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مقدمة

عبد اهلل محمد الغذامي

)1(
$ هل لل�صمت �لطويل �أن ينفجر ...؟

- لقد كانت جتربة حمزة �صحاتة ال�صعرية مكتنزة ب�صمت حاول االنفجار، كما كنت قلت 
من قبل يف اخلطيئة والتكفري ـ الف�صل الرابع  ـ وبعد عقود من ك�صر �صحاتة لبع�ض �صمته جند 
اأنف�صنا اإزاء حدث ثقايف ن�صهد فيه انك�صار �صمت اآخر، واإن يف حدث فورة الروايات ال�صعودية 

خرية مل�صهًدا مثرًيا لهذا االنفجار الثقايف وما فيه من بوح عن املكنون . يف ال�صنوات االأ

نحن جمتمع حمافظ يرى يف املحافظة درعا ثقافيا ونف�صيا، وال ي�صتعيب ذلك، بل يقول 
به وينادي به ويتو�صمه يف كل فرد من اأفراد املجتمع، هذا اأمر يف ال�صلوك كما اأنه اأي�صا يف 
ن �صنيعهم يحمل  طرق التفكري ومنطه، ولذا ثارت ثائرة املجتمع من قبل على احلداثيني الأ
ك�صرا للميثاق االجتماعي، وهو ميثاق جممع عليه على م�صتوى اخلطاب وعلى م�صتوى الوعي 

امل�صرح به واملتفق عليه . 

ولقد كان من اأو�صح اأ�صئلة الثمانينيات من القرن املا�صي �صوؤال يتعلق بعدم ظهور الرواية 
دب ال�صعودي، يف حني ظهرت الق�صيدة احلداثية ومنها ق�صيدة النرث، وظهرت الق�صة  يف االأ
الق�صرية بكل �صيغها، كما ظهر النقد احلداثي وما بعد احلداثي ب�صيغه املتطورة لي�ض على 
عربي  هو  ما  لكل  متجاوز  نقد  اإنه  بل  وح�صب،  تلقائيا  املحافظ  ال�صعودي  اخلطاب  م�صتوى 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

�

وثقايف راهن يف ذلك الوقت، ولقد كانت الت�صريحية والنقد الن�صوي والثقايف من اأبرز ما ظهر 
منذ الثمانينيات وفيها ريادة عربية وتقدم معريف متجاوز ل�صروط اخلطاب املحافظ كله وبال 
حتفظ . غري اأن الرواية مل تكن هناك، وهو ما اقت�صى حينها طرح ال�صوؤال ومن ثم البحث 

يف اأجوبة عليه .

العيب  من  واأنه  ال�صرت  بقانون  نف�صه  ياأخذ  املحافظ  املجتمع  اأن  هي  النظرة  كانت  لقد 
وربي ـ غري  ك�صف الف�صائح بينما الرواية ف�صائحية يف طبعها، خا�صة وقد ا�صتقر النمط االأ
لل�صرد،  رئي�صة  مادة  اجل�صد  اأوربا جتعل  تاأ�ص�صت يف  كتابية  تقاليد  وهي  للرواية،  ـ  ال�صرقي 
والنف�صية  اجل�صدية  املكتومات  وعرت  باحت  اإذا  اإال  للرواية  جمال  ال  وكاأن  مر  االأ بدا  حتى 
والروحانية، تلك هي �صورة الن�ض الروائي كما قدمته اأوربا التي احتلت اخلطاب ال�صردي 
منذ القرن الثامن ع�صر، وجاءت معها اأمريكا الالتينية بخطابها الذي ال يرى ف�صائحية يف 
الك�صف عن اجل�صد وعر�صه على ورقات الن�ض، وجاءت  الروايات العربية احلديثة اأي�صا على 
وربي وتخلت عن طهورية احلكايات القدمية وحتفظاتها،  هذا ال�صياق جمارية بذلك النمط االأ
اأو لنقل اإنها تخلت عن النمط ال�صرقي للق�ض واحلكي، ومع التدرج احلذر اأوال بلغت الن�صو�ض 
العرف وكاأن ال �صرد من  الك�صف والف�صح حتى �صار  الروائية مبالغ غري متحفظة يف �صيغ 
دون ف�صح ج�صدي، وهذا نقي�ض ما هو معروف  يف ال�صرق بعامة، حيث ثقافة احلكايات التي 
متاعي من جهة ثانية، بت�صلية الروح والرتفيه عن  جتنح للمعنى الرتبوي من جهة واملعنى االإ
عطاء عربة وتب�صرة مب�صاير املقادير،  وهذا هو غاية ال�صرد  النف�ض املكلومة واملتعبة، اأو الإ
اإنه �صرد نظيف وال يتعار�ض مع روح املحافظة  اأي  ال�صرقي يف العربية وال�صينية والهندية، 
وربي يف  امل�صرقية بعامة، غري اأن الروايات الغربية بنمطها املفتوح متكنت من غر�ض املعنى االأ
ال�صرديات، وعززت الرتجمات و�صيوع القراءة يف تاأ�صي�ض هذا االجتاه، ومتكن ذلك من اأن 
يكون منوذًجا �صردًيا، وقد اأثار هذا حفيظة ال�صينيني مثاًل، كما اأنه ت�صبب يف حتفظنا نحن 
على الن�صو�ض وحماذرتنا منها، على اأ�صا�ض اأن الك�صف يوؤدي اإىل ت�صويق الفكرة ولي�ض اإىل 
معاجلتها، ومن �صاأن العقل املحافظ اأن يرى ال�صرت ويرى اأن امل�صكالت اإذا تركت للزمن فهو 
كفيل مبعاجلتها، ولذا فال�صكوت عن امل�صكالت هو عالج لها، اأما ك�صفها واحلديث عنها فهو 
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اإ�صاعة لها كاإ�صاعة املنكر .

هذا �صبب قوي لتعطيل ظهور اخلطاب الروائي، وكون الرواية مرتبطة باجلن�ض وكونها 
ال�صردي  الن�ض  اأخطر عالمات  بالك�صف وك�صر احلدود، وهو معنى تر�صخ كاإحدى  مرتبطة 
احلديث، كونها كذلك هو ما اأدى اإىل ظهور احلرا�صات ال�صديدة �صد هذا املعنى احلديث مبا 
اأنه معنى خطر يف اأي مفهوم حمافظ، ون�صطت الرقابة الر�صمية ومعها الرقابة املجتمعية �صد 
مر اإىل حدود الرقابة الذاتية و�صار املرء بذاته يحاذر من ذلك،  هذا اخلطاب، حتى و�صل االأ
�صماء امل�صتعارة  وخا�صة اأنه ي�صع اعتبارا ملوقعه اخلا�ض بني اأهله وذويه، ولذا جرى ابتكار االأ
وما زال ذلك قائما، حيث راأيناه حتى مع روايات جاءت بعد �صيوع الكتابة الروائية وتواترها 
وبة( مثال وهي رواية ال يكمن لكاتبتها اأن تتخلى عن ا�صمها ال�صريح  عندنا كما يف رواية )االأ
الكاتبة وح�صاباتها اخلا�صة كموقع اجتماعي وعائلي  الذاتي يف داخل  الرقيب  لوال حماذير 

خا�ض، مما يتعار�ض مع حاالت البوح التي يف الن�ض .

متوقع  وغري  فجائيا  الف�صح  خطاب  اإىل  وال�صرت  التحفظ  وقار  من  التحول  كان  لقد 
التوقيت وال امل�صدر، ولقد جاء ذلك من اأبعد امل�صادر، حيث ظهرت رواية )�صقة احلرية( 
لغازي الق�صيبي، وهي عن الطلبة املبتعثني يف القاهرة زمن اخلم�صينيات وال�صتينيات، وفيها 
ك�صف وف�صح غري موارب، وهنا جاءت مفعولية الن�ض حيث اإن املوؤلف ينتمي طبقًيا ور�صمًيا 
واجتماعيا اإىل اأعلى الطبقات واأ�صدها حر�صا على ا�صمية اال�صم، ومبا اأن الوجيه غازي ب�صنه 
ومقامه ومركزيته ي�صرب بالرقابة بكل �صنوفها عر�ض القلم فهذا �صار اإغراء ل�صباب كان 
يحلم بكتابة نف�صه وحياته وانطباعاته يف ن�صو�ض �صردية، ولي�ض عندهم اأي �صيء من قيود 
رغبة يف هذا  اأكرث  احلر  ال�صاب  فاإن  كرب  االأ املقيد  واإذا حترر  الق�صيبي،  عند  كما  املجتمع 

التحرر، ومن هنا جاءت الرواية . وانفجر ال�صمت .

$ �نفجر �صمت �ل�صرد ب�أقوى مم� �نفجر فيه ن�ص �صح�تة من قبل. هذ� �ص�أن �لن�ص، 
فم�ذ� عن �ملجتمع ...؟

مر هينا على املجتمع فجاءت الرقابة الر�صمية اأوال لتمنع الروايات، وهي ما  - مل يكن االأ
زالت يف قيد املنع، واأكرب من هذا فقد حتركت املقاومة االجتماعية، حتى جاءت جمموعة من 
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الن�صاء واأعددن خطابا موقعا من الع�صرات برفع دعوى ق�صائية �صد رواية )بنات الريا�ض( 
وكن يرين اأن الرواية تطعن يف �صرف الن�صاء يف مدينة الريا�ض وينطبق عليها حد القذف 
ال�صرعي، وجرى جترمي العمل مثلما جرى اإ�صدار ن�صو�ض م�صادة حتمل عناوين عن ن�صاء 
العا�صمة تقاوم الن�ض بالن�ض وتعطي �صيغا اأخرى لبنات العا�صمة . وهذا منوذج على اأنواع 
عديدة من ردود الفعل االجتماعي �صد فورة الك�صف والف�صح وفتح املكنون االجتماعي مهما 

كانت واقعية الطرح و�صدقية الو�صف .

تلك حكاية درامية تك�صف �صيغ حترك الن�صق ملواجهة الطارئ ومكافحته، ولكن الثقافات 
تثبت اأنها تتعلم من التجارب، وهذا ما حدث فعال، اإذ ظهرت روايات بعد بنات الريا�ض فيها 
وبة ويف ن�صاء املنكر ويف �صارع العطايف،  ك�صف و ف�صح وعن مدينة الريا�ض ذاتها، كما يف االأ
وكلها روايات �صارت اأحداثها يف مدينة الريا�ض ذاتها غري اأن ردود الفعل مل تبلغ ما بلغته �صد 
حداث  رواية بنات الريا�ض، وهذه عالمة ثقافية مهمة، وهي اأن املجتمع قد اأخذ يتعلم من االأ
ويكت�صف اأن هذا باب غري قابل لالنغالق واأن �صبل الن�صر مل تعد حتت �صلطة الرقيب، كما 
اأنه اكت�صف اأن الف�صح والبوح ال�صردي ال ي�صبب كارثة كربى وال يغري من و�صع املجتمع فال هو 
يزيده فح�صا، كما اأن معار�صة الن�صو�ض ومنعها ال ت�صاعد على ح�صانة البيئة وال تقلي�ض ال�صر 
وال�صذوذ ال�صلوكي، ولي�صت الن�صو�ض هي امل�صلح كما اأنها لي�صت املف�صد، ومن قبل ال�صرديات 
موية والعبا�صية مبا فيها من فح�ض وج�صدية وكانت  احلديثة وف�صائحياتها كانت الغزليات االأ
غاين ون�صوار املحا�صرة وبع�ض ن�صو�ض يتيمة الدهر والرو�ض العاطر، وهي  ن�صو�ض كتاب االأ
موي والعبا�صي  كلها ف�صح وف�صيحة، ومل تكن هي الباعث على الف�صاد، وكما تقبل املجتمع االأ
تقبل  اأن  �صنوات  ب�صع  تعلم يف  ال�صعودي  فاإن جمتمعنا  عنه  الطرف  وغ�ض  الفح�ض  خطاب 
املبا�صر  تعر�صها  بعد  املجتمعات  اإليه  ت�صل  ثقايف  ك�صف  وهذا  فيه،  خيار  ال  اأمر  املتغريات 
للمتغري وجتريب اأ�صاليب التعامل معه، وهذا ما �صار فعال عندنا، وما كنا ن�صمعه يف مطلع 
لفية من هلع �صد الروايات تراجع حتى �صرنا نرى روايات اأ�صد ف�صحا مع ردود فعل اأقل، اأو  االأ
حتى ال ردود فعل . ول�صوف نرى هنا اأن جمتمعنا يف ع�صر �صنوات مر بتحولني  ثقافيني مهمني، 
اأحدهما جتروؤ الكتاب والكاتبات على البوح وك�صر �صروط الرقيب الر�صمي والذاتي حتى �صار 
اأن  خطر،  االأ وهو  الثاين،  والتحول  مف�صوحا،  واملكنون  مباحا  واملمنوع  خمجل  غري  املخجل 
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مثلما  ال�صرد،  ويقبل مبفاهيمية وجمازية  املتغري  بهذا  ي�صلم  �صار  وحرا�صه  برموزه  املجتمع 
كان القبول قدميا مبجازية ال�صعر، ومل يكن اأحد يوؤاخذ �صاعرا على قول قاله اأو �صورة ر�صمها 
يف كلماته، والذي كان يعذر ال�صاعر وال يلومه �صار اأوال يلوم ال�صارد ويحا�صبه، ثم ما لبت اأن 
عامل ال�صارد معاملة ال�صاعر ورفع اللوم عن اخلطابني، وهنا جرى تر�صيم موقع اإبداعي / 

جمازي لل�صرد يف جمتمعنا ومل يعد احلدث باخلرب املفجع .

 ـ 2 ـ  
تلك ق�صة درامية �صارت ولها �صهود وعليها را�صد، واإن طامي ال�صمريي لهو ال�صحفي 

برز يف ر�صد الظاهرة وقراءتها وتتبع اأحداثها . االأ

وابتداأت م�صرية طامي مع احلدث ال�صردي حني اأخذ على عاتقه مهمة م�صاءلة الق�صية، 
وال�صيوف  املدن  ترحال مديد بني  وراح يرتحل يف  قلمه وعقله  ال�صوؤال وحمل  وابتدر بطرح 
الكتاب بحواراته  يقراأ هذا  والذي  باأ�صئلته،  ال�صكون  وي�صاغب خمدع  ويناق�ض  ي�صاأل ويحاور 
�صيكت�صف اأن اأ�صئلة طامي تقوم على وعي دقيق بالق�صية وتك�صف عن متابعة عميقة، واأ�صئلته 
�صئلة وبناها بناء خطابيا لك�صف  حتمل نقدا وت�صورا نافذا، ولو افرت�ض مفرت�ض وقام بعزل االأ
�صئلة منفردة تنطوي على قراءة متتبعة مل�صار الروايات وزمن حدوثها وتعاقب تناميها  اأن االأ
�صئلة اآراء ت�صتند عليها املحاورة واملداورة على املو�صوع،  و�صيغ تطورها اأو تدهورها، ويف االأ
وكل �صوؤال هو �صاهد على ثقافة ووعي مما يجعل العمل ال�صحفي الذي ت�صدى له طامي عمال 
مر على �صيغة �صوؤال موجه لل�صيف لكن ال�صوؤال نف�صه ق�صية ومعرفة  نقديا اأي�صا، واإن �صاق االأ
وثقافة، وهذه جدية يف الطرح وهي اإح�صا�ض بقيمة العمل ال�صحفي اجلاد وم�صوؤولية حامل 
الكلمة، وطامي ال�صمريي هنا ناقد مثلما هو �صحفي، وباحث  مثلما هو م�صتطلع، وحامل راأي 
مثلما هو حامل �صوؤال، وهذه ميزة تخ�ص�ض فيها طامي و�صخر جهده لها . ولذا فاإنه �صد ـ 
عمال يف وقت تراخى النقد يف موقفه  وي�صد ـ ثغرة عري�صة يف احلالة النقدية امل�صاحبة لالأ
من الرواية ومل يكن من حيلة لتحفيز النقد اإال فيما فعله طامي حيث حرك الق�صية وك�صف 
اأوراق ال�صمت النقدي، وكان حلواراته حني نزولها ردود فعل بع�صها �صاخب وغا�صب ملا لقاه 
بع�ض الروائيني من �صعوبة يف تقبل اأحكام النقاد عليهم، ولقد تعر�صت اأنا �صخ�صيا لهجمات 
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نرتنت )موقع : ج�صد الثقافة(  الذعة بعد ن�صر طامي حلواره معي، وظهر ذلك على مواقع االإ
عميقا  للغا�صبني  تفهمي  كان  مثلما  و�صارمة  مدوية  الغ�صبة  وكانت  لل�صحافة،  انتقل  مثلما 
وواقعيا ول�صت مب�صتغرب غ�صبهم وهم كانوا ياأملون مبديح وثناء على جهدهم ووجدوا مكان 
ذلك نقدا ومالحظات كانت مزعجة لتوقعاتهم . وامل�صاألة حول هذا كله تاأتي ب�صوؤال عن �صبب 
مر  االأ وهو  وقاطع،  وجاد  �صامل  ب�صكل  الروائية  التجربة  م�صاءلة  يف  النقدي  اخلطاب  تردد 
اأ�صبه بالق�صر  اأجله طامي ال�صمريي، ودفع باملهتمني اإىل الكالم ب�صكل هو  الذي حترك من 
اإليه يف  ن�صري  ما  واأ�صبابه، وهو  ال�صمت  بع�ض مظاهر  اإىل  ن�صري هنا  اأن  ولنا  واال�صتنطاق، 

املدخل الثالث هنا .

 ـ 3 ـ 
هناك ثالث اإ�صكاليات مت�ض اخلطاب الروائي احلديث وهي حترج موقف اأي ناقد جاد 

وجتعله يح�صب خطواته بح�صاب ذاتي ع�صري، واأعر�صها كالتايل :

بداعي  اأوًل ـ ال�سقف الإ
بداعي يتاأ�ص�ض من احلد�ض النقدي الذي يتكون عند اأي باحث بحكم  ومفهوم ال�صقف االإ
ـ  عينه  ت�صدقه  مل  ظنه  ي�صدقه  مل  )من  اخلطاب  بن  عمر  يقول  وكما  واخلربة،  املالحظة 
الفرا�صة �ض 30( وهو اأحد معاين الفرا�صة العلمية، وذلك حينما يالحظ املتابع اأن عدًدا من 
الروائيني قد بلغ به العجب بعمله اأو عمل غريه مبلًغا يعرب عنه بلغة توحي باأن ال�صقف الذهني 
اأن العمل املثري  لهذا الروائي يقف عند حدود هذا امل�صتوى لذلك العمل املحدد، واأنت ترى 
بداع، وحينها �صتالحظ اأن العالقة بني ت�صور هذا  للعجب �صعيف ودون اأي م�صتوى للفن واالإ
الكاتب وبني هذا الن�ض و�صلت عنده حد القناعة ب�صمو العمل، وهذا ينذرك اإنذاًرا مبكًرا باأن 

هذا الكاتب املعني لي�ض يف جعبته اأي بعد تطمح اإىل منوه ورقيه، وقدميا قال اأبو متام :
منوه ــــــــــــت  ي راأ اإذا  ــــــالل  ــــــه ال كامالاإن  بـــــــدرا  �ـــصـــيـــكـــون  اأن  ـــت  ـــن ـــق اأي

ننا نرى روائيني  اأي اإن البوادر تك�صف عن املاآالت، ونحن هنا على نقي�ض مقولة اأبي متام الأ
عمال،  كتبوا اأعماال بدائية و�صاذجة على م�صتوى الروؤية النقدية وعلى م�صتوى قبول القراء لالأ
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التفوق والرفعة، وهنا تقول  لها  الن�صو�ض زاعمني  اأخذوا بنوا�صي  اأن هوؤالء  ومع ذلك جتد 
كيف يل اأن اأتوقع لهم نهو�صا يف امل�صتوى وقد بلغ بهم احلد ما هم عليه من اإظهار القناعة 
بن�صو�ض حمدودة ال�صقف من كتبهم اأو من ن�صو�ض لغريهم بان اإعجابهم بها على الرغم 

من توا�صع م�صتواها، وعلى قدر اأهل العزم تاأتي العزائم ـ كما هي كلمة املتنبي ـ .

تراهم  وال  و�صعوديا  اإبداعية خا�صة مع وجود ن�صو�ض عليا عامليا وعربيا  هذه مع�صلة 
يقي�صون اأنف�صهم عليها، وتراهم يركنون على م�صتوى ن�صو�ض ال يراهن عليها مل�صتقبل الرواية 
نف�صه  ي�صف  راح  منهم  بع�صا  لرتى  حتى  امل�صتقبل،  رهان  خ�صروا  قد  هنا  وكاأنهم  عندهم 
بالعاملية، وي�صوق نف�صه حتت هذا الظن مع اأن لي�ض له من الن�صو�ض ما ي�صفع له حمليا وال 

عربيا فكيف بالعامل املكتظ بالروايات العظمى .

وىل عام 2008 حيث طرحت  االأ العربية يف دورتها  بوكر  ومثال على ذلك ما جرى مع 
رواية )ريح اجلنة( لرتكي احلمد للرت�صيح، وهي رواية �صعيفة وال تقوى على املناف�صة باأي 
اأن هذه الرواية �صت�صقط يف املراحل  حوال، وكل ذي ب�صرية نقدية يعرف �صلفا  حال من االأ
وىل من التحكيم، ولكن الذي جرى اأن تركي احلمد حينما علم باإخفاق روايته راح يتهم  االأ
اجلائزة وكل الو�صط الثقايف العربي يتهمهم باالنحياز �صد اخلليجيني وبالتعايل على الهوام�ض 
وراح يذم اجلوائز العربية ويتهمها يف م�صداقيتها واأمانتها )احلياة 16 / 2 / 2008(، وطبعا 
ت�صتطيع اأن ت�صتدعي يف ذهنك ما ميكن اأن يقوله احلمد عن اجلائزة والنقاد والعرب بعامة 

فيما لو فاز بهذه اجلائزة، ولك اأن تقي�ض وتقارن لكي تك�صف �صذاجة الروؤية وذاتيتها.

ولقد اأ�صرف احلمد حينها يف القول مما يدل على قناعته العظمى بن�صه الروائي، وهو 
ن�ض �صعيف وهزيل، ولقد و�صفت جلنة التحكيم يف بوكر العربية رواية ريح اجلنة باأنها رواية 
�صلوب و�صيئة يف املو�صوع )انظر �صموئيل �صمعون / قوافل، اأبريل 2009(،  والقيا�ض  �صيئة يف االأ
هنا �صيقوم يف ذهن الناقد حول ال�صقف الذهني والذوقي لهذا الكاتب، فاإن كانت هذه هي 
قدراته العقلية يف احلكم والت�صور، فكيف تتوقع لذهنيته اأن تتطور لتنتج ن�صا اأف�صل من ريح 

اجلنة، ما دام اأنه يرى ريح اجلنة عمال عظيما يتحدى به الرواية العربية كلها ....؟؟؟!!! .

على اأن ما حكمت به جلنة بوكر حول ريح اجلنة هو حكم راآه ويراه كل ناقد عرف كتابات 
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احلمد الروائية، وهي كما اأرى جمرد متارين على الكتابة ولي�صت روايات وال ت�صمد اأمام اأي 
فح�ض نقدي، ولقد قلت ذلك من قبل )انظر جملة احلدث الكويتية / يونيو  2000(.

ناقد،  اأي  لطموحات  �صقف خميب  واأنه  بداعي،  االإ بال�صقف  اأق�صده  ما  مثال على  هذا 
والعينات على هذا كثرية ومتواترة تعج بها ت�صريحات ال�صحافة على األ�صنة الروائيني، واأنت 

هنا على م�صهد من ثقافة املراهقة .

خالقيات الثقافية  ثانًيا ـ الأ
مع  ن�صاأت  وقد  وح�صا�صة جدا،  م�صاألة خطرة جدا  الثقافية هي  خالقيات  االأ م�صاألة  اإن 
فورة الروايات، حيث �صار اجلميع يف علم تام باأن اأعدادا من الروائيني ي�صتعينون باأ�صاتذة 
خطاء، و�صار من املعلوم جهل عدد منهم باأبجديات  للغة العربية لت�صحيح ن�صو�صهم من االأ
الكتابة العربية نحوا واإمالء، وهي م�صاألة �صارت بحكم املعلوم ويتعمد النا�ض غ�ض الطرف 

حيدب )احلياة  16 / 12 / 2008( .  عنها، ومل اأر اأحدا �صرح بذلك غري الكاتبة ليلى االأ

وهذه م�صكلة ح�صا�صة جدا، ولك اأن تت�صور فداحتها لو قال لك قائل اإن املتنبي اأو نزار 
مب�صححني  ي�صتعينون  واإنهم  واإمالءها  العربية  اللغة  قواعد  يعرفون  ال  اجلاحظ  اأو  قباين 

ي�صححون لهم ن�صو�صهم .

هوؤالء  �صت�صف  كيف  �صالح،  الطيب  اأو  كذلك  كان  �صك�صبري  اأن  لو  وت�صور  هذا  ت�صور 
بداعية وهم يجهلون ج�صد الن�ض وروحه ....؟  بالعبقرية واالإ

مور اأكرب واأخطر، األ�صت معي اأن هذا يقف غ�صة يف حلق  اأفال تقول اإن جهلهم ب�صائر االأ
اأي ناقد جاد فيعطل حما�صه لهذه الن�صو�ض املعلولة ..؟

واجلودة  بداع  االإ عنا�صر  ت�صاعفت  واإذا  اخلطايا  كل  يغفر  العظيم  بداع  االإ اأن  �صك  ال 
بداعية متو�صطة اأو �صعيفة، ومع ذلك  م�صحت ما عداها، ولكن ال�صوؤال ياأتي حينما تكون االإ
خالقي واملعريف، وال يحل  وىل، هذا هو املاأزق االأ فالن�ض م�صطنع ومفتعل ومعلول يف بنيته االأ
اإىل  الغرب حاالت كثرية كهذه، ولكنهم هناك ي�صريون  النف�ض، ويف  ذلك �صوى ال�صدق مع 
اأ�صماء من حرر لهم الن�ض و�صاعدهم على الكتابة، ويكون ذلك على الغالف، اأو يف اأقل القليل 
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بكلمة �صكر داخل الكتاب .

نرى  اأن  ب�صرط  ولكن  ال�صكوك،  كل  فوق  ب�صاحبه  ي�صمو  بداع  االإ اإن  نقول  اأخرى  ومرة 
بداع اأمامنا . االإ

روائيينا  اأحد  القاهرة  يف  �صهدت  ولقد  �صاحبها  على  خطرة  الثقافية  املراهقة  اإن 
ر�صيف الربيطاين عن جتارة الرقيق  ال�صعوديني يقدم �صهادة يقول فيها اإنه راح ينب�ض يف االأ
لكي ي�صتعني بذلك على الكتابة عن �صخ�صية اأحد العبيد يف اإحدى رواياته، يقول �صاحبنا هذا 
القول وكان كل من �صمعه يعلم اأنه يكذب، فروايته متوا�صعة جدا ون�صه عن الرق ال يوحي باأي 
ر�صيف  ثقافة عليا يف هذه امل�صاألة، كما اأن لغته االإجنليزية ال ت�صاعده على مراجعة ملفات االأ

الربيطاين، وطيب منه لو نطق جملة اإجنليزية واحدة �صليمة .

هذه املراهقة الثقافية ال ت�صاعد يف دفع الناقدـ  اأي ناقدـ  على احرتام ال�صخ�ض اأو العمل، 
بداع جربوت خارق على اأي اإن�صان يف الكون، اأما  بداع، ولالإ اإن �صروط االحرتام يفر�صها االإ
غري ذلك فال هو يف عري وال يف نفري، وهذه م�صكلة اأخالقية كربى، ال يحلها اإال قلم مثل قلم 
اأن  مارون عبود باأن يكون �صارما وعنيفا مع كل من ي�صتحق العنف . ونحن هنا ال ن�صتطيع 
ر�صيف العلمي م�صدرا للكتابة حقا  نلغي القيا�ض املعريف عن اأذهاننا، ولو كانت اال�صتعانة باالأ
حلظرت يف الذهن رواية )جذور( لهك�صلي حيث ثقافة الرق ومعانات ال�صود، اأو)ا�صم الوردة( 
اإيكو، حيث تعمل الوثائقية واملعلوماتية ب�صيغة جبارة،  ورواية )الع�صفورية( وهي  مربتو  الأ
رواية تقوم على املعلومة بو�صفها �صخ�صية �صردية، اأو )وردة( ل�صنع اهلل اإبراهيم، حيث جتد 
مراجع الن�ض والتوثيق يف نهاية الكتاب . وهذا ح�صور مرجعي ونقدي ي�صتح�صره اأي ناقد 
حيث يجري القيا�ض على ما تفعله الوثيقة والكنز الرتاثي  وعالقة ذلك بن�صيج الن�ض وتكوينه 
وبالثقل  بالن�ض  دعواه  يثبت  نه  الأ ادعاء  اإىل  يحتاج  ال  اأ�صلوبي  �صردي  مظهر  وهذا  العميق، 

املعريف للن�ض نف�صه .

ثالًثا ـ الرتاكم واجلراأة 
الرواية  فورة  اإيجابيات  يف  ما  اأهم  ولعل  يجابيات،  االإ اأذكر  ومل  ال�صلبيات  اآنفا  ذكرت 
هو الرتاكم اخلطابي واخلرباتي فيها، والرتاكم ميزة ثقافية عليا حيث يوؤدي تواتر الكتابة 
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ذواق يف لعبة عجائبية م�صرتكة تعتمد  الفئات وكل االأ �صوات وكل  اإىل دخول كل االأ الروائية 
اأن  ال�صوت  ويحاول  ما مل يجرب،  يك�صف وجتريب  ما مل  ك�صف  وتعمد  والتقاي�ض،  التناف�ض 
�صوته،  وقع  وتعديل  نربته  بتغيري  الكل  نظر  لفت  اإىل  الكل  وي�صعى  خر  االآ ال�صوت  على  يعلو 
ويف هذا اأمور اأولها اأن ال�صرد �صار وي�صري بوحا اجتماعيا جماعيا اأو �صبه جماعي، فينطق 
املجتمع ويك�صف اأ�صراره، ولقد نالحظ اأن اجلميع �صاروا يتبارون يف ذلك، ويف هذا تبداأ اللعبة 
هم وهي لعبة ت�صحيح الذات، عرب اكت�صاف اأخطاء التجربة، ولعبة ك�صف اخلطاأ  خطر واالأ االأ
ومن ثم الت�صحيح هي لعبة علمية وح�صارية قدمية وفعالة، وتاريخ االكت�صافات العظمى يف 
احل�صارات ويف العلوم هو تاريخ يف تعاقبية املغامرة واخلطاأ والت�صحيح، ومنها ياأتي ت�صويب 
التجربة وتهديف غاياتها، ولقد �صهدنا اأمثلة على ذلك، اأذكر منها اثنني، اأحدهما هو حتول 
بحيادية  الت�صليم  حالة  اإىل  ال�صردي  البوح  جتاه  الكربى  االنزعاج  حالة  من  عندنا  املجتمع 
وبة( اأو )�صارع العطايف(،  ال�صرد، وما راأيناه من توتر �صد )بنات الريا�ض( مل نره �صد )االأ
وهذه عالمة على دربة اجتماعية ك�صبها املجتمع من تواتر الن�صو�ض ال�صردية عليه حتى مت 

ا من قبل، وهو ما مل يكن يف ح�صبان اأحد متريره بحياد . قبول ما كان مرفو�صً

ال�صرد، وهو ما كان  اأن اجلراأة وحدها ت�صنع  به من  الثاين هو ما كان م�صلما  واملثال 
يف روايات تركي احلمد، وبه �صاعت رواياته فرتة من الزمن، ولكن تعاقب الروايات ودخول 
الكثري من  و�صرديا جعل  فنيا  اأمهر من احلمد  وهن  والكاتبات ممن هم  الكتاب  فئات من 
الروائيني والروائيات ي�صرحون باأن تركي احلمد لي�ض منوذجا لهم يف فن الرواية، وهذا تغري 
نوعي يك�صف عن تطور يف الوعي الروائي، وبدال من االتكاء على جمرد عن�صر اجلراأة حلت 
النظرية الفنية ال�صردية لتكون عن�صرا جوهريا يف الفرز والنمذجة، وهو وعي دقيق يدل على 

جتاوز التجربة ملراهقتها وعلى ت�صحيح نف�صها عرب تعلمها من اأخطائها .

هذان �صاهدان على ميزة الرتاكم حيث نطق املجتمع ونطقت الن�صو�ض، وال�صرد يف�صح 
ويك�صف، وهو ال يك�صف املجتمع فح�صب، بل يك�صف الكاتب اأي�صا ويف�صحه، ويظهر مكنونه حتى 
لتك�صر الن�صو�ض كل حتوطات املجتمع املحافظ يف حت�صني اأ�صراره، ومثل ذلك فاإن اخلطاب 
ال�صردي يك�صف عن كاتبه وتتبني عورات الكاتب ونواق�صه مما يفتح جمال الت�صحيح والتعديل 
فعلت  ولقد  والعلن،  الك�صف  ف�صاء  ودخلنا  التقليدي  ب�صرطه  الزمن  عربنا  لقد  امل�صتمرين، 
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الرواية بنا ما مل تفعله كل متغريات االقت�صاد وال�صيا�صة والتكنولوجيا، و�صرنا كتابا مفتوحا 
ي�صتع�صي على االإغالق، والكا�صف هنا هو اأيد فتية ل�صباب و�صابات كنا نعدهم �صغارا، ولكن 
ن�صو�صهم �صارت كاملاء من حتت التنب حيث ت�صري ومتري وحترك ال�صطح  من فوقها. وفيما 
م�صى كان ن�ض �صردي واحد ي�صتقطب كل اأنواع اخلطابات املحافظة ويحركها بال �صكون اإىل 
�صوات كلها اأن مياه ال�صرد هي طوفان ال ت�صده الكلمات، وهذا در�ض ثقايف دقيق  اأن تعلمت االأ

ثر، وهو مبثابة الكا�صف الن�صقي الذي يح�صم اجلدل. وح�صا�ض وبني االأ

يراقب حركة اخلطاب من  لكي  م�صوؤولية  النقد يف مو�صع  يكون  املعمعة  و�صط هذه  يف 
�صباب اأملحت  جهة ولكي يك�صف خيوط اللعبة، واإن بدا بع�ض التق�صري يف املتابعة النقدية الأ
ال�صلبية،  �صورته  على  لي�ض  مر  االأ اأن  اإال  الكتاب،  هذا  يف  الثانية  مقابلتي  ويف  هنا  لبع�صها 
طروحات  تتواىل مقدمة الأ دبي عن فعاليات ثقافية �صارت  االأ الباحة  لنا ملتقى  ولقد ك�صف 
الروائي،  الن�ض  وعواتقهن مهمة مالحقة  اأخذوا على عواتقهم  وناقدات  نقاد  �صماء من  والأ
وهو عمل ي�صبه الندب والتحفيز، نتيجة لدعوة الباحة واإ�صرار امل�صروع على التوايل يف ملتقى 
اإىل خطاب  �صيتحول  املعريف،  الرتاكم  وعرب  الزمن  مع  �صيتحول  اأنه  يقني  على  واأنا  �صنوي، 
نقدي مت�صل وغري منقطع، و�صيت�صاعد عرب التواتر وت�صحيح التجربة وت�صويب اخلطوات 
ليكون مدر�صة نقدية تك�صف عن خطاب يف النقد ال�صردي وتعلن عن نقاد وناقدات �صباب، 
وجيلها  نقادها  تفرز  اأن  الفعالة  التجربة  �صروط  ومن متام  ال�صردية،  التجربة  �صبابية  مثل 
مب�صاحبتها يف الهم والروؤية والطزاجة، وال تظل تتو�صل بالنقاد العواجيزـ  من اأمثايلـ  ولكنها 
تفرز اأ�صواتها املواكبة لها بنف�ض الدرجة من الزخم ومن الوعي، ولتجربة الباحة عيوب ـ مثل 
عيوب الرواية عندنا ـ وهي الت�صرع يف عدد من البحوث واالتكاء على جمرد اجلراأة يف عدد 
اآخر، وهذا يوؤدي اإىل نقد انطباعي وجغرايف، اأي ال يدخل اإىل جيولوجية الن�ض ـ وم�صطلح 
�صئلة(، ولكن  االأ القول عنهما يف كتابي )ثقافة  اأمران ف�صلت  الن�ض وجيولوجيته  جغرافية 
هذه اأخطاء �صيك�صفها الرتاكم، وي�صححها العمل النقدي املتتابع وتالقي التجارب وتكثيف 
وتعف  املكرور  القول  تكرار  من  وراق  االأ متل  ول�صوف  يعقبه،  وفيما  نف�صه  امللتقى  يف  احلوار 
النفو�ض عن �صذاجات التعبري، واأنا واثق من اأن ملتقى الباحة �صيخل�ض اأخريا اإىل بناء هرم 
نقدي يت�صاعد حتى يتقوى ويربز، وهذه هي ميزة الرتاكم . مثلما حدث ويحدث مع تراكم 
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الروايات حيث اأخذت الرواية عندنا تك�صف اأخطاءها وت�صحح نف�صها . 

 ـ 4 ـ
$ هل التجربة الروائية ال�صعودية ه�صة وبدائية ...؟؟!!

مر بهذه ال�صورة، غري اأن الوقائع تك�صف عن �صور ناجحة،  - هناك من يريد ت�صوير االأ
وهي وقائع مبثابة ال�صواهد العملية، ولناأخذ باأمثلة حية تعطي روؤية نقدية عملية، فرجاء عامل 
فازت بجوائز عربية وعاملية منذ اأوا�صط الثمانينيات وما تزال، ويف جائزة الرواية العربية 
على للثقافة يف القاهرة و�صلت رجاء عامل اإىل مركز متقدم يف جتاور مع كبار  يف املجل�ض االأ
الروائيني العرب، وكانت هي املراأة الوحيدة من كل العرب التي و�صلت اإىل هذا املوقع، وذلك 
القائمة  يف  متقدم  موقع  اإىل  و�صلت  قد  الريا�ض  بنات  رواية  اأن  كما   ،2003 عام   دورة  يف 
تقارير  وكانت  كبرية،  عربية  اأ�صماء  باإزاء   ،2007 لعام  زايد،  ال�صيخ  جائزة  يف  الق�صرية 
التحكيم عنها عالية التقدير من قبل  نقاد عرب من اأق�صى املغرب وو�صط امل�صرق، كما اأن 
اأعمال رجاء عامل حمل در�ض نقدي اأكادميي وعلمي ولقد ح�صل الدكتور معجب العدواين على 
�صارة اإىل رواية الع�صفورية  كادميي بدرا�صة عنها، ون�صتطيع االإ املاج�صتري يف مطلع عمله االأ
وهي ن�ض �صردي متقدم دخل اإىل مرحلة �صرديات ما بعد احلداثة، وال ميكن ت�صوره اإال عرب 
مقوالت نقد ما بعد احلداثة والنقد الثقايف، كما اأن درا�صات نقدية كثرية وقفت على اأعمال 
خرون(، و)�صارع العطايف(  وبة( و )االآ اأميمة اخلمي�ض وعبده خال ونورة الغامدي ورواية )االأ
و)�صقف الكفاية( و)هند والع�صكر( و)ن�صاء املنكر(،  من نقاد �صعوديني وعرب، ولن نن�صى 
عالمية التي �صارت حول بنات الريا�ض، وهي حادثة ف�صائية ال مثيل لها  ال�صجة العربية االإ

يف ا�صتقبال اأي ن�ض والتفاعل معه .

هذه كلها �صواهد ثقافية كا�صفة وال ميكن جتاهل مدلوالتها واالعتبار  منها، على اأنني 
هنا مل اأن�ض ما جرى من ترجمات اأجنبية لن�صو�ض روائية �صعودية، ولكنني ال اأرى هذه بذات 
الطعمة  الربوفي�صور �صالح جواد  اأجراها  اأولية  درا�صة  وقويل هذا مبني على  ثقافية،  داللة 
عن ترجمات الروايات العربية اإىل االإجنليزية واكت�صف ك�صوفات حزينة، وهي اأن الرتجمات 
وىل ومل تنجح رواية يف تعديد طبعاتها �صوى رواية )مو�صم  كلها تقف عند حدود الطبعة االأ
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على  موؤ�صر  وهذا  اخلام�صة،  الطبعة  اإىل  و�صلت  حيث  �صالح  للطيب  ال�صمال(  اإىل  الهجرة 
وىل تعني اأنها بال قراء ومل حتقق  الت�صويق واملقروئية، والروايات التي ظلت حبي�صة الطبعة االأ
مبيعات  على  حت�صل  التي  واليابان  الالتينية،  اأمريكا  روايات  عك�ض  على  لها،  ي�صفع  �صيتا 
عليا، ولقد ظللت اأنا اأجرب حظ ال�صيت العربي ال�صردي يف بريطانيا واأمريكا وكندا، وكلما 
جاءتني فر�صة يف اجلامعات واأندية الكتابة وجمال�ض الثقافة فاإين اأ�صاأل عن اأ�صماء العرب 
املرتددة عندهم، وكان كل ما اأجده هو اأ�صماء جربان واإدوارد �صعيد، ورمبا وجدت اأثرا ال�صم 
اأهداف �صويف، ولكن ال غري ذلك، حتى جنيب حمفوظ، الذي مير وكاأن مل مير، وفيما يخ�ض 
الروايات ال�صعودية املرتجمة حديثا فقد عملت م�صحة على مراكز بيع الكتب يف لندن، ومل 
�صماء وال  اأجد لالأ الكتب ال  ا�صتعالمات  اأ�صاأل مكتب  الكتب، وحينما  اأيا منها على رفوف  اأر 
لعناوين الروايات اأي �صدى ي�صاعد البائع اأو البائعة على تذكر �صيء اأو ذكر �صيء يفيد بحثي، 
التي  الكتب  رواج  درجة  اأ�صتق�صي  باحث  اأنني  اأطلعهم  اأن  بعد  معي  يبذلون جهدا  اأنهم  مع 
اأ�صاأل عنها، و لكن اجلواب ياأتي بال جواب وال اأثر . ونحن نعرف اأن من يرتجم هذه الروايات 
و�صرامة  لغتهم جفاف  اأدبية، ويف  ولي�صت  علمية  وترجماتهم  امل�صت�صرقني  �صباب  بع�ض  هم 
فكار، وكاأمنا يرتجمون مقالة �صحفية، واحلق اأن هذا هو ما  تقف عند حدود نقل املعاين واالأ
اأ�صبه ما تكون مبقاالت مطولة، وا�صتقبال  اأ�صلها العربي  يحدث، فالن�صو�ض نف�صها هي يف 
الن�صو�ض املرتجمة يتم على اأنها كذلك، والذين ينظرون فيها يف الغرب هم طالب ا�صتطالع 
يرونه  كمجتمع  ال�صعودية  على  للتعرف  مادة  الن�صو�ض  هذه  يف  يجدون  اأنرثوبولوجي   �صبه 
مغلقا عليهم ويرون هذه الروايات تك�صف لهم بع�ض اأ�صرار هذا املغلق، واملرتجم يعي ذلك 
نرثوبولوجية، مثلما اأنه يوؤ�ص�ض  ولذا يجنح اإىل الن�صو�ض التي حتقق هذه الرغبة ال�صحفية واالأ
ترجمته حتت هذا ال�صرط، ولذا فنحن ل�صنا اأمام عمل فني ولي�ض غر�صه فنيا، وال يقوم هذا 

�صاهدا على جناح اإبداعي، وهذه م�صائل من املهم اإدراكها يف حالة اأي در�ض نقدي .

 ـ 5 ـ 
يف ظل هذا كله ياأتي طامي ال�صمريي ليكون �صاهدا فعاال يف ثقافتنا ويف ما ن�صهده اليوم 
بداعي و�صيغة روؤية املجتمع لنف�صه، ومهما تردد  من حتوالت نوعية مت�ض �صيغة اخلطاب االإ
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النقاد يف ك�صف اأوراقهم فاإن طامي ياأتي ليهز م�صاجعهم وينب�ض عن روؤاهم، واإن جاء حتت 
قبعة ال�صحفي املوؤدي ملهنته اإال اأن الناظر يف اأ�صئلة طامي �صريى اأن ال�صوؤال عنده هو قيمة 
�صئلة وحدها وجمعناها يف تتابع  معرفية نقدية، وكما ذكرت قبل قليل فاإننا لو جربنا واأخذنا االأ
لراأينا كم هي مكتنزة بالراأي والب�صرية املعرفية، فهي اأ�صئلة رجل قراأ وعرف ثم تابع ودقق، 
جابة  وعرب هذه القوة الثقافية ياأتي اإىل �صيفه حما�صرا له بال�صوؤال ثم اال�صتدراك على االإ
يف حتاور فعال لواله ملا عرفنا راأي كثري من ال�صيوف ولظل ال�صمت حاجبا دون الراأي، واأنا 
اأقول هذا عن نف�صي فقد كنت اأجتنب كثريا من القول عن عدد من الروايات، ولكن طامي 
�صحب ل�صاين من فمي ودفعني اإىل القول وك�صر حتفظي الذي كان �صببه عدم قناعتي ببع�ض 
ولكن طامي عاجلني  القول،  تن�صج حلظة  الوقت حتى  لبع�ض  الرتيث  اأود  وكنت  الن�صو�ض 

فقلت قويل وهو راأيي الذي ال اأخفيه ولكنني كنت اأوؤجل توقيت ك�صفه .

     اإن يف عمل طامي ال�صمريي خطابا �صرديا م�صاحبا، ونحن معه ويف كتابه هذا يف 
لعبة حوار �صردية حول ال�صرد، واأنا على يقني اأن هذا الكتاب �صيكون وثيقة اأكادميية �صياأخذ 
نه ميثل �صهادات مرحلية حية ومبا�صرة تبا�صر احلدث وتالحقه يف  بها اأي باحث واأي باحثة الأ
ت�صاعيفه الداخلية، واإن كنا نرى يف كتب ال�صا�صي وابن اإدري�ض واحللو �صهادات عن مراحل 
ولية  دب عندنا حمل الوثيقة االأ وىل يف اململكة فاإن هذا الكتاب �صيحل يف تاريخ االأ ال�صعر االأ
واأخرجها  �صنعا حيث جمع احلوارات  واأح�صن طامي  وقت ح�صوله،  ال�صاهدة على احلدث 
ال�صمريي جديته  �صتاذ طامي  لالأ قدر  الأ واإين  والدار�صني،  للباحثني  اأمرها  ليجتمع  كتاب  يف 
راقيا  مثاال  ويعطي  اأعطى  حيث  معه،  تقاطع  من  كل  عرفها  �صفات  وهي  واأمانته،  وحر�صه 

لل�صحايف املثقف واجلاد واملتابع ب�صجاعة و�صرب .

                                                 عبد �هلل حممد �لغذ�مي

                                                  �لري��ص 20 / 4 / 2009
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مدخل:

الرواية السعودية 
حوارات وأسئلة وإشكاالت 

�صئلة �إىل كل تلك �حلو�ر�ت �لتي تك�ثرت وتبعرثت حتى �صمه�  $ هل ق�دين �لولع ب�لأ
إ�صك�لت(؟ كت�ب )�لرو�ية �ل�صعودية – حو�ر�ت و�أ�صئلة و�

- ال اأملك اإجابات يقينية لهذا ال�صوؤال املرتد اإيل، فكل ما اأ�صتطيع قوله اأين تركت للقارئ 
يف داخلي اأن يجاهر مبا ي�صعر به جتاه اأي ن�ض. لذا فقد كنت اأن�صت لكل من حاورتهم  يف 
هذا الكتاب من نقاد وناقدات، روائيني وروائيات، وكتاب ق�صة ق�صرية، حماواًل اإدراك لذة 

ن�صو�صهم الروائية، كيف تكتب، وكيف تت�صكل عواملها و�صخو�صها.

تهتم احلوارات املت�صمنة يف هذا الكتاب بال�صرد عمومًا و تخت�ض بالرواية  يف م�صهدنا 
املحلي. وقد ن�صرت يف ال�صحف التي عملت بها )االقت�صادية، اليوم ، الريا�ض( ما بني عام 
نتاج الكثيف  2004 اإىل عام 2009 مدونًة مرحلة مهمة من تاريخ الرواية ال�صعودية حيث االإ
،و اجلدل الذي مل يفرت حول فنية بناء تلك الن�صو�ض  وم�صامينها االجتماعية التي ميكن اأن 
تقراأ كعناوين للتحوالت التي ي�صهدها املجتمع .فلم حتظ الرواية ال�صعودية  مبيزة التعاطي 
معها على اأنها فن اإبداعي خال�ض ..بل كانت اأقرب ما تكون للخطاب االجتماعي منها اإىل 
اأو  الناقد  من  �صواء  ب�صاأنها  احلوار  وتنامى  حولها  كرث اجلدل  فقد  بداعي..لذا  االإ اخلطاب 

الباحث اأو حتى القارئ.

والق�صة  والرواية  النقد  عامل  من  ا�صمًا   48 الـ  يقارب  احلوارات ما  هذه  يف  �صارك 
�صماء املهمة يف ال�صاأن الثقايف، اإال اأين اأ�صعر  الق�صرية، وبالرغم من وجود هذا العدد من االأ
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باأن اجلهد مل يكتمل حيث غابت اأ�صماء متنيت ح�صورها ليكتمل امل�صهد الروائي ولكن تظل 
منيات قائمة باأن ي�صمح الزمن بالتوا�صل معها. االأ

ملختلف  اأمينة  �صورة  والناقد  الباحث  فيها  يجد  اأن  اأرجو  توثيقية  حماولة  الكتاب  هذا 
راء التي متثل الوعي الروائي عند كّتاب الرواية، واأن يجد  القارئ فيها ككتاب لذة  الروؤى واالآ

ما بعد القراءة.
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الرواية السعودية
مع عبداهلل الغذامي

$ يف �لبد�ية �أ�ص�ألك، �إىل �أين تتجه �لرو�ية �ل�صعودية؟

ميكن  ما  اأمام  نحن  عديدة.  اجتاهات  هناك  الرواية،  اجتاه  نحدد  اأن  ال�صعب  من   -
انحبا�ض.  بعد  واحدة  حلظة  يف  اندفعت  بحر  موجات  اأو  »ت�صونامي«  ي�صبه  اأنه  نت�صور  اأن 
�صئلة يف ال�صبعينيات والثمانينيات: »هل �صتظهر رواية �صعودية؟ ومل ال تظهر رواية  كانت االأ
�صئلة كثرية. وفجاأة انفجر املوقف، هذا االنفجار ت�صاحب  جابات على تلك االأ �صعودية؟« واالإ
مع اأمناط جديدة لو�صائل االت�صال »الف�صائيات واالنرتنت« ولو ق�صت زمنّيًا جتد جتاوًرا تاًما 
بني الف�صائيات واالنرتنت والرواية. ثالثة اأ�صياء وقعت يف وقت واحد، مما يعني اأن االنرتنت 

والف�صائيات �صارت هي جمااًل للن�صر غري املراقب، �صار فيه جمال لتجاوز الرقيب. 

هذا االختمار ال�صردي واالكتناز احلكائي كان يحكم الرتاج عليه بفعل رقيب. اإما رقيب 
الذات اأو رقيب املجتمع اأو رقيب الن�صر... الخ. كل اأنواع الرقباء رمبا، مبا فيها اال�صم. واال�صم 
ًا با�صمك احلقيقي. اال�صم احلقيقي، يحمل عائلة، يحمل  كا�صم ميثل رقيًبا. واأن تكتب ن�صّ
ن�صان من ا�صمه، يكتب  ن اأن يتحرر االإ ثقافة، يحمل هوية، يحمل م�صوؤولية. واالنرتنت اأتاح االآ
بغري ا�صمه ويتحرر اأي�صًا من امل�صوؤول الثقايف يف جريدة اأو جملة... الخ. فجاء الكالم الذي 

كان ال يجروؤ اأحد اأن يقوله على امل�صتوى ال�صخ�صي وال يجروؤ اأحد اأن ي�صع ا�صمه عليه. 
وباإزاء هذا خطوة و خطوة، اأنا اأرى اأن �صقة احلرية هي امل�صوؤولة اأ�صال عن هذه الدرجة. 
واإذا ما فكرنا يف غازي الق�صيبي كواحد ينتمي اإىل موؤ�ص�صة ثقافية واجتماعية ور�صمية - هو 
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رمز لكل اأنواع املوؤ�ص�صات �صواء الثقايف اأو االجتماعي اأو الر�صمي- ويكتب رواية يحكي فيها 
مور ال يقولها اأحد يف �صن  عن طالب يدر�ض يف مدينة القاهرة وجتاربه هناك. عادة هذه االأ
غازي الق�صيبي وال مبوقعه ولكنه بب�صاطة قالها وكتبها يف رواية. هذه جراأة نادرة يف حينها. 
ال�صمت  اأن هذا ج�صر بني �صفتي عمل: �صفة  ي�صعرون  اآخرون  بداأ  الرواية  ملا �صدرت هذه 

و�صفة البوح، فعربوا. 

� من �صقة �حلرية على هذ� �لنفت�ح  $ ولكن �أرى �أن بن�ت �لري��ص هي �أكرث حتري�صً
�لرو�ئي؟ م� ر�أيك؟

يبداأ  الرقباء داخله،  ويتخل�ض من منظومة  ن�صان خماوفه  االإ نقول: حني يخلع  - نحن 
اإىل  ناأتي  الباب. حينما  التي فتحت  اأن �صقة احلرية هي  اأن نقول  بالكتابة. وبذلك ن�صتطيع 
رواية بنات الريا�ض لرجاء ال�صانع اأثرت تاأثرًيا كبرًيا من حيث اإن اال�صتجابة لها كانت عالية 
جدا. يعني على م�صتوى القراءة و على م�صتوى كتابة النقاد وعلى م�صتوى اللقاءات االإعالمية. 
ومن ثم كل من لديه ق�صة �صار يت�صور اأو تت�صور نف�صها �صيغة اأخرى لرجاء ال�صانع. �صتكون 
�صيفة ف�صائيات، �صتكون �صيفة على النقاد، كل النقاد، �صتكون �صيفة على القراء، كل القراء. 

ومن ثم بداأ كل اإن�صان يقول: مل ال اأفعل هذا اأنا اأي�صًا. 

$ كيف ترى ن�صبة جن�ح �لق��صني �لذين �نتقلو� �إىل كت�بة �لرو�ية؟

- ال باأ�ض اإىل حد ما. ولكن تاأ�صرهم، وحتا�صرهم الق�صة الق�صرية. الق�صة الق�صرية 
التي تالحق �صاحبها با�صتمرار هي خطرة جدًا. اإن ال�صخ�ض الذي تدرب على كتابة الق�صة 
الق�صرية مدة طويلة جّدًا، هي خطرة عليه، خا�صة اإذا ما انتقل اإىل كتابة الرواية. لذا اأنت 
اأو تكون عندهم الق�صة  ترى اأن معظم الروائيني يف العامل كله لي�صوا كتاب ق�صة ق�صرية. 
جنيب  الق�صرية.  الق�صة  عرب  اإليهم  ينظر  اأن  ميكن  ال  بحيث  هزيلة  اأو  �صعيفة  الق�صرية 
حمفوظ  جنيب  هي  لي�صت  اعتباًرا.  لها  يقيم  اأحد  ال  ولكن  ق�صرية  ق�ص�ض  عنده  حمفوظ 
اأحمد  اأحمد �صوقي!  لي�صت هي  اإليها.  ُينظر  اأحمد �صوقي عنده م�صرحيات لكن ال  بب�صاطة! 
اأنا قلت مرة عن غازي الق�صيبي الرجل الهارب من ال�صعر: ميزة غازي  �صوقي يف ال�صعر. 
ا  ًا �صرديًّ اأنه ا�صتطاع اأن يتخل�ض من ال�صعر. ا�صتطاع اأن يتحرر من ال�صعر حينما يكتب ن�صّ
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كالع�صفورية. 

$ علي �لدميني �ص�عر، هل حترر من �ل�صعر عندم� كتب �لغيمة �لر�ص��صية؟

- علي الدميني مل يتحرر يف الغيمة الر�صا�صية. مل يتحرر ب�صكل كاٍف، عقل علي الدميني 
عقل اإبداعي لو ا�صتمر يف الكتابة الروائية ومل يتوقف. لكن اأنت تعرف اأنه بعد جتربته الروائية 
عاد اإىل ال�صعر. مقحًما نف�صه مبزيد من ال�صعر. هو مبقدار ما يريد االبتعاد عن ال�صعر، ال�صعر 
يجره اإليه، ثم يوقعه يف حبائله. لكن لو اأن علي الدميني تخل�ض وحرر نف�صه من ال�صعرية، 

ًا رواّئيًا.  ال�صتطاع اأن يكتب لنا ن�صّ

& عبده خال لم يكتب روايته بعد

�لق�صة  من  يتخل�ص  �أن  ي�صتطع  �أمل  رو�ي�ت،  خم�ص  بعد  كق��ص،  خ�ل  عبده   $
�لق�صرية؟

ن مل يكتب  - اأعتقد اأن عبده خال يرتقي �صيئًا ف�صيئًا جتاه الن�ض الروائي. لكن اإىل االآ
ن مل ُتكتب. واإذا راقبت م�صريته ف�صاأقول: اأنه  روايته. الرواية التي �صيكتبها عبده خال اإىل االآ
�صيكتبها. �صريطة اأن يتحرر من �صيئني ما زاال يالحقانه، مي�صكان بتالبيبه: اللغة ال�صعرية، 
الواحدة  الرواية  اأخرى. يف  اأحياًنا  الرواية نف�صها  اإليها يف  اأحيانًا ويعود  التي يتخل�ض منها 
جتده ي�صعر كثرًيا يف �صفحات ويتخل�ض منها يف �صفحات، فهو مل يح�صم اأمره، وهذه واحدة. 
كثار، يريد اأن يقول كل �صيء. وهناك اأ�صياء كثرية باإمكانه اأن يتجاوز عنها  اأما الثانية فهي االإ
اإليهما اأحيانًا كما  واأن يرتكها لو حترر من العقدتني. وهو طبًعا يتحرر منهما اأحيانًا ويعود 

ن يف �صراع بينه وبني نف�صه مع هاتني العقدتني.  اأ�صرت. ال يزال اإىل االآ

$ ولكن �ألي�ص تب�ين �للغة يف �لرو�ية �لو�حدة هو تكنيًك� من �لرو�ئي ؟

- ميكن اأن يكون تكنيًكا. ولكن اأنا اأحتدث عن الذي انتهى به املطاف اإىل ال�صفحات. 
الرواية  اأن  ال�صفحات  على  انتهى  الذي  لكن  ذلك.  ترثيب يف  وال  تكنيًكا  هو  يق�صد  وميكن 
الذي  ولكن  التكنيك،  هذا  تفعل  اأن  وتريد  معيًنا  تكنيًكا  تق�صد  اأنت  واأحياًنا  بهذا.  اأرهقت 
ينتهي اأن الن�ض يرهق من التكنيك. هناك م�صطلح يف النقد وهو الت�صبع اجلمايل. اجلمالية 
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نه �صبع وزاد.  ترهق الن�ض الأ

& »اآلخرون« قصة قصيرة، والغالف األخير هو كل الرواية

غري  رو�ية  �لرو�ية  �عتربت  خ��صة،  ح�لة  عن  تتحدث  خرون«  »�لآ رو�ية  ن  لأ  $
�صعودية؟

- ال مل اأقل هذا. يجب اأن نقرر اأنها �صعودية اأو غري �صعودية وما املق�صود بال�صعودية. 
رواية املجتمع ال�صعودي هي التي حتكي عن املجتمع ال�صعودي. عن حالة اجتماعية �صعودية، 
فاأنت  ماركيز،  اأو  ديكنز  اأو  امل�صرية  االجتماعية  احلالة  عن  حمفوظ  جنيب  حكى  ومثلما 
عندما تقراأ ماركيز، اأنت تقراأ جنوب اأمريكا، تقراأ النا�ض، تقراأ الغجر، وامل�صعوذين ال�صحرة، 

وال�صحاذين... اإلخ. اأنت تقراأ النا�ض وتراهم. 

فارق بني الرواية التي هي رواية احلالة االجتماعية، ورواية هي رواية �صريحة حمددة، اأو 
خرون" لي�صت رواية جمتمع، لي�صت رواية حالة اجتماعية،  حالة حمددة اأو و�صع حمدد. "االآ
هي رواية حالة خا�صة. هذه احلالة موجودة يف ال�صرق ويف الغرب، ويف كل مكان. هي و�صفت 
هذه احلالة، وو�صفها لهذه احلالة ال يعني اأنها هنا تكتب عن �صريحة اجتماعية. هي تكتب 

ن�صانية حتدث يف اأي مكان ويف اأي زمان.  حالة من احلاالت االإ

$ وكيف ترى �لرو�ية فنّي�ً؟

خري، لوجدت اأن الكالم هو  خري على الغالف االأ - فنّيًا فيها م�صكلة، لو قراأت الكالم االأ
الرواية كلها. لو جرب اأحدهم مثال واكتفى بقراءة الغالف وترك الرواية لن يخ�صر �صيًئا. 
خريات، دون اأي تطور  مر يتكرر مع االأ فالرواية تبداأ مع »�صي« وعالقتها مع البطلة. نف�ض االأ
تظل  اأنت كقارئ  ينمو.  وال  يدخل يف جماهل جديدة  يتطور، ال  ال  وال�صرد هنا  نوع،  اأي  من 
تقراأ اإىل نهاية الرواية، اآماًل يف اأن يتطور احلدث. اأن ينفجر احلدث، يتغري احلدث، يف�صي 
بك اإىل �صيء، يدخلك اإىل �صيء، ال يدخلك اإىل �صيء. يعني لو اكتفيت اأنت بقراءة الغالف. 
والغالف طبعًا كان يحكي عن العالقة مع »�صي« وال اأ�صتطيع اأن اأقول اإن هذه م�صادفة، الواقع 
اأن هذا هو الن�ض اأ�صاًل. والذي اختار هذا اجلزء -وال اأدري هل هو النا�صر اأم املوؤلفة فعاًل 
و�صع يده على كل ما هو هنالك. وال �صيء غري ذلك. هذا ال يعطي مفهومًا لل�صرد. هذا لي�ض 
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يًا. نحن هنا ل�صنا اأمام فن روائي، نحن اأمام ق�صة ق�صرية مكثفة يف حلظة من  �صرًدا ق�ص�صّ
اأرهقت وملت.  الكاتبة نف�صها  اأداء  اللحظات، ثم ُفردت فنق�ض تكثيفها. حتى على م�صتوى 

نها تكرر كل �صيء يف الرواية.  الأ

& رجاء عالم ارستقراطية يف كل شيء

$ على م�صتوى �لكت�بة �ل�صردية. من �لرو�ئي �لذي جتده يتميز يف �لتكنيك؟

- واهلل كثري. ال اأ�صتطيع اأن اأحدد اأحًدا. هناك اأعمال تقروؤها وتقول اإنها اأعمال جيدة. 
ولكن عندما تقراأ اأعمال رجاء عامل تقول اإنها فنانة بدرجة عالية. يف قدرتها اللغوية، قدرتها 
التقنية، قدرتها على اللعب بالن�ض، قدرتها على التنويع. ولكن ياأتيك عيب اآخر. رجاء عامل 
مقروئيتها.  يف  ذاتها،  يف  �صخو�صها،  يف  عاملها،  يف  نف�صها،  يف  �صيء،  كل  يف  ار�صتقراطية 
نواحي  تفقد  لكنك  فنّيًا  تتقن  اأنها  اأحياًنا  اأنت  اإال طبقة خا�صة. فتالحظ  ا  اأي�صً يقروؤها  وال 

اأخرى. 

$ ولكن �أل تالحظ �أن رج�ء ع�مل تر�جعت عن نخبويته� يف رو�يتي خ�مت و�صرت؟

تغيري  �صعب  ذاتك،  ترتاجع عن  اأن  �صعب  تزال.  ال  �صخ�صيتها  ولكن  نعم،  تراجعت   -
جلدك. التغيري مل يكن التغري اجلذري الكايف الذي يحول �صرت مثاًل اإىل �صيء �صبيه ببنات 
تناول  درجة  على  وال  املقروئية،  درجة  على  ال  الروايتني.  بني  مقارنة  يوجد  ال  الريا�ض. 
ال�صخ�صية التي تكون واقعية، كاأنها �صواليفية على منط جنيب حمفوظ، وو�صعها بني دفتي 
كتاب. نحن يف زمن ثقافة ال�صورة. ال�صورة ال�صريعة امللونة واملبا�صرة واملتغرية ب�صرعة. الن�ض 

الذي ال ياأخذ هذه ال�صمات، ال يجد مقروئية. 

ولو �صاألتني اأنا ما ال�صيء الذي ميكن اأن ت�صرف وقتك عليه؟ اأقول: رجاء عامل نعم، لكن لو 
�صاألت النا�ض �صيقولون: ال. اأنا هنا يف جمال النقد الثقايف يهمني ما يقوله النا�ض، وبغ�ض النظر 
ن رد فعل النا�ض هو الذي ي�صاعدين على معرفة ما اخلرب، وما الق�صة. فكثري  عن ما اأقوله اأنا. الأ
ا �صاأكتب عنها. احلقيقة اأن ردة الفعل على بنات  يلومونني ملاذا كتبت عن بنات الريا�ض واأي�صً
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الريا�ض يوجب علي كواحد عنده اهتمام بالنقد الثقايف اأن ي�صاأل ما الذي جعل النا�ض ين�صاقون 
همية.  ًا بذاته، هي ردود الفعل جتاه الن�ض. وهنا تاأتي االأ وراء هذا الن�ض. فامل�صاألة لي�صت ن�صّ
ن�صاق الثقافية واالجتماعية يف  ردود الفعل هي التي تك�صف لك عن الواقعية االجتماعية، واالأ

املجتمع. 

عالم لعب دوًر� يف عدم مقروئيته� ؟ $ �أل تعتقد �أن �حتج�ب رج�ء ع�مل عن �لإ

- ال اأظن. يعني رجاء ال�صانع ما كان اأحد يعرفها على االإطالق. لي�ض احتجاًبا بل جهل 
تام مائة باملائة. 

عالم؟ $ ولكن رج�ء �ل�ص�نع تف�علت مع �لإ

- االإعالم طرق بابها، االإعالم جاء اإليها. هي مل تاأِت اإىل االإعالم. ن�صها اأتى بالقراء 
اإليها واأتى باالإعالم. 

� �أن�ص�أت موقًع� �لكرتونًي� مع �صدور رو�يته� مم� �ص�هم يف تف�عل  $ رج�ء �ل�ص�نع �أي�صً
�لقر�ء مع �لرو�ية؟

- متى هذا !! وال اأحد �صافه. اأنا علمت عن رجاء ال�صانع من املثقفني وكلهم كتاب جادين، مل 
نرتنت يف عمره وال نظر اإليه. وقعت اأيديهم على الرواية والرواية فر�صت نف�صها.  يفتح اأحدهم االأ
يوجد األف واحد فتح موقُعا اإلكرتونًيا غري رجاء ال�صانع ومل يلتفت اإليهم اأحد. فالق�صية اإٍذ لي�صت 

يف موقع على االنرتنت. الق�صية هي الن�ض ذاته. 

$ �أن� ك�صحفي ح�ولت كثرًي� مع رج�ء ع�مل يف �إجر�ء حو�ر �صحفي ولكنه� ترف�ص.. 
لعبة �لحتج�ب لدى رج�ء تقلل من فر�ص مقروئيته�؟

نك داخل النخبوية، اأنت ل�صت قارًئا عاّمًا. اأنت  - اأنت ال يجب اأن تقي�ض على نف�صك، الأ
اإن�صان يعمل يف ال�صحافة الثقافية. ويف ال�صحافة الثقافية ي�صبح ا�صم رجاء عامل من اأبرز 
�صماء، خارج اإطار الثقافة، وخارج اإطار النخبة الثقافية. لو ذهبت ت�صاأل النا�ض عن رجاء  االأ

عامل، �صيقولون: »ال نعرفها!«. 

وقل  الثقافية  النخبة  اإىل  اذهب  يعرفونها.  كلهم  ال�صانع  رجاء  عن  النا�ض  ا�صاأل  لكن 
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لهم رجاء ال�صانع، �صيبدوؤون باإعطاء ا�صتثناءات عن رجاء ال�صانع، اإمنا هي واحد كتب لها، 
معايري  هي  لي�صت  معايري،  ناأخذ  ال  اأن  علينا  فيجب  تعرفه.  اأنت  الذي  الكالم  من  والكثري 
لالنت�صار، ونظنها معايري انت�صار الن�ض. الن�ض بحد ذاته يجب اأن تكون له القدرة على اأن 
يجذب النا�ض، اأو له القدرة على اأن ينفر النا�ض. هذه اآليات معقدة جّدًا، واأحيانا ال نكت�صفها 
اإال عندما ين�صر الن�ض. هناك قوانني لال�صتجابة ال ميكن التنبوؤ بها، وال ميكن اأن نحددها 

ولكن اإذا وقعت، ن�صتطيع حينئذ اأن ن�صتقرئها. 

$ هل �أ�صبح �لرو�ئي �ل�صعودي يكتب م� يعتقد �أنه يثري �لق�رئ؟ 

حتى  القارئ،  ي�صتثري  اأن  يف  رغبة  يكتب  من  هناك  ن�صمي.  اأن  دون  ومن  بال�صبط.   -
يحظى بدرجة ت�صويق عالية. 

$ كيف ترى رو�ية ج�هلية ؟

- الرواية جمرد مقالة. اأنا اأرى اأن هذا نوع من املقالة. الن�ض �صمي رواية ظلمًا. الن�ض �صيغ 
على �صكل مقالة. لي�صت هذه الكتابة الروائية. الكاتبة اأرهقت نف�صها بالدرجة العالية من الوعي 

القرائي والثقايف، ونب�صت يف بطون الكتب وو�صعتها يف الن�ض. هذا لي�ض ب�صغل رواية. 

$ يف م�ص�ألة م�ص�ير �للون، هل قدمت ليلى روؤية جديدة يف ج�هلية؟

هذا  املو�صوع  االإعالميني.  ال�صحافيني،  االجتماعيني،  عند  موجودة  امل�صاألة  هذه   -
ال�صوؤال: هل �صنعت  الرواية تقدم �صناعة �صخو�ض.  روؤية.  والرواية ال تقدم  مطروق كثرًيا. 
ن�صانية اأم ال؟ اجلواب ال. اأما  �صكاالت االإ ا �صردية؟ وهل ت�صف، وتنب�ض يف حقائق االإ �صخو�صً

الرواية فبما اأنها مقالة كما قلت فقدمت روؤية.

& اآلخر يف الرواية احمللية

خر يف �لرو�ية �ل�صعودية ؟ $ كيف ترى �صورة �لآ

ن م�صغولة بالذات، م�صغولة بالذات الداخلية، م�صوؤولة بالذات مع الذات.  - الرواية االآ
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ن التي اليد عليها،  واملحيط الدائري حول الذات. والروايات التي تعاملت مع الذات هي االآ
خر، كانت الروايات املبكرة حلامد دمنهوري وغريه، كانت تتعامل  نارها حامية. لكن مع االآ
ن  خر، هروب عن الذات، هروب من الواقع. كل هذا هروب من التعامل مع الذات. االآ مع االآ

ن يف طور نخل الذات.  �صار التعامل على الذات. فنحن ما زلنا االآ

جنبية يف �لرو�ي�ت �ملحلية؟ $ هل هن�ك تنميط لل�صخ�صي�ت �لعربية و�لأ

نه لي�ض لب املو�صوع. لي�ض هو ق�صية ال�صرد. هذه ذيول  - هذا موجود وهذا مبحث اآخر. الأ
داخل املنت ال�صردي. ولو اأردنا تتبعها فهي جمرد انعكا�صات لل�صور النمطية يف ال�صارع العام. 

ن.  ا �صردًيا حتى االآ مل يقدم اأحد ت�صخي�صً

خر ب�صكل خمتلف يف �لبحري�ت؟ $ ولكن �أميمة �خلمي�ص قدمت �لآ

لي�ض يف البحريات فقط. اأميمة حتى يف ق�ص�صها الق�صرية، مهتمة دائًما يف �صخو�صها 
ال�صعودي.  املجتمع  بوتقة  يف  وت�صعها  �صعودية،  غري  ن�صوية  ذوات  عن  هي  وعواملها  الن�صوية 
بهذه  ومهمومة  جّدًا  وذكية  واعية  كاتبة  اأميمة  املنطقتني.  بني  الفراغات  هذه  يف  وتدخل 
امل�صاألة من وقت مبكر. م�صروع اأميمة خمتلف عن اأي م�صروع اآخر، هي تكتب بخطة معرفية 

وا�صحة. 

$ هل جنحت يف م�صروعه�؟

ميمة  ن مل اأكتب عن البحريات. ما زلت اأنتظر قلياًل. اأن اأرى الأ - اأميمة ماهرة، لكن اإىل االآ
ديبات ال�صعوديات، هي ورجاء ونورة الغامدي.  ن اأميمة بالن�صبة يل، من اأبرز االأ اأ�صياء اأخرى. الأ
اأميمة ملّا كانت قا�صة يف الق�صة الق�صرية، وكتبت عن  عندهن قدرات عالية جّدًا. كتبت عن 
رجاء عامل، اأما نورة الغامدي فلم اأكتب عنها بعد لكن �صاأفعل اإن �صاء اهلل. وما زلت بانتظار 

ميمة وكذلك بدرية الب�صر.  �صيء الأ

نه� مل تكن مقنعة لك؟ $ عدم �لكت�بة عن تلك �لرو�ية لأ

- ال، ال. لي�صت ق�صية مقنعة اأو غري مقنعة. فارق بني قول مقنعة اأو ال. لو قررت اأن هذا 
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على عند اأميمة. ما زال ال�صقف  ن مل اأقرر اأن هذا هو ال�صقف االأ �صقف اأميمة لكتبت. اأنا االآ
على �صياأتي عندها.  االأ

& القصيبي والهروب من الواقع االجتماعي
$ هل لدين� رو�ية نف�صية؟

- الع�صفورية. طبعًا رواية نف�صية!
$ هل ت�صنف رو�ي�ت غ�زي �لق�صيبي على �أنه� رو�ي�ت �صعودية؟

- لي�ض ال.. هو �صعودي!
$ ولكن �أحد�ث رو�ي�ت غ�زي �لق�صيبي غ�لب�ً م� تكون خ�رج �ل�صعودية؟

- اأنت ت�صع يدك على نقطة مهمة جّدًا. هل اإذا قلنا رواية �صعودية نق�صد بها �صعودية، 
ال�صعودية؟  البيئة  من  اأحداث  نف�صها،  حداث  االأ اإىل  ن�صبة  اأم  الكاتبة؟  اأو  الكاتب  اإىل  ن�صبة 
مر. مع اأن ال�صخو�ض يف الع�صفورية �صخو�ض  اإذا كنا نحكي عن البيئة ال�صعودية �صيختلف االأ
�صعودية، لكن عا�صت يف بريوت والقاهرة. رواية الع�صفورية هي من الروايات املحرية، ولذلك 
نها رواية متجاوزة لكل �صروط القيد الن�صي، ومنفجرة  و�صفتها اأنها رواية ما بعد احلداثة، الأ
�صردية.  �صخ�صية  بو�صفها  املعلومة  الع�صفورية،  يف  املعلومة  عن  كتبت  اأنا  داخلها.  من 

ال�صخ�صية ال�صردية يف الع�صفورية هي املعلومة، ومن ثم لها ابتكاراتها اخلا�صة. 
$ وم� �صر ترحيل غ�زي �لق�صيبي ل�صخو�صه �إىل �خل�رج؟

وبالتايل  اأمريكا، يف لندن.  القاهرة، يف  البحرين، يف  مكنة. يف  االأ - غازي عا�ض يف كل 
مكنة التي عا�ض فيها. ولكن باإمكانك اأن تقول اإنه يهرب من الواقع االجتماعي لو  ينتمي اإىل كل االأ

ين اأمام اأعمال ناجحة.  اأردت اأن تقول هذا. لكن اأنا ي�صعب علي اأن اأقول هذا، ال ل�صيء اإال الأ

& عابد خزندار لم يقرأ تلك الروايات
$ كيف ر�أيت مق�لة ع�بد خزند�ر عن و�صفه لبع�ص �لرو�ي�ت �ل�صعودية ب�جلن�صية؟

�صتاذ عابد خزندار مل تكن مقنعة. كتبها وكاأنه م�صتعجل جّدًا. بدليل اأنه و�صف  - مقالة االأ
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بع�ض الروايات باأنها جن�صية وهي مل تكن كذلك. وكان فيها عوامل اأخرى كان من املمكن اأن 
ينتقدها يف الرواية نف�صها بدل ت�صنيفها لكنه مل يفعل. اأظنه مل يقراأ تلك الروايات. 

$ رمب� ت�صفح تلك �لرو�ي�ت؟
اأن يقراأ تلك  اأحد  اأن هناك نواحي مهمة، ال ميلك  اأ�صتغرب  اأنا  - رمبا ت�صفحًا. ولكن 
الروايات واأال يتكلم عنها، لكنه مل ي�صر اإليها، وذهب اإىل الرتكيز على جن�صية هذه الروايات، 
وبع�ض النماذج التي ذكرها مل تكن بتلك اجلن�صية التي يقولها. لقد اأ�صار اإىل مناذج اأخرى 
غربية، اأكرث جن�صية من هذه. وقال اأن اجلن�ض هناك موظف لغر�ض �صردي. اإن ما الذي ال 

يجعل هذه الروايات ال�صعودية تفعل هذا التوظيف نف�صه؟!

& الرواية وأزمة اخلليج
$ �لرو�ية �ل�صعودية هل دونت �أزمة �خلليج رو�ئّي�ً؟

- ال بد اأن ن�صري اإىل رواية �صعد الدو�صري الريا�ض نوفمرب. ولو ن�صرت الرواية يف حينها، 
يام  فال �صك اأنها كانت �صتكتب تاريخ الرواية عندنا. كذلك رواية اإبراهيم اخل�صري »عودة االأ
الدو�صري مهارة عالية، وكنت  ل�صعد  اأن  الفارق  ولكن  اأزمة اخلليج.  اأحداث  وىل« �صجلت  االأ

اأمتنى لو اأنه ن�صر روايته. كانت من اأهم روايات حالة الغزو. 
$ كيف تكتب رو�ية �حلرب؟

- يكتبها اأنا�ض اإما اأن يكونوا عا�صوا حالة احلرب فعاًل، اأو يكونوا ا�صتخل�صوا اأوراقها. مثلما فعل 
اأمربتو اأيكو مثاًل، يف ا�صتخال�ض اأوراق الو�صطى يف اإيطاليا و اأوروبا، فو�صعك هناك. و�صع نف�صه هناك 
وو�صعك اأنت هناك. فاإما اأن ت�صتخل�ض اأوراق مرحلة من املراحل وت�صتطيع اأن تتقم�ض احلالة النف�صية 
واالجتماعية والتاريخية لتلك املرحلة. اأو اأن تكون قد عاي�صتها فعاًل. ولكن حتتاج اإىل تكوين الن�ض، من 

واقع، اإىل ن�ضًّ �صردي. وهذه اللعبة خطرة جّدًا. 
$ هل تعترب تلك �لرو�ي�ت كت�ريخ؟

- ال.. فكلما جنح الروائي للتاريخ �صعف اجلانب ال�صردي. 

& رواية ميمونة مجرد اجتهادات بسيطة

$ �لرو�ية �لت�ريخية مفقودة عندن�؟
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- نعم. ال توجد عندنا رواية تاريخية. 
$ رو�ية ميمونة ملحمود ترو�ري �أل ميكن �أن ن�صنفه� رو�ية ت�ريخية؟

- �صعب اأن ن�صميها رواية. اأي تاريخ هذا؟ وما نوع التاريخ الذي �صجلته الرواية؟
$ ت�صجيله لت�ريخ �ل�صود و�نتق�لهم من �أفريقي� �إىل مكة؟

دب الغربي، ال ميكن  يا اأخي، حني ترى وترى اأنت رواية اجلذور، وت�صوف الروايات يف االأ
اأن ن�صمي رواية حممود �صيًئا. هذه اجتهادات ب�صيطة. ولكن عندما تذهب اإىل رواية »اجلذور« 
وترى كيف اأن كاتبها نب�ض تاريخ ال�صود والعبودية فاأراك العذاب، وكاأنك اأنت الذي داخل تنور 

النار واأنت الذي حترتق. 

$ هل نقول حممود ف�صل يف رو�يته؟

ال اأدري عن ظروف حممود. ال اأدري عن مراجع حممود، وال اأدري عن قدرات حممود، 
يف اأن ي�صري مثل الروائيني الذين يكتبون الرواية التاريخية. الرواية التاريخية �صعبة. حتى 
على م�صتوى العامل العربي ال جندها بال�صكل املطلوب. بداأها جورجي زيدان يف حماوالت ولكن 
كانت اأقرب اإىل الوثائق. حنا مينا ممكن اأن نقول: اإنه اأرخ وكتب عن البحر وحياة البحارة، 

نه كان نف�صه بحاًرا فدخل هذا اجلو.  الأ

الرواية التاريخية حتتاج اأواًل اإىل كمية عالية من الوثائق، اإىل كمية عالية من الو�صوح 
�صكاالت ب�صكل وا�صح. اإذا بداأت تناق�ض نف�صك فلن تكتب رواية تاريخية.  وال�صدق مع االإ

& مدن امللح بيان حزبي

$ مدن �مللح �أل تعترب ور�ية ت�ريخية؟

- مدن امللح رواية �صطحية جّدًا. 

$ برغم �تك�ئه� على وث�ئق ومروي�ت؟

اأن ن�صميها وثائق. وثائق  تاأملت يف وثائقها ومروياتها جتدها �صعيفة. وال ميكن  اإذا   -
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العقيالت،  ابن عائلة من  اأنه  العقيالت معروفة. رغم  والنفط، ورحالت  العربية،  اجلزيرة 
ولكن لي�ض يف روايته هذه الوثائقية. 

يدلوجية �لتي كتبت به� مدن �مللح، �أ�صعفت �لرو�ية فنّي�ً؟ $ هل �لروؤية �لأ

- بكل تاأكيد. الرواية كاأنها بيان حزبي. اأكرث مما هي عمل روائي. ولذلك عبدالرحمن 
يدلوجي. ولكن ملا كتب مدن امللح كان  منيف جنح يف الروايات التي حترر فيها من ال�صاغط االأ
يدلوجي عالًيا، وكانت اأ�صبه ببيان �صيا�صي وتنبوؤات �صيا�صية باأن الو�صع �صيكون  ال�صاغط االأ

كذا وكذا. 

$ �صخ�صية متعب �لهذ�ل يف مدن �مللح �أمل تكن متطرفة؟

- ممكن اأن تكون متطرفة. ب�ض الق�صية على ال�صكل العام للرواية. اخلما�صية كلها غري 
مقنعة ملثلي ومثلك. ع�صنا اجلو نف�صه، ع�صنا احلياة االجتماعية، ونعرف الوقائع االجتماعية 

وال نراها يف الن�ض. 

$ يف فرتة �ص�بقة، ك�ن هن�ك متجيد ل�صخ�صية متعب �لهذ�ل؟

- من الذي جّمده ؟

$ كت�ب ونق�د يف �لو�صط �لثق�يف ؟

ول، عقدنا لها جل�صة طويلة يف  - وجهة نظرهم. ولكن بالن�صبة يل اأنا، ومنذ ظهور الرواية االأ
دبي بجدة. وناق�صناها وكان راأيي وا�صًحا. كانت �صدمة، كانت خيبة اأمل. مل يكن الن�ض  النادي االأ

الذي يج�صد احلالة، ويحول احلدث اإىل �صخ�صية �صردية، مل يحدث هذا يف مدن امللح. 

& الرواية السعودية والتعبير االجتماعي

ن عن �ملجتمع؟ $ هل �لرو�ية �ل�صعودية هي �لتي تعرب �لآ

- طبًعا ال. هي واحد من التعبريات االجتماعية، هي خطاب كنا نحظره على اأنف�صنا، كنا 
مننع اأنف�صنا عنه، وفتحنا هذا التعبري، والرواية هي جزء من التعبريات. لكن اإذا نظرت اإىل 
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ا الر�صائل يف الف�صائيات هي اأي�صا من  االنرتنت، االنرتنت خطري جّدًا يف جمال التعبري. اأي�صً
�صيغ التعبري. واأنا هنا ال اأمدح وال اأذم. اأنا اأحب التعرف على الظاهرة االجتماعية، الظاهرة 
االجتماعية لكي اأتعرف عليها، اأحتاج الرواية، اأحتاج الف�صائيات، وروؤية اخلطاب التوا�صلي 
الواقع  �صوًرا عن  تعطيك  كلها  فيه. هذه  ما  وتتبع  اأي�صًا،  االنرتنت  اإىل  واأحتاج  هو.  نوع  اأي 

�صبحت معزواًل عنه.  االجتماعي. الذي لو مل تر فيه هذه الفتحات الأ

$ يف ظل هذ� �لزخم يف �لرو�ية �ملحلية. هل ج�ء �لوقت لظهور �لرو�ية �ل�صعبية؟

ف�صل  - مفرو�ض! اإذا راأينا خط الروايات يف الغرب، جند روايات اجليب، الروايات االأ
مبيعًا. 

وفيه الروايات اجلادة مثل روايات امربتو ايكو، والتي عندما تقروؤها ت�صعر وكاأنك تقراأ 
اأعمااًل علمية، �صخمة وجادة وحتتاج اإىل جهد. وهذا الفرز �صيوجد، فالرواية ال�صعبية هي 

رواية ت�صلية وتزجية وقت كالروايات التي تقراأ يف القطار مثاًل. 

& قصائد علوان بايخة وصوفيا من الروايات الفاشالت

$ يف �صوفي� هل جت�وز حممد ح�صن علو�ن �صقف �لكف�ية؟

- ال اأظن، اأنا قلت ملحمد: »يا حممد، اأنت �صتكتب ع�صرين رواية، خم�صة ع�صرة رواية ناجحة، 
اأو 6؟  اأو 4  اأيها؟ هل هي الرواية رقم 3  اأن اخلم�ض الفا�صالت ال ندري  « امل�صكلة  وخم�ًصا فا�صلة. 

ف�صقف الكفاية ال �صك اأنها من اخلم�ض ع�صرة الناجحة. و�صوفيا من اخلم�ض الفا�صالت. 

$ �أين �مل�صكلة يف �صوفي�؟

املتفجرة مع  املتوثبة  الكفاية. طاقته احلادة  �صقف  نف�صه يف  اأنهك  اأن حممد  اأعتقد   -
الن�ض، اأتلفها يف �صقف الكفاية. ملا جاء اإىل �صوفيا مل ي�صتغل على الن�ض ب�صكل كاٍف. 

ول؟ $ هل هي �صريبة جن�ح �لعمل �لأ

- ال، ال. حممد ذكي وعنده وعي وعنده لغة غنية يف خيالها. لغة من اخليال ال�صردي. 
ن اجلانب ال�صردي  اأحيانًا يجنح اإىل ال�صعر، ولكن عندما يجيء اإىل ال�صعر يكون �صعيًفا، الأ
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حممد  عن  اأقول  اأن  ميكن  فال  �صعرية،  كاأنها  �صكلها  كان  واإن  ال�صعري.  اجلانب  من  اأقوى 
ول، ال، هي اأحياًنا �صريبة الت�صبع النف�صي، الذي فيه النف�ض مل تتق بعد اإىل  �صريبة النجاح االأ

االنفجار مرة اأخرى. 

$ هل جنح يف توظيف �للغة �ل�صعرية خلدمة �ل�صرد؟

- علوان جنح يف توظيف لغته. وطبعًا ال اأقول : اإنها لغة �صعرية، يبدو عليها لغة �صعرية، 
نه عندما كتب ق�صائد �صارت بايخة. الذي يكتبه لغة اأنيقة جّدًا  ولكن لي�صت لغة �صعرية. الأ
بطال يف الن�ض  كاأناقة ال�صعر لكنها لغة خيالية، م�صبعة باخليال، حتريك اللغة على األ�صنة االأ

كان متقًنا. لذلك مل حتا�صره اللغة هنا. 

$ ولكن �حلدث غ�ئب يف رو�ي�ت علو�ن؟

اإن املعلومة عند غازي  - هذا نوع من الروايات ي�صتخدم اللغة كتج�صيد للحدث. وكما قلنا 
الق�صيبي �صخ�صية �صردية. هنا اللغة �صخ�صية �صردية. هذا نوع من املحاوالت يف ال�صرد. ولكن 
حالم م�صتغامني مثاًل. كتبت  اآخر. كما جرى الأ نه يوقع �صاحبه يف ن�ض  هذا نوع خطري جّدًا، الأ

رواية واحدة. والباقي ال ميكن اأن تطلق عليه ا�صم رواية. 

$ هل نقول: �إن حممد ت�أثر ب�أحالم م�صتغ�مني لذ� ف�صلت �صوفي�؟

اأن هذا هو من  ت�صابهات، فيظن  القارئ يجد  اأحياًنا  الراأي.  لهذا  اأميل  اأظن، وال  - ال 
هذا. لو كان متاأثًرا باأحالم م�صتغامني لوقع يف ماأزق »فو�صى احلوا�ض«، ولي�ض ذاكرة اجل�صد. 
ن اأحالم م�صتغامني وقعت يف فو�صى احلوا�ض وعابر �صرير ومل ت�صتطع. حممد لو تاأثر مل  الأ

ي�صتطع. املتاأثر عادة يتعرث يف الطريق. 

& السينما والرواية

$ كيف ترى قدرة �لرو�ئي �ل�صعودي على جت�صيد �ل�صخ�صي�ت �لرو�ئية �لتي ت�صكن 
�لذ�كرة ؟

- ما زال الوقت مبكًرا. اأنت حتتاج روائًيا مثل جنيب حمفوظ يكتب على مدى �صتني عام، 
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ويخرج يل مائة ن�ض. عندما تاأتي �صخ�صية »�صي ال�صيد« التي ا�صتقرت يف الثقافة كلها، يف 
مثلة، يف البحث العلمي، يف النظريات املعرفية. لكن هذا متى  غاين، يف االأ الن�صو�ض، يف االأ
و حقق هو جناحات  بعد ذلك عززها  روايات،  عنها ثالث  كتب  ن جنيب حمفوظ  الأ �صار؟ 

اأخرى بعدها فتعززت اأكرث. النجاحات الالحقة توؤثر على الن�صو�ض القدمية وتقويها. 

$ هل �لفيلم �ل�صينم�ئي عزز ح�صور �صخ�صي�ت جنيب حمفوظ؟

قراأنا جنيب  ولكن  ال�صينما.  ن�صاهد  نكن  اأفالًما. نحن جيل مل  اأ�صاهد  اأنا مل  اأظن.  ال 
حمفوظ وتاأثرنا به، وكنا نت�صابق لقراءة رواياته. ومل نكن نعرف ال�صينما يف ذلك الوقت. 

$ �أل تعتقد �أن �لدر�م� تعزز ح�صور �لرو�ية ؟

نه كل مرة ت�صاهد فيلًما �صينمائًيا جتد اأنه جنى على الرواية. فيلم ا�صم  - الواقع ال. الأ
مربتو اأيكو كان فيلًما �صيًئا جّدًا، كذلك �صفرة دافن�صي ملا ظهرت يف ال�صينما كانت  الوردة الأ
كاأفالم،  بع�صها  �صاهدت  متاأخًرا  وبعد ذلك  قراأتها  اأنا  روايات جنيب حمفوظ  جّدًا.  �صيئة 
وكانت �صيئة. مل تعطني جو الرواية على االإطالق. ومل تدفع بي اإىل اإلغاء القراءة. ولوال اأين 

نها مثلت يف فيلم �صينمائي.  ن جنيب حمفوظ يكتبها ولي�ض الأ قراأتها، و�صوف اأقروؤها الأ

& يوسف احمليميد والصناعة يف الكتابة

$ بعد ثالث روايات، كيف ترى جتربة يو�صف املحيميد؟

- فيها اعت�صاف للذات. اعت�صاف للن�ض، ال ياأخذ راحته ال مع ن�صه وال مع نف�صه وال مع 
�صخو�صه. تعرف يف التجربة ال�صعرية قدميا ظهر البديع عند العرب. و�صار البديع �صنعة. 

ففيه كتابة روائية وفيه �صناعة كتابة. 

$ هل �ل�صن�عة عند يو�صف ل ت�صل �إىل مرحلة �لحرت�فية؟

- ال. ال�صناعة لديه اأعلى من احلرفية. �صاأعطيك مثااًل عن الطيب ال�صالح، ت�صعر اأنك 
اأمام اإن�صان يف مقهى و »ي�صولف«، لكن هذه هي احلرفية الراقية جّدًا، ومع ذلك قد ال يبدو 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

3�

عليها اأنها حرفية. 

$ هل هي عفوية �لكت�بة؟

- لي�صت هي العفوية بالتحديد، يبدو عليها عفوية، ولكن هي اأخطر من العفوية. جنيب 
حمفوظ مثاًل، ال تظن رواياته اأنها جمرد عفوية. ياأخذ ورقة وقلًما ويكتب كيفما اتفق. الواقع 
اأنه ال يفعل ذلك. جنيب حمفوظ �صناعة معقدة. وقلت من قبل عن م�صطلح ال�صهل املمتنع. 
الذي اإذا راأيته ظننت اأنك ت�صتطيع اأن تفعل مثله. ولكن اإذا حاولت عجزت. اإذا قراأت حلمزة 
ما  وغالًبا  ذهنك،  وحتى  عقلك  ترتيب  يعيدون  هوؤالء  كل  ماركيز،  ال�صالح،  الطيب  توف، 
ي�صرب باألف ليلة وليلة كمثال يف حرفية الكتابة. وكذلك عندما تقراأ لعبدالكرمي اجلهيمان 
�صاطري ال�صعبية. هنا اأنت اأمام ن�صو�ض ت�صعر كاأن الن�ض مكتوب بحرفية عالية  يف تدوينه لالأ
جّدًا، اإىل درجة الال حرفية. وهناك مقولة لل�صاعر االجنليزي )�صيلي(: »القاعدة الذهبية 
هي الالقاعدة«. هذه اللعبة الكتابية خطرة جّدًا. كيف جتعل القاعدة وكاأنها غري موجودة. 
خر يجعل  فيها وعي دقيق جّدًا، والبع�ض لديه حرفنة ال�صناعة، مهارة اأن ي�صنع. والبع�ض االآ

بداع وكاأنها ال �صنعة وهي مفقودة لدى الكثري.  �صنعة االإ

$ هل هي مفقودة لدى يو�صف �ملحيميد؟

- عنده وعند الكثري. البع�ض يدخل بنية اأن يكون روائّيًا ناجحًا. تقراأ لهم واأنت تعرف اأنه 
نه يريد اأن يكون روائيًّا ناجحًا. يك�صف نف�صه يف الن�ض. وهناك نوع اآخر عندما  كتب الن�ض، الأ
ت�صاأله على امل�صتوى ال�صخ�صي فيما كتب، يقول: »واهلل مدري! ومل اأق�صد هذا، هي جات كذا« 
نهم  طبًعا هو لي�ض ب�صادق. جزء من كالمه فيه �صدق، وجزء ال. فيه �صدق وفيه الال�صدق. الأ
مل يكتبوا هكذا ع�صوائّيًا وتلقائّيًا وبب�صاطة، مل تكن حالة هذيان. وما كتبوه ُكتب بحرفية عالية 

جّدًا. 

$ هل �ليدولوجي� ح��صرة يف �لرو�ية �ملحلية؟

غازي  وكذلك  موؤدجلة،  ال�صانع  رجاء  حتى  موؤدجلون.  وكلهم  حا�صرة،  بال�صرورة   -
الق�صيبي. لكن االيدولوجيا درجات، اأحياًنا عالية جّدًا، بحيث هي التي تكتب الن�ض، واملوؤلف 
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عاجز عن اأن يفعل �صيئًا حيال ذلك. وبع�ض الن�صو�ض، طبًعا الن�صو�ض الذكية جّدًا، املوؤلف 
يدلوجيات واالنحياز كلها تت�صرب عرب اخلطاب.  فيها يكتب، فتكون االأ

$ هل و�صلن� �إىل مرحلة �أن نقول: لدين� رو�ئي �أو موؤلف �صعودي؟

- مل ن�صل بعد اإىل اأن نقول: »املوؤلف ال�صعودي«! مل ن�صل اإىل هذا امل�صطلح، ما زلنا يف 
ن تاريخ الرواية امل�صرية له مائة  طور التجارب. ت�صتطيع اأن حتكي عن الروائي امل�صري، الأ
ن م�صرية  �صنة، ولذلك فيه الروائي امل�صري، و�صيتجه ذهنك تلقائّيًا اإىل جنيب حمفوظ، الأ
اآخر. فنجيب اكت�صب هذا امل�صطلح عرب �صنني  اأي كاتب م�صري  اأعلى من  جنيب حمفوظ 

طويلة من الكتابة. 

نحن مل ن�صل اإىل حتقق هذا امل�صطلح. لي�صت امل�صاألة اأن يكون املرء �صعودّيًا، ولي�صت 
امل�صاألة اأن يكون املو�صوع �صعودّيًا، ولي�صت امل�صاألة اأن تكون مبيعات الكتاب وانت�صاره �صعودّيًا، 
لذا لتحقيق هذا ال�صرط ال بد اأن يكون لديك كاتب اأو تيار ي�صنع وجوده مبعامل وا�صحة. اإىل 

ن ما زلنا عند نقظة االنفجار الروائي. اإنه بب�صاطة بحر وانفجر.  االآ

$ مل يت�صكل �مل�صهد �لرو�ئي �ملحلي بعد؟

ما  اإذا  مت�صكل  يكون  وقد  الت�صكاًل.  هذا  ن�صتوعب  ن مل  االآ اإىل  لكن  ت�صكل.  يكون  قد   -
ن  جاء �صيء يغريه جذرّيًا. لو ا�صتمر احلال على هذا املنوال ملدة ع�صر �صنوات اأخرى، من االآ
مور على هذا ال�صكل �صي�صبح هذا هو النموذج. ولكن كل يوم يظهر لنا  ف�صاعًدا وا�صتقرت االأ
جديد. فمثاًل رجاء ال�صانع فاجاأت اجلميع بروايتها. روايتها كانت ال�صبب يف خلق انحراف 

كامل يف خط الرواية عموًما. 

نه� ج�ءت من خ�رج �مل�صهد.. حدث هذ� �لنحر�ف؟ $ هل لأ

ب�صروط  مقيد  غري  يجعلك  امل�صهد،  خارج  من  املجيء  ودقيقة.  ذكية  مالحظة  هذه   -
امل�صهد، ومن ثم اأنت حر، رجاء ال�صانع ال اأحد يعرفها! ا�صمها غري متداول بني النا�ض، وهي 
�صياء، فهي تكتب دون اأن تكون  مل تكن تقدم نف�صها على اأنها كاتبة اأو اأديبة اأو �صيء من هذه االأ
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اأو حتت حماية ال�صم �صابق. لي�ض عندها ا�صم �صابق  اأي �صرط من ال�صروط،  حتت �صاغط 
�صتحا�صرها  وىل  االأ الرواية  ن  الأ كبرية،  �صعوبة  �صتجد  الثانية  الرواية  يف  ولكن  حتميه.  كي 

وتالحقها، �صيالحقها كل �صيء. 

$ نبوءتك يف رو�يته� �لث�نية، هل �صتنجح؟

على  �صتح�صل  وبذلك  اأمريكا،  يف  الدرا�صة  اإىل  انتقلت  نها  الأ �صتنجح.  اأنها  اأعتقد   -
ا�صتقالل ذهني وحياتي ووجودي عن الظرف ال�صابق. �صتدخل بظرف كامل مائة باملائة من 
جديد. والدرا�صة العليا يف اأمريكا �صتجعلها ت�صرف وقتها كله يف الدرا�صة. فاإذا فرغت من 

هذه املهمة �صتفرغ وذهنها حدث فيه توازن بني املنطقتني. 

$ هل قر�أت لعو��ص �ص�هر؟

- قراأت روايته اأو على خلف مرمى حجر. ولكن رمبا كنت م�صغواًل حني قراأت الرواية، 
لذا مل اأعِط الن�ض حقه من التاأمل. وحتى ال ُيظلم عوا�ض يف هذا احلوار، اأنا تركيزي على 

الن�صو�ض الن�صائية اأكرث، لذلك ال تظن اأنه تقليل ل�صاأنه هو اأو �صاأن الروائيني. 

لتلك  ذكورية  روؤية  �إىل  �صت�صل  �أنك  تعتقد  �أل  �لن�صوية.  ب�لرو�ية  م�صغول  �أنت   $
�لن�صو�ص؟

- اأنا اأحاول اأن اأحرر نف�صي من كل االنحيازات، اأحاول وال يعني بال�صرورة اأين �صاأجنح. 
ا انحيازاتي  الذي يدعي النجاح يكون غري �صادق مع انحيازاته. انحيازاتنا اأقوى منا، وحتًمَ
مفهوم  البحرين  يف  طرحت  اأن  و�صبق  واعية.  غري  اأو  واعية  بطريقة  اخلطاب  يف  �صت�صرب 
الناقد منقودًا، اأنا ك�صخ�صية ناقدة يجب اأن اأكون منقودًا اأي�صًا. فاأنا اأ�صتفيد من النقد الذي 

يوجه خلطابي، ومن اأجل حترير خطابي من هذه االنحيازات. 

$ هل وجدت �للغة �ملوؤنثة �لتي تبحث عنه� يف �لرو�ية �لن�صوية؟

- اأنا ل�صت بال�صبط اأبحث عنها، اأنا اإذا وجدتها اأعلن عنها. واإنه من ال�صعب الو�صول 
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اإىل الن�ض املوؤنث املطلق. 

$ هل �صقف �لكف�ية ن�ص موؤنث؟

ًا موؤنثًا. هو �صعب ما ميكن اأن ن�صميه  - لي�ض بال�صبط. فيها عنا�صر تاأنيث لكن لي�ض ن�صً
الو�صول  بداعي. هذا هدف  االإ املطاف  انتهى  اأ�صاًل،  املعرفة  انتهى مطاف  املوؤنث.  بالن�ض 
اخلطاب،  تغيري  يف  درجات  يعطي  الذي  هو  منه  االقرتاب  لكن  م�صتحياًل،  يكون  رمبا  اإليه 
هداف تكون بعيدة املنال. وكلما �صار الهدف بعيدا �صارت الفكرة بعيدة،  فاأحياًنا بع�ض االأ
و�صار االجتاه باجتاهها اأعلى، واالقرتاب فيها يكون اأعلى، ومن ثم تكون ن�صب مقارنة الن�ض 

التقليدي اأعلى. 

& القصة والتنوير

$ قلت �إن �لق�صة �لق�صرية مل تلعب دوًر� تنويّر�ً؟

- التنوير ياأتي عرب انت�صار املقروئية. ابحث عن ن�ض قرئ ب�صكل عري�ض بعد ذلك ابحث 
عن اأثره. اأما ن�ض ال يقراأ فكيف يكون له دور تنويري اأو غري تنويري. التنوير مهمة جماهريية 

ولي�صت مهمة نخبوية. النخبة ال حتتاج اإىل اأحد كي ينورها. 

تنوير  اأنه  به  يحكى  عادة  التنوير  عن  والكالم  اخلا�ض.  ب�صرطهم  متنورون  النخبة 
اأكرث  اأنهم  ال�صخ�صي  راأيي  يف  النخبة.  من  ا�صتنارة  اأكرث  اجلماهري  اأن  واأعتقد  للجماهري. 
قراءات  على  مبني  راأي  هذا  النخبة.  من  �صدقًا  واأكرث  وطنية،  واأكرث  اأخالقًا،  واأكرث  وعيًا، 
يدولوجيا  يدلوجياته، وبالتايل تعميه هذه االأ ن املثقف موؤدلج ومنحاز الأ وا�صتنتاجات كثرية. الأ

عن اأ�صياء اأخرى. 

املواطن العام، الفالح، القروي، البدوي، الريفي، كل هوؤالء مفتوحة نفو�صهم على 
�صلح.  اخليارات ال�صاحلة. متى ما وجدوا خياًرا اأ�صلح من خيار اآخر اأخذوا باخليار االأ
اإمنا لو �صاألنا بعد ذلك عن ن�صو�ض تنويرية فال�صرط ل�صيء ي�صمى تنويرّيًا، هو اأن يكون 
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جماهريّيًا. اإذا مل يكن جماهريّيًا فهو لي�ض تنويرّيًا. 

امل�صدر : جملة االإعالم واالت�صال : 18 - 4 - 2005. 
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عبداهلل الغذامي:
المجتمع تدَّرب على أن الرواية واقعة طبيعية 

وليست مفاجأة أو كارثية

& الروائيون والروائيات ال يطلبون رأي النقاد يف الواقع هم يطلبون مديح النقاد. 
 $ قبل ع�ٍم تقريب�ً �أجريُت معك حو�ر�ً عن �لرو�ية �ملحلية. وك�ن له �صد�ه يف �لو�صط 

�لرو�ئي. كيف وجدت ردود فعل �لرو�ئيني و�لرو�ئي�ت على هذ� �حلو�ر؟ 

نه من الطبيعي اأنهم كتبوا روايات وكانوا يتوقعون  - طبعًا مل اأقم بلومهم على ردة الفعل هذه، الأ
اأن يجدوا ثناًء على اأعمالهم. وهذا اأمٌر يحدث عند كل الب�صر. اإذا توقعت الثناء ومل جتده فمن املوؤكد 
�صف ال�صديد ال اأ�صتطيع اأن اأكذب على نف�صي  اأنك �صتغ�صب. بالن�صبة يل غ�صبهم مفهوم لكنني ومع االأ
�صعور  ن هذا  الأ الغ�صب.  الكامل يف  احلَق  اأعطيتهم  تاأكيد  وبكل  راأيي  قلت  لذلك  وال على احلقيقة. 

مر بالن�صبة يل هو اأنني اأجبت على ال�صوؤال كما يجب اأن يكون يف عريف.  ب�صري طبيعي. اأي اإن االأ

$ بعد �حلو�ر هل تو��صل معك �أحد منهم، �أق�صد تو��صاًل �صخ�صّي�ً؟ 

�صياء ال�صخ�صية اإىل عموميات. ولكن حدثت ات�صاالت على  ل االأ - عادة ال اأحبُّ اأن اأحوِّ
امل�صتوى ال�صخ�صي من عدد من الروائيني والروائيات. بع�صهم �صاألوا ملاذا مل اأحتدث عنهم! 
وكان اجلواب طبعًا وا�صحًا: اأن طامي مل ي�صاألني عنكم بالتحديد. لكن هذه االت�صاالت كلها 

حاديث ال�صخ�صية اخلا�صة.  تدور يف اإطار االأ

إذ�ً مل تت�صمن تلك �لت�ص�لت حت�ور�ً حول �لرو�ية؟  � $

ن يف الرواية ويف  - ال مل يحدث، والحظ اأن هناك م�صكلة عوي�صة: الفهم العام �صار االآ
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ظن من يكتبها - املجموعة كلها - اأنه ال يوجد من يكتب ن�صًا ويعتقد اأنه لي�ض بجيد. ولذا 
فاإن االنتظار املتوقع هو اأن يجد ثناًء كما توقعاته، وهذه مفارقة عجيبة، اأن جتد كثريًا من 
ناقد  واإذا تكلم  النقاد ال يهتمون بهم.  اأن  يتكلمون يف ال�صحافة على  الروائيني والروائيات 
اإنهم  واأبدى الراأي املوجع يف الن�ض عادوا وغ�صبوا، بلغٍة اأخرى هم ال يطلبون راأي النقاد، 

يطلبون مديحهم. وهذه م�صكلة ثقافية ومعرفية. 

& الناقد والتسويق للرواية 

$ هل هذ� يعني �أن �لن�قد �أ�صبح دوره ينح�صر يف �لت�صويق للرو�ية؟ 

عند  ولي�ض  عمومًا  ال�صحافة  يف  وترتدد  تاأتي  التي  العبارة  اأحلِّل  اأنا  كذلك.  لي�ض  ال   -
الروائيني والروائيات فح�صب. بل عند كل املبدعني حتى ال�صعراء وال�صاعرات. هناك كالم 
بداعية«. لو تتاأمل يف هذه اجلملة  عمال االإ ين�صر يف ال�صحافة على اأن »النقاد ال يهتمون باالأ
عمال ماذا �صتكون ردة الفعل؟. �صتكون بالغ�صب  وت�صاأل نف�صك: لو جرى نقد �صلبي لهذه االأ
ال  النقاد  »اأن  تعني  اإنها  �صحيحة.  لي�صت  فح�صناها  اإن  اجلملة  هذه  اأن  يعني  مما  طبعًا. 
الثانية  اأما  اأوىل،  والثناء. هذه مغالطة  للمديح  اأن هناك طلبًا  الوا�صح  اأعمالنا«.  ميتدحون 
اأن  اإذا تكلم مثنيًا على العمل فمعناه  اأن الناقد  فهي افرتا�ض عدد من املبدعني واملبدعات 
نف�صه،  ق  ي�صوِّ الواقع  العمل يف  اأي�صًا.  ت�صويقه. وهذا ت�صور غري �صحيح  �صي�صاعد على  هذا 
امروؤ القي�ض اأو هومريو�ض ومن قبلهما عندما كتبوا مل يكن بني اأيديهم نقاد حتى ي�صوقوهم. 

ولكنهم انت�صروا. 

كي  دروي�ض  حممود  عن  النقاد  كالم  تقراأ  اأن  تنتظر  ال  النا�ض  كمثال.  دروي�ض  حممود 
تذهب اإىل اال�صتماع اإليه يف اأم�صيته. يف بريوت دروي�ض األقى اأم�صيته يف ملعب كرة قدم امتالأ 
عمال النقدية املكتوبة عن  باجلمهور. ولو �صاألت هوؤالء لن جتد فيهم وال واحدًا يف املائة قراأ االأ
اأن النقاد ال ميدحوننا، كذلك عدم الظن  اأن نتمعن يف جملة  حممود دروي�ض. لذلك اأمتنى 
بداع �صي�صلك طريقه اإىل النا�ض دون  باأن الراأي النقدي �صيقوم باإ�صاعة املبدع اأو املبدعة. فاالإ
و�صيط. وال اأعتقُد �صخ�صّيًا اأن هناك من ُكتب عنه مثلما ُكتب عن اأدوني�ض مثاًل. ا�صاأل دور 
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الن�صر عن مبيعات كتب اأدوني�ض �صتجد الرقم �صئياًل جّدًا جّدًا. 

مر �إىل �أن �أدوني�ص �ص�عر نخبوي؟  $ �أل يعود هذ� �لأ

- يعود اإىل معادلة اأن النقاد مهما كتبوا ال ي�صتطيعون اأن ي�صيعوا ا�صمًا. اال�صم ي�صتطيع اأن 
ي�صيع وينت�صر مبجموعة اآليات تتعلق بحاالت اال�صتقبال. فمثال ال يزال النا�ض يقروؤون )األف 
ليلة وليلة( يف ال�صرق ويف الغرب وعلى مدى التاريخ. )األف ليلة وليلة( مرَّ عليها قرون وكان 
العلماء والكتاب من الذين ميكن اأن ن�صميهم نقادًا ينظرون اإليها على اأنها اأدٌب مبتذٌل وحقري 
وال يليق اإال باجلهلة وال�صبيان. هذه العبارة املرددة مل متنع قط من انت�صارها. يعني اأنت يف 
ن ناقدًا معيًنا دفع بك اإىل قراءته؟ الواقع  جتربتك. ا�صاأل نف�صك: هل قراأت لنجيب حمفوظ الأ
نك حينما مت�صك بالعمل جتد مقروئيته عالية وممتعة بالن�صبة  اأنك تقراأ جنيب حمفوظ الأ

لك. فتبحث عن اأعماٍل اأخرى لنجيب لكي تقراأها. 

& احتفالية التوقيع مجرد حلظة اندهاش أولى

$ �أت�صور �أن �حتف�لية �لتوقيع منحت �لكتَّ�ب تو��صاًل خمتلف�ً مع �جلمهور؟ 

- ال اأظن ذلك. واأنا ال اأريد اأن اأدخل يف اأ�صماء معينة. لكن هناك توقيعات �صارت يف 
خريتني وبيع الكتاب اأثناء املعر�ض واأثناء التوقيع. وبعدها مل  معر�ض الريا�ض يف ال�صنتني االأ
ي�صبح له وجود يف الذاكرة الثقافية. ويجب اأن ال نن�صى اأن التوقيع هو حلظة اندها�ض اأوىل. 
يعني الذي ياأخذ ن�صخة وي�صتح�صل على التوقيع عليها فهو يف الواقع مل يقراأ الرواية بعد ورمبا 
ن ال يعرف ما و�صع الرواية. وميكنك اأن ت�صاأل هذا ال�صخ�ض بعد اأ�صابيع من  ما زال اإىل االآ
اأن ُيحدث  الواقعية وال�صدق. وممكن  اإىل  اأقرب  اأو احلكم  ذلك. حينئذ تكون وجهة النظر 
�صطوة للعنوان، اأو ُيحدث �صطوة ل�صاحبة الكتاب الذي مت توقيعه، ومن املمكن اأي�صًا اأن تكون 

احتفالية �صراء وتوقيع الكتاب يف حدِّ ذاتها لها �صطوتها على القارئ. 

$ وم� دور �لقيمة �لفنية للن�ص؟ 

دبي.  دبي. مهمة جّدًا يف �صوؤال النقد االأ - القيمة الفنية ال �صك يف اأنها تعني الناقد االأ
معنٌي  الثقايف  والنقد  الثقايف.  النقد  مهمتي  �صارت  دبي.  االأ بالنقد  معنيًا  اأعد  مل  اأنا  لكن 
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اإىل  بالن�صو�ض  االهتمام  من  انتقلت  واأنا  بالن�صو�ض.  فمعني  دبي  االأ النقد  اأما  ن�صاق،  باالأ
ن�صاق.  االهتمام باالأ

$ م� ق�صدته: هل تلعب �لقيمة �لفنية دور�ً يف �لتلقي؟ 

واحد فقط.  ب�صيء  التلقي  تقنني  ن�صتطيع  اأننا ال  امل�صكلة  ولكن  دورًا.  يلعب  �صيء  كلُّ   -
لها دور،  املتجاوزة  الغرابة  له دور،  املاألوف  لها دور، ك�صر  الطرح  لها دور، �صجاعة  اجلراأة 
اأن  ن�صتطيع  حيان ال  االأ بع�ض  وياأتي كواحٍد من جمموعة عنا�صر. يف  له دور  الفني  امل�صتوى 
ال�صينما. فعندما ينجح  الغرب يف  التنبوؤ بحالة الطق�ض. ومثلما جرت جتربة  ن�صدقها مثل 
خرى  جزاء االأ فيلم ي�صعون رقم 2ورقم 3وعادة رقم 2ورقم 3ال ينجح. مثل )جاد فاذر( االأ
ول، مع اأنه نف�ض املوؤلف واملخرج، مما يعني اأنهم مل يدركوا �صرَّ  مل تنجح مثل جناح اجلزء االأ
ول. فاأحياًنا نحن نرى النجاح لكن قد ي�صعب علينا حتديد كلِّ �صروطه، قد  جناح اجلزء االأ

نعرف بع�ض ال�صروط ولكن ال نحيط بها كلها. 

لو �صدرت )ن�صاء املنكر( قبل )بنات الريا�ض( بخم�ض �صنوات ل�صجت الدنيا. 

$ �أمل يحدث �نقالب يف م�ص�ألة �لتلقي ويف طريقة �قتن�ء �لق�رئ للكت�ب؟ 

ن نحن ال نتكلم عن تغريُّ واحد،  - التغريُّ �صديد وفيه تغريُّ داخل التغريُّ نف�صه. الحظ االآ
خرية. ولو �صدرت قبل ع�صر  �صهر االأ نحن نتكلم عن تغريُّ مزدوج. فهناك روايات �صدرت يف االأ
الف�صائحي  �صديدة، واجلانب  وفيها جراأة  روايات ف�صائحية  الدنيا. هناك  ت  ل�صجَّ �صنوات 
اجلريء فيها عاٍل جّدًا. ولكن املجتمع مل يقل اأي �صيء كاأنه مل يحدث. هذا معناه اأن املجتمع 
ب على اأن الرواية واقعة طبيعية ولي�صت مفاجاأة �صلبية وكارثية. فـ)ن�صاء املنكر( لو �صدرت  تدرَّ

قبل )بنات الريا�ض( بخم�ض �صنوات ما الذي كان �صيحدث؟ 

$ �أتوقع �صتكون قنبلة رو�ئية ! 

ن واأخذ جرعاٍت كافية. بحيث اإنه بداأ يتعلم  ب االآ - بال�صبط - هذا معناه اأن املجتمع تدرَّ
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على اأن الرواية هي واقعة طبيعية. 
$ ومع هذ� )ن�ص�ء �ملنكر( يف توقيت �صدوره� �حل�يل وجدت �لرو�ج و�ل�صجيج؟ 

ن. الو�صُع �صيكون  - لو �صدرت قبل خم�ض �صنوات مل تقل مثل هذا الكالم الذي تقوله االآ
اأن  اأنا اأحتدث عن ردة فعل املجتمع. وعندما جند  ُث عن الرواج.  اأفدح بكثري. واأنا ال اأحتدَّ
هداف ح�صل فيها  املجتمع بداأت ردة فعله تتعقلن فمعنى ذلك اأن ا�صتجابته لهذا النوع من االأ
ن. اأنا ل�صت معنّيًا بالعمل الروائي كعمٍل روائي، الذي يعنيني  تغري نوعي. وهذا ما اأتكلم عنه االآ
بداعية عمومًا منذ انتقلت اإىل النقد  عمال الروائية وال االإ ويهمني املجتمع نف�صه. اأنا ال اأقراأ االأ
الثقايف ال اأقروؤها مبا اأنها اأعمال. اأنا اأقراأها مبعنى الواقعة االجتماعية من حيث ردود فعل 
اأنَّ عقلية  �صتقرُّ  الفعل  الرديء. عرب ردود  اأو  العمل اجليد  النظر عن  املجتمع عليها. بغ�ض 

املجتمع يف التعامل مع منظومة ال�صرد ح�صل فيها تغريُّ نوعي وقوي جدًا. 
$ كيف ترى �مل�صتوى �لفني لن�ص�ء �ملنكر وهل ولدت من رحم بن�ت �لري��ص؟ 

عمال التي �صدرت، فاإن اجلانب  - ال اأحب اأن اأخو�ض يف هذه الق�صايا. لكن مبجمل االأ
الفني فيها لي�ض كثريًا. ولي�ض ح�صرًا على رواية حمددة، اجلانب الفني يحتاج اإىل جمهود 
وبة( اإنها فنّيًا ممتازة ولكن لديَّ  لي�ض بالقليل. ورمبا قلت لك يف حديث خا�ض عن رواية )االأ

حتفظات عليها يف جانٍب اآخر غري هذا اجلانب. 
عت  ال اأعتقد اأن ن�صاء املنكر ولدت من بنات الريا�ض. ولكن اأقول اإن بنات الريا�ض �صجَّ
نهن يرين اأن اجلراأة ال ت�صر وال تقتل. ونحن عندما  كثريًا من الكاتبات على اأن يكنَّ جريئات الأ
كنا اأطفااًل من املمكن اأننا كنا ال جنروؤ على لعبة اأو حركة ما يف الف�صل اأو يف اأروقة املدر�صة، 

اإال عندما يتجراأ اأحدهم فتتجراأ. هذا جزء من لعبة الب�صر يف اخلربة ويف التجارب. 

& اجلرأة تقاس مبقياس املجتمع وليس بقياس الفرد املثقف 
�أجد جر�أة حقيقية.  ولكنني ل  �ل�صعودية.  �لرو�ية  يتحدث عن �جلر�أة يف  �لكثري   $

هن�ك توهم بوجود �جلر�أة �ألي�ص كذلك؟ 

- عندما نتكلم مب�صطلح اجلراأة يجب اأن يقا�ض ذلك مبقيا�ض املجتمع، ولي�ض بقيا�ض 
الفرد املثقف. فمن �صمات وخ�صائ�ض املجتمع املحافظ اأنه ال يقبل احلديث عن خ�صو�صياته، 
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فاأيُّ حديٍث عن خ�صو�صيات املجتمع املحافظ هو »جراأة«. ولذلك كانت ردود الفعل على بنات 
الريا�ض خطرية جّدًا. فيه من طلب توبتها وفيه من حاول اأن يجمع تواقيع ملحاكمتها. هذه 
املوؤ�صرات التي نقروؤها نحن. واأنا عادة ال اأطلق تعبري جراأة اأو عدم جراأة بناء على منظاري 
اأنا. اأفعلها بناء على منظار املجتمع نف�صه. فاإذا راأى املجتمع اأن عماًل ما هو عمل جريء.. 

حينئذ ال بد اأن نقبل امل�صطلح. 

$ لكن �جلر�أة �لتي تلفت �نتب�ه �ملتلقي حملّي�ً.. هي جر�أة �لك�صف �لجتم�عي. مثاًل 
�لبعد �ل�صي��صي غ�ئب عن �لهتم�م ول يلفت �نتب�ه �ملتلقي؟ 

كان  احلمد  تركي  روايات  ظهرت  ما  اأول  االنتباه.  يلفت  كان  وقات  االأ من  وقت  يف   -
الالفت عند عدد من النا�ض هو اجلراأة ال�صيا�صية. كان فيه حديث عن اأ�صياء عادة ال ُيحكى 
عنها. التجربة ال�صيا�صية جتربة ال�صجن، جتربة ت�صكيل التنظيمات ال�صيا�صية يف ال�صتينيات. 
�صياء كانت من امل�صائل التي ال ُيحكى عنها. قد حُتكى يف جمال�ض خا�صة. ولكن مل  هذه االأ
نها  الأ تركي احلمد  روايات  من  ا�صتفادوا  كثريين  اأنا�صًا  اأعرف  واأنا  عام.  ب�صكل  تكن حتكى 
اأبلغتهم عن الو�صع ال�صيا�صي يف املجتمع ال�صعودي يف ال�صتينيات. ولي�ض لديهم وثيقة عن تلك 

املرحلة. 

$ هل ت�صنف رو�ي�ت تركي �حلمد كوثيقة ت�ريخية؟ 

نه روى اأ�صياَء  - يف بع�ض النواحي نعم وبكل تاأكيد. وهذا حق يجب اأن ن�صجله لرتكي، الأ
اأكادميي  ب�صكل  ُتكتب  مل  املرحلة  الوثيقة.  من  جزءًا  اأ�صبحت  �صك  وبال  وهو  عا�ض  عا�صها 
وعلمي وبحثي مل ت�صجل ت�صجياًل كافيًا. فالذي يريد درا�صة تلك املرحلة يحتاج اإىل موؤ�صرات، 

وروايات تركي احلمد تعطي ذلك املوؤ�صر. 

& الروائيون يكتبون بشخصياتهم العاقلة

$ هل �لرو�ية �ل�صعودية تقدم روؤية مغ�يرة؟ 

اإبداء  مل�صروع  رواية تدخل  اأي  بالعك�ض  بل  روؤية.  تقدم  اأن  لي�ض مطلوبًا منها  الرواية   -
الراأي واإبداء الروؤية ت�صبح �صعفًا يف ت�صكيل ال�صرد. وهذا موجود عند عدد من الروائيني جتد 
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�صخ�صيته العاقلة ت�صدر اأحكامًا وهذه ت�صيء لبنية الن�ض، لبنية ال�صرد. 
$ هل هو دللة ح�صور �خلط�ب �لوعظي؟ 

- طبعًا، ومعناه اأنه مل ينبثق اخلطاب ال�صردي الذي ن�صميه ال�صواليفي مرة اأخرى. مل 
اأكرث مما هي رواية. وهناك  ياأخذ حقه. ما زال اخلطاب املقالة. هناك روايات هي مقالة 
قبل  من  قلت  اأنا  ولكن  )مقالة(.  وهي  رواية  �صاحبتها  ت�صميها  اأو  اأ�صحابها  ي�صميها  اأ�صياء 
ن ممكن اأن يكون عندنا األف رواية ما ينجح منها اإال خم�ض روايات ولكن وجود الـ  واأقول االآ
خطاء هو  االأ وارتكاب كم هائل من  والتجارب  لنجاح اخلم�ض. فالرتاكم  995 كان �صرورّيًا 
واأعِطنا ب�ض مهلة  بال�صبط كيف تكتب رواية.  النا�ض  اأن تعرف  اإىل  �صيوؤدي بعد ذلك  الذي 

خم�ض �صنواٍت و�صرتى. 
$ هذ� لو ��صتمرو� يف كت�بة �لرو�ية؟ 

النهاية  الرمال املتحركة و�صوف مت�صي حتى  - �صي�صتمرون. هذه منطقة دخلنا فيها مثل 
و�صوف يتوقف اأنا�ض كثريون. �صي�صيع نا�ض يف ال�صكة. و�صننتهي اإىل نوعني: روايات �صوف تكون 
مناذج وهذه �صتبقى كرواية )الع�صفورية(. وروايات �صتكون جمرد �صجل يف تاريخ الثقافة وهذه 
ن �صتالحظ اأن كثرًيا من الروائيني يتكلمون ويقولون مثاًل: تركي احلمد لي�ض منوذجًا  كثرية. االآ
لنا. معناه اأن تركي احلمد خرج من �صرط النموذج هو ورواياته و�صار جمرد مرحلة يف تاريخ 
الكتابة. �صيء جيد اأن يقول الروائيون ال�صباب هذا الكالم لكن ما هو اأجود من ذلك اأن يحققوا 
م�صتوى ينتج عنه روايات تبلغ درجة النموذجية. ت�صري مناذج ثقافية م�صتمرة ي�صار اإليها حتى 

لو بعد خم�صني اأو مائة �صنة. اأرى اأن )الع�صفورية( �صتكون من هذا النموذج. 
$ فقط )�لع�صفورية( �لتي �صتكون �لرو�ية �لنموذجية؟ 

روايات  تكون هناك  اأن  املمكن  ومن  مثااًل.  اأعطيت  اأنا  )الع�صفورية( فقط.  اأقل  - مل 
اأخرى. واأنا اأراهن على )بنات الريا�ض( لكن هذه حتتاج �صروًطا حتى اأجزم بذلك. 

$ هل ل بد �أن تكون �ل�صو�ليفية ح��صرة يف �لن�ص �لرو�ئي؟ 

- هي �صرط للن�ض الروائي. وال�صواليفية ما معناها؟ عندما تقراأ مائة عام من العزلة، 
)داغ�صتان بلدي(. )األف ليلة وليلة(. ماذا ت�صمي هذه الن�صو�ض؟ عندما تقراأ روايات جنيب 
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حمفوظ ماذا تقول عن رواياته؟ جنيب حمفوظ ب�صيط جّدًا ب�صاطة عجيبة لكنه عميق جّدًا 
مبقدار هذه الب�صاطة الظاهرية. 

& احلكاية والسرد: 
$ هل هذ� يعني �أن �لرو�ئي ل بد �أن يكون حك�ء؟ 

نتاج ال�صردية، فاإذا  - ال�صرد ولد من رحم احلكي. احلكي واحلكاية هي مرحلة اأوىل الإ
مل يكن لديه الوعي الكامل باحلكائية و�صروط احلكائية لن يتمكن بعد ذلك من االنتقال اإىل 

ال�صردية، مثلما نحكي عن اأحٍد يريد اأن ياأخذ الدكتوراه وهو مل يدر�ض االبتدائية. 
$ هن�ك من�ذج للرو�ئيني �أ�صبحت مغ�يرة. مل تعد رو�ي�تهم حتمل �ل�صرط �حلك�ئي. 

مثل ميالن كوندير� مثاًل؟ 

- هذه ت�صتند على ثقافة اأمة. على جتارَب �صابقة لها وتبنى على الهرم، نحن ما زلنا 
وىل لهرمنا. ال زلنا يف مرحلة جتميع احلجارة. فاإذا ما مل تتوفر عندك القدرة  �ص�ض االأ ن�صع االأ
على االن�صياب مع اللغة. وهذه من املزايا التي راأيتها يف )بنات الريا�ض(. يعني حينما تقي�صها 
على ن�صو�ض جنيب حمفوظ جتد فيها عالقة قوية من حيث بنية اللغة. اللغة الب�صيطة.. اللغة 
اأن  العامية املحكية. ويف )ن�صاء املنكر( �صواليف ولي�صت �صواليفية وعلينا  التي حتكي كاأنها 
منيز بني ال�صواليف وال�صواليفية. »ال�صواليفية« �صرط م�صطلحي معريف. اأما »ال�صواليف« فهي 
مثاًل كاأن جنل�ض اأنا واأنت يف القهوة ونحكي. ولكن هل �صنعنا رواية؟ ال. الفارق بني ال�صواليف 
وال�صواليفية هو بني الن�صو�ض والن�صو�صية بني الوجدان والوجدانية بني القبيلة والقبائلية 

بني ال�صعر وال�صعرنة. هذه م�صطلحات يجب اأن نكون دقيقني فيها. 

& الرواية النسائية: 
$ عدم ر�ص�ك عن �لرو�ية �لن�ص�ئية �ملحلية �إل يعطل م�صروعك و��صتغ�لك على هذ� 

�لنوع من �لرو�ي�ت؟ 

- ال اأ�صتطيع اأن اأقول اإنه عدم ر�صا. ولي�ض هناك �صيء يعطل �صيًئا. فاأنا ل�صت حم�صورًا 
اأعمال  بالرواية الن�صائية ال�صعودية. عندي الرواية الفل�صطينية، املغربية، امل�صرية، فهناك 
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�صردية كبرية جّدًا و�صخمة على م�صتوى العامل العربي كله. وبحثي لي�ض حم�صورًا يف منطقة 
دون اأخرى. 

$ م� هي �أبرز �ملالمح �لتي ر�صدته� يف �لرو�ية �لن�ص�ئية �ملحلية؟ 

- املالمح وا�صحة جّدًا. فهناك رغبة �صديدة يف اجلراأة واأخ�صى اأن تتحول؟ هذه الرغبة 
وهي  خرى  االأ �صحيح.  غري  طبعًا  الت�صور  وهذا  للعمل  ت�صفع  وحدها  اجلراأة  اأن  ت�صور  اإىل 
مالحظة اإيجابية ولي�صت �صلبية هي ال�صواليفية، اأنا اعتقد اأن ال�صواليفية مهمة جّدًا والبع�ض 
نها موؤ�صر ثقايف يك�صف يل كناقد  املهتم بجماليات ال�صرد يراها �صلًبا واأنا ال اأراها كذلك. الأ
ن  اأن�صاق ال تتوفر يف العمل املتقن متاًما من الناحية الفنية واحلبكة ال�صردية. الأ ثقايف عن 
خفاء الن�صق. ولكن ال�صواليفية فيها ال�صفافية التي جتعل ما وراء  حالة قد تنطوي على حتايل الإ

الن�ض مك�صوفًا مثل �صواليفية )األف ليلة وليلة(. 

& الشرط السردي الذي يجب أن يكتمل عند بدرية البشر: 
$ هذه �ل�صو�ليفية موجودة عند َمْن ِمَن �لرو�ئي�ت؟ 

- موجودة يف )ن�صاء املنكر( ن�ض يقوم على ال�صواليفية وكذلك �صياغة �صواليفية، اأي�صًا 
عند )بنات الريا�ض(. واأنا اأقول هذا مظهر جيد واإيجابي. وهذا جزء من كتابتي عن )بنات 

الريا�ض(. 
هذه  تر�صد  هل  �لن�ص�ء.  جم�ل�ص  حك�ي�ت  �صدى  تكتب  �لعلي�ن  قم��صة  �أن  مب�   $

�ل�صو�ليفية يف رو�ي�ته�؟ 

- تقريبًا، ولقد قلُت من قبل للدكتور غازي الق�صيبي: اإن قما�صة ت�صهم يف عمل ج�صر بني 
الالقراءة القراءة. يف جر جماميع من النا�ض لي�صوا معتادين على القراءة. فجعلهم يعتادون 
عليها. واأعتقد اأن هذه مرحلة من مراحل اإدخال النا�ض اإىل ال�صرد. وهي درجة من درجات 

ال�صرد. 

$ هل ت�صنف رو�ي�ته�.. رو�ية �صعبية؟ 

ن تكون لدينا رواية �صعبية. يف الغرب  - ممكن واإىل حد ما. فنحن لدينا مطلب كبري الأ
من اأكرث الكتب مبيعًا هي الروايات ال�صعبية. )هاري بوتر( رواية �صعبية اأطفال وخيال. لذا 
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نحن حمتاجون لهذا النوع من الروايات. لو �صدرت مثل هذه الروايات ف�صتكون عماًل لي�ض 
�صهاًل. وهذا �صي�صهم يف بناء ج�صر مهم بني الذات املغلقة املحافظة والذات التي ترثثر لتخرج 
اأربعة  �صل هو جمتمع �صواليفي. لكن �صواليفنا بني  اأن جمتمعنا يف االأ ما بداخلها. وال تن�َض 

جدران ال ن�صمح لها باأن تخرج اإىل ال�صارع. الرواية ممكن اأن توؤدي هذا الدور. 

$ بع�ص �لرو�ئي�ت لدين� لهن �نتم�ء�ت لتي�ر�ت فكرية، وكمث�ل بدرية �لب�صر م�صنفة 
عند �لبع�ص كك�تبة ليرب�لية. هذه �ملرجعية هل �ت�صحت مع�مله� يف ن�ص بدرية �لرو�ئي؟ 

العقالنية  اأبعاد  كلما ح�صرت  ولكن  النقد.  لها معنى يف جمال  لي�ض  الت�صنيفات  - هذه 
الثقافة  مهمة  اجلدات،  مهات،  االأ مهمة  هو  ال�صرد  اأن  َتن�َض  وال  ال�صرد.  تف�صد  فاإنها  املعرفية 
مية. وبدرية اإذا نظرنا لتجربتها يف كتابة الق�صة الق�صرية  ال�صفهية. ال�صرد هو نتاج للثقافة االأ
فال �صك اأنها يف اعتقادي لديها القدرة على اأن تنتج رواية مكتملة ال�صرط ال�صردي. لكن ذلك 
ال ميكن اأن يتحقق من رواية واحدة. والحظ اأنها كانت تكتب الق�صة الق�صرية واملقالة ثم تكتب 
فلو  تفرغ.  واإىل  تركيز  اإىل  يحتاج  وال�صرد  الدكتوراه.  اأخذت  املعمعة  هذه  وو�صط  جاّدًا  كتاًبا 
اأخذنا منوذج جنيب حمفوظ وماركيز جندهما عا�صا لل�صرد. فنجيب حمفوظ كل حياته، اأكله 
و�صربه للقهوة وجل�صته مع النا�ض وذهابه للح�صني وجلو�صه يف خان اخلليلي والفي�صاوي الخ....، 

كانت كلها لل�صرد. فالذي يريد اأن يعطي ال�صرد حقه. عليه اأن يتقبل �صروط اللعبة كاملة. 

ر على جتربة بدرية؟  $ هذ� �ل�صت�ت يف �لكت�بة هل �أثَّ

- ال اأ�صتطيع اأن اأحكم. وحتى اأحكم على بدرية وغري بدرية ال بد اأن اأرى اأربع اأو خم�ض 
روايات. واإال �صرنجع لتجربة كتجربة اأحالم م�صتغامني، فنحن انبهرنا بذاكرة اجل�صد وهو 
دمنا بالثاين، وجاء الثالث وكان اأ�صدَّ �صدمة، كان وال �صيء، لهذا فاإن  ول لها، و�صُ الن�ض االأ

ن تعطى حكًما.  حالة �صردية واحدة ال تكفي لت�صور اأي حالة اأو الأ

& الروائية والتجارب احلياتية: 

$ �لرو�ئية لدين� ل تعي�ص �حلي�ة ك�ملة. حدوده� �صيقة. فكيف ت�صتطيع كت�بة �حلي�ة 
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يف �لرو�ية؟ 

- وال الرجل يعي�ض احلياة الكاملة. هناك مقولة فل�صفية مهمة جدًا تقول: )اإننا مع ميالد 
لف حياة لكنه ينتهي اإىل اأن يعي�ض حياة واحدة  كل واحد منا، يكون يف طموحه األف منوذج الأ
حدنا باأن  لف( فنحن ال نعي�ض وال نرى �صوى جزء من احلياة. ولو جاءت الفر�صة الأ من هذه االأ

يدور الكون فلن يكون له �صوى �صيغة واحدة. 

$ هي ل تتع�طى �صوى مع �لرجل �لقريب. فكيف ت�صتطيع �أن تكتب �لرجل �ملغ�ير يف 
ن�صه�؟ 

- حتى الرجل ال ي�صتطيع. فاأنت جتد مبدعني ال يوجد لديهم اأ�صدقاء جتدهم منعزلني. 
فمثاًل اإبراهيم الكوين يعي�ض يف جبل ال يرى اأحًدا. 

$ لهذ� هو يرتد �إىل �ل�صحر�ء ويكتب �لت�ريخ؟ 

- لهذا ال�صبب واأ�صباب اأخرى، فاأنا واأنت مهما ظننا اأننا نعي�ض الكون ومنفتحان. الواقع 
ال. فلي�ض لدينا اإال حيز �صئيل جّدًا من الكون. 

�صلوب حي�تن�؟  $ هل هو ع�ئد لأ

ن�صان الذي يعي�ض يف هذه  - عائد اإىل حياة كل الب�صر، فلو تذهب اإىل نيويورك �صتجد االإ
املدينة ال يعرف اإال ب�صعة اأمتار من هنا وهناك. وال يعرف اإالَّ واحدًا اأو اثنني من الب�صر. وهذا 

الذي نت�صور اأنه منفتح على الكون كله، �صتجد اأنه اأكرث �صيقًا مني ومنك. 

$ ولكن �لتج�رب �حلي�تية ترثي �لرو�ئي؟ 

- التجارب ما لها دخل بالعالقات. واأنت هنا انتقلت اإىل نقطة مهمة. واهلل البنت تعرف 
الكتب  عرب  القراءة  عرب  هي  التجارب  مهّمًا.  لي�ض  هذا  عا�صت  ما  اأو  عا�صت  تعرف،  ما  اأو 
ن�صان لي�ض من ال�صروري  ، فالعرب يقولون: )كل اإناء مبا فيه ين�صح(. االإ والراأ�ض اإذا امتالأ
اأن مير بنف�صه املفردة على التجربة. ولكن اأن يبني خياله بحيث ميتلك اخليال القدرة على 
ت�صوُّر جتربة ما، وهي مل حتدث. جنيب حمفوظ كمثال: كم عدد ال�صخ�صيات يف رواياته؟ 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

�2

�صتجد كلَّ اأمناط ال�صخ�صيات. فهل جنيب عا�ض حياة هوؤالء ال�صخ�صيات؟! احلقيقة اأنه مل 
ه ا�صتطاع بت�صوره للكون وعرب قراءته وعرب مالحظته اأن ي�صخ�ض خ�صائ�ض تلك  يع�ض، لكنَّ
اأن  حداث لكي نكتب عنها. قدرة اخليال على  اأن نعي�ض واقعّيًا االأ ال�صخ�صيات. لي�ض �صرطًا 

يت�صور اأعلى بكثري من �صروط الواقع. 

$ �ألي�ص خي�ل �لك�تب يحت�ج قلياًل من �لو�قع حتى يكتب؟ 

- ماهو الواقع اأ�صاًل؟! الواقع هو منظومة خيال، الواقع هو قيمة خيالية، والذي ت�صميه 
اأنت واقًعا هو لي�ض بواقع اإمنا هو ت�صورك اأنت عن حدث ما وت�صمي ت�صورك عن هذا احلدث 
ن ت�صور اأحد اآخر لهذا احلدث يختلف عن ت�صورك مما يعني اأنه  واقًعا وهو لي�ض بواقع. الأ

لي�ض بواقع. 

$ هذ� يعني �أن �لتجربة �حلي�تية ل ترثي �لرو�ئي؟ 

- التجربة احلياتية �صرط لل�صرية الذاتية والرواية �صيء وال�صرية الذاتية �صيء اآخر. 

$ �ألي�ص مهّم�ً �أن يوظف �لرو�ئي جت�ربه يف كت�بة �لرو�ية؟ 

ف فمجرد م�صاهدتك خلرب يف التلفزيون ت�صتطيع اأن توظفه. كلمة قراأتها  - كل �صيء يوظَّ
للجاحظ ممكن اأن توظفها. ففعل التوظيف �صيء واأن تعي�ض ال�صيء اأمر اآخر. 

& األنوثة كقيمة إبداعية: 

نثوية يف �لكت�بة. ك�ملكر و�لكيد؟  $ �لرو�ئية هل ت�صتفيد من خ�ص�ئ�صه� �لأ

من�صًبًا  كان  واللغة(.  )املراأة  كتابي  ففي  اأنثوية.  خ�صائ�ض  لي�صا  واملكر  الكيد  اأواًل   -
خرى:  وب�صدة على اأن هذه لي�صت خ�صائ�ض اأنثوية. هو ت�صور ثقايف غري �صحيح. النقطة االأ
نثوية هذا مطلب اإبداعي كبري. اإننا حمتاجون اإىل كتابة  اأن ت�صتفيد املراأة من خ�صائ�صها االأ
دب هناك قيمة الفحولة كقيمة اإبداعية عليا.  ن�صوية توؤ�ص�ض لقيم اإبداعية اأنثوية. مثلما يف االأ
نوثة كقيمة اإبداعية توازي ومتاثل وتناف�ض  يفرت�ض اأو ناأمل اأو مطمح كبري ثقافّيًا اأن جند االأ
ي كاتبة م�صتوى من هذا.. فال �صك اأنها �صتقدم م�صرية الكتابة والثقافة  الفحولة. ولو حتقق الأ
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ب�صكل كبري واإبداعي واإيجابي وهو �صكٌل مطلوب اأ�صاًل. 

نوثة يف جت�رب رو�ئية ن�ص�ئية حملية؟  $ هل ر�صدت هذ� �لتكري�ص لالأ

اإىل  اأ�صرُت  وطبعًا  واللغة.  املراأة  يف  و�صرحتها  العربي  العامل  م�صتوى  على  ر�صدتها   -
الكاتبتني  عند  1995كان  عام  �صدر  الكتاب  اأن  والحظ  اخلمي�ض  واأميمة  عامل  رجاء  جتربة 
ن  الأ ومهٌم جّدًا.  دقيٌق جّدًا  نقدي  وهذا مفهوم  الذاكرة،  تاأنيث  �صميته  ملا  اأفٍق  لفتح  مالمح 
بداعية ما تزال ذاكرة فحولية. فاإذا ما حقق درجات من تاأنيث الذاكرة فمعنى  الذاكرة االإ

نتاج ن�ض اأنثوي.  ذلك اأننا نخطو بعلو كبري الإ

$ هل تتق�صد �ملبدعة ت�أنيث �لذ�كرة يف ن�صه�؟ 

مور.  - هذا �صغل الناقد ولي�ض �صغل املبدعة. املبدعة ال تعي ولي�ض يف بالها هذه االأ

$ لو ر�صدن� منوذج �لرجل يف �لرو�ية �لن�ص�ئية جنده مت�ص�بًه� ومنطّي�ً؟ 

- �صروط تاأنيث الن�ض تبتدئ من تاأنيث اللغة، تاأنيث املكان، تاأنيث الذاكرة. ولي�ض مهّمًا 
ا  اأن يكون الرجل موجودًا اأو غري موجود يف ن�ض الروائية. واأي�صًا كالم املراأة عن املراأة اي�صً
من املمكن اأن يكون بخطاب فحويل. لذا لي�ض �صرطًا عندما تتكلم املراأة عن الرجل اأو الرجل 
ا تاأنيث اللغة ممكن اأن يحدث من رجال ولي�ض من ن�صاء  عن امراأة يحدث تاأنيثًا للغة. اأي�صً
فقط، وحدث ذلك عند بدر �صاكر ال�صياب، وحممود دروي�ض، واأمل دنقل، هوؤالء هناك ن�ض 
الثقافة  م�صتوى  على  �صخمًا  نوعّيًا  تغيريًا؟  حتمل  ن�صو�صهم  ولذلك  ن�صو�صهم،  يف  اأنثوي 
اآخر جمموعة احلداثيني كان فيها جزء من  العربية. جتربة احلداثة ك�صعد احلميدين اإىل 

هذا االخرتاق. 

& اللغة الفحولية والشعراء: 

نثوي؟  نثوي عند �لرجل معن�ه �أنه يكتب بجزئه �لأ $ هل ح�صور �لن�ص �لأ

نثوي وال بجزئه الذكوري. الرجل واملراأة معًا يكتبان مما يف  - الرجل ال يكتب ال بجزئه االأ
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ن على مدى قرون واأنت ترثه. فاإذا  داخل روؤو�صهما، وما يف داخل الروؤو�ض هو امتالء ثقايف تكوَّ
ن الثقايف وتهيمن  بداعية ت�صتطيع اأن تخرتق �صروط هذا املكوِّ كنت على درجة خارقة يف االإ
اأنت  عليه  تهيمن  اأن  املمكن  من  با�صمه  متحدثًا  ويجعلك  عليك  يهيمن  اأن  من  فبداًل  عليه، 

وتخرتق �صروطه. 

خرية هل �أ�صبحت �للغة �لفحولية تتو�رى عند �ل�صعر�ء؟  $ يف �لفرتة �لأ

- لي�ض كل ال�صعراء. عند اأدوني�ض ال تتوارى، فهو يعززها مرة اأخرى. اأدوني�ض يعود اإىل 
اإنه ميثل رجعية احلداثة. لكن حممود  اإنا قلت  ال�صبب  لهذا  التجربة.  اللغة وتفحيل  تفحيل 
دروي�ض، بدر �صاكر ال�صياب، اأمل دنقل، وبع�ض مناذج ل�صعد احلميدين، بع�ض مناذج لعبداهلل 
ال�صيخان، ومناذج لفوزية اأبو خالد. وهذه امل�صاألة حتتاج تلم�صًا دقيقًا جدًا. وهي كيف ت�صمي 

هذا ال�صيء حالة تاأنيث للغة اأم حالة تفحيل للغة. ال يكفي فيها تغيري املو�صوع. 

& املقلد العظيم ومحمد عبده مجرد منشد: 

$ هل ت�أنيث �للغة عند �لرجل �صلبي �أم �إيج�بي؟ 

- طبعًا اإيجابي. �صبب اإيجابيته اأن اللغة فحولية. مكتنزة ب�صروط الفحولية. فاإذا جاء 
يف  اإجنازها  مبقدار  املتغريات  على  يحكم  لذلك  اإجنازًا.  التغيري  ي�صبح  النوعي..  التغيري 
نك من املمكن اأن جتد اأنا�صًا قمًما يف التقليدية. يعني مقلدًا عظيمًا جّدًا.  تغيري ما كان. الأ
خذ �صباح فخري مثاًل عندما يغني القدود احللبية هل هو مبدع اأم مقلد عظيم؟ هو مقلد 
عظيم. فاأحياًنا يختلط علينا ما بني املبدع واملقلد العظيم. فنظن املقلد العظيم مبدعًا. وهذه 
وائل يكون  خدعة ثقافية ال ندركها اإال بفح�ض نقدي دقيق جّدًا. لطفي ب�صناق عندما يغني لالأ
من القمم. لكن حينما يغني حلنًا جديدًا له اأو لغريه يهبط كثريًا. هذه حلظة لي�صت �صهلة. 
نه  حممد عبدالوهاب ا�صتطاع اأن ينتج مو�صيقى وينتج حلًنا وينتج �صوتًا له واأ�صواتا لغريه. الأ
�صنع مو�صيقًا وذهب اإىل حلب ودر�ض على اأيدي احللبيني واملقامات التقليدية من حلب. لكنه 
ا�صتطاع اأن يعيد �صياغاتها بطريقة مبتكرة. فعندما ت�صمعه ال جتد عالقة بينه وبني الطرب 
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احللبي. واإن كان متاأ�ص�صًا على ذلك الطرب يف كثري من نواحيه. 

$ حممد عبده مبدع �أم مقلد عظيم؟ 

غنية التي تطربك. ت�صل  اح. طالل عنده االأ - اأنا ال اأميل ملحمد عبده، اأنا اأميل لطالل مدَّ
اإىل �صغاف قلبك. اأما حممد عبده فهو عندي اأقرب اإىل )املن�صد( وال اأرى فيه مطربًا. طبعًا 

حممد لي�ض ملحنًا. 

حل�ن؟  $ هو ملحن.. له �لكثري من �لأ

- يقول اإنه ملحن.. واأنا اأقول لك لي�ض مبلحن. 

$ له �أحل�ن مثل جمرة غ�صى، �صوتك ين�ديني، �أن�صودة �ملطر؟ 

ن اللغة الف�صحى ال ت�صلك على ل�صان حممد عبده.  ها. الأ - اأن�صودة املطر متنيت اأنه مل يغنَّ
حممد عبده يغني العامية ومي�صي ل�صانه مع العامية. اأما مع الف�صحى فل�صانه ال ي�صتطيع اأن 
اأن�صودة املطر على  يجاريها. ل�صانه عامي ال ي�صتطيع اأن ينطق اجلمل الف�صيحة. اأعتقد اأن 

ل�صانه خمجلة جّدًا. 

بع�د �لن�ص؟  $ هل هو لعدم فهمه لأ

ال�صايف وغريهما. هوؤالء  اأم كلثوم وديع  ت�صمع  اأنت عندما  ب.  يتدرَّ اأن  الل�صان يجب   -
بت منذ  در�صوا خمارج احلروف، در�صوا القراءات، در�صوا املقامات. ل�صانهم وحنجرتهم ُدرِّ
اأن كانوا �صغارًا. فاحلنجرة والل�صان ا�صتغلت على القيم ال�صوتية للغة العربية الف�صحى. غري 
�صخ�ضٍ خرج اأ�صاًل من البيئة االجتماعية العامية. اأحيانًا عندما يغني حممد عبده ال تفهم 
الكلمة التي نطقها.. ال ت�صمعها كاأن ل�صانه يبلعها. خذ اجلملة منطوقة على ل�صان اأم كلثوم 

وعلى ل�صان وديع ال�صايف �صتجد اجلملة تاأخذ حقها يف القيم ال�صوتية كمخارج حروف. 

�ح جتربته �لغن�ئية مب�ذ� متيزت؟  $ طالل مدَّ

غنية.  اح يتجه اإىل اأعماق القلب فيه بقايا الطرب احلجازي، بقايا نكهة االأ - طالل مدَّ
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وظل �صوته يحمل هذا. لذلك بالن�صبة يل اأنا اأكرث تطريبًا واأقرب اإيلَّ من حممد عبده. 

د�ء من حممد عبده؟  $ هل هو �أ�صدق يف �لأ

اأحكم فيه.  اأن  بال�صكل الذي ميكنني  املو�صيقا والفن  اأعرف يف  اأنا م�صكلتي ال  - رمبا. 
داء على اإذاي فقط.  ولكن اأقول عن وقع االأ

& غياب املوسيقا اخلالصة: 

$ مل�ذ� ل توجد لدين� مو�صيق� خ�ل�صة؟ 

مو�صيقى  هناك  لي�ض  العربي.  العامل  م�صتوى  على  حتى  �صا�صي  االأ النق�ض  من  جزء   -
ح�صن،  فوؤاد  اأحمد  عبدالعزيز،  يا�صر  مثل  قليل  �صيء  اإال  غاين،  لالأ كمقدمات  اإال  خال�صة. 
حممد عبدالوهاب قلياًل. رق�صة اأطل�ض عموًما هناك نق�ض على م�صتوى العامل. اأحيانًا ت�صمع 
بالغناء تذهب املتعة كلها، املقدمة  اأن يبداأ املغني  اإىل  غاين فت�صعر مبتعة عظيمة،  بع�ض االأ

يقاع.  املو�صيقية راقية ومعربة وموؤثرة. فاإذا بداأ الغناء هبط مب�صتوى االإ

غنية يكون على �لكلم�ت؟  $ هل هذ� يعني �أن �لتك�ء يف �لأ

ن  غاين، نعم يعتمدون على الكلمات، واالآ - هذا ما يفعله امللحنون، واملوزعون ومنتجو االأ
�صكال واحلركات.  لوان واالأ مع الفيديو كليب.. يعتمد على عنا�صر اأخرى، عنا�صر ال�صورة واالأ

غنية.  فجاءت جمموعة عوامل ان�صمت بع�صها اإىل بع�ض يف تكوين االأ

غنية �ملحلية؟  $ على م�صتوى �لن�ص �لغن�ئي كيف تقر�أ خط�ب �لأ

غنية عندنا هو  االأ اإن خطاب  اأقول  اأن  اأبدًا  اأ�صتطيع  وال  بالن�صبة يل موجٌع وخمجل.   -
اخلطاب الثقايف الذي اأمتناه لثقافتنا على االإطالق. 

$ جتربة كتجربة بدر بن عبد�ملح�صن، �أمل حتدث �أثًر� يف �لن�ص �لغن�ئي؟ 

�صماء واأقول فالن اأو فالنة. ولكن عمومًا  - ال ت�صاألني عن اأ�صماء. ال اأقارب يف الدخول يف االأ
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ال اأ�صعر اأبدًا اأن الكلمات هي التي من املمكن نتكلم فيها ونقول اإنها نتاج لثقافة فيها ميزة. 

$ كيف ترى �جليل �جلديد من �ملطربني �ل�صعوديني؟ 

ول كطالل مداح وحممد عبده  االأ اأ�صماء مثل اجليل  لي�ض هناك  اأ�صتمع لهم.. ولكن   -
وابت�صام لطفي وفوزي حم�صون بع�ض اأغاين طارق عبداحلكيم وبع�ض اأغاين عبداهلل حممد، 
الطرب احلقيقي. وكان جياًل غنائًيا مهًما. فمثاًل فوزي حم�صون كان  �صماء قدمت  االأ هذه 
ميتلك قدرات يف اللحن والتطريب واإيقاعات من نوع خا�ض جدًا. وابت�صام لطفي �صوٌت �صجي 
غاين  االأ تلك  اإعادة  تتم  ال  ملاذا  اأ�صتغرب  واأنا  اأغانيه.  بع�ض  يف  عبداحلكيم  وطارق  فعاًل. 
ب�صوت املطربني ال�صباب. عبداملجيد عبداهلل اأعاد اأغنية اأو اأغنيتني. لكن اأنا اأعتقد اأنه يجب 
غاين مل تاأخذ حقها على  عادة اأغاين هذا اجليل. فهذه االأ اأن يكون هناك م�صروع مو�صيقي الإ
اأغاين فوزي حم�صون ب�صوت غري �صوته،  اأداء  اأن يعاد  م�صتوى العامل العربي. فمثاًل ميكن 
نني اأعرف اأن هناك حترًجا من اأ�صرته حيث اإنهم ال يرغبون يف بث اأغانيه. ال باأ�ض  وذلك الأ

�صرة الكرمية لكن لو غنيت باأ�صوات اأخرى فهذا يرفع احلرج.  نحن نحرتم رغبة هذه االأ

& جيل الكعكة: 

$ جتربة �حلد�ثة يف �لثم�نيني�ت. هل ك�نت حمظوظة ب�لنقد �أم ب�ل�صر�ع �لذي حدث 
يف تلك �لفرتة؟ 

- هي حمظوظة بالنقد وبال�صراع معًا. عندك ثالثة �صعراء ظهروا ومعهم ثالثة نقاد. 
هوؤالء  دبية.  االأ ندية  االأ اإىل مدينة يف  يتجولون من مدينة  امل�صرحية  الفرق  مثل  كانوا  هوؤالء 
�صعار. واأحدث ذلك فورة، لكنها فورة مرحلية ومل  يلقون اأ�صعارهم وهوؤالء يعلقون على هذه االأ
تنتج خطاًبا نقدّيًا معرّفًيا. لكنها يف وقتها فتحت اآفاقًا كبرية للق�صيدة وللذوات اأنف�صهم. واأنا 

�صميتهم يف كتابي )حكاية احلداثة( بجيل الكعكة. 
$ هل م� ز�ل لن�ص �لثم�نيني�ت �أثر فني؟ 

تلك  عند  اأمرهم  وانتهى  الثمانينيات  يف  ظهرت  اأ�صماء  فهناك  ز،  منيِّ اأن  يجب   -
املرحلة. ولكن هناك جيل �صابق للثمانينيات وعرب الثمانينيات وا�صتمر. كمحمد العلي، �صعد 
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احلميدين، علي الدميني، اأحمد ال�صالح، عبداهلل الزيد، اأحمد عايل فقيهي. وعن جيل اأتى 
بعدهم كاأ�صجان هندي ولطيفة قاري. هوؤالء اأخل�صوا للتجربة ومل ينقطعوا. ومنذ اأن ظهروا 
نهم احرتموا فنهم،  ك�صعراء ظلُّوا اإىل اليوم ومل يحدث عندهم انطفاء، لذلك نحرتمهم الأ

احرتموا �صعرهم، احرتموا جتربتهم. على عك�ض اأنا�ض ظهروا بفورة.. ثم انطفوؤوا. 
$ �صر �لنطف�ء لدى هذه �ملجموعة؟ 

- اأب�صط ما اأقوله هو عدم االإخال�ض، املخل�ض لفنه ال ينطفئ، اأخل�ض لعملك و�صتظل 
ناجحًا. 

& الكتب لها نضج بيئي معني 
ن هل �صيجد ردود فعل م�ص�بهة مل� حدث يف  $ �ل�صر�ع �حلد�ثي �لتقليدي لو حدث �لآ

ذلك �لوقت؟ 

ن �صيكون كتابًا باردًا جدًا. و�صيكون  مر. كتاُب )اخلطيئة والتكفري( لو �صدر االآ دعني اأخت�صر لك االأ
الع�صكرية  حداث  االأ مثل  مثلها  الثقافية  حداث  االأ توقيت.  لها  فكار  االأ املحايدة.  اأق�صى  اإىل  حمايدًا 
واالقت�صادية كلها لها تاريخ، ولها حالة حلظة ن�صج بيئي معني. اإن اأدركته فاأنت اأدركت زبدة احلدث. 
فال بد اأن تخرج من جمموعة بيئية وظروف و�صروط حمددة - اإذا فات �صرط من هذه ال�صروط ف�صدت 

الرتكيبة كلها. 

& الشاعر اجلماهيري 

$ هل لدين� �ص�عر جم�هريي بحجم حممود دروي�ص؟ 

بداعية  - ال اأظن. مل ن�صتطع اأن ننتج �صاعرًا جماهرّييًا، ويف الوقت ذاته يحقق �صروط االإ
م�صتوى  على  حتى  نادرة  ظاهرة  العربي  العامل  م�صتوى  على  ظاهرة  دروي�ض  حممود  العليا. 
خرين ال يبلغون دروي�ض. ف�صميح القا�صم هو زميٌل له منذ الطفولة  ال�صعراء الفل�صطينيني االآ
وحتى اليوم. لكن الحظ الفارق بني االثنني. اأدوني�ض �صابق على دروي�ض والحظ الفارق بني 
�صاعرًا بحجم  لن جتد  البي�صاء  الدار  اإىل  البحرين  العربية من  ام�صح اجلغرافية  االثنني. 
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حممود دروي�ض. 

$ ق��صم حد�د �أل يعترب �ص�عر�ً جم�هريّي�ً؟ 

- قا�صم حداد وكذلك حممد بني�ض �صعراء نخبة، هوؤالء لهم �صوقهم بني النقاد. ولكن 
لي�صوا �صعراء جماهرييني. فعندما اأرادوا اأن يقيموا ملحمود دروي�ض اأم�صية يف بريوت ا�صطروا 

لكرثة النا�ض اإىل اأن تقام يف ملعب كرة قدم. 

$ قر�أت مقولة ملحمد �مل�غوط �أن دروي�ص �ص�عر جميل ولكنه غري �ص�دق؟ 

- العبارة ت�صدق على املاغوط ولي�ض على دروي�ض، ويبدو اأن املاغوط كان يرى وجهه وهو 
يقول هذه العبارة - اهلل يرحمه - فاأنا اأعتقد اأن حممود دروي�ض هو ظاهرة ثقافية من النمط 

العايل على النماذج الكونية العليا. 

& املرأة والعمى الثقايف:

$ نز�ر قب�ين �أمل يكن �ص�عر�ً جم�هريّي�ً؟ 

دروي�ض  تقليدية، حممود  تعترب  بداعي  االإ املقيا�ض  اإمنا جتربته يف  له جماهري.  نزار   -
على عند دروي�ض  يخرتق اآفاًقا اإبداعية لي�صت يف بال اأي �صاعر ال نزار وال غريه. فاملنجز االأ
النا�ض عليهم. ولكنه حملِّيها  اآخر. نزار مثل الذي يبيع ب�صاعة  باأي �صيء  ال ميكن مقارنته 

ابة.  بالكلمة احللوة وباملفردة اجلذَّ

$ ولكن نز�ر له ق�مو�صه؟ 

اإن�صان له قامو�صه،  - امروؤ القي�ض له قامو�صه، البحرتي له قامو�صه، ذو الرمة له قامو�صه، وكل 
اأن يكن لك قامو�ٌض. هذه واحدة من جمموعة عنا�صر. واحدة من جمموعة عوامل.  امل�صاألة ال تكفي 
اإهانة  املراأة  يهني  و�صعره  وا�صتفحالها.  اللغة  تفحيل  اإىل  يعود  �صاعٌر رجعي.  نزار  قلت عن  اأنا  واأي�صًا 

ن املراأة عنده ج�صد ولي�صت عقاًل ولي�صت معنى.  كاملة، الأ

$ مب�ذ� تف�صر �إعج�ب �ملر�أة ب�صعر نز�ر؟ 

- املراأة واقعة حتت مظلة ما اأ�صميه )العمى الثقايف(. املراأة والرجل يخ�صعان ل�صروط 
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الثقافة، �صروط الثقافة هي �صروط تفحيل ولي�صت �صروط تخلي�ض من العقد واملعاين التقليدية 
يف الثقافة. فاملراأة خا�صعة لل�صرط الثقايف. 

$ لذ� هي ل ترى يف ن�ص نز�ر �إه�نة له�؟ 

تبينت  ما  ولكن  اليوم.  اإىل  واأحفظه  �صغري.  منذ  قباين  نزار  اأقراأ  كنت  اأنا  اأنا.  وال   -
ن�صقية نزار حتى دخلت يف م�صروع النقد الثقايف. يعني بعد اأكرث من اأربعني عامًا من التجربة 

مع �صعر نزار. 

$ هذ� يعني �أنه مت ت�صليلك؟ 

التحرر من  اأ�صتطيع  تاأتي حلظة  اأن  ويجب  الثقافة حتتويني،  الثقافة.  لهذه  ناجت  اأنا   -
هيمنة املعنى الثقايف العام علّي. 

& ال أريد أن أوضع يف خانة الزعيم:

$ هل ترى نف�صك ن�قد�ً جم�هريّي�ً؟ 

- اأنا ل�صت بناقٍد جماهريي بكل تاأكيد. ولو ترغب اأن حت�صب جمهوري وتقارنه بجمهور 
جنوم الفن والكرة لن جتد مقارنة. 

إذ�ً هل نقول هن�ك ن�قد جنم؟  � $

نف�صه  يوؤمن يف دخيلة  ن�صان  االإ اإن  ن يف ذلك خطرًا كبريًا،  الأ اأكون كذلك.  اأال  اأرجو   -
عليك.  �صروطهم  مُيلون  يبدوؤون  عليك.  قيدًا  �صيكونون  تباع  باالأ اأح�ص�صت  اإذا  اأتباعًا.  له  اأن 
وبذلُت  وقعنا يف حبائل هذه.  الثمانينيات  ُيغ�صبهم. ويف فرتة  تعمل عماًل  اأن  تريد  ال  نك  الأ
ًا جّدًا لكي اأتخل�ض من احلداثيني. ال اأريد اأن اأو�صع يف خانة الزعيم. ور�صا  جمهودًا خا�صّ
مفهوم  اأريد  اأكن  مل  ي�صلي(  ولكنه  احلداثيني،  زعيم  )الغذامي  امل�صهور  تعبريه  عرب  الري 
نه كلما خل�صت  ن هذا ي�صبب يل عبئاأً. واخلال�ض منه هو مك�صب كبري. الأ زعيم احلداثيني الأ
تباع كنت اأكرث حرية يف التعامل مع ذاتك. ولذلك يعتربون كثريًا من كتاباتي  من روح قيادية الأ
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وهي  الثمانينيات،  كان يف  الذي  احلداثة  مل�صروع  خيانة  خرية هي  االأ الع�صرين  ال�صنوات  يف 
نني اأريد اأن اأتخل�ض من عبء املا�صوية حتى واإن كانت حداثوية.  كذلك بكل تاأكيد. الأ

$ هل هذ� �لتخل�ص غري قن�ع�تك يف �لتجربة؟ 

كتابي  كتبت  لذا  اإليها.  النظر  ت�صتاأهل  عليها  الوقوف  ت�صتاأهل  التجربة  ال.  ا  طبًعُ  -
حولها.  �صهادتي  اأقدم  واأن  ت�صجل  اأن  ت�صتحق  جتربة  نها  الأ اإال  كتبته  وما  احلداثة(  )حكاية 
اأي�صًا احرتامي ملجموعة اأ�صماء ذكرتها قبل قليل. جمموعة هوؤالء الذي اأخل�صوا لتجربتهم، 

نني اأحرتم الذي يقدم جتربة ويوؤمن بها ويخل�ض لها.  احرتامي لهم م�صتمر وقائم الأ

& �لنق�د �ل�صب�ب و�فتق�د �لك�ريزم�: 

ن بحجم نق�د �لثم�نيني�ت؟  $ هل جتد �لنق�د �ل�صب�ب �لآ

- اأرجو اأن يكونوا اأف�صل من نقاد الثمانينيات. واأنا اأرى اأ�صماء لكاتبات ولكتاب �صباب 
ن حتتاج جلهد مماثل يف ال�صن  واأتطلع اأنهم فعاًل يقودون احلركة. واأعتقد اأن فورة الرواية االآ
ن عواجيز الثقافة.  واالهتمام يتابعها. وبالتايل يكون الفعل النقدي فعاًل �صحيحًا. نحن االآ
فاإذا ظلُّوا يعتمدون على هوؤالء العواجيز فاإىل متى؟! هناك جيل �صاب ناقدات ونقاد لكن ذلك 

ال يعني اأنهم ا�صتغلوا ب�صكل وا�صع وعري�ض على الرواية. الرواية حتتاج دخواًل كثيفًا جّدًا. 

ن ل يو�زي م� يطرح رو�ئيًّ�؟  $ هل �لنقد �لآ

- اإذا كنا نح�صبها بالعدد، طبًعا ال. واإذا كنا نح�صبها بالنوع فما ميلك الناقد اإال اأن يكون 
لديه درجة من الوعي النوعي ولي�ض العددي. 

$ هل هم يفتقدون �إىل �لك�ريزم� �لتي ك�ن ميلكه� �لنق�د يف �لثم�نيني�ت؟ 

اأنا  اأنت.  ت�صنعها  ال  الكاريزما  نلب�صها.  لكي  اأتينا  ثم  موجودة،  كانت  ما  الكاريزما   -
الرواية  عن  وبقوة  وبكثافة  ب�صدة  نزلن  الناقدات  اخلم�ض  لو  ناقدات  خم�ض  اأربع  ذهني  يف 
نهنَّ �صيواجهن بوابل من االتهامات  ن امل�صاألة تتطلب ال�صجاعة وهذه �صعبة. الأ وب�صجاعة. الأ
على  واأركز  بكثافة  وكتنب  كله  هذا  جتاوزَن  لو  اآخر.  وال  له  اأول  ال  الذي  والغ�صب  وال�صخط 
ن فيها  ثر والتاأثري �صيخِلق اجلو النقدي. والرواية االآ الكثافة. �صتخلق الكاريزما، �صيخلق االأ
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ن الرواية فيه عيوب  جو لي�ض بب�صيط. �صرط اأن نقول الكلمة ال�صح. لي�صت الكلمة املجاملة. الأ
فلو  امل�صكالت.  وهذه  العيوب  هذه  ت�صخي�ض  على  قدرة  اأكرث  والناقدة  اآخر.  وال  لها  اأول  ال 
تقدمن لها اأعتقد اأنه �صتاأتي مرحلة ت�صبه مرحلة الثمانينيات. مرحلة الثمانينيات كان البطل 
ن مرحلة البطل فيها هو الرواية. وهي تنتظر من يدخلون  فيها ال�صعر. ومن املمكن اأن تاأتي االآ

امليدان. �صرط الذين يدخلن امليدان هم جيل ال�صباب من الناقدات والنقاد. 

$ �لذي �ألحظه من نقد جيل �ل�صب�ب للرو�ية هو جمرد طبطب�ت؟ 

�صكال اإذا كان فيه طبطبات لن يكون هناك نقد. اأما اإذا كان فيه �صدق منهجي  - هذا االإ
يعرفن  وتدربن  اجلامعات  يف  در�صن  الالتي  وكل  ال�صرد.  يف  نظريات  على  ومبني  ومعريف 
املنهجيات. بقي  الن�صو�ض كلهن قد تدربَن على هذه  تناول  املنهجيات يف  ال�صرد.  نظريات 
اأن يتوفر وقت لقراءة الروايات وللدخول بكثافة على احلادثة الثقافية هذه. وحينئذ �صرتى 

مرحلة وجوًا باهًرا، ورمبا يفوق مرحلة الثمانينيات. 

$ �أجدك تعول على �لن�قد�ت �أكرث من �لنق�د �ل�صب�ب؟ 

- هناك نقاد �صباب. ب�ض اأنا اأمامي ناقدات وهذا �صيحدث تغرًيا نوعًيا �صخًما. اأن املراأة 
دخلت ك�صاعرة ودخلت ككاتبة روائية ودخلت ككاتبة مقالة. وهناك ناقدات طبًعا مثل: �صعاد 
املانع، ملياء باع�صن، فاطمة اإليا�ض، فاطمة الوهيبي. وهناك جيل �صاب مثل �صهام القحطاين، 
هذه  وماهرة.  ذكية  ال�صعالن  ولطيفة  القويفلي،  اإميان  التميمي،  اخلياط  اأمل  القثامي،  اأمل 

�صماء لي�صت ب�صيطة.  االأ

نحن نحتاج من هذا اجليل الدخول بكثافة، اأنا �صرطي )الكثافة(. فهناك كتابات. ولكن لكي 
اأتكلم عن ظاهرة. فالظاهرة يجب اأن يقوم بها جمموعة �صخو�ض. ويجب اأن يكون العمل اأي�صًا 

كثيفًا جّدًا. متنوعًا جّدًا، قويًا جّدًا، �صجاعًا جدًا. وهذا كاأفراد موؤهلني ذكرت لك بع�صهم. 

& ترجمة الروايات السعودية مجرد قشور وهو شغل مستشرقني: 
$ ترجمة �لرو�ي�ت هل جتده� ظ�هرة �صحية؟ 

- �صاأحتدث عن �صيء مهم. اأنا عملت درا�صة يف بريطانيا ويف اأمريكا باللغة االجنليزية 
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اللغة  اإىل  العربية  الرتجمات  بل عن  ال�صعودية فقط،  اأحكي عن  وال  العربية  الرتجمات  عن 
االجنليزية كانت النتائج �صعيفة و�صلبية جدًا حتى عند جنيب حمفوظ. واأ�صري هنا اإىل بحث 
علمي للدكتور �صالح جواد الطعمة الذي و�صل اإىل نتائج مهمة جدًا فيما يخ�ض الرتجمات 
من العربية اإىل االجنليزية ولقد ا�صتفدت من بحثه كثريًا يف تناويل لهذه الق�صية. فالدرا�صة 
ال�صوؤال  التي متت ترجمتها.  الكتب  التي ترجمت وال عن عدد  �صماء  االأ لي�صت هي عن عدد 

املهم عن اأي كتاب جتاوز اإىل الطبعة الثانية والثالثة والرابعة؟! هذا هو ال�صوؤال. 
ثانيًا: عن اأي رواية اأو كتاب يكون موجودًا يف اأرفف املكتبات التجارية يباع على الرف؟. 
مل اأجد اإال اأ�صماًء �صئيلًة جدًا. وكمثال وا�صٍح لها الطيب ال�صالح حيث و�صلت رواية )مو�صم 
الباقون فال  اأما  املكتبات.  ال�صاد�صة وجتدها على رفوف  الطبعة  اإىل  ال�صمال(  اإىل  الهجرة 
االنرتنت.  عرب  يطلب  الكتاب  اأردت  واإذا  فقط.  واحدة  طبعة  على  اإال  جتدهم  وال  جتدهم، 
هذا ال ي�صمى �صيئًا. لذا ال يجب اأن نحكي عن الرتجمة عن جمرد كتاب اأو الكاتب الفالين اأو 
امل�صت�صرق غري امل�صت�صرق اأو الدار الفالنية �صواء كانت جامعة اأو غري جامعة طبعت الكتاب. 
اأنت ا�صاألني عن القراء، ا�صاألني عن الكتاب املوجود على الرفوف، ا�صاألني عن الطبعة الثانية 
اأن هذا كالم  اأما الباقي فهو ق�صور ومعناه  اأن نتكلم عنه.  والثالثة. هذا الكالم الذي يجب 
واحد  يرتفع.  اأو  يرتقى  اأن  يبغي  م�صت�صرق  واحد  ماج�صتري.  ياأخذ  اأن  يريد  م�صت�صرق  واحد 

م�صت�صرق كلف من جامعة اأو من موؤ�ص�صة. هذا �صغل امل�صت�صرقني. 
$ هذ� يعني �أن ترجمة �لرو�ية غري ج�دة؟ 

كادميي ولي�ض  - اإالَّ جادة. عيبها اأنها جادة اإىل اأق�صى حدود اجلد. لكنها جادة باملعنى االأ
كادميية واجلدية الثقافية. اأنت ت�صاألني عندما  باملعنى الثقايف. وهناك فارق بني اجلدية االأ
ترى �صخ�صًا تباع كتبه مثل ما تباع كتب ماركيز. اأو تباع مثل ما يباع كتاب )مو�صم الهجرة 
اإىل ال�صمال(. هذه الكتب اأقول لك اإنها عربت حدود الثقافة ودخلت. اأما كتب جتدها حتى 
عربّيًا غري مقروءة على امل�صتوى العربي مل تبلغ قيمة تقديرية لها. على م�صتوى اجلوائز ال 
جتدها و�صلت اإىل م�صتوى الدرجات العليا يف اجلوائز. اأنا يف خربتي مل اأَر �صوى اثنتني رجاء 

عامل ورجاء ال�صانع. اثنتان و�صلتا اإىل درجات متقدمة جدًا واأو�صكتا اأن تفوزا. 

$ رو�ية )بن�ت �لري��ص( ترجمت �إىل �أكرث من لغة. هل نعترب رج�ء �ل�ص�نع رو�ئية 
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ع�ملية؟ 

مر كذلك. فاأنا واأنت عامليان، واأعود مرة اأخرى اإىل جوابي ال�صابق. ي�صبح  - اإذا كان االأ
ن�صان عامليًا اإذا راأيت كتبه على اأرفف املكتبات التجارية. اإذا راأيت النا�ض وهم يف القطار  االإ
يقروؤون هذا الكتاب. اأنا كلما ذهب اإىل اأمريكا واإىل بريطانيا يل عالقات مع جماعات ي�صمون 
ت  جماعات قراءة اأو جماعات ثقافة. عندما اأ�صاألهم عن اأ�صماء، اأجدهم ال يعرفونها وال مرَّ
ن�صان مكانة يجب اأن يكون مثلما اأ�صاألك عن ماركيز وتكون عارًفا  عليهم قط. وحتى يكون لالإ
ماركيز �صواء قراأت له اأو مل تقراأ له. ال تقول مني يطلع اأو ما عمري �صمعت بهذا اال�صم!!. اإذا 
جاء النا�ض من اأهل القراءة ومل ي�صمعوا به وال بكتابه فهذا ما بلغ �صيئًا. جمرد نقل �صفحات 

من العربية اإىل االجنليزية لي�ض انت�صاًرا وال �صناعة ثقافة. 

& قصيدة النثر شيء كبير ولكن ذائقتي ال تقبلها: 

$ كيف ترى ق�صيدة �لتف��صيل �ليومية؟ 

- ال اأعرفها ومل اأ�صمع بها. ماذا تعني بق�صيدة التفا�صيل؟ 

$ هي �لتي تتكلم عن �ليومي يف ق�صيدة �لنرث؟ 

نه من حق اأي اإن�صان  - ق�صيدة النرث. اأنا كتبت عنها اأربعة مقاالت وقلت عقلي يقبلها الأ
اأن يكتب بال�صيغة التي يراها واأن يعرب عن نف�صه بال�صيغة التي يراها ولكن ذائقتي ال تقبلها، 
ن�صان يف اأن يعرب عن نف�صه. اأما ذوقي فهو حق �صخ�صي يل  عقلي يقبلها بناء على حرية االإ
مر هنا خمتلف. لكن هذا ال يعني اأن ق�صيدة النرث لي�صت �صيئًا. ق�صيدة النرث �صيء  اأنا، واالأ
كبري، ويف احلقيقة اأنها اأ�صهمت يف �صقل اللغة العربية. اأ�صهمت يف تقدمي عمل خمل�ض. واأنت 
اأحياًنا تنبهر من �صدة اإخال�ض كتَّاب ق�صيدة النرث لعملهم. على الرغم من الالجماهريية 
التي عندهم ولكن مع ذلك جتدهم خمل�صني اإخال�صًا حقيقيًا. وهذا يكرب فيهم حر�صهم 
على اأن ي�صنعوا ن�صًا يقوم على مفهوم االقت�صاد اللغوي، الكثافة اللغوية، وذلك مفيد فاأنا 
�ض طالبي يف اجلامعة ن�صو�صًا لق�صائد ق�صيدة النرث لكي يروا باأعينهم هذه النماذج.  اأدرِّ
ولكن هناك فرقًا بني اأن ت�صري اإىل مزاياها وحقها يف الوجود وبني تذوقها. واأنا لو قيل يل اإن 
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فالنًا �صيعمل اأم�صية ق�صيدة للنرث.. فلن اأت�صجع على الذهاب. 

& الشاعرة السعودية.. وموت الشعر: 
$ كيف ترى جتربة �ل�ص�عرة �ل�صعودية؟ 

- ظهرت جتارب رائعة. خريية ال�صقاف لديها ق�صائد جميلة جًدا ومل تعط حقها. فوزية 
نها دخلت يف �صيغة اإبداعية مل يعد ينظر اإىل �صعرها هل هو  اأبو خالد جتاوزت �صرط النرثية الأ
ق�صيدة نرث اأو ق�صيدة حرة، ثريا العري�ض، اأ�صجان هندي هذه اأ�صماء �صعرية لي�صت عادية. 

بداعي املتجاوز حتى لذاته.  لطيفة قاري تكتب ن�صو�صًا من الطراز االإ

$ ولكن م� بعد �لت�صعيني�ت مل تظهر �أ�صو�ت �صعرية ن�ص�ئية متميزة؟ 

اأ�صوات �صعرية. وال�صعر عمومًا يف العامل كله  حتى على م�صتوى ال�صعراء مل يكن هناك 
اأو  �صاعر  والدة  ننتظر  كوننا  لذلك  زمانه.  لي�ض هذا  العربي فقط  العامل  م�صتوى  ولي�ض على 
تقل  وال  ال�صرديات.  زمن  ال�صورة..  ثقافة  زمن  هذا  الزمن.  �صد  ن�صتغل  نحن  ن  االآ �صاعرة 
واأ�صال حتتاج قراءة ومراجعة  �صروطها اخلا�صة  لها  يل حممود دروي�ض فهو ظاهرة خا�صة 
خا�صة. اإذا خرجت من حممود دروي�ض الباقي �صتجد اأنهم يعي�صون خارج زمانهم، ي�صرخون 
يف بيداء مظلمة. وكلَّ يوم ميرُّ يزداد ابتعادًا عن ال�صعر. فنحن على م�صتوى ال�صعر ن�صتغل �صد 

الزمن، الزمن مي�صي باجتاه اآخر غري زمن ال�صعر. 

$ هل هو موت �ل�صعر؟ 

دبي وال �صك اأن هذا ناجت ومتزامن ومتداخل  - اأمور كثرية ماتت. اأنا قلت مبوت النقد االأ
دبي. ظهور ثقافة ال�صورة  مع موت ال�صعر. فرتاجع الق�صيدة كموؤثر نتج عنه تراجع النقد االأ

وظهور ال�صورة وهيمنة ال�صورة نتج عنه بال�صرورة ظهور النقد الثقايف. 

& سر االختالف مع أدونيس:
$ م�هو �صر �ختالفك مع �أدوني�ص؟ 

- لي�ض لديَّ اختالف مع اأدوني�ض. اإمنا حكمت على جتربة اأدوني�ض باأنها متثل احلداثة الرجعية. 
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نه يعترب نف�صه رمزًا للحداثة ومن ال�صعب عليه اأن يجد �صخ�صًا  ومن الطبيعي اأن اأدوني�ض يغ�صب الأ
ا�صمه عبداهلل الغذامي مو�صوفًا باحلداثة ومو�صوفًا حتت عنوان النقد الثقايف ثم ينظر اإىل اأدوني�ض 
على اأنه ن�صقي ورجعي - هذه �صعبة -. فبعد جتربة 70�صنة يقال عنه هذا الكالم.. من الطبيعي اأن 
بداعي اأن يكون رده اأعلى من هذا. وهناك فارق بني الطبيعي  تكون ردة فعله �صارخة. لكن من االإ
بداعي«  بداعي. »الطبيعي« حالة غ�صب يت�صاوى فيها الذئب مع الفاأر مع الرجل مع املراأة. اأما »االإ واالإ
فهو عمل متجاوز، وكان من املمكن اأن اأدوني�ض يت�صفع بذكائه ويتجاوب بطريقة اأعلى واأرقى لكن 
ذكاءه خانه وبالتايل اأعطى دلياًل اإ�صافّيًا على ن�صقيته. اأدوني�ض كان يراين �صديقا وكان ي�صتخدم 
هذه العبارة، وعندما راأى كتابي كان ميزح وميازح من باب املالطفة ولكن بعد ذلك تاأثر. واأنا لي�ض 

بيني وبني اأدوني�ض خالف ولكنه كان من ال�صرط عليَّ اأن اأقول راأيي واإال �صاأكون كاذبًا. 

$ كيف ��صتقبلت كالم حممد �لعلي عندم� ق�ل: �لغذ�مي يحب �ل�صوء وط�قة نقدية 
مهدرة؟ 

ه �صوؤااًل لكي اأجيب. كذلك مل يقدم راأيًا. هو اأ�صدر حكمًا، والذي  - حممد العلي مل يوجِّ
ي�صدر حكمًا دون وجود املتهم وال حق املرافعة وال حق التميز نعمله اي�ض !! 

وقد كنت يف جل�صة يف جدة وعندما دخلت قالوا يل وقتها مل اأطِلع على ما قاله العلي(: 
اأن العلي يقول عنك عبثي فقلت: احلمد هلل اأنه مل يقدم الباء على العني، وعلى اأيِّ حال هو مل 

يطلب راأيي يف قوله ومل يطلب اإجابتي عليه. 

$ كيف ترى جتربة �لعلي �ل�صعرية؟ 

- اأنا اأحرتم جتربة العلي وال اأزال، وذكرت مرارًا وتكرارًا راأيي هذا، ومل اأغريه حتى لو 
قال ما قاله. وخال�صة راأيي يف جتربته ال�صعرية مكتوٌب يف كتابي )حكاية احلداثة( وحتى لو 
اأعدُت كتابة هذا الكتاب، ف�صاأقول الكالم ذاته من قبل �صواء قال ما قال اأو مل يقل. فالق�صية 
لي�صت مربوطة باأنه قال قواًل يغ�صبني اأو قال قواًل ير�صيني. النقد ال يخ�صع ل�صروط الر�صا 

اأو الغ�صب. 

املصدر :
خر 1429 ـ 1 مايو 2008 العدد 14556. جريدة الريا�ض 25 ربيع االآ
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محمد العلي : 

روايات عبدالرحمن منيف روايات تاريخية فاشلة

ورواية القصيبي رواية محلية

$ و�أنت �لبعيد �لقريب من �ل�ص�حة �لثق�فية كيف ترى �مل�صهد �لثق�يف.. و�إىل �أين تر�ه يتجه؟
- امل�صهد الثقايف على ح�صب ما اأراه على �صاحتنا الثقافية م�صهد ولود.. يتجدد.. يتطور 
واملالحظ  �صياء.  االأ هذه  التعبري. من حيث.. من حيث. مبجمل  الروؤية.. من حيث  من حيث 
قالم تكون اأكرث  لل�صاحة اأنا اأو غريي يلم�ض تطوًرا جيًدا من الناحية الفكرية. بحيث اأخذت االأ

و�صوًحا واأكرث جراأة مما قبل �صنوات وعلى جميع امل�صتويات. 
ن حم�كمة �ملنجز �حلد�ثي ؟ $ هل من �ملن��صب �لآ

ن ُيحاكم وال  ن ال يحاكم. املنجز احلداثي االآ - املنجز مثلما ُيقال �صب عن الطوق.. االآ
َيحاكم اإطالًقا. كرب عن هذا كثريًا. 

$ ولكن �لدكتور �صلط�ن �لقحط�ين �أعلن موت �لتي�ر �حلد�ثي؟ 
هذا يف ذهنه.. هذا ممكن. واأي اأحد يدعي ادعاء بدون تقدمي الدليل القاطع امللمو�ض.. يكون 

ن اأ�صبح نـهـرً ا.  اأقرب اإىل االدعاء.. اأو ما اأ�صميه االعتداء على تيار معني.. هذا التيار انتهى.. االآ
و�لتي�ر  �حلد�ثي  �لتي�ر  بني  �لثم�نيني�ت  �صر�ع  من  ذ�كرتك  يف  تبقى  م�ذ�   $

�لتقليدي؟
ن يومّيًا ن�صاهد �صراعات. - �صراع الثمانينيات انتهى.. االآ

$ وكحديث ذ�كرة ؟
عهد  جتاوزنا  ن  االآ طراف..  االأ جميع  من  طفولة  فرتة  كانت  كلها  مر..  ما  ان  اعتقد  ـ 
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�صخا�ض وعلى  الطفولة هذا. عهد الطفولة الفكري يف الطرح.. عهد الت�صرع يف احلكم على االأ
التيارات.. جتاوزناها كثرًيا. 

$ هل تتوقع �إع�دة �ل�صر�ع مرة �خرى؟
ال�صراع هو دائم ولن يزول ولكن اأ�صلوبه تغري. 

$ هل هذ� يعني �أن �لتي�ر �لتقليدي ��صبح �قل خ�صومة ؟
من  تاثريا  اقل  ولكنه  وفاعل..  التيار  موجود  تاأثرًيا..  واقل  خ�صومة  اقل  هو  نعم..   -

ال�صابق 
$ هل تخلى رموز �حلد�ثة عن م�صروعهم �حلد�ثي ؟

- اعتقد اأن هذا االتهام غري وارد وغري �صحيح. مل يتخلَّ اأحد عن منهجه الفكري من كل 
هوؤالء الذين تذكرهم. ال الغذامي تخلى عن منهجه وال ال�صريحي تخلى عن منهجه.. وال اأي فرد 

من املوؤيدين للتيار احلداثي او الفاعلني يف التيار احلداثي تخلى عن احلداثة. 
$ ب�ملن��صبة �صعيد �ل�صريحي يكتب �ل�صعر �ل�صعبي ؟

- ال�صعر ال�صعبي هو يف راأيي قدرة ال تقل عن ال�صعر الف�صيح.. يحتاج اىل قدرة �صاعر. 
واملقوالت.  لفاظ  االأ يكرر  الذي  ال  ال�صاعر.  بال�صاعر  واعني  �صاعر.  قدرة  عنده  دامت  وما 
اف�صل  ال�صعبي  ال�صعر  يف  جندهم  ال�صعبي.  وال�صعر  الف�صيح  ال�صعر  يكتبون  �صعراء  وهناك 
بكثري منهم يف ال�صعر الف�صيح. خذ مثاًل مظفر النواب يف �صعره ال�صعبي اف�صل بكثري منه يف 

�صعره الف�صيح. 
$ ولكن يف �ص�حتن� �لثق�فية هن�ك قطيعة بني �ل�صعر �ل�صعبي و�ل�صعر �لف�صيح.. �إم� 

مع �أو �صد ول يوجد توؤ�مة ؟
اأما  التمايز وا�صح  واإما ف�صيح.  اإما �صعبي  الثقافية  تواأمة.. ونعم يف �صاحتنا  - نعم ال يوجد 
واإما. ولكن القدرة ال�صعرية على اأية حال �صواء �صبت يف الف�صيح او �صبت يف ال�صعر ال�صعبي.. واعني 

لفاظ واملقوالت.  بالقدرة ال�صعرية القدرة.. القدرة ال�صعرية ال التكرار يف االأ
$ ولكن �صعيد �ل�صريحي كتب ق�صيدة �صعبية �صيئة ؟

- حتى يف �صعره الف�صيح لي�ض مب�صتوى نقده. فكره النقدي ارهف من قابليته ال�صعرية. 
هذا راأيي فيه. واإمنا اأريد حتديد نقطة حمددة اإن احلداثة لي�صت مقت�صرة فقط على ال�صعر 
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الف�صيح. هناك حداثة يف ال�صعر ال�صعبي. وهناك اأي�صا قدم يف ال�صعر ال�صعبي. واحلداثة ال 
تقت�صر على لون من ال�صعر. 

$ هل تت�بع �أحًد� من �ل�ص�حة �ل�صعبية ؟
- ال �صك اأتابع ال�صعر ال�صعبي اللبناين وامل�صري والعراقي. 

$ وم�ذ� عن جتربة بدر بن عبد�ملح�صن؟
ين مل اأتابعها بدقة.  - هي جتربة رائعة ولكن ال يجوز احلكم عليها.. الأ

إبر�هيم رف�ص ج�ئزة �لرو�ية �لعربية هل تر�ه ب�حًث� عن جمد �أو  $ �لرو�ئي �صنع �هلل �
هو موقف طبيعي للمبدع �لعربي ؟

حرار يف م�صر وغري  - موقف �صنع اهلل اإبراهيم موقف �صادق وحقيقي. ويعرب عن كل االأ
م�صر. 

$ هل هذ� يفقد �جل�ئزة هيبته�.. وي�صع �ملر�صحني �لق�دمني يف م�أزق قبول �جل�ئزة؟
- على اأية حال هو اثبت يف موقفه انه رجل �صاحب مبداأ و�صاحب موقف. اأما من ياأتي 
ما بعد وما قبل فهذا لن اأتكلم فيه. نحن نتكلم عن موقف الرجل. وقف وقفة �صهرية ورائعة 

مة ككل.  وتعرب عن �صمري االأ
لق�ب.. ومنه� لقب )مفكر(. هل يوجد لدين� مفكر؟ ن ن�صهد جم�نية �إطالق �لأ $�لآ

-ال ت�صتطيع اأن تنفي اأن هناك تفكري.. ولكن ما هو حجم هذا التفكرًيا.. ما هو مداه.. 
ما هو عطاوؤه. التفكري اأ�صا�ًصا ن�صبي. اأنت تفكر.. اأنا اأفكر. ماليني يفكرون. كل هذا اأ�صياء 
ن�صبية. ولكن هل ما تق�صده نقدا فل�صفيا عندنا. مفكر ؟ مثل اأدوني�ض وحممد عابد اجلابري 

واركون.. فال يوجد. 
$ هل �لدكتور عبد�هلل �لغذ�مي مفكر ؟ 

-نعم
خرين �لذين ذكرتهم ؟  $ مبو��صف�ت �أدوني�ص و�لآ

- ال، اأقل. هو كناقد ثقايف اأنا اعتربه مفكر فيما يطرحه. اطروحاته تنم عن تفكري �صليم 
ومنهج �صليم. ولكن ال اأ�صتطيع اأن اأقول انه بحجم اأدوني�ض وبحجم حممد عابد اجلابري اأو 
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بحجم اركون. 
$ هل يف �ص�حتن� �لثق�فية مفكر �آخر ؟

-ال اأ�صتطيع ذكر اأحد )هذا فيه اإحراج �صوي(.

$ هن�ك قطيعة بني �لرموز يف م�صهدن� �لثق�يف.. فال �أجد مثال �أحد من �لنق�د �لرموز 
حتدث عن جتربة طالل مد�ح �أو حممد عبده �لفنية. كيف تف�صر تلك �لقطيعة؟ 

الفنانون  متباعدة.  جزر  خمتلفة.  جزر  يف  نعي�ض  ن  االآ حد  اىل  نحن  هذا..  �صحيح   -
غنية لهم لون اآخر.. لي�ض هناك م�صاركة من اجلميع  الت�صكيليون لهم جتمعاتهم.. وفنانو االأ

يف فهم اجلميع. وتقومي ما يفرزه اجلميع. اأنا معك يف هذا باأن هناك قطيعة

$ هل فكرت يف �لكت�بة عن جتربة �أحد من �لفن�نني؟

- مل اأفكر مع اال�صف 

$ هل تهوى �لغن�ء �ل�صعودي ؟

-اأهواه كثريا.. وبالتحديد ا�صتمع ملحمد عبده وخ�صو�صا يف جتربته مع ق�صائد خالد 
الفي�صل. وهي بالن�صبة يل رائعة وبودي اأن ا�صمعها دومًا. 

$ تهو�ه� ك�صوت �أو كتجربة حلنية ؟ 

-ك�صوت و اأداء وحلن وكلمات. 

�صو�ت �لغن�ئية من �جليل �جلديد؟ $ وهل ت�صتمع �ىل �لأ

-ال.. ما اقدر ا�صمعهم.

$ هن�ك عبد�ملجيد عبد�هلل ور��صد �مل�جد �أ�صو�ت جيدة ؟ 

- ما اقدر ا�صتوعبهم.. ال اأطيقهم.

�ل�ص�عر  دور  �نتهى  هل  قب�ين..  نز�ر  و�ل�ص�عر  �جلو�هري  حممد  �ل�ص�عر  بوف�ة   $
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�جلم�هريي؟

- دروي�ض �صاعر جماهريي. 

�ألي�ص  جد�  حمدودة  �جلم�هريية  �ل�صعرية  �صم�ء  �لأ تظل  هذ�  مع  ولكن  نعم..   $
كذلك؟

اأي�صا  ونزار  اجلواهري..  �صك يف جماهريية  هناك  لي�ض  ن�صبية.  اأي�صا  - اجلماهريية 
جماهريته طاغية. اأما جماهريية حممود دروي�ض مثاًل فلم تاأِت من فهم ال�صامعني ل�صعره. 
يف  يوؤثر  ما  هذا  لقاء..  االإ عذوبة  ومن  ال�صوت  ومن  داء  االأ على  قدرته  من  الفهم  هذا  اأتى 

النا�ض. 

$ هل لوجود �ل�صعر �ل�صي��صي يف ق�صيدة دروي�ص �صبب يف تلك �جلم�هريية ؟ 

خرية ا�صبح �صاعًرا اإن�صانّيًا..  -هو اكرب من ال�صعر ال�صيا�صي.. حممود دروي�ض يف اأيامه االأ
اكرث من انه �صاعر �صيا�صي. 

$ هل �رتب�ط �صعره ب�لق�صية �لفل�صطينية لعب دور� يف ذلك �لتعلق �جلم�هريي؟ 

ن�صان.  -حتى هو ينفر من اأن ُيعترب �صاعر الق�صية الواحدة.. هو �صاعر ق�صية االإ

تلك  ترى  كيف  �حلد�ثية.  �ل�صعرية  �حلركة  �أبو  �نه  �لعلي  يرى يف حممد  $�لكثري 
�ملقولة ؟ 

ول يف فكرنا..  -هذه املقولة فيها مبالغة. اأنا اعترب اأن حممد ح�صن عواد هو احلداثي االأ
يف �صاحتنا. ن�صبة احلداثة اىل �صخ�ض حمدد غري �صحيحة. 

�صو�ت �ل�صعرية ؟   $ ولكنك تبنيت �لكثري من �لأ

تبنوا وفعلوا..  واآخرون  التبني حممد ح�صن عواد تبنى.  تبنيت ما فيه �صك. حتى  -اأنا 
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اعتقد اأن املقولة مبالغ فيها. 
ب �لروحي ؟ $ �أمل تلعب دور �لأ

-لعبت دوري.. ولكن لي�ض اأنا فقط. هناك اأي�صا
غريي لعب هذا الدور. 

�صم�ء �ل�صعرية �لتي تبنيته�.. وتو�صمت فيه� �لنبوغ؟ $ ومن من �لأ

- تو�صمت يف علي الدميني 
$ وهل م� ز�ل علي �لدميني هو علي �لدميني ؟

-نعم
ن علي �لدميني يذهب �ىل �جت�ه�ت �خرى غري �ل�صعر؟  $ ولكن �لآ

-هو اكرب من اأن يحتويه اجتاه واحد. علي الدميني متعدد القدرات.. وعنده طاقة هائلة 
ن ميالأ اأي جمال يخو�ض فيه. �صواء كان روائًيا.. نقدًيا.. �صعرًيا.. �صيا�صّيًا.  الأ
$ مرحلة �لت�صعيني�ت مل ت�صهد بروز �أ�صم�ء لفتة.. مب�ذ� تعلل ذلك؟

-لي�ض عندي تعليل لهذا. 
مر؟ $ هل هي ظروف �ل�ص�حة �لتي لعبت دوًر� يف هذ� �لأ

ال�صعراء. ولكن ملاذا اختلف ال ادري  لتاألق  ن اف�صل وهي متاحة  -بالعك�ض الظروف االآ
دبية او حتى الفكرية ال عالقة لها بزمنها وهذا ما ي�صهد عليه التاريخ.  !! ولكن التيارات االأ
فعندما تاأخذ مثاًل القرن الرابع الهجري. الذي هو اأزهى الع�صور. لي�ض فيه عالقة بواقعه. 
دبية �صيء وحركة الف�صاد يف املجتمع �صيء اآخر. واأحيانا هناك انبثاقة ال ت�صتطيع  احلركة االأ
ال  ن  االآ وكذا..  وكذا  ناقًدا  وكذا  ا  مفكرً  كذا  اأخرجت  م�صر  يف  الع�صرينيات  مثال  تعليلها. 

ن�صاهد هذا الزخم. 

$ هل تت�بع �ل�صم�ء �ل�صعرية ؟

كل  احل�صني.  ابراهيم  املال..  احمد  مثل  متابعتهم.  يل  تتاح  التي  اال�صماء  كل  اتابع   -
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ال�صباب الذين يكتبون. 

$ ولكن لي�ص هن�ك ��صتمر�رية ؟

-هذا عيبنا. ا�صواطنا مثلما يقولون )ا�صواط بقرة( 

$ هذ� �لعيب م� هي ��صب�به ؟ 

-ا�صبابه يبدو يل يف تخلخل ال�صاحة. لي�ض عندنا �صاحة ملتمة على نف�صها. 

$ هل هو وكم� يقولون ترف �ملبدع �لنفطي ؟ 

اللحظة الرتفية هذه موجودة يف  تاأكيده.  الداء.. ولكن ال ا�صتطيع  -يجوز ان يكون هو 
انتاجنا. البع�ض ياأخذه كرتف ولي�ض كق�صية. االنتاج االدبي ال بد ان يكون ق�صية. 

$ ولكن هن�ك مقولة لعزيز �صي�ء ب�أن �خلالف �لذي ك�ن بني حمزة �صح�تة وحممد 
ح�صن عو�د خالف �صخ�صي ولي�ص على ق�صية. 

-نعم.. هذا �صحيح.

$ هل هذ� ي�صيء لتلك �ملرحلة ؟ 

-نعم ي�صيء... وهذا بحكم الزمن والتاريخ. ولو اخذنا م�صر يف تلك الفرتة. جند ان 
تلك الظاهرة تكررت. 

$ م�ذ� تبقى من �ولئك �لرموز؟ 

-اعتقد انه ال بد ان نقوم املفكر او ال�صاعر مبرحلته. اأما ان ن�صبغ عليه او�صاف املراحل 
كلها فهذا غري �صحيح. وكل منهم ادى ما عليه يف وقته. وهذا حكم الزمن والتاريخ. 

$ هل �ثرهم �لدبي م� ز�ل موجوًد� ؟ 

- ال ال.. انتهى اثرهم االدبي.. ولكن هم يف مرحلتهم اثروا. 

$ هل قر�أت م� كتبه عنك ح�صني ب�فقيه ؟ 

- نعم.. ولكن هناك اختالف يف بع�ض النقاط.. ومع هذا كتابته جيدة. حتى ولو اختلفت 
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معه. 
$ كيف ك�نت جتربة جملة �لن�ص �جلديد ؟ 

-اعتقد انها جتربة ناجحة لو ا�صتمرت. 
$ هل ذه�به� بعيًد�.. هروٌب من �لو�قع ؟ 

-نعم.. كانت هروًبا من الواقع . 
 $ هل ��صتئث�ر بع�ص �ل�صم�ء ب�ملجلة هو �صبب توقفه� ؟ 

-اي م�صروع يقوم به جمموعة افراد معدودين منتظر انه يتوقف او ينطفئ. هذه االمور 
م�صوؤولية املوؤ�ص�صات حتى اذا غاب �صخ�ض املفرو�ض ان حتل حمله املوؤ�ص�صة. والنا�ض هنا كل 
ال  اخرى. نحن  اجتماعية  التزامات  وعنده  ببيت  ملتزم  وكل  باأكرث من عمل.  واحٍد مرتبط 

ننتظر من الفرد اال�صتمرارية.. ننتظر اال�صتمرارية من املوؤ�ص�صة. 
$ كيف ترى جتربة حممد �لدميني �ل�صعرية ؟ 

ففي  عادي.  غري  تطوًرا  تطور  وهو  جيد.  كاتب  واأي�صا  جيد  �صاعر  الدميني  حممد   -
بداياته يبدو �صعره كاأنه �صعر مرتجم. اما االن فاأ�صبح �صعًرا نا�صًجا.. رائًعا.. قدرة �صعرية 

جميلة. ويعترب من اعمدة الق�صيدة النرثية. 
$ و�نطف�ء �صعر�ء �لثم�نيني�ت كيف تر�ه ؟ 

-نعم.. هم انطفوؤوا �صعريا. 
$ و��صب�ب هذ� �لنطف�ء ؟ 

- هذا ال�صيء. مل ن�صتطع تف�صريه يف ال�صوؤال ال�صابق. 
$ هل ك�نت �لق�صيدة عندهم ح�لة من �لرتف.. و�لهم غري حقيقي ؟ 

-يبدو يل ان الهم مل يكن �صادقًا. وال توجد لديهم ق�صية. 
$ �لقطيعة بني رموز �حلد�ثة ك�لذي يحدث بني �لغذ�مي و�لثبيتي ؟ 

-الثبيتي عليه ان يثبت انه ما انطفاأ.. وينتج.. او اعتربه منطفئًا.. هو منطفئ االن. اين 
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انتاجه !! من ال ُينتج فهو منطفئ. 
$ كيف ترى �صعر حممد �لثبيتي ؟ 

-ال احد يجادل يف �صاعرية حممد الثبيتي.. الثبيتي �صاعر كبري. 
$ هل هو �لبرز ؟ 

-نعم.. هو االبرز �صعريًا . 
$ هل تفوق على �ل�صخي�ن وحممد جرب �حلربي ؟ 

- قلت لك. ال اأقارن �صاعر ًا باآخر. اقارنه بتيار وماذا ا�صاف اىل ال�صياق ال�صعري. اأقومه 
على هذا اال�صا�ض. 

$ وهل تت�بع جتربة ج��صم �ل�صحيح �ل�صعرية ؟ 

-جا�صم.. �صاعر جميل ولديه �صاعرية خ�صبة ولغة جيدة. 

$ هل �للغة �لعرف�نية �لتي يكتب به� تعيق من �نطالقته �صعري�؟

-بالعك�ض ال تعيق انطالقه. هي متنحه اأفًقا اعلى با�صتمرار. 

$ هل �صي�صود ج��صم �ل�صحيح �ل�ص�حة �ل�صعرية ؟ 

-ال ت�صتطيع ان حت�صر ال�صاحة وتقول : �صي�صود هذا او ذاك. 

$ ولكن كتنبوؤ�ت ومن خالل �صخ�صية ج��صم ومن روؤيتك ل�ص�عريته ؟ 

-ال.. لن ي�صود ال�صاحة ال�صعرية. 

$ هل هي عو�ئق ذ�تية متنعه من �ل�صي�دة �ل�صعرية ؟

-هو لي�ض لديه عوائق ذاتية.. ولكن عنده عوائق من املحيط الذي حوله. 

$ وم�ذ� عن �ل�ص�عر�ت ؟

�صف. هناك  - فوزية اأبو خالد �صاعرة جيدة.. غيداء املنفى �صاعرة هائلة انطفاأت مع االأ
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ن.  �صاعرات جيدات ولكن ال حت�صرين اأ�صماوؤهن االآ
$ ق�صيدتك �مل�صهورة )ل م�ء يف �مل�ء( كيف وجدته� ُمغن�ة ؟

- ال اعرف ملاذا �صعري ال ُيغنى.. رمبا لي�ض فيه قابلية اأن ُيغنى. 
$ �لق�صيدة حلنه� �ص�كر �ل�صيخ وغن�ه� �ملطرب عبد�هلل �لربيك�ن ؟

-مل ا�صمع بها 
$ هل توؤيد غن�ء �لق�ص�ئد ؟

- اعتقد ان الق�صائد املكتوبة احلرة كق�صائد ال�صعر احلر من ال�صعوبة اأن تغنى.. اأنا 
يف اعتقادي اأن حممد عبده ف�صل يف اأن�صودة املطر 

$ �أل تعتقد �نه قدمه� يف ق�لب مو�صيقي مب�صط لكي ت�صل �إىل �مل�صتمع؟ 
-ال اعتقد ان ال�صامع ا�صتفاد كثرًيا من هذا التب�صيط. 

$ هل هذ� يرجع خللفية حممد عبده �لثق�فية ؟
- حمتمل.. ممكن 

$ �لبع�ص �تهم حممد عبده �نه مل يفهم ن�ص �ل�صي�ب ؟
- اعتقد انا كذلك. باأنه مل يفهم الق�صيدة.. حتى طريقة غنائه توؤكد ذلك.. مل يفهم 

امل�صاألة متاما. 
طي�ف لرتكي �حلمد؟ $ هل وجدت �لعد�مة يف رو�ية ثالثية �لأ

-اأحيانا الرواية التاريخية ال توؤثر وال متنحك اآفاق الرواية احلقيقية. اأ�صتطيع القول باأن 
تركي احلمد هو مفكر ولي�ض روائًيًا. 

$ هل لم�صت �لعد�مة يف �لرو�ية ؟
-ال... مل�صته هو .

$ هل هذ� عيب يف �لرو�ية ؟ 
- طبعا.. نعم 

$ ولو ك�نت �لرو�ية �صرية ذ�تية ؟ 
-هي اأ�صبه بال�صرية الذاتية. واعتقد اأن الرواية التاريخية ال ينجح فيها اإال القليل. حتى 
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عبدالرحمن منيف �صاحب مدن امللح. يف راأيي اأن رواياته التاريخية روايات فا�صلة. 

$ �لف�صل هل هو كت�ريخ �م كرو�ية ؟

-كرواية ولي�ض كتاريخ.. هو موثق تاريخه. ولكن هل اأنا اأقراأ رواية اأم اأقراأ تاريًخا !! اأنا 
اأريد رواية.. ال اأريد تاريًخا.. املنيف يغلب عليه الناحية التاريخية وهي تتغلب على الناحية 

الروائية. 

$ هل تت�بع �إ�صد�ر�ت �لرو�ية �ملحلية ؟ 

- اأتابعها.. نعم 

$ وم�هي �برز تلك �لرو�ي�ت ؟

-رواية �صقف الكفاية ملحمد ح�صن علوان 

$ هل هي رو�ية جميلة ؟ 

-روايته ق�صيدة. 

$ هن�ك من ��صتكرث عليه هذ� �لنج�ح ؟

مر !! -ملاذا ي�صتكرثون عليه!! �صاب ا�صتطاع اأن ينتج عماًل جيًدا.. ا�صتغرب هذا االأ

$ هن�ك من تع�مل مع �صن حممد ح�صن علو�ن؟ 

بداعي.  -نعم تعاملوا مع �صنه ؟ يف حني ال يجوز التعامل مع ال�صن يف العمل االإ

$ وهن�ك من ع�ب عليه كونه� ق�صيدة ؟

ولكنها  رائعة  رواية  هي  )احلزام(  دهمان  اأبو  احمد  رواية  مثل  ق�صيدة..  هي  -نعم 
ق�صيدة. 

$ هل هوؤلء خرجو� من عب�ءة �أحالم م�صتغ�مني ؟ 

اأحالم م�صتغامني ال.. خرجوا من  ولكن خرجوا من عباءة  واردان.  التاأثر  و  التاأثري   -
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عباءتهم هم. 
وىل؟ $ هل يكون حممد ح�صن علو�ن يف م�أزق بعد جن�ح رو�يته �لأ

اأما علوان كيف ي�صبح بعد هذه  اأنا اأمامي رواية..  -ال اعرف علوان.. اعرف روايته.. 
الرواية فال اأدري. 

$ هل تت�بع جتربة عبده خ�ل.. وم� هي �برز رو�ي�ته �لتي ن�لت �إعج�بك ؟ 

-اأتابع عبده خال باهتمام.. وابرز رواياته )املوت مير من هنا( 
$ هل �صوف ي�صبح جنيب حمفوظ �ل�صعودية ؟ 

انه �صوف ي�صبح جنيب حمفوظ  اأقول  اأن  اأ�صتطيع  اأنا ال  بلد جنيب حمفوظها..  -لكل 
اأن نقي�ض الفرد  اأنا يف راأيي  اأي�صا افقه..  ال�صعودية. جنيب حمفوظ له افقه وعبده خال له 
لهذا  بالن�صبة  الرجل  روائي. ما موقع هذا  تيار  روائي.. هناك  تيار  بالتيار ككل. هل هناك 
مر  ال�صياق الروائي ؟ هل اثر اأو مل يوؤثر ؟ اأما اأن اأقارنه ب�صخ�ض اآخر.. فال اعتقد اأن هذا االأ

وارد. 
$ كيف ترى جتربة غ�زي �لق�صيبي �لرو�ئية هل ت�صنفه� كرو�ية حملية ؟ 

-غازي روائي مبدع.. ولكن ال اأ�صتطيع ت�صنيفها كرواية حملية. 
$ هل هو �ل�ص�عر �م �لرو�ئي ؟

-اأنا اف�صل الروائي يف غازي الق�صيبي .
$ هل �أ�ص�ع عمره يف �ل�صعر ؟ 

روائي  كمبدع  هو  ولكن  )�صوي(.  �صعبة  اأ�صاع  كلمة  ال�صعر.  يف  عمره  اأ�صاع  ما  ال..   -
اف�صل منه ك�صاعر. 

$ م�ذ� عن �جلن�درية كمنرب ثق�يف ؟ 

- اجلنادرية ماتت.. قتلها التكرار. 
$ م�ذ� منحتك بريوت ؟ 

ن ونحن نقوم �صاحتنا الثقافية.. ففيها �صعراء ومنتجون..  -بريوت ال اأ�صتطيع تقوميها االآ
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واأي�صا فيها كتاب رائعون. اإمنا هذا حديث اآخر يطول جدًا. 
$ وكمدينة ؟ 

اأين رغبتك  اأين قدرتك.. جتدها يف بريوت.  -مدينة رائعة.. هائلة جلميع القدرات.. 
جتدها يف بريوت. جتدد يومي يف بريوت. 

$ هل تتمنى هذ� �لتجدد للدم�م وم�ذ� متنحك كمدينة ؟ 

يام �صوى امللل.  -اأمتناه للدمام وغري الدمام.. ولكنها ال متنحني وخ�صو�صا يف هذه االأ
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محمد العلي: 

»اآلخرون« أقل بكثير من »بنات الرياض« وأفقها ينحصر في غرفة واحدة 

$ »ي� جند �إين �صدئت، غر�صت �أغ�نيك يف �لبحر، ي� من ترى �لرمل نهر�ً، رو�ح ُخط�ك 
دعني  ق�ص�ئدك،  �إحدى  �لذي ج�ء يف  �ل�صعري  �ملقطع  �لوهم حتى جتيء« من هذ�  على 
�إين �صدئت« م� ز�لت تتو�ءم مع م� حدث يف كلية  » ي� جند  �أّن عب�رة  �أ�ص�ألك : هل جتد 

خرية ؟  �ليم�مة و�لتي تز�منت �أحد�ثه� مع �أم�صيتك �ل�صعرية �لأ

خرية كان ملفتًا للنظر متامًا. امل�صرحية  م�صية االأ - اإىل حد ما ما زالت، فما حدث يف االأ
يدي، هي  يدي، وكان من املمكن اأن تتطور اإىل اأكرث من االأ التي ُاعرت�ض عليها بال�صغب وباالأ
م�صرحية هادفة. م�صرحية ال تعني بالو�صطية و�صطية تيار معني، تعني بالو�صطية كل التيارات. 
ب�صدق  تهدف  فهي  تيارات خمتلفة.  بينهما  والفا�صل  العبثي،  التيار  اإىل  ال�صحوة  تيار  من 
طراف يف نقطة واحدة هي الو�صطية. لي�ض مبعنى  وبنتيجة ح�ض اأخالقي اإىل اأن تكون جميع االأ
التخلي بل مبعنى الفهم. هذا املعنى التي كانت تهدف اإليه امل�صرحية مل ُيفهم على حقيقته 
و�صار ما �صار. وما حدث يعزز عندي فكرة اأو جتربة الق�صيدة. وهي ق�صيدة قيلت منذ زمن 

طويل »يا جند اإين �صدئت«. 

$  وك�ص�عر، هل ��صتقبلتك �لري��ص كم� يجب وكم� تتمنى ؟

ول، كان يف  - نعم. ا�صتقبلتني الريا�ض يف زمنني ال يف�صل بينهما اإال �صهر واأيام. الزمن االأ
�صئلة فيه هادفة ونقدية  دبي، وكان احل�صور ح�صورًا اأدبيًا ممتازًا وكبريًا. وكانت االأ النادي االأ
كت�صفه. وهو  ول بح�صوره وبانك�صاف �صيء مل اأكن الأ واأدبية وفكرية. �ُصررت كثريًا من الزمن االأ
. يف الزمن الثاين، اكت�صفت �صيئًا اآخر، وهو  اأن هناك جمهوًرا اأدبًيا ونقدًيا وهذا �صيء َي�ُصرُّ
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م�صية  ما حدث يف كلية اليمامة، كانت معظم اال�صتجابة من ال�صباب. ولذلك عندما انتهت االأ
ال�صعرية. خرجنا اىل اخلارج لكي اأدخن. فحف بي ثلة كبرية من ال�صباب. هذا ي�صاألني عن 
اأي ديوان اأقراأ ! وذاك يقول يف جتربتي مررت بكذا وكذا، وهذا يقول اأنا اأقراأ لفالن وفالن 
ما راأيك ؟التعط�ض الذي ع�صته يف الرحلة الثانية، يف كلية اليمامة بالذات، كان تعط�ًصا يبعث 
على الفرح، يبعث على االطمئنان، يبعث على غ�صل ن�صف ال�صداأ. ولكن وبعد اأن انتهينا من 
ا�صرتاحة الع�صر الدقائق ونحن يف هذا اجلو الت�صاوؤيل ال�صبابي. رجعنا اإىل الداخل لنح�صر 

امل�صرحية وحدث ما حدث. 

$ م� حدث يف كلية �ليم�مة هل هو تعبري عن �أزمة عدم �لقبول ب�مل�صرح ؟

- نعم هذا جزء من املو�صوع. امل�صرح اأهميته تنبع من اإبراز نقاط ال�صعف والقوة يف اأي 
جمتمع. كالرواية متامًا. الرواية مهمتها وهي مهمة جليلة ورائعة، اأن تعطيك نقاط ال�صعف 
يف املجتمع واأحيانًا تعطيك احللول. لي�ض مهمًا اأن تعطيك حلوال، املهم اأن تربز نقاط ال�صعف 
ن، بداأ منذ ن�صوء الرتجمة اليونانية اىل العربية، و اأ�صا�ض  والقوة. ورف�ض امل�صرح مل يبداأ االآ
لذلك  لهة،  االآ مع  الب�صر  و�صراع  الب�صر.  مع  لهة  االآ �صراع  احلادية،  جذوره  ول  االأ الرف�ض 
رف�صت من املجتمع ومن القائمني على املجتمع اآنذاك. الرف�ض الثاين، احلديث الذي نحن 
نه يعري ما  ن حتت ظله، نا�صئ من اأن امل�صرح ذو نظرة م�صتقبلية. وبالتايل، فهو مرفو�ض الأ االآ
عليه املجتمع من النواق�ض وال�صذوذ، والالو�صطية وبالتايل فهو مرفو�ض. لي�ض من املجتمع 
الذي تعود على اأال يتجاوز ذاته، بل اأخطر من هذا اأو موازيه يف اخلطورة. فالدول العربية 
ن اأي حركة يف  ن كل م�صرحية لها عالقة بال�صيا�صة، الأ ن مل ت�صتوعب امل�صرح اجلاد، الأ حتى االآ
املجتمع ال بد اأن ترتبط ب�صيء �صيا�صي. هذه ال�صيا�صات املوجودة يف العامل العربي تعزز الرف�ض 
بن�صف جمتمع ال  اأن م�صرحًا  وهو  بالذات،  ثالث عندنا نحن  �صيء  باال�صافة اىل  للم�صرح. 
يكون. اأي اإن املراأة ال بد اأن تكون جزءًا من امل�صرح وهذا م�صتحيل عندنا يف الوقت احلا�صر. 

$  يف ت�صورك، هل �خلط�ب �لثق�يف هو �لذي ي�صنع �ملجتمع، �أم �أن �ملجتمع هو �لذي 
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ي�صنع �خلط�ب �لثق�يف ؟

ن لي�ض وا�صحًا عندنا. فاملثقف هو من ي�صنع الوعي يف املجتمع،  - تعريف الثقافة حتى االآ
واملجتمع اأي�صًا هو الذي ي�صنع الوعي يف املثقف. امل�صاألة بينهما ت�صاقي. لي�ض هناك طرٌف 
يعمل وحده، لي�صت هناك ثقافة تعمل وحدها يف املجتمع، وال جمتمع يعمل وحده يف الثقافة. 
عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  خا�صًا  فهمًا  وحملوا  املجتمع،  من  نبعوا  فراد  االأ اأفراد،  فعل  الثقافة 
نف�صه.  املجتمع  من  اأي  املجتمع،  درا�صة  من  اإمنا  النافذة،  من  ياأِت  مل  الفهم  هذا  املجتمع. 
�صافة اإىل قدرة الفرد على الفهم، على اال�صتيعاب. الثقافة لي�صت من �صنع املجتمع ككل،  باالإ
فراد من اأين اأتوا ؟ من  بل من �صنع اأفراد من املجتمع- باعتبارها خلق وعي - لكن هوؤالء االأ
اأين نبع فيهم هذا الوعي حتى يخلقوا وعيًا اآخر فيمن لي�ض عنده وعي؟ جاوؤوا من املجتمع. 
اأفرادًا اآخرين  فراد الذين يلدون الثقافة، والثقافة تلد  اإذُا، املجتمع هو الذي يلد هوؤالء، االأ
من املجتمع. اإذًا هناك ت�صاٍق.. هناك تالق بني املجتمع وبني الثقافة. ال اأ�صتطيع اأن اأقول هذا 

وحده، وذاك وحده، هناك تفاعل وت�صاٍق بني االثنني. 

ن؟ $  وكيف ترى ت�صكالت �خلط�ب �لثق�يف يف �ملجتمع �ل�صعودي �لآ

- اخلطاب الثقايف يف املجتمع ال�صعودي يختلف عما كان عليه قبل خم�ض �صنوات. ملاذا 
ن االفراد الذين ميلكون الوعي الثقايف، الذين يحاولون اأن يخلقوا وعيًا  هذا االختالف ؟ الأ
يف املجتمع، اأتيح لهم هام�ض ولو �صغري من احلرية- حرية التعبري. وعندما ت�صمح الظروف 
بحرية التعبري، يعني �ُصمح بحرية التفكري. التفكري ال يعرفه اأحد اإال اإذا ُعرب عنه. وبالتايل، 
هذا الهام�ض من حرية التعبري اتاح حرية التفكري. واأخذ اأفراد من املجتمع يعربون عن هذا 

التفكري، وي�صل هذا التفكري اإىل املجتمع، �صواء رف�صه املجتمع اأو تقبله. 

$ هذ� �لتعبري �لنخبوي هل يعرب فعاًل عن ح�ج�ت �ملجتمع، �أم �أنه تعبري عن �لذ�ت؟

- قد يعربون عن حاجات اأنف�صهم، ليكن... لكن التعبري عن ذات الفرد اأحيانًا تعبري عن 
خرين. التعبري امل�صتقبلي ليكن للفرد، التمني امل�صتقبلي.  ذات االآ

هذ�  كيف مت�ر�ص  �أموت«  �أو  نف�صي،  �أجدد  �أن  علي  �أن  »و�كت�صفت   : ذ�ت مرة  قلت    $
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�لتجدد ؟

ن�صان اأن يتجدد وهو مقتنع اأن  - اأمار�ض التجدد بنقد الذات وتنمية املعرفة. ال ميكن لالإ
جميع قناعاته و�صلوكياته هي �صلوكيات يقينية ال يتطرق لها ال�صك. هذا ال ميكن اأن يرتفع 
على ذاته. النقد الذاتي �صروري لتجاوز الذات، اأو جتاوز مرحلة من مراحل الذات. اأي�صا 
اخلطوة  هو  اإذًا  الذاتي  النقد  عليه.  هو  ما  عن  املجتمع  لتجاوز  �صروري  االجتماعي  النقد 

وىل لالرتفاع.  االأ

اخلطوة الثانية هي منو املعرفة : اأن تنمي معارفك. نحن هنا، ومبعظم البالد العربية 
�صهادة  ولتكن  اجلامعة  من  �صهادة  اأخذ  اأحدهم  فتجد  املعريف.  االكتفاء  مبر�ض  م�صابون 
الدكتوراه يف فرع من الفروع واكتفى بهذا. وعند نف�صه اأ�صبح وجيهًا، عظيمًا ال يحتاج اإىل 
كاأ�صًا.  لي�ض  ن�صان  االإ �صكبته.  اأنك  معناه  زيادة  فيه  �صببت  اإذا  ممتلئ،  كاأ�ض  وكاأنه  زيادة. 
يكون  اأن  الراكد. وال ميكن  راكدًا مثل احلو�ض  اأ�صبح  واإال  ينمي معرفته.  اأن  بد  ال  ن�صان  االإ

متجاوزًا اإال بهاتني اخلطوتني: خطوة نقد الذات، وخطوة منو املعرفة. 

بد�عية ؟ جي�ل �لإ $  هل هذ� �لتجدد هو �صر ت�ص�حلك مع كل �لأ

- يبدو يل اأن هذا �صحيح. 

$ وهل هذ� يف�صر �لنزعة �ملث�لية يف �طروح�تك ؟

- اأنا ل�صت مثالّيًا. املثايل �صد الواقعي. لفظة مثالية، واقعية، مادية، وهذا �صاأن فل�صفي 
ما  ح�صب  واأنا  الواقعية.  مقابل  يف  وجنعلها  نفهمها،  التي  املثالية  عن  نتكلم  فيه.  نتكلم  لن 
اأر�صى  واقعي م�صتقبلي. ال  الطرح،  ول�صت مثايل. لكن على م�صتوى  واقعي  نف�صي  اأعتقد يف 
اأر�صى  فيه، ال  الذي هو  املجتمع  بواقع  اأر�صى  ال  فيه،  اأنا  الذي  بالواقع  اأر�صى  بالواقعية، ال 
دارة  بال�صيا�صة التي هي فيها. اإمنا اأطمح ل�صيء اأكرب بالن�صبة لنف�صي، وملجتمعي، وبالن�صبة الإ
االقت�صاد،  اإدارة  بل يف  ال�صيا�صية فقط،  دارة  االإ لي�ض يف  دارات.  االإ املجتمع من جميع  هذا 
دارات اأعلى مما هي عليه. وهذا  اإدارة التعليم. اإدارة ال�صحة.. الخ. اأمتنى اأن تكون هذه االإ
اأن  اأومن  اأنا  اأطروحاتي »باأديولوجيا امل�صتقبل« التجاوز ملا هو حا�صل.  ما ي�صفه البع�ض يف 
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اجلميع ي�صتطيع اأن يتجاوز. 

$ هل حتققت بع�ص من روؤ�ك �مل�صتقبلية �لتي طرحته� يف �مل��صي؟

- يحزنني اأن اأقول ال.. وال �صك اأنه حتقق جزء ب�صيط مما اأمتنى، لكن مل يتحقق ال�صيء 
�صا�صي.  اجلوهري واالأ

توقفت عن كت�بة �ل�صعر من ع�م 1967 م �إىل 1982 م، ثم عدت بق�صيدة غب�ر يف    $
�لع�م1982. م� �صر هذ� �لتوقف �لطويل عن كت�بة �ل�صعر ؟

امل�صميات  هذه  كل  ياأ�ًصا.  ت�صميها  قد  اأو  خموال،  ت�صميها  قد  مراجعة،  ت�صميها  قد   -
ت�صدق عليها. اأنا اإن�صان اأكتب عندما اأنفعل. هذا االنفعال يكون اأحياًنا انفعااًل اإبداعًيا. كاأن 
وال  التعبري،  من  اأكرب  يكون  ومرة  الخ.  رواية..  اأو  ق�صة  تكتب  لوحة،  تر�صم  ق�صيدة،  ُتكتب 
ت�صتطيع التعبري نهائيًا. ُتعرب ب�صكل ج�صدي مثل البكاء، الغ�صب، الرك�ض. تعبري ج�صدي ولي�ض 
اإبداعًيا. اأنا من هذا النوع. االنفعال ي�صل بي اإىل عدم القدرة على التعبري. وبالتايل، اأقوم 
اأين  عندي،  امل�صتمر  واالنفعال  الخ.  اأبكي..  كتابًا،  اأمزق  �صيئًا،  اك�صر  معني،  ج�صدي  ب�صيء 
ال  دروي�ض  حممود  ق�صائد  واأقف.  الق�صيدة  ربع  اقراأ  اجليدة،  الق�صيدة  اإكمال  ا�صتطيع  ال 
ا�صتطيع قراءتها مرة واحدة. ال بد اأن اأتوقف ثم اأعود لقرائتها. كذلك متر بي هذه احلالة 
مع بع�ض ق�صائد ال�صاعر اليمني اأحمد العو�صي، اأمل دنقل. واأحيانًا تقراأ لبع�ض من ال�صعراء 

ديوانًا كاماًل دون توقف ودون اأي انفعال. 

�لجتم�عية  �لتجربة  يكتنه  ومل  ي�صتنب  مل  �ل�صعودي  �ل�صعر  �أن  �صحيح  هل    $
و�لتحولت �لتي حدثت يف �ملجتمع. �أي �أنه مل ي�صتوعب ق�ص�ي� مرحلته ؟

 : اأخريًا  - ا�صتيعاب ال�صعر لق�صايا املجتمع غري وارد نهائيًا. ال�صعر كما ا�صطلح عليه 
هو الذي ال ميتاز مبو�صوعه. ال�صعر الذي يعالج م�صكلة االقت�صاد، وم�صكلة ال�صحة، وم�صكلة 
التعليم.. الخ، هذا �صعر منا�صبات، �صعر �صحفي » �صعر مال �صحف« ُيقراأ وميوت. اإذا جئنا 
لل�صعر احلقيقي، فيجب نفي هذه التهمة، وهي اأن ال�صعر مل ي�صل بعد اإىل ا�صتعياب املرحلة. 
ا�صتوعب  �صعرًا  اإبراهيم احل�صني، جند  املال،  اأحمد  ال�صيخان،  الثبيتي،  �صعر  نقراأ  فعندما 
الذي  والوجدان  الزخم واحلرارة  لكنه يحمل  اأنه ال يحمل معنًى مبا�صرًا،  مرحلته. �صحيح 
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يغلي. ولهذا من ال�صعب اأن نقول اإن �صياقنا ال�صعري مل ي�صتوعب مرحلته. 
$  ولكن �لق�صيدة يف �لثم�نيني�ت ك�نت من�صغلة ب�لهم �خل�رجي يف تلك �لفرتة؟

- الذي منع تبلور الهم الداخلي يف الق�صيدة منذ زمن طويل هو اخلوف، واأنا �صاأحتدث 
ب�صراحة، اخلوف من ال�صلطة واخلوف من املجتمع. ويف ت�صوري اأن اخلوف من املجتمع هو 
كرث ُرعبًا من ال�صلطة. هو الذي مينع مثاًل :اأن اأتغزل يف املراأة. عمر بن اأبي ربيعة يف ع�صر  االأ
ال�صحابة كان يقف يف احلج ويتغزل يف »احلجيات«، وبع�صهن ياأتني للحج من اأجل اأن يقول 
اأبي ربيعة بيتني من ال�صعر. وعندما يقول علي الدميني يف ق�صيدته »قبلتها  فيهن عمر بن 
وقبلتني »يثور الهياج يف القاعة. وا�صتكرثوا على ال�صاعر اأن ياأتي مبفردة قبلتها. فاإذًا، �صياق 
زمن  منذ  م�صتمر  الو�صع  وهذا  ال�صاعر،  تهيج  التي  �صياء  االأ بع�ض  مل�ض  املجتمع عندنا مينع 
طويل. ونالحظ اأن ال�صاعر احلجازي تعر�ض لل�صاأن الداخلي ولكن ب�صكل رمزي. الرمز هو 
اخلوف  ه  لن�صمِّ اأو  االجتماعي،  اخلوف  ال�صلطوي،  اخلوف  اخلوف،  من  ال�صاعر  ينقذ  الذي 
الديني. الرمز هو الذي ينقذ ال�صاعر من اأي ماأزق، وال�صاعر احلقيقي اإذا �ُصّد عليه الباب 

قفز من نافذة الرمز. 

$  هل هذ� يف�صر ح�لة طغي�ن �لرمز يف ق�صيدتك؟

- نعم- يف�صره بال �صك. وهو عندي وعند غريي. 

$  هل يح�صر �لرمز يف �لق�صيدة ملجرد �خلوف �أم لل�صرورة �لفنية ؟

خرى ل�صيء فني خال�ض، ولكن  - نحن يح�صر لدينا معًا، وقد يح�صر الرمز يف البالد االأ
عندنا ل�صيء فني وملا هو اأهم: اأن يكون درعًا بينك وبني ال�صلطة وبينك وبني املجتمع. 

يدلوجية يف ق�صيدتك؟ $  كيف تعرب عن روؤيتك ؟ عن ح�صور �لأ

- اأنا اإن�صان اأيدلوجي - واأعتقد اأن كل اإن�صان اأيدلوجي مهما كان كان ت�صنفيه : مييني، 
؟  يدلوجية  االأ هي  ما  اأيدلوجي.  حيوان  باأنه  ن�صان  االإ اأعّرف  اأن  اأ�صتطيع  و�صط.  ي�صاري، 
يدلوجية االإميان بهدف معني، الهدف املعني ال ت�صل اإليه اإال باأ�صياء كثرية اإذا �صكلت قناعة  االأ
اأيدلوجيا  ذاك  اقت�صادية،  اأيدلوجيا  هذا  اأيدلوجية،  لديه  اإن�صان  كل  اإذًا  اأيدلوجية.  ت�صبح 
ن�صان ي�صاريًا اأو مينيًا، اأن يكون  يدلوجية عندي وا�صع، لي�ض معناها اأن يكون االإ عبثية. معنى االأ
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ن�صان.  يدلوجية عندي هي القيم التي حتكم �صلوك االإ دينيًا اأو �صيوعيًا، ال.. االأ

يف  �لفن  �صوت  خفت  �لن�ص  يف  يدلوجية  �لأ ح�صور  طغى  كلم�  إنه  � نقول  هل   $
�لق�صيدة؟

- ال، اإال اإذا ُعـرّب عنه تعبريًا مبا�صًرا. هناك موؤلف لل�صيخ حممد خطب بعنوان »الفن 
�صالمي مدح ال�صالة وما  �صالمي« يقول فيه وح�صب املعنى: اإنه لي�ض املطلوب من ال�صعر االإ االإ
اأو كتابة ق�صيدة يف ال�صيام، ال... املطلوب كتابة ق�صيدة يف الوردة  اإليه من الطهر،  تدفع 
�صالمي. اإذا، تناول ال�صيء بروح القيم التي  والنظر للوردة بروح اإ�صالمية. هذا هو ال�صعر االإ
يدلوجية. قد ي�صف ال�صاعر البحر بروح القيم التي يوؤمن بها، وهذا معناه اأن  توؤمن بها هو االأ

الق�صيدة ناجت اأيدلوجي. 

$ مب�ذ� تف�صر ندرة ح�صور �ملر�أة يف �صعرك؟

- ح�صور املراأة ح�صور قليل، وفعاًل مل اأكتب اإال ق�صائد غزلية قليلة وق�صرية اأي�صًا. مل 
مر يعود لعدم وجود قابلية  اأكتب ق�صائد طوااًل، ومل اأكتب با�صتمرار، وال اأدري هل نتاج هذا االأ
اأقوى من التعبري، وقد يكون ان�صغايل بق�صايا اأخرى  اأن انفعايل جتاه املراأة  اأو  الغزل لدي، 

جزءًا من ال�صبب. 

$ هن�ك من يرى �أثر �لعلي يف �حلد�ثة �أثًر� يف �جل�نب �لفكري، ولي�ص �ل�صعري؟

نتاج. اإنتاجي ال�صعري قليل. وتدرجت من بناء  ين ل�صت مطرًدا يف االإ - هذا �صحيح. الأ
جعال  ال�صعر،  يف  والقلة  االختالف  هذا  حديث.  اإنتاج  اإىل  بال�صبط  بحرتي  بحرتي.  تراثي 
خر، التاأثري الفكري، اأعتقد اأنه اأعطى �صيًئا  تاأثريي ال�صعري تاأثرًيا عر�صًيا. اإمنا تاأثريي االآ

معيًنا. 

$  كيف ترى ق�صيدة �ل�ص�عرة �ل�صعودية ؟

- يف الواقع اأن غيداء املنفى » اهلل يرحمها معنويًا« كانت �صاعرة حقيقية. ولي�ض على 
م�صتوى اململكة ولكن على م�صتوى الوطن العربي. وكذلك اأ�صجان هندي، لطيفة قاري. وهناك 
�صاعرات ذهنب اإىل ق�صيدة النرث دون بناء �صعري، فجاءت ق�صائدهن بال جذور. وال اأريد 
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�صادة الكبرية بال�صاعرات الثالث.  ذكر اأ�صماء واإمنا يجب االإ

$  يف لغة �جل�صد، هل ك�نت �ل�ص�عرة �ل�صعودية �أجر�أ من �ل�ص�عر �لرجل ؟

- نعم، اأجراأ من الرجل يف لغة اجل�صد يف ال�صعر ويف الرواية. ويف ت�صوري ال�صبب يف 
ذلك يعود اإىل االنفجار. مل ينفجر الرجل انفجار املراأة. �صجن الرجل كان اأقل �صياجًا من 
�صجن املراأة. املراأة يف �صجن من �صجون اأبي العالء املعري. �صحيح اأن الرجل م�صجون لكن 
نها يف �صجن  �صجنه اأقل، �صجنه لي�ض اأ�صوارًا، �صجنه �صياج بحيث ترى ما خلفه. املراأة ال ترى الأ
حماط باأ�صوار. وهذا �صر االنفجار �صواء يف ال�صعر اأو الرواية. لغة اجل�صد يف« بنات الريا�ض« 
خرون »�صارخة. لغة اجل�صد يف رواية »�صقة احلرية« لغة بارزة، ولكنها يف »بنات  ويف رواية »االآ
خرون »اأكرث �صيطرة على اأفق الرواية من لغة اجل�صد يف �صقة احلرية. غيداء  الريا�ض« و«االآ
املنفى اأكرث جراأة من اأي �صاعر موجود تعبريًا عن لغة اجل�صد، الذي هو تعبري عن ال�صجن 
اأي  الرجل عن  تكلم  ب�صكل خمتلف متامًا عن  املراأة  �صجن  املنفى عربت عن  نف�صه. غيداء 

�صجن اآخر. 

خرون«، كيف تر�ه� ؟ $  مبن��صبة ذكر رو�ية »�لآ

خرون« اأقل بكثري من »بنات الريا�ض«، ولو كنت قراأت كثرًيا من النقاد ي�صيدون  - »االآ
خرون« ينح�صر اأفقها يف غرفة واحدة، �صحيح اأن لغتها جيدة  خرون. ولكن عندي اأن »االآ باالآ

ولكن اأفكارها واأفقها حم�صورة يف قف�ض واحد. 

هلية يف �حلر�ك �لثق�يف ؟ $  كيف ترى �أثر �مللتقي�ت �لأ

واآل فالن عندهم �صالون  اآل فالن   : وللبيتوتية  للوجاهة  اأن معظمها  ولو   - راأيي  - يف 
ثقايف - اأرى اأنها جيدة. واأرى اأنها نواة النبثاقات اأكرث، لنواٍد اأكرث، لت�صاوؤالت اأكرث. ليطرح 
هذا امللتقى - الذي هو للوجاهة فقط - يف ال�صنة �صوؤااًل واحدًا. �صوؤااًل يوعي اجلمهور الذي 
ن  يح�صر تلك امللتقيات. يكفي اأن تطرح ت�صاوؤل عما يكتب يف ال�صحافة مثاًل. نحن اإىل حد االآ
قل هذه املنتديات ت�صم م�صتويات متعددة من  لي�ض عندنا وعي �صيا�صي واجتماعي. على االأ
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فراد. التقاء امل�صتويات املتعددة يقارب بينها وهذا �صيء رائع وجيد.  االأ

$  وم�ذ� عن حو�ر �لنخب ؟

- اأرى �صراع ديكة. نحن مل ن�صل اإىل م�صتوى احلوار. وقراأت مقااًل ملحمد ح�صن علوان 
اأننا مل ن�صل  املقال،  الكالم يف  املناظرة. وخال�صة  املحاورة ومفهوم  فيه بني مفهوم  يفرق 
واأنت  اأنا على حق  املناظرة. مبعنى  زلنا يف مرحلة  ما  وهذا �صحيح.  املحاورة.  اإىل مرحلة 
ثالث.  راأي  عن  بالبحث  يكون  واإما.  اإما  يكون  ال  ال�صكل،  بهذا  يكون  ال  احلوار  باطل.  على 
جدلية هيجل، املتناق�صان يبحثان عن �صيء ثالث يتولد بينهما. احلوار يجب اأن يكون خا�صعًا 
جلدلية هيجل. اأما اإذا اأ�صبح مناظرة، فهو اأ�صبه باملالكمة اأو بامل�صارعة احلرة، وكل طرف 
خر. وهناك اأمل اأن تتطور مرحلة املناظرة اإىل مرحلة احلوار، ولي�ض تخوينًا  يريد اأن مييت االآ

ولي�ض تكفريًا. 

ن؟ $  كيف ترى م�صرية �حلركة �لنقدية �لآ

احلركة  باأن  وعللت:  بداعية،  االإ احلركة  على  متقدمة  النقدية  احلركة  اإن  مرة  قلت   -
مذاهب  نتاج  اآخر.  اإبداع  وليدة  هي  اإبداعنا،  وليدة  لي�صت  اإنتاجنا،  وليدة  لي�صت  النقدية 
اإبداعنا.  من  ينطلقون  ال  عندنا  النقد  على  يقومون  من  اأن  مبعنى  اأخرى.  نقدية  ومدار�ض 
ينطلقون من اإبداعات اأخرى اأكرث منا تقدمًا. فهوؤالء مع احرتامي لهم، هم اأ�صحاب ثقافة 
اأخرى جاءت من الغرب، وبالتايل زاولوا النقد عندنا باملفاهيم الغربية. ليكن، ول�صت �صد 
�صقاط. اأن ت�صقط مقايي�ض نقدية م�صتوردة على اإنتاج حملي،  هذا، لكن �صد �صيء ي�صمونه االإ
بداع املحلي، اأو  هذا هو ال�صيء الذي اأكون غري م�صتعد لتقبله. لكن اإذا انطلقت مقايي�ض من االإ
بداع املحلي وبدون اإ�صقاط، فهذا �صيء رائع و اأوؤيده متامًا.  خرى على االإ انطبقت املقايي�ض االأ

$  هل ك�ن �لنقد يف �لثم�نيني�ت �أكرث عمق�ً من مرحلة �لت�صعيني�ت وم� بعده�؟

ن لدينا اأ�صوات نقدية اأكرث من الثمانينيات، وكما اأقراأ، هناك نقاد  - ال اأتفق معك. االآ
من  نابعون  هم  الغرب،  من  ياأتوا  مل  وهوؤالء  جيد.  النقدي  وطرحهم  ال�صاحة،  على  كثريون 
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الداخل، ونعلق عليهم اأماًل كبريًا، وال اأريد اأن اأذكر اأ�صماء معينة. 

$ هن�ك من يرى �أن نق�د �لثم�نيني�ت �صعدو� على �أكت�ف مبدعي تلك �ملرحلة؟

- �صعدوا على اأكتافهم و�صعّدوهم. 

خر بتهمة �لرجعية. كيف ترى  �أدوني�ص وعبد �هلل �لغذ�مي، كل منهم� يرمي �لآ   $
مر ؟ هذ� �لأ

اأحد بالرجعية،  - لي�ض فقط ادوني�ض من يتهمه الغذامي بالرجعية. الغذامي يتهم كل 
وتقديري  الغذامي مع احرتامي  اأدوني�ض.  بعد  اإىل من جاء  اأدوني�ض،  اإىل  القي�ض،  امروؤ  من 
الطالعه، لي�ض عنده هدف بناء مدر�صة نقدية مثاًل، بل هدف بناء ذاته. وهذا ال�صيء الفادح 
يف اأن تكون طاقة رائعة مثل طاقة الغذامي تت�صرب اإىل �صيء ذاتي و�صيء عبثي. ال اأحد �صوى 

الذات عند الغذامي. دائما ين�صد يف داخله : 
اأحدا..  اأرى  ال  ول��ك��ن  ك��ث��ر  ع��ل��ى  اأفتحها ح����ن  ع��ي��ن��ي  ف����ت����ح  الأ اإين 

$ هل هذه نرج�صية ذ�ت �أم نرج�صية ن�قد؟

�صف اأن ت�صخم الذات، متدها طاقة نقدية، مبعنى اأن طاقته النقدية بداًل من اأن  - مع االأ
خرين وخلق مدر�صة، اجتهت اإىل ت�صخيم الذات.  تتجه اإىل االآ

$ هل هذ� يفقده م�صد�قية ح�صوره �لنقدي؟

�صواء. اأنا اأتاأ�صف على طاقة الغذامي النقدية  - اأكيد. الذات اإذا ت�صخمت منعت كل االأ
وعلى �صجاعته. هو ميلك الطاقة وال�صجاعة، لكنه يحب ال�صوء اإىل حد مميت. 

$  هل لدين� ن�قد �أ�صبحت له مدر�صة فكرية ؟

اإبراز  اإىل  يتجه  اأن  معني،  اأفق  بناء  اإىل  الناقد  يتجه  اأن  تراكمية:  النقدية  املدر�صة   -
َب اآخرون مع التعليل. الغذامي ال  اآخرين، ويعلل ملاذا برز. �صعد البازعي اأبرز مع التعليل، وُغيِّ
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ن ذاته حمتاجة اإليهم.  يعلل من يقدمه اإلينا، ملاذا؟ الأ

املصدر:

جملة االإعالم واالت�صال ـ العدد 103 ـ 20 يناير 2007.
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سعيد السريحي: 

الرواية هي القصيدة الجاهلية اليوم

$ هل حق�ً جتد �ملتعة يف �لعمل �ل�صحفي ؟

ن�صان  بداع. العمل ال�صحفي هو حرفة يف اإمكان االإ - العمل ال�صحفي لي�ض بعيًدا عن االإ
ليات التي ميار�صها يف متابعة اخلرب اأو يف مقدرته اأي�صًا على  اأن يكون مبدعًا فيها �صواء يف االآ
ا�صتثمار �صلته املبا�صرة بالراهن واليومي. على خمتلف امل�صتويات. �صواء كانت على م�صتوى 
قليمي اأو الدويل اأو �صتى املجاالت الثقافية اأو ال�صيا�صية اأو االقت�صادية. فالعمل  املحلي اأو االإ

ال�صحفي هو عمل اإبداعي. 
إذ�ً مقولة �أن �ل�صح�فة �صرقت �لن�قد �ل�صريحي من �لنقد هي مقولة مغلوطة؟ � $

- هي مقولة ال تخلو من ال�صدق. ولكن �صعيد ال�صريحي لي�ض ناقدًا فقط. هو ناقد وكاتب فيما 
اأعتقد. والكتابة م�صمارها اأو�صع من اأن يكون مق�صورًا على النقد. هناك كتابات اخرى حتتاج منا 
اأكرث  للكتابة  اأخرى  جماالت  اإىل  اأخذتني  فقد  اأخذتني  قد  ال�صحافة  كانت  واإذا  اجلهد.  من  �صيئًا 
اأعود  اأن  اللحظات  اأي حلظة من  اأ�صتطيع يف  النا�ض. ولكن  به  ُيعنى  واليومي وما  بالراهن  الت�صاقًا 
اأخذتني. ولكن  ال�صحافة قد  اأن  لي�ض مرده  اعتقد  والغياب فيما  النقد.  �صا�صي وهو  االأ اإىل خندقي 
ن املنابر الثقافية لدينا مغلقة. والذين يعرفون ال�صريحي يف كثري من املوؤمترات واملنا�صبات العربية  الأ

يعرفونه بو�صفه ناقدًا و�صلته بهم مل تنقطع بعد. 

&  حضور وغياب :
�مل�صهد  م�صتوى  على  وح��صر  �ملحلي  �مل�صهد  د�خل  يف  مغيب  �أنك  يعني  هذ�  هل   $

�لعربي؟

- لي�ض متامًا مغيبًا داخل امل�صهد. ولكن اعتقد اأنني حا�صر يف م�صهٍد حملي على نحو. وحا�صر 
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يف م�صهد عربي على نحو اآخر. املوؤمترات واملنا�صبات الثقافية التي اأح�صرها ال تعرف اأنني �صحفي 
وال تعرف كذلك اأنني اكتب يف احلقول ال�صيا�صية اأو الق�صايا املحلية ولكنها تعرف عني وجه 
ناقد. بينما يف الداخل ما زلت احتفظ بوجه الكاتب ال�صحفي. اإذا هو لي�ض ح�صوًرا وغياًبا 

بداع.  ولكنه ح�صور باأوجه خمتلفة لالإ

من  �أرحب  خ�رجي�ً  �ل�صريحي  للن�قد  �لنقدية  �مل�ص�حة  ب�أن  �لقول  تريد  ك�أنك   $
�لد�خل؟

رحب. هناك  رحب.. هناك ال�صدور االأ - دون �صك.. فيما يتعلق بالنقد هناك امل�صاحة االأ
كرث رحابة.. يف امل�صاألة النقدية �صاق بنا الداخل و�صقنا به كثريًا.  العقول االأ

$ هل هذ� دللة ف�صلكم كنخبة يف �لتح�ور ؟

- للحوار بيننا باٍب اآخر. باب اجلل�صات الطويلة التي نتدار�ض فيها اأفكارًا متعددة. رمبا 
يكون.  اأن  ينبغي  الذي  احلوار  هناك  لي�ض  ولكن  حوار«  »جماعة  يف  جانبا  منها  ت�صهد  اأنت 
اأي احلوار املوؤ�ص�صاتي املعلن املنظم. لك اأن تقول اإننا مل نحاول اأن نتحاور. فلعنا لو حاولنا 

�صننجح اأو �صنف�صل. 

& حفلة احلداثة :

�حلد�ثة  حفلة  نقول  هل  �حلد�ثة«  »حك�ية  لكت�ب  حدث  �لذي  �ل�صجيج  بعد   $
�نتهت؟

- احلداثة لي�صت حفلة لكي تنتهي. احلداثة هي م�صروع ح�صاري �صي�صتمر �صئنا اأم اأبينا. 
اأن تكون جمرد  اأنوف. احلداثة هي اكرب من  اأو باآخرين. �صي�صتمر واإن رغمت  �صي�صتمر بنا 
�صواء  تخو�صها  اأن  وعليها  مة  لالأ م�صرية ح�صارية  نقدية. هي  اأطروحة  اأو  ق�صة  اأو  ق�صيدة 
ن�صان  االإ اأو تقدمت. ولكنها م�صاألة قدرية كما يولد  تاأخرت يف ذلك  اأو مل ترد.  اأرادت ذلك 

مم تتحدث.  وميوت. فاإن االأ

$ هذ� �جلدل �لنخبوي حول �حلد�ثة هل هو �جلدل �لذي يقود �ملجتمع �إىل م�ص�ألة 
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�لتحديث ؟

- املجتمع ال ينتظر اأن نتحاور لكي يتفاعل. املجتمع يقود احلداثة بنف�صه دون حاجة لنا 
لكي ننظر له اأو كي نوافق على اأن يتحدث اأو نرف�ض اأن يتم حتديثه. املجتمع ميار�ض حداثته 
دون اأن ي�صتاأذن اأحد يف ذلك. لك اأن مت�صي يف �صوارع الريا�ض اأو جدة لتلقي نظرة على واجهات 
املحالت. لك اأن ت�صاأل عن عدد امل�صرتكني يف القنوات الف�صائية املختلفة. لك اأن ت�صاأل عن 
نرتنت. لك اأن ت�صاأل مكاتب ال�صفر عن تدفق ال�صعوديني  مدى اإقبال ال�صباب ال�صعودي على االإ
اأن  اأن ت�صاأل عن ميزاننا التجاري.  رغم كل الظروف الراهنة على ال�صفر اإىل اخلارج. لك 
هذه املوؤ�صرات جميعها تعني اأننا جمتمع يدخل مرحلة التغيري بخطًا وا�صعة. ودعني اأ�صف لك 
نظمة املختلفة واقراأ ما يطراأ عليها من التحديث يف النظام ال�صيا�صي.  �صيئا اآخر. انظر اإىل االأ
البلدية وهو عمٌل �صيا�صي حم�ض. ويعني  اأننا �صن�صهد االنتخابات  من ذا الذي كان يت�صور 
امل�صاركة يف �صناعة القرار. واملواطن يعي كذلك اأنها خطوة نحو خطوات اأخرى قادمة. من 
ذا الذي كان يت�صور اأننا �صنجل�ض فرقًا خمتلفة واأطيافا مت�صعبة لكي نتحاور يف جمل�ض احلوار 
على  مة  االأ وانفتاح  الداخلية  اأطيافها  على  مة  االأ انفتاح  مظاهر  هي  جمعيها  هذه  الوطني. 
العامل من حولها. وجميع تلك املظاهر هي مظاهر التحديث التي ي�صعى اإليها املجتمع وت�صعى 
اإليها موؤ�ص�صاته دون انتظار اأن نفرغ نحن النخبة من حواراتنا اأو مننحهم اإذنًا باأن مي�صوا يف 

خطوات التحديث اأو يرتاجعوا عنها. 

& الكتب الصادمة :

قو��ص« ككت�ب تنويري  $ بينم� ك�نت جم�عة حو�ر حتتفي بكت�بك » �لكت�بة خ�رج �لأ
جندك تعلن يف ذ�ت �جلل�صة �أن �لكت�ب ��صعف م� كتبه �ل�صريحي ؟ 

دبية معزولة عن  - نعم الكتاب هو ا�صعف كتبي منهجيًا الكتاب ينظر اإىل الظاهرة االأ
كرب. وهو اخلطاب الذي يتحكم يف حركة املجتمع. كما كان يعاين كذلك من وطاأة  ال�صياق االأ
اجتاهات فل�صفية حمددة حتكمت يف بع�ض دار�صاته واعني بذلك على نحو حمدد االجتاهات 
الوجودية يف الفل�صفة. اإذا على نحو علمي الكتاب يعترب ا�صعف كتاٍب يل. لكنني اعتز جدا 
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اأنني كتبته ولو اأين رجعت ثانية اإىل تلك الفرتة ملا ترددت يف كتابته واإ�صداره. انطالقًا من 
احلاجة اإىل اإحداث �صدمٍة اعتقد اأن الكتاب قد حققها. 

هم يف ت�أليف �لكت�ب ؟ $ هل ك�نت �حل�جة �ىل �إحد�ث �ل�صدمة هي �ل�صبب �لأ

اأنت  جديد.  نقدي  اأو  فل�صفي  اجتاه  اأي  تكري�ض  عند  اأ�صا�صية  ال�صدمة  اىل  احلاجة   -
اأن حترر  و  تتحرك يف خطك  اأن  بعد ذلك  ولك  ال�صدمة.  دون  ثر  االأ اأن حتدث  ت�صتطيع  ال 
ن�صان  مقوالتك … ولكن اثر ال�صدمة اأمٌر مطلوٌب متاًما عند ن�صوء التيارات. واعتقد اأن لالإ
باعتبارها  قوا�ض«  االأ خارج  الكتابة   « عن  اأحتدث  اأن  ويل  حياته  يف  مراحل  عن  يتحدث  اأن 

مرحلة من املراحل. 

ثر. يف ت�صورك م�  $ ترى ب�أن �لكتب �ل�ص�دمة ولي�صت �ل�صحيحة هي �لتي حتدث �لأ
هي �برز �لكتب �لتي ترى ب�أنه� �أحدثت �ل�صدمة يف م�صهدن� �لثق�يف ؟ 

خي العزيز عبداهلل الغذامي وهو كتاب  - دعني ا�صت�صهد بكتاب » اخلطيئة والتكفري » الأ
�صادم وان كان ال يرقى اىل م�صتوى الوعي املنهجي الذي ات�صم به الغذامي بعد. والكتاب يعاين 
من خلل وا�صح بني نظرياته وتطبيقاته. ومع ذلك فهو من اكرث كتب الغذامي تاأثريا. « اأرجو 
اأ�صر اإىل كتاب عو�ض القرين«  مر كمان�صيت«. ودعني  عند اإعداد املادة اأن ال يندرج هذا االأ
�صالم«  فهو كتاب �صادم كذلك. وان مل يكن كتابًا �صحيحًا وقد احدث  احلداثة يف ميزان االإ

اأثرًا مل ميكن جتاهله ب�صرف النظر عن اتفاقنا معه اأو اختالفنا. 

ن تتطلب ح�صور كت�ب �ص�دم ؟ $  هل �ملرحلة �لآ

- ال نتحدث عن مرحلة لكتاٍب �صادم.. ولكن نتحدث عن كتاٍب �صادم يف اإمكانه اأن يوؤ�ص�ض 
الكتب  تخلق  التي  هي  املراحل  ولي�صت  املراحل  تخلق  التي  هي  ال�صادمة  الكتب  اإذًا  ملرحلة. 
ال�صادمة. والكتب ال�صادمة حتتاج اإىل جراأة واىل �صجاعة واىل جمازفة. واعتقد اأن الغذامي 

كان جمازفًا والقرين جمازفًا ولك اأن تقول اأن �صعيد ال�صريحي كان جمازفًا. 

& كتاب القرني ومداعبة احلس الديني:

�صالم« لو �صدر يف هذه  $ هل تعتقد ب�أن كت�ب عو�ص �لقرين »�حلد�ثة يف ميز�ن �لإ
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�ملرحلة �صيحقق ذ�ت �ل�صدى �لذي حتقق له يف �لثم�نيني�ت ؟

ن النا�ض اأ�صبحوا اأكرث ان�صغااًل مبا هو اأهم من االختالف حول  - ال اعتقد ذلك مطلقًا. والأ
ق�صيدة اأو مقالة نقدية. والنا�ض اأ�صبحوا اأكرث وعيًا كذلك بان احلداثة لي�صت جمرد ق�صة اأو 

ق�صيدة. مل تعد فنون القول هي ال�صغل ال�صاغل. اأ�صبحت همومنا اكرث اإم�صاكًا باحلياة. 

$ �أل تعتقد ب�أن �لكت�ب خدم �حلد�ثة وخدم رموزه� حيث مت �لرتويج له� من خالل 
�صالم؟ ح�لة �ل�صر�ع �لذي �أحدثه كت�ب �حلد�ثة يف ميز�ن �لإ

- احلداثة لي�صت �صلعة لكي يتم الرتويج لها. وال اعتقد اأن الكتاب خدمها مطلقًا. الذي 
مت ترويجه لي�صت احلداثة واإمنا ال�صورة املغلوطة عن احلداثة. والذي حدث انه داعب احل�ض 
الديني لدى النا�ض. فروج لل�صورة املغلوطة. واأنا هنا ال اأ�صادر حرية القرين يف اأن يكتب ولكن 

اأحتدث عن اثر كتابه. الذي مل يقدم احلداثة ب�صورتها املحايدة او ب�صورتها ال�صحيحة. 

& اخلطاب النقدي وكسر الدائرة النصية :

ن ؟ $  كيف جتد �خلط�ب �لنقدي على م�صتوى �مل�صهد �ملحلي �لآ

على م�صتوى تناول الن�صو�ض مل يعد يقدم �صيئًا. وذلك هو املاأزق الذي اأدركه �صديقنا 
دبي. ورمبا هذا الذي عنيته حينما قلت  الدكتور عبداهلل الغذامي وحتدث عن موت النقد االأ
النقد  اأمام در�ٍض يف  دبية. نحن  االأ الظاهرة  قوا�ض« كانت منغلقة على  االأ »الكتابة خارج  اإن 
الثقايف.  النقد  ي�صميه  اأن  الغذامي  الدكتور  خي  والأ اخلطاب  حتليل  ن�صميه  اأن  لنا  خمتلف. 
ولكن مل يعد مواجهة للن�ض بقدر ماهو اإعادة قراءة وحتليل للظواهر الكربى التي يلتقي فيها 
االقت�صادي بال�صيا�صي باالقت�صادي بالثقايف. اخلطاب الذي ظل مغلقًا على قراءة ق�صة اأو 
ق�صيدة مل يعد يقدم �صيئًا جديدًا. نحن بحاجة اإىل ثورة نقدية اأخرى. او ننفك وننعتق من 
مة يف  التي مت�ض االأ الفكرية  دبية لكي نتحدث عن الظواهر الكربى.. الظواهر  االأ الظاهرة 
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خمتلف مناحي احلياة. 

$ و�لن�ص يبقى ملن !! من يتوله نقدي�ً ؟

دبي ال يزال حيًا يرزق . - يبقى ملن يعتقدون باأن النقد االأ

كمحمد  ن.  �لآ �لنقدي  �مل�صهد  يف  ح�صوره�  ت�صجل  �لتي  �ل�ص�بة  �لنقدية  �صم�ء  �لأ  $
ح�صورهم  يف  مقنعون  هم  هل  لك  ب�لن�صبة  �لوهيبي.  وف�طمة  �ل�صدوي  وعلي  �لعب��ص 

�لنقدي ؟

الدائرة  ك�صر  اإىل  بحاجة  اأنهم  اعتقد  ولكنني  واإمكانياتهم  قدراتهم  ا�صك يف  ال  اأنا   -
الن�صية التي يتحركون فيها. واعتقد اأنهم يفعلون ذلك اىل حد كبري. 

$ هل تعتربهم ميثلون �متد�د� ملرحلتكم �لنقدية ؟ 

- هم ميثلون امتدادا للمرحلة النقدية وال اأريد اأن اأقول مرحلتنا النقدية. وال اأريد اأن 
ان�صب هذه املرحلة لنا نحن امتداد حلركة عربية نقدية. نحن مل نوؤ�ص�ض ل�صيء و اإمنا فتحنا 
خرى. نحن  ال�صاحة املحلية لكي تن�صغل بالهموم النقدية التي تن�صغل بها ال�صاحات العربية االأ
نف�صنا التاأ�صي�ض.  فقط جل�صنا على طاولة واحدة مع النقد العربي املعا�صر احلديث وال ندعي الأ

ول اأو »الربجني« فيها.  اإال اإذا اعتربنا ال�صاحة املحلية ف�صاًل درا�صيا لنا اأن نختار االأ

& ثقافة الصحراء ومراوغة اخلطاب :

نتعرف على مالمح هذه  إبد�ع هل  � تنتجه من  وم�  �ل�صحر�ء  ثق�فة  روؤية يف  لك   $
�لروؤية؟

بداع. ولكنها مقولة نقدية. واملقولة النقدية ال ترباأ من  - ثقافة ال�صحراء لي�صت هي االإ
خر. وهنا اأ�صري اإىل �صيء قد يبدو  االنكفاء اىل الداخل ملحاولة دفع تهمة االن�صالب من قبل االآ
غريبًا بع�ض ال�صيء. اآلف حممد ح�صن عواد كتابه« خواطر م�صرحة« فقامت القيامة عليه. 
ودخلت احلركة الثقافية اآنذاك يف حالة �صكون لفرتة امتدت ما يقارب الع�صر ال�صنوات. ثم 
دباء ليقدموا كتابًا ا�صمه «وحي ال�صحراء« واخرجوا منه حممد ح�صن  تكتل جمموعة من االأ
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من  للرباءة  اإعالن  هو  العنوان  هذا  اإن  قلت:  يوم.  ذات  قدمتها  طويلة  درا�صة  ويف  عواد. 
االتهامات التي ُوجهت ملحمد ح�صن عواد. من حيث انه ي�صتوحي بيئات الن�صارى يف م�صتوى 
�صعراء املهجر. وكاأمنا الذين جتمعوا داخل هذا اخلندق »وحي ال�صحراء« يريدون اأن يقولوا 

نحن ن�صتوحي �صحراءنا وال ن�صتوحي بيئات الن�صارى يف ن�صو�صنا ال�صعرية. 

بعد زمن من تلك احلركة ظهرت حركة احلداثة وظهر كتاب القرين الذي يكاد يتطابق 
مع احلملة التي متت على حممد ح�صن عواد. ويوجه حلركة احلداثة نف�ض االتهامات. باأنها 
خرى. ثم ظهر كتاب  قطار العربية االأ ت�صتوحي بيئات املارك�صيني وال�صيوعيني واملالحدة يف االأ
» ثقافة ال�صحراء« وكاأمنا الكتاب يريد اأن يقول: اإن ثقافتنا هي ثقافة �صحراء. ال�صحراء 
يف الكتابني » وحي ال�صحراء » و«ثقافة ال�صحراء« تبدو وكاأنها متيمة لالحرتاز من الوقوع يف 
دائرة ال�صبهة. وبالتايل هي نوع من االنكفاء على الذات والعودة اإىل ال�صحراء مرة اأخرى. 
اإ�صافة اىل ذلك يبدو اأن كتاب »ثقافة ال�صحراء« وهو نتاج ل�صديق ينتمي اإىل و�صط اململكة 
ال�صحراء  اإىل  تنتمي  ال  التي  خرى.  االأ طياف  االأ كافة  احتواء  حماولة  من  يخلو  ال  انه  يبدو 
وبالتايل اإ�صفاء عباءة الو�صط ال�صحراوي على املناطق احل�صرية املختلفة التي ال ميكن لها 

اأن تدخل حتت هذه العباءة. 

$ ولكن هذ� ل ينفي �أن لل�صحر�ء ثق�فته� �ألي�ص كذلك ؟

ن هي ثقافة �صحراء!! اإذا ما  - لل�صحراء ثقافتها نعم.. ولكن هل ثقافتنا املعا�صرة االآ
قراأت كتاب وحي ال�صحراء الذي �صدر يف اخلم�صينيات فاإنك ال جتد فيه ما ي�صعرك انه نتاج 
�صحراء. واإذا ما قراأت الدرا�صات املختلفة التي ظهرت يف كتاب »ثقافة ال�صحراء«. فاإنك 
ال ميكن اأن جتد اإنها تنطبق على ن�صو�ض نتاج �صحراء. وتالحظ االنزالق بني عبداهلل نور 
و�صعد البازعي. عبداهلل نور طرح ال�صحراء باعتبارها اأفقًا ينبغي اأن نتجه اإليه. تبنى �صعد 
فق الذي انتج ما قد اأنتجناه. اإذ ال�صحراء تتحول  البازعي تلك املقولة ثم حولها باعتبارها االأ
من اعتبارها هدفا اىل اعتبارها متحققا. وذلك هو املاأزق الذي ممكن اأن يوؤخذ على كتاب 

ال�صحراء".  "ثقافة 

$ �صعد �لب�زعي وهو حم�صوب على �لتي�ر �حلد�ثي �ألي�ص من �ملفرت�ص �أن يتجنب هذ� 
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�لنزلق نحو �لروؤية �ل�صيقة لثق�فة �ل�صحر�ء ؟

- البازعي اإن�صان متفتح دون اأدنى �صك. ولكن الذي يحدث هو اأن اخلطاب يراوغنا مبعنى 
اأننا نقع حتت ا�صتالب اخلطاب دون اأن ن�صعر. ويف ذلك الوقت كانت حماولة النجاة من التهم 
اأ�صمائهم وفر�صت على  ليات. فر�صت الزمالء اأن يكتبوا بغري  فر�صت على جمموعة من االآ
الزمالء اأن يلجوؤوا اإىل ال�صمت. وفر�صت بوعي اأو دون وعي حماولة تاأ�صيل الثقافة. بعيًدا 
عن تلك التهم التي تقذف بها. من حيث اإنها ثقافة نتاج االت�صال ببيئات م�صبوهة. ومن هنا 

جاءت مقولة اأنها ثقافة �صحراء. 

& شعراء الثمانينيات وحالة اخلذالن؟

�صم�ء �ل�صعرية �لتي ك�نت جتد �حتف�ء نقدي� من  إذ� �جتهن� �ىل �ل�صعر ور�صدن� �لأ � $
ن وهم من ك�نو�  بد�عية كيف تر�ه� �لآ قبلك ونق�د تلك �ملرحلة. �لره�ن على م�صريتهم �لإ

يحملون هم �لق�صيدة �حلد�ثية ؟

ن ثمة ما اعرت�ض م�صريتهم. مل يوا�صل الثبيتي. وانتك�ض ال�صخيان  - اأنا ا�صعر باحلزن الأ
اأن  ي�صتطيعا  العمري مل  و خديجة  بداأ. وحممد احلربي  اكرب منها حينما  كان  اىل عمودية 

يوا�صال اخلط ال�صعري الذي انتهجاه بنف�ض القدرة على التجاوز والتحديث. 

ب�لهم  حقيقي  �إمي�ن  وجود  عدم  ب�صب  هو  �ل�صعري  و�لنطف�ء  �لتوقف  هذ�  هل   $
بد�عي؟ �لإ

امل�صاألة ال تتعلق باالإميان احلقيقي. و اإمنا تتعلق بجملة الظروف التي ت�صتطيع اأن تك�صر 
اأي اإن�صان مهما كان اإميانه بال�صعر. 

$ هل �أنت تعر�صت لهذ� �لنك�ص�ر؟

ذات  املك  اأزال  ال  ولكنني  كثريًا  ان�صغلت  رمبا  االنك�صار.  لهذا  اأتعر�ض  مل  اأنني  ازعم   -
حالة  يف  اأعي�ض  اأنني  ا�صعر  ولكنني  اإطالقًا.  الداخل  من  انك�صر  مل  اأنا  املكه.  الذي  احلما�ض 
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اأقول اعطني منربا و�صتجدين  اأدنى �صك. ولكن  ح�صار. وهي توؤثر على ح�صوري النقدي دون 
حا�صرا. 

$  يف �لتج�رب �ل�صعرية �ملحلية م�ص�ألة �لرت�كم �لفني تك�د تكون مفقودة. فال توجد 
لدين� جت�رب ممتدة كتجربة حممود دروي�ص وق��صم حد�د. هذ� �لنف�ص �لق�صري ل�صعر�ئن� 

بد�عية �أم هو مرتبط ب�لظرف �لجتم�عي؟ م� هي �أ�صب�به وهل هو نت�ج �حل�لة �لإ

حلملة  وحداد  دروي�ض  يتعر�ض  مل  نعي�صه.  الذي  احل�صاري  القلق  حالة  ب�صبب  رمبا   -
ثقافية من وطنه نف�صه. كانا يتعر�صان ملا يزيدهما اإميانًا. كانا يتعر�صان للعداء من خ�صوم 
لها  تعر�ض  اخلذالن  حالة  من  نوع  هناك  خرين.  االآ قبل  من  يطعنا  مل  اأنهما  غري  حقيقيني 
�صعراوؤنا. واخلذالن ا�صد ق�صوة من العداء. وهو الذي عناه ال�صاعر: وظلم ذوي القربى ا�صد 

م�صا�صة. والذي ك�صر �صعراءنا حالة اخلذالن التي وجهوا بها ولي�ض حالة العداء. 

ن ب��صتط�عتهم �أن يعودو� �إىل �ل�صعر و�ن يكتبو� ؟ $  ولكن �لآ

- ال�صعر لي�ض باإرادتنا الكاملة ياأتي لكي نقوله. هناك جمرٌة لل�صعر حينما تنطفئ من 
ال�صعب اإ�صعالها. 

$ هل نقول �إنهم �نطف�وؤو� مت�ًم� ؟

- اأكاد اأقول نعم. 

&  الشاعرة وعقدة الذكورة :

إبد�عه�.. لي�ص  $ هن�ك من يرى �أن �لن�قد �ملحلي غرر ب�ملر�أة �ملبدعة وب�لغ يف مديح �
إبد�عي� ولكن لكونه� �مر�أة فقط ؟ لتميز م� تنتجه �

مر �صحيح.. ولكنها مقوالت ت�صتكرث وجود امراأة قادرة على الكتابة.  - ال اعتقد اأن هذا االأ
وتبحث عن مربرات لوقف تقدمها. هي اأفكار ال تزال تعاين من عقدة الذكورة وتتخيل اأن الرجل 
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وحده قادر على الكتابة.. واأن املراأة حينما تربز فاإنها ال تربز اإال على كتفي رجل. 
$ هذ� يقودن� �إىل �صوؤ�ل �آخر.. هل لدين� �ص�عر�ت حقيقي�ت ؟

- لدينا �صاعرات حقيقيات. 
$ مثل من ؟

- دعني اأقول: ثريا العري�ض.. خديجة العمري.. لطيفة قاري.. بديعة ك�صغري. وهن �صاعرات 
حقيقيات. وم�صتوى ال�صعر عندئذ لي�ض �صرطًا لكن نقول اإنهن حقيقيات اأو زائفات. مقابل احلقيقي 
اأنها زائفة. وان مل تكن يف م�صتوى عندما  �صماء  االأ اأن نقول عن هذه  الزائف. ومن ال�صعب  هو 

نتحدث عن جتربة �صعرية على �صبيل املثال نازك املالئكة. 
�نتب�هك من  �ص�عرة لفتت  �ألي�ص هن�ك  �لثم�نيني�ت  �صم�ء جمعيه� متثل جيل  �لأ تلك   $

�جليل �حل�يل ؟
- ل�صت متابعا جيدا للذي تقدمه ال�صاحة. لكنني اعتقد اأنهن ال يزلن يدرن يف فلك هوؤالء 
ال�صاعرات اللواتي ذكرت. ومل اأجد ا�صمًا بارزًا ي�صتطيع اأن يلفت النظر. بينما بني ال�صباب هناك 
جتربة  وهي  احلجيلي  عيد  ال�صاعر  جتربة  عليها  وقفت  التي  التجارب  ومن  جدا.  رائعة  اأ�صماء 

متميزة. 
إ�صم�عيل �ص�عرة متميزة من �جليل �حل�يل هل قر�أت جتربته�؟ $ هن�ك هليد� �

- هليدا اإ�صماعيل �صاعرة جيدة. ولكنها تفتقد القدرة على االنتقاء. وهي �صاعرة خارجة من 
وىل وحماوالتها التي مل تتبلور بعد اأ�صعفها  نرتنت. وحر�صها على اأن تن�صر جتاربها االأ عباءة االإ

ول اإال القليل.  كثريا. لو كنت لها نا�صحًا لن�صحتها اأن ال تن�صر من كتابها االأ

& الرواية القصيدة اجلاهلية :

�صد�ر�ت �لرو�ئية هل تر�ه� مقنعة فني� ؟ $  يف ظل تك�ثر �لإ

- هناك روايات اأكرث من مقنعة.. هناك روايات عبده خال وهناك روايات رجاء عامل. 
وهي روايات متميزة بحق وهي متميزة على م�صتوى العامل العربي. ومل يكن تكري�ض رجاء عامل 
اأو عبده خال باعتبارهما كاتبني عربيني حكمًا جزافيًا. واإمنا هو  امل�صتوى الذي ا�صتطاعا من 
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خالله كتابة الرواية. 

$ ولكن هن�ك من يرى �أن �لرو�ية ل ز�لت حتبو لدين� ؟

- لهم اأن يروا ما يروه.. لكني اأ�صتطيع اأن اأراهن على روايات عبده خال ورجاء عامل على 
م�صتوى العامل العربي. 

$ فقط هذ�ن �ل�صم�ن ؟

- اأنت تق�صد تركي احلمد وغازي الق�صيبي !!

$ ل.. لي�ص حتديد�ً ولكن ب�ملن��صبة كيف هي روؤيتك مل� يقدم�نه من نت�ج رو�ئي؟

- ال اعتقد اأن اأيا منهما يكتب الرواية كما يجب. واعتقد اأن تركي احلمد يكتب وثائقه 
ب�صكل روائي. وثمة فرق بني كتابة امل�صكوت عنه وكتابة الرواية. 

قدر فني�ً على مالم�صة �مل�صكوت عنه يف �ملجتمع وهل  $  يف ت�صورك هل �لرو�ية هي �لأ
نحن بح�جة �إىل �لرو�ية �أكرث من �ل�صعر ؟

الق�صيدة  الرواية هي  املجتمع.  التعبري عن  اإخال�صًا يف  اأكرث  الرواية هي  اأن  اعتقد   -
�صوات املتعددة  م�صاك باالأ اجلاهلية اليوم. هي عمودية املجتمع. الرواية اأكرث اقتدارا على االإ
الفيلم  هو  �صياء  االأ بهذه  ينه�ض  اأن  ي�صتطيع  الذي  ن  االآ املجتمع.  داخل  املختلفة  وبالتحوالت 

ال�صينمائي والرواية. اأما الق�صيدة فاأ�صبح لها م�صمارها. 

$ ولكن �لذين يكتبون �لرو�ية لدين� يرتدون �إىل �مل��صي ول يكتبون �للحظة �لر�هنة 
على �صبيل �ملث�ل رج�ء ع�مل ؟

للحا�صر  قراءة  هو  للما�صي  واالرتهان  الروائي.  الن�ض  كتابة  خماتالت  اإحدى  تلك   -
مبراآة خمتلفة. اأنت ال ت�صتطيع اأن تقراأ رواية خامت لرجاء عامل دون اأن تدرك الثقافة املكونة 
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للمجتمع املكي وامل�صكلة له. املا�صي عندئذ يتحول اإىل قناع لقراءة احلا�صر. 

$ �لرو�ية �ملحلية هل جنحت يف ر�صد �أزمة �خلليج رو�ئي�ً؟

زمة. ولكن  - هناك رواية �صديقنا �صعد الدو�صري الريا�ض 90 وهي تعبري وا�صح عن االأ
الرواية قد  تعرب عنها.  رواية  اأزمة وهناك  اأن هناك  فيها  مور  االأ تاأتي  ال  بداعية  االإ الق�صية 
زمة اكرث من كونها تعبريا عنها. والرواية قد تكون تعبريا عن اأزمة اخرى  تكون ا�صت�صرافا لالأ
زمات التي  غري مرئية. اعتقد اأن من يقراأ روايات عبده خال ي�صتطيع اأن يفهم كثريا عن االأ
زمات التي راأينا  نه يعرب عن جمتمع ماأزوم وبالتايل يكون العمل لديه ا�صت�صرافا لالأ نعي�صها. الأ
زمة  زمة.. لي�صت و�صفة الأ زمة.. لي�صت قراءة الأ منها وما مل نرى. اإذا الرواية لي�صت انعكا�صا الأ

بقدر ما هي اأزمة يف حد ذاتها. 

& ألنها امرأة دعمت ترشيح رواية ليلى اجلهني:
$ �ص�همت يف تر�صيح رو�ية �لفردو�ص �ليب�ب ليلى �جلهني مل�صروع كت�ب يف جريدة. 

نني ل�صت ممثل �صحيفة داخلة يف امل�صروع. كنت مدعوًا  - مل يكن من حقي اأن ار�صح. الأ
للندوة التي اأقيمت على هام�ض كتاب يف جريدة. والرت�صيح كان من حق زميلي �صعد احلميدين 
وقد بعث بر�صالة للرت�صيح ومل يح�صر اجلل�صة التي مت فيها الرت�صيح. فتحدثت مدعما ومعززا 

الرت�صيح الذي قدمه ؟

$ على �أي روؤيو يف �لرو�ية ك�ن تدعيمك للرو�ية ؟

�صياق  يف  مو�صوع  ال�صعودية  للمراأة  الداخلي  الهم  منة  حتمل  الرواية  اأن  على  بناء   -
اإبداعي. وتتوا�صل فيه الكاتبة مع م�صتجدات ال�صرد احلديث. ودعم موقفي انه العمل العربي 
الوحيد ملراأة مت تر�صيحه يف تلك اجلل�صة من بني �صبعة ع�صر عماًل جمعيها لرجال. وبالتايل 
مراة ومن اململكة فجاء ذلك تدعيمًا لتلك الرواية. اإ�صافة اإىل اأن  كان العمل الوحيد املقدم الأ
خري ل�صنا جهة  ننا يف االأ من حق بلٍد تتبنى اإحدى �صحفه هذا امل�صروع اأن يطرح مر�صحه. الأ
ن�صر فقط. ولكن دولة متتلك املبدعني الذين من الواجب علينا اأن نرعاهم ما دمنا ن�صارك 
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يف هذه االحتفاليات الثقافية. 

مر مرتوك�ً لك.. �أي رو�ية �صرت�صح ؟ $ لو ك�ن �لأ

- كنت �صاأر�صح رواية ليلى اجلهني اأو اإحدى روايات عبده خال. 

$ و�أي رو�ية ب�لتحديد؟

خرية نباح. - روايته االأ

ف�صل فني�ً؟ نه� �لأ $ هل لأ

ف�صل فنيًا ولكنها هي التي مل ترج بعد. وبالتايل لكتاب يف جريدة اأن يتبناها.  - لي�صت االأ
ولكن كانت �صتقف اأمامنا م�صكلة حجم الرواية. وعندها �صيطالب املوؤلف اأن يختار من روايته 

ما ميكن اأن يكون يف كتاب يف جريدة. 

نه� �مر�أة دعمت  $ هل حجم �لرو�ية لعب دور� يف تر�صيح رو�ية ليلى �جلهني وهل لأ
تر�صيحه�؟

الرت�صيح  مربرات  من  واأي�صا  ليلى.  رواية  تر�صيح  يف  كبريا  دورا  لعب  احلجم  نعم   -
ننا بحاجة اىل اإبراز ال�صوت الن�صائي يف عاملنا العربي ويف اململكة على وجه  كونها امراأة. الأ

اخل�صو�ض. 

& قصيدة النثر ومأزق املتلقي 
مل  �أنه�  �إل  وب�لر�هن  ب�ليومي  و�حت�ص�ده�  �حلميمة  لغته�  برغم  �لنرث  ق�صيدة   $

تقرتب من �ملتلقي ؟

ل�صعر  متلٍق  نتحدث عن متلق واحد هناك  تتحدث!! ال  متلٍق  اأي  اأ�صاألك.. عن  - دعني 
خلف بن هذال وهناك متلق ل�صعر الع�صماوي وهناك متلق ل�صعر غازي الق�صيبي وهناك متلق 
رابع لق�صيدة النرث. اإذا ال نتحدث عن متلق واحد. وق�صيدة النرث يف العامل باأجمعه من اأكرث 
الفنون انغالقا على دائرة اقل من املتلقني. وال�صعر يجتذب كثريًا باإيقاعه املو�صيقي وهو اأحد 
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مظاهر ال�صعر. وق�صيدة النرث تخلت عن هذا التج�صري وهو اللغة ال�صعرية وا�صطفت لنف�صها 
روؤيا �صافية لل�صعر. فانقطعت ج�صورها مع املتلقني. وبقي لها متلقيها الذي ُيح�صن تذوقها. 

ولذلك ق�صيدة النرث لي�صت بدياًل يل.. كما اأن اأي �صعر لي�ض بدياًل يل. فلم تكن ق�صيدة 
التفعيلة بدياًل للق�صيدة العمودية. ومل تكن ق�صيدة النرث بدياًل لق�صيدة التفعيلة اأو العمودية. 
الغنائية  �صتتعاي�ض الفنون وتتجاور الفنون وتبقى الق�صيدة عند خلف بن هذال والق�صيدة 
عند بدر بن عبداملح�صن وق�صيدة التفعيلة عند غازي الق�صيبي وق�صيدة النرث عن اإبراهيم 
احل�صني اأجنا�صا متجاورة. ويبقى املتلقي عبارة عن اأطياف متعددة من املتلقني ولكل �صاعر 
جمهوره. و اإذا كان جمهور ق�صيدة النرث قليال. فاعتقد اأن جمهور ق�صيدة الف�صيح اأكرث من 

قليل اإذا ما قورن بجمهور الق�صيدة النبطية. 

$ هل ن�صتطيع �أن نقول يف جتربة ق�صيدة �لنرث هن�ك جتربة مده�صة؟

- نعم.. وتتمثل يف جتربة اإبراهيم احل�صني واحمد املال. 

& اخلطابات املناهضة والفيلم السينمائي :

حد�ث �ملتعددة وب�لتحولت  $  ترى ب�أن �لفيلم �ل�صينم�ئي هو �لق�در على �لنهو�ص ب�لأ
�أ�صرتك مل�ص�هدة  �أنت و�أفر�د  ب�أن تذهب  �ملختلفة يف �ملجتمع.. هل حتلم ذ�ت يوم يف جدة 

فيلم �صينم�ئي ؟

- اعتقد اأن هذا اليوم قريب جدًا. 

$ وفيم� لو ح�صر هذ� �ليوم هل تعتقد ب�أنه ت�أخر يف ح�صوره؟

- رمبا انه تاأخر ولكنه �صياأتي. هل كنت حتلم اأن تاأخذ اأوالدك وجتل�ض يف اأحد املطاعم 
بجدة لكي ت�صتمع ملغٍن يغني. اليوم باإمكانك اأن تفعل ذلك. 

$ ولكن هن�ك خط�ب�ت من�ه�صة تعيق حدوث مثل تلك �لظو�هر؟

- يبدو يل اأن حركة التاريخ اأكرث قوة من هذه اخلطابات املناه�صة التي تك�صفت لنا عن 
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�صوات  ما هو اأ�صواأ من مناه�صة فيلم �صينمائي اأو دار للعر�ض اأو مناه�صة ن�ض اإبداعي. االأ
املت�صددة ف�صحت نف�صها مبا هو اأكرث �صوءا. واعتقد اأن الرهان على اأولئك مل يعد جمديًا. 

& التضاريس القصيدة االستثناء :

$ للذ�كرة ولء مطلق لق�ص�ئد حمددة.. هل هن�ك ق�صيدة متيزت يف ذ�كرتك ؟

- اأخ�صى اأن ال اأكون مت�صائمًا اإن قلت انه مل يعد يف العمر مت�صع لكي حتتل ق�صيدة اأخرى 
غري الت�صاري�ض مكانًا يف ذاكرتي. واأنا اعتقد اأن الت�صاري�ض واحدة من اأعظم الق�صائد التي 
اأنتجت يف ال�صعر املعا�صر. لي�ض يف اململكة واإمنا يف الوطن العربي. فهي ق�صيدة عظيمة ما 
تزال ت�صكنني. ودعني اأقل لك �صيئا اإنني كنت اأحاول اأن اكتب ال�صعر وحينما عرفت حممد 

الثبيتي �صرت ا�صتحي اأن اكتب ال�صعر. 

$ �أين تكمن عظمة �لت�ص�ري�ص؟

العوامل والرموز املوغلة يف القدم. القدرة على روؤية  - يف هذه القدرة على ا�صتح�صار 
الق�صيدة  بها.  ُكتبت  التي  اجلديدة  اللغة  والتاريخ.  �صطورة  االأ ا�صتح�صار  �صياء.  واالأ العامل 

ا�صتثناء يف �صعر الثبيتي وهي اأي�صا ا�صتثناء يف �صعر العامل العربي املعا�صر. 

$ هل تق�رنه� بق�صيدة �أخرى على �صبيل �ملث�ل ق�صيدة �ل�صيخ�ن �بن �ل�صحر�ء ي�صعد 
�إىل �ل�صم�ص ؟

- ال اأقارنها باأي ق�صيدة اأخرى. 

$ هل هذ� تع�صب للذ�ئقة �أم هي روؤية �لن�قد ؟

واحدة  كتب  الق�صيدة  الثبيتي يف هذه  اأن  واعتقد  بالق�صيدة.  االفتتان  نوع من  - هذا 
من اأعظم الق�صائد. وم�صكلة الثبيتي انه مل ي�صتمر. فانك�صر بعد كتابة الت�صاري�ض مبا�صرة. 
ت�صكل  كانت  مبا�صرة  الت�صاري�ض  بعد  ُكتبت  وقد  واملطر  القوافل  تغريبة  ق�صيدة  اأن  واعتقد 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

10�

تراجعًا عن الت�صاري�ض. ومل يكن بها القدرة على اإحداث الده�صة كما هو يف الت�صاري�ض. 

&  املرأة يف القصيدة يف الرواية:

�صطورة و�حللم  بينم� ك�نت �ملر�أة يف ق�صيدة �لثم�نيني�ت حت�صر وهي حمملة ب�لأ  $
و�مل�صتحيل جنده� يف ق�صيدة �لت�صعيني�ت �قرب �ىل �لك�ئن �حلي. كيف ترى هذ� �حل�صور 

للمر�أة يف �لق�صيدة؟

تتعاطى  ال�صعرية  والتجربة  جوانبه.  يف  متحقق  واقع  وهي  اوجه.  حمالة  املراأة  تظل   -
كائن  وهي  �صعرية  جتربة  يف  امل�صتحيل  الكائن  املراأة  تزال  ال  وجوهها.  كافة  من  املراأة  مع 
متحقق يف جتربة �صعرية اخرى. اإذا املراأة بالن�صبة لل�صعر ظاهرة كاأي ظاهرة كونية قابلة اأن 
نتعاطاها بواقعيتها وقابلة اأن نوؤ�صطرها كذلك. املراأة كغروب ال�صم�ض لك اأن تراها من اكرث 

من زاوية. 

$ ولكن كيف تف�صر غي�ب �ملر�أة يف �مل�صهد �ليومي وطغي�ن ح�صوره� يف �لق�صيدة؟

- هي لي�صت مغيبة هي لها ح�صور اآخر. ورمبا يكون هو احل�صور الطاغي اأي�صًا. املراأة 
املراأة  من  بدءا  اليومية.  احلياة  يف  احلا�صرة  بل  اليومي  امل�صهد  يف  احلا�صرة  هي  لي�صت 
املوجودة يف املنزل وانتهاء باملراأة التي يلوح خيالها من خلف ال�صباك. احل�صور هنا ح�صور 

خميال يج�صد ح�صور املراأة. ميحو غيابها.. يغيب هذا الغياب. 

هل نقول اإن املراأة يف الق�صيدة بكل مالحمها وخ�صو�صيتها ت�صبه املراأة يف الواقع؟

ان  كما  عواملها  تخلق  الق�صيدة  الواقع.  يف  �صيئا  ي�صبه  الق�صيدة  يف  �صيء  هناك  لي�ض 
ال�صم�ض لي�صت هي ال�صم�ض والبحر لي�ض هو البحر. واأي�صًا املراأة لي�صت هي املراأة. 

�لرو�ية  للمر�أة.. على م�صتوى  �ملغ�ير  �ل�صعرية تتطلب �حل�صور  إذ� ك�نت �حل�لة  �  $
إنه� ح�صرت ب�صكل و�قعي؟ �ملحلية هل ن�صتطيع �أن نقول �

ولكن  �صك  بال  الرواية  يف  موؤ�صطرة  اأجواء  هناك  الواقع..  مع  توا�صال  اأكرث  الرواية   -
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ن املراأة  �صياء. لذا تبدو املراأة اكرث واقعية ال الأ الرواية بطبيعتها هي اقرب اإىل مالم�صة واقع االأ
اأكرث واقعية ولكن الرواية اأكرث واقعية يف عواملها. ومع ذلك ال ينتفي عنها ما ي�صمى بالواقعية 
ال�صحرية. دعني ا�صرب لك مثااًل. الن�صاء يف ق�ص�ض ماركيز يكدن ي�صبهن الن�صاء اللواتي 
�صواق ويتحدثن ويع�صن. ومع ذلك ال يلبث ماركيز اأن يوؤ�صطرهن اأحيانا.  نراهن مي�صني يف االأ
ا قادرة على  فنجد املراأة التي تطري من ال�صرفة. اإذا الرواية اأكرث اإخال�صا للواقع ولكن اأي�صً

اأن توؤ�صطره وتتعامل معه. بينما الق�صيدة اأكرث حتوياًل للواقع. 

&  مشاريع نقدية معطلة :
$ م�ذ� عن م�ص�ريعك �لنقدية �حل�لية؟

وقت  م�صاريع معطلة منذ  النقدية. فهي  م�صاريعي  اأ�صبحت خجال من احلديث عن   -
اأنني  ولو  كتبتها.  التي  الدرا�صات  من  ببلورة جمموعة  تكون  اأن  من  اقرب  وهي  غري طويل. 
خالل  ن�صرتها  التي  الدرا�صات  مدار  على  كتب  اأربعة  اأو  ثالثة  ا�صدر  اأن  ال�صتطعت  جمعتها 
اأعيد  اأن  اأ�صتطيع  درا�صة  كل  اأن  اأعتقد  نني  الأ بذلك.  ابخل  ولكني  املا�صية.  ال�صنوات  الع�صر 

كتابتها مرة اخرى. 

$ هل حلمك �أن ُتفرغ للت�أليف ؟

- هذا هو احللم الذي اأتطلع اإليه »عندما قال تلك العبارة رافقتها تنهيدة طويلة«

مر. هل من املمكن اأن تفرغك عكاظ لهذا االأ

ذلك اأمر غري وراد اإطالقا و اأمر غري معقول اأي�صا. عكاظ موؤ�ص�صة �صحفية وتريد من 
�صعيد ال�صريحي ما تريده من اأي فرد ينتمي اإليها اأن يعمل يف �صياق براجمها. عكاظ لي�صت 
مركزا ثقافيا.. عكاظ لي�صت وزارة ثقافة. عكاظ موؤ�ص�صة �صحفية. تريد �صحفيا يقدم لها 

جر املميز الذي تقدمه له.  عماًل �صحفيًا مقابل االأ

& ولد الرويس واألصدقاء واحلب: 
$ �صعيد �ل�صريحي كرمز حد�ثي هل لك مريدون.. هل لك �أ�صدق�ء تتق��صم معهم 
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حلظ�ت �لفرح بعيد�ً عن هموم �لثق�فة و�ملثقفني ؟

دب وال بالثقافة وال بال�صحافة. هم  - يل اأ�صدقاء اأخبوؤُهم يف قلبي. ال عالقة لهم باالأ
زمالئي من املرحلة االبتدائية. الذين كلما ا�صتطعت اأن اأجد وقًتا من الفراغ جلاأت اإليهم. فال 

يعرفون مني اإال �صعيد ولد الروي�ض. 

$ وهل ت�صعر ب�أن �صعيد خمتلف معهم. 

- اعتقد ذلك. معهم اأميل للب�صاطة والتلقائية والرباءة. 

مر يف �لو�صط �لثق�يف؟ $ هل تفتقد هذ� �لأ

- اعتقد اأن الثقافة غريتنا كثريًا.. ولوثتنا كثريًا. 

$ �ملثقف دوم�ً يهوى �لتنظري. عندم� يع�صق هل هو ق�در على �حلب ب�صكل يتن��صب 
مع م� ميلكه من ثق�فة و وعي؟

اأن  اأن تقراأ ق�صيدة دون  اأنت ال ت�صتطيع  - اعتقد انه ال يكون مثقفا اإن مل يكن حمبًا. 
حتبها وال ت�صتطيع اأن متنح رواية جزءا من عمرك دون اأن تع�صقها. »�صحك وهو يقول: هربت 

من �صوؤالك«. 

& الغناء ومأزق اللهجة الواحدة :

بد�عية.. كيف هي عالقتك ب�لغن�ء ؟ $ توؤمن بتج�ور وتع�ي�ص �لفنون �لإ

- اأنا م�صتمع رديء للغناء. ولكنني اعتقد اأن لدينا فنا حمرتمًا يتمثل يف جتربة طالل 
مداح وحممد عبده. ولكن املوجات احلديثة يف الفن والتي ي�صارك بها بع�ض املغنني ال�صعوديني 

ن�صان.  كذلك. هي هدم عن �صبق اإ�صرار وتر�صد للذائقة وللروح ولكل قيمة اأدبية يف االإ

$ هل فكرت �أن تكتب عن جتربة طالل مد�ح �أو حممد عبده؟

- قد ال اأكون موؤهاًل للكتابة. فرق بني من يتذوق ال�صيء ومن يكتب عنه. ال ادعي لنف�صي 
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دوات التي ميكن من خاللها اأن اأترجم تذوقي اىل عمل ُيقدم اىل النا�ض.  امتالك االأ

$ ولكن �ملبدعني و�ملثقفني يف م�صر ولبن�ن كتبو� عن �أم كلثوم وفريوز ؟

اأم كلثوم جزء من الن�صيج الثقايف امل�صري ومل تكن فنانة فقط. وفريوز  اأن  - لنتذكر 
كانت جزءا من الن�صيج الثقايف للمجتمع اللبناين. ومل تكن امل�صاألة م�صاألة مثقفني يكتبون عن 
ن هناك قطيعة  مغنية. و اإمنا كانوا يكتبون عن الن�صيج الثقايف الذي يتحركون من خالله. االآ
غنية هو ال�صاعر القادر على دفع قيمة ما ُيغنى من  كبرية بني املثقف والعناء. ا�صبح �صاعر االأ

كلماته. قلت ذات م�صاء: اإن الفن انتقل من مقام الر�صد اىل الر�صيد. 

$  هل هذ� يعني �أن لي�ص لك �أي تو��صل حميمي مع �أي فن�ن �صعودي؟

- لي�ض يل اأي توا�صل مع اأي فنان.. ورمبا املرة الوحيدة التي التقيت فيها بطالل مداح 
ونقاء  طفال  االأ براءة  يحمل  اإن�صان  هو  كم  واكت�صفت  �صهر  من  باأقل  وفاته  قبل  زرته  حينما 
اأقل املرة الوحيدة  اأو دعني  الفنان حممد عبده  التي �صافحت فيها  الفنان. واملرة الوحيدة 
ين مل اأره قط ومل اح�صر له حفلة قط. هي حينما ا�صرتكنا يف  التي راأيته فيها و�صافحته. الأ

غنية اإبراهيم خفاجي.  تكرمي �صاعر االأ

إبر�هيم خف�جي وهل هن�ك �متد�د لهذه �لتجربة ؟ $ كيف جتد جتربة �

غنية. اأما عن  نه يحمل يف ن�صه النب�ض احلجازي لكلمات االأ - جتربة اكرث من رائعة الأ
غنية ال�صعودية اأن هناك نوعًا من طغيان للق�صيدة  امتداد التجربة فال يوجد. تالحظ يف االأ
الفنانني وهذا  نوع من جتاهل  املناطق. وهناك  بقية  الو�صطى على  املنطقة  ولهجة  النبطية 
الذي اأثري ليلة تكرمي خفاجي للكلمات احلجازية مقابل كلمات ال�صعر النبطي. هناك نوع من 

حمو اللهجات املختلفة بق�صد او بغري ق�صد يف عباءة لهجة واحدة. 

&  العويران جعلني اصرخ كاملجنون: 
د�ئه �لكروي؟ $  كيف عالقتك ب�لري��صة وهل هن�ك لعب حمدد تطرب لأ

- ال اعتقد اأن يف ذاكرتي العبا معينا. ومل اح�صر قط يف حياتي اأي مباراة يف امللعب. 
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ولكنني حينما يحدث بال�صدفة اأن اأتابع اإحدى املباريات فاإنني اكت�صف يف داخلي �صربًا من 
احلما�ض. اأنا ما زلت اأتذكر كيف اأنني وقفت كما يقف ابني و�صرخت كما ي�صرخ ابني واأنا 
اأمام  العامل  كاأ�ض  يف  مباراتنا  يف  بالكرة  امللعب  منت�صف  من  انفرد  عندما  العويران  اأتابع 
بهذه  ماأخوذ  م�صجع  اأي  يفعل  كما  متامًا  كاملجنون  ا�صرخ  كنت  اأنني  يومها  اأتذكر  بلجيكا. 
قذف  اأن  بعد  باملعجزة  اأ�صبه  وكانت  جزاء  لركلة  الدعيع  حممد  �صد  اأي�صا  واأتذكر  الكرة. 
تعر�صانه يف  اللقطتني ظلتا  واأتذكر هاتني  الي�صار.  ثانية اىل  يتجه  اليمني عاد  بج�صمه اىل 
ال  اللقطتان  هاتان  حتققت.  ريا�صية  بعجزة  اأ�صبه  كانت  نها  الأ الف�صائية  القنوات  من  كثري 

اأن�صاهما مطلقًا وما زلت م�صحورا بالقدرة على اأدائها. 

ي فريق. ورمبا اأميل لالحتاد قلياًل ال ل�صيء  ومع ذلك ل�صت م�صجعا ريا�صيا وال انتمي الأ
ن ذلك ي�صعد اأبنائي.  اإال الأ

املصدر:
االقت�صادية ـ 1 مار�ض 2005 العدد 4159.
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 الناقد محمد العباس:

هنالك من يريد أن يهب الناقد مهمة تسليع المنتجات األدبية، وال 
أظنني أقدر على هذا التضليل. 

$  ول �دري معك كيف �بتدئ ! ولكن �أ�ص�ألك كيف بد�أت رحلتك مع �لنقد.. مل�ذ� كنت 
ن�قد� ولي�ص �صيئ�ً �آخر ؟

- �صدق اأن النقد لي�ض خيارا، انه قدر يبداأ مع االن�صان منذ طفولته، النقد يختارنا يف 
حيان وال نختاره فهو اأ�صبه بالطبع اأو العادة الع�صوية. ثمة �صيء من الده�صة دائًما  اأغلب االأ
اأمام اجلمال، ورغبة عنيدة لتعديل االعوجاجات. �صيء من عدم  يف نف�صي، وخ�صوع مزمن 
الر�صا عن اأ�صياء كثرية. رمبا يحقق يل النقد ذلك املزيج الفاتن من الفكر واجلمال، فالناقد 
عماق احلاالت وال�صخو�ض.  مفكر مهوو�ض بالفكرة املغلفة يف قالب جذاب. اأهوى هذا ال�صرب الأ
ي�صتهويني التالعب باملواقع، اأي اأن اأ�صعرن الفكرة واأفكرن االبداع. وهنالك جم�ض غائر يف 
واأظنه  بكل حوا�صي،  الوجود  اأقراأ  اأن  اأمتنى  باحلوا�ض،  الوجود  يناديني جل�ض  دائما  داخلي 

زلية.  حالة من الطفولة االأ

ن ه�ج�صك كيف يت�صكل �جت�ه �مل�صهد �لثق�يف.. هل م�صهدن� بخري.. �م هو يتوجع  $ �لآ
يف �صمت.. كيف تر�ه بح�صك �لنقدي ؟

حوال ه�ض،  - رغم االنتاج الكمي اال اأن م�صهدنا الثقايف لي�ض بخري، فاملبدع يف اأغلب االأ
ق�صري النف�ض، ويفتقر اىل التجربة واحلياة القابلة للتحول اىل �صكل ابداعي. هنالك ذوات 
م�صلل  امل�صهد  اأن  كما  عام،  ب�صكل  واالبداع  للكتابة  وعيها  مبن�صوب  ولكن  احل�صور  حتاول 
باأكذوبة الريادة، واحلداثة املنقو�صة، و�صل�صلة من اأوهام الثقافة الر�صمية واملوؤ�ص�صاتية. عافية 
اأي م�صهد ميكن قيا�صها بجودة االنتاج وكميته، وما نتلقاه ال يرقى اىل م�صتوى التاأثري. الن�صاخ 
اأكرث من املبدعني يف كافة الفعاليات، ويبدو اين �صاأظل اأعمل مبا ي�صبه املهماز بحثا عن متكاأٍ 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

112

للحوار، فكما تالحظ تتولد الظواهر، تنمو ومتوت وال جتادل، ذلك هو ما ي�صيب املبدع اأحيانا 
بالياأ�ض واالحباط واليتم، وهو ما ي�صيب امل�صروع الثقايف باالكتهال ثم ال�صيخوخة، وامل�صكلة 
اأن امل�صهد ال يقر باأهمية الناقد اأو رمبا يريده وفق موا�صفات تعا�صد منتجه وال متار�ض اأي 

�صيء من تقوميه اأو حتى م�صاجلته. 

$  كن�قد �نت مت�صي يف طريق �ل�صر�مة �لنقدية.. هل تعتقد �ن �صر�متك يحتمله� 
�ملبدع.. وهل لك خي�ر �خر يف خطو�تك �لنقدية �لق�دمة ؟ 

املناقدة  اأ�صهم به هو �صيء من  ال�صيء، فما  النقدية عبارة منحازة بع�ض  - ال�صرامة 
ال�صريحة، اعتربها مراآة �صرورية من�صوبة با�صرار اأمام امل�صهد حتى وان مل يرغب املبدع يف 
تاأمل الهيئة التي يبدو عليها، اأتذكر هنا ق�صة القائد �صامل الذي منع ال�صعر وعندما جادله 
البع�ض يف هذا املنحى املتعنت اأجاب باأن ال�صاعر احلقيقي لن يخاف تهديدي و�صيكتبه، اأما 
ال�صاعر املزور وهذا ما ق�صدته ف�صوف يخاف ويخرج من االبداع. الناقد لي�ض �صيفا م�صلتا 
على اأحد، بل اإن الفعل النقدي ال يقوم اأ�صال اال على احلب، فاأن تقارب ن�صا يعني اأن تتفاعل 
معه بحب، اأما عندما تتجاوز اأي ن�ض فهذا يعني عدم وجود ما يغري بالتما�ض معه. ال غنى 
النقد،  ب�صرورة  االميان  خرى مردها  االأ داب  االآ تلك احليوية يف  وكل  النقد  م�صهد عن  ي  الأ
دبية، وال اأظنني اأقدر على هذا  ولكن هنالك من يريد اأن يهب الناقد مهمة ت�صليع املنتجات االأ

الت�صليل. 

ن مل جند �صدى حول هذ�  $ منذ فرتة طويلة �صدر لك كت�ب �ص�دن�ت �لقمر و�ىل �لآ
�لكت�ب.. مب�ذ� تف�صر ح�لة �ل�صمت �جت�ه �ص�دن�ت �لقمر ؟

ن اىل املكتبات ومن و�صل اليهم كان بجهود  - الكتاب يتحرك ببطء، وهو مل ي�صل حتى االآ
خا�صة، ولعل �صدوره من ذات ال تقف خلفها موؤ�ص�صة يف�صر �صيئا مما اأردت، للتوزيع دور يف هذا 
بالتاأكيد، وقد حظي الكتاب بتغطيات �صحفية اإخبارية كالعادة، لكنه مل يدخل حلبة ال�صجال، 
كما ن�صرت بع�ض املجالت ف�صوال منه اآخرها جملة » اأحداق » وقدم له موؤخرا عزت عمر يف 
بيان الكتب بعد اأن وزع يف معر�ض ال�صارقة. ل�صت م�صتعجال على انت�صاره فبالتاأكيد �صياأخذ 
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حقه �صيئا ف�صيئا، ول�صت م�صتغربا لهذا البطء والتجاهل فاأنت اأعرف بعافية الثقافة. 

�ن  �فرت��ص  وعلى  موجود�..  يعد  مل  �لثق�يف  �مل�صهد  يوؤجج  ك�ن  �لذي  �ل�صر�ع   $
ن كيف نعيد �ل�صر�ع من جديد.. وكيف  �مل�صهد.. �لآ �ن�صحب من  �حد �لالعبني �ملهمني 

يت�صكل؟ 

فكار  االأ تتولد  اأدميه  فعلى  ثقايف  م�صهد  ي  الأ �صرورة  االختالف  مبعنى  ال�صراع   -
فلي�ض  م�صهدنا  نقاربه يف  ما  اأما  مام.  االأ اىل  بتكرارية  الثقايف  الفعل  ويتحرك  والتناق�صات 
امل�صتوى  الثقافة، وما هو اال عناوين باهتة لفعل ثقايف ال تربطه �صلة مبا يحدث داخل  من 
ن�صا  يولد  ما  وهو  وحميطه،  املبدع  بني  االنف�صال  ي�صبه  ما  هنالك  وال�صيا�صي.  االجتماعي 
اأهمية  يتحدث عن  ولكن اجلميع  اأن يحاور  يريد  اأحد  ال  غائبا، ومتن�صال عن م�صتوجباته. 
للمبدعني.  الثقايف  التكوين  طبيعة  يف  وحتى  واملوؤ�ص�صات  البنى  يف  اختالل  هنالك  احلوار. 
األيفا ال ي�صاغب، واملثقفون  اأدبا  املجتمع ال يحتمل مزيدا من االعرتاكات، واملوؤ�ص�صات تريد 
ت�صلب منهم مكا�صبهم  بالدخول يف جمابهات  لهم  بفتات معريف ووجاهي وال رغبة  يكتفون 
من  �صيء  الحداث  املوؤهل  هو  الظل  خطاب  باملوؤ�ص�صات،  مترت�صوا  الذين  اأولئك  خ�صو�صا 

الزحزحة. 

$ �لن�ص�خ �أكرث من �ملبدعني... مل�ذ� تتز�يد هذه �حل�لة يف م�صهدن� �لثق�يف ؟ 

التجابه احلقيقي مب�صتوجبات  م�صهدنا هو ذلك  املبدع يف  يفتقده  وما  االبداع حياة   -
املكان واللحظة، وعليه يعي�ض اأغلب املبدعني يف اأوهام املقروء، ويتعي�ض اأغلبهم على النهب 
قل حول حقيقة املنتج واأ�صالته،  خر دون وجود �صوابط اأو حالة من التكا�صف على االأ من االآ
واأي�صا ب�صبب هام�صية الفعل النقدي وغياب دور القارئ النوعي الفاعل املنفتح على الثقافات، 
للجديد  املنتج  املركز  قبالة  طراف  االأ زال ميكثنا يف خانة  ال  تكويني  اختالل  اىل  باال�صافة 
ال�صاغطة على  املرجعيات  ولذلك ميكن مالحظة  االبداعية،  لوان  االأ وال�صادم من  واملغاير 
الت�صكيل فكل تلك  اأو حتى  ال�صعر  اأو  لل�صرد  بالن�صبة  املتولد يف م�صهدنا، �صواء  �صكل االبداع 
طه  بها  نادى  التي  ال�صحراء  بثقافة  ي�صمى  ما  حتى  عربية  ال�صتقطابات  مرتهنة  ال�صروب 
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املنتج  يبدو  حيث  تتحقق  مل  زمن  منذ  العربية  اجلزيرة  دباء  الأ م�صتقلة  كمرجعية  ح�صني 
االبداعي منحازا عن هذا الن�صق اأو مكتفيا بالرتديد اللفظي ملفرداته، فاأ�صالة االبداع تكاد 
وبالتاأكيد ميكن  املنظور اجلمايل،  زاوية  اأو من  امل�صامني  م�صتوى  على  �صواء  منعدمة  تكون 
ت�صمية حاالت واأ�صماء ولكن ذلك يحتاج اىل وقفة تف�صيلية اأمام كل حالة على حدة، وهذا ال 
يعني اأي�صا عدم وجود ا�صتثناءات واجتهادات اآخذة يف التبلور مبعزل عن �صجيج النجومية. 

$ خط�ب �لظل هو �ملوؤهل لحد�ث �صيء من �لزحزحة.... هل نتوغل يف هذ� �خلط�ب 
�لذي تعنيه وكيف هي مالحمه وكيف يت�صكل؟

ول اأو اخلطاب املوؤ�ص�صاتي،  - خطاب الظل لي�ض بال�صرورة فعال ثقافيا م�صادا للخطاب االأ
ن، فهو خطاب اآخذ يف الت�صكل بعيدا عن اروقة اجلامعات  قل هذا ما يبدو عليه االآ اأو على االأ
دبية مثال وبقية املتوالية  ندية االأ كادمييات، ومبعزل عن و�صاية املوؤ�ص�صات كما تتمثل يف االأ واالأ
الر�صمية، فهو خطاب يجد حراكه يف املقاهي، و�صمن ال�صبكة االلكرتونية، وحتى �صمن حلقات 
ف�صاح عما ال يت�صع له املنرب الر�صمي،  بينية على �صكل جتمعات �صغرية تتنادى فيما بينها لالإ
حيث يتحقق احلوار الفعلي وميتلك كل واحد �صوته. يف تلك الف�صاءات تتداول الثقافة ك�صكل 
اأجد  ما  اأو هذا  القول  ولي�ض جمرد مقرر مدر�صي، وعليه ميكن  وك�صلوك  اأ�صكال احلياة  من 
كرب  قل اإن هذه املتكاآت املوازية للمنابر الر�صمية ميكن اأن حتتوي العدد االأ نف�صي فيه على االأ
التحتية،  بناها  لتوؤ�ص�ض  فوقية  كبنية  مرقاها  عن  �صمنها  الثقافة  تتنازل  بحيث  النا�ض  من 
وبحيث تكون الثقافة حالة م�صاعة ومتداولة من قبل اجلميع. يف املقهى مثال نتحدث ب�صكل 
اأكرث حرية ومبن�صوب من الدميقراطية يفوق ما يتيحه لنا املنرب املوؤ�ص�صاتي، كذلك يف النت 
�صوات  لالأ ب�صكل كبري حتى  املجال  تف�صح  البيئة فهي  تلك  تتولد �صمن  التي  �صوات  االأ الحظ 
دب، وحتى التجمعات ال�صغرية  الن�صائية املحرومة من التمثل يف املنابر املحجوزة حلرا�ض االأ
لديها من الربامج ما يفوق جمعيات الثقافة والفنون من حيث الرتتيب واجلدية وحتى عدد 
همية وهي حالة ال�صد بني اخلطابني  اجلل�صات طوال العام، وتبقى م�صاألة على درجة من االأ
�صماء  فاملقهى مثال لي�ض جمرد فر�صة لال�صرتواح انه �صلوك ثقايف بامتياز، لكن الكثري من االأ
ثقافية  ـ  �صباب �صو�صيو  ثقافية، والأ بالنظر اىل عدم تر�صخه كفكرة  تتجنبه  الفاعلة ما زالت 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

11�

كثرية، وعلى ذلك اأظن اأن اجليل االبداعي اجلديد �صيكون اأقدر على التعاطي مع هذا املعطى 
روقة  اأي�صا فهنا تكمن اأحاريك امل�صتقبل الثقايف ولي�ض يف االأ احل�صاري باال�صافة اىل النت 

البريوقراطية، حيث ميكن جتاوز جملة من التابوات. 

$ لنذهب �ىل �لنت و��ص�ألك : كيف ترى م� ينتج �بد�عي�ً من خالل �لنت. وهل تتفق 
معي �ن �لتم�ثل قد يحدث بني �لو�قع وبني م� ينتج نتي�ً. �عني �ن ��صر �لت�بو�ت قد يتمدد 

من خالل �لف�ص�ء �لكرتوين ؟

- رمبا يقود هذا اىل ا�صتكمال �صيء من م�صتوجبات خطاب الظل فبالتاأكيد يتحقق يف 
�صوات  النت ما ال ميكن يف ال�صحافة الثقافية مثال، حيث هام�ض احلرية الوا�صع وتعدد االأ
هم اأن النت كبنية ثقافية قد تتهابط اىل م�صتوى ال�صوقية، ولكنها من  و�صكل احلوارية، واالأ
اأدب املنابر املوؤ�ص�صاتية الفا�صلة بني االن�صان  اآخر تلغي حالة النفي التي يقوم عليها  جانب 
قاعدته،  تعديل  اأو  الهرم  بنائية  وفق  الثقايف  الفعل  �صياغة  تعيد  اأنها  مبعنى  ومنطوقه، 
هي  مبا  واملوؤ�ص�صات  كادمييات  واالأ املنابر  داخل  وتدبر  ت�صنع  اليوم  نتلم�صها  كما  فالثقافة 
القمة اأو العقل املفكر، ثم تبث كامالءات اىل القاعدة العري�صة لت�صتهلكها، وهو ما ي�صري اىل 
اختالل فالثقافة النتية وملحقاتها تعمل يف االجتاه امل�صاد، اأي تبداأ من القاعدة ال�صعبية اأو 
اجلماهريية حتى ت�صتوي �صمن جدلية تفاعلية مبلمح نوعي. وال �صك اأن ثمرة النت االبداعية 
االبداعي من خاللها  الفعل  اأتقن  من  هنالك  اأن  �صحيح  بواكريها،  فهي يف  بعد  تقطف  مل 
ولكن لي�ض اىل الدرجة التي ميكن من خاللها االدعاء ب�صناعة ا�صم ابداعي عابر للجغرافيا 
والثقافات، وبالتاأكيد ال ميكن اغفال دورها الفاعل يف احداث حالة من التوا�صل االبداعي 
هم اأنها �صاهمت يف الك�صف عن امكانات ثقافية مذهلة  الوا�صع، وتوفري مادة ثقافية حية، واالأ
املنتج  لتتوا�صج مع هذا  فئة خرجت من عطالتها  فهنالك  وادعاءات مكّر�صة،  اأوهام  مقابل 
احل�صاري، وب�صيء من املحايثة البنائية ميكن القول اإنها املنجز الذي ميكن اأن يتجاوب مع 

منطق وم�صتوجبات اجليل، فهي فعل ثقايف يحدث يف امل�صتقبل. 

ن.. رموز احلداثة  احلداثة تاأكل اأبناءها كما هي الثورة.. ما الذي يحدث يف ال�صاحة االآ
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يتبادلون التهم وكٍل ي�صكك يف حداثة االخر !!

$ هل ترى هذ� �إفر�ز� طبيعي� لكل �رتب�ك�ت �حلد�ثة �لتي ك�نت ؟

وخوف  بحذر  حاولوها  حداثة  اأجل  واأيتامها،  احلداثة  باء  الآ متاأخرة  انتحابية  انها   -
وتلفيق ووعي قا�صر وادعاء، وقد غادروا قاطرتها قبل م�صريها، هوؤالء هم حرا�ض احلداثة 
اأولي�صت احلداثة هي  بوة.  االأ تلك  تاأكيد  واليوم كل يحاول  بعيد،  الذين متاأ�ص�صوا منذ زمن 
ي�صنعه!؟  ما  هو  االن�صان  اأن  على  تاأكيد  يف  تكمن  فكرتها  واأن  الزمن،  خط  على  احل�صور 
فاأين كل ما يجري من هذا املكمن احليوي. كل ما يحدث من ترا�صق يقع خارج هذا الفعل 
مكنة. انه الزيف كما يتبدى يف  عراف واالأ ن�صاق والثقافات والتقاليد واالأ االن�صاين العابر لالأ
البغي�صة. كل هذا كان متوقعا فالبع�ض كان ي�صرح وميرح  املزاعم واالدعاءات وال�صخ�صنة 
بادعاءاته حتى �صار مرجع نف�صه وال اأحد يريد اأن ي�صائله حتى توهم اأنه �صار �صنم احلداثة 
مبو�صوعية  وحتقيباتها  املرحلة  تلك  جتادل  اأن  املفرت�ض  من  كان  ون�صقيته.  ا�صتفحاله  بكل 
ولي�ض كرد فعل وبهجائية �صخ�صية. كل ما يحدث اليوم من تال�صن جاء نتيجة طبيعية لطبيعة 
وتراجع  اجلاد  الثقايف  الفعل  لغياب  منطقية  ونتيجة  اجلميع،  على  مور�ض  الذي  اال�صتغفال 
امل�صروع الثقايف ل�صالح الفرد، الحظ ما يحدث اليوم من ت�صميات ت�صعيدية لبع�ض الرموز 
كذوبة جديدة يف م�صهد بال  واال�صرار على تتويجها بلقب املفكر والفيل�صوف. انه تاأ�صي�ض الأ
لعناوينه  املثقف  خيانة  من  مركبة  حالة  انها  التنمية.  فعل  يحايث  ثقايف  م�صروع  وال  ق�صية 
املثقفني  من  �صيختطف  يجري  الذي  هذا  وكالعادة  لنف�صه.  الدائمة  وا�صتتاباته  و�صعاراته، 
كيف  واال  وهام،  واالأ مرا�ض  االأ �صحنة  ت�صتفرغ  اأن  اىل  ال�صحفي  للت�صامت  مادة  اىل  ليتحول 
دبية، التي تبدو كماأوى للمتقاعدين  ندية االأ تتوقع احلداثة من اأ�صماء م�صتنقعة يف بالدات االأ

اإبداعًيا، وما الذي تتوقعه من ذوات ت�صنف ذاتها ومنجزها فوق النقد!؟

ن بني حر��ص �حلد�ثة كم� ت�صفهم هل يب�صر بفعل  $ وهذ� �لتال�صن �لذي يحدث �لآ
ثق�يف ج�د وهل يثمر ب�صي�غة جديدة للم�صهد �لثق�يف؟

- ال اأعتقد ذلك فاملهاترة احلا�صلة ال حتمل عنوانا مو�صوعيا بقدر ما تتهابط بالعقل 
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�صف، يف  والذوق اىل م�صتنقع فيه من االدعاءات واملزايدات، فهذا هو عنواننا الثقايف اليوم لالأ
م�صهد ال يعرف كيف ينتج اأ�صئلته، اأو رمبا ال يريد، و�صرعان ما يحول اأي اختالف اىل �صراع 
وعداوات، وامل�صكلة تكمن يف ذوات ت�صيق بالنقد، وال تت�صور الفعل الثقايف خارج مرئياتها، 
�صئلة بحلقوية واأفقية �صاذجة، وفر�صة  حتى االختالف ما هو اال ف�صحة العادة انتاج نف�ض االأ
خللق جو من العداء لكل ما هو ثقايف وابداعي، واأعتقد اأن بعد هذا ال�صجيج واالعرتاك وال 
اأ�صميه ق�صية، كالعادة �صيتقل�ض هام�ض احلرية الثقافية، ويعاد تر�صيم اخلطوط احلمراء، 
لرتفع اأ�صماء جديدة منتخبة فوق النقد، ويبدو اأن بع�ض مثقفينا ال يدركون اأن كل مهاتراتهم 
�صماء التي كانت �صغرية يف ثمانينيات وت�صعينيات القرن املا�صي  باتت مقروءة عربيا واأن االأ
قد كربت و�صارت تتمتع ب�صمعة ثقافية ومن ال�صذاجة التفريط بها يف ثارات �صخ�صية، وال 
اأدري ب�صراحة ملاذا ينحاز بع�ض مثقفينا عن ق�صايا االبداع وعن متطلبات الوعي الثقايف 
املثقف  باأ�صالة  �صلة  مر  لالأ اأن  اأعتقد  الراأي.  ونرج�صية  حمدودية  اىل  واالكادميية  واملهنية 
يثمر  اأن  وكل هذا ميكن  بطبيعة احلال.  وال�صيا�صية  واالجتماعية  التاريخية  تولده  وب�صروط 
عن �صيء اذا جتاوز اجلميع ذواتهم املنتفخة بوهم الريادة والفرادة والتوجه اىل مو�صوعية 
�صماء املت�صاجلة حول  ال�صوؤال، فهنالك الكثري مما يتوجب جمادلته ثقافيا، الحظ اأن بع�ض االأ
احلداثة قد ا�صتجابت اىل طق�ض احلوار واال�صالح ال�صيا�صي فانزاحت عن الثقايف ب�صيء من 
التلفيق وحماولة اللحاق بقاطرة اأخرى متحركة، انها االنتهازية مبعناها وواقعها العملي وليت 
ال�صيا�صي الثقايف ويجاوره  اأن يحايث  اأعمق مبعنى  ياأخذ عنوانا  ال�صيا�صي  هذا التدافع نحو 
ك�صوؤال لتجذير الوعي الثقايف مبفاهيم ال�صلم االجتماعي واملجتمع املدين واملواطنة احلقة، 

�صئلة الثقافية امل�صتوجبة.  فها هنا يكمن جانب من االأ

املصدر:
جريدة االقت�صادية ـ 25 مايو 2005.
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الناقد محمد العباس

أغلب الكتابات التي تناولت بنات الرياض 
ال تمت لفعل الثقافة بصلة

محمد  الناقد  مع  مغرياً  الحدث  يكون  السرد  زمن  نعيش  ونحن    &
مع  يتجادل  نجده  حيث  المحلية.  الرواية  عوالم  في  للتوغل  العباس 
النصوص الروائية بوعي وصرامة يحتاجها المشهد. وفي هذا الحوار ل 
»ثقافة الرياض« تتجه االسئلة إلى حاالت روائية محددة. لتعبر عن بعض 

مالمح المشهد الروائي المحلي. 
ن بح�لة ع�فية. ودعني �أبد�أ معك �حلو�ر من  $ يبدو �أن �ملنجز �ل�صردي �ملحلي مير �لآ
كرث �صجيج�ً وهو رو�ية بن�ت �لري��ص. يف ت�صورك مل�ذ� ك�ن هذ� �ل�صجيج لبن�ت  �حلدث �لأ

�لري��ص وهل هي �لرو�ية �ل�صك�لية �لتي ك�ن �مل�صهد بح�جة �إىل ح�صوره�؟ 

فقي، وعلى ما يبدو قرر املجتمع  - ال �صك اأن املنجز ال�صردي اآخذ يف التمدد العمودي واالأ
همية،  االأ وهذا منعطف على درجة من  اأن يرنوي،  الرواية  قبل  ما  يعي�ض مرحلة  كان  الذي 
بدليل ذلك التنامي الكمي للروايات الذي ميكن التعامل معه كظاهرة. وبالن�صبة لرواية »بنات 
�صكالية التي كان امل�صهد الثقايف يرتقبها، وال اأظنها ن�ض  الريا�ض« ال اأعتقد اأنها الرواية االإ
رجاء ال�صانع امل�صتحيل، فهو جمرد �صربة اأوىل، اأما ال�صجيج فمرده اإىل قدرة الرواية على 
نها جتاوزت  توريط املتلقي يف �صجاالتها، اإذ ال ميكن لقارئ اأن يقاربها بعازل نف�صي، رمبا الأ
دبي لتطال االجتماعي، فهي رواية ذات منزع اجتماعي، اأو متخلقة �صمن هذا املدار، وقد  االأ
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ال  باأقالم  املقاربات م�صجلة  فاأغلب  الثقايف،  ال�صياق  قارئًا من خارج  اأن جتتذب  ا�صتطاعت 
مر  �صواء االإعالمية االأ �صف هنالك من ا�صتدرج رجاء لوهج االأ متت لفعل املثاقفة ب�صلة، ولالأ
دبي واأ�صفى عليها ح�صا�صية الهاج�ض االجتماعي،  الذي �صلخ عن »بنات الريا�ض« طابعها االأ
بداعية بقدر ما مت  ن مل تتحدث - كاأديبة - عن تداعيات ن�صها من الوجهة االإ فهي حتى االآ
دب، القدمي منه واجلديد، وميكن  توريطها يف ا�صتفزاز البنى االجتماعية املحافظة وحر�ض االأ
القول اإن �صر االنفعال بها يكمن فيما ا�صتكملته رجاء من ت�صعيد لهاج�ض الفردانية ال�صاعد 
لدى الروائيني، ويف اتكائها على ثيمة احلب، وهو اأمر يحتم اال�صطدام بالعرف االجتماعي 
اأي�صًا،  واملزاج  والنوع  للجن�ض  فارزة  ت�صنيفية  لغة  وا�صتخدام  خالقية  االأ معياريته  وتو�صيع 
وهكذا جاءت لغتها العفوية التي اأحالت الرواية اإىل ما ي�صبه التنادم احلميمي بني وعيني اأو 
انفعالني اأو كيانني، مبال�صاة امل�صافة بني الذات ومنطوقها، ودون االثقال على القارئ بفذلكات 

التجريب واحلداثة والفرار ال�صوري من الواقعية كما يتعمده بع�ض الروائيني. 

بني  �حلميمي  �لتن�دم  ي�صبه  م�  �إىل  �لري��ص  بن�ت  رو�ية  �أح�لت  �لعفوية  »�للغة   $
وعيني �أو �نفع�لني �أو كي�نني«. �ألي�ص هذ� �لتن�دم يح�صب ل�ص�لح �لرو�ية.. وهل هذ� �لتن�دم 

خرى؟  �حلميمي مفقود يف �لرو�ي�ت �لأ

وجتذب  ال�صرد  تفتح  اأن  ميكن  التخاطب  �صخ�صنة  على  القائمة  العفوية  اللغة  هذه   -
القارئ بالنظر اإىل قدرتها على ت�صيئة الواقع اأو مبعنى هيجلي االقرتاب من حتقيق معادلة 
التعبري احل�صي عن الفكرة، ولكن لي�ض لدرجة التهابط بال�صرد وحتويله اإىل ما ي�صبه الكالم، 
ن  كما فعلت رجاء يف مفا�صل من روايتها دون مراعاة للفارق بني �صياقي ال�صرد واحلوار الأ
املتواترة  واملقروئية  الوا�صعة  اال�صتجابة  �صر  يكمن  وهنا  والكالم،  اللغة  بني  �صا�صعة  امل�صافة 
خر، واأقرب اإىل النف�ض بالنظر اإىل اأن قوته  فالكالم اأكرث حيوية وقدرة على التفاعل مع االآ
يف ذاته ولي�ض فيما ي�صتمده من م�صخات اأو اأن�صاق عليا، ولكن يفرت�ض اأن ترت�صم هنا بع�ض 
اأن  العالقات بحيث يتمثل الروائي باللغة وعيه احلياتي وخرباته الاللغوية داخل الرواية ال 
يح�صدها باأ�صوات ينتهي اأثرها بانتهاء جملتها، ورمبا لهذا ال�صبب يت�صاءل وجود تلك النربة 
املحقونة بالوعي يف الرواية املحلية، حيث تت�صيدها ذات �صاردة تطفو على الن�ض مبعرفيتها 
وحدتها النقدية للمظاهر االجتماعية دون قدرة على التمازج بال�صرد، مع زعم وا�صح بالدراية 
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واالختالف والرغبة يف تغيري و�صع ميئو�ض منه، وهكذا تتحول معظم الروايات اإما اإىل زفرة 
�صعرية طويلة، اأو درا�صة ت�صريحية باردة ملظاهر معي�صة ومف�صرة اأ�صاًل، اأو حتى خطاب فوقي 
ن التو�صيف الفارط بقدر ما ي�صيب ال�صرد  متليه ذات متعالية معرفيًا وذوقيًا جلمع حتتي، الأ
بالرتهل يثقله بذات عارفة ولكنها غري واعية وهو ما يعني االبتعاد عن اأ�صل الرواية مبا هي 

فعل م�صتق من احلياة. 

�ل�صطورية  عو�مله�  من  كثري�ً  تتخفف  رج�ء  �ص�هدن�  ع�مل  لرج�ء  �صرت  رو�ية  يف   $
ل�صغوط  ��صتج�بة  هو  هل  عليه�  طر�أ  �لذي  �لتحول  هذ�  �لر�هنة  �للحظة  من  وتقرتب 
�لنق�د و�ملتلقي �لذين ك�نو� يجدون قطيعة مع �أعم�له� �ل�ص�بقة �أم هو تدرج طبيعي مل�صروع 

رج�ء ع�مل �لرو�ئي؟ 

اإىل الذاتية، فهي تكتب مبزاجها اخلا�ض ولي�ض ببنائيتها  اأقرب  - ال، رجاء هذه املرة 
املعهودة، وبالتاأكيد ما زالت متاأثرة ومنفعلة باملقروء ولكن منابعها هذه املرة تختلف بع�ض 
حاجي بقدر ما تقاطعت مع جتارب كتابية  ال�صيء فهي مل تذهب اإىل مرجعية املوروث وكتب االأ
»ايرو�ض« وهكذا. وعليه حاولت  وبيفالنكوا يف  اأفروديتات،  اللندي يف  بايزابيل  ح�صية تذكر 
خرية »�صرت« اأن جت�ض الوجود بفاعلية احل�صي وال�صهوي ولكنها مل تتنازل كليًا  يف روايتها االأ
عن ن�ض املتاهة والطيات والتعرجات، وهو اأمر يتقاطع مع م�صروعها الروائي اإذا ما مت تاأمل 
»�صرت«  الوا�صحة يف  انعطافتها  اأن  اأظن  وال  الرواية،  واملو�صوعي يف  الذاتي  ال�صرد  م�صتويي 
ارتداًدا  اأكرث  املرة  هذه  فهي  قرائية،  قاعدة  عن  للبحث  اأو  نقدية  ملرئيات  كا�صتجابة  تاأتي 
لنقل  واللغة،  الن�ض  امللذوذ على  االنتقا�ض  نثى فر�صة  اأتاح لالأ الذي  مر  االأ الداخل وهو  اإىل 
ذاتها،  باأ�صطورية  ح�صا�ض  االإ اإىل  �صطورية  االأ عواملها  مو�صوعية  عن  االنزياح  يف  اآخذة  اإنها 
الزمن  لت�صارع وح�صية  الوراء  اإىل  تتلفت  اأنثى  �صرديًا من خالل  اأرادت جت�صيدها  اأو هكذا 
رثاء  �صيئًا من  الذي ميار�ض  الن�ض  وهذه هي طبيعة  متكافئة  تدخل معه يف معركة غري  اأو 
الذات دون اأن ي�صقطه يف االنتخابية، اإمنا يقدم وثيقة حياة، اأو ميثاق �صرية لذات ت�صتعر�ض 
معمارية  على  وال  كمي،  قارئ  على  تراهن  ال  ينبئ منجزها،  كما  فرجاء  اآدميتها،  كيميائية 
روائية اأفقية، ولكن على املكمن اللغوي، مبا هو خمزن وعيها، واأداة بحثها عن املعنى املركب 
واخلفي للحياة، هكذا جاءت »�صرت« كن�ض متحدر من ذات عارفة، معجونة بحرقة التجربة، 
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فل من ال�صهوات.  ومم�صو�صة باملوؤجل اأو االآ

$ هن�ك ��صك�لية يف بن�ء �ل�صخ�صي�ت �لرو�ئية لدى �لرو�ئي �ملحلي.. نفتقد �جلو�نية 
�خل�ل�صة لل�صخ�صية �لتي جتعلن� يف �ألفة حميمة معه�. يف ر�أيك م� هي �أ�صب�ب هذ� �لق�صور 

يف بن�ء �ل�صخ�صية؟ 

- ال�صبب يكمن من الوجهة البنيوية يف غيابها على اأر�ض الواقع، ويف اتكاء اأغلب الروائيني 
الذاتي،  ال�صرد  من  متكنهم  عدم  اأو  وفرارهم  الفنية  الوجهة  من  املو�صوعي  ال�صرد  على 
فال�صخ�صية اال�صكالية اأو املركبة تكاد تكون معدومة اجتماعيًا، اأو غري متداولة مبعنى اأدق، 
والروائي املحلي على درجة من الرهاب يف تناول الواقع اأو ال�صروط التاريخية واالجتماعية 
طار ال�صكلي لل�صخ�صية كنتيجة ناجزة، وال تقارب  التي اأنتجت ال�صخ�صية، حيث يتم تقدمي االإ
�صافة اإىل رهابات  اأنتجت تلك ال�صخ�صية، ومرد ذلك باالإ �صباب النف�صية والفكرية التي  االأ
الروائي يف ت�صكيل حقيقة روائية تقوم  اإىل �صعف  وتابوات اجلهر باحلقيقة وطرح احلياء، 
احلياة  حداثة  من  بال�صرورة  متاأتية  الروائية  ال�صخ�صية  حداثة  ال�صخ�صية.  فاعلية  على 
االجتماعية، وهو اأمر يفرت�ض انعكا�صه ب�صكل مبا�صر يف ال�صياق الروائي، ولكن بع�ض الروائيني 
يكتبون رواياتهم وير�صمون �صخ�صياتهم على م�صافة من م�صتوجبات احلداثة، وا�صرتاطات 
اأن  واملعروف  اللحظة،  و�صكونية  الواقع  �صخ�صياتهم من معطيات  يغرتفون  اأظنهم  التاريخ. 
اأن تتاأ�ص�ض كتابة غري واعية بجدليتها، وهكذا تنتج  اللحظة مراوغة لدرجة ميكن مبوجبها 

تلك ال�صخ�صيات املدبرة. 

$ �لرو�ئي عو��ص �لع�صيمي يكتب ثالث رو�ي�ت ول �صجيج حقيقي� حول م� يكتب.. 
هل هي ��صك�لية ق�رئ �أم �أن �ل�صك�لية تكمن يف ن�صو�صه وكيف ترى �ملنطقة �ل�صردية �لتي 

يكتب فيه� عو��ص؟ 

�صدارات �صار القارئ عن�صرًا مهمًا من عنا�صر الفعل الثقايف ومل يعد  - بعد توايل االإ
ذلك امل�صتهلك الهام�صي اأو ال�صلبي ملا يفر�صه عليه املبدع كمنتج، وامل�صهد اليوم قبالة قارئ 
بالن�صبة  اأما  بفعالية،  الثقافية  الدورة  يف  التاأثري  وبالتايل  الراأي،  واإبداء  امل�صاركة  مبقدوره 
اأعماله تقارب داخل احليز الثقايف  اأن  لعوا�ض فاأظنه �صار مقروءًا ب�صكل معقول خ�صو�صًا 
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ولي�ض من خالل مقاالت، لكن املقروئية الوا�صعة واملعمقة هي ا�صكالية م�صهد بكامله تتواطاأ 
فيه جمموعة قوى لتبئي�ض املبدع، فاملوؤ�ص�صة واملتلقي واملثقف ذاته ي�صهمون جميعًا يف اإرباك 
اأو  ي�صبهه  مبا  واالنفعال  احلقيقي  الثقايف  الفعل  عن  االن�صراف  حيث  الثقافية،  ولويات  االأ
متاع اأو املحقون مبرغبات  يت�صبه به، فالقارئ بطبيعته يبحث عن الن�ض ال�صهل القائم على االإ
نا�صية  ثالوث ال�صيا�صي الديني اجلن�صي، وبالتايل فاإن �صرديات عوا�ض احلفرية من الوجهة االأ
تكون �صحية ذلك االختالل الذي ي�صهم فيه الفعل النقدي بقدر كبري. هذا على املدى القريب 
ولكن على املدى البعيد اأعتقد اأن ن�صو�ض عوا�ض وغريه �صتحظى بقراءات اأكرث جدية، بل 
ال�صحراء من منظور خمتلف  ثيمة  يقدم  نه  الأ ا�صتغاالتها،  �صت�صبح مرجعيات هامة �صمن 
وهام  عن ذلك ال�صياق املركزي الذي مت الرتويج له كمركزية يف الثمانينيات، فهو ال يرتهن الأ
ب�صري  كحا�صن  الف�صاء  ذلك  ي�صتعر�ض  ما  بقدر  الرومان�صي،  احلنني  ل�صذاجة  وال  الهوية، 
تت�صكل فيه جملة من االعتقادات واحلاالت املعرب عنها ببناء روائي ال يعّول كثريًا على لذة 
الن�ض و�صال�صة الروي اإال مبا يخدم جوهرانية الفعل ال�صردي مبا هو فعل هدمي بنائي، كما 
يتبني من خالل وعيه امل�صقط بكثافة داخل الرواية، حيث يحيل كل م�صتوجبات ال�صرد اإىل 

قيم فل�صفية ولو يف طور التكوين. 

$ للق�رئ حك�ية مع �لرو�ية �ملحلية. �لق�رئ يف ت�صوري م� ز�ل يفت�ص يف �لرو�ية عن 
م�كن �ملغرو�صة يف ذ�كرته. هذ� �لق�رئ هو �أي�ص�ً  مالمح ت�صبه مالحمه عن �أم�كن ت�ص�به �لأ
يقر�أ بني�ت بولي�صية. كذلك جنده ق�رًئ� لنم�ذج رو�ئية من خ�رج �مل�صهد متج�وزة فني�ً مل� 

ينتج حملي�ً. ��صك�لية �لق�رئ و�صطوته على �لرو�ئي �ملحلي كيف تر�ه�؟ 

نافذة  يطرق  مطر  عن  كاتب  فيه  يتحدث  جوهري  خطاأ  اإىل  قارئ  ينتبه  عندما   -
منزله الريفي، فيما ي�صيد ناقد كبري بذلك العمل نكون قبالة ف�صيحة مركبة ال تتعلق فقط 
باأخالقيات الفعل الثقايف، ولكن مبدى م�صداقية النقد كخطاب معريف وجمايل، الذي �صار 
نرتنت، وقد حاول  مو�صع م�صاءلة اأي�صًا، حدث هذا التجاوز وهو موثق وجمادل على �صبكة االإ
�صينمائي  فيلم  من  براأيه  فكرتها  املاأخوذة  اليباب«  »الفردو�ض  رواية  ين�صف  اأن  اأي�صًا  قارئ 
يف  تتكرر  التي  ديكها«  واأنا  مزبلة  »احلب  لعبارة  التقاطه  من  انطالقًا  روي«،  »روب  بعنوان 
ل�صت  واأنا  مزبلة  »احلب  الفيلم  بطل  يكررها  التي  بالعبارة  ومطابقتها  اجلهني  ليلى  رواية 
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اإال ديكًا يتقافز عليها �صائحًا«. وحني ي�صائل قارئ يو�صف املحيميد عن حواراته املدّبرة يف 
روايته »القارورة« بانتباهه الفطن لعبارة »اذهب اإىل اجلحيم« وكاأنها ملتقطة من حوار يف 
فيلم �صينمائي، فهذا يعني اأن القارئ مل يعد رهني تلك ال�صورة النمطية، اأي ذلك الذي يلب�ض 
البيجاما ويحمل الرواية اإىل �صريره لتهدهده حتى ينام. اأظننا قبالة قارئ نوعي، �صر�ض اإىل 
نه يبحث عن اناه داخل ال�صرد، ولن يقبل برواية ال جتادله يف وعيه ومعا�صه، وهذا  حد ما، الأ
قارئ ميتلك من  فيها  ينبثق  التي  اللحظة  اأي  الرواية،  تاريخ  بقوة يف  لل�صجال  اأمر مطروح 
ال�صلطة املعرفية ما يوازن به ارتكا�صاته العرفية واالجتماعية، كما بني ذلك اإيان وات مثال 
يف »ن�صوء الرواية« خ�صو�صًا اأن ال�صوق املحلي يعترب اليوم اأكرب �صوق للكتاب، وللرواية املحلية 
على وجه التحديد، ولذلك تت�صابق دور الن�صر لتطبع املزيد ويف طبعات خمتلفة، مع ا�صتعداد 
كرث مبيعًا ل�صنوات. اإذًا، ثمة قارئ متل�ص�ض باملعنى  ملو�صعة اأتفه الروايات يف قائمة الكتب االأ
البولي�صي الذي اأ�صرت اإليه، ولكنه اأي�صًا على درجة من الفطنة والتجرد يف مقارباته الذوقية 
حمظوظة  رواية  فهي  اجلديدة،  للمقروئية  حي  مثال  املحيميد  قارورة  اأن  واأعتقد  للرواية، 
جماهرييًا بالنظر اإىل كونها اأقرب اإىل الواقعية االجتماعية، وقد جاءت قراءات القراء ب�صكل 
اأف�صل من مقاربات اال�صماء املرموقة، فقد حول كل ذلك التنامي القرائي اإىل �صلطة بالفعل 
على الروائيني لدرجة اأن البع�ض �صار يكتب رواية حتت الطلب، فيما انتبه اآخرون اإىل اأهمية 

القوة اجلديدة يف املعادلة الثقافية وهو القارئ. 

�إىل مع�جلة هم ي�صكن ذ�كرته منذ  �إن ك�نت رو�ية ميمونة ملحمود تر�وري تتجه   $
زمن.. بعد �ن�صك�ب هذ� �لهم يف عمله �لرو�ئي �لول. �إىل �أي حد ترى حممود ق�در�ً على 

�لتخلي عن عو�مل ميمونة، وهل حق�ً تر�ه قب�ص على كل عو�مل ميمونة؟ 

�صالف اإال مبقدار ما ت�صعفه ذاكرته  - ال اأعتقد اأن حممود يزعم القب�ض على عوامل االأ
الذي  زيل،  االأ ن�صاين  االإ الوجع  ذلك  معنى  عن  االر�صيفي  تق�صيه  يف  اجتهد  وما  ال�صغرية، 
للتنويع على عوامل ميمونة اخل�صبة،  الع�صر، وبالتاأكيد ميتلك فر�صة كبرية  يتجدد بتجدد 
ولكن اأظن اأن طاقته اللغوية حتديدًا توؤهله للفرار من �صجن التاريخ اأو احماء امل�صافة بني ذلك 
املكمن كمعادل للذاكرة وبني ال�صرد، فقد اأثبت من خالل كتاباته املتنوعة وكذات منف�صمة 
بني الواقع والذاكرة، االند�صا�ض بتجربته وخرباته داخل الن�ض، وموؤازاة احلياة بكتابة هي 
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املعادل حلياة معي�صة اأو يراد لها اأن تنمحي، وهذا هو ع�صب ن�صه الروائي والق�ص�صي كما 
يتو�صح ذلك حتى يف »ري�ض احلمام« فهو ال يدون وال ي�صجل ولكنه يعي�ض عرب كلمات معجونة 
مبزاجه اخلا�ض، لينتج يف النهاية وثيقة جمالية ال تخلو من احلقوقي والتاريخي واالجتماعي 
واملكون البيئي، وال�صرد بالن�صبة له هو طريقة حياة، وبت�صوري اأن حممود رغم نزقه املعلن، 
اإال اأنه مل يف�صح عن مكنوناته ب�صكل يرت�صيه حتى هو نف�صه، ثمة ما هو موؤجل عنده، ورمبا 
ن تداعيات ن�صه الروائي  �صلوبية، الأ كان بحاجة اإىل �صيء من الرتاكم النف�صي، اأو االنعطافة االأ
»ميمونة« جتاوزت هاج�ض االنفعال الذاتي اإىل و�صاعات الفني واملو�صوعي، واأظنه هنا يعي�ض 
حالة من التجاذب اأو ال�صراع رمبا، بني حنني يجهد لتمكيثه يف ذات البوؤرة وفكرة تعوزها 
جاذبية الت�صكل يف اأمثولة كتابية مطلية ب�صيء من التخييل، وهنا يكمن حتديه ال�صخ�صي، اأي 
ن  يف التخفف من مرجعيتي الواقع والذاكرة، واأظن اأن ذاتيته مل ت�صتثمر مبا يكفي حتى االآ

وفيها اأو منها ميكن اأن يتولد ن�صه اجلديد. 

املصدر:
جريدة الريا�ض ـ الخمي�ض 5 من ذي الحجة 1426هـ 5 يناير 2006م ـ العدد 13709.
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الناقد محمد العباس :

عند االحتكام إلى المعيار الفني أو الثقافي بوجه عام نجد أننا ما زلنا 
نقدم خطابات سجالية ال روايات بالمعنى الفني

�أي جتربة رو�ئية هل تعد تهمة غري  إبر�ز هوية م� يف  � يف م�ص�ألة ت�صريد �لهوية،   $
مر ي�أتي عفوي� من خالل  �أن �لأ �أم  حمببة للرو�ئي ؟وهل �لرو�ئي يتق�صد ذلك �لفعل.. 

�ل�صرد؟

�صل  - حماولة اإبراز الهوية داخل العمل الروائي، ال يعد تهمة بحد ذاته، فكل رواية يف االأ
هي حماولة لتج�صيد �صكل ما من اأ�صكال التاريخ ال�صخ�صي اأو اجلمعي، واال�صتيالء الواعي اأو 
الالواعي على املكان، مبعنى ا�صتيالد هوية �صيا�صية اأو اجتماعية اأو حتى وجدانية، ولكن اأن 
د الروائي اإنها�ض هوية مر�صّية، �صيقة، عمياء، م�صتقرة، �صمولية ذات طابع مركزي  يتق�صّ
ح�صا�ض بالهوية هو املعادل  مر املعيب من الناحية امل�صمونية، على اعتبار اأن االإ توحيدي هو االأ
عادة ت�صييد املا�صي باأثر رجعي. اأما من  للوعي املختزن يف الذات قبالة الوجود، اأو حماولة الإ
الناحية الفنية فاإن تعمد الروائي اإبداء رغبته يف اإبراز الهوية ب�صكل مبالغ فيه يخل بال�صرد 
ويحوله اإىل خطاب. هنالك روايات تقوم على اخرتاق الذاكرة االحتياطية للجماعات البتناء 
�صيغة حمببة من �صيغ الهوية متحررة من اأوهام وهوامات املرويات التاريخية واالجتماعية 
امل�صّعدة، اإذ تعزز ال�صرد بجرعة نقدية الذعة، ومتزجه بتخييالت رومان�صية ومبنظومة من 
�صخ�صيات حمت�صدة  تتولد  الرهيف  التجادل  ومن خالل ذلك  الكا�صفة،  االن�صيابية  فكار  االأ
مر الذي يجعل من الرواية مكانًا للمعرفة  حا�صي�ض الرومان�صية، معّزمة بح�ض بطويل، االأ باالأ
والعاطفة وجت�صيد املواقف، اأما تلك التي تراهن على اإعالء الفئة اأو اجلماعة اأو القبيلة وفق 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

12�

مرويات متوارثة وغري خمتربة �صمن احلا�صن االن�صاين فانها حتيل الرواية اإىل نعرة لغوية، 
حوال خارج م�صروعية الفعل الروائي،  خر، اأو م�صاجلته يف اأح�صن االأ لغاء االآ اأو اأداة متع�صفة الإ
اإذ ال ت�صتنطق التاريخ بقدر ما توؤ�ص�ض ملرويات جمعية مغلقة تعمل �صد الفردانيات املنفتحة. 

$ �لهج�ء �لذي يتكرر بكث�فة يف �لرو�ية �ملحلية للمدينة. هل هو مربر. وهل جتد �أن 
ذ�ت �لهج�ء يت�ص�به بني �لرو�ئيني وهل �لروؤية تختلف جت�ه �ملدن بني �ل�ص�رد و�ل�ص�ردة؟

�صف ينزرع  - بع�ض الهجاء للمدينة له ما يربره من الوجهة املو�صوعية، ولكن اأغلبه لالأ
يف �صياقات الن�ض كعالمات م�صللة، حيث حتيل معظم الروايات املكان اإىل عدو، اأو وعاء على 
درجة من ال�صيق، وباملقابل ال تتفاعل تلك العدوانية ال�صريحة مع �صكل احلراك االجتماعي، 
وال ت�صهم يف بنية ال�صخ�صيات بقدر ما توؤ�ص�ض ل�صرد تت�صيده ذات حمقونة باأحا�صي�ض برجوازية 
كمكون  باملكان  قا�صر  وعي  عن  ناجت  وهذا  حادة،  نقدية  طائلة  حتت  املجتمع  ت�صع  �صغرية 
انب�صاطية �صاذجة دون  التعاطي معه كف�صاء مادي مفتوح على  ال�صرد، حيث يتم  بنيوي يف 
طيات عمودية عميقة وال تعرجات اأفقية ممتدة، ودون تاأكيد خ�صو�صية الف�صاءات املتداخلة، 
الت�صابه  من  بكثري  يتوفر  اأمر  وهو  اآخر،  دون  ملكان  النف�صي  اأو  الروحي  الطابع  ا�صتدعاء  اأو 
مر بالف�صاء املديني،  ا حني يتعلق االأ اأغلب الروائيني والروائيات خ�صو�صً حد التطابق عند 
�صريح  هجاء  على  املوؤ�ص�صة  الف�صفا�صة،  النو�صتالوجيا  من  حالة  كونها  تتعدى  ال  فامل�صاألة 
خالقية،  للمعنى االجتماعي للمكان، مبا هو قيمة مكتنزة بامل�صادات ال�صيا�صية والعرفية واالأ
اأو حمل لتجاذب القوى االجتماعية، ان�صرافًا عن املعاين املتعددة للمكان كما تتمثل يف معناه 
الروائيني  اأغلب  يتمو�صع  اإذ  وال�صعري  واملو�صوعي  والتجريدي  والتاريخي  واحل�صي  النف�صي 

والروائيات يف اعتباطية املوقع الهجائي تقريبًا ولكن مبن�صوب خمتلف من اخلربات. 

$ حتمل وًد� عميًق� و��صتثن�ئًي� لرو�ية رج�ء ع�مل »�صرت«. تلك �لرو�ية مت �إهم�له� يف 
عالمي برو�ي�ت �أخرى. ودعني �أ�ص�لك م� �لذي تتميز به تلك �لرو�ية ؟ ظل �لحتف�ء �لإ

له  خا�ض  مزاج  عن  تنتج  ا�صتمتاعية  اأو  نقدية  كانت  �صواء  القراءة  مر  االأ نهاية  يف   -
موا�صفاته الذوقية وخرباته املعرفية، ورواية »�صرت» بت�صوري، من الروايات املكتوبة بذاتية 
واعية، ولي�ض باأنوية فاقعة، واأعتقدها جت�صيدًا خلربات حية ومعي�صة مع بع�ض التزوير املجازي 
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املحبب، اأي بحرقة التجابه مع مرارة الواقع، من خالل �صخ�صيات م�صحونة مبكونات ح�صية 
و�صجاالت  تقريرية  من  اأحيانا  تخلو  ال  كانت  واإن  لغتها،  حيوية  يف  ال�صر  هو  وهذا  فائ�صة، 
م�صقطة ب�صكل غري مربر. يف هذه الرواية جتلت رجاء ببوح ذاتي كما مل تفعل، فقد قامت 
بتاأوين ذاتها �صمن واقع معي�ض ولي�ض داخل ارتدادة تاريخية اأو اأ�صطورية، مبعنى اأنها كانت 
نها مل تخ�صع للقراءة اأ�صاًل، لظهورها  األ�صق باليومي هذه املرة. واأظن اأنها رواية مظلومة الأ
يف حلظة ا�صتقبالية التب�صت فيها احلالة الثقافية ب�صعود الظاهرة االعالمية، وب�صبب وجود 
تخرج  اأن  املتلقي  يتوقع  مل  بحيث  الرتاكم  نتيجة  ك�صمعة  رجاء  اأعمال  اكت�صبته  قرائي  اأفق 
املبالغ فيه يف خلفية  بتواريها  الرواية  نف�صها ظلمت  ن رجاء  املركب، وكذلك الأ اأ�صلوبها  عن 
امل�صهد، حيث بات ح�صور الروائي مطلبًا ملحًا اإىل جانب اأعماله ال ليف�صرها اأو ي�صّلعها، ولكن 
لُي�صعر القارئ بقربه منه، فهذه امل�صافة الالمربرة توؤكد ا�صتنبات فا�صل نف�صي، يوّلد بدوره 
قطيعة قرائية. ولكي ال يتم حتميل رجاء جريرة عدم انت�صار روايتها املهمة، ميكن القول اإن 
لة االإعالمية،  امل�صهد الثقايف عموما �صار اأميل اإىل التفاعل مع ما يتم الرتويج له من خالل االآ
عمال التي تتطلب جهًدا قرائًيا. �صحيح  عمال الروائية املثرية منه اإىل مقاربة االأ و�صجيج االأ
اأن القارئ �صار اليوم عاماًل من عوامل بروز الرواية وتناميها كخطاب، ولكن هذا القارئ 
اأي�صًا، ومن الطبيعي اأن تكون رواية »�صرت»  يعي�ض �صريورته املعرفية والذوقية الال م�صتقرة 
وما ي�صبهها �صحية لهذا احلراك املرتبك، خ�صو�صًا اأن اخلطاب النقدي ما زال ي�صر على 
اليومية  املقاالت  لكتبة  الروائي  الفي�ض  ذلك  تقومي  مهمة  تاركًا  ال�صردية  الظاهرة  جتاهل 

�صبوعية.  واالأ

خرون، بني عالمتي تن�صي�ص. ثالث رو�ي�ت تالم�ص ذ�ت �ملك�ن.  $ �لقر�آن �ملقد�ص، �لآ
�لروؤية جت�ه ذ�ت  �لرو�ي�ت. وهل هن�ك مغ�يرة يف  كيف ترى �خلط�ب �لذي حتمله تلك 

�ملك�ن ؟

تاأتي �صمن مراوحات  اأظنها  الروايات،  الفني ملجمل هذه  امل�صتوى  النظر عن  بغ�ض   -
احتجاج  اعتبارها مبثابة �صرخات  واالجتماعية، وميكن  والدينية  الثقافية  ن�صاق  االأ خللخلة 
�صد فكرة املوؤ�ص�صات والثقافة ال�صمولية التي ت�صع الكائن يف غيتو عقائدي ومتار�ض عليه القمع 
والت�صلط، وهي بهذا االإعالن عن التمرد توؤ�ص�ض للنزعة الفردانية مقابل االمتثال االجتماعي، 
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وهي بالتاأكيد تنجح على هذا امل�صتوى من الطرح ال�صادم، كما تنجح من جهة اأخرى يف تقدمي 
فئة اأو ف�صيل اجتماعي بو�صفه »اآخر» يجدر االقرتاب منه ودرا�صة خ�صائ�صه الثقافية، فهو 
كائن مظلوم من وجهة نظر هذه ال�صرديات اأو ماأ�صور با�صطهاد مركب داخل الفئة التي ينتمي 
اإليها وخارجها، وذلك بالتحديد هو ما يف�صر علو نربة االحتجاج والتحدي، وتوغل ال�صرد يف 
م�صاحات غري موطوءة للدرجة التي تتحول مبوجبها تلك الروايات اإىل خطابات �صجالية، وهو 
ما يف�صر اأي�صًا �صبهة التعاطي ال�صدي واملرتبك مع املكان، حيث الذوات املقموعة واملنذورة 
عراف، تكت�صب من ذلك الوعاء رهاباته وا�صطراباته، وحيث يتحد  لتحدي منظومة القيم واالأ
جماع  االإ قبالة  الذات  فردانية  عن  املرافعة  ي�صبه  فيما  الروائي  بوعي  غالبا  الراوي  ح�صور 

االجتماعي. 

منجز  �أن  ترى  وهل  �لثم�نيني�ت.  ق�صيدة  ترى  كيف  �لطويل.  �لزمن  هذ�  بعد   $
�لثم�نيني�ت مت حم�كمته فنًي�؟

- لق�صيدة الثمانينيات وهجها اخلا�ض، ولكنها لي�صت بتلك الفرادة املتوهمة التي يتم 
كرب ناقد وهو  احلديث عنها اليوم كتحفة فنية مع�صومة من فعل املناقدة. اأظنها خ�صعت الأ
�صيل منها وهو قليل، ومل ي�صمد الكثري، فبع�ض ق�صائد واأ�صوات الثمانينية  الزمن، فتو�صح االأ
تعترب بالفعل عالمات حقيقية �صمن التجربة ال�صعرية، وميكن مو�صعتها على خارطة ال�صعرية 
العربية، ولكن اأغلبها ال يتعدى كونه اأنا�صيد مدر�صية ت�صيب املتلقي باخليبة وال�صدمة. كل 
الذهبية،  اللحظة  تلك  ا�صتيهامات  امل�صتنقعة يف  �صوات  االأ تبددت، لكن بع�ض  تلك اخلرافة 
الرافلة يف اأيدلوجيا الفراغ، ال تريد االعرتاف بحقيقة احلراك والتجاوز االبداعي، وال تتقبل 
ا�صتعادة  �صماء �صوى  االأ غلب  يعد الأ اإذ مل  النقد،  التجربة حتت طائلة  اليوم فكرة و�صع  اإىل 
جيال الالحقة، م�صتفيدة من  جمد املا�صي، واالعالن عن املظلومية، واال�صتخفاف بتجربة االأ
دبية، وكاأنها حتاول  اقرتان منجزها بتداعيات �صيا�صية واجتماعية ال عالقة لها بالقيمة االأ
اأن تبقي على تلك املعادلة امل�صتهلكة لتعزمي ح�صورها. اإن قراءة جادة ومعمقة لذلك املنجز 
م�صاألة ملحة، للوقوف على مرجعياتها امل�صتن�صخة من الدوائر العربية مثاًل، ولتبيان من�صوب 
االدعاء والزور جّراء االتكاء على قيم وتوظيفات اأ�صطورية دون ر�صيد من الوجهة اجلمالية، 
مقابل  فيها  املختزن  املعنى  اأ�صالة  نقدي الختبار  اإىل فح�ض  بحاجة  املنجز  ذلك  لغة  حتى 
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مال واحلراك الثقايف  فوراتها اللفظية، ويبقى ذلك القليل اجلميل كدليل على زمن مفعم باالآ
ملعنى  بالفعل  املدركة  احلداثة،  نكبة  خراب  من  املنبعثة  القامات  من  اأي�صًا  والقليل  املبهج، 

بداعي.  التجييل االإ

�عتالء  �أكرث  هم  �لق��صني  �أن  ترى  �أنك  �إل  �لرو�ية.  ب�أمر  �جلميع  �ن�صغ�ل  رغم   $
م�صي�ت �ملكثفة للق�صة �لق�صرية وكث�فة �إ�صد�ر �ملج�ميع  للمن�بر يف هذه �لفرتة. هذه �لأ

�لق�ص�صية. هل تنبئ بح�لة تقدم على م�صتوى �لن�ص للق�صة �لق�صرية ؟

فهي  احلالية،  الفرتة  يف  جديد  اأي  كمنتج  الق�صرية  الق�صة  من  اأتوقع  ال  ب�صراحة   -
دب املنربي، وغري متفاعلة  بت�صوري منتجات �صادرة عن ذوات رخوة معنية مبعانقة �صقيع االأ
بداعي. من يكتبون الق�صة  مع الواقع. وهي اأقرب اإىل وعظية املنرب منها اإىل هدمية الفعل االإ
الق�صرية ال يدركون كما يبدو اأننا نعرب حلظة حتول ت�صتلزم االنفعال بها، والتعبري الواعي 
املجابهة،  التبدل احلاد، فق�ص�صهم تخلو من روح  وبالتايل فهم ال يعربون عن هذا  عنها، 
والرغبة يف نب�ض امل�صّلمات، بل هي على درجة من املهادنة واالنهزامية، لوال بع�ض اال�صتثناءات 
النادرة جدا لكي ال نعمم احلكم على كل الظاهرة. واملطلوب لي�ض اإنتاج ق�صة ثورية باملعنى 
الن�صايل، ولكن االبتعاد عن �صذاجة اخلاطرة، واإحداث حالة من التما�ض الواعي وامل�صاك�ض 
ماأخوذة  اللحظة،  �صمري  من  متخففة  يل،  يبدو  كما  الق�صرية،  الق�صة  املتغري.  الواقع  مع 
اأن منتديات  عالمية وبهرجة املنربية، بل معادية لفعل املناقدة احلقيقية، بدليل  باللعبة االإ
ال�صرد مكتظة بف�صيل من اأ�صباه املبدعني املتواطئني على احتالل املنابر وتبادل املديج فيما 
�صف نعلنها اأن املنجز الق�ص�صي يثري الكثري من احلنق، وي�صيب املتلقي  بينهم. مبنتهى االأ
�صماء و�صذاجة الطرح ونربة االدعاء. اأظنهم - اأي كتاب  حباط نتيجة وفرة االأ بحالة من االإ
قناع القارئ والناقد على حد �صواء  اإىل مراجعة نقدية جادة الإ الق�صة الق�صرية - بحاجة 
م�صروعية  على  بتاأكيد  وذلك  كتابي،  م�صروع  نقول  ال  لكي  ق�ص�صي،  خلطاب  بامتالكهم 
املنابر،  واعتالء  االإعالمية  الت�صريحات  عرب  ولي�ض  متميزة  ن�صو�ض  خالل  من  احل�صور 
وا�صتمالك ف�صاءات االنرتنت، واإن كانت هذه امل�صارحة الت�صريحية ال تنفي وجود حماوالت 
�صف و�صط كّم ق�ص�صي متعاظم اإىل احلد الذي مت مبوجبه تقوي�ض مفهوم  جادة �صائعة لالأ



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

130

ومعنى ووظيفة الق�صة الق�صرية. 

$  م�بعد �لت�صعيني�ت مل جند �أ�صم�ء نقدية تعمق ح�صوره� يف �مل�صهد �ملحلي. كيف 
ترى هذ� �لغي�ب �لنقدي. وهل تف�صريه رغبة �جلميع يف �أن يحظى بلقب مبدع؟

فراز اجتماعي، ففي جمتمع غري ناقد اأ�صاًل ي�صعب  - املمار�صة النقدية نتاج طبيعي الإ
جمرد  اأو  فا�صل،  كمبدع  النقدي  الفعل  ميار�ض  من  كل  اإىل  ينظر  اإذ  ناقدة،  ذات  ا�صتيالد 
اختالالت  اإىل  االجتماعي  العامل  تتجاوز  م�صببات  النقدي  للغياب  اأن  �صك  وال  ناقم.  كائن 
كادميي، فالناقد كمنتج للمعرفة، ال ميكن الت�صديق على وجوده وكفاءته  تالم�ض الهيكل االأ
الفا�صح  والغياب  والعيوب  النواق�ض  الكثري من  تعرتي مناهجها  ملجرد تخرجه من جامعة 
اآخر منهجيات اخلطاب النقدي. وباخت�صار، اجلامعات تخرج حملة �صهادات ال نقاًدا  عن 
باملعنى الوظيفي للثقافة. واأعتقد اأن ح�ض املناقدة من طبيعة املجتمعات احلية، التي توؤمن 
ملا  �صادقة  مراآة  تعترب  التي  الن�صو�ض،  عرثات  ذلك  يف  مبا  عيوبها،  مع  التجابه  ب�صرورة 
مر الذي يف�صر ا�صتغال معظم نقاد الثمانينيات على حيٍل �صكالنية  يت�صكل اجتماعيًا، وهو االأ
تت�صبه باملمار�صة النقدية، وال تقرتب من احلقيقة الهدمية لفعل املناقدة، اقرتابًا من وهج 
اأول، غري تابع للن�ض، بداأت  اأن فكرة النقد كخطاب  الف�صائيات، وبر�صتيج املنابر، لدرجة 
بالتال�صي، اأو مبعنى اأدق انهارت كحالة ثقافية على حافة الظاهرة االإعالمية املتعاظمة، فيما 
ي�صبه التواطوؤ بني الذاتني الناقدة واملبدعة على فك اال�صتباك بني اال�صتغالني اإيثارًا لل�صالمة، 
مر الذي يوؤكد جانًبا مما ذهبت اإليه، حيث جنومية املبدع التي تت�صكل يف وهج احلالة  وهو االأ
اأهمية  التي ال تعي  اأجدى من فكرة اال�صتواء الرخيم يف الظل، بالن�صبة للذوات  االإعالمية، 

فعل املناقدة. 

بد�عية يف م�صهدن� هل جتده� تتك�مل �أم  جن��ص �لإ $ �خلط�ب�ت �ملنثورة يف خمتلف �لأ
ترى �أن كل جن�ص �إبد�عي يخلق خط�به ويغرد وحيًد�؟

ابداعية  لتجارب  تقليد  نتاج  هي  ابداعية  خطابات  من  م�صهدنا  يف  يتوفر  ما  اأغلب   -
ناجزة وخمّلقة يف دوائر اأخرى، ولي�صت نتاج وعي اأو جتريب ذاتي، واأظنها اآخذة يف االجتاه 
جلن�ض  وتوثني  جنا�ض  االأ بني  ت�صارع  من  امل�صهد  عليه  يبدو  ما  رغم  التكامل  من  �صيء  اإىل 
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بني  فيما  �صد  حوائط  اإقامة  بداعية  االإ لوان  االأ حّرا�ض  بع�ض  وحماولة  اآخر،  دون  اإبداعي 
تلك التجارب. وميكن ت�صريع هذه الوترية بانتاج املزيد من الن�صو�ض التجريبية املتجاوزة، 
التي  اإىل احلالة احلوارية  بالفعل  يفتقد  النقدية، فامل�صهد  لي�ض مبعزل عن املالحظة  ولكن 
مر حفلة من  بداعية، كما يعاين من �صلل فاجع يف املنابر، اإذ ال يتعدى االأ جتادل الظواهر االإ
بداعية دون م�صاءلة منتجيها عن  م�صيات املرتادفة، التي تبالغ يف االحتفاء باملنتجات االإ االأ
الفل�صفة اجلمالية املحركة لها، وال عن اال�صرتاتيجية الثقافية التي يراد للمنتج ذاته اأن يكون 
جنا�ض،  مر الذي يجعل من بع�ض التجارب تبدو ظاهريًا اخرتاقية ل�صنمية االأ عليها، وهو االأ
فيما تك�صف اأن�صاقها الداخلية عن امتثال لفعل الكتابة من منطلق جتني�صي، واإجبار املتلقي 

على ا�صتقبال املنتج من ذات املنطلق. 

�صم�ء  يف  �ل�صدوي  جتربة  وجدت  كيف  �لنقد..  يف  دربك  رفيق  هو  �ل�صدوي  علي   $
علي  خ�صرن�  �أم  للرو�ية  ��ص�ف  �أنه  �لرو�ية.  لكت�بة  �لتحول  بهذ�  تعتقد  وهل  �فريقي�.. 

كن�قد؟ 

الرواية  الفتًا يف  مو�صوعيًا  نتوءًا  ال�صدوي  علي  اأحدث   « اأفريقيا  �صماء  » يف  بروايته   -
املحلية، اإذ اقرتب باملنجز الروائي اإىل ما يعرف برواية الرحالت، اأو رواة املدن، واأراه اليوم 
يت�صاغل بالق�صة الق�صرية، بل يح�صر منربيًا من هذا املدخل امل�صتغرب بالن�صبة يل، فروايته 
يوؤكد  وا�صتتباعاته  ال�صرد  اإىل  النقد  انحيازه عن  ولكن  الروائي دون �صك،  للخطاب  اإ�صافة 
على ما ذهبت اإليه يف �صوؤالك عن انطفاء جذوة النقد، فال�صدوي طاقة نقدية مهدورة، وهو 
اأمثولة حية على ياأ�ض الناقد من بالدة الن�صو�ض املتعاظمة، ومن حماوالت توظيفه كمعلن 
من  لقامة  مطاولته  ملجرد  الناقد  يكت�صبه  الذي  املجاين  العداء  ومن  فا�صد،  ملنتج  ت�صليعي 
القامات واإن ب�صكل مو�صوعي، واأظنه �صار اأميل بالفعل اإىل تقدمي نف�صه كمنتج ن�ض ال كمنتج 
معرفة، ويف هذا خ�صارة فادحة للم�صهد الثقايف، ولعلي ال�صدوي ذاته، فهو بت�صوري من اأقدر 
النقاد على مفهمة الظاهرة الثقافية، فقد كان يف كتاباته مزودًا مبج�ض جمايل للن�صو�ض 
واإن كان يف احليز  التلقائي وب�صاطته،  اأ�صبه بفعل الكالم  النقدية حالة  يجعل من املمار�صة 
ناقد موهوب، ول�صت ب�صدد تقوميه من منطلق املجايلة  ال�صدوي  اإقناعًا.  واأكرث  اأقدر  ول  االأ
يتعاطى  التي  الطريقة  وحب  كتب،  ما  ببع�ض  االعجاب  منطلق  من  هذا  اأقول  اإمنا  وح�صب، 
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بها مع املنتجات الثقافية، واأظن اأن امل�صهد الثقايف بحاجة اإىل ذوات ناقدة بوعي وح�صا�صية 
وتطلع علي ال�صدوي. ال اأظن اأن الرواية �صرتبح الكثري مبغادرته لها من خالل نزوة ال�صرد، 
ولكن اخلطاب النقدي �صيخ�صر طاقة نقدية ي�صعب تعوي�صها يف ظل غياب القامات النقدية 

اجلادة واملقنعة. 

خرين �صو�ء على �مل�صتوى �لعربي  $ هل لدين� رو�ية �صعودية حمددة نف�خر به� �أم�م �لآ
�أو �لع�ملي؟

- تتذكر عندما اأرادت املوؤ�ص�صة الثقافية العربية االحتفاء باملنجز الروائي العربي باختيار 
اأف�صل مائة رواية عربية تورطت يف االتفاق على وجود رواية �صعودية حقيقية حتى متت تزكية 
روايته.  اإنتاج  يف  كثريًا  تاأخر  جمتمع  اأو  لدولة  كرت�صية  م�صري،  عبدالعزيز  للمرحوم  رواية 
العربية، مت  الرواية  تاريخ  وتاأثرًيا يف  كرث جدارة  االأ العربي  للراوئي  وعندما ر�صدت جائزة 
ت�صعيد هوية عبدالرحمن منيف من منطلقات ال ثقافية. وبني الواقعتني انفجر امل�صهد املحلي 
الثقايف  امل�صهد  الالفت يف  ذلك احل�صور  ي�صجل  لكنه مل  الروايات،  من  هائل  بكم  الروائي 
العربي. �صحيح اأن بع�ض الروايات جنحت اإعالميًا وفق اآلية ترويج من قبل مافيا دور الن�صر، 
ولكن عند االحتكام اإىل املعيار الفني اأو الثقايف بوجه عام جند اأننا ما زلنا نقدم خطابات 
العامل،  اإزاء  غرائبي  كاآخر  بتقدمينا  مهجو�صة  فرواياتنا  الفني،  باملعنى  روايات  ال  �صجالية 
للرواية  العربية  القراءات  اأغلب  متركزت  كيف  يف�صر  ما  وهو  حديث،  اإن�صاين  كاخرتاع  اأو 
اإىل انرثبولوجي يعلن  الناقد العربي يتحول فجاأة  اأو  ال�صعودية يف هذا املكمن وكاأن القارئ 
اندها�صه وا�صتغرابه من عاداتنا وتقاليدنا، ومن عدم ا�صتيعابه لوجود حكايات حب حقيقية 
لي�ض يف غرائبية  وال�صبب  اأي�صًا،  ومنا�صلة  ومعذبة  �صخ�صيات خائبة  توفر  اأو  يف جمتمعنا، 
الرواية املحلية كخطاب مل تتمكن من تقدمي  ن  انك�صافها كما ينبغي، ولكن الأ حياتنا وعدم 
حالة �صردية مقنعة ملا يحدث، بالنظر اإىل اأن احلداثة الروائية مل تاأخذ موا�صعاتها الالزمة 
خرين، اأو جتاوز  ن، وبالتايل ي�صعب ت�صور رواية حملية ميكن من خاللها مباهاة االآ حتى االآ
هذا الوهن ملجرد مراكمة الروايات ب�صكل كمي، فلي�ض بال�صرورة اأن يتحول هذا الرتاكم اإىل 
حالة نوعية، لكن ميكن بل يتوفر حاليًا ما ي�صبه الطفرات الروائية التي قد ت�صجل اخرتاقًا يف 
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خر العربي بروايتنا.  قناعة االآ

يف  يت�صكل  �لذي  �خلط�ب  وهو  �لظل  خط�ب  على  تر�هن  كنت  �صنو�ت  ثالث  قبل   $
ن وبعد خروج كت�ب �لف�ص�ء �لنرتنتي �ىل �لو�قع.. كيف  �ملنتدي�ت �حلو�رية و�لثق�فية. �لآ
بد�عي  جتد جتربتهم وهل حق� �أحدثو� جتربة مغ�يرة يف خط�ب �ملرحلة على �مل�صتوى �لإ

و �لثق�يف ؟

ثباتي  - ما زلت اأراهن على خطاب الظل كمكون بنيوي من مكونات ما ي�صمى بالطابع االإ
بداعي اخلالد هو الذي يت�صكل يف العتمة بعيدًا عن ال�صو�صاء والبهرجة  ثر االإ للثقافة، فاالأ
واملنابر، حيث يكون الن�ض مرجع نف�صه بدون حاجة لالقتداء مبا تفر�صه اللعبة االإعالمية، 
الفتة يف  وقد حقق هذا اخلطاب زحزحة  واحل�صابات.  االحرتازات  الفكرة من  تتجرد  كما 
بقوة  مل�صناها  �صاملة  ا�صتحقاق  حلظة  �صمن  واملوؤ�ص�صاتية  للمنربية  تهديدًا  �صكلت  البداية 
اأثر يف جوهرها  اأي  اإحداث  دون  املوؤ�ص�صة  باإعادة طالء جدران  عليه  االلتفاف  يتم  اأن  قبل 
هم اأن خطاب  ال�صتجالب املثقف وتفريغ خطاب الظل من ممكناته امل�صتقبلية. وامل�صكلة االأ
املنتديات  توالدت  حيث  الالمربر،  التكرّث  من  بحالة  اأ�صيب  وجاذب،  مفتوح  كف�صاء  الظل 
هلية وااللكرتونية بتعاظم فطري، وعليه احت�صد اخلطاب بالكثريين من منتجي الن�صو�ض  االأ
الذات  اأوهام  ال�صتعرا�ض  منربية  دكة  اإىل  اأحالوه  الذين  املعرفة،  منتجي  ح�صاب  على 
وانتفاخاتها نتيجة الوعي القا�صر مبعنى التجاور ومناددة خطاب املوؤ�ص�صة، حيث �صاعدهم 
على ذلك انهيار احلائط بني املوؤ�ص�صاتي وال�صعبي، وحتى بني النخبوي وال�صوقي نتيجة املهبات 
العاتية للعوملة، وهو اأمر �صجع الكثريين على ا�صتمالك ف�صاء االنرتنت، وا�صتيالد �صل�صلة من 
هلية اال�صتعرا�صية والوجاهية واملت�صابهة �صكاًل وم�صمونًا، كما اأ�صقطوا املقهى  املنتديات االأ
ن�صاق االجتماعية، يف حلقة  كف�صاء تداويل معني بانتاج القيم الثقافية امل�صادة، وخلخلة االأ
انات جمرد من�صات لالنطالق يف  من حلقات التبطل والعطالة، وهكذا �صارت كل تلك احل�صّ
ا�صتيهامات ثقافية غري خمتربة، مرتفعة على التجربة اليومية، وم�صتبكة بعدوانية �صافرة مع 
والذهنيات اخلاوية على  امل�صتعجلة،  والذوات  الزائف،  الوعي  تواطاأ  النقدي. وقد  اخلطاب 
تاأثيث زوايا خطاب الظل، املادي منها والالمادي، بالقيم الثقافية امللتب�صة، بحيث حتول ذلك 
املالذ الرخيم اإىل مطية اأو جمرد خطوة ا�صتحقاق اأولية من اأجل الو�صول للورقي واملنربي 
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واملوؤ�ص�صاتي، وهو ما يعني اأن املوؤ�ص�صة حققت اخرتاقًا مدرو�صًا لبنية هذا اخلطاب من خالل 
ول على مد ميكروفيزيائية ال�صلطة يف كل االجتاهات، وميكن تلم�ض  دهاء يعتمد يف املقام االأ
هذه الزحزحة يف الن�صخ املّحرفة للحداثة مثاًل، وتربيز النجوم االإعالمية والثقافية املهجو�صة 
بانتاج خطابات حمايدة حمرتفة يف تاأخري ا�صتحقاقات اللحظة، كما مت فتح منطقة الفراغ 
الثقايف على ات�صاعها، وعليه متت اإماتة اأي ق�صية ثقافية مركزية اإحياء للرمز اأو ال�صخ�ض 
مبعنى اأدق، واإعالء من �صاأن العر�صي واليومي ا�صتثمارًا لذوات غري موؤ�صلة معرفيًا وجماليًا. 
نعم، خطاب الظل يت�صكل بوترية اأبطاأ مما كان متوقعًا، واأظنه بحاجة اإىل دورة اأخرى يتم 
من خاللها تفعيل الذاكرة الثقافية، كما يحتاج اإىل قراءة ناقدة ميكن عربها م�صاءلة الرموز 
الثقافية التي راوحت ما بني القطيعة واالمتثال، اأي خ�صوعها الطوعي جلدلية الهرم املقلوب، 
كنخب  تقوم هي  اأن  يفرت�ض  فيما  القاعدة اجلماهريية،  تطلعات  وفق  تت�صكل  �صارت  حيث 
اإىل تفريغ هذا املكمن احليوي  اإنتاج املعرفة، اليقاف ذلك اال�صتنزاف املوؤدي  �صهام يف  باالإ

من جاذبيته. 

إذ� ك�ن �لبع�ص يرى يف لغة حممد �لعب��ص �لن�قد �لكثري من �ل�صب�بية. �ل �نن�  �  $
جند وم� تكتبه يف موقعك �ل�صخ�صي وب�لتحديد يف »ممر« روح�ً خمتلًف� يف �لكت�بة. بل 
جند روح �ل�ص�رد يتجلى يف تلك �لروح�ني�ت �لكت�بية. هذه �للغة �ل حتر�صك بكت�بة عمل 

�صردي.. وكيف تنظر للغة عند �لن�قد؟ 

بهام اللغوي، وباخت�صار ميكن القول اإن املمار�صة النقدية  - حتدثنا كثرًيا حول م�صاألة االإ
كعن�صر  باملتلقي  ويفرت�ض  العام،  الذوق  مفهوم  النب�صاطية  التجاوز  ذلك  تتطلب  احلديثة 
حموري يف اإنتاج الن�ض اأن يكون ملمًا بالن�ض الذي يقاربه الناقد. اأما ما ت�صميه روحانياتي 
الكتابية، اأو ما ميكن اعتباره ذاتياتًيا، فهو ن�ض �صخ�صي مكتوب من منطلق جمايل خمتلف، 
اآونة  ومن واقع خرباتي املبا�صرة مع احلياة، ومن حرقة اعرتاكي بي، واأظنك تلتقطني بني 
واأخرى اأحن اإىل ح�صور �صبه �صخ�صي، اأعرب فيه عما ال حتتويه حماوالتي النقدية، فكل كائن 
التجلي،  مبنتهى  و�صردها  ذاته،  اأمام  ال�صريح  املثول  يف  الرغبة  داخله  يف  يحمل  بالتاأكيد 
مبعنى اأين، كغريي من الب�صر، اأعاين من مراودات االعرتاف مبا ع�صته، ومبا اأحلم به، ومبا 
النوبات  ورمبا جت�صدت هذه  امل�صتحيل.  ن�صي  واأكتب  اأعي�ض  اأن  اأي  اأكونه،  اأن  نف�صي  اأحدث 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

13�

الذاتية يف عمل �صردي ذات كتابة. ال يهم �صكل التج�صيد، اإمنا املهم هو �صراحة التجابه مع 
اأو خميبة، فهذا هو ال�صر يف  الذات، واجلراأة على التعاطي مع اخلربات مهما كانت ماتعة 
بداعية العظيمة، التي ت�صدر عن ذات مهجو�صة باالنكتاب، واالنطراح على كر�صي  عمال االإ االأ
االعرتاف احلر دون رتو�ض وال مواربات، وهذا هو الفا�صل بني اللغة املنذورة للتعبري احل�صي 
�صيئا من  تتطلب  التي  النقدية  اللغة  مقابل  للفن،  �صفى  االأ املعنى  يفرت�ض  كما  الفكرة،  عن 
فهام والتفكيك، واإن  التمازج مع الفكر، واالتكاء على عبارة متعالية معرفيًا، حمقونة بح�ض االإ
كانت لغة الناقد احلقيقي بت�صوري، ال تنمو مبعزل عن مزاجه وخرباته ال�صخ�صية، فاللغة 
يف نهاية املطاف هي املعادل لوعي الناقد، ولي�صت جمرد تعبري �صكلي اأو لفظي عن اأ�صلوب 
للكتابة، وهنا يكمن الفرق بني ناقد يجعل من خطابه حمال للمعرفة ال�صاعرية، واآخر يحيل 
عباراته اإىل جثث طافية على �صطح الن�ض، فكل عبارة يطلقها الناقد تف�صح وعيه، ومزاجه، 

وما يختزنه داخل ذاته من تطلعات اآنية اأو اإ�صرتاتيجية. 
مر.  $ �ملثقف �ل�صعودي ل يحمل حميمية يف عالقته ب�ملقهى، لكنك تختلف يف هذ� �لأ
ب�حلي�ة  يلتحم  �لذي  ن�ص�ن  �لإ �لعب��ص  جند  فيه  لديك.  يومي�  طق�ص�ً  يحتل  �ملقهى  �أجد 
حممد  للن�قد  يعني  م�ذ�  كمك�ن  �ملقهى  جت�وره.  �لتي  وب�لوجوه  �صدق�ء  وب�لأ �ليومية 

�لعب��ص؟

- ارتيادي اليومي للمقهى لي�ض طق�صًا ترفيًا، فاملقهى هو م�صطبتي التي اأقراأ، واأكتب، 
ذاتية  كعزلة  اأرتاده  الهيرتوتوبي.  الف�صاء  عي�ض  الأ املهّربة  ذاتي  اأحمل  يوم  كل  فيها.  واأتاأمل 
م�صاءة باآخرين، ا�صطفيتهم وانتخبوين. اأواعدهم، اأو يباغتونني بح�صور مفرح. يف املقهى 
فكار احلية، والطفرات الذهنية اجلريئة التي ال تتاأتى على طاولة املكتب. يف املقهى  تتوّلد االأ
خر» ويحكم  ي�صطح خيايل، وحتن نف�صي على نف�صي. ت�صّري عنها، وتهدهدها، حني يغيب »االآ
على » اأناي » مبراق�صة اخلياالت. اأح�صه ح�صنًا للمنادمة ولي�ض اأر�صًا للمنازلة. اأحياًنا اأ�صعر 
ن اأغلب املثقفني ال يرتادون املقهى، ال يت�صادفون فيه، ال يريدون االرتطام  �صى والفجيعة الأ باالأ
قد  كاأنهم  املكان.  قبل  النفو�ض  لفة يف  االأ تّولد  التي  امل�صتديرة  الطاوالت  تلك  ب�صو�صيولوجيا 
اإىل خرابة  الف�صاء اجلاذب  اأن يحيل املثقف هذا  "ثقافة املقهى". يحريين  اإماتة  نية  بيتوا 
ين اأحمل  طاردة حتت ذرائع واهية. ال اأدري ملاذا ينتابني دائما مثل هذا ال�صعور املحرّي!؟ اأالأ
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اإذا ما ا�صطررت اإىل تغيري مقهاي  اأ�صعر باحلزن  والء وحميمية لفكرة املقهى، لدرجة اأين 
خرين!؟ هذا  حتت وطاأة النيكوتني والبلوتوث واملتطفلني واملنذورين للتل�ص�ض على حياة االآ
ن اإدماين  االنت�صال الق�صري ي�صعرين باأن قوة ما قد اقتلعتني من مكاين و�صلبتني حريتي، الأ
على املقاهي ال يعني اأين » كائن مقاهي » يعي�ض تبطله اليومي، بل يعني اإعالن قطيعتي الواعية 
وال�صريحة  الفعلية  واإدانتي  و�صيا�صية،  واجتماعية  ثقافية  اأخرى  ف�صاءات  مع  والق�صدية 
للدالالت الوظيفية لتلك املكامن، فهنا - اأي يف املقهى - اأ�صوي ما اأقتدر عليه من "خطاب 
الفل�صفية  العالقة  ين، وحيث  االآ وهج  بعيًدا عن  دبي على مهل  االأ ثر  االأ ي�صتوي  الظل" حيث 

زلية بني الظل واجلمال، فعلى طاولة املقهى اأح�صني اأنوجد، واأتكثف، واأ�صتوي.  االأ

املصدر:
 15 املوافق  ـ غرة رجب 1428هـ  العا�صرة  ال�صنة   109 العدد  واالت�صال:  االعالم  جملة 

يولية 2007م.
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الناقد محمد العباس:

 في حوار عن الرواية السعودية في لقطتها األخيرة :
الروايات التي تتكئ على الموضوعات
 هي في األغلب مجرد ممرات للهروب

$ يف معر�ص �لكت�ب و�لذي �أقيم موؤخًر� يف �لري��ص . لفت نظري  مقولت بنف�ذ بع�ص 
�لرو�ي�ت �ل�صعودية �ل�ص�درة لع�م 2009.. تلك �لرو�ي�ت �لتي نفدت  ..هل هي تعبري عن  

إبد�عية ؟ وكيف نقر�أ هذه �لت�صربي�ت بنف� �لرو�ي�ت ؟ مب�ه�ة ت�صويقية �أم �

وبالتايل  دنى،  االأ ولو يف حدها  الثقايف  املنجز  توجد مراكز ر�صد حلركة  �صف ال  لالأ  -
ي�صعب ت�صديق كل ما ين�صر من مبالغات حول م�صائل الرقابة واملنع ونفاذ الكميات املعرو�صة. 
وت�صريحات  مقاالت  اإىل  �صافة  باالإ ال�صاأن،  بهذا  ر�صمية  غري  اح�صاءات  على  اطلعت  وقد 
الركون  وي�صعب  واالدعاء،  املجاين  والرتويج  التباهي  رائحة  منها  ي�صتم  متباينة  اإعالمية 
اإىل �صدقيتها بالنظر اإىل وجود م�صلحة م�صرتكة يتواطاأ عليها بع�ض الروائيني والنا�صرين 
واالإعالميني امل�صتلحقني بهذا الروائي اأو ذاك. اأظننا بحاجة اإىل فح�ض علمي دقيق ملثل هذه 
الت�صريبات التي تنم عن �صخ�صية ثقافية مري�صة تراهن على ال�صجيج عو�صًا عن املقروئية، 
حققت  قد  الروايات  بع�ض  هنالك  تكون  اأن  مينع  ال  االدعاءات  من  الفو�صى  هذه  كل  ولكن 
بالفعل مبيعات، وتعد نظرًا جلودتها اأي�صًا بطبعات م�صاعفة عندما تتحقق لها مقروئية. ومن 
خرية ميكنه بالفعل الوقوف على اإجناز روائي ميكن ان  اطلع على املنتج الروائي يف لقطته االأ
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يحقق معادلة ال�صوق والثقافة واجلماهريية.

خري   �لأ �لكت�ب  .ففي معر�ص  �ص�خن�  �صردي�  مو�صم�  �صيكون    2009 ع�م  �أن  يبدو    $
وجدن� �صدور �لعديد من �لرو�ي�ت لعبده خ�ل،يو�صف �ملحيميد، عبد�هلل بن بخيت،حممد 

خرية ؟ �صم�ء . كيف تر�صد �ملنتج �لرو�ئي يف لقطته �لأ �لرطي�ن، وغريهم من �لأ

ن ال  نتاجي اإمنا من الفرادة، وحتى االآ - لي�ض بال�صرورة، فال�صخونة ال تتاأتى من الكم االإ
اأرى اإال رواية )�صارع العطايف( التي �صجلت مقروئية الفتة، كما تتبدى من خالل اال�صتجابة 
املعيار  تعترب مبثابة  والتي  دبي  االأ ال�صياق  امل�صنفني خارج  قبل  والوا�صعة حتى من  ال�صريعة 
خذ يف التاأكد يومًا بعد يوم من خالل جملة من املقاالت املتقاطعة مع الرواية،  اجلماهريي االآ
وهي �صمة من �صمات املنتج الذي ي�صتطيع التوا�صل مع النا�ض ف�صاًل عن القراء، فقد ا�صتطاع 
ال�صردي  اأخرى، وفر�ض منطقه  اإىل �صفة  الروائي  نقل اخلطاب  بالفعل  بن بخيت  عبداهلل 
الثيمات التي هيمنت عليه لفرتة طويلة، كما  اأنه ا�صتطاع حتريره من  ب�صكل وا�صح. مبعنى 
متثلت يف جمابهة املوؤ�ص�صة الدينية وما يتولد عنها من �صخ�صيات متطرفة، وكذلك الدعاوى 
مبا  خر(  )االآ ا�صتدعاء  واأي�صًا  مهدورة،  وحقوق  م�صتباحة  اأنوثة  من  به  حتتقن  مبا  الن�صوية 
تقارب  كانت  التي  الوعرة  العناوين  اآخر  اإىل  وت�صارعات،  ت�صويات  من  ح�صوره  يحتمل 
ب�صطحية ومتت�ض طاقة الفعل الروائي. وامل�صاألة هنا لي�صت مفا�صلة بني اأ�صماء اأو منتجات، 
اإمنا هي تو�صيف يرقب �صريورة املنتج الروائي ويالحظ م�صتجداته، ففيما يحقق ابن بخيت 
ن�صاًبا اأدبًيا مقنًعا، نرى يو�صف املحيميد يف روايته )احلمام ال يطري يف بريده( يراوح يف ذات 
املكان وكاأنه يراهن على تلبية ما يطلبه اجلمهور، مبو�صوعات يعتقدها الهبة وم�صتفزة، كما 
يطرح روؤيته من وجهة نظر ال تبتعد باأي م�صافة عما يتم الرتويج له يف االإعالم عن طبيعة 
ال�صراع الدائر اجتماعيا، لدرجة تبني مقوالت غري خمتربة داخل اللحظة التاريخية واإعادة 
تدويرها داخل ال�صرد. وهو نف�ض املاآل الذي و�صلت اليه رواية عبده خال )ترمي ب�صرر( حيث 
يتيه القارئ يف متوالية من الكالم املكرر ت�صي يف نهاية املطاف باأنه يحاول اأن يكتب رواية 
�صكال، فيما ي�صبه املحاولة العابثة للعثور على مو�صوع، مع ما يعرتي الرواية  باأي �صكل من االأ
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ارتباك  اإىل  اأدى  اآخر  �صببًا  اأن  واأعتقد  فنيًا،  مربرة  وال  مقنعة  غري  كوالجية  اإ�صافات  من 
مما  وتخففا  القارئ،  عن  تخليا  قد  كونهما  يف  ويتمثل  خال  وعبده  املحيميد  يو�صف  روايتي 
خر اأي�صًا. اأما حممد الرطيان  يعرف اإبداعيًا بقلق التجاوز، اأي جتاوز املنتج الذاتي ومنتج االآ
ككاتب مقالة  �صمعته  يوازي  روائي  اإجناز ن�ض  وم�صتعجاًل جدًا يف  كان مهجو�صًا  اأنه  فيبدو 
هم اأنه �صار يخاطب القارئ يف روايته )ما  بدون اأن يتمثل متطلبات ال�صرد كما ينبغي، واالأ
تبقى من اأوراق حممد الوطبان( اأكرث مما ينبغي وكاأنه يكّيف ن�صه وفق متطلبات ال�صوق، اأو 
ي�صرت�صيه، والنتيجة متثلت يف ن�ض خفيف �صهل اله�صم لكنه ال ي�صكل اإ�صافة نوعية للمنجز 
الروائي، رغم اأن مو�صوعه كان على درجة من احليوية، فهو يقدم رواية حتتفي باملكان وال 
واجتماعي  عاطفي  تقاطع  كنقطة  )رفحاء(  ي�صتثمر  اأن  مبقدوره  وكان  املناطقية،  يف  تبالغ 

خرية.  نتيجة املتغريات اجليو�صيا�صية االأ

$ هل تتفق معي ب�أن )�ص�رع �لعط�يف( وهي �لرو�ية �لتي مل تختطف بعد مل�صلحة 
�صر�ع �لتي�ر�ت. ب�أنه� رو�ية �صتحدث زلزلة فنية على م�صتوى كت�بة �لرو�ية �ملحلية.و�أنه� 

توؤ�ص�ص ملفهوم �أن �جلر�أة ل بد �أن تتكئ على فن رو�ئي؟

اأتفق معك مع عدم تغليب احلما�ض الزائد لفكرة االنقالب يف امل�صهد الروائي،  - نعم 
ن مكانها هو  ومع التاأكيد على قناعة باأن )�صارع العطايف( رواية ع�صية على االختطاف الأ
بداعي، ولي�ض الهام�ض ال�صجايل، فهي مكتوبة بلغة دافئة وعلى درجة من التجرد،  املدار االإ
حتى مو�صوع اجل�صد داخل الرواية مل يطرح بابتذال بل كوقائع وعالمات وكاأنه مراآة الوجود 
ب�صبب  باأوجاعها  حمزوزًا  الرواية  من  القارئ  يخرج  حيث  ال�صخ�صيات  كذلك  ن�صاين.  االإ
كثافتها ال�صيكولوجية، ويظل م�صكونًا باأولئك الهام�صيني املبعرثين يف ف�صاءات �صردية جاذبة 
كاملقربة واحلارة ال�صعبية وال�صجن واملاخور، واأظن اأنها ت�صتحق من النا�صر اأن يغامر بها يف 
ف�صوق عبده خال، وطوق طهارة   ال�صابقة على  ليعو�ض رهاناته  بثقة كبرية،  البوكر  م�صابقة 
حممد ح�صن علوان، و�صالم هاين نق�صبندي، والتي مل تتاأهل حتى للقائمة الطويلة، واأتوقع 
كما اأمتنى اأن تكون مو�صوعًا لقراءات منربية ودرا�صات ميكن اأن يجد فيها الباحث ا�صتغااًل 
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فنيًا يتم من خالله جتاوز فكرة الهروب اإىل امل�صامني كما جرت العادة. 

�إخف�ق عبده خ�ل يف )وترمي  $ يف ت�صورك هل �لتخلي عن قلق �لتج�وز هو �صبب 
مر �أعمق من قلق  ب�صرر..( ويو�صف �ملحيميد يف )�حلم�م ل يطري يف بريده( ..يف ت�صوري �لأ

�لتج�وز ؟  

غلب الروايات على اإغفال لـ  - بالتاأكيد، واحلديث هنا يرتكز كما هو احلال بالن�صبة الأ
اأن  ويفرت�ض  ال�صردية،  الظاهرة  ت�صكيل  يف  فاعل  ب�صكل  ي�صهم  بات  الذي  القارئ(  )�صلطة 
يوؤخذ يف احل�صبان. وهنالك اأ�صباب اأخرى تكمن يف كون الروايتني قد كتبتا من خالل معمل 
لغوي، بافتعال وبا�صهاب كالمي ال وظيفة �صردية له، وباإيقاع مرتبك، ويف عدم قدرة يو�صف 
وعبده على تاأكيد فكرة )االختالق( وتوليد �صخ�صيات حية مبقدورها التمدد بحيوية داخل 
الن�ض واحلياة وبالتايل املكوث يف الذاكرة، فما ا�صتقبلته كقارئ مل يكن �صوى هياكل معباأة 
باأ�صوات بدون اأي دينامية روؤيوية، اأو تغيري مقنع لزوايا الروؤية. واملقام هنا ال يت�صع بالتاأكيد 
ت�صكل  التي قد  العابرة  لت�صريح نقدي تف�صيلي بقدر ما ي�صمح بطرح جملة من املالحظات 
فر�صة ملجادلة اأعمق لكي ال نطلق حكم قيمة باتًرا وخماًل بجانب مهم من املنجز خ�صو�صًا 
تاأكيد  مرقى  اإىل  احل�صور  يف  والرغبة  التجريب  مرحلة  جتاوزوا  الذين  للروائيني  بالن�صبة 
يتبنى  اأن  ثقايف  منرب  اأي  من  واأمتنى  ومكانته،  الروائي  لقب  وا�صتحقاق  �صلوبية  االأ الب�صمة 
دوري  كتاب  تطبع يف  اأن  نقدية جادة ميكن  اأوراق  �صهر من خالل  كل  رواية  قراءة  م�صروع 

ملحايثة املنجز الروائي والو�صول يف نهاية كل عام اإىل دليل حقيقي لل�صريورة الروائية.

$ هل نقول �ن �ملخي�ل �ل�صردي ن�صب عند كل من عبده خ�ل و�ملحيميد ؟
مر اأخطر وهو يتجاوز قدرتهما على متثل خربات ال�صرد اإىل واقع كونهما  - اأعتقد اأن االأ
واملوقف.  الروؤية  الذات على م�صتوى  ووقفة مع  اإىل مراجعة  امل�صاألة حتتاج  ثقافيني.  كائنني 
من يخون ميثاقه مع القارئ يغامر بخ�صارة ذاته. القارئ �صلطة لي�ض باملعنى القمعي ولكن 
�صافة  باملعنى االنتاجي. وكل عمل اإبداعي �صيحكتم يف نهاية املطاف اإىل ذائقة القارئ باالإ
اإىل الزمن مبا هو اأكرب ناقد. واأظنهما بحاجة اإىل مكا�صفة بهذا ال�صاأن من القارئ. فعبده 
خال كان يب�صر ب�صارد طويل النف�ض منذ اأوىل رواياته )املوت مير من هنا( ولكنه �صار يهدر 
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هذه الطاقة ال�صردية يف الهام�ض وكذلك يو�صف.

$ يف �ص�رع �لعط�يف كث�فة  �ل�صخو�ص �ل�صيكولوجية هي �ص�نعة �أجم�د لل�صخ�صي�ت 
�لرو�ئية .. يف ت�صورك هذه �لكث�فة من �ين ��صتمده� �بن بخيت ..�أعني م� هي �لعو�مل 
نه  �لتي جتعل �لرو�ئي يج�صد �صخ�صي�ته بهذ� �لو�صوح ..هل هي حمبة �ل�صخ�صي�ت..هل لأ

يكتب من منطقته �لروحية �لد�فئة �أم هن�ك عو�مل �أخرى ؟

ا�صتمدها  ا�صتيهامه بلحظته. وقد  لعقود، ومن  لها يف داخله  الدائم  اأظنه من حمله   -
من النقل الفوتوغرايف للواقع، مع احتفاظه بحرية انتقاء اللقطات، واختيار امل�صاقط، وهذه 
التقنية املونتاجية املتكئة على التجزيئي ال الكلي اأو العمومي تدل على ح�صا�صية جمالية، فالواقع 
هو مرجعيته وهو �صر الو�صوح واحليوية ل�صخ�صياته التي يتعامل معها بحب ويحدب عليها، 
ولذلك حت�صه يف اأغلب املفا�صل اإىل جانب اأبطاله الذين اأرادهم ب�صطاء ي�صارعون اأقدارهم 
اأيدلوجية  اأفواههم مكربات �صوت  اأن يعلق على  اأن يهبهم اأي قوة ا�صتب�صارية وبدون  بدون 
وبدون اأي اختالقات �صكالنية، فهم على درجة من التماهي مع اللحظة ورائحتها املعتقة، كما 
لقاب كانت تدل  �صماء واالأ هم على درجة من الوعي بواقعهم ومبعزل عن امل�صادفات، حتى االأ

على قدرة فنية ال�صتغوار اأعماقهم وتقدمي �صورة �صفافة لذواتهم.

$ لو كنت �صمن جلنة �لبوكر ..هل �صت�صوت ل�ص�رع �لعط�يف ب�جل�ئزة ؟
- بغ�ض النظر عن اجلوائز )�صارع العطايف( رواية جميلة وت�صتحق القراءة واالحتفاء 
مر بالبوكر فقد ذكرت  وهي موؤهلة ب�صكل تلقائي للتحول اإىل عمل درامي. اأما حينما يتعلق االأ
�صابقًا باأن النا�صر ميكنه املغامرة برت�صيحها، فبالنظر اإىل روايات اجلولتني ال�صابقتني اأظنها 
ن م�صتوى الروايات، واإن كنت اأميل اإىل  ت�صتحق التاأهل. اأما الدورة القادمة فال نعلم حتى االآ

قدرتها على املناف�صة بقوة على الفوز.

�أحد يف  �لبلوي )ل  �ليم�مة( ومطلق  إبر�هيم �خل�صري )رحيل  � م�ذ� عن رو�يتي   $
تبوك(؟

خرية عن منطق الرواية ناحية احلكي،  - اأعتقد اأن ابراإهيم اخل�صري ابتعد يف روايته االأ
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فكار عرب  حيث احلكايات املتال�صقة واملكتظة باحلوارات املكثفة فيما يبدو حماولة لتو�صيل االأ
اإنطاق ال�صخ�صيات ولي�ض مبو�صعتهم فيما ي�صميه ال�صيميائيون مناطق العمى التي ميكن اأن 
يتاأولها القارئ، حتى احلكاية تبدو اأفقية بدون مفاجاآت فنية، وبدون اإحداث اأي غو�صات يف 
مر الذي يف�صر  وعي وال وعي ال�صخ�صيات رغم اأنها تتخذ من ال�صيكولوجيا مدارًا لها، وهو االأ
ترهلها واإثقالها بفائ�ض لغوي كان ميكن اال�صتغناء عن جزء كبري منه، كما يف�صر اإهدار قيمة 
تبوك(  اأحد يف  اأما رواية )ال  ال�صرد.  لكل عنا�صر  املرجعية  الكتلة  ت�صكل  التي  ال�صخ�صيات 
فيبدو اأن مطلق البلوي اأراد من خاللها االتكاء على املكانية كقيمة اإ�صكالية جاذبة لكنه مل 
الفرد  وخيارات  اخلليج  حرب  بعناوين  اإ�صعافها  حاول  وقد  ينبغي،  كما  باملكان  �صلته  يوثق 
اأن يكون مكمن ومربر  فكار املتناق�صة والنزوات لكن حنينه الذي يفرت�ض  التائه يف جلة االأ
عذابه املبهم مل يت�صكل كقيمة بقدر ما تبدى كف�صف�صة لغوية، جاءت على �صكل تبعي�صات 
م�صتعجلة ال تت�صبع بلقطة م�صهدية وال تراعي اأهمية تخليق �صخ�صية قادرة على اال�صتن�صاب 
للمكان �صواء املنت�صل منه اأو املهاجر اإليه، فتبوك التي اأفرط يف تلفيظها وتو�صيفها مبدينة 
�صود مل جتعل من بطله فيل�صوفًا كما حاول  احلفر يف هذا املجرى مرة تلو اأخرى.  احلزن االأ
على  حتر�ض  وبالتايل  اأفقي  بتواتر  ت�صري  التي  املك�صوفة  الروايات  من  اأنها  اعتقد  كنت  واإن 

التما�ض معها كمو�صوع ولي�ض كمعطف فني.

إبر�هيم �خل�صري طبيب نف�صي ..هل وجدت يف رو�يته �لكث�فة �ل�صيكولوجية ؟ � $
- مل اأتلم�ض هذا املنحى فهي جمرد تداعيات ل�صخ�صيات ال متار�ض تفككها الدرامي داخل 

ال�صرد بقدر ما يتم اإ�صقاطها ككتل كالمية منب�صطة بدون ا�صتبطان لن�صيجها الداخلي.

�صي�ء( خذلتني.. كنت �نتظر منه عماًل  $ رو�ية �أحمد �لب�صري )ف�صل �آخر يف حي�ة �لأ
خمتلف�ً فهو لديه �أدو�ت �لكت�بة �لرو�ئية..�أنت كيف وجدته� ؟

- مرتبكة وبدون خط �صردي ميكن تق�صيه. كاأنه اأراد اأن يكتب رواية مما ي�صمونه رواية 
)الت�صيوؤ( اإذ ال يوجد فكرة م�صتوية، وال �صيطرة على ال�صريط اللغوي وتعرجات احلدث الروائي. 
اأي�صًا،  وال�صدمة  والروؤية  اللغة  عنفوان  على  يراهن  �صبابي  جيل  اإىل  ينتمي  الب�صري  اأحمد 
ويريد اخلروج من عقدة ما زالت تتحكم يف امل�صهد الروائي املتمثل يف ثنائية )عبدالرحمن 
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منيف/رجاء ال�صانع(. وقد حاول على ما يبدو اأن يختلف ولكن بدون خارطة بديلة لالن�صقاق 
اأدري ب�صراحة ملاذا كان  اأن روايته تفتقد الت�صويق. ال  عن التقاليد ال�صردية. واملربك اأكرث 
م�صتعجاًل اإىل هذا احلد، ومل ياأن�ض لقارئ �صمني ميكن اأن ي�صبط مو�صوع واإيقاع روايته كما 

�صتغالق. ينبغي. اأظنه مل يح�صب امل�صافة جيدًا ما بني لذة الغمو�ض ومتاهة االإ

$ �لع�م �مل��صي ك�ن للرو�ية �لن�ص�ئية ح�صوٌر لفٌت  يف و�رفة �ميمة �خلمي�ص وك�ئن�ت 
مل �لف�ر�ن .. هذ� �لع�م �لرو�ية �لن�ص�ئية غ�ئبة �إىل حد م� ..�أو مل جند رو�ية  من طرب لأ

مر ؟ ن�ص�ئية يف هذ� �لع�م ذ�ت �صدى .كيف تف�صر هذ� �لأ

�صهدنا  كما  اأ�صهر  بعد  ن�صائية  رواية  ميالد  ن�صهد  وقد  ول.  االأ ربعه  العام يف  زال  ما   -
ميمة اخلمي�ض يف نهاية العام املا�صي. وكمتابع لل�صاأن الروائي اأظنك قد  رواية )الوارفة( الأ
يوؤخر  ما  اأن  واأظن  وتردد.  بحذر  قنوات  عرب  م�صاريعهن  ي�صربن  خريات  الأ وعود  عن  قراأت 
ظهور روايات ن�صائية جديدة ذات نكهة مميزة يعود اإىل ا�صتنفاد امل�صهد الثقايف للراغبات يف 
احل�صور الثقايف واملهجو�صات باالنتماء اإىل نادي الروائيني، وكذلك اإىل ما ميكن اأن ن�صميه 
قلق الرواية التالية لالتي جربن االإطاللة برواية ج�ض نب�ض. كما اأن خيبة اال�صتقبال كانت 
والتعايل على جراحها. ومن ميتلك  الت�صامي عليها  واإن مت  للبع�ض  بالن�صبة  الوطاأة  �صديدة 

قدرة على الر�صد ال يتوقع خطفات روائية ن�صائية مباغتة اإال من اأ�صماء حمدودة جدًا. 

�لرو�ية  يف  �لنموذج  هم�  هل  �ل�ص�نع(.  منيف/رج�ء  )عبد�لرحمن  ثن�ئية   $
�ل�صعودية؟

- ال، هي عقدة اأكرث مما هي منوذج، ففي البداية حاول بع�ض الروائيني تقليد منيف على 
داب  نهار( املاأخوذة ا�صاًل من االآ امل�صتوى ال�صكلي يف تقدمي ما يعرف مبفهوم )الروايات االأ
املو�صوعات  م�صتوى  وعلى  اأ�صمل،  مبعنى  مطوالت  اأو  ورباعيات  ثالثيات  �صكل  على  العاملية 
ثر  االأ بالتحوالت االجتماعية. وما زال هذا  املتعلقة  ال�صيا�صية وامل�صامني  الهواج�ض  مبقاربة 
العناوين  التماهي مع  املتاأخرة حتى على م�صتوى  املنجز يف لقطاته  �صاريًا يف بع�ض جوانب 
اأو معار�صة االعتقادات ال�صيا�صية املنيفية من باب االإعالن عن مرويات م�صادة. اأما منوذج 
التي حظيت  والروائيات، فاجلماهريية  الروائيني  للكثري من  ال�صانع فما زال حمريًا  رجاء 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

144

بها ت�صري اإىل خلطة روائية �صرية يحاول اأغلبهم تخر�ض �صرها وتقليدها حتى من قبل اأ�صماء 
كبرية حيث يالحظ ا�صتدخال احلوارات والتعليقات باللغة االجنليزية، وتخفيف جرعة اجلمل 
ال�صردية حد تبهيته واإفقاده املتانة، واإ�صفاء طابع اخلفة ال�صعورية على ال�صخ�صيات، وكذلك 
التطرق ملو�صوعات هام�صية �صغرية كانت هي ع�صب وروح رواية )بنات الريا�ض( ولكن بدون 
قدرة على اقتنا�ض �صر حيويتها داخل ال�صرد، واإن كان هذا العر�ض التمثيلي ال يعني تعميمها 
كنموذج روائي مثايل. وميكن اال�صتدالل على جانب هام من هذه العقدة من خالل مالحظة 
حالة )النفاق الثقايف( املتف�صية بني الروائيني والروائيات، فرواية مثرية للجدل مثل )بنات 
ن قراءتها، اأو جمرد االطالع عليها.  الريا�ض( ينفي الكثري من الروائيني والروائيات حتى االآ
وهذا - بت�صوري - غري �صحيح ويدل على حالة من الرهاب تعرتي امل�صهد الروائي، فيما نقراأ 
بداعية، اأو ُتخرج  ت�صريحات بني حني واآخر تتن�صل من �صطوة عبدالرحمن منيف واأبوته االإ
�صف ي�صاعد  منجزه بكامله من خانة الفعل الروائي وتعتربه جمرد كاتب خطاب �صيا�صي، ولالأ

ة املنتج املزيف. اخلطاب النقدي على تعزيز هذه العقدة اإما بالتجاهل اأو التهمي�ض اأو مماالأ

مر يتج�وز م�ص�ألة  $ �أعتقد �أن خيبة �ل�صتقب�ل ل تعيق �أحًد� عن كت�بة �لرو�ية ..�لأ
قبول �لق�رئ �أو حتى �لن�قد. �أرى �أنه ل يز�ل �لهدف لدى من يكتب �لرو�ية هو �حل�صول 

على لقب رو�ئي �أو رو�ئية ؟

- اخليبة ال تعني بالتاأكيد اأن اإنتاج الرواية �صيتوقف، بل العك�ض هو ال�صحيح فامل�صهد 
على موعد مع ركام هائل مما يت�صّبه بالرواية ولكن ما ق�صدته هو اأن هنالك اأ�صماء �صتفكر 
التفكري  ال�صخ�صية، وهذا  املكا�صب  تعزز  رواية خمتلفة  اإنتاج  للح�صور، ويف  يف �صكل مغاير 
جتاوز  قد  الن�صائية  الرواية  مع  التفاعل  اأن  خ�صو�صًا  كلها،  ولي�ض  �صوات  االأ بع�ض  �صيبطئ 
كما  امل�صاءلة،  م�صتوى  اإىل  باملنجز  اال�صتب�صار  حمطة  وتخطى  والتع�صيد،  الت�صايل  مرحلة 
يتبدى ذلك بو�صوح يف وجود قارئ ميار�ض التهمي�ض املتق�صد كموقف قرائي ذوقي، ويرف�ض 
موؤخرًا،   ال�صادرة  اجلامعية  الر�صائل  يف  وكذلك  مبجانية،  لقاب  واالأ النيا�صني  تعليق  بوعي 
والتي توؤكد تهافت املنجز ووهنه كما يتاأكد ذلك عند نورة القحطاين وخالد الرفاعي و�صماهر 
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ال�صامن ومن�صور املهو�ض.

$ م� ز�ل ب�لرو�ية تتجه �إىل �ملجتمع ..�إىل ذ�ت �لق�ص�ي� �مل�صتهلكة .يف ر�أيك متى جند 
رو�ي�تن� تتجه �إىل �لذ�ت �إىل �لتف��صيل �ل�صغرية ؟

- املجتمع بكامله ال يتجه اإىل هذا املكمن الوعر اإال عندما ميتلك القدرة واجلراأة على 
اللحظة،  ا�صتحقاقات  من  للفرار  متويهية  لغة  العموميات  بعوراته.  قرار  واالإ نف�صه  جمابهة 
ممرات  جمرد  غلب  االأ يف  هي  املو�صوعات  على  تتكئ  التي  الروايات  اإن  القول  ميكن  وعليه 
الذي  القوي،  واملجتمع  الذات  �صمة  فهي  الذاتية  باجلرعة  املحقونة  الروايات  اأما  للهروب، 
عدم  اإىل  بالنظر  حاليًا  بعيدة  املرحلة  هذه  اإن  واإظن  واالنعطاف.  للتغرّي  اال�صتعداد  ميتلك 
اأو حتى كتابة �صري ذاتية، وكذلك عدم االعرتاف باأهمية وجود  وجود تقاليد اعرتاف وبوح 
التفا�صيل ال�صغرية  اإىل كون كتابة  �صافة  التف�صيلية، باالإ اليوميات وحميميات الذات  دفرت 
حتتاج اإىل ذات قادرة على متّثل طبيعة الكتابة ال�صادمة التي توؤكد مقولة تفيد باأن الرواية 
زمة تكمن يف جوهرها يف معنى الكتابة بالن�صبة ملنتجي الرواية،  هي طرح احلياء. اأظن اأن االأ

ويف قدرتهم على ا�صتيعاب معنى جت�صيد اخلربات اللغوية والاللغوية يف قالب اأدبي.

$  يف ملتقى قر�ءة �لن�ص 9  ��صتحوذت �لرو�ية �ل�صعودية على �هتم�م �لنق�د ..كيف 
تقر�أ تلك �لقر�ء�ت �لنقدية وهل جتده� تعرب مت�ًم� عن �ملنجز  �لرو�ئي �ملحلي؟

وراق ال تليق ب�صمعة ملتقى الن�ض الذي يعترب عالمية ثقافية وريادية  �صف اأغلب االأ - لالأ
يف امل�صهد، فبع�صها جمرد ملخ�صات �صطحية وتقريرية لرواية واحدة اأ�صبه ما تكون بالقراءة 
ذهان رداءة النقد الذي ال يعني اإال اإعراب الفاعل. وبع�صها لي�صت  االنطباعية التي تعيد اإىل االأ
وراق املعاد تدويرها  اأكرث من عناوين م�صتعجلة وغري م�صبعة بالتحليل والدر�ض، ناهيك عن االأ
على اأكرث من منرب ويف اأكرث من منا�صبة بدون اأي جهد، وهي ال تعرب عن حقيقة املنجز، وال 
حتقق ما ي�صميه �صانت بيوف )القراءة العادلة( التي تعني التعامل بح�صافة وحب واإخال�ض 
�صئيل  هام�ض  ليتبقى  باملقابل.  النقدي  اخلطاب  كفاءة  حتى  تعك�ض  وال  الروائي،  املنتج  مع 
تكمن فيه الفاعلية واجلدية وميكن الرهان عليه وتو�صيعه. واملع�صلة ال تكمن يف هذا امللتقى 
وح�صب بل يف كل امللتقيات تقريبًا ويف اأغلب املنا�صبات املنربية حيث ال توجد جلنة قادرة على 
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ن  وراق املقدمة وغربلتها وا�صت�صفاء املنا�صب منها. واأعتقد اأن امل�صهد يحت�صن االآ فح�ض االأ
ر واجلدية ت�صكيل ور�ض ملناقدة املنجز  طابورًا من النقاد والناقدات، وميكن ب�صيء من التب�صّ

�صماء امل�صتهلكة فقد اآن اأوان ترجلها عن املنرب. وحمايثة انفجاراته. اأما بع�ض االأ

$ حو�ر رو�ية �صورة �لري��ص )�أحمد �لو��صل(؟
- اإذا كانت رواية : »هند والع�صكر« لبدرية الب�صر اتخذت من بيئة العمل يف امل�صت�صفى 
براهيم اخل�صري و»الريا�ض  وىل« الإ يام االأ مكانًا جزئيًا يف ال�صرد.جند اأن روايَتْي : »عودة االأ
نوفمرب 90« ل�صعد الدو�صري جتعل تلك البيئة  م�صرَح اأحداث الرواية. »�صورة الريا�ض« اأي�صًا 

اختارت تلك البيئة . فما هي مغريات  املكان الذي جعل روايتك تتخذه م�صرحًا للرواية ؟ 

- بيئة العمل الروائي هي )م�ْصَرح اأو َمْر�َصح( اأي: مكان افرتا�صي، وتعيينه بـ)امل�صت�صفى( 
حداث، ولعلك  بطال واالأ هو دائرة الظل اأْي: م�صاحة من اجلغرافيا معينة حركتها حمكومة باالأ
ت�صرتط  واإدارية  طبية  )مهن(  بيئة  يكون  اأن  قبل  اجتماعية  بيئة  )امل�صت�صفى(  اأن  الحظت 
جمتمع  ويف  واأدوات.  واأجهزة  �صات  وممرِّ واأطباء  عيادات  من  الظاهرة  املعامل  تلك  وجوده 
يعاين )التهابًا واحتقانًا( اإيديولوجيًا يف مفاهيم �صلوكية ملتب�صة حني ال يفرق بني )االختالط 
�صا�صي  واخللوة( تبقى بيئة )ال�صرورات( تبيح لل�صرد اأن يجد نوافذه، خا�صة خارج املكان االأ
�صواق  حجبة واحلواجز املادية واملعنوية )نافذة( يف كل ال�صوارع واالأ ن االأ �صرة(، الأ )بيت االأ

نوثة والذكورة حتى ليغدو املكان )احتالاًل وا�صتدمارًا( ذكورًيا . واملقاهي واملطاعم بني االأ

)�صمرية(  �ل�ص�ردة  �أن  ف�ملالحظ  م�ص�ألة مربكة.  نثى  �لأ ل�ص�ن  على  �ل�صرد  يتم  �أن   $
بقدر م� ت�أخذن� �إىل تف��صيل �أنثوية يف �حلو�ر �إل �أنن� ن�صعر بح�صور �حل�ص �لذكوري . هل 

ك�نت �مل�ص�ألة مربكة لديك ؟ 

نثى م�صاألة  ل / امل�صطرة : »اأن يتم ال�صرد على ل�صان االأ - من اأين جاءت هذه العبارة الَف�صْ
ثت /ُحِكَي عن )�صمرية( و�صواها  مربكة«، وهل املعيار ي�صبق العمل املدرو�ض ؟! . مثلما حتدَّ
ث / ُحِكَي عن )تركي( و�صواه )اإبراهيم  )ثناء وجنالء وعائ�صة وديبورا ومينا( كذلك حتدَّ
وطالل وعبد اهلل وبدر( . امل�صاألة هي عدم قبولك –ورمبا فئة اأخرى- اأن تكون الكتابة ممكنة 
فالنماذج  بل�صان رجل،  �صاردة(  اأو  لـ)كاتبة  اأي�صًا  والعك�ض  امراأة  بل�صان  �صارد(  اأو  لـ)كاتب 
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كثرية عندما  حققت جناحًا يف ال�صعر وال�صرد : نزار قباين واأحالم م�صتغامني وهدى بركات 
خرين ذوي )الذاتوية( املُْفِرَطة.. . ولكن يبقى هذا النجاح  )�صعًبا( تقبله على االآ

ح�لت �لكثرية �أرهقت �لن�ص . هل ج�ءت لت�صد  $ �لرو�ية حتمل حك�ية �صغرية  و�لإ
�ص��صية للن�ص ؟  �لفر�غ  يف �حلك�ية �لأ

و�صمرية(  )تركي  اأ�صا�صيتني  حكايتني  اعتمد  الريا�ض،  �صورة   : يف  الروائي  الن�ض   -
حاالت فهي تطوير  وحكايتني ثانويتني )ثناء وفاتن( و�صفة ال�صغر من الكرب م�صاألة نظر . اأما االإ
)لعبة التداعي( يف الن�ض، فاحلكايات )�صوالف و�صباحني وحزايات وحدوتات وخرايف ..( 
تبداأ ِبـ)كان يا ما كان( وتنتهي بـ )اأفعال اخلتام : متت- مت القول، النهاية-انتهى الكالم( . 
اأما الن�ض الروائي املعا�صر )اأو ما بعد احلداثي( فعندما )يت�صابك( معرفيًا وثقافيًا و�صعريًا 
وتاريخيًا واجتماعيًا و�صحفيًا ومعلوماتيًا –هذه اإحاالت الرواية – يوؤكد م�صاألتني مهمتني يف 
بداعية عرب  قة الرتاكم املعريف والثقايف والكيفية االإ اأي خطاب اإبداعي : اأواًل العامودية حمقِّ
فقية حمققة البعد اجلمايل والتقني  دبي  واأر�صيفه التاريخي والنقدي . وثانيًا : االأ النوع االأ
اأقول:  اأجدين  وبهذا  والق�صوى.  املمكنة  واحتماالته  الفني  ال�صكل  ال�صخ�صي عرب  �صلوب  واالأ
مر ومل يجده اأو )كابد( رف�ض اإثبات اأنه اأخفق  حاالت )ترهق( القارئ الذي )يتحفز( الأ االإ

فيما بحث عنه !

$ يف �لرو�ية تكر�ر  مل� حدث يف غزو �لعر�ق للكويت  مل  جند �بتك�ًر� يف �لروؤية مل� 
إذ� م� علمن� �أن �أكرث من رو�ية �صجلت  حدث. هل ��صتع�دة �حلرب ل تفر�ص روؤية مغ�يرة  �

تلك �حل�دثة رو�ئي�ً ؟ 

- اإن عبارات مثل: )تكرار ملا حدث( اأو )ا�صتعادة احلرب( اأو )�صجلت تلك احلادثة( 
مطلقة وم�صو�صة  لكونها تعتمد  )ظن( امل�صابهة ال )نقد( املقارنة. ولعل ورود احلدث يف رواية 
الذي  الن�ض  رات( كونه  لتاريخ )املذكَّ اأ�صا�صية  )اأر�صية(  للخ�صري هي  وىل  االأ يام  االأ :عودة 
بنيت عليه الرواية كاملة ومل تتجاوزه يف قلق وجودي ذاتي، واأما يف رواية : القارورة ليو�صف 
خالقية  املحيميد فكان احلدث برمته هام�صيًا متامًا واإمنا تركيزه على م�صاألة انهيار القيم االأ
يف املجتمع اآنذاك. واأما حدث )حرب اخلليج الثانية -1990( فهو يف رواية : �صورة الريا�ض، 
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يك�صف اأمورًا كثرية وعلى م�صتويات عدة، فعلى م�صتوى )فردي( حقق �صدمة وعي بالتاريخ 
نرثوبولوجيا،واأما  واالأ والتاريخ  اجلغرافيا  لكذبة  معرفًيا  وت�صاوؤاًل  يديولوجيا  واالإ وال�صيا�صة 
يديولوجية فطرح ال�صك  وراق االإ غطية وخلط االأ على م�صتوى )اجتماعي( فحقق انك�صاف االأ
والوهم ال�صوؤال واحلوار، وعلى م�صتوى )اإيديولوجي( �صرب ثوابت املجتمع يف الهوية واالنتماء 
وامل�صتقبل . واأما )الروؤية( فهي ال )تبتكر( بل نتاج  موقف ذهني / فكري تنبني فل�صفته وفقًا 
الرواية جاءت   حداث، و)الروؤية( يف  لل�صخ�صيات وتعاملها مع االأ القيمة املو�صوعية  لقراءة 
نة واملروَّجة( اأعالها جهل تاريخ منطقة جند )قبل خم�صة  بال�صك يف التاريخ واأحداثه )املدوَّ
اآالف �صنة( واأدناها اأ�صل ا�صم )تركي ولهجته( من اأين جاءا؟ . الروؤية تاأتي من ت�صاوؤل اأو 

اإيحاء اأو ذرى ال بـ)ا�صتباه( تكرار احلدث اأو ا�صتعادته اأو ت�صجيله !

نثى.  �لأ بل�ص�ن  �لتعبري  برك�ت .جنحو� يف  و�أحالم م�صتغ�مني وهدى  قب�ين  نز�ر   $
�أحمد �لو��صل وقع يف م� وقع فيه تركي �حلمد يف رو�ية : »جروح �لذ�كرة«. ك�نت �حل�لة 

نثوية �لرو�ئية؟  �لذكورية ط�غية يف �ل�صخ�صية �لأ

نثى من جهة وما قدمته كل من  اأنك تخلط بني ما قدمه نزار قباين ب�صوت االأ - يبدو 
تراها  التي  الطاغية(  )الذكورية  م�صاألة  اأما  الذكر.  بل�صان  بركات  وهدى  م�صتغامني  اأحالم 
اأ�صلوبًا ومو�صوعًا - فرمبا يت�صل مبا  – مع فارق كبري بيننا  يف روايتي ورواية تركي احلمد 
ك�ص�صوار(  نثى عن الذكر اإال )االإ نثوية اإزاء الذكورية، فلعلك ال ترى يف فارق االأ تفهمه من االأ

الع�صوي! 

$ �للغة ك�نت ت�أخذ م�صتوى ع�لي�ً من �لر�ص�نة  و�أحي�ن�ً ت�أتي يف �صكل خط�بي مب��صر .ثم 
تهبط �إىل لغة حمكية �أقرب �إىل لغة �ل�ص�رع. هذ� �لتب�ين يف م�صتوى �للغة م� هو مربره؟ 

د م�صطلحاتك. على اأي حال، م�صتويات الكتابة  - ماذا تق�صد بـ)اللغة(؟ . اأودُّ اأن حتدِّ
فللراوي/ـة   . اخلطاب  وحال  اخلطاب،  �صاحب/ـة   : اأولها  عدة  اعتبارات  متليها  ال�صردية 
اأن  فما ميكن  واأما حال اخلطاب  ..اإلخ.  املتكلم/ـة خطاب  اأو  الغائب/ـة  ولل�صمري  خطاب، 
اأن تقول:خطابي مبا�صر، وما  –رمبا هذا ما دعاك  : مناجاة ذاتية فله خطاب  يكون حاله 
كان حوارًا –ح�صب �صخ�صياته وطبقاتهم وفئاتهم- فله خطابه اأي�صًا –رمبا جعلك هذا تقول 
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: لغة حمكية اأقرب اإىل لغة ال�صارع. فتباين امل�صتويات يف اأ�صلوب �صرد الرواية تباين للحال 
واأ�صحابه.

و�جل�هز  �ملك�صوف   �لهج�ء  .هذ�  فيه  مب�لغ  وب�صكل  �لرو�ية  يف  يتكرر  للري��ص  �لهج�ء   $
�أل�صت ترى ب�أن لعبة �ل�صرد تقت�صي على �لرو�ئي �أن ين�أى عن هذه �ملب��صرة �لتي ت�صعف �لن�ص؟ 

- الريا�ض كمدينة . لي�صت تهجى واإمنا كحالة ح�صارية )تنتقد( اأي: ا�صتظهار ح�صنها 
ل الب�صر كما  ن املدن تتنقل مثل ترحُّ من قبحها  ح�صب تراكم التجربة الب�صرية واإجنازاتها. الأ

اأنها حتيا ومتوت مثلهم اأي�صًا.  وهذه ا�صرتاتيجية ن�صية ملواجهة الب�صر ال املدينة نف�صها !

�لري��ص  �صورة  جتد  .هل  رو�ئي  كمك�ن  �لري��ص  �تخذت  متعددة   رو�ي�ت  هن�ك   $
قدمت �صيئ�ً خمتلف�ً ؟ 

بعدها-  –كذلك  الرواية  اأكتب  اأن  قبل  فاأنا   . �صواي  ال�صوؤال عند  اإجابة هذا  غالبًا،   -
اأعرف ما اأنا ذاهب اإليه لذا فاملقارنة لي�صت واردة . 

$ هل رو�يتك مكتوبة للق�رئ �لنخبوي ؟ 
- هل هذا اعرتاف باأنك مل ت�صتطع االن�صجام معها ؟ . �صاأحرتمه اإذا كان كذلك. ولكن 

كل عمل اأدبي يخلق متلقيه. 

$ �لبع�ص ر�أى �أن رو�يتك رو�ية موؤدجلة .هذه �لروؤية ب�صب �أن �لرو�ية تتجه لالنت�ص�ر 
مر ؟ لتي�ر �صد تي�ر �آخر .كيف ترى هذ� �لأ

- ما امل�صكلة اأن تكون موؤدجلة ؟ . ال�صياق الثقايف واالجتماعي وال�صيا�صي )ملعون ومقهور( 
ر بـِ )اأو تدافع  عن( القيم  يديولوجيا، فمن الطبيعي اأن تكون هناك اإيديولوجيا م�صادة تذكِّ باالإ
ن�صان واأخرى �صده! ن�صانية )احلق والعدالة واجلمال .. اإلخ(. ثمة فرق بني اإيديولوجيا مع االإ االإ

$ ن�قد و�ص�عر وب�حث .هذه �ل�صف�ت �لثالث �أثن�ء �ل�صرد م�ذ� �أخذت منه� وم� �لذي 
تركته، وم� �لذي خ�صيت �أن يورطك يف كت�بة �لرو�ية ؟

- يبدو يل �صبب التعدد من طبع �صخ�صية برجي الفلكي امللول . عو�صًا عن م�صاألة ثقافية 
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الو�صائل  تنوع  اإىل  اإ�صافة  والواعية  اجلادة  والقراءة  باالطالع  املعرفية  امل�صادر  تعدد  هي 
وىل 2001 ثم التنقيح  دبية( . الهاج�ض الذي حتكم بي منذ الكتابة االأ جنا�ض االأ التعبريية )االأ
الحقًا على مرحلتني قبل فوزها باجلائزة 2005 وقبل ن�صرها مطبوعة عرب دار الفارابي 2007 
�صلوب، فال ميكن اأال اأ�صتفيد من جديد تقنيات واأ�صاليب كتابة الرواية العربية  هو الكيفية يف االأ
داب والفنون التي در�صتها وه�صمتها عو�صًا  كما ال ميكن اأن اأغفل جملة املعارف من العلوم واالآ
كل هذا  و�صواها.  اإعالمية  اأو  اأثرية  �صواء  دبية  االأ الكتابة غري  �صناف  الأ خرى  االأ املوؤثرات  عن 
مررت عربه وترك اآثاره على كتابتي. وال تكفي رواية واحدة الختبار اأ�صلوبي وروؤيتي كي ال يتورط 
القارئ  والناقد اأي�صًا يف منزلق الت�صنيف القاتل والقيا�ض الذاتي املحدود. ثمة رواية قادمة. 

$ رو�يتك ممتلئة ب�لق�ص�ي� �لجتم�عية . تف��صيل �لذ�ت غ�ئبة .هل ترى �أن �لرو�ية 
رة ؟  ل تز�ل لدين� رو�ي�ت مو�صوع�ت �جتم�عية مكرَّ

اإن م�صكلة تركي و�صمرية هي ذوبان موهبتيهما  اأقول:  اأو�صح اإجابته باأن  - �صوؤال مهم 
)اأو ذاتيهما( يف متثيالت الذهن اجلماعي يف الثقايف واالجتماعي العام . الفرد غائب، ولهذا 
م�ض وا�صلني عرب االإمييل كاتب  ن�صان عندنا ال يدري من هو وما يكون!. باالأ الذات غائبة، االإ
جتاوز الع�صرين اكت�صف اأنه كاتب مقالة عندما طلب منه زميله يف اجلامعة اأن ين�صر ما كتبه 
الثقايف  م�صهدنا  اأ�صماء  من  بع�صًا  اأن  اأي�صًا  تعرف  رمبا  كثري.  العينة  هذه  ومثل  مدونة.  يف 
�صبق!واأما  كتبوا �صعرًا اأو ق�ص�صًا ق�صرية اأو روايات كتبوها يف عمر متقدم، خا�صة، اجليل االأ
ن�صانية الكربى، وما يختلف هو الظروف  داب والفنون فهي مت�صلة بالقيم االإ املو�صوعات يف االآ
ال�صعودية  قبل  العربية  للرواية  متابعتي  وبحكم   . عراق  واالأ واملكان  والتجربة  والتفا�صيل 
فاأ�صتطيع اأن اأقول اأن تكرار املو�صوعات ب�صبب عدم تطور جتربة املجتمع نف�صها، �صواء كان 
�صبب ذلك فقدان الرتاكم اأو انعدام الوعي اأو عرقلة القوى االجتماعية يف املجتمع من اأداء 
القبيلي   : الت�صنيف االجتماعي  الوعي والنقد والتفكري، فهل انتهت م�صكلتنا بني  دورها يف 
واخل�صريي اأو عالقتنا باملختلف مذهبيًا )�صيعي اأو اإ�صماعيلي( اأو دينيًا حتى، اأو م�صكلتنا مع 
بي�ض اأو تكوين  وم�صاءلة هويتنا عرب التاريخي واجلغرايف مقابل ال�صيا�صي  �صود / االأ اللون االأ
�صود  واالجتماعي والثقايف ؟. فحني يكتب اأحدهم رواية يتوهم يف ربطه جينيًا  بني اللون االأ
واملثلية . اأتعتقد اأن هذا يعرف ماذا يكتب؟ اإنه ال يختلف عن جهل كثري من الواعظني، عن 
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االت ال�صدرية بدعة وهي ال ترد ثديًا عن ال�صقوط  دوا باأن لب�ض احلمَّ دور املالب�ض، حني ندَّ
كما ال تبعد عن التحدث الكاذب من الواعظني بل�صان الطب يف اأمور ح�صا�صة وخطرية حيال 
اإيديولوجيا ال�صطحية  واأمور الدنيا واملعي�صة! املجتمع املحافظ لكرثة بطئه، وحتكم  اجلن�ض 
واحلماقة، ت�صيق فر�ض دفع التطور فتنعدم فيه التحوالت )اأو القفزات( يف امل�صتويات التي 
خر ثمة قليل من املجاميع ال�صعرية والروايات والق�ص�ض الق�صرية  مر االآ تغذي ح�صارته . االأ
را اإال اإذا خدعتنا الكثري  وال�صري الذاتية التي تتحدى التاريخ لتبقى . فال اأعتقد اأن هناك متكرِّ

�صدارات ملجرد و�صمها مب�صمى )رواية( اأن تكون كذلك.  من االإ

م�ر�ت  $ رو�يتك ح�ئزة على ج�ئزة موؤ�ص�صة �ل�صدى لل�صح�فة و�لن�صر 2006/2005 ب�لإ
�لعربية �ملتحدة. ومع هذ� �ل�صتقب�ل له� مل يكن بتلك �جلم�هريية . كيف تنظر مل�ص�ألة 

�لتلقي بن�ء على م� حتقق لرو�يتك ؟

ول،  االأ عت عملي  املوؤ�ص�صة حني �صجَّ القائمني على  الت�صجيع واالهتمام من  ر هذا  اأقدِّ  -
مارات يف ت�صجيع الروائية ليلى اجلهني. ولكن ي�صبق ق�صية  ورمبا �صبقتني موؤ�ص�صة اأخرى يف االإ
التلقي م�صاألة اقت�صادية و�صيا�صية – ثقافية، نعرف م�صكلة توزيع وت�صويق الكتاب العربي، فما 
بالك يف م�صكلة ثقافة الن�صر لدينا حني تنعدم ون�صطر اإىل طباعة اأعمالنا خارج البالد هربًا 
من اأزمة انعدام دور الن�صر والرقابة ذات النيات املبكرة. ولكن يبدو يل اأنه حدث موؤثر عندما 
تنفد اأكرث من 200 ن�صخة خالل ثالثة اأيام يف معر�ض الكتاب الدويل بالريا�ض �صنة �صدور 
الرواية 2007 فهذا يوؤكد كرثة الطلب بالقراءة ولي�ض من ال�صرورة االفرتا�ض اأن كرثة اأو قلة 
الكتابات االنطباعية والنقدية معيار النت�صارها  عو�صًا عن اأنه ال زالت تاأتيني اأ�صداء متفرقة 
كرث،  لكرتوين ور�صائل اجلوال عنها، و�صاأعترب ذلك اإطراء منك حني تتو�صم االأ عرب الربيد االإ
وىل، فال بد من االنتظار لظهور رواية ثانية رمبا تختلف امل�صاألة ونرى تلقيًا  ولكنها الرواية االأ

ذا �صورة اأخرى!
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حوار الدكتورة سعاد المانع:
عن تجربة أميمة الخميس الروائية

وىل«:  »م� ع�دت �لري��ص  ي�م �لأ إبر�هيم �خل�صري يف رو�يته »عودة �لأ $ يقول �لرو�ئي �
هي �لري��ص، �صيء م� تبدل فيه� » من هذه �ملقولة كيف جتدين �لري��ص يف رو�ي�ت �أميمة 
وهل ن�صتطيع �لقول ب�أنه� ل تكتب ت�ريخ �لري��ص �لجتم�عي يف �صكله� �لعلني ولكن نر�صد 
ذلك �لت�ريخ يف رو�ي�ته� من خالل ر�ئحة �ملك�ن و�لطقو�ص �لتي مت�ر�صه� �ل�صخ�صي�ت يف 

ن�ص�نية و�لع�طفية ؟ عالق�ته� �لإ

- رمبا اأمكن القول اإن التاريخ الذي حتمله روايتا اأميمة اخلمي�ض »البحريات« و»الوارفة« 
اأن  ال�صعوبة  لكن من  املدينة يف فرتة زمنية معينة  املراأة يف هذه  تاريخ  الريا�ض هو  ملدينة 
خرى املت�صلة بال�صيا�صة  نقول اإن تاريخ املراأة وتطوره يف الريا�ض ينف�صل عن التطورات االأ
واالقت�صاد والتعليم وتركيبة ال�صكان املتنوعة التي حدثت يف هذه املدينة. وتاريخ املراأة هنا 
يحمل �صورة املراأة و�صورة املجتمع من زاوية نظر الن�صاء خالل ال�صخ�صيات الن�صائية التي 
ظهرت يف الروايتني.  هذا التاريخ غري املكتوب ر�صميا هو تاريخ �صريحة من املجتمع الداخلي 
يف الريا�ض من خالل ر�صد �صورة املراأة وتنوعها يف اأ�صر تقليدية عريقة يف املنطقة تنتمي 
اإىل طبقة ثرية اأو و�صطى قريبة من الرثاء )اآل معبل، اآل م�صري، اآل مبطي(، ومن خالل ن�صاء 
�صر التقليدية من خالل الزواج فاأ�صبحن  عربيات قادمات من ال�صمال ارتبط بع�صهن بهذه االأ
لهن  الزوج  تف�صيل  بالتعايل عليهن من خالل  ي�صعرن  اأزواجهن  الن�صاء يف  لهوؤالء  �صريكات 
ومن خالل التقدم الن�صبي احل�صاري الذي حتمله املدن ال�صمالية التي جئن منها، كما ارتبط 
�صر من خالل التدري�ض للبنات اأوالعمل اأو ال�صداقة. تاريخ املراأة يف  خر بهذه االأ بع�صهن االآ
الروايتني ي�صور جانبا من تاريخ املراأة يف ال�صعودية يرتبط مبنطقة جند عموما بتقاليدها 
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املتوارثة  كما يرتبط مبدينة الريا�ض ومعاملها البيئية واالقت�صادية وال�صكانية اخلا�صة ب�صفتها 
العا�صمة. مع هذا ميكن القول اإن ما حتمله الروايتان مع تنوعه يف النظرة اإىل طبقات املجتمع 
طباء )طالب وطالبات اجلامعة( يف كلية الطب يف  االأ بني )جمتمع احللة( مثال، وجمتمع 
جامعة امللك �صعود، وبني فئة العمال )العاملة الهندية( التي حت�صر ال�صندويت�صات من خلف 
باب املنزل ل�صيدتها يف البحريات، و)ال�صائق الفليبيني بابلو( يف الوارفة الذي يو�صل عثمان 

امل�صري اإىل امل�صجد يف اأوقات ال�صالة. 

يف  الن�صاء  تاريخ  من  �صريحة  تقدمان  حني  الروايتني  اإن  اأقول  اأن  ميكن  هذا  كل  مع    
الفرتة  يف  الريا�ض  يف  موجودا  كان  ما  كل  متثل  ال�صريحة  هذه  اأن  هذا  يعني  ال  الريا�ض، 
اأن  الروائية  اأو  الروائي  لي�ض املطلوب من  الروايتان.  بطبيعة احلال  التي ت�صورها  الزمنية 
ميثل متثياًل تاما جميع الفئات التي عا�صت يف فرتة معينة يف بيئة معينة، لكن يكفي اأن يقدم 
تاريخ  لر�صد  بالن�صبة  اأما  عنها.  �صمعنا  اأو  املجتمع  هذا  يف  نعرفها  كاأننا  ن�صعر  �صخ�صيات 
الريا�ض االجتماعي يف �صكله غري العلني من خالل »رائحة املكان والطقو�ض التي متار�صها 
ن�صانية والعاطفية«، ففي قراءتي للروايتني اأجد ت�صورا خمتلفا.  ال�صخ�صيات يف عالقاتها االإ
يف  اأراه  ما  الريا�ض.  يف  للمجتمع  العلني  غري  التاريخ  ر�صدت  �صابقة  اأخرى  روايات  هناك 
ل�صخ�صيات  خا�صة  �صمات  يقدم  اأراه  والطقو�ض...«  املكان  »رائحة  اأنه  على  اإليه  اأ�صرت  ما 
الرواية مما يعطي هذه ال�صخ�صيات خ�صو�صيتها التي ال جتعلها تغيب يف �صباب كثيف �صمن 
اأراه  يف الروايتني  يقدم جانبا من �صور الن�صاء يف  اأخرى �صابقة،  كما  �صخ�صيات روايات 

الريا�ض ال جندها يف روايات �صابقة.  

$ يف رو�ية �لبحري�ت جند �أب� دحيم وبن�ته �ل�صبع �لذين �ختفو� يف ظروف غ�م�صة، 
ل معبل فذلك �لختف�ء �لغ�م�ص جعل �أب� دحيم وبن�ته حك�ي�ت  ك�نو� ميثلون رعب�ً حقيقي�ً لآ
إ�ص�ر�ت بتمتع �جلوهرة  �أ�صطورية و��صحبو� يف م�ص�ف �جلن، ويف رو�ية �لو�رفة ك�نت هن�ك �
�صطورية م�  �ص�رة �نقطعت خالل �ل�صرد. هذه �خلطف�ت �لأ مبز�ي� وكر�م�ت. لكن تلك �لإ

�ص�ر�ت تدخل ن�ص �أميمة يف �لو�قعية �ل�صحرية ؟ هي دللته� يف �ل�صرد وهل هذه �لإ

�صطورية يف كل جمتمع ويف كل زمن من وجود ذهن ي�صدقها.  - تنبع قوة احلكايات االأ
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بي دحيم وبناته  والرعب احلقيقي الذي ا�صتوىل على اآل معبل من وراء االختفاء الغام�ض الأ
ال�صبع يوحي للقارئ )القارئة( بب�صاطة العقلية التي ينتمي اإليها املجتمع الذي يعي�ض فيه اآل 
معبل و اال�صتجابة لهيمنة اخلرافة عليه. جنحت الرواية يف ت�صوير جمتمع يهيمن عليه ذهن 
الذهني  والتحليل  �صياء  لالأ الواقعية  النظرة  عن  ويبتعد  اخلرافة  ت�صديق  اإىل  يجنح  ب�صيط 
يل  فيبدو  وكرامات«  »مزايا  عليه  اأطلقَت  مبا  اجلوهرة  ومتيز  للوارفة  بالن�صبة  اأما  مور.  لالأ
هذا خمتلًفا، يبدو هذا امتداًدا خلياالتنا حول احلياة والنا�ض. كثري منا تكون له ت�صوراته 
تكون كرامات.  اأن  ولي�ض �صروريا  واحد منهم  لكل  املميزة  وتخيالته  خرين  االآ اخلا�صة عن 
�صارة اإىل ما  ويبدو يل – اإن كنتُ  فهمت ال�صوؤال على وجه يتفق مع ما ق�صدَت اإليه - اأن االإ
اأطلقَت عليه »كرامات« اجلوهرة مل تنقطع اأثناء ال�صرد واإمنا ا�صتمرت هذه »الكرامات« حتى 
نهاية الرواية. لقد ظل ال�صرد يف الرواية ي�صف �صبقلي من خالل تخيل اجلوهرة له م�صرية 
اإىل قرينه »ظل قرينه يلهو يف اأردية العب اأكروبات ال�صريك، يلوح لها خلفه..« �ض132. وظل 
تتاأمل  كانت  فقد  له  روؤية اجلوهرة  الكندي من خالل  الطبيب  ليربمان  يحدثنا عن  ال�صرد 

طًى ال تبدو منه �صوى نظارتيه... «  �ض257. قرينه« كان قرينه باهًتا خُمْ

$ زمن �لو�رفة �بتد�أ من حيث �نتهى زمن �لبحري�ت.. هل هذ� ي�صري �إىل �أنه� تنطلق 
يف زمن �صردي بروؤية حمددة ت�ريخي�؟

اأن   – الريا�ض  يف  حياتها  معظم  وعا�صت  جند  اإىل  –تنتمي  قارئة  ب�صفتي  اأجد    -
الريا�ض. وعلى وجه  تاريخ  وكاأمنا هما �صجل ملراحل خمتلفة متوالية من  تبدوان  الروايتني 
التحديد قد يبدو يف البحريات بدايات دخول الن�صاء يف الريا�ض اإىل التعليم، وبدايات التقاء 
بع�صهن بالعامل احلديث وبالدرا�صة العليا يف الغرب من خالل ال�صفر مع الزوج فنوال زوجة 
اأول �صعودية با�صتطاعتها  متعب  »تتحدث عن �صهادتها التي نالتها من بريطانيا » و« كونها 
كادميية امللكية  ت�صميم ميزانية ملوؤ�ص�صة جتارية كبرية  وعن ال�صهادة التي حظيت بها من االأ
الربيطانية« )كما بدا تلقي بع�صهن العلم عن طريق االبتعاث.  وقد يبدو يف الوارفة معاناة 
�صرة تقليدية متاما لكن طموحها هياأ لها اأن تثبت مكانا لنف�صها �صمن  فتاة جندية تنتمي الأ
جيل الطبيبات يف الريا�ض.  رمبا يكون هناك يف الوارفة تداخل وامتداد لزمن البحريات فال 
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تبدو يل نهاية زمن البحريات متثل البداية لزمن الوارفة. 

$ يف �ل�صخ�صي�ت �لذكورية لرو�يتي �أميمة. لي�ص هن�ك منوذج �صلبي مت�م� و�أي�ص� لي�ص 
تق�ن يف كت�بة �لرجل ودون مو�قف �ص�بقة.. هل  هن�ك منوذج �يج�بي. هن�ك م� ي�صبه �لإ
جتدين ذلك �حلي�د �لذي �صعرت به من خالل �لنم�ذج �لذكورية يف �لبحري�ت و�لو�رفة ؟

- لو كانت ال�صخ�صيات )الذكورية( حتمل منوذًجا �صلبًيا متاًما اأو منوذًجا اإيجابًيا متاًما 
له عالقة )باحلياد وعدم  لي�ض  !هذا  رواية  اأدنى حدود كونها  اإىل  اأن ت�صل  الرواية  لف�صلت 
مع  تتعامل  رواية  يف  الروائي  العمل  يف  الفن  طبيعة  لكن  الرجل(  من  �صابقة  مواقف  وجود 
املجتمع ومع التاريخ تتطلب �صخ�صيات طبيعية يف حدود البيئة التي توجد فيها.   ال�صخ�صيات 
يف الطبيعة ال ميكن اأن تكون اإما بي�صاء اأو �صوداء، لكن ما يوجد هو ذلك التداخل املعقد بني 
ن�صبة لون معني على غريه فتت�صح �صمة  اأحيانا  لوان. قد تزيد  االأ بي�ض وخمتلف  واالأ �صود  االأ

معينة يف اإحدى ال�صخ�صيات )�صواء اأكانت �صخ�صية رجل اأم �صخ�صية امراأة(. 

$ �صخ�صية )�صعد( يف �لبحري�ت هو �لي�ص�ري �لذي �ن�صم لتلك �ل�صلة �لتي مت�ر�ص 
�ل�صرب و�ل�صتم وتقت�ت �ل�صي��صة يف �إحدى �صقق »�لعط�يف«. هذ� �لقرت�ب من ��صتح�ص�ر 

�صخ�صية �ل�صي��صي �خل�ئب. م� هي دللة ��صتح�ص�ره بتلك �ل�صلبية ؟

- يف ت�صور )النقد املعا�صر( لي�ض باإمكان اأي قاريء اأن يتنباأ مبقا�صد )املوؤلف( املوؤلفة 
يقدم  اأن  ميكن  لكن  حمددة.  اإجابة   يف  الرواية  يف  ال�صخ�صية  هذه  ا�صتح�صار  داللة  حول 
القارئ روؤيته اخلا�صة وا�صتنتاجاته اخلا�صة حول وجود هذه ال�صخ�صية. يف قراءتي تبدو هذه 
ال�صخ�صية تعك�ض جانًبا ملحوًظا ل�صريحة من �صرائح املجتمع لي�ض لها من الثقافة اإال ال�صطح، 
�صماء )اليمني والي�صار مثاًل(، لكنها تعي�ض حتت  ولي�ض لها من اخلربة بال�صيا�صة غري معرفة االأ
مر ال تقوم باأي �صيء.  هذه  اأنها توؤدي دوًرا )تقدمًيا( يف املجتمع، لكنها يف حقيقة االأ وهم 
ال�صخ�صيات تت�صم بالتقليد ملجتمعات اأخرى جماورة اأو ملا قد مير بها من معلومات من خالل 
حاديث يف املجال�ض يف البلد نف�صها اأو عند ال�صفر خارج  قراءة �صطحية لل�صحف اأو �صماع لالأ

البالد ل�صبب اأو اآخر. وهي غالبا خاوية الوفا�ض من الثقافة. 

كرث  $ �صخ�صية �صع�د يف �لبحري�ت رمب� هي �ل�صخ�صية �ملركبة يف �لرو�ية، وهي �لأ



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

1��

نه� ت�صمح له ب�ل�صر�ب وهي  تعقيد�ً، فهي �لزوجة �لتي تخون، وهي �لتي تزوجه� زوجه� لأ
وجند  حق�ئبه�.  تفتي�ص  �صوى  �أهله�  من  جتد  ل  �ل�ص�م  �إىل  تذهب  عندم�  �لتي  �لزوجة 
يف �لو�رفة �صخ�صية �ص�رة بنت يحيى. وهي مت�ر�ص ذ�ت �لفعل �لذي م�ر�صته �صع�د. كيف 

تنظرين �إىل قدرة �أميمة يف تقدمي �ملر�أة يف هذ� �لنموذج �لبوف�ري ؟

وىل يف البحريات  - اأجد – يف قراءتي - بني ال�صخ�صيتني تباينا كبريا. تبدو ال�صخ�صية االأ
بيئة  اإىل  ال�صام  مي�صورة. جاءت من  لي�صت  �صعادة غام�صة يف عوامل  وبحثا عن  قلقا  تعي�ض 
الريا�ض.  يف  غريبة  وهي  ال�صام  يف  اأخاها  وفقدت  بالكراهية،  البيت  ن�صاء  وقابلها  غريبة، 
وكان لها �صرتان وزوج �صكري ال ت�صعر معه باأي توافق عاطفي ، وال حتمل �صخ�صيته ما يبث يف 
نف�صها اأي اإعجاب. كان فا�صاًل يف التجارة وفا�صال يف الثقافة وفا�صاًل يف احلديث اجلذاب. 
ووجدت يف متعب وحديثه الهاتفي جماال خلياالتها باملتعة وال�صعادة. لكن هذه املتعة حمفوفة 

باملخاطر كما اأنها حمفوفة باملنغ�صات فمتعب يف الواقع غري متعب يف الهاتف. 

اأما ال�صخ�صية الثانية �صارة بنت يحي يف الوارفة فتبدو مت�صاحلة مع ذاتها ت�صتطيع اأن 
حتقق ال�صعادة لنف�صها واأن تعرب عن ذاتها حتت اأية ظروف اإذ ال تبدو حتمل قلقا اأو �صراعا 
داخليا يجعلها تختلف مع نف�صها حتى واإن تراوح مزاجها بني الفرح واخليبة حني تعرتيها » 
ر�ض  طفرات مزاجية بني اأرجوحة الفرح واخليبًة، �ض80.. «�صارة من اأولئك الذين نبتوا فوق االأ
ليمتهنوا �صناعة الفرح، لرمبا �صارة بنت يحيى ولدت لتكون مغنية اأو راق�صة �صعيدة تخاطب 

من حولها بانثياالت اجل�صد، ولكن قدًرا �صريًرا جعل منها اأنثى مطلقة يف جند » �ض108.. 

�لرج�ل  عن  خمتلف  ب�أنه  �صع�د  �أوهم  بريط�ني�  من  ع�د  �لذي  �ملثقف  متعب   $
�ل�صحر�ويني �لذين يتع�ملون بجالفة مع �لن�ص�ء ويف رو�ية �لو�رفة جند منوذًج�  يق�بله 
عر�بي. لكل منهم� حت�يله و�صع�ر�ته �لتي يرفعه� يف جدله �لع�طفي مع  وهو �لطبيب �لأ
عر�بي هو �متد�د ل�صخ�صية متعب �ملثقف. وهل نقول �إن  �ملر�أة.. هل نقول �أن �لطبيب �لأ

إد�نة للرجل �ملتعلم و�ملثقف ؟ �صي�غة هذين �لنموذجني متثل �

- هل متعب هو من اأوهمها اأم هي نف�صها التي توهمت هذا ؟ األي�ض �صعور امللل والرتابة 
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وعدم اخلربة يف العامل ويف النف�ض الب�صرية هو ما جعلها تتوهم يف متعب �صيًئا جمياًل خمتلفا 
الواقع  ووجدت  حياتها،  يف  الركود  يغري  عما  اخليال  يف  تبحث  كانت  ورمبا   ! خرين  االآ عن 
خمتلفا. هناك اأي�صا فكرة اأخرى ت�صتحق الوقوف عندها اأحقا كل رجال ال�صحراء يتعاملون 
مر اأن يغدو بحثا  بجالفة مع الن�صاء ؟ اأمل تكن زوجة متعب تبدو �صعيدة معه ؟ اأال ي�صتحق االأ
عرابي وتبدو الت�صمية طريفة  طريفا يف اأق�صام الدرا�صات االجتماعية !اأما بالن�صبة للطبيب االأ
كل  خمتلفتان  فال�صخ�صيتان  ملتعب   امتداد  اأنه  يل  يبدو  ال  اأعرابي  و  طبيب  املفارقة  حتمل 
االختالف هذا تهيمن عليه البداوة وذاك يبدو ابن مدينة يظهر وجه الت�صابه  فقط يف كون كل 
منهما متزوج ولديه اأطفال ويف الوقت نف�صه يقيم عالقة هاتفية بامراأة اأخرى.. اأما ال�صوؤال 
حول ما اإذا كانت »�صياغة هذين النموذجني هو ميثل اإدانة للرجل املتعلم واملثقف« ؟؟ لي�ض 
مبقدوري اأن اأقرر ما ق�صدت اإليه املوؤلفة، لكن بالن�صبة لراأي ال اأرى اأن للتعليم والثقافة دوًرا 
ترتبط مبدى  العالقة بني اجلن�صني  اأن  اأرى  العالقة بني اجلن�صني.  تهذيب  كبريا يف جمال 

التهذيب يف الت�صرف. ومدى الدماثة يف ال�صخ�صية.. 

خمتلفة  بروؤية  لكن  �لغز�ل،  م�صك  رو�ية  مع  تق�طعت  كذلك  �مللح،  مدن  رو�ية   $
�أن تكتب من د�خل �ملك�ن و�أن تكتب من خ�رجه.. ف�إن ك�نت مدن �مللح  فهن�ك فرق كبري 
غيبت ح�صور �ملر�أة وك�نت رو�ية ذكورية، كذلك م�صك �لغز�ل رو�ية تكتب ب�صدية �صلبية 
�صد �ملجتمع �ل�صحر�وي جند رو�ية »�لبحري�ت« ت�صج ب�لن�ص�ء ويتم منحهن حق �حلي�ة 

�لرو�ئية ب�ن�صي�بية. كيف جتدين �لتق�طع بني �لبحري�ت و تلك �لرو�ي�ت ؟

- ال اأدري ما املق�صود بتقاطع البحريات مع »مدن امللح » ومع »رواية م�صك الغزال ». 
فلي�ض يوجد يف نظري  ثمة تقاطع اإال يف املكان. تختلف البحريات يف عواملها عن عامل مدن 
امللح، الزمن خمتلف وكذلك الروؤية. مع ذلك ال اأجد اأن مدن امللح غيبت ح�صور املراأة. لقد 
كانت املراأة موجودة يف مدن امللح ولكن كان لها دور تقليدي. اأما بالن�صبة مل�صك الغزال فتبدو 
�صورة مدينة الريا�ض تعك�ض مظهًرا خارجًيا فقط. ووجود ال�صخ�صيات الن�صائية فيها يبدو 

�صعور ن�صاء غريبات يف جمتمع غريب عنهن.

$ �ل�صخ�صي�ت �لن�ص�ئية يف �لبحري�ت ل تظهر مالحمهن ك�صح�ي� �أو �أن لديهن ح�لة 
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مر يبدو م�ألوف�ً جّد�ً، ف�أبو �ص�لح يعدد من �لن�ص�ء  تذمر من �لت�صلط �لذكوري، بل �إن �لأ
�أدو�رهن �ل�صلبية يف �حلي�ة ك�ن و��صح�ً وم�  �أبن�وؤه كذلك، �ن�صج�م �لن�ص�ء مع  كم� ي�ص�ء، 
تبني بهيجة لو�ص�ي� �أم �ص�لح ومم�ر�صته� بحق �صع�د �إل دللة على �ن�صج�م �لبحرية مع 

�صروط �ملك�ن. م� تف�صريك حل�لة �لر�ص� �ل�صلبي من ن�ص�ء �لبحري�ت؟

الذي  املجتمع  يف  اأو  الرواية  هذه  يف  �صحايا  الن�صاء  يكون  اأن  �صرورًيا  لي�ض   —
ال  احلياة  واقع  يف  ن�صاء  هناك  فيه.  وجدن  الذي  الدور  تقبلن  ن�صاء  لكنهن  الرواية  ت�صوره 
مر على اأنه ت�صلط ذكوري لكن يرينه جزءا من �صنن احلياة اأن يكون للرجال  ينظرن اإىل االأ
دور وللن�صاء دور اآخر. اأما بالن�صبة للبحريات فلم تكن ن�صبة التعليم عند بع�صهن اأف�صل مما 
هي عند نظرياتهن من بنات ال�صحراء. كن ن�صاء تقليديات غاية ما يعنيهن اأن تكون الواحدة 
مر يف  منهن ا�صتولت على قلب زوجها حتى حتظى منه باملزايا التي تريدها لنف�صها. يت�صل االأ
حقيقته بنظرة املراأة لنف�صها وكذلك نظرتها للدور الذي تتخيله لنف�صها يف املجتمع. كن ن�صاء 
اأ�صمتهن  اأو من  ن�صاء ال�صحراء  اأنف�صهن فيه )�صواء  الذي وجدن  الدور  ال يفكرن يف خارج 

اأميمة البحريات(.

$ �للغة عند �أميمة لغة �صردية حمكمة.. لكن هذه �للغة هل هي �بنة ن�صه� �لرو�ئي. 
وكيف تر�صدين ع�مل �للغة يف جتربته�؟

-.. ال اأدري اأي جوانب يف اللغة ينظر اإليها ال�صوؤال. لكن تبدو اللغة -يف قراءتي - للروايتني 
حتمل يف كثري من املوا�صع جانًبا يعرب عن روح �صابة تت�صم مبرح �صبياين  حيث تظهر مثل 
وعبيد  وطلو.  عرابي«،  االأ »والطبيب  الدب«  و»طالل  بطيخة«..  اأبو  »الدكتور  الت�صميات  هذه 
اأحاديث اجلوهرة  اخلال كما حتمل اللغة جانبا ملحوظا من نربة �صاخرة مثال حني ت�صف 
الهاتفية » كانت فقط حتاول اأن تتقن عر�صا تبدو فيه م�صروعا خرافيا لزوجة مثالية، و�صعها 
نها هبة �صماوية«. �ض130 وت�صف  الرحمن بني يديه على الهاتف، وال منا�ض من االرتباط الأ
احمد �صبقلي »مل يكن به اأمر ممميز.. �صوى اأن �صخ�صيته ت�صبه مقدمة �صيارة �صخمة ترتاد 
مكنة الوعرة بج�صارة« �ض131. النربة ال�صاخرة يف نظري تبدو وا�صحة – يف لغة  جميع االأ
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اأميمة _يف اأكرث من مو�صع. 

اأو  اأميمة على ا�صتعمال خاطف للهجة املحلية ملنطقة معينة  من جانب اآخر تبدو قدرة 
فئة معينة من خالل لفظ معني اأو جملة معينة يوؤدي دورا مهما يف ت�صوير ال�صخ�صية كما يف 

ت�صويرها �صخ�صية الطبيب البدوي. 

مع  تتق�طع  ذكورية  �صخ�صية  هن�ك  لي�ص  �لو�رفة  وكذلك  �لبحري�ت  رو�ية  يف   $
�صخ�صية ذكورية �أو يكون هن�ك حديث مب��صر بينهم�. �لعالقة يف رو�ي�ته� تتم بني �مر�أة 

مر ومب�ذ� تف�صرينه ؟ و�أخرى �أو �مر�أة ورجل. هل لحظِت هذ� �لأ

- اأتفق مع هذه املالحظة، لعل هذه الناحية تت�صل بكون الروايتني تعك�صان عامل الن�صاء 
يف جمتمع مدينة الريا�ض. ورمبا كان هذا ما يعطي الروايتني �صمتهما اخلا�صة حيث ي�صعر 
العامل  اإىل  وينظر  لهم،  الن�صاء  روؤية  زاوية  من  الرجال  اإىل  ينظر  اأنه  )القارئة(  القارىء 
اأ�صوار البيت. يجد القارئ نف�صه )اأو القارئة( ال يكاد يعرف �صيئا  اخلارجي كله من داخل 
عن عامل هوؤالء الرجال الداخلي ما هي اأفكارهم ما هي طموحاتهم ! وال يكاد يعرف �صيًئا 
ا من اأجل  عن عاملهم اخلارجي م�صكالتهم املت�صلة بك�صب املال اأو ال�صراع مع بع�صهم بع�صً

التناف�ض على مك�صب معني اأو احل�صول على �صلطة معينة.  

ع�طفًي�  خ�ئبة  وعلمًي�  عملًي�  �لن�جحة  �لطبيبة  �جلوهرة  جند  �لو�رفة  رو�ية  يف   $
وذ�ت حظ �صيء مع �لرجل. كيف روؤيتك لهذ� �لنموذج ؟

ول؟  - نحن بحاجة اأن نحدد ما املق�صود بخائبة عاطفيا ؟ األكونها طلقت من زوجها االأ
�صخا�ض الذين عرفتهم ؟يف ت�صوري امل�صاألة  ولكونها مل تنجح يف اإقامة م�صروع زواج مع االأ
ن�صان عموًما)امراأة اأو رجاًل(  اأبعد من اأن ننظر اإليها على اأنها ناجحة هنا وخائبة هناك. االإ
ليكون  معني   موقف  يف  ومتميًزا  ناجًحا  ن�صان  االإ يكون  اأن  �صرورًيا  لي�ض  خمتلفة  جوانب  له 
متميًزا يف جميع مواقف احلياة تبدو اجلوهرة - من خالل قراءتي - حتلم اأن حتقق لنف�صها 
�صعادة رومان�صية، لكن مل يكن يف اجلو حولها ما يحقق لها هذا فلم يكن يف من عرفْت من 
حملت له اإعجاًبا غامًرا حقيقًيا، يف الوقت نف�صه تبدو �صمات امل�صوؤولية يف �صخ�صيتها تباعد 
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بينها وبني اأن تتخلى عن �صعورها باحرتام ال�صورة املثالية التي ر�صمتها لتف�صها.  وحتى حني 
�صاءة اإىل  ارت�صت اأن تبحث عن �صعادة يف حدود الواقع املعي�ض، ما كان لرييحها اأن ترتبط باالإ
اأي اأحد )لن تر�صى عن نف�صها لو ت�صرفت ت�صرًفا ي�صيء اإىل اأبيها اأو اأ�صرتها ح�صب �صروط 
اأ�صرته، ومن هنا  انتزعت زوًجا من  لو  تعي�ض فيه(، )ولن تر�صى عن نف�صها  الذي  املجتمع 

عرابي حني طلبت منها زوجته ذلك( رف�صت الطبيب االأ

�حل�صية  �مل�ص�هد  تكتب  عندم�  �أميمة  لكن  �لرو�يتني  يف  ح��صر  �حل�صي  �جل�نب   $
تكتبه� بلغة �صعرية �أقرب �إىل �لتو�صيف و�إىل �صعرنة �للحظة. كيف هي روؤيتك حل�صور 

هذ� �جل�نب يف ن�صه� �لرو�ئي ؟

 تبدو هذه املالحظة – يف راأيي- يف مكانها متاًما. تعتمد الرواية يف هذه املواقف على 
يحاء اأقوى اأثًرا من الت�صريح.  �صارات ولي�ض الت�صريح، يف اأحيان كثرية يكون االإ يحاءات واالإ االإ
ويف ت�صوري اأن ما عرف يف م�صطلحات النقد العربي القدمي ب«التخييل » وكان يهدف يف ما 
يقوله النقاد الذين ينتمون اإىل التيار الفل�صفي )لعل اأ�صهرهم حازم القرطاجني( اإىل التاأثري 
يف املتلقي ب�صورة حترك امل�صاعر، وهو ينطبق عندهم على القول ال�صعري عموما �صواء كان 
تعمد  اأميمة  اأن  اأجد  ا�صتعمله هنا ب�صورة خا�صة.  اأن  اأم منظوما؛ ميكن  القول منثورا  هذا 
القارىء )القارئة(  اأن يكون ب�صورة مبهمة تتيح خليال  اإىل »التخييل« كي توحي مبا ميكن 
اإن الو�صف احل�صي  اآخر ميكن القول  للتفا�صيل. من جانب  اأن يذهب كيف ي�صاء دون �صرد 

حيان يحول الكتابة الروائية اأحيانا اإىل  جمرد كتابة »برونوغرافية«.  ال�صريح يف بع�ض االأ

املصدر:  
جريدة الريا�ض .
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لمياء باعشن :

في زمن التصفيق والطبطبة تأتي روايات ضعيفة ومهلهلة

ترى الناقدة الدكتورة ملياء باع�صن ان الرواية ملك للمراأة، وهو احلق الذي ا�صُتلب منها، 
الن�صوية يف امل�صهد املحلي،  الرواية  وهذا ما حر�صنا على اخلو�ض معها يف كثري من عوامل 
وت�صليط ال�صوء على قراءتها رواية »وجهة البو�صلة« التي تنحاز لها الناقدة كتجربة روائية 

متميزة، باال�صافة اىل اآرائها عن بع�ض التجارب الروائية املحلية 

$  قر�ءتك �لنقدية رو�ية )وجهة �لبو�صلة( هل ك�نت بتحري�ص من عو�مل �لرو�ية 
�أم هو �ختي�ر جم�عة حو�ر ؟

- جماعة حوار ر�صحت الرواية وكان من ح�صن حظي اأن يتم اختياري لقراءة » وجهة 
بن�ض  فوجئت  قراأتها  وملا  �صابقًا.  عليها  اطلع  ين مل  الأ مفاجاأة جميلة  كانت  فقد  البو�صلة«. 
جميل وكانت جمرد قراءة وعندما توغلت يف قراءة العمل وجدت اأ�صياء مده�صة من الناحية 
ح�صا�ض بالعاطفة جتاه املو�صوع  الفنية ومن حيث البناء الفني. وبغ�ض النظر عن جمالها واالإ
حا�صي�ض ال�صاردة اأو املكان. فالن�ض يتما�صى مع كثري من النظريات النقدية ب�صكل  وجتاه االأ
)وجهة  للرواية  اجنذابي  �صر  وهذا  غريب  وب�صكل  يطيع  كان  منه  طلبنا  وكلما  للغاية  طيع 

البو�صلة(. 

$ هل ك�ن هن�ك تو��صل مع موؤلفة �لرو�ية نورة �لغ�مدي ل�صتك�ص�ف عو�مل جمهولة 
من �لرو�ية ؟

انتباهه يف حياة  اأن تكون كتب تلفت  الكاتب  الناقد حقيقة اكرث من  - من ُح�صن حظ 
املوؤلف، فهناك العديد من الكتب مل تت�صح اأهميتها و�صر جمالها اإال بعد موت موؤلفيها. وقد 
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حمددة  اأ�صياء  عن  اال�صتف�صارات  بع�ض  عندي  كان  نورة.  مع  التوا�صل  على  حري�صة  كنت 
بالرغم من اأنى �صد ق�صيدة املوؤلف ولو كانت نورة قالت كل �صيء اأنا ارغب يف �صماعه ووجدته 

كما توقعت خلاب اأملي يف الن�ض. 

$ بعد حديثك مع نورة �لغ�مدي هل تك�صف لك �لن�ص ؟

وتوا�صلت  القراءة.  يف  عندي  �صيء  كل  يت�صح  بعدما  معها  اأحتدث  اأن  على  حر�صت   -
معها من اأجل التعرف عليها. اأخربتها باأن لدي اأ�صئلة موؤجلة عن الن�ض بعدما تكتمل القراءة 
عن  بعيد  طبًعا  وهذا  للرواية.  النقدية  قراءتي  علي  تف�صد  ال  حتى  �صئلة  االأ تاأجيل  وتعمدت 

ق�صديتها يف الكتابة. 

$ بعد �حلو�ر مع �ملوؤلفة هل ت�أثرت قر�ء�تك �لنقدية للرو�ية ؟

اأي�صًا �صعيدة  �صياء وجدتها كما توقعتها. وكنت  - بعد احلوار معها كنت )مب�صوطة( الأ
مر لي�صت له عالقة بالكاتبة.. فهي ال ت�صتطيع  �صياء كانت �صد ما توقعته متاما. وهذا االأ الأ
ن موهبتها فذة وذكاءها فطري  يف كل مرة اأن تقول اأنا مل اأق�صد كذا.. ومل اأقل كذا. ولكن الأ
فتخرج منها اأ�صياء هي لي�صت على وعي بها. فقد وجدت ت�صابها بني الرواية ورواية )وذرينغ 
هايت�ض/مرتفعات وذرينغ(. و�صاألتها عن م�صاهد ذكرتني بتلك الرواية. وال اأ�صتطيع اأن اأقول 
اإنها مقتب�صة اإمنا هناك ت�صابه بني روح )ف�صة( امليتة مقاربة لروح )كاترين( امليتة. واالثنتان 
روح  هي  نوافذ  على  النقر  متار�صان  واالثنتان  طبيعية.  اأماكن  يف  الليلي  احلراك  متار�صان 

ت�صكن املكان. وتوحد الروح مع الطبيعة هي فكرة رومان�صية بحتة. 

على  �طلعت  نورة  �أن  تعتقدين  وهل  �لرو�يتني؟  بني  طبيعي  �لت�ص�به  هذ�  هل   $
�لرو�ية؟

الرواية ولكن مل تفهم  اأنها اطلعت على  واأجابتني  �صاألتها عن ذلك.  اأنا  - يف احلقيقة 
مر ُيفرز بطريقة طبيعية  ماذا اق�صد. هي قراأتها وهي يف خمزون معلوماتها. ولكن هذا االأ
على �صطح الن�ض اجلديد. واأنا لو تعمقت يف الرواية لوجدت اأ�صياء كثرية من هنا ومن هناك. 
مور بع�صها يف بع�ض ولكن  ن�صان باطالعه يختزل كل ما يقروؤه ويحدث بعد ذلك تداخل االأ واالإ
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يف حلظة الكتابة تخرج ب�صكل اآخر. تخرج ك�صيء جميل. 

&  الرواية والسيرة

$ نورة �لغ�مدي ح�صرت يف �لرو�ية.. �ىل �أي حد تعتقدين �أن �لرو�ية �صرية ذ�تية ؟

- نعم اأنا الحظت مالمح من نورة �صاكنة هذا املكان. كان من اإح�صا�صي اأن هناك وجودا 
مور  ل�صخ�ض نورة احلقيقي اىل درجة معينة. ولكن لي�ض كل �صيء. فلم ُيف�صد عليها تخيلها لالأ
خرى، و كان يهمني اأن جزءا من تاأ�صري البو�صلة حلياة نورة كان هذا مهما ، ولكن الذي  االأ
راأيته مهما هو روح املكان فلم يكن اهتمامي هل ف�صة �صخ�صية حقيقية وهل قابلت )جرب( 
وهل )ثامر( كان له وجود يف حياتها. وكان املكان يف الرواية بارزا ب�صكل وا�صح. ومتيز الرواية 
حا�صي�ض  هو و�صوح روح املكان فلم يكن هناك حتديد للمالمح بقدر ما كان هناك ا�صتنطاق الأ

ماكن. نورة تعاملت مع املكان بحب وبهذا اأعادت له احلياة.  �صجار واالأ املكان يف اأ�صماء االأ

$ �أي�ص�ً جدة ك�نت ح��صرة يف �لرو�ية.. كيف وجدت ذلك �حل�صور ؟

- ح�صور جدة يف )وجهة البو�صلة( حمدود. كانت جدة جمرد �صورة �صعرية اكرث من 
�صا�صي. بالت�صاد بني املكانني. كانت  مكان. وجود جدة يف الرواية كم�صاندة ل�صورة املكان االأ
حت�صر جدة لي�ض للحديث عن جدة ولكن لكي ُتظهر الفرق بني جدة و بي�صة. وبهذا تكون بي�صة 

اكرث و�صوحًا يف الرواية. 

هل جدة عند نورة �لغ�مدي يف )وجهة �لبو�صلة( هي جدة عند ليلى �جلهني يف   $
)�لفردو�ص �ليب�ب( ؟

- بالتاأكيد ال.. جدة كانت عند ليلى اجلهني مدينة ملتب�صة. فكان هناك تناق�ض كبري 
اإح�صا�ض مدينة.  يكن هناك  كانت مغلوطة متامًا ومل  ليلى. فجدة  املكان واحلدث عند  بني 
وكانت هناك اأحداث غريبة حتدث يف الرواية. ا�صعر باأن ليلى كان تفكريها يف الكتابة عن 
القاهرة ولكن �صمتها جدة. اأنا ال اعرف امراأة يف جدة تخرج من بيتها غا�صبة وتنطلق يف 
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ال�صوارع وتنتظر نزول املطر !! بب�صاطة ليلى لوت عنق املكان لي�صتوعب اأحداث الرواية. 

$ ولكن ليلى �جلهني تف�خر ب�أن قر�ء كثريين عرفو� جدة من خالل رو�يته� ؟

- هذا غري �صحيح.. مالمح جدة �صائعة متامًا يف الرواية. 

&  نورة الغامدي أم ليلى اجلهني؟

$ لهذ� يكون ره�نك �لرو�ئي على نورة �لغ�مدي �أم ليلى �جلهني؟

لي�ض  وهذا  اأ�صيلة.  وموهبتها  تتميز مبراحل  نورة  الغامدي..  نورة  على  اأراهن  - طبعًا 
انحيازا لها. ولكن عندي اإميانا �صديدا مبوهبتها الروائية. وهذا ما ات�صح يل من خالل رواية 
)وجهة البو�صلة(. وهذا ال يعني اأن يل موقفا من ليلى فلو وجدت لها عماًل روائًيا جيًدا يف 

امل�صتقبل ف�صوف اأقروؤه واأ�صيد به. 

$ يف �لرو�ية �أي�ص�ً ح�صرت بغد�د كيف هي روؤيتك للح�صور و�ىل �أي حد ك�ن هن�ك 
مت��ص بني �صخ�صية ف�صة ك�مر�أة وبغد�د كمدينة؟

- هي تتحدث عن ت�صابه املراأة عمومًا وعن املدن كونها ن�صاء )ن�صوية املدن( والت�صابه 
كانت  تعي�ض يف عزها.  تتحدث عن مدينة  تكن  فلم  انتهاك احلرمات  كان يف  الذي وجدته 
اإح�صا�صها  وهذا هو  يتقهقر.  فيها  �صيء  كل  ُت�صلب، مدينة  ُتهزم، مدينة  تتحدث عن مدينة 
هانات وك�صر لذاتها وحلرياتها.  باأن املراأة داخل الن�ض ت�صاركها هذه امل�صاعر ويحدث لها االإ
مكان اأن ُتبنى  �صالح و باالإ ولهذا راأت الت�صابه بني املدن واملراأة، وكانت تقول اإن املدن قابلة لالإ
ن�صانية بعد  من جديد. ولكن نف�ض املراأة اإذا انك�صرت فال ت�صلح مرة ثانية. اإ�صالح النف�ض االإ

الهزائم ا�صعب من اإ�صالح املدن بعد الهزائم. 

$ مل�ذ� �خت�رت �ملدينة �لبعيدة وتركت �ملدن �لقريبة ؟

- بغداد كانت منا�صبة لزمن الرواية الذي هو زمن احلرب. ومل تذهب اىل بغداد جزافًا 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

1��

فبغداد كانت تعي�ض حلظة االنك�صار التي ت�صابه حالة ف�صة يف الرواية. 

$ هن�ك تب�ين يف ردة فعل �ملتلقي جت�ه �لرو�ية.. مب تف�صرين هذ� �لتب�ين ؟

- هناك ما ُي�صمى بناقد اأفق توقع مبعنى لو ان القارئ قارئ تقليدي ومل يطلع على الرواية 
احلديثة.. وكيف يكتب الروائيون رواياتهم. ف�صوف يجدها رواية غري تقليدية مبعنى اأنها مثاًل 
ل�صخ�صية  فيها �صوت مميز  لي�ض  واأي�صا  امل�صتقبل  يت�صاعد اىل  والزمن  املا�صي  تبداأ يف  ال 
مور التي  حمددة تتكلم. �صوت ال�صرد يتنقل من �صخ�صية اىل اخرى. طبعًا هذا من ا�صعب االأ
ت�صعب على الكاتب نف�صه. وهذا يعترب اإ�صادة باإجناز نورة يف الكتابة. ولكن القارئ الذي يفت�ض 
عن حكاية يف الرواية لها بداية ونهاية فلن يجدها يف رواية نورة. وهذا لن يتما�صى مع توقع 

افقه. 

$ هل هذ� يعني �أنه� رو�ية نخبوية وتتجه �ىل �لق�رئ �لنخبوي فقط ؟

خذ بيد القارئ.  - واىل متى تظل رواية نخبوية !! مهمة املبدع ن�صر الوعي والتثقيف واالأ
وهو ال يكتب للنخبة هو يكتب للجميع. ومن زمن اأفالطون عرفوا ال�صاعر باأنه هو الذي لديه 
ن�صان العادي. اأتوقع اأن الرواية �صوف  روؤية م�صتقبلية. وهذا عطاء رباين يتميز به املبدع عن االإ

تاأخذ �صداها لدى اجلميع. فالكاتب اأمله يف اكرب م�صاحة �صعبية من القراء. 

$ �حلديث عن نخبوية �لرو�ية يقودن� �ىل �حلديث عن رو�ي�ت رج�ء ع�مل فعبده خ�ل 
يقول : �نه يحت�ج �ىل ق�مو�ص لكي يفهم رو�ي�ت رج�ء ؟

- كلنا نحتاج لقوامي�ض لفهم روايات رجاء، لكنها روايات متنحنا التحدي. فعلى الرغم 
من �صعوبتها و�صيقي بعواملها يف روايتها اإال اأين اأجد بها حتدًيا.. و�صوف ا�صتمر يف قراءتها 
ويجب اأن ا�صتغل على نف�صي حتى افهم ما تكتب. ولرجاء اأ�صياوؤها اجلميلة فتملك رجاء يف 
الكلمة غري معقول وكذلك قدرتها على الو�صف غري معقولة. فرواية )خامت( من اجمل ما 
قراأت لها. م�صكلتي مع رجاء هي مو�صوعاتها املنفرة.. فالعوامل ال�صفلى والقوى اخلارقة ال 
تروق يل كتذوق �صخ�صي ورمبا هناك من لديه الرغبة يف معرفة هذه العوامل وقد يجد بها 
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�صيًئا جمياًل. 

$  رو�ي�ت رج�ء ع�مل هل هي طال�صم كم� يقول �لن�قد على �ل�صدوي ؟

-  يف بع�ض الكتابات نعم هي طال�صم. و يف بع�ض الكتابات ت�صعر بالتنا�ض ال�صديد. وقد 
قراأت يف اإحدى رواياتها اأنها اأخذت حرفيًا مقطًعا )حلي بن يقظان( وكل ما فعلته انها اأنثت 

املذكر. 

$ هل ميكن �أن نقول �نه� �صرقة ؟

ن لرجاء عامل خطتها يف الكتابة. وهي مل تاأخذ كل  - ال ن�صتطيع اأن نقول اإنها �صرقة. الأ
التاأنيث بداًل من التذكري  الن�ض.. بل اأخذت بع�ض املقاطع ونقلتها حرفيًا وكل ما فعلته هو 
حوله.  من  وطرزت  املقطع  هذا  اأخذت  وهي  يقظان(.  بن  )حي  ن�ض  يف  �صل  االأ هو  الذي 
ن يف الرواية احلديثة. ومن اآخر نظريات النقد :  كا�صتعارة وللبناء من حوله. وهذا يحدث االآ
دب ولي�ض على احلياة. وهذا ي�صتدعي اطالع القارئ. باعتماد الراوي  دب يقتات على االأ اأن االأ
نف�صه.  يعيد �صناعة  دب  االأ اأن  يرى  فهناك من  العملني.  بني  ال�صلة  القارئ يف معرفة  على 
فالرواية احلديثة تاأخذ يف االعتبار الن�ض القدمي وتكتب الرواية اجلديدة من خالل عنا�صر 

الن�ض القدمي. 

$ وم�ذ� عن جتربة قم��صة �لعلي�ن �لرو�ئية ؟ 

اأو التفكري العميق. لي�صت  - روايتها عادية جًدا.. وهي ال تفتح عندي اإح�صا�ض املعاناة 
امل�صكلة يف احلكاية التي تتكئ عليها قما�صة يف روايتها. امل�صكلة تكمن يف كيفية قولها.. وكيف 
توجد  ال  وقما�صة  الرواية.  بناء  فيه  يتدخل  وهذا  الفكرة.  ت�صل  وكيف  ت�صويرها كفن.  يتم 

عندها تلك القدرة. فهي ال حترك فكري اإطالقًا.. اأنا معها اأتلقى حكاية فقط. 

$ ولكن �حلك�ية قد جتذب �لكثري من �لقر�ء ؟ 

- اأنا قراأت لقما�صة حوايل خم�ض روايات. ولكن ال اذكر ماذا قراأت. فتلك الروايات مل 
ترتك بداخلي اأي اثر فكري او اثر وجداين. اأنا احتملت قراءتها وعندما انتهيت مل ا�صعر باأن 
الناحية  ولكن من  اجتماعية  ر�صالة  تو�صل  اأن  الروايات. هي حتاول  تلك  اأقوله عن  ما  لدي 
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الفنية �صعيفة جدًا. وهي بحاجة اىل �صغل مكثف لتطوير اأدواتها الكتابية. 

$ كيف جتدين جتربة جم�عة حو�ر يف قر�ءة �لرو�ية �لن�صوية يف �مل�صهد �ملحلي ؟ 

والغريب  مهلهلة.  بل  جدا.  �صعيفة  الن�صوية  الرواية  يف  البدايات  كانت  احلقيقة..   -
دباء ملجرد اأنهن ن�صاء!! وان تلك  مر اتخذ �صفة الت�صجيع لتلك الروايات من بع�ض االأ اأن االأ
اأنا  ولكن  الزمن.  الكتابة يف ذلك  ا�صتطعن  اأنهن  وبركة(  و )خري  البدايات  املرحلة مرحلة 
نهم �صمحوا لتلك الروايات باأن حُت�صب على  دب الن�صائي. الأ اأراها اإ�صاءة فظيعة يف تاريخ االأ
دب ال�صعودي على االإطالق. فالكاتبات كن خارج  البدايات. هي لي�صت بدايات وال تنتمي لالأ
حدود اململكة.. اأو انهن كن يكتنب عن خارج اململكة. ال جمتمعات.. ال معاناة.. ال ب�صر. وال 
عالقة لها بالبيئة املحلية. وال حت�صب لنا. فهم نا�ض كتبوا بال موهبة. وكانت رغبتي اأن تقراأ 
نه يف زمن الت�صفيق والطبطبة �صوف  خرية. الأ روايات رجاء عامل ونورة الغامدي يف املرحلة االأ

تاأتي روايات �صعيفة وكاأنها رواية البدايات. 

$  كيف جتدين قدرة �ملر�أة يف كت�بة �لرو�ية ؟ 

عندما  املراأة  من  ا�صتلب  احلكاية  ففن  للمراأة.  ملك  هي  الرواية  باأن  قناعة  يل  اأنا   -
اإمنا هو فن حياكة واأقول حياكة الرتباط املهنة  انتقلت احلكاية من ال�صفاهة اىل التدوين. 
باملراأة. فن احلياكة.. فن الغزل.. فن الن�صج.. فنون ن�صائية وارتكز على خميلة ال ت�صتطيع اأن 
جتتاز حدودها اجل�صدية ولكن كان اجتيازها وو�صائل عبورها هو اخليال. فقدرة املراأة على 
احلكي ب�صكل اكرب من الرجل. ولكن عندما بداأ التدوين وارتبط بالعلم وا�صتاأثر الرجل بالقلم 
ن وعندما تعود فان عودتها  والطباعة ملدة طويلة فهذا جعلها ترتاجع يف هذا اجلانب. ولكن االآ
تكون قوية ونحن نالحظ اأن الكثري من التجارب الروائية الن�صائية مميزة كتجربة رجاء عامل 

ونورة الغامدي. 

املصدر:
جريدة اليوم : 5 يوليو 2004 العدد 11343.
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لمياء باعشن: 

»ميمونة« رواية الالمكان و »الحفائر« منغرسة في مكان واحد 

توؤكد الناقدة ملياء باع�صن اأن هنالك اأوجه تقارب بني رواية )احلفائر تتنف�ض( لعبداهلل 
التعزي ورواية )ميمونة( ملحمود تراوري.. وهذا احلوار معها ال يهدف للمقارنة وال املفا�صلة 

لقاء ال�صوء على الروايتني املتميزتني.  بني العلمني واإمنا فتح نوافذ اإ�صافية الإ

$ رو�يت� )�حلف�ئر تتنف�ص( و)ميمونة( - وهم� عمالن من جيل و�حد - �تك�أت� على 
نب�ص �لذ�كرة �جلمعية و�حي�ء مالمح �حلي�ة يف �ملك�ن �ملك�وي. ب�صفتك ن�قدة كيف جتدين 

�لتب�ين بني �لرو�يتني على م�صتوى ��صتع�دة ذ�كرة �ملك�ن؟

- بداية اأرجو اأن نتفق على اأن هذه املقارنة بني )احلفائر تتنف�ض( و)ميمونة( ال يق�صد 
خر، فالدرا�صات املقارنة تقوم  حدهما على ح�صاب االآ بها املفا�صلة بني العملني اأو االنحياز الأ
اأ�صا�صًا على ك�صف نقاط التقابل واالختالف بغر�ض اال�صتمتاع بجماليات التحوير والو�صول 

بداعية لفكرة اأو مو�صوع اأو ق�صية معينة.  اإىل تباين املعاجلات االإ

اإنني ال اأجد �صوى اأوجه تقارب ثانوية بني العملني قد ت�صفع لنا عقد مقارنة بينهما، ومن 
وجه اتكاوؤهما على نب�ض الذاكرة اجلمعية كما ذكرت.  هذه االأ

بينهما،  لي�صت عاماًل م�صرتكًا  املكاوي فهي  املكان  اإحياء مالمح احلياة يف  م�صاألة  اأما 
اإذ اإنني اأعترب )ميمونة( رواية )الالمكان(، فهي حتكي عن ال�صتات املكاين الذي نتج عنه 
ت�صتت اأفراد عائلة ميمونة يف اأماكن متباعدة، والرواية ال تثبت يف موقع واحد، بل تتتبع رحلة 
اأدغال )اأفريقيا( وعانت خاللها  حافلة حتفها املخاطر، وتبداأ با�صرتجاع اأحداث جرت يف 
را�صي املقد�صة بغر�ض املجاورة، وال تكاد العائلة ت�صتقر يف  اأ�صرة كانت تروم اخلروج اإىل االأ
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ثم  ال�صرد،  فيها  املقد�ض( يف رحلة ي�صحبه  اإىل )بيت  الوالد  املنورة( حتى يرحل  )املدينة 
اإىل  اأي�صًا، كما ي�صاحبه يف ذهابه  ال�صرد هنالك  وي�صاحبه  اإىل )جدة(  العم عمر  يذهب 
)الطائف( مرافقًا لعائلة البا�صا، وميمونة تبقى يف املدينة مع والدتها لكنها تبقى يف حالة 
انتظار وتاأهب ملغادرتها حني ت�صمع خربًا عن زوجها اأو اأخيه، وبالفعل تن�صم اإىل اأول قافلة 
تنقلها اإىل )مكة( التي ال تبقى فيها طوياًل حتى تعود اإىل املدينة التي ينتهي فيها املطاف 
ال�صردي. املكان املكاوي يف )ميمونة( ال ي�صتغرق من عمر الن�ض �صوى ن�صف الف�صل ال�صابع 

الذي يبداأ يف املدينة وينتهي بـقول ميمونة: 

�صخا�ض يف رواية )ميمونة( من م�صائب ال  )اأزمعت اأمي على العودة للمدينة(. يعاين االأ
ح�صر لها، لكن يبقى اأ�صعبها هو حرمانهم من نعمة اال�صتقرار النف�صي واالنتماء املكاين. 

$ وم�ذ� عن �ملك�ن يف رو�ية )�حلف�ئر تتنف�ص(؟

- رواية )احلفائر تتنف�ض( رواية جتيد لعبة االرتكاز املكاين للزمان، مبعنى اأنك اإن اأردت 
حتديد الزمن فعليك تثبيته اأواًل، لذا ال تكون هنالك �صاعة دون نقطة ثبات متو�صطة حلركة 
منتظمة الدوران. والتعزي يفعل ذلك متامًا فروايته منغر�صة يف مكان واحد يحيط به املكان 
املكاوي، ت�صور: غرفة يف منزل يف حارة يف مكة! املكان الوحيد احليوي يف هذه الرواية هو 
عرج حيث ينطرح جثة هامدة. كل ف�صل من ف�صول الرواية ينطلق من غرفة  غرفة �صراج االأ
�صراج ليعود اإليها يف بداية الف�صل الالحق حتى اأن البطل يت�صاءل اإن كان يغادر الغرفة حقًا! 
من هذه الغرفة تنطلق ذاكرة البطل حممود لت�صرتجع اأحداثًا جرت يف حارة احلفائر فقط، 
لها يف حالة اخلروج.  ي�صمح باخلروج عن حدودها بل ويهدد مبخاطر ال ح�صر  فالن�ض ال 
كلما  نب�صه  على  ي�صر  الذي  وللما�صي  ولغرفته  �صراج  ولبيت  للحارة  حبي�ًصا  يبقى  وحممود 
لفظته احلفر خارجها، وتنتهي الرواية وهو يعاود نب�ض اأر�ض املقربة. رواية التعزي مزروعة 
�صاكنيها  ووجوه  وروائحها  واأحزانها  واأفراحها  باأزقتها  احلفائر  اإحياء  تعيد  وهي  املكان  يف 
وحتتفي بقدرة هذا املكان على �صهر هذه التوليفة من الب�صر القادمني من كل مكان يف هذه 
اأر�صهم  اآدم، وت�صبح  الب�صر  اأبي  اإىل  انتمائهم  ب�صرعية  ر�ض وتعطيهم احلق يف �صكناها  االأ



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

1�0

ر�ض.  وبيتهم ب�صرعية اإميانهم برب اأول بيت على هذه االأ

من  �أي  ترو�ري(..  رو�ية  بطلة  و)ميمونة  �حلف�ئر(  بطل  �لتنكريي  )حممود   $
�ل�صخ�صيتني ظهرت بكل مالحمه� �ل�صردية.. و�إىل �أي حد جنح كل منهم� يف �لتوغل يف 

�أعم�ق �ل�صخ�صية؟

- اأنا ال اأعترب ميمونة بطلة للرواية التي حتمل ا�صمها لعدة اأ�صباب، اأذكر منها اأن ميمونة 
ال تظهر يف الن�ض اإال بعد انق�صاء اأكرث من ثالثة اأرباعه، اإال اإن اأردت اأن حت�صب امل�صاهد التي 
روتها وهي يف رحم اأمها جزءًا من وجودها يف الن�ض. ثم حتى بعد اأن تظهر ك�صخ�صية يف 

الن�ض فاإن ح�صورها ال يتعدى لقطات حمدودة من طفولتها. 

اأقدام ميمونة هو �صحب ب�صاط امل�صوؤولية  اآخر ي�صحب ب�صاط البطولة من حتت  و�صبب 
الروائية الذي تباهت به يف بداية الرواية، فبعد اأن قدمت لنا نف�صها يف مطلع الن�ض بقولها : 
)- منـَـا قرمبع -. هكذا عرفت وبهذا اال�صم تلونت حياتي..( لنتوهم اأنها ال�صاردة الرئي�صة 
زحام  يف  ميمونة  فت�صيع  ال�صخ�صيات.  من  لغريها  ال�صردي  املنظور  ينتقل  حياتها،  لق�صة 
لنا اجلانب اخلا�ض من حياتهم هم ال من حياة ميمونة، فال ميمونة  ينقلون  الذين  الرواة 
احتلت من الن�ض م�صاحة ت�صمح بظهور اأي مالمح بطولية ل�صخ�صيتها، وال ال�صرد على ل�صان 

خرين حتدث عنها واأفرد ل�صخ�صيتها م�صاحات بطولية.  االآ

دور  ت�صتيت  وهو  تراوري  عمل  ببطولة  لالنفراد  ميمونة  فر�ض  من  قل�ض  اآخر  و�صبب 
هم يف الن�ض وهو  البطولة بني ال�صخ�صيات الرئي�صة يف الرواية، فالعم عمر هو ال�صخ�صية االأ
اإىل م�صتوى  لنيل حريته  يرتقي يف �صراعه  الذي  وذلها وهو  اال�صرتقاق  الذي يج�صد ق�صية 
اجلهد ال�صيزيفي اخلانق. ثم تاأتي اأم ميمونة وجهادها يف �صبيل البقاء واحلفاظ على حياة 
مل. ثم الوالد الذي ميثل قوة االإميان باهلل والرغبة  ابنتها وتطلعها لغد اأف�صل دون اأن تفقد االأ
يواجهون  والثالثة  ال�صعاب.  كل  رغم  اهلل  اإىل  بالتقرب  الروحانية  مطالبه  �صباع  الإ الدافعة 
حتديات كبرية ترمز لها �صرا�صة الطبيعة التي تتمثل يف النمر الذي ي�صرع يف الغابة، والذئب 
هذه  طفلتها.  عن  ميمونة  اأم  تدفعه  الذي  امل�صعور  والكلب  الطائف  يف  عمر  ي�صارعه  الذي 
�صرار على  رواية ي�صارك يف بطولتها اأفراد ي�صرتكون يف الق�صية ويف امل�صاير املاأ�صاوية ويف االإ
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مقاومة اال�صتالب يف جميع اأ�صكاله. 

$ هل يعني هذ� �أن �لبطولة يف رو�ية )�حلف�ئر( ترتكز على بطل و�حد؟

�صباب اأي�صا اأهمها  - رواية )احلفائر تتنف�ض( لها بطل واحد ال ينازعه البطولة اأحد، الأ
عبق  يتنف�صون  الذين  احلفائر  موتى  بني  الوحيد  احلي  هو  التكنريي  حممود  اأن  واأو�صحها 

احلياة مرة اأخرى من خالله، اأي بفعله التذكري. 

وحد لتداعياته الذهنية التي تك�صف عن املكان والزمان  ثم اإن حممود يبقى ال�صارد االأ
واحلدث وال�صخ�صية، اأي اأنه املتحكم يف تفا�صيل الرواية واملهيمن على هيكلها البنائي. حينما 
ثبت التعزي زمن الرواية يف مكان حمدد، فقد ثبت حممود داخل ذلك املكان فاأ�صبح املكان 
ب�صكل ح�صري، فكل ما جرى يف احلفائر له عالقة مبا�صرة  والزمان يدوران حول حممود 

به. 

وبينما تبقى ميمونة خارج اأحداث الرواية مدة طويلة، فاإن �صخ�صية حممود ت�صيطر على 
الف�صاء ال�صردي، وحتى عندما يغيب لوهلة بعد مقتل والده وينتقل املنظور ال�صردي ل�صخ�ض 
اآخر يتوىل اإبالغ القارئ عن احلدث الدامي، فاإن حممود ي�صرتد دفة ال�صرد ب�صرعة ويبني لنا 

اأنه كان مند�صًا يف اآخر امل�صجد يرقب املتحدثني من طرف خفي. 

كذلك فاإن الن�ض يتابع التطور الزمني ل�صخ�صية حممود من حلظة مولده حتى عمله 
مدر�ًصا يف مدر�صة، كما يتابع تطور وعيه وتبلور �صخ�صيته من حلظات لعبه الربيء يف احلارة 

اإىل حلظات حزنه للموت وتاأمالته لفل�صفة ذلك املوت. 

اإن رحلته اإىل الداخل لها هدف يخدم �صخ�صيته، وهو رغبته يف اكت�صاف ن�صبه و�صحة 
انتمائه لوالده م�صعود التكنريي. حممود يبحث وهو يحفر عن جذوره التي ال يعرفها بو�صوح، 

بينما ميمونة تقاوم ب�صراوة اإمكانية ن�صيان جذورها التي تعرفها جيدًا. 

م�ين  حالم و�لأ $ بينم� ك�ن �لف�ص�ء �ملقد�ص عند تر�وري ينتج ح�لة طوب�وية من �لأ
مليمونة جند �ن �لتعزي ي�صتدعي �هل �حلف�ئر بكل �أطي�فهم ويجعلهم يت�صرفون بطبيعة 
�لب�صر. يف ر�أيك مل�ذ� ذهب ترو�ري �ىل تبجيل ح�لة ميمونة؟ ومل�ذ� ك�ن �لتعزي يقدم ح�لته 
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�ل�صردية بو�قعية؟

- ميمونة تزخر ب�صخو�ض تنتمي لكل اأطياف املجتمع اأي�صًا، وتطلع ميمونة حلالة طوباوية 
ال يعني اأن الرواية عر�صت و�صعًا طوباويًا، بل على العك�ض متامًا: هنالك فقر مدقع يوازي 
الرثاء الفاح�ض، وهنالك حرية غاباوية ال حتكمها قيود، تقابلها عبودية توح�صية ال يحكمها 
منطق وال عقل. ال�صقاف رجل طيب والبا�صا رجل طاغية، كما اأن ال�صت بدرية فظة ولبيبة 
�صر تبدو �صخ�صية كل من  م�صتهرتة فاإن زوج ال�صريفة يف مكة رجل �صهم. وحني يقع عمر يف االأ
مناور بائع احلطب و�صرت البدوي نذلة خمادعة وال اأمان لها، لكننا ال نن�صى اأن عمر نف�صه كان 
فارقة. طبيعة الب�صر هي التي حتكم ت�صرفات النا�ض  �صريكًا يف عملية خطف وبيع �صبية من االأ
يف الروايتني: جمموعة من املتناق�صات و�صراع بني ال�صعيف والقوي وبني اخلري وال�صر. لكن 
حالة ميمونة متثل ق�صية اجتماعية لفئة معينة عانى اأفرادها م�صقات موؤملة جعلتهم يحلمون 
اإن�صانيتهم احلرة التي ت�صتع�صي على االمتالك، هي  باخلال�ض يف و�صع مت�صامح تنمو فيه 
اأن يبقى مفتوحًا لئال تعود  اآثارها جرحًا غائرًا يجب  ن الق�صية مبجلة وقد تركت  مبجلة الأ

ن�صانية يف داخل الب�صر.  النزعة )الذئبية( اإىل تهديد معاين االإ

$ هل هن�ك تب�ين يف و�قعية �ل�صرد بني �لرو�يتني؟

- واقعية ال�صرد يف )ميمونة( ال تختلف كثريًا عن )احلفائر(، ويف اعتقادي اأن امل�صار 
الواقعي يحكم الروايتني، وقد ترتفع وترية الواقع يف )ميمونة( اأكرث بكثري منها يف )احلفائر(، 
الذي  الفا�صل  ذلك  يتيه يف حتديد  القارئ  واأماكن جتعل  واأ�صماء  تاريخية  �صواهد  فهنالك 
ينتهي عنده التاأريخ ليبداأ العمل التخيلي، وال اأ�صك اأن تراوري قد عمل جاهدًا كي يخرج عمله 

رواية اأدبية ال وثيقة تاريخية. 

يتع�مل  �لتعزي  جند  �ل�صعرية  �للغة  على  تر�وري  �تك�أ  بينم�  �للغة  م�صتوى  على   $
يف  �للغة  جتدين  كيف  ت�صلله..  �أو  عليه  تعلو  ول  �حلدث  تخدم  �لتي  �للغة  بو�قعية 

�لرو�يتني؟

- اللغة يف رواية )احلفائر تتنف�ض( جاءت متوازنة وخط �صريها م�صتقيم، وكان التعزي 
بارعًا يف و�صف م�صاعر احلرية والقلق التي �صيطرت على بطله وهو يتق�صى حقيقة ن�صبه، 
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ولكنه كان اأبرع يف و�صف التفا�صيل ال�صغرية حلارة احلفائر حتى اأننا ن�صتن�صق الرتاب ونرى 
�صوات ون�صم الروائح، وعندما ننتهي من قراءة الرواية ن�صبح �صهود عيان  ماكن ون�صمع االأ االأ
عرج وو�صعه يف احلارة اأو اأمي �صعدية  على ما راأينا و�صمعنا، واأنا �صخ�صيًا لن اأن�صى �صراج االأ
وحديقتها املن�صوجة على امل�صاند وال�صتارة، اأو معتوقة القرملية و�صحبها للدخان من ال�صي�صة 
اأوم�صعود التنكريي حلظة حرمانه من مزاولة احلجامة. كل هذه التفا�صيل وغريها وردت بلغة 
مبا�صرة ونابعة من القلب، اأي كلها حب وحنني، لذا فهي ال تخلو من ال�صاعرية اأي�صًا. تراوري 
خرى يظهر وعيًا خا�صًا باللغة وير�صها بعناية، لكن الرواية متر مبطبات لغوية  يف الناحية االأ
�صلوب قد يرتفع اإىل حد يجعله ي�صتغلق على الفهم، وقد يلتزم الو�صط فياأتي وا�صحًا واإن  فاالأ
كان راقيًا وعميقًا ال يتما�صى مع اخللفيات الثقافية واملعرفية لل�صخ�صيات الب�صيطة التي تقوم 
بال�صرد، وقد يهبط اإىل م�صتوى �صعبي مغرق يف العامية وال�صوقية اأحيانًا. وهذا ال يعود اإىل 
تعدد ال�صاردين يف الرواية وليته كان كذلك. عندما كتب ويليام فولكرن )ال�صخب والغ�صب( 
ربع �صخ�صيات انف�صل كل منهم بوجهة نظره عن  نها اأوكلت ال�صرد الأ اأحدثت روايته �صجة الأ
اأحداث الرواية، لكن ال�صيء اجلميل اأن كل �صخ�صية تركت ب�صمتها الروؤيوية واللغوية على 

الن�ض امل�صند اإليها. 

$ هل تن��صبت لغة �ل�صرد لدى تر�وري مع �صخ�صية ميمونة؟

ال  اأ�صلوب  وهو  تقراأ،  وال  تكتب  ال  المراأة  جدًا  راق  باأ�صلوب  تتحدث  تراوري  ميمونة   -
يتغري البتة حني تنتقل املهمة بعدها حلفيدتها التي تختتم الرواية، كما اأن وعي والد ميمونة 
وهو يف اأدغال اأفريقيا ال يختلف باأي �صكل عن املقاطع التي يتوىل �صردها )الراوي العليم( 
الذي حتايل ليفر�ض وجوده على الن�ض وليزاحم العم عمر يف �صرد الف�صلني الثالث واخلام�ض 

بال�صمري الغائب )هو(. 

يتنا�صب مع  �صوات  االأ تنويع يف  يوازه  �صرد ميمونة مل  النظر يف  زوايا  تنويع  فاإن  وعليه 
تقان اللغوي وا�صحًا اإال اأنني ال اأجد  ال�صخ�صيات. واأنا واإن كنت اأرى حر�ض تراوري على االإ
فيه تعاليًا اأو ت�صليال للحدث بقدر ما اأجد فيه تناق�صًا مع مهمة الرواية ومنطلقها، فاإن كان 
ذهان اإىل حد اأنها تو�صي حفيدتها مبوا�صلة احلكي  حر�ض ميمونة على بقاء الق�صة حية يف االأ
بقولها: )قد�ض حبيبتي، قويل للنا�ض كل اللي �صمعتيه مني. حكيهم يا بنتي؟(، فاإن اللغة التي 
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ي�صتخدمها يف عر�ض الق�صة يجب اأن تكون يف متناول النا�ض الذين �صي�صمعونها، اأي اإنها يجب 
اأن تاأتي ب�صيطة ومبا�صرة ومن القلب. لكن حممود الذي )فك احلرف - كما تقول ميمونة 
لقد�ض-( حّمـل الق�صة حموالت لغوية وفكرية من مثل: )ميتلئ راأ�صي باحلرب التي تلد الرق 
بقني يف قمة فيزوف ليغنوا اآالمهم.. �صيزيف  وتربره.. �صبارتكو�ض يخرج قبل امليالد، يجمع االآ

مل تعد على اأكتافه ال�صخرة/ يحملها الذين يولدون يف خمادع الرقيق..(

ول لذاكرة الطمي والبذور حني  ومن مثل: )ويف يوم بعيد ال تطاله اختمارات ال�صري االأ
كائناته  �صكلت  الذي  العظيم  االنفجار  �صكن  اأن  بعد  املتطامن..  بدبه  الكون  ن�صان  االإ اأيقظ 
فر�صاة ال�صم�ض..( وهكذا? مقاطع جميلة لكنها تبدو حم�صورة بال مربر يف روؤو�ض �صخ�صيات 

ذهان وال�صمائر والذواكر اجلمعية.  ب�صيطة لن�ض هدفه الو�صول اإىل االأ

$ هل من �ملمكن �أن تت�صتت ذهنية �لق�رئ يف روؤية �أحد�ث ميمونة؟

- نعم.. ومغبة هذه احلرفية اللغوية تتمثل يف خروجنا من الرواية دون اأن نكون �صهود 
عيان، وعلى الرغم من فداحة ما جرى يف ميمونة اإال اأن اخلط التعاطفي مل يت�صل متامًا مع 
القارئ، واأنا اأرى اأن هذه الق�صية التي حتمل ميمونة لواءها هي ق�صية تعاطف اإن�صاين قبل 

اأن تكون اأطروحة فكرية. 

إن�ص�نية رو�ئية �إل �أن هن�ك من يرى  $ �جتهد حممود تر�وري يف كت�بة ح�لة م�أ�ص�وية �
�أن �لرو�ية متثل �لعن�صرية �مل�ص�دة. كيف جتدين ح�صور هذ� �لروؤية �لعن�صرية يف رو�ية 

ميمونة؟

- فنيًا ال بد من وجود قوى خري وقوى �صر تلعب بع�صها �صد بع�ض يف ف�صاء الن�ض حتى 
بدايات  من  دبية  االأ الن�صو�ض  يف  موجودة  معادلة  وهذه  خر،  االآ اأحدها  يغلب  اأو  تت�صالح 
ق�صية  ال�صوء على  ت�صليط  اإىل  تهدف  رواية  اأكرث يف  اأهمية  تكت�صب  معادلة  ولكنها  الكتابة، 
ماأ�صاوية ال بد فيها من �صحايا ت�صبب يف بوؤ�صهم طغاة غري اآبهني بعذاباتهم. وتراوري وّظف 
�صنوف  بهم  حاق  جدًا  كثرية  �صرائح  متثل  ب�صرية  �صريحة  ملواجع  عر�صه  يف  املعادلة  هذه 
ذى وال�صقاء الالاإن�صاين من قبل من تاجر بهم من ق�صاة القلوب الذين ال عذر لهم، فال  االأ
مفر اإذًا من ت�صويرهم كما كانوا وال اأعتقد اأن الن�ض جتنـّى على اأحد منهم، بل عاد وقدم 
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فارقة لهم قلوب رحيمة ويخافون اهلل يف تعاملهم مع عباد اهلل، مثل  �صخ�صيات من غري االأ
من  تاأتي  فهي  وجدت  لو  امل�صادة  العن�صرية  اأن  اأجد  اأنا  وغريهم.  ال�صريفة  وزوج  ال�صقاف 
باب امل�صداقية والتم�صك باحلقيقة التاريخية وموازنة القوة بال�صعف وال�صعف بالقوة. ويف 
اعتقادي اأن الرقيق عانى يف تلك الفرتة من الزمن اأكرث بكثري مما �صوره تراوري يف روايته 
نهاء الرواية حيث انتهت  التي مل ي�صعفها �صيء بقدر قطفها قبل اأوانها، فاأنا ال اأجد مربرًا الإ
فاخت�صرت اأجيااًل متتالية ومل تاأت حتى على ذكر ابنة ميمونة فاإذا بنا اأمام ابنتها من اجليل 
جدى اأن نرى  الرابع. اإن كان هنالك توارث بني اأفراد هذه العائلة ملرياث مر وثقيل وموؤمل، فاالأ
كيف تعامل كل جيل مع زمنه ونعرف اإن كانت املراحل االنتقالية يف حياتهم قد �صاحبها تغري 

يف و�صعهم االجتماعي. 

تت�صع  ك�نت  �لرو�ية  �أن  �أ�ص�ع ميمونة مبعنى  تر�وري  �أن حممود  يرى  $ هن�ك من 
لف�ص�ء ملحمي؟

 / )ال�صاجا  نوع  من  رواية  اأول  لت�صكيل  ذهبية  فر�صة  يديه  بني  من  �صّيـع  تراوري   -
saga(، اأي الق�ص�ض ذات ال�صكل امللحمي الذي يتابع تطورات مو�صوع معني على مدى زمني 
طويل، لكن حممود تعّجـل واأخرج خمزون ذاكرته من حكايات دون تركيز على مو�صوعه، فكل 
�صخ�صية تظهر يف الن�ض لوقت ق�صري جدًا، وحت�صر حكايتها بال مربر، ثم تختفي، فيت�صتت 
خرى  الن�ض ويفي�ض مبا فيه من حكايات من هنا وهناك، هذا اإ�صافة اإىل كل التبطينات االأ
من اأغان ومواويل واأمثال وق�صائد واأهازيج �صعبية، اأثرت الن�ض وال �صك، لكنها اأي�صًا زحمته 

�صا�صية.  و�صخـّمته حتى �صاعت مالمح الق�صية االأ
$ هل جنح �لرو�ئي�ن يف تغييب ذ�تيهم� خالل �ل�صرد بحيث ل جند حممود �أو �لتعزي 

ح��صر� يف �لرو�ية ؟ 

- تراوري ال يحكي �صريته الذاتية، وعلى الرغم من ذلك فهو موجود بقوة يف ميمونة، 
اأ�صوات �صخ�صيات  اأن ميتزج بقوة مع  يتوارى، بل ي�صمح ل�صوته  اأو  اأن يتخفى  وهو ال يريد 
الن�ض ليحكي باأ�صلوبه ما يدور يف روؤو�صهم تعبريًا عن ت�صامنه ال�صخ�صي وتعاطفه معهم، 
اأي�صًا يحمل  نه هو  فهو حا�صر مبفرداته و�صرده وذائقته اللغوية وبوالئه جلذوره العرقية، الأ
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حفادها وعاهدتهم على اأن يقولوه للنا�ض ويقاوموا تهمي�صه.  رث الذي تركته ميمونة الأ االإ
يت�صح  الذي  والكاتب  املتلقي  لدى  معروف  واقعي  مكان  على  فتحيل  التعزي  رواية  اأما 
اأنه عا�ض مرحلة من عمره يف حارة احلفائر يف مكة املكرمة في�صرتجعها بحيوية دافقة من 
روابط  تلم�ض  ال�صعب  ومن  للكاتب  ذاتية  اأبعاد  اأية  يظهر  ال  الن�ض  لكن  الفردية.  ذاكرته 
تلك  التعزي من  اتخذ  لقد  التنكريي.  بينه وبني حياة بطله حممود  ثانوية  اأو حتى  جوهرية 
احلياتي  الهام�ض  من  امل�صتلني  �صاكنيها  واأ�صوات  وظاللها  وروائحها  مبانيها  ومن  احلارة 
قيا�صاته  هند�صي  هيكل  داخل  يف  وبراعة  بدقة  العنا�صر  كل  ووظف  لروايته،  خ�صبة  مادة 
مذهلة، فلم يفلت منه اخليط ال�صردي وال التفا�صيل وال ال�صخ�صيات، بل �صاندت كلها البناء 
�صا�صي للن�ض حتى متكن من تو�صيل الفكرة الرئي�صة وهي ان�صهار الب�صر يف مكان مقد�ض  االأ
ر�ض، وزمنيًا اإىل نقطة بداية اخللق. عبد اهلل التعزي نب�ض  يعزز انتماءهم مكانيًا يف مركز االأ
دمية، فهو موجود بقدر ما  ذاكرته اخلا�صة بغر�ض التعميم وكان هدفه االن�صهار يف �صفة االآ

اأنا واأنت موجودان يف الن�ض. 
اأما تراوري فقد نب�ض ذاكرته اخلا�صة بغر�ض التخ�صي�ض وكان هدفه الرتكيز على فئة 

معينة، فكان موجودًا ب�صفته اأحد اأفراد تلك الفئة. 

املصدر:
جريدة اليوم : 29- 2005م العدد 1671.
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 محمد الحرز:

 كل رواياتنا المحلية ال ترقى إلى مستوى رواية واحدة من روايات 
ماريو يوسا.

ن نقد �لرو�ية �ملحلية �أ�صبح يتجه �إىل �لنقد �لثق�يف. و يغيب �جل�نب �لفني. هذ�  $ �لآ
�لتوجه يجعل �لرو�ية ت�أخذ �صكل �خلط�ب �لجتم�عي. كيف هي روؤيتك لهذه �مل�ص�ألة ؟ 

الرواية  الثقايف.  اأو جت�صدها يف م�صهدنا  اأ�صك يف بروزها،  �صوؤالك يقرر وجهة نظر   -
ذلك  يف�صي  ال  وجوده  افرتا�ض  وعلى  الثقايف،  النقد  ت�صميه  عما  مبناأى  زالت  ما  املحلية 
بال�صرورة اإىل اأن تكون الرواية خطابا اجتماعيا هذا اإذا كان هناك مفهوم واحد للخطاب 
االجتماعي حيث داللته ومعناه موحدان يف اأذهان متلقيهما اجلوانب الفنية يف نقد الرواية ال 
تتعار�ض كما يوحي به �صوؤالك على االإطالق مع توجهات النقد الثقايف. دائما ثمة �صلة بينهما 
اأواًل ب�صبب طبيعة النقد الثقايف الذي يذهب يف تعليل الظواهر التي يدر�صها �صواء كانت اأدبية 
اأو ثقافية اأو تاريخية او �صيا�صية اإىل روؤية �صاملة ترى يف التحوالت املف�صلية التي مير بها اأي 
دب  االأ و�صوره من خالل  التاريخ  تاريخه وحتليل جتليات هذا  لر�صد  انطالق  نقطة  جمتمع 
اإفرازات تلك التحوالت رغم  اأو الفكرية. ولي�صت املالمح الفنية �صوى جزء من  اأو ال�صيا�صة 
ي جن�ض اأدبي له تاريخه اخلا�ض �صمن عالقة جدلية مع  اقتناعنا التام باأن اأي �صمات فنية الأ
تاريخه العام. لذلك اأقول اإن روايتنا املحلية بغ�ض النظر عن االعتبارات الفنية املتباينة بني 
واحدة واأخرى، من بني اأهم وظائفها التي ينبغي الرتكيز عليها كنقد ثقايف هو كتابة التاريخ 
اإتاحة القدرة  بو�صفه متخيال. هذا التاريخ تكمن اأهميته من وجهة نظر الروؤية النقدية يف 
نف�صنا ولقيمنا  اإيديولوجي يعيق فهمنا الأ اأي و�صيط  اأن يكون هناك  على حتليل املجتمع دون 
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خرين. هنا يا طامي مكمن اأهمية ما اأحاول اأن اأ�صتغل �صمن هذا التوجه.  ولعالقتنا باالآ

$ �لذين يكتبون �لرو�ية ب�صكل �حرت�يف ولديهم تر�كم �صردي عددهم حمدود جًد�. 
�لبقية �إم� ط�رئون على �مل�صهد وهم �أ�صح�ب �لرو�ية �لو�حدة، �أو من �صغ�ر �ل�صن �لذين 
طي�ف �لتي تكتب �لرو�ية. كيف تتم م�ص�ألة كت�بة �لت�ريخ  لهم �جته�د�ت. يف ظل هذه �لأ

بو�صفه متخياًل ؟ 

ن�صان،  نتاج عند االإ �صا�ض بقيمة العمل واالإ - االحرتافية والرتاكم مفهومان يرتبطان باالأ
بداعية هو وثيق  ولي�صت املعرفة �صوى اأحد جتليات تلك القيمة. بينما ارتباطهما بالكتابة االإ
خالقية التي يت�صم بها اأي جمتمع، وجمتمعنا املحلي  ال�صلة بالتقاليد الثقافية والرتبوية واالأ
اأو�صع من  والرتاكمية  االحرتافية  اأن �صفة  مفادها  نتيجة  اإىل  يف�صي  ا�صتثناء. كالمي  لي�ض 
اأن  اأردنا  ما  اإذا  �صرطا يالزمنا كباحثني  لي�صت  وبالتايل هي  الروائية،  الكتابة  ح�صرها يف 
نحلل الظواهر الثقافية واالجتماعية من خالل متثالتها و�صورها التي ينتجها التاريخ املتخيل 
يف  تدخل  التي  دبي  االأ والتجني�ض  الت�صنيف  عملية  يف  منهما  ن�صتفيد  رمبا  نف�صه.  للمجتمع 
دبي. كل عمل اإبداعي » رواية اأو �صعر اأو �صرد اأو ت�صكيل وم�صرح« ينبغي النظر  مهمات املوؤرخ االأ
�صلوبية  خرى تتعلق بالتقاليد االأ وىل تتعلق ب�صياق املوؤلف الذي ينتج العمل، واالأ اإليه من جهتني االأ
بداعي نف�صه من العمق. جمال امل�صاألة والتحليل هو  والفنية والداللية التي تتحكم يف العمل االإ
وىل تعزز من �صاأن االحرتافية والرتاكم  يف قناعتي املراوحة واملجادلة بني هاتني اجلهتني. االأ
خرى هو الذي يتيح يل احلرية والعمق يف التحليل  عمال الروائية، لكن ربطها باالأ يف تقومي االأ
وخ�صائ�صها  بداعية  االإ الكتابة  على  املختلفة  �صئلة  االأ طرح  يف  بعيدا  بي  ويذهب  والروؤية 
هذه  لتعزيز  منه  انطلق  الذي  اال�صتفهامي  وال�صوؤال  عام.  ب�صكل  الثقايف  مب�صهدنا  املرتبطة 
احلرية هو: األي�صت كل رواية حمكومة ب�صلطة النوع ؟ وعلى افرتا�ض اأنها متردت عليه، فهل 
�صئلة  االأ اأن هذه  اأح�صب  التمرد؟  لهذا  هناك �صخ�صيات روائية حملية �صكلت جتليا حقيقيا 
اأنا  اأمثلة..  فق ال�صردي للتاريخ املتخيل. هل حتتاج يا طامي اإىل  تت�صل ات�صاال مبا�صرا باالأ

اأتركها اإىل ب�صريتك. 

$ هل تذكر لن� �صخ�صي�ت رو�ئية حملية �صكلت جتلي� حقيقي� لهذ� �لتمرد؟ 

ال  اأعنيه  الذي  التمرد  كان  ال�صخ�صيات طاملا  مثل هذه  وجود  واثًقا متاًما من  ل�صت   -
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يت�صل فقط بخلق �صخ�صيات روائية ماأزومة بق�صايا اجتماعية وثقافية ونف�صية، تهدف اإىل 
االحتجاج  املثال  �صبيل  فعلى  ن�صان.  االإ تطال  التي  ال�صلط  اأ�صكال  االحتجاج �صد  روح  اإظهار 
�صد ال�صلطة الذكورية يف الرواية« الن�صائية« ال ي�صمى متردا، بل تظل روؤية اأ�صميها احتجاجية 
ال ترقى اإىل موقف متردي، يحطم مفهوم هذه ال�صلطة من داخل الكتابة نف�صها، اأي يحطم 
�صلطة التجني�ض الروائي نف�صه. هناك �صخ�صية » ف�صة« يف جهة البو�صلة، و�صخ�صية »�صبا« 
م�صتوى  على  التمرد  من  حالة  رقيب  يا  م�صرى  يف  عامل  رجاء  وعند  اليباب،  الفردو�ض  يف 
التي  الفو�صى  حالة  اإىل  اأعزوه  مترد  ال�صخ�صيات.  م�صتوى  على  ولي�ض  ال�صردية  الروؤية 
تخلقها رجاء �صد الوعي ال�صردي ال�صائد. اإنها فو�صى تعادل روح التمرد على م�صتوى الوعي 
بناء« كيف  باء واالأ الكتابي. ولعلك يا طامي تتذكر �صخ�صية بازاروف يف رواية توريجينيف »االآ
التا�صع  القرن  وروبية يف  االأ للمجتمعات  الدقيقة  التحوالت  ر�صم  ال�صخ�صية  ا�صتطاعت هذه 
الذي  ال�صاخر  البارودي  ال�صردي  �صلوب  االأ ن. كذلك  االآ نعي�صها  التي  ي�صبه احلالة  ع�صر مبا 
ال�صلة  وثيق  التمرد  اأن  هو  بالنهاية  اأقوله  اأن  اأريد  ما  لكافكا.  امل�صخ  �صخ�صية  لظهور  مهد 
التي حتدثنا  النوع  ب�صلطة  ترتبط  بدورها  التي هي  ال�صردية  الكتابة  ت�صوراتنا عن  بخلخلة 
اإىل  يل-  بالن�صبة  قل  االأ على  نحتاج-  اأظن  ال  هنا؟  التعميم  ينبغي  هل  ولكن  �صابًقا.  عنها 
نتاج للرواية يف  ا يف وجود ت�صارع معدالت االإ ا�صتقراء دقيق للم�صهد الروائي املحلي، خ�صو�صً

ال�صنوات القليلة املا�صية. 

$ �لنربة �لحتج�جية يف �لرو�ية �لن�ص�ئية �صد �ل�صلطة �لذكورية. هل تعود �إىل �أن 
تلك �لرو�ي�ت تدون �صرية نف�صية لذو�ت مرهقة قبل �لن�ص. لذ� ي�صبح �لن�ص �لرو�ئي هو 

�أقرب للتنفي�ص �أكرث مم� يتكئ على لعبة �لفن �لرو�ئي ؟ 

- بالتاأكيد هناك نربة احتجاجية ت�صاعدية كما ت�صميها �صد ال�صلطة الذكورية، وهي 
بداعية والفكرية تبعا ملا يطراأ  اأ�صكاال متعددة من الظهور والتنوع يف �صاحتنا االإ نربة تاأخذ 
وىل امل�صائل احلقوقية املتعلقة باملراأة. وهي يف  عليها من حتوالت وتغريات مت�ض بالدرجة االأ
ظني نربة مل تزل حبي�صة الدوائر املغلقة على نف�صها اأو الت�صورات التي ال تنفك ترى يف تلك 
امل�صائل احلقوقية جمرد ذات ولي�صت مو�صوعا اأي�صا. جمرد ذات ال تعي اأزمتها النف�صية وال 
اأن  عليها  ي�صعب  بحيث  ذاتها  مع  متاًما  تتماهى  ذات  العمق.  من  التاريخية  وال  خالقية  االأ
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الن�صاء  الثقافية،  وال�صمات  احلموالت  وهذه  الو�صع  بهذا  تام.  بو�صوح  خرين  االآ مرايا  ترى 
ن قناعتنا بهذه  نتاج الروائي املحلي. لكن ينبغي علينا احلذر كثريا هنا الأ دخلن يف �صياق االإ
ال�صمات قد تف�صي بنا اإىل نظرة اختزالية و�صابقة �صد الرواية الن�صائية، وجتعلنا اإىل اإ�صدار 
بداعية مهما كانت الذوات التي خلفها كانت تت�صم كما  حكام القيمية اأقرب. فالكتابة االإ االأ
ت�صميها باملرهقة اأو مبجرد تنفي�ض، فهي لها طرق ملتوية للتعبري عن نف�صها، ي�صعب علينا 
�صباب احلقيقية التي جتعلنا ن�صتطيع اأن نك�صف عن ال�صمات الروائية  حيان احتواء االأ بع�ض االأ
خرون » دليل على ما نقول. فهو بالتاأكيد ال يخ�صع لتلك  وفق النظرة ال�صابقة. ن�ض رواية« االآ
�صباب لي�ض هنا جمال ذكرها، له �صياقه الثقايف واالجتماعي الذي  ال�صمات التي ذكرناها الأ
الن�صائية  �صوات  باالأ التنفي�ض تكاد تكون ل�صيقة  اأن �صمة  اأ�صبابه. �صحيح  يعطي خ�صو�صية 
هم على �صعيد  االأ ال�صمة  لي�صت  الوحيدة، وكذلك  ال�صمة  لي�صت  الروائية يف جمملها، لكنها 

بداعية نف�صها.  الفهم الوجودي واحلياتي للكتابة االإ

خر يف �لرو�ية �ل�صعودية له م�صتوي�ت متعددة.. و�صوؤ�يل يتجه �إىل  $ �حلديث عن �لآ
خر بني �لرو�ي�ت �لتي �صدرت يف  �لروؤية لالآ م�ص�ألة حمددة. هل �صعرت بح�لة تب�ين يف 

لفني ؟  �لت�صعيني�ت و�لرو�ي�ت �لتي �صدرت م� بعد �لأ

ما  اإذا  ا  خ�صو�صً بالكامل  احتواءه  ت�صتع�صي  متعددة  م�صتويات  له  قلت  كما  خر  االآ  -
الكثرية. عموما  تعابريها  ودهاليز  وثناياها  بداعية  االإ اللغة  ا�صتخال�صه من تالوين  حاولنا 
�صدارات الروائية �صواء يف مرحلة  هناك مبدئيا تباينات ووفق روؤيتي واطالعي على بع�ض االإ
اإىل  خر  االآ وفهم  تناول  يف  التباينات  تلك  ت�صل  مل  لفني  االأ بعد  ما  مرحلة  اأو  الت�صعينيات 
حدود مف�صلية، واإن كنت اأنظر اإىل مفهوم التحقيب الزمني بريبة كبرية يف فهم الظواهر 
بداع نف�صه وحماولة تف�صريها من خالله. بالتاأكيد �صكلت اأحداث احلادي ع�صر  املتعلقة باالإ
بداعي، وجعلت منه اآلة متحركة يف اإنتاج  من �صبتمرب وتداعياتها انق�صاما حادا يف الوعي االإ
تلك  قبل  �صابقا  واالثنينية.  والقومية  واللغة  الدين  يف  املختلف  خر  باالآ املتعلقة  تلك  �صئلة  االأ
خر ل�صيقة بالتاريخ كما هي روايات غازي الق�صيبي، وبع�ض  حداث كانت النظرة اإىل االآ االأ
خر مل تكن دوافعه وال مربراته يف تلك  روايات تركي احلمد وعبده خال. اأي اإن ا�صتح�صار االآ
حداث يف الواقع اخلارجي على املبدع، بل  الروايات لها عالقة بقوة ال�صغط التي متار�صها االأ
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خر يف بع�ض  وىل خليارات املبدع نف�صه يف كيفية ا�صتح�صار هذا االآ هي خا�صعة بالدرجة االأ
خر يف روايات ما بعد احلادي ع�صر من �صبتمرب كما اأحب  رواياته. بخالف كيفية ح�صور االآ
خر هو الهاج�ض الذي  نها اأخرجت �صاكن القمقم من خمبئه، وجعلت من فهم االآ اأن اأ�صميها الأ
يعتمل يف قلب الروايات ب�صور متعددة. هذا اخلروج من القمقم كانت اأبرز دوافعه واأ�صبابه 
�صباب مدفونة حتت  هي بالتاأكيد اأحداث احلادي ع�صر من �صبتمرب. قد تكون هذه الدوافع واالأ
بعاد اجلمالية للغة اأو مبوقف الروائي من وظيفة  تراكمات من دوافع اأخرى وثيقة ال�صلة باالأ
الرواية نف�صها مثل رواية ميمونة ملحمود تراوري، اأو جاهلية لليلى اجلهني اأو فخاخ الرائحة 
نتاج الروائي املحلي يفر�ض علينا اإيجاد تلك ال�صلة  ليو�صف املحيميد، اإال اأن ال�صياق العام لالإ
ذهن  يف  دب  لالأ الوظيفية  الت�صورات  على  وتداعياته  جهة  من  ال�صيا�صي  ثر  االأ بني  الوثيقة 

الثقافة املحلية ب�صكل عام من جهة اأخرى. 

$ كيف جتد �لتكنيك �لذي يعتمده �لرو�ئي �ملحلي.. هل جتد هن�ك حرفية ع�لية يف 
على تكنيًك� من �جلميع ؟  هذه �مل�ص�ألة؟ وهل هن�ك رو�ئي حمدد جتده �لأ

اأنتجته �صاحتنا من  تام لكل ما  ا�صتقراء  اأحكاما فنية مطلقة دون  اأ�صدر  اأن  اأريد  - ال 
روايات، وهذا اأمر ال اأدعيه يا طامي، لكن ح�صب ما قراأت مل اأجد متايزا يف م�صاألة التقنيات 
الروايات، ورغم  اأغلب  ال�صردية. لقد ظل ا�صتخدام �صمري املتكلم هو املهيمن والطاغي يف 
خرى  االأ العنا�صر  بقية  اإىل  تفتقر  اأنها  اإال  ال�صردي  التوظيف  عالية يف  زمنية  تقنيات  وجود 
يف تفعيل مثل هذه التقنية كالبعد املكاين، وعالقته بال�صخ�صيات ومدى تناميها من العمق. 
ماريو  روايات  من  واحدة  رواية  م�صتوى  اإىل  قراءاتي  وفق  رواياتنا  ترق  مل  بالنهاية  عموما 

بارغا�ض يو�صا. 

$ �إن ك�ن �ل�ص�عر �ل�صعودي قد تورط يف لعب �لدور �لر�صويل. فهذه م�ص�ألة قد يكون 
به�  يكتب  �لتي  �لروؤية  بذ�ت  �ل�صرد  مع  �ملحلي  �لرو�ئي  يتع�طى  �أن  ولكن  م�.  مربر  له� 
�ل�ص�عر يف ت�صوري غري مربرة �إطالق�. لذ� جند �لكثري من �لرو�ي�ت �ملحلية ت�أخذ �ل�صكل 
�لتب�صريي حيث ي�أتي �ل�صرد من علو. كيف ترى هذه �حل�لة �لتي �عتقد ب�أنه� ج�ءت من 
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ذ�ت �لروؤية �لتي يكتب به� �ل�صعر و�صرن� نلحظه� يف �ل�صرد؟ 

التي حكمت بع�ض  ال�صعر بالنبوة كان يف قلب الت�صورات والروؤى  اأن اقرتان  - �صحيح 
ا تاريخيًّا«  التجارب ال�صعرية يف م�صهدنا املحلي، وبالتايل اإىل اأنف�صهم بو�صفهم ميتلكون«ح�صًّ
ح�صب تعبري ال�صاعر اإليوت، يتفوقون به على اأقرانهم من عامة النا�ض. هذا االقرتان بالنبوة 
وروبي. و�صحيح اأي�صا  له تاريخه وح�صوره يف ال�صعر العربي احلديث وثيق ال�صلة بال�صعر االأ
اأن هناك روايات حملية �صقطت يف فخ التماهي بني �صخو�ض الرواية من جهة، وبني مو�صوعها 
من جهة اأخرى كما يف �صقف الكفاية، و�صوفيا ملحمد ح�صن علوان، اأو جاهلية لليلى اجلهني. 
هذا التماهي هو من طبيعة �صعرية. اأي اإن هناك وجهة نظر واحدة مهيمنة على ال�صرد وكاأننا 
هذه  ا�صتباك  يف  ت�صوري  يف  زمة  االأ لكن  �صحيح،  هذا  كل  روائيًا.  ولي�ض  �صعري  �صرد  اإزاء 
دب املحلي  الروؤى بع�صها مع بع�ض، اأبعد من ذلك، تكمن يف اأزمة ت�صوراتنا حول الكتابة. االأ
على العموم ي�صدر عن روؤية واحدة، نتيجة عوامل عديدة منها ما هو �صيا�صي ومنها ما هو 
�صو�صيولوجي وعقائدي، ومنها ما هو ذاتي متعلق باملبدع نف�صه. وموقفنا من الكتابة له عالقة 

بتلك الروؤية بالتاأكيد. 

وتفكيك هذه العالقة والك�صف عن �صماتها من العمق، �صيف�صي ح�صب قناعتي اإىل اإثارة 
ق�صايا جوهرية مت�ض ثقافتنا املحلية، من قبيل الت�صورات التي ينتجها خطاب ال�صلطة بجميع 
دب على �صبيل املثال. اأو عالقة موؤ�ص�صات ال�صلطة بالكتابة  ت�صكالته واأنواعه داخل املجتمع لالأ

وقيمتها التعليمية. وهكذا اإىل اآخر الق�صايا امللحة يف وقتنا الراهن. 

�لنف�صية  بع�د  �ل�صيكولوجية، �لتي تعتمد على قر�ءة �لذ�ت وتتوغل يف �لأ $ �لرو�ية 
�لرو�ية  غي�ب  ب�أن  ترى  هل  �ملحلي.  �مل�صهد  عن  غ�ئبة  �صبه  رمب�  �لرو�ئية  لل�صخ�صية 
�ل�صيكولوجية يعود �إىل �أن �لرو�ئي منجرف ور�ء لعبة ك�صف �مل�صتور يف �ملجتمع وب�لت�يل 

�صقط �لبعد �لنف�صي يف �لرو�ية �ملحلية ؟ 

نا يف ال�صرد  - هناك مفارقة يف هذا اجلانب، على الرغم مما نالحظه من طغيان االأ
بعاد النف�صية  الروائي وهيمنة موؤثراتها على جممل ال�صرد، اإال اأن هذا مل يتح لها التعمق يف االأ
وحتليلها بطريقة حفرية، ين�صجم مع كمية هذا احل�صور اأو الطغيان يف ال�صرد. وهذا بالتاأكيد 
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ن هام�ض  ان�صحب على اأغلب ال�صخ�صيات يف الرواية املحلية. رمبا اأحد اأ�صبابه ما ذكرت، الأ
امل�صكوت عنه يف جمتمعنا تراكم كثريا، واأ�صبح �صاغطا على ال�صعور االجتماعي، وال بد له 
�صباب، وهناك اأخرى، اأهمها فقدان  قرب. هذا واحد من االأ من الظهور، وكانت الرواية هي االأ
املجتمع حلراكه الطبيعي، اأي جمتمع بال حوار �صينعك�ض بالتاأكيد على اأدبه. لكنني اأظن اأن 
هناك ا�صتثناءات عديدة ا�صتطاعت من خاللها الرواية املحلية اأن تتجاوز هذه املفارقة كرواية 
ميمة اخلمي�ض. هذه اال�صتثناءات  خرون ل�صبا احلرز، وبحريات الأ ميمونة ملحمود تراوري، واالآ
تاأتي يف �صياق طبيعة املجتمع ال�صعودي الذي هو �صديد التنوع حد التنافر، وهو مفتوح على 

�صالمية.  حركة التاريخ التي هي وثيقة ال�صلة بالتقاليد الدينية االإ

املصدر:
 جريدة الريا�ض : اخلمي�ض 15 حمرم 1429هـ ـ 24 يناير 2008م ـ العدد 14458.
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 محمد الحرز:

 كل رواياتنا المحلية ال ترقى إلى مستوى رواية واحدة من روايات 
ماريو يوسا.

ن نقد �لرو�ية �ملحلية �أ�صبح يتجه �إىل �لنقد �لثق�يف. و يغيب �جل�نب �لفني. هذ�  $ �لآ
�لتوجه يجعل �لرو�ية ت�أخذ �صكل �خلط�ب �لجتم�عي. كيف هي روؤيتك لهذه �مل�ص�ألة ؟ 

الرواية  الثقايف.  اأو جت�صدها يف م�صهدنا  اأ�صك يف بروزها،  �صوؤالك يقرر وجهة نظر   -
ذلك  يف�صي  ال  وجوده  افرتا�ض  وعلى  الثقايف،  النقد  ت�صميه  عما  مبناأى  زالت  ما  املحلية 
بال�صرورة اإىل اأن تكون الرواية خطابا اجتماعيا هذا اإذا كان هناك مفهوم واحد للخطاب 
االجتماعي حيث داللته ومعناه موحدان يف اأذهان متلقيهما اجلوانب الفنية يف نقد الرواية ال 
تتعار�ض كما يوحي به �صوؤالك على االإطالق مع توجهات النقد الثقايف. دائما ثمة �صلة بينهما 
اأواًل ب�صبب طبيعة النقد الثقايف الذي يذهب يف تعليل الظواهر التي يدر�صها �صواء كانت اأدبية 
اأو ثقافية اأو تاريخية او �صيا�صية اإىل روؤية �صاملة ترى يف التحوالت املف�صلية التي مير بها اأي 
دب  االأ و�صوره من خالل  التاريخ  تاريخه وحتليل جتليات هذا  لر�صد  انطالق  نقطة  جمتمع 
اإفرازات تلك التحوالت رغم  اأو الفكرية. ولي�صت املالمح الفنية �صوى جزء من  اأو ال�صيا�صة 
ي جن�ض اأدبي له تاريخه اخلا�ض �صمن عالقة جدلية مع  اقتناعنا التام باأن اأي �صمات فنية الأ
تاريخه العام. لذلك اأقول اإن روايتنا املحلية بغ�ض النظر عن االعتبارات الفنية املتباينة بني 
واحدة واأخرى، من بني اأهم وظائفها التي ينبغي الرتكيز عليها كنقد ثقايف هو كتابة التاريخ 
اإتاحة القدرة  بو�صفه متخيال. هذا التاريخ تكمن اأهميته من وجهة نظر الروؤية النقدية يف 
نف�صنا ولقيمنا  اإيديولوجي يعيق فهمنا الأ اأي و�صيط  اأن يكون هناك  على حتليل املجتمع دون 
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خرين. هنا يا طامي مكمن اأهمية ما اأحاول اأن اأ�صتغل �صمن هذا التوجه.  ولعالقتنا باالآ

$ �لذين يكتبون �لرو�ية ب�صكل �حرت�يف ولديهم تر�كم �صردي عددهم حمدود جًد�. 
�لبقية �إم� ط�رئون على �مل�صهد وهم �أ�صح�ب �لرو�ية �لو�حدة، �أو من �صغ�ر �ل�صن �لذين 
طي�ف �لتي تكتب �لرو�ية. كيف تتم م�ص�ألة كت�بة �لت�ريخ  لهم �جته�د�ت. يف ظل هذه �لأ

بو�صفه متخياًل ؟ 

ن�صان،  نتاج عند االإ �صا�ض بقيمة العمل واالإ - االحرتافية والرتاكم مفهومان يرتبطان باالأ
بداعية هو وثيق  ولي�صت املعرفة �صوى اأحد جتليات تلك القيمة. بينما ارتباطهما بالكتابة االإ
خالقية التي يت�صم بها اأي جمتمع، وجمتمعنا املحلي  ال�صلة بالتقاليد الثقافية والرتبوية واالأ
اأو�صع من  والرتاكمية  االحرتافية  اأن �صفة  مفادها  نتيجة  اإىل  يف�صي  ا�صتثناء. كالمي  لي�ض 
اأن  اأردنا  ما  اإذا  �صرطا يالزمنا كباحثني  لي�صت  وبالتايل هي  الروائية،  الكتابة  ح�صرها يف 
نحلل الظواهر الثقافية واالجتماعية من خالل متثالتها و�صورها التي ينتجها التاريخ املتخيل 
يف  تدخل  التي  دبي  االأ والتجني�ض  الت�صنيف  عملية  يف  منهما  ن�صتفيد  رمبا  نف�صه.  للمجتمع 
دبي. كل عمل اإبداعي » رواية اأو �صعر اأو �صرد اأو ت�صكيل وم�صرح« ينبغي النظر  مهمات املوؤرخ االأ
�صلوبية  خرى تتعلق بالتقاليد االأ وىل تتعلق ب�صياق املوؤلف الذي ينتج العمل، واالأ اإليه من جهتني االأ
بداعي نف�صه من العمق. جمال امل�صاألة والتحليل هو  والفنية والداللية التي تتحكم يف العمل االإ
وىل تعزز من �صاأن االحرتافية والرتاكم  يف قناعتي املراوحة واملجادلة بني هاتني اجلهتني. االأ
خرى هو الذي يتيح يل احلرية والعمق يف التحليل  عمال الروائية، لكن ربطها باالأ يف تقومي االأ
وخ�صائ�صها  بداعية  االإ الكتابة  على  املختلفة  �صئلة  االأ طرح  يف  بعيدا  بي  ويذهب  والروؤية 
هذه  لتعزيز  منه  انطلق  الذي  اال�صتفهامي  وال�صوؤال  عام.  ب�صكل  الثقايف  مب�صهدنا  املرتبطة 
احلرية هو: األي�صت كل رواية حمكومة ب�صلطة النوع ؟ وعلى افرتا�ض اأنها متردت عليه، فهل 
�صئلة  االأ اأن هذه  اأح�صب  التمرد؟  لهذا  هناك �صخ�صيات روائية حملية �صكلت جتليا حقيقيا 
اأنا  اأمثلة..  فق ال�صردي للتاريخ املتخيل. هل حتتاج يا طامي اإىل  تت�صل ات�صاال مبا�صرا باالأ

اأتركها اإىل ب�صريتك. 

$ هل تذكر لن� �صخ�صي�ت رو�ئية حملية �صكلت جتلي� حقيقي� لهذ� �لتمرد؟ 

ال  اأعنيه  الذي  التمرد  كان  ال�صخ�صيات طاملا  مثل هذه  وجود  واثًقا متاًما من  ل�صت   -
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يت�صل فقط بخلق �صخ�صيات روائية ماأزومة بق�صايا اجتماعية وثقافية ونف�صية، تهدف اإىل 
االحتجاج  املثال  �صبيل  فعلى  ن�صان.  االإ تطال  التي  ال�صلط  اأ�صكال  االحتجاج �صد  روح  اإظهار 
�صد ال�صلطة الذكورية يف الرواية« الن�صائية« ال ي�صمى متردا، بل تظل روؤية اأ�صميها احتجاجية 
ال ترقى اإىل موقف متردي، يحطم مفهوم هذه ال�صلطة من داخل الكتابة نف�صها، اأي يحطم 
�صلطة التجني�ض الروائي نف�صه. هناك �صخ�صية » ف�صة« يف جهة البو�صلة، و�صخ�صية »�صبا« 
م�صتوى  على  التمرد  من  حالة  رقيب  يا  م�صرى  يف  عامل  رجاء  وعند  اليباب،  الفردو�ض  يف 
التي  الفو�صى  حالة  اإىل  اأعزوه  مترد  ال�صخ�صيات.  م�صتوى  على  ولي�ض  ال�صردية  الروؤية 
تخلقها رجاء �صد الوعي ال�صردي ال�صائد. اإنها فو�صى تعادل روح التمرد على م�صتوى الوعي 
بناء« كيف  باء واالأ الكتابي. ولعلك يا طامي تتذكر �صخ�صية بازاروف يف رواية توريجينيف »االآ
التا�صع  القرن  وروبية يف  االأ للمجتمعات  الدقيقة  التحوالت  ر�صم  ال�صخ�صية  ا�صتطاعت هذه 
الذي  ال�صاخر  البارودي  ال�صردي  �صلوب  االأ ن. كذلك  االآ نعي�صها  التي  ي�صبه احلالة  ع�صر مبا 
ال�صلة  وثيق  التمرد  اأن  هو  بالنهاية  اأقوله  اأن  اأريد  ما  لكافكا.  امل�صخ  �صخ�صية  لظهور  مهد 
التي حتدثنا  النوع  ب�صلطة  ترتبط  بدورها  التي هي  ال�صردية  الكتابة  ت�صوراتنا عن  بخلخلة 
اإىل  يل-  بالن�صبة  قل  االأ على  نحتاج-  اأظن  ال  هنا؟  التعميم  ينبغي  هل  ولكن  �صابًقا.  عنها 
نتاج للرواية يف  ا يف وجود ت�صارع معدالت االإ ا�صتقراء دقيق للم�صهد الروائي املحلي، خ�صو�صً

ال�صنوات القليلة املا�صية. 

$ �لنربة �لحتج�جية يف �لرو�ية �لن�ص�ئية �صد �ل�صلطة �لذكورية. هل تعود �إىل �أن 
تلك �لرو�ي�ت تدون �صرية نف�صية لذو�ت مرهقة قبل �لن�ص. لذ� ي�صبح �لن�ص �لرو�ئي هو 

�أقرب للتنفي�ص �أكرث مم� يتكئ على لعبة �لفن �لرو�ئي ؟ 

- بالتاأكيد هناك نربة احتجاجية ت�صاعدية كما ت�صميها �صد ال�صلطة الذكورية، وهي 
بداعية والفكرية تبعا ملا يطراأ  اأ�صكاال متعددة من الظهور والتنوع يف �صاحتنا االإ نربة تاأخذ 
وىل امل�صائل احلقوقية املتعلقة باملراأة. وهي يف  عليها من حتوالت وتغريات مت�ض بالدرجة االأ
ظني نربة مل تزل حبي�صة الدوائر املغلقة على نف�صها اأو الت�صورات التي ال تنفك ترى يف تلك 
امل�صائل احلقوقية جمرد ذات ولي�صت مو�صوعا اأي�صا. جمرد ذات ال تعي اأزمتها النف�صية وال 
اأن  عليها  ي�صعب  بحيث  ذاتها  مع  متاًما  تتماهى  ذات  العمق.  من  التاريخية  وال  خالقية  االأ
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الن�صاء  الثقافية،  وال�صمات  احلموالت  وهذه  الو�صع  بهذا  تام.  بو�صوح  خرين  االآ مرايا  ترى 
ن قناعتنا بهذه  نتاج الروائي املحلي. لكن ينبغي علينا احلذر كثريا هنا الأ دخلن يف �صياق االإ
ال�صمات قد تف�صي بنا اإىل نظرة اختزالية و�صابقة �صد الرواية الن�صائية، وجتعلنا اإىل اإ�صدار 
بداعية مهما كانت الذوات التي خلفها كانت تت�صم كما  حكام القيمية اأقرب. فالكتابة االإ االأ
ت�صميها باملرهقة اأو مبجرد تنفي�ض، فهي لها طرق ملتوية للتعبري عن نف�صها، ي�صعب علينا 
�صباب احلقيقية التي جتعلنا ن�صتطيع اأن نك�صف عن ال�صمات الروائية  حيان احتواء االأ بع�ض االأ
خرون » دليل على ما نقول. فهو بالتاأكيد ال يخ�صع لتلك  وفق النظرة ال�صابقة. ن�ض رواية« االآ
�صباب لي�ض هنا جمال ذكرها، له �صياقه الثقايف واالجتماعي الذي  ال�صمات التي ذكرناها الأ
الن�صائية  �صوات  باالأ التنفي�ض تكاد تكون ل�صيقة  اأن �صمة  اأ�صبابه. �صحيح  يعطي خ�صو�صية 
هم على �صعيد  االأ ال�صمة  لي�صت  الوحيدة، وكذلك  ال�صمة  لي�صت  الروائية يف جمملها، لكنها 

بداعية نف�صها.  الفهم الوجودي واحلياتي للكتابة االإ

خر يف �لرو�ية �ل�صعودية له م�صتوي�ت متعددة.. و�صوؤ�يل يتجه �إىل  $ �حلديث عن �لآ
خر بني �لرو�ي�ت �لتي �صدرت يف  �لروؤية لالآ م�ص�ألة حمددة. هل �صعرت بح�لة تب�ين يف 

لفني ؟  �لت�صعيني�ت و�لرو�ي�ت �لتي �صدرت م� بعد �لأ

ما  اإذا  ا  خ�صو�صً بالكامل  احتواءه  ت�صتع�صي  متعددة  م�صتويات  له  قلت  كما  خر  االآ  -
الكثرية. عموما  تعابريها  ودهاليز  وثناياها  بداعية  االإ اللغة  ا�صتخال�صه من تالوين  حاولنا 
�صدارات الروائية �صواء يف مرحلة  هناك مبدئيا تباينات ووفق روؤيتي واطالعي على بع�ض االإ
اإىل  خر  االآ وفهم  تناول  يف  التباينات  تلك  ت�صل  مل  لفني  االأ بعد  ما  مرحلة  اأو  الت�صعينيات 
حدود مف�صلية، واإن كنت اأنظر اإىل مفهوم التحقيب الزمني بريبة كبرية يف فهم الظواهر 
بداع نف�صه وحماولة تف�صريها من خالله. بالتاأكيد �صكلت اأحداث احلادي ع�صر  املتعلقة باالإ
بداعي، وجعلت منه اآلة متحركة يف اإنتاج  من �صبتمرب وتداعياتها انق�صاما حادا يف الوعي االإ
تلك  قبل  �صابقا  واالثنينية.  والقومية  واللغة  الدين  يف  املختلف  خر  باالآ املتعلقة  تلك  �صئلة  االأ
خر ل�صيقة بالتاريخ كما هي روايات غازي الق�صيبي، وبع�ض  حداث كانت النظرة اإىل االآ االأ
خر مل تكن دوافعه وال مربراته يف تلك  روايات تركي احلمد وعبده خال. اأي اإن ا�صتح�صار االآ
حداث يف الواقع اخلارجي على املبدع، بل  الروايات لها عالقة بقوة ال�صغط التي متار�صها االأ
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خر يف بع�ض  وىل خليارات املبدع نف�صه يف كيفية ا�صتح�صار هذا االآ هي خا�صعة بالدرجة االأ
خر يف روايات ما بعد احلادي ع�صر من �صبتمرب كما اأحب  رواياته. بخالف كيفية ح�صور االآ
خر هو الهاج�ض الذي  نها اأخرجت �صاكن القمقم من خمبئه، وجعلت من فهم االآ اأن اأ�صميها الأ
يعتمل يف قلب الروايات ب�صور متعددة. هذا اخلروج من القمقم كانت اأبرز دوافعه واأ�صبابه 
�صباب مدفونة حتت  هي بالتاأكيد اأحداث احلادي ع�صر من �صبتمرب. قد تكون هذه الدوافع واالأ
بعاد اجلمالية للغة اأو مبوقف الروائي من وظيفة  تراكمات من دوافع اأخرى وثيقة ال�صلة باالأ
الرواية نف�صها مثل رواية ميمونة ملحمود تراوري، اأو جاهلية لليلى اجلهني اأو فخاخ الرائحة 
نتاج الروائي املحلي يفر�ض علينا اإيجاد تلك ال�صلة  ليو�صف املحيميد، اإال اأن ال�صياق العام لالإ
ذهن  يف  دب  لالأ الوظيفية  الت�صورات  على  وتداعياته  جهة  من  ال�صيا�صي  ثر  االأ بني  الوثيقة 

الثقافة املحلية ب�صكل عام من جهة اأخرى. 

$ كيف جتد �لتكنيك �لذي يعتمده �لرو�ئي �ملحلي.. هل جتد هن�ك حرفية ع�لية يف 
على تكنيًك� من �جلميع ؟  هذه �مل�ص�ألة؟ وهل هن�ك رو�ئي حمدد جتده �لأ

اأنتجته �صاحتنا من  تام لكل ما  ا�صتقراء  اأحكاما فنية مطلقة دون  اأ�صدر  اأن  اأريد  - ال 
روايات، وهذا اأمر ال اأدعيه يا طامي، لكن ح�صب ما قراأت مل اأجد متايزا يف م�صاألة التقنيات 
الروايات، ورغم  اأغلب  ال�صردية. لقد ظل ا�صتخدام �صمري املتكلم هو املهيمن والطاغي يف 
خرى  االأ العنا�صر  بقية  اإىل  تفتقر  اأنها  اإال  ال�صردي  التوظيف  عالية يف  زمنية  تقنيات  وجود 
يف تفعيل مثل هذه التقنية كالبعد املكاين، وعالقته بال�صخ�صيات ومدى تناميها من العمق. 
ماريو  روايات  من  واحدة  رواية  م�صتوى  اإىل  قراءاتي  وفق  رواياتنا  ترق  مل  بالنهاية  عموما 

بارغا�ض يو�صا. 

$ �إن ك�ن �ل�ص�عر �ل�صعودي قد تورط يف لعب �لدور �لر�صويل. فهذه م�ص�ألة قد يكون 
به�  يكتب  �لتي  �لروؤية  بذ�ت  �ل�صرد  مع  �ملحلي  �لرو�ئي  يتع�طى  �أن  ولكن  م�.  مربر  له� 
�ل�ص�عر يف ت�صوري غري مربرة �إطالق�. لذ� جند �لكثري من �لرو�ي�ت �ملحلية ت�أخذ �ل�صكل 
�لتب�صريي حيث ي�أتي �ل�صرد من علو. كيف ترى هذه �حل�لة �لتي �عتقد ب�أنه� ج�ءت من 
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ذ�ت �لروؤية �لتي يكتب به� �ل�صعر و�صرن� نلحظه� يف �ل�صرد؟ 

التي حكمت بع�ض  ال�صعر بالنبوة كان يف قلب الت�صورات والروؤى  اأن اقرتان  - �صحيح 
ا تاريخيًّا«  التجارب ال�صعرية يف م�صهدنا املحلي، وبالتايل اإىل اأنف�صهم بو�صفهم ميتلكون«ح�صًّ
ح�صب تعبري ال�صاعر اإليوت، يتفوقون به على اأقرانهم من عامة النا�ض. هذا االقرتان بالنبوة 
وروبي. و�صحيح اأي�صا  له تاريخه وح�صوره يف ال�صعر العربي احلديث وثيق ال�صلة بال�صعر االأ
اأن هناك روايات حملية �صقطت يف فخ التماهي بني �صخو�ض الرواية من جهة، وبني مو�صوعها 
من جهة اأخرى كما يف �صقف الكفاية، و�صوفيا ملحمد ح�صن علوان، اأو جاهلية لليلى اجلهني. 
هذا التماهي هو من طبيعة �صعرية. اأي اإن هناك وجهة نظر واحدة مهيمنة على ال�صرد وكاأننا 
هذه  ا�صتباك  يف  ت�صوري  يف  زمة  االأ لكن  �صحيح،  هذا  كل  روائيًا.  ولي�ض  �صعري  �صرد  اإزاء 
دب املحلي  الروؤى بع�صها مع بع�ض، اأبعد من ذلك، تكمن يف اأزمة ت�صوراتنا حول الكتابة. االأ
على العموم ي�صدر عن روؤية واحدة، نتيجة عوامل عديدة منها ما هو �صيا�صي ومنها ما هو 
�صو�صيولوجي وعقائدي، ومنها ما هو ذاتي متعلق باملبدع نف�صه. وموقفنا من الكتابة له عالقة 

بتلك الروؤية بالتاأكيد. 

وتفكيك هذه العالقة والك�صف عن �صماتها من العمق، �صيف�صي ح�صب قناعتي اإىل اإثارة 
ق�صايا جوهرية مت�ض ثقافتنا املحلية، من قبيل الت�صورات التي ينتجها خطاب ال�صلطة بجميع 
دب على �صبيل املثال. اأو عالقة موؤ�ص�صات ال�صلطة بالكتابة  ت�صكالته واأنواعه داخل املجتمع لالأ

وقيمتها التعليمية. وهكذا اإىل اآخر الق�صايا امللحة يف وقتنا الراهن. 

�لنف�صية  بع�د  �ل�صيكولوجية، �لتي تعتمد على قر�ءة �لذ�ت وتتوغل يف �لأ $ �لرو�ية 
�لرو�ية  غي�ب  ب�أن  ترى  هل  �ملحلي.  �مل�صهد  عن  غ�ئبة  �صبه  رمب�  �لرو�ئية  لل�صخ�صية 
�ل�صيكولوجية يعود �إىل �أن �لرو�ئي منجرف ور�ء لعبة ك�صف �مل�صتور يف �ملجتمع وب�لت�يل 

�صقط �لبعد �لنف�صي يف �لرو�ية �ملحلية ؟ 

نا يف ال�صرد  - هناك مفارقة يف هذا اجلانب، على الرغم مما نالحظه من طغيان االأ
بعاد النف�صية  الروائي وهيمنة موؤثراتها على جممل ال�صرد، اإال اأن هذا مل يتح لها التعمق يف االأ
وحتليلها بطريقة حفرية، ين�صجم مع كمية هذا احل�صور اأو الطغيان يف ال�صرد. وهذا بالتاأكيد 
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ن هام�ض  ان�صحب على اأغلب ال�صخ�صيات يف الرواية املحلية. رمبا اأحد اأ�صبابه ما ذكرت، الأ
امل�صكوت عنه يف جمتمعنا تراكم كثريا، واأ�صبح �صاغطا على ال�صعور االجتماعي، وال بد له 
�صباب، وهناك اأخرى، اأهمها فقدان  قرب. هذا واحد من االأ من الظهور، وكانت الرواية هي االأ
املجتمع حلراكه الطبيعي، اأي جمتمع بال حوار �صينعك�ض بالتاأكيد على اأدبه. لكنني اأظن اأن 
هناك ا�صتثناءات عديدة ا�صتطاعت من خاللها الرواية املحلية اأن تتجاوز هذه املفارقة كرواية 
ميمة اخلمي�ض. هذه اال�صتثناءات  خرون ل�صبا احلرز، وبحريات الأ ميمونة ملحمود تراوري، واالآ
تاأتي يف �صياق طبيعة املجتمع ال�صعودي الذي هو �صديد التنوع حد التنافر، وهو مفتوح على 

�صالمية.  حركة التاريخ التي هي وثيقة ال�صلة بالتقاليد الدينية االإ

املصدر:
 جريدة الريا�ض : اخلمي�ض 15 حمرم 1429هـ ـ 24 يناير 2008م ـ العدد 14458.
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الناقد علي الشدوي

 الرواية بنت المدينة.. ومعظم روائيينا ذوو أصول قروية

الثقايف  امل�صهد  م�صلمات  مع  بوعي  يت�صادم  اإ�صكالًيا  ناقًدا  ال�صدوي  علي  الناقد  يعترب 
حيث يرى اأن الن�صو�ض النادرة هي الن�صو�ض التي ت�صتند اإىل ثقافة العالقات، الن�صو�ض 
التي تعنى باكت�صاف العالقات بني املرئي واملخفي. وكذلك يعتقد اأن ح�صور املراأة يف ق�صيدة 
�صافة اإىل اآراء اأخرى عن املهمل يف ق�صيدة وعن  الثمانينيات هو جمرد ح�صور �صكالين. وباالإ

ارتباط اللغة باملجتمع كان لـ االقت�صادية هذا احلوار مع الناقد علي ال�صدوي:

$  كيف تر�صد �لتب�ين بني ح�صور �ملر�أة يف ق�صيدة �لثم�نيني�ت وق�صيدة �لنرث؟

- يفرت�ض �صوؤالك اأن هناك تباينا يف ح�صور املراأة يف ق�صيدة التفعيلة وق�صيدة النرث، 
فيما يتعلق بح�صور املراأة يف ق�صيدة الثمانينيات، ال اأعتقد اأن ح�صورها كان مميزا، فاملراأة 
بقيت هي املراأة كما حت�صر يف الن�صو�ض ال�صعرية القدمية، ومل حتولها ق�صيدة الثمانينيات 
اإىل كائن اإ�صكايل، لقد ظلت املراأة يف ق�صائد تلك الفرتة حت�صر لكي يقراأها الرجل، وهي 
يف ح�صورها بهذه ال�صورة ال تختلف عن املراأة التي ح�صرت يف مقدمات الن�صو�ض ال�صعرية 
القدمية، هكذا هي ف�صة يف ق�صيدة الثمانينيات، ال تختلف عن فاطمة يف الق�صيدة اجلاهلية، 
جمرد امراأة حت�صر يف ن�ض �صعري لكي تقراأ اأو تلقى على رجل، ومن ثم فح�صور ف�صة على 
ترى  كيف  نعرف  لكي  حت�صر  ومل  املراأة،  عن  القارئ  مفاهيم  هيكلية  يعد  مل  املثال  �صبيل 
ن اأراجع �صورة املراأة يف ق�صيدة  العامل، وال كيف ت�صو�ض حياتها اليومية، اإنني اأ�صعر واأنا االآ
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الثمانينيات اأن �صعراء تلك املرحلة مل ي�صتطيعوا جمابهة ت�صور ح�صور املراأة يف الن�صو�ض 
ال�صعرية القدمية، فكرة اأن ح�صورها كاأنثى يعني اأنها حمبوبة، ورمبا رمز للخ�صوبة والرثاء. 
الفكرة ذاتها تنطبق على ح�صور املراأة يف ق�صيدة النرث، مع فارق ب�صيط ال يكاد يلحظ، هو 
اأو ما يجعل منها امراأة، �صعرة واحدة  اأ�صياوؤها  َر  �صُ اأن �صورة املراأة الكلية تفككت؛ لكي حَتْ
منها، اأو حتى بقايا من رائحتها، مع ح�صور ذي �صحنات عاطفية اأقل، وادعاء با�صتخدام لغة 

�صعرية حمايدة. 

$ على �مل�صتوى �ملحلي هل هن�ك من جنح يف توظيف �للغة يف �ل�صرد؟

- اإذا كنت تق�صد املعادلة بني ت�صغيل اللغة وبني احتمال ال�صرد لذلك، اأقول نعم، عبد 
اهلل باخ�صوين جنح يف ذلك، وقد اأ�صار الدكتور معجب الزهراين اإىل ذلك يف درا�صة ممتعة 
عن اللغة احللمية والهذيانية يف جمموعة )احلفلة(، فالثيمة املركزية يف هذه املجموعة هي 
و�صعية منوذج اإن�صاين يعي�ض ويعاين اأق�صى حاالت ال�صقاء والبوؤ�ض املادي واملعنوي والعاطفي 
هذه  من  يخرج  اأن  من  يائ�صا  ويبدو  واخلوف،  والعزلة  واالغرتاب  الفقر  يعاين  والروحي، 
ن�صاين هو الذي اقرتح لغة املجموعة امل�صطربة واملفككة  الو�صعية املاأ�صاوية، هذا النموذج االإ

التي ت�صدر عن اأ�صوات ومناذج تعي�ض حالة اختالل واعتالل. 

ن حياة النا�ض  �صاأذكر اأي�صا جار اهلل احلميد ال �صيما يف جمموعته )رائحة املدن( فالأ
دنى وال�صروري منها، فقد  قل ت�صتغل باحلد االأ تخلو من اأي ان�صغاالت لغوية جمالية، اأو على االأ
اأ�صاليب بالغية نادر  اأي ان�صغاالت جمالية، فتحويل ال�صرد اإىل  خلت ق�ص�ض املجموعة من 
جدا، وحتى لو حدث فاإن البالغة ت�صتغل يف م�صتوى ال ن�صعر فيه باأي ن�صوز، لقد حتولت اللغة 
من اأن تن�صغل بذاتها )البحث عن جمالياتها مبعزل عما تريد اإي�صاله( اإىل اكت�صاف احلياة 
التي نعي�صها حيث )ت�صجل( ما يجري من غري اأن حتوله اإىل اأ�صلوب منمق ي�صرفنا عما ت�صجل، 
اإن وعي جار اهلل احلميد مبتطلبات ال�صرد جعله يتنا�صى ما تعودنا عليه من حتويل جتارب 
اللغة  ان�صغاالت  عن  احلميد  اهلل  جار  تخلى  وحينما  بالغية،  اأ�صاليب  اإىل  امل�صرودة  احلياة 
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اجلمالية فاإن ذلك التخلي جعله خمل�صا للق�صة، حيث تفرغ ملا ي�صرد، ولرتكيب احلوار. 

$  حممود تر�وري كنموذج �صردي حملي، هل جنح يف �أ�صطرة عو�مل ميمونة؟

اإلياد  مر�صيا  تعريف  اأتبنى  اأنا  العام،  مبفهومها  ال�صياق  هذا  يف  ت�صتخدم  �صطرة  االأ  -
�صطورة من حيث هي اإعادة �صرد حلدث بدئي، وا�صتنادا اإىل هذا التحديد �صاأخرج رواية  لالأ
ميمونة من اأن تكون اأ�صطرة عوامل، ال اأ�صك يف اأن جتربة ال�صديق حممود تراوري يجب اأن 
تقدر وهو يقدم عوامل جديدة، واأن حترتم يف م�صتويات عدة كاحليل ال�صردية وتقنية الكتابة، 
لكن وب�صكل عام قد يتحول االتكاء على اللغة اإىل اأن تظهر يف نربة جازمة وخادعة، اأو نربة 

فاتنة ت�صتند اإىل غنج الكلمات املعربة واملوحية. 

$  وهل ه�ص��صة �ل�صخ�صي�ت يف �لرو�ية �ملحلية هو نت�ج �لتك�ء على �للغة؟

- ال اأعرف ما اإذا كانت كلمة )ه�صا�صة( ميكن اأن تتواءم مع ما ت�صاأل عنه، لكن من املهم 
اأنف�صهم،  على  النا�ض  يتعرف من خاللها  التي  باللغة  وتكون  الروائية  ال�صخ�صيات  تبنى  اأن 
باإمكان  لكن  روائية،  �صخ�صية  اأحدد  اأن  اأريد  ال  خرون،  االآ بها  يت�صورهم  التي  وبالطريقة 
القارئ اأن يختار اأي رواية �صعودية ي�صادفها، و�صيجد �صعفا يف احلقيقة الكاملة عن النا�ض، 
احلقيقة التي ي�صعرون بها يف دواخلهم، وحقيقة ما يحيط بهم، كل هذا ال�صعف رمبا يعود اإىل 
اأن الروائي ي�صره اأن ي�صف ببالغة اأي �صيء يف ال�صخ�صية، ب�صرط اأن يكون الو�صف متاأنقا، 

�صارات �صكلية.  مر الذي جعل ال�صخ�صيات الروائية اأ�صبه ما تكون بتجميع الإ االأ

�لق�صة  �أو  �لرو�ية  من  حمددة  ق�ص�صية  �أو  رو�ئية  �صخ�صي�ت  ذ�كرتك  يف  هل   $
�ملحلية؟

اأي  - هناك عدة متغريات تتحكم يف بقاء ال�صخ�صية الروائية يف ذاكرتي ورمبا يف ذاكرة 
ت�صوراتها  من  اأكت�صب  اأو  الذاتية،  �صريتي  من  نتفا  فيها  اأجد  �صخ�صية  اأ�صادف  اأحيانا  قارئ، 
وحواراتها تعليقات مفيدة على ما اأعرفه من احلياة، اأو اأنني واأنا اأتابعها اأ�صعر اأن معرفتي بنف�صي 
يف  باجلميل  بخربتنا  عالقة  بال�صخ�صيات  ذاكرتنا  الحتفاظ  كان  اإذا  ما  اأعرف  ال  تزايدت،  قد 
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الفن، واإ�صارتها اإىل �صيء ال يقع يف جمال ما نراه على نحو مبا�صر، اأو نفهمه على نحو ما يكون 
اأمامنا، اإنه يعر�ض �صيئا ما من ذلك النوع الذي نكون على معرفة به من قبل. 

اأتذكر  اأن  التي حتتفظ بها ذاكرتي، يكفي هنا  ال�صخ�صيات  العديد من  على كل يوجد 
)دروي�ض( و )العجوز نوار( يف املوت مير من هنا عبده خال، اأو اأتذكر عبده اليمني يف ق�صة 
)الروب.. يا دكتور( لعبد العزيز م�صري الذي يدور بينه وبني الراوي. هكذا هي ال�صخ�صيات 

التي تبقى يف ذاكرتي ال عالقة لها اأحيانا ب�صخامة العمل اأو ثرثرته. 

$  كيف هي روؤيتك لليومي و�ملهمل يف ق�صيدة �لنرث؟

اإىل  ينتمي  وال  هي،  اإليها  ينتمي  ت�صور  وفق  تكتب  اأن  يلزم  النرث  ق�صيدة  اأن  اأعتقد   -
اأ�صكال �صعرية غريها، وبهذا فاإن ما تعورف عليه من تنكر ق�صيدة النرث للمو�صيقى اخلارجية، 
�صكلية  خ�صائ�ض  اإال  لي�صت  �صعرائها،  اأحد  عنه  يعرب  كما  للغة  املقد�ض  احليوي  والتخريب 

هم هو الت�صور الذي تكتب يف �صوئه.  ظاهرة، بينما االأ

ال�صعرية ومنها ق�صيدة النرث يف �صوء ت�صور ما  �صكال  اأن تكتب االأ اأدافع عن  واأنا  هنا 
ونقادها  مبدعيها  بني  تداوله  على  اأعتيد  ما  عند  �صاأتوقف  وحده،  ل�صكلها  ولي�ض  لطبيعتها 
االهتمام  يعني  ال  اأت�صور  فيما  والهام�صي،  والعادي  باليومي  تهتم  النرث  ق�صيدة  اأن  من 
باليومي والهام�صي والعادي جمرد الو�صف، واإال جلاز لنا اأن ن�صف �صعر ب�صار بن برد بذلك 
حينما حتدث عن ربابة التي ت�صب اخلل يف الزيت، وعن دجاجاتها الع�صر وديكها احل�صن 

ال�صوت. 

يكمن االهتمام باليومي والهام�صي يف الت�صور الذي يتحرك خلفه، يف التوجه الب�صري، 
ر�ض بعد اأن كان فرتات طويلة بعيدا عنها، والنتيجة املبا�صرة لهذا  ويف عودة ال�صعر اإىل االأ
لهام، اأو اأن ينتظر قوى غيبية متلي عليه  الت�صور هي اأن ال�صاعر مل يعد متاحا له اأن ينتظر االإ
الق�صيدة، اأو اأن يجل�ض على مكتبه اأياما يف انتظار ما يهبه الوقت، بل يكمن االهتمام باليومي 
والعادي والهام�صي يف اأن يتعلم ال�صاعر كيف يرى من اأجل اخلروج مبعنى لهذا الوجود لقد 
عليها  تعارفنا  التي  ت�صوراتنا  اأن  كيف  دراك،  االإ ميكانيكا  يف  ورائدة  مهمة  درا�صات  بينت 
تقيد حدود نظرتنا اإىل العامل من حولنا، واأن خربتنا الب�صرية التي األفناها ميكن اأن ت�صكل 
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با�صتمرار  نقوم  العملية  حياتنا  يف  اأننا  وكيف  �صياء،  االأ اإدراك  على  قدرتنا  وتقيد  اأذهاننا، 
ننا نتبع حرفية معرفتنا  دراك اإىل واقع اإدراكي معني؛ الأ مكانات غري املحدودة لالإ بتقلي�ض االإ
عن العامل اإذا كان ذلك كذلك فاالهتمام باليومي والعادي واملهم�ض يعني اأن يتخل�ض ال�صاعر 
خرين يف اإدراك ما يحيط به، واأن يتخل�ض من اتفاقه معهم فيما ميكن اأن  من تكيفه مع االآ
يراه، ومن املفاهيم املتعارف عليها التي تقيد وعيه واإدراكه، اإنني اأعتقد اأن االهتمام باليومي 
والهام�صي والعادي هو ت�صور يكمن يف االكت�صاف التدريجي ملا حولنا الذي يظل قائًما كما 
هو، فاأن ناألف �صيًئا غري اأن نعرفه، واإذا ما اأخذت يف احل�صبان النواحي التاريخية فاإن الفن 
ومنه ال�صعر كان من املقدمات التاريخية حلركة العلم احلديث، بتحويله االهتمام من ال�صماء 

ر�ض.  اإىل االأ

�ملحلي  �لبعد  تنتج خ�صو�صية متثل  �لنرث هل  و�ملهمل يف ق�صيدة  �ليومي  ح�لت   $
للق�صيدة �ملحلية؟

- اإذا كنت اأت�صور اأن اليومي والهام�صي والعادي يف ق�صيدة النرث يجب اأن يكون تعبرًيا 
ولزمن  النا�ض  اأن  الدار�صني  اأحد  يقول  يبدو �صحيًحا كما  فاإنه  الب�صري،  ال�صاعر  عن وعي 
طويل جًدا مل يلقوا نظرة فاح�صة على بيئتهم اليومية، ومل يروا فعال ذلك العر�ض الدائم 
النكات، واالإمياءات واملغازالت، مل يروا جمال  التي تدور يف �صوارع �صيقة متبادلة  للح�صود 
�صوء ال�صم�ض والظل، جمال الغدير واأوراق ال�صجر، فاأن يكون اأمام عني املرء �صيء ال يعني 
�صف توجد جتارب فردية.  بال�صرورة اأنه يدركه، ناهيك عن اأن يعرف تاأثريه الوجداين، لالأ
اأ�صبحت جتربتنا  اأما البقية فتدوير التجربة، حيث اجلميع ي�صتن�صخ بع�صه بع�صا. ومن ثم 

ن�صًخا كربونية مت�صابهة. 

$  ترى �أن ثيمة �ملوت و��صحة لدى عبده خ�ل.. كيف تر�صد مالحمه� يف �أعم�له ؟

- اأعتقد اأنه )بورخي�ض( الذي قال: اإن ما يكتب هو تنويع على )ثيمات( حمدودة ومنها 
تلطف وعيهم  اأن  للموت  املختلفة  الت�صورات  بو�صع  يكن  فالب�صر مل  وب�صكل عام  لكن  املوت. 
اأو  ف�صل  االأ الوجود  ولي�ض  ال�صالم،  يحفه  نوما  املوت  يت�صوروا  فلم  وبالتايل  بالفناء،  احلاد 
خر. روايات عبده خال ت�صري يف هذه الت�صورات، وميكن اأن ي�صكل  كرث �صعادة يف العامل االآ االأ
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الذي  باملوت  ثرية  رواياته  اأن  �صيما  ال  مهمة،  جامعية  طروحة  الأ مو�صوًعا  رواياته  يف  املوت 
اأت�صور اأنه ي�صكل مفتاًحا اأ�صا�صًيا لقراءة رواياته كلها. 

تز�ل  رو�ي�ت �صريية. هل ل  تنتج  �أخرى  رو�ي�ت ومدن�  تنتج  �إن هن�ك مدن�  قلت    $
توؤمن بتلك �ملقولة؟

ن مدنا باملعنى الذي ت�صري اإليه مدن كجدة  - الرواية بنت املدينة، وال اأت�صور اأن لدينا االآ
ن مدن تريفت، اأو قرى تتواجد يف حميط  اأو مكة يف بدايات القرن الع�صرين، ما يوجد لدينا االآ
اإىل  العامل الذي ي�صري  للمدينة(،  جغرايف واحد ي�صمى مدينة، ال يوجد لدينا )عامل روحي 
تفوق اجلمهور الذي تتوجه اإليه اللغة، كما لو كان ذلك اجلمهور قا�صيا ي�صدر احلكم، العامل 
الذي ي�صري اإىل ال�صفافية يف املظاهر االجتماعية، واإىل تدوين القوانني، واإىل نزع القدا�صة 
ل�صالح  واملعلنة  املفتوحة  املعرفة  املعرفة،  ن�صر  وعلى  واالقت�صادية،  االجتماعية  احلياة  عن 
اجلميع وحتت ت�صرفهم، باإمكان القارئ اأن يعود اإىل ف�صل بعنوان )العامل الروحي للمدينة( 
ظهورها  �صكل  التي  املدينة  مفهوم  من  مدننا  اأين  و�صيجد  اليوناين،  الفكر  اأ�صول  كتاب  يف 
حدثا حا�صما يف تاريخ الفكر الب�صري. اإن اأغلب روائيينا من ذوي اأ�صول قروية، والرواية التي 
كتبوها فيما اأت�صور هي رواية اأمانيهم واأوهامهم وما مل يتوافر لهم يف املدينة التي هاجروا 
اإليها، هنا يحق يل فيما اأعتقد اأن اأحتدث عن املدن التي تنتج روايات واملدن التي تنتج روايات 

�صريية. 

املصدر:
 جريدة االقت�صادية : 19 يوليو العدد 4299.
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علي الشدوي :

)سماء فوق إفريقيا( ليست رواية بالمفهوم المتعارف عليه، لكنها 
محاولة لتأمل الحياة )هناك(

$  �لن�قد علي �ل�صدوي ي�صدر رو�ية«�صم�ء فوق �إفريقي� ». ي�ص�رك يف �أم�صية ق�ص�صية. 
ن ؟  م� �لذي تغري يف قن�ع�ت �لن�قد علي �ل�صدوي، و�أ�صبح يقدم �ملبدع يف د�خله �لآ

- ما حدث لي�ض تغريا يف القناعات، فاأنا ما زلت اأرى نف�صي قارئا اأكرث منه كاتبا ومتذوقا 
اإن دي�صتويف�صكي جل�ض  اأحيانا جنل�ض لنكتب �صيئا فنكتب غريه، يقال  اأكرث منه ناقدا، لكن 
دمان على الكحول يف رو�صيا فكتب رائعته )اجلرمية والعقاب(،  ليكتب مقاال تعليميا يحارب االإ
بالتاأكيد ل�صت كدي�صتويف�صكي، لكنني اأردت اأن اأدون �صيئا عن �صرق اإفريقيا، �صيئا ي�صبه ما 
كتبه اإليا�ض كانتي يف مذكرات رحلته اإىل مراك�ض. لقد فتنت بتلك املذكرات وما زلت اآمل اأن 
اأعيد كتابة ما �صاهدته يف �صرق اإفريقيا على غرارها، حياة مر�صودة بو�صوح وب�صاطة ودقة 
وبذهن من�صبط يف حلظات فريدة ومنتقاة. على كل حال، رمبا ال ينظر البع�ض اإىل )�صماء 
فوق اإفريقيا( على اأنها رواية باملفهوم املتعارف عليه، لكنها حماولة لتاأمل احلياة )هناك( 
بطريقة جتعلها ال حتيل اإىل �صيء وراء كتابتها، يف الوقت الذي تعرب فيه عن )هناك( اإىل حد 
م�صاك مبا ميكن اأن حتيل اإليه. واأنا اأكتبها كنت فيما ي�صبه خمتربا اإبداعيا  اأنه لي�ض ممكنا االإ
اأخترب فيه كل �صيء، اأ�صرد واأتاأمل واأجرب الكلمات والتعبريات، يف البداية مل اأفكر يف ن�صرها، 
اأنها متعة اإىل جانب عملي يف اإجناز كتاب )جماليات العجيب والغريب(  اإليها على  نظرت 
كتابتها  انتهيت من  اأن  بعد  اأو هناك.  تن�صر هنا  اأو  تلقى  التي  والقراءات  الدرا�صات  وبع�ض 
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كالعادة هناك )لكن(  لها.  يتحم�صوا كثريا  اأنهم مل  �صعرت  �صدقاء،  االأ بع�ض  اأطلعت عليها 
بعد كلمة )جيدة( لكن يحيى �صبعي كان احلا�صم، حملها معه اإىل بريوت وعر�صها على اأكرث 
اأي مبلغ، بقيت  اأرغب يف دفع  اأكن  اأي�صا مل تتحم�ض لن�صرها تلك الدور، ومل  من دار ن�صر، 
�صتاذ عادل احلو�صان �صيتبنى  معه ما يقارب ال�صنة حتى هاتفني باأن م�صروعا يقوم عليه االأ
نني مل اأكن واثقا من اأنها ميكن اأن ت�صتحق اأن  ن�صرها. فرحت ويف الوقت ذاته قلقت، قلقت الأ
ن ال اأعرف ردود اأفعال القراء عليها، واإن كان  يد�صن بها م�صروع رائد كم�صروع )طوى(، االآ
�صدقاء قال اإن هناك قارئا �صيعيد  هناك ردود اأفعال من اأ�صدقاء يف م�صلحة الرواية، اأحد االأ

قراءتها، قلت له يكفيني هذا القارئ. 

هل اأف�صي لك ب�صر ؟ ! اأردت اأن اأكتب ما مل يكتبه )ع�صفور( بطل رواية )هموم �صخ�صية( 
وظروف  مولوده  لكن  اإفريقيا  عن  كتابا  ليوؤلف  العدة  جمع  الذي  كنزابورو(  )اأوي  للياباين 
اخلرائط.  حتى  �صرائه  من  بالرغم  الكتاب  لتاأليف  اإفريقيا  اإىل  الذهاب  من  منعته  والدته 
اأعرف اأن ع�صفور لن يذهب قط اإىل اإفريقيا بالرغم من وجوده حيا يف الرواية، واأنا الذي 
اإفريقيا(  اإىل كتابة )�صماء فوق  يوما  اأعود  واألفت، وامل�صروع ما زال مفتوحا، فرمبا  ذهبت 

العنوان الذي اختاره )ع�صفور( كما ي�صتحق اأن يكتب. 

�إىل حي  تتجه  �لتي  يركب �حل�فلة  تنح�صر يف رجل  �إفريقي�«  فوق  »�صم�ء  $ عو�مل 
بلبلة، ويت�أمل �لوجوه، ثم يدون هو�ج�صه. مل�ذ� هذ� �لع�مل �ل�صيق لبطل �لرو�ية ؟ 

- منذ فرتة طويلة واأنا م�صغول بالوجوه، هناك اأ�صدقاء اطلعوا على ن�صو�ض ق�صرية ت�صب 
يف هذا االجتاه، اأحدهم عبده خال الذي �صجعني على اال�صتمرار يف كتابة تلك الن�صو�ض، ويف 
جل�صة خا�صة منذ �صنوات طلب منا اأنا واأمين ي�صري اأن نتحدث عن الوجوه بحكم اأن اأمين 
ا�صتغل عليها ت�صكيليا فرتة ما. اأعتقد اأن الوجوه تخت�صر الب�صر : اأحزانهم واأفراحهم، علتهم 
و�صحتهم... الخ هي هويتهم، والقدماء حينما يريدون حمو هوية ال�صخ�ض ميحون وجهه. 
�صهاب يف و�صف  لقد اعتقدت واأنا اأكتب الرواية اأن الرتكيز على الوجوه وتاأملها �صيغني عن االإ
التكوينات االجتماعية والنف�صية واجل�صدية لل�صخ�صيات ؛ فوجوههم تخت�صر هذا كله، ل�صت 
الروائيون،  اإليها  ينتبه  اأن  يلزم  فكرة  اأنها  اعتقدت  لكنني  هذا،  يف  جنحت  اأنني  من  واثقا 
ن وحتديدا يف احلياة و يف الرواية اأن )اأنا( ال�صخ�صية اأي عاملها الداخلي اأو  نحن نعرف االآ
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اأو �صخ�صية  خر،  اأحدنا عن االآ اأي عاملها اخلارجي وما يرتتب عليهما هو ما مييز  )فعلها( 
خرى وعلى احدهما اأو هما معا ي�صتغل الروائي، وما يرتتب على ذلك من و�صف  روائية عن االأ

نف�صي اأو اجتماعي اأو ج�صدي الخ. 

اأن يتيح يل جماال اآخر لال�صتغال  فق الذي ميكن  ولكي اأخرج عن هذين فالوجه هو االأ
وهي  ن�صان،  االإ اإىل  مًعا  وت�صري  اأنها متيز  تكمن يف  الوجوه  قيمة  ن  الأ ن�صان،  االإ ما مييز  على 
خرين الداخلية واخلارجية، وبالتايل فخا�صية الوجوه  عالمات مرئية جتعلنا نعرف اأ�صرار االآ
لي�ض يف اأن نراها فح�صب، اإمنا اأي�صا يف اأن نوؤولها، وتاأويل وجه ما وتاأمله يعني اأنه يحيل اإىل 
فريقية، تعامال ميكن اأن اأو�صفه مبن  فكار تقريبا تعاملت مع الوجوه االإ �صيء خمتلف، بهذه االأ

يتعامل مع اأ�صرار حتمل ذاتها على ال�صطح. 

�أن نحدد مو�قفه من  $ بطل �لرو�ية رجل مثقف... وبرغم عمق فل�صفته ل ميكن 
لهذ�  يكن  �أمل  بلبلة.  بفتي�ت حي  تنح�صر عالق�ته  لغر�ئزه حيث  لكنه يخ�صع  �صي�ء.  �لأ

�لبطل �صعة ب�أن يت�ص�قى �حلي�ة مع �صخو�ص �أخرى يف تلك �ملدينة ؟

�صياء، لكنه يتخذ موقعا متميزا يطل من خالله  - معك حق، هو ال يحدد موقفه من االأ
املن�صية،  الغرائز  والوحدة حترك  ومعزوال،  وحيدا  كان  لقد  لنف�صه،  اإدراكه  على فجوات يف 
الرعب،  حد  اإىل  فيه  ي�صل  مريع  اأخالقي  عمى  هناك  هامدة.  رغبات  الذاكرة  اإىل  وتعيد 
ويتخل�ض منه غالبا مبا يريد اأن يهرب منه، واأخطاوؤه التي يقع فيها تولد لديه الرعب، ويف 
هذا كله مادة تدفعه اإىل اأن يفكر يف احلياة اأكرث من الكتب. تذكر موقفه من الكتب والقراءة 
ن�صان املثقف، يحاول من خالله اأن  ومن خلود الكتاب، هو موقف حم�صن من �صف�صطات االإ
ن  يبحث يف احلياة ولي�ض يف الكتب، يبحث عن معنى اأو بداية اأو حتى بقايا عمل. ال اأتذكر االآ
من قال » اإن ال�صخ�ض املثار جدا هو اأقل مهارة وهو يجري وراء اللذة داجما كل امللذات التي 

ي�صبقها، وقد كان هو كذلك، لذلك ال ن�صتغرب اإذ انتهى مرتددا وبطيئا وهرما ك�صلحفاة. 

كرث  �لأ �ل�صخ�صية  هو  �للغز.  ي�صبه  م�  �إىل  �لرو�ية  يف  يتخلق  �ملقطوعة  ذ�  �لإ ذو   $
ح�صور�. دعني �أ�ص�ألك �أي �صر ور�ء تلك �ل�صخ�صية ؟ 

اللغز  اللغز، هذا �صحيح، لذلك فحل هذا  ي�صبه  اإىل ما  الرواية  يتخلق يف  اأنت قلت   -
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يف�صده. 

$ عالقة رجل مثقف بنساء من تلك الشريحة يخلق عالقة فيها الكثير 
من التناقض. لم نجد هذا التضاد. ولم نجد ما يمكن أن نسميه حضورا 
حقيقيا لمالمحهن. هل يعود األمر إلى فقر في تلك الشخصيات النسوية 

بحيث ال تتحمل سوى أن تكون حكاية عابرة ؟ 
- الن�صاء هن الن�صاء ؛ لذلك ال ت�صاد وال تناق�ض، واحل�صور احلقيقي ملالحمهن يكمن يف 
وجوههن، ال اأريد اأن اأعود اإىل ما قلته �صابقا عن الوجوه، �صاأكتفي فقط بهذا املقطع الذي ورد 
يف الرواية... » مزيج غري قابل للمزج يجري يف حي بلبلة، تلك هي ال�صيغة التي تو�صلت اإليها، 
واأنا اأتذكر ب�صرا يتبولون على طرف الطريق، وي�صريون �صبه عراة، عور وم�صوهون، .. ذابلة يف 
قم�صان و�صخة، واأخرى مكتنزة يف قم�صان مغ�صولة ونظيفة، وجنات تن�صح بال�صحة، واأخرى 
ن�صاء  واأخرى جافة ومت�صققة،  باألوان وردية وبنف�صجية،  النحول، �صفاه م�صبوغة  بارزة من 
ق�صريات وممتلئات، واأخريات طويالت حتى اأن روؤو�صهن تبدو �صغرية لطولهن، قطط هزيلة 

تتم�صح باملارة، واأخرى وح�صية تنظر مبكر من حتت الطاوالت اخل�صبية املخلعة » 

إنه� لغة دقيقة جد�. �أ�صعر �أن هذه �لدقة جعلت  $ �للغة يف �لرو�ية �أ�صتطيع �أن �أقول �
مر ؟  م�ص�ألة �لتد�عي يف �ل�صرد حمدود�. هل تو�فقني يف هذ� �لأ

بغ�ض  واأقواال  اأفعاال وممار�صات  اأ�صرد  اأن  يعني  التداعي  بالتداعي،  اأكن مهموما  - مل 
وبحكم  اإين  ثم  الرواية.  يف  املنطقي  ت�صل�صلها  اأو  تنظيمها  اأو  قيمتها  اأو  اأهميتها  عن  النظر 
تكويني اللغوي ال اأميل اإىل االنثيال اللغوي، اأحب اللغة الب�صيطة واملبا�صرة، وال اأحب الكتابة 
بلغة طنانة، حينما اأ�صرد اأحب اللغة التي تعرف القارئ مبا حدث ولي�ض من اأجل اأن توؤثر عليه 
حداث و�صفا مبا�صرا  بلغة بليغة ومنمقة، اللغة التي ال جتهد القارئ بلغة متحذلقة، وت�صف االأ
ت�صتخدم  وال  ووا�صحة،  حية  لغة  الرواية  لغة  تكون  اأن  اأردت  بالغية.  رطانات  اأي  غري  من 
لفاظ الكبرية واملدوية، واأن  الكلمات الغريبة اأو الغام�صة، وحاولت قدر ما اأ�صتطيع جتنب االأ
فائ�ض وغري  ما هو  الكلمات  اأ�صتبعد من  وان  تلوينات بالغية،  اأي  بب�صاطة ومن غري  اأ�صرد 
�صروري، واأن اأجتنب الكلمات التي تذكر القارئ بي اأنا الكاتب. مل اأكن اأهدف اإىل اأن اأحوز 
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اإعجاب القارئ مبعجمي اأو تركيباتي اللغوية، ومل اأحاول اأن اأقنعه بهذا النوع من اللغة، بل 
حاولت اأن اأ�صرد بب�صاطة وو�صوح وتوا�صع وحيادية، وهي طريقة ما زلت اأعتقد اأنها ت�صاعد 
اأحتفظ  ولكي  ذلك.  لغري  الالزم  من  اأكرث  وزنا  تعطي  وال  يدور  ما  يتعرف  اأن  على  القارئ 
فعال الوا�صحة واملاألوفة، وحاولت قدر ما اأ�صتطيع االبتعاد عن  باهتمام القارئ ا�صتخدمت االأ

امل�صطلحات واملفاهيم ما مل يوجد حاجة ما�صة اإليها يف الرواية. 

$ هن�ك تكر�ر يف �لرو�ية. ذكر مالمح �لفقر و�لبوؤ�ص و�حلي�ة �لتعي�صة. هل �صعرت 
�أنك تكرر تلك �ملفرد�ت ؟ 

- ال. مل اأ�صعر، رمبا لرتكيز اهتمامي على الب�صيط كما قلت لك، وعلى كل حال فاأحيانا 
لذلك فنحن  نكرر،  اأننا  نعرف  اأن  نكررها من غري  ن�صعر،  اأن  الكلمات من غري  ت�صتخدمنا 

مبعنى ما ببغاوات. 

خر �لعربي يف  وربي، �لآ خر �لأ $ بعد قر�ءة �لرو�ية. هل �صيجد �لق�رئ مغ�يرة بني �لآ
فريقي؟  روؤيتهم� للمك�ن �لإ

عن  والغربي  العربي   : اإنتاجني  قراأ  الذي  للقارئ  �صاأتركه  ومهم،  دقيق  �صوؤال  هذا   -
اإفريقيا. 

$ املصدر: 
ول 1428هـ - 22 مار�ض 2..7م - العدد 14150 جريدة الريا�ض  اخلمي�ض 3 ربيع االأ
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الناقدة شمس المؤيد

 الروائيون الشباب رواياتهم سطحية وخالية من العمق اإلنساني 
الذي تصنعه التجارب الحياتية

ترى الناقدة �صم�ض املوؤيد اأنه ال بد من وجود التجربة لدى الروائي املحلي.. فالتجربة 
احلياتية اأو النف�صية اخل�صبة هي التي ترثي العمل الفني. وتعترب املوؤيد اأن مقاربة املكان ال 
بد اأن تتم اإبداعًيا ا�صتناًدا اىل فهم لفل�صفة املكان. ويف هذا احلوار لـ ليوم الثقايف تك�صف لنا 

الناقدة �صم�ض املوؤيد الكثري من الروؤى جتاه املنجز الروائي املحلي:

$ هل ن�صتطيع �لقول �إن هن�ك رو�ية حملية �صوف تكت�صب �صفة �خللود.. ؟

- الرواية اخلالدة هي تلك التي جتري فيها اأحداث منبثقة من غمار احلياة مت�صابكة 
ب�صماتهم  لهم  �صخو�ض  وتاأثريًا  خلقًا  يتداخل  منعطفاتها  ويف  معقدة..  وت�صابكات  بنى  يف 
املاألوف،  امل�صار  بها  يغريون  اأفعااًل  يوؤدون  مثلنا  �صخو�ٌض  وت�صرفاتهم...  �صلوكهم  واآثارهم، 
ويهتكون اأ�صتار اجلمود والرتابة.. فتنفتح يف ذاكرتنا دروب جديدة وخارقة ال ميحوها الزمن 

يام.  وال تعبث بها االأ

بداع  اإن الرواية التي يكتب لها الوجود الالمتناهي هي تلك الرواية امل�صكونة بهاج�ض االإ
القوي.. التي تغوي القارئ بالقراءة اأكرث من مرة، ويف كل قراءة يجد فيها متعة ورغبة يف 
الو�صول اإىل اأعماق الن�صو�ض، ويزداد اقرتابا منها، وي�صعر اأنه يزداد فهما لذاته وللعامل من 

حوله. 

اإنها ذلك النوع من الروايات التي تنحو اإىل ما ي�صبه حترير الذات من خماوفها ومعاناتها، 
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والتي تعمل على تفجري الطاقة ال�صعرية الكامنة حتى يف اأكرث امل�صاهد تعا�صة وبوؤ�صا.. 

وت�صرح  عامة،  اإن�صانية  م�صكالت  وتعالج  وهامة،  جوهرية  ق�صايا  تطرح  التي  تلك  هي 
ر معاناة اأبطال اإ�صكاليني مهزومني يف جمتمعات قا�صية، م�صطربة، موبوءة. وحتكي لنا  وتف�صِّ

عن اأبطال مرهفي احل�ض منهمكني يف بحث اأعمى عن قيم نبيلة واأ�صيلة. 

واأمتنى اأن ياأتي اليوم الذي جند فيه ولو رواية حملية واحدة حتتل مكانها يف عامل اخللود 
دبي.  االأ

$ يبدو �أن لك �هتم�م� ب�ملك�ن يف �لرو�ية.. كيف جتدين ح�صور هذ� �لعن�صر يف �لرو�ية 
�ملحلية.. ومن هو �لرو�ئي �لذي ��صتط�ع توظيف هذ� �جل�نب �ملهم يف �ل�صرد؟

بني  هم  االأ الرابط  ويلغي  الروائية،  البنية  يخلخل  ترميزه  اأو  تعتيمه  اأو  املكان  اإلغاء   -
حداث. اأذكر هنا قوال معروفا جلا�صتون با�صالر يف كتابه )جماليات املكان(  ال�صخ�صيات واالأ
دبي له اأبعاده اجلمالية  ن�صان(... اإذًا املكان يف العمل االأ وهو )اإن ذاكرة املكان هي ذاكرة االإ
والنف�صية يف بناء الرواية وتاأ�صيل اأحداثها... حيث املكان اأحد عنا�صر ثالثة رئي�صة يف تكوين 

الن�ض الروائي.. هذه العنا�صر هي: ال�صخو�ض والزمان واملكان. 

اأدبًيا مكانًيا كما هو معروف؛ فاإن املكان يف الرواية يتخذ على  وباعتبار الرواية جن�ًصا 
حد تعبري مي�صال بيتور )ما ي�صبه خميلتنا(.. وهو ياأتي عرب جملة من املحاور ُتلم بالف�صاءات 
الذاتية واالجتماعية والروحية والتاريخية، ولي�ض هو الهيكل املو�صعي، اأو الو�صف اخلارجي 

دبي.  للمكان؛ فاملكان املو�صعي لي�صت له اأي قيمة يف العمل االأ

اإبداعًيا ا�صتناًدا اىل فهم لفل�صفة املكان، بكل ما ي�صعه من  مقاربة املكان ال بد اأن تتم 
معان واقعية واإيحائية ونف�صية ورمزية، واإال فاإن املكان لن يكون �صوى جمرد ا�صم يق�صد منه 

االلت�صاق بالواقعية لي�ض اإال. 

من بني الروائيني املحليني الذين ا�صتطاعوا توظيف عن�صر املكان اأجد اأن ليلى اجلهني 
املكان بدالالته  اإ�صعارنا بوجود  اإىل حد كبري  ا�صتطاعت  اليباب( قد  روايتها )الفردو�ض  يف 
اأي�صا حممد ح�صن علوان وفق اإىل حد ما يف حتديد مكان روايته )�صقف  املوحية واملعربة، 
�صبابها وترقبهم و�صجرهم  وليلها و�صخب  ب�صوارعها  الريا�ض  ا�صتح�صر  الكفاية(... حيث 
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وىل( عاي�صنا معه  يام االأ ومغامراتهم الليلية... كذلك اإبراهيم اخل�صري يف روايته )عودة االأ
�صيئا من توتر مدينة الريا�ض واأهلها اأيام غزو الكويت وما بعدها... 

وهي اأجمل رواية حملية بل خليجية ُكتبت عن ظروف غزو الكويت وتاأثرياتها على املنطقة 
برمتها يف نظري. 

ماكن  االأ و�صف  اأجادت  اأنها  اأجد  البو�صلة(  )وجهة  روايتها  يف  الغامدي  نورة  هناك 
ها �صراحة.. ولكننا �صعرنا بها وارحتلنا مع �صخو�صها بني  والقرى اجلنوبية رغم اأنها مل ت�صمِّ
قراها ال�صغرية ومزارعها وجبالها وبني مدينة )جدة( و)مكة(.. وهذا جعلنا نلت�صق ببيئة 

اجلنوب كما هي بعاداتها وتناق�صاتها وت�صابك العالئق بني اأهلها.. 

االهتمام ومن  تاأخذ حظها من  اأنها مل  ولو  اأجدها مميزة جدا  باملنا�صبة  الرواية  هذه 
قراءات النقاد واحتفاء القراء. 

من بني الروائيني الذين اهتموا بتوثيق وت�صوير املكان بحواريه و�صوارعه اخللفية واأزقته 
ال�صعبية الروائي عبده خال خا�صة يف روايتيه )الطني( و )نباح(. 

ويف راأيي اأن رجاء عامل هي اأكرث من جنح يف �صكب نكهة املكان يف رواياتها بطريقة األيفة 
ة القدمية التي تفي�ض  جواء الرتاثية املكيَّ الأ االأ وحميميَّة.. كما يف روايتها )خامت( حيث تتالأ

�صرار واملعاين العميقة، وتتدفق بجمال خا�ض وخارق.  بالروحانيات واالأ

من  ت�صتح�صره  ما  بكل  هذه  القدمية  ة  املكيَّ الف�صاءات  تلك  رجاء  كتابات  يف  اأحببُت 
�صرار والطال�صم. واأي�صا ال نن�صى املرحوم  فولكلور حملي قدمي يختلط باملعتقدات املوروثة واالأ
عبد العزيز امل�صري الذي اعتنى بو�صف البيئة املحلية يف كل كتاباته تقريًبا وحتديد املكان 

القروي بب�صاطته و�صذاجة تعامالت اأهله وطيبتهم. 

$ لديك ر�أي مف�ده �أن �لرو�ئي يجب �ن يكون �ص�حب جت�رب حي�تية مرت�كمة.. حتى 
ي�صتطيع كت�بة �لرو�ية.. ومع هذ� ن�صهد هن�ك جت�رب رو�ئية يف �مل�صهد �ملحلي للكت�ب من 

�صغ�ر �ل�صن هل هذ� �ل�صرط يخل مبنجزهم �لرو�ئي.. ؟ 

-ال بد من وجود التجربة احلياتية لدى الروائي.. التجربة احلياتية اأو النف�صية اخل�صبة 
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التي ترثي العمل الفني. من املهم جدا اأن تكون الرواية م�صتندة اإىل جتربة حياتية مرثية، 
ن�صانية الوا�صعة اأو العري�صة التي تعتمد على موقف فل�صفيٍّ وا�صح من احلياة.  واإىل املعرفة االإ
هيمنجواي  كان  هل  اخلا�صة...  جتاربهم  بئر  من  ميتحون  كانوا  العامليني  الروائيني  معظم 
ي�صتطيع اأن يكتب رواياته العظيمة تلك عن احلرب لوال اأنه كان يتحدث من جتربته اخلا�صة 
مع  وخرباته  جتاربه  من  يغرتف  كان  والبحر(  )ال�صيخ  روايته  يف  وكذلك  حربي،  كمرا�صل 
البحر خا�صة بعد اأن تقدم يف ال�صن و�صار ال�صيد والبحر هما اأكرب اهتماماته ؟... الروائي 
الكولومبي ماركيز لو قراأت �صريته الذاتية )نعي�صها لرنويها( ثم عدت اإىل رواياته ال�صهرية 
مثل )مائة عام من العزلة( و)احلب يف زمن الكولريا( لوجدت اأنه ي�صف اأحداثا عا�صها اأو 
خر ممن عا�صها قبله... وهكذا معظم من نقراأ لهم من عمالقة  عا�ض بع�صها و�صمع عن االآ

الرواية العاملية والعربية اأي�صا. 

$ وم�ذ� عم� يكتبه �لرو�ئيون و�لق��صون �ل�صب�ب برغم نق�ص �لتجربة �حلي�تية؟ 

- هم يكتبون روايات جيدة وق�ص�صا مميزة رغم قلة خرباتهم احلياتية.. فهوؤالء طبعا ال 
بداعيـة.. ولكن رواياتهم وق�ص�صهم تنق�صها تلك النكهة التي متيز  بد اأن ن�صيد بجهودهم االإ
كتابات كتاب اأكرث خربة باحلياة منهم... قد تكون الرواية جميلة من ناحية اللغة املتدفقة، 
�صلوب املتما�صك، اأو غنية بال�صخ�صيات املثرية لالهتمام، ولكنها تبقى �صطحية وخالية  اأو االأ
ن�صاين الذي ت�صنعه التجارب احلياتية... تلك التي تتحول يف فكر الروائي اإىل  من العمق االإ

ح�صا�ض بها من قبل املتلقي.  �صياغة واقعية ملهمة ومثرية للتاأمل ودافعة للتفكري واالإ

وفوق ذلك البد من اأن يكون للراوي روؤية فكرية عميقة واأن تكون لكتاباته دوافع اأكرب من 
ز الرواية عن  جمرد الت�صلية وترفيه القراء، وتر�صيع رفوف املكتبات با�صمه. اإن اأهم مامييِّ
حداث واملواقف  فكار يف �صياق اإن�صاين وداخل اإطار االأ اأي جن�ض اأدبي اأنها اأي الروايةـ تقدم االأ
بطال. والرواية اجليدة جتتذبنا اإىل اأعماق وعي ال�صخ�صيات التي قد نلتقي  التي يواجهها االأ
مثيالتها يف احلياة الواقعية فنعجز عن فهمها. ونحن نتوقع اأن ميتلك الروائي مهارة الدخول 
اإىل عمق ال�صخ�صية، وخا�صة املعقدة منها واملركبة واقتنا�ض امل�صاعر املختلفة التي تت�صارع 
جت�صيد  على  وقدرة  ي�صورها،  التي  باحلياة  كاملة  خربة  لديه  تكون  واأن  ال�صخ�صية،  داخل 
لدى  املربكة  اأو  ة  املحريِّ ال�صعورية  احلاالت  وت�صوير  املت�صابكة  اأو  املتناق�صة  احلياة  مواقف 
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�صخ�صياته املتنوعة، وميتلك كذلك �صيًئا من القدرة على التقاط ما ينبعث من خالل املواقف 
املختلفة من اأفكار حيَّة، ومن انفعاالت حمتملة، و�صراعات وا�صطرابات. اإن مل ميلك الروائي 

هذه القدرات واخلربات فكيف ميكنه اأن يكتب رواية ناجحة.. ؟

$ رو�ية زينب حفني )مل �أعد �بكي( مل�ذ� جتدينه� جمرد حدوتة... مالحمه� م�صتوح�ة 
من �حلك�ي�ت �مل�صرية؟ 

خرية )مل اأعد ابكي( رمبا ذكرت مرة اأنها ت�صبه حدوتة  - بالن�صبة لرواية زينب حفني االأ
اأو غري م�صرية ف�صنجد  اأي حدوتة م�صرية  م�صرية لطيفة يف �صياغتها... دعنا ن�صتعر�ض 
ياأتي من ينقذها من  التي تعاين وتقا�صي حتى  اأنها تدور غالبا حول �صت احل�صن واجلمال 
غريه  اأو  ح�صن(  )ال�صاطر  اإما  هو  التي  البطل  ياأتي  باأن  وذلك  احلدوتة  نهاية  يف  معاناتها 
والد  ليتزوجها فتتحول حياتها اإىل اأفراح وم�صرات... ويعي�صان يف التبات والنبات ويخلفان االأ

والبنات... وتوتة توتة خل�صت احلدوتة. 

طريقة  بنف�ض  وتنتهي  كهذا  �صيء  حول  تدور  اأبكي(  اأعد  )مل  حفني  زينب  رواية 
اأحالمها  ولديها  مي�صورة  اأ�صرة  ومن  وحنون  وطيبة  جميلة  هي  التي  البطلة  )احلدوتة(... 
فتاة  وت�صبح  تنت�صر  النهاية  ويف  م�صايقات،  لها  وت�صبب  تعاك�صها  احلياة  ولكن  وتطلعاتها 
قادرة على التغلب على كل ال�صعاب وامل�صكالت... طبًعا نهاية رواية زينب مل تقل لنا �صراحة 
كيف تخل�صت البطلة من ماآ�صيها وم�صكالتها، ولكنها لوحت لنا بنهاية مفتوحة توحي باحلب 

والد والبنات..  مل وبفرح قادم.. مما يعني �صمنيا زغاريد الفرح ثمَّ التبات والنبات واالأ واالأ

طبعا احلكاية كانت حتمل بع�ض البهارات و)التحبي�صات( مثل التحدث عن ق�صية املراأة 
تعا�صتها  التي هي لفرط  التعي�صة  اأن بطلتها  املظلومة يف جمتمع قا�ض وغري عادل؛ هذا مع 
ن اأهلها  كرث )تعا�صة(.. الأ خرى االأ حتتاج اإىل توقيع والدها لتعمل بال�صحافة، و�صديقتها االأ
 ...! فا�صدة..  امراأة  اإىل  فتحولت  اإرادتها  بغري  منها  اأكرب  لرجل غني جدا  زوجوها  الق�صاة 
اللهو  جمال  يف  تفعاله  مل  �صيئا  ترتكا  مل  وتعي�صتان  مظلومتان  اأنهما  رغم  البطلتان  هاتان 

واالنطالق وتكوين عالقات عاطفية وحميمية.. 

اأرادت  اأبًدا فيما  اأ�صاء لهذه الرواية ب�صكل خا�ض.. فالكاتبة مل تكن مقنعة  هذا هو ما 
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التعبري عنه اأو ت�صليط ال�صوء عليه. لو اأنها اختارت بطلة من غري بيئتها.. ممن يعانني فعال 
من الظلم االجتماعي ومن ق�صوة تعامل الرجال معهن حيث ال�صجن يف البيوت واحلرمان من 
ن�صانية، واال�صتيالء على الراتب، وال�صرب والعنف اجل�صدي والنف�صي الذي  اأب�صط احلقوق االإ
طفال ملن ال  التعي�صات فعالـ يف جمتمعنا، واحلرمان من رعاية االأ الن�صاء  تتعر�ض له بع�ض 
تتحمل ق�صوة الزوج فتفر منه وتطالب بالطالق... واأمور اأخرى كثرية من هذه النوعية املوؤملة 
التي ي�صج بها جمتمعنا، لو اأنها اختارت لروايتها بطلة من هذه ال�صريحة املظلومة ل�صدقناها 
ا�صطهاد  تتذمر من  ثم  اأح�صان اخلطيئة  بنف�صها يف  تلقي  التي  تلك  اأما  وتعاطفنا معها... 
املجتمع لها وعدم ت�صاحمهم مع زالتها واأخطائها فال اأظن اأن �صكواها تقنع اأحدا. كقارئة مل 

تقنعني الكاتبة اأبدا ال بق�صية بطلتها والمبعاناتها امل�صطنعة. 

املصدر:
حد 1426/6/4هـ املوافق 2005/7/10م جريدة اليوم: االأ
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سالمة الموشي

 النصوص االنثوية كتبت للكتابة
والحضور في المشهد الثقافي وحسب

�لعنو�ن  ت�صكل دللة  �إىل حد كبري، هل  ��صتفز�زي�ً  يبدو  �لثق�يف« عنو�ن  »�حلرمي   $
نثوي؟  بد�ع �لأ روؤيتك لالإ

- لي�ض بهذا املعنى، فهو يكون ا�صتفزازيًا اإذا ما ا�صتمددنا كلمة )احلرمي( من املفهوم 
لو  واأنه  نثوي  االأ الكائن  �صاأن  انتقا�ض من  باأنه  العامة  عليه  يتعارف  والذي  والدارج  ال�صعبي 
الظاهري  املعنى  اإ�صكالية  تبداأ  هنا  من  غ�صب.  اأميا  لغ�صب  رجل  على  حرمي  كلمة  اأطلقت 
املحلي  نثوي  االأ بداع  لالإ روؤيتي اخلا�صة  �صكل  الذي  املعنى احلقيقي  لكلمة )احلرمي( وذلك 
�صياء  �صيل لكلمة ومفهوم احلرمي والتي هي عند ابن منظور من احلرام اأي االأ ح�صب املعنى االأ
املمنوعة، لهذا اأ�صتطيع اأن اأقول: اإن "احلرمي الثقايف" الذي طرحته هو مرادف ملعنى املمنوع 

الثقايف وحول هذا املعنى تت�صكل روؤيتي املطروحة يف الكتاب. 
�صدارات النقدية الذكورية التي تالم�ض  خرية الحظنا �صدور الكثري من االإ يف ال�صنوات االأ
بداعي. ككتاب "املراأة واللغة" لعبداهلل الغذامي و"�صادنات القمر" ملحمد  نثوي االإ اخلطاب االأ
الثقايف" ماذا  "احلرمي  يف  املو�صي  �صاملة  والن�ض"..  "املراأة  القر�صي  عايل  وكتاب  العبا�ض 

بداعية؟  قدمت من روؤية خمتلفة كامراأة تالم�ض هذه املنطقة االإ
ما طرحه كتاب املراأة واللغة للغذامي اأو �صادنات القمر للعبا�ض اأو املراأة والن�ض للقر�صي 
هو مما ال ميكن جتاوزه يف امل�صهد النقدي فيما يتعلق بن�ض املراأة، والنقد اأًيا كان ذكورًيا اأو 
ا  �صئلة احلقيقية، وحتري�صً مر لي�ض اإال متهيًدا للتغيري ودافًعا لطرح االأ اأنثويا هو يف نهاية االأ
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على املتغري، يف احلرمي الثقايف بني الثابت واملتحول( روؤية واقعية لعوامل اأنثوية اأنتمي اإليها 
�صئلة  خرين يف اإعادة طرح االأ نف�صيا وج�صديا وفكريا وهو فارق التجربة بني روؤيتي وروؤية االآ
ينتج  اأن من  والتوقف اجلدي عند فكرة  االنحبا�ض يف ذاكرة احلرمي،  للوقوف على حقيقة 

الن�ض عليه اأن ينتج املتغري. 

م�صتوى  على  متب�ينة  ن�ص�ئية  إبد�عية  � �أطي�ف  هن�ك  بد�عي  �لإ �لثق�يف  �مل�صهد  يف   $
هل  �لن�ص  م�صتوى  على  �صولية..  و�لأ و�ملح�فظة  �لليرب�لية  فنجد  �لفكرية،  �لقن�ع�ت 
نثوية عندم� تكتب؟  ن�مل �لأ بد�عي ي�ص�وي بني �لأ يظهر هذ� �لتم�يز �لفكري �أم �ملنتج �لإ

نثوية بالتاأكيد ال تت�صابه وهي تنتج ما هي عليه وما ي�صبهها، والكتابة نتاج  نامل االأ - االأ
ن�صان وما يختزله يف وعيه البعيد، كنت اأود لو اأنكر حقيقة �صتات خطاب الذات  ما يفكر به االإ
نثوية اإمنا واقع احلال يك�صف غري هذا. ويبقى هناك حقيقة مهمة وهي اأن اإنتاج اخلطاب  االأ
فيما تكتبه املراأة مل ي�صل اإىل م�صتوى القناعات الفكرية �صواء الليربالية اأو املحافظة اإذًا هي 

مزيج من ردود اأفعال مل ت�صل اإىل حد اإنتاج خطاب يف الن�صق الثقايف. 

بد�عي.. وم� �ملتحول ؟  $ م� �لث�بت يف خط�ب �ملر�أة �لإ

بداع خارج  - الثابت يف خطاب املراأة وكما تطرقُت له يف الكتاب هو يف انعدام اإمكانية االإ
واإنتاج  الن�صائية  الكتابة  باجتاه  الوعي  الذي منى  مر  االأ توجًها ومفهوًما،  الن�صاء  خ�صو�صية 
الطابع اجلماعي  يحمل  الذي  دب  االأ ذلك  فهو ظل  الطابع اخلا�ض )احلرميي(  دب ذي  االأ

الثابت. اأما املتحول فريتبط بقوة باالنعتاق الفكري على م�صتوى اخلطاب واإنتاجه. 

نثى لذ�ته� و�أي�ص� جند  بد�عي تبخي�ص �لأ نثوي �لإ $ توؤكدين يف كت�بك يف �خلط�ب �لأ
روؤى  هن�ك  �أم  �لن�صوي..  بد�عي  �لإ �خلط�ب  �أزمة  هي  هذه  هل  �لرجل.  ل�صورة  تكري�ص� 

�أخرى تك�صفني فيه� م�أزق هذ� �خلط�ب؟ 

بداع الن�صوي ما زال يعاين ماأزقه التاريخي حتى اللحظة، ولن يتحرر من هذا املاأزق  - االإ
اأو احلياة  فكار  االأ نثوية �صواء على م�صتوى  االأ للذات  اأو جمازي  طاملا هناك تبخي�ض حقيقي 
من خالل ما ينتجه ن�ض املراأة الكاتبة اأو من خالل البيئة التي حولها، هناك تكري�ض منطي 
كتابة  للرجل يف  اإىل خلق �صورة منطية  اأدى  ما  بال�صرورة  الن�ض وهو  دبية يف  االأ للنتاجات 
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املراأة. 

نف�صي�  �نتم�ئك  ب�صبب  �لن�ص..  تنتج  �أنثوية  لعو�مل  و�قعية  روؤيتك  �أن  تفرت�صني   $
وج�صدي� وفكري�.. �أل يجعلن� نت�ص�ءل كيف تقدمني روؤية مغ�يرة و�أنِت يت�صكل وعيك من 

�ملعطي�ت ذ�ته�؟ 

الروؤية  للواقع كما هو عليه، اجلديد هو يف اختالف  روؤية  نها  الأ - ال جمال لالفرتا�ض 
اأنه بال�صرورة �صي�صبه  ن�صان اإىل مكان وزمان حمدد ال يعني  اأن ينتمي االإ جتاه هذا الواقع، 
هذا املكان بكل معطياته، هناك ما يخربنا عنه التاريخ يف هذا ال�صاأن على �صبيل املثال عندما 
نقل لنا اأفكار ابن ر�صد وابن عربي فهوؤالء كانوا ينتجون اأفكارهم وهم �صمن بيئة لي�ض لديها 
اأدنى وعي عن كل ما �صكل فكرهم وروؤيتهم، ذلك له �صلة عالقة بب�صرية ما تنبثق من الداخل 
تبحث عن خال�ض وتنتج ن�صا بعيدا عن هوام�ض املعطيات القائمة. نعم اأنتمي اإىل هذه العوامل 
نف�صيا وج�صديا وفكريا اإمنا اأتلقاها واأفككها �صمن روؤيتي التي اأنتمي اإليها والتي اأردت التعبري 
عن بع�ض منها من خالل اإ�صدار كتاب )احلرمي الثقايف( وتف�صري هذه العوامل �صمن الثابت 

واملتحول. 

نثوي جندِك على قن�عة ب�أن �لن�صو�ص  بد�ع �لأ $  عندم� نر�صد روؤيتِك يف �لكت�ب جت�ه �لإ
نثوية تع�ين من �ل�صعف و�له�ص��صة.. ومع هذ� وجدِت �حلف�وة �لنقدية �لذكورية.. هل  �لأ

ن�صتطيع �أن نقول �إن �لن�قد لدين� غرر ب�ملبدعة �ل�صعودية بتلك �ملب�لغ�ت �لنقدية ؟ �

نثوية كتبت للكتابة واحل�صور يف امل�صهد الثقايف وح�صب ولي�ض من قبيل  - الن�صو�ض االأ
اإنتاج اخلطاب الفاعل كما ذكرت �صابًقا، مبعنى اأنه جمرد اإ�صافة اإىل الكل ولي�ض لهدف اآخر، 
اإذا اعترب  البدايات  الناقد غرر باملبدعة لكل املبالغات النقدية يف  اإن  اأن نقول  وال ن�صتطيع 
تع�صيدا ي�صكر الناقد عليه يف بدايات ظهور املراأة يف اإنتاج الن�ض من ق�صة ورواية ونرث، اإمنا 
ال بد اأن نتوقف لنواجه حقيقة ما هو عليه اليوم ونقول اإن النقد ما زال يغرر باملبدعة ونتاجها 
نه ما زال م�صتمًرا يف هذا التع�صيد الذي مل يعد م�صوًغا واأ�صبح مما ميكن و�صفه  دبي الأ االأ

بقاء احلال على ما هو عليه.  باخلديعة امل�صللة الإ

بد�عي تتن��صب مع م� هو  نثوي �لإ $ �ألي�ص من �لطبيعي �أن تكون معطي�ت �خلط�ب �لأ
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بد�ع �ملر�أة؟  بد�عية هي نت�ج منطقي لإ خ�رج �لن�ص.. و�أن كل تلك �لرتب�ك�ت �لإ

فكار اأي  اإنتاج االأ الذي يحدث هو تنامي مثل هذه الفكرة يف الوعي اجلمعي يف م�صاألة 
بداعي متنا�صًبا مع ما هو خارج الن�ض من حراك اجتماعي اأو نف�صي اأو  اأن يكون اخلطاب االإ
�صكال اإذ ميكن اعتباره على هذا النحو خطابا  مر الذي ال يبدو منطقيا ب�صكل من االأ ثقايف، االأ
ناقال، اأو و�صيطا لنقل التجربة االجتماعية كما هي عليه. من هنا تاأتي عالمة اال�صتفهام عن 

املتغري والثابت واخلروج من الدائرة املغلقة التي ال حتيل اإال اإىل ال �صيء. 

وهل  ن..  �لآ ح�صوره  تر�صدين  وكيف  مالحمه  هي  م�  للمر�أة  �حلد�ثي  �خلط�ب   $
ح�صوره  ي�صتمد  ك�ن  بل  �لذ�ت  من  يت�أ�ص�ص  مل  �صكالنًي�  خط�ًب�  ك�ن  إنه  � �لقول  ن�صتطيع 

ب�لتك�ء على �خلط�ب �حلد�ثي �لذكوري؟ 

نثوية لي�صت اإال يف الدائرة املغلقة التي  - ثمة الكثري مما ينبئ يف كل مرة اأن الكتابة االأ
�صكلتها احلداثة املفتعلة لي�ض على م�صتوى ما تنتجه املراأة بل يف �صياق امل�صهد الثقايف الذي 
ادعى متثله للحداثة الفكرية على طريقة الكر والفر يف �صاحة لي�ض فيها اإال فر�صان ملثمون. 
من هنا يت�صح كم من ال�صعب على املراأة �صمن هذا الت�صكل املهزوز اأن تتمثل خطابا حداثيا 

اأو تتكئ على خطاب حداثي ذكوري مل ميتلك يف احلقيقة متاحا حل�صوره. 

حالة النكو�ض التي جندها يف روايات رجاء عامل، هل هي حماولة للهرب من مالم�صة 
الواقع اأم احلالة ال�صردية هي التي تطلب ا�صتلهام قوى الكائن اخلرايف والرتاثي يف الن�ض ؟ 

متيز  التي  ال�صمة  كان  اليوم  املراأة  تعي�صه  الذي  احلقيقي  الواقع  مالم�صة  من  الهروب 
روايات رجاء عامل، وهو ارتداد كبري اإىل عوامل القبلي واخلرايف من خالل ا�صتلهامها على 
الطريقة ال�صردية لرجاء عامل، احلالة ال�صردية لي�صت هي التي تفر�ض طبيعة اخلطاب هي ال 
حترك اأفكارنا بل نحن من نحرك ال�صرد ولي�ض العك�ض فهو و�صيلة ولي�ض غاية، لطرح خطاٍب 
فكريا  املراأة  واقع  قلب  من  يكون  به  املرور  اأ�صا�صي  خط  هناك  نثوية  االأ الذات  عن  يعرب  ما 
واجتماعيا للبحث عن ب�صرية خال�ض، ولي�ض بجره اإىل مق�صلة اخلرافة وتركه هناك للعوامل 

بقاء على يوم اآخر للمحكي وح�صب.  ال�صهرزادية من اأجل االإ

$ مب�ذ� تف�صرين ح�لة �لتن�ق�ص بني م� تنتجه �ملر�أة على م�صتوى �ملق�لة.. �لدر��ص�ت 
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إبد�عي�؟ �لنقدية وبني م� ينتج �

- ال تف�صري لها باأكرث من اأنها مل تخرج من منطقة الظل الطويل، ثم لي�ض بينها تناق�ض 
اإبداعيا م�صميات حلراك ثقايف كتابي موؤ�ص�صي  يذكر فالدرا�صات النقدية واملقالة وما ينتج 
يختلف يف امل�صميات وال يختلف يف امل�صمون وهو حتديدا ما يتنامى يف البعد الزائف يف كنف 

الظل الطويل ما عربت عنه يف )احلرمي الثقايف( باأنه انت�صار الن�صق و�صقوط الذات. 

�أن تتخل�ص منه �ملبدعة لكي تنتج  "�لذ�كرة �حلرميية" عبء يجب  �أن  يف روؤيتك   $
إذ�  إبد�عية � ن�ص�ً و�عي�ً ب�حلر�ك �لفكري/�لثق�يف.. �أل ميكن �أن ت�صنع تلك �لذ�كرة �أجم�د� �

م� وظفت ب�صكل تقني يف �لن�ص؟ 

�صل وهي وعي قائم بذاته اأنتجته معطيات الواقع املعي�ض  - الذاكرة احلرميية موجودة باالأ
باأنها عبء، هذه مغالطة  لي�صت دخيلة لن�صنفها  امل�صتويات كافة، فالذاكرة احلرميية  على 
للواقع، الغالب على الذاكرة الكتابية للن�ض عند املراأة هو ا�صتلهام الوعي من خاللها، وهنا ال 
نها �صتكون  ميكن اأن ندعي اأن الذاكرة احلرميية �صتنتج اإبداًعا حتى واإن وظفت بطريقة ما الأ

ّيًا كان.  اأقرب اإىل ادعاء ممجوج ال نكهة له ويعرب تلقائًيا اإىل هام�ض الفكر اأ

املصدر:
جريدة االقت�صادية: 1 فرباير 2005م العدد 4131.
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الدكتور معجب العدواني:

في حوار عن تجربة الروائية رجاء عالم:

أعمال رجاء عالم الروائية لم تستلهم النص التراثي فحسب بل 
استلهمت بعض التقنيات الكتابية التراثية

$ �لرو�ية عند رج�ء ع�مل ح�لة خمتلفة مت�ًم�. ممتلئة ب�لبعد �لغر�ئبي و�لعج�ئبي، 
ومكتوبة به�ج�ص روحي ومعريف و�أنت �لر��صد لتجربته� �لرو�ئية كيف تقر�أ هذ� �لنحي�ز 

لتدوين كت�بة خمتلفة رو�ئًي� لدى رج�ء ع�مل؟ 

ت�صنيف  ميكن  اإذ  منهجيًا،  اأمرًا  عده  ميكن  ما  اإىل  �صارة  االإ املهم  من  البدء،  قبل   -
وىل تبداأ بكتاباتها امل�صرحية مثل )الرق�ض على �صن  كتابة رجاء عامل يف ثالث مراحل: االأ
ال�صوكة( ورواية )4�صفر(، واملرحلة الثانية فهي متثل االجتاه العام لكتابتها وتبداأ منذ �صدور 
جمموعتها الق�ص�صية )نهر احليوان( ثم توالت اأعمالها الروائية )طريق احلرير( و)م�صرى 
يارقيب( و)�صيدي وحدانة( و)حبى( و)موقد الطري(، اأما روايتا )خامت( و)�صرت( فتمثالن 
الكتابة  اجتاهات  جممل  ت�صكل  الثالث  املراحل  هذه  اأن  واأعتقد  كتابتها،  يف  الثالث  االجتاه 
بداعية لدى رجاء عامل، وهي يف جمموعها متثل اإنتاجًا كتابيًا خمتلفًا ومتفردًا يف جتربتها  االإ
الروائية، اإذ تتميز اأعمالها ب�صورة عامة بكونها �صاحلة للبحث النقدي املعمق، فهي حتوي 
مر  ثراء على م�صتوى الدال بتقاطعها مع العديد من الن�صو�ض املختلفة وانفتاحها عليها؛ االأ
الذي جعلها اأر�صًا خ�صبة ال�صتقبال اأدوات النقد احلديث، كما اأنها حتوي ثراء على م�صتوى 
اإىل  �صارة  االإ املتنوعة، وجتدر  �صائدة وعالقاتها  ثقافية واجتماعية  اأو�صاع  تناول  املدلول يف 
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�صطوري، حيث التفاعل مع  كون اأعمال رجاء ال تتمثل البعد العجائبي فح�صب بل متتد اإىل االأ
هذا البعد، وت�صتلهم اأي�صًا ُبعد الكتابة احلديثة الذي يظهر يف اإطارات ت�صكيلية ب�صرية عدة 

وال �صيما تلك التي تتواتر يف حقل ال�صعر احلديث. 

كرث حد�ثة على م�صتوى  $ كيف تف�صر �لتج�وز عند رج�ء ع�مل يف كت�بة �لرو�ية �لأ
هذه  �لرت�ثي.  �لن�ص  على  �ل�صتغ�ل  وبني  دبية  �لأ جن��ص  �لأ قيود  وك�صر  �ل�صرد  تقنية 
�لثن�ئية كيف جتتمع وهل هذ� �لتجريب ل يت�صكل رو�ئي� �إل من خالل �ملخزون �لرت�ثي 

�لذي ت�صتغل عليه يف رو�ي�ته�؟ 

بل  فح�صب  الرتاثي  الن�ض  ت�صتلهم  مل  الروائية  عامل  رجاء  اأعمال  اإن  القول:  ميكن   -
لعبة  وظفت  وقد  رجاء  نرى  املثال  �صبيل  فعلى  الرتاثية،  الكتابية  التقنيات  بع�ض  ا�صتلهمت 
رقام يف كتابتها، اأو ما كان ي�صمى )ح�صاب اجُلمل( يف البالغة القدمية، لكن هذا اال�صتخدام  االأ
كان مزيجًا من البعد الفل�صفي املنطلق من توظيف الرقم الريا�صي يف الن�ض بو�صفه نوعًا 
م، وذلك نابع من  من التجريب الكتابي وا�صتحداث اأمناط كتابية جديدة موازية للكتابة االأ
هو  �صيء  كل  اإن  تقول:  والتي  الرقمية  الكتابة  منها  تنطلق  التي  الفل�صفية  القاعدة  ا�صتلهام 
تبني ذلك على ح�صاب اجلمل  الفيثاغورثيون، واعتمدت يف  النهاية رقم كما قال بذلك  يف 
الذي تتكون حروفه من )اأبجد، هوز، حطي، كلمن، �صعف�ض قر�صت، ثخذ، �صظغ....(، لقد 
اإنها من الع�صر  دب العربي منذ فرتات بعيدة، قيل:  اإدخال تقنية ح�صاب اجلمل يف االأ بداأ 
اجلاهلي، وقيل من الع�صر العبا�صي، لكنها فارقت بتوظيف ح�صاب اجلمل الطريقة العتيقة، 
بني  يعني احل�صاب  الذي  اللفظ  بذكر  حداث  لالأ للتاأريخ  به  يوؤتى  كان  اإن ح�صاب اجلمل  اإذ 
مت  قد  املثال  �صبيل  على  احلرير(  )طريق  ن�ض  يف  اجلمل  ح�صاب  توظيف  اأن  غري  قو�صني، 
بجدي، واملتاأمل  ب�صكل مغاير، وذلك عرب كتابة العدد الريا�صي الذي منه ن�صل اإىل احلرف االأ
�صكال الرتاثية املهم�صة التي خلقت  ملوجة ما بعد احلداثة �صيلحظ اهتمامها بالتفاعل مع االأ
واأوجدت هذا الك�صر للقوانني ال�صردية احلديثة، واأعتقد اأن كتابة رجاء تنتمي ب�صورة وا�صحة 
اإىل هذا التيار فن�صو�صها توؤكد ذلك، فمن الالفت اأن جند ن�صو�ض رجاء عامل قد ك�صرت 
دبي وكاأنها توؤ�ص�ض بذلك لنوع اآخر  دبية بتبنيها ملمح التجاوز للجن�ض االأ جنا�صية االأ قيود االأ
من الكتابة امل�صتقلة التي ال تندرج حتت جن�ض معنّي، ولذا فاإنه ميكن عد هذه الكتابة كتابة 
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وانتهاء  املفردة  من  ابتداء  الكتابة  م�صتويات  كافة  على  املفرو�صة  القيود  اأ�صر  من  متحررة 
دبية، اإن عدم االلتزام بتلك القوانني الروائية ال�صائدة قد اأوجد ن�صو�صًا  جنا�صية االأ بقوانني االأ
جنا�ض املختلفة، اإىل جانب كونها �صّنت قوانني ن�صية جديدة التزمتها الكاتبة  ت�صكلت من االأ
قبل هذا الن�ض يف جمموعتها الق�ص�صية ال�صابقة )نهر احليوان(، و)م�صرى يا رقيب( ثم 
النرث  اأرادت ق�صيدة  ملا  موازية متامًا  الظاهرة  تلك  اإن  الطري(  و)موقد  وحدانة(  )�صيدي 
مر اإىل اإيجاد قوانني ونظم ن�صية جديدة  العربية حتقيقه واإجنازه، حيث و�صلت يف نهاية االأ

لها. 

جنا�ض فالن�ض قد ولد متجردًا من مفهوم  اأما ما حققته تلك الن�صو�ض من مزج بني االأ
دبي، مع اأنه قد ارت�صى جن�صًا معينًا كتب على غالفه هو جن�ض )الرواية(، وال غرو  اجلن�ض االأ
املفتوح هو جن�ض مالئم لن�ض يحمل م�صارات �صردية مت�صابكة، فالرواية  فاإن هذا اجلن�ض 
دبي الذي مل يكتمل بعد( وبهذا مل تفلت الن�صو�ض  عند »ميخائيل باختني« هي )اجلن�ض االأ
جنا�ض ميثل  جنا�صي على اأغلفتها، واإن حتررت منه داخل الن�ض فاملزج بني االأ من الت�صكيل االأ

جنا�ض.  يف حد ذاته جن�صًا من االأ

� مزدوًج�، حيث مت  $ تعترب رو�ية )م�صرى ي� رقيب( ل »رج�ء ع�مل« و«�ص�دية ع�مل« ن�صً
��صتم�له على ن�صني متو�زيني ي�صكالن ن�صيجه وهيكله. كيف تنظر لهذه �لتجربة �لثن�ئية 
يف �لكت�بة وهل ن�صتطيع �لقول ب�أن )م�صرى ي� رقيب( يجب �أن يتم تن�وله� بو�صفه� )ن�ص�ً( 

ل يقيد بجن�ص �أدبي؟ 

- ملقاربة ن�ض مزدوج وحمكم البناء كن�ض )م�صرى يا رقيب( ل«رجاء عامل« و«�صادية 
عامل« ينبغي اأن ياأخذ موقعك بعدًا ثنائيًا حتى تو�صك اأن تلم باأطرافه، لقد جتاوز ن�ض )م�صرى 
يا رقيب( العتاقة اإىل اآفاق حتديثية، ولناأخذ جانبني حتديثيني بني عليهما الن�ض كقاعدتني: 
اإحداهما تت�صل بالت�صكيل الب�صري املنطلق من توظيف الر�صم الت�صكيلي يف الن�ض، وحماولة 
التمازج وتوظيف فراغات البيا�ض وهي عنا�صر اأفادت يف حتديث بنى الن�ض واآلياته، فقد 
بلغت اللوحات املوازية ع�صر لوحات اتخذت طابع التوازي عرب حماولتها االنخراط داخل بعد 
ال�صرح،  للكتابة:  موازية  الع�صر  اللوحات  م�صميات هذه  انطلقت  ولذا  للن�ض،  اآين  تف�صريي 
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الع�صر، خيال  اأ�صجار  مرية،  االأ البازهر، عباءة  الرمل، حجر  الوح�ض، خارطة  التوءم، ملك 
خري لوحة الزقورة، هذه اللوحات الع�صر تتبنى ملمحًا مميزًا يف الن�ض  ملوك، وعلى الغالف االأ
لتقوم باقتنا�صه، ومن ثم اإخراجه اإىل املتلقي بعد كبح �صحنات اخليال املتدفقة يف الن�ض، 
لكن تلك الر�صوم حني تكبح اللغة تفتح اإمكانية خلق روؤية تخييلية اأخرى نابعة من لقاء العني 
والر�صم بعد هجرها املوؤقت للحرف، فيتنقل متلقي )م�صرى يا رقيب( بني اأداتني تعبرييتني 
ت�صمح امل�صافة بينهما باإيجاد �صحنات من التاأويل الن�صي املرافق للن�ض، ولذلك كله كان من 
جدى لقارئ )م�صرى يا رقيب( وغريه من اأعمال رجاء اأن يتناولها بو�صفها )ن�صو�صًا( ال  االأ
يقيدها جن�ض اأدبي، فالرواية متنح قارئها فر�صة التلقي املبا�صر، اأما الن�ض فهو بال �صك ال 
دبي الذي تقوم عليه طريقتنا يف القراءة، اإن  مينحنا فر�صة التعرف املبا�صر عليه كالعمل االأ
معظم اأعمال رجاء تفر�ض على املتلقي اأن يتعامل معها بو�صفها ن�صو�صًا غري مغلقة وم�صرعة 

للتاأويل. 

روؤية �لن�صغ�ل  �ملختلف جند يف رو�ية »خ�مت«  �ل�صكل  ذ�ت  �لكت�بة  $ وهي تتوغل يف 
�لن�صوية  �لروؤية  �ص��ص يف تكوين  �لأ نوثة يف �صخ�صية خ�مت بو�صفه�  �لذكورة و�لأ بثن�ئية 
نثوية؟ �أم �أنه� تعيد  خري�ت هل ك�نت تنجو من �لكت�بة �لأ عند رج�ء ع�مل.. يف رو�ي�ته� �لأ

�صطورة و�لعج�ئبي بروؤية ن�صوية؟  ت�صكيل �لأ

الكتابية،  �صتى اجتاهاتها  نثوي خالل جتربتها ويف  االأ الكتابة  فعل  تنج رجاء من  - مل 
ومل تكن )خامت( �صوى ا�صتكمال لتجربة كتابة اأنثوية وا�صحة يف )طريق احلرير( و)�صيدي 
وحدانة( و)م�صرى يارقيب(، وحتى )4�صفر(، ف�صخ�صياتها الرئي�صة ن�صاء، والهموم هموم 
نثى  االأ توؤ�ص�ض حلكاية  اأنثوية  كتابة  لذلك فهي  اأكرث متثاًل  يا رقيب(  ولعل )م�صرى  ن�صائية، 
الن�صاء  من  لها  ن�صيني  االإ امل�صاعدين  اأغلب  كان  التي  النارية  العابد  بنت  جواهر  مرية  االأ
كاملا�صطة عنربة وخّياطة الق�صر، واإذا كان هذا يندرج يف اإطار م�صامني اأعمالها الروائية 
�صكال الروائية )الذكورية( كان مالحظًا  نثوية، فاإين اأرى اأن خروجها عن االأ التي متيل اإىل االأ

�صكال واإنتاج �صكل خمتلف لكنه م�صنوع بقلم اأنثى.  وذلك عرب تك�صريها تلك االأ

$ نالحظ �لنم�ذج �لتي حت�صر يف رو�ي�ت رج�ء ع�مل.. هو ملجتمع �ملدينة/ مكة يتمثل 
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�لطيف  لتمثيل  �لجنذ�ب  هذ�  ��صتح�ص�ر�.  كرث  �لأ �لنموذج  وهو  �لربجو�زية  �حلي�ة  يف 
�لربجو�زي هل يحمل دللة معينة؟ 

- من الطبيعي اأن ت�صتلهم رجاء جمتمع مكة وذلك ل�صببني: لكونها ن�صاأت يف مكة، ولكون 
قرب لو�صف املجتمع يف اجلزيرة  نتاج عمل روائي، كانت ال�صيغة االأ ن�صب الإ مكة هي املدينة االأ
العربية يف القرن التا�صع ع�صر �صيغة املجتمع القبلي الذي ي�صتوحي قيمه وعاداته من اأمناط 
بدائية يف ت�صكيل املجتمعات التي ال توؤمن بقيم احلوار ومتثيالته، وهذه من متطلبات اإنتاج 
الكتابة الروائية، اإال اأن اإرها�صات مبكرة لتنامي املدينة قد تتجلى ب�صورة اأكرث و�صوحًا يف 
جمتمعات املدن املقد�صة مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة، اأو يف مدينة جدة بحكم موقعها 
اجلغرايف البحري وقربها من مكة. والرواية جن�ض ال يت�صكل اإال يف ح�صور �صيغة املدينة، التي 

جنحت الكاتبة يف متثيلها بو�صفها بيئة الفئات املهم�صة مثل فئة املجاورين وغريهم. 

ن�ص�ين بع�مة. مم�  $ �لتهمة �جل�هزة عن رو�ي�ت رج�ء ع�مل �أنه� مغرقة يف �ملوروث �لإ
�أدى �إىل �صعوبة يف �لتلقي عرب لغته� �ملر�وغة و�لع�صية. وبيئ�ته� �لرو�ئية �لغ�م�صة �إىل 

حد بعيد. كيف تنظر �إىل هذه �لتهمة �لتي ي�صرح به� �لن�قد و�ملتلقي على حد �صو�ء؟ 

ن�ص�صاين لي�ض عيبًا يف كتابة الرواية، فلدينا يف العامل  غراق يف ا�صتلهام املوروث االإ - االإ
اأو  الرواية،  ف�صاء  من  اأحد  يخرجهم  ومل  الكتابي  املنهج  هذا  التزمت  �صتى  مناذج  العربي 
جربيل  وحممد  عبداجلواد  وخريي  الغيطاين  جمال  اإبداعات  كانت  بال�صعوبة،  يتهمهم 
خرية ممتلئة باإ�صارات تراثية �صتى زادت من ثراء اأعمالهم  ومريال الطحاوي يف جتاربها االأ

وجتاربهم. 

�لوق�ئع  يحت�صن  �لذي  فق  �لأ هو  ت�ريخي  هو  م�  يعترب  ع�مل  رج�ء  رو�ي�ت  $"يف 
�لت�ريخ،  كتب  حتت�صنه  م�  ب�صرد  يتم  ل  فق  �لأ هذ�  و��صتله�م  عنه�،  �ملقروء  �أو  �ملعروفة، 
�أو بت�صجيل م� ق�له �ملوؤرخ، بل ب�إع�دة �بتك�ر هذ� �لت�ريخ وكت�بته بروؤية تخيلية مبدعة" 
�إىل �لت�ريخ وهل مت �لت�ص�لح مع �لت�ريخ ل�ص�لح �لروؤية �لفنية يف  و�ل�صوؤ�ل مل�ذ� �للجوء 

�ل�صرد؟ 

اإنتاجه مبا يتوافق مع العمل  - ال ت�صتبعد الكتابة الروائية التاريخ وال تهم�صه، بل تعيد 
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الروائي، وا�صتلهام عامل للن�ض التاريخي يف رواياتها مل يوظف اعتباطًا، بل اأ�صهم يف خلق 
ال  الذي  التاأويل  اآفاقًا جديدة من  املكتوبة  الن�صو�ض  ومنح  اأواًل،  لرجاء  الكتابية  ال�صخ�صية 

يتوفر دون اعتماد هذا التوظيف. 
$ عن رو�ية م�صرى ي�رقيب يقول �لن�قد علي �ل�صدوي: »لقد وظفت م�صرى ي�رقيب 
حتولت ل مت�ص جوهر ول جن�ح �لعج�ئبي و�أ�صو�أ من ذلك �أنه� ر�صت �أ�صر�ر� غري حمددة 
ث�رة، حيث �أثقله� �لتحذلق وق�ده� �إىل نفق ميت حيث ل �صيء �صوى  بغية خلق جو من �لإ
�لزهو ب�إج�دة �للغة«. كيف تقر�أ هذه �ملقولة وهل جتد �ل�صدوي حمق� فيم� ق�له عن م�صرى 

ي�رقيب؟ 

- هذا راأيه، لكني اأوؤكد مرة اأخرى جناح رجاء يف توظيف الن�ض العجائبي يف اأعمالها، 
البعد  وتناولت هذا  ومكثفة،  ب�صورة حمكمة  العجائبي  يارقيب( وظفت رجاء  ويف )م�صرى 
باإتقان ودربة يجعالن من ال�صعب على القارئ العادي اإدراك قيم الن�ض اجلمالية وتاأويلها. 
$ �لتع�طي مع �لف�ص�ء �ملقد�ص يف رو�ي�ت رج�ء ع�مل كيف جتد مالمح ح�صور هذ� 

�لف�ص�ء. وب�أي مفهوم �صردي دونت هذ� �لف�ص�ء؟ 

- الف�صاء املقد�ض مكون رئي�ض من مكونات الكتابة الروائية لدى رجاء عامل، فاأعمالها 
ب�صورة عامة توظف هذا الف�صاء وت�صتلهمه، ولكون الكاتبة مكية املولد والثقافة فقد اأ�صهم 
ذلك يف بلورة جتربتها، وتراوح هذه الف�صاءات املقد�صة يف اأعمالها بني ف�صاءات ميتافيزيقية، 
واأخرى واقعية طبيعية، وياأتي هذا التوظيف للف�صاء املقد�ض بو�صفه جزءًا من توظيف اأكرث 
�صمواًل، اإذ يتنامى ن�صيج الن�صو�ض املقد�صة يف رواياتها ما يزيد من اإنتاج الف�صاءات املقد�صة 

يف ن�صو�صها. 
رو�صّي و�جلن�صّي حيث �لتك�ء على �لكت�بة »�ملو�ربة«  $ يف رو�ية »�صرت« جند �لبعد �لأ
�لتي قد تكون �أ�صّد �أثر�ً وعمق�ً من �لكت�بة �ملب��صرة و�ملف�صوحة. هذه �ملو�ربة حت�صر كثري� 
يف  جتلي�ته  ترى  كيف  �لبعد  هذ�  �ل�ص�بقة.  رو�ي�ته�  يف  و�إمن�  ’’�صرت’’ وحده�،  يف  لي�ص 

رو�ي�ت رج�ء ع�مل؟ 

بداعي يف الكتابة فر�ض عليها مبداأ )املواربة( عند تناول  همية البعد االإ - اإدراك رجاء الأ
بداع لي�ض كتابة جن�صية مك�صوفة، ولعلها  يرو�صية، اإذ تقوم فل�صفتها على كون االإ اجلوانب االإ
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ترف�ض ما اأغرى بع�ض الكتاب والكاتبات الباحثني عن �صهرة �صريعة ال تلبث اأن تنطفئ، ولعلها 
نتاجها اأن تفعيل مبداأ الكتابة عرب التعبريات الكنائية واال�صتعارية  توؤمن من خالل تاأويلي الإ

قد يوؤدي املطلب نف�صه ولكن باأ�صلوب اأدبي متميز. 

$ حممد �لعب��ص يرى �أن �أعم�ل رج�ء ع�مل »تقوم على قطيعة �صريحة مع �لق�رئ 
�أعم�له�  �نتم�ء  يوؤكد  وك�أنه  �ملقروئية«  وع�صري  �لت�صكيل  حر  ن�ص�ً  تنجز  �أن  حت�ول  و�أنه� 
إليه  للبعد �ل�صوري �ل�صكلي �أكرث من �نتم�ئه� للبعد �لقر�ئي.. وهذ� يت�صق مع م� ذهب �
�ص�ر�ت �صكلية«. كيف  علي �ل�صدوي من �أنه� »جمرد �ص�نعة.. وعمله� ح�لة من �لتجميع لإ

تقر�أ هذه �لعب�رة يف بعده� �لفني من �لعب��ص و�ل�صدوي؟ 

- ميكننا اأن نقول: اإن القارئ لي�ض قارئا واحدًا، ولو كان القراء يف م�صتوى واحد لهان 
خرين، اإن ن�صو�صها  مر، اإن قارئ ن�صو�ض رجاء عامل ال بد اأن يكون خمتلفًا عن القراء االآ االأ
باأنها مملة  و�صفها  اإىل  اإ�صارات عاجلة  ن�صارع يف  ورمبا  لنا،  متعبة  تبدو  ذلك  انطالقًا من 
ورتيبة، رمبا كانت هذه ميزة القارئ املّجاين، وهو القارئ الذي ال يكلف نف�صه عناء البحث 
والتتبع لنتوءات الن�ض ومرجعياته، ومن ثّم ت�صبح القراءة عجزًا عن جماراة الن�ض، بينما 
اأمرًا م�صتحياًل، تعتمد رجاء عامل على مرجعية تراثية حمكمة ومن ثم يتم  ت�صبح املقاربة 
حتويلها باإتقان ال يتوفر اإال ملن كان له ذلك االلت�صاق ال�صديد بالرتاث والتماهي معه، وكل 
ولعابد  انتهائها،  مع  تبداأ  بل  القراءة  بانتهاء  تنتهي  ال  احلقيقية  القارئ  مهمة  يجعل  ذلك 
ال�صرير  بجانب  تو�صع  التي  الكتب  من  رجاء عامل  كتب  لي�صت  يقول:  اإذ  مهم  راأي  خازندار 

لتقراأ قبل النوم فتتحقق معها املتعة فح�صب، بل حتتاج اإىل جهد كبري للتوا�صل معها. 

$ منذ رو�ية خ�مت ورج�ء ع�مل تخفف من غر�ئبية عو�مل رو�يته�. ويف رو�ية »�صرت« 
�لبيئة »�مليثولوجية«. هذ�  ك�نت رج�ء خمتلفة مت�ًم� يف هذه �لرو�ية، حيث �خلروج من 
�لتدرج �لذي �قرتب من �ملتلقي يف رو�ية �صرت هل هو ��صتج�بة مل� ك�ن ير�ه �لنق�د يف �أعم�له� 
�ل�ص�بقة من �أنه ميثل �لقطيعة مع �ملتلقي. وب�لت�يل تعود يف »�صرت« �إىل مالم�صة ود �ملتلقي 

ب�لتع�طي مع �للحظة �لر�هنة يف �صي�غة �أحد�ث رو�ية �صرت؟ 

- لو �صاألت دار الن�صر التي تطبع اأعمال رجاء عامل لعرفت اأن ن�صبة املبيعات يف كتبها 
تتزايد يومًا بعد اآخر، ولعلك تعلم اأن معظم دور الن�صر �صركات تهتم بالربح من طباعة كتاب 
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رجاء  اأعمال  اأن  ذلك  يعني  وال  هنا؟  املق�صود  املتلقي  من  مهم:  �صوؤال  اإىل  يقود  وهذا  ما، 
تندرج  اأعمالها.  جميع  يف  وا�صحة  ب�صورة  ترد  بل  الراهنة،  اللحظة  ا�صتبعدت  قد  ال�صابقة 
رواية )�صرت( يف اجتاه كتابي له خ�صائ�ض عامة م�صرتكة، وله خ�صائ�ض اأخرى ينفرد بها. 
هذا االجتاه يتباعد اإىل حد ما عن توظيف الرتاث الذي قد ي�صكل على بع�ض القراء، لكنه ال 

يعني اأنه اجتاه خم�ص�ض للقارئ اخلامل الك�صول. 

املصدر:
جريدة الريا�ض: الخمي�ض 27 ذي الحجة 1429هـ ـ 25 دي�صمبر 2008م ـ العدد 14794.
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الناقدة نورة القحطاني:
 في حوار عن تجربة الروائية ليلى الجهني:

تغلو في هجاء المجتمع وتستعرض ثقافتها على لسان بعض 
الشخصيات

�إ�صد�ر  $ م� بني �لفردو�ص �ليب�ب وج�هلية ع�صر �صنو�ت.. هذ� �لزمن �لطويل بني 
وىل ويف  �لرو�يتني. م� هي دللته. ويف م�ذ� تقدمت ليلى �صردي� يف ج�هلية عن رو�يته� �لأ

م�ذ� ت�أخرت؟ 

اأفق  خلق  وىل  االأ روايتها  بعد جناح  للكاتبة  الثانية  الرواية  ل�صدور  الطويل  االنتظار   -
ال�صردي  العامل  على  للتعرف  حماولة  الثانية  الرواية  ا�صتقبال  كان  لذا  املتلقي  عند  انتظار 
ول، وهذا بالن�صبة يل حافز يدفع القارئ للبحث عما وراء  للكاتبة ومدى تقدمه عن ن�صها االأ
الن�ض للك�صف عن ثيمات معينة تركز الكاتبة على تناولها يف اأعمالها وتق�صيها يف معاجلتها 
حداث روايتها، ويف راأيي اأن ليلى اجلهني طرحت جتربة جيدة يف »جاهلية« ا�صتكملت فيها  الأ
فكار التي طرحتها يف »الفردو�ض اليباب« لكنها جاءت باأ�صلوب جيد وجديد  بع�ض الق�صايا واالأ
وبلغة خمتلفة متنا�صبة مع احلدث الرئي�ض الذي تعاجله الرواية، وكل ن�ض منهما اأثبت جناحه 
يف فرتته الزمنية التي �صدر فيها، اأما ب�صاأن داللة البعد الزمني الفا�صل بني �صدور الروايتني 

فرمبا يعود لظروف الكاتبة وهي وحدها التي ت�صتطيع تربير هذا االنتظار. 

$ �صخ�صية �صب� يف �لفردو�ص �ليب�ب ل تختلف كثرًي� عن �صخ�صية لني يف ج�هلية.. 
�لنف�صية وقن�عته�  �أبع�ده�  �أن ليلى تغرتف من ذ�ته� وتلب�ص بطالت رو�يته�  يف ت�صوري 
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زمة وذ�ت �ملالمح �لنف�صية. �إىل  �لفكرية. وب�لت�يل جند �أن تينك �ل�صخ�صيتني لهم� ذ�ت �لأ
�أي حد تر�صدين �لنموذج �لن�ص�ئي يف �لرو�يتني؟ 

ت�صتطع  مل  خائفة  انهزامية  �صعيفة  �صخ�صية  اليباب  الفردو�ض  يف  »�صبا«  �صخ�صية   -
مواجهة النا�ض فاختارت االنتحار، على رغم تقدميها لنا كفتاة مثقفة واعية تطرح ق�صايا 
ال�صكوى  لغة  فطغت  وظلمه،  الرجل  قهر  مقاومة  عن  عجزت  اأنها  اإال  واجتماعية  �صيا�صية 
والبكائية على حديثها عن ق�صيتها، اأما �صخ�صية »لني« يف جاهلية فهي خمتلفة عنها وال تتقاطع 
الكاتبة على �صخ�صياتها  تاأثري  قلت  والثقايف، وهنا يظهر كما  الفكري  امل�صتوى  اإال يف  معها 
حيث اإنها تعك�ض من خاللهما قناعاتها الفكرية واجتاهاتها اخلا�صة، وهذا ينطبق على كل 
كاتب فهو ال ي�صتطيع االن�صالخ من ذاته وقناعاته التي ت�صكل فكره وتظهر يف كتاباته، ويبقى 
بداع يف قدرته على نقل هذه القناعات باأ�صلوب فني راق بعيد عن حتويل ال�صخ�صيات اإىل  االإ
دمى يحركها، فكانت �صخ�صية »لني« على النقي�ض من »�صبا« فهي مثقفة ذات وعي عميق 
بذاتها ومنذ والدتها ووالدها يتنباأ باأنها »لن تكون ب�صًرا عادًيا« لذا اختار لها ا�صًما مميًزا، 
ون�صعر بقوة �صخ�صيتها يف مواجهة اأخيها، عنيدة ترف�ض اخل�صوع ل�صلطته، تعتمد على نف�صها 
خرين، لذا ال اأراها ت�صبهها يف املالمح النف�صية ف�صبا �صخ�صية م�صت�صلمة  وال حتتاج اإىل االآ
حمطمة انهارت بعد اكت�صافها خيانة حبها، اأما لني فكانت قوية متما�صكة واجهت م�صكلتها 
، وهذا الر�صم املختلف ل�صخ�صية البطلة رمبا دل على تطور النظرة اإىل موقف  بثبات وحتدٍّ
عن  الدفاع  م�صتوى  وعلى  فكارها،  الأ طرحها  م�صتوى  على  قوية  فجاءت  الكاتبة  عند  املراأة 

ق�صيتها بثقة عالية من دون اللجوء اإىل البكائية املتو�صلة. 

$ لحظت �أنه� تدخل �لرو�ية وهي ترفع �لهم �لجتم�عي.. فتغلو يف هج�ء �ملجتمع. 
وحتت غط�ء �ل�صرد جند �أن �لرو�ية مكتوبة بهدف ت�صجيل موقف �جتم�عي ورمب� يطغى 
على ج�نب �لكت�بة من �أجل �لفن �لرو�ئي.. هذه �لهج�ئية �لتي حترتفه� ليلى �أل تخفف 

بد�ع �ل�صردي يف ن�صو�صه� �لرو�ئية.. ؟.  من من�صوب �لإ

من  يطرح  خطاب  اإىل  يحوله  الن�ض  على  هيمنته  االجتماعي  الهم  ميار�ض  عندما   -
خالله الكاتب روؤيته واأفكاره، ويتخذ منه و�صيلة لطرح ق�صاياه وهذا ما اأ�صعف بع�ض الروايات 
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الن�صائية ال�صعودية فنيًّا، واأتفق معك يف اأن ليلى اجلهني تغلو اأحياًنا يف هجاء املجتمع اإمنا كما 
حداث اإىل التاأزم بتقنيات فنية  قلت بحرفية حتافظ على متا�صك احلبكة يف الن�ض، وتدفع االأ
منا�صبة، وتطرح روؤيتها يف خطاب متزن وبلغة هادئة غري ا�صتفزازية، تفتح اجلرح مبب�صع 
جراح متمكن من اأدواته الفنية، فت�صمن و�صول الفكرة اإىل القارئ وتفاعله معها، ومل�صنا ذلك 
الطرح يف »جاهلية« فهي تناق�ض ق�صايا عديدة داخل جمتمع ظاهره مثايل وباطنه عن�صري، 
والرواية ت�صعى اإىل ك�صف كثري من موا�صع اخللل يف املجتمع، واأ�صبحنا حقيقة يف حاجة اإىل 
روايات حتدث الده�صة على م�صتوى الطرح اجلريء وعلى م�صتوى الثورة على ال�صكل التقليدي 
للرواية، واإال لن ن�صيف �صيًئا اإىل م�صرية هذا الفن �صوى تراكم املزيد من الروايات اله�صة 

على رفوف مكتباتنا. 

$ �للغة �لرهيفة متت�ز به� ليلى.. هي لي�صت لغة �صعرية خ�ل�صة وكذلك هي لي�صت 
إيق�ع و�حد من �للغة وهذ� م� حدث يف  لغة مب��صرة. لكنن� نر�صد �أن ليلى ل ت�صري على �
ن�صو�صه�  يف  �للغة  جتدين  كيف  بروؤيتك  �حلدث.  م�صتوى  على  تت�صكل  ف�للغة  ج�هلية. 

وهل هي كم� يرى �لبع�ص لغته� ذ�ت نكهة ك�ريزم�تية ت�صرت فنيًّ� عيوب ن�صه�؟ 

�صوات اأي تعدد وجهات النظر؛ فت�صد املتلقي على تتبع  - متتاز ن�صو�ض ليلى بتعدد االأ
الفتاة  ال�صخ�صيات، فلغة  للغة  التعرف على م�صتويات خمتلفة  لنا فر�صة  اأتاح  الرواية، كما 
املثقفة واعية رزينة تخاطب العقل، ولغة اأخيها تنبئ عن جاهلية متاأ�صلة فيه، كما اأنها تلجاأ 
عماق احليوية ذات ال�صلة بالواقع والهم املعي�ض، وكانت الكاتبة يف مقاطع كثرية  اإىل لغة االأ
ت�صتعر�ض ثقافتها على ل�صان بع�ض ال�صخ�صيات، فجاءت لغتها متيل اإىل ال�صعرية يف »الفردو�ض 
اليباب« لكنها بدت واقعية يف »جاهلية« وهي لذلك جذبت �صريحة كبرية من القراء، ولكن 
فهو  احلوار،  لغة  يف  اللغوي  االرتباك  بع�ض  اليباب(  )الفردو�ض  يف  الكاتبة  لغة  على  يوؤخذ 
تارة بالعامية وتارة بالف�صحى من دون مربر فني، اإذ مل ت�صكل جزًءا حيوًيا من لغة الرواية، 
وليلى كاتبة ت�صتثمر لغتها اجلميلة يف خدمة ن�صها حيث توظف اإمكاناتها يف ت�صوير احلدث 
وال�صخ�صية بتقنيات فنية متقنة توحي بوعي الذات الكاتبة باأدوات فنها، لذا فل�صت مع القائل 
ا روائًيا ناجًحا، وال ت�صرت  ن اللغة ال�صعرية وحدها ال تنتج ن�صً اإن لغتها ت�صرت عيوب ن�صها، الأ
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عيوب التكنيك الفني. 

$ )جدة ك�نت عند ليلى �جلهني مدينة ملتب�صة. فك�ن هن�ك تن�ق�ص كبري بني �ملك�ن 
�إح�ص��ص مدينة. وك�نت  ليلى. فجدة ك�نت مغلوطة مت�م�ً ومل يكن هن�ك  و�حلدث عند 
هن�ك �أحد�ث غريبة حتدث يف �لرو�ية. �أ�صعر ب�أن ليلى ك�ن تفكريه� يف �لكت�بة عن �لق�هرة 
ولكن �صمته� جدة. �أن� ل �أعرف �مر�أة يف جدة تخرج من بيته� غ��صبة وتنطلق يف �ل�صو�رع 
وتنتظر نزول �ملطر!! بب�ص�طة ليلى لوت عنق �ملك�ن لي�صتوعب �أحد�ث �لرو�ية(. هذه روؤية 
�لدكتورة ملي�ء ب�ع�صن عن �ملك�ن يف رو�ية �لفردو�ص �ليب�ب. �إىل �أي حد �ختالفك �أو �تف�قك 

مع تلك �لروؤية؟ 

- ال بد من التمييز بني املكان يف العامل اخلارجي واملكان يف العامل الروائي، فاملكان يف 
الرواية اأيًا كان �صكله لي�ض هو املكان يف الواقع اخلارجي، ولو اأ�صارت اإليه الرواية، اأو �صمته 
اإذ يظل املكان يف  اأولية باهتة،  ن الت�صمية حم�ض و�صيلة  باال�صم، ومن هنا تن�صاأ املفارقة، الأ
الرواية عن�صرًا من عنا�صرها الفنية، يقوم على ا�صتثارة خيال املتلقي من خالل اللغة لي�صفي 
حداث بذكر اأماكن ياألفها املتلقي ويتفاعل مع توظيفها داخل الن�ض،  جًوا من الواقعية على االأ
وال ميكن اأن نطالب الروائي اأو الروائية بنقل الواقع كما هو مبا فيه ر�صم املكان، ف�صاء الرواية 
حداث،  يتنا�صق مع االأ اأو يغري فيه مبا  الكاتب ما �صاء من تفا�صيل  له  ف�صاء خيايل ي�صيف 
مكان خيايل  اإىل  باخت�صار حتولت  نها  الأ الواقع  لي�صت جدة يف  اليباب  الفردو�ض  وجدة يف 

يتحكم يف و�صفه وحتديده خيال الكاتبة. 

$ عن عن�صرية �للون رو�ية ميمونة ك�نت ذ�ت �ملو�صوع، �أي�ص� �لق�صية مت تد�وله� على 
مريك�ن �لذين هم من �أ�صل �إفريقي. م�هي  ف�رقة وكذلك �لرو�ئيني �لأ م�صتوى �لكت�ب �لأ
�ختز�ل  ب�أن  ت�صعرين  و�أل  �ملو�صوع  هذ�  يف  ج�هلية  رو�ية  قدمته�  �لتي  �جلديدة  �لروؤية 

�صود؟  �ملو�صوع يف ق�صة حب ي�ص�در �لعمق �لذي يتحدث عن م�ص�ير �للون �لأ

- رواية )ميمونة( ر�صدت البعد التاريخي لوجود هذه الفئة يف املجتمع، اأي بداأت من 
اجلذور، وجاءت )جاهلية( تناق�ض ق�صوة تعامل املجتمع معهم بعد مرور مئات ال�صنني على 
عي�صهم بيننا، فطرحت لنا روؤية مفادها اأن جمتمعنا حديث حداثة خارجية فقط اأما الفكر 
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الوعي  اأو  الدين  اإىل  تنتمي  بعن�صرية ال  خر  االآ ثقافية حتيزت �صد  فما زال يجرت موروثات 
املعا�صر، الرواية هنا تف�صح زيف الربواز اجلميل الذي يغطي قبح ال�صورة، واختارت الكاتبة 
ق�صة حب بني فتاة من اأ�صرة ذات ن�صب و�صاب اأ�صود مل يح�صل على اجلن�صية فرف�صت فكرة 
زواجهما لعقدة الن�صب التي يعاين منها املجتمع، وذلك لي�ض اختزااًل اأ�صعف الن�ض بل رمبا 
ن عنف العن�صرية يظهر هنا فنحن ال نلم�ض هذه اجلاهلية اإال يف مو�صوع الزواج  تعمدت ذلك الأ
ي فرد يف املجتمع اأن يتجاوز  ي اعتبارات اأخرى غري الن�صب وال ميكن الأ الذي ال ينظر فيه الأ
هذا ال�صرط حتى من انت�صب اإىل الثقافة واأ�صحاب الفكر الليربايل اإذ نفاجاأ بهوة �صحيقة بني 
الذي ينادون به من اأفكار وحرية وبني مواقفهم من ق�صية الن�صب عند الزواج، تلك اجلاهلية 
بجانب  ولكنها  الرواية  يف  الرئي�صة  الق�صية  فكانت  منتنة«،  »اأنها  ليوؤكد  الر�صول  جاء  التي 
مل يف تعديل و�صعهم بالتجني�ض ثم  ذلك ناق�صت اأو�صاًعا اأخرى حل�صا�صية اللون كفقدان االأ
من الوظيفي  حتطم اأحالمهم بالتفوق الذي ي�صمح لهم بدخول اجلامعات وكذلك ال�صعور باالأ
باحل�صول على مراكز مرموقة، واأ�صياء اأخرى كانت تبثها لنا اأحداث الرواية بني ال�صطور من 
خالل اأ�صرة مالك واأو�صاعهم، �صحيح اأن الفكرة الرئي�صة ت�صغط على الكاتبة فرتكز عليها 

ن�صانية املطلوبة.  ننا متى جتاوزنا التفكري يف اللون و�صلنا اإىل االإ لكنها يف نظري مهمة الأ

�ل�ص�هي من علي  �لق�رورة وجدن� يو�صف �ملحيميد يربط خديعة منرية  $ يف رو�ية 
حد�ث �لرو�ية مب� بعد  �لرح�ل بخديعة �لغزو �لعر�قي للكويت.. يف ج�هلية توؤرخ ليلى لأ
إذ� م� ك�نت �خلديعة يف �لق�رورة مربر ح�صوره� مع زمن �لرو�ية..  ع��صفة �ل�صحر�ء.. �

فم� هو �ملربر يف �ل�صتن�د على ح�دثة �ل�صحر�ء يف ت�أريخ �أحد�ث ج�هلية؟ 

ال�صحراء  عا�صفة  بعد  ع�صر  الثاين  العام  اأيام  من  ليوم  يوؤرخ  مبطلع  الرواية  بداأت   -
لرت�صد حادثة االعتداء على مالك من اأخي البطلة ها�صم، وهي تتعمد الربط بني احلادثتني 
خرين، فاأمريكا تلك الدولة التي تدعي  ن كاًل منهما كان اعتداًء وح�صًيا وانتهاًكا حلرية االآ الأ
له لرتتكب  تنظر  تناق�ض كل ما  خرين،  االآ وتكفل حرية  التمييز  بعدم  وتنادي  الدميقراطية 
اأنهكها احل�صار  ودولة �صعيفة  قوة جبارة كجي�صها  بني  املتكافئة  اأب�صع جرائم احلرب غري 
كل  على  خديعة  احلرب  تلك  وكانت  نف�صها  عن  الدفاع  على  قدرتها  فقدت  حتى  الطويل 
ذنب  دون  ومن  منه  غفلة  لها يف  كان خديعة خطط  مالك  على  االعتداء  كذلك  امل�صتويات، 
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ارتكبه ي�صتحق اأن يهاجمه ها�صم مع جمموعة من اأ�صدقائه يف �صراع غري متكافئ لي�صقط 
نوع  من  اإىل جاهلية  هنا حتيل  والكاتبة  املهانة،  واأمل  ال�صرب  اأمل  يعاين  واملوت  احلياة  بني 
جديد عاد للظهور يف ال�صحراء العربية التي ا�صتهرت بحروب طاحنة امتدت �صنوات طويلة 
جل اأعراف قبلية حتمل جهاًل خمجاًل، وعندما تذكر  ن�صان الأ �صباب تافهة ال ت�صتحق موت االإ الأ
ن جمتمعنا بعد حرب اخلليج عا�ض انفتاًحا  عا�صفة ال�صحراء وما حل بعدها من دمار فالأ
كبرًيا على ثقافات خمتلفة وزاد التحديث يف جماالت كثرية قفزت البالد فيها قفزة ح�صارية 
مذهلة ولكن كانت �صكلية مل تغري يف جاهلية الفكر، وكاأنها توؤكد عودة احلقبة اجلاهلية بكل 
اأحداثها، هنا اأرى اأّن الكاتبة ا�صتثمرت ثقافة ال�صورة فكانت تنقل اإلينا من خاللها اإحباط 
املثقف من كل ما يجري حوله واإح�صا�صه بتناق�ض الواقع مع ما يوؤمن به من اأفكار، وحماولة 
الربط بينها وبني ما يجري من عن�صرية داخل جمتمعنا نحو فئات عا�صت بيننا وعجزنا عن 

تقبلهم والتعاي�ض معهم بو�صفهم م�صاركني يف حياتنا. 

مع  �لتع�طي  يف  �زدو�جية  كرث  �لأ �أو  �لرو�ية.  يف  نزًق�  كرث  �لأ �ل�صخ�صية  ه��صم   $
من �لوظيفي. هل  �لعالق�ت �لع�طفية. هذه �ل�صخ�صية مت جتريده� من �لثق�فة، من �لأ
ن يكون ه��صم بهذه �لعن�صرية �صد م�لك.. �ألي�ص من �ملمكن  ك�نت هذه م�صبب�ت تكفي لأ

� له ذ�ت �ملوقف من م�لك؟  �أن يكون ه��صم مثقف�ً و�ص�حب وظيفة و�أي�صً

اأ�صباب غري كافية، وكما قلت �صابًقا هذه العن�صرية ال تخ�ض طبقة  اأتفق معك هي   -
معينة من املجتمع بل قد يكون بيننا كثري من املثقفني واملفكرين يتناق�ض فكره مع حياته، 
نه يحجم عن مواجهة ثقافة القبيلة  فيقف دوره على التنظري فقط اأما التطبيق فيعجز عنه الأ
وك�صر اأعرافها، والكاتبة هنا ر�صمت ها�صم بتلك ال�صورة حتى ال تعرتف بتلك احلقيقة املرة، 
فتكون ال�صورة اأ�صد قتامة اإن �صدرت من مثقف، هي تنزع عنه هذه ال�صفات لتدل على اأن 

ا جاهاًل علًما وخلًقا.  من يرتكب مثل تلك احلماقات ال ميكن اأن يكون اإال �صخ�صً

�ملجتمع.. جند  �للون يف  �إفر�ز�ت  مع  �لتع�طي  ت�ص�حًم� يف  �أكرث  ك�ن  م�لك  بينم�   $
م �أي�ص� تغذيه بعن�صرية م�ص�دة..  �صقيقه يو�صف ي�صل �إىل مرحلة �لنتح�ر.. وجند �أن �لأ
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خر م�هي دللته� يف �لرو�ية؟  هذه �للمحة للوجه �لآ

- لو مل تتناول الكاتبة هذه اللمحة يف ن�صها لظهرت ال�صورة ناق�صة اأو كما قلت اأنت 
خر امل�صَطهد الذي �صيظل قنبلة موقوتة  نها حتمل لنا ردة فعل االآ يف �صوؤال �صابق خمتزلة، الأ
�صتنفجر يف وجه كل من يزيد ال�صغط عليها، فالعنف لن يولد اإال عنًفا م�صاًدا، وتلك العن�صرية 
حقاد والفرقة وال�صتات التي تدفع اإىل التفكري يف االنتقام اأو ارتكاب اجلرمية واأعتقد  تورث االأ
ن مع ازدياد معدل اجلرائم التي ترتكب من بع�ض الفئات امله�صومة،  اأننا بداأنا نلم�ض اآثارها االآ
ثار من خالل �صخ�صية يو�صف �صقيق مالك ووالدته، وهي واإن  والكاتبة هنا تلمح اإىل تلك االآ

كانت اإ�صارات ب�صيطة داخل الن�ض اإال اأنها حتمل دالالت ذكية. 

�إىل م�لك �لفندق، حت�دثه ب��صتمر�ر ب�له�تف، ت�صر على مر�فقته يف  $ لني تذهب 
مت�صددة  �أ�صرة  ظل  يف  للني.  �حلرية  من  �ملرتفع  �ل�صقف  هذ�  تف�صرين  مب�ذ�  �مل�صت�صفى. 

�جتم�عي�؟ 

وهي  اأفكار جاهلية  على  ثائرة  فتاة  »لني«  �صخ�صية  لنا  ر�صمت  بدايتها  منذ  الرواية   -
حد، وهذا يف�صر ما ت�صري اإليه فعندما حتمل ال�صخ�صية ا�صتقالال  مثقفة ومتمردة مل تخ�صع الأ
فكريا وماديا تت�صرف كما متليه عليها قناعاتها، لكن تلك اللقاءات التي تتحدث عنها كانت 
�صرا لعلمها برف�ض اأ�صرتها لها، كما اأن موقف امل�صت�صفى مل توافق عليه اأ�صرتها لكنها بعنادها 
بهذه  الكاتبة  اختارتها  متمردة  قوية  �صخ�صية  اأمام  نحن  اإذًا  البقاء،  اأ�صرت على  ومتردها 
ال�صفات لتمرر من خاللها ما تريده من اأفكار ترف�ض العن�صرية، وت�صي بقدرة املراأة املثقفة 
على اال�صتقالل، نعود للقول اإن عامل الرواية عامل متخيل يجوز فيه ما ال ميكن اأن يكون يف 
الواقع، فهو عامل م�صتقل تر�صمه الكاتبة لت�صرد حكاية معينة لي�صت مطالبة بحرفية الواقع 

فيها.... 

�ل�صخ�صية  �صن�عة  جتيد  ليلى  �إن  �أقول  قد  �لرو�ئية..  �ل�صخ�صي�ت  �صن�عة  يف   $
إبر�ز  � ويف  بن�ئه�  يف  �كتم�ل  �قل  خرى  �لأ �ل�صخ�صي�ت  جند  ولهذ�  رو�ي�ته�.  يف  �لو�حدة 
�إىل  تنظرين  �لن�ص.. كيف  لبطلة  �ل�صرد  ت�صخر كل جمهوده� يف  نه�  لأ مالحمه�. رمب� 
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�ل�صخ�صية �لرو�ئية يف جتربته�؟ 

- تظهر قدرة الروائي يف براعته يف ر�صم ال�صخ�صية بكل اأبعادها، فيتعمق يف دواخلها، 
حمور  وجتعلها  خا�صة،  عناية  البطلة  �صخ�صية  اجلهني  ليلى  وتويل  �صلوكها،  دوافع  ويحلل 
نها حتمل  ال�صراع، اإذ جتتهد يف اإبراز جوانبها، باإعطائها حيًزا كبرًيا من ف�صاء ال�صرد، الأ
روؤيتها، وجت�صد موقفها من ق�صيتها، اأما عنايتها بال�صخ�صيات الثانوية فهي حمدودة مع اأنها 
تاأتي يف اأحيان كثرية حمملة باآراء الكاتبة اأو مواقفها، مثل �صخ�صية )ها�صم( يف جاهلية، 

و)عامر( يف الفردو�ض اليباب. 

�ل�صعودية  �لرو�ية  �ل�صرد يف  تقني�ت  و�نعك��ص�ته� على  لغة �خلوف  $ يف ورقتك عن 
إّن بنية �خلوف و�لقلق  لحظت �أن رو�ية )�لفردو�ص �ليب�ب( �نعك�ص �خلوف يف لغته�، حيث �
و�ملوت �صكلت معجًم� لغوًي�. كيف ميكن �لتو�فق بني طرح مو�صوع جريء من �ملوؤلفة وبني 

نزعة �خلوف �لتي تت�صرب يف �لن�ص؟ 

- ال يعني طرح مو�صوع جريء تخل�ض الكاتب من خماوفه، فقد يكون رغبة قوية يف قتل 
ذلك اخلوف الذي يظل م�صمًرا وكامًنا يف الالوعي تدفعه حلظة البوح اإىل ال�صطح، من خالل 
اإ�صارات تتولد عنها دالالت تك�صف ق�صية الرواية التي يعاجلها الكاتب بالتخفي وراء الكلمات 
ب�صعور  ت�صي  الت�صريح مبفردات  القدرة على  ل�صان �صخ�صيات ورقية، متنحه  للحديث على 
اخلوف الكامن يف اأعماق الكاتب، ب�صبب ما يعانيه يف الواقع من خماوف وهواج�ض تقيد حرية 
فكره، وق�صية مثل ق�صية )�صبا( يف الفردو�ض اليباب عك�صت اخلوف االجتماعي يف اأق�صى 
للبوح بتلك املخاوف التي  �صوره، مما �صّكل بنية لغوية خا�صة داخل الن�ض وظفتها الكاتبة 

ت�صغط عليها رمبا من دون وعي منها. 

$ ل �أتفق معك يف �لتربير لل�ص�ردة يف جت�وز�ت ل منطقية يف �أحد�ث �ل�صرد. وحجة �أن 
حد�ث بطريقة تفقده� �ل�صدق  ع�مل �لرو�ية ع�مل متخيل ل تبيح له� ت�صكيل �ملك�ن �أو �لأ

�لفني. رمب� لو ك�ن �لن�ص فنت�زي�ً فهن�ك مربر للتج�وز؟ 

ا وهو:  - التربير لل�صاردة لي�ض وظيفة نقدية وال من مهام النقاد، واأنا هنا اأوؤكد اأمًرا مهمًّ
اأن الكاتب عندما يكتب روايته يعرب عما يكتب ب�صيء من الواقعية ولي�ض بال�صرورة اأن ي�صور 
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حداث بدقة كما هي يف الواقع املعي�ض، واإال اأ�صبح كاتب مذكرات اأو م�صّوًرا فوتوغرافًيا،  االأ
ومن ثم يفقد الن�ض ميزته كرواية ينبغي فيها اأن يتفوق اخليال على الواقع، يف حماولة الكاتب 

ابتكار عامٍل يبدو اأكرث حقيقة من الواقع الذي نعرفه. 

إلب��صه� هذ� �لثوب �لث�ئر. ولكن  $ لني لي�صت ث�ئرة حق�.. �أعتقد �أن �ملوؤلفة ح�ولت �
مفرد�ت �صخ�صيته� من خالل �لن�ص ل متنحن� هذ� �لت�صور. وق�صية �لتعلق ع�طفي� ب�ص�ب 

من لون �آخر ل يعني �أنه� يف هذ� �مل�صتوى من �لتج�وز؟ 

�صود الذي مل يح�صل على �صك اخللود الذي ي�صمح  - كانت ق�صية حبها لذلك ال�صاب االأ
له بالعي�ض يف جمتمع تخنقه رائحة العن�صرية يف حّد ذاتها ثورة على عادات املجتمع من حولها 
ن�صان من اختيار م�صريه، و)لني( هنا تخرج على  الذي يفر�ض قوانني عرفية �صارمة حترم االإ
هذه احلواجز فتختار من تريد، ويرد ذلك على ل�صانها عندما توؤكد اأنها اأحبت رجاًل نظرت 
ا يف  اإىل قلبه ومل تنظر اإىل لونه، ومل ترتكب ذنًبا يف حق اهلل اأو النا�ض، ونلم�ض متردها اأي�صً
موقفها مع اأمها يف امل�صت�صفى عندما ت�صمم على بقائها مع )مالك( وتطلب من اأ�صرتها اأن 
ترتكها فهذا اأمر يعنيها وحدها، اإىل غري ذلك من املواقف التي ت�صري اإىل عنادها وثورتها 

على ما يجربها عليه املجتمع. 

وبني  �للغة  م�صتوي�ت  بتعدد  متت�ز  ب�أنه�  ليلى  للغة  �متد�حك  بني  �أوفق  كيف   $
�لع�مية  �للغة  و��صتخد�م  ت�رة  �لف�صحى  �للغة  ��صتخد�م  �رتب�ك�ً يف  ب�أن هن�ك  مالحظتك 

ت�رة �أخرى. يف ر�أيي �أنه� جنحت يف توظيف �لع�مية يف ن�ص ج�هلية؟ 

�صوات يف الرواية الذي كان تقنية وظفتها الكاتبة باأ�صلوب جاذب حقق  - اأق�صد تعدد االأ
العامية من دون مربر فني يقلل من  ا�صتخدام  الن�ض، لكن  اللغة داخل  تنوًعا يف م�صتويات 
وهج اللغة وهذا ما عنيته حتديًدا يف رواية )الفردو�ض اليباب( كا�صتخدام العامية امل�صرية 
كرث من �صفحتني من دون مربر، حتى اإننا ميكن اأن نتجاوزه من دون اأن  يف حوار مطول امتد الأ
حداث، اأما يف )جاهلية( فلم نلحظ ذلك فعاًل حيث كان توظيفها  يوؤثر على ال�صرد اأو �صري االأ
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لكل عنا�صر اللغة اأكرث ن�صًجا. 

$ كيف جتدين �صورة �ملر�أة وحتديد� �صورة �ملر�أة �ملثقفة يف رو�ي�ت ليلى؟ 

- اأ�صرنا �صابًقا اأن )�صبا( يف )الفردو�ض اليباب( ظهرت �صخ�صية �صلبية، حيث عجزت 
عن مواجهة واقعها فانتحرت اإثر مرورها بتجربة قا�صية، جعلتها تنكفئ على ذاتها وتهرب 
من م�صكلتها باملوت، وعلى الرغم من ثقافتها العالية التي اأ�صارت لها الرواية اإال اأنها بدت 
ه�صة ال تعرب عن تلك الثقافة حيث ان�صاقت ب�صهولة ل�صاب خدعها كما تخدع اأي فتاة ب�صيطة، 
ثقافتها مبا  توظيف  ن�صًجا يف  اأكرث  كانت  اختلف مع )لني( يف )جاهلية( حيث  مر  االأ لكن 
يخدم ق�صيتها فهي قوية، ثابتة على موقفها، متار�ض ا�صتقاللية يف اأفكارها واآرائها، وتواجه 
الواقع تتمثل يف  للتمرد على  العن�صري بجراأة قادرة على احلوار، فكانت حماوالتها  اأخاها 
رف�صها للعرف االجتماعي العن�صري، وحماولتها خلق عامل خا�ض بها يتحدى هذه اجلاهلية، 
ن املثقفة يف واقعها ما زالت تعاين �صغوًطا كبرية  لكن تظل هذه ال�صورة خيال داخل الن�ض، الأ
من املجتمع حتد من انطالقها حتت �صتار العادات والتقاليد التي ت�صكل عائًقا اأمامها فتقمع 

اأحالمها. 

�لع�طفي  �لرجل  مل�ذ�  ت�صورك  ويف  �صلبية..  �أم  �إيج�بية  ب�صورة  ح�صر  هل  �لرجل   $
لهذه  م�  إد�نة  � �للفتة  هذه  حتمل  هل  �ملثقف.  �لرجل  ل�صخ�صية  �أقرب  ن�صه�  يف  �ملكتوب 

�ل�صريحة؟ 

- ظهر الرجل يف روايتي الكاتبة ب�صورة �صلبية، فهو احلبيب اخلائن الذي تنكر حلبها 
خ اجلاهل الذي يحمل اأفكاًرا وح�صية، قا�ٍض يقتل احلمام  وتركها حمطمة تواجه املوت، وهو االأ
الربيء، ويحاول قتل حبيب اأخته ملجرد عن�صرية يوؤمن بها، وكانت الكاتبة تر�صم �صخ�صية 
الرجل من خالل البطلة التي �صورته يف مواقف خمتلفة ب�صلوكيات خاطئة ت�صري اإىل حجم 
�صلبيته وح�صوره داخل الن�ض على هام�ض ال�صرد، اأما بالن�صبة ل�صخ�صية الرجل املثقف فلم 
ي�صر الن�ض اإىل ثقافة )عامر( يف )الفردو�ض اليباب( ومل تتبني مالمح ال�صخ�صية اإال من 
جرامي، لكن  خالل فعل اخليانة فقط، و)ها�صم( كان اأبعد ما يكون عن الثقافة بتفكريه االإ
�صخ�صية املثقف برزت يف )مالك( ال�صحفي املجتهد الذي ا�صتطاع ك�صب قلب )لني( فاأحبته 
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من دون غريه واأعجبت ب�صلوكه، فاأخل�ض حلبها و�صعى لالرتباط بها، حتى اأن والدها مل يجد 
دانة لهذه ال�صريحة، وهي هنا  به عيًبا �صوى اللون الذي ترف�صه جاهلية املجتمع، فاأين تكون االإ

تعك�ض �صورة اإيجابية له. 

$ يقول �لدكتور عبد�هلل �لغذ�مي عن رو�ية ج�هلية �إنه� جمرد مق�لة. كيف نظرتك 
لهذ� �حلكم �لنقدي وهو ي�صدر عن ن�قد بحجم �لدكتور �لغذ�مي؟ 

- الدكتور الغذامي رائد من رواد النقد احلديث، وله اأطروحاته النقدية املميزة، لكني ال 
اأعلم مَل اأ�صدر حكًما كهذا على رواية حملت كثرًيا من الن�صج الفني وعاجلت ق�صيتها باأ�صلوب 
�صردي ا�صتوفى �صروط الرواية، ومتيز عن ال�صيل الروائي ال�صادر موؤخًرا بلغة فنية بعيدة عن 

االبتذال. 

جريدة الريا�ض - اخلمي�ض 18 حمرم 1430هـ - 15 يناير 2009م - العدد 14815



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

232

الناقدان رشيد بوشعير وسعيد األحمد:
 في حوار عن تجربة الروائي عبده خال:

$ يف تدوين ن�صه �لرو�ئي تدرج عبده خ�ل من �لقرية �إىل �ملدينة ففي �ملوت مير من 
ي�م ل تخبئ �أحد� جند �حل�رة ويف نب�ح  هن� ومدن ت�أكل �لع�صب جند ع�مل �لقرية ويف �لأ

جند �ملدينة. هذ� �لتدرج �ل�صردي هل تق�صده عبده خ�ل �أم ك�ن عفوي�ً؟ 

- ر�صيد بو �صعري: اإذا كان هناك تدرج يف ح�صور املكان بو�صفه ف�صاء روائيًا اأو بو�صفه 
حيزًا موظفًا يف بناء الرواية كما يذهب »با�صالر«، فاإن هذا التدرج جاء عفويًا تلقائيا، مواكبًا 
النتقال عبده خال نف�صه من القرية اإىل املدينة يف حياته الواقعية. ثم اإن عامل القرية يتوا�صل 
مع عامل املدينة يف بع�ض اأعمال عبده خال، وخا�صة يف »مدن تاأكل الع�صب«. اإن »يحيى« بطل 
اأو  الرواية ين�صاأ يف القرية الغافية التي تعاين من الفقر املدقع ثم يرحل اإىل املدينة املنفى 

املتاهة التي »تاأكل الع�صب«، فيحن اإىل القرية من جديد. 

حمد: بداأ هذا التدرج يف الظهور يف ن�ض مدن تاأكل الع�صب، بالتحديد، فبعد  - �صعيد االأ
اأجواء واأمكنة و�صخو�ض املوت مير من هنا قروية �صرفة، بدت رغبة االنتقال اإىل  اأن كانت 
املدينة ظاهرة يف مدن تاأكل الع�صب، ال من خالل ورود م�صمى املدن يف العنوان فح�صب، بل 
من خالل �صياق التحول الظريف داخل الن�ض، بانتقال ال�صخ�صية الرئي�صة )يحيى الغريب( 
واملدينة  والطريق  القرية  واأحداثه بني  الرئي�ض  وتوزع خط احلكاية  املدينة،  اإىل  القرية  من 
مع  الكاتب  يخو�صها  الدربة  من  حالة  هناك  كان  لو  كما  للن�ض(،  مكانية  )كثالث خلفيات 
املدينة  ذلك  بعد  تنز  ثم  اأبعادها.  وتلم�ض  املدينة،  ا�صرتاطات  الختبار  الرئي�صة  �صخ�صيته 
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مبعطياتها البدائية، من خالل احلارة العربية ب�صيغتها امل�صرية اأو ال�صامية املتقاطعة متاما 
�صخ�صياتها،  هويات  تنوع  �صح  ويف  بل  واأ�صكالها،  اأعرافها  العتيقة يف  مع احلارة احلجازية 
اإيقاعات  ت�صارع  من  التام  بخلوه  املدين(  )ن�صف  و�صعها  يف  املدينة  حلالة  كت�صخي�ض 
احلديثة؛  العاملية  ال�صيا�صية  القرية  وفرو�ض  العوملة،  اإ�صكاالت  املرتوبولوتينية،  وتعقيدات 
تلك التعقيدات املدنية/الثقافية، التي ظهرت فيما بعد، كليا يف رواية نباح وجزئيا يف رواية 
ف�صوق. ومن الواجب اأن ن�صتثني رواية الطني من هذا التدرج، حيث انها رواية ال )ال زمان 
وال ال مكان( - اإن جاز التعبري- حيث هي اأقرب اإىل رواية تفر�ض بها الفكرة ا�صرتاطاتها 
الزمكانية اخلا�صة. اما عن مدى عفوية هذا التدرج من ق�صديته، فيجب اأن نقر اأن الكتابة 
- يف عمومها - فعل مدبر، واأي عفوية ي�صوقها امل�صرود اأو تراكمها التجربة هي عفوية مفتعلة. 
واالفتعال ال ميكن اأن ي�صر ب�صحة التجربة اأو يعبث برباءة الن�ض، اإذا ما امتلك كاتبه مهارة 
فائقة قادرة على بيع العفوية كواقع مقنع، ومترير وهم الن�ض كحقيقة واقعة. ب�صكل عام، 
اأو مدينة، ف عبده خال ال ي�صتح�صر املكان ب�صيغته الهند�صية التي  �صواء كان املكان قرية 
بل  ال�صخو�ض،  لتحركات  مم�صرح-  ب�صكل  اأر�صياتها-  توؤثث  اأو  واأبعادها،  م�صافاتها  تفر�ض 
ملفردة  منت�صرة  للمكان،  الب�صري  الت�صويري  للو�صف  املتجاوزة  يحائية  االإ ب�صيغته  ياأتي 
اأو   visualization الـ  بعملية  ي�صمى  ما  اإىل  للجوء  املتلقية  للذهنية  م�صتفزة  اإيحائية 

ت�صنيع ال�صورة الذهنية التي ت�صكل ت�صاري�ض املكان واأبعاده، بل حتى األوانه. 

�لبعد  يف  يتمثل  �أحد�  تخبئ  ل  ي�م  و�لأ �لع�صب  ت�أكل  مدن  يف  �لزمن  جند  بينم�   $
يف  �لزمن  مل�ص�ألة  تنظر  كيف  �مليت�فيزيقي..  بعده  يف  يتمثل  �لطني  يف  وجنده  �لفيزيقي 
رو�ي�ت عبده خ�ل وهو �لع�مل �لذي �أر�ه ي�صغل حيز� من تفكريه يف كت�بة ن�صه �لرو�ئي؟ 

اأحدهما  اأن »عبده خال« �صغل بجانبني من جوانب الزمن،  - ر�صيد بو �صعري: يف ظني 
خر يرتاءى يف اجلانب امليتافيزيقي. وقد ا�صتطاع  يرتاءى يف اجلانب الروائي اجلمايل، واالآ
»عبده خال« اأن يتحكم يف الزمن الروائي اجلمايل حتكمًا متقنًا متجاوزًا ال�صيغ الرتاتيبية 
اإىل �صيغ مرنة  للت�صل�صل الزمني املت�صاعد ومتطلعًا  حداث وفقًا  التي ت�صلك االأ الكال�صيكية 
باك(،  )الفال�ض  االرتداد  مثل  من  املعا�صرة،  ال�صرد  تقنيات  بو�صاطة  الزمن  خط  تك�صر 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

234

الزمن  اإ�صكالية  »عبده خال«  وقد طرح  اإىل ذلك.  وما  والر�صائل،  واال�صتباق،  الوعي،  وتيار 
ميتافيزيقيا يف رواية »الطني« التي تعد رواية فل�صفية �صبق يل اأن ن�صرت بحثًا عنها يف اإحدى 

كادميية املحكمة.  املجالت االأ

تقنية  حتكمها  تكنيكية  كاأداة  والزمن  احلكاية،  زمن  زمنان؛  هناك  حمد:  االأ �صعيد   -
�صكل  داخل  الذي ميكن ح�صره  التاريخي  وزمن احلدث-  الكاتب،  قبل  املوظفة من  ال�صرد 
�صارة: اأي عن  رقمي اعتيادي )عام 1970، مثاًل(- ياأتي لدى خال عن طريق املزامنة ال االإ
يف  اخلليج  حرب  اأو  الع�صب«  تاأكل  »مدن  يف  اليمن  كحرب  عمومي:  حلدث  مزامنته  طريق 
»نباح«، وعلى هذا اجلانب جند اأي�صا لدى عبده خال تدرجا م�صاحبا للتدرج املكاين الذي 
حتدثنا عنه؛ فمن احلقبة الزمنية القروية العتيقة يف »املوت مير من هنا« اإىل مرحلة حرب 
يام ال تخبئ اأحدا، و�صوال  اليمن يف »مدن تاأكل الع�صب« ثم حقبة الت�صكل ن�صف املدين يف االأ
اإىل مرحلة ما قبل وبعد حرب اخلليج يف »نباح« و »ف�صوق«. اأما الزمن كعامل تكنيكي داخل 
همية  الأ تبعا  تكب�صله  اأو  ت�صخمه  حيث  ال�صردية،  التقنيات  وحتكمه  يقاع  االإ فيظهره  الن�ض 
الزمن  وحدات  خالل  من  ال   - للن�ض  الكلي  ال�صكل  يف  تاأثريها  ومدى  امل�صرودة  اللحظة 
الريا�صي التي تفر�صها القوانني الفيزيائية - وهو ما ميار�ض من خالله الكاتب متديد بع�ض 
اللحظات ال�صردية اإىل م�صاحة فائقة االت�صاع، واختزال اأخرى ب�صكل وم�صة عابرة. وتقنية 
كلية للن�صو�ض، جند اأن »مدن تاأكل الع�صب« متيل تقنيتها اإىل الت�صاعد ال�صردي الكال�صيكي 
تقنية  تفر�ض  بينما  اأي�صا،  االعتيادية  ب�صورته  باك(  )الفال�ض  االرتداد  حلظات  بع�ض  مع 
وتت�صابك،  وتتداخل  زمنة  االأ فتتعدد  اأحدا«  يام ال تخبئ  »االأ اإيقاعاتها على  الزمني  الت�صظي 
�صوات  متا�صيا مع التنقالت اجلغرافية املفاجئة واملت�صارعة وتنوع خطاب ال�صرد مع تعدد االأ
)كنظرية  ال�صرعة  نظرية  على  برمتها  الن�ض  فكرة  فتقوم  الطني  يف  اأما  اأمكنتها.  ومتايز 
فيزيائية( حيث تن�صف الرواية - من خالل فكرة تفاوت ال�صرعة - ال�صكل املنطقي املعتاد 
مكنة، وكل الرتاتيب الزمنية املنطقية، بل حتى تقاطع ال�صخو�ض مع بع�صها البع�ض  �صياء، االأ لالأ
ي حقيقة زمنية اأو ظرف مكاين، حيث ينطلق خال- يف الطني-  رغم اإمكانية منافاة ذلك الأ
�صياء وجتاوزها حلدود املكان وك�صرها  من هاج�ض فكرة ال�صرعة واإمكانية عبثها مباهية االأ
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للظرف الزمني اخلارجي. 

$ رو�ي�ت عبده خ�ل ل تت�ص�به من حيث تقني�ت �ل�صرد. هن�ك �أكرث من ح�لة جتريب 
وتوظيف لهذه �مل�ص�ألة. كيف تر�صد هذه �جلزئية يف ن�صه �لرو�ئي؟ 

- ر�صيد بو �صعري: مما يلفت النظر يف اأعمال »عبده خال« اأنها متجددة يف مو�صوعاتها 
يطرح  »الطني«  رواية  ففي  اأنف�صهم.  يكررون  ال  الذين  الكتاب  من  يعد  هذا  ن  الأ واأ�صاليبها؛ 
املعي�ض،  الواقع  »الفراغ« مقرتبًا من  »نباح« يطرح ق�صية  راأينا، ويف  ق�صية ميتافيزيقية كما 
قطاع ا�صتح�صارًا تاريخيًا ممتعًا، ويف »مدن تاأكل  ويف »املوت مير من هنا« ي�صتح�صر �صطوة االإ
الع�صب« يقف عند توح�ض املدينة العربية املعا�صرة، وهكذا دواليك. وقد حر�ض »عبده خال« 

على التنويع يف اأ�صاليب ال�صرد التي �صبق يل اأن ر�صدت مالحمها يف بحث م�صتقل. 

اأو  التقني  التجريب  بني  ما  ويراوح  خر،  الآ ن�ض  يختلف من  التجريب  حمد:  االأ �صعيد   -
ال�صكل  م�صتوى  على  خال  لدى  التجريب  هاج�ض  ينز  اأحًدا  تخبئ  ال  يام  االأ ففي  امل�صموين. 
)القالب ال�صردي( وي�صل التجريب التقني اإىل اأعلى م�صتوياته يف هذا الن�ض مقابل ن�صو�ض 
اأعماله  خرى، و يف الطني يظهر التجريب على م�صتوى امل�صمون ب�صكل متجاوز لكل  خال االأ
تقنية  احلكاية  بها  تفر�ض  �صرفة،  حكائية  ن�صو�ض  فهي  خرى  االأ الن�صو�ض  اأما  خرى.  االأ
التلميح  بني  بتفاوته  حداث،  لالأ التدويني  التكنيك  على  مرتكزة  )للحدوتة(  املالئمة  ال�صرد 

والتقرير. 

�أن  �ملب��صرة. وهن�ك من يرى  �للغة  �ل�صعرنة وبني  �للغة بني  $ عبده خ�ل يز�وج يف 
ط�لة. هل ترى �للغة يف رو�ي�ته  عبده خ�ل ي�صرف يف ��صتخد�م �للغة بحيث مييل �إىل �لإ

�بنة بيئة ن�صه وتتن��صب مع ح�لة �ل�صرد؟ 

- ر�صيد بو �صعري: يف ظني اأن »عبده خال« ال يحر�ض على ا�صتخدام اللغة االجتماعية، 
نه يدرك بح�صه  على نحو ما يرتاءى يف »بنات الريا�ض« لرجاء ال�صانع، على �صبيل املثال، الأ
الفني اأن الرواية لي�صت بكل عنا�صرها نقاًل حزيًنا عن الواقع، واإمنا ابتكار واإبداع، ولذلك فاإن 
لغته تظل لغة منا�صبة للمواقف الروائية ول�صخو�ض تلك املواقف الذين يتباينون يف م�صاربهم 
البناء وتطور  تاأتي على ح�صاب  التي  ن�صائية  �صفاف والتهوميات االإ وثقافاتهم، ونائية عن االإ
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حداث.  االأ

حمد: اللغة والبيئة من اأعقد ق�صايا ال�صرد على االإطالق، وال ميكن حما�صرتها  - �صعيد االأ
من خالل �صوؤال واإجابة، بل حتتاج اإىل درا�صة م�صتفي�صة، من وجهة نظري، فاإ�صكالية املحكي 
وامل�صرود ت�صكل مع�صلة حقيقية يف ال�صرد العربي. فاإذا جتاوزنا املفردات امل�صتحدثة، القليلة 
واأي  ال�صكون،  اإىل  لغة تركد تقريبا  الف�صيحة  اللغة  اأن  العربي، �صنجد  القامو�ض  ن�صبيا، يف 
توظيف ملفردات حديثة، غري قامو�صية، اأو معربة يواجه ب�صرامة من قبل حرا�ض القوامي�ض 
م�صتوى  على  حقيقي  حتديث  يوجد  ال  بالتايل؛  مالء(.  واالإ النحو  )نقاد  ن�صائيني  االإ والنقاد 
القامو�ض يحتوي، اأو يتما�صى - على اأقل تقدير - مع الزخم املفرداتي املحكي املتنا�صل. متاما 
على العك�ض من اللغة االإجنليزية - كمثال - والتي جتد اأن الفجوة بها بني املكتوب واملحكي 
م�صتمرة يف الت�صاوؤل منذ بدايات الثورة ال�صناعية وما تبعها من �صطوة للكوزموبوليتينية - 
بكل ما تفر�صه من تنوع وامتزاج ثقايف يفر�ض لكنته اخلا�صة وي�صكل مفردته البي�صاء. هذا ما 
بوة للغة ال�صرد اأو احلوار داخل الن�ض بنتاجهم ال�صردي.  يجعلنا مننح البيئة الغربية �صرف االأ
بينما مازال لدينا جدل نقدي كبري حول فاعلية توظيف املحكي داخل الن�ض ال�صردي العربي! 
فهل  املناطقية،  اللهجات  من  منظومة  بيئتنا  بينما  ف�صيح  ن�ض  ال�صردي  ن�صنا  باخت�صار، 
ميكن اأن جنزم اأن مفردات ال�صرد م�صتقاة من مفردات املعي�ض؟ بعيدا عن هذه اجلدلية، من 
هم اأن ننظر اإىل اإمكانات ومرجعيات �صخ�صية الن�ض، وهل تتنا�صب مع احلالة الثقافية  االأ
والقالب املعريف التي ي�صعها الكاتب بها؟ واأعتقد اأن خال ينجح غالًبا يف تقدمي �صخ�صياته 

من خالل القالب املقنع. 

هذه  �جلم�عية.  �لبطولة  �ىل  مييل  خ�ل  عبده  رو�ي�ت  يف  غ�ئب  �لفرد  �لبطل   $
�لبطولة �جلم�عية هي �صنيعة �لذ�كرة �ل�صفوية �لتي يغرتف منه� عبده خ�ل حك�ي�ته �أم 

هي �صرورة فنية ملالمح ن�صه �لق�ئم على �حلك�ي�ت؟ 

- ر�صيد بو �صعري: لعل البطولة الفردية انتهت بانقرا�ض امللحمة والرتاجيديا ال�صعرية 
الفردية الكال�صيكية، واإن البطولة يف الرواية املعا�صرة بطولة �صلبية، اإن �صح التعبري؛ فالرواية 
بطبيعتها تعد تاريخًا ملن ال تاريخ لهم، على حد تعبري عبدالرحمن منيف. ويف ظني اأن عبده 
خال يعي هذه احلقيقة جيدًا، ولي�ض بال�صرورة اأن ت�صند البطولة اإىل جماعات، ولكنها ت�صند 
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عادة اإىل مناذج اجتماعية تعاين من وطاأة ال�صغوط االقت�صادية اأو االجتماعية اأو ال�صيا�صية، 
وما »يحيى« و»اأبو مرمي« وال�صحايف الذي كان يبحث عن حبيبته »وفاء« اليمنية املهاجرة، اإال 

مناذج من هذا القبيل. 

حمد: هناك بطولة فردية لدى خال؛ كيحيى الغريب يف مدن تاأكل الع�صب،  - �صعيد االأ
يام ال تخبئ اأحدا، و اأي�صا الرتكي يف الطني، غري اأن هذه البطولة الفردية  واأبي مرمي يف االأ
الظاهرية ال تاأتي ب�صكل اإطالقي متفرد، كما يظهر بروايات ال�صخ�صية الواحدة، اأو يف ال�صرد 
بطال يتداخلون مع زخم احلكايات داخل الن�ض ويذوبون  ال�صريي بعمومه. حيث ان هوؤالء االأ
داخل  تراوح  مازالت   - عام  ب�صكل   - لدينا  الرواية  اأن  نن�صى  ال  اأن  علينا  املكان.  تراب  يف 
ن�صان. هذا املكان  حميط املكان، اأي ميكن لنا القول ان رواية املكان لدينا تطغى على رواية االإ
الذي يفر�ض اأعرافه ويخلق �صخ�صياته املتما�صية مع ا�صرتاطاته، تلك ال�صخو�ض التي تتحول 
حدها دوًرا بطولًيا. فالقرية - كمكان - تخلق �صخ�صياتها  غالبا اإىل كومبار�ض واإن اخرتنا الأ
املحدودة واملح�صورة يف العمدة املت�صلط، و)امل�صلحجي( املتزلف، والعامي اخلانع، والدروي�ض 
التقليدية، وخمرجات  ال�صيكولوجية اجلمعية يف اجلراأة  اأن ت�صحب ذلك على  املتمرد، ولك 

حادي.  �صبه املدنية املحكومة ب�صوط القيد االجتماعي وب�صرامة النظام العام االأ

$ رمب� �ملوت هو �مللمح �لرئي�ص يف رو�ي�ت عبده خ�ل. كيف ترى فل�صفة �ملوت يف تلك 
�لرو�ي�ت. وهل تختلف فل�صفته وروؤيته للموت من رو�ية �إىل �أخرى؟ 

- ر�صيد بو �صعري: يبدو اأن املوت يف روايات عبده خال موظف ولي�ض ع�صوائيًا؛ وهو يختلف 
يديولوجية يف رواية  يف دالالته من رواية اإىل اأخرى، ويف مقدمة هذه الدالالت تاأتي الداللة االأ
خرية يعد  »املوت مير من هنا«، والداللة امليتافيزيقية يف رواية »الطني«، وهو يف هذه الرواية االأ

ن�صان الدائرية.  حمطة عابرة يف حياة االإ

حمد: ال اأدري اإن كان ح�صور املوت يف روايات خال ينز كمعطى فل�صفي اأم  - �صعيد االأ
كوجه اآخر للحياة! وهناك فرق، بكل تاأكيد، بني ح�صور املوت كحدث اأو كفكرة، واملوت كحدث 
قليل احلدوث يف روايات عبده وال اأتذكر اأنه اأتى ب�صكل جماين، فموت اأي �صخ�صية يف الن�ض 
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ب�صكل جماين ال يخدم الفكرة هو جمرد تخل�ض الكاتب من اإحدى �صخ�صياته بعد اأن توؤدي 
الدور املناط بها وال ي�صبح لوجودها هدٌف، وهذا ما مل يتورط فيه خال. ما اأراه لدى خال - 
غالبا - هو ح�صور املوت كهاج�ض معرّب عن حالة بوؤ�ض عام داخل منظومة الن�ض االجتماعية 
الرثة والعدمية احليلة واحللول، تلك املجموعة من ال�صخو�ض التي تعي�ض املوت كما يف رواية 

يام ال تخبئ اأحًدا.  املوت مير من هنا، اأو ك�صخ�صية اأبي مرمي )احلي امليت( يف االأ

$ �ل�صخ�صي�ت تبدو ن��صجة فنًي� يف رو�ي�ت عبده خ�ل. فهي من �ل�صخ�صي�ت �لرو�ئية 
جتده  وهل  �لرو�ئية.  �ل�صخ�صية  �صن�عة  يف  �حرت�فيته  ترى  كيف  ب�لذ�كرة.  تعلق  �لتي 

حميم� مع تلك �ل�صخ�صي�ت. وهل تعتقد �أنه مينحه� �مل�ص�حة �لتي ت�صتحق يف �لن�ص؟ 

- ر�صيد بو �صعري: اإن عبده خال يبدو متعاطفًا مع �صخو�ض رواياته الذين يدافعون عن 
القيم اأو يبحثون لهم عن موطئ قدم يف عامل يقوم على اال�صتغالل والعنف واال�صطهاد واجلور، 

وهو حري�ض على ر�صم �صخو�صه باأبعادها املادية واالجتماعية والثقافية وال�صيكولوجية. 

حمد: رغم غياب دور البطل املطلق، كما ذكرنا اأعاله، اإال اأن هناك �صخ�صيات  - �صعيد االأ
عديدة بروايات خال تظل يف الذاكرة، كال�صوادي، ويحيى الغريب، واأبي مرمي، والعجوز نوار، 
ولهذا ميكن اأن جنزم بن�صج ال�صخ�صية الروائية بن�صو�صه، ما مينحها اإمكانية اخلروج من 
ر�ض لت�صكن ذاكرة القارئ كاإحدى ال�صخ�صيات التي عا�صرها ثم ماتت وبقيت  الورق اإىل االأ
ت�صتحقها،  التي  امل�صاحة  تاأخذ  عبده  �صخ�صيات  اأن  فبالتاأكيد  للم�صاحة،  بالن�صبة  ذكراها. 
وهذا ما يجعلها منطقية ومقنعة جًدا، واإن كان بع�صها - ويف اأحيان قليلة - اأخذ اأكرث من 

امل�صاحة املفرت�صة فيدخل يف مرحلة الرتهل. 

خ�ل.  عبده  رو�ي�ت  يف  �مل�صتحيل  �حلب  �أو  �مل�زوخي  �حلب  ح�صور  تف�صر  مب�ذ�   $
نثى �مل�صتبدة لهم� ح�صور ط�غ يف رو�ي�ته مبالمح خمتلفة. كيف لهذه  �حلبيب �ملعذب و�لأ

�مل�ص�ألة؟ 

- ر�صيد بو�صعري: منوذج املراأة امل�صتبدة حا�صر يف روايات عبده خال، وخا�صة منوذج 
اأخرى يف  الروائي، فهناك مناذج  لي�ض مهيمنا على عامل خال  الع�صيقة، ولكنه  اأو  »احلماة« 
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تاأكل  »مدن  يف  م  االأ بنموذج  هنا  نتمثل  اأن  ويكفي  امل�صحوقة،  ال�صحية  املراأة  متثل  اأعماله 
الع�صب« ومنوذج »زينة« اأو »مرمي« يف »املوت مير من هنا«. واإذا كان بروايات خال �صخو�ض 
غرزت اأ�صواك الن�صاء يف اأناملهم فاإن هناك �صخو�صًا اآخرين اتهموا بورودهن، ويف ظني اأن 
روايات كتاب  لي�صت فاقعة على نحو ما يرتاءى يف  روايات خال  املازوخي يف  ظاهرة احلب 

اآخرين، كرواية »�صقف الكفاية« ملحمد ح�صن علوان. 

ال�صردي املحلي؟  حمد: وهل هناك ح�صور حقيقي وعفوي للمراأة يف املنتج  - �صعيد االأ
حقيقة ال اأرى ذلك، فاملراأة يف الرواية املحلية اختزلت تقريبا يف ثالث �صيغ: اجلدة العفيفة 
ال�صور  هي  هذه  امل�صتبدة.  اللعوب  واملراأة  اخليارات،  الفاقدة  املنك�صرة  الزوجة  احلكيمة، 
التنميطي، متاما كما  الفعل  املحليون يف هذا  كتابنا  يتورط  املحلي، حيث  الن�ض  الغالبة يف 
تتورط الكتابة الن�صوية يف قولبة الرجل داخل اإطار الذكر امل�صتبد امل�صتذئب واخلائن. على 
جانب اآخر، فاأر�صية كتابنا �صعرية، ومرجعيتهم كذلك، و�صعرنا العربي ال يزخر بحاالت غزلية 
واحلرمان،  والهجر  والعذاب  �صى  باالأ وثيًقا  ارتباًطا  غزلياته  ترتبط  بل  مفرحة،  رومان�صية 

حباط.  دبية اجلمعية غارقة يف ذلك حد االإ والذاكرة االأ

ي�صبه  م�  وهن�ك  هن�  من  مير  �ملوت  رو�ية  يف  حت�صر  �صطورة  لالأ مالمح  هن�ك   $
خرى ب�صكل �أو ب�آخر. كيف تنظر  �لو�قعية �ل�صحرية يف تلك �لرو�ية وكذلك يف رو�ي�ته �لأ

�صطوري يف رو�ي�ت خ�ل؟  للبعد �لأ

�صطورية اأو العجائبية ت�صكل ح�صورًا قويًا يف بع�ض اأعمال عبده  - ر�صيد بو �صعري: اإن العنا�صر االأ
خال، وخا�صة يف »الطني« ويف »املوت مير من هنا« التي تعد رواية واقعية �صحرية ال تختلف عن روايات 
»غابرييل غار�صيا ماركيز«، اأو »مئة عام من احلنني« لر�صيد بو جدرة اأو عوامل رجاء عامل العجائبية. 
وترتاءى النزعة ال�صحرية الغرائبية يف »املوت مير من هنا« من خالل احلكايات واملواقف وال�صخ�صيات 
»دروي�صا«  الفتى  تطارد  كانت  التي  الكالب  حكاية  مثل  من  احل�صر؛  على  ت�صتع�صي  التي  �صطورية  االأ
املعتوه يف احلقول وتتخلى عنه عندما يقرتب من فرار ال�صيد »اأبي ق�صبة«، وانفراج قرب اجلدة »نوار« 
وخروجها منه، وما يروى عن موت »راعي الق�صية« ونهو�صه من قربه كذلك، و»منعه جمموعة من اجلن 
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الذين  »القلعة«  �صكان  عن  يروى  وما  معهم،  حا�صمة  معركة  يف  ودخوله  الوادي«،  هذا  لت�صكن  قدمت 
والتحرر  الهروب  فر�صة  لهم  �صنحت  وعندما  عتيا،  العمر  من  وبلغوا  �صغارًا  املظلمة  �صجونها  اأودعوا 

»تراجعوا اأمام النور وعادوا« اإليها، وما يروى عن احلار�ض الذي م�صخه اجلني كلبا، وما اإىل ذلك. 

اخلط  هذا  ليت�صح  والفانتازيا،  �صطورة  االأ بني  جدا  نفرق  اأن  يجب  حمد:  االأ �صعيد   -
والكتابة  ال�صحري  الواقع  بني  تتخبط  روايته  يجعل  خطاأ  يف  البع�ض  يوقع  الذي  الفا�صل 
من  امل�صتمدة  �صطورة  فاالأ الواقع(.  منطقيات  من  اخلالية  املح�صة  )الفانتازيا  االختالقية 
وال  جمردة،  فانتازيا  تعد  ال  وميتافيزيقياته،  امليثيولوجية  ومعطياته  الن�ض  جمتمع  ثقافة 
�صطورة التي يفتعلها الكاتب دون ارتباطها بثقافة مكان وزمن  تف�صد واقعيته ال�صحرية، اأما االأ
احلدث فهي جمرد تهوميات فانتازية اأراد بها الكاتب اإدها�ض القارئ على ح�صاب منطقية 
لثقافة  نتاج  انها  املجرد، حيث  الفانتازي  تتورط يف اجلانب  ال  لدى خال  �صطورة  االأ العمل. 

�صخ�صيات الرواية وعرف من اأدبيات اأمكنتها. 

املصدر:
جريدة الريا�ض : اخلمي�ض 3 �صفر 1430هـ - 29 يناير 2..9م - العدد 14829



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

241

حامد بن عقيل:

كلما ألقى ناقد حجارته إلى طاولة 
»الفردوس اليباب« سيجد عالًما ينفتح أمامه

حد�ث و�أفقيته�  $ هن�ك من يرى �أن ن�ص ليلى �جُلهني ن�ص �صكوين وملتزم بخطية �لأ
�لروؤية؟  هذه  ترى  كيف  نف�صه،  للعمل  مال�صقة  �صفة  �ملنهجية  �لفو�صى  ك�نت  م�  بقدر 

وكيف يتم �لتو�فق بني ن�ص �صكوين وفو�صى منهجية؟

التاأويل اجليد  الفا�صل بني  وبينُت احلّد  بدّقة،  ور�صمُت حدوده  التاأويل،  بينُت معنى   -
والتاأويل الرديء. هناك تاأويل يدفع بالّن�ض اإىل اأق�صاه، وتاأويل يعت�صف الن�ض، ومن التاأويل 
ما حدث  الفو�صى(.  )فقه  كتاب  كل هذا يف  و�صحُت  موؤّولة.  لغاياِت  الّن�ض  يخ�صع  اأ�صلوب 
اآفاق  تاأويليا حمّددا، لكن هذا ال يلغي معرفتي  اأتنب منهجا نقديا  اأنني مل  - بق�صد مّني - 
التاأويل الذي انتهجُته يف العمل على رواية ليلى اجلهني. كان حتديد امل�صطلح يف �صياق منهج 
تاأويلي  يكن  فلم  املنهج،  هذا  ا�صرتاطات  بع�ض  اإىل  كبرية  بدرجة  �صيجعلني خا�صعا  حمدد 
هرمينوطيقا وال �صيمياء وال تفكيكا، كان كل هذا جمتمعا، وهو ما اأ�صارت اإليه اإحدى ال�صحف 
املحلية حني كتبت عن �صدور الكتاب. من الوا�صح جدا اأن )فقه الفو�صى( عمل يعتمد التيه 
حاالت  املنهجي كما يقول دريدا عن التاأويل، لكن على القارئ اأن يتنبه من خالل الهوام�ض واالإ
اإىل اأن املرجع الرئي�ض كان كتاب اأمربتو اإيكو )التاأويل بني ال�صيميائيات والتفكيكية(، ليكت�صف 
خذ من هذه  اأن منهج الكتاب ر�صم بدّقة ال تريد اخل�صوع ملنهج تاأويلي حمدد، لكنها ال تهمل االأ
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املناهج التاأويلية ما يرثي الدرا�صة النقدية للفردو�ض اليباب. 

�صلوبيات  خذي بنظرية �صتانلي في�ض )االأ لذا، قد يكون هناك بع�ض احلديث واملراجعة الأ
رجائي للغة الرواية، اأقبل مثل هذه املراجعة، مع رف�ض قاطع  �صلوب االإ التاأثريية( يف بيان االأ
اإن املنهج النقدي كان يعني الدرا�صة كاملة، وقد  للكتاب.  للحديث عن عدم وجود منهجية 
ما  ولعل  للرواية،  الكتاب  تناول  منهجية  يف  خلل  وجود  اإىل  الدميا�صي  فوزي  �صتاذ  االأ اأ�صار 
�صتاذ فوزي ال يعدو كونه مالحظة حول �صرورة حتديد معنى م�صطلحْي )فقه(  اأ�صار اإليه االأ
و)فو�صى(، وهذا ال دخل له باملنهج التاأويلي. اأما ما يتعلق بنظرية �صتانلي في�ض فقد اأ�صعدين 
�صتاذة اأ�صماء الزهراين من مالحظات حولها، وهذه املالحظات  ما قدمته الناقدة ال�صعودية االأ
نها ترد حول ا�صتخدامي لنظرية في�ض يف �صبيل حتديد معنى  اأي�صا ال تنفي منهجية الكتاب الأ

اأن يكون الن�ض اإرجائيا. 

اأ�صماء  وال�صعودية  الدميا�صي،  فوزي  التون�صي  الناقدان،  كتبه  ما  اأن  اأوؤكد  �صبق،  مما 
ول اإىل خلل يف التعريف  الزهراين ال عالقة له باملنهج املّتبع يف قراءة الرواية، حيث ا�صار االأ
بامل�صطلحني امل�صتخدمني كعنوان للكتاب، واأ�صارت الثانية اإىل عدم موافقتها على منا�صبة 
فعلية  مراجعة  هناك  تكون  اأن  دون  الرواية.  لغة  عن  للحديث  التاأثريية  �صلوبيات  االأ نظرية 
من  الكتاب  به  اخت�صا  ما  الكرميني  للناقدين  واأثّمن  الدرا�صة.  يف  املّتبع  التاأويلي  للمنهج 
مالحظات، مع امتنان لنقاد وكّتاب اآخرين تف�صلوا بالكتابة عن )فقه الفو�صى( على موقع 

لكرتوين واأ�صاروا اإىل ما فيه من جهد منهجي.  اإيالف االإ

اأما عن �صكونية ن�ض رواية الفردو�ض اليباب واأفقية اأحداثها فاأ�صري اإىل الف�صل اخلام�ض 
عن  مقت�صبة  كتابة  �صتجد  هناك  الفو�صى(،  )فقه  كتاب  يف  اليباب(  )احل�صارة  ق�صم  من 
�صلوب الكتابي للروائية ليلى اجلهني، كما �صتجد اإ�صارة اإىل ما كتبه ناقد �صوري هو حممد  االأ
دبي للكاتبة، و�صتجد اأن  قرانيا عن ق�صة )اأتعذب من قلة املوت( التي ن�صرتها جملة املوقف االأ
اأ�صلوب الكاتبة بحاجة اإىل ناقد يرى ما وراء حرف ليلى اجلهني، اأي اأن اأ�صلوبها بحاجة اإىل 
ناقد يعي معنى الفن، ولي�ض اإىل ناقد ال فرق بينه وبني املتلقي العادي �صوى قدرته على اإي�صال 
�صوته اإىل ال�صحف دون ب�صرية نافذة. قال قرانيا: اإن ن�ض اأتعذب من قلة املوت: )ت�صمن 
�صرة اإىل املجتمع والوطن والعامل(. وهذا ما اأجده  نقالت حكائية �صغرى جتاوزت حميط االأ
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يف الفردو�ض اليباب، هذا الن�ض يبدو �صكونيا اإال ملن يجيد قراءة جزئياته يف اإطارها العام 
ليجد اأنه اأمام ا�صتغال لغوي دقيق ينمو اإىل اأبعد من اأحداث الرواية، اإن احلدث اأداة قول ال 
فاق اأرحب كي تنقل للقارئ روؤيتها، فتوؤثر  اأكرث عند مبدعة الفردو�ض اليباب، ومنه تنطلق الآ
على العقل وعلى امل�صاعر اأي�صا، وهذه هي طبيعة الفنون الرفيعة التي يقول عنها اأر�صطو: )اإن 

اأعظم الفنون نبال هي التي توؤثر على العقل وعلى امل�صاعر اأي�صا(. 

$ كيف تنظر ملقولة �لن�قد �لتون�صي �إن �لعمل �لنقدي يف �أغلب �أبو�به عمل �رت�ص�مي 
وتن�ول �نطب�عي ل يحتكم �إىل �أدنى �ل�صروط، وبذلك مل يكن عمله �صدى للمدّونة �لتي 

يعتزم نقده�؟. 

- تنبع اأهمية ما قاله الدميا�صي من كونها مقولة ناقد مغاربي، وهم ممن �صبقنا كثريا 
ل�صني مبراحل. لكنني اأ�صري اإىل اأن الناقد، الذي اأ�صاد باجلهد املبذول يف  يف م�صمار النقد االأ
وىل تتعلق بامل�صطلحني اللذين وردا يف عنوان الكتاب، وال  فقه الفو�صى، رّكز على نقطتني: االأ
تتعلق هذه املالحظة مبنهجية فقه الفو�صى كدرا�صة، وهما م�صطلحان اأ�صارت اإليهما الناقدة 
ال�صعودية خلود احلارثي حني كتبت عن الكتاب بعد �صدوره. وكانت مالحظة الناقد الثانية 

تدور حول ما اإذا كانت )الفردو�ض اليباب( رواية اأم ال؟. 

بعد ذلك جاء الناقد يف مراجعته للدرا�صة بكالم اإن�صائي ناٍف للمنهجية النقدية دون اأن 
دلة والرباهني على �صحة ذلك. واإنني على يقني من اأن فوزي الدميا�صي كان يبحُث  يقّدم االأ
عن امل�صطلح، اأي اأنه كان يريد اأن يحدد املنهج التاأويلي املّتبع يف درا�صة الرواية من خالل 
ال�صيميائيات  بني  )التاأويل  كتاب  اأعتمد على  كنُت  بينما  نقدية حمددة،  اإىل مدر�صة  ن�صبته 
اأن  مفادها  للقارئ،  وا�صحة  ر�صالة  يقدم  ما  وهو  للدرا�صة،  اأ�صا�صي  كمرجع  والتفكيكية( 
منهجي تاأويلي ياأخذ من كل مناهج التاأويل ما يفيد يف �صرب اأغوار عمل روائي متوالد الدالالت، 
نني عّرفُت التاأويل، وحّددُت معايري جودته،  اإرجائي اللغة. بالطبع، هذا ال يقلل من املنهجية الأ
مع اإي�صاح اأن مقولة جوناثان كولر التي تقرتح على املوؤول اإطالق خميلته يف مواجهة الن�ض 

لتجوب كل اآفاقه كانت حا�صرة يف ذهني اأثناء كتابة فقه الفو�صى. 

�ل�صخو�ص ب�لنف�ص �مللحمي على  �أو �مللحمة هي ن�ص �صر�ع وتّت�صف فيه  $ �لرو�ية 
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يف  )�ص�مي(  �أو  حمفوظ  لنجيب  )�ل�صح�ذ(  رو�ية  يف  �حلمز�وي(  )عمر  �صخ�صية  غر�ر 
�لفردو�ص  �صخ�صية  ب�(  ف�أي ق�صّية حتمله� )�صَ إدري�ص،  � ل�صهيل  �لغميق(  رو�ية )�خلندق 

�ليب�ب؟. 

- �صاأخربك باأمر، عندما بداأُت كتابة الدرا�صة كنُت اأدخل عامل البحث عن الدالالت التي 
اأن تكون يف كتاب،  اأتوقع يوما  حفلت الرواية بها، وقد كان البحث ممار�صة ملتعة خا�صة مل 
ف�صال عن اأن تنفرد بالن�صر يف كتاب م�صتقل. ويف �صبيل اإجناز الدرا�صة اطلعُت على الكثري 
مربتو اإيكو الذي اأده�صتني فيه عبارة  ثر املفتوح( الأ من كتب النقد، حتى و�صلُت اإىل كتاب )االأ
نها  ي�صف فيها رواية )ا�صتيقاظ عائلة الفاينيكان�ض( جليم�ض جوي�ض باأنها عمل اأين�صتايني الأ
با(  اإن )�صَ كبري،  ب�صكل  الدرا�صة  اأّثرت يف  التي  العبارة  وهي  نف�صه.  منثٍن على  عمل داليل 
�صخ�صية الفردو�ض اليباب ال ُتقراأ مبعزل عن البعد الداليل لبقية �صخو�ض الرواية، ومع كل 
وفقه  جديد.  باأ�صلوب  جديد  من  لتقراأ  اأخاذ  ب�صكل  نف�صها  على  الرواية  تنثني  داليل  حتول 
ول ق�صية الفرد،  الفو�صى عبارة عن درا�صة من خم�صة اأق�صام، حملت )�صبا( يف ق�صمها االأ
واأخريا  الكونية،  الق�صية  الرابع  ويف  املدنية،  ق�صية  الثالث  ويف  املجتمع،  ق�صية  الثاين  ويف 

ق�صية احل�صارة. 

مر اأ�صبه بلعبة )جوماجني( التي تناولها اأحد اأفالم هوليوود، كلما األقى ناقد حجارته  االأ
ا�صتثناء من  فالرواية  اأمامه.  ينفتح  اين�صتاينًيا  �صيجد عاملًا  اليباب(  اإىل طاولة )الفردو�ض 
هذه الزاوية، حتديدا، يف �صردنا املحلي ال�صتمالها على بعدي التدليل )البعد املتاح( والرتميز 

)البعد الداليل( كما ي�صري تزفيتان تودوروف. 

$ تقول: )�صقف حركتن� �ل�صعرية يف �ململكة �أعلى بكثري من �ل�صقف �ل�صردي(، م�ذ� 
لكل   � �أي�صً هو  وهل  �ل�صعرية؟  �لتج�رب  لكل  هو  على  �لأ �ل�صقف  هذ�  وهل  بهذ�؟  تعني 

�لجت�ه�ت �ل�صعرية؟

اأنني كنُت  اأتذّكر  الثانية،  ال�صعرية  بعد �صدور جمموعتي  لقاء �صحفي  - قلت ذلك يف 
�صاأكرر  الزمني.  التدفق  اأحتّدث عن  ما جعلني  اللحظة احلداثية،  يخ�ض  �صوؤال  اأجيب عن 
نه  ا بي، �صيء جديد الأ ن�صائية جعلني اأفتح اأفًقا خا�صً ما يفيد هنا، ففقر ن�صو�صي للجمل االإ
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طارئ على ال�ّصعر، بينما هو من اأهم اأدوات ال�صرد. ما يحدث لدينا يف اململكة اأن التجارب 
ال�صردية، با�صتثناء �صرود اجلهنية والتعزي والدميني واحلمد، تفتقر ملفهوم التدفق الزمني، 
اجلملة  تعنيه  ما  تهمل  اأن  دون  متنامية،  �صردية  ف�صاءات  خللق  الوقائع  يدفع  الذي  الفعل 
ن�صائية من حمل امل�صتوى الرتميزي العميق للن�صو�ض الق�ص�صية اإذا اأرادت اأن تكون موؤثرة  االإ
التي  التجارب  اإىل  اإذا نظرت  القارئ.  اأال ت�صقط ب�صهولة من ذاكرة  اأرادت  واإن  يف قرائها، 
اأوردتها هنا كنماذج الكتمال ال�صرود من الناحية الفنية فاإنها جتارب ذات اإنتاج قليل، وتقف 
التعريف  ال�صرد �صوى  زالوا ال يفقهون من مفهوم  لروائيني وروائيات ما  اإنتاج كثيف  مقابل 
املدر�صي البدائي ملعنى الرواية، مع اإ�صرارهم الكبري على اأن الرواية وقائع فح�صب. بالطبع، 
ُتقراأ  اأن  ن جتربته ت�صتحق  الع�صيمي من كل ما قلُته هنا، الأ ا�صتثناء عوا�ض �صاهر  ميكنني 
اأي اثر لها يف رفع �صقف احلركة ال�صردية ال�صعودية الذي ال  ب�صكل عميق ومو�ّصع لكي نرى 
يتنا�صب مع كل هذا ال�صجيج يف �صحافتنا املحلية. فيما يخ�ض كون هذا القول خا�صا بتجربة 
�صعرية دون اأخرى، اأو اجتاه دون اآخر، فاإنني اأقول اإن احلديث هنا عن ال�ِصعر مقابل ال�صرد، 
عر مقابل ما مت اإجنازه يف ال�صياق الق�ص�صي ب�صكل  وهذا ما يعني كل ما اأجنز يف �صياق ال�صِّ
تراكمي. اأما داخل كل فن من هذين الفنني فهناك اأحكام معيارية تخ�صع جتربة كل مبدع 
رفاق  خرين من  االآ اأيدي  على  اإجنازه  الفن، ومبقارنته مبا مت  اأ�ص�ض هذا  على  بناء  للتقومي 

حرفته. 

نهم يف مو�جهة  نهم يوؤ�ص�صون ملنهج جديد، ولأ $ تقول: )ج�ء قبول �لتج�رب جم�عي� لأ
خر �صيئ� من  تي�ر تقليدي فّوت عليهم مر�جعة جتربة كل مبدع على حده لكي ل يظهر لالآ
جو�نب �لق�صور يف منهجهم(، هل تق�صد �أن �ص�عر� مثل حممد جرب �حلربي �أو عبد�هلل 
�ل�صيخ�ن �نف�صحت جتربتهم� عندم� �أ�صبح� بدون غط�ء �إعالمي يروج لتجربتهم� من 

خالل تلك �ملو�جه�ت مع �لتي�ر �لتقليدي؟

- يف البدء، ال ميكن تبّني النتاج ال�صعيف للدخول به يف مواجهة كالتي حدثت منت�صف 
الثمانينيات مع اأن�صار االجتاه التقليدي، فمحمد جرب احلربي وال�صيخان �صاعران كبريان، 
ن يف م�صهدنا الثقايف حامال معه �صعلة ال�صعر بكامل وهجها.  وما زال احلربي مثال يقف اإىل االآ
�صارة �صريعا اإىل اعتماد نقاد الثمانينيات على التجارب ال�صعرية  من هذا املنطلق ميكن االإ
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ن ال�صعر هو الذي كان حا�صرا بقوة يف تلك الفرتة.  اأكرث من حديثهم عن ال�صرد، الأ

اأما ما عنيته عندما اأ�صرُت اإىل تفويت مراجعة النقاد لتجارب ال�صعراء يف تلك املرحلة 
اأن من يتخندق معك يف مواجهة تيار اآخر ال ميكن  �صياء،  فهو حتديدا، وهذا من طبيعة االأ
خرون بالنق�ض. هذا ما جعل بع�ض  اأن تن�صغل مبراجعته وتقوميه على املالأ حتى ال يرميك االآ

ال�صعراء ياأخذون - �ِصعريا - اأكرب من امل�صاحة التي ي�صتحقونها فعال. 

يف )يوم الّرب العظيم( جند ال�صاعر الذي اتخذ دورا ر�صوليا واأخذ يلقي و�صاياه من 
مع  تتعار�ض  األي�صت  العظيم(  الرب  )يوم  ق�صائد  يف  الر�صولية  الروؤية  هذه  بعيدة.  م�صافة 

مفهوم ال�صاعر يف حلظتنا الراهنة؟

$ وم� مفهوم �ل�ص�عر يف حلظتن� �لر�هنة؟. 

- الفكرة هي وطن امل�صتقبل، وحني يقول ال�صاعر لدّي م�صروعي التنويري فاإنه �صيكون 
ر�صوليا رغما عنه. يف حلظتنا الراهنة )جدار( و)عدو( و)اأر�ض( تذوب يف الهرولة. حتى 
�صاعر املراأة نزار قباين، قد ال يذكر التاريخ له يف امل�صتقبل القريب �صوى )املهرولون(. اإن 
من  وغريها  و)عمورة(  )باإرم(  ومرورا  )يرملون(  من  بدءا  العظيم(،  الرب  )يوم  ديوان 
الن�صو�ض وانتهاء بق�صيدة )يوم الرب العظيم( مل يكن اإال فكرة اأن ن�صكن امل�صتقبل، حتى 
ولو راأينا يف هذا امل�صتقبل م�صاير ال تعجبنا. اإننا جميعا نتدفق باجتاه الغد، حاملني اأطفالنا 

واأحالمنا وعقيدتنا كي نقول كلمتنا. 

املصدر: 
حد 1426/11/9هـ ـ املوافق 2005/12/11م. جريدة اليوم: االأ
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الروائي عبده خال:
أشعر بالضجر عندما يصادفني سؤال كهذا !

ذ�تي  كمنجز  برو�يتي  �فخر  �أن  : من حقي  هن�(  )�ملوت مير من  رو�ية  بعد  قلت   $
يجل�صني مع �لكب�ر يف �لع�مل �لرو�ئي. �لن بعد رو�ية )نب�ح( م�ذ� تقول ؟ وهل ت�صعر ب�أنك 

�أخذت مك�نك مع �لكب�ر ؟ 

دخايل يف �صرك الكلمات،  - ال�صوؤال يحمل منزلًقا يبدو انك كنت تعده بنية م�صمرة الإ
فهل اأتواطاأ معك الحداث االثر ال�صحفي الذي رغبت يف احداثه من خالل ال�صوؤال، ام اأف�صد 
عليك نيتك واهمل االجابة؟ �صاأمنحك يا �صديقي جزًءا من رغبتك وامنح نف�صي جزًءا من 
رغبتها واأقول لك : نحن الذين نختار اأماكننا، وهذا ال يعني تلك الت�صنيفات اجلاهزة، فلو 
قلت لك اين اأبحث عن اأبعد مكان ت�صل اإليه الرغبة فلن اأكذب، هذا ما اأبحث عنه، وتظل 
هذه رغبة ذاتية حتتاج اىل مطية ن�صطة و�صريعة لبلوغ ما ت�صل اإليه خميلتي والبحث عن هذه 
املكانة لي�ض للرتبع واال�صرتخاء ولكن لكي ت�صتفزين للدخول اىل عوامل مل تدخل بعد. هذه 

رغبتي فيما اود قوله، و�صاترك رغبتك فيما تريد معرفته. !! 

$ عبده خ�ل يت�ألق رو�ئي�ً عندم� يكتب عن �لقرية �لتي له� �صطوة على ذ�كرتك.. هل 
�صعرت بهذ� �لح�ص��ص و�أنت تكتب عن �ملدينة يف رو�ية نب�ح ؟

تكن  امل  �صطوتها..  املدينة ال حتمل  كانت  اأحًدا فهل  االيام ال تخبىء  قراأت  بانك  اأعلم   -
موجودة بادواتها.. الفرق بني عامل القرية وعامل املدينة يتمثل يف طبيعة املكان، فاملكان له �صطوته 
وتعبرياته وعوامله، فكما تاأتينا القرية غام�صة و�صاعرية ومده�صة وحمملة بعوامل هربت منا فينا، 
العارية املتف�صخة اجلالبة لل�صجر،  تغدو اكرث حميمية وقرًبا من الذات املغمو�صة داخل املدينة 
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وبرومان�صية  وعريها  املدينة  تف�صخ  من  جمااًل  اكرث  نظرك  وجهة  من  القرية  جماليات  وتغدو 
القارىء املتلهف للدعة واال�صتذكار وا�صتجالب املا�صي، بهذه الرومان�صية ياتي احلكم. 

ولو اأردنا احلديث بهذه الروح اال�صتلهامية الباحثة عن دعة املا�صي �صتجدها تفوح من 
انفا�ض االبطال الذين ي�صتذكرون دعة ما�صي املدينة من خالل الذكريات التي انهالت من 
خميلة راوي رواية نباح، لقد قرئت رواية نباح من قبل بع�ض اال�صدقاء الذين عا�صوا تفا�صيل 
مدينة جدة يف الفرتة الزمنية التي ا�صرتجعها الراوي فخلقت يف دواخلهم ذلك العامل الذي 
تبحث عنه اأنت كقارىء بعيد عن مكان الرواية، اإننا نتلم�ض ذواتنا من خالل ما نتما�ض معه 
يف حياتنا �صواء اكان رائحة �صممناها يف عهد م�صى او من خالل اأغنية او حادثة اأو مكانا.. 

هذا ما يحدث معنا ومن هذا ن�صدر اأحكامنا على ما نقراأ وما ن�صمع اأو نتذوق، فلو ان 
�صامًعا �صمع اأغنية :

يا�سالم  اأح��������ب��������ك  ح��������ب��������ك..  ن���������������ا  واأ خ����������اط����������ري،   وي������ا�������س������ال  م����ن����ي����ت����ي  ي��������ا 
يا�سالم  اأح���������ب���������ك  اأح���������ب���������ك  وان���������������ا  ت���������ه���������ج���������رين،    ل������ي������ه  اجل��������ف��������ا  ل������ي������ه 
وبني  حديثة  كاغنية  ا�صرتجاعها  مت  ن  واالآ مبكر  زمن  منذ  غنيت  االغنية  هذه  مقاطع 
مقاطع  ولي�صت  املكان  يحملها  كبرية  مفارقة  �صتجد  ين  االآ امل�صتمع  وبني  لها  االول  امل�صتمع 
االغنية ولن يكون وقع االغنية �صهًيا و�صجًيا كما حدث مع من عا�صها عند ظهورها االول.. اإن 
املكان له رائحة وطعم ولون.. فقط هو املاء الذي ال يحمل طعما او رائحة او لونا وهو الوحيد 
ونباح  هات.  واالآ احلنني  �صهوة  التذكر..  �صهوة  داخلنا  يف  يخلق  اأن  غري  من  نتقا�صمه  الذي 

�صوت رمبا ال يذكرك انت ب�صيء �صوى انك تعلمت بانه �صوت لكنه عند البع�ض كل احلياة 

إنه� �أرهقتك فني�ً.. يف )نب�ح( كيف ك�نت �ملع�ن�ة.. تبدو �أ�صهل  $ يف �لرو�ية �لطني قلت �
كتقنية رو�ئية �ألي�ص كذلك ؟ 

لكل عمل مع�صلة ما، ولكل عمل معمار هند�صي عليك اقتفاء خارطته من غري ان تخرج 
عن �صياق خمططه، وامل�صاألة لي�صت �صمن ال�صهولة اأو ال�صعوبة، فرواية نباح لها فنيات مرهقة 

اإال انها تختلف يف خمططها عن رواية الطني. 

تدور يف  �حد�ثه�  و�لكثري منه�  نب�ح..  لرو�ية  �ليمني  �ملتلقي  بردة فعل  تتنب�أ  $ هل 
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�ليمن.. هل تخ�صى من ردة فعل م�.. قد ت�صيء فهم �لرو�ية ؟

تقول  ال  ملاذا  اليمن؟  ملاذا   ! كهذا  �صوؤال  ي�صادفني  بال�صجر عندما  اأ�صعر  يا طامي   ..
م�صر اأو ال�صودان اأو ال�صعودية اأو ليبيا او العراق اأو �صوريا اأو امريكا، ملاذا اليمن؟ هذا ال�صوؤال 
بداأ يواجهني ب�صورة مزعجة، هل تريدين ان ا�صك يف القراءة ال�صحيحة للرواية، قلت انه ال 
توجد دولة خرجت بثياب نا�صعة من الكارثة التي حدثت يف العقد االخري من القرن املا�صي، 

كل الدول متورطة ب�صورة ما. 

اأمل تقراأ االهداء اإنه ين�ض على جملة ت�صمل رقاًعا جغرافية غري متناهية : اإىل اأوغاد 
العامل لعنة كبرية، هذا هو االهداء.. هناك اوغاد �صوهوا حياة انا�ض ب�صطاء حولوا حياتهم 
اىل اتون ملتهب حولوا حياتهم اىل دمار ان�صاين من غري ان يقفوا للمحاكمة اأو اأن يعتذروا 
من كل اجلرائم التي ارتكبت يف حق هذه ال�صعوب امل�صحوقة واملدمرة بفعل �صيا�صي اأو قرار 
�صيا�صي ال ي�صبح له وجود حني يت�صالح الزعماء، بينما ال�صحايا تدمر حياتهم بذلك القرار 
ولو بقي �صدام يف  الذي حلق بهم..  بالدمار  تليق  اعتذار  او كلمة  ان يجدوا عزاء  من غري 

ال�صلطة لت�صالح مع اجلميع ولذهبت الدماء التي اهدرت جميعها يف طي الن�صيان 

قذارة،  اأكرث  بثياب قذرة يف حرب  الكل خرج  ناج،  لي�ض هناك من  ؟  اليمن.  ملاذا  اإذًا 
وكان علينا نحن ال�صعوب ان من�صي ال�صنوات املا�صيات والقادمات يف غ�صل وكحت كل تلك 

القاذورات، و�صيم�صي زمن طويل قبل اأن ننهي مهمتنا. 

�صموم  من  �صدورنا  تنقية  ومهمتنا  حلوقنا  اىل  القاذورات  ت�صريف  ال�صا�صة  مهمة  اإن 
احلرب.. األي�ض يف هذا جور عظيم!

$ و�نت تكتب عن �للحظة �لر�هنة.. وعن حدث �صخم م� ز�ل ط�زج�ً يف �لذ�كرة.. �مل 
تخ�َص �ن ين�صغل �لق�رئ ب�أن يفت�ص عن ذ�كرته يف �لرو�ية ؟

خ�صبة  على  يقف  ن  الأ �صعيت  الدافىء،  الطازج  بدمه  موجوًدا  يكون  ن  الأ �صعيت  لقد   -
اأن نقف جميًعا على  اأن�صاف جثته، حاماًل ن�صل قاتله، �صعيت لذلك، علينا  امل�صرح حاماًل 
ن�صتطيع  لندفنها كي  ن�صتعيد ن�صف جثثنا  اأن  اخل�صبة نحمل جراحنا ونحاكم من جرحنا، 
موا�صلة ن�صف حياة قبل اأن تردم حتت تاأوهاتنا.. وكنت �صاأكون حزينا اإن مل يجد القارىء 
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دمه الذي ينزف من ج�صده وهو يحوم كطائًرا �صوب قنا�ض بندقيته عليه ومل يخرت من ج�صده 
اإال جناحيه، اآه مل نعد قادرين على التحليق فن�صف جثتنا التي ماتت هي اأجنحتنا، ت�صور اأن 

تكون طائرا بال جناحني؟

هي  وكيف  �حلرب.  ر�ئحة  به�  �ن  �م  �حلرب..  �دب  من  هي  نب�ح  رو�ية  نقول  هل   $
روؤيتك لرو�ي�ت �حلرب ؟ 

- ا�صتن�صقناها على اأنها رائحة حرب لكنها كانت حرًبا �صرو�ًصا مل نخ�صها لكن القتلى 
كانوا منا، اأنا مل اأحتدث عن نظرة اقليمية �صيقة، فالقاتل واملقتول منا، والدافن واملدفون 
منا، واملدل�ض واملدل�ض عليه منا، والكا�صب واخلا�صر منا.. يف مثل هذه احلالة تكون اخل�صارة 

فادحة، خ�صارة عظيمة 

فالظرف  ليكتب  حرب  عن  يبحث  روائي  كاتب  هناك  فلي�ض  احلرب  لرواية  روؤيتي  اأما 
�صتجد  العاملي  االدب  يف  فت�صت  ولو  اختفاءه  او  النوع  هذا  ظهور  يحتم  الذي  هو  التاريخي 
اأن احلروب كانت مادة خ�صبة لكثري من االعمال االدبية العظيمة.. لكن هذه الكتابة ياأتي 
منجزها يف اإظهار ب�صاعة احلرب وقبلها اظهار ب�صاعة القرار ال�صيا�صي.. كيف ترى فيتنام 
االهلية  ترى احلرب  كيف  االملان،  ترى  كيف  اليابان،  ترى  كيف  اأو  قتالها،  ن�صيت  ن هل  االآ
االمريكية، ماليني اجلثث طمرت حتت الرتاب وعندما انعدل مزاج ال�صا�صة عادت االيدي 
للت�صافح واالفواه للقبل بينما الذين م�صوا من اأجل تنفيذ القرار ال�صيا�صي تركوا حرقة حبيب 
وفجيعة زوجة ولوعة اأم ونحيب حبيبة، الرواية تاأتي لتقول لل�صا�صة اأي جراأة حتملونها على 

�صحق كل هذه القامات وقطف كل هذه االحالم. 

$ يف �لرو�ية ثالث ح�لت ع�صق للمر�أة �مل�صتحيلة )عمر �لطيب.. مط�صر �خل�لدي.. 
�لثالثي  �حلب  هذ�  بني  تربط  دللة  هن�ك  �م  م�ص�دفة..  هذه  ك�نت  هل  �لرو�ية(  بطل 

�مل�صتحيل؟

- هذه مالحظة جيدة رمبا تولدت جمالياتها من خالل اكتمال املعمار الروائي الذي ر�صم 
ع�صوائية احلرب ووح�صيتها، فثالث ال�صخ�صيات التي ذكرتها هم من مواقع جغرافية خمتلفة 
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اإال اأن االثر الذي تركته احلرب واالوراق املبعرثة لعاملنا العربي ادت بهم اىل نتيجة واحدة. 

$ كيف تكون حي�ة �ملرء عندم� يعي�ص حًب� م�صتحياًل. ؟

- وال تكون االجابة عن هذا ال�صوؤال تتمثل يف رومان�صية احلب الب�صيطة، فاأثر احلروب 
يتمدد ب�صكل ع�صوائي وعلى م�صاحات �صا�صعة، اإنه اأ�صبه ببقعة الزيت التي تت�صرب من ناقلة 
�صخمة ويخطىء من يظن اأن بقعة الزيت جمرد بقعة ت�صرتخي على �صطح بحر كبري، اإن هذه 
البقعة تقتل اآالف الكائنات احلية التي تعي�ض يف عمق ذلك البحر، ونحن منوت بفعل ال�صا�صة 
واإن مل يلحظ اأحد ذلك.. نحن كائنات مينع عنها الهواء بفعل بقعة قرار �صيا�صي وحني نبحث 
عن الهواء ال جنده.. فنموت اأ�صفل �صطح البحر دون اأن يفطن لنا اأحد. ومظفر، وعمر، وزينب 

وابراهيم املوؤذن واأبو ناب، والراوي واعداد ال ح�صر لها هم �صحايا لبقعة الزيت الكبرية. 

$ �صلوى منوذج �ملر�أة �ملثقفة ظهرت ب�صكل م�صوه.. هل هي �د�نة للمر�أة �ملثقفة ب�صكل 
ع�م؟ 

- �صلوى اإحدى مفردات الت�صوه، ولي�ض مقت�صًرا عليها ذلك الت�صوه، كل ابطال رواية نباح 
هم كائنات م�صوهة حتمل جزًءا من ذاتها وجزًءا من االمالء الذي ي�صخ لدواخلهم من غري 
اأن �صلوى حتمل ت�صوًها �صابًقا فر�صته طبيعة املكان  اإال  اأن يتمكنوا من تنقية ذلك الت�صوه.. 
عليها وفر�صته جملة ظروف جعلت منها كائًنا كان من املفرت�ض ان يكون �صعاًرا للت�صوهات 

ال�صابقة للدمار الكبري .

ب�أن  �لرو�ية  �أقر�أ  و�أن�  و�صعرت  ك�لربق  �لرو�ية  يف  ح�صوره�  ك�ن  عي��ص  �صخ�صية   $
لديه �لكثري مم� يقول، فلم�ذ� حجبت دور عي��ص ؟

فجر  بل  موقفه،  قال  عيا�ض  اأن  ف�صتجد  اأخرى  مرة  القراءة  اأعدت  ولو  يحجب،  مل   -
ن تكنيك الرواية بداأ من النهاية فاإن كالمه م�صى  مواقف رمبا تكون هي ركيزة الرواية، والأ
كاأنه مل يقل �صيًئا، بينما لو قراأت نهاية الرواية ف�صتجد اأن عيا�ًصا يف الف�صلني االولني هما 
مبثابة الف�صلني االخريين و�صي�صبح كالمه خال�صة ملوقف فئة كبرية ممن اكتووا باحلرب 
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اأو رائحتها. 

$ وف�ء هذ� �ل�صم يحمل دللة �لوف�ء هل ك�ن �ختي�ر �ل�صم عفوي�ً ؟ وكيف ت�صمي 
�بط�ل رو�ي�تك؟ 

التي ت�صحق  املراأة  ا�صم منتقى بعناية هذه  نباح مل يكن عفويا، هو  ا�صم بطلة رواية   -
يف الطريق بينما تاريخها مل يكن ي�صري لذلك هي ادانة م�صاعفة لتقلبات ظرفية كانت هي 
اإحدى ال�صحايا ومل يعد متبقيا لها اال اال�صم الذي ي�صري لطهارة ما�صوية و�صذاجة ما قبل 
احلقيقة، رمبا اأراد اال�صم ان يقول لي�ض هناك حقيقة واإمنا احلقيقة ان كل ما كان يحدث 
اأكاذيب وتدلي�ض عا�ض به وفيه كل ابطال الرواية.. اإنهم يكت�صفون عمق الكذب الذي عا�صوه 

على انه حقيقة. 
$ كنت كلم� �قرتبت من �صف�ء يف �لرو�ية بدت تف��صيل �ملك�ن �كرث دقة و�كرث حميمية.. 

بينم� �حل�رة يف جدة غ�ب ��صمه� وغ�بت تف��صليه� �لدقيقة.. مل�ذ� ك�ن هذ� �لتب�ين؟

- لي�ض هناك تباين، اإن الكتابة اخيارية وانتقائية، والراوي حني كان يكتب كان يكتب 
عن حمبوبة ومع�صوقة تخلى عن كل �صيء لي�صل اليها وبالتايل ي�صبح اأي �صيء متعلق بها له 
حميمية عالية يف نف�صية البطل ف�صنعاء تتحول اىل مع�صوقة ت�صتعري هذه ال�صفة القرتانها 
نف�صه  املحبوب  و�صمو  له قد�صية  باملحبوب  يتعلق  ما  باحلبيبة ومن هنا ي�صبح احلديث عن 
بينما كان حديثه عن جدة هو حديث املت�صبع من املكان الذي يخرج منه دائًما للبحث عن 
اأبو ناب عن جدة التي متثل له احلبيبة الغائبة ف�صتجده  احلبيبة الغائبة ولو قراأت ما قاله 

عا�صًقا جلدة ومتذمًرا من �صنعاء.. هذه هي العالقة املتبادلة بيننا وبني االمكنة. 
$ م� حل بوف�ء م�صوؤولية من هل هي نت�ج �أزمة �خلليج. ؟

- كل اأبطال رواية نباح هم �صحايا اأزمة اخلليج.
$ �لي�ص من حق بطل �لرو�ية �ن يجد ��صم�ً له.. كي يخلد يف �لذ�كرة �لرو�ئية كم� 

ه ؟  ك�ن يحي �لغريب ور�صيد �حليدري وغريهم من �بط�ل رو�ي�تك.. مل�ذ� مل ت�صمِّ

- اللقيط ي�صميه االخرون ورمبا يبقون له �صيًئا من ذكريات من قذفه لربميل القمامة 
كاأن يرتك بزة او قالدة فقط اأ�صياء �صخيفة تذكر بجرمية هرب �صاحبها تارًكا دلياًل واهًنا 
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يذكر اللقيط بانه لقيط، و�صحايا احلروب يدفنون جماعات، واإذا حتلى ال�صا�صة باأخالقيات 
فموتى احلروب  املدفون،  للعدد  ت�صري  اأرقاًما  يحملون اجلثث  �صوف  اللقيط  من قذف ذلك 
يحملون اأرقاًما واللقطاء يخزنون بزة او قالدة تذكرهم باأنهم لقطاء، وبطل رواية نباح جثة 
يحمل رقما، والرقم يحمل �صمًنا هوية مزيفة وا�صًما تالًيا، ا�صًما ميحو حياته ال�صابقة ويوؤ�ص�ض 
حياة افرتا�صية.. وكان عليه ان يروي هذه احلياة االفرتا�صية، حياة ت�صري اإىل حالة تعممت 
الف ممن ردموا يف قبور جماعية هي يف الواقع حياة افرتا�صية م�صوهة، فغياب  على مئات االآ
ا�صمه هو ح�صور ملاليني ممن اختزلتهم احلرب.. وكان ح�صور بقية ال�صخ�صيات باأ�صمائها 
هو ح�صوًرا يف ذهنية الراوي ولي�ض ح�صًرا لها هو ذكر تلك ال�صخ�صيات ليحدد موقعه منها 

ولي�ض ليثبت ح�صرية تلك ال�صخ�صيات. 
$ �ل�صريفة حف�صة ح�صرت رو�ية نب�ح.. �ىل م�ذ� تعزو ح�صوره� وهي �ل�صخ�صية �لرو�ئية 

�لتي ك�نت يف �لرهينة.. هل هذ� دللة �ن �ل�صخ�صي�ت �لرو�ئية قد ت�أخذ �صكل �خللود؟

ياأتيك  ف�صوف  �صوارع م�صر  ب�صارع من  فلو عربت  وذكرياته،  رموزه  ي�صتدعي  املكان   -
نباح  رواية  بطل  كان  وحني  ذاكرته  من  جزًءا  مينحك  حي  كائن  فاملكان  و�صماته،  بعوامله 
يف ق�صر االمام بوادي ظهر هلت رموزه وهلت �صخ�صية روائية من ركام ذاكرتك كقارىء 
حتل  اأن  ميكنها  تاريخية  كوثيقة  الرهينة  جاءت  التاريخ  وجه  يف  مغلق  املكان  ن  والأ للمكان، 
املكان، وح�صرت  اأو اهملها عنوة جلربوت �صاحب  الر�صمي  التاريخ  تركه  الذي  الفراغ  مللء 
حف�صة لكون الراوي يحمل تفا�صيل من تاريخ حبيبته التي منحته جزءا من وهم املكوث يف 
بالط احلاكم.. وح�صور حف�صة هو ح�صور الرغبة يف التعرف على تفا�صيل احلياة االخرى 
اأومن  اأين  كما  والعامة..  الرعاع  على  املحرمة  العوامل  عن  ذهنيتنا  يف  املتخيلة  العوامل  من 
�صخ�صية  اىل  وتتحول  الواقعي  عاملنا  اىل  املكتوب  عاملها  من  تنتقل  الروائية  ال�صخ�صية  ان 
تعي�ض بيننا :اأال تذكر مئات ال�صخ�صيات الروايئة التي نتحدث عنها وكاأنها حية بل ان هناك 
�صخ�صيات روائية تفوق �صهرتها على �صهرة كاتبيها.. وحف�صة هي ال�صخ�صية التي خرجت 
قليال من  والعامة ومينحهم  الرعاع  على  يحن  امللكي حني  لرتينا اجلمال  االمام  من ق�صر 

احللم. 
جريدة االقت�صادية – 24-فرباير 2..4
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عبده خال :
مازلنا نعيش زمن األسطورة وإن كنا ال ندرك ذلك

$ كف�حتة للرو�ية ك�نت هذه �لعب�رة )هربت من قربه�( هل ك�نت حتمل هذه �لعب�رة 
�إيح�ء ب�صيطرة �لعو�مل �لبولي�صية للرو�ية؟ 

اأو نذير  اأو اال�صطرة،  الواقع،  الفنتازيا حمل  اإنها كانت بداية الإحالل  - وملاذا ال تقول 
طوفان لواقع اأخذ يتف�صخ لدرجة الو�صول اإىل الهروب من القرب. اإن البدايات هي فخ لتوريط 
املتلقي يف الدخول اإىل عواملك �صواء كانت بولي�صة اأو حكاية �صمجة، فحتى احلكايات امليتة لها 

خرين!!  راأ�ض تطل به على االآ

- عندما قتلت )جليلة( ع�صيقة حم�صن الوهيب بني يديه ومل ياأخذ بثاأرها بعد اأن تعلقت 
روحها باأغ�صان �صجرة ال�صدر تنوح وت�صيح: »يا قاتلي يا قاتلي ل�صكيك لرب العباد، بليل ما 
له رقاد، ونهار ما له قعاد«. البعد اال�صطوري حا�صر يف الرواية. اأي�صًا ا�صتح�صار اال�صطورة 
ن�صيج  داخل  تت�صكل  انها  ام  ال�صرد  لرتفد  تتم  امل�صاألة هل  ال�صابقة. هذه  رواياتك  جنده يف 

ال�صرد للتماهي مع احلدث؟ 

ان  اإال  ملمو�صة،  ب�صورة  ذلك  ندرك  ال  كنا  واإن  اال�صطورة  زمن  يف  نعي�ض  زلنا  ما   -
اال�صطورة هي التي ت�صكل مواقفنا من احلياة ومن الكون.. ومهما بلغ املرء من االدعاء اأنه 
ينقاد  اأن  ميكن  ما  وهذا  تام..  بيقني  اأ�صطوريًا  عماًل  ميار�ض  �صتجده  اال�صطورة  من  خال 
موؤ�صطر  فالواقع  الواقع،  اأ�صطرة  يتحدثون عن  النقدية حينما  امل�صطلحات  اليه من ي�صك 
هو  الراوي  يكتب  ال�صنني.. وحني  اآالف  اإىل حياتنا عرب  �صطورة  االأ تيمات  انتقال  من خالل 
ي�صت�صعر ب�صطوة اال�صطورة على الواقع، فما نفعله اليوم يرتك اأثره يف الغد وهو بهذا يحقق 
جزءًا من فل�صفة الرواية التي يوؤمن بها اأمين من خالل فكرة املحو والكتابة، فالواقع يكتب 
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والزمن ب�صلطه املتعددة ميحو، وتظل عملية املحو مبقية اأثرًا يدل على املحو ميكن بع�صهم 
من ا�صطياد كلمات حميت فيجددها بفعل اإن�صاين يبقي تلك اال�صطورة، وهناك ما ال ميحى 
حني يكون �صجينًا للمخيلة الب�صرية والتي تقوم بدورها ببثها كحقيقة لتكتب ثم ياأتي دور املحو 
وهكذا. وياأتي ال�صرد كاإبرة مهمته رتق املمزقات واعادة تركيب �صورة مفرت�صة لالميان الذي 

توؤمن به تلك ال�صخو�ض. 

$ رمب� تكون رو�ية ف�صوق �أول رو�ية حملية تدخل �ق�ص�م �ل�صرطة. ولكن م� لحظته 
�نه� مل تكتف مبهمة �لدخول بل توغلت يف �صخ�صي�ت رج�ل �ل�صرطة وقدمت منوذج رجل 
�ل�صرطة بكل �أطي�فه. هذ� �لتع�طي مع تلك �ل�صريحة كيف مت بهذه �ل�صف�فية يف �لرو�ية، 

حيث مل يتم جتميل تلك �ل�صخ�صي�ت؟ 

ر�صية املجتمع، هذا النبت يروى اأو ي�صقى بنف�ض املياه التي  - رجال ال�صرطة هم نبت الأ
ت�صقى بها اال�صجار العالية والنباتات ال�صغرية.. اأي اإن طوفان التغريات كما يجتث اال�صجار 
الكبرية يغرق النبتات ال�صغرية.. ورجال ال�صرطة هم اأول من يقف على اأثر تلك املتغريات 

مبا ي�صادفونه يف جوالتهم اليومية.. 

$ جليلة بعد �خلطيئة حتولت �إىل ن��صكة وكذلك حممود قفز �إىل �أفغ�ن�صت�ن وحني 
ع�د ��صبح �م�م�ً للم�صجد هذه �لتحولت يف �ل�صخ�صية هل حتمل دللت معينة؟ 

ك�صر  مت  ال�صخ�صيتان  وهاتان  النجا�صة،  مكان  على  يدلق  وعاء  اإىل  يحتاج  التطهر   -
ن  والأ التطهر،  ت�صتوجب  جرمية  اإىل  ع�صقهما  وحتويل  عليهما  القب�ض  مت  حينما  براءتهما 
التدين جهة جتمع كل ال�صرائح على اأن من ا�صتكان بها فقد جنا من الهمز واللمز فاننا جند 
اأن كل املوبقات التي ميار�صها الفرد لن تعفيه توبته منها ما مل ي�صترت مب�صوح الدين، وكان 
خيار هاتني ال�صخ�صيتني التدين يف اأعلى �صوره حتى يردم على ما�صيهما ويتحوال اإىل مناذج 
باهرة بتدينهما.. وهذا ما يف�صر كثريًا من الت�صرفات التي تنتج من قبل الفئات االقل تعليًما 
واالكرث انحرافًا لكي تطهر �صريتها من دن�ض املا�صي، ومب�صلكهم اجلديد يكونون �صكاًل جديدًا 
ووجودًا  زخمًا  مينحهم  جديد  فعل  وكتابة  املا�صي  حمو  على  واملعتمدة  املكتوبة  ال�صرية  من 
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حياتيًا وكذلك قيادة و�صلطة.. هنا �صر م�صكالت تلك الفئات. 

$ »يرى �مين �ن �ملحو و�لكت�بة هم� �لو�صليت�ن للتغيري، بينم� يرى فو�ز �ن �لجتث�ث 
ونوعيته هم� �ملتحكم�ن يف �لتغيري ونوعيته« هذ� �لتن�زع �لذي ي�صتويل على �ملحقق خ�لد 
�إىل روؤية �صديقيه فو�ز و�مين هل هو م�صري كل من يح�ول �ن يتعمق يف  يف �لجنذ�ب 

كيفية �لو�صول للح�لة �ملث�لية �لتي يجب �ن يكون عليه� �ملجتمع؟ 

اال  ي�صريهم  ال  جغرافية  رقعة  يف  الب�صر  فالتقاء  جمتمع،  ي  الأ مثالية  حياة  توجد  ال   -
هوك،  اليه  اأ�صار  الذي  االجتماعي  العقد  يحدث  االمزجة  بني  توافق  والحداث  االختالف، 
وتفرز اجلماعات مطالبها وحني تكون ال�صلطة على وعي بتعدد الروؤى تخلق قنواتها المت�صا�ض 
عنف تلك اجلماعات. وتذبذب خالد بني فكرتي االجتثاث واملحو هي حالة فكرية له �صخ�صيًا 
بينما اأطياف املجتمع م�صحوقون حتت ظرفية املتغري الذي ال ي�صتوعبونه ب�صورة فل�صفية وامنا 
يتلقون �صدمات املتغري باأفكار را�صخة ال تتزحزح عن موقعها، فتتولد اخل�صية من القادم اأو 
ن من ي�صتنكر اأي �صلوك هو  االجنراف له، وانتاج انحرافات �صلوكية يقابلها ا�صتنكار لفظي، الأ
ممار�ض له يف اخلفاء.. رواية ف�صوق تلعب على م�صتويات فكرية و�صلوكية وتربوية وقناعات 
را�صخة، ت�صتح�صر املجتمع يف حالة ت�صادم عنيف مع كل تلك املتغريات التي مل تبق اأحدًا يف 

مكانه.. ومل يكن من مهامها البحث عن املجتمع املثايل اأو التباكي عليه. 

$ جليلة ع�صيقة حم�صن �لوهيب هي �متد�د جلليلة �لبنة. وبرغم �لتب�عد �لزمني 
تقول  لل�صخ�صي�ت. هل  �مل�أ�ص�وية  �لنه�ية  نلحظ  �لبنة  وبني جليلة  �لع�صيقة  بني جليلة 

�لرو�ية لن� ب�أن �لخط�ء �لتي مت�ر�ص يف �ملجتمع م� ز�لت هي �لخط�ء؟ 

على  القراءات  تتعدد  اأن  النحو.. وميكن  هذا  على  جليلة  ماأ�صاة  تكرار  قراءة  - ميكن 
نف�صنا الفعل ونحرمه  �صور اخرى تبتعد كثريًا عن هذه القراءة فمثاًل ملاذا ال تقراأ اأننا نحلل الأ
خر، اأو اأننا نزرع ثمار م�صتقبلنا يف املا�صي وحني ياأتي امل�صتقبل نتذوق ثمار ما زرعنا،  على االآ
ماكن املغلقة تخلق حكايات ع�صق مت�صابهة.. ميكن تكرار املا�صاأة اأن تقراأ على اأوجه  اأو اأن االأ

كثرية. 

$ �لرو�ية ت�صتح�صر �ل�صر�ع بني �لثق�فة �ل�ص�كنة و�ملتحركة هل �لف�صوق �لذي ت�صجله 
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�لرو�ية هو نت�ج ذلك �ل�صر�ع بني �لثق�فتني؟ 

- هذا راأي اأحد ابطال الرواية )فواز( بينما ال�صخ�صيات االخرى ترى ان الف�صوق الذي 
وهناك  التغري،  ذلك  الحداث  خارجية  قوى  وتدخل  البلد  كانفتاح  اخرى،  ظروف  وليد  نتج 
�صخ�صيات حتمل العوز امل�صوؤولية عن وجود تلك املظاهر ال�صلبية، وهناك �صخ�صيات تدين 
اإىل  ادت  الطويلة  العزلة  ان  يرى  وهناك من  راأ�صًا على عقب..  املجتمع  قلبت  التي  الطفرة 
حدوث املفاجاأة مبتغري مل يتم تاأ�صي�ض ثقافته.. �صخ�صيات كثرية داخل رواية ف�صوق تتحدث 
تفا�صيل  يف  الف�صوق  ذلك  الجتياح  تعليل  منها  لكل  متباعدة  رقع  يف  كانت  لو  كما  طراأ  عما 
احلياة اليومية. اإال ان التنظري احلقيقي الذي مار�صه فواز هو االقرب اإىل ا�صطدام ثقافتني 
�صاكنة ومتحركة لتولد �صرارة كل تلك احلرائق التي ن�صبت يف اظافر النا�ض لت�صعرهم باأمل 

احلريق. 

$ �صفيق �لقب�ر كع��صق �متد�د ل�صخ�صي�ت �لع�ص�ق �مل�زو�صني �ملتلذذين بعذ�ب�تهم يف 
�لع�صق. و�لذين يع�صقون �لنثى �مل�صتحيلة. كذلك جليلة هي �متد�د لالنثى �ل�ص�دية �لتي 
ت�صنع مبه�رة �لوجع يف قلوب ع�ص�قه�.. يف رو�ي�تك �صي�غة هذ� �لنموذج من �لع�صق هل 

ي�أتي عفوّي�ً �أم هو ��صتمر�رية لت�أكيد حقيقة م� يف �لع�صق ويف عالقة �لرجل ب�ملر�أة؟ 

- ع�صق �صفيق هو ع�صق �صاذ، ولدته العزلة.. هذا اإذا اردنا ان ن�صطح عمق نف�صية �صفيق، 
لكن متابعة بوحه الداخلي يوقفنا على وجع اكرث عمقًا ووجعًا مما نت�صور.. عد واقراأ ذلك 
تتمل�ض من بني  انها  ي�صرقها جزًءا جزًءا حني �صعر  تولد لديه، كان  الذي  النف�صي  العذاب 

احالمه.. هل ميكن ان تاأخذ ق�صة �صفيق بداللة اأعمق مما هي عليه ك�صرد حكاية؟ 

$ يف حو�ر �ملحقق �مين مع رجل هيئة �لمر ب�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر ك�ن هن�ك 
��ص�رة لل�صر�ع بني �ملوؤ�ص�ص�ت جت�ه �ل�صلطة �لتي تتحمل �لف�صل يف �لق�ص�ي� �لخالقية. 

هذه �ل�ص�رة هل نت�جه� م� �ص�رت عليه جليلة؟ 

- نعم، والرواية تدور يف فلك ان هناك من يدعي اال�صالح فاإذا به يدفع مبن وقع يف يديه 
اإىل كارثة ازلية، فحياة املرء تقو�ض ب�صبب خطاأ طفيف، وجليلة وحممود مت تقوي�ض حياتهما 
با�صالح خاطئ، حيث دفعت حممود للت�صدد وجليلة للعزلة، وثمة �صخ�صيات اأخرى جرفت 
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حياتها ب�صبب ذلك اخلطاأ الطفيف ليحولوا اىل جمرمني اأو م�صلحني للتطهر من اثم �صخمه 
املجتمع حتى قاد الفرد اىل البحث عن التطهر ولو من خالل التطرف الديني. 

�ل�صكل  بهذ�  �لرو�ية  نه�ية  يف  »عطية«  �ل�صرطي  �صخ�صية  غر�ص  مربر  م�   $
�لك�ريك�توري؟ 

كانت  احيانا،  امللهاة  من  تاأتي  املاأ�صاة  اأي�صًا،  كاريكاتوريا  كان  الروائي  الزمن  ن  الأ  -
الرواية بحاجة اىل غباء ا�صايف كي تتحقق الكارثة، وكان عطية اجلانب الكاريكاتوري يف تلك 

احللقة من الرتابط امله�صم. 
�لبعد  يف  يتمثل  �حد�ً  تخبئ  ل  و�لي�م  �لع�صب  ت�أكل  مدن  يف  �لزمن  جند  بينم�   $
دمج  جند  �ي�ص�ً  ف�صوق  يف  �مليت�فيزيقي.  بعده  يف  يتمثل  �لطني  يف  وجنده  �لفيزيقي 
�لزمنة. كيف تنظر مل�ص�ألة �لزمن يف �لرو�ية �لتي �ر�ه� ت�صغل حيز�ً كبري�ً يف بن�ء �عم�لك 

�لرو�ئية؟ 

- ثمة زمن منب�صط، وهو الزمن ال�صرمدي، وهناك زمن متناهي الوجود يف �صغره، وثمة 
زمن ثابت وزمن متحرك.. وزمن حي وزمن ميت، وتغدو الكتابة ا�صتح�صارًا لكل االزمنة وفق 

احتياجك لتلك االزمنة. 
خري �لذي يبوح فيه �صفيق �لقب�ر ب�صر ع�صقه جلليلة كتب بلوعة وبلغة  $ �لف�صل �لأ

مت�أججة ب�لعذ�ب�ت. هل حتكي لن� تف��صيل هذ� �مل�صهد �خلر�يف؟ 

�صفيق..  اعماق  اىل  ا�صل  اين مل  اجد  مرة  كل  ع�صر مرات، ويف  الف�صل  كتبت هذا   -
فاحتجت الن اقف مرتوًيا يف اإحدى مقابر جدة لوقت طويل، مل ي�صمح يل ان ابقى اىل ما بعد 
الغروب.. ان ادخل يف الليل ويدخل الليل يف داخلي.. وكلما كتبت ذلك امل�صهد نه�ض �صفيق من 
الليل ومن عزلته با�صقًا ا�صفل قدمه.. كمن يتهمني بالتفريط يف امانة ان اعيد �صرد مقاطع 
حياته كما ي�صعر بها ال ان ا�صردها كما لو كنت �صارقًا.. يف كل حماولة لكتابة هذا امل�صهد اأبقي 
جزًءا منه، وحني و�صلت اىل املحاولة العا�صرة، كنت قد ا�صتقررت على ما كتبته.. وانتظرت 
خرية وحني مل يخرج �صفيق كعادته با�صقًا ا�صفل قدمه، ثبت  طمئن على �صياغته االأ يومني الأ

ذلك امل�صهد بق�صم ان ال اعود اليه. 
�لك�دحة يف  �لطبقة  تنتمي �ىل مع�جلة هموم وعذ�ب�ت  �لرو�ئية  ز�لت عو�ملك  $ م� 
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ر�صتقر�طية تع�ين من �هم�ل ح�صوره�. هل هذ� يف�صر �ن لعبده  �ملجتمع. بينم� �لطبقة �لأ
خ�ل موقف�ً م� من تلك �لطبقة؟ 

- ال، ولكني مل اع�ض تفا�صيلها، فهذه الطبقة لها طقو�ض حياتية ميكن ان نر�صدها من 
تعلم  مل  ان  كاملكان  فالرثاء  نظرها،  وجه  نحمل  ال  لكننا  ال�صخ�صية  خارج  من  اي  اخلارج، 
تفا�صيله ينعك�ض ذلك على العمل، انا العب يف منطقتني هما الطبقة الو�صطى والدنيا وهما 
طبقتان متثالن ن�صبة كبرية من �صرائح املجتمع، وقد �صبق ان كتبت عن طبقة االغنياء اال ان 
الكتابة ظلت كتابة خارجية.. وال اخفيك اين اتابع �صخ�صية رجل اعمال كبري، ففي كل مكان 
�صببًا  تعرف  انتفاخًا وال مباالة مبن هم حوله، �صخ�صية بطريرقية ال  يزداد  به اجده  األتقي 
لت�صمري �صفتيه الدائم، وكاأنه يف حالة م�صارعة ال تنتهي.. هذه ال�صخ�صية راق يل ان اكتبها 
اال اين مل ا�صتطع ان امتثل حالة التاأفف الدائمة.. حتى عندما يتناول جرات من دخان االرقيلة 
م�صت  القليلة  الكلمات  هذه  ان  تالحظ  اال  �صفتيه  بني  ال�صقها  باأن  عليها  متف�صل  انه  ت�صعر 

ال�صطح.. هذه الطبقة مليئة بال�صرد لكن منطلقاتها تغيب يف احيان كثرية عني انا حتديدًا. 
$ يف �لرو�ية ح�صرت �ل�صم�ء �لتي تتط�بق مع ��صم�ء �لو�قع. هل نقول �ن ت�صجيل 
و�ن  للتح�ص�ص  غي�ب  هو  �لو�قعية.  �ل�صم�ء  مع  تتم�هى  �لتي  �صورته�  يف  �ل�صم�ء  تلك 

�لرو�ئي ��صبح ي�صعر ب�أن �ملجتمع بد�أ يتقبل �لرو�ية بكل عو�مله� �ل�صردية؟ 

- هو اأمر ال يزال متاأرجًحا بني القبول والرف�ض، وحني اقدمت على ت�صجيل اال�صماء، 
كاأ�صماء تلت�صق مبواقع جغرافية حمددة كانت حماولة لتو�صيع ذلك القبول وتوطني اال�صماء 

ان جاز التعبري. 
$ هل نقول �ن �لرو�ية ك�نت مب�لغة يف ت�ص�وؤمه� جت�ه م� يحدث يف �ملجتمع؟ 

- االجابة عن هذا ال�صوؤال اتركها لنظرة املتلقي وكيف يتلقى تلك االحداث. 
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عبده خال: و مأزق الكتابة عن المرأة روائًيا

ثر �متد �إىل �ل�صرد �لذي تكتب فيه?  $ م� �أثر �ملر�أة يف حي�تك، وهل ت�صعر �أن هذ� �لأ
- ع�صت طفولة و�صبابًا بني اأيادي ن�صاء، فاأنا ال اأعرف وجه الرجل يف حياتي، مل اأ�صتظل 
فيها عن رحم وحنان  واأبحث  اإليها  اأنقاد  للمراأة،  وما زلت مرتهنًا  اأبدًا، كنت  اأوامره  حتت 
ملوا�صينا،  بحثًا عن علف  االودية  مغرو�صًا يف  كنت  البعيدة، حني  الطفولة  تلك  فمنذ  وقلب. 
اأو حني كنت اأردد اآيات القراآن، اأو حينما ياأتي الليل لننريه باحلكايات، اأو واأنا انتظر عودة 
ر�ض  اأمي من اأعماق احلقول، بعد يوم من حماوالت ن�صاء قريتنا لبذر البذور داخل �صقوق االأ
اأكن  املتعددة، مل  القرى  م�صاوير  اأو يف  ال�صباحية،  وجبتنا  اأجلب  ال�صوق حني  اأو يف  اللينة، 
ع�صت  املربيات..  وهن  املنتجات  وهن  العامالت  هن  قريتي  يف  الن�صاء  امراأة..  ب�صحبة  اإال 
يتيمًا من الرجال، وغنيًا بالن�صاء، حوطتني اأمي واخواتي، واأول علم تلقيته من امراأة داخل 
الكتاتيب، واأول حكاية �صمعتها خرجت من اأفواه الن�صاء، و�صاحبت الفالحات ال�صغريات يف 
احلقول ويف املراعي، وا�صرتي �صلعتي من ن�صاء، واألعب مع فتيات، حتى اإذا انتقلت اإىل املدينة 
وال�صطحي(  اجلن�صي  باملفهوم  )لي�ض  املخيلة  تاأجيج  يف  رحابة  اأكرث  هن  الن�صاء  اأن  وجدت 
فالن�صاء لهن قنوات ي�صرين بها ماء احلياة، اآه، حينما حتكي امراأة ينبلج ال�صباح.. لن تعرف 
ذاك ما مل تع�ض هذه التفا�صيل ال�صغرية يف حياة الن�صاء، اإنهن فعاًل رمز اخل�صوبة، خ�صوبة 
اأنا نتاج امراأة باخت�صار.. وحينما غابت املراأة عن  األي�ض هن من ينتج احلياة..  كل �صيء، 
ممار�صة حياتها الطبيعية كان نتاجها نفو�صًا �صيقة و�صدورًا تربي خفافي�ض اخلطيئة وتطري 

نيات �صيئة. 

$  مبا اأننا نعي�ض يف جمتمع �صديد املحافظة، هل جتد �صعوبة يف التقاط ور�صم ال�صخ�صية 
الن�صائية؟ 

كان  �صواء  مفتوحة  حياة  ع�صت  وقد  فقط،  قرن  ربع  منذ  اإال  حتدث  مل  ال�صدة  هذه   -
ذلك يف قريتي اأو يف مدينة جدة.. ولذلك ال اأجد �صعوبة يف اإيجاد اأمناط اأو �صخو�ض ن�صائية 
اأن هذا االنغالق الذي حدث موخرًا و�صمل جميع املناطق بريفها  لتقدميهن.. الذي يحدث 
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وجبالها و�صهولها و�صحرائها، كان نتاج زلة �صيا�صية )�صواء اأرادت اأو مل ترد( حينما �صعت 
اإىل خلق منط معي�صي واحد، وفكر واحد، وثقافة واحدة، ومتت تغذية هذا التوّجه من خالل 
املناهج واملدار�ض حدث انغالق ظاهري بينما خلق �صخ�صيات متناقة وم�صوهة متار�ض حريتها 
الفرتة  لتلك  املجتمع  نتاج  اأن  اإال  ال�صوية(  لل�صخ�صية  بالن�صبة  املغلق )هذا  �صمن  الطبيعية 
ن هروب  ولَّد �صخ�صيات ت�صعى للهرب من هذا االنغالق عرب ممار�صات خاطئة لنح�صد االآ
الفتيات وارتفاع ن�صب الطالق، والبحث عن �صفك رغباتنا يف م�صتودعات م�صتاأجرة.. وعودة 
ل�صوؤالك اأجدين ال اأعي�ض هذه االزمة، رمبا الين تفتحت يف جمتمع يقدم املراأة كعن�صر منتج 
وم�صارك حقيقي يف �صنع احلياة ورمبا الين تربيت على احرتام هذا الكائن واالميان باأنه هو 
�صانع احلياة احلقيقي ولي�ض الذكر.. تربيت على اأن املراأة هي احل�صن االخري للنجاة حينما 
ي�صقط كل �صيء.. كان خطا فادحًا حينما بذر يف عقول النا�ض اأن املراأة هي م�صتنقع الرذيلة، 

وحني مت تعميم هذا املفهوم �صقط كل املجتمع يف رذائل اأخالقية و�صلوكية. 

$  دوم�ً جند يف رو�ي�تك �ملر�أة �ملعذبة و�ملقهورة و�لتي تع�ين �لفقد.. هذ� �لنموذج مل�ذ� 
يتكرر يف رو�ي�تك؟ 

وهي  احلياة،  �صانعة  هي  املراأة  اأن  على  تن�صاأ  حينما  ال�صابق،  ال�صوال  الجابة  اأعود   -
العادات  تقودها  منك�صرة  جتدها  وفجاأة  هممهم،  و�صحذ  وتربيتهم  ذريتها  ب�صالح  املعنية 
والتقاليد وتهمة اأنها جالبة للغواية، ثمة ردة فعل عنيفة �صتحدث يف داخلك بني ما ع�صته من 
احرتام وجود لهذا الكائن ونتائج م�صرفة لهذا االحرتام وبني ع�صرين عامًا من االنغالق وكتم 
اأنفا�صها وما اأفرزه هذا االنغالق من خيانات زوجية وطمع اجلار بجارته و�صعي الرجل للبحث 
عن ج�صد املراأة بغ�ض النظر عن القيم االن�صانية قبل الدينية، جتد ردة الفعل هي البحث عن 
مكانتها االوىل.. وجت�صيد عمق القهر احلادث عليها.. لقد و�صل بنا االمر اأن ندفعها للخيانة 
ب�صرط اأن تلتزم بظاهرية �صروط املجتمع الذي يتاآكل من الداخل، وهذا ما اأدى اإىل ت�صو�ض 

التفاحة، تبدو من اخلارج نا�صجة و�صهية ولكنها من الداخل قد اأكلها ال�صو�ض. 

$  كلم� ك�نت �ملر�أة ح��صرة يف رو�ي�تك �لتي حت�كي �لقرية وجدن� ح�صوره� ف�عاًل 
وقوي�ً يف �ل�صرد، ويخفت هذ� �حل�صور يف �لرو�ية �لتي تالم�ص �ملدينة.. مل�ذ� �حلو�ر �لقوى 
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للمر�أة �لقروية يف رو�ي�تك؟ 

كتابع،  ولي�ض  كم�صارك  املراأة  حوار  قوة  على  عيني  تفتحت  طامي،  يا  االجابة  نف�ض   -
والنها يف القرية هي الدمنو احلقيقي خلط احلياة جندها داخل الن�ض قوة حقيقية فاعلة 
يف حتريك االحداث و�صناعتها.. اإن الكائنات التي تعي�ض حتت الرتبة ال تعرف مقدار تلون 
احلياة وبهجتها.. بينما الكائنات التي تعي�ض على ال�صطح ت�صعى البقاء تلون احلياة مزهرًا.. 
ليل  ويف  تامة  وب�صرية  االحلفة  حتت  ت�صنع  احلياة  غدت  وحيد  لغر�ض  املراأة  حولوا  حينما 

دام�ض. 

$  منوذج �ملر�أة �ملثقفة غ�ئب يف رو�يتك، مب�ذ� تف�صر هذ� �لغي�ب؟ 
- يا عزيزي: الثقافة لي�صت قراءة وكتابة، ولي�صت ق�صورًا تتمظهر على �صكل ا�صتخدامات 
ملنتج تقني اأو زيارة املدن االوروبية.. الثقافة هي �صناعة الوعي، والن�صاء الالتي نطلق عليهن 
لقب اأميات هن اأكرث امتالء بحركية الزمن، اأكرث عناية ب�صياغة الفعل، هن اأ�صبه باالر�ض 
التي ت�صتقبل املطر وتنبت من غري احلاجة اإىل بذور ُترمى بني �صقوقها.. اإن من �صنع التاريخ 
ن�صاء مل يدخلن اإىل جامعات اأكادميية بل خرجن من دروع التجربة واملعاناة واملحاكاة والبحث 
عن امل�صتقبل البنائهن واأزواجهن.. انظر اإلينا اإننا نتح�صر على جداتنا وما قدمنه من فعل يف 
حياتنا.. انظر اإىل قمي�ض مطرز كيف خرج من يد امراأة قروية، اأو قالدة جل�صت امراأة يف 
قمم اجلبال لت�صوغها، اأو اإىل ب�صط غزلت بيد امراأة يف عمق ال�صحراء، اأو اإىل مثل خرج من 
حنك امراأة عجوز تخل�صت من جميع اأ�صنانها ومل تتخل�ض من فطنتها.. الثقافة هي �صناعة 
الوعي، وفهم حركة احلياة وفعل ي�صعى لتحقيق هدف ر�صم ب�صكل غائم ينجّر على الواقع ولي�ض 
تنظريًا يبقى داخل كتب بينما مدر�صة تلك النظرية تعجز عن اإ�صالح ابنها الوحيد.. هل بعد 
هذا ت�صاأل عن غياب املثقفة فيما كتبت، اأمل تر كيف ا�صتطاعت العجوز نوار يف )املوت مير 
من هنا( اأن تقيم حياة مبفردها وتتحول اإىل قطب مغناطي�ض جلذب الكل ليدور يف فلكها، 
اأمل تالحظ اأن م�صعدة يف رواية )الطني( كانت ت�صعى لك�صر كل القيود حينما ا�صت�صعرت اأن 
ثمة اأحداثًا تريد اأن جتفف ينبوع اأنوثتها، وناجية يف رواية )مدن تاأكل الع�صب( ك�صرت طوق 
احلرب، ولكيال متوت حتت لغم مفاجئ انتقلت بجذورها لت�صنع احلياة يف مكان اآخر.. اأ�صعر 
برغبة يف اال�صتفا�صة اإال اأنها بادرتني رغبة يف اأن اأكف علني اأعيد كتابة هذه االجابة يف بحث 
عن ثقافة القرويات.. يكفي اال�صارة اإىل اأن املراأة هي �صانعة احلياة، و�صانع احلياة ال يكون 
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بليدًا اأو معتوهًا اأو حمجورًا عليه اأو تابعًا يتحرك وفق اال�صارة التي توجهه. واإن اأردت اأن اأغلق 
هذا ال�صوؤال �صتجدين اأقول لك اإن رواية نباح مثاًل احتفت باملثقفة )�صلوى( واإن كانت �صورة 
�صلبية اإال اأنها قدمتها وفق الثقافة الق�صورية التي متنح للمراأة يف ظل 

اإطارها اخلانق. 
$  بني �ملدينة و�لقرية هن�ك تب�ين يف عالقة �ملر�أة ب�لرجل، هل 
إذ� م� عرفن� �نك تكتب �لقرية  جتده ظ�هر�ً يف �ل�صرد لديك.. هذ� �
�للحظة  خالل  من  تكتبه�  و�ملدينة  �مل��صوية،  �لذ�كرة  خالل  من 

�لر�هنة? 
- من مي�صك اجلمرة? رمبا يكون هذا ال�صوال اعتباطيًا يف ذهنيتك 
واأنت تقراأ االجابة لكن ال عليك، ففي خالل الربع القرن االخري كربنا 
اأروع  اأن احلياة �صتكون  بهدية زائفة: هذه الهدية كان غالفها ي�صي 
اأ�صوار  اأننا �صجنا املراأة يف البيت كيال تخرج ثمار الرذيلة خارج  لو 
ال�صجن، وحينما حملنا هذه الهدية اكت�صفنا موخرًا اأننا حملنا جمرة 
حارقة يف راحة يدنا ومل نحاول اأن نتخل�ض من االمل بقذف الهدية 
الع�صبية يف  ال�صعريات  يدنا وهيج االمل كل  فتاآكلت راحة  احلارقة، 
بني  وا�صحة  كانت  العالقة  اإن  اأقول  ل�صوؤالك  وا�صتكمااًل  اأج�صادنا. 
الرجل واملراأة، عالقة ال تقوم على ا�صعال فتيل اللهاث، بل هي عالقة 
قائمة على البناء. وحني تكتب مثل هذه العالقة البنائية فاأنت جتعل 
مثاًل(  القرية  روائيًا )يف  وكتابتها  لبنائك..  قاعدة  اأو  املراأة عمودًا 
جندها مم�صكة باحلدث ت�صريه كما ت�صري احلياة. وحكاية كتابة املراأة 
من الذاكرة هو املعلة املافة على الكاتب، والين ع�صت �صطرًا كبريًا من 
حياتي مع املراأة اأجدين ا�صتحرها جيدًا يف العالقات الثنائية داخل 
ي�صتلهمها من  لكنه  املراأة،  بعيدًا عن  يفعل رجل عا�ض  الن�ض.. كما 
ف�صهرزاد  واملجتمع..  التاريخ  حلركة  مغري  كعن�صر  املرويات  خالل 
على �صبيل املثال هي منوذج املراأة الفاعلة يف ذهنية من عا�ض بعيدًا 
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عن اأثر املراأة يف احلياة. 
ك�ن  مل�ذ�  رو�ي�تك..  يف  �لع�صق  حمور  د�ئم�ً  هي  �للعوب  �ملر�أة    $
�قرت�ن هذ� �لنموذج، هل هو �لنموذج �لذي يخلق �لنثوي بح�لة �لع�صق 

ح�لت �لت�د يف �لعالقة ليفرز ح�لة ملتهبة تتم كت�بته� �صردي�ً؟ 
الن�صاء اخل�صبيات، وحني  تتنا�صب مع  الكتابة رق�صة رائعة ال   -
حينما  الكون  اإحراق  على  قادرة  امراأة  اإىل  حمتاج  اأنت  الكتابة 

تخطو. 
اأنها قادرة على جعل ال�صرد يتفتح كتويجات  ميزة املراأة اللعوب 
زهرة مرتوية باملاء، والتاريخ يعرف اأثر مثل هوالء الن�صاء، اإن هذه 
الفئة من الن�صاء هن من اأحرقن الكون بحكة �صغرية ان�صكبت يف اإذا 
عا�صق ليخرج من خمدعه يرتب الكون وفق رغبة ذلك الغنج االنثوي 
الفجور،  اأو  بالتحلل  املحافظون  ي�صمها  احلقيقة  هذه  ال�صاحر.. 
وين�صون اأن اأي فعل تدمريي اأو بنائي مل يكن اإال نتاج ظرفية تاريخية 
متحللة اأو فاجرة. التاريخ تكتبه اللحظات املرتبكة والن�صاء هن من 
يقمن باإعادة تثبيت احلياة وفق رغباتهن التي متالأ الع�صيق مبا يروق 
لها ومبا يحفظ اللحظة من ا�صتقرار اأو قلق. والن الرواية جمموعة 
من اللحظات القلقة اأو ال�صاكنة فاأحداثها بحاجة المراأة تهز الكون 

فتت�صاقط الثمار وروؤو�ض القتلى يف اآن واحد. 
$  �ل�صخ�صي�ت لديك تتن��صل.. هن�ك خيط �صري ميتد بينه�، 
ف�صوق هي  رو�ية  �لبطالت يف  �آخر  �لتي هي  �أن جليلة  ت�صعر  ك�أن 
�صطوة  ميثل  هذ�  هل  نو�ر،  �لعجوز  ل�صخ�صية  م�  ب�صورة  �متد�د 
�لتن��صل، وهل ت�صعر �أن �ل�صخ�صي�ت لكي حتي� تتن��صل على �متد�د 
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متحرك لل�صردي؟ 
- احلياة لها لعبة واحدة يف االنتاج الب�صري، ونحن ن�صتعري هذه 
اللعبة يف اإعادة �صرد الفلقة االوىل للمنتج اجلن�صي، بينما يغيب علينا 
اأطوار منو تلك اللعبة، تكتفي احلياة باإخراج هذه النبتة من عملية 
وثقافته  بيئته  وفق  يت�صكل  املنتج  هذا  ترتك  لكنها  معروفة  جن�صية 
وظرفيته التاريخية والعقدية والدينية، ويف هذا الت�صكل تولد احلياة 
احلقيقية لالفراد.. ويف كتابتي ال اأبحث عن التنا�صل اجلن�صي البليد 
والذي يحدث لكل املخلوقات عرب عملية جن�صية تنتهي باإخراج ثمرتها 
والتي حتولت يف الذهنية املرية اإىل دن�ض ب�صبب الفعل االول املنتج لهذه 
احلياة، اأنا اأتعامل مع ت�صكل تلك البذرة واإخراجها من حلظة اجلن�ض 
التي اأريد لها اأن تكون حلظة دن�ض متكررة. جليلة اأو نوار اأو حياة اأو 
النظرة  يحملن  يقراأ،  من  ظنون  �صخ�صيات  كلهن  وفاء  اأو  عواطف 
الثقافية اأو االيدولوجية للقارئ يف م�صتوياتها القرائية االوىل ولذلك 
فهناك من ي�صم م�صعدة على �صبيل املثال باأنها امراأة فاجرة، بينما 
يراها قارئ اآخر اأنها �صانعة حياة وجاحمة.. فالذي ي�صكل الراأي لي�ض 

ال�صكل ال�صردي بل ثقافة القارئ للعمل ال�صردي. 
$  من هي �ملر�أة �لتي كتبته� رو�ئي�ً بلوعة وعذبت د�خلك و�أنت 

تر�صم �صخ�صيته�؟ 
هنا،  من  مير  املوت  رواية  يف  و�صابرة  ومرمي،  نوار،  اأحببت   -
الطني،  رواية  وهند يف  الع�صب،  تاأكل  مدن  رواية  ناجية يف  واأحببت 
رواية  يف  مها  هي  و�صوقًا  لوعة  عذبتني  والتي  نباح،  رواية  يف  ووفاء 

االيام ال تخبئ اأحدًا. 
$  ومن هي �ل�صخ�صية �لن�ص�ئية �لتي كنت تكتبه� بكر�هية؟ 

- هناك �صخ�صيات ُكرث كتبتها بعدائية ومثال لذلك: اأم اآمنة يف 
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رواية االيام ال تخبئ اأحدًا، وجعدة اأم زوجة بطل رواية نباح. 

المصدر:
جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 13 من ذي القعدة 1426هــ  15 دي�صمرب 

2005م ـ العدد 13688.
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يوسف المحيميد : 
القارورة ليست رواية حرب

$ يف �لبد�ية وقبل �أن نذهب �إىل �لق�رورة كيف تنظر لـفخ�خ �لر�ئحة كتجربة رو�ئية 
وكت�بية؟

خرون مبا يكفي ويفي�ض، ولكن  - رمبا ال يحق يل اأن اأحتدث عن عمل روائي حتّدث عنه االآ
اإن �صئت راأيي كقارئ، اأو قل كقارئ ميتلك ح�ّصًا نقديًا ما، اأظن اأنها رواية ناجحة يف املنطقة 
م�صتلبني، ال ميلكون من  ا هام�صيني  �صخو�صً قّدمت  اأنها  داخلها، مبعنى  لعبت  التي  الكتابية 
اأمرهم �صيئًا، العامل املحيط بكل كائناته، ب�صرًا وحيوانات ونباتات تاآمر �صدهم، العامل �صحق 
والبحر  الغابات  اأو  نف�صها،  ال�صحراء  اأو  العامل مدينة �صحراوية  �صواء كان هذا  اإن�صانيتهم 
يذاء  ن، مبعنى اأن الق�صوة واالإ والنهر، بل حتى على م�صتوى الزمن، �صواء قبل ن�صف قرن اأو االآ
الت�صويق  يف  جنحت  اأنها  اأظن  الرواية  الزمان.  اأو  للمكان  تبعًا  تتغري  ال  والنف�صي  اجل�صدي 
خري، وكذلك على م�صتوى اللغة، التي تت�صاعد اأو  واملتعة وجذب اأنفا�ض القارئ حتى الف�صل االأ
تخبو تبعًا للحدث وامل�صهد وال�صخ�صية. هناك مالحظات و�صلتني حول الرواية �صواء مكتوبة 
اأو �صفهية، منها اأن عدد �صفحات الرواية يعد قليال قيا�صًا بعاملها وتنوع ف�صاءاتها، وهناك 
اأذكر �صخ�صية  ثانوية،  اأن �صخ�صية ما جاءت عابرة، رغم قوتها ك�صخ�صية  مثال من وجد 
اأن  اإن من ال�صعب  اأقول بهذا ال�صدد  البع�ض رغم املرور عليها �صريًعا.  اأحبها  التي  خريية 
ين�صاق الروائي خلف �صخ�صية ما، تاركًا �صخ�صيته الرئي�صة اأو بطل روايته، لذلك ال بد من 
التخلي والتوقف عن غواية �صخ�صية عار�صة حتى لو كانت مغرية، واإال لت�صظى ال�صرد وانفلت 

عنانه. 
�ملتب�ينة.  له� دللته�  ف�لق�رورة  �للب�ص  قد يحتمل  �لق�رورة  �لعنو�ن  �أن  ترى  �أل   $
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كيف ر�صدت ردة فعل �ملتلقي حول هذ� �لعنو�ن �ملر�وغ؟

- طبعًا رّدة الفعل الطبيعية ال تخلو من الطرفة، فهي تتبع حتمًا �صخ�صية املتلقي، فهناك 
من يربط بني القارورة والعطر، والعبق والرائحة الزكية التي متالأ املكان، وهناك من اأحال 
القارورة اإىل املفهوم الديني، مبعنى املراأة، ا�صتناًدا اإىل الرفق بالقوارير، وهناك على النقي�ض 
من اأوحت له القارورة بال�صراب وما �صابه. ومع ذلك فالن�ض يحمل دالالت اأعمق من ذلك 
بكثري، وال ميكن اختزاله مبثل هذه الروؤية، بل اأثق يف اأن قراءة الرواية تك�صف عن تفا�صيل 
وىل التي و�صلتني اأكدت جمال وغواية وغمو�ض  متنوعة وعميقة. لكن الكثري من ردود الفعل االأ

العنوان. 
$ مبن��صبة �لغو�ية.. هل �أقول : �إن �صخ�صية توفيق يف فخ�خ �لر�ئحة م�ر�صت غو�يته� 

حتى ك�دت تغيب طر�د �لبطل �لرئي�ص يف �لرو�ية؟

اأن  مبعنى  الرواية،  ت�صبق  التي  البحث  مبرحلة  ارتبط  بل  ال�صكل،  بهذا  مر  االأ لي�ض   -
ووعيي  ذاكرتي  عن  قليال  اأبعد  كانت  رقيق،  �صوداين  رجل  وهو  توفيق  ك�صخ�صية  �صخ�صية 
مر هو ما  من �صخ�صية طراد البدوي، والنهر اأكرث غربة بالن�صبة يل من ال�صحراء، هذا االأ
البحث  ووثائقه، هذا  ال�صودان،  الرق يف  تاريخ  واأبحث كثريًا جدًا يف  اأكرث،  اأتق�صى  جعلني 
املكتبي وال�صفاهي حقق ح�صورًا الفتًا ل�صخ�صية توفيق كاد يع�صف ببطل الرواية. مبعنى اأن 
خويف من اأال ت�صعفني املخيلة مبا يلزم عن �صخ�صية �صوداين رقيق، جعلني اأكرث حر�صًا وداأبًا 

يف البحث واال�صتق�صاء. 
ك�نت  �أو�خر فرب�ير 1991م  ب�رد من  ك�نت هذه �جلملة يف �صب�ح  �لرو�ية  ف�حتة    $
�ل�صم�ء بي�ص�ء و�ص�فية هذ� توثيق للزمن، وقد تكرر �أي�ص� يف كثري من مق�طع �لرو�ية. 

هل ك�نت هن�ك ق�صدية من �لرو�ئي يو�صف لهذ� �لمر؟

الثانية،  وهو زمن حرب اخلليج  بزمن حمدد،  الرواية  اأحداث  اأربط  اأن  اأردت  نعم،   -
واأحداثها  رواية  اأي  ف�صاء  اأن  اأعتقد  اأنا  احلرب.  واأثناء  قبيل  احلدث  تنظيم  هو  والتكرار 
اأن لكل  اأو تعميمهما، مبعنى  و�صخ�صياتها هو ما يفر�ض تخ�صي�ض املكان وحتديد الزمان، 
ثر احلرب  رواية اأ�صلوب كتابتها املنا�صب، ويف القارورة كان حتديد الزمن اأمرًا حتميًا نظرًا الأ
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-التي تتحفز يف اخلفاء- على ال�صخ�صية الرئي�صة. اأي اإن حدوث احلرب �صاهم بكل تفا�صيل 
نني اأرى اأن احلرب واآثارها  حداث. ولكن مل تكن رواية حرب باملعنى ال�صائع، الأ الوقائع واالأ
االجتماعية وال�صيا�صية مهمة على م�صتوى التحكم يف م�صري ال�صخ�صية فح�صب. ال اأن تتحّول 

الرواية اإىل تقرير حربي يومي. 

$  يف »�لق�رورة« خفف يو�صف �ملحيميد من �للغة.. وجل�أ �ىل �ل�صرد �حلك�ئي �مل�صوق. 
هل هذ� يعني �أن �للغة �ل�صعرية مل تعد هي �لره�ن على جن�ح �لعمل �لرو�ئي �ملحلي؟

�صعرية؟  لغة  على  تتكئ  نها  الأ فقط  رواية  تنجح  اأن  ميكن  هل  بدوري،  اأت�صاءل  اأنا   -
نها تفرغت  ن كاتبها اتخذ احلكاية اأ�صا�صًا لها؟ وهل تنجح رواية الأ وهل تنجح رواية فقط الأ
�صلوب التحليل النف�صي لل�صخ�صية؟ وهل.. وهل؟ اأقول بكل ثقة:ال! الرواية تعتمد على قدرة  الأ
ويف  احلاجة،  عند  اللغة  جماليات  ا�صتثمار  ويف  جيدًا،  احلكي  توظيف  يف  وبراعته  الروائي 
جابة عن  االإ قليال يف  اال�صتفا�صة  اإىل  �صاأ�صطر  مر.  االأ لزم  كلما  وال�صخ�صية  املوقف  حتليل 
هذا ال�صوؤال ولتعذرين اأنت والقارئ، ففي الثمانينيات امليالدية �صاد اعتقاد اأن اللغة ال�صعرية 
هي اأ�صا�ض الق�ض، واأن العموم يف الق�ض هو من جماليات الن�ض احلديث، مبعنى اأن جمرد 
ظهور احلكاية يف الق�صة، اأو ا�صم �صخ�صية اأو مكان هو مما يجعل هذه الق�صة ق�صة تقليدية 
الفاعل  بني  يفّرق  وال  اجلملة،  يقيم  ال  ممن  ا  بع�صً جعل  مر  االأ هذا  اإلخ،  و..  و..  و�صطحية 
خطاء والفو�صى، يقتحم هذا النمط من الق�ض،  واملفعول، وال تخلو ق�صته من جي�ض من االأ
الق�ض لدى هذا  لغة  التمكن من  ب�صبب ق�صر  فظهرت خزعبالت ق�ص�صية وغمو�ض خمّل 
اأدوات احلكي  امتالك  بعيدًا عن  الرواية،  للحكاية يف  الرتويج  ن هو  االآ اأخ�صاه  وما  البع�ض. 

وبراعة ال�صرد التي تتكئ على خربة ومعارف متعدّدة وموهبة يف قود احلكاية. 

بالغة  رواية  اإىل  تتحّول  لكنها  �صخيفًا،  �صحفيًا  خربًا  تبدو  قد  اغت�صاب  حكاية  مثاًل 
اجلمال على يد كويتزي بعنوان اخلزي. وحكاية املولود الذي مات حلظة املخا�ض هي حكاية 
�صاذجة ومكررة، لكنها تتحّول اإىل حدث اإن�صاين ماأ�صاوي مذهل بقلم الروائية مي التلم�صاين 
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ت�صبح  لكنها  وماألوفة،  اأكرث من عادية  تبدو  اأن هناك حكايات  قوله:  اأردت  ما  دنيازاد.  يف 
روايات ناجحة اأو فا�صلة تبعًا للروائي وقدراته. 

نثى �ملثقفة تتعر�ص للخديعة من رجل ب�صيط جًد�. هل �لرو�ية  $ منرية �ل�ص�هي �لأ
تطرح ه�ص��صة منوذج �ملثقفة لدين�؟

- ال، لي�صت امل�صاألة بهذا ال�صكل حتديدًا، واإمنا تطرح ه�صا�صة الواقع واحلياة، و�صهولة 
تزوير احلقائق وتلفيقها، اإ�صافة اإىل اأن اخلربات لدى املراأة املثقفة، والتي هي دودة كتب يف 
الرواية، تخ�صر اأمام خربات احلياة لدى الرجل الب�صيط، ف�صال عن ظروف احلرب التي ترّبر 

كل �صيء، واأن ال �صوت يعلو فوق �صوت املعركة. 

كيف  �جلميع.  مع  ب�قتد�ر  �خلديعة  م�ر�صت  �لتي  �ل�صخ�صية  هذه  �لدٌح�ل  علي   $
قب�صت على هذ� �لنموذج �لفهلوي وهو منوذج مفقود يف �لرو�ية �ملحلية؟

- يا اإلهي! ب�صراحة اأعتقد اأنك اختزلت هذه ال�صخ�صية مبفردة بالغة الدقة الفهلوي، 
خرين مبعرفته بكل �صيء، واأنه حجة يف كل جوانب  الذي يتكلم يف جميع املو�صوعات، ويوهم االآ
احلياة، وهو ال يعرف منها �صوى ال�صطح. لقد اأرهقني هذا الرجل، فبقدر ماكان حمرّيًا يل، 
اأظن  اأحببته وا�صتمتعت بتكوين مالحمه وعبثه وخبثه اللذيذ!  بخداعه وا�صتهتاره، بقدر ما 
اأننا بحاجة اإىل املزيد من ر�صد مثل هذه ال�صخ�صيات، وقد حاولت يف )القارورة( اال�صتغال 
على العديد من ال�صخ�صيات، منهم الفهلوي كالّدحال، ومنهم الالمبايل اأو املذعن ك�صخ�صية 
ب، اأو ال�صخ�صية القلقة والنزقة التي ال تر�صى باأي �صيء، ك�صخ�صية االبن املتدّين. رمبا  االأ

جنح بع�صها كونه عن�صرا رئي�صًا يف الرواية. 

$ هل نقول: �إن �لرو�ية تتجه �إىل ر�صد �ل�صر�ع �لطبقي.. و�إن خديعة �لدٌح�ل ملنرية 
هي �إفر�ز لهذ� �ل�صر�ع �ل�ص�مت؟

- بال�صبط، هي حماولة ر�صد متايز طبقي، ولي�ض �صراعًا، �صواء متثل ذلك عرب التمايز 
اأي جمتمع يحتوي على خليط  اأن  تعلم  �صابه. فكما  ما  اأو  اأو اجلن�صي  املناطقي  اأو  الوظيفي 
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اأن  طراف، مبعنى  اأن عنا�صر القّوة تتباين وتتمايز تبعًا للموقف ولالأ اإذ جتد  ومتايز فئوي، 
التمايز اجلن�صي قد يتفّوق على الطبقي يف موقف، وقد يخ�صر يف موقف اآخر، واأحيانًا التمايز 

املناطقي والقرب من املركز يهزم الطرف.. وهكذا. 
للكويت  �لعر�قي  �لغزو  ر�ئحة �حلرب وك�ن هن�ك مت��ص بني  �لرو�ية ح�صرت  يف   $

وخديعة علي �لدٌح�ل ملنرية �ل�ص�هي. م� دللة هذ� �لربط بني �حل�دثتني؟

- ال اأحب اأن اأقول ما مل تقله القارورة! ولكن ال باأ�ض من بع�ض التو�صيح، فالعالقة لها 
ما يربرها، فثمة عالقة بني املراأة واملدينة، فكلتاهما تتعر�صان اإىل خديعة، وثمة عالقة بني 
حربني، اإحداهما �صخ�صية �صغرية، واأخرى دولية كبرية، ثمة خطوط مت�صابهة بني فو�صى 
اإن  اأقول:  اأن  اأريد  الدّحايل!  الغزو  اأو  العراقي،  الغزو  وبني  اخلطة،  تلقائية  اأو  التخطيط، 
اأما يف حرب  و�صتات وفو�صى ومقابر جماعية،  النهاية جمّرد خدع كربى،  احلروب هي يف 
العراق فكلنا ع�صنا ما يحدث من ع�صوائية، ف�صدام مل يكن يعرف ما يريد، قال اإنه �صيحّرر 
التا�صعة  العراقية  الكويت املحافظة  اأن  اأكد  ثم  الكويتية،  املعار�صة  واإنه جاء لنجدة  الكويت 
التزوير  ثم  احلّب،  ثم  الليلية،  املحادثة  بلعبة  بداأ  الدّحال  كذلك  اإلخ.  ثم..  ثم..  ع�صرة، 

والتلفيق، وانتهى يف املحكمة. 
$ يف كل مرة ك�نت منرية �ل�ص�هي تك�صف �صيًئ� من خديعة علي �لدٌح�ل وهذ� م� �أك�صب 

�لرو�ية قدًر� كبرًي� من �لت�صويق. لعبة �لت�صويق كيف كتبه� يو�صف بهذه �لرب�عة؟

مل  خمبوء  �صّر  فثّمة  والتاأجيل،  خفاء  االإ على  يعتمد  الت�صويق  كان  الرائحة  فخاخ  يف   -
خري. اأما يف القارورة فكان الت�صويق ومتعة  اأ�صّرح به، بغر�ض ا�صتدراج القارئ حتى الف�صل االأ
زمة، ثم بداأ الك�صف �صيئًا ف�صيئًا، كل  ال�صرد قد اعتمدا على الت�صريح اأوال عن احلادثة واالأ
يتبعه  الذي  ال�صرد،  تنامي  يعني  مبا  احلقيقة،  من  جرعة  يقدم  الرواية  ف�صول  من  ف�صل 

بال�صرورة تنامي احلدث وال�صخ�صية. 
�أطي�ًف� متعددة على �مل�صتوى �لفكري و�لنف�صي..  �أ�صرة �ل�ص�هي ك�صخ�صي�ت متثل   $

هذه �لتعددية هل ك�نت مق�صودة.. وهل هي ترميز مل� يجب �أن يكون عليه �ملجتمع ؟ 

- بالطبع كانت مق�صودة، وهي بال�صرورة طبيعية جدًا، اأق�صد اأن تنّوع الفكر والوعي 
�صرة متثل �صريحة من املجتمع، بل هي جمتمع م�صّغر،  خر. واالأ والطبائع تختلف من �صخ�ض الآ
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وتنّوعها الفكري والنف�صي واخللقي هو تنّوع لهذا املجتمع. وقد كنت اأ�صري بطريقة اأو باأخرى 
فكار، فاحلوار فيما بينها  طياف، رغم اختالف الروؤى واالأ اإىل �صرورة التعاي�ض بني هذه االأ
خر، اأي اإن احلوار ال يعني البحث والو�صول اإىل فكرة موحدة  قناع اأحداها بوا�صطة االآ لي�ض الإ
خر، واإمنا احرتامه، باأن  اأبدًا بل لتكري�ض التنّوع واإثرائه، وعدم م�صادرة فكر الآ وم�صرتكة، 

يتعاي�ض معه ويطوره اأو يتطّور به. 
$ م� قبل �لنه�ية يف رو�ية �لق�رورة ك�نت هن�ك تنبوؤ�ت ملنرية �ل�ص�هي وهي تهذي مب� 
�صيكون له� يف �مل�صتقبل. كنت �أرى هذ� �لتنبوؤ ميثل نه�ية �لرو�ية.. هل �أرهقتك خي�ر�ت 

�لنه�ية يف �لرو�ية ؟

مر يا طامي؟ هل كنت معي حلظة الكتابة؟ يبدو اأن ح�صا�صيتك عالية جدًا جتاه  - ما االأ
اأهمية  اأوليه  اأمر  ونهايتها، وهو  الرواية  بداية  اأمام  بال�صبط كنت مرهقًا  الروائية؟  الكتابة 
خري كان منا�صبًا  االأ الف�صل ما قبل  والتنبوؤ، وهو  اال�صت�صراف  اأن ف�صل  واأتفق معك  كربى، 
خري، الذي تاله مبا�صرة، كان عبارة عن  لو�صع نقطة النهاية، لكنك الحظت اأن الف�صل االأ
ين للبطلة، واإحراق الورقة التي حققت لها اخلال�ض  �صفحتني ال اأكرث، وهي العودة اإىل الزمن االآ
ب والقا�صي، حتى  من البطل، ثّمة ترميز للمق�ض اأواًل، وللحرق الذي التهم ا�صم البطل واالأ
خري املكثف كان ال بد منه، وهو كما اأرى  هي، اإذ ارتع�صت اأمام حلظة املوت. هذا الف�صل االأ

خرية التي اأقفلت بها البناء الروائي.  الطوبة االأ
$ كت�بة �للحظة �لر�هنة يف �لرو�ية �ملحلية ن�درة جًد�.. كيف تعلل هذه �لندرة.. وهل 
وىل رو�ئًي� بذ�كرة م��صوية ويتدرج حتى ي�صل �إىل  على �لرو�ئي �ملحلي �أن يكتب جتربته �لأ

كت�بة �للحظة �لر�هنة. ؟

اأو  ن  االآ كانت  فلو  �صوؤالك،  يف  الراهنة  اللحظة  ماهية  على  يعتمد  مر  االأ اأن  اأت�صور   -
وىل، وم�صت�صرف  ن يف هذه اللحظة، فاأظن اأن الروائي هو متاأمل بالدرجة االأ مما يحدث االآ
تي، بالتايل من ال�صعب اأن تكتب عن احلرب اأو عن احلب واأن تعي�صه، ال بد من فا�صل  لالآ
بالذاكرة  تعني  كنت  اإذا  اأما  بعد،  �صخو�صك عن  اأو حياة  تتاأمل حياتك  كي  منا�صب،  زمني 
�صدقاء الروائيني من تاأمل عامل قروي قبل ع�صرات ال�صنني  املا�صوية هو ما يكتبه بع�ض االأ
ين، بعامله  حداث، فرمبا يعود ذلك اإىل وعي الروائي، وترّدده اإزاء االآ وترميز لل�صخ�صيات ولالأ
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دوات اأحيانًا،  ول، وعدم ثقة باالأ وهزائمه ومدينته و�صخو�صه، حذرا من الرقيب يف املقام االأ
فالرواية اأكرث الفنون م�صاغبة- كما تعرف- وهي مما يجلب القلق للمتلقي وللروائي على حد 

ذى.  �صواء. فاأن تتطّرق للحظة الراهنة باأحداثها وم�صمياتها فذلك مما يجلب االأ

هذه  عن  حتدثن�  هل  للفتي�ن.  رو�ي�ت  عن  �لكت�بة  يف  �ل�صردي  م�صروعك  لك   $
�لتجربة؟

طفال،  - لقد اأحببت الكتابة للطفل يف مرحلة مبكرة، و�صدر يل العديد من ق�ص�ض االأ
وبعد دخويل اإىل ف�صاء الرواية، والن�ض ال�صردي الطويل، ا�صتهوتني الكتابة للفتيان والفتيات، 
االلتزام  و�صرورة  واملتو�صطة،  املبكرة  الطفولة  مراحل  واأعباء  �صروط  من  التخل�ض  مبعنى 
بقامو�ض الطفل اللغوي، فكانت م�صاغبة الفتيان والفتيات اأكرث حّرية، من هنا بداأت م�صروع 
وىل، وعنوانها �صّر بيت املوت، وهي ق�ص�ض  حكايات جندية التي �صدر منها قبل اأيام الق�صة االأ
تراهن على املكان والغرائب والده�صة، مبعنى اأنها تتكئ على لذة ال�صرد ومتعة القارئ، ف�صال 
عما اأقّدمه فيها من روؤى واأفكار، ولدّي الكثري من الق�ص�ض يف هذا ال�صياق، وهي باملنا�صبة 
- تعد ق�ص�صًا طويلة، اأو روايات ق�صرية. هذا النمط من الكتابة لي�ض موجودًا اإطالقًا على 
املتعوي  وللجانب  وال�صباب،  طفال  االأ قراءة  باأهمية  والإمياين  ال�صبب،  لهذا  املحلي،  امل�صتوى 
هذا  يف  قوله  اأود  ما  الكتابة.  من  النمط  هذا  اإىل  دخلت  الكتابة،  حلظة  ي�صاحبني  الذي 
ال�صدد: اأنني ال اأتفق اأبدًا مع ما يطرح لدينا من كتابات لل�صباب يف الداخل، يقوم بها اإخوة 
نها تراهن على الت�صلية فح�صب، دون اأن تقّدم الروؤية اجلديدة، ودون اأن تذكي جانب  عرب، الأ

املغامرة والك�صف عن املحجوب لدى القارئ ال�صاب، ودون اأن ترتك اأثرًا ما يف نف�صه. 

ن كيف ينظر �لن��صر �لعربي للرو�ئي �ملحلي.. وهل مت جت�وز �ل�صتنز�ف جليب  $ �لآ
إبد�عه �لرو�ئي.. يو�صف �ملحيميد كيف يرى هذه �لعالقة بني  � �لرو�ئي �إىل �لتع�مل مع 

�ملبدع �ملحلي و�لن��صر �لعربي؟

- ملاذا ال ن�صاأل كيف ينظر الروائي املحلي اإىل نف�صه؟ اأظن اأن املاأزق الذي يتعر�ض له 
الروائي اخلليجي عمومًا، هو يف �صذاجة تعامله مع النا�صر، وا�صتعجاله الن�صر حتى لو دفع 
للنا�صر ما دفع. اأنا اأت�صاءل: ملاذا ال يعترب الروائي لعبة الن�صر جمّرد لعبة موازية للعبة الكتابة؟ 
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دبي يف  االأ والتاريخ  دائمًا،  �صواب  على  لي�ض  الروائي  ن�صي  يرف�ض  الذي  النا�صر  اأن  مبعنى 
العامل ك�صف مثل ذلك، روايات يعتذر عنها النا�صرون، وما يلبث اأن يقبل بها نا�صر �صغري، 
ويطبعها، فتحقق له املجد كنا�صر. من هنا اأرى اأن على الروائي اأن يعر�ض روايته على نا�صر 
اإىل اجلحيم!  بها  فليذهب  اإ�صدارها،  ويتبنى  بها  يحتفي  لها من  يجد  ولو مل  وثالث،  واآخر 
ليمزقها ويكتب رواية اأخرى. األي�ض التحّدي وال�صرب والتحّمل من �صفات الروائي، كيف اإذًا 
همال؟ ثم يا اأخي هل من املعقول اأن ت�صرف  يرك�ض اإىل ح�صابه البنكي كي ينقذ ن�صه من االإ
الكتابة  اآخر يف  وقتا  ثم ت�صرف  باحث،  اأي  وتتق�صى، مثلك مثل  وتنقب  تبحث  وقتًا طويال 
كوميديا  تلك  اأن  اأظن  كتابك،  لطباعة  بالدفع  �صاهم  اأي�صًا  لك  يقول  من  وياأتي  واملراجعة، 

�صوداء حقا. 

يقراأ  اأن  وهي  بطريقة طبيعية وحمرتمة،  رواياتي  النا�صر  يعامل  �صخ�صيًا  بالن�صبة يل 
الرواية، اأو يحيلها اإىل جلنة قراءة، ت�صادق على جودتها، ثم يتبنى طباعتها بعد توقيع العقد 
بيننا، واأظن اأن هناك بع�ض الروائيني املحليني قد و�صلوا اإىل مثل هذه املرحلة، وهي مرحلة 
مهمة يف تاريخ الروائي، والكاتب.. عمومًا، لعل من اأهم فوائدها �صعور الروائي باأهمية ما 

يكتب، عرب ترحيب النا�صرين به، ولي�ض ترحيب جيبه فح�صب. 

 املصدر:
جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 28 �صعبان 1427هـ ـ 21 �صبتمرب 2006م ـ العدد 13968.
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الروائي يوسف المحيميد:

ال أكترث بما ُيثار حولي من لغط

$  بعد �أي�م قليلة من �صدور رو�يتك �لر�بعة »نزهة �لدلفني« هل �أنت على قلق.. �أريد 
وىل من �صدور عمله وهو يرتقب ردة  �أن �عرف كيف تكون هو�ج�ص �ملبدع يف �للحظ�ت �لأ

ن.. �ألي�ص كذلك؟  �لفعل من �لق�رئ، من �لن�قد. �أ�صي�ء كثرية ل بد �أنك تهج�ص به� �لآ

�صدقاء، وهي مهمة ب�صكل اأو باآخر، لكنني  وىل من االأ - بالطبع اأنا اأتلقى االنطباعات االأ
والف�صل  النجاح  اأن  بداياتي،  منذ  عليه  نف�صي  دت  عوَّ ب�صيط  ل�صبب  ر،  تت�صوَّ كما  قلقًا  ل�صت 
تباينت حولها  و»القارورة«  الرائحة«  و»فخاخ  »لغط موتى«  الثالث  ن�صبيان، فرواياتي  اأمران 
مر اأك�صبني اخلربة واحل�صانة، فل�صت مكرتثًا كثريًا مبا يحدث  راء حد التناق�ض. هذا االأ االآ
حويل من لغط، اأكتب بثقة ويف ذهني م�صروع روائي طويل مل يكتمل، لكنني اأخطو به بوعي 
العربي  امل�صتوى  على  خ�صو�صًا  نتائجه،  اأح�صد  اأنذا  وها  االكتمال،  �صوب  وب�صرية  وروؤية 
ويف اخلارج، فحني اأتلقى الدعوات للم�صاركة يف ملتقيات الرواية، وتعقد ندوة حول اأعمايل 
يجعلني  هذا  اأخرى،  لغات  اإىل  اأعمايل  لرتجمة  املرتجمني  طلبات  اأتلقى  وحني  الروائية، 
وىل يف م�صوار طويل، لكنني اأمتلك القلق حول ا�صتغايل  مطمئنًا اإىل اأنني حققت اخلطوة االأ
نني ل�صت  وتطوير اأدواتي والتقاط مو�صوعاتي. اأما القلق من اإ�صدار واحد فل�صت معنيًا به، الأ
لبوم غنائي، مبعنى اأنني احرتم القارئ كثريًا، لكنني ل�صت حتت  مغنيًا ينتظر اأعلى املبيعات الأ

و�صايته. 

مر �ص�ق�ً.. �مل�صقة ت�أتي من ن�صج حك�ية  $  �أن ت�صنع رو�ية تقوم على حك�ية حب يبدو �لأ
خمتلفة �أن تكون ق�صة حب ��صتثن�ئية يتد�وله� �لع�ص�ق لتكون ر�فد�ً خلي�بتهم، و�أ�ص�ألك م� 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

2��

�لذي حر�صك على �أن تكون نزهة �لدلفني تتجه �إىل هذ� �لبعد �لع�طفي �خل�ل�ص؟ 

والقلق  وال�صك  فاحلب  �صمولية،  اأكرث  نظرة  العمل  اإىل  نظرت  تكون  اأن  اأمتنى  كنت   -
بداعي  االإ الن�ض  من  واملوقف  وال�صيا�صي  االجتماعي  والقمع  واخلوف  وال�صمت  والوحدة 
وعالقته بال�صيا�صة، كلها كانت مطروحة يف »نزهة الدلفني«، بالطبع لن اأطالب كل من يقراأ 
اأن ي�صل اأو يعرث على كل هذه العنا�صر اأو الثيمات، بل لعل من جماليات اأي ن�ض اإبداعي اأن 
اإيكو  مربتو  الوردة« الإ »ا�صم  اأذكر كيف خلقت رواية  املتعددة حوله. ما زلت  القراءات  يفرز 
بالتاأويل  املخت�ض  ال�صيميائي  وهو  القراءة حولها،  لعبة  اإيكو  اأتقن  قراءاتها، حيث  جداًل يف 
الرائحة« و»القارورة«،  القراءات حول روايتي »فخاخ  تباين  اأتامل  القراءة. ما زلت  ونظرية 
فيها،  »امليتاق�ض«  التقط  وهناك من  »القارورة«  ال�صاردة يف  الذات  ا�صتغل على  فهناك من 
وهكذا تتعدد القراءات وتتباين وتختلف، ويف النهاية ترثي الن�ض جيدًا. اأما ما حر�صني على 
هم، ولكن كما قلت لك هناك من  اال�صتغال على تيمة احلب، فاأظن اأنها التيمة اخلالدة واالأ
�صينظر اإىل اأبعاد اأخرى، عن حب مهاجر مثاًل، عن �صخ�صيات قلقة غري قادرة على التعبري 
عن ذواتها، رغم اأنها �صخ�صيات مبدعة وقد تكون مثقفة، اإال اأن البعد االجتماعي ال�صاغط 
ن�صف اأ�صياء كثرية ميكن جتاوزها لدى هذه ال�صخ�صيات. كما اأن حا�صة اللم�ض كانت فاعلة 

كثريًا يف الن�ض، فاليد اأو الدلفني كانت قادرة اأن حتدد حياة وتنقذ اأو ُتدّمر. 

$  هل ك�ن �لتك�ء على �أطر�ف ثالثة يف عالقة �حلب لكي مينح �حلك�ية تعقيد�ً ي�صد 
يقلق عالقة  �أحمد �جل�ص��صي مل ي�صكل ح�صوره ه�ج�ص�ً  �أن  إذ� م� لحظن�  � �لق�رئ.. هذ� 

�حلب. هو ك�ن �أ�صبه بدور �لع�ذل �لطريف. ومل يكن �صريك�ً حقيقي�ً يف لعبة �حلب؟ 

خرى »خالد اللحياين« وقلقه وتخيالته وحتليالته حول  - قد تكون اأ�صئلة ال�صخ�صية االأ
�صديقه مل تاأت عبثًا، قد تكون اأوهامه حقائق وقد تكون خالف ذلك، بل قد تكون نتاج نف�صية 
�صخ�صية ماأزومة ومعقدة وم�صطربة �صلوكيًا. مبعنى اأن �صخ�صية »اجل�صا�صي« موؤرقة ون�صطة 
يف عالقة احلب الغريبة تلك، لكنها �صخ�صية ذكية ت�صتطيع اأن تلعب برباعة وبخفاء، اأن تتخذ 
اأنها قد تكون �صخ�صية غام�صة  املو�صوع هزاًل يف الظاهر، وحتيكه جدًا يف الباطن، مبعنى 
وغري مفهومة الداخل، خ�صو�صًا واأن طفولته و�صبابه كانت متقلِّبة وغري م�صتقرة، �صواء على 
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امل�صتوى احلياتي االجتماعي، اأو على م�صتوى املوقف والفكر. 

$  �للغة ك�نت �صيدة �لرو�ية. وك�نت متو�ئمة مع ح�لة �لطغي�ن �لع�طفي يف �لرو�ية.. 
تكون  و�أن  �للغة..  و�آخر وذلك على م�صتوى  �ملغ�يرة بني عمل  تتولد لديك  �صوؤ�يل كيف 
�إىل عبء يرهق �لن�ص  �أن تتحول  �أن تنجو به� ودون  �للغة بهذه �لره�فة كيف ��صتطعت 

�ل�صردي؟ 

لتعدد  نظرًا  الرواية  خ�صو�صًا  ال�صردي،  الن�ض  يف  اللغة  حيال  يقني  لدي  دائمًا   -
جوهرها  فرواية  والتفا�صيل،  حداث  واالأ املواقف  تباين  اأو  جهة،  من  وتباينها  ال�صخ�صيات 
اللغة  اللغة فيها بقوة، ولكن لي�صت تلك  اأن حت�صر  احلب و�صخ�صيتها الفاعلة �صاعر، ال بد 
املوؤرقة واملعقدة واملرهقة التي جتعل احلدث يطي�ض، واإمنا اللغة الرهيفة التي تخدم ال�صرد 
مبجملها،  جتربتي  تتبعت  فلو  ذلك،  ا�صتطعت  كيف  �صوؤالك  عن  اأما  ده.  حتيِّ اأو  ت�صلبه  اأن  ال 
وت�صاعدها يف االحتفاء باللغة منذ اأوىل جتاربي، وحتى ذروة اال�صتغال على جماليات اللغة 
ك الكرا�صة«، الكت�صفت اأن امل�صاألة تعتمد على خربة ودراية  و�صعرنتها يف »ال بد اأن اأحدًا حرَّ

ن و�صلت اإىل كيفية ا�صتثمار كل ذلك يف خدمة ن�صي الروائي.  وتراكم اإبداعي لكنني االآ

�ص�رة  $  �لكف.. �لدلفني م� هي �لعالقة بينهم� كرمز للغرق وللنج�ة. ومل�ذ� ك�نت �لإ
�إىل �لدلفني بهذه �لكث�فة يف �لرو�ية؟ 

ل من كف عادي اإىل دلفني من خالل ر�صائل اجلوال بني ال�صاعر »خالد«  - الكف حتوَّ
اأ�صبح رمزًا للنجاة، فالدلفني كحيوان مبارك كان رمزًا للنجاة،  وال�صحيفة »اآمنة«، ومنها 
ومنقذًا للغرقى، فخالد كان غريقًا يف ال�صاأم وامللل والوحدة يف غرفته الباردة يف بلدة »حقل« 
من  واأنقذه  اجلميلة  ب�صمرتها  »اآمنة«  يد  كان  الذي  الدلفني  جاء  حتى  �صًا،  مدرِّ يعمل  حيث 
نه هو هيكل الرواية، وهو مربر خلق  ال�صاأم والوحدة، اأما عن ح�صور الدلفني بهذه الكثافة فالأ
ذا هي وقود العالقة بني ع�صيقني، وبطل العالقة  العالمة والن�ض اأ�صا�صًا. فلو كانت مثاًل االإ

�صبحت الوردة هي احلا�صرة بقوة وكثافة يف الن�ض.  ذا وردة، الأ ى االإ �صاعر، و�صمَّ

جن�صيته�  �مل�صريي  �آمنة  ومن  �لقطرية  جن�صيته  �جل�ص��صي  �أحمد  من  نزعن�  لو    $
ملالحمهم�.  �صيحدث  �ختالف�ً  هن�ك  ب�أن  �صعرن�  مل�  �ل�صخ�صيتني  �صعودة  ومت  م�ر�تية  �لإ
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�صعودية  �حلب  ح�لة  تكن  مل  ومل�ذ�  م�..  م�أزق  من  هرًب�  هي  �لتجني�ص  م�ص�ألة  ك�نت  هل 
خ�ل�صة؟ 

- )ي�صحك( اأخ�صى اأن ينتبه اإىل �صوؤالك د. غازي الق�صيبي ويعاقبني على عدم �صعودة 
ال�صخ�صيات، وال مينح روايتي »نزهة الدلفني« تاأ�صرية دخول! فيبقى الدلفني ال�صحوك حزينًا 
ومنفيًا على �صواطئ البالد. طبعًا �صوؤالك هذا كان افرتا�صيًا، وفهمت منه اأنك ت�صاأل ملاذا مل 
»ت�صعود« ال�صخ�صيات حتى تثري بع�ض ال�صجة يف الداخل، فقد اأ�صبح احلديث عن »ال�صعودي« 
و»الريا�ض« فاكهة ال�صحافة التي ال متل من لوكها. قلت لك منذ البداية ل�صت معنيًا باللغط 
وال اأتو�صله، فلو اعتمد الن�ض اأ�صا�صًا كما ر�صمته بدءًا على �صخ�صيات كهذه فلن اأتردد، ولي�ض 
الن�ض عالئق  �صعودية لرتتب على  الثالث  ال�صخ�صيات  لو كانت  بل  ر،  تت�صوَّ ماأزق كما  ة  ثمَّ

ن عن ن�ض اآخر.  ث االآ اأخرى، وو�صائل لقاء خمتلفة جذريًا، مبعنى اأنك تتحدَّ

�مل�صرح  ب�تخ�ذ هذ�  �لع�طفية.. هل هو حت�يل  حد�ث  �لأ �لق�هرة م�صرح  مل�ذ� ك�نت   $
�صو�ر له� �أي�ص�ً ح�لته� �لع�طفية  حد�ث �لع�طفية. �ألي�صت �ملدن ذ�ت �لأ �ملفتوح ل�صي�غة �لأ
وله� م�صرحه� �خل��ص به�. يف ت�صوري �أمل يكن �أجدى توطني هذ� �حلب د�خلّي�ً وب�لت�يل 

�صوف تفوز بح�لة حب ��صتثن�ئية يف �صي�ق �لتن�ق�ص�ت �لتي نعي�صه�؟ 

- طبعًا هذا �صحيح، فلو كانت الريا�ض، اأو جدة اأو غريهما ف�صاء العالقة، فلن تظهر 
عالئق  يف  اخل�صو�صية،  �صديدة  بل  خا�صة،  حاالت  لها  مدن  وهي  اإطالقًا،  ال�صكل  بهذا 
حداث  ن االأ احلب والع�صق واملواعيد، لكن »نزهة الدلفني« راهنت على »القاهرة« كمكان، الأ
والتفا�صيل واملكان والنيل ال ميكن اأن جتدها اإال يف مكان مفتوح �صيئًا ما كالقاهرة اأو بريوت 
فيها  يعرفهم  ال�صخو�ض باحلب واحلياة يف مدن ال  ولع هوؤالء  اإىل  اإ�صارة  اأنه  ثم  اأو دم�صق، 
ل اإىل  اأحد. اأنا اأمتنى اأن ال تتحول نقا�صاتنا حول الرواية على ما يجب وما ال يجب. واأال نتحوَّ
موظفني يف وزارة العمل اأو وزارة الثقافة، ونبحث عن اأمور »ال�صعودة« و»التوطني«، فالرواية 

ماكن.  كما تعلم ف�صاء متعدد ال�صخ�صيات واالأ

�ل�صطوة  بتلك  تكن  �أنه� مل  �إل  رئي�ص يف �حلك�ية  �أنه� لعب  برغم  �مل�صريي  �آمنة   $
نثوية، مل تكن ذلك �لت�ص�د �لد�خلي �لذي يخلق ح�لة من �ل�صر�ع ب�لفوز بقلبه�. �أل  �لأ
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ت�صعر �أنه� ك�نت �أقل من �أن تكون ملهمة �أو �أن تكون �أنثى �لده�صة؟ 

اأثرًا  اأقوى  اأحيانًا  الظالل  واأثرها، حيث  �صياء  االأ تلتقط ظالل  اأن  اإىل  اأحيانًا حتتاج   -
من ال�صيء ذاته، فالرجالن كانا عبارة عن املراآة ملا حتدثه هي من اأثر، فهي موؤثرة ب�صمت 
اإثارة نزاع �صمني وعميق بني �صديقني يحبانها معًا، كما كانت حا�صرة  وذكاء، قادرة على 
�صخا�ض  اأنها قادرة على اأن متنح احلب الأ ك�صخ�صية جماملة ال تريد اأن تفقد اأحدًا، توحي 
يدي بتلقائية حكمها املوقف،  عديدين، وقد تلحظ اأثر �صلوكها وبراعته منذ حلظة متا�ض االأ
خرية يف العالقة، األي�صت كانت تدير احلكاية برباعة بني الع�صيقني؟ اأمل  وحتى اللحظات االأ
ت بعالقته باملراأة  ا حينما انتقمت من �صديقها »اللحياين« وقد �صكَّ ت�صربهما ببع�صهما بع�صً
نثى الطروب، التي ت�صتثري من حولها بالغناء والرق�ض والنظرات؟ اأنا  املحجبة؟ اأمل تكن االأ

اأرى ذلك، ولك راأيك بالطبع، وقد يجد القارئ ما مل جتده وما مل اأق�صده اأنا اأي�صًا. 
$ م�ص�عر �صخ�صية �ل�ص�عر خ�لد �للحي�ين ك�نت يطغى عليه� �جل�نب �حل�صي. لذ� 
ك�نت �مل�ص�هد �حل�صية ط�غية يف �لرو�ية. هذ� �حل�صد �حل�صي هل ك�نت له ق�صيدة بحيث 

يعرب عن �لع��صق �خلليجي �ملغرم ب�جل�صد؟ 

- وهل ميكن اأن تبنى عالقة حب وهي ت�صتبعد احل�صي متامًا؟ �صخ�صيًا ال اأتفق معك هنا 
األي�ض العامل كله، ويف مقدمته  ن�صان اخلليجي، وكاأمنا هو قادم من كوكب جمهول،  حول االإ
»غانياته  روايات غابرييل غار�صيا ماركيز عن  اآخر  تكن  اأمل  املتقدم معنًيا باجل�صد،  العامل 
خرية »اإحدى ع�صرة دقيقة« كانت ترتكز على اجل�صد،  احلزينات« ورواية باولو كويليو قبل االأ
خرية كان اأي�صًا على اجل�صد، يبدو  وا�صتغال النم�صاوية »يلينيك« احلائزة على نوبل ما قبل االأ
اأننا ن�صدق �صريعًا ما يقال عنا، وما يثار حولنا. اأعرف اأن املجتمعات املغلقة واملحافظة تزداد 
الرغبة فيها اإىل اجل�صد، لكن ذلك ال يعني انتفاء الرغبة عند غريها من املجتمعات املفتوحة، 
هي فطرة اإن�صانية تقوم عليها احلياة. ما قدمته الرواية من م�صاهد ح�صية كانت مربرة تبعًا 
للعالقة، وكثريًا ما قلت يف حوارات �صابقة، اإن ح�صور اجلن�ض يف الرواية يجب اأن يكون مربرًا 

واإال حتول اإىل هدف ت�صويقي مفتعل وممجوج، وهذا ما ال اأومن به. 

$  مل�ذ� �حلب و�ل�صحر يتالزم ح�صورهم� يف �لرو�ية. كم� حدث لو�لد �آمنة؟ 

العا�صق  يقول  فحني  والع�صق،  الوله  درجات  اأعلى  يعني  املجازي  مبعناه  ال�صحر  اأواًل   -
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برتكيبته  ح�صي،  �صحر  فيهما  عينني  لها  اأن  يق�صد  ال  فهو  �صاحرتان،  عينيها  اإن  ملع�صوقته 
اأن  اآمنة  والد  حكاية  من  اأردت  ثانيًا  فيها.  هائمًا  العا�صق  جتعل  اأنها  يق�صد  بل  وتعويذاته، 
املجتمعات  هذه  ارتباط  وهي  اخلليجية،  املجتمعات  يف  همية  االأ منتهى  يف  نقطة  اإىل  اأ�صري 
باملاوراء وبالغيب وبال�صحر، فكل ما اليتفق مع اأهوائها يتم تف�صريه بال�صحر والعمل! خ�صو�صًا 
يف عالقات احلب، فكاأمنا ال توجد حكاية حب اإال وتاأتي وراءها امراأة و�صعت »عمال« للرجل 
حتى �صار يرك�ض خلفها مذهوال. اأ�صف اإىل ذلك جمال كلمة ال�صحر كدرجة عالية يف و�صف 

اجلمال. 

فق م�ص�ريع ترجمة لبع�ص رو�ي�تك. هل حتدثن� �إىل �أين و�صلت هذه  $  تلوح يف �لأ
�مل�ص�ألة.. وم� هي �للغ�ت �لتي �صوف تتم به� �لرتجمة؟ 

اإذ  تقريبًا،  ال�صنة  �صنة ون�صف  بداأت منذ  وات�صاالت املرتجمني  التجربة  - طبعًا كانت 
طلب مني امل�صتعرب الربيطاين توين كالدربانك اأن اأفو�صه بالبدء برتجمة »فخاخ الرائحة« 
اإذا مل اأكن اتفقت مع مرتجم اأو نا�صر، ففو�صته بذلك، وعمل بجهد رائع للغاية، كان ي�صاأل عن 
كل كلمة ي�صك يف معناها، وي�صتف�صر عن كل جملة يبحث فيها عن نظرتي، حماوال ا�صتق�صاء 
معاين اأخرى يف ذهني، وقد اأجنز الرواية كاملة قبل �صهر تقريبًا، واأر�صل ن�صختني منها اإىل 
واأمريكا،  لندن  يف  خر  واالآ »بلومزبري«  وهو  لندن  يف  اأحدهما  عريقني،  بريطانيني  نا�صرين 
الرواية  �صتن�صر  هل  نتحقق  ومل  منهما،  اأي  مع  متامًا  مر  االأ نح�صم  مل  هاو�ض«  »رائدوم  وهو 
عند اأحدهما اأو عند نا�صر مقرتح ثالث، ما يهمني دائما اأن يكون العمل مقبوال وحمبوبًا لدى 
اأقرتح عملي  اأو  اأفر�ض  لن  العمل  ويحب  املرتجم  يتحم�ض  فلو مل  والقارئ،  واملرتجم  النا�صر 
على مرتجم ما، ولو مل اأجد نا�صرًا يحب عملي ويتحم�ض لن�صره والت�صويق له، فلن اأفر�ض هذا 
العمل على اأحد، مبعنى اأنه اإذا �صاألني عن اإحدى رواياتي مرتجم اأو نا�صر اأجنبي، فلن اأقدمها 
حد، العمل اجلميل واملهم �صيفر�ض نف�صه حتى لو بعد �صنوات، فاأنا اأترك روايتي  �صخ�صيًا الأ
كنت  لروايتي   متحم�صني  واملرتجم  النا�صر  كان  كلما  روؤيتي،  هذه  بنف�صها.  م�صريها  تواجه 
اأخطو يف الطريق ال�صحيح، اأن نحب �صيئًا يعني اأننا �صنكون خمل�صني له. اأما املرتجم د. �صاه 
ر�صتم مو�صاروف فقد هاتفني بعد اأن قراأ روايتي »القارورة« واأحبها كثريًا، وطلب مني اأن ي�صرع 
يف ترجمتها اإىل اللغة الرو�صية، وانطلق قبل عام تقريبًا، وقد اأجنز بدوره الرتجمة الكاملة 
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دب.  ن يف طور املراجعة من قبل �صخ�ض رو�صي متخ�ص�ض يف االأ للرواية قبل �صهر، لكنها االآ
$  م� �صر �جنذ�بك للحو��ص ففي فخ�خ �لر�ئحة ك�ن �ل�صتغ�ل على ح��صة �لر�ئحة. 
ويف نزهة �لدلفني مت �ل�صتغ�ل على ح��صة �للم�ص. ثيمة �حلو��ص هل هي م�صروع �صردي 
يتوزع على �أعم�لك �لرو�ئية. وهل يتم تكييف �ل�صرد و�حلفر يف �أعم�قه� مل�صلحة �حل��صة 

م�دة �لرو�ية؟ 

وبامل�صهد  بالب�صر،  معنيًا  املبكرة،  الق�ص�صية  ن�صو�صي  ومنذ  بداياتي،  منذ  كنت   -
من  والفوتوغراف،  كالت�صكيل  الب�صرية،  الفنون  على  ارتكزت  طفولتي  اأن  اأزعم  الب�صري، 
هنا كانت عنايتي باحلوا�ض يف الكتابة الروائية اأمرًا �صروريًا وحا�صما، لكنني مل اأق�صد اأن 
يتخ�ص�ض عمل باأكمله ك »فخاخ الرائحة« بحا�صة الرائحة كموؤثر على م�صاير ال�صخ�صيات، 
ن اأخ�ص�ض روايتي اجلديدة »نزهة الدلفني« حلا�صة اللم�ض، لكنني اأريد  ومل اأكتب بق�صد الأ
همية، وهي اأن حا�صة اللم�ض تبلغ اأوجها ومتيزها لدى من يفتقد  اأن اأ�صري اإىل نقطة يف غاية االأ
ن بطل الرواية عا�صٌق وحمٌب، فاحلب - كما يقال - اأعمى، كان  عمى، والأ حا�صة الب�صر، اأي لالأ

البد اأن تكون حا�صة اللم�ض لدى ال�صخو�ض الثالثة هي العامل احلا�صم يف العالقة. 
$  �صورة يو�صف �ملحيميد تت�صدر موقع�ً عربي�ً. وهن�ك حديث عن رو�يتك يف �ملوقع. م� 
هي حك�ية هذ� �ملوقع �لعربي وكيف �صعرت ب�أن تكون �صورتك وحديثك يف موقع كهذ� �ملوقع؟ 

مر بداأ منذ  - يبدو اأن هناك اإ�صرارًا على ترجمة »فخاخ الرائحة« اإىل اللغة العربية، واالأ
دب  مدة قريبة بطلب من و�صيط للن�صر يف دار اأندل�ض، اأهم دور الن�صر املخت�صة برتجمة االأ
دروي�ض، حممد  لكل من: حممود  الرتجمات  من  فيها عدد  �صدر  وقد  العربية،  اإىل  العربي 
�صكري، الطيب �صالح، حنان ال�صيخ، اإليا�ض خوري، يو�صف القعيد، نوال ال�صعداوي، واآخرين. 
اأما املو�صوع املن�صور باللغة العربية، فقد كان عر�صًا لرواية »فخاخ الرائحة« من�صوًرا يف موقع 
حا�صوم، الذي ي�صرف عليه الفل�صطيني ها�صم غرايبة، طبًعا ال اأملك �صعورًا ا�صتثنائيا جتاه 
ذلك، فطاملا اأن رواياتي مطبوعة لدى دور ن�صر عربية منت�صرة يف بريوت والقاهرة والرباط 
اأو حديثًا عني وعن  اأجد �صورتي  اأن  وتون�ض وحيفا واجلزائر وغريها. بالتايل من الطبيعي 
اأن  يحق يل  وال  رو�صية،  اأو  ا�صرائيلية  اأو  اأمريكية  اأو  بريطانية  الروائية يف �صحيفة  جتربتي 

ن ما اأكتبه �صار �صاأنًا عامًا ولي�ض خا�صًا.  اأجادل من يكتب عني الأ
$  �حل�صد �لنف�صي ل�صخ�صية �لبطل �ملثقف ب�أن يكون حمبط�ً وخ�ئف�ً وقلق�ً �ألي�ص هذ� 
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�أخرى  خي�ر�ت  هن�ك  �ألي�ص  �ملثقف.  عن  �جل�هزة  �لنمطية  �ل�صورة  يف  �ل�صخ�صية  يدخل 
ت�صع �صخ�صية �ملثقف يف �صورة خمتلفة ومغ�يرة؟ 

لو  حتى  وقلقًا؟  حمبطًا  �صار  عموما  الثالثة  لفية  االأ اإن�صان  اأن  تعتقد  اأال  اأ�صاألك،  اأنا   -
الواقع  قراءة  على  ت�صعفه  اأن  ميكن  ما،  ثقافة  ميلك  فيمن  بالك  فما  ب�صيطة،  ثقافته  كانت 
وفهمه! رغم ذلك اأود اأن اأنبهك اإىل نقطة مهمة، وهي اأن �صورة املثقف النمطية يف الرواية 
العربية خ�صو�صًا يف فرتة ال�صتينيات وال�صبعينيات امليالدية كانت �صورة املنا�صل ال�صجاع، 
�صورة الذي الينهزم، �صورة اأدباء املعتقالت، �صورة الذي ي�صخر اأ�صا�صًا من احلب، ويعتربه 
نه م�صغول بالق�صايا الكربى، واحلب يعترب يف نظر املثقف النمطي  �صيئًا زائدًا وال حاجة له، الأ
م�صاألة رفاهية، ف�صورة املثقف يف الرواية العربية كما اأعرف من خالل قراءاتي هي �صورة 
الدلفني« كان  بينما يف »نزهة  الذي يواجه املجموع،  الوحيد  الفرد  امللتزم،  ال�صخ�ض اجلاد 
للحياة، ف�صور هوؤالء  لكنهم هزليون وحمبون  بالقلق واخلوف،  ي�صعرون  الثالثة  �صخا�ض  االأ
كانت �صور ع�صاق للحياة، فاملراأة كانت خائفة من ال�صلطة االجتماعية، وال�صاعر كان جبانًا 
العنيد  اجلبار  للمثقف  النمطية  ال�صورة  تظهر  مل  وهكذا  ال�صيا�صية،  ال�صلطة  من  وخائفًا 
ويحزنون  وي�صحكون  ويبكون  ويحبون  يخافون  عاديني،  اأنا�ض  �صورة  ظهرت  واإمنا  املقاوم، 

�صواق وال�صوارع.  ويرثثرون وي�صمتون ومي�صون يف االأ
�أن  �أنه� متطلب �صردي. �أل جتد  �أت�صور  �صعودة �ل�صخ�صي�ت لي�صت مطلًب� وطنًي�.   $
�أكرث من مدينة ب�صورة ع�برة. هذ�  �ل�صت�ت �جلغر�يف بحيث ح�صرت  �لرو�ية ع�نت من 

�ل�صت�ت �جلغر�يف يف ت�صوري مل يخدم �ل�صرد يف �لرو�ية؟ 

رواية  �صخ�صيات  تكون  اأن  ومتطلباتها  الرواية  �صروط  من  وهل  �صردي؟  متطلب   -
خرى«؟  »البلدة االأ اإبراهيم عبداملجيد حني كتب  اأخطاأ امل�صري  كاتب ما من جن�صيته؟ هل 
واأخطاأت اللبنانية حنان ال�صيخ حني  كتبت »م�صك الغزال؟ واأخطاأ الفل�صطيني يحيى يخلف 
حني كتب »جنران حتت ال�صفر«؟ واأخريًا اأخطاأ امل�صري حممد الب�صاطي حني كتب روايته 
خرية »دق الطبول« التي �صدرت قبل اأ�صهر قليلة؟ اأعتقد اأن يف طرحك جمازفة وتنميًطا  االأ
فيها  ال�صخو�ض  يكون  اأن  نظرك  يف  ال�صعودية  الرواية  و�صفة  كانت  فاإذا  ال�صعودية،  للرواية 
مكنة هي فقط الريا�ض وجدة، فاأنا اأعلن اأنني متحرر من هذه الو�صفة  كلهم �صعوديون، واالأ
اجلاهزة. اأال ترى اأخى طامي اأن املجتمع �صواء هنا اأو يف اأي مكان، خ�صو�صًا جمتمعات املدن 
هي خليط من اجلن�صيات، وتنوع عرقي وديني، اأال ترى اأن لدينا اأكرث من ع�صرين جن�صية يف 
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مر يف مدن  الريا�ض، اأال ترى اأن البيوت لدينا اأو بيئات العمل هي خليط من التنوع؟ وكذلك االأ
عربية واأجنبية اأخرى. 

بكل  �لع�طفية  �لعالقة  �أحد�ث  تن�ول  لك  يتيح  كمك�ن  �لق�هرة  على  ر�هنت  �أنت   $
حد�ث؟  تف��صليه�.. هل �فهم من هذ� �أن �ختي�ر �ملك�ن هو من فر�ص تف��صيل �لأ

حداث  - بال�صبط، هو متامًا كذلك، مبعنى اأن املكان لو كان الريا�ض اأو جدة الختلفت االأ
متامًا، والختلفت طرق التوا�صل واحلب متامًا، كذلك لو كان املكان الدوحة اأو ال�صارقة لكان 
لها طابع خا�ض اآخر، مبعنى اأن من ال�صعب اأن نتدخل ونقف فوق كتف الروائي متامًا وجنادل 
يف ال�صخ�صية واملكان واحلدث! واإال حتولت اأنت اأو القارئ اإىل �صخو�ض م�صابهني ل�صخو�ض 

وىل »لغط موتى« الذين ظلوا طوال الرواية ي�صغلونني وي�صاك�صونني اأثناء الكتابة.  روايتي االأ
و�ص�ئل  وجود  وبرغم  �لنيل.  رحلة  خالل  �ملركب  يف  ترق�ص  �آمنة  ك�نت  عندم�    $
تكنولوجية حتيل تلك �حل�لة �ملبهجة �إىل ف�صيحة يتم تد�وله� عرب �لبلوتوث �إل �أن �آمنة 
�آمنة �ص�ذجة وهي ل حتفل بعو�قب م� تفعله يف تلك  �أل تبدو هن�  مل تَهْب تلك �مل�ص�ألة. 

�للحظة؟. 

املركب  منذ حلظة  وعفوي،  تلقائي  ب�صكل  الرق�ض جاءت  حادثة  تفا�صيل  اأن  اأعتقد   -
�صخ�صيتني  غنائي  فا�صل  اأثناء  بنظرها  املغنية  ا�صطياد  وحتى  الرق�ض،  ليلة  قبل  ال�صغري 
�صارة من بعد، ثم الذهاب  طروبني، فتاة م�صرية واآمنة، ثم حماولتها ا�صتدراج اآمنة عرب االإ
حداث ت�صري تلقائيًا نحو مزيد  اأن االأ اإليها، وجذبها من يدها بت�صجيع من �صديقها، مبعنى 
من الفرح وال�صخب والرق�ض، حلظات بديعة كذه ال ميكن اأن يقف العقل فيها حائاًل دون 
املتعة، هل نقول لل�صاحك به�صرتية ملاذا �صحكت؟ هذه حلظات ت�صبه العودة اإىل الطفولة، 
فالطفل يتمايل مبتعة حاملا ي�صمع املو�صيقا، فهي انفعاالت نف�صية ال ميكن �صبطها، تت�صاعد 
مر  حتى الذروة، فيقع الفعل دون التفكري العقالين الذي تطالب به يف �صوؤالك، وال يرتبط االأ

بال�صذاجة، ف�صخ�صية املراأة كانت �صخ�صية مرحة ولعوًبا. 

العدد   - 2006م  يناير   12  - 1426هـ  احلجة.  ذي  من   12 اخلمي�ض  الريا�ض  جريدة  امل�صدر-    $
13716
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يوسف المحيمد ومأزق الكتابة عن المرأة روائيا:

روايتي ال تسمح بوجود أكثر من امرأة

$  قبل �أن ندخل يف ��صتله�مك ل�صخ�صي�تك �لن�ص�ئية، نريد �أن نعرف �ملر�أة �حلقيقية 
يف حي�تك كوجود وتف�عل؟ 

ول يل، كانت حا�صرة بقوة يف جميع  - دعني اأحدثك عن الطفولة، فاأمي كانت املربي االأ
انها  ورغم  واالمرا�ض،  فات  االآ كثري  كنت طفاًل  الطفولة،  مراحل حياتي، خ�صو�صًا مرحلة 
نني جئت بعد �صبع بنات، مل يبق منهن �صوى اأربع، اإال  كانت تخ�صى علّي من ن�صمة الهواء، الأ
انها كانت تتعامل معي بدميوقراطية نادرة، مل تكن اأمًا م�صتبدة وال مت�صلطة، كان لها ف�صل 
كبري جدًا يف توفري الكتب امل�صتعملة التي انكببت على قراءتها. ا�صتمر االمر كذلك، بعالقتي 
اأنني عنيد يف ال�صري اإىل هديف، متنحني حرية  مع زوجتي التي توؤمن كثريًا مبا اكتب، ترى 
رائعة لكي اعمل بداأب، وهكذا اكت�صبت هذا ال�صعور والقيم يف تعاملي مع اأطفايل، مبعنى ان 
طفلتي مثاًل جتد متعة يف حماورتي وجمادلتي، رغم انني افتقد الوقت الالزم الذي اأمنحهم 
عملك،  من  تف�صل  ان  امتنى  الدائم:  ان�صغايل  �صايقها  وقد  التا�صعة  يف  طفلتي  تقول  اياه، 
ف�صاألتها: هل  منها،  اال�صتقالة  قرار  املك  وانني  الكتابة،  هو  اال�صا�صي  ان عملي  تظن  وهي 
ت�صتطيعني التوقف عن الر�صم؟ قالت: ال. ثم اقنعتها انني اجد املتعة يف الكتابة متامًا كما 

جتدها هي يف الر�صم. 

إذ� م�  $  يف �أعم�لك �لرو�ئية هل تو�جه م�أزق�ً يف �صنع �ل�صخ�صي�ت �لن�ص�ئية.. هذ� �
�أخذن� يف �لعتب�ر �أن فر�ص �لتق�ط �صخ�صية �ملر�أة يف جمتمعن� �صئيلة؟ 

- ال، ال اأريد اأن اأتفق مع من يرى خ�صو�صية جمتمعنا، ال اأحب من يطرح اننا جمتمع 
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خارج التاريخ او الزمن، وقد اغ�صبني ال�صاعر حممد بني�ض قبل اكرث من ع�صر �صنوات حني 
قال ذلك عن جمتمعنا تعليقًا على ابتهاجه بن�ض ق�ص�صي قراأه يل. فاملراأة حا�صرة ب�صكل او 
باآخر يف جمتمعنا، �صحيح انك ال تلتقي بها بب�صاطة كما يف البلدان االخرى، لكنها موجودة يف 
نرتنت، رغم ذلك ميكنني القول  البيت ويف ال�صارع ويف ال�صوق ويف ال�صحافة ويف العمل ويف االإ

ان ال�صخ�صية ال�صعودية عمومًا، رجاًل او امراأة، هي �صخ�صية متحفظة متوج�صة كتوم. 

$  منرية �ل�ص�هي بطلة رو�ية �لق�رورة كيف متت �صي�غته� بتلك �ل�صخ�صية.. وهل يف 
�صخ�صيته� �متد�د ل�صخ�صية و�قعية؟ 

- دائمًا اقول انك قد جتد يف �صخو�ض اأي رواية بذورًا ل�صخ�صيات يف الواقع، لكن ياأتي 
دور الروائي الذي ميتلك خربة وخميلة لتوليف �صخ�صية جديدة توجد على الورق، ف�صخو�ض 
الرواية عمومًا هم مزيج او كوالج يقوم الروائي بتوليفه من جمموعة �صخو�ض يف الواقع، مبعنى 

ان �صخ�صياتي عمومًا قد جتد فيها تلك التوليفة التي تبداأ من الواقع وتنتهي باملخيلة. 

$  هن�ك من يرى �أن �صخ�صية منرية �ل�ص�هي ك�ن �لهتم�م بر�صم �صخ�صيته� يكمن يف 
�لك�ص�صو�ر�ت �خل�رجية ك�ملالب�ص و�لعطور و��صي�ئه�. و�أهملت �جلو�ين لل�صخ�صية. كيف 

مر؟  ترى هذ� �لأ

- رغم انني احرتم وجهة نظر كهذه، اإال ان ذلك غري �صحيح، ف�صخ�صية منرية ال�صاهي 
كانت حا�صرة ومتكاملة، وعمليات املونولوج الداخلي يف الرواية كانت حا�صرة، وقد اظهرت 
داخل واعماق ال�صخ�صية، احا�صي�صها وانفعاالتها، رمبا كان هناك مالحظات من قبل البع�ض 
مفاجاأة  قل  او  ال�صغرية،  والتفا�صيل  والعطور  الن�صائية  املالب�ض  ر�صم  يف  مبالغة  هناك  ان 
كانت متكاملة  ال�صخ�صية  ان  �صعور  لدي  لكن  ال�صغرية المراأة،  اال�صياء  يكتب رجل عن  ان 
الو�صف، �صواء داخليًا او خارجيًا، والدليل ان بقيت مر�صومة يف اذهان كثري من القراء، وحتى 
لو كان هناك تق�صف يف الداخلي او النف�صي، فهي مل تكن رواية �صيكولوجية باملعنى العام، 

لكنها رواية �صخ�صية وحدث متنامي.  

$  يف »نزهة �لدلفني« ك�نت �آمنة �مل�صريي �صدى لع�صق رجلني ومل تتح له� فر�صة 
�لظهور بكل مالحمه� فيم� عد� ج�نب �لنثى �ملع�صوقة.. هل ترى ب�أن ت�أطريه� يف هذ� 
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�جل�نب قلل من فر�ص متيزه� ك�صخ�صية له� ح�صور ف�عل يف �لرو�ية؟ 

باك  الفال�ض  بطريقة  والعودة  لل�صديقني،  موازيًا  كان ح�صورها  بل  اأعتقد ذلك،  ال   -
كانت لل�صخ�صيات الثالث، وتاأثري املراأة كان اأ�صا�صيًا وفاعاًل يف الرواية، اأال يكفي اأن الوقائع 
كلها كانت حتدث ب�صبب تاأثريها، اأحيانًا ا�صعر ان فاعلية الكائن تاأتي مبا يحدثه من فو�صى يف 
املكان، او ت�صتيت يف اعماق ال�صخو�ض املحيطني، مبا يجلب ذلك من اثر على املكان وال�صخو�ض 
من حوله، هذا ال ا�صميه �صدى كما تظن، بل هو جوهر احل�صور. املاأزق انني اختلف معك 
التي ت�صكلت عرب �صنوات تكّر�ض الظالل والهوام�ض،  ال�صعرية  يف ماهية احل�صور، فذائقتي 
جل ك�صف فاعل االثر وتاركه، فالقرط املن�صي يف �صيارة  وتويل االثر والبقايا اهمية كربى، الأ
العا�صق، واثر احمر ال�صفاه يف مالب�صه، اأهم عندي حلظة الكتابة من احلالة احلميمة ذاتها 

قبل ذلك بلحظات. 

$  كيف تخل�صت من منرية �ل�ص�هي لتكتب �صخ�صية �آمنة �مل�صريي؟ ويف ر�أيك م� هو 
�لفرق بني �ل�صخ�صيتني؟ 

- حني انتهي من كتابة رواية ما، اقوم بقتل كل ال�صخ�صيات فيها، مبا فيهم الن�صاء، لي�ض 
قتاًل ماديًا، مبعنى ان اتخل�ض منهم او منهن موتًا يف الرواية ذاتها، بل التخل�ض منهن يف 
ن ذلك م�صر يف العملية  الذاكرة، فال اأحب ان تبقى اأي �صخ�صية اأمدًا طوياًل يف الذاكرة، الأ
االبداعية، مبا يكرر ال�صخ�صيات او يجعلها تتنا�صخ، مما يجعلها مم�صوخة غالبًا. اأما الفرق 
بني ال�صخ�صيتني فهو وا�صح كثريًا، االوىل كانت ابنة املكان، ثالثينية حاملة بحب رومان�صي، 
تنتظر جمرد هم�صات يف التليفون لتقع يف احلب، حماطة ب�صياج املجتمع ال�صاغط وقوانينه، 
تنتظر رباطًا مقد�صًا لعالقة حب، تربت على احلذر من الرجل، ذلك احلذر الذي مل ي�صعفها 
من الوقوع يف اخلديعة. اأما ال�صخ�صية الثانية، فقد كانت اآمنة امراأة قادرة على لفت انتباه 
الذكور، جريئة ولعوًبا اىل حد ما، متر�صت على العالقة بالرجل وعرفت كثريًا من دهاليزه 

واعماقه، تعرف كيف ومتى تعطي وكيف ومتى تن�صحب. 

$  هل حدث و�ن تعلقت ببطلة من �أبط�ل �صخ�صي�تك �لن�ص�ئية؟ 

- قلت لك، عالقتي تبقى حميمة جدًا ببطالتي اثناء الكتابة، لكن مبجرد ان ا�صع النقطة 
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االخرية من الن�ض، واقوم مبراجعته لفرتة من الزمن، اتخل�ض من هذه العالقة، واحاول ان 
انظر اليها من اخلارج، متامًا كما ينظر اليها القارئ، رغم انني فوجئت بقراء ونقاد احبوا 
�صخ�صية منرية ال�صاهي وتعلقوا بها، اذكر على �صبيل املثال ان الروائي يا�صني رفاعية احبها 
كثريًا وحارب �صخ�صية الدّحال ولعنه بحدة، كذلك الناقد العراقي د. عدنان الظاهر احبها 
بعمق، وتخيلها �صكاًل باحدى املغنيات. لدي �صعور ان تعلقي ب�صخ�صية امراأة ما حينما اكتب 
هو دليل وموؤ�صر جيد، مبعنى ان هذا قد يجعل القارئ بعدي يتماهى معها ويحبها ويت�صامن 

معها. 

$  يف رو�ي�تك دوم�ً تظهر �مر�أة و�حدة فقط لتكون هي حمور �ل�صرد. م� �ل�صر يف 
ذلك؟ 

ان  بب�صاطة  مر  اأحتمل اكرث من امراأة واحدة )ي�صحك(. تربيري لالأ نني مل  - رمبا الأ
رواياتي عمومًا ال حتفل بعدد كبري من ال�صخ�صيات، كثري من رواياتي تتكئ على �صخ�صيتني 
حموريتني او ثالث، من هنا ال تكون الفر�صة كبرية لظهور ن�صاء كثريات يف الن�ض، بل لعلك 
جتد يف رواية »فخاخ الرائحة« مل تظهر اأي امراأة �صوى »خديجة« احلجازية ب�صكل عر�صي، 
وغريها من ال�صخ�صيات التي ظهرت كانت جمرد �صخ�صيات م�صاندة. مبعنى انه لي�ض ثمة 

�صر وراء ذلك، وامنا تخطيط الرواية وظروفها حتدد ذلك. 

املصدر:
 جريدة الريا�ض:  اخلمي�ض 22 ذي القعدة 1429هـ ـ 20 نوفمرب 2008م.
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الروائية أميمة الخميس :
أنا موجودة على المنطقة الحدودية،

تلك المنطقة الخالية من األحكام الجاهزة والمطلقة

خر،  ب�لآ م�صغولة  �أميمة  و�لق��صة  �جلد�وي.  م�صعود  ل�صخ�صية  كت�بتك  منذ    $
�لن�صغ�ل بذلك �لنموذج، هل هو �لذي ق�دك �إىل تدوين �صرية �لن�ص�ء �لبحري�ت يف عمل 

ول لك خالل جتربتك �لكت�بية؟  رو�ئي هو �لأ

خر عن م�صهدنا ال �صيما يف اخلم�صني عامًا املا�صية؟ فالطفرة االقت�صادية  - ومتى غاب االآ
امل�صهد  والنحل، وحتول  وامللل  ر�ض  االأ �صكان  اإىل منطقة جاذبة جلميع  املنطقة، حولتها  يف 
حادي النغمة، وامل�صرتيب دومًا من الغرباء، اإىل بوتقة عالية جلميع  ال�صحراوي الب�صيط االأ
�صعوب املعمورة التي ترافقنا جميع تفا�صيلنا اليومية هذا بحد ذاته �صكل ظاهرة اجتماعية 

وثقافية، بل وح�صارية ت�صتحق الر�صد واملتابعة والتدوين على امل�صتوى الفني. 

$  وهن�ك �أي�ص�ً �أمر �آخر، مب� �أن �أميمة تنتمي �إىل �أب جندي و�أم بحرية، هل ك�ن هذ� 
�لنتم�ء لثق�فتني خمتلفتني حمر�ص�ً على كت�بة �لرو�ية؟ 

ول، فتلك احلالة جتعلك وت�صعك يف مكان ي�صرف  - بالتاأكيد قد يكون هذا هو ال�صبب االأ
على ثقافتني، خمتلفتني، متقاطعتني ودون اأن متتلك راأيًا نهائيًا وقاطعًا، اجتاه اأي �صيء من 

حولك. 

ويف  طيبة،  بقويل  اأحيانًا  احلال  كيف  �صوؤال  على  اأجيب  اأن  تعودت  طفلة  كنت  فحينما 
موا�صع اأخرى ومع ب�صر خمتلفني كان ال بد اأن اأقول: منيحة.. هذا االكت�صاف املبكر لطفولتي 
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مور من  ر�ض املحررة من القوانني النهائية والقطعية يف االأ جعلني اأقف على احلدود يف تلك االأ
خرى  حويل، من خالل علمي باأن لكل �صيء هناك نقي�صه، واأن لكل تف�صري، هناك يف ال�صفة االأ
ما يتقاطع معه، اأو ال ي�صبهه، وكنت يف كلتا احلالتني اأحاول اأن انتمي واأجتذر ب�صيغة نهائية 
لتف�صري العامل من حويل، لكن يف النهاية وجدت اأن هذا الرثاء اأ�صهم كثريًا يف �صعة امل�صهد 

اأمامي واأي�صًا اختياري هذا املو�صوع بالتحديد كمدخل اأول لعوامل الرواية. 

يف  عليه  �ل�صيطرة  مت  كيف  �حل�صد  هذ�  �ل�صخ�صي�ت.  بع�صر�ت  ت�صج  �لرو�ية   $
بتلك  �لق�رئ  ذ�كرة  �أن تزدحم  �ملن��صب ودون  ت�أخذ كل �صخ�صية حيزه�  وب�لت�يل  �ل�صرد. 

�ل�صخ�صي�ت؟ 

�صخ�صيات  هي  والبقية  املحورية،  ال�صخ�صيات  من  حمدود  عدد  هناك  الرواية  يف   -
م�صاندة وثانوية، توظف من اأجل دعم ال�صرد، ودفعه واإثراء امل�صهد باملزيد من االبتعاد، على 

كل حال كل �صخ�صية توؤدي دورها متامًا يف ال�صياق ال�صردي وكل يف فلك ي�صبحون. 

$  �أم �ص�لح تق�طعت كثري�ً مع �صخ�صية »�ل�صيخة زهوة« يف رو�ية مدن �مللح. هل حدث 
يف ذهنك هذ� �لتق�طع و�أنت تكتبني �لرو�ية؟ 

حيان، فيتقاطع الواقع مع ال�صردي  - لرمبا الذاكرة املخادعة تخاتلنا يف الكثري من االأ
وال�صردي مع الواقع، مل اأتق�صد هذا التقاطع ونبهتني اأنت له، و�صخ�صية )اأم �صالح( �صخ�صية 

موجودة وموؤثرة وذات �صطوة ودومًا تبدو كاأحد املالمح البارزة يف البيئة النجدية. 

بي �ص�لح. بل هي �أي�ص�ً  $ �أم �ص�لح برغم قوته�، و�صخ�صيته� �مل�صتبدة ك�نت تخ�صع لأ
مت�ر�ص قمع �لن�ص�ء. وك�أن ذلك �جليل من �لن�ص�ء مت�ص�لح مع ذلك �ل�صتبد�د �لذكوري. 
م �ص�لح تدعيم�ً لهذ� �خل�صوع: »جعل م� يخ��صرين فيه �إل �حلرمي«. هل  وجند عب�رة لأ

تلك �ملقولة تف�صر عالقة �لرجل ب�ملر�أة يف تلك �ملرحلة؟ 

امل�صهد  على  البطريركية،  الذكورية  الثقافة  هيمنة  املو�صوع  هذا  يف  يتدخل  بالطبع   -
نثوي، وانح�صاره يف دوائر �صيقة من الفعل والوجود على امل�صتِوى  مقابل انكما�ض احل�صور االأ
قوى وامل�صيطر، التي متنحها نوعًا  م �صالح من تبني ثقافة االأ ن�صاين، عندها كان ال بد الأ االإ
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من ال�صيطرة، يف ظل املناف�صة احلامية مع بقية ن�صوة الدار، ومقولة )جعل ما يخا�صرين فيه 
وحياته اجلن�صية  الذكر  لتجاوزات  الن�صاء تربيرًا  ترددها  مازو�صية  اإال احلرمي( هي مقولة 

الباذخة موازاة بحياتهن ال�صحيحة يف هذا املجال. 

لكن  �ل�صحر�ء.  ثق�فة  مع  ثق�في�ً  �صر�ع�ً  �لبحري�ت  ع��صت  معبل  �آل  بيت  د�خل   $
�ملالحظ �أن هن�ك ت�صليم�ً ب�صطوة هذه �لثق�فة، وب�لت�يل تبني مو�قفه� ومف�هيمه�، وهذ� 

م� حدث لبهيجة عندم� تبنت مو�قف �أم �ص�لح وحم�ولة و�ص�يته� على �صع�د؟ 

ن�صانية التي حتدث دومًا فكثريًا ما يتقم�ض ال�صحية دور اجلالد،  - هذه هي املفارقة االإ
اأيامه اخلوايل عرب ج�صد �صحية جديد، ولرمبا هو ا�صتجابة ملنطق القوة  وكاأنه يقت�ض من 
الظاهرة  �صعف، وهذه  االأ �صلطتها على  بالفوز  والرغبة  قدمية  االأ ت�صتمد من  التي  وهيمنتها 
كثريًا ما حتدث مع انخفا�ض الوعي والق�صور الفكري واملعريف الذي يجعل الكثري من الن�صاء 
ما  وكثريًا  االجتماعي  الن�صيج  الوالءات يف  واأنواع  واأدوارهن،  مواقعهن  عاجزات عن متييز 

يتورطن بدور اجلالد �صد بنات جن�صهن. 

نثوية �ألي�ص كذلك؟  $ بينم� ك�ن �ص�لح يتوله ويت�صوق لبهيجة �صوى مز�ي�ه� �لأ

املجال،  هذا  يف  ونهائي  قاطع  قانون  �صمن  الب�صرية  طوار  االأ نح�صر  اأن  ن�صتطيع  ال   -
تاأتي تعددية احلياة وغناها،  مزجة والنف�صيات، ومن هنا  فاملو�صوع يرتاوح بني اختالف االأ
هم من هذا كله هو قدرة الراوي على ر�صدها وتوظيفها مبا  قدار، واالأ واختالف امل�صاير واالأ

يخدم الرواية من ناحية، ومبا يعرب عن قطاع اأو�صع من املجتمع من ناحية اأخرى. 

يف  للمر�أة.  �جلديد  �لنموذج  متثل  ك�نت  �ملتمردة.  �لث�ئرة  �لفت�ة  قم��صة  ك�نت  إذ�  �  $
�ملق�بل جند منرية �ملر�أة �ملتعلمة �لتي تغيب مز�ي�ه� يف �لثق�فة لتقدم نف�صه� �إىل زوجه� 
�لتب�ين جت�ه  يك�صف�ن  �لنموذج�ن هل  �ل�صعبية. هذ�ن  كالت  �لأ ك�مر�أة جتيد �صنع  �صعد 

مك��صب �لتعليم للمر�أة يف �ملجتمع؟ 

مر، فقط هي املوا�صع التي ي�صع بها املجتمع  - ال اأعتقد باأن للتعليم دورًا كبريًا يف هذا االأ
املراأة، فهي على الغالب ال ت�صتخرج �صهادة تفوقها االجتماعي وقبولها ومتيزها اإال عرب قدور 
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املطبخ. 

$  مل �أتع�طف مع بهيجة �صعرت �أنه� �مر�أة ميك�فيلية فهي تخفي �صر��صته� وتعرف 
مل مل تتخل عن �ل�صفرة �ل�ص�مية. م� بني  كيف ته�دن �لظروف فهي حتى على م�صتوى �لأ
�حلف�ظ على خ�صو�صيته� �لثق�فية وبني �ندم�جه� مع �لثق�فة �ل�صحر�وية كيف جتدين 

�صخ�صية بهيجة؟ 

- اأنا �صعيدة باأنني اأ�صمع هذا، فهذا يعني باأن ال�صخ�صية اخرتقت وجدان القارئ واأثرت 
اأما ملاذا  ن�صانية،  اأبعادها االإ واأثارت بداخله م�صاعر الكراهية والنفور وجت�صدت بجميع  به، 

فتلك ق�صية اأخرى. 

حد�ث كحدث تعليم �ملر�أة.  $  جند يف �ل�صرد بجمل تقريرية توثيق �أو تف�صري بع�ص �لأ
مر؟  وت�أتي تلك �ل�صروح�ت كن�ص�ز يف لغة �ل�صرد. م� هو �ملربر للجوء �إىل هذ� �لأ

- ال ن�صتطيع اأن نح�صر البناء الفني يف الرواية، على لغة ال�صرد فقط، فال بد من توظيف 
خرى التي من �صاأنها اأن ترثي الهيكل الفني على امل�صتوى التاريخي  بع�ض امل�صتويات اللغوية االأ
واجلغرايف، على �صرط اأن يكون جميع هذا مندرجًا يف خدمة الن�ض ولي�ض مق�صرًا عليه، ال 
بداع ي�صتطيع الكاتب من  �صيما اأن الرواية احلديثة تتمتع مب�صاحات وا�صعة من التجريب واالإ
خاللها توظيف الكثري من م�صتويات اخلطاب اللغوي مبا يخدم الن�ض. فنحن بتنا نرى يف 
الروايات احلديثة م�صرًحا، و�صيناريو اأفالم، واأحيانًا تقارير اإخبارية، �صرط اأن يوظف بحذق 

ومهارة، لكي ي�صهم يف ال�صياغة النهائية للبناء الفني. 

�لزوجة  كرث تعقيد�ً. فهي  �لرو�ية. وهي �لأ �ملركبة يف  �ل�صخ�صية  $  �صع�د رمب� هي 
نه� ت�صمح له ب�ل�صر�ب. هل ك�نت �صع�د �أقل مه�رة  �لتي تخون، وهي �لتي تزوجه� زوجه� لأ

من بهيجة يف �لتكيف مع �ملجتمع؟ 

- حاولت اأن اأبرز من خالل �صخ�صية �صعاد، اأنه على الرغم من كونها تفوق بهيجة يف 
التعليم والوعي، لكن ماأزقها الوجودي، كان اأكرث حتديًا و�صرا�صة، وبال�صكل الذي عجزت فيه 
نظريات الكتب اأن متدها بالزاد الروحي واملعريف، الذي يجعلها ت�صمد اأمام املواجهة اأي�صًا، 
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تعجز عن حتوير  التي  العربية  جيال  االأ من  للعديد  االغرتاب  بحالة  ي�صي  الغالب،  وهذا يف 
كمون  تظل يف حالة  بل  الوجودي،  املاأزق  بحور  منه مركب جناة يف  لت�صنع  املعريف،  زادها 
وا�صتالب )ال �صيما اأنها اأنثى(، وبالتايل تعجز عن ت�صخري الظرف خلدمتها اأو خدمة وعيها 

�صود لواعج غربتها.  وطموحها، �صعاد كانت دمية وكانت تكتفي مب�صاركة االأ

�صمنتي يف �مللز مل يتغري ومل يطر�أ �صيء خمتلف  $  من �لبيت �لطيني �إىل �لبيت �لإ
يط�يل، و�ل�صي�ر�ت، و�إك�ص�صور�ت �حلي�ة  ث�ث �لإ على �آل معبل. �صوى �ملظ�هر �ل�صكالنية. ك�لأ

ل معبل و�ملجتمع �ل�صعودي؟  �لتي ج�ءت بفعل �لطفرة. هل هذ� م� حدث فعاًل لآ

تغادره،  مل  القرية  ولكن  القرية  غادر  فاجلميع  بو�صوح،  لنا  يتبدى  هذا  بالتاأكيد   -
ومفهوم املجتمع املدين و�صروط املدينة، والعائلة الكبرية املمتدة ما برحت موجودة بكرثة، 
مر قد نلم�صه يف العديد من جوانب احلياة من  موازاة بالعائلة النووية ال�صغرية، بل هذا االأ
حولنا، تلك اجلوانب غري القادرة على اال�صتجابة ل�صروط املدنية، على اأب�صط مثال االلتزام 
�صمنت  �صارات ال�صوئية، اأو االلتزام بال�صفوف، جميع هذا يخربنا اأن ال�صوارع ومباين االإ باالإ

وحدها ال ت�صنع ال�صرط املدين للمجتمع. 

بي دحيم يحمل رمز�ً م�، مل يكن ح�صورهن عفوي�ً يف �لرو�ية. �إىل  $  ح�صور بن�ت لأ
م�ذ� ك�ن ي�صري هذ� �حل�صور لدحيم وبن�ته؟ 

الن�صوي الغام�ض يف املثيولوجيات  اأبو دحيم وبناته هي رموز توازي ح�صور الكور�ض   -
حالم  االأ اأر�ض  ي�صكن  الذي  الغابر،  املن�صحب  املا�صي  رماد  الرواية من  غريقية، وهي يف  االإ
�صاطري، التي كانت تخالط )اأهل الباطن( يف وادي  خيلة، يعرب عن جميع ال�صباحني واالأ واالأ
الب�صر  انتهاء ذلك الزمن الذي كان  اأو فلنقل جزًءا كبرًيا منها، هو  حنيفة وتن�صج حياتهم 
خملوقاته..  لليل  يرتكون  بينما  النهار،  لهم  جتعل  التي  العادلة  الق�صمة  بتلك  فيه  ير�صون 
نه بالتحديد يحتل م�صاحة وا�صعة  و�صخو�صه الغام�صة، وهو جانب كان ال بد اأن يربز بالرواية الأ

من امل�صهد اآنذاك، وجزًءا كبرًيا من ثقافة تلك املنطقة. 

$  متعب �ملثقف �لذي ع�د من بريط�ني� هو من ك�ن مي�ر�ص �ل�صع�ر�نية مع �صع�د. هل 
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تك�صف �لرو�ية عن �أزمة �ملثقف وعالقته ب�ملر�أة؟ 

- متعب مل يكن مثقفًا حقيقيًا، بل كان فقط ببغاء �صعارات، وكان يحاول من خالل ذلك 
نه كان فقط م�صتغرقًا بذاته،  لعب دور الدون جوان اخلارق، كان عاجزًا عن روؤية من حوله، الأ
وكان جميع من حوله، يحولهم اإىل مرايا، لتعك�ض �صورته فقط، كان عاجزًا عن التخلي عن 

ذلك الدور البدائي لل�صياد اأمام الفري�صة. 

$  رح�ب �ل�صخ�صية �ل�ص�رمة �لتي ح�صمت �أمره� �لع�طفي مع خطيبه� علي وقدمت 
منطقية  ك�نت  �ملر�أة  هذه  ع�طفي�ً.  خ�صرته  عم�  �مل�دي  �لتعوي�ص  بني�ت  �لري��ص  �إىل 
وج�دة يف روؤيته� ومم�ر�صته� �حلي�تية. كيف �نه�رت وذهبت لعمر �حل�صري لت�ص�أله بدك 

تتزوجني؟ 

- مل ن�صمي ذهابها اإىل عمر انهيارًا، كنت طوال الوقت اأحاول اأن اأبرز من خالل رحاب، 
فكرة اأننا قد نفقد �صنوات ثمينة من اأعمارنا ونحن يف خدمة اأحالم خماتلة وخادعة، وحتجب 
عنا اخليارات املتعددة التي يهبها لنا اهلل، بينما نحن اأ�صرى اخليار الواحد.. القا�صر بب�صريته 
خرية،  عاجزون عن حماولة البوابات من حولنا، رحاب التقطت طوق النجاة يف اللحظات االأ

ن�صاين معًا.  نثوي واالإ وا�صتطاعت اأن تنتقل اإىل منطقة رحبة لتحقيق �صرطها االأ

$  برغم �أن �لرو�ية تر�صد �ل�صر�ع بني �ل�صحر�وي�ت و�لبحري�ت �إل �أنن� وجدن� �حلي�د 
يف �لتع�مل مع �ل�صخ�صي�ت. هل كنت تخ�فني من �لنحي�ز لثق�فة م� حلظة �ل�صرد؟ 

- كما اأخربتك يف �صوؤال �صابق، اأنا موجودة على املنطقة احلدودية، تلك املنطقة اخلالية 
ب�صدر  الب�صرية  التعددية  تقبل  القادرة على  املنطقة  وتلك  واملطلقة،  حكام اجلاهزة  االأ من 
اأكرث رحابة، لذا كان اجلميع يخ�صع ل�صروط اإن�صانية، دون اعتقال بنمطية معينة اجتاه �صعب 

اأو بيئة. 

$  »�لطم�طة« هو �أحد �أبن�ء بهيجة و�ص�لح، هو نت�ج تالقح �لثق�فتني. وهو منوذج 
يغ�ل يف �لهوية �ل�صحر�وية. هذ� �لرتب�ك لدى هذ�  �نح�ز لطم�ص �صحنته �لبحرية و�لإ
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�لنموذج هل هو قدر من يكون نت�ج ه�تني �لثق�فتني؟ 

م البحرية املو�صومة بالليونة واخلنوع عند اأهل  - بالطبع هذا النموذج �صريف�ض ثقافة االأ
ب الذكورية ال�صحراوية، ي�صتمد منه هويته وتفوقه، ال �صيما اأن  ال�صحراء، �صيلجاأ لثقافة االأ
م الغربية الطارئة، وبجميع ما  تلك الثقافة ارتبطت بال�صطوة املادية واملواطنة اأمام ثقافة االأ

طعمة.  يرمز لها اأو ي�صري اجتاهها، يف اللون اأو الزي اأو االأ

املصدر :

ول 1427هـ - 6 اأبريل 2006م - العدد 13800.  جريدة الريا�ض اخلمي�ض 8 ربيع االأ
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الروائية أميمة الخميس في حوار عن رواية الوارفة :
لم أسع إلى تدويل الرياض روائي

والجوهرة لم تكن فاتنة وفق المقاييس التقليدية

إذ� م� �أ�صقطن� هذ� �ملعنى  غ�ص�ن( و� $ �لو�رفة ي�أتي معن�ه� )�ل�صجرة �لي�نعة �ملمتدة �لأ
إنه� مل تكن  على بطلة �لرو�ية )�جلوهرة( ل جنده� كذلك. فهي �مر�أة قد نتج�وز ونقول �
ي�نعة مت�م� ومل تكن �أغ�ص�نه� مورقة. لذ� �أ�ص�ألك كيف جتدين �لتم�ثل بني عنو�ن �لرو�ية 

و�صخ�صية �جلوهرة؟ 

الق�ص�ض  وافر من  ال�صجرة، هناك كم  املراأة مع  تقاطع رمز  ما  كثرًيا  التاريخ  - عرب 
م�صهد  واحلياة، حتى يف  والنماء  للخ�صب  كبعد  بال�صجرة،   / املراأة  تربط  التي  �صاطري  واالأ
اأمنا حواء واحلية وال�صجرة( الثالوث الذي كان يوؤ�صل للمراأة اجلذر /  اخللق )كان هناك 
اأ�صطورتها اخلا�صة )اجلديدة( وت�صتحدث  الوارفة ت�صنع  املراأة احلياة. ولعل اجلوهرة يف 
عالقات غري تقليدية مع الكون، فلعلها وارفة بجموحها، يانعة باإرادتها واإ�صرارها على امل�صي 
يف طريقها املوح�ض والغام�ض وحيدة، خ�صراء باأوراقها وطيوفها وخطواتها التي ت�صجر دروب 

امل�صتقبل. 

وىل.. هل ك�ن هن�ك  $ زمن �لو�رفة �بتد�أ من حيث �نتهى زمن �لبحري�ت رو�يتك �لأ
تق�صد يف كت�بة زمن �لو�رفة.. وهل هذ� ي�صري �إىل �أنك تنطلقني يف زمنك �ل�صردي بروؤية 

حمددة ت�ريخًي�؟ 

هذا  اختارت  بداخلي  احلكاءة  لعلها  ولكن  اأتق�صدها،  ومل  امل�صادفة  لهذه  اأ�صع  مل   -
بح�صب  الكالم  اأن جتمع خيوط  لرمبا هي حتاول  مني،  علم  على غري  اإليه  و�صعت  التوقيت 
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تواتره الزمني حتى ال تنفلت من بني اأيديها خيوط احلكاية اأو يغيب عنها حجر من ف�صيف�صاء 
لينطلق من  البحريات عاد  بهيجة يف  توقف على م�صهد موت  الذي  القطار  لعله  اأو  الكالم، 
هناك، لكن مل يكن هناك اأمر متق�صد. اأو لعلي اأجد اأن الريا�ض املدينة ال�صحراوية الغام�صة 
�صناديق  خاللها  من  اأتتبع  طريق  كاإ�صارات  الزمني  التواتر  فتو�صلت  باحلكايات،  حتت�صد 

احلكايات املكتنزة. 

�جلوهرة  ك�نت  �لو�رفة  بينم�  ب�ل�صخ�صي�ت  مزدحمة  �لرو�ية  ك�نت  �لبحري�ت  يف   $
�ل�صخ�صي�ت.. م�ذ�  ذ�كرته� من  �لذين يعربون  �إل من  �ل�صرد  �صيء يف  ت�صتحوذ على كل 

متثل لك �ملف�رقة يف تكنيك �ل�صرد بني �لرو�يتني؟ 

والبحر، كانت  بالبطولة، فمن خالل مفارقة ال�صحراء  املكان  ا�صتاأثر  البحريات  - يف 
يف  ولكن  ال�صخ�صيات.  وم�صاير  اأقدار  على  ت�صيطر  التي  اخلفية  �صابع  االأ هي  اجلغرافيا 
بطولتها اخل�صراء  ولعل هذا جزء من  ال�صرد،  البطولة وخيط  اختطفت اجلوهرة  الوارفة، 

الوارفة كما اأ�صلفت يف جوابي. 

$ �جلوهرة �لطبيبة جنحت وتفوقت يف جم�ل عمله� كطبيبة. لكنه� مل تكن �مر�أة 
هذ�  �صي�غة  �صيء.  �أن حظه�  �إل  �لرج�ل  �ل�صرية مع  وبرغم مهرج�ن�ته�  كذلك  ف�تنة.. 
نثوية. هل هو مترد على �صن�عة �لن�ص�ء �ل�صتثن�ئي�ت؟ �أعني مل  �لنموذج بهذه �لب�ص�طة �لأ
�أجدك منح�زة مت�م� لتمجيده�. �إىل �أي حد و�صل حي�دك مع تلك �ل�صخ�صية برغم �أنه� 

تلعب دور �لبطلة يف �لرو�ية؟ 

- اجلوهرة مل تكن فاتنة وفق املقايي�ض التقليدية، ولكنها كانت ا�صتثنائية ت�صج بالهواج�ض 
للرواية  كتابتي  طوال  اخلطرة،  اجلحور  يف  يدها  د�ض  على  واجل�صارة  والتوثبات،  خيلة  واالأ
ردية  االأ من  اأي  من  وتنفر  ترف�ض  كانت  لكنها  �صباغ،  واالأ ردية  االأ ببع�ض  اأجملها  اأن  حاولت 
قدار �صرامة، اأن  نثوية )�صمن مفهومها التقليدي( التي اأعر�صها عليها، اختارت اأ�صد االأ االأ
تخطو داخل جمل�ض الرجال الكبري برفقة حقيبة طبيب فقط، بهذا احل�ض النافر كانت تريد 
اأن توا�صل م�صريتها، حاولت اأنا متجيدها وت�صويقها ولكنها كانت هي ترف�ض باإ�صرار، كانت 
طياف التي  جتده فعاًل �صاذًجا يتقاطع مع كل ما �صعت اإليه و�صنعته يف حياتها، منذ بواكري االأ
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�صوات هدير اجلذور داخل خزان املاء،  كانت تتبدى لها خلف الب�صر، و�صواًل اإىل ا�صتماعها الأ
طوال الوقت كانت اجلوهرة، تريد اأن تخرتق النمطي، كما قفزت على نطاق بنات )امل�صري( 
اأحد  ال�صيئ لرمبا هو  �صوؤالك باحلظ  اأ�صميته يف  وما  الطب.  كلية  اإىل  وت�صللت  وحي علي�صة 
طر املنمطة، ولكن املحيط حولها  اأبعاد عالقة اجلوهرة مع حميطها، فهي كانت قد عبثت باالأ

نثى التقليدية.  مل ي�صتطع ا�صتيعاب هذا فظل يتعاطى معها �صمن ال�صروط القدمية لالأ

إذ� م� تذكرن� طقو�ص �حلب �لتي ك�نت جتمع �صع�د مبتعب يف �لبحري�ت وهو ميثل  �  $
عر�بي مع �جلوهرة �أي�ص� متنحن� مالمح �لطق�ص  طق�ص �ل�صبعيني�ت.. جند �أن لقطة �لأ
�لع�طفي للثم�نيني�ت. هل �أقول �إن ه�ج�صك يف تدوين �لري��ص �صردي� ي�أتي من خالل تلك 

ن�ص�نية؟  �للمح�ت �لع�طفية و�لإ

- اأخ�صى يا طامي اأن اأحتول اإىل �صارحة لن�صي، وبذلك اأقتطع على القارئ، م�صاحات 
�صا�صعة من التف�صري والتاأويل واملغامرة املنفردة مع الن�ض، دون خارطة الطريق املقيدة التي 
يقدمها الكاتب للقراء، ففكرة تدويل مدينة الريا�ض فكرة جذابة مل تخطر على ذهني �صابًقا، 
ولكن لعل قارًئا ذكًيا ودوؤوًبا مثلك ا�صتطاع التقاطها، اإذًا فلندع لكل قارئ مغامرته اخلا�صة 

مع الن�ض. 

فهي  به�.  مفتون  �أنني  �ص�أخربك  عر�بي.  �لأ �صخ�صية  عن  �حلديث  مبن��صبة    $
إ�صك�ليته� تكمن يف فل�صفته للخط�ي� وللحي�ة �ملتن�ق�صة �لتي يعي�صه�.  إ�صك�لية و� �صخ�صية �
هذ� �لنموذج �لذكوري يقودين �إىل ذكر مالحظة ب�أن �لرجل يف رو�ي�تك يتم �لتع�طي معه 
بنز�هة �صردية. لي�ص هن�ك منوذج �صلبي مت�م� و�أي�ص� لي�ص هن�ك منوذج �إيج�بي. حدثن� 

تق�ن يف كت�بة �لرجل دون مو�قف �ص�بقة؟  عر�بي.. وعن �لإ عن �لأ

ا مفتونة بهذه ال�صخ�صية، وكيف انبثقت بج�صارة وتكاملت على الورق، وهناك  - اأنا اأي�صً
اأمر عجيب بت اأتلم�صه، عندما يكون بيني وبني اإحدى ال�صخ�صيات حالة تواطوؤ وتاآمر �صري، 
عرابي كان  اأجد اأن القارئ ب�صورة تلقائية ينجذب نحو هذه ال�صخ�صية، وتفتنه. فالطبيب االأ
خا�صًعا ل�صرطه الوجودي من ناحية، م�صتجيًبا جلميع قوانني املكان ال�صحراوي من حوله، 
لكن حينما دخل امل�صت�صفى ووهو مكان جديد وطارئ على �صكون ال�صحراء، جنده )بحذر 
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البدوي من القادم اجلديد( �صرب حول نف�صه �صياًجا �صميًكا من التعاليم والو�صايا واملحاذير 
�صواء على م�صتوى املعتقد، اأو على م�صتوى الهيئة اخلارجية، لكن عالقته مع اجلوهرة، عبثت 
يع�صها  مل  طفولته  من  ومناطق  حياته  من  مراحل  وا�صتعاد  �صوار  االأ هذه  وفككت  قفال،  باالأ
�صمن مناخ اإن�صاين رحيم، ولذا هو كان ي�صر على ا�صطحاب اجلوهرة اإىل رحلة برية حيث 
اأطالل طفولته و�صباه، كان يريد اأن يلملم ت�صظي حياته ما بني اخليمة وممرات امل�صت�صفى، 

كان يحاول اأن ي�صل اإىل �صيغة من�صجمة بني املكانني عرب عالقته باجلوهرة. 

�ص�ر�ت �نقطعت  إ�ص�ر�ت بتمتع �جلوهرة مبز�ي� وكر�م�ت. لكن تلك �لإ $ ك�نت هن�ك �
خالل �ل�صرد. مل �أ�صعر �أن توظفيه� �كتمل يف �لن�ص؟ 

ول هو امل�صتوى العادي  - هذه الكرامات من املمكن اأن نف�صرها على م�صتويني امل�صتوى االأ
الطبيعي يقال اإن الطفل بعد دخوله املدر�صة يفقد ما ن�صبته 90% من قدراته ومواهبه، فال 
خيلة للجوهرة،  يتبقى له �صوى 10% منها، لذا تلك الكثافة التي كانت تتبدى بها الطيوف واالأ
مع الوقت اأخذت يف التال�صي والتبدد، فطبيعة املناخ الذي كانت تعي�ض فيه كان جاًفا طارًدا 
وغري جاذب ملغامرتها الروحية، ومع ال�صمت الذي كانت حتر�ض عليه اأمها حول ذلك، كانت 
تعلم باأن هذه القدرات ال بد اأن تخفيها كعيب اأو ندبة يف ج�صمها، لكنها ظلت ترافقها حتى 
اآخر �صفحة من الرواية ولكن ب�صكل خافت وموارب.... واللغة التي كانت تهدر بها اجلذور 
داخل خزان املاء ما هي اإال اأحد اأبعاد جتلياتها والقدرة على الك�صف واخرتاق امل�صهد العادي. 
التي متتلكها اجلوهرة، هي  القدرة  الفني واجلمايل، فهذه  امل�صتوى  خر فهو  امل�صتوى االآ اأما 
ترميز فني مكثف على اأنها خمتلفة وغري منمطة وغري م�صتجيبة ملاألوف امل�صهد اأو الواجهة 

الوحيدة املتاحة. 

$  �لو�رفة قدمت مالمح حلي�ة �لبطلة يف كلية �لطب.. يف �مل�صت�صفى وك�ن �ل�صتغ�ل 
�ملعلومة  مل�ذ� غ�بت  بيئة عمل خمتلطة. ولكن  و�ملر�أة يف  �لرجل  �لعالقة بني  على ج�نب 

�لطبية ومت �إهم�ل �جل�نب �لطبي يف تف��صيل �ل�صرد؟ 

يخدم  ب�صكل  �صفحاتها  بني  متناثرة  كانت  بل  الرواية  عن  الطبية  املعلومة  تغب  مل   -
ال�صياق، ويدعم م�صداقية الطرح اجلمايل والفني دون اأن يطغى عليه، وهي يف النهاية كتاب 
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اأدبي ولي�ض مو�صوعة طبية، ولكل حبكة عقدة اأو حمور تلتف حوله، ومل يكن عقدة ال�صراع 
حداث يتم من خالل املعلومة الطبية بقدر ما كانت مع املكان والزمان الذي يحيط  وتنامي االأ

بهذا ال�صراع. 

عج�ب بتلك  $  �جلوهرة ك�نت تكن �إعج�ًب� خفًي� م� ل�ص�رة بنت يحيى. م� �صر هذ� �لإ
�ل�صخ�صية؟ 

- هل تعتقد باأن اجلوهرة كانت معجبة )ب�صارة بنت يحيى(؟ اأم هي تلك ال�صيكولوجية 
نه يحقق اأحالمهم التي مل تنجز، اأو التي  العجيبة للب�صر عندما يعجبون بالقوي ويجلونه، الأ
كانت  وتوارت  الرواية  �صفحات  بني  من  �صارة  خطفت  حينما  حتى  حتقيقها،  عن  عجزوا 
اجلوهرة حتاول اأن ت�صتعيدها كنموذج قوي و�صاحب �صطوة اأنثوية طاغية، لرمبا �صارة بنت 
نثى الدام�صة الغام�صة امللتهبة التي تقع يف اأعماقها  يحيى، كانت بالن�صبة للجوهرة هي تلك االأ

تخ�صاها وتخ�صى مروقها وطفراتها املزاجية. 

$  يف عالقة �جلوهرة ب�لطبيب �ليهودي نر�صد �أول عالقة تطبيع �صردية يف �لرو�ية 
تف��صيل  توغل يف  ولكن  �لطبيب  �صخ�صية  لتب�صيع  يتجه  �ل�صرد مل  �أن  �أعجبني  �ملحلية. 
إن�ص�نية بني �ل�صخ�صيتني. يف ظل �ملرجعية �لدينية لتلك �ل�صخ�صية كيف ك�ن �إح�ص��صك  �

يف كت�بته�؟ 

اأعتقد  اأ�صعر هنا باأن كلمة تطبيع م�صتجلبة من القامو�ض ال�صيا�صي للثمانينيات، وال   -
اأنها تتواءم مع ال�صياق الذي ظهرت فيه �صخ�صية الطبيب اليهودي، وبروز التباين والتنافر 
حماور  واختالل  والتباين  االختالف  مفارقة  /ليربمان،  اجلوهرة  الدينية  املرجعيات  بني 
ال�صلطة بالن�صبة لها جزء مهم من جتربتها يف اخلارج، ولعل معظم الذين در�صوا يف اخلارج 
مروا بهذه التجربة ب�صكل اأو اآخر وبالتايل ا�صتدراجها اإىل فخ الرواية بالتاأكيد �صري�صد بعًدا 

مهًما يف جتربة الغربة. 

�إل �أنك جتعلني  $  لك ولع ب�ل�صخ�صي�ت �له�م�صية يف رو�ي�تك. وبرغم ذلك �لولع 
�لن�ص. ي�صيئون ثم يختفون. ك�صخ�صية عبيد. كيف تعربين عن  ح�صورهم ك�لربق يف 
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ر�صمك لل�صخ�صي�ت �مل�ص�ندة يف رو�يتك؟ 

اأ�صميتها م�صاندة، عند الكتابة ترف�ض  - ح�صا�صة مالحظتك املكثفة لل�صخ�صيات التي 
قد  فهي  بالكامل،  تف�صح عن حكايتها  اأن  دون  وهام�صي،  عابر  ب�صكل  اأن متر  ال�صخ�صيات 
انتظرت طويال لي�صلها الدور وت�صرد مقاطعها، بالن�صبة يل كمدونة اأ�صعر اأن هذا يزيد من 
تورط القارئ وا�صتباكه مع عوامل الرواية، ففي الرواية ال يوجد �صخ�صيات رئي�صة و�صخ�صيات 
�صتى يحلق فوقهم ك�صاف  �صا�صعة يقف عليها �صخ�صيات  بل هناك خ�صبة م�صرح  م�صاندة، 
�صوئي عمالق، وال�صخ�صية التي يباغتها الك�صاف ال�صوئي ال بد اأن تاأخذ حقها من التفا�صيل 
ال�صوء  التي �صلط فيه  الزمنية  الفرتة  واإن كانت  والتاألق، حتى  والكالم واحل�صور والبطولة 
عليها ق�صرية وخاطفة. مثل )مي�صون( �صديقة اجلوهرة يف املدر�صة، اأو )مرمي( �صديقتها 

يف اجلامعة، جميعهن ينخرطن يف املعزوفة الكربى ب�صكل اأو اآخر. 

$  هن�ك �لطبيبة �إندري�ن ذ�ت �لر�ئحة �لتف�حية. ووجدن� �جلوهرة تهج�ص به� وتبوح 
جنبية ب�لتهم �جل�هزة �لتي تق�ل  بتف��صيله�. مل جندك تتورطني يف ��صتنط�ق �لطبيبة �لأ
خر  عن �ملجتمع �ملحلي. �إمن� تد�عت �جلوهرة ونطقت عنه�. هذ� يقودن� �إىل �ل�صوؤ�ل: �أن �لآ

ح�صوره يف رو�يتك �إيج�بي �ألي�ص كذلك؟ 

تبايل  وال  حولها،  من  للب�صر  اخلارجية  الواجهة  من  ب�صرعة  مترق  كانت  اجلوهرة   -
ن�صاين املتواري يف اأعماقهم، وتقف  يدلوجية اأو معطف اللون، بل ت�صل اإىل اللب االإ بثياب االأ
ر�صية امل�صرتكة بني ال�صعوب، ولكن هذا ال مينع من كونها كانت ت�صعر باأعماقها ببع�ض  على االأ
خر  االآ با�صتدراج  ولعي  ولعل  الفا�صلة.  زواجها  بتجربة  مقارنة  اإندريان  ما�صب  احل�صرة من 
خر املختلف هو ال ي�صبهنا ب�صبب اأردية ومعاطف  لروايتي ينطلق من نف�ض املفارقة، حيث االآ
اإىل  الو�صول  عن  ويعجزون  لبع�ض  بع�صهم  يتنكرون  الب�صر  جتعل  كربى،  تنكرية  حفلة  يف 

ر�صيات امل�صرتكة التي جتمعهم.  االأ

عو�ملهن  تالم�ص  رو�ية  جت�ه  �لطبيب�ت  من  �ل�صدى  ك�ن  كيف  �أخرًي�..   $
وتف��صليهن؟ 

اأنهن  يبدو  لكن  الطبيبات،  ال�صديقات  رائعة من  لدي جمموعة  اأن  من  الرغم  على   -
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مل يقراأنها بعد... ولكن على كل حال هي ال تنح�صر يف هذا املجال فقط، بقدر ما تعرب عن 
املغامرة الكربى التي تخو�صها املراأة اجلديدة يف غابة العمل. 

املصدر:
االقت�صادية: 27 يناير 2004 ـ العدد 3760.
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الروائي إبراهيم الخضير

حرب الخليج: 
ليست الباعث الوحيد لكتابة »عودة األيام األولى«

وىل ُكتبت يف �أو�ئل �لت�صعيني�ت.. ومل ت�صدر �إل يف ع�م 2004..  ي�م �لأ $ رو�ية عودة �لأ
حج�م عن ن�صر �لرو�ية م� تف�صريه لديك؟ هذ� �لرتدد وهذ� �لإ

- عندما �صرعت يف الكتابة، كنت اأرغب يف كتابة ق�صة ق�صرية، وكنت قد ن�صرت عددًا 
كتاباتي يف  ت�صجيعًا يف  ولقيت  الريا�ض،  اليمامة وجريدة  الق�صرية يف جملة  الق�ص�ض  من 
اأتذكر.. ! كنت يف مدينة  اأول ق�صة يف عام 1980 ح�صب ما  الق�صة الق�صرية، منذ ن�صرت 
اأدنربة عندما مت ا�صتدعائي للعودة للريا�ض، وقطع تدريبي ودرا�صتى العليا يف جامعة اأدنربة، 
وذلك ب�صبب الغزو العراقي للكويت واحتالله. مكثت فرتة االحتالل واال�صتعداد للحرب ثم 

حرب حترير الكويت املعروفة بعا�صفة ال�صحراء، يف الريا�ض. 

كمال  بعد انتهاء احلرب و حترير الكويت عدت اإىل مدينة اأدنربة مرًة اأخرى عام 1991، الإ
ا�صكتلندا  �صتاء  يف  وحيدًا  كنت  اجلامعة.  بنف�ض  النف�صي  الطب  يف  وتدريبي  العليا  درا�صتي 
خالل  رائد  برتبة  �صابط  اأمريكية،  امراأة  عن  الق�صرية  الق�صة  كتابة  يف  وبداأت  القار�ض، 
مريكي يف منطقة اخلليج. كان ما حدث يف تلك الفرتة ُمثريًا  حرب اخلليج الثانية والوجود االأ
اأن بداأ التوافد  جدًا بالن�صبة يل، فقد كنت بعيدًا فرتة من الوقت عن الريا�ض، وعدت بعد 
مريكي اإىل منطقة اخلليج، وتبع ذلك بقية قوات التحالف. كنت اأتاأمل مايحدث. �صرعت  االأ
يف الكتابة ووجدت اأن ق�صة ق�صرية لن تكون كافية وُتتيح يل اأن اأكتب ما يتفاعل داخلي عن 
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حداث يف منطقة اخلليج.  هذه الفرتة من احلياة واالأ
اأ�صدقائي عليها.  اأطلعت بع�ض  لنف�صي، ورمبا  بها  اأحتفظ  اأكتب رواية  ت�صاءلت ملاذا ال 
وعندما  الوقت.  بع�ض  مني  اأخذ  الذي  العمل  هذا  اأكتب  اأخذت  و  الكتابة  يف  �صرعت  وفعاًل 
انتهيت منه، اأخذت اأتاأمل ما كتبت و ُخيل اإيّل اأنني ل�صت من كتب هذا العمل.. !! فقد كتبت 
�صدقاء  اأ�صياء كثرية وُمتنوعة ويف بع�صها جراأة مل يتعود عليها املجتمع عندنا. اأعطيته اأحد االأ
اللغة  يف  وُمتخ�ص�ض  اأديب  ال�صديق  هذا  اأن  ومبا  بالعمل،  اإعجابه  فاأبدى  ليقراأه،  دباء  االأ
�صغري  بخط  ُكتبت  كمخطوطة  عنده  وتركتها  فرف�صت،  ن�صرها  على  �صجعني  فقد  العربية، 
واألح  !! لكنه �صححها من ناحيٍة لغوية  بقلم ر�صا�ض مما جعله يعاين �صعوبة يف قراءتها.. 
ّ علّي باأن اأقوم بن�صرها واأنه �صوف يتوىل كل �صيء، خا�صًة انه اأطلع اأدباء عرًبا عليها فكما 
و�صف يل اأنهم فوجئوا بالعمل و �صجعوا على ن�صرها. وكاد هذا ال�صديق ُيقنعني يف �صنة 1996 

بن�صرها غري اأين تراجعت. 
واإمنا  اأدباء  وال  كتابا  لي�صوا  �صدقاء ممن  االأ بع�ض  واأعطيتها  وبقيت عندي كمخطوطة 
قّراء جيدون للروايات فاأثارتهم و �صجعوين ب�صدة على ن�صرها، غري اأين كنت ُمرتددًا ملا حتويه 

من اأمور قد تكون غري مقبولة اجتماعيا. 
وقبل اأكرث من عام، كانت الرواية عندي.. اأطلعتها على �صخ�ض قريب مني واأعجب بها جدًا 
و طلب مني ن�صرها اأي�صًا، و �صجعني ب�صكٍل كبري، عندئذ بداأت الفكرة يف ذهني، مل ال؟ وبداأت 

مور.  اأقروؤها اأنا من جديد، وحقيقًة لقد قمت بحذف اأ�صياء منها جتنبًا ملا قد تثريه تلك االأ
موؤمترًا  ح�صوري  اأثناء  بريوت  يف  النا�صرين  اأحد  مع  ُمقابلة  برتتيب  يل  �صديق  وقام 
وعدت  وتركتها  املخطوطة،  واأخذ  الفندق  يف  اإيّل  النا�صر  هذا  جاء  وفعاًل  هناك،  لليون�صكو 

للريا�ض بعد انتهاء املوؤمتر. 
بعدها ابلغ النا�صر ال�صديق امل�صرتك الذي رتب للمو�صوع با�صتعداده لطباعتها ون�صرها. 

و�صدقًا كنت حتى ذلك الوقت غري مقتنع بن�صرها.. ! 
�ل�صرية  ك�نت  حد  �أي  �إىل  �لذ�تية..  �صريتك  متثل  �لرو�ية  هذه  �أن  يظن  �لكثري   $

�لذ�تية ح��صرة يف �لرو�ية؟

- م�صكلة من يكتب مثل هذا النوع من الروايات اأنه دائمًا ُيتهم باأن العمل الروائي هو 
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باأن  البع�ض  فقد ظن  نف�ض عملي  وهو  نف�صي،  الرواية طبيب  بطل  اأن  بحكم  الذاتية  �صريته 
الرواية �صرية ذاتية، ولكنه غري ذلك. لقد كان ح�صور ال�صرية الذاتية موجودًا، ولكن ب�صورة 

ب�صيطة.. ومن يعرفني �صخ�صيًا رمبا يوؤكد ذلك. 
$ من�صور �لغ�فري بطل �لرو�ية ك�ن منوذج�ً مث�لي�ً �إىل حد كبري.. �أل تتفق معي �أن 

بن�ء �ل�صخ�صية لهذ� �لنموذج مت مبب�لغة �صردية جعلت هذ� �لبطل �أ�صري�ً لهذه �ملث�لية؟

نف�صها،  من  واثقة  غري  �صخ�صية  لكن  مثاليًا،  لي�ض  من�صور  الدكتور  الرواية  بطل   -
ويت�صرف كثريًا بعك�ض ما يعتقد، بل رمبا مبا ال يتفق مع مبادئه. وعالقته بالرائد كوك في�صر 
جزء من هذه ال�صخ�صية املُعقدة ولكن تظهر ب�صكل ظاهري ك�صخ�صية مثالية، ولكن هناك 
ُم�صكلة يف �صخ�صيته، ويظهر ذلك جليًا يف عالقته بفا�صل بن جعفر. لذلك كان يجب بناء 
هذه ال�صخ�صية ب�صكل مثايل �صلبي ولي�ض ب�صكل مثايل اإيجابي.. وظل يراوح يف عقدته هذه 
التي مل ي�صتطع التخل�ض منها يف جميع مناحي حياته العملية، الزوجية، االجتماعية وكذلك 
عالقاته ال�صخ�صية. اإنها �صخ�صية ُمَعقدة، ويت�صح ذلك يف عمله بالق�صم، وعالقته بزوجته 
وزمالئه يف الدرا�صة واأ�صدقائه القدماء وبعد ذلك عالقته املُعقدة بفا�صل بن جعفر، وكيف 

اأنه ان�صوى حتت عباءة فا�صل بن جعفر دون معرفة حقيقية بهذا الرجل.. !!
طي�ف  $ ك�نت �لرو�ية ت�صج بح�صد ه�ئل من �ل�صخ�صي�ت وهذ� �حل�صد ميثل كل �لأ

�لفكرية.. هل ك�ن يف نيتك �أن تكتب كل �صيء ك�ن يعرب عن تلك �ملرحلة؟

- حقيقًة مل يكن يف نيتي عندما بداأت الكتابة اأن تكون بهذه ال�صورة. وكما هو معروف يف 
بداع )وبالذات الرواية( هو اأحد اأدلة وجود الالوعي، حيث ُتفرز الكتابة  التحليل النف�صي اأن االإ
ول اأنني بعد كتابة  جابة عن ال�صوؤال االأ اأ�صياء تكون ُمرت�صبة يف الالوعي. فكما ذكرت يف االإ
الرواية، تخيلت اأن �صخ�صًا اآخر هو الذي كتبها.. ! كان ما كتبت اإرها�صات ل�صنواٍت طويلة 
اأقوله ومل ا�صتطع.. لذلك خرجت بهذا احل�صد الكثري من ال�صخ�صيات،  اأن  اأريد  مما كنت 

ولكن مل يكن ذلك مر�صومًا منذ البداية. 
�ملمنوحة  �مل�ص�حة  $ ل�صخ�صية ف��صل بن جعفر دللته� �لجتم�عية.. وب�لرغم من 
لتلك �ل�صخ�صية يف �لرو�ية �إل �أنني �أ�صعر ب�أن ح�صوره� مفتعل.. فلم �أجد مربر�ً للعالقة 

�ل�صخ�صية بني �لدكتور من�صور وف��صل بن جعفر؟

- هذه هي امل�صكلة.. عندما حتدث اأ�صياء ال عقالنية.. ؟؟ فهل كل �صيء يف احلياة له 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

30�

هذا  املُفارقات يف  من  ولعل  وحُمري..  للده�صة  ُمثري  ب�صكل  احلياة  بنا  تعبث  اأحيانًا  ُمربر؟؟ 
اأن فا�صل بن جعفر غري  والدكتور من�صور. فرغم  العالقة بني فا�صل بن جعفر  العمل هي 
معروف للدكتور من�صور )ورمبا �صعور فا�صل بن جعفر بهذا ال�صيء جعله يتم�صك بالدكتور، 
خرين(، فاإن الدكتور من�صور  اأمامه مدى �صطوته وتاأثريه على االآ اأن ُيظهر  وُيقربه ويحاول 
يتغري بني حلظٍة واأخرى، و ين�صم اإىل اجلوقة املُحيطة بفا�صل بن جعفر، رغم اأن هذه العالقة 
اإال  العامة،  حياته  يف  ير�صمها  التي  �صخ�صيته  طبيعة  مع  تتفق  وال  له،  بالن�صبة  ُمريحة  غري 
�صخ�ضٍ  على  تاأثريه  مدى  ملعرفة  الف�صول  لديه  الذي  جعفر  بن  بفا�صل  عالقته  يوا�صل  اأنه 
خرين وهو ما كان  اليعرفه، وهذه مينح فا�صل بن جعفر اإح�صا�ًصا بالتفوق واال�صتعالء على االآ
ن�صانية ُمعقدة بطريقة  خرين. اإن العالقات االإ ُيردده دائمًا، ويحاول دومًا اإثباته لنف�صه قبل االآ
ال ميكن اأن ننظر لها ب�صورٍة �صطحية، فدائمًا عوامل نف�صية خفية تلعب دورًا يف العالقات 
�صخا�ض  ن�صانية.. اأ�صياء ظاهرة ومفهومة، وثمة اأ�صياء غام�صة.. خفية.. تربطنا ببع�ض االأ االإ
بال وعٍي منا.. ! واأعتقد اأن العالقة بني فا�صل بن جعفر والدكتور من�صور، هي اأكرث العالقات 
خر ب�صكٍل جيد.. وبقيت العالقة �صطحية رغم  تعقيدًا يف الرواية فلم ي�صتطع اأحدهما فهم االآ
ماذا  بن جعفر  فا�صل  �صاأل  من�صور  الدكتور  اأن  بدليل  مًعا،  ق�صياها  التي  الطويلة  وقات  االأ

خر.. ! يعمل؟ يف نهاية الرواية. وهذا كما اأظن اأكرب دليل على اأن اأحدًا منهما مل ي�صل لالآ
$ الرواية ا�صتندت يف الكثري من املقاطع على اللهجة املحكية.. ولكن هناك خلاًل يف عدم 
القدرة على ر�صد التباين بني اللهجات فنجد فا�صل بن جعفر يتحدث كما يتحدث الدكتور 

من�صور. هل تتفق معي باأنه كان يجب منح كل �صوت يف الرواية خ�صو�صيته؟
- نعم احلوار كان مكتوبًا باللهجة املحلية، ماعدا احلوار الذي يكون ُمرتجمًا عن بع�ض 
ماكن التي حتتاج ذلك، وتالحظها مع  بطال غري العرب. تباين اللهجات يبدو يف بع�ض االأ االأ
�صبحي حلومي، اأبي عقال. اأما الدكتور من�صور فاإنه يتحدث بنف�ض اللهجة التي يتحدث بها 
اأين فا�صل بن جعفر؟ لقد ورد  اآخر، من  ال�صوؤال، يتفرع منه �صوؤال  فا�صل بن جعفر، فهذا 
يف الرواية اأن هذا اال�صم غريب على هذه املنطقة.. ! فرمبا فا�صل بن جعفر يت�صنع طريقة 
الكالم، اأما الدكتور من�صور فاإنه �صخ�صية مثالية �صلبية كما اتفقنا، وانبهر بفا�صل بن جعفر 
واأ�صبح يتكلم بنف�ض اللهجة رغم اأنه يف بع�ض املواقف الي�صتطيع ا�صتيعاب احلوار الذي يدور، 
ومع ذلك ي�صتمر يف احلديث بلهجة القوي )فا�صل بن جعفر(. فكما هو معروف باأن القوي 
يفر�ض عاداته ولهجته على من هو ا�صعف منه، ولو نظرت حولك لتحققت من هذه النظرية، 
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خا�صة يف اللغة املحكية.. !!
$ »كوك في�صر« ك�نت يف �لرو�ية �ملر�أة �خل�رقة هي تعرف كل �صيء وعلى �طالع بكل 
�صيء.. هذه �لقوة مل�ذ� ك�نت لهذه �ملر�أة.. ومل�ذ� �خرتت منوذج �ملر�أة كي يلعب هذ� �لدور يف 

�لرو�ية؟

- »كوك في�صر«، كانت بهذه القوة وهذه القدرة على املعرفة بكل ما يدور من اأحداث، 
نها جاءت وفق خطة خا�صة، ووفق دعم ممن  مور االجتماعية اخلا�صة، نظرًا الأ حتى اأدق االأ
تنتمي اإليهم فهي مُتثل اجلهة التي تعمل معها، وهي رمز لتاأثري من هم خلفها، ومفهومنا نحن 
لقوة هذه اجلهات، واملبالغة التي نقوم بها لتربير عجزنا عن عمل اأي �صيء.. !!فهذه املراأة 
باأي عمل جاد  ت�صتطيع اخلروج وال تقوم  املنزل وال  الن�صاء مثلها يف جمتمعنا يف  تقبع  التي 

كامل�صاركة يف احلروب اأو حتى الهرب لو داهم البلد حرب. 
كوك في�صر رمز للمراأة التي ت�صتطيع اأن تفعل امل�صتحيل ح�صب مفهومنا للقدرة اخلارقة 
يف  لت�صعنا  تنطلق  التي  املُبالغات  لهذه  ن�صت�صلم  اأن  يف  نحن  علينا  العبء  ويقع  مُتثلهم،  ملن 
موقف املجتمع اجلامد غري املُتحرك، الذي ال ي�صتطيع مواكبة الع�صر الذي يعي�ض فيه. كان 
طار الذي ن�صع نحن  من ال�صروري اأن تكون امراأة حتى تكتمل املبالغة وتركب ال�صورة يف االإ

فيه جماعة كوك في�صر. 
$ من خالل �ل�صرد جند �أن هن�ك حي�د� متقن� �جت�ه تن�ول مو�قف �لتي�ر�ت �لتي ك�نت 
إد�نة حمددة  � متثل �أطي�ف �ملجتمع.. �لتك�ء على هذ� �حلي�د هل هو مبث�بة �لتخلي عن 

ملوقف تلك �لتي�ر�ت؟

مر يرجع اإىل الراوي، فهو يحاول اأن يكون �صخ�صًا، مثاليًا، واإن كنت قلت اإن  - هذا االأ
العمل  يف  �صلوكياته  جميع  وكذا  ديبلوما�صيا  الراأي  يف  يكون  اأن  يحاول  فهو  �صلبية..  مثاليته 
لديه موقف  ولي�ض  ُمعني  ل�صيء  ينتمي  اإنه �صخ�ض ال  العمل،  العمل وخارج  اأو مع زمالئه يف 
اأ�صيل ي�صعه يف مواجهة مع اأحد. هو دائمًا ي�صري على خط احلياد، يتجنب اال�صطدام مع اأي 
�صخ�ض اأو اأي جهة ر�صمية اأو غري ر�صمية.. يف البدء رف�ض البحث لكنه برر لنف�صه االنخراط 
يف البحث رغم قناعته التامة باأن البحث لي�ض الهدف منه اأي مردود علمي ومع ذلك انخرط 
�صيء.  كل  عمل  على  اخلارقة  وقدراتها  مبعلوماتها  منبهرًا  في�صر  كوك  خلف  ي�صري  وا�صبح 
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ان�صم اإىل جوقة العاملني مع كوك في�صر وانخرط يف جو ال ُينا�صبه مع فا�صل بن جعفر لذلك 
راء التي وردت يف حواراته مع اجلميع يحاول اأن مي�صك الع�صا من املنت�صف.  كانت االآ

حوارات  جعلت  عندما  قا�صدًا  كنت  موقف.  اأو  ملبداأ  الالمنتمي  لل�صخ�ض  �صورة  اإنها 
طياف جميعها حماواًل اأن يكون هناك حياد..  الدكتور من�صور هي التي تتحدث وتتحاور مع االأ
وللحقيقة مل يكن هذا راأيي يف بداية الرواية لكن وجدت انه من ال�صعب اأن ا�صطدم بتيارات 
ال اأ�صتطيع ال�صمود اأمامها.. قد يكون هذا موقفًا �صلبيًا لكن كان من ال�صرورة التغا�صي عن 

اأمور اأقل يف �صبيل مترير اأ�صياء اأخرى بالن�صبة يل كانت اأهم. 

عروبة ابنة الرديني.. اأمل تكن هناك مبالغة غري منطقية يف ت�صويرها بذلك ال�صياع؟

ال�صياع ال يخ�صع ملنطق اأبدًا.. !! �صياع عروبة مبا مُتثله وما ترمز اإليه كان متوافقًا مع 
الهدف من هذه ال�صخ�صية. نعم هناك ق�صوة، وهناك �صيء من الالمعقول يف �صرية حياتها، 
لكن ال�صدق اأقول باأن �صياع عروبة يتما�صى وُيعرب ب�صكل مدرو�ض عما كنت اق�صد من ورائها 
نه كان �صببًا رئي�صًا  لرتمز له. العروبة �صاعت واقرب النا�ض ي�صهد �صقوطها اإىل احل�صي�ض الأ
تقلب ظهر  عندما  ملنطق خا�صة  تخ�صع  ال  التي  احلياة  اإنها  املرحلة..  اإىل هذه  و�صولها  يف 

املجن. 

�أزمة �خلليج هو �ملربر �لوحيد لكت�بة �لرو�ية.. وهل هذ� يعني  $ هل حدث بحجم 
�أنك لن تكتب �لرو�ية مرة �أخرى؟

- ال، قطعًا حرب اخلليج لي�صت الباعث الوحيد لكتابة الرواية بالن�صبة يل، وقد قلت اإين 
كنت اأنوي كتابتها ق�صة ق�صرية ولكن احلدث وال�صخ�صيات �صاعدتني يف كتابة رواية بهذا 
احلجم. كانت لدي فكرة لكتابة رواية عن مو�صوع خمتلف متامًا منذ �صنوات وما زالت هذه 
كمال اجلزء الثاين من  الفكرة موجودة لدي واآمل اأن اأ�صتطيع كتابتها يومًا ما. هناك فكرة الإ
بها قبل عدة �صنوات لكن متهلت وتوقفت عن كتابة تكملة اجلزء  بداأت  الرواية وفعاًل  هذه 
الثاين من الرواية. رمبا اأكمل اجلزء الثاين ولكن م�صكلتي اأنني �صخ�ض مرتدد جدًا يف خ�صو�ض 
ن�صر رواية اأو حتى ق�صة ق�صرية.. عندي ق�ص�ض منذ �صنوات مل اأن�صرها رغم ت�صجيع بع�ض 
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الزمالء على ن�صرها، واإن م�صتواها الفني كق�صة ق�صرية. 

لن تكون هذه روايتي الوحيدة، وردود الفعل �صجعتني على اأن اأوا�صل ال�صري يف هذا الفن 
اجلميل. واأعتقد اأن الرواية يف ال�صعودية ت�صهد تقدمًا جيدًا واأمتنى اأن اأكون واحدًا من الذين 
ين�صمون اإىل كّتاب الرواية يف ال�صعودية، كما اأمتنى اأن يكون هناك تنظيم اأو جمعية للتعارف 
ندية حُمبطة ولي�ض لها دور  دبية فهذه االأ ندية االأ بني من يكتبون الق�صة والرواية، ال تقل يل االأ

يف فن الق�صة والرواية. 

$ من�صور �لغ�فري طبيب نف�صي ويتع�مل مع خمتلف �ل�صر�ئح �لجتم�عية ويتو��صل 
عالم ول يعرف من تكون �صخ�صية بحجم ف��صل بن جعفر!! �أل جتد هن�  مع و�ص�ئل �لإ

ثغرة و��صحة يف منطقية �ل�صرد؟

التي يعرفها اجلميع ال  ال�صخ�صية  الرواية، ففا�صل بن جعفر  - هذا هو مركز وحمور 
ا  يعرفها طبيب يعمل يف م�صت�صفى مرموق.. ! اإنها م�صكلة الدكتور من�صور.. ال يعرف �صخ�صً
يعرف  من  جميع  يف  اال�صتغراب  ُيثري  ما  هو  ال�صخ�صية  بهذه  معرفته  وعدم  احلجم،  بهذا 
اأن الدكتور من�صور يعرف فا�صل بن جعفر،  لو  الدكتور من�صور وال�صيد فا�صل بن جعفر.. 
همية، وهذا لي�ض تناق�صًا كما تعتقد، فثمة اآخرون )رغم كونهم  حداث نف�ض االأ فلن يكون لالأ
قلة( ال يعرفون من هو فا�صل بن جعفر.. ولو كان فا�صل بن جعفر معروفًا للجميع مبن فيهم 
الدكتور من�صور ورديني فمعنى هذا اأن فا�صل ال بد اأن يكون �صيئا معروفا واقعا وحقيقة وهذا 

ما حاولت جتنبه. 

$ بقدر م� ك�نت �لعالقة بني من�صور �لغ�فري و�لر�ئد كوك في�صر م�صوقة للق�رئ 
وبقدر م� ك�نت تقوم على عن�صر �ملف�ج�أة يف �أحد�ث �لرو�ية.. �إل �أن �لنه�ية ل ترقى �إىل 
م�صتوى �لت�صويق �لذي ك�نت عليه يف عمق �لرو�ية.. و�ل�صوؤ�ل مل�ذ� ك�نت �لنه�ية ب�هتة �إىل 

هذ� �حلد؟

- العالقة بني كوك في�صر والدكتور من�صور، عالقة ُمعقدة، ورمبا متثل طبيعة العالقة بني 
من مُيثلهم الدكتور من�صور ومن متثلهم الرائد كوك في�صر، فالعالقة اتخذت طابعًا خمتلفًا 
بالن�صبة للدكتور من�صور، فهو كرجل �صرقي، بدا متوج�صًا بحكم طبيعة املجتمع الذي ينتمي 
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بينما  في�صر.  وُتبعده عن كوك  التي جتذبه  والعاطفة  التعامل  وفق  ت�صري  العالقة  اإليه، ترك 
من�صور  من  غر�صها  ا�صتنفدت  عندما  لذلك  تخطوها.  خطوة  كل  تعرف  كانت  في�صر  كوك 
وانتهت احلرب، انتهى دور من�صور ومل يعد لها به اأي حاجة، فحتى مل تودعه الوداع املفرو�ض 
اأن يكون بحجم العالقة التي كانت بينهما. لكن هذه طبيعة العالقات النفعية، ويف هذا مُتثل 
كوك في�صر الثقافة التي جاءت منها، فهي عملت مع من�صور وفق خطة مر�صومة، وله دور يف 
املرحلة التي هي بحاجة اإليه فيها. متى انتهى الدور، مل يعد هناك ُمربر للعالقة. متامًا مثل 
عالقة اأمريكا بالدول التي كانت حميمة، وبعد اأن ا�صتنفدت الدور الذي تريده من هذه الدول 
قلبت لهم ظهر املجن.. والتاريخ احلديث يوؤكد هذه املقولة، لذلك لي�ض هناك غرابة يف اأن 
يبحث الدكتور من�صور عن كوك في�صر بينما هي مل تعد ترغب حتى يف روؤيته لتودعه. اإنها 
خرين. هذه ق�صة  عالقة الثقافات و كيف يت�صرف كل �صخ�ض وفق ثقافته يف عالقاته مع االآ
كوك في�صر والدكتور من�صور، كّل منهما مُيثل ثقافته التي جاء منها و الهدف الذي ر�صمه كل 
خر.. ال غرابة يف �صيء.. يجب اأن يكون منطق امل�صلحة هو ما  واحد منهما لال�صتفادة من االآ

ُيحدد العالقات يف مثل هذه املواقف ولي�ض العواطف. 

$  املصدر: 
جريدة اليوم: 22 نوفبمر 2004م العدد 11483
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الروائي إبراهيم الخضير :
في حوار عن روايته رحيل اليمامة:

ما أكتبه في رواياتي هو سيرة ذاتية خادعة وليس قضيتي تبشيع 
األطباء النفسيين

ح�فظت  وىل(،  �لأ ي�م  �لأ )عودة  رو�يتك  عن  كثرًي�  تبتعد  مل  �ليم�مة  رحيل  يف    $
بع�ص  وكذلك  �لطبيب من�صور،  �صخ�صية  وعلى  �لرو�ية،  حد�ث  كم�صرح لأ �لري��ص  على 
وىل. م�ذ� متثل هذه �لقن�عة بعدم �لتخلي  �ل�صخ�صي�ت تت�ص�به مع �صخ�صي�ت �لرو�ية �لأ

عن تلك �لعو�مل و�ل�صتمر�ر يف تدوينه� �صردًي�؟ 

اأين بداأت كتابة رواية رحيل  اليمامة. احلقيقة  - دعني اأحتدث عن كتابة رواية رحيل 
لب ال�صوي�صرية. كنُت ُمقيمًا وحيدًا  اليمامة يف �صيف 2002 عندما كنت يف اأعلى قمم جبال االأ
وىل«. وكانت  يام االأ وىل »عودة االأ ثرياء. مل اأكن قد ن�صرت روايتي االأ يف م�صت�صفى للمر�صى االأ
وىل يف عام  يام االأ وىل« معي. كنُت قد كتبت رواية عودة االأ يام االأ خمطوطة رواية »عودة االأ
1991 وانتهيت منها يف منطقة ريفية �صهرية ب�صباقات اخليل ا�صمها اأ�صكورت. كنُت اأقيم يف 
رواية  اأنهيت  فيها.  اأقيم  �صغرية  فيال  ا يل  وكان خُم�ص�صً الق�صر،  ُي�صبه  فخم  ريفي  منزل 
وىل، ومل يكن يف نيتي اأن اأن�صرها. وقد كتبتها بخٍط �صغري بقلم ر�صا�ض، وكان  يام االأ عودة االأ
ديب العراقي  ي �صخ�ضٍ غريي. حتى اأين عندما اأعطيتها ل�صديقي االأ من ال�صعب قراءتها الأ
الدكتور جهاد الُكبي�صي يف �صتاء عام 1996 ليقراأها، وكنت يف رحلة عمل اإىل القاهرة، كان 
وىل. عندما  يام االأ ي�صتعني مُبكرب ليت�صطيع قراءتها. ومل اأكن مهتمًا بن�صر رواية عودة اإىل االأ
قراأها الدكتور جهاد الُكبي�صي، وهو �صديق عمر، تعّرفت عليه عام 1976 يف القاهرة، وكان 
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هو من �صجعني على ن�صر ق�ص�صي الق�صرية يف جملة اليمامة منذ عام 1980 عندما كان 
�صديق طفولتي يف تبوك ال�صاعر عبداهلل ال�صيخان يعمل يف جملة اليمامة. مبا اأين مل اأكن 
اأ�صتغل وقتي يف �صفري يف كتابة رواية  وىل«، فقد كنُت  يام االأ اأنوي ن�صر رواية »عودة اإىل االأ
ين اأي�صًا مل اأكن اأنوي ن�صرها. كنُت اأكتبها بتاأٍن وجعلتها ُمتداخلة مع رواية  »رحيل اليمامة« الأ
ين كنُت ال اأ�صتقر يف الريا�ض كثريًا فقد كانت الريا�ض ت�صُكنني  وىل«. والأ يام االأ »عودة اإىل االأ
اأينما ذهبت، واأنظر اإىل الريا�ض من اخلارج، وهنا ُت�صبح ال�صورة خُمتلفة عندما تنظر اإىل 
ين فعاًل  حداث الروايتني، الأ املدينة التي حُتب واأنت خارجها.. لذلك جعلت الريا�ض م�صرحا الأ
اأحب الريا�ض، برغم اأين �صخ�ض »بيتوتي« ونادرًا ما اأخرج من املنزل لغري العمل. مل اأتخل 
ين اأكتب عما اأعرف وعما يدور حويل، الإمياين باأن من يكتب عن  وىل الأ عن عوامل الرواية االأ
 )Pseudo Bibliography( نف�صه وعما حوله هو الذي يكتب �صرية ذاتية خادعة
بطال والعوامل التي اأعرفها جيدًا  ب�صكٍل روائي فني ب�صيط. لذلك ا�صتمررت يف ال�صرد لنف�ض االأ
واأ�صتطيع الكتابة بثقة كبرية اإىل حٍد ما، وهذا املجال تقريبًا مل يتوغل فيه ب�صورة �صردية اأحد 

يف ال�صعودية من قبل - ح�صب علمي- مما يجعل الكتابة يف هذه العوامل ُمغريًا بالن�صبة يل. 

فالم و�ملكتفي ب�حلي�ة �ل�صيقة  $  �لطبيب من�صور �لرجل �ل�صلبي �لغ�رق يف �لكتب و�لأ
و�ملتوهم ب�أنه يتم�ثل مع �لربتومور�في� يف ع�صقه لروم� وهو ع��صق للري��ص. لكن من�صور�ً 
م�أزقه لي�ص يف حمبته للري��ص بل م�أزقه يف نظرته �لطوب�وية لتلك �ملدينة. هذه �لنظرة ل 
تتفق مع �صخ�صية طبيب يدري بتف��صيل �حلي�ة. هن�ك لب�ص يف تلك �ملحبة. هل تف�صره؟ 

- ع�صق الطبيب من�صور للريا�ض كان نتيجًة ملا حدث له فيها، مل يكن يعرفها ب�صكٍل جيد، 
خارج نطاق العمل الذي كان يقوم به.. لذلك عندما اأف�صح ليمامة عن رغبته يف كتابة كتاب، 
كرث وعيًا منه، ولكن مع ذلك اأ�صر على راأيه يف ع�صقه ملدينة الريا�ض واأنه �صوف  كانت هي االأ
الريا�ض،  يع�صق  الذي  الطبيب من�صور  الربوتومورافيا عندما كتب عن روما.  يفعل ما فعل 
نها مثّلت له مكانًا يرى فيه كل املُتناق�صات، مثله مثل بطل رواية »اجلحيم« للروائي  ع�صقها الأ
الفرن�صي هرني باربو�ض، حيث كان هذا البطل يعي�ض يف فندق �صغري ويف اأعلى الغرفة التي 
كان ي�صُكنها، كانت هناك كوة ي�صمع ويرى منها كل ما يحدث يف الغرفة املجاورة. كان يرى 
�صخا�ض  اجلانب املُظلم من حياة النا�ض يف الغرفة املال�صقة له، ثم يرى اجلانب الر�صمي لالأ
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بع�صهم  الفندق  يف  العاملني  وعالقة  الغرفة  يف  ال�صكان  تبّدل  ومع  للغرفة.  مغادرتهم  بعد 
مع  الفندق  مالك  خيانات  وكذلك  العاملني،  اأحد  مع  الفندق  مالك  زوجة  فخيانة  ببع�ض، 
�صخا�ض الذين ياأتون للفندق بعالقاتهم اخلفية عن بع�صهم  املوظفات يف الفندق. وكذلك االأ
كان  ولكن  ي�صمعها  اأحد  ال  اأن  يعتقدون  التي  وحواراتهم  والزوجات  زواج  االأ خيانات  ا؛  بع�صً
هو ي�صمع ويرى من خالل تلك الكوة والتي جعلته يعي�ض يف »جحيم« ب�صبب اّطالعه على كل 
�صرار!. العيادة النف�صية هي الكوة التي كان من�صور يرى منها املجتمع يف الريا�ض،  هذه االأ
والتي تك�صف  والق�ص�ض احلقيقية،  حاديث  االأ اأي مكان، كانت  اإىل  اأن يذهب هو  فبداًل من 
املجتمع بكل عيوبه، وتناق�صاته، اإ�صافًة اإىل ظهور �صخ�صيات نادرًا ما ُيتاح ل�صخ�ضٍ اأن يراها 
ال�صخ�صيات. من هنا ظهر  التي حُتيط مبثل هذه  الهاالت  بعيدًا عن  و�صعها احلقيقي،  يف 
ن احلياة يف مكاٍن يبدو من اخلارج خُمتلفًا متامًا عما هو  الت�صّو�ض عند الطبيب من�صور، الأ
يف احلقيقة اأمٌر م�صوٌق جدًا، جتعل ال�صخ�ض يعي�ض حياته ُمعتمدًا على هذه املُتعة. اإذًا لي�صت 
�صيء من عدم  به  يكون  قد  ولكن  اعتباطيا،  �صيئا  من�صور  للطبيب  بالن�صبة  الريا�ض  حمبة 
الفهم الكامل للمكان الذي ُيريد اأن يكتب عنه، ورمبا هنا يظهر كيف يكون للمكان �صحر برغم 
اأن املكان لي�ض �صاحرًا على وجه العموم وكذلك متاهيه مع الربتومورافيا يف حمبته لروما التي 
�صافة اإىل  عانى فيها الربتومورافيا كذلك ب�صبب مبادئه ومعتقداته ال�صيا�صية الي�صارية، باالإ
مر�صه الع�صوي الذي جعله طريح الفرا�ض ُمعظم طفولته وفرتة غري ق�صرية من �صبابه، لكنه 
مع ذلك اأحّب روما وكتب عنها بكل احلب الغامر برغم معاناته منها. املكان يف الرواية اأمٌر 
همية بالن�صبة للكاتب، انظر اإىل العدد الكبري من الّكتاب الغربيني الذين عا�صوا  يف غاية االأ
يف طنجة يف اخلم�صينيات وال�صتينيات من القرن املا�صي مثل بول بولز وجان جانيه وتني�صي 
وليامز وكتبوا اأعمااًل روائية رائعة خالل اإقامتهم الطويلة يف طنجة عندما كانت مدينة دولية، 
�صباب اأخرى!. كذلك لوران�ض داريل  مل ي�صكنوا ويعي�صوا يف طنجة ب�صبب »اأنرثوبوجلي« ولكن الأ
ربع روايات رائعة عن احلياة االجتماعية  �صكندرية، وهذه الروايات االأ الذي كتب رباعية االإ
اليونانية  اجلالية  خا�صًة  جانب،  االأ من  الكثري  فيها  يعي�ض  مدينة  �صكندرية  االإ كانت  عندما 
�صكندرية، ولكن الرئي�ض جمال عبدالنا�صر  الكبرية التي كانت تعي�ض منذ اأجيال يف مدينة االإ
�صكندرية. الروايات االربعة للوران�ض داريل هي: »جو�صنت«، »بالتازار«، »ماونت  طردهم من االإ
ربع؛ حياة  �صكندرية هي املكان الذي تدور فيه اأحداث الروايات االأ اأوليف«، و»كليا«، لقد كانت االإ
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�صكندرية، اأعتقد اأن هذه الروايات من  جانب »اللوطيني« والل�صو�ض وتفاعلهم مع اأهايل االإ االأ
ربع،  �صكندرية، وح�صنًا فعلت دار �صعاد ال�صباح برتجمة هذه الروايات االأ اأجمل ما ُكتب عن االإ
�صكندرية  خر للحياة اخلفية يف االإ ترجمًة جيدة قام بها الدكتور فخري لبيب. اإنها الوجه االآ
حيث املوم�صات والقوادون وال�صباط املرت�صون وال�صذوذ اجلن�صي املنت�صر يف املدينة. اإن كل 
الريا�ض ال يعني  للحياة يف  خر  االآ الوجه  الريا�ض وعن  اأوجه. ما كتبته عن  لها عدة  مدينة 
يعرفه  ال  الذي  الب�صع  وجهها اخلفي  مدينة  لكل  ولكن  الريا�ض  للحياة يف  تخريبًا  اأو  نق�صًا 

الكثريون، وهذه مهمة الكاتب الذي اأتاحت له الفر�ض اأن يّطلع على هذه احلياة. 

ول مرة �أجد رو�ئي�ً �صعودي�ً يجرد بطل ن�صه فحولته. فيجعله يف �صخ�صية �لع�جز  $ لأ
جن�صي�. لكن هذ� �لعجز يتحول �إىل م�صدر جذب للن�ص�ء. في�صبح يلعب دور �ملوؤ�ن�ص للمر�أة 
�أو �لرجل �مل�أمون ج�نبه. وهذ� م� وجدته مي�مة يف �لطبيب من�صور. هل هذ� تعوي�ص لتلك 

�ل�صخ�صية ومك�ف�أة له� على ج�نب �لف�صح يف م�ص�ألة �لعجز؟ 

- ال اأعرف اإذا كنُت اأول روائي �صعودي ي�صلب بطل ن�صه فحولته! ولكن جميل اأن تنقل 
يل هذه املعلومة. امل�صكلة يف مفهوم الفحولة يف ثقافتنا العربية والتي ترتبط ارتباطًا مبا�صرًا 
بالقدرة اجلن�صية، اأي اأن الرجل ال�صعيف جن�صيًا يكون رجاًل غري فحل! وعدم الفحولة هذا 
يلقي بظالله ب�صكٍل �صلبي قوي جدًا على الرجال يف جمتمعاتنا. فالرجولة والفحولة مرتبطة 
بالقدرة اجلن�صية، حتى اأن الرجل ال�صعيف جن�صيًا يف بع�ض املجتمعات والثقافات ُيعترب »غري 
رجل«، اأي اأنه �ُصلب من جميع خ�صائ�صه الذكورية ب�صبب و�صعه اجلن�صي، وهذا فيه عدم ن�صج 
فكري واجتماعي. فاملراأة ال تنظر للرجل: قيمًة ورجولًة ب�صبب قدرته اجلن�صية واإال حتولنا اإىل 
حيوانات ال تعمل عقولها؛ املراأة تنظر اإىل الرجل من جوانب اأكرث عمقًا من القدرة اجلن�صية 
التي قد تكون عاماًل �صلبيًا اأحيانًا يف عالقة الرجل باملراأة!. املراأة تنظر اإىل الرجولة يف �صورة 
احلنان واالحتواء واملالطفة الرقيقة ولي�ض بالذات العملية امليكانيكية للعالقة اجلن�صية بني 
مريكية اأ�صابه بالعجز اجلن�صي.  الرجل واملراأة. لقد وقع حادٌث لرجل يف الواليات املتحدة االأ
كتبت زوجة هذا الرجل ملجلة ن�صائية باأنها ال ترغب من زوجها اأكرث من اأن يح�صنها ويحتويها 
وبعد ذلك ال �صيء يهم!. واأجرت هذه املجلة الن�صائية ا�صتفتاًء بني الن�صاء: ماذا لو كنِت مكان 
جابة: اأن اأكرث من 80% من ال�صيدات اتفقن مع ال�صيدة �صاحبة الق�صية،  هذه ال�صيدة وكانت االإ
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نهم لي�ض لديهم القدرة  باأنهن يكتفني من اأزواجهن باحل�صن واالحتواء ولن يرتكن اأزواجهن الأ
مور التي اأثارت انتباهي هو  اجلن�صية!. لقد ع�صت فرتة من حياتي يف بريطانيا، وكان من االأ
مان مع الرجال ال�صواذ، بل اإن اأكرث الن�صاء يلجاأن ل�صداقة ال�صواذ نظرًا  اإح�صا�ض املراأة باالأ
ن�صانية املُتجردة من اأي نظرة جن�صية اأو اإح�صا�ض جن�صي، فيتعامل  لرقي تعاملهم ونظرتهم االإ
الرجل ال�صاذ مع املراأة ك�صديق )رجل واإن�صان ولي�ض هناك خطورة من حتول العالقة اإىل 
بريدية  الرائع«، وهناك بطاقة  »الرجل  باأنه  ال�صاذ،  الرجل  اإىل  املراأة  تنظر  لذلك  جن�ض(، 
مين على  �صاهدتها يف اأحد حمالت بيع بطاقات الربيد، ت�صّور امراأة حزينة، ت�صند خدها االأ
مين وُكتب اأمام املراأة »ملاذا الرجال الرائعون دائمًا هم من ال�صواذ؟ «. طبعًا لعل يف  كفها االأ
مور وا�صحة؛ فال�صاذ وا�صح وامل�صتقيم وا�صح، فال يحدث  مر ُمبالغة. لكن عندما تكون االأ االأ
خر. ميامة وجدت يف من�صور رجاًل اأعجبها، ثم اكت�صفت باأنه  لب�ض اأو ت�صو�ّض عند الطرف االآ
عاجز جن�صيًا، ولكن بداًل من اأن ترتكه تعّلقت به اأكرث، واأ�صبحت تقريبًا تق�صي معظم اأوقاتها 
مان احلقيقي.  معه، للحنان الذي كان يغمرها به وكذلك �صعورها ال�صادر من »الالوعي« باالأ
اإليه اأكرث من مرٍة باأنها  فقدانها لعذريتها حدث قبل تعرفها على الدكتور من�صور، واأملحت 
نها مل  لي�صت عذراء لُت�صجعه على اأن ُيكمل العملية احلميمة، وكان هو يتهرب مما ترمي اإليه الأ
تكن تعرف باأنها ت�صع الطبيب الذي اأحبته يف موقف �صعب جدًا. و�صع الرجل العاجز جن�صيًا 
يف املجتمعات العربية، و�صٌع ماأ�صاوي. بل اإن بع�ض الرجال يربطون بني حياتهم وبني قدراتهم 
ل املوت على اأن اأعي�ض  اجلن�صية، فتجد رجاًل يقول »اإذا فقدت القدرة اجلن�صية، فاإين اأُف�صّ
هذه احلالة!«، وهذه لي�صت ُمبالغة ولكن مّرت علّي يف العيادة. والرجال يعتقدون باأن القدرة 
النظرة  نظرًا الختالف  العك�ض  يحدث  قد  ولكن  املراأة،  يجذب  ما  امليكانيكية هي  اجلن�صية 
الطبيب من�صوًرا عاجز جن�صي، مل  باأن  اكت�صفت ميامة  واملراأة. عندما  الرجل  بني  للجن�ض 
تقطع عالقتها معه بل اأحبته ب�صورٍة اأكرب، وحبها مل يكن عطفًا، بل كان حبًا حقيقيًا ب�صبب 
ما ميتلكه الطبيب من�صور من �صفات اأخرى جعلتها تتعّلق به اأكرث. على الرغم من كل هذا 
فاإن ميامة فتاة »براغماتية«، عندما راأت م�صلحتها يف اأن تتزوج وحُتقق اأحالمها بال�صفر اإىل 
نها كانت فقط ُتريد منه اأن يو�صلها اإىل اأمريكا  خر الذي تزوجته، الأ اأمريكا، خدعت الرجل االآ
قامة  االإ حق  يف  مل�صاعدتها  اأمريكية  جمعيات  مع  اأمورها  رتبت  وقد  املنزل!  خارج  تركله  ثم 
والعمل. اإذًا ميامة لي�صت فتاة �صاذجة، ولي�صت �صخ�صية �صهلة، بل �صخ�صية يف غاية التعقيد؛ 
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ي �صخ�ضٍ �صواها.. !.  ت�صع اأهدافها اأواًل وحت�صل على ما ُتريد وال يهم بعد ذلك ما يحدث الأ
حتى عندما كانت تبحث عن طبيب ُيجري لها عملية ترقيع غ�صاء البكارة، بحثت اأواًل دون اأن 
بواب جلاأت اإليه برغم اأنها  ُتخرب حبيبها الطبيب من�صور، ولكن عندما اأغلقت يف وجهها االأ
تعرف باأن هذا �صوف ُي�صيب من�صورا بجرٍح عميق، ولكنها فعلت ما راأته يف م�صحلتها باأن 

يوؤّمن لها حبيبها طبيبًا اآمنًا يقوم بعملية ترقيع غ�صاء البكارة دون اأن تخ�صر هي اأي �صيء!. 
طب�ء �لذين يعملون يف حقل �لطب �لنف�صي. فكل �ل�صخ�صي�ت �لتي  $  هن�ك تب�صيع لالأ

ح�صرت يف �لرو�ية �صخ�صي�ت م�صوهة وم�أزومة. هذ� �لتب�صيع لتلك �ل�صريحة م�ذ� يعني؟ 

عن  تكتب  ال  تكتب،  عندما  اأنت  ولكن  النف�صيني،  طباء  لالأ »تب�صيعا«  لي�صت  الق�صية   -
هذه  تكون  ما  غالبًا  اأحداث  عن  تكتب  اأنت  النا�ض،  كل  يعرفها  والتي  ال�صوية  ال�صخ�صيات 
الن�صاء  اأطباء  مثاًل  خذ  ولكن  امل�صوهني  هم  النف�صيون  طباء  االأ لي�ض  ماأزومة.  ال�صخ�صيات 
جها�ض غري القانوين، فهم ال يكتفون  والوالدة الذين يجرون عمليات ترقيع غ�صاء البكارة واالإ
مبا يفعلون من عمليات غري اأخالقية ولكنهم ي�صتغلون �صعف الفتاة التي تلجاأ اإليهم وُيريدون 
اأن يح�صلوا على كل �صيء.. مال، وممار�صة اجلن�ض و�صلوكيات بغي�صة ال متت اإىل مهنة الطب 
ن�صانية باأي �صلة )وهذه حقائق اطلعُت عليها بحكم عملي(، ففي كل جمال هناك ال�صوي  االإ
�صوياء من املاأزومني نف�صيًا وامل�صوهني داخليًا بطريقٍة ب�صعٍة جدًا، لهذا حينما  وهناك غري االأ
�صخا�ض الطيبني، الذين يدخلون احلياة ويخرجون منها دون اأي  اأكتب ال اأريد اأن اأكتب عن االأ
اأثٍر ُيذكر كما يقول ال�صاعر حممد الفيتوري »مات فالن يرحمه اهلل، كان يفي�ض حياة.. كانت 
عيناه طيبتني بغري اأمل، كانت قدماه حافيتني بلون الدم، ما م�صتا يومًا خلطيئة.. يرحمه اهلل«، 

هوؤالء يرحمهم اهلل، لكنهم لي�صوا مادًة لرواية اأو ق�صيدة. 
�أنثى مميزة وله�  �لده�صة. وجعله�  �ل�ص�رد �صخ�صية مي�مة مالمح  $ بقدر م� منح 
من�صوًر�  ��صتغلت  �نته�زية  �أنثى  �لنه�ية  �أنن� جند يف  �إل  �خل��صة..  وروؤيته�  ��صتقالليته� 
و��صتثمرته ليلعب دور �ملوؤ�ن�ص فقط. وبتقليدية ت�مة �خت�رت طريقه� �لخر. هذ� �لرتد�د 

يف �صخ�صية مي�مة مب�ذ� تف�صره؟ 

كل  من  فيها  �صخ�صية  وُمعقدة..  ُمركبة  �صخ�صية  هي  بل  انتهازية،  لي�صت  ميامة،   -
ية. وكثريًا ما تكون �صخ�صية املراأة على هذا النمط الربغماتي،  اال�صطرابات ال�صخ�صية املَر�صِ
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منة، وتركب ال�صفن التي ُتقلها اإىل حيث املرافئ التي ُتريد دون اأن تف�صح  تبحث عن املوانئ االآ
اأهدافها. املراأة يف تركيبة �صخ�صيتها اأكرث تعقيدًا من الرجل بكثري، وت�صتطيع اأن ُتقنع الرجل 
باأنها قدي�صة وهي عك�ض ذلك متامًا، وتلعب هذا الدور اأحيانًا ب�صورة ال �صعورية، يقودها فيه 
توّجه بو�صلة خطوط حياتها باجتاه ما  اأحيانًا قد ال تعرفها، ولكنها  حا�صة كامنة حتى هي 
اأحد تربيرها حتى  اأ�صياء، ال ي�صتطيع  اأهدافها قد تفعل  اإىل  يخدم م�صلحتها، ويف الطريق 
اأكرث  اإىل  بو�صلتها  اإ�صارة  وفق  ت�صري  العك�ض  على  لكنها  جرفتها  ال�صيول  اأن  تظن  قد  هي.. 
اأخطر من الرجل واأذكى منه، وت�صتخدم الرجل وغري الرجل  اأمنًا لها، وهي بذلك  املرافئ 
من، ثم ترتك كل ما ُيعيقها وتتخل�ض منه بذكاء، وتبت�صم وهي تطعنه  لت�صل اإىل مرفئها االآ
وتتاأمل مقدار اجلرح الذي تركته بابت�صامة غام�صة.. ُمبهمة وهذا يعني اأنها تقول له �صكرًا 

لقد كنت رائعًا يا �صيدي!. 

ول بني �ملر�أة �لغ�م�صة و�لطبيب من�صور. ك�ن �ملك�ن هو فندًق�  $  يف م�صهد �للق�ء �لأ
ومع هذ� وجدن� �ل�ص�رد ي�صور لن� ب�أن هن�ك �صب�ًب� يتحر�صون بتلك �ملر�أة ب�ألف�ظ ف�ح�صة. 
م�كن بتلك �ل�صورة.. قد يحدث هذ� �لتحر�ص يف �صورته  هذ� �لتحر�ص ل يحدث يف تلك �لأ
�ل�صوقية يف �أم�كن �أخرى. هذ� �لتو�صيف هل يعود �إىل �أن �ل�ص�رد يو�صف من خالل ذ�كرته 

ولي�ص من خالل ذ�كرة �لن�ص؟ 

ول بني املراأة الغام�صة والطبيب من�صور، وكان املكان هو الفندق،  - يف م�صهد اللقاء االأ
وتعرت�ض على التعليقات التي قالها بع�ض الذين كانوا يف بهو الفندق، وقلت اأنت يف �صوؤالك 
بع�صهم  ال�صن  يف  كبار  رجال  هم  ماكن  االأ هذه  مثل  يف  يتحر�ض  من  اأن  احلقيقة  »�صباب«، 
ُمتقاعد وله اأحفاد، ولي�ض هذا الفندق الذي تعتقد باأن من يجل�ض فيه هم طبقة راقية، ولكن 
يكون  ما  وغالبًا  بالن�صاء،  يتحر�ض  من  جتد  فخامة،  كرث  االأ الفنادق  يف  حتى  اأنه  احلقيقة 
ماكن من طبقة راقية ولكن عندما يتعلق املو�صوع بامراأة  هوؤالء الذين يرتادون مثل هذه االأ
جميلة فاإن هوؤالء العقالء ُي�صبحون مراهقني؛ ُيعانون من املراهقة املُتاأخرة، ويعتقدون باأنهم 
ماكن الراقية لي�ض بال�صرورة من  مبكانتهم االجتماعية اأو ثرائهم ُيغرون اأي امراأة يرونها. االأ
يرتادها هم من الطبقة الراقية »اأخالقيًا«، فبع�صهم برغم تقدمهم يف ال�صن اإال اأنهم ُيعانون 
دب ويعتقدون اأنه من الرجولة اأن ُتغازل اأو  من مراهقة ُمتاأخرة و�صلوكياتهم غاية يف قلة االأ
تتحر�ض بامراأة جميلة ما دامت تك�صف عن وجهها يف مكاٍن عام مثل هذه الفنادق الفخمة، 
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لذلك ال تتعجب وال تخطئ يف تقومي �صلوكيات الرجال املكبوتني جن�صيًا والذين ُيعانون حرمانًا 
ماكن ومهما بلغوا من العمر.. اإنها ثقافة جمتمع  عاطفيًا وجن�صيًا حتى واإن جل�صوا يف اأفخم االأ

يرى يف اأي امراأة تك�صف عن وجهها باأنها امراأة �صهلة املنال!. 

يف  إنه�  � بل  �لرو�ية..  د�خل  �حل�صور  يف  مي�مة  �صخ�صية  ز�حمت  �لغ�م�صة  �ملر�أة    $
ول �صرقت �ل�صوء منه�.. وك�ن �لت�صويق ممتًع� يف �لك�صف عن تلك �ملر�أة.. ولكن  �جلزء �لأ

كال�صيكية �لنه�ية جعلت تلك �ملر�أة �أقل من فتنة �لغمو�ص �لتي �ألب�صه� �ل�ص�رد؟ 

- �صحيح املراأة الغام�صة كان ح�صورها طاغيًا على �صخ�صية ميامة يف بداية الرواية، 
 ! ت�صعر..  اأن  اأحيانًا دون  ياأتي  ال�صرد  لكن هذا  البداية،  ال�صوء من ميامة يف  �صرقت  ورمبا 
بداع وال�صرد هو نوع من تداعي »الالوعي«؛ اأي اإن الراوية يكتب بدون اأن يكون مُم�صكًا  فاالإ
بكل خيوط ال�صرد، فبع�صه يخرج من الالوعي للكاتب، وهذا ما حدث مع املراأة الغام�صة، 
الغام�صة  للمراأة  البولي�صية«  »احلبكة  كانت  ولكن  ميامة  حكاية  اإىل  للو�صول  بها  بداأُت  لقد 
والتي ت�صللت يف بداية الرواية جاذبًة جدًا للقارئ، وبذلك بدت يف الرواية ك�صخ�صية مهمة، 
بل رمبا كانت اأهم من ق�صة ميامة، وهذا يحدث مع اأكرث الروائيني، حيث يلعب الالوعي دورًا 
ديب ال�صوداين الطيب �صالح ينوي كتابة رواية بولي�صية  اإيجابيًا يف كتابة الرواية. لقد كان االأ
ال�صمال« ولكن عندما انتهى من كتابة  اإىل  عندما بداأ كتابة روايته الرائعة »مو�صم الهجرة 
الرواية وجد اأنه مل يكتب رواية بولي�صية بل كتب رواية غري بولي�صية اإطالقًا وكانت من اأروع 
الهجرة  الطيب �صالح وكتب »مو�صم  ت�صلل الالوعي عند  لقد  العربية،  الروايات  ُكتب يف  ما 
اإىل ال�صمال«. لقد قابلت الروائي الليبي يف فرباير العام املا�صي )2008( يف ملتقى ال�صرد 
العربي الرابع يف القاهرة، وكان قد اأ�صدر رواية من 12 جزءًا، بلغ عدد �صفحات هذه الرواية 
400 �صفحة اأ�صماها »خرائط الروح«، و�صاألته هل كنت ُتخطط وت�صري وفقًا لروؤية ُمعينة يف 
ويرتك  الكتابة  يف  ويبداأ  القلم  مُي�صك  كان  اأنه  فاأجابني:  جدًا،  الطويلة  الرواية  هذه  كتابة 
ثري، ال يعرف ماذا �صوف يجد عندما يقوم بفتح  ال�صرد ياأخذ طريقة، كما يفعل الباحث االأ
�صرداب يقوده اإىل �صرداب اآخر وال يعرف اإىل ماذا �صي�صل.. هذا ما فعله يف روايته الطويلة. 
اأنه مل يكن يتحّكم يف ال�صرد بل كان يرتك لقلمه وما يخرج من »الالوعي« ليخرج على  اأي 
رائعة يف  ثالثية  كانت  ذلك،  قبل  رائعة  ثالثية  الفقيه  اإبراهيم  اأحمد  كتب  لقد  نعم  الورق. 
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امل�صمون وبلغٍة راقية جدًا، ولكن يف روايته الطويلة اأنهكه طول الرواية ف�صعفت اللغة الراقية، 
ول قبل �صنوات. ما اأريد اأن  وكذلك اأفلت منه التكنيك الرائع الذي كان يف رواياته الثالث االأ
اأقوله اأنه ال ميكنك اأن تتحكم حتكمًا كاماًل يف ال�صرد عندما تكتب رواية. قولك باأن النهاية 
الكال�صيكية للمراأة الغام�صة جعل تلك املراأة اأقل فتنًة من الغمو�ض الذي األب�صها ال�صارد. هذه 
النهاية للمراأة الغام�صة �صواًء اأكانت كال�صيكية اأم غري كال�صيكية فهذه هي النهاية مل�صرية 
�صعف ودائمًا القوي هو الذي يت�صرف  نها هي الطرف االأ حياتها.. اإنها �صحية دفعت الثمن الأ
لَّح؟« )اإجنيل متى-5-3(، هذه هي  مب�صري ال�صحية ال�صعيفة »ولكن اإْن َف�َصَد امللُح فماذا مُيَ
احلقيقة؛ لقد ف�صد كل �صيء يف حياة هذه املراأة فماذا تفعل؟ اإنها النهاية املاأ�صاوية لل�صعيف 
املغلوب الذي ال ميلك اإال اأن يتحول عنفه �صد نف�صه، وهذا ما حدث يف مو�صوع ال�صفر، لقد 
كانت ُمكتئبة لدرجة املوت، ولكنها ت�صرفت ب�صلوكياٍت ُمعاك�صة متامًا ملا ت�صعر به، فقد تزّينت 
كما لو كانت عرو�صًا، وهذا ُيعرف يف علم النف�ض ب »Reaction Formation« اأي 
اأن ال�صخ�ض يت�صرف �صلوكيًا )من الالوعي( بعك�ض ما ي�صعر به. لقد خدعت اجلميع بهذا 
اإنه  اأي معنى..  اأو حتى  اأي قيمة  بدون  له، وذهبت حياتها  وفعلت ما كانت ُتخطط  ال�صلوك 
خرين فهمه وبالتايل ال ي�صتطيعون منع ما يرتتب  ال�صلوك الب�صري املُعقد الذي ي�صُعب على االآ

على هذه ال�صلوكيات من اأفعال.. لكن هذا ما يحدث عندما يف�صد »امللح«.. !. 

املصدر:
جريدة الريا�ض: الخمي�ض 17 �صفر 1430هـ ـ 12 فبراير 2009م ـ العدد 14843.
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عبداهلل بن بخيت :
 في حوار عن روايته »شارع العطايف«

أرجو من كل قلبي أن تخرج هذه الرواية من صراع التيارات المحتدم

وىل هو كيف ي�صتطيع  ول �لذي يو�جهه �لرو�ئي �لذي يكتب رو�يته �لأ $  �خلطر �لأ
يحت�جه  م�  منه�  ي�أخذ  كيف  ذ�كرته..  به�  متتلئ  �لتي  �ل�صفهية  �حلك�ي�ت  مع  �لتع�مل 
وىل )�ص�رع �لعط�يف(. ف�ملالحظ  ن�صه.. وهذ� م� جنحت فيه �إىل حد كبري يف رو�يتك �لأ
�أنك ح�ولت حتجيم خمزون ذ�كرتك بحيث ل تنجرف يف تدوين حك�ي�ت �لذ�كرة ول�صقه� 
�لذ�كرة وبني ف�ص�ء �صردي  �مل�أزق م� بني حك�ي�ت  ب�لن�ص. و�صوؤ�يل كيف جنوت من هذ� 

حد�ث و�ل�صخو�ص ؟  يتطلب ح�صده ب�لأ

اأنها  وىل التي اأن�صرها يف كتاب. كما  وىل ولكنها روايتي االأ اأواًل هذه لي�صت روايتي االأ  -
وىل التي اأن�صرها فقد ن�صرت روايات ق�صرية يف اأزمنة خمتلفة يف اجلرائد.  لي�صت روايتي االأ
عمل  و�صردها  احلكايات  جمع  الرواية.  وبني  والق�ص�ض  احلكايات  بني  كبري  فرق  هناك 
اأداة من  اأو  لل�صرد  لي�صت �صوى حيلة  الرواية  بالرواية. احلكاية يف  له  انرثبولوجي ال عالقة 
اأدوات ال�صرد ملا ي�صمى العر�ض )representation(. يف كل رواية هناك حكاية تركب 
م�صريها.  تتبع  خالل  من  عنها  والبحث  ال�صخ�صية  بناء  على  تقوم  الرواية  الرواية.  عليها 
�صراع ال�صخ�صية الروائية لي�ض مع املجتمع ولي�ض مع االقت�صاد اأو ال�صيا�صة. بل مع م�صريها. 
اإذا افرت�صنا اأن احلياة فخ وقعنا فيه جميعا. احلكاية اآخر �صيء يطراأ على كاتب الرواية حتى 
اأن ما عرف يف ال�صتينيات بالرواية احلديثة حاول روادها التخل�ض النهائي من احلكاية. اقراأ 
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اأعمال اآالن روب جرييه وكلود �صيمون كمثال على ذلك تكاد تخلو من عن�صر احلكاية. 

$  �لكت�بة عن ع�مل �ملهم�صني لي�ص �صهال و�أنت متنحهم حي�ة �صردية لي�ص من ب�ب ك�صف 
�مل�صتور �و ف�صح عو�ملهم ولكن من ب�ب �لتدوين.. هذ� �لتدوين ي�أتي بكل �ل�صخب و�ل�صجيج 
فع�ل �مل�صينة و�أي�ص� ك�نت لهم  و�لنزق و�لنحر�ف�ت.. �أبط�ل رو�يتك �لثالثة ك�نو� يفعلون �لأ
ن�ص�ين يف دو�خلهم ول يتجلى هذ� �لنور �إل يف مرحلة �لع�صق. مل�ذ� ك�ن  �أفع�ل ت�صيء �لنور �لإ

ن�ص�نية �لوحيدة �لتي متنحهم بهجة �حلي�ة؟  �لع�صق هو �لر�فعة �لإ

كادمييني ميكن القول اإن الرواية هي  - �صوؤالك هذا هو �صوؤال الرواية يف نظري. بلغة االأ
فعال التي متار�صها �صخ�صيات رواية �صارع العطايف هي يف الواقع  تاريخ من ال تاريخ لهم. االأ
جزء من حياة النا�ض. كل اإن�صان يف الدنيا ميتلك خ�صا�صاته ال�صغرية اأو الكبرية التي ي�صعى 
طوال حياته اأن يخفيها. اأمر له عالقة بجوهر الوجود. كما قلت يف جواب ال�صوؤال ال�صابق: 
احلياة فخ. اإنهم يحاولون اخلروج من هذا الفخ والبقاء فيه يف نف�ض الوقت. هذا ما ي�صميه 
نقاد الرواية الباردوي )paradox(. دون ح�صور هذا الباردوي ال يوجد رواية. اإذا عدت 
ملا �صميته املهم�صني اأحب اأن اأ�صيف �صيًئا مهًما: كلمة )بطل( يف الرواية باللغة العربية م�صللة 
 )protagonist( اأبعد حد. باللغة االإجنليزية هناك فرق بني كلمة بطل يف رواية اإىل 
حداث بينما البطل  وكلمة )بطل( يف احلياة)hero(. البطل يف احلياة رجل ممجد ي�صنع االأ
حداث. كلمتان خمتلفتان:  يف الرواية ال عالقة له بالبطولة واملجد. اإنه اأي اإن�صان يحرك االأ
اأما اإذا حتدثنا عن الع�صق ف�صرتى اأن �صارع العطايف قائمة على الع�صق. يف البداية اأعطيت 
ول كان فحيج وحبيبته  كل ف�صل ا�صًما يوؤكد حالة الع�صق التي تقوم عليها الرواية. الف�صل االأ
خري �صعندي وحبيبته بنت م�صتورة، ولكني عدلت عن  نوف والثاين �صنغافة وحبيبته معدية واالأ
�صباب تكنيكية تتعلق بطول الن�ض. الع�صق يف الرواية كما هو يف احلياة �صبب الوجود  ذلك الأ
لكننا مل ن�صتوعب بعد اأن اجلن�ض هو البعد املادي للع�صق ب�صبب �صوء الفهم لل�صلة بني احلب 
وبني اجلن�ض حت�صل االلتبا�صات الكثرية. الب�صطاء فقط هم الذين ال ي�صاهدون يف الرواية 

ن خيالهم واإدراكهم الفل�صفي ال ياأخذانهم اأبعد من ذلك.  �صوى اجلن�ض الأ

$  مل تب�لغ يف ح�صد ت�ريخ زمن �ل�صبعيني�ت ب�صكل فج.. ك�نت �ك�ص�صو�رت تلك �ملرحلة 
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حت�صر مب� ين��صب �لن�ص. بهذ� �لت�صور هل نقول �إن مفهوم �بن بخيت يف تدوين �لف�ص�ء 
�صي�ء وعلى �أفع�ل �ل�صخو�ص ؟  �ملك�ين للن�ص.. هو يتكئ على ر�ئحة �لأ

ين  ين عبقري ولكن الأ - اإذا كنت قد جنحت يف �صرد فرتة ال�صبعينيات فهذا مل ياأت الأ
تدربت كثريا على بناء الزمان واملكان جيدا. ا�صتخدمت زاويتي يارا على مدى اخلم�ض ع�صرة 
�صنة ال�صابقة على كتابة هذه الرواية. كتبت ق�ص�صا من اأيام ال�صبعينيات حتى تو�صلت اأخريا 
اإىل اأف�صل زاوية ميكن اأن اأقف عندها واأنظر اإىل تلك الفرتة التي ما زلت اأعي�ض فيها عاطفًيا 
خرى �صال�صل ق�ص�ض ن�صرتها مثل:  ن. رمبا يتذكر املتابعون لزاويتي يارا وكتاباتي االأ حتى االآ

)ع�صاق م�صاوي وماأ�صاة العب كورة وح�صة بنت �صالح( وغريها من الروايات الق�صرية. 

$ هن�ك ربكة يف �لن�ص وتوؤثر على �لبعد �لفني يف �حلك�ية هي زمن �لن�ص.. فزمن 
�حلك�ية ل يتج�وز �لع�صر �ل�صنو�ت.. ولكن �أعم�ر �صخ�صي�ت �لرو�ية تعي�ص زمن�ً �أطول من 

ذلك. هل من تف�صري لهذ� �لبعد �لزمني يف �لرو�ية ؟ 

عمال التلفزيونية حيث يتداخل  - كانت الرواية مكتوبة بطريقة التقطيع كما ترى يف االأ
خرى. هذا هو التكنيك  اأنتقل اإىل ال�صخ�صية االأ اأو اأربع  الق�ض فيها. يف كل ثالث �صفحات 
التي  بالطريقة  كتابتها  اأعدت  ولكني  كمثال(  يعقوبيان  عمارة  رواية  )اقراأ  واملعتاد  ال�صائد 
تراها اآخًذا يف ح�صابي اأن 70% من قرائي قليلو اخلربة يف قراءة الروايات. �صرتبكهم عملية 
التقطيع. ح�صب وجهه نظري ال يوجد م�صكلة يف زمن الرواية الداخلي، اأما الزمن اخلارجي 
مر يعود ملن عا�ض يف تلك الفرتة. �صريى اأين ركبت عقدين من الزمان معتمًدا يف ذلك  فاالأ
على املراوحة بني احلا�صر واملا�صي وامل�صتقبل. على �صبيل املثال �صتالحظ اأين دجمت زواجي 
ول. ا�صتخدمت  نوف يف �صردية واحدة. رغم اأن زواجها الثاين جاء بعد �صنوات من زواجها االأ

نف�ض التكنيك يف كثري من احلاالت. 

كرو�ية  تقر�أ  �أن  عليه�  �خلوف  ع�لية..  �صردية  �حرت�فية  وبه�  ن��صجة  �لرو�ية   $
�جلدل  يحدث  و�أن  �ل�صبعيني�ت.  زمن  يف  خالق  �لأ عدميي  ل�صخو�ص  �صرية  عن  تتحدث 
حوله� ل ب�صفته� رو�ية بل كوثيقة �جتم�عية وب�لت�يل تفقد بعده� �لفني.. هل تخ�صى �ن 
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ط�ر �لرو�ئي.  تتحول �ىل �جلدل و�خل�صومة مع ن�صك خ�رج �لإ

- مع احرتامي لكل راأي لكن علي اأن اأقول اإن الذين ينظرون اإىل ال�صخ�صيات التي �صردتها 
يف هذا الكتاب نظرة اأخالقية هم الب�صطاء وعدميو اخلربة يف قراءة الن�صو�ض الروائية. القراء 
بال�صعارات  الن�ض  على  يدخلون  ق�صاة.  بو�صفهم  الن�ض  على  يدخلون  الذين  هم  املوؤدجلون 
�صتمي  املحافظون  بداأ  فكرة  على  الن�ض.  خارج  من  اأحكاًما  ي�صدرون  الالمعة.  خالقية  االأ
اأن توزع الرواية ويقراأها اأحد. اأرجو من كل قلبي اأن تخرج هذه الرواية من �صراع  حتى قبل 
التيارات املحتدم فكل اأ�صدقائي يعرفون اأين اأهتم بالرواية قبل اأن يبداأ هذا اجلدل. اجلدل قد 
يعطيها �صهرة ويجلب لها قراء اأكرث ولكنه يحط بها كعمل فني. ميكن اأن اأحتول من كاتب اإىل 
ن. اأ�صري اأن  جنم. �صعيت لكتابة هذا الن�ض منذ اأكرث من ثالثني �صنة وال عالقة له مبا يدور االآ
التجاذب االجتماعي بني تياراته املختلفة يف اململكة م�ض مفهوم الرواية ال�صعيف اأ�صال يف ذهن 
ول: املقاربة ال�صياقية.  القارئ ال�صعودي. ا�صتقرت النظرة ال�صعودية للرواية على مفهومني االأ
)CON××××××××UAL APPROACHES(. كل رواية �صعودية �صينظر 
ن. هناك اأنا�ض �صيتق�صدونني حتى قبل اأن يقروؤوا الن�ض  اإليها يف �صياق التجاذب الذي يحدث االآ
واإذا قروؤوه فلن يجدوا فيه �صيًئا ذا نفع �صيجدون فيه كل �صيء ميكن اأن يحط من قيمتي حتى 
 )FEMINIST APPROACHES(الن�صوية املقاربة  الثاين:  واملفهوم  كاإن�صان. 
نثى يحال اإىل هذه املقاربة. حظ فن الرواية �صيئ. بداأ تداولها  كل �صيء تكتبه امراأة اأو يتعلق باالأ
يف فرتة حتول ثقايف. ف�صارت مادة لهذا الت�صارع ففقدت كثريا من ا�صتقالليتها كجن�ض اأدبي. 

اأخ�صى اأن متر �صنوات، �صنوات كثرية حتى ت�صتقر الرواية كجن�ض اأدبي ولي�ض اأداة للت�صارع. 

$ قبل �أن �أقر�أ �ص�رع �لعط�يف كنت �أخ�صى �أن تتورط يف لعبة �ل�صر�ع �لطبقي.. كنت 
�إىل  �أخذت عو�مل رو�يتك  �لتي�ر�ت. لكنك  �إىل من�طق جدل  ب�أنك �صتذهب  � �هج�ص  �أي�صً
ف�ص�ئهم �خل��ص.. ك�نو� م�صغولني بنزقهم و�أوج�عهم ونق�ئ�صهم. مل �أجد تلك �لبك�ئي�ت 
خرين هم �صبب  �لتي ت�ص�حب ح�لة �لفقر.. ومل �أجد كذلك لغة �لنحيب �لذي يجعل �لآ
ن�ص�نية �خل�ل�صة. هذ� �لنحي�ز للبعد  �لبالء. ك�نو� يف �ص�رع �لعط�يف يت�ألقون بح�لتهم �لإ
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ن�ص�ين �خل�ل�ص مب�ذ� تف�صره ؟  �لإ

)حياة  روايته  كوتزييه(.  اأم  اأفريقي )جي  اجلنوب  للكاتب  قراأتها  رواية  اأول  اأتذكر   -
واأوقات مياكل كيه( قراأتها بعد �صدورها مبا�صرة. كان ذلك يف منت�صف الثمانينيات. الرواية 
العن�صري يف جنوب  ال�صراع  كان  الفرتة  تلك  كيه. يف  مايكل  ا�صمها  �صرد حلياة �صخ�صية 
ر�ض و يف و�صائل االإعالم العاملية. انتهيت من قراءة الرواية واأنا  اأفريقيا على اأ�صده على االأ
اأبي�ض. كان هدفه بعد موت اأمه اأن ينقل رماد  اأم  اأ�صود  ال اأعرف هل كان مايكل كيه رجاًل 
جثتها اإىل موطنها لتدفن هناك)حتت �صماوات زرقاء نقية( كما يقول. خا�ض مايكل واأمه 
العن�صرية. كان لديه هدف  التي قامت على  هلية  االأ )املحمولة يف كي�ض( حربا مع احلرب 
نف�صها على  تفر�ض  اأن  العن�صرية  ت�صتطع  اإليه. ومل  اأن ت�صل  العن�صرية  ت�صتطع  فلم  اأ�صمى 
الكاتب. عا�ض البطل ومات دون اأن يف�صح للقراء عن هويته اللونية. مكثت فرتة طويلة اأحلل 
عرف هل كان مايكل اأ�صود اأم اأبي�ض. بعد فرتة اكت�صفت �صخف م�صعاي. تعلمت من  الرواية الأ
تلك الرواية وروايات اأخرى قليلة كيف تكتب الرواية. لي�ض غريبا بعد ذلك اأن جتد اأن �صخو�ض 
حقاد  يدلوجية اأو حتى االأ �صارع العطايف م�صغولون مب�صايرهم ال بالتفا�صيل ال�صيا�صية اأو االأ

العن�صرية اأو ال�صخ�صية. 

على  حت�يل  �أم  فنية  حيلة  هي  هل  �ل�صخ�صي�ت  و�أ�صم�ء  م�كن  �لأ �أ�صم�ء  حتوير   $
�مل�ص�ءلة؟ 

�صماء جاء عن جتربة. كتبت ق�صة ق�صرية قبل ع�صرين �صنة تقريبا ون�صرتها  - حتوير االأ
يف جملة اليمامة. �صادف اأن ا�صم البطل يطابق ا�صم رجل حي ومعروف. فاأقام هذا الرجل 
دعوى �صدي وك�صبها. األزمني القا�صي باالعتذار العلني. كل قرائي يعرفون ما اأق�صد بخ�صو�ض 

غبى القراء اأن يكون ذكًيا.  مكنة. التحوير لي�ض معقًدا اأو �صعًبا. حتويراتي ت�صمح الأ االأ

$ �لري��ص كمدينة �صردية كتبت يف �لكثري من �لرو�ي�ت �ملحلية.. لكنه� قدمت كمدينة 
�لري��ص يف ح�لة مغ�يرة..  �أنت كتبت  �لهم �لربجو�زي..  إ�صمنتية �صخو�صه� غ�رقون يف  �

خرون عن �لري��ص ؟  كيف ترى �لفرق بني م� كتبته وم� كتبه �لآ

ن يف العمائر واملباين موجودة يف ذاكرتي وخربتي ولكنها  - هذه الريا�ض التي تراها االآ
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�صخا�ض  اأنقل معي هذا الزمن واالأ اأي حلم  اأحلم  لي�صت يف وجداين. لن ت�صدق. يف كل مرة 
الذين اأحلم بهم اإىل بيتنا يف �صارع العطايف. ما زال بيتنا يف �صارع العطايف مركز اأحالمي 
�صف. مت تثمينه ثم هدمه. توطاه طريق امللك فهد  االأ الوجود مع  اأنه زال من  واأوهامي رغم 
ن. خرجت من  العمالق. كان هناك فا�صل اأجنبي بني بيتنا يف �صارع العطايف وبني حياتي االآ
بعد عودتي  �صكنت  اأبًدا.  بعد ذلك  اأره  لندن ومل  اإىل  بداية �صيف 1976  العطايف مع  �صارع 
اإىل الريا�ض يف العليا. فبقيت الريا�ض القدمية كما كانت يف وجداين. هذا الفا�صل اللندين 
�صكل جدارا بني الريا�ض اليوم وريا�ض �صارع العطايف. اأ�صعر يف اأوقات ال�صفاء الروحي اأنني 
�صافرت من �صارع العطايف وباإمكاين اأن اأعود اإليه. ريا�ض اليوم يف نظري لي�صت امتدادًا زمنيًا 
يام.  لريا�ض �صارع العطايف. هما مكانان خمتلفان جغرافيا. اأ�صتطيع اأن اأعود اإليه يومًا من االأ

هناك و�صيلتان ميكن اأن تاأخذاين اإىل �صارع العطايف وبيتنا هناك: الرواية اأو اجلنون. 

ك�نت  �نك�ص�ر�ته�  ح�لة  فعل حتى يف  ذ�ت  ك�نت  �لرو�ية  يف  �لن�ص�ئية  �ل�صخ�صي�ت    $
خ�صو�صيته�.  حتمل  �صخ�صية  كل  ك�نت  و�صع�د.  معدية  كح�لة  �ليج�بية  ب�ملو�قف  ت�صج 

كيف ترى �صي�غة �لنموذج �لن�ص�ئي يف رو�يتك ؟ 

ن�صانية تنتهي اإىل نف�ض امل�صري. ماأزق قلق  -  ال اأميز بني املراأة وبني الرجل. التجربة االإ
الوجود واحد. يبداأ الفراق بني الرجل واملراأة عند امل�صتوى الثاين من احلياة. حيث تتدخل 
الثقافة واالقت�صاد وغري ذلك. هنا يبداأ ال�صراع الطبقي واجلندر والعن�صري وغريها من 
ال�صراعات. تبداأ ال�صيا�صة بالعمل. كاتب الرواية احلقيقي ال يزج بروايته يف هذا امل�صتوى من 
احلياة. بالتاأكيد �صيمر به اأثناء ال�صرد ولكنه ال يتوقف عنده. عليه اأن مي�صي قدًما يف الكتابة 
بالظهور على  الرواية  تبداأ  ن�صاء( ماأزق امل�صري عندئذ  اأو  ال�صخ�صيات )رجال  حتى تدخل 
ن مع هذه الرواية اأن ثالثة من قرائها املفرت�صني ماتوا قبل اأن  الورق. اأكرب ماأزق اأواجهه االآ

ت�صبح يف املكتبات. 

$ �صنغ�فة يف ت�صوري ك�ن �أكرث �ل�صخو�ص دفًئ� وكنت �أكرث حميمية يف تو�صيفه من 
�لد�خل.. هل كنت فعال مت�ر�ص �لحتف�ء بهذه �ل�صخ�صية �ل�صردية �أثن�ء �لكت�بة ؟ 

- الكاتب احلقيقي يتعاطف مع �صخ�صياته. �صخ�صيات �صارع العطايف من قاع احلياة 
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خالق اخلارجية. مل اأنقل  ح�صب الو�صف الطبقي التقليدي. مل اأعر�ض اأيًا منهم على املثل واالأ
طفال ودمر  اأيًا منهم اإىل حمكمة احلياة املعي�صة يومًيا. حتى فطي�ض املجرم الذي اغت�صب االأ
�صخا�ض الذين اآذاهم. علما اأن فطي�ض  حياة كثري من يافعي حلة بن بخيت تركت احلكم عليه لالأ
جمرد �صخ�صية تكنيكية يف الن�ض. اأتذكر قبل ثالثني �صنة قراأت رواية بعنوان »الق�صا�ض«. 
كانت رواية �صخيفة بكل املقايي�ض ولكني تعلمت منها اأهم عن�صر من عنا�صر كتابة الرواية. 
حاولت اأن اأعرف ملاذا هي �صخيفة فاكت�صفت اأن عامل الرواية ال عالقة له باأخالق النا�ض يف 
حكام املعمول بها خارج الن�ض الروائي عليها اأن تبقى بعيدة  نظمة والقوانني واالأ احلياة. االأ
دب  دب اال�صرتاكي االأ دب املرتبط بااليدلوجيا. االأ عن روايتك. هذا هو ال�صبب الذي اأف�صل االأ

�صالمي الخ.  االإ

عدام على �صخ�ض ما تنف�صل عن  دعني اأعِطك مثااًل: اللحظة التي �صينفذ فيها حكم االإ
الرجل  اليومي. مهما كانت جرمية  التاريخي  ال�صياق  اإليه. تخرج من  تنت�صب  الذي  الوجود 
اللحظة.  تلك  يف  معه  يتعاطفون  جميًعا  النا�ض  اأن  �صتالحظ  احلكم  هذا  فيه  �صينفذ  الذي 
اإىل  يعود  التعاطف  �صبب  اأن  اجلميع  �صنقه. ظن  �صدام ح�صني حلظة  مع  تعاطفت  املاليني 
التي طوي فيها  اللحظة امل�صريية  اأن تلك  اأ�صباب �صيا�صية. هذا غري �صحيح. ما حدث هو 
خالقي وال�صيا�صي. دخلت  حبل ال�صنق حول رقبته انف�صلت وخرجت من �صياقها التاريخي واالأ
مرحلة امل�صري امل�صرتك. م�صري الب�صر جميعا. هذه هي اللحظة الروائية التي علينا اأن جندها 
اإذا اأردنا اأن نكتب رواية. �صخ�صيات �صارع العطايف عا�صت حياتها عند تلك اللحظة املتعالية 
مر الذي يجعل كل قول حولهم يظهر يف �صورة تعاطف. لو تاأملت يف  خالق االأ على التاريخ واالأ
ثم. �صتح�ض بروح التعاطف اأكرث.  حيوات بنات قرندول امل�صرودة يف الن�ض بل�صان ح�صني االآ
قلب  يف  عا�صوا  الرجل  وذاك  املراأتان  تانك  نف�صه.  وح�صني  م�صتورة  وبنت  مربوكة  يف  تاأمل 
احلي  عذاب  يف  يتقلبون  �صرتاهم  ولكنك  خطاء  االأ يرتكبون  الرواية  يف  تراهم  ال  اجلحيم. 

امل�صني. 

لكن  �ل�صخ�صي�ت  �أغلب  لدى  ح��صرة  ك�نت  و�ل�صريرة  �لدونية  فع�ل  �لأ �أن  رغم   $
�صخ�صية فطي�ص ك�نت تقدم �ل�صر بطريقة خمتلفة.. ورغم �أنه مل ي�صتحوذ على ح�صور 
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كبري يف �لن�ص.. �إل �أنه ك�ن م�صيئ�ً كيف ترى هذ� �لنموذج �ملغ�ير يف �ل�صر؟ 

- فطي�ض مل يكن �صريًرا. كان فقط يف ماأزق. كما اأننا جميًعا يف ماأزق. اأ�صبح و�صًما على 
م�صتحيال.  اأ�صبح  الت�صامح  اأن  اكت�صف  عندما  خرية  االأ الوداع  حلظة  الحظه  فطي�ض.  ج�صد 
انقلبت  لقد  بالدم،  اإال  ف�صله  ميكن  ال  فحيج  وج�صد  ج�صده  على  املكتوب  امل�صني  فاملا�صي 
دوار. ما يريده فطي�ض من فحيج مل يعد موجودا زال مع زوال اجلمال وال�صباب اأما ما يريده  االأ
نه مرتبط باحلياة نف�صها وبالقيمة امل�صرتكة التي �صاغت عالقتهما.  فحيج فما زال باقيا الأ
قبل خم�صني عاما.  �صلبها منه  التي  اإليه رجولته  ليعيد  اإىل فحيج  الغدر. جاء فطي�ض  قيمة 
حاول الرجالن اإقامة عالقة م�صرتكة حتى على فرا�ض املوت ولكن رائحة الطفل املتعفن يف 
بطال الثالثة يف الن�ض يعانون ما يعانيه فطي�ض. يعانون  املقربة كانت حتوم حولهما. كل االأ
من قلق؟ وجودهم وم�صايرهم. عندما تخل�ض �صنغافة من الرق وقع فيما هو اأ�صواأ وقع يف 
حرية موح�صة. ت�صور اأنك ت�صري يف ال�صارع ال تعرف اإيل اأين تذهب. ال يوجد دفء اإن�صاين 
يف انتظارك. ال جتد من ت�صتكي اإليه اأو تتوجع ولن جتد دمعة تذرف من اأجلك عندما متوت. 
�صد  هذا هو ماأزق �صنغافة. و �صعندي وقع يف ورطة اأ�صد من �صديقيه. قاده قبحه اإىل املكان االأ
ح�صا�ض  �صياء يف الوجود االإ ظلمة يف الوجود. املكان الذي تهان فيه كرامة الب�صر. من اأ�صواأ االأ
بالقبح. غرق يف امل�صتنقع حتى مات بال�صفل�ض. ا�صتعار م�صري حبيبته. ليهوي معها يف نف�ض 

اجلحيم. اإذًا فطي�ض مل يكن وحيدا يف املاأزق. اجلميع ي�صاركونه نف�ض امل�صري. 

�لتكنيك �لذي مت  �إىل عمل �صينم�ئي..  �أن تتحول  $ هل كتبت �لرو�ية ويف ذهنيتك 
�ل�صتغ�ل عليه يف �لرو�ية يوحي بهذ� �لت�صور؟

يف  باك.  الفال�ض  ا  خ�صو�صً ال�صينما.  تكنيك  من  كثرًيا  ا�صتعارت  العامل  يف  الرواية   -
فيها  تكون  ب�صورة  رواياتهم  كتابة  اإىل  يعمدون  مريكان  االأ الكتاب  معظم  كان  ال�صبعينيات 
يف  اأفكر  اأن  ميكن  ال  مريكان.  االأ عن  خمتلف  و�صع  يف  اأنا  �صينمائيا.  فيلما  لت�صبح  جاهزة 
�صكال  ال�صينما. ل�صبب ب�صيط واحد. ال يوجد لدينا �صينما حتر�صني. لكن علي اأن اأقول اإن االأ
ال  بالقلم  تكتبه  ما  اخلطاب.  م�صتوى  على  لي�ض  لكن  الظاهري  ال�صكل  يف  تتداخل  ال�صردية 
ميكن اأن تكتبه بالكامريا. لقد جربت الكتابة للكامريا. الكامريا تقدم جماًل مبنية بطريقة 
احلكاية  اأن  تتذكر  اأن  عليك  احلكاية.  هو  والرواية  ال�صينما  بني  الوحيد  امل�صرتك  خمتلفة. 
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جمرد حيلة لبناء ال�صرد. ما ميكن نقله من الرواية اإىل ال�صينما اأو اإىل الدراما التلفزيونية هو 
�صا�صية  احلكاية. اأما العر�ض )representation( فال ميكن نقله. اللغة هي املادة االأ
التي تقوم عليها الرواية بينما قيمتها اأقرب اإىل ال�صفر يف الن�ض التلفزيوين وال�صينمائي. ال 
اأريد اأن اأرى »�صارع العطايف« قريبا على �صا�صات ال�صينما اأو التلفزيون. اأتذكر كالمًا للروائي 
الكولومبي ماركيز. يقول ما معناه اأن حتويل الن�ض الروائي اإىل �صينما يلغي ال نهائية تخيل 
واحدة  �صورة  على  العامل  يف  القراء  جميع  يتفق  الفيلم  م�صاهدة  بعد  الروائية.  ال�صخو�ض 
لل�صخ�صية الروائية. ال �صك اأنت واأنا والقراء جميعا بنينا �صورًا خمتلفة لبطل رواية العطر 
تقوم على اأمزجتنا ال�صخ�صية. بعد ظهور الفيلم ا�صتطاع املخرج اأن يح�صرنا يف �صورة البطل 
زمنة. الفيلم خيال املخرج املتجمد اأما الرواية فهي  مكنة واالأ الذي اختارها. ق�ض على ذلك االأ
خيال متجدد مع كل قراءة. اإذا قراأ �صارع العطايف رجل �صينًيا ف�صوف يخرتع �صارع عطايف 
�صيني واإذًا قراأها دمنركًيا ف�صوف يخرتع �صارع عطايف دمنركًيا بينما يف الفيلم �صيتفق كل 

العامل على ال�صورة التي اخرتعها املخرج وتنتهي عملية التخيل. 

املصدر:
 جريدة الريا�ض:  19 مار�ض 2009.
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بدرية البشر: 

لن أفعل ما فعلته أحالم مستغانمي بأن أقدم رشوة للرجل

$ يف �صورة �لغالف ملجموعة )حبة �له�ل( �لق�ص�صية. وجدت عب�رة )�صعي ل�ص�نك 
يف فمك ون�مي( �لعب�رة تكررت �صبع مر�ت.. وهن�ك �مر�أة عجوز وبجو�ره� طفلة �صغرية 
تتخذ مك�ن�ً ق�صي� يف �لغالف. و جند �ي�ص� ورقة من �صجرة �لهيل ت�أتي من �على.. كل هذه 

�ملكون�ت للغالف هل من دللت معينة تريد �ن تقوله� �لق��صة بدرية للمتلقي ؟ 

يف  ل�صانك  �صعي  تقول  التي  الغالف  كلمات  قراأت  الغزير،  تاأملك  ح�صن  على  �صكرا   -
ال�صر  الق�صة  بطالت  احدى  اذاعت  حني  البئر  ق�صة  من  ماأخوذة  جملة  وهذ  ونامي  فمك 
�صارة الوحيدة، التي  املحظور الذي جرى طم�صه يف جرمية قيدت �صد )جني( هذه هي االإ
اللبنانية جناح طاهر  الت�صكيلية  الفنانة  الغالف هو  بت�صميم  قام  تخ�صني عدا ذلك فمن 
وهي م�صوؤولة بالكامل عن التداعيات التي ر�صمتها حتت تاأثرها بقرءاة الق�صة، واأنا �صخ�صيا 

معجبة بالغالف وله ايحاءات رائعة كما وجدت ذلك عند كثريين

$ �لتد�عي�ت �لتي و�صلتني من مكون�ت �لغالف.. �ن �لهيل وهو �حد مكون�ت �لقهوة 
ب�ل�صرد جند عب�رة  ب�لبوح  ي�صي  م�  بقدر  �لطق�ص  ب�حلكي.. وهذ�  تت�صكل طقو�صه�  �لتي 
)�صعي ل�ص�نك يف فمك ون�مي( تعطي فعل �ل�صمت.. �عني هل �لق��صة بدرية بهذ� �لت�ص�د 

تخلق فتنة �لتمرد لدى �ملر�أة ب�أن تقول وتتكلم عن ذ�ته� ؟

فمك  ل�صانك يف  �صعي  البئر  ق�صة  يف  )مزنة(  ال�صر  لفا�صحة  قالت  مو�صي  البطلة   -
ن كالمك �صينرث الدماء يف وجوه الرجال، انظر اأي رعب يثريه الكالم !! اأما البطلة  ونامي الأ
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يف ق�صة املطوع والتي كانت تعاين من اكتئاب ب�صبب �صياع حقها يف الزواج وحقها يف ح�صانة 
اأبنائها وحقها يف ان تلقى عالجا متخ�ص�صا ي�صمح لها بالبوح عن اأوجاعها عرب احلديث، 
حتملها امها ق�صرا للتداوى عند طبيي �صعبي، لكنها جتد يف اآخر املطاف طفلة حتمل دميتها 
البال�صتيكية وتهزها، ، تكلمي تكلمي، اإ�صارة اإىل اأن �صمتها كان هو  اجلرح الذي ينز �صًما تبلعه 
يف نزيف داخلي للوجع، اإن الكالم هو اول فعل ان�صاين يف الوجود، ويف احلياة، ويف االبداع، 
ويف التمرد، وهذا ما يخيف املجتمعات املحافظة التي ترى ان الكالم واحلوار ع�صياٌن، و�صق 

ع�صا طاعة ال ت�صق، نعم اإن فتنة الكالم هي �صر الوجود ومالمح الذات االوىل. 

�أن �جلر�ءة تر�جعت لدى بدرية عن م�ص�ء �لربع�ء ونه�ية  �له�ل  $ وجدت يف حبة 
�للعبة.. �أي�ص� مل يكن هن�ك جت�وز فني لتج�ربك �ل�ص�بقة. هل لي�ص لدى �لق��صة بدرية 

رغبة يف �لتجريب ؟ 

جهدا  يعك�ض  وهذا  �صابقتني  جتربتني  مقابل  يف  ت�صعني  نك  الأ اأخرى  مرة  اأ�صكرك   -
واجتهادا بينا، اما عن اجلراأة فال اأظن انها متعمدة يف ن�ض دون اآخر وال اأظن اأنني تراجعت 
�صرار من �صدة الف�صول، لكن  نني ال�صخ�صية ذاتها، التي تف�صح االأ عنها يف عملي االخري الأ
ا للعمل الفني على عك�ض ما راأيت اأنت مل اأتراجع قيد  الزمن يلعب لعبته ويجعلني اأكرث اإخال�صً
اأمنلة عن قول اأردت قوله لكن اإن �صدق ظني فن�صو�ض املجموعتني ال�صابقتني تدور احداثها 
يف الزمن احلايل مما يعطي قارئها انطباعا باأنني اأف�صح م�صتورا، واتقدم نحو خطوط متا�ض 
اأنها  التي تدور معطمها يف ازمنة �صابقة  الهال  بينما يظن قارئ ق�ص�صي يف حبة  ملغومة، 
تخلو من املفاجاآت، وهذا يف ظني لي�ض �صحيحا، اأنا ما زلت افتق جرحا واخيط اآخر، لكن 
هذه  يف  اأنني  اأظن  انا  اآخر،  ويل  راأي  فلك  التجريب  عن  اما  ال�صكل،  يف  جديدة  مبفاجاآت 
املجموعة اأدخل مرحلة جديدة يف عامل الواقع ال�صحري اأو اال�صطوري وهو الواقع الذي ظللت 
اع�صقه ومل اجربه اإال من خالل جمموعتي الثالثة حبة الهال، اإال اأنني يف نهاية االمر ال يجب 

اأن اأقول هذا الكالم هذا كالم يقوله النقاد واالنطباعيون من القراء. 

$ وم� هو ره�نك على جن�ح هذه �ملجموعة ؟

- ال اأراهن على �صيء، رهاين الوحيد هو بانني اكتب باإخال�ض اأمراأة ولدت وعا�صت يف 
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قلب جند ال�صاجة باملتناق�صات، اأكتب لكي.. ال اأ�صيع ذاكرة جدتي وامي، لكي اتذكر دائما 
انه لي�ض وحدي من عا�ض واقعا �صحراوًيا �صعًبا. 

الواقع ال�صحري او اال�صطوري الذي جنده يف )حبة الهال( لي�ض بذلك الده�صة.. هذا 
اإذا ا�صتثنينا )ال�صحارة( جند ان احلكايات م�صتعادة من الذاكرة.. مل يكن هناك خلق جديد 
الواقعية  اننا عرثنا على  نقول  ان  ن�صتطيع  الذي  بال�صكل  الطقو�ض  وا�صتثمار  البيئة  لعنا�صر 

ال�صحرية يف )حبة الهال(.
�صئلة يحرجني فقراءة ق�ص�صي نقديا لي�ض من وظيفة الكاتب والك�صف  هذا النوع من االأ
جنون  او  بالبارنويا  م�صكونة  ككاتبة  �صورتي  يجعل  العظمى  ا�صرارها  او  قوتها  مكامن  عن 
العظمة، حيث يتخيل الكاتب ما اليراه القارئ، وي�صادر حقه يف تداعياته ال�صخ�صية فالفن 
اجتاوز  لن  لكنني  مباحه،  وكلها  متعددة  قراءات  انها  اللوحة  او  للن�ض  واحدة  قراءة  لي�ض 
�صوؤالك هذه املرة على اأمل اأال تعود مرة اأخرى، انت ال ترى الواقع اال�صطوري الذي اأدعيه اإال 
نق�ض افرتا�صك فقط وال ازيد عليه، ماذا عن اجلن يف ق�صة  يف حكاية ال�صحارة فقط، والأ
البئر الذين يعي�صون بني النا�ض ويع�صقون الن�صاء اجلميالت وي�صكنونهن بل ويقتلونهن يف اآخر 
حالم التي  املطاف وتتواطاأ القرية كلها يف ت�صديق ان جرمية بينهم حدثت والقاتل جني، واالأ
رواح اإىل حيث الغيب وتهج�ض باملوت املحقق وتراه يح�صل يف ق�صة حبة الهيل،  حتلق فيها االأ
اجلدات  حكايات  من  واحدة  ذاكرة  حديث  هي  كتبت  التي  الق�ص�ض  ان  �صحيحا  لي�ض   ،  ،
اأ�صت�صلم  باإعادة ق�صها برتابة مقننة، لقد �صمعت بع�صها نعم، لكنني مل  او االمهات، قمت 
لغوايتها برباءة كنت دائما اف�صح امل�صترت فيها، والذي يحاول املجتمع تدجني النا�ض عليه، 
كما فعلت يف ق�صة البئر حيث، مل اأوافق تلك الذاكرة العمياء، التي ظلت لعقود طويلة تظن ان 
اجلن يقتل الن�صاء، بل ما قتلهن هو الع�صق املحرم عليهن، وان اجلرمية هي يف خطف االرواح 
اأرواح الن�صاء وح�صرها يف بئر لكي ت�صتمر احلياة حيث تت�صاعد ال�صرخات وتزعق، االرواح 
بار املن�صية، حيث دفنت روح رفعة املخباأة يف بئر ثم تخرج لتودع رفيقاتها ثم  من قيعان االآ

خري ج�صدها اأي�صا !!!  تعود، ظلت طوال حياتها يف بئر ويف االأ
$ يف ق�صة )ع�صق نورة( وجدت �ن �ل�صت�صه�د ب�بي�ت �صعرية مع��صرة ل�ص�عر مع��صر 
هو �صعد �خلريجي �خالل ب�ل�صدق �لفني �لذي هو مطلوب يف �لكت�بة �لق�ص�صية حيث �ن 
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زمن �لق�صة يعرب عن مرحلة زمنية قد تكون قبل �لنفط.. حدثين� عن هذ� �للب�ص ؟

- بعد اأن �صاألتني هذا ال�صوؤال كتبت اأن جدتي روت الق�صة باأبيات �صعريه ال اأزال اأذكر 
بع�صها جيًدا هي تعرب عن ع�صق فتى ح�صاوي فقري ال ميلك مطية جيدة ليذهب ويرى حبيبته 

بيات:  يف جند والعيد قد اقرتب، تقول االأ
ياهلل اأين طالبك عقربية.. نوها ينترث ماه 

يف ريا�ض خلية... ين�صفي مرعاه 
خايل ما يل �صفيه... وعيدهم ما حلقناه 

واملطية رديه... تنقطع ما و�صلناه 
عنز رمي غذيه... يف الق�صور املبناه 

لل�صاعر  اأنت  اأبيات كما ذكرت  بل  لي�صت هي هذه،  الق�صة  التي وردت يف  بيات  االأ لكن 
نني اأعرف اأن جدتي رحمها اهلل مل تكن تهتم  �صعد اخلريجي وغناها خالد عبدالرحمن والأ
بالق�صائد وتتابعها غري ما بقي يف ذاكرتها من ق�ص�ض االولني كما تذكر فقد خاجلني �صك 
وخفت من ذاكرتي التي تخونني مرات، وحني عدت لقراءة الق�صيدة التي وردت يف الق�صة 
لكن كيف  قليل،  قبل  �صردتها  والتي  بع�صها  التي احفظ  بالق�صيدة  لي�صت  اأنها فعال  وجدت 
وكتب ال  وق�صا�صات  الورق  فو�صى  كالعادة غارق يف  اأدري مكتبي  ال  فاأنا  اللب�ض  حدث هذا 
تنتهي، فهل حدث ان نقلت خطاأ، ال ادري لكنني اأعتذر عن ما فعلت رغم ان حممود دروي�ض 
اأن تكون الق�صيدة امل�صاحبة للن�ض هي الق�صيدة ال�صحيحة،  نني متنيت  ين�صح بعك�صه الأ

واأعتذر لل�صاعر �صعد اخلريجي الذي وردت ق�صيدته يف ق�صتي. 
$ يف ن�ص �ملكن�صة �ل�صحرية وب�ملن��صبة �لن�ص �عجبني كثري�.. ك�ن هن�ك تنبوؤ لق�صية 
قد تكون ه�ج�ص �ملجتمع يف �مل�صتقبل �لقريب. وهي ق�صية ��صتغالل �لرجل للمر�أة بفعل 
�حل�جة �مل�دية. وذلك ب�صبب خروج �ملر�أة للعمل. هل نقول �ن �لق��صة بدرية �لب�صر تتنب�أ 

بك�رثة قد حتل ب�ملجتمع عندم� تخرج �ملر�أة للعمل كم� هي يف �لبالد �لعربية �لخرى ؟ 

- اأنا اأومن اأن الق�ص�ض لها وجوه عديدة للقراءة مثلها مثل كل عمل فني لكن اأبدا مل 
فكرة  �صاأ�صرح  فاإنني  معنا  القارئ  وليكون  متاما  عك�صه  على  بل  اإليه  اأنت  ذهبت  ما  اق�صد 
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�صريفا،  عمال  تريد  معا  واحلاجة  البطالة  من  تعاين  الفتاة  وردت،  كما  ال�صحرية  املكن�صة 
يقوى  ال  املوا�صفات  �صحرية  الثمن  غالية  ملكن�صة  مبيعات  مندوبة  وظيفة  لكنها ال جتد غري 
طريق  يف  لكنها  تكفي،  ال  وخم�صمائة  وااللف  غنياء،  االأ يحتاجها  وال  الفقراء  �صرائها  على 
القهر واجلوع والف�صل تكت�صف مهنة اخرى يوفرها لها الرجال ذوو املالمح الذهبية واملنازل 
الفاخرة التي تدور عليها، وهذه املهنة توفر عرو�صا اكرث دخال فتعي�ض هذا ال�صراع بني قلب 
يود الرفاهية وعقل ميانع، اما ما فهمته انت فال عالقة له بعمل املراأة، فاملراأة يف كل زمن 
اأحيانا من  لي�صت فقط جن�صية، وحتى  وانواع اال�صتغالل متعددة  اليوم م�صتغلة  ومكان حتى 
اقرب اأقربائها، عمل املراأة ال ميثل تهديًدا للمجتمع، ما يهدد املجتمع هو اخلطر احلقيقي 
جور املتدنية، هو ما يوؤدي لالنحراف بينما توفري دخٍل كرمي وعمل �صريف لكل  البطالة، واالأ

مواطن ومواطنه هو مايحميهم من الزلل. 
$ يف ذ�ت �لق�صة ك�نت هذه �جلملة ب�صوت �ل�صيدة �مل�صرية )من �يل جز�ه� خري مت�صك 
�لولد �لزغري حلد خمل�ص من �ملق�بلة( ل �دري مل�ذ� ح�صرت يف ذهني �صورة عطي�ت �لتي يف 

م�صل�صل قطعة 13.. هل حق�ً حد�صي �صحيح يف ��صتح�ص�ر تلك �ل�صخ�صية �لتلفزيونية ؟

التي حني  لبع�ض اجلن�صيات  التي جاءت يف قطعة 13 هي �صورة كاركتريية  - عطيات 
تدخل جمتمًعا، وخا�صة جمتمعاتنا اخلليجية املحافظة، ت�صطر للتمثل به حتى على م�صتوى 
الهيئة ال�صكلية واللفظية فنحن جمتمع راف�ض لكل من يختلف عنه، مزدٍر لغريه، لذا فعطيات 
وال�صيدة الباحثة عن عمل يف ق�صة املكن�صة ال�صحرية، والتي تلهج مبحلية م�صرية هي �صورة 

كاركتريية تبعث على تّذكر، ما ي�صابهها !
$ �لرجل غ�ئب مت�م� عن �لق�صة ب��صتثن�ء لقط�ت طفيفة ح�صر عن طريق �ل�صوت 

�لن�ص�ئي يف �ملجموعة.. �ىل متى و�لق��صة ل تكتب �ل عن �ملر�أة ؟

مريكية ال�صوداء التي حازت على جائزة نوبل عام  - يف مقابلة لتوين موري�صون الروائية االأ
96م �صئلت: اأنت دائما تكتبني عن ال�صود وهذا جيد ولكن متى تكتبني عن البي�ض، فاأجابت: اإن 
�صود هو الهام�ض فال احد ي�صاأل اأندريه  بي�ض هو املركز واالأ نه يرى االأ �صوؤالك هذا عن�صري الأ

جيد الفرن�صي مثال ملاذا تكتب دائما عن البي�ض، �صاأعيد ترجمة الفكرة رًدا على �صوؤالك 
دائما هم يقولون يل انت تكتبني دائما عن املراأة وهذا جيد، متى �صتكتبني عن الرجل 
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نك جتد ان الرجل هو املركز واملراأة هي الهام�ض، اريداأن ا�صاأل كل من  وهذا �صوؤال عن�صري الأ
ي�صاأل هذا ال�صوؤال اأمل ت�صبع من كل ماكتب عن الرجال عن بطوالتهم وحروبهم ونزواتهم األي�ض 
لديك ف�صول للتعرف على الن�صاء، تاريخهن وحروبهن ومعاركهن وا�صرار ع�صقهن مثال، لقد 
كنت واثقة دائًما من ان كتاًبا مثل ذاكرة اجل�صد نال �صهرة وا�صعة اأكرث مما تناله روايات اكرث 
ن اأحالم م�صتغامني قدمت ر�صوة للرجال باأن األب�صت احالمها ولغتها �صوًتا ذكورًيا حتى  قوة الأ

ولو كان بداخله انثى، يالها من عن�صرية �صوداء يا موري�صون. 
$ ولتكن عن�صرية منك ب�أن تكتبي عن �ملر�أة فقط.. ولكن هن� يل حق �ل�صوؤ�ل.. �ملر�أة 
�لتي ُيكتب عنه� حم�صورة يف �دو�ر معينة. �ملطبخ.. هموم �لزو�ج. وق�ص�ي� �خرى تقليدية. 
�لتي تنطمر يف دو�خله�.  ُيك�صف عنه� بكل �عتالله� وهو�ج�صه�  �لتي  �ملر�أة  ولكن ل �جد 

دوم� �ملالم�صة تكون ظ�هرية ول �جد من تتوغل يف �عم�ق �ملر�أة �لي�ص كذلك؟ 

- التعبري عن الذات دون جدل حول جن�ض هذه الذاتية هو فعل الكتابة نف�صه واأنا ال اأعني 
بالذاتيه هنا التمحور حول الذات بل التعبري عنها بطبيعتها النوعية وهذا ال ينفي التجارب 
التي حتاول غري ذلك، هل تريدين اأن ان�صغل بق�صايا الرجل مثال وعوامله واأترك ق�صيتي اأنا 
وتاريخي وتاريخ القمع امل�صتمر نحو جن�ض الن�صاء، ثم انه يف االخري امل�صاألة خيارات واخليارات 
وا�صعة، ثم معك حق الن�صاء يف ادبنا هم بطالت املطابخ املهمومات بالزوج وهواج�صه لكن 
يف حقيقة االمر هذا هو الواقع لو عربت عن جتربتي كمثقفة لن اأكون �صوى ا�صتثناء نادر يف 
ا ال يعني انني افرت�ض �صابًقا عدم التعبري عنها لكني اأحاول التخل�ض  املجتمع لكن هذا اأي�صً
واأنا ذاهبة حل�صور  فتجربتي يف ق�صة  انظفها من طريقي  اأن  التي يجب  الهموم  ركام  من 
لكنني  مغفور،  غري  ترًفا  القراء  �صيعدها  الفرن�صية  نونت  يف  �صينمائي  مهرجان  اأو  موؤمتر 

�صاأفعل ذات يوم .

املصدر:
االقت�صادية: 23 مار�ض 2004.
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بدرية البشر و رواية هند والعسكر

لو كنت أعرف أن عموشة لديها كل هؤالء

 االمعجبين لفردت لها صفحات أكثر

�للعبة،  كنه�ية  ب�لتميز  مو�صى  �لعنو�ن  ك�ن  �ل�ص�بقة  �لق�ص�صية  جمموع�تك  يف   $
م�ص�ء �لربع�ء، حبة �له�ل. يف رو�ية هند و�لع�صكر. ك�ن �لعنو�ن يحمل مالمح �لتلقيدية. 
مل يكن ذلك �لعنو�ن �جل�ذب. هل تت�صورين �ن كال�صكية �لعنو�ن �صوف توؤثر على �نت�ص�ر 

�لرو�ية. وكيف تربرين �نحي�زك لهذ� �لعنو�ن �لكال�صيكي؟

وبع�صها  عنوانها،  ي�صبقها  احلكايات  بع�ض  عناوينها  احلكايات  تختار  كيف  اأعرف  ال   -
يهتدي اإليها دون م�صقة بعد كتابتها وبع�صها يتيه يف دروب ومنعطفات وي�صيع من الكاتب حتى 
ي عنوان كما فعلت مع رواية هند والع�صكر، ولعل  ياأتي من يختار عنه العنوان في�صت�صلم منهزما الأ
خري مبعنى واحد ال�صم  ال�صبب اأن احلكاية كتبت منذ زمن واأخذت عناوين متعددة و�صغلت باالأ
لعبة كنت األعبها واأنا �صغرية وهي لعبة حرامية وع�صكر فظللت ادور يف هذا املعنى حتى ا�صارت 
علي النا�صرة اأن هند والع�صكر منا�صب وكان التعب واحلرية قد بلغا مني فا�صت�صملت لكن لدينا 

خري اأن حتلي الرواية ا�صمها.  مثل يقول اإن ال�صخ�ض يحلي ا�صمه وهذا هو مطمعي االأ

طف�ل يتعلقون ب�أي�دي �أبيهم، ب��ص مدر�صة �لبن�ت �ل�صفر يحمل  $ �ل�صت�رة تفتح، �لأ
فتي�ت جملالت ب�ل�صو�د، �صوت �لم وهي توقظ �لطفلة مي. �جنحة �لطيور تن�صر يقظته� 
�ل�صت�رة  �لنجدي. هذه  �لغيم لتكون مهي�أة للمطر  �صر�صف  و�ل�صم�ص تلحفت  �ل�صم�ء.  يف 
�مل�صهد  مبث�بة  �ل�صب�حي.  �ل�صجيج  هذ�  تلتقط  وهي  هند  نظر�ت  ولتكون  تفتح  �لتي 
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�ل�صينم�ئي �لب�هر. �لذي ك�ن ميثل �فتت�حية �لرو�ية. هل ك�ن يحمل دللة م�، ب�أن هند 
�صت�صرد حك�يته� بر�حة ب�ل، ودون ت�صنج �أو م� ي�صبه �لت�صكي �ململ ؟

- عندما ك�صفت هند عن �صتارة ال�صارع كانت تتهياأ لك�صف �صتائرها هي و�صتائر واقعها 
كانت مثل من يقوده حمرك داخلي يرتك �صورة حركته على اجلدار، اأما م�صاألة الت�صنج فقد 
همال حتى وعدتني اأنها  اأفرغت يف املحاوالت املتكررة لكتابة الرواية وتركها زمنا تعاين االإ

�صتكون مطيعه يل و�صتن�صاب يف يدي كماء نهر رائق وقد وفت بوعدها. 

�لنقط�ع  تكتب يف مرحلة حمددة.  �لرو�ية مل  �ن  لكت�بة هند  �إهم�لك  �فهم من   $
ومن ثم �لعودة لكت�بة هند. �ل يوؤثر على م�صتوى �ل�صرد يف �لرو�ية.. �أل تفقدين �صيئ� 

من حميميتك مع �لن�ص؟

- ال �صك اأن كل حالة انقطاع عن الن�ض هي حالة حجب اأو جتميد مل�صاره النهري وحتوله 
لبحرية �صاكنة لكن ما يحدث فعلًيا معي اأن احلكاية مل تكتب نف�صها بنف�ض املقايي�ض لو نظرت 
خرية يف كل مرة كتبت رواية  وىل اأو الثانية �صتظن اأنها لي�صت الرواية االأ للرواية يف �صيغتها االأ
وىل ولو قلت يل اإن لدي فر�صة رابعة لقلت  خمتلفة واأحمد اهلل اأنني مل اأكتبها منذ املرة االأ

اإنها �صتكون اأف�صل. 

$ �حلك�ي�ت �ل�صعبية �لتي ت�صرده� �لم، عمو�صة ك�نت ت�صنع مو�قف هند من �حلي�ة، 
بينم�  �لرجل.  من  و�لرتهيب  للتحذير  �حلك�ي�ت  تلك  ت�صتخدم�ن  وعمو�صة  �لم  ك�نت� 
خالله�  من  ترى  جم�لية  ن�فذة  له�  ت�صكل  هند  تقروؤه�  ك�نت  �لتي  �لطفولية  �لق�ص�ص 

�لرجل ب�صورة مغ�يرة. هل ك�نت هن�ك ق�صدية يف �ظه�ر هذ� �لتب�ين بني �حلك�ي�ت؟

- نعم كانت هند مثلي اأنا تعيد، يقوم عقلها الذي يحب احلكايات بف�صح اأ�صرار احلكايات 
كان ال يطيع التحذيرات فيها وال يخاف من بندقيتها التي تتهدد الع�صافري التي حتلم بالطريان 
خلارج ال�صور، احلكايات التي كانت ت�صمعها هند من والدتها كانت ترد عليها باحلكايات التي 
تقروؤها وتتمثلها اأحبت هند احلكايات التي ال تتوعد الفتيات باخلطف والذبح اإن هن ابتعدن 
عن البيت واأحبت احلكايات التي تعدها باحلرية واملعرفة واإ�صباع الف�صول املعريف والغريزي 
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وباحلب والنجاة دائًما من كل خطر. 
كرث  $ �أحببت �صخ�صية عمو�صة هذه �ملر�أة �ملت�ص�حلة مع مرجعيته� �لجتم�عية و�لأ
كرث مرح� وبهجة يف �صخ�صي�ت �لرو�ية. �صي�غته�  حتن�ن� مع هند ك�نت بكل عذ�ب�ته� هي �لأ
يف هذ� �لنموذج �ملبهج �أل يعد طم�ًص� ملع�ن�ة تلك �ل�صخ�صية و كذلك �ل�صريحة �لتي متثله� 

�صخ�صية عمو�صة ؟ 

هند.  تراها  كما  ح�صرت  عمو�صة  الراوية  يف  نف�صها  تتاأمل  من  هي  عمو�صة  تكن  مل   -
اأبناءها  وجدت  احلرية حتى  معنى  تفهم  ومل  والرق�ض  املزاح  فطرية وحتب  امراأة  عمو�صة 
معاناتها  مع  ظاهرها  يف  تتوا�صل  مل  عمو�صة  عمومتها،  اأبناء  مثل  متاًما  للمدر�صة  يذهبون 
رمبا ب�صبب عدم منحها م�صاحة اأكرب يف الرواية، فقد كانت البطلة الرئي�صة هند وهي ت�صف 
ما تعتربه يتقاطع مع حياتها وحلظاتها. عمو�صة دائًما كانت حت�صد اإعجاب من قرا الرواية 
حتى اأن قريبا يل ذهب لعمله يف ال�صباح وهو ال يهج�ض اإال بعمو�صة وقهوتها ال�صباحية لو كنت 
اأعرف اأن عمو�صة لديها كل هوؤالء املعجبني لفردت لها �صفحات اأكرث لكن هذه اأعتربها من 

وىل. اأخطاء التجربة االأ
$ هند وجدت يف �لكت�بة �ملالذ �لمن ل�صكب تد�عي�ته� و�وج�عه� ووجدت يف �لعمل 

�ملالذ ل�صتقالله� �مل�دي. هل هذ� �لع�مالن هم� �ملنقذ للمر�أة �ل�صعودية من �لقيود ؟ 

- الكتابة بالن�صبة لهند هي رحلتها للتفرد عن �صرب العائلة املحافظة وهي ملعة متيزها 
اإيجابي يف  ذاتي  ن�صر  كل  حياتها.  الع�صكر يف  على جيو�ض  بها  تنت�صر  اأن  ا�صتطاعت  التي 
من  حررها  الذي  م�صروعها  فهو  املادي  ا�صتقاللها  اأما  جيد  اإن�صاين  حل  هو  ن�صان  االإ حياة 
هل  اأما  �صك.  ال  اأهمية  اأكرث  حل  وهو  والطاعة.  باالنقياد  امل�صروط  ال�صوؤال  ملذلة  خ�صوعها 
التفرد  من  النوع  لهذا  بحاجة  رجل  اأو  امراأه  اإن�صان  فكل  ال�صعودية  املراأة  مل�صكالت  حل  هو 

ن�صاين يف هذه احلياة. !!! واال�صتقالل يف م�صروعه االإ
$ �إىل �أي حد �لتالم�ص بني �صخ�صية هند وبدرية �لب�صر.. وهل هن�ك م� هو لبدرية 

يف �صخ�صية هند؟

بداعي هو  االإ به كل مبدع ما هو حجم اخلا�ض يف عملك  الذي يجابه  ال�صوؤال  -  هذا 
�صوؤال جائر فا املبدع ال يكتب اإال من ذاته من بئر عميق من ال وعيه لكنه هو نف�صه يفاجاأ كلما 
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خرجت الكلمات وي�صاأل من اأين جاء كل هذا، هل ت�صبهني هند نعم هي كاتبة لكنني مل اأمر 
نت�صابه يف م�صادفات  لكننا ال  اأم وزوجة  يوما مثلها مبن يالحق كتابتي ويعرقلها هي مثلي 
نها مني لكن لن  ت�صبهني الأ ال�صاي، هند  اأحب  واأنا  القهوة  العاب�صة، هند مثاًل حتب  حياتها 
ت�صبهني  امراأة ال �صك  بي، هند  لهند مر  اأن ما مر  الروائي  بالدليل  يثبت  اأن  اأحٌد  ي�صتطيع 
اأنا لكنها ت�صبه ن�صاء كثريات ال ت�صبههن ب�صكل قاطع لكن تتقاطع معهن يف حكاية واحدة اأو 

حكايتني من �صمن حكاياتها املتعددة. 
$ نالحظ موؤخًر� �ن �لرو�ية �ملحلية حت�ول ��صتزر�ع �صخ�صية �ملتطرف. �أحي�ن� ي�أتي 
�أنِت كيف قدمِت منوذج  �أحي�ن �خرى جنده يف منطية ج�هزة.  ح�صوره بدون مربر ويف 

�بر�هيم ك�صخ�صية متطرفة ؟ 

جمتمع  من  �صباب  فظهور  العك�ض  على  بل  كذلك  يبدو  مر  االأ اأن  اأجد  ال  اأنا  اإطالقا   -
كمجتمعنا تعود اأن يكون اأهله م�صاملني بل ويقتلون با�صم الدين كانت ظاهرة جديدة ومفاجاأة 
مريكية ُت�صتغل كل حادثة تاريخية لتوظيفها دراميا  هزت وجدان املجتمع وعقله. يف ال�صينما االأ
وكذلك الراوية ت�صتغل كل ظاهرة اأو حدث  لت�صاهم يف �صرب عمق املجتمع عرب الرواية، ولكن 
دب ال�صعودي بداأ يتذوق طعًما من م�صاحة التعبري التي مل  اجلديد لدينا على ما اأظن هو اأن االأ
تكن متاحه له من قبل وخا�صة نقد الفكر الديني وال�صخ�صيات التي تتو�صح باملظهر الديني و 
التي اأدى ال�صكوت عن ما هو خاطئ يف �صلوكها وتقدي�صهم والتعامل معهم على اأنهم ب�صر فوق 
النقد هو �صبب ما اآل اإليه جمتمعنا من التطرف والغلو وجتاوز ذلك اإىل قتل املدنيني وحتويل 

املدن ل�صاحة معركة حتت م�صمى �صريف كاجلهاد ون�صرة اال�صالم. 
$ �لم ��صتحوذت كثرًي� على ذ�كرة هند. مل يتم جتميل �لم بل ظهرت �لم ك�صخ�صية 
مت�صلطة ومت�ر�ص �ليذ�ء �جل�صدي و�لنف�صي على �طف�له�. مل�ذ� ك�ن هذ� �لنقالب على 

�صورة �لم �ملث�لية يف �لرو�ية؟ 

بداع هو حالة انقالب عامة يهدف لك�صف الواقع ال جتميله ولل�صعود  اأن االإ - يف ظني 
فاإن  لذا  دب  االأ دور  هذا يف ظني  وتب�صطيها،  على ال حماولة جتاهلها  االأ اإىل حدها  باأزمته 
بداعية والفنية التي كانت حتاول و�صع احلياة يف �صياقها  املحاوالت الرومان�صية ال�صابقة االإ
ب املكافح مل�صلحة عائلته ال هم له اإال اأن ي�صقى ويكدح  م احلنون واالأ الرومان�صي ك�صورة االأ
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بداعي، باأعمال  لريتاحوا هم والعائلة التي تعي�ض يف حب وهناء هي �صور جتاوزها الن�صج االإ
جتراأت على ك�صف اأن احلياة لي�صت بهذا املت�صوى من الرومان�صية،  واأن الكتابة يجب اأن تكون 
مرين واٍد �صا�صع مليء  عن ما هو عليه الواقع ولي�ض ما نحب اأن يكون عليه الواقع وبني هذين االأ
�صئلة املرة لي�ض �صهاًل على الكاتب املرتدد اخلائف عبوره  اأنه واقع اأدبي جديد  ال�صراخ واالأ

واقع �صديد احل�صا�صية وال�صدق ا�صمه )ال اأ كذب ال اأجتمل(. 
$ بينم� ك�ن �لب رقيق �لقلب ويحب �لبن�ت جند �لزوج من�صور �ل�ص�ب يكره �ملر�أة. 
�لروؤية  بهذه  �ملودرن  �ل�ص�ب  ويكون  �لرقة  بهذه  �لقدمي  �لب وهو ميثل �جليل  يكون  �ن 

�ل�صود�ء جت�ه �ملر�أة. هذ� �لتب�ين �ىل م�ذ� يرمز؟

الزمن،   مع  �صتتطور  للمراأة  النظرة  و  املراأة  واقع  اأن  نظن  كنا  و�صفته،  كما  احلال   -
العامل  وانفتاًحا هائاًل نحو  اإجناًزا مادًيا  اأننا نحقق  العدل خا�صة  ي�صتحق  كائن  اأنها  بواقع 
وح�صاراته،  لكن ما حدث اأننا فوجئنا بواقع يتدهور واقع يريد اأن يعيد املراأة للبيت وي�صلبها 
الذي دافع عنه كافح من  الواقع  اختيار �صريك حياتها، هذا  والكتابة وحق  العمل  حقها يف 
بناء، ويف حني كنا ننتظر اأن نتقدم ل�صناعة  اأجله جيل اآبائنا �صار اليوم يرتاجع عنه جيل االأ
م�صتقبل اأف�صل اأ�صبحنا م�صطرين اإىل الدفاع عن حا�صر لي�ض مب�صتوى طموحنا وهذا ال يعني 
اإال �صيئا واحدا اأننا تراجعنا وتخلفنا، هذا هو الواقع الذي حاولت نقله يف روايتي وهو ما يعرب 

عنه الواقع الذي اأمل�صه واأعي�صه وا�صعر به هذا تقريبا كل �صيء 
$ �لرو�ية ح�ولت �ن تقدم منوذج �لع�ئلة �ل�صعودية. وتقدمي �ل�صخ�صي�ت يف من�ذج 
مغ�يرة. هل ك�نت �ملغ�يرة �صرورية يف �لرو�ية.. �ي�ص� ك�ن ف�ص�ء �لرو�ية ل ي�صمح ب�صرد 

تف��صيل كل �صخ�صية ?

�صل لكنني كنت  - �صحيح اأن هند كانت تلهث لت�صحن ف�صاءها مبا هو م�صحون به يف االأ
اأف�صل اأن اأتعاي�ض مع ال�صخو�ض يف روايتي على اأن ا�صتعي�ض عنها مبنولوج داخلي يدور يف فلك 
امل�صاعر واخلواطر والكلمات الفنية، اأنا مثال اأحب مدر�صة اإيزابيل الليندي يف الكتابة التي 
حت�صو عملها ب�صخو�ض تلهث بك للتعرف عليهم وتقول )يا ليتها تطيل اأكرث وحتدثنا عن هذا 

ال�صخ�ض(  اأحب اأن اأترك القارئ وهو ي�صتزيد على اأن اأتركه وقت و�صل حافة امللل !!!!!!!!!
$.. هل ك�ن بق�صد �ظه�ر �كرث من منوذج ن�ص�ئي ؟

غري قليال من بيئة مدار�ض البنات اأنت تعرف اأن اأكرث من %50  - اخرتت بيئة امل�صت�صفى الأ
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ال�صعوديات يعملن مدر�صات، وتفا�صيل املدر�صة والتدري�ض باتت مملة ورتيبة  من املوظفات 
اأنا�صا خمتلفني  كما اأن بيئة امل�صت�صفى �صتمنحني نطاقا اأو�صع تتحرك داخله البطلة وتقابل 

وتتعرف على �صخ�صيات جديدة على عك�ض عامل املدر�صة املت�صابه. !! 
$ يف �لرو�ية م� هو �كرث و�أجر�أ مم� ك�ن يف رو�ية بن�ت �لري��ص.. هل تتوقعني �ن جتد 

�لرو�ية ذ�ت �ل�صجيج �لذي حدث لرو�ية بن�ت �لري��ص؟ 

من الظلم اأن نعقد املقارنات بني الروايات متاما كما هو من الظلم اأن نعقد املقارنة بني 
خوة فنقول اإن اأحمد اأف�صل من �صعود، لكل مزاياه وفروقه الفردية، وقيمته كاإن�صان كذلك  االإ
العمل الفني. ! اأما ماذا نتوقع اأن ت�صيب رواية هند والع�صكر من جناح فهذا يف علم الغيب 
بداعية ال  عمال االإ فعادة ي�صعب على املرء اأن يهج�ض بنتائج العمل الذي يتعاطاه اجلمهور، االأ
اأحد ي�صتطيع اأن ي�صبط درجة �صهرتها وجناحها فاأحياًنا ما تتوقع اأنه ينجح ال ينجح والعك�ض 
ف�صل هو ما ينجح  ف�صل ولي�ض بال�صرورة اأن االأ �صحيح، ولي�ض بال�صرورة اأن ما ينجح هو االأ

لكن دعنا ننتظر ون�صتمتع باملفاجاآت. 
$ عندم� �نتهيت من قر�ءة �لرو�ية �صعرت �ن هند ت�صتحق حي�ة رو�ئية �خرى.. هل 

تتفقني معي يف ذلك؟

لن  فاإنها  اإىل مكتبي  وت�صللت  الغد  لو جاءتني يف  اأنت  اأنا وال  - هند هي من �صيقرر ال 
وال  مني  قرار  دون  فاأحلقها  عقلي  ت�صرق  حكاية  ب�صرد  �صتفاجئني  بل  اأخرى  حياة  ت�صاألني 

اإرادة. 
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وفاء العمير :
في حوار عن روايتها »في حدة األشواك«

روايتي هادئة تمسك بيد القارئ وتسير معه على األشواك

�صو�ك« حدثن�  وىل »يف حدة �لأ $  بعد جت�رب ق�ص�صية كتبت وف�ء �لعمري رو�يته� �لأ
وىل؟  كيف هذه �لنتق�لة؟ وكيف تر�صدين هذه �لتجربة �لأ

حداث  - منذ اأكرث من �صنتني بداأت عمليًا حماولة كتابة رواية لكني مل اأفلح، توقفت االأ
عن النمو فاأهملت الن�ض و�صاع يف زحمة اأوراقي اأنه ميكن اأن ي�صبح ن�صًا ق�ص�صيًا جمياًل، 
ال�صارد من  اأعماق  ان�صياقًا، هناك يف  رواية  لكتابة  اأن�صاق  اأ�صهر وجدتني  وفجاأة وقبل عدة 
يجّره من يده لفعل الكتابة حني يحني الوقت، والرواية جرتني اإليها جرًا، هي من فعلت ولي�ض 
بداعية واأعني بذلك على �صعيد الرثاء اللغوي  اأنا، اأعتقد باأن القا�ض حينما تكرب جتربته االإ
والقدرة على احلكي بكل التفا�صيل املت�صعبة ي�صري عندئذ قادرًا على �صياغة عوامله الروائية. 
هي جتربة جديدة كليًا بالن�صبة يل، لقد قلت �صيئًا يف هذا العمل يحاكي بع�ض ما نعانيه من 

ظروف اجتماعية وحياتية لها تاأثري مبا�صر على �صعادة من عا�صها وعلى تعا�صته. 

ب من زوجة ث�نية، هذه �حلك�ية  $  يف �لرو�ية وجدن� حك�ية مكررة، مرتبطة بزو�ج �لأ
�لكت�بة  ت�صتحق  �أخرى  ف�ص�ء�ت  هن�ك  و�أن  �ل�صردي جت�وزه�؟  �لف�ص�ء  ب�أن  تعتقدين  �أل 

�لرو�ئية؟ 

- ليت اأن مثل هذه احلكايات املكررة ال ترتك اأثرها على واقعنا املعي�ض ملا كنا اأرهقنا 
اأنف�صنا يف الكتابة عنها. غري اأن الواقع �صيء اآخر بانعكا�صاته املوؤملة على املراأة التي مرت بهذه 
التجربة، وهي ترى قلبها ينزف بجرح املهانة، وكذلك على الرجل الذي يتعذب ب�صبب نتائجها 
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ن�صاين وعذاباته، ال  ال�صلبية عليه وعلى اأفراد اأ�صرته، مثل هذه احلكايات هي من�صاأ لل�صراع االإ
ينبغي اال�صتهانة بها اإذ اإن حياتنا مت�صابكة معها! 

$ م� م�صكلة عهود؟ كنت �أ�ص�أل عندم� �أنهيت �لرو�ية، هي بطلة �لرو�ية مل �أجد له� 
ق�صية، �أو مع�ن�ة حقيقية؟ م� �أزمة عهود يف ت�صورك؟ 

- عهود فتاة طيبة جدًا تبحث عن عامل خمتلف وملا مل تعرث عليه يف واقعها جلاأت اإىل 
خرين، ت�صعر باالغرتاب، منغلقة على عاملها الداخلي،  اخليال، تفتقد اإىل لغة للتوا�صل مع االآ
وىل القوية واملبا�صرة، جتد نف�صها  ومتردها ي�صبح �صجني اأعماقها، وعندما حتدث ال�صدمة االأ

وقد اأرغمت على اخلروج من القوقعة التي حب�صت نف�صها فيها، باحثة عن فعل اإيجابي ما. 

�ملن��صب  �ل�صعري  �لنف�ص  هذ�  �أن  تعتقدين  هل  �لرو�ية  يف  ط�غية  ك�نت  �ل�صعرية   $
لكت�بة رو�ية؟ 

خر، اإنه يعتني بالبوح الذاتي  - اللغة كائن روائي يقوم بعملية ال�صرد، ومي�صك بزمامه حتى االآ
ح�صا�صها املكثف بالغربة وهي قارئة للكتب فلم  لل�صاردة )عهود( التي متر مبرحلة من الهذيان الإ

يكن هناك من طريق اآخر ت�صلكه الرواية اإال هذا الطريق املعّطر باأجواء اللغة ال�صحرية. 

حد�ث عن بعد،  $ غي�ب �جلر�أة يف �لرو�ية.. حيث �صعرن� ب�لك�تبة حت�ول مالم�صة �لأ
م� ت�صورك مل�ص�ألة �جلر�أة يف �لكت�بة؟ 

الم�صت  باأنها  ظني  يف  باجلراح،  املثخنة  املت�صظية،  الذات  رواية  هي  الرواية  هذه   -
حداث عن قرب ويف الوقت نف�صه مل تقل كل �صيء، اإذ لي�ض عملها اأن تقول كل �صيء، لقد  االأ

�صواك.  م�صاك بيد القارئ وال�صري معه على االأ كانت هادئة يف االإ

دبي والروائي ب�صكل خا�ض طاملا  اأما فيما يتعلق مب�صاألة اجلراأة فالذي اأعرفه اأن العمل االأ
نحن نتكلم فيه اإمنا هو متعدد ال�صرد، فرواية »جني اإبري« على �صبيل املثال اعتمدت على ق�صة 
عادية ومكررة وهي الفوارق الطبقية التي تقف حائاًل دون زواج بطلي الرواية، لكنها اأ�صبحت 

�صلوب والو�صف.  من اأجمل الروايات العاملية ب�صبب روعة االأ

�صرة، �أل يجعل �لده�صة تغيب من �لق�رئ �أثن�ء  دو�ر �لتقليدية لكل من �أفر�د �لأ $  �لأ
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قر�ءة �لعمل؟ 

�صرة تقليدية، وهي جزء من حياة العديد من النا�ض التي ال ده�صة فيها،  حياة هذه االأ
غري اأن قراءة الكتاب تتطلب كذلك كثريًا من التفكري يف معنى ما يح�صل. لقد جعلت نهاية 
عليه  �صت�صري  كيف  ذلك؟  بعد  ومرمي  عهود  �صتفعل  ماذا  القارئ  ليتخيل  مفتوحة،  الرواية 

حياتهما؟ 

$ وم� �أن يغلق �لق�رئ �لكت�ب حتى يبد�أ ي�صعر ب�لقلق عليهم�؟ 

الن�ض  مع  يتالحم  القارئ  اأن  وهي  احلوار،  هذا  نهاية  يف  مالحظة  اأذكر  اأن  هنا  اأود 
الروائي مبتعة اأكرب عندما ال ياأتي اإليه وهو مكبل بت�صور معني له، اأو بقراءات اأخرى لروايات 
عمال ال�صردية ينبغي اأن تاأتي على منواله، كل عمل اأدبي له  تركت لديه انطباعًا باأن كل االأ
حالته التي متيزه، وجماله اخلا�ض الذي يتزين به، ووقعه العميق الذي ميكن اأن يحدثه يف 
دبية قابلة  نف�ض القارئ، فالن�ض الروائي متعدد الطرق واخليال كما هي احلياة، وال�صاحة االأ

لكل التجارب. 

املصدر :
 جريدة الريا�ض : االحد 12 �صفر 1427هـ - 12 مار�ض 2006م - العدد 13775
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عواض شاهر :
الفورة السردية الحالية ال تشبه فورة شعراء الثمانينيات

$  يف �ملنجز �لرو�ئي �ملحلي هن�ك لب�ص بني م� هو �أدب رو�ئي وبني م� هو فن رو�ئي 
بح�صورك �لرو�ئي كيف تفرز �مل�ص�ألة يف هذ� �ل�ص�أن؟

- لي�ض يف املنجز الروائي املحلي حتديدا، واإمنا يف املنجز الروائي ب�صكل عام، هناك 
ول  دب الروائي والفن الروائي، وح�صب ت�صوري اعتقد اأن االأ فرق يف راأي بع�ض النقاد بني االأ
دب ويتخذ ال�صرد و�صيلة ملو�صوعه لكنه يختلف عن الفن الروائي  طار العام لالأ يدخل يف االإ
يف كونه اأقل اهتماما بتقنية ال�صكل، ويجنح اإىل مراكمة التفا�صيل باإفراط متجنبا الغو�ض يف 
اأواًل باأول بامتحان الن�ض  الواقع ويف ال�صخ�صيات، ومتحا�صيا البحث يف اللغة كمادة تقوم، 

وحمايته من التكرار وال�صكون.. اأما الفن الروائي فهو على النقي�ض مما �صبق كما ات�صور. 

دللت  به�  ت�صي  �ملك�ن ح��صرة  ر�ئحة  ك�نت  وعود كربيت(  �صورة  )�كرث من  $  يف 
ن للمك�ن �صطوة يف �لرو�ية ب�صكل ع�م كيف ��صتطعت �أن تظفر  تظهر من خالل �ل�صرد.. ولأ

بر�ئحة �ملك�ن يف رو�يتك لتجعله� تر�صم ت�صكالت مك�نية ب�هرة؟

- املكان يف الرواية مهم، ويعتربه البع�ض مطلبا جماليا وفل�صفيا فوق كونه اأحد العنا�صر 
ية رواية، ولكن كم من الكتاب ا�صتح�صر املكان وا�صتطرد يف تو�صيفه وذكر  املو�صوعية املطلوبة الأ
تفا�صيله حد اإمالل القارئ؟ كثريون بالطبع، ولو كل كاتب روائي قدم املكان بنف�ض الطريقة 
وبالتايل ال  نف�ض اخلطاأ،  لوقع يف  اليوم،  روايات  التي جندها يف كثري من  التفا�صيل  ونف�ض 
يحق له اأن ي�صعر بامتنان ملوهبته يف هذا اجلانب، فاملكان ميكن روؤيته وتلم�صه باأدوات اكرث 
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�صفافية، واأكرث تاأثريا على القارئ، ونحن عندما ن�صري على �صبيل املثال، اىل املكان بوا�صطة 
الثقافة االجتماعية التي تنتمي اإليه ، ولهجة ال�صكان التي تتحرك فيه، والطقو�ض اخلا�صة به، 
والفلكلور والرق�ض والغناء ال�صعبي، نكون قد ا�صتح�صرنا املكان بطريقة جيدة دون اأن نخو�ض 
ال�صارع وعر�صه واخلدمات التي  يف عوامل املكان املرئية من ناحية امل�صهد املعماري، وطول 
تتجاوز فيه، وكاأن مهمتنا يف ا�صتح�صار املكان توقفت عند الطريقة التقليدية التي ا�صتنفد 

فنها روائيون �صابقون. 

وكمثال فقط، فاأنا حينما تطرقت يف روايتي اإىل املكان مل اذكر ا�صم احلي الذي لعب فيه 
حافل واأ�صدقاوؤه، وفرقعوا فيه )الطراطيع( ومل اأتطرق اإىل ا�صم ال�صارع ورقمه وطوله، بل ر�صمت 
طار العام مبا يتفق وروح املكان بحيث ي�صتطيع القارئ مع بع�ض التفكري اأن ي�صتنتج ا�صم املكان  االإ

�صارات فح�صب هي التي قدمت املكان ولي�ض التو�صيف ال�صطحي املبا�صر.  العام بنف�صه، فاالإ

طف�ل.. كيف �لتقطت هذه �للعبة  $  �لطر�طيع هذه �للعبة �لتي ت�صكل فرح� �آ�صر� لالأ
�ملهملة لتبني عليه� حك�ية ح�فل ولتكون �صريك� �أ�ص��صي� يف دور �لبطولة من خالل �ل�صرد 

يف �لرو�ية؟

طفال ان  - )الطراطيع( يف نظري مادة �صوئية عاك�صة ملعنى اللعب عند الكثري من االأ
لـ )الطرطيعة(  طفال فال�صعلة والبارود، ت�صكالن معا القوة ال�صوتية احلادة  مل يكن كل االأ
�صا�ض نتاج فعل كيميائي �صناعي  هم عند الطفل، لكن هذين امللمحني هما يف االأ وهي املتعة االأ

طفال اأنف�صهم.  متعمد ي�صكل عند تفاعله خطورة ما وامكانية اإحلاق اأذى باالأ

طفال جندهم ذوي اأج�صام �صئيلة ه�صة قابلة للعطب، ورغم  واإذا نظرنا يف املقابل اىل االأ
ذلك ال يكفون عن ممار�صة املتعة بقوة الرجال البالغني وتوق احلكماء والفال�صفة اىل احلقيقة 
ا�صتخدامها  ن  الأ هل  اللعبة؟  لهذه  هائل  با�صت�صالم  طفال  االأ ي�صعر  ملاذا  ن�صاأل:  اأن  يفرت�ض 
اإال عن  ن العنف ينطلق من داخلهم فال يجدون لرتوي�صه �صبيال  اأم الأ يدربهم على العنف، 
باالجتار يف هذه  يقوم  اإىل من  لننظر  الت�صاوؤالت  بناء على هذه  ثم  اإ�صعال مفرقعة؟  طريق 
فكار اخلطرة،  املواد النارية اإنهم الكبار وعليه، ميكن التفكري يف م�صائل اأخرى مثل ا�صتقبال االأ
والوقوع يف ا�صرها، ومن يقع �صحية لها، ومن ي�صنعها؟، بهذا ال�صرح املب�صط تتحرك جزئية 
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والد يف الرواية.  املفرقعات واالأ

بد�ع و�ملقروئية ي�صكالن ه�ج�ص� لدى �لرو�ئي.. �إىل �أي حد ��صتطعت يف �أعم�لك  $ �لإ
لكي  �حل�فز  وح�صور  بد�ع  �لإ ح�صور  يف  �ل�صعبة  �ملع�دلة  حتقق  و�ن  تتو�زن  �أن  �لرو�ئية 

يحقق �لعمل مقروئية لدى جميع �ل�صر�ئح �لثق�فية؟

بداع واملقروئية ميكن حتقيقهما من خالل الكاتب نف�صه. اأعني من خالل  - اأظن ان االإ
على  بداع  االإ فاإن  راأيي،  ويف  ومتطلباتها.  املقروئية  وتفهمه  و�صروطه،  بداع  االإ ملاهية  فهمه 
درجات، فهناك الدرجة التي يتوقف فيها الكاتب عن النظر اإىل اأي �صيء اآخر �صوى ن�صه مع 
افرتا�ض اأن هذا الكاتب هو بالفعل موهوب وحقيقي، وهذا النوع من الكتابة ال تقلقه م�صاألة 
بداع مع تقديري للمتميزين  نه اختار عنها طريق القطيعة والالعودة، لكن هذا االإ املقروئية الأ
فيه، لي�ض من �صروريات هذه املرحلة، انه حالة ن�صية متعالية على الواقع وعلى القارئ، وهي 
عجاب ولكن لدى قلة متتلك ذائقة متوازية والذائقة  دها�ض واالإ ميكن اأن تولد مقدارًا من االإ
التي اأنتجت الن�ض، وهذا بالطبع ال يعك�ض امل�صهد العام للعالقة التي تربط القارئ بالكتاب 
ال�صرط  يتحقق  بحيث  املعادلة  فيها حتقيق  التي ميكن  الدرجة  وهناك  العربية.  البلدان  يف 

بداعي واحل�صور القرائي للكتاب.   االإ

ال�صري فيه. ال يوجد هناك  الكاتب احلقيقي  اإال  ي�صتطيع  لكن هذا االختبار �صعب، وال 
اآليات حمددة لتطبيق هذه املعادلة ورمبا من اأجل ذلك يتفوق قلة يف فنونهم ويتقهقر كثريون. 
ومن هوؤالء الذين حتمًا يتقهقرون بع�ض كتاب �صردنا املحلي امل�صرين على التعامل مع الكتابة 
دبية ب�صياغات �صحفية ت�صبه التقارير اليومية وبع�ض هوؤالء من املخ�صرمني يف ال�صحافة  االأ
وكتابة الزوايا الباردة وهو ما اأثر على قدرتهم التعبريية وعطل اللغة لديهم. لكني اأنبه اإىل 
بداع املن�صود ال يكفي وحده لتداول العمل على نطاق وا�صع، بل من املهم اأن يتم ت�صويقه  اأن االإ

ب�صكل جيد. 

هذ�  ك�ن  هل  مالحمه�..  ير�صد  �أن  �ملتلقي  ي�صتطيع  ل  مرتبكة  �صخ�صية  ح�فل    $
�لرتب�ك له دللته يف �لرو�ية؟ 

- ان قلت هو �صخ�صية مرتبكة فهو كذلك، ومن يقراأ الرواية جيدًا يلحظ ملاذا هو بهذه 
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مرئي  لكنه  نف�صه.  مع  حتى  ومتناق�صًا  مرتبكًا،  جعلته  الرواية  يف  اأ�صباب  هناك  ال�صورة؟ 
مالحمه  ر�صد  ي�صتطيع  القارئ  اأن  مبعنى  ب�صهولة،  وامل�صاهد  حداث  االأ يف  ر�صده  وميكن 
واإمنا  قنعة،  واالأ التخفي يف الظالم  لي�ض خمربًا �صريًا وال يهوى  العمل. هو  وتتبع حركته يف 
خرين لكن م�صكلته اأنه وقع �صحية  يعي�ض �صباه وفتوته بطريقة طبيعية وميار�ض حياته مثل االآ
ظروف واأحداث مل ي�صرتك فيها ما جعله ي�صعر باخلوف وهاج�ض املطاردة اإ�صافة اإىل معاناته 

اخلا�صة كابن لعائلة لها اأي�صًا م�صكالتها. 

$ بينم� ح�لة �ل�صرد تتطلب تو�زن� معين�.. جندك يف �أكرث من �صورة وعود كربيت ت�صرف 
يف تو�صيف م�ص�هد قد تبدو ث�نوية. كيف تف�صر هذ� �لنحي�ز يف تعميق تلك �مل�ص�هد �لع�برة؟

خرين عن�صرًا اأ�صا�صيًا يف م�صهده الذي يتحرك فيه. امل�صاألة  - ما بدا لك ثانويًا لعله بدا الآ
ن�صبية بالتاأكيد، ومن ناحيتي فاأنا مل اأتعمد خطة معينة لعمل و�صفي يخ�ض الرواية، بل جاءت 
العملية �صمن تطور العمل نف�صه وتغري اأحداثه وهذا �صيء طبيعي كما اأت�صور. العمل يف راأيي 
وىل، ويبقى  هو الذي يقرتح �صخ�صيته ومالحمه داخل الكاتب ما اأن ي�صرع يف كتابة ف�صوله االأ
مل�صلحة  وانثياالتها  حتوالتها  وت�صعيد  بالعمل  اخلا�صة  الذاتية  اليقظة  هذه  ا�صتغالل  عليه 
بداعية بالذات كائن ذكي ي�صتجيب حلاالت ت�صكيله بطريقة قد  دبية واالإ الن�ض. فالكتابة االأ

ينده�ض منها الكاتب اأحيانًا. 

�أي حد �تك�أت على هذه �مليزة وهل نت�جه�  $ عو��ص �ص�هر ميتلك قدرة �لت�أمل �إىل 
تلك �مل�ص�هد �لب�صرية �لتي جنده� يف �لرو�ية؟ 

- رمبا، واأنا بالفعل اأحب التاأمل واأمتتع بروؤية ال�صيء ومتليه والتدقيق يف تفا�صيله حاملا 
ت�صتهويني عنا�صره وت�صدين اأبعاده ولكن هذا ال يحدث دائمًا، بل نادرًا ما يقع يل، ويف الكتابة 
اأهتم بالتفا�صيل واأدقق يف العبارات املنا�صبة لتو�صيفها وا�صتيعابها حماذرًا من اال�صتغراق 

فيها وا�صتعبادها. 

�ندريت�ص  �يفو  �لبو�صني  �لك�تب  من  لكل  �ملقطعني  و�صعت  �لرو�ية  مقدمة  يف    $
مريكي �صول بيلو.. مل�ذ� ك�ن هذ�ن �ملقطع�ن.. وهل فيهم� ��صتب�ك  ومقطع �آخر للك�تب �لأ
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ب�لن�ص مينح �لق�رئ روؤية �أولية ملالمح �لرو�ية. ؟ 

خا�ض،  نحو  على  دبي  االأ والكتاب  عمومًا  الكتب  عامل  يف  املعتادة  التقاليد  من  هذا   -
خرين ما يتداخل مو�صوعيًا وما يتحدث عنه كتابه، فيلجاأ عندئذ  فالكاتب قد يجد يف كالم االآ
اإىل ا�صتقطاع املقولة املنا�صبة ون�صرها بني يدي العمل. والقارئ اإذا اأراد، باإمكانه الوقوف على 
مثل هذه اال�صت�صهادات وو�صع املقارنة التي يراها منا�صبة للحكم عليها من خالل موافقتها اأو 
نها خارج  عدم موافقتها ملو�صوع الكتاب. لكني اأعتقد اأنها عملية ال حتتمل هذه احل�صا�صية الأ

الن�ض، وبالتايل هي جمرد اإ�صبع �صغرية ت�صري اإىل الطريق ولي�ض الطريق نف�صه. 
خرية �أجدك تتف�عل مع �لرو�ي�ت �ل�ص�درة حديث�ً وتقدم قر�ء�ت نقدية  ونة �لأ $ يف �لآ
مر �حتج�ج� معلن� �صد ك�صل �لنق�د يف �لتف�عل مع  هذ� �لدور �لتف�علي هل يعترب هذ� �لأ

�ملنجز �لرو�ئي �ملحلي؟ 

خا�صعًا  زال  ما  عندنا  النقد  لكن  ومعروفة  عديدة  اأ�صماء  توجد  النقاد،  ناحية  من   -
دبية املحلية من ناحية اأخرى،  ملزاجية الناقد من ناحية، وملا ياأتي من خارج اخلارطة االأ

الكتابة  يف  يرتاحون  والذين  النقدية،  والرموز  النظريات  يف  تتكلم  النقدية  فالكتابات 
عمال املحلية اإال اإذا راأوا اأن اال�صم مهم وميكن اأن  عن النقد الثقايف ال يلتفتون اأ�صال اإىل االأ
ن مل يلتفت  �صماء املحلية فحتى االآ يخدمهم منهجيا اأو ب�صكل �صخ�صي هنا اأو هناك. اأما االأ
اإليها ب�صكل من�صف وجاد ومركز. كاأن الكتابة عندهم يف هذا اجلانب �صيء يهز من مكانتهم 
�صف ما احلل؟ املزيد من  النقدية، اأو ي�صبب لهم خزيًا عند املثقف العربي. هذا هو الواقع لالأ
قوته  لباقته ومبنتهى  بكامل  يكتب  اأن  اإال  املبدع يف هذه احلالة  اأمام  لي�ض  واالبداع.  الكتابة 
االبداعية اإىل النهاية، وعليه اأال يجعل طريقه مير بباب النقاد، واإال ف�صوف يعي�ض اأ�صري ما 
يقول هذا الناقد اأو ذاك. فاالبداع اأهم بكثري من النقد، وزمنه اأطول، وحياته اأكرث امتدادا 
اأن  اأن هذا ال يعني  �صل. غري  يف الوجود االن�صاين ما�صيا وحا�صرًا وم�صتقبال. املبدع هو االأ
العمل. كما  كان �صد  واإن  كان مو�صوعيا حتى  ما  الناقد متى  راأي  ويرف�ض  املبدع  يتعجرف 
ال يعني اأن ميتنع عن فتح باب اأي حوار ممكن مع الناقد حول عمله، فالذي يجعل من كتبه 

�صندوقًا يخفيه ع النا�ض و�صخب الكلمات التي تقال فيه وعنه، ميوت خمتنقًا مبا كتب. 
$  زمنك �لطويل يف كت�بة �ل�صعر �ل�صعبي هل �تك�أت عليه يف كت�بة �لرو�ية.. �عني �إىل 
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�أي حد يتالم�ص �لف�ص�ء �ل�صعري مع �لف�ص�ء �ل�صردي؟ 

املخيال  من  ن�صاأت  غنية  بذاكرة  يتميز  ال�صعبي  فاملوروث  الواقع،  يف  مهم  باب  هذا   -
�صاطري، وهي نتاج خميلة جماعية ن�صطة، ونتاج حياة على  ال�صعبي واحلكايات والق�صائد واالأ
اأف�صل، لكنها رغم م�صاعب  لتعي�ض ب�صكل  الكثري من اخليارات املمكنة  الوقع جربت  اأر�ض 
دبي ال�صفاهي، ومنها ال�صعر  احلياة مل ت�صمر بل اغتنمت جتاربها وعمقت من ح�صورها يف االأ
العامي. اعتقد اأن ثمة جوانب عديدة يف هذا املجال ال ت�صتغني عنها الرواية احلديثة، بل من 
ال�صروري يف نظري، اأن تتطرق اإليها لكونها جزءًا مهمًا من الثقافة املحلية. اأي بال�صبط كما 
تعد اأغاين املدينة الرتاثية وفولكلورها ورق�صاتها ال�صعبية جزءًا من الثقافة املحلية. لذلك 
اإىل  وتنظر  حميمة  �صادقة  حملية  �صبغة  تبتغي  لرواية  مهم  عامل  الف�صاء  هذا  اأن  اأت�صور 
ثقافية،  بغربة  العمل  اأثناء قراءة  ت�صعر  الداخلي، كجهة ال  القارىء  اإليها،  قرب  االأ القارىء 
دبي والثقافة  وهذا هو املفرت�ض اأي اأن نبحث يف تراثنا ب�صكل اأعمق وجنتلب ما يخدم العمل االأ

ال�صعبية، ب�صرط اأال تتم العملية بطرق فجة و�صطحية. 

$ كيف هو توقفك مل�صتقبل �لرو�ية �ملحلية.. وهل تعتقد �أن هن�ك فعال تر�كمي� يف 
�صد�ر�ت �لرو�ئية �ملت�أخرة؟  �لإ

ال�صعر  ا�صتمر عليه  اأطول مما  الروائي فرتة زمنية قادمة  املد  ي�صتمر هذا  اأن  اأتوقع   -
تتواىل  حيث  بامتياز،  الرواية  مظاهرة  نعي�ض  نحن  الثمانينيات.  فرتة  ذروته  يف  احلديث 
ال�صيء موجودًا يف  نوعا ما، ومل يكن هذا  الداخل  وتتحدث عن هموم وم�صاغل  اإ�صداراتها 
اخلطاب الروائي ال�صبعيني وما قبله. نعم ال تزال الفورة ال�صردية �صغرية لكنها اآخذة يف النمو 
واالت�صاع والتنوع اأي�صا. هذا حتول طبيعي، ميار�صه وعي احلا�صر ممثال يف كتابه وروائييه، 
دبية الر�صمية،  وال اأظنه �صيخبو اأو يت�صع�صع رغم الغياب النقدي، ورغم اإهمال اجلهات االأ

ورغم عدم توافر مناخ حقيقي للكاتب ميار�ض فيه اإبداعه بتفرغ وان�صغال كلي مبجاله. 

$ رغم متيز منجزك �لرو�ئي.. �إل �أن هن�ك قطيعة نقدية مل� �جنزته.. م� تف�صريك 
�حل�صور  ي�صمن  حتى  �لرو�ئي  من  �صخ�صي  جهد  �إىل  �مل�ص�ألة  حتت�ج  وهل  مر..  �لأ لهذ� 
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عم�له؟  �لنقدي لأ

- لي�ض قطيعة نقدية، واإمنا هذا هو حال النقد عندنا وعليه، نعم ال بد من االعتماد على 
خر. لي�ض ذلك فح�صب،  خر، والناقد بالطبع من �صمن هذا االآ ي�صال العمل اإىل االآ الذات الإ
�صواق. واأمام هذا الو�صع ال  واإمنا �صار مكتوبا على املوؤلف اأن يوزع عمله على املكتبات يف االأ
اأجادل يف حق الكاتب جتاه توزيع عمله وت�صويقه لكن ما اأقف �صده هو اال�صتجداء. اأم ن�صتجدي 
الناقد، واأن نقول له كما �صمعت من البع�ض اإنه هو الذي اأ�ص�صنا، وهو الذي اأوجدنا يف عامل 
دب، وهو الذي لواله لف�صلنا يف الكتابة، وكل ذلك من اأجل اأن يكتب الناقد مقالة �صحفية  االأ
ويتطرق اإىل ا�صم الروائي. األي�ض هذا الت�صرف مهينا لكرامة الكاتب؟ والغريب اأن نت�صنع 
عالم، ونتحدث بكربياء زائف عن روايات حملية زاعمني  بعد هذا التو�صل، اأهميتنا اأمام االإ
اأنها ال ت�صتحق اأن تو�صع يف قائمة الرواية املحلية احلقيقية. نعم، الغياب النقدي م�صكلة، لكن 
خرى هي اأن ثمة بيننا من ينظر بح�صد كبري اإىل كثري من الكتاب املحليني فتجده  امل�صكلة االأ
ي�صدر فتاواه النقدية هنا وهناك بدال من الرتكيز على تطوير نف�صه واال�صتغال على م�صروعه 

اإن كان لديه م�صروع روائي. 

املصدر:
جريدة اليوم: مار�ض 2005 العدد 11182
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عواض شاهر
إفشاء مالمح المكان هو دور الموضوع وليس دور الكاتب

حد�ث �لرو�ية. ودعني �أ�ص�ألك  $  يف رو�ية »قن�ص«، �ل�صحر�ء تعترب م�صرح�ً حقيقي�ً لأ
كرو�ئي كيف تكتب هذ� �لف�ص�ء �ل�صحر�وي. �أل ينت�بك �صيء من �لرتب�ك بني �أن تكون 
رغبتك كت�بة عو�مل �ل�صحر�ء من �لد�خل وبني �أن تتخذ مك�ن�ً ق�صي�ً لتكون �لروؤية �آتية 

من �خل�رج؟

ويف  ب�صروطه.  الداخل  هذا  اأين يف  معناه  لي�ض  الداخل،  من  ال�صحراء  اأكتب عن  اأن   -
�صا�ض، مل اأفكر يف متثلها على النحو الذي ي�صتهوي الرومان�صيني اأو املولعني باحلديث عن  االأ
�صالة واالنتماء وغري ذلك من املو�صوعات التي جتعل العالقة  املكان كرمز للتعبري املفرط عن االأ
فق الرملي  خر هو اأن ال�صحراء عندي لي�صت االأ مبكان ما عالقة مغلقة يف مثاليتها. ال�صيء االآ
حداث التي تقع فيه، وهي اأي�صًا النا�ض والثقافة والذاكرة، ولكن  فح�صب، واإمنا هي الزمن واالأ
�صا�ض،  كل ذلك مبعزل عن الدخول يف �صروط الرتافع عنها من منطلقات �صيقة. على هذا االأ
كنت اأحترك داخل ال�صحراء، واأنا منف�صل عنها. كنت اأم�صي فيها لي�ض كما يفعل الغريب، 
واإمنا كاأحد اأبنائها الذين عا�صوا فيها ردحًا من الزمن وعرفوها، ومع ذلك مل اأكن اأتيح لها 
فر�صة م�صاغلتي ب�صوتها الذي يحيل اللغة عندي اإىل �صدى له، مبعنى اأن يكون �صابقًا على 

بداعية التي اأريد.  الكتابة ومتحكمًا فيها لهدف دعائي اأو بطويل ال يخ�ض الكتابة االإ

حمدد..  ب��صم  موؤطر  غري  ف�ص�ء  جنده�  �لرو�ية  يف  �ل�صحر�ء  نتفح�ص  عندم�    $
ونحن نعرف �أن �ل�صحر�ء ك�أمكنة ل تت�ص�به. عدم �لت�صمية هل تعتقد ب�أنه يدخل �ملك�ن يف 

ح�لة من �لتعميم ول مينحه �خل�صو�صية �لتي يحت�جه� �لق�رئ �صمن ف�ص�ء �لرو�ية؟ 

- مل تكن تهمني اأين تقع هذه ال�صحراء التي اأحتدث عنها، بل مل اأ�صع اأ�صاًل اإىل ر�صمها 
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ن�صان فيها. اأعتقد باأن  يف الن�ض وفقًا لت�صاري�ض واأبعاد معروفة، ولكن الذي كان يهمني هو االإ
هذا هو املهم. اخل�صو�صية ال تعني اأن نعرف املكان الذي دارت فيه اأحداث الرواية، بل تعني 
حداث، ومفردات احلياة املعي�صة �صواًء من ناحية ثقافية  كما اأت�صور اأن نتاأمل ال�صخو�ض، واالأ
اأو من ناحية التخاطب اليومي، وبقية املمار�صات التي حتمل داخلها اخل�صو�صية احلقيقية 
همية يف الرواية احلديثة كما اأظن. وهذا ما  بهة واالأ ن�صان نف�صه. مل يعد للمكان تلك االأ لالإ
�صارة اإليه من بعيد  اأكدته يف روايتيَّ ال�صابقتني حيث اأوليت للمكان اهتمامًا اأقل واكتفيت باالإ
وهو اإجراء اتخذته بدياًل عن الكتابة التف�صيلية املبالغ فيها للمكان على �صاكلة ما جنده يف 

بع�ض الروايات. 

�ألي�ص هذ� �خل�صوع جلربوت  ��صت�صالم تو�ط�أ �جلميع يف �خف�ء هذل.  $  يف حلظة 
ك�ن  �لذي  �جلور  بهذ�  �لت�صليم  تقبل  ل  و�لتي  �ل�صحر�ء.  �أعر�ف  مع  يتن�فى  �لدربيل 

مي�ر�صه �لدربيل؟ 

�صعور  وبدون  اأخطار،  بدون  فيها  احلياة  ت�صتمر  اأال  هو  ال�صحراء  اأعراف  اأهم  اأحد   -
باخلوف والتوج�ض من حدوث متاعب واأخطاء و�صراعات �صواًء بني اأهلها اأنف�صهم اأو بينهم 
عراف االجتماعية  وبني طامعني فيها من اخلارج. هذا العرف بالطبع ال يدخل يف منظومة االأ
�صل نتاج ثقافة التعاي�ض احلذر  التي ميار�صها ال�صحراويون يف حياتهم العامة، بل هو يف االأ
خر، و�صنيعة اإرث طويل من اخل�صومات واحل�صا�صيات املتبادلة، وغالبًا ما تغذي هذه  مع االآ
الثقافة حكايات ومقوالت واأ�صعار اأ�صحت تاريخًا تبني عليه ت�صورات ومفاهيم قد ال تكون 
�صائبة. ال اأقول باأن ال�صحراء تخلو من احلب وال�صالم على الدوام، ولكن الغالب يف وعيها 
هو احلديث عن ال�صراعات واحلروب املا�صية وال تزال ح�صا�صية اأن يقع مكروه اأو خطر حتمل 
وكراهية  واالنغالق،  فاإن اجلهل،  اإىل ذلك،  اإ�صافة  بتوج�ض.  �صياء  االأ التعامل مع  املرء على 
التغيري، هذه العوامل ت�صاعد يف راأيي على ن�صوء قوة ذات هيمنة و�صطوة اإما يف الوعي ويكون 
حوال، اأو على اأر�ض الواقع ويف هذه احلالة يتم التعاطي مع هذه  من�صوؤها خرافيًا يف اأغلب االأ
و�صاع. يف حالة هذال،  واالأ الظروف  تقت�صيه  ما  واملهادنة بح�صب  املدافعة  القوة من منظور 
ن اخليار  جند اأنها تنكرت يف ثوب رجل لتختفي على الدربيل، وهذه حيلة من يبتغي ال�صالمة الأ
خر هو الوقوع يف قب�صة الدربيل، وهو ما ال ميكنها فعله. ميكن القول باأن اأعراف ال�صحراء  االآ
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لي�صت كلها حميدة، بل فيها ما هو �صيء ومتخلف. 

�لقدر  ليلة  كرو�ية  رو�ية.  من  �أكرث  يف  تكررت  حك�ية  �لرجل  ثي�ب  �ملر�أة  إلب��ص  �   $
لط�هر بن جلون ورو�ية خ�مت لرج�ء ع�مل. منوذج هذل كيف ت�صكل بعيد�ً عن تلك �لنم�ذج 

�ل�ص�بقة؟ 

- لي�صت يف هاتني الروايتني فقط تكررت هذه احليلة بل يف ق�ص�ض اأخرى وكمثال هناك 
ق�صة جوزفني موناغان التي حدثت ب�صكل حقيقي يف منت�صف القرن التا�صع ع�صر يف الغرب 
رجل  بزي  التنكر  اإىل  فا�صطرت  البيت  من  اأهلها  �صفاحًا فطردها  وكانت حملت  مريكي  االأ
 the( واالنتقال اإىل مكان اآخر. وقد مثلت هذه الق�صة يف هوليود عام 1993م حتت عنوان
تكون  تكاد  ممار�صة  هي  اإذًا،  قرينوولد.  ماغي  اإخراج  من   )ballad of little J. O
معروفة يف اأكرث من بيئة واأكرث من جمتمع. ومن جهة هذال، مل تكن العملية �صعبة خ�صو�صًا 
وىل وكان اأبوها  عندما ن�صتح�صر كيف كانت تلب�ض ثوب طفل ا�صمه »نا�صي« يف �صني عمرها االأ

يفرح بروؤيتها يف ذلك الثوب. 

$  هذ� �حلي�د يف �ل�صحر�ء يف حلظة �لكت�بة هل ت�صعر ب�أنك تنجح فيه.. �أعني عندم� 
تقر�أ رو�يتك بعد �جن�زه� هل ت�صعر حقيقة ب�أنك �أجنزت حي�دك ودون �لتورط يف مر�فعة 

عن �ل�صحر�ء؟ 

حمايدًا.  اأكون  اأن  اأهمية  اإىل  �صابقًا  التنّبه  هو  نظري،  يف  ال�صعور،  هذا  من  اأهم   -
اأما  با�صطحاب هذا ال�صرط طوال الكتابة ابتعد عن حماذير التحدث ب�صوت غري �صوتي. 

كوين جنحت اأم ال، فهذا مرتوك للقارئ. مع ذلك، اأظن باأين كتبت العمل بحرية معقولة. 

مكنة يف  �أن �لأ �أت�صور  �لرو�ية �حلديثة،  همية يف  بهة و�لأ �لأ $  مل يعد للمك�ن تلك 
موقف  هن�ك  يكون  �أن  يجب  ول  �ل�صردية.  �حل�لة  بح�صب  معه�  �لتع�مل  يجب  �لرو�ية 
�ص�رم. ف�لر�ئحة قد تكفي ملك�ن م� ولكن قد ل تتحقق يف مك�ن �آخر وذلك على م�صتوى 

�ملك�ن يف �لرو�ية؟ 

مكنة يف رواياتي ولكل �صخ�ض  - وجهة نظر اأحرتمها، واأنا اأحتدث عن راأيي فيما يتعّلق باالأ
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راأيه بالطبع. فيما يخ�صني، اأعتقد باأن املكان لي�صت له اأهمية املو�صوع، واأت�صور باأن املو�صوع 
اإف�صاء مالمح  نظر.  اإعادة  اإىل  بحاجة  اأظنه  فيه،  يدور  الذي  املكان  يحمل مالمح  ال  الذي 

املكان هو دور املو�صوع ولي�ض دور الكاتب. 

$  �أعرف �أن �ل�صحر�ء لي�صت كله� حميدة، بل فيه� م� هو �صيئ ومتخلف على م�صتوى 
�ل�صعبية. هل جتد  �صطوري على م�صتوى �لذ�كرة  �ل�صكل �لأ عر�ف وهي تتخذ  �لقيم و�لأ

�حلرج يف تعرية هذه �مل�ص�ألة. �أعني �إىل �أي حد تر�صد هذ� �جل�نب رو�ئي�ً؟ 

على  هي  الرواية  ومو�صوعية.  ب�صدق  تتحدث  اأن  هو  ال�صاأن  هذا  يف  احلرية  �صرط   -
نحو ما ت�صور ملا يفرت�ض اأن يوؤدي اإىل ك�صف حقيقة ال�صيء يف وجه الزيف الذي يحا�صره. 
�صياء وتخل�صها مما األ�صق بها من مفاهيم  هذا باملعنى النظري. وهي بهذا املعنى تعري االأ
وت�صورات �صابقة قد تكون تلب�صتها يف ظروف معينة حتت م�صميات مثل امتالك احلقيقة، اأو 
يديولوجيا من اأي نوع. هناك اأعراف اجتماعية �صواًء اأكانت يف ال�صحراء  القوة، اأو انت�صار االأ
عراف على  ول ومن هذه االأ نها غري اإن�صانية يف املقام االأ اأم يف املدن، ال ت�صتحق االحرتام الأ
�صبيل املثال، اإكراه الفتاة على الزواج، واأي�صًا ما ي�صمى بزواج »ال�صغار«، وهناك عرف حتجري 
اأماكن عدة من ال�صحراء. هذا على امل�صتوى الواقعي  اأمور حتدث يف  ابنة العم، وهي كلها 

�صطوري بح�صب ما ورد يف �صوؤالك فلم اأفهم ما تق�صد.  املعي�ض، اأما على امل�صتوى االأ

$  عندم� ذهب فرح�ن �لقن��ص �إىل عمق �ل�صحر�ء ليخترب روؤيته يف هو�ج�ص �لقن�ص 
�أع�د لن� �صرية غرنوي يف رو�ية �لعطر وذلك عندم� ذهب �إىل �جلبل ليعي�ص مرحلة �لتزهد 
و�لتوحد مع �لرو�ئح و��صتخال�ص �لعطر �لذي يحلم به. بني ه�تني �حل�لتني كيف تر�صد 

ح�صوره� يف »قن�ص« و�أي�ص�ً يف رو�ية »�لعطر«؟ 

- رمبا ت�صابها يف الهدف، واأق�صد اأن كاًل منهما يقن�ض على طريقته، لكن فرحان يختلف 
عن غرنوي يف اأنه اأ�صا�صًا بعيد عن جمتمعه، واإن زاره فال يزوره اإال نادرًا، بينما اخلالء هو 
�صلي. يف حني اأن بطل زو�صكيند يف العطر كائن مدين اأواًل، وخمالط للنا�ض ثانيًا،  مكانه االأ
وانتباذه اجلبل حدث ملرة واحدة واأخريًا مل يفعل اأثناءها اأي �صيء ُيذكر با�صتثناء اجللو�ض مع 
نف�صه وتاأمل اأحواله وما حدث له. ثم اإن فرحان القنا�ض يف »قن�ض« ال ي�صتخدم موهبته يف 
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قتل الب�صر، بل ميار�ض ريا�صة ال�صيد العادية، واملرة الوحيدة التي قرر اأن يغري فيها عادته 
كانت عندما ظن باأن قتل الذئب الذي كان يف الواقع »الدربيل« عمٌل م�صروٌع، ح�صب ت�صوره، 

خالق.  نه �صكل ظاهرة غري حميدة يف ال�صلوك واالأ الأ

$  �لدربيل �لذي �أح�ل �ل�صحر�ء �إىل ح�لة من �لفزع.. تولت م�ص�ألة ف�صحه �مر�أة وهي 
»تينة« بك�صف فحولته �ملزيفة. �أن ي�أتي �لف�صح على ل�ص�ن �مر�أة هل ذلك يحمل دللة م�؟ 

اأم ال؟ يف الرواية قيل  اإذا كان ما قالته »تينة« ي�صكل ف�صحًا  اأن اأحدد ما  اأ�صتطيع  - ال 
اإثباتات علمية، �صار  الكثري عنه، وعمومًا كلما تعددت م�صادر احلديث عن �صيء ما بدون 
زاحته عن حقيقته وحجمه الطبيعي، وت�صخم الت�صور عنه مع مرور الوقت،  اأكرث عر�صة الإ
وهذا  حقيقة،  باأنه  تظن  ما  حتكي  كانت  »تينة«  الباب.  هذا  يف  تدخل  �صاطري  االأ باأن  واأظن 
يعني اأن امل�صاركة يف احلكي مل تقت�صر على الرجال فح�صب، بل �صاركت الن�صاء يف �صنعه، 
وال�صخو�ض،  حداث،  االأ الواقع جتاه  وا�صتباكها مع  املخيلة  دور  اإىل  ي�صري  وكل هذا  وترويجه 
�صطورة. اأي�صًا يدل ذلك على انفتاح  القابلة للتماهي يف احلالني، حال الواقع املجرد وحال االأ

م�صاحة احلكي بني الن�صاء والرجال حتى يف املجتمعات الب�صيطة كمجتمع ال�صحراء. 

$  قن�ص هذه �ملفردة حتمل عن�وين مهمة ملالمح �ل�صحر�ء م�ذ� �أردت �أن تقول عن 
�ختي�ر هذ� �لعنو�ن للرو�ية؟ 

فرحان  العمل،  �صخو�ض  بني  م�صرتك  اأ�صا�ض  املفردة  هذه  اأن  يجد  الرواية  يقراأ  من   -
باأنها املكان الوحيد  �صا�ض ت�صتهر  ل، وال�صحراء يف االأ القنا�ض، الدربيل، هذال نف�صها، جالَّ
الذي متار�ض فيه ريا�صة القن�ض املعروفة ومن هنا ف�صلت هذا العنوان على عناوين اأخرى مل 

اأجدها تخدم العمل كاأيقونة ن�صية. 

�صك�لية �لرو�ية �لتي تالم�ص �للحظة  $  هذه �لرو�ية �لث�لثة وعو��ص بعيد عن �لرو�ية �لإ
ردة فعل م�ص�د. هل هو  رو�ئية ل حتدث �جلدل ول حتر�ص على  ملن�طق  �ختي�رك  �لر�هنة. 

ين؟  �إخال�ص لروؤية فنية م�. �أم هن�ك تدرج يف �مل�ص�ألة حتى يتم �ل�صتب�ك مع �لآ

ماذا  بال�صبط  اأفهم  اأين مل  ورغم  له.  تقديري  مع  فيه،  اأوافقك  ال  نقدي  - هذا حكم 
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�صكالية التي تالم�ض اللحظة الراهنة، اإال اأين اأ�صاأل: على اأي اأ�صا�ض نقدي  تعني بالرواية االإ
انطلقت يف ت�صورك هذا؟ هل لديك اأمثلة على الروايات التي تق�صدها يف �صوؤالك؟ ال اأريد 
�صف اإىل الدور املواكب  اأن اأحرجك، ولكن يفرت�ض اأن تعرف اأن النقد لدينا ال يرتقي مع االأ
تتعلق  اإ�صكاالت وق�صايا نقدية  اأنه بعيد عن طرح  بداعي. كما  االإ ال�صرد يف م�صهدنا  لطفرة 
بروؤى ال�صرد ومدى ا�صتباكها مع املتحقق على م�صتوى الواقع املاثل بكافة اأبعاده. نحن ن�صري 
ن يف خط احلكي، بينما توقف خط النقد الفاعل منذ زمن. واإزاء هذا احلال كيف ميكن  االآ
اأن نقوم احلكي، ونفرزه، ون�صري اإىل اآنية روؤاه اأو ما�صويتها؟ هذه اأ�صئلة م�صروعة يف نظري 
ويفرت�ض اأن جتد اأجوبة من قبل املعنيني يف النقد. اأما الكاتب فيجب اأال تقلقه هذه امل�صائل اإن 
اأراد اأن يخل�ض مل�صروعه وي�صتمر فيه. اجلدل حول اأية رواية ال يدل بال�صرورة على اأن الرواية 
بداعية، فقد يرتفع اللغط حول رواية ما فرتة من الزمن  املثرية له رواية ناجحة باملقايي�ض االإ
اإىل دميومة  نها تفتقر  �صباب دعائية بحتة ولكنها �صرعان ما تتوارى عن واجهة امل�صهد الأ الأ
ين اأ�صعر باأن امل�صافة بيني  ن القارئ موجود، والأ الفن احلقيقي. وفيما يتعّلق بي فاأنا اأكتب الأ
وبينه يحكمها ما اأقدم من عمل ولي�ض ما يكتب عنها. نعم، اأقدر كثريًا من يتطرق اإىل اأعمايل 
هم  منطلقًا من روؤية نقدية خال�صة تعك�ض احرتامه ملجاله ول�صمعته، غري اأين األتم�ض الكلمة االأ
للمرة  اأعمايل  يف  ا�صمي  يقراأ  الذي  اأو  يعرفني  الذي  القارئ  ذلك  �صواًء  نف�صه  القارئ  من 
ن م�صهدنا ال�صردي املحلي ال تزال ق�صرية واأنا  �صماء التي ت�صكل االآ وىل. وعمومًا قائمة االأ االأ
�صمن هذه القائمة بالطبع وم�صاألة انتظار متى اأ�صل اإىل اأعلى القائمة ال اأفكر فيها اإطالقًا 
ن الهدف الذي يهمني ال يتعّلق مبعرفة من هو يف اأعلى القائمة ومن يحتل اأ�صفلها بل مبعرفة  الأ
كيف تبدع؟ وكيف تكتب اعتمادًا على قدراتك وموهبتك واحرتامك للفن ولي�ض اعتمادًا على 

امل�صادفة وال على »تكفى يا دكتور فالن افزع يل«. 

�صك�لية من وجهة نظري هي �لتي ت�صتبك مع �لو�قع ويتم تد�وله� على  $  �لرو�ية �لإ
م�صتوى �لق�رئ و�لن�قد. وهي �أي�ص�ً �لرو�ية �لتي حتدث �ل�صجيج كم� فعلت رو�ية بن�ت 

�لري��ص؟ 

�صكالية بهذا املعنى قد يقع ولكن رمبا كان ذلك على ح�صاب الفن  - تعريف الرواية االإ
اأن  دبي. ما فائدة  اآخر �صوى االأ اأي �صيء  اإىل  والعمق. اال�صتباك مع الواقع بدون فن يتحول 
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ي�صد  جميل  �صوت  اإىل  ال�صراخ  حتول  اأن  ميكنك  وكان  مثاًل  بال�صراخ  الواقع  عن  تتحدث 
نا اخلا�صة بالكاتب من  �صماع ويو�صل ما تريد اأن تقوله بدون اإزعاج؟ كما اأن اإعالء نربة االأ االأ
اأجل طرح ق�صيته على القارئ يف�صد الفن ويقلب امل�صاألة اإىل خطاب اأيديولوجي و�صعاراتي. 
ن من تعاطف دويل حول حقوق املراأة ويكتب رواية  ونف�ض ال�صيء يحدث ملن ي�صتغل ما يدور االآ
تتحدث عن هذا املو�صوع ولكن من دون اعتبار لل�صروط الفنية املطلوبة لكتابة رواية تراهن 

على الزمن والر�صوخ يف الذاكرة. 

$  هل نقول �إن ف�ص�ء�ت قن�ص خملوقة للت�أمل �لنف�صي. وبهذ� ت�صنف �لرو�ية كرو�ية 
نف�صية؟ 

- اأظن باأن تقييدها يف هذا البعد يلغي منها الكثري. نعم، هناك م�صاحة من التاأمل ولكن 
الرواية ب�صكل عام - اأية رواية - ت�صتمل على اأبعاد اأخرى يفرت�ض اأال تغيب عن بال القارئ 

النابه. 

$ لك ر�أي ب�أن �لري��ص مل تنتج رو�ية حديثة. فكيف تر�صد جت�رب كفخ�خ �لر�ئحة 
و�صوفي� وك�ئن موؤجل وم� مدى �قرت�به� من �لرو�ية �حلديثة؟ 

- ال اأذكر متى قلت هذا الراأي اإن كنت قلته بالفعل وعلى اأي حال فخاخ الرائحة و�صوفيا 
ن وال اأ�صتطيع بالتايل اإبداء راأيي فيهما، اأما كائن موؤجل فقد كتبت عنها  مل اأقراأهما اإىل االآ
قراءة انطباعية ن�صرت قبل �صهور وخال�صة راأيي هي اأنها مل ت�صف جديدًا اإىل امل�صهد ال�صردي. 
هذا هو راأيي باخت�صار �صديد، لكن هناك اآراء متتدح الرواية وت�صيد بها، والكاتب فهد العتيق 
�صماء املعروفة منذ زمن طويل يف الق�صة الق�صرية وهو لي�ض مثل بع�ض الذين جاوؤوا  من االأ
ب�صرعة اإىل ال�صرد واختفوا، وال مثل بع�ض الكتاب الذين يكتبون رواية كل �صتة اأ�صهر من دون 
�صكال  فن وال عمق. اأت�صور اأن الرواية احلديثة يفرت�ض اأن تفارق من ناحية ال�صكل كافة االأ
والفن  كال�صينما،  املعا�صرة  الفنية  احلقول  من  ت�صتفيد  اأي  الرواية.  يف  املعروفة  التقليدية 
فقي الراكد اخلايل من ح�صا�صية الفن.  الت�صكيلي، وامل�صرح، ولكن لي�ض على طريق البناء االأ
�صلوب،  همية للمو�صوع، واالأ �صكال، مع اإعطاء نف�ض االأ الرواية فن التجريب، واالبتكار وخلق االأ
وانفتاح اللغة على ال�صعر واملجاز. وبناء على هذا الفهم، اأظن باأن الرواية احلديثة عندنا ال 
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تزال غريبة على امل�صهد، واإن وجدت فهي موجودة خارج الزخم االإعالمي الراهن. 

$ و�أنت تر�هن على �لق�رئ �ملنتظر �لذي ينجذب للفن يف رو�يتك �أل تخ�صى ونحن 
�صد�ر�ت �لرو�ئية على مد�ر �لع�م من تغييب رو�ي�تك وب�لت�يل  نعي�ص تك�ثر�ً رو�ئي�ً يف �لإ
خرى  لن تك�صب �لق�رئ �ملنتظر ويف ذ�ت �لوقت مل تك�صب �لق�رئ �لذي يقر�أ �لرو�ي�ت �لأ

�لتي �أنت تتحفظ على م�صتوي�ته� �ل�صردية؟ 

اأطول  ات�صال  فر�صة  الكاتب  يعطي  ما  وهذا  بعدنا  و�صيبقى  معنا  موجود  القارئ   -
بالقارئ. لي�ض للكاتب اأن يطالب بكل �صيء وهو ال يقدم �صيئًا. اأما اإذا قدم ما ي�صتحق فاإن 
يبقى  حياته  عليها يف  احتمال ح�صوله  لكن  اأف�صل  �صتكون  به  الالئقة  مكانته  منحه  فر�صة 
دبية التي  عمال االأ مور غري املوؤكدة. واإجمااًل، ال يوجد عمل اأدبي لي�ض له قراء. كل االأ من االأ
�صدرت والتي مل ت�صدر بعد ال ميكنها اأن تتجنب القارئ �صواًء اأكانت جيدة اأم رديئة، وبناء 
اأو من ناحية  اإذا كانت من ناحية نقدية  اإال  على ذلك ي�صعب قبول فكرة )تغييب الرواية( 
ن  ا�صطراعات اآيديولوجية، اأما من ناحية تغييبها من قبل القارئ العام فذلك غري ممكن الأ
جمرد اأن ت�صل الرواية اإىل �صخ�ض اأو عدة اأ�صخا�ض يكفل لها مقروئية ما جتنبها القطيعة 

الكاملة مع القارئ. ومن هنا فاأنا ال اأخ�صى اأبدًا من هذه القطيعة. 

�مل�صدر:

حد 1426/2/17هـ ـ املوافق 2005/3/27م. جريدة اليوم: االأ
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الروائي عواض شاهر:

ومأزق الكتابة عن المرأة روائيا

$ هل ت�صكل ال�صخ�صية الن�صائية احلا�صرة يف رواياتك امتداد لنماذج املراأة يف واقعك.. 
واإىل اي حد ت�صتثمر امراأة الواقع يف اعمالك الروائية؟ 

تكون  تكاد  ال�صمت  يف  بتقاليد  فيه  حتتفظ  املراأة  تزال  ما  جمتمع  اإىل  ننتمي  نحن   -
�صاملة لكل حياتها. �صمت عن البوح الذاتي، �صمت عن امل�صاركة يف الهموم املجتمعية، �صمت 
الكتابة  اأ�صد ق�صوة.  لتعاليم يف قانون ال�صمت  البادية خ�صو�صًا، تتعر�ض املراأة  ثقايف، ويف 
الروائية يف هذا املجال، يفرت�ض اأن حتك هذه الطبقة ال�صميكة من ال�صمت عن طريق خلق 
فاإن  ولذلك  الكالم،  تقول حياتها على طريقتها يف  تتحدث عن ذواتها،  ن�صائية  �صخ�صيات 
الواقع.  املراأة وبني  اللغة عند  العالقة بني  يك�صف  اأنه  الناحية مهم وذلك  املونولوج يف هذه 
�صماع  ويف رواية )اأو على مرمى �صحراء يف اخللف( تقتعد العيطاء مكانًا عاليًا بعيدًا عن االأ
لتتكلم وت�صمع نف�صها وهي تتكلم. اأي�صًا، تختلي بنف�صها يف بيتها وتتحدث. اأما اأمام الرجل، 
فتلتزم ال�صمت. وجوابًا على �صوؤالك، اأقول باأن املراأة جزء من الواقع، ولكنها يف الرواية ال 
حتمل �صمات الواقع الفعلي. مبعنى اأنها تبتعد عن اأن تكون �صخ�صية حقيقية باال�صم وال�صورة 

وال�صوت، بل مقاربة ملا يحدث يف الواقع. 
$ كرو�ئي يف ر�صم �ل�صخ�صي�ت، هل جتد تب�ين�ً يف م�ص�ألة ر�صم �ل�صخ�صية �لن�ص�ئية عن 

�ل�صخ�صية �لذكورية. و�يهم� �كرث حميمية وت�صكاًل يف حلظة �لكت�بة؟ 

عراف  االأ تعده  ككائن  املراأة  ال�صخ�صيتني.  بني  اختالف  يحدث  اأن  الطبيعي  من   -
اأفعالها  اإىل الرجل، يختلف تفكريها، و�صلوكها، وردود  بالن�صبة  اأهمية  اأقل  دوار  والتقاليد الأ
�صرة، وق�صايا الزواج،  عن الرجل. اال�صتئثار الذكوري باتخاذ القرار يف كثري من �صوؤون االأ
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مور تاأثريها على اختالف  والطالق، و)التاأديب(، وتوجيه م�صار احلياة ب�صكل عام، لهذه االأ
�صخ�صية املراأة عن �صخ�صية الرجل يف الكتابة الروائية. ولكن يفرت�ض اأال نغفل االختالف 
البيولوجي ودوره يف تعميق مفهوم ال�صعف والقوة داخل العالقة بني ال�صخ�صيتني. بالن�صبة 
اإيل، اأظن باأن اإن�صاء ال�صخ�صيات ال بد اأن يكون على قدر واحد من ناحية االعتناء مبقوماتها 
وت�صغيلها داخل العمل، اأما اختالف اأدوارها يف الن�صيج ال�صردي، وتباين م�صتويات وجودها، 

خرى.  واأفعالها فهذا مما تخت�ض به كل �صخ�صية عن االأ

$ يف رو�ية )�أكرث من �صورة وعود كربيت( ك�نت �أم ح�فل منوذج�ً للمر�أة �ل�صعيفة. 
�جل�هزية  يف  �لوقوع  دون  خمتلف  ب�صكل  �صي�غته  ميكن  كيف  �لنهز�مي  �لنموذج  هذ� 

�لنهز�مية؟ 

ذا  يكن  ومل  �صا�ض ع�صويًا،  االأ �صببه  كان  اأم حافل،  الذي حدث ل)�صجود(  ال�صعف   -
عاقة مل  االإ الكر�صي املتحرك، ونتيجة لهذه  األزمها  ب�صلل،  اأ�صيبت  عالقة ب�صخ�صيتها. فقد 
ت�صتطع مقاومة ت�صلط الزوج. متتع اجل�صد ب�صيادته يف احلركة الطبيعية غري املقيدة، عن�صر 
مهم يف حتديد م�صار املواجهة بالن�صبة اإىل امراأة مثل �صجود. لكن، امل�صاألة ميكن اأن ينظر 
اإليها من زاوية اأخرى، وهي اأن اأم حافل كانت �صحية اأب وافق على تزويجها من رجل مل يكن 
يعرف عنه الكثري، وعندما ظهر على حقيقته كان الوقت متاأخرًا على فعل �صيء، اإذ كانت قد 

اأجنبت منه ولدًا، قبل اأن تتعطل قدرة ج�صدها، وتالزم الكر�صي. 

$ هذل منوذج �ملر�أة �ل�صحر�وية، لعبت دور �لبطولة �ملطلقة يف رو�ية )قن�ص( بينم� 
هذ�  تف�صر  مب�ذ�  ه�م�صًي�.  ح�صوره�  ك�ن  كربيت(  وعود  �صورة  من  )�أكرث  يف  �ملر�أة  جند 

�لتب�ين؟ 

- يف الواقع، مل اأخطط لهذا ال�صيء، ولكن العمل كان خمتلفًا من نواح مكانية، وثقافية، 
دون اأن نن�صى اختالف ال�صخ�صيتني يف التفكري، واختالفهما يف منط احلياة، والعمر. اأت�صور 
التي �صادفت يف حياتها واقعًا يتميز بتهديد مبا�صر لها، ما  الفتاة  باأن )هذال( كانت مثال 
من  )اأكرث  يف  �صجود  اأما  منتحلة.  ذكورية  ب�صخ�صية  وتتحرك  رجل،  زي  يف  تتخفى  جعلها 
�صورة وعود كربيت( فلم تكن تعي�ض يف بيئة متثل خطرًا عليها باملعنى الذي كانت تتعر�ض له 
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)هذال( بل كانت �صحية مر�ض مقعد، وت�صلط زوج ارتبطت به بقرار من اأبيها. 

جنبية. ��صتح�ص�ر  $ يف �أكرث من �صورة وعود كربيت ك�نت �أم ح�فل متثل �لزوجة �لأ
هذ� �لنموذج هل يحمل دللة م�؟ 

من  اأو  ال�صعودية،  خارج  من  اإما  الزواج  يحدث  ما  كثريًا  االجتماعي،  امل�صتوى  على   -
داخلها بن�صاء غري �صعوديات. وعليه، هناك الكثري من امل�صكالت الناجتة من هذا النوع من 
الزواجات. اأعتقد باأن اأي �صخ�ض من�صف، وعاقل، ال ينكر باأن بع�ض الن�صاء غري ال�صعوديات 
مبفهوم  م�صتهرتين  اإما  ب�صعوديني  ال�صعيد  غري  زواجهن  ب�صبب  جمة  م�صاعب  من  يعانني 
اأو بفكرة االرتباط من غري �صعودية على املدى الطويل. هناك زواجات  �صرة ب�صكل عام،  االأ

ر�صاء فحولة ذكورية طارئة، ثم بعد ذلك تقع امل�صكالت.  حتدث ب�صبب نزوة عاطفية، اأو الإ

$ كيف تر�صد عالقة �ملر�أة ب�ملر�أة د�خل رو�ي�تك، هذ� �ذ� م� عرفن� �ن بع�ص �عم�لك 
ل توجد فيه �صوى �مر�أة و�حدة كرو�ية �كرث من �صورة؟ 

تكون  وبالتايل  العمة،  خت،  االأ م،  االأ قارب،  االأ دائرة  يف  تتحرك  رواياتي  يف  املراأة   -
العالقة يف الغالب عالقة قريب بقريبه. لعل �صبب هذا احلر�ض على حتديد دائرة القربى، 
�صرية عندي حينما اأ�صتح�صر البطل يف عملي. املراأة على وجه  يعود اإىل اأهمية العالقات االأ
�صرة، لها تاأثري كبري على اختيار مكانها يف العمل. ال اأ�صتطيع،  اخل�صو�ض، بو�صفها مركز االأ
اأن اأوجد امراأة من �صاللة الذئاب على �صبيل املثال، ولذلك فاإن عالقة املراأة باملراأة تاأتي على 
�صرية القريبة، وامل�صتوى الثاين له �صلة بخ�صو�صية  م�صتويني. امل�صتوى االول يتعلق بالروابط االأ

احلدث اأو الدور الذي متار�صه املراأة يف العمل. 

جن�ص  بني  �ملر�أة  �صورة  يف  تب�ين�ً  هن�ك  �ن  جتد  هل  رو�ئي  وق��ص  �صعبي  ك�ص�عر   $
�بد�عي و�آخر لديك. �عني هل �ل�صور ث�بتة �م متغرية؟ 

- من املعروف، اأن ما يكتب وفق خطة �صابقة وبق�صدية معينة يف توظيف ال�صخ�صيات 
بداع بل هو عمل ميكانيكي جامد ال متعة فيه وال  والتحكم يف م�صار العمل، ال عالقة له باالإ
بداع، يف نظري، هو اأن ت�صمح لن�صك بحرية احلركة يف تطوير ال�صخ�صيات، وتركها  لذة. االإ
بداعية، وفتوحات اخليال. من هذا املنطلق،  االإ اللحظة  اأمامك بح�صب ما تقت�صيه  تتحرك 
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اأجيب فاأقول باأن املراأة يف وعيي ووجداين موجودة بقوة، ولكن انتاجها يف عمل فني وحتديد 
بداعية، واخليال. وطبعًا، هذا  دورها، يعتمد على الن�ض نف�صه، وعلى ما جتود به اللحظة االإ

ال يتعار�ض وما يتطلبه مني واقع جمتمعي، من كتابة تنطلق من داخل هذا الواقع. 

$ هل وجدت �صعوبة يف �صي�غة من�ذج �ملر�أة �لبدوية �لتي ت�صكن �ل�صحر�ء يف رو�ية 
قن�ص، ومب�ذ� متيزت تلك �ل�صخ�صي�ت؟ 

ين جزء من هذا الواقع ال�صحراوي، مل اأمل�ض �صعوبة يف كتابة »قن�ض«. بل كان  - رمبا الأ
املو�صوع متدفقًا، يف �صكل غريب، ومل يكن يعيقني عن اإدراكه اأواًل باأول، اإال اللغة واملتطلبات 
كتابة  يف  اأبداأ  عندما  رمبا،  وتاأمل.  وقراءة  ا�صرتخاء  حالة  يف  ين  الأ اأدري،  ال  ن،  االآ الفنية. 
قول باأن الكتابة عن ال�صحراء �صهلة، ولكنها �صتكون اأ�صعب  اأخرى، اأقول لك. عمومًا، اأنا ال اأٍ
عند من ي�صتح�صرها من اخليال، ومن الكتب، ومن اأقوال النا�ض، وهو يف الواقع مل ي�صافر 

فيها، ومل يع�ض فيها ما يكفي من الوقت. 

املصدر :
جريدة الريا�ض .
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القاصة ليلى األحيدب:

 امتلك غابات من التفاصيل التي قد ابنيها روائيا يوما ما

وىل �لتي �صدرت 1997، ي�صي ب�أن لك  $ "�لبحث عن يوم �ص�بع" عنو�ن جمموعتك �لأ
ذ�ته�، م�  �لدللة  �أخرى يف �ملجموعة له�  �لزمن حك�ية، وهذ� م� نلحظه يف عن�وين  مع 

حك�يتك مع �لزمن؟

- يل مع الزمن حكاية قدمية، فاأنا ل�صت من النوع الذي يفتقد �صاعة يده ي�صاب ب�صياع 
تنتهي  حاملا  واأخلعها  غري  ال  فقط  جميل  كاإك�ص�صوار  ال�صاعة  اأرتدي  اأنا  ارتداءها،  ن�صي  اإذا 
مهمتها اجلمالية، مبعنى اأنني ال اأنظر لل�صاعة وال يعنيني مرور الوقت، وقتي ال حتدده ال�صاعة 

بقدر ما يحدده احلدث، رمبا لذلك اأت�صبت بالدقائق والثواين يف ثنايا ق�ص�صي. 

ن تكتب �لق�صة ول تن�صر، م� مربر�ت عدم �لن�صر لديك؟ $ �أقول رمب� ليلى �لآ

- مربرات عدم الن�صر عديدة، لعل من اأهمها فقدان ال�صهية، وثمة مربرات اأخرى مثل 
ثمة  لي�ض  اإبداعًيا  بالوجود  يغري  ثقايٌف  اأفٌق  ثمة  لي�ض  الن�صر،  املحر�صة على  جواء  االأ اختفاء 
حدهم  مالحق متوهجة، اأو اأ�صماء موحية يف ال�صابق يف الثمانينيات كان ن�صر ق�صة اأو ق�صيدة الأ
يف ملحق ما يرثي بقية املالحق وي�صعل احلما�ض كان جار اهلل وم�صري وباخ�صوين حا�صرين 
باأدواتهم املختلفة وكنا اجليل ال�صاعد الذي ينتظر اإبداعهم ليتعلم، اأذكر اأنني قراأت ق�صة 
داخلي،  توهجها يف  �صر متيزها، عن م�صدر  اأبحث عن  كثرًيا كنت  لباخ�صوين  اأيوب«  »موت 
تعلم كيف اأكتب وكيف اأمتيز، وكنت اأقراأ جمموعة جار اهلل احلميد مرات  كنت اأدر�ض بناءها الأ
خرية، كنت  االأ وكتاباته  وىل  االأ كتابات م�صري  اأقارن بني  وكذلك كنت  نف�صه،  لل�صبب  عديدة 
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اأتعلم منهم، كان ثمة قنطرة تربطنا كجيل باجليل الذي �صبقنا، هذه القنطرة مل تعد موجودة 
اأتى بعدنا ومل تعد موجودة بني املبدعني من جيل واحد رمبا كربنا واختلفت  بيننا وبني من 

نها الر�صالة التي ت�صل.  روؤانا ورمبا كربنا واأ�صبحنا مهمومني بالكتابة ال�صحافية الأ
بد�عي �حلقيقي، �جليل �حل�يل  $ هذه �ملربر�ت �أ�صميه� هروب�ً وتن�صاًل من �لهم �لإ
ينتظر من ليلى وغريه� من جيل �لثم�نيني�ت �ل�صتمر�رية و�حل�صور يف �مل�صهد �ملحلي هل 

�حلف�ظ على نكهة �لن�صر يف �لثم�نيني�ت يوجب هذ� �لغي�ب؟. 

اأكون موجوًدا،  اأو الرواية كي  اأرتدي الق�صة  اأن  - احل�صور يف امل�صهد املحلي ال يوجب 
هم يف هذه  اأنا اأرى اأن ح�صوري املقايل الذي ال يعجب الكثري من مبدعي الثمانينيات هو االأ
املرحلة بالذات، اأنا اأحقق بهذه املقاالت اأهداًفا تر�صيني ككاتبة، احل�صور املقايل هو منطقتي 
ن التي اأجيد التحرك من خاللها، وهذا ال يعني اأن الق�صة مل تعد كذلك، لكنني مل اأعد  االآ

ن.  لق مل يعد هديف االآ اأتعجل الن�صر بو�صائله ال�صحافية، هذا االأ
$  يف �لبحث عن يوٍم �ص�بع وجدن� �أنك تكتبني عن �مر�أة و�حدة له� ذ�ت �ملالمح و�لهم 

نثوي، هو ذ�ته يح�صر يف كل �لق�ص�ص هل فعاًل �أنِت تكتبني عن �مر�أة و�حدة؟.  �لأ

اأ�صاألك  نثوي ولها ذات املالمح،  االأ اأكتب عن امراأة واحدة لها ذات الهم  اإنني  - تقول 
ي امراأة هما اأنثويا؟ هل يجب  ن�صاين الأ نثوي؟ هل ت�صمي الهم االإ كيف؟ وماذا تعني بالهم االأ
نثوي  اأن اأكتب عن ارتفاع اأ�صعار العقار لي�صبح هم املراأة يف ق�ص�صي غري اأنثوي؟ ما الهم االأ
نثوي خلل فني ينبغي جتاوزه اأنا باملنا�صبة ل�صت  يف نظرك؟ وما الغري؟ تتحدث وكاأن الهم االأ
ممن توؤرقهن هذه امل�صاألة، ال يعنيني اإ�صقاطات نقاد ال�صنطة على كتابات املراأة وال ت�صتفزين 
ت�صمية اأدب ن�صائي، اأنا بب�صاطة اأكتب املراأة التي اأراها، واأ�صعر بتفا�صيل همها، اأكتب املراأة 
التي يف داخل اأغلب الن�صاء، اأكتب املراأة العا�صقة واملراأة العاقلة واملراأة اخلا�صعة، اأظن اأنني 

يف جمموعتي الق�ص�صية مل اأكتب عن امراأة واحدة بهم اأنثوي واحد كما تقول. 
$ من هم نق�د �ل�صنطة؟. 

- الذين يعر�صون ب�صاعتهم ملن يدفع اأكرث، وطريقة الدفع هي املختلف عليها. 
�ملختلف عليه�«،  �لدفع هي  �أكرث، وطريقة  يدفع  ملن  ب�ص�عتهم  يعر�صون  »�لذين   $
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�صم�ء �لتي تتع�مل بهذ� �ملنطق �لتج�ري  بجر�أتك �ملعهودة هل تك�صفني لن� حقيقة هذه �لأ
دب �ملحلية؟.  يف �صوق �لأ

- اأنا مل اأحدد الثمن، قد ال يكون جتاريا كما فهمت من اإجابتي، واإن كنت �صتجروؤ على 
ال�صخ�صية احلميمة  العالقات  تعتمد على  �صماء  االأ اأن بع�ض  اأعرف جيدا  فاأنا  اإجابتي  ن�صر 
لت�صويق عمل اإبداعي، واإن كنت ممن ال يحبذون هذه اجلل�صات التي يح�صر فيها فالن وعالن، 
ففر�صتك يف التناول النقدي �صئيلة جدا، اآخرون ال يعملون وفق هذا النظام لكنهم يف الوقت 
ذاته يتعاملون مع اإبداعك بطريقة �صخ�صية، مبعنى اإن كنت من املغ�صوب عليهم جتاهلوك، 
اأما اإذا كان املبدع متزوجا من الو�صط نف�صه كحالتي فهذا يعني اأن اأحدا لن يكتب عن اأحد 
خر، وهم باملنا�صبة كرث، هذا ال ينفي اأن بع�ض النقاد الوافدين  املبدعني اإن كان غا�صبا من االآ
يتعامل مع النقد كعمل جتاري، فاملهم لديهم اأن يح�صب لهم هذا النقد بالقطعة، النقد لدينا 
النقدية  �صماء  االأ اأنزه كثريا من  واإن كنت  انتقائي، �صخ�صي ومبني على ح�صابات  اأغلبه  يف 
�صاليب، وبالن�صبة يل ال يهمني راأي مثل هوؤالء النقاد، ما يهمني اأكرث  اجلادة عن مثل هذه االأ
اآراء املبدعني، املبدعون احلقيقيون هم بال�صرورة نقاد حقيقيون، لذلك ال �صيء ي�صاوي اأن 
يكتب عنك مبدع حقيقي، لذلك عندما كتب باخ�صوين عن جتربتي الق�ص�صية واأنا ما اأزال 
غ�صة و�صغرية �صعرت اأن العامل كله يقول يل: اأنت حقيقية نحن ن�صمعك و�صت�صلني وعندما 
طرح عبد اهلل باخ�صوين راأيه بتجربتي الق�ص�صية قائال اإنني اأف�صل من تكتب الق�صة على 
امل�صتوى العربي كان راأيه تاجا على راأ�صي ال تهزه مقوالت النقاد وعندما قراأ عبد اهلل النا�صر 
ال�صاعر �صاحب ق�صائد النرث ق�صتي »حركة �صنم« وتناولها بتحليل نقدي جميل �صعرت باأن 
العامل ال يزال ي�صمعني ويفهمني اأقولها لك ب�صدق ال �صيء يفرح املبدع بعمله مثل اأن يكتب 
بداع ح�صًرا، عفًوا لي�ض كلهم،  عنه مبدع اآخر النقاد لديهم نظريات معلبة يح�صرون فيها االإ

�صماء.  واأعفني من ذكر االأ

$ رغم قولك »�أكتب �ملر�أة �لتي بد�خل �أغلب �لن�ص�ء �أكتب �ملر�أة �لع��صقة و�ملر�أة �لع�قلة و�ملر�أة 
�خل��صعة« ومع هذ� جند �أنه� �مر�أة و�حدة ل تتم�يز وك�أنه� فقط ُكتبت يف ح�لت خمتلفة؟

ـ هل تعني بكالمك اأن املراأة يف البحث عن يوم �صابع هي ذات املراأة يف الزمن الثالث وهي 
ذاتها يف »ن�صاء« عموما الق�صة حالة ولي�صت جمرد مالمح جديدة، اإيزابيل اللندي متتلك يف 
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كل رواياتها روحا واحدة لكن حاالت هذه الروح تختلف، هكذا اأفهم ما و�صلت اإليه يف ق�ص�صي 
هذا الفهم يريحني، جميل اأن يكون للن�صو�ض روح واحدة، هذا يعني اأنها حية. 

�لتنميط  هذ�  �ل�صهو�ين  �لغر�ئزي  �لرجل  ح�صر  �ملجموعة  يف  ن�ص  من  �أكرث  يف   $
ل�صورة �لرجل �أل يجعل �أفق �لن�صو�ص يذهب �إىل �جت�ه و�حد؟

- ما قلته يف اإجابتي عن ال�صوؤال ال�صابق ينطبق على هذا ال�صوؤال، هذا الرجل ال�صهواين 
الغرائزي موجود والرجل املت�صلط موجود اأي�صا، والرجل اللعوب موجود، واملخادع اأي�صا جتيد 

ليلى كتابة هم وعذابات املراأة العاملة هل نقول هي منوذجك املف�صل يف الكتابة؟. 

ال على االإطالق، رمبا هذا النموذج من م�صادر القمع التي تتحدث عنها، لذلك كتبتها 
باإجادة كما تقول. 

�أن يتم تكري�ص هذه �ل�صورة يف ق�ص�صك هو  $ نعم �لرجل �لغر�ئزي موجود ولكن 
ولي�صت  نثوية  �لأ للذ�ت  �نت�ص�ر  هي  عندك  �لكت�بة  وك�أن  �لنمطية،  إ�صك�لية  � يفرز  �لذي 

�نت�ص�ر� لفنية �لكت�بة؟

راء اأ�صك يف اأنك قراأت جمموعتي بحيادية رمبا قراأتها  - ال اأدري من اأين تاأتي بهذه االآ
حدهم م�صحوبة بطبق نقدي الأ

نقدي  بطبق  م�صحوبة  قر�أته�  رمب�  بحي�دية  جمموعتي  قر�أت  �أنك  يف  »�أ�صك   $
دبية �ألي�ص كذلك؟.  حدهم«، هذه �لعب�رة ت�صي مبوقف ح�د من نق�د �ل�ص�حة �لأ لأ

-  لي�ض يل مواقف حادة من اأحد بعينه اأنا كنت اأكتب النقد وقراأت ملحق اأ�صوات اأكرث 
من مرة اأنا اأقراأ النقد واأ�صتمتع بقراءته اإن كان �صادرا عن ذات مبدعة، اأقراأ ما يكتبه حممد 
وعثمان  علي  والدميني  اآبا  وفائز  ولل�صريحي  للغذامي  واأقراأ  باإبداع  يكتب  اأنه  واأرى  العبا�ض 

�صيني وهذا ال ينفي اأن النقد لدى بع�صهم انتقائي و�صخ�صي. 

نثوي �لبوف�ري يف ن�ص »حركة �صنم« �إىل حد  $ ك�نت �صج�عة منك �أن تقدمي �لنموذج �لأ
د�نة؟.  ت�صتطيع �لق��صة �أن تقدم هذ� �لنموذج بحي�د متقن دون �لوقوع يف �أ�صر �لتربير �أو �لإ

خرين كما يقول باخ�صوين، نقال عن  - ت�صتطيع ذلك اإذا كتبت ب�صدق متجاهلة جحيم االآ
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رامبو اإن مل تخني الذاكرة. 
إبد�عي�ً؟.  خرين« هذ� �جلحيم �إىل �أي حد �أع�ق ليلى � $ »جحيم �لآ

اأراه متالئًما مع روحي و�صدقي، رمبا  اأكتب ما  اأعاقني كنت وما زلت  اأن  اأبدا  - مل يحدث 
ن اأ�صت�صعر متاما اأن كلمتي  ن، مبعنى اأنني االآ خرى هو ما يعوقني االآ اجلحيم احلقيقي يف احلياة االأ
خرين يف الكتابة التي ينتظرونها مني.  يجب اأن تكون يل ال علي، لذلك مل تعد تعنيني ح�صابات االآ
$ يقول �لن�قد حممد �لعب��ص عن ق��ص�ت �لثم�نيني�ت »ذو�ت مقموعة تن�صرد حك�ي�« 

هل هن�ك تط�بق بني ذ�تك �لك�تبة وبني مقولة �لعب��ص؟. 

- هل يعني هذا اأن قا�صات تلك املرحلة يكتنب ذواتهن املقموعة؟ رمبا ورمبا ال، اأتكلم 
كون  الأ هياأتني  اأ�صرة  ن�صاأت يف  فاأنا  مفتاح احلكاية عندي،  القمع  يكن  فاأقول مل  نف�صي  عن 
كاتبة وغذت هذا احللم عندي ورغم اأن اأبي ممن حاربوا مع امللك عبد العزيز يعني هو من 
جيل الكبار الذين اعتاد اأغلبهم على ح�صر دور املراأة يف املنزل لكنه رحمه اهلل رحمة وا�صعة 
كان يفتخر بقلمي ومل يكن يرى يف كتابتي با�صمي ال�صريح عيبا اأو مذمة كما كان بع�صهم 
يرون كذلك كان اإخوتي الذكور مل يكن هناك قمع اأو تع�صف، لذلك كتبت ق�ص�صا تتحدث عن 
العالقة بني الرجل واملراأة بحرية ودون قيود، وحينما تزوجت كان الرجل الذي ارتبطت به 
اأن القمع لي�ض مفتاح احلكاية عندي، واأختلف مع  اأوؤكد  اأفقا اآخر للحرية يف الكتابة، لذلك 
مل لكنه لي�ض القمع كما اأن القمع كحالة حمر�صة مل  العبا�ض يف ذلك، رمبا كانت الوحدة اأو االأ

يكن حا�صرا يف كل ق�ص�ض املجموعة، مل يكن موجودا اإال يف ق�صة اأو اثنتني. 
إن  مل و�لوحدة عندك يف �لكت�بة �ألي�صت هي من �إفرز�ت ح�لة �لقمع و�أي�ص� و� $ دو�فع �لأ
كنِت متج�وزة لذلك �لقمع يف حميطك �ل�صغري، �ألي�ص هن�ك ح�لة من �لقمع �لجتم�عي 

رمب� جتعلك حتت �صطوة تلك �حل�لة ل �صعوري�ً �أثن�ء �لكت�بة؟

- اأف�صل اأن يجيب عن �صوؤالك طبيب نف�صي. 

$ ق��ص�ت �لثم�نيني�ت �تخذن كت�بة �لق�صة ج�صر�ً للو�صول �إىل مك�نة �جتم�عية، وم� 
مر �لغي�ب �جلم�عي للكثري ممن كتنب �لق�صة يف فرتة �لثم�نيني�ت؟ يوؤكد هذ� �لأ

- اأ�صاألك ج�صرا ملاذا؟ للزواج مثال ؟ لل�صهرة؟ ما هي باهلل عليك املكانة االجتماعية التي 
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متنحها كتابة الق�صة يف فرتة الثمانينيات بالذات؟ بع�ض قا�صات الثمانينيات واجهن غ�صبا 
اجتماعيا باعتبارهن حداثيات مارقات وبع�صهن واجهن حمالت عداء من اأ�صرهن واأقاربهن 
ين ل�صت اأكيدة  وكتنب باأ�صماء م�صتعارة فعن اأي مكانة اجتماعية تتحدث؟ اأحتدث عن نف�صي الأ
ين اأحلم بالكتابة منذ طفولتي، واأروي الق�ص�ض  خريات يف الكتابة، اأنا كتبت الأ من نيات االآ
ين اأريد اأن ت�صل كلمتي كما اأريد لها اأن ت�صل  واأحبها منذ نعومة اأظفاري كما يقولون وكتبت الأ
ن الكتابة جمال، جمال ال يدخل فيه اأقالم الروج وال عطور باري�ض وال اأحدث ق�صات  كتبت الأ
املو�صة هذا الكالم كتبته عام 1406هـ رًدا على �صوؤال طرحته جريدة »الريا�ض« يف �صفحة 
ويل على الكتابة  اجلمعة التي كانت خم�ص�صة للواعدين وال يزال هذا الهدف هو املحر�ض االأ
ن اللواتي  ومل تكن م�صاألة اجل�صر هذه حا�صرة، الق�صة ال عالقة لها باأية اأهداف مر�صومة الأ
هداف وجودهن الق�ص�صي باهت وال يلتفت له هذا اإن مل يختفني، قد اأوافقك  يكتنب الق�صة الأ
فيما يخ�ض الكتابة ال�صحافية قد تكون مهدفة ولها مربرات لي�صت يف اأغلبها اإبداعية، لكن 

هذا ال ينطبق على اأي كتابة اإبداعية �صادقة. 

بد�عي،  $ �أل تتفقني معي ب�أن تهمة �حلد�ثة روجت للكثري يف ح�صورهم يف �مل�صهد �لإ
بد�عي؟.  بحيث �أ�صبحت تلك �لتهمة تطغى على �لهم �لإ

- هذا �صحيح، بل اإن بع�صهم وبع�صهن جعل من ورود ا�صمه يف كتاب احلداثة يف ميزان 
�صالم عمال ن�صاليا.  االإ

حيدب وبني م� تطرحه �لك�تبة  $ هن�ك تب�ين و��صح بني م� تطرحه �لق��صة ليلى �لأ
ليلى يف مق�لته� هذ� �لتب�ين �لفكري �لو��صح م� �أ�صب�به؟. 

ق�ص�صي  اأكتب  كنت  كيف  يعرفون  الذين  الثمانينيات  مبدعي  اإن  �صابقا  لك  قلت   -
نهم يتوقعون مني ما لي�ض موجودا لدي،  ومقاالتي الطرية ال يعجبهم طرحي احلايل، رمبا الأ
ن عن  اأكتب االآ ن �صدها كوين  اأنني كنت على قناعات معينة واأنني االآ اأنهم يعتقدون  مبعنى 
ال�صفور وعن ادعاءات حترير املراأة هذا يعني يف نظرهم تراجعا يا �صبحان اهلل وكاأين كنت 
يف ال�صابق اأنادي بها، اأنا اأكتب بجراأة ما اأراه �صوابا ويعلم من يقراأ يل اأنني كنت جريئة حتى 
ما  ب�صبب ق�صة  الن�صر مدة ق�صرية  واأوقفت عن  يتناول احلب  الذي  الق�ص�صي  يف طرحي 
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و�صفت باأنها جريئة، وقتها مل يكن يهمني جحيمهم، هم فهموا هذه اجلراأة على اأنها موؤ�صر 
اأ�صبح  لي�ض ذنبي، يف داخلي قناعات منت معي ون�صجت وعندما  والتحرر، وهذا  لالنفتاح 
طرحها ملحا طرحتها يف مقاالتي واأي�صا مل يهمني على االإطالق روؤى منظري احلداثة، مل 
يهمني جحيمهم تقول تباينا فكريا باهلل عليك اأعطني كتابة واحدة يل تو�صح هذا التباين 
اإال اإن كنت تق�صد روؤى الع�صق واحلب التي كنت اأكتبها واأنا يف الع�صرينيات من عمري، هل 
هذه الكتابات موؤ�صر للتباين الفكري؟ عموما يقولون يف البادية »املاء ينك�ض ملنقعه« واأنا امراأة 

النهر عدت مل�صبي هل هذا التف�صري ير�صيك؟. 

ن « هل هذ� يعني �أن �لق��صة ليلى �نتهت؟.  $ »�حل�صور �ملق�يل هو منطقتي �لآ

ن و�صوؤالك كان عن الن�صر ولي�ض عن الكتابة ككتابة، فهذه ال  - تذكر اأنني قلت منطقتي االآ
ن يكتب يف هذه املنطقة نف�صها، وهذا ال يلغي اأنه قا�ض متميز.  متوت اأبدا، �صعد الدو�صري االآ

$ من هم »�أدعي�ء �حلد�ثة« وم� جحيمهم؟. 

ال�صعر مثال هي ق�صيدة  اأن احلداثة يف  يعتقدون  الذين  ومنهم  اأدعياء احلداثة كرث،   -
النرث والتي عربوا اإليها من �صباك خلفي مل يكتبوا ق�صيدة التفعيلة وال يعرفون امليزان ال�صعري، 
ومل يتقنوا يوما الق�صيدة ال�صطرية لكنهم �صليعون باملو�صيقا الداخلية للن�ض، واأنا هنا ال اأرف�ض 
اأن  الذين يرون  ال�صعر احلقيقي، ومنهم  اإليها مبدعها من باب  ياأتي  اأن  النرث �صرط  ق�صيدة 
اأي حدث، تقروؤها  اإىل  اأن تكتب تهوميات لغوية �صديدة التعقيد ال تف�صي  احلداثة يف الق�صة 
ثالثة  درجة  كتاب  من  متكافئة  جمموعة  هم  احلداثة  اأدعياء  الق�صة،  كتابة  اأ�صهل  ما  وتقول 
يعرفون كيف ي�صوقون ما يكتبون، ونقاد درجة رابعة جاهزون لت�صويقهم، ت�صتغرب اأحيانا من 
كتاب يت�صولون الدعوات ليح�صروا منا�صبة ما وي�صاركوا فيها، هوؤالء كتاب ال قيمة لهم ومهما 
فعلوا فاإنهم يف النهاية ال يحظون اإال باالزدراء، اأعرف اأن بع�صهم وبع�صهن يوافقن على الكتابة 
عن اأي �صيء فقط لري�صوا اأ�صخا�صا قادرين على اإبرازهم هوؤالء ما قدمهم اإبداعهم بقدر ما 
دعياء، املبدع احلقيقي هو الذي ياأتي متوجا  خرين نافذين، هوؤالء هم االأ يقدمهم خ�صوعهم الآ

بكربياء اإبداعه ويعرف جيدا اأن اإبداعه هو الذي يقدمه ويرفعه ويبني له جمده اخلالد. 

حيدب من �حلد�ثة ملتب�ص،  �لأ ليلى  �أن موقف  ليلى جند  $ من خالل م� تطرحه 
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يف  �حلد�ثة  جتربة  �إىل  تنظر  وكيف  بو�صوح؟  �ملوقف  هذ�  حقيقة  على  نتعرف  هل 
�لثم�نيني�ت؟

املراأة«، ما  الع�صر »حترير  باأطروحة  اأنادي  نني حمافظة، وال  الأ - موقفي ملتب�ض، هل 
نظر  يف  احلداثة  ملتب�صًا؟  احلداثة  من  موقفي  ي�صبح  كيال  اأتبناها  اأن  يجب  التي  احلداثة 
مور االجتماعية من  كثريين تقت�صي من املراأة املبدعة كي ُت�صم لقافلة احلداثة اأال تتعر�ض لالأ
منظور ديني اإ�صالحي، اأن يكون منهجها يف الطرح علمانيا متحررا ال تعرت�ض على �صلوكيات 

خر.  التحرر التي تراها من حولها هذا يف نظرهم تقبل لالآ
داء مار�صيل  يجب اأن حتب فريوز وتكتب عنها، واأن تقتنع بتجربة رجاء عامل، وتطرب الأ
خليفة، وتناق�ض ق�صايا املراأة من منظور حترري تردد فيه دائما عبارة »الهيمنة الذكورية«، 

وال باأ�ض اأن يكون ذلك م�صحوبا ب�صيجارة يف الفم. 
اإن كانت هذه هي احلداثة التي ال التبا�ض فيها فاأنا حل�صن احلظ ل�صت كذلك، وراأيي يف 

حداثة الثمانينيات طرحته يف �صهادتي عن الق�صة. 
�لروؤى  بتعددية  توؤمن  �لتي  خرى  �لأ طي�ف  لالأ �إق�ص�ء  �حل�يل  طرحك  يف  �ألي�ص   $

�جت�ه و�قع �ملر�أة �ل�صعودية؟. 

لتعدد  فيها  جمال  ال  اإ�صالمية  قيم  على  مبنية  قناعات  هي  اإق�صاء،  لي�صت  امل�صاألة   -
الروؤى، قل يل هل تعني بتعدد الروؤى اأن اأعومل ق�صايا املراأة ال�صعودية، واأن اأجعلها ق�صية لي�ض 
للدين فيها راأي، ما اأريده تر�صيخ هوية املراأة امل�صلمة لدى الفتاة ال�صعودية، فهل هذا مطلب 

اإق�صائي؟
�أبرز �لرو�ي�ت �لتي  حيدب �إىل �لتجربة �لرو�ئية �ملحلية، وم�  $ كيف تنظر ليلى �لأ

لفتت �نتب�هك؟ وهل تفكرين يف خو�ص هذه �لتجربة �لرو�ئية؟

- ما زالت جتاربنا الروائية غ�صة، لكنها تنمو واأنا �صد من يحاولون تقلي�ض هذه التجربة 
وتنفري املبدعني منها، يجب اأن نكتب روايتنا، يجب اأن ن�صنع ال�صلم الروائي، لتاأتي الرواية 
التي ننتظر، التجربة الروائية عامل من التفا�صيل، واأكيد اأنني اأمتلك غابات من التفا�صيل 
ر�ض اليباب« لليلى اجلهني، و�صدمتني  التي قد اأبنيها روائيا يوما ما، لفت نظري جتربة »االأ
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جتربة نورة الغامدي الروائية »باجتاه البو�صلة«، مل اأ�صتطع اإنهاءها، مل تكن حمبوكة، واأعتقد 
خريات وكتبت  اأنها ق�ص�صيا كانت جدا مميزة وال ت�صبه االأ اأنها ا�صتعجلت يف طرحها رغم 

عنها كالما جميال اآنذاك، لذلك اأمتنى اأن تكون جتربتها الروائية املقبلة متاأنية اأكرث. 
ف�طمة  �ل�صبيب،  رقية  �لب�صر،  بدرية  من  لكل  �لق�ص�صية  �لتج�رب  تتميز  مب�ذ�   $

�لعتيبي، �صعد �لدو�صري، ج�ر �هلل �حلميد، ويو�صف �ملحيمد؟

اأتوافق  الذين  �صاأنتقي  اأحد، لكنني  اأحكم على  �صئلة، لن  االأ اأحب هذه ال�صيغة يف  - ال 
معهم اإبداعيا �صعد الدو�صري كاتب ق�صة حقيقي، اأقروؤه واأغفر له بع�ض ق�ص�صه، وباملنا�صبة 
وهذا  ق�صيتها  املقالية  الكتابة  من  له جعلت  اأقراأ  التي ح�صبما  �صماء  االأ من  الدو�صري  �صعد 
بي�ض« يف جملة  ال يقلل من قيمة عطائه الق�ص�صي ال�صابق واملن�صور عرب زاويته »باجتاه االأ
ن يعطي يف املقال وهجه يف الق�صة مبعنى ال يزال حقيقيا  »اليمامة« يف الثمانينيات، فهو االآ
�صماء الق�ص�صية ال�صادقة واحلزينة، اأقراأ جار اهلل  يف طرحه، جار اهلل احلميد من اأهم االأ
تعلم كيف تكون املفردة كيانا حيا يخاطب حزنك وانك�صارك ينرث التفا�صيل يف  بحب، اأقروؤه الأ

ف�صائك، قائال: اأنت مثلي واأنا اأ�صبهك، ق�ص�صه تقول يل ل�صت وحدك. 
خر من قافلة احلزن التي اأنتمي اإليها، لكنه يطرح  اأحب جتربة عبد اهلل باخ�صوين وهو االآ
احلزن ب�صكل غرائبي حمبوك وم�صفور بحيث ال ت�صتطيع الفكاك من اأ�صطره، ما زلت اأقراأ 
»موت اأيوب« وتراودين غ�صة و�صوؤال، من يدخل يف حفلة باخ�صوين ال يخرج ولطاملا اأحببت 
ق�ص�ض عبد اهلل ال�صاملي واآملني تخليه عن الق�صة، وباملنا�صبة مل يقف اأحد ليعاتبه ويتهمه اأنه 

غرا�ض اجتماعية كما تفعلون اأحيانا مع املراأة املبدعة.  ا�صتغل الق�صة الأ
اأحب ق�ص�ض عبد الرحمن الدرعان رفيق احلرف، فقد كنت واإياه نكتب يف �صفحة قراء 
بداع اأحب جتربة نورة الغامدي الق�ص�صية،  يديرها اأحمد ال�صعد، وتنباأ يل وله مبوا�صلة االإ

لكني مل اأتفق معها روائيا اأبدا. 

املصدر:
جريدة االقت�صادية: 2004/8/24م.
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الروائي فهد العتيق :

األماكن في نصوصي حجرات مذعنة إليقاع شديد القسوة

�ملك�نية..  ب�لتنويع�ت  �ملجموعة  ن�صو�ص  حتتف  مل  �صغرية«  »�أظ�فر  جمموعة  يف   $
حد�ث.. هل من دللة لدى �لق��ص فهد على  ك�نت »�حلجر�ت« هي �ملك�ن �لط�غي مل�صرح �لأ

ط�ر �ل�صيق ؟ ح�صور �ملك�ن بهذ� �لإ

- املجموعة »اأظافر �صغرية« حتمل )14( ن�صًا ق�ص�صيًا، منها ثالثة ن�صو�ض ق�ص�صية 
بينما  انف�صام«  و»حالة  و»تعرث«  �صغرية«  »اأظافر  ق�ص�ض:  وهي  اأحداثها يف حجرات  وقعت 
نا�صيد والنا�ض«، وال�صارع  الن�صو�ض الباقية حفلت بتنويعات مكانية مثل ال�صوق يف ق�صة »االأ
يف ق�صة »وجوه الن�صاء« واحلارة يف »�صموخ احتفايل«. واأي�صا هناك ن�صو�ض اأخرى موجودة 
يف موقع »الق�صة العربية« مثل ح�صة ر�صم. واإذعان �صغري. وعمود الرتاب. وجميعها وقعت 
اأي�صا،  خرى  االأ ماكن  واالأ ن�صو�صي،  يف  احلا�صرة  واحلجرات  وال�صارع.  واحلارة  البيت  يف 
يقاع واقع �صديد  مثل البيت واحلارة واملدر�صة وهذا مبعنى اآخر هي حجرات كبرية مذعنة الإ

الق�صوة. 

$ دوم�ً تعول على »�لعفوية �لفنية« يف جن�ح �لكت�بة �ل�صردية.. هل من تف�صيل لهذه 
�لعفوية وهل من من�ذج �صردية على �مل�صتوى �ملحلي متثل هذه �لعفوية ؟

بع�ض  عليه  وت�صيف  نقل،  جمرد  الواقع  نقل  حتاول  �صردية  ن�صو�صًا  تقراأ  اأحيانًا   -
دب لن�صو�صه، اأو تتعدد ال�صمائر دون حاجة، اأو يتعدد  التعليقات ال�صاخرة العطاء �صفة االأ
ال�صخو�ض دون حاجة، اأو التالعب بالزمن مببالغة، اأو التثاقف على القارئ ونقد الواقع بلغة 
النقاد والكتاب اأو اخرتاع حكايات وم�صادفات وهذا ما الحظته على اأغلب الن�صو�ض املحلية 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

3�2

لن�صو�صهم  دب  االأ �صفة  منح  اأجل  من  الكتاب  بع�ض  ي�صتخدمها  �صياء  االأ تلك  كل  الروائية. 
حيان، وهذا دليل  ومنح �صفة الفن اأي�صا لكنك جتدها متكلفة وبال �صرورة فنية يف اأغلب االأ
�صياء املتكلفة وا�صحة، فتبني  اأن التجربة غري حقيقية اأو غري مكتملة. ولهذا تاأتي مثل هذه االأ
يف  املبا�صر.  غري  ال�صردي  الن�ض  اأو  املبا�صر  ال�صردي  الن�ض  يف  �صواء  الن�ض،  يف  ال�صنعة 
الغالب ت�صعر اأن الكاتب مل يكن قريبًا من معاي�صة حاالت واقعية وحولها اإىل حاالت فنية . لو 
حدث هذا لبانت العفوية الفنية يف الن�ض مثاًل هذه العفوية التي هي قريبة جدا من ال�صدق 
الفني يف امل�صطلح النقدي، ورمبا هي نقي�ض التكلف، لهذا يرتعب هوؤالء الكتاب حني نتحدث 
عن ال�صرية الذاتية يف كتاباتهم ولهذا اأي�صا يخرتعون حكايات متكلفة حتى يهربوا من رائحة 
بداع هو الذي يف�صي يف الغالب اإىل  ال�صرية الذاتية يف كتاباتهم، ومثل هذا االخرتاع ولي�ض االإ

التكلف وات�صاح ال�صنعة وغياب ال�صدق الفني اأو العفوية الفنية !!

واإال ما الذي يجعل بع�ض الن�صو�ض تاأتي باأجزاء �صعيفة اأو اعتماد احلكايات التقليدية 
الفاقدة للروؤية الفنية العالية والبعيدة عن هموم واأ�صئلة وتناق�صات واقعنا املعا�ض. 

الوا�صح ال يكتب بفن متكلف من اجل  الفنان احلقيقي �صاحب املوقف  ولهذا اقول ان 
لقب او ح�صور اعالمي، الفنان احلقيقي يكتب ليج�صد واقعه بفن وهدوء وروية وال يهرب من 
م�صكالت جمتمعه بافتعال احداث، لكنه يبدع حاالت ت�صاهي يف قيمتها الفنية وطاأة الواقع. 

ليكون �صوتًا فنيًا حقيقيًا ولي�ض متكررًا او م�صابهًا. 

ن ات�صاح ال�صنعة  اخريا يعترب التكلف دليال على عدم و�صوح الروؤية الفكرية للكاتب الأ
يعود اىل افتعال الكاتب ملوقف اأو ق�صية ال ميلك ادوات معاجلتها. 

اإما بلغة �صحفية مبا�صرة او جتدها  واأنت تالحظ اغلب الروايات املحلية التي نقروؤها 
متكلفة فنيًا ومو�صوعيًا. 

تريد  �نك ل  يعني  ت�صمهم. هل هذ�  �ل�صخ�صي�ت يف ن�صو�صك.. ول  $ ل تكرث من 
لل�صخ�صية �صطوة تتفرد ب�لن�ص ؟

- اأظن اأن الن�ض ال�صردي احلديث الذي يعتمد على احلالة وعلى الروؤية ال يحتمل كل 
�صماء،  هذا. ولهذا من ال�صعب اأن اثقل كاهل الن�ض بالكثري من ال�صخ�صيات والكثري من االأ
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خ�صو�صًا اأن الن�ض الذي اأكتبه يعتمد على حاالت �صردية بداخلها اأحداث �صغرية مت�صظية، ولي�ض 
على حكاية باملعنى التقليدي، والن�ض الذي يعتمد على احلاالت ال�صردية ي�صبح ن�ض املوقف 
حداث ال�صخمة اأو امل�صادفات  ن�ض الروؤية ون�ض اال�صئلة ولي�ض ن�ض ال�صخو�ض املتعددة واالأ
نا�صيد والنا�ض« اأو »اأظافر �صغرية« اأو  حداث يف »االأ اأو املفاجاآت، الحظ مثاًل احلاالت ولي�ض االأ
»ح�صة ر�صم«. واآمل اأن تقراأ ق�صة »عمود الرتاب«، ق�صة متعددة امل�صتويات لكن بال �صخو�ض 
اأي�صًا،  حداث ال�صغرية  اأو ا�صمني ولي�ض االأ اأو حتى ا�صم  اأ�صماء، لي�ض املكان هو البطل  وبال 
�صيء،  لكل  اإذعان  مٌنا،  اإرادة  دون  االذعان،  نرتكب  جعلتنا  التي  ال�صردية  »احلاالت«  لكنها 
الناقد  واأ�صماءنا احلقيقية، ولهذا رمبا قال  اأفقدنا هويتنا و�صخ�صياتنا احلقيقية،  واإذعان 
والروائي �صيد الوكيل عن هذه احلاالت ال�صردية: )اإنها م�صاحات عميقة من ال�صمت توؤ�ص�ض 
ن�صات بدقة اإىل دواخل ال�صخ�صيات، والتي هي  جلماليات الكتابة، لتمنح القارئ فر�صة االإ

يف احلقيقة �صخ�صية واحدة(. 

ولهذا �صوف اأكمل ظني واأقول اإن الن�ض ال�صردي احلديث، يفرت�ض اإن ينه�ض بحاالته 
�صوتًا  ولي�ض  بيئته،  ابن  الن�ض  وليكون  لكاتبه  »مميزًا«  ادبيًا  �صوتًا  ليحقق  اخلا�صة  الفنية 

متكررًا لن�ض اخر وابن حكايته وهذه نقطة هامة جًدا. 

خرين �ل�صردية.. و�أي�ص�ً  $ �لري��ص هل ُكتبت رو�ئي�ً.. �أعني كيف تر�ه� يف جت�رب �لآ
كيف ك�ن ح�صوره� فيم� كتبت؟

البيت وفوزان  بالذات ق�ص�ض �صروق  »اإذعان �صغري«  الريا�ض حا�صرة يف جمموعة   -
والنا�ض،  نا�صيد  واالأ احتفايل  �صموخ  »اأظافر �صغرية« ق�ص�ض  كتاب  لياًل، ويف  ال�صوارع  يقراأ 
وجزء  واإذعانها،  وتناق�صاتها  وهمومها  ورائحتها  و�صخو�صها  وحاراتها  ب�صوارعها  حا�صرة 
ب�صيط من اأ�صئلتها.. وهي الريا�ض اي�صًا احلا�صرة اأي�صا يف ن�ض روائي« كائن موؤجل« الذي 
�صوف ي�صدر هذا ال�صهر، لكنها الريا�ض الروح واجلوهر والرائحة واال�صئلة لي�صت ال�صوارع 

�صاءة جانب من اأ�صئلتها الكثرية واملخباأة.  فقط. وهي حماولة �صردية متوا�صعة الإ

$ �أر�ك تتذمر من �له�ج�ص �للغوي يف �لكت�بة �ل�صردية.. كيف لفهد �لعتيق �أن يتع�مل 
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مع �للغة.. ومتى ت�صبح �للغة عبًئ� على �ل�صرد؟

بداعية للكتابة، وهي القادرة واإذا كانت قوية  - اللغة هي اأ�صا�ض وجوهر العملية الفنية االإ
�صكالية الفنية هي يف  على توليد الدالالت يف الن�ض وحمله اإىل اآفاق اإبداعية جميلة. لكن االإ
ا�صتخدام اللغة املبالغ فيه بحيث تكون هدفًا بحد ذاتها ولي�ض اأداة فنية متقدمة وقوية. وهذا 
اال�صتخدام  اأن  دبي، مبعنى  االأ الن�ض  الفنية يف  العفوية  �صابق عن  ب�صوؤال  له عالقة  ال�صوؤال 
املبالغ فيه للغة كهدف بحد ذاته يجعل الن�ض بال �صخ�صية مو�صوعية وي�صعف قيمته الفنية. 
ويوؤدي اإىل ات�صاح ال�صنعة يف الن�ض، هذا طبعًا نقي�ض لل�صال�صة والعفوية التي ُيفرت�ض ان 
ن الُكتاب كثريون يف هذا العامل، ويف  حتمل الن�ض حاالت اإبداعية، وال يكون جمرد كتابة، الأ

بلدنا اأي�صًا، لكن تظل م�صاألة القيمة. 

�صا�ض �صحفيون ولي�ض العك�ض، مثاًل  اأي�صًا هناك اأ�صماء تكتب الق�صة والرواية وهم باالأ
قوية  ولي�صت  بلغة جميلة  يكتبون  الذين  بع�ض  بال�صحافة، حتى  يعمل  اأو  يكتب  وفنان  اأديب 

تالحظ خلاًل يف كتاباتهم. 

هذ�  �صطوة  تف�صر  مب�ذ�  �ملحلية..  �لرو�ئية  �لتج�رب  على  ط�غ  �صطورة  �لأ ه�ج�ص   $
عم�ل �لرو�ئية �لع�ملية  �له�ج�ص لدى �لرو�ئي �ملحلي.. وهل تر�ه� �صدى لنج�ح بع�ص �لأ

كم�ركيز مثاًل؟

- يفرت�ض ان نفرق ككتاب بني قراءتنا وبني ما نكتبه، اأ�صعر اأن بع�ض الن�صو�ض ال�صردية 
جنبية، ت�صتم رائحة هذا يف كتاباتهم، بالذات  داب العربية واالأ لدينا هي نتاج قراءات يف االآ
�صاطري لنكتب عنها.  �صطورة. وكاأننا يف هذا املجتمع بال هموم حتى ن�صتورد االأ يف م�صاألة االأ
هذا املو�صوع له عالقة باخرتاع احلكايات والتكلف، وكل هذا ب�صبب ا�صت�صهال عملية الكتابة 

واعتبارها متعة و�صرورة اإعالمية ولي�صت همًا حقيقيًا. 

$ يف �لثم�نيني�ت برز �لكثري من كت�ب �لق�صة حتى �أ�صبحو� جنوم�ً يف �مل�صهد �لثق�يف 
ن؟  �ملحلي.. من ت�ألقو� يف �لثم�نيني�ت �أين هم �لآ

- ن�صبة كبرية من اأدباء الثمانينيات من كتاب ق�صة ق�صرية و�صعراء مل يكونوا جادين، 
�صحيح كانوا جنوًما يف تلك املرحلة، لكنهم مل يكونوا خمل�صني ومل يكن لهم م�صروع حقيقي، 
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وروؤية  لغة  الوقت  ذلك  يف  للق�صة  وكانت  املرحلة،  تلك  الكتابة  يف  متوا�صلني  كانوا  لو  حتى 
امل�صروع مل يكن جادًا.. اختفى  للق�صة، لكن هذا  ال�صابق  التقليدي  املفهوم  حديثة جتاوزت 
االغلبية من �صعراء ومن كتاب ق�صة، والبع�ض ما زالوا يكتبون ب�صورة متقطعة، والقليل ما 

زالوا متوا�صلني مب�صتويات خمتلفة. 

�لتجربة  �ل�صفر يف  بد�أت من  �لق�دم.. هل  �لرو�ئي  »ك�ئن موؤجل« وهو عملك  $ يف 
خرون يف �لرو�ية �ملحلية؟  �ل�صردية.. �أم نقول فهد �بتد�أ من حيث �نتهى �لآ

خرون. مبعنى  رواية »كائن موؤجل« مل اأبداأها من ال�صفر، ومل اأبداأها من حيث انتهى االآ
هي جزء يف الوحدة االنطباعية او املو�صوعية لتجربة اذعان �صغري واظافر �صغرية، ورمبا 
اأن روح التجربة ا�صتمر، وبعيدا عن التجني�ض ق�صة او رواية، فاإن النقاد اكدوا اأن » اظافر 
نهم راأوا وحدة انطباعية جتمع ن�صو�ض الكتاب، مثلما جمعت  �صغرية« هي روايات ق�صرية، الأ

ذعان« جميع ق�ص�ض كتاب »اإذعان �صغري« وجعلته قريبًا من الروايات الق�صرية.  حالة »االإ

واذًا، هذا ما جعلني اأوا�صل احلفر يف منطقتي الفنية اخلا�صة، مبعنى ال اأفكر كثريًا اأو 
ين مليء باالح�صا�ض باأن » اظافر �صغرية« ق�صة  لي�ض هاج�صي هو التجني�ض ق�صة او رواية، الأ
طويلة او رواية جتمع ق�ص�صها وحدة انطباع واحدة، وهكذا على مدى خم�ض �صنوات ما بني 
عام 95م وحتى 2000م ن�صرت ن�صو�ض ق�صة طويلة ا�صمها« طعم ال�صكر« يف زوايتي اال�صبوعية 
»هكذا« بجريدة اجلزيرة. وبعد توقف الزاوية، اأعدت قراءة هذه الن�صو�ض، فا�صتمرت حالة 
الكتابة بكل هدوء حتى اأجنزت هذا الن�ض كاماًل، دون التفات كثريًا مل�صاألة الطبع اأو الن�صر 
يف ال�صحافة، ويف العام املا�صي تفرغت له فعاًل واأعدت كتابته عدة مرات، وهذه حقيقة، ثم 
اخرتت ا�صم اأحد الف�صول وهو«كائن موؤجل« ا�صمًا للن�ض الروائي، اإذ راأيته اكرث ايحاء من 

حد اأهم ف�صول الرواية.  »طعم ال�صكر« الذي هو عنوان اأي�صًا الأ

ولهذا اأجد اأن ن�ض »كائن موؤجل« لي�ض غريًبا على جتربتي.. اإذ مل اخرتع حكاية لكي اأكون 
روائيًا، وكان باإمكاين ارتكاب هذا الفعل قبل �صنوات طويلة. لكن هاج�صي هو الهدوء وال�صدق 
موؤجل«  »كائن  اأن  اأرى  ولهذا  ممتعة،  كتابة  جمرد  ولي�ض  ب�صدق  احلاالت  ومعاي�صة  الفني 
بواب والنوافذ على االحتماالت، حتى حياتي ال�صخ�صية  ا�صتمرار لتجربتي ال�صابقة املفتوحة االأ
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جزء مهم من هذه الن�صو�ض وفيها اأ�صياء واأمثلة وهموم واآالم موؤجلة. ويف هذا الن�ض اأراهن 
على ال�صدق الفني والكتاب ُمهدى اإىل ابنتي غادة واىل ابني بدر مع حبي العظيم. 

$ �لتحولت �لفنية يف �لكت�بة لدى فهد �لعتيق هل هي ��صتج�بة لر�أي �لن�قد �أم �نك 
موؤمن ب�صرورة �لتحولت لدى �لك�تب مع تر�كم �لتج�رب �لكت�بية؟

كل  والقراءات يف  واالطالع  التجربة  تراكم  اأوال  متوزايني..  بخطني  ي�صريان  االثنان   -
القراءات  واأي�صًا االطالع على  ال�صابقة ذاتيًا،  التجربة  داب، وحماولة نقد  الفنون واالآ اأنواع 
النقدية ال�صابقة قد حتمل �صيئًا نقديًا مفيدًا من اأجل االلتفات لبع�ض امل�صكالت يف التجربة 
ي �صيء اخر قد  هم هو اأن يكون هدف الكاتب هو للقيمة ولي�ض الأ والتعرف عليها، لكن رمبا االأ
يف�صد عليه دون اأن يدري فر�صة االرتقاء باأدواته، والكاتب �صاحب الروؤية الفنية امل�صتقبلية 

العالية هو القادر على تطوير جتربته فنيًا ومو�صوعيًا. 

ن و�ىل �أين ي�أخذه� �لتجريب؟ $ كيف ترى �لق�صة �لق�صرية �لآ

دب العربي واملحلي ب�صكل  األقى الت�صكيل اللغوي املبالغ فيه بظالله على االأ - يف البدء 
عام ق�صة وق�صيدة ورواية ونقًدا.. ولي�ض على م�صتوى الق�صة املحلية فقط.. كان ذلك يف 
الثمانينيات.. ثم بداأت الق�صة املحلية تدريجيا تتخفف من عبء اللغة.. وتقرتب من املنحى 
الواقعي اأكرث.. الذي ياأخذ يف اعتباره اجلانب املو�صوعي دون اإهمال للجانب الفني واللغوي 
اليومية  احلياة  �صور  اإىل  اقرب  ولكنه  نهائيا..  لي�ض  �صكل  على  ا�صتقرت  حتى  بالذات.. 
ن يف  اإعالميا.. الق�صة االآ املعي�صة.. طبعا باختالف م�صتويات ن�صو�ض الكاتبات والكتاب.. 
اغلب  يف  الطموح  املحلي  الروائي  الن�ض  من  ن�صًجا  كرث  االأ ن  االآ اأراها  وفنًيا  الرواية..  ظل 
النماذج ولي�ض جميعها.. والن�ض الروائي حني يراكم جتربته �صوف يتجاوز الكثري من الهنات 

ن..  الفنية الوا�صحة الآ

الق�صة  املحلية وموقع  ال�صحف  حدث جتربة.. يف  االأ وكاتبات من اجليل  لكتاب  قراأت 
تت�صح  الوقت  ومع مرور  التجربة..  توا�صل  ا�صتمرار  اىل  ي�صري  ما  املوقع..  العربية ويف هذا 
الروؤية اكرث.. حني يك�صف الزمن من هو القادر على املثابرة واالإخال�ض واالحت�صاد احلقيقي 
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لهذا الفن اجلميل لتطوير اأدواته وروؤيته وثقافته واالرتقاء بتجربته. 

خرين... وحملي� ملن  $ م�ذ� يحت�ج �لق��ص ليكتب ق�صة ق�صرية بحرفية متيزه عن �لآ
�لري�دة يف كت�بة �لق�صة �لق�صرية جًد� ؟

ودرا�صة  قراءة  اىل  بحاجة  اأنه  البدهي  من  املوهوب  الكاتب  اإن  لك  يقول  �صوف  اأديب  كل   -
ودرا�صات  ونقدا  ورواية  و�صعرا  وحديثها ق�صة  داب قدميها  االآ املطابع يف خمتلف  اأنتجته  ما  اف�صل 
فكرية وفل�صفية اجتماعية ونف�صية.. وان تتحول الكتابة بالن�صبة له اىل م�صروع حقيقي يح�صد له وقته 
ننا بحاجة اىل كاتب  وطاقاته با�صتمرار ب�صكل متوا�صل ولي�ض ب�صكل متقطع هل يكفي هذا.. رمبا ال.. الأ
خرين.. وهذه امل�صاألة يحددها لي�ض م�صتوى موهبته فقط لكن وعيه ال�صيا�صي  متميز وخمتلف عن االآ
دبي الفني من موقف وا�صح وحمدد جتاه الق�صايا اجلوهرية  واالجتماعي العايل وانطالق م�صروعه االأ
ابنة  ولي�صت  بيئتها  وابنة  الكاتب  لهذا  ابنة موقف  الكاتب  تكون ن�صو�ض  بواقعه.. وهنا  التي حتيط 
خرين.. لهذا تالحظ اأن  موهبته وقراءاته فقط.. ليكون له �صوته الفني اخلا�ض الذي مييزه عن االآ
�صوات اخلا�صة قليلة وخافتة ال�صوء  دباء املوهوبني جميلة لكنها يف الغالب مت�صابهة.. واالأ كتابات االأ
عالم املظلل واملزيف و....... اأ�صياء كثرية ال حتبها؟؟؟؟  جدا وغري مت�صاحلة مع ال�صائد وال حتب االإ
ن�صو�صه  ون�صر  كتب  الذي  املليحان  ديب جبري  لالأ �صك  بال  بالدنا  الق�صرية جدا يف  الق�صة  ريادة 
املختلفة يف  اأن يطبع جبري ن�صو�صه  وامل  اليوم..  الق�صرية جدا يف عام 73م بجريدة  الق�ص�صية 
كتاب. وبالن�صبة يل �صخ�صيا فقد كتبت ق�ص�صا ق�صرية جدا عام 88 م ون�صرتها يف جريدة الريا�ض 
وكانت �صمن كتابي الق�ص�صي اإذعان �صغري الذي �صدر عن الهيئة امل�صرية للكتاب خمتارات ف�صول 

بالقاهرة عام 90م ولكنها لي�صت ق�صة ال�صطرين بل كانت الق�صة يف ن�صف �صفحة. 

دبية �ملحلية ؟ �صم�ء �ل�صردية �جلديدة يف �ل�ص�حة �لأ $ كيف جتد �لأ

متقدمة جدا  �صردية  ن�صو�ض  بقراءة  البالغة  �صعادتي  اعرب حقيقة عن  اأن  اأن�صى  ال   -
ن�صاري.. زياد ال�صامل.. احمد القا�صي.. �صالح القر�صي.. م�صلح  لالدباء / عبدالواحد االأ
جميل.. حممد الب�صري.. طاهر الزراعي والكاتبة املبدعة اأمل الفاران واي�صا االديبة القادمة 
طفول العقبي وا�صماء اخرى تعترب روح وجمال االوقات االدبية التي �صوف نعي�صها م�صتقباًل. 
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الروائي فهد العتيق

روايتي المست التفاصيل الصغيرة 
والمتناقضة وأهملت األحداث الضخمة

يف رواية »كائن موؤجل« �صرب فهد العتيق �صريته الذاتية يف عوامل الرواية وهي لي�صت 
املبثوثة يف  ال�صرية  لهذه  �صابقة ولكن يربر  يفعلها، فقد فعلها يف ن�صو�ض  التي  وىل  االأ املرة 
الرواية اأنها متطلبات احلاالت ال�صردية يف كتابة الرواية احلديثة. رواية »كائن موؤجل« التي 
تالم�ض ندوب الطفرة ومتثل بالروؤية ال�صعرية عذابات بطل الرواية خالد الذي ظل حمايدًا 
جتاه الهزائم واالنك�صارات واملتغريات التي جعلت ذاكرته حتكي عن التفا�صيل ال�صغرية جدا 
ن�صان الذي تعاي�ض مع املتناق�صات بالقدر الذي ي�صتطيع. وبقدر ابتهاج العتيق بروايته  لهذا االإ
جنده لي�ض على ان�صجام مع املنجز الروائي املحلي. ويف هذا احلوار مع »االقت�صادية« يقدم 

وىل »كائن موؤجل« وعن الرواية املحلية ب�صكل عام.  القا�ض فهد العتيق روؤيته عن روايته االأ

�ملربوطة  �ل�صردية  �حل�لت  هذه  �لرو�ية،  يف  مفقودة  �لتقليدي  مبعن�ه�  �حلك�ية   $
بخيط خفي كيف مت ��صتثم�ره� لتت�صكل يف هيئة رو�ية بعنو�ن »ك�ئن موؤجل«؟

- مل يعد خيط ال�صرد التقليدي املت�صاعد �صيئا جوهريا يف الرواية احلديثة، اأو ما ت�صمى 
رواية ما بعد احلداثة يف اأوروبا، اأنت تالحظ كما كبريا من التنظري حول هذه امل�صاألة لدينا، 
ن رواية حملية حديثة باملعنى احلقيقي للكلمة. رواية توؤ�ص�ض  �صف مل نقارب حتى االآ لكن لالأ
الروؤية  من  مل�صاحات  ال�صردي،  الروائي  الن�ض  داخل  بدوره  يوؤ�ص�ض  حديث،  روائي  ملفهوم 
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�صئلة واحلاالت  ال�صردية واحلوارية العميقة، وم�صاحات من ال�صمت واالأ ال�صعرية وال�صورة 
الدالالت  تعدد  على  الن�ض  يفتح  �صفيف،  �صردي  بخيط  ومتما�صكة  حديثة  بروؤية  امل�صرودة 

واالحتماالت. 

رواية العبارة ال�صريعة املتواترة واملتتالية كما �صرعة احلياة احلديثة بهمومها ال�صيا�صي، 
على  قادرا  يكون  اأن  دون  ن�صان  االإ كاهل  على  موؤذ  بثقل  ال�صاغط  واالقت�صادي  االجتماعي، 

التعبري عن هذا الهم جمرد تعبري فقط. 

خرى  االأ الروايات  التي تركز عليها عادة  ال�صخمة  حداث  االأ اأهملت »كائن موؤجل«  لقد 
التي تقارب حداثة �صكلية فقط دون وعي مبعنى وحيوية املفهوم ذاته، وركزت على التفا�صيل 
دبي احلديث  حداث الكربى، وهذه روؤية الن�ض االأ نها هي اأ�صباب االأ ال�صغرية ور�صدتها بدقة الأ
نرى  لي�صت �صكال فقط كما  الرواية احلديثة  امل�صمون، مثال  اأو احلداثي فعال على م�صتوى 

دب و�صكله فقط.  �صف، اإنها روؤية جديدة للحياة ولي�ض لالأ لالأ

روؤية يف اأ�صا�صها تتجاوز اأن تكون جتاه الن�ض الروائي، اإىل اأن تكون روؤية يف احلياة نف�صها 
ن  وتفا�صيلها وتناق�صاتها املهم�صة وامل�صكوت عنها بتعمد، بالتايل مل اأتق�صد �صكال بعينه، الأ
ن هكذا هي جتربتي  الأ اأتق�صد  الفنية، مل  واحدة من وجهة نظري  وامل�صمون وحدة  ال�صكل 
دب. والكتابان »اإذعان �صغري« و«اأظافر �صغرية جدا« اللذان  وهكذا هي روؤيتي للحياة قبل االأ
مثل  النقاد  بع�ض  ذلك  ومل�ض  وا�صح،  ب�صكل  الروؤية  اأي�صا عن هذه  الرواية عربا  قبل  �صدرا 
الناقد واملرتجم اللبناين فوزي حميديل يف جريدة »احلياة« مثال واعترب كتاب »اأظافر« رواية 
حديثة، ثم تنامت هذه الروؤية يف رواية »كائن موؤجل« مع تنامي روؤيتي لهذا الفن وتنامي روؤية 

حباطاته الداخلية وخيبة واإحباطات واقعه املعي�ض.  خالد الإ

هذه الرواية احلديثة التي اأحاولها لي�صت فقط التالعب بالزمن مببالغة من خالل تقنية 
اال�صرتجاع اأو »الفال�ض باك« اأو تغيري ال�صمري داخل الن�ض، كما الحظت يف اأغلب رواياتنا 

املحلية. 

األعاب �صكلية مار�صتها بع�ض مناذج الرواية العربية واملحلية بطريقة مبالغ فيها.  هذه 
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غري  اجتماعية  اأحداث  اأو  فجة  م�صادفات  على  نه�صت  نها  الأ فيها  ال�صنعة  ات�صحت  ولكن 
منطقية وغري اأدبية اأو من جانب اآخر الذت باللغة ال�صحافية املبا�صرة لكي تكتب اأكرب كم من 

الن�صو�ض الروائية. 

الرواية احلديثة روؤية جديدة للفن وللحياة، روؤية ت�صتفيد من القدمي لكن ال تركن حتت 
جداره، البطل يقول يف �ض 51 »قالت يل �صوف تنه�ض روح جديدة يف داخلك و�صوف تنهمر 

�صعرا وغناء ورق�صا لكي تنف�ض غبار ال�صنني العالق يف روحك القدمية«. 

موؤجل«  »ك�ئن  كت�بة  يف  ه�ج�صك  ك�ن  هل  �لطفرة،  بعد  م�  �أزمة  تر�صد  �لرو�ية   $
زمة رو�ئي�؟ مع�جلة ور�ص هذه �لأ

- مل يكن هاج�صا اأ�صا�صيا، رغم ما تركته الطفرة من اآثار ندوب �صوداء يف حياة املجتمع 
ن  على كل امل�صتويات، ال اأريد يف الن�ض ال�صردي اأن اأق�صد هدفا بذاته مهما كانت اأهميته الأ
ن تتعامل مع فن بروؤية جديدة وذي  نك االآ اأي�صا الأ هذا الهدف ال�صخم نتيجة ولي�ض �صببا، 
ن الن�ض يتحرك �صمن هذه  طبيعة خا�صة، مبعنى ن�ض مفتوح الدالالت على هموم واقعة، والأ
الفرتة الزمنية، فقد كانت ندوب الطفرة وهواج�صها و�صلبياتها جزءا مهما من �صور الن�ض، 
والفو�صوية  والغام�صة  ال�صعبة  االنتقالية  الفرتة  هذه  يف  يتحركون  كانوا  الن�ض  اأبطال  ن  الأ
ال�صياحي  ولي�ض  »اجلاد«  احلقيقي  دب  واالأ العايل  لل�صرد  يكون  مرحلة  تقرتب  فهل  بامتياز. 
قوة تثوير اللغة يف الواقع، لغة حتاول ت�صكيل وعي املجتمع بروؤية حديثة يف جوانبه ال�صيا�صية 
اللغة  اأو  والغزلية  اللفظية  لعاب  االأ لغة  ولي�صت  بداع  االإ لغة  واالقت�صادية،  واالجتماعية 
ال�صحافية اجلافة، ناأمل ذلك يف ظل وجود كوكبة م�صتقبلية من املواهب ال�صردية اجلديدة 
ن�صاري،  يف بالدنا مثل ليلى اجلهني، عبد الرحمن الدرعان، زياد ال�صامل، عبد الواحد االأ

وغريهم من املبدعني واملبدعات. 

�لتن�ق�ص�ت  مالم�صة  فيه�  متت  موؤجل«  »ك�ئن  لرو�ية  رو�ئي  كم�صرح  �لري��ص   $
روؤيته  من  �لك�ئن  ت�صرق  �لتي  �ل�صريعة  �لجتم�عية  �لتحولت  �أي�ص�  ن�ص�ن،  �لإ وعذ�ب�ت 

�ملنطقية مل� يحدث.. �ل�صوؤ�ل هن� كيف ُيكتب �لع�مل �ل�صري للمدن رو�ئي�ً؟

ن ميكن القول اإن العامل ال�صري للمدن اأ�صبح جزءا ال يختلف عن عاملها املك�صوف،  - االآ
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اأ�صبح على و�صك التماهي، ففي احلياة احلديثة اليوم فقد ال�صري �صريته اإىل حد ما، وفقد 
املنطقي منطقيته، ويفرت�ض اأن يتجاوز القارئ الواعي هذا الولع بال�صور ال�صرية التي تركز 
يف  قراأنا  كما  الن�ض،  داخل  مو�صوعية  قيمة  بال  املقحمة  اجلن�صية  ال�صور  على  الغالب  يف 
بع�ض الروايات املحلية. ولهذا ي�صبح تناول حلظات احلياة احلديثة اأدبيا بالنظرة التقليدية 
م�صتوى  وعلى  الروؤية  م�صتوى  على  اجلديد  تقدمي  على  قادر  غري  دب  لالأ واملاألوفة  ال�صائدة 
املعاجلة، ونحن جميعا نالحظ اأن اأغلب الكتاب والكاتبات لدينا يدركون هذا يف اأحاديثهم 
دباء  ال�صحافية، لكن الروؤية احلديثة املفقودة، والروؤية التقليدية الرا�صخة يف ذهنية اأغلب االأ
ن مع  جتعلهم يقدمون اأدبا تقليديا اإىل حد كبري على م�صتوى الرواية املحلية التي ت�صدر االآ
يهام بحداثة ما. ولهذا ميكن القول �صمن  بع�ض احلركات يف ال�صكل فقط ولي�ض الروؤية، لالإ
ن�صان الذي جرفه تيار التحوالت املكانية واالجتماعية مل يكن على م�صتوى  ال�صياق ذاته: اإن االإ
من الوعي مبا يحدث متاما، ل�صبب ب�صيط اأنه مل ي�صارك يف �صنع احلدث، ولهذا �صاحب تلك 
مرا�ض النف�صية واالجتماعية املهملة على  ن الكثري من االأ اأراها ممتدة حتى االآ الفرتة التي 

دبية وال�صحافية.  م�صتوى املعاجلة االأ

��صميه �جليل �ل�ص�ل.  ربعيني �لذي  $ خ�لد بطل �لرو�ية رمب� ك�ن ميثل �جليل �لأ
موقفه ملتب�ص جت�ه م� يحدث.. هذه �لروؤية �مللتب�صة هل هي متثل روؤية جليل ك�ن على 

ه�م�ص �لطفرة؟

اأ�صرية  اأ�صياء جوهرية  - اجلميع جرفه غبار الطفرة وحتى الذين ك�صبوا ماديا فقدوا 
جتاوزات  ب�صبب  ال�صفة  هذه  فقدوا  حمرتمني  كانوا  الذين  من  والكثري  مهمة،  واجتماعية 
وتنازالت كبرية منهم جتاوزت اخلطوط احلمراء للمحافظة االجتماعية بخ�صو�ض م�صائل 
مبدئية، وبالفعل ظهر جيل �صال كان يف املنطقة الو�صطى بني تيارات متطرفة تتجاذبه، ومل 
الواقع االجتماعي اجلديد. وخالد  تناق�صات ومتغريات  يكن واعيا متاما ملا يدور حوله من 
البطل افرتا�صا لي�ض ناقما، لكنه يدور باأ�صئلته ال�صالة واحلائرة جتاه واقع واأحداث متناق�صة 

مل ي�صارك يف �صنعها ومل يجد اإجابة. 

$ على طريقة �ملخرج يو�صف �ص�هني يف �إخر�ج �أفالمه ك�نت ح�لت �ل�صرد يف �لرو�ية 
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ت�أتي كم�ص�هد �صريعة �أو ك�لوم�صة �خل�طفة، و�لنتق�ل من ح�لة �إىل ح�لة �أخرى يحت�ج 
�إىل ق�رئ يقروؤه� بذهنية �ص�فية.. هل ترى هذ� �لتكنيك يف كت�بة �لرو�ية هو �حل�لة �ملثلى 

للرو�ية �حلديثة؟

دب احلديث، تلك املنطقة  قرب اإىل روح منطقة االأ - رمبا لي�صت احلالة املثلى، لكن االأ
ن تراكمات هذا  التي قلبت مفاهيم الفن راأ�صا على عقب، واأ�صبح الهام�صي هو اجلوهري الأ
اأو  ال�صريعة  امل�صهدية  حتى  لكن  كذلك؟  األي�ض  الكربى،  حداث  االأ ت�صنع  التي  هي  الهام�صي 
الوم�صة اخلاطفة واالنتقال من حالة اإىل حالة، كلها تاأتي �صمن �صياق اأو ن�صيج درامي واحد 
متما�صك بقدر ما هو قابل لالنفالت لو اأراد القارئ اأن يفلته ويقراأه بحرية التقدمي والتاأخري 
حداث مت�صظية داخل ف�صول الن�ض، لكنك ال تالحظ و�صفا مبا�صرا اأو جمانيا  ن االأ مثال، الأ
دانة داخل اأجواء  من اأجل الو�صف فقط واال�صتعرا�ض، ال تالحظ اأي�صا اإدانة مبا�صرة، لكن االإ
خرى.  الن�ض مثل الرائحة، ال تالحظ حماولة ا�صتجداء تعاطف �صاذج للبطل، اأو للحاالت االأ

$ �إىل �أي حد ك�ن فهد �لعتيق مبثوث� يف �لرو�ية.. لي�ص على �صكل �صرية ذ�تية ولكن 
على م�صتوى تد�خل ي�صمح بروؤية هذ� �لك�ئن �خلفي؟

»اإذعان  بالذات  كتبي،  ب�صيط جدا يف  ب�صكل  مبثوثة  الذاتية  �صريتي  اإن  القول  اأ�صتطيع 
لو  واأظن  ب�صيطة جدا،  نعم يف حدود  »كائن موؤجل«،  رواية  واأي�صا  و«اأظافر �صغرية«  �صغري« 
الروائي  الن�ض  الطفولة فقط يف  اأو جتربة  الذاتية  يعتمد فقط على �صريته  اأن  حاول كاتب 
بداع والفن، ل�صبب اأن ال�صرية اإطار حمدد يربط  ملا ا�صتطاع اأن يقدم جديدا على م�صتوى االإ

طارات والرباويز.  الكاتب، والكاتب احلقيقي يرف�ض االإ

حد�ث  حد�ث ه�م�صية، جند مرور� ع�بر� لأ $ بينم� جند يف �لرو�ية تدويًن� عميًق� لأ
�أهميته يف  ت�أتي من  رو�ئًي� ل  �أن قيمة �حلدث  يعني  �لكويت مثاًل، هل هذ�  مهمة كغزو 

�لو�قع بل مب� يخدم و�قع �ل�صرد.. �أنت كيف تنظر �إىل هذه �مل�ص�ألة؟

ن له عالقة باملفهوم احلديث للرواية، ورمبا اأملحت اإىل هذا حني  - �صوؤال مهم جدا الأ
املتعارف  الرواية  تركز عليها عادة  التي  ال�صخمة  حداث  االأ اأهملت  »كائن موؤجل«  اأن  اأكدت 
اأهمية ملو�صوعها يف الغالب، مثل ما ذكرت يف �صوؤالك هذا من غزو العراق  عطاء  عليها، الإ
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الكويت اأو تظاهرة انفعالية مثل قيادة الن�صاء ال�صيارات يف تلك الفرتة، وركزت الرواية على 
هي  والهام�صية  ال�صغرية  الرتاكمات  هذه  اأن  ل�صبب  بدقة،  ور�صدتها  ال�صغرية  التفا�صيل 
نتيجة  جمرد  هي  ال�صطح  فوق  الظاهرة  ال�صخمة  حداث  االأ هذه  الكربى،  حداث  االأ اأ�صباب 
هذه  من  االقرتاب  احلديث  دبي  االأ الن�ض  يف  يفرت�ض  ال�صطح،  حتت  كامنة  كانت  �صباب  الأ
�صاءة هموم الواقع بروؤية عميقة خلدمة احلاالت  التفا�صيل ال�صغرية والتناق�صات املرتاكمة الإ

امل�صرودة يف الرواية. 

حد�ث �لرو�ية،  كرث مالءمة لأ $ ك�ن عنو�ن �لرو�ية �ملقرتح »طعم �ل�صكر« و�أجده �لأ
�صي�ء ع�لقة يف ذ�كرته و�أي�ص� يف �صفتيه.. هل تتفق معي �أن »ك�ئن  فبطل �لرو�ية م� ز�لت �لأ

موؤجل« عنو�ن ي�صلل ق�رئ �لرو�ية �إىل حد م�؟

- فعال قد يكون عنوان »طعم ال�صكر« اأكرث مالءمة ب�صبب كونه ظل عالًقا يف ذاكرة خالد 
ا، اإن جاز التعبري، لكن  ن واأكرث قربا للقارئ ب�صبب و�صوحه ومبا�صرته و�صكريته اأي�صً حتى االآ
نه يعرب عن اأحالمه وحرياته واأفراحه املوؤجلة، رمبا ميكن القول  »كائن موؤجل« لي�ض م�صلال الأ
اإن عنوان »كائن موؤجل« على امل�صتوى الفني اإيحائي قابل للتاأويل، وهذا ما جعلني اأف�صله على 

مبا�صرة »طعم ال�صكر«. 

بذ�كرة  جديرة  رو�ية  ي�صنع  حد  �أي  �إىل  �ملعي�ص  �لو�قع  يف  و�له�م�صي  �لع�دي   $
�ملتلقي؟

- حماولة اكت�صاف غري العادي يف العادي، اأو غري املاألوف يف ال�صور االجتماعية املاألوفة، 
بداعية، وتقدم جديدا يف الروؤية ميكن اعتباره  عملية اأدبية جميلة وتك�صف اإمكانات الن�ض االإ
اأن يكون الن�ض الروائي متنوعا ومتعدد  اأف�صل  حوال  دبي، ويف كل االأ خ�صو�صية ال�صوت االأ
فكار وال�صور وامل�صامني وال يعتمد فكرة اأو طريقة واحدة، كلما كان الن�ض ال�صردي متنوعا  االأ

اأ�صبح اأكرث غنى واأكرث ثراء. 

�أن  على  معي  تتفق  هل  موؤجل«،  »ك�ئن  على  يديولوجي  �لأ �لهم  طغي�ن  نتلم�ص   $
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�لرو�ية �ملحلية تفتقد هذ� �لهم �لذي ك�ن ط�غي� على جتربة �لثم�نيني�ت؟

الروايات  اأحب  ال  اأين  رغم  اأيديولوجي  كلمة  ترديد  يام  االأ هذه  يكرث  ملاذا  اأدري  ال   -
ال�صيا�صية املبا�صرة، فهل كل ن�ض يطرح يف بع�ض ف�صوله اأ�صئلة الواقع يعترب موؤدجلا. وهل 
نها تناولت يف اأحد  »مائة عام من العزلة« ملاركيز على �صبيل املثال ولي�ض الت�صبيه موؤدجلة الأ
ف�صولها الظلم الذي تعر�ض له الفالحون الفقراء على اأيدي �صركات املوز، علما اأنه يف رواية 
اأ�صئلة الواقع وهمومه، مثل ف�صل  »كائن موؤجل« ف�صول حلمية و�صاعرية وذهنية بعيدة عن 
�صوات والروؤى وامل�صامني  يقظة غري �صريحة واأجزاء اأخرى من الرواية، وهذا هو التعدد يف االأ

مكان.  الذي اأحاوله قدر االإ

املصدر:
جريدة اليوم: 2004/11/02.
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  في حوار عن رواية »عيون قذرة« قماشة العليان:

ال أطارد فراشات ملونة وال أرسم صورًا مطابقة للواقع

قن�ع�ته�  عن  كبري  حد  �إىل  تتخلى  �لعلي�ن  قم��صة  وجدن�  قذرة  عيون  رو�ية  يف   $
�ل�صردية يف كت�بة �لرو�ية �صو�ء على م�صتوى �لتكنيك �أو �للغة. كيف تر�صدين �مل�ص�فة بني 

�لرو�ي�ت �ل�ص�بقة ورو�يتك �جلديدة عيون قذرة؟

- امل�صافة هي ذات امل�صافة التي قطعتها بني دروب احلياة منذ بداأت الكتابة واأ�صدرت 
اأول جمموعاتي الق�ص�صية.. طالبة اجلامعة وعيون مملوءة بالده�صة وفرحة االكت�صاف لعامل 
الق�صة املمتع.. روائح املواد الكيمائية وهي تت�صلل عرب بداياتي املتعرثة يف الرواية.. براءة 
وعفوية و�صدق يف مواجهة الكذب واخلداع والتلون.. �صدمات متتالية.. دموع.. اأمل.. ومي�ض 
الرواية  مكثفة يف  قراءات  ب�صلة..  دب  لالأ وال متت  اأدبية  وحروب غري  اأدبية  فرح.. حروب 
وال�صري والرتاجم.. تنقل من املكان اإىل الالمكان اإىل ف�صاءات رحبة ت�صع كل �صيء وت�صيق 
عن كل �صيء.. التقوقع حول الذات يف زاوية حالكة ال�صواد ت�صيئها دموع براقة.. اإطاللة فرح 
مل. كلها.. كلها كانت  ر�ض بال�صماء.. العمل.. احللم.. االأ اأبراج عاجية ت�صل االأ �صاهق من 

مفردات اأجازت يل �صرعة اجتياز امل�صافة بني املا�صي واحلا�صر. 

$  �للغة يف �لرو�ية تك�د تكون على عدة م�صتوي�ت متب�ينة. م� �صر هذ� �لتب�ين يف لغة 
�لرو�ية؟

بع�ض  الرواية يف زمن طويل  اأنني كتبت هذه  ما هنالك  مر.. كل  االأ �صر يف  يوجد  - ال 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

3��

ال�صيء فكنت اأهجرها كثريًا ثم اأعود اإليها بحب ووله قد يقل زمن الهجران اإىل اأيام معدودة 
وقد يطول اإىل اأ�صابيع طويلة قد متتد �صهرًا اأو اأكرث.. وكما النحلة التي متت�ض رحيق الزهور 
فرمبا ي�صادف يوم اأعود اإىل روايتي وقد انتهيت توًا من قراءة مكثفة يف �صتى املجاالت وقد 

ي�صادف يوم اآخر اأكون فيه م�صتهلكة لغويًا من كتابة املقاالت والق�ص�ض الق�صرية.. 

نثوي �ل�صعيف  $ منوذج �ص�رة بكل عذ�ب�ته� وتعبه� �لنف�صي هل هو تكري�ص للنموذج �لأ
يف �ملجتمع �ل�صعودي؟

حد.. هو جمرد منوذج بني ع�صرات النماذج التي يزخر  - منوذج �صارة لي�ض تكري�صًا الأ
بها جمتمعنا.. فكما هو منوذج �صارة الفتاة ال�صعيفة املتخاذلة فهناك يف الرواية مناذج عدة 
حا�صي�ض ومنوذج العمة البخيلة الفاترة ومنوذج  نانية املتبلدة االأ م االأ للمراأة منها منوذج االأ
ب القوية املت�صلطة.. �صارة هي حالة خا�صة قد نرى لها مثيالت يف جمتمعنا لكنها  زوجة االأ

عم.  غلب االأ لي�صت االأ

ب يف موقف  �صرة جند �لأ م هي �صبب �ل�صي�ع و�صت�ت �لأ $ يف �لرو�ية بينم� ك�نت �لأ
�لنقالب  هذ�  تف�صرين  مب�ذ�  �لزوجة.  �أن�نية  �صحية  �أ�صبح  �أنه  درجة  �إىل  جد�.  �صعيف 

لديك يف تب�دل �أدو�ر �ل�صحية بني �لرجل و�ملر�أة؟

- قلت مرارًا اإنني ل�صت مع املراأة �صد الرجل.. اأنا روائية وق�ص�صية والق�ض فن.. والفن 
الواقع،  حيوية  فيها  وتلقائي،  طبيعي  ب�صكل  تتفاعل  قطاعات  اأو  احلياة  من  لقطات  اختيار 
على  حروفًا  ذاتي  فيه  اأعت�صر  اأدبي..  باأ�صلوب  اأتناولها  التاريخ  وحركة  احلدث،  وحرارة 

الورق. 

ب يف هذه الرواية  لذلك اأكتب ما يلفتني وما اأتاأثر به �صلبًا واإيجابًا.. اأما ملاذا اأ�صبح االأ
ب �صريرًا واملراأة �صعيفة فهذه  �صعيًفا واملراأة اأنانية عك�ض روايتي ال�صابقة التي كان فيها االأ
احلياة  من  مواقفنا  ولي�صت  ونلم�صها  ون�صمعها  نراها  التي  احلياة  ومواقف  الب�صر  طبيعة 

نف�صها!!

$ كثري� م� يتهم �لرو�ئي �ملحلي ب�نه يكتب من ذ�كرة مكتبية. حيث ل جند �جلدية 
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يف �ل�صتغ�ل على �لرو�ية �صوى م� تكتنزه �لذ�كرة. يف عيون قذرة هل لن� �ن نتعرف على 
كيف مت �ل�صتغ�ل على كت�بته�.. ؟

- مل يكن ا�صتغاال بقدر ما هو اإبداع.. اأي اإنني مل اأخرت اأو اأفتعل اأو اأدِع يف روايتي.. ومن 
بالوعي،  اأو م�صنوعًا  اأو مق�صودًا  اأنه ال ي�صع �صيئًا مرتبًا  الروائي حقًا يعرف  يدرك نف�صية 
لكن العمل الفني ياأتي وحيًا ويخرج من الالوعي اأو كما قال ال�صاعر الراحل نزار قباين اإن 
اأقراأ ما كتبت واأنده�ض كيف  اأكتبها.. وكثريًا ما  اأنا الذي  الق�صيدة هي التي تكتبني ول�صت 

فكار على هذا الن�صق وكيف جاء التعبري بهذه الكلمات.  تتابعت االأ

ن�صانية وعطاءاتها  ويقول علماء النف�ض يف تف�صريهم لهذه الظاهرة: اإن خزائن النف�ض االإ
واأحا�صي�صها املتدفقة �صيء ال حدود له وعندما يق�صم اهلل �صبحانه وتعاىل ويقول )ونف�ض وما 
�صواها( فاإن وراء ذلك اأ�صرارًا هائلة.. وباملنا�صبة فهنالك فرع من فروع علم النف�ض ا�صمه 
اأنه يخرتع،  الروائي على حد تعبري )روب جرييه( تكمن يف  اإن قوة  بداع(..  االإ )علم نف�ض 

ويخرتع يف حرية دون اأن يتقيد بنموذج اأو مثل. 

$  هل هذ� �لتحول يف عيون قذرة �صو�ء على م�صتوى �للغة �أو �ل�صرد ��صتج�بة مل� ك�ن 
يطلبه �لنق�د من قم��صة يف رو�ي�ته� �ل�ص�بقة؟

- اأحرتم النقاد واأكن لهم كل ود وتقدير لكن هذا التطور يف م�صتوى كتاباتي يعود يل يف 
ول.. بداأت الكتابة قبل الع�صرين.. ا�صتمررت بحما�ض وعدم ن�صج مع اإ�صرار.. حتول  املقام االأ
احلما�ض اإىل اإدمان مع رواية )اأنثى العنكبوت( تناثرت بعدها الق�ص�ض الق�صرية واأدخلتني 
يف دوامة الع�صق لعامل الرواية فكتبت )عيون قذرة( وعندما اأكتب فاإنني ال اأهتم وال اأرى من 
اأغوار ذاتي قبل  حويل.. اأمتطي قلمي على اأجنحة ال�صدق واخليال ليحلق بي بعيدًا �صابرًا 
مل بعيدًا عن اآراء من حويل  مل واالأ خرين لي�صوغ احلرف مطرزًا بذات االأ اأن ي�صرب اأغوار االآ

�صواء كانوا نقادًا اأو غريهم. 

تعبه�  من  ب�لرغم  ولكن  خ��صة.  ح�لة  هي  �لرو�ية  بطلة  �ص�رة  �أن  تفهمن�  م�  إذ�  �  $
�لت�صرف وله� ذ�كرة ق�درة على  �أنن� جنده� �صخ�صية قوية متم��صكة. جتيد  �إل  �لنف�صي 
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حد�ث. كيف تربرين مت��صك هذه �ل�صخ�صية و�إ�ص�بته� ب�ملر�ص �لنف�صي؟ ��صتح�ص�ر �لأ

- هناك اختالف كبري بني مر�صى العقول ومر�صى النفو�ض.. كثريون يت�صورون املري�ض 
النف�صي قلقًا حائرًا نظراته زائغة.. يداه ترجتفان، عقله مت�صتت.. اأفكاره ممزقة على اأر�صفة 
الزمن.. وهذه النظرة خاطئة فلو تبحرت يف علم النف�ض وزرت كثريًا من م�صت�صفيات الطب 
مرا�ض درجات وخطوطا وم�صتويات تتفاوت فيما بينها. فهناك  دركت اأن لهذه االأ النف�صي الأ
واأيامًا يف  النف�صي  ال�صحو  قمة  اأيامًا يف  املتذبذب..  وهناك  دراك متامًا  االإ الفاقد  املري�ض 
جحيم من القلق وال�صياع، اأي�صًا هناك املري�ض العادي متامًا لكن بداخله �صراعات واإحباطات 
نه يعاي�صها وحده بعيدًا عن اأعني النا�ض كمر�ض االكتئاب والقلق  وانفعاالت �صتى ال نراها، الأ
من  نف�صية  يف  تبحرت  لو  بل  النف�صية.  مرا�ض  االأ من  وغريها  الب�صيط  واالنف�صام  النف�صي 
حولك من الب�صر لوجدت اأغلبيتهم مر�صى )�صواء بداء العظمة اأو ال�صعور بالنق�ض اأو الغرور 
اأو...( وبطلة روايتي هي من هذا ال�صنف ويوجد مثلها الكثري يف زحام الب�صر لكن رمبا الكثري 

ال يعرفون عنهم �صيئًا. 

خرى �لتي �قت�صمت مع �لري��ص �ملك�ن يف �لرو�ية. ك�نت ح��صرة  $ لندن هي �ملدينة �لأ
بتف��صيل �أكرث و�صوح�ً من �لري��ص. بينم� �صهدن� تغييب� ملالمح �لري��ص. مل�ذ� ك�ن هذ� 

�لتب�ين يف �لتع�مل مع �ملدينتني؟

خر الذي ال نعرفه �صواء كان ب�صرًا اأو حلمًا اأو  - كل ما هنالك هو ت�صليط ال�صوء على االآ
مان اإىل املدينة  م، احل�صن، االأ مدينة!!.. �صارة وفي�صل بطال روايتي ينتقالن من املدينة االأ
م خفية ت�صيء املكان بني الفينة والفينة  احللم، الغربة، املجهول فال بد اأن تبقى مالمح االأ
بينما ت�صود امل�صرح املدينة احللم رغبة يف اكت�صافها والبحث بني خفاياها عن خيط يقودهما 

اإىل عني احلياة. 

$  عن حك�ية �ملر�ص جند �ص�رة مري�صة نف�صًي� مبعنى �ملر�ص �لد�خلي وجند �أي�ص� 
إذ� م� لحظن� �لعمر �ل�صغري لكل من  � ب�ل�صكري مبعنى �ملر�ص �لظ�هري. و� في�صل مري�صً
مر  مر��ص لدى �ل�صخ�صيتني. وهل ك�ن �لأ �ص�رة وفي�صل هل من دللة على وجود هذه �لأ
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إليه� من خالل عالقة �ملر�ص ب�ل�صخ�صية؟ عفوًي� �أم هن�ك دللة ت�صريين �

مرا�ض ال عمر لها وال زمن.. ت�صيب الكبري  مر ب�صكل عام فاإننا جند االأ - اإذا نظرنا لالأ
املراأة والرجل.. بل رب رجل جاوز اخلم�صني بدون مر�ض وجند طفاًل يف عمر  وال�صغري.. 
اخلم�ض ال�صنوات م�صاًبا بداء ال�صكري.. لكن املعنى املبطن يف روايتي هو اأن ال�صقاء متعدد 
مل واملر�ض وغربة النف�ض.. في�صل ميثل الهروب واالنفالت خارج حدود الوطن  الوجوه يحوي االأ
مل ليجد نف�صه حبي�ض اأمل اأ�صد م�صا�صة و�صرارة وهو املر�ض الع�صوي املزمن الذي  واأ�صوار االأ
ال براء منه وال دوء. �صارة متثل الوحدة واالنطواء والتقوقع حول الذات واالرتداد املوؤمل نحو 
املا�صي لينق�ض عليها املر�ض النف�صي فيهتك اأ�صتارها ويعريها ويدفعها نحو جمتمع هاربة هي 

منه فتقع يف قب�صته م�صرية ال خمرية. 

$ يبدو في�صل منوذج� لل�ص�ب �ملتن�ق�ص ورمب� لندن ف�صحت تن�ق�صه فنجده يدين 
بع�ص �ملم�ر�ص�ت �لتي ت�صدر من �ل�صخ�صي�ت �ملحلية لتي تزور لندن. وجنده �أي�ص� يتو�ط�أ 
ن تكون ل�ص�رة عالقة حميمة مع روبري. و�صوؤ�يل كيف تر�صدين هذ� �لتن�ق�ص  يف �صمت لأ

يف مالمح �صخ�صية في�صل �لذي بد� و��صح�ً من خالل �ل�صرد؟

- كل منا يحمل تناق�صًا داخله واإن اختلفت الن�صب.. هناك من يعي�ض تناق�صًا �صارخًا 
فا�صحًا يف جميع جوانب حياته وهناك من يبدو عليه اأحيانًا ويف مل�صات خاطفة عدم تطابق 
بني اأقواله واأفعاله لكنها وم�صات ال ت�صفي عليه واقعًا ملمو�صًا.. هذا اأواًل وثانيًا في�صل عا�ض 
انفتاحًا كبريًا على جميع امل�صتويات بانتقاله من الريا�ض املدينة املغلقة اإىل لندن وعوامل من 
كان  لندن  اإىل  بدايات ح�صوره  ويف  رغم هذا  لكنه  ناظريه  واأمام  يديه  بني  احلريات ترتى 
ي�صتنكر كل ما يخد�ض حياءه املتوارث واأخالقيات تربى عليها وعا�صت حتت جلده.. بيد اأنه 
فيما بعد وبتغلغل املجتمع الغربي داخل كيانه وبانهيار القيم واملثل العليا لديه وبعد انغما�صه 
يف املحرمات تدريجيًا بداأ يفقد توازنه ومن ثم يت�صاهل ولكنه ال يتواطاأ اأبدًا يف التمهيد لهذه 
العالقة ومل يكن يدري اأ�صاًل اأنها ممكن اأن حتدث ول�صقيقته بالذات التي متثل له رمز الطهر 

والرباءة. 

�صو�ت �ل�صردية يف �لرو�ية. وجدن� �أن �للعبة �ل�صردية يف �لرو�ية  $  يف م�ص�ألة تعدد �لأ
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�صو�ت �ل�ص�ردة فر�ص� متك�فئة يف �لبوح.  تقت�صي ب�أن متنح �لأ

اأن  اأ�صوات اأخرى ت�صتحق  اأن �صارة ا�صتاأثرت بامل�صهد بينما غابت  - ولكن الذي حدث 
ب مثال؟ تقول ك�صخ�صية االأ

حوال.. فلكل رواية ظروفها واأحداثها وتكنيكاتها  - لي�صت قاعدة فنية ولي�ض يف كل االأ
�صا�ض  نها هي حمور العمل الروائي وهي االأ �صواء على �صارة الأ املختلفة.. فقد ارتاأيت ت�صليط االأ
�صل ومنها تنبت الفروع.. يتمها امل�صنوع وعذابها املم�صوغ.. حريتها امل�صرتدة  والف�صل واالأ
عمر  من  امل�صروقة  م�صراتها  اآمالها..  اأحالمها..  �صيًئا..  يعطي  وال  �صيء  كل  ياأخذ  زمن  يف 

احلياة. 

$ يف �للحظة �لتي ك�نت �ص�رة تغ�در فيه� لندن ويف طريقه� للمط�ر �خت�رت �أن جتل�ص 
إ�ص�رة �إىل عودته� �إىل ح�لته� �لطبيعية بعد �لتغري �لط�رئ  � يف �ملقعد �خللفي وبحج�به� 
�لذي حدث له� يف عالقته� مع روبري. هذ� �مل�صهد ك�ن مكتوب� بلغة ب�صرية. وهذ� �مل�صهد 
يبدو بتف��صيله �أقرب للم�صهد �ل�صينم�ئي. �إىل �أي حد جتدين ح�صور �جل�نب �لب�صري 

يف رو�يتك؟

قال فلوبري: )املوؤلف ينبغي له اأن يكون حا�صرًا يف كل مكان ومرئيًا يف غري مكان( لذلك 
ال�صرورة  الن�ض ومتليه  يقت�صيه  اإال ح�صبما  الن�ض  التعبريية يف  ال�صور  اأقحم  اأن  اأحاول  ال 
خلق  هو  بداع  فاالإ الواقع..  من  �صل  االأ طبق  �صورًا  األتقط  اأو   ملونة  فرا�صات  اأطارد  ال  فاأنا 
ح�صا�ض والروؤى وقد قال جنيب حمفوظ: )احلجر يف اجلبل ال قيمة له اإال  وممازجة بني االإ
عندما نوظفه( وهذا امل�صهد بالذات كان بحاجة اإىل كثافة ت�صويرية واأعتقد باأنني قد جنحت 

يف ذلك. 

$ هل ك�ن �صفر �ص�رة �إىل لندن هو للحمل بطفل �خلطيئة. م� �أق�صده هل مالم�صة 
من  بد  ل  ك�ن  ح�ص��صية.  ذ�ت  ق�صية  ميثل  و�لذي  �ملجتمع  يف  عنه  �مل�صكوت  �جل�نب  هذ� 

�لتح�يل عليه ب�أن يحدث خ�رج �ملك�ن �ملحلي؟

- مل يكن �صيئا مرتبا وال حتاياًل من الروائية. واإذا كنت تق�صد اأنني قد اخرتت لندن 
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لهذا املو�صوع بالذات ف�صدقني مل يكن هذا وارًدا اأبداأ.. فهذه التجاوزات واالنتهاكات حتدث 
يوميا ويف كل مكان �صواء يف مدينة احلرية لندن اأو حتى يف اأم القرى مكة املكرمة!! وهذا �صيء 

معروف ومتداول.. هي ق�صية اأ�صخا�ض ومبادئ وقيم ولي�صت ق�صية مكان !!

$ بهذه �لنتق�لة يف روؤيتك للرو�ية هل نقول �إن قم��صة �صوف تخ�صر بع�ص� من قر�ئه� 
�ل�ص�بقني �لذين ك�نو� يجدون يف رو�ي�تك لذة �حلك�ية �مل�صرودة بلغة ب�صيطة ؟

بداعي وال  - هناك �صحر بني املبدع واملتلقي وحبل �صري متني ال ينتهي بوالدة العمل االإ
ت�صلني عباراتهم  نوعها..  بقرائي هي عالقة منوذجية فريدة من  بقراءته.. عالقتي  حتى 
امل�صمخة بعطر املحبة عرب كل و�صائل االت�صال املتاحة يتابعون خطواتي كلها.. يقروؤون كل 
ما اأكتبه ولو كان �صطرًا يف جريدة.. مقاالتي، ق�ص�صي، رواياتي، يتتبعونها ويتوا�صلون معي 
ب�صاأنها ويل �صداقات رائعة مع الكثري منهم لذلك اأقولها بكل ثقة اأعتقد اأنني بهذه الرواية 

�صاأك�صب املزيد من القراء ال العك�ض. 

املصدر:
جريدة اليوم:  26 يوليو 2004م.



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

3�2

الروائية : قماشة العليان :

حينما أكتب ال أرى إال نفسي.. وال يهمني من يقرأ لي

هل   .. �لعنكبوت  �أنثى  رو�ية  من  رو�ئًي�  �نطلقت  �لعلي�ن  قم��صة  �أن  يرى  �لكثري   $
تتفقني مع هذ� �لقول .. وهل هذ� ي�ص�در �أهمية جت�ربك �لرو�ئية �ل�ص�بقة ؟

- نعم ال اأنكر فاأنا فعاًل انطلقت من رواية »اأنثى العنكبوت»، وهى البداية احلقيقية يل 
�صن  يف  بدايتي  كانت  حيث  معروف  هذا  يف  وال�صبب  روائيا..  اأم  الق�ض  م�صتوى  على  �صواء 
بالقراءة  هوايتي  و�صقل  القراءة  تكثيف  مع  لكن  فقط الغري..  الهواية  على  اعتمادا  مبكرة 
�صافة  واالطالع امل�صتمر وتطور اأدواتي الفنية اأ�صبحت بحمد اهلل اكرث متكنا من جتربتي باالإ
اىل املعاي�صة احلياتية املختلفة وهذا ال ي�صادر اأهمية رواياتي ال�صابقة لكن كما تكونت لدي 
مور واأهدايف التي اأومن بها فاإن هناك تطوًرا وا�صًحا وملمو�ًصا يف م�صريتي  نظرتي اخلا�صة لالأ
اأن نادي الق�صة يف جدة ي�صر على قراءة  مر  الروائية .. ومن العجيب والغريب يف هذا االأ
رواية كتبتها يف بداياتي وهي »عيون على ال�صماء» كتبتها واأنا يف الع�صرين من عمري وحازت 
على جائزة اأبها لكنها لي�صت م�صتواي احلقيقي وال متثلني ولن اأ�صتفيد �صيًئا من قراءتها اأو 

نها بالن�صبة يل ال متثل �صوى مرحلة البداية التي اجتزتها منذ زمن طويل 0 نقدها الأ

$  رو�ي�ت قم��صة جتد رو�ًج� من فئة �ل�صب�ب.. هل هذ� �ل�صن هو �لق�رئ �لذي تبحثني 
عنه ؟

- �صدقني اأخي حني اأكتب فاإين ال اأرى �صوى نف�صي فقط وال اأت�صور اأحًدا خارج ذاتي وال 
يهمني من يقراأ يل طفال كان اأم كهال .. لكن الذي اأفهمه واأدركه جيدا اأن اأي قارئ يبحث 
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عما يهمه ويجد له �صدى داخل نف�صه ومبا اأنني اأكتب عن مرحلتي التي اأعي�صها ف�صيء طبيعي 
اأن يقراأها من يعي�ض نف�ض املرحلة ويري فيها ذاته .. وهذه لي�صت تهمة اأنفيها بل �صرف ال 
اأدعيه .. فاإذا ا�صتطعت اأن اأ�صل اإىل فئة ال�صباب يف املجتمع فقد و�صلت اإىل اأكرث من ن�صف 

املجتمع وهذا فخر يل.

�ل�صلطة  تكر�صني  بهذ�  و�أنت   .. وم�أزومة  �لعلي�ن م�صوهة  قم��صة  رو�ي�ت  �ملر�أة يف   $
يف  �لقدوة  �لبطلة  غي�ب  يعني  هذ�  هل  �صعف..  �لأ �ملر�أة  منوذج  �ختي�ر  فى  �لذكورية 

رو�ي�تك؟

- اأنا ابنة هذا املجتمع وما اأكتبه اأو اأعرب عنه هو نتاج هذا املجتمع الذي اأعي�ض فيه .. 
فلم اأكتب يوما عن فتاة تقود ال�صيارة اأو ترق�ض مع �صديقها يف دي�صكو .. اإنني بب�صاطة اأكتب 
اإنها تعي�ض  لي�صت م�صوهة وال ماأزومة  .. واملراأة يف ق�ص�صي  اأ�صمعه  اأعي�صه وما  اأراه وما  ما 
عادات وتقاليد عا�صت معها وفر�صت عليها وال متلك اإال االن�صياع لها واإال اعتربت خارجة 
عن التقاليد.. هل ير�صى اأي رجل يف جمتمعي اأن ت�صفعه زوجته وتخرج مع �صديقاتها رغما 
عنه امتثاال ملا يت�صدق به هوؤالء عن املراأة القدوة التي ال نراها اإال وهما وخياال ال وجود له على 

اأر�ض الواقع ..

$ هن�ك من يقول �إن قم��صة �لعلي�ن جمرد ن�قلة مل� يدور يف جل�ص�ت �لن�ص�ء .. ت�أخذ 
�حلك�ي�ت �لتي ت�صمعه� وتعيد ت�صجيله� رو�ئي� .. هذ� �لته�م يقودن� �إىل �أي مدى حت�ول 

قم��صة �صنع ع�مل رو�ئي يتج�وز �لنقل �ملب��صر من �لو�قع �ملعي�ص ؟

ي�صلح  املبا�صر  النقل  بجوائز..  وتفوز  وتنت�صر  تتاألق  رواية  يعترب  ال  املبا�صر  النقل   -
للمقاالت ال�صحفية اأو التحقيقات اأو و�صف احلالة وال دخل للخيال يف املو�صوع.. اأما الرواية 
فهي مزيج �صحري بني الواقع واخليال باأ�صلوب فني ال يدركه القارئ لكنه يتفاعل معه ويجد 
فيه �صورة منه من حياته وكلماته واأ�صلوب معي�صته بحيث يت�صاءل هذا البطل ي�صبهني .. اأو 
اأدرك  .. هنا  و  اأمام ذاتي نف�ض ال�صديقات واحلوار  اأنني  اأ�صعر  اأكاد   : القارئة قائلة  تهتف 
اأبطاال للق�صة .. لكن لي�ض  اأنف�صهم  باأنهم يرون  اأن ت�صعر القراء  باأنني جنحت .. فالنجاح 
من  لوحة  ر�صم  اإذا  فالر�صام   .. وبالكامريا  الت�صجيل  بجهاز  الواقع  اأ�صجل  اأنني  هذا  معني 
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الطبيعة فهو ال ينقلها نقال، واإال لكان ت�صويرها اأف�صل، هو ي�صيف عليها تن�صيقا واأحا�صي�ض 
واألوانا .. فقد يجرد ال�صجرة من اأوراقها ويجعلها متيل بفروعها لي�صيع جو الهدوء واحلزن 
ح�صا�ض  األوان بهيجة م�صرقة قوية ليعطينا االإ �صى، وقد ميالأ لوحته بالورود والزهور يف  واالأ
باحليوية واجلمال .. الفنان ي�صيف فنه واأحا�صي�صه .. لكنه بالقطع ياأخذ من الواقع ويتاأثر 

به، وهو باإ�صافاته يوؤثر فيه 0

$  �للغة يف رو�ي�ت قم��صة �لعلي�ن تك�د ت�صل حد �لتقريرية .. و�أحي�ن� تطغى عليه� 
�ملفردة �مل�صتهلكة .. هل ده�صة �للغة ل تغرى قم��صة .. وكيف تنظرين �إىل �للغة يف كت�بة 

�لرو�ية.

�صل اإىل كل قارئ .. فل�صت  - اأعتمد يف لغتي الروائية علي ال�صال�صة والب�صاطة والعذوبة الأ
اأكتب لنف�صي ول�صت كاتبة لنخبة معينة وطبعا ال اأكتب للنقاد .. لهذا جتد اأن كلماتي لها �صدى 
وت�صل اإىل اأكرب كم من القراء بتعدد اأذواقهم واختالف ثقافاتهم .. ولن اأغري خطي الذي 

اعتمدته لنف�صي واأحببته حتى الثمالة ..

$ كيف جتدين �لتج�رب �لرو�ئية �لن�ص�ئية كتجربة رج�ء ع�مل وليلى �جلهني ونورة 
�لغ�مدي؟

- حقيقة مل اأقراأ �صوى رواية واحدة لليلي اجلهني وكانت رواية جميلة جًدا رغم عدم 
اتفاقي مع كاتبتها باإغراق احلوار باللهجة العامية .. اأما البقية فلم ي�صعدين احلظ بالقراءة 

لهن و�صاأ�صعى لذلك قريًبا اإن �صاء اهلل ..

�لفني  �ل�صرط  حتقق  مل  �ملحلية  �لرو�ي�ت  من  كثري   : يقول  خ�ل  عبده  �لرو�ئي   $
�لرو�ئي .. �أنت كرو�ئية م� هو �ملعي�ر �لذي بوجوده يتحقق �صرط �لرو�ية �لفني ؟

�صتاذ / عبده خال .. فهو الذي اأطلق املقولة ول�صت اأنا .. اأنا ال  وملاذا مل توجه ال�صوؤال لالأ
اأدري عما يتحدث عنه وعن اأي روايات يق�صد لكنني اأ�صري يف درب حمدد �صلفا وال جمال فيه 

للنظر اإىل الوراء مطلقا ..

�إىل  �لو�صول  يز�ل ه�ج�صك هو  �أم ل   .. �لعربي  �لق�رئ  �إىل  رو�ي�تك  $  هل و�صلت 
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�لق�رئ �ملحلي ؟

- اأحمد اهلل كثرًيا رمبا اأكون حمظوظة اأكرث من غريي بقرائي املوجودين يف دول عربية 
ال�صعوديني فقد  اأكرث الكتاب  واأكرثها طبعا يف اخلليج وللم�صادفة العجيبة فاأنا على عك�ض 
انطلقت خليجًيا قبل اأن اأعرف يف ال�صعودية وقد كان كثرًيا من القراء يعتقدون باأنني كويتية 
.. فقد كنت اأكتب يف جملة كويتية معروفة .. ولقاءاتي مع ال�صحف كانت مع �صحف خليجية 

وقرائي كانوا خليجيني وبعد ذلك بدوؤوا يعرفونني يف ال�صعودية 0

در�م�  تكون  ن  لأ ق�بلة  �لدر�مية  �ل�صمة  حتمل  وهي  �لعلي�ن  قم��صة  رو�ي�ت   $
تليفزيونية.. هل لك �لنية يف �قتح�م هذ� �ملج�ل .. وهل هن�ك عرو�ص لتحويل رو�ي�تك 

�إىل �أعم�ل تليفزيونية ؟

- التليفزيون هو جمال اآخر غري كتابة الق�صة الروائية، وعندما يرى اأحد من العاملني 
يف الدراما اأن يحول الق�صة اإىل جماله فاإنه ي�صعها يف اإطار اآخر متاًما .. ولعلنا نالحظ كرثة 
عمال املعرو�صة واملاأخوذة عن ق�ص�صهم .. وال �صك اأنه ي�صعدين  ما يترباأ الكتاب من ن�صبة االأ
اأن تتحول اإحدى رواياتي اإىل م�صل�صل تليفزيوين اأو غريه .. فجمهور التليفزيون عري�ض جًدا .. 
مر حتى اأجد العر�ض املنا�صب.. ويحقق �صهرة كبرية للكاتب .. ولكنني اأف�صل التاأين يف هذا االأ

.. وهل  �لتجربة  .. كيف جتدين هذه  �مل�صرحية  �لكت�بة  ك�نت لك جتربة  $ موؤخر� 
بد�عية ؟ متثل �إ�ص�فة لك يف رحلتك �لإ

 .. مر موؤخًرا  اأقتحم هذا االأ اأن بدايتي هي كتابة امل�صرحية ومل  البع�ض  - رمبا يده�ض 
نني  اإىل جانب الق�ص�ض الق�صرية والأ اأهوى كتابة امل�صرحيات  فمنذ كنت يف اجلامعة كنت 
�صمن فريق التمثيل باجلامعة فقد كنت اأكتب امل�صرحيات واأمثلها مع زميالتي يف اجلامعة .. 
خرى .. لكنني اأمتني حقا اأن اأمتكن  لذلك فكتابة امل�صرحيات هي هواية اإيل جانب هوايتي االأ

من تنفيذها واقعا و�صط جمهور ن�صائي 0

�جت�ه  �لتطرف  هذ�  مل�ذ�  �لت�ريخ(  مزبلة  �إىل  �حلد�ثة  )لتذهب  قلِت:  مرة  ذ�ت   $
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�حلد�ثة.؟

�صف اأغلب كتابنا ال ينطلقون من  - بقدر ما تتطلب املحافظة على الهوية والتميز. ولالأ
هذا املفهوم.

بهام والغمو�ض  بل جل همهم هو التعقيد املبالغ فيه وعدم و�صوح الن�ض. واإيغاله يف االإ
�صالء واأ�صرخ  دون خلفية ثقافية. اإنني اأنتقد املحدثني ولي�ض احلداثة اأنتقد املزيفني ولي�ض االأ

فيهم اأرجوكم ارحمونا فهذا لي�ض ادًبا.. اإنه قلة اأدب .

املصدر:
االقت�صادية: 27 يناير 2004 ـ العدد 3760.
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الروائية نورة الغامدي

هناك من النقاد من هم أغبياء..
 وال يعرفون القراءة الواعية للرواية

عو�مل  بك  �ص�قت  هل  �لق�صرية..  �لق�صة  من  �لنتق�ل  ه�ج�ص  فيك  توغل  كيف   $
بد�عي ؟ �لق�صة �أم �لرو�ية هي قدرك �لإ

نها تروي خرًبا ولي�ض كل  - لي�صت الق�صة الق�صرية جمرد ق�صة تقع يف �صفحات قالئل الأ
خرب ق�صة ما مل تتوافر خ�صائ�ض معينة. فالق�صة الق�صرية اأولها يكون لها اأثٌر اأو معنى كلي 
جزاء اأثٌر اأو معنى  جزاء بع�صها ببع�ض بحيث يكون ملجموع هذه االأ اأي تت�صل التفا�صيل اأو االأ
كلي، كما يجب اأن يكون للخرب بداية ونهاية، مبعنى اأن ت�صور ما ن�صميه باحلدث ولكي ي�صح 
�صافة اىل تق�صيه ووقوعه زمنه ومكانه و�صبب وقوعه وهذا  احلدث كاماًل يجب اأن يت�صمن باالإ
�صخا�ض الذين فعلوا احلدث وتاأثروا به، اإذ وحدة احلدث ال تتحقق اإال  يتطلب التعرف على االأ
بت�صوير ال�صخ�صية وهي تعمل عماًل له معنى. هذه كما ترى عنا�صر الق�صة الق�صرية واإذا ما 
ارحتلنا اىل الرواية ف�صتجد اأن هذه العنا�صر كاملة هي عنا�صر الرواية اأي�صا و كاأنني اأتنقل 

بني اأركان ب�صتان واحد تختلف فيه فقط زاوية الروؤية. 

�أم هي  �ملتلقي..  �لتي جتذب  �لبو�صلة( جر�أة.. هل هي �جلر�أة  $ يف رو�يتك )وجهة 
�جلر�أة �لتي يحت�جه� �لن�ص؟

بداعية التي اأعي�صها كفكرة..  - ال هذه وال تلك. و اإمنا هي اجلراأة التي متليها احلالة االإ
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نها تاأتي يف اأي زمان ويف اأي مكان.  وهي نف�صها تكون على قدر من اجلراأة الأ

$ كتبِت عن �جلنوب و�أي�ص� كتب عبد�لعزيز �مل�صري.. عبده خ�ل. �أحمد �أبو دهم�ن. 
هل هو �ملك�ن �لذي يغري ب�لكت�بة رو�ئي�ً !! و�أيهم� يقرتب من روؤيتك �لرو�ئية ؟ 

بداع وال �صيما ان كان هذا املكان هو مكاين الذي اأنا جزء منه  ماكن قد ت�صلح لالإ - كل االأ
وهو جزء مني فيه طفولتي. اأحالمي.. جناحاتي واإحباطاتي وهذا املكان �صاهد با�صتعرا�ض 
ومتثيل خلفيات ومعامل. وبالن�صبة للمرحوم املبدع عبدالعزيز امل�صري وعبده خال.. كل منهما 

خر. اأما اأنا فلي عاملي الذي انطلق دائما منه.  له عامله اخلا�ض ولكل منهما ما مييزه عن االآ

$ من خالل قر�ءة �لن�قدة ملي�ء ب�ع�صن وجدن� �أن هن�ك مت�زًج� بني �صخ�صية �لك�تبة 
�ل�صرية  من  �لذي يجعله قريب�ً  �لتم�زج  لهذ�  روؤيتك  �لرو�ية.. كيف هي  و)ف�صة( بطلة 

�لذ�تية ؟ 

نها متثل ازدواجية  مر �صحيح. ف�صة والكاتبة هي �صخ�صية واحدة. الأ - اإىل حد ما هذا االأ
املراأة ال�صعودية. املراأة التي تعي�ض بعدة �صخ�صيات. ولدرجة اأنها تخاطبها بقولها : اأنِت التي 
اإىل املوت. وال ادري ملاذا مل  التمازج هروبًا  اإىل حد  ال�صخ�صيتان  !! فتداخلت  اأنا  اأم   .. متِّ
اأي�صًا مل  تكفينها  اأردوا  امليتة يف فرا�صها عندما ماتت. وعندما  ملاذا مل يجدوا  اأحد.  ي�صاأل 
يجدوها. فماذا يعني هذا !! انه ترميز اىل انه مل يكن هناك موت. هناك من ميوت.. هناك 
احلقيقيون  النقاد  عنه  بحث  لو  ؟  كان قربها  واأين  املقربة..  كانت  اأين  لذلك  ن�صاء متوت. 
وحتققوا يف عوامل الرواية لوجدوا وهي تقبل رجل حمود تقول له : �صوف اأعود لك ولكن دعني 
يف مكاين. �صوف اأكون يف البيت ولكن ال تطلب ما ُيطلب من الن�صاء كطقو�ض توؤدى. وعندما 

جتد نف�صك اأنا انتظرك. وهذه هي املقربة احلقيقية. وهي املقربة اجلميلة. 

$ �لبع�ص من �لنق�د يرى ب�أن �ل�صرد يف �لرو�ية �صرد زئبقي ؟ 

لهم  ولي�ض  للرواية.  الواعية  القراءة  يعرفون  وال  اأغبياء..  هم  من  النقاد  من  هناك   -
دراية بعلم النف�ض. وال ميلكون روؤية �صفافة تتفهم الن�ض كما يجب. 

$ هن�ك من يجد ت�أثر ً� ومت�ثاًل مع بع�ص �عم�ل رو�ئية �ص�بقة.. كيف تربرين هذ� 
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�لت�أثر �حلميمي بتلك �لعم�ل �لرو�ئية ؟ 

- قراأت ان �صهام القحطاين وجهت هذا االتهام باأين اتكاأت على روايات غادة ال�صمان 
ين مل اقراأ لهذه الكاتبة وال اعرفها. اأي�صا ويف حمادثة بيني وبني الناقدة  وهذا مل يحدث الأ
ملياء باع�صن ذكرت باأن هناك تاأثًرا برواية )مرتفعات وذرنغ( حيث النداء الليلي واحلركة 
والروح الليلية ولكن يجب اأن يتفهم اجلميع. اأنني اأعي�ض يف مزرعة تطل على وادي ال�صيل. 
هل يخوفونا بها  هذا املكان مظلم.. مرعب.. فيه هوام فيه اأ�صوات تخوفنا وفيه اأ�صياء كان االأ
عندما كنا �صغارًا. كل هذا خلق عوامل تكونت بداخلي من هذا التخويف وهذا ما �صنعته يف 

الرواية. 

$ لي�ص للرو�ية نه�ية.. حيث ج�ءت �لنه�ية مفتوحة ومرتبكة. م� هي قن�عتك ب�أن 
تتكئ �لنه�ية على هذه �لروؤية �مللتب�صة ؟ 

- احتمال اأن تكون النهاية كذلك. ولكن الرواية لي�صت قائمة على حدث معني. هي جمرد 
تداعيات نف�صية ملديرة مدر�صة ت�صتدعي كل الذي حدث من خالل حنجرة رجل اأحبته ومن 
خالل اأذى تعر�صت له من طبيب القرية يف طفولتها. لهذا فلي�ض هناك حدث اأ�صتطيع اأن انهي 

به الرواية. كل �صخ�صيات الرواية لي�ض لهم وجود حقيقي. 

$ ح�صرت بغد�د يف �لرو�ية ممثلة للمدينة �لعربية وف�صة ممثلة للمر�أة �لعربية. �ىل 
حد ك�ن �لتم��ص بينهم�. ومل�ذ� ك�نت بغد�د ؟ 

- املراأة العربية هي املدينة العربية وال فرق بينهما. فاملدينة العربية عندما ياأتي الليل 
ال�صرية. فهي  اأغوارها ويف عواملها  تتعرى وت�صبح مدينة )….( لكل من دخلها وتعمق يف 
ت�صبه املراأة التي ت�صرت بالعباءة واحلجاب وعندما جتد الرجل ت�صلمه كل مفاتيح غمو�صها. 

وذبح بغداد بهذا املوت الوح�صي هو موت لكل امراأة عربية. 

�لنق�د من  ملوقف  روؤيتك  �لرو�ية.. كيف هي  �لذي حدث حول  وبعد �جلدل  ن  �لآ  $
�لرو�ية؟ 

- مل يعد يهمني اأمر الرواية.. النقاد كل واحد و�صاأنه ح�صب روؤيته للرواية. ولكن على 
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الناقد ال�صعودي للعمل الروائي املحلي اأن يقراأ الرواية وهو على بينة بعلم النف�ض وبالو�صع 
االجتماعي وباالختالفات البيئية الكبرية. نحن عندنا بيئات خمتلفة بالكامل ومن يقول اإن 
ن هذا البلد قارة  الرواية وب�صكل عمومي خرجت من اململكة العربية ال�صعودية فهو خمطئ. الأ
ُتقراأ  اأن  يجب  لهذا  املختلفة.  �صرديتها  ا  اأي�صً ولها  املختلفة  نف�صيتها  و  بيئتها  لها  جهة  وكل 
الرواية من هذا اجلانب بتعمق واأال ُتهم�ض مبجرد قراءة واحدة فقط. واأي�صا يجب اأن ي�صع 
يكتب  لدينا  فالروائي  وتعاطف.  بحب  فيقراأه  املحلي  الروائي  عند  الكتابة  الناقد مالب�صات 
ويغيب اأ�صياء خوفًا من الرقابة. فاأين الناقد الذكي !! الذي يفهم عناء الروائي فيما يكتب ويف 

تغييب هذه احلقيقة اأو و�صع تهوميات يف �صبيل اأن ميرق من عني الرقيب املُخيفة. 

املصدر:
جريدة اليوم:  26 يوليو 2004.
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الروائي والقاص محمود تراوري:

أرهقتني »ميمونة« واألمكنة الضاجة بالتاريخ ترعب الكاتب

وىل)ميمونة( من م�أزق �ل�صرية �لذ�تية وهي �لتهمة  $ جنوت ي� حممود يف رو�يتك �لأ
ن.. وكيف تربر  �لتي ط�لت �لكثري من �لرو�ئيني يف �مل�صهد �ملحلي. كيف ترى )ميمونة( �لآ

ذه�بك �إىل هذه �ملنطقة �لبكر رو�ئي� يف م�صهدن� �ملحلي؟ 

- ل�صت اأدري ما مفهومك للنجاة هنا، وكيف ميكن اأن ينجو الكاتب من ذاته وهو يكتب!!، 
اأو تق�صد اأنني جنوت من التهمة ؟ 

ن فاأراها خطوة اأوىل ولكنها كبرية ووا�صعة، اإذ نقلتني ملنطقة مهمة جدا  اأما ميمونة االآ
من اال�صتغراق يف التاأمل، والتمعن يف املهم�ض واملقهور واالمتالء ب�صيء من اأ�صرار الفن. 

تربير ذهابي لهذه املنطقة يحمله �صوؤالك )املنطقة البكر روائيا يف م�صهدنا املحلي(. 
البكر  البكر، قل يل بربك، من يكره  املناطق  اأطاأ  ن  �صعيت - حماوال - دائما يف كتاباتي الأ

والبكور!؟. 

$ يف ميمونة �قرتبت كثري� من �ملك�ن �ملقد�ص. �صطوة هذ� �ملك�ن كيف تع�ملت معه 
رو�ئي�ً ؟

مهتم  اأي  عليها  ي�صتغل  اأن  كبرية ميكن  نقدية  وفيه حمولة  مهم،  �صوؤال  هذا  - ح�صنا. 
اإين  القول  اأ�صتطيع  لكني  فيه،  اخلو�ض  عن  النقدية  قدراتي  تق�صر  واأنا  ودرا�صاته.  بالنقد 
�صخ�صيا يف ميمونة اأ�صبت بالرعب فق�صرت عن التوا�صل معه، لقد اأرهقني روحيا وجعلني 
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مكنة  ين باملوؤجل لكتابات مقبلة برعب اأقل من هذا املكان. االأ اأحوم حول اأطرافه فقط، ومالأ
ال�صاجة بالقدا�صة والتاريخ ترهب عملية الكتابة وترعب الكاتب كثريا. 

�لتكر�ر  تخ�صى  �أل  �ملقد�ص..  ب�ملك�ن  متعلقة  تز�ل  م�  �لرو�ئية  ني�تك  �ن  �فهم   $
إذ� م� خرجت هذه �لني�ت على �صكل رو�ية ق�دمة ؟  و�لنمطية �

ن يف ميمونة دفاًعا عن وجود.  - باخت�صار، ال، ال اأخ�صى التكرار، الأ

ن�صاين فيها طاغًيا على املكان فيما اأح�صب0 واأحزان االن�صان ال تنفد.  كان االإ

كل  على  وهي  العمل،  ي�صريا يف  كان  املقد�ض )مكة( فح�صورها  باملكان  تعني  كنت  اإذا 
�صطورة واحلكايات، لو تعلم عنها ما اأعلم ملا فكرت برهة يف اأن الكتابة  متخمة بالتاريخ واالأ
عنها توقع يف النمطية، ولو ظللت العمر كله اأكتب عنها ما حزت حيزا �صيقا مما حتتوي عليه 

من غواية الكتابة، مكة يا طامي – ان�صانا ومكانا- منجم خام للكتابة والفن، فال تقلق. 

$  ب�لرغم من �للغة �ل�صعرية �لتي متيزت به� �لرو�ية �إل �أن هن�ك خط�بية مب��صرة 
يف  �خلط�بية  �لنربة  تلك  لوجود  �ملربر  هو  م�  �لرو�ية.  يف  كثرية  مق�طع  يف  جنده� 

�لرو�ية؟ 

- ليتك تقدم يل مناذج كي اأ�صتطيع اأن ابرر. كل الذي اعرفه ويعرفه من تابع جتربتي 
الكتابية الب�صيطة يدرك اأنني مولع باللغة وجماليتها، لكن اأزعم انها مل تكن منف�صلة اأبًدا عن 

امل�صامني، دائما يا �صديقي لي�ض كمالنا ما هو منجز، بل ما �صياتي. 

خر.. وبهذ� وقعت يف  $  لعبت على وتر ثن�ئية �للون.. �إل �إنك �نت�صرت للون دون �لآ
خر يف �لرو�ية. مل�ذ� كل هذ�  تهمة �لنحي�ز لذلك �للون. ف�أنت م�ر�صت )تب�صيع( �صورة �لآ

�لنحي�ز؟. 

-يف هذه النقطة ا�صمح يل اأن اأقول اأنك مل تقتلني واأنت تقراأ الرواية، كنُت حا�صرا يف 
ذهنك بقوة، فخرجَت بهذا االنطباع !!. 

)موت  فكرة  خلق  نه  الأ بارت  لروالن  باإخال�ض  اأ�صفق  �صئلة  االأ هذه  مثل  حيال  اأحيانا 
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املوؤلف(!!. 

حني تقتلني وتعيد قراءة الرواية لن تطرح �صوؤاال كهذا، ورمبا تعود تتاأمل مقولة الناقد 
حكاية  عن  يتحدث  وهو  الثقايف  مدينة  منتدى  يف  معه  حوار  يف  املطروحة  العبا�ض  حممد 
الفيتنامي باو نينه، الذي ا�صتعار هذا اال�صم ليكتب » ماآ�صي احلرب » لي�صجل �صيئا من النقد 
الذاتي حلرب فيتنام، حيث ا�صطر اإىل تغيريها اإىل » ماآ�صي احلب »طبقا للعبا�ض الذي يكمل 
الذين  هم  فقط  اأن اجلرناالت  معلنا  خيبته  نينه عن  باو  الرواية حتدث  هذه  م�صيًفا: )يف 
هذه  مثل  يف  احلديث  يحبذون  فال  العاديون  املقاتلون  اأما  والهزمية،  الن�صر  عن  يتحدثون 
مور، فهو مل ي�صعر باأي فرح اأو فخر ب�صاأن احلرب، ومل ي�صت�صعر الن�صر �صخ�صيا، فقد �صاع  االأ

�صبابه. 

امل�صاألة تكمن كما اأعتقد يف الوجهة التي يعالج فيها املبدع �صاللته، فيثري غ�صب القبيلة 
ملمدوح   « املطر  ق�صر   « برواية  لنمثل  واالجتماعية.  الثقافية  املنظومة  متوالية  وكل  والفئة 
فيه  ينتهي  الذي  الفا�صل  تعي  ال  مقروئية  مرده  نف�صي  بح�صار  ليواجه  قوبل  الذي  عزام، 
دب، وعليه تعر�صت روايته للم�صادرة، اأو املقاطعة، بالنظر اإىل اقرتابها من  التاريخ ويبداأ االأ
مقامات روحية، ونتيجة انهمامها بتفكيك تاريخ موؤ�ص�ض على قد�صية العرف، رغم تاأكيده انها 
ن�صان �صد ال�صرور من  عمل تخيلي ال يطال معتقدات الفئة )الدروز( بقدر ما يج�صد �صراع االإ
اأجل البقاء فالتقنية امل�صتخدمة يف الرواية تعتمد، ح�صب راأيي، على ق�صية فكرية قوامها اأن 
التاريخ ي�صري يف حلقة كربى مغلقة تبداأ وتنتهي حيث بداأت، فهي نوع من احلفاظ على البقاء 
واال�صتمرار( انتهى كالم العبا�ض، واأت�صور اأنك ت�صتوعب فكرة » القراءة التي ال تعي الفا�صل 
دب »، واأ�صيف هنا : وال متلك قدرة الف�صل ما بني الواقع  الذي ينتهي فيه التاريخ ويبداأ االأ

والعمل التخيلي الذي هو اأ�صا�ض الفن. 

يف هذه النقطة اأ�صتطيع اأن اأذكرك مبجمل اأعمال اإبراهيم الكوين التي لو تعاملت معها 
من نف�ض املنطلق الذي تطرح منه �صوؤالك لقلت ب�صهولة : اإن الكوين عمد اإىل تب�صيع – ح�صب 
خر وهو يتطرق لقبائل )البامبارا( التي حتورت يف مكة اىل )الونقرة( و التي  تعبريك - االآ
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متتد جذروي العرقية اليها. 

اأنا ا�صتغرب اأن يطرح )مثقفون( مثل هذا الطرح !!

اأن ننطلق يف تعاملنا مع الفن مما يطرح من ا�صئلة جمالية وروحية ووجودية..  اأقرتح 
لننجو من الراكد. 

�صود يف �صكل طهر�ين. مالئكي.  $  �أنت مل تقتل حممود... �عني �نك قدمت �للون �لأ
ن�ص�ن يتن�زعه �خلري و�ل�صر �أًي� ك�ن لونه؟ ومل تر�صد �أن �لإ

- هذا راأيك، ولن اأجادلك فيه. ولكني اأطلب منك - ف�صاًل - اإعادة قراءة الرواية من 
جديد رمبا تلغي هذا ال�صوؤال. اأحيانا يا �صديقي نلتقط فكرة ما ونغدو موؤمنني بها مما يحول 

دون روؤيتنا ما يقو�صها !

اأزمة االن�صان مع الوجود ال يحكمها اللون، قدر ما حتكمها الروح. 

ر�صية،  فكما ت�صعر الع�صافري وبقية احليوانات التي متلك حوا�ضَّ ارهف منا، بالهزات االأ
فاإن الكاتب احل�صا�ض ي�صعر بالهزات الروحية الكربى. 

ا.  ت�صتطيع اأن تقول اإنني يف ميمونة كنت معنيا باأزمة الروح اأي�صً

$  وجدت ط�هر كتلوج ح��صر�ً.. �أغنيته ي�صتعني به� �أحد �أبط�ل �لرو�ية على �صجنه.. 
ولكن زمن �لرو�ية �ص�بق على زمن ط�هر كتلوج.. فكيف تف�صر هذ� �ل�صتح�ص�ر ؟ 

- كتلوج ظهر خمتبئا يف )تيار الالوعي( مل يذكره اأحد من اأبطال الرواية !! 

ولو قراأت الرواية بتعمق وجترد لوجدت اأن الزمن فيها يت�صظى فيها ويتداخل على مدى 
مئات ال�صنني فمن العلوي قائد ثورة الزجن يف الب�صرة يف القرن الثالث الهجري اإىل �صبارتكو�ض 
يف الع�صر الروماين وطاهر كتلوج وح�صني جنار وبالل ووح�صي والكاتب البغدادي من العهد 
فريقي  اململوكي، و امللك من�صى مو�صى من القرن الرابع ع�صر امليالدي، وابن بطوطة وليون االأ
والفا ها�صم من القرن التا�صع ع�صر وعثمان دانفوديوي وغريهم كثري من �صخ�صيات كانت 
تطرد خلف اأ�صئلة احلرية، كل �صخ�صية لها بعدها الرمزي والفل�صفي يف العمل، يهمني يف من 
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زمنة وت�صظيها،  يقراأ العمل اأن يقراأه باآليات قرائية وذهنية تلقي تنطلق من فكرة تداخل االأ
وحتًما �صيجد تف�صرًيا لكل ما/ من ا�صتح�صر. 

$  هن�ك �صخ�صي�ت �أخرى ز�حمت ميمونة يف �أحد�ث �لرو�ية.. �إىل درجة �نه يتال�صى 
ح�صوره� يف �أجز�ء من �لرو�ية. هل تو�فقني �نك �صيقت على ميمونة كثري�. وخ�صو�ص� 

وهي حتمل عنو�ن �لرو�ية ؟ 

اأهلي  ن ميمونة قالتها منذ البدء : �صاأدع  اأوافقك. الأ اأقدر وجهة نظرك، لكني ال لن   -
يقدمون عواملهم.

$  �ل تتفق معي ب�أن �لمر ل يتعلق ب�ملك�ن بقدر م� يتعلق بروؤية �لرو�ئي.. كيف يرى 
�لرو�ئي �ملك�ن كيف يعيد �صي�غته رو�ئي�ً هذ� هو �صر جن�ح �لعمل �لرو�ئي ؟ 

- اأتفق معك اىل حد كبري، و اإذًا هذا يا �صديقي يلغي �صوؤالك ال�صابق حول اخل�صية من 
الوقوع فيما �صميته – اأنت – منطية، األي�ض كذلك ؟ 

$  ح�صور هذ� �لكم �له�ئل من �ل�صم�ء �لالهثة ور�ء �حلرية... هل جتد يف ح�صور �لبع�ص 
منهم منطقية مل� تكون عليه �ل�صخ�صي�ت يف �لرو�ية ؟ �م هو حممود �لذي �ح�صرهم؟ 

- العمل يا �صديقي يقوم على لعبة تداخل وتبادل روؤى واأدوار بني كل ال�صخ�صيات. 
ق�صي منه ما اأ�صاء، وبع�صهم خاتلني و ح�صر عنوة، ومنهم  بع�صهم فعال اأنا اأح�صرته، الأ

عمر امل�صك، فهذا الرجل قهرين ح�صر، دومنا انتباه مني واأكل اجلو. 
بع�صهم ح�صر تعاطفا وان�صجاما مع املناخ، فا�صت�صفته م�صتلطفا اإياه مثل معتوق ال�صَماك، 

اأتذكره. وبع�صهم كانت ميمونة ت�صتدعيه دومنا تدخل مني. 
اأو  �صامتا  لو  حتى  دورا  يوؤدي  كان  منهم  كل  ملقوف.  اأي  ح�صر  من  كل  بني  يكن  مل  املهم 
مف�صيا حلالة درامية ما. �صغل الدراما ياطامي ي�صتدعي منك اأن حت�صر �صخ�صيات معينة يف 
حلظات ما، واأحيانا تتخل�ض منهم، وبع�ض الكتاب يتخل�ض منهم باإماتتهم، اأنا مل اأقتل اأحدا، 
بع�ض ال�صخ�صيات فركت مني فلم اأرهق نف�صي بالبحث عنها، تركتها نافرة رمبا تعود يوما ما !!

�لر�ئحة.. م�صعود �جلد�وي عند �ميمة �خلمي�ص..  �مل�صك.. توفيق يف فخ�خ  $ عمر 
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�لعذ�ب�ت  �ملع�ن�ة ويف  ُكتبت بنمطية حمددة يف  �للون  ثالثة من�ذج ل�صخ�صي�ت متثل ذ�ت 
حتى �مله�لك تك�د تت�ص�به.. كيف ترى كت�بة هذ� �لنموذج بهذ� �لتكر�ر ؟ 

ن�صانية واحدة، ولي�صت مرتهنة بلون اأو  - رمبا تكون هذه روؤيتك اخلا�صة، فالعذابات االإ
�صكل، لو جتردت من روؤيتك هذه لرمبا تو�صلت اإىل �صيء كهذا. 

ال�صينمائية  الدراما  من  كبري  عدد  يف  وعذاباتهم  واملحبات  املحبني  كل  فقط  تذكر 
عمال الروائية، هل وجودهم يعد تكراًرا، يا رجل !! واالأ

قول لك : انني اأح�صب ميمونة �صبيهة بتلك الر�صوم التي تظهر  دعني اأمتادى يا �صديقي الأ
يف كهوف )التامريا(. 

التفا�صيل احلزن  اأت�صور، فقط تختلف  فيما  واحد  االن�صاين  وال�صوت  الب�صري  الن�ض 
نبع  من  تتغذى  واحدة،  كلها  ن�صانية  االإ واملكابدات  واملكايد  والفرح  واحلزن  والوجع  والقهر 

واحد وت�صب يف جدول واحد قامت ا�صمه )اأمل(. ل�صت اأدري اإىل اأي حد تتفق معي!! 

املصدر:
االقت�صادية : 14 دي�صمرب 2004.
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إبراهيم بادي

»حب في السعودية«:  لم أعمل عليها منذ ثالث سنوات، كي 
تكون مجرد »رواية أولى«

$  برغم مرجعيتك �مل�صرحية يف �لكت�بة، �إل �أنن� نالحظ طغي�ن �للفتة �ل�صينم�ئية 
�أو حتى على م�صتوى �مل�صهد. مب�ذ� تف�صر هذ�  يف رو�يتك، �صو�ء على م�صتوى »�لتكنيك« 

مر؟  �لأ

- »مرجعيتي« امل�صرحية ال تتمثل فقط يف عملي كمخرج اأو موؤلف، فهي ت�صكلت بالدورات 
امل�صرحية واال�صتغال على النقد امل�صرحي - �صحافيًا - خ�صو�صًا حني كنت يف بريوت. ولعل 
نتاج امل�صرحي ال�صعودي دفعني اإىل اال�صتغال على النقد التلفزيوين وال�صينمائي -  خجل االإ
�صحافيًا اأي�صًا، فرتاكمت املقاالت والقراءات على مدى عامني يف هذا املجال، لُت�صكل معرفة، 

ولو ب�صيطة، بال�صورة امل�صرحية اأو التلفزيونية اأو ال�صينمائية. 

�صطوة  من  يفلت  ال�صينمائي  امل�صهد  اإن  القول  ميكنني  الب�صيطة،  اخللفية  هذه  ومن 
الطويلة،  والعبارات  اجلاهزة،  والقوالب  الثقيلة،  دبية  االأ والت�صبيهات  واال�صتعارات  اللغة، 
عن  ببع�صها  وُي�صتعا�ض  »�صكليًا«،  الرموز،  ال�صينما  تختزل  اإذ  والذهنية...  واملونولوجات، 
بالرثثرة  مليئة  م�صاهد  ب�صوغ  مقارنة  ال�صينمائي  ال�صوغ  يفر�صه  الذي  وهذا  البع�ض، 
وراء  وما  ال�صورة  وراء  ما  اإىل  اليوم،  الرمز،  حتول  اأخرى  بعبارات  والتكرار.  والت�صبيهات 
احلكاية، وجتاوز ما وراء العبارة اأو املفردة. ورمبا دفعتك قناعتي، ب�صرورة توظيف تقنيات 
ال�صوغ »الب�صري« )م�صرحًا اأو �صينما( يف الرواية، اإىل ال�صعور الذي تولد عندك. لكن على 
لو  اأو �صينمائيًا، حتى  ال�صعودية« رواية ولي�صت عماًل م�صرحيًا،  رغم كل ذلك، فاإن »حب يف 
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بدت ت�صتعري تقنيات ب�صرية، فكتابة الرواية فن بحد ذاته، وذلك ينطبق على كتابة امل�صرح 
وال�صينما، كل على حدة. 

$ �لتكنيك �لذي �تبعته يف �ل�صرد يبدو �صعب�ً على �لق�رئ �لع�دي. هل تعتقد ب�أن هذ� 
�لق�رئ �صوف يكتفي ب�مل�ص�هد �حل�صية، ويغفل �للعبة �ل�صردية د�خل �لرو�ية؟ 

ال�صائد بوجود قارئ عادي وقارئ نخبوي. وبراأي جمرد: يتولد هذا  اأختلف مع القول   -
بداعي. ومن هنا فقد يكون قارئ  ال�صعور - وجود عادي ونخبوي - قيا�صًا برد الفعل على العمل االإ
نخبويًا مباهية رد فعله على عمل ما، وهو نف�صه قد يكون عاديًا مباهية رد فعله على عمل اآخر. 
وميكنني هنا اال�صت�صهاد باإحدى تقنيات كتابة ال�صيناريو، التي يحلو للبع�ض ت�صميتها »الكتابة 
مريكي كوينتني ترانتينو. وعلى �صبيل املثال ق�صم فيلمه  املبعرثة«، والتي تربز يف اأفالم املخرج االأ
KILL BILL )اقتل بيل( اإىل ف�صول عدة، واعتمد �صيناريو »مبعرثًا« يتداخل فيه الزمن، 
ويقفز مرة يحكي عن املا�صي ومرة عن امل�صتقبل، ومرة ُي�صّوف، حتى تكتمل اأحداث احلكايات. 
فالم، يكت�صف املتلقي تدريجًا اللعبة �صواء ال�صينمائية اأو الروائية اأو  وكما يحدث ملُ�صاهد تلك االأ
امل�صرحية، حني تكتمل احلكايات. وال ميكنك اأن تقول اإن اللعبة �صعبة على امل�صاهد »العادي«. 

لكن يبقى هناك دائمًا ما وراء احلكاية، على جميع ال�صعد، حتى على متلقيك »النخبوي«. 

إبر�هيم ب�دي، ح�ول �أن يح�صد كل مف�هيم �حلب �ل�صعودي، لذ� ج�ءت  إن � $ هل نقول �
�لرو�ية حمت�صدة بلقط�ت ب�نور�مية، حت�ول �أن تلتقط كل �حلك�ي�ت �لع�طفية لتتوزع على 

�أحد�ث �لرو�ية؟ 

- اإن مفهوم البانوراما )ال�صورة املحيطة بغالبية اجلوانب( ي�صبه مفهوم الكمال. رمبا 
اإذا اأردت اأنَت، فاعتربها التقطت كل احلكايات العاطفية، ولن يزعجني ذلك. لكنها براأيي 
حالة واإن ت�صعبت، فاملهم اأال تت�صتت. وعلى النقي�ض مل اأكن اأحاول اأن اأقول كل �صيء، اأو اأن 
اأحكي كل احلاالت، بل حاولت اأن اأكتب حالة رمبا هي معقدة بقدر ما هي ب�صيطة. بكالم اآخر، 
كانت هناك حماولة ل�صرد حالة »حب يف ال�صعودية«، وكل ما اأّثر فيها، وخلقها، واأماتها، ولي�ض 

�صرد حاالت »حب يف ال�صعودية« متعددة. 

$ يف رو�ية �ل�صر�ب لنجيب حمفوظ ك�ن بطل �لرو�ية يعي�ص م�أزق �لحت�ص�ن، �خلوف 
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بطل  �ملر�أة.  �لف�صل يف عالقته مع  م؛ وجد  �لأ د�ئرة  وع��ص خ�رج  وعندم� كرب  مومي،  �لأ
رو�يتك �إيه�ب، عندم� �بتعد عن �أمه ف�تنة، �أ�صبح رجال �ص�حب عالق�ت ن�ص�ئية متعددة.. 

مومي؟  نثى بعد �حل�ص�ر �لأ نف�صي� ل ميكن �أن يت�صكل هذ� �لنطالق مع �لأ

اأن  وغريي  اعترُب  رمبا  ت�صّكلت.  اخلم�ض،  الن�صاء  مع  العالقات،  اأن  اعتربَت  اأنت،   -
العالقات العاطفية مل تت�صكل وتكتمل، من منطلق اأن اإيهاب مل ي�صتمر يف اأي عالقة، وتزوج 
فتاة مل يحبها. ثم لو افرت�صنا اأن اإيهاب جنح يف عالقاته الن�صائية، اأو جنح يف واحدة على 
خذ يف االعتبار اأن مفهوم »جناح العالقة  قل، فاملهم درا�صة كيفية جناح هذه العالقة، مع االأ االأ
اأي مدًى ميكننا اجلزم باأن مرور ابن  بني الرجل واملراأة« ن�صبي، منذ بداية اخللق. ثم اإىل 
)ايهاب( مباأزق يف عالقته باأمه )فاتنة(، قد يت�صبب يف تاأزم عالقته باملراأة، حتى لو بدت 

الرواية تقول ذلك، للبع�ض؟ 

�لهو�ص  حد  �إىل  و�صلت  و�لتي  ف�طمة،  ور�ئي�ت  م�  على  �لد�ئم  وتل�ص�صه  �إيه�ب   $
و�لتلذذ مب� تخفيه عليه... هل نقول �إن هذ� �لتل�ص�ص �ملر�صي يجعله ع��صًق� م�أزوًم� نف�صي�ً 

على م�صتوى �لع�طفة؟ 

- ال اأعرف. رمبا اأطرح هذا ال�صوؤال عليك وعلى القارئ، فاأنا اأبحث مثلك ومثل القراء 
�صئلة كثرية عن �صخ�صية اإيهاب. ورمبا جتدين م�صغواًل، بل مهتمًا بقراءة رد فعل  عن اأجوبة الأ
اإيهاب والراوي وكل  اأ�صئلتهم واأجوبتهم واأطروحاتهم ب�صاأن  �صتى اأطياف القراء، املتمثل يف 

ال�صخ�صيات. 

إنه� تتظ�هر ب�لتمنع، تريدين �أن �أب�در د�ئم�ً،  $ يف �لرو�ية جند مثل �لعب�رة �لت�لية: »�
نثى  و�ألعب دور �ملقنع و�ص�حب �لفكرة«... مثل هذه �لعب�ر�ت �لتي تتوىل ف�صح تفكري �لأ
�لتع�طي مع �حلب مبف�هيم مرتبكة. هل  نثوي يف م�ص�ألة  �لأ �لع�طفي، وتعمق �لرتب�ك 

نقول �إن �لرو�ية تف�صح �خلط�ب �لع�طفي يف �ملجتمع؟ 

فعال، مُيكن  - »يف�صح«، »ُيعري«، »يك�صف«، »يبحث«... اأفعال كثرية، تتقاطع مع هذه االأ
اإل�صاقها بكل عمل »اإبداعي«: رواية، ق�صة، م�صرح، �صعر، �صينما... حتى ال�صحافة »تف�صح«. 
بداعي، و«ف�صح«  لكن، يف اأي �صياق ُي�صتخدم هذا الفعل؟ ومن ي�صتطيع التفريق بني »الف�صح« االإ
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بداع حتى. هذا احلوار لي�ض معر�ض  ال اإبداعي: »موؤدلج« اأو »م�صي�ض« اأو »غري واٍع« باأدوات االإ
�صئلة، متامًا كما يفعل اأي عمٍل اإبداعي.  تنظري، بقدر ما هو حماولة يف اال�صتمرار بطرح االأ
طار، فالذي »يف�صح« هو القارئ، يف كيفية تعاطيه مع ال�صرد، ولي�ض الكاتب. وهنا  ومن هذا االإ
نثوي يف م�صاألة التعاطي مع  نثى العاطفي، وتعمق االرتباك االأ اأنَت »ف�صحت تفكري االأ اأقول: 
احلب مبفاهيم مرتبكة«، بكيفية تعاطيك مع الرواية، ول�صُت اأنا من »ف�صح«، ورمبا مل اأق�صد 
ما اأنت »ف�صحته«. وهناك من �صيقراأ كما قلَت م�صاهد ح�صية، ولن ينتبه اإىل اأي بعد نف�صي اأو 

عمق اجتماعي. 

$ �إيه�ب بطل �لرو�ية من �إك�ص�صو�ر�ت �صخ�صيته، �نه دوم�ً يرتدي �لبنطلون. هوية 
كرث ��صتيط�ن�ً يف د�خله. كذلك  م.. و هي �لأ �لزي �لذي يرتدي، تك�صف �أنه متعلق بثق�فة �لأ
مرجعية ف�طمة تت�ص�به مع �إيه�ب. و�حل�لت�ن تتق�طع�ن مع �صخو�ص »�لبحري�ت« يف رو�ية 
�أميمة �خلمي�ص، و�لتي قدمت من�ذج ل�صخ�صي�ت تتن�زعهم ثق�فت�ن. هل ترى �أن �لرو�ية، 

قدمت متثياًل لتلك �لنم�ذج �أ�صح�ب �لثق�فة �ملزدوجة؟ 

- اأنت ترى ذلك، كقارئ. ونحن نعود هنا اإىل القارئ جمددًا. فكما ربطت بني اإيهاب 
ن بني �صخو�ض »رجل وخم�ض ن�صاء« )حب يف ال�صعودية(، و�صخو�ض  وبطل »ال�صراب«، تربط االآ
اأو  واقعية  ب�صخو�ض  ال�صخو�ض  رواية يف حياته، فريبط  يقراأ  و�صياأتي قارئ مل  »البحريات«. 
وجودها  اإمكان  ويعترب  متامًا  الواقع  من  ينفيها  اأو  �صاهدها.  اأفالم  يف  ظهرت  ب�صخ�صيات 

ن، متعلق بثقافة القارئ، بعد خروجه من ثقافة الكاتب.  مر كله، االآ خياال، وحماال. اإذًا االأ

$ �صخ�صية �ل »جيغولوم�ن«، هو ��صتثم�ر لف�ص�ء �لنرتنت... �أل جتد �أن كل �لرو�ي�ت 
تتعلق  �مل�ص�ألة  وظلت  �صطحي.  �صكل  لم�صته يف  �لفرت��صي  �لو�قع  �لتي لم�صت  �ملحلية 
�لو�قع  هذ�  مالب�ص�ت  يف  حقيقي  توغل  دون  من  �لع�طفية،  �للمحة  على  فقط  ب�لتك�ء 

�لفرت��صي، �لذي ل يعني ملح�ت ع�طفية فقط؟ 

االإعالن عن  نرتنت يف  االإ ا�صتثمر  املوم�ض،  الرجل  اأو  »اجليغولومان«،  �صخ�صية  بناء   -
هذا »املنتج«، لكن با�صتغالل »اللمحة العاطفية« اأي�صًا، اإذ اإن االإعالن جاء يف غرف الدرد�صة، 
التي يبحث فيها كثريون عن »عاطفة« مفقودة اأو جمهولة. ما يعني اأنه مل يخرج كثريًا عن 
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نرتنت«، الذي يكفي ل�صغل بحر من الروايات،  الدائرة التي حتدثت عنها. وعودة اإىل عامل »االإ
فهو عامل اآخر يف حد ذاته. اأتفق معك على اأن مالم�صته يف الروايات املحلية اقت�صرت على 
نرتنت هو: »درد�صة بني  العاطفة، وهذا براأيي ناجت من اأن الت�صور امل�صبق عندنا عن عامل االإ
جن�صني، وعالقات عاطفية تبداأ بال�صداقة وت�صل اإىل احلميمية«. وامل�صكلة براأيي اأن الراوي 
نرتنت حتديدًا. وهنا اأ�صاأل:  املحلي فرد من املجتمع ولي�ض فردًا من »العوملة«، يف ما يتعلق باالإ
نرتنت؟! ال اأحد. وحتى بحلول عام  قبل عام 2000، كم موؤلفًا �صعوديًا كان ميلك موقعًا على االإ
2007، وعلى رغم اأن هناك 42رواية �صادرة يف 2006، فكم موؤلفًا من هوؤالء ميلك موقعًا على 
نرتنت، رغم اأن املدونات ال�صعودية غزت ال�صبكة، وهناك كرث من ال�صبان والفتيات الذين  االإ
اأفراد  تعاطي  امل�صكلة هي كيفية  وبراأي جمرد:  العامل االفرتا�صي.  ميلكون مدونات يف هذا 
نرتنت، متامًا كما اأن هناك م�صكلة يف كيفية التعاطي مع  املجتمع والروائيني املحليني، مع االإ

ال�صرد ذاته يف جمتمعنا ال�صعودي. 

$ �صخ�صية »علوة« ُقدمت يف دور »�ل�صديقة«. على �مل�صتوى �ملحلي هذه �ملفردة تبدو ط�رئة 
يف �أجندة �لعالق�ت بني �جلن�صني، . �صي�غة هذ� �لنموذج �لذي له مالب�ص�ته �ملتعددة يف �لرو�ية، 

إليه؟ وكيف يتم �لتعبري عنه بكل �لرتب�ك �لذي يوؤ�ص�ص لوجوده �جتم�عي�ً؟  كيف تنظر �

اأعرب  وكيف  علوة؟  �صياغة منوذج  اإىل  اأنظر  كيف  ال�صوؤالني:  قارئ هذين  �صاألني  لو   -
وكيف عربت عنه«.  اأنا،  و�صتعرف كيف �صغته  الرواية،  »اقراأ  بب�صاطة:  عليه  �صاأجيب  عنه؟ 
اأ�ص�ض لوجود مفردة ال�صديقة  هم براأيي، افرتا�صيًا، لي�ض االرتباك الذي  ولعل االرتباك االأ
اأو غيابها يف املجتمع، بل االرتباك الذي يتولد من التعاطي مع حكاية ال�صديقة ووجودها يف 
نها لي�صت موجودة يف ذهنه.  الرواية. فهناك من �صريف�ض العالقة ويعتربها لي�صت موجودة، الأ
وهناك من �صيعتربها »طارئة، على امل�صتوى املحلي، يف اأجندة العالقات بني اجلن�صني«، مثلك. 
وهناك من لن ينزعج مبقارنتها بالواقع ليتعاطى معها ك�صخ�صية يف عمل اإبداعي، باحثًا عن 

م�صببات خلقها يف الرواية. 

خري يف �لرو�ية ك�ن ممتلئ�ً ب�لتكر�ر. مل يكن فيه �إ�ص�فة حقيقية للرو�ية.  $ �جلزء �لأ
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هل تزعجك هذه �ملالحظة وكيف تربر هذ� �لتكر�ر؟ 

- ال تزعجني اأبدًا. فاملالحظات هي ما نبحث عنه. ح�صور التكرار، اأحيانًا، يكون مربرًا 
�صل. فما يبدو لك تكرارًا قد ال يبدو كذلك لغريك،  ومق�صودًا. واأحيانًا ال يكون تكرارًا يف االأ
و�صتجد من يربر لك. وجمرد �صدور الكتاب دليل على اقتناعي به، قبل وقت ال�صدور. وهنا 
كاتب  فكل  بداعي.  االإ عمله  يف  اأو  روايته  يف  الكاتب  يذيله  الذي  التاريخ  اإىل  �صارة  االإ جتدر 
يتطور على امل�صتويات الذهنية وال�صخ�صية والنف�صية وحتى اجل�صدية طبعًا. لن اأقول اإن هذه 
»رواية اأوىل«، وحتتمل »الهنات« هنا اأو هناك، فلم اأعمل عليها منذ ثالث �صنوات، كي تكون 
اإبداعيًا ُيقنعني، اإىل حد ما، حتى اللحظة التي ت�صبق  اأوىل«، بل لتكون عماًل  جمرد »رواية 
الهذيان  وحالة  الكاتب،  ت�صوير حالة  كانت حتاول  الراوي  �صخ�صية  اأن  تن�َض  وال  �صدار.  االإ

داب« للمخطوطة.  الذي ال يتوقف، حتى بعد ا�صتالم »دار االآ

$ »هذه �لرو�ية من ن�صج �خلي�ل، حتى لو وجدت �صخو�ص و�قعية �صبه�ً بينه� وبني 
�أ�صبحت  �لعب�رة  هذه  مثل  �أن  جتد  �أل  �لخ.  م�ص�دفة«...  حم�ص  فهو  �لرو�ية،  �صخو�ص 

تقليد�ً بليد�ً. ل �أحد يهتم به�، وكذلك �لك�تب لي�ص مط�لب�ً بكت�بته� يف رو�يته؟ 

- يتم اللجوء اإىل هذا الن�ض، عادة، يف حال متا�صه مع اأحداث واقعية عامة، اأو تاريخية، 
اأتفق، اإىل  اأو �صخ�صية... ويعد بالن�صبة اإىل بع�ض دور الن�صر وبع�ض الكتاب غطاًء قانونيًا. 
اأنه تقليد بليد، واأن الكاتب لي�ض مطالبا بكتابة هذه العبارة يف روايته. ورمبا  حد ما، معك 
بداعي، ت�صبه تلك امل�صكلة  دلل هذا التقليد على م�صكلة يف تعاطي الكاتب، نف�صه، مع العمل االإ
التي يقع فيها املجتمع. فكلمة »رواية« على الغالف، تكفي لتكون غطاًء قانونيًا، لو احتاج اإليه، 
حتى. لكن، ال تن�َض اأن ما قد يدفع الراوي ال�صعودي، حتديدًا، اإىل كتابة هذه العبارة، هو كرثة 
احلديث عما اإذا كانت الرواية �صرية ذاتية اأم ال، اأي اأن املجتمع يفر�ض عليك ذلك، اإىل حد 

ما. لكن �صاأجتاهلها يف الرواية الثانية. 

يف  »حب  عنو�نه�  رو�ية  يف  حب،  �لال  وجدت  �لرو�ية  قر�ءة  من  �نتهيت  �أن  بعد   $
ح�ص��ص ن�جت عن �أن �لعالق�ت �لع�طفية يف �لرو�ية هي عالق�ت م�أزومة،  �صعودية«. هذ� �لإ
فيه� �لكثري من �لحتي�ل �لع�طفي. هل ك�نت �لرو�ية تريد �أن تقول لن� �إن �ملعطي�ت �لتي 
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تعي�صه� ل ميكن �أن تنتج ح�لت ع�طفية �صحية؟ 

- براأي جمرد: »حب يف ال�صعودية ال تقول وال تريد اأن تقول. هي كلمات ُتقراأ. القارئ 
يقول ماذا يقراأ«. وللتاأكيد على ذلك، ف »احُلب« يا طامي »ن�صبي« مثل كل �صيء. هل تقدر 
اأنت اأو قارئ هذا احلوار على تعريف »احلب«؟ وهل ُيوقن اأن هذا هو التعريف الوحيد للحب؟ 

هذا الكالم لي�ض »فل�صفة« بل جمرد راأي. 

املصدر :
جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 22 ذي احلجة 1427هـ - 11 يناير 2007م - العدد 14080



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

414

عبداهلل السالم :

 أنا كائن نهاري وال أكتب لياًل أبدًا

$  يف �لبد�ية لبد �أن يكون �ل�صوؤ�ل من »عبدون«؟

- اأطالع يف انطباعات القراء والقارئات واأجد اأن عبدون هو يف النهاية هذه االنطباعات 
حوال، فاإذا كانت حمظوظة تلقفتها اأر�ض طيبة ف�صقتها  ثار، قطرة املطر تنزل يف كل االأ واالآ

واأنبتت واأزهرت. 

امل�صتع�صي..  حالم  االأ ك�صرد  الغيبية  الب�صيطة..  اأكتب..  التي  الكتابات  تلك  باأن  اأح�ض 
عرّبت عن ذاٍت كانت غنية مرحة مغامرة �صجاعة.. ثم طمرها يف واقع احلياة �صيء ما.. 
جرح مكني غائر لئيم.. ال اأعرف ما هو على وجه التحديد.. لكن يبدو اأن تلك الذات ظّلت يف 

الالوعي الذي غذى تلك الكتابات.. حرًة �صامدة. 

& عاشق اللغة العربية

$ يف جتربتك �ل�صردية �خرتت �لع�مية منط�ً للكت�بة.. ولبد �أن هن�ك من ي�ص�أل مل�ذ� 
�خرتت هذ� �لنموذج؟ 

ول.. ويف كل مكان اأحل فيه اأ�صايق من حويل اأحيانًا لكرثة  ـ اأنا عا�صق اللغة العربية االأ
اأو متفا�صٍح  خطاء النحوية التي تقع.. من مذيٍع اأحمق يف اإحدى القنوات..  تدقيقي على االأ
رعديد.. وجتدين اأ�صلح اخلطاأ الذي اأ�صمعه فورًا وب�صوت مرتفع.. واأنا مت�صايق قرفان.. وال 
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يعادل ذلك اإال من يخطئ يف حلن اأغنية ما اأمامي.. اأو يك�صر بيتًا يف ق�صيدٍة عمودية. 

لكني تاأملت كثريًا يف حياة امرئ القي�ض.. وعنرتة.. كذلك قي�ض بن امللّوح.. واأبي الطيب.. 
اآثارهم اخلالدة.. وتيقنت متامًا اأن ال اأحد �صيبلغ القمم التي بلغوها بهذه اللغة  وتاأملت يف 
اجلامدة الركيكة التي لدينا حاليًا.. اللغة العربية املوجودة هي اأحد مظاهر اجلمود والتخلف 
خرى من قرون.. العامية النجدية رمبا لي�صت احلل..  التي نعي�صها يف كل مناحي حياتنا االأ
لكن من قال اإن لدي حاًل؟ اأنا فقط اأجرب.. اأجرب اأن اأعرب عن نف�صي بلغتي التي اأعي�ض بها 

حياتي.. واأطمح اإىل اأن تتطور لغتي حقًا.. ولكن بدون قوالب وهمية جاهزة. 

$ بقولك »�للغة �لعربية �ليوم ج�مدة« هل من تو�صيح لهذه �لعب�رة؟ 

- تدخل لغات العامل املتح�صر حولنا يوميًا مفردات اإ�صافية اإىل معاجمها.. وتخت�صر 
ل�صن مثلما هي على الورق..  كلمات وتعتمد م�صطلحات جديدة.. لذلك هي باقية حية.. على االأ
انحطاط  بداية ع�صور  ومنذ  بل حر�ض خمّربوها  العربية..  اللغة  مع  مر ال يحدث  االأ وهذا 
�صالمية على القتال يف �صبيل توقف اللغة عند املتنبي واأبى متام.. و�صاهمت النخبوية  الدولة االإ
يف ا�صتمرار ا�صتخدامها ب�صورتها املتجمدة والتوجه بها لفئٍة معّينة ير�صيها هذا التميز.. ثم 
اأجهزت عليها اأفكار القومية العربية ومثقفي م�صر اأوائل القرن املا�صي.. واأ�صبح من اأهم 
العربية  اللغة  اأنه ال هذه  مر  االأ العربي املزعوم.. وواقع  الوطن  العربية توحيد  اللغة  اأهداف 

املوّحدة جنحت يف احلياة وال الوطن العربي.. 

وذهبت  الن�صو�ض  بع�ض  جمعت  الثالث  ال�صنوات  قرابة  منذ  عبدون  م�صوار  بداية  يف 
الوقت..  ذلك  يف  عندي  كرب  االأ ال�صعبي  دب  االأ رمز  وهو  ال�صوّيان..  د.  ال�صطياد  معي  بها 
لعر�ض جتربتي عليه وطلب امل�صورة والتوجيه.. وتقابلنا »وّقايف« يف املمر املوؤدي ملكتبه ملدة ال 
تتجاوز الربع �صاعة.. حاولت ا�صتغالل ذلك الوقت يف احلديث بحما�ض عن الكتابة بالعامية 
ودوافعي واأفكاري حول ذلك.. واأن�صت اإيل بتململ قبل اأن ي�صدمني يف نهاية اللقاء باأن رمز 
اإال خدمًة  العامية  اللهجة  ال�صهري يف  واأبحاثه ومعجمه  كرب هذا مل ينجز ر�صائله  العامية االأ
لتوثيق تراٍث حمدد م�صى وانتهى.. لكنه ال يفهم ملاذا اأريد اأن ن�صتمر يف التعبري والكتابة بهذه 
ن.. وكاأن التطور الطبيعي للغة يف جزيرة العرب توقف عند تاريٍخ ما معنّي من  اللهجات االآ
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القرن املا�صي.. بداأت بعده وبعد اإمتام معاجم »ال�صوّيان« العودة للغة املعّلقات وكتبة القرون 
ن لتخلدين يف معجمك  املا�صية.. ليتك مل تاأت يا دكتور اإذًا اإال بعد خم�صني اأو مائة �صنة من االآ

الفاخر. 

$  �أ�صدرت عدًد� من �لتج�رب �ل�صردية كيف وجدت ردة �لفعل لدى �ملتلقي و�لن�قد؟

- كتاب »احلب مهوب لعبة« هو الذي ي�صتاأثر مبعظم ردود الفعل من القراء الكرام، وهي 
اإيجابية غالبًا ومما ميكن تلخي�صه باأن الكتاب ممتع بب�صاطته وقربه للقلب.. ال  ردود فعل 
نها اأ�صياء  اأحد من القراء يناق�ض القيمة الفنية اأو الثقل الفكري اأو غري ذلك.. براأيي رمبا الأ
ن�صبية.. الكتاب اإما اأن يحدث بينك وبينه األفة فتقروؤه.. اأو تركنه يف الركن البعيد الهادئ من 

مكتبتك.. هذا اإذا كنت ا�صرتيته اأ�صاًل.. 

املبا�صرة..  وغري  املبا�صرة  القراء  بردود  ي�صتمتع  متخف  اإنرتنت  كاتب  �صا�ض  االأ يف  اأنا 
دفعه  الذي  نرتنت هذا  االإ وكاتب  حقاد..  واالأ الدعوات  واملكايد..  الهدايا  وال�صرية..  العلنية 
كانت يف عامله اخلفي  كما  مور  االأ مع  يتعامل  زال  ما  كتب..  كتاباته يف  لن�صر  قرائه  ت�صجيع 
اإهداوؤهم  ينبغي  الذين  والكبار  واملتخ�ص�صون  والنقاد  وال�صحفيون  ال�صحافة  االفرتا�صي. 
الوقت  ت�صييع  والكثري من  االفتعال  يغلب عليها  ن�صخًا هي عوامل جديدة علّي.. وهي عوامل 

واملجامالت وب�صراحة ل�صت موؤهاًل بعد للتحدث عنها.. رمبا بعد فرتة.. 

قليمية �ل�صيقة؟ $ هذ� �لتوجه يف �لكت�بة �أل تخ�صى �أن يجعلك موؤطر� يف د�ئرة �لإ

ـ اأنا �صاأت�صاءل هل لو كان م�صل�صل »طا�ض ماطا�ض« يتحدث ما يدعى بالف�صحى، هل كان 
ن؟ يحقق هذه ال�صهرة على م�صتوى الوطن العربي التي يتمتع بها االآ

نرتنتية هل حتدثن� عن مالمح وطقو�ص �لكت�بة »�لنتية«  $ »عبدون« نت�ج �لتجربة �لإ
ومالمح جتربة عبدون من خالله�؟

نرتنت مثل التمثيل على امل�صرح.. من  ـ اأتفق مبدئيًا مع حكاية اأن الكتابة يف منتديات االإ
ناحية ردود اأفعال املتلّقني املبا�صرة.. ولو اأن هذا املو�صوع تلخبطه عوامل اأخرى يف النت.. 
خرون..  االآ الكتاب  زمالوؤك  واإمنا  عابرون..  قراء  وهم  عابرة  يكتبون  الذين  ردود  ان  حيث 
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اأقرب لوال �صمتها وكاآبتها.. لكن الداللة  اأو زوار الن�ض.. وهي داللة  يبقى لديك عدد قراء 
هم يف نظري للكتابة املوجودة على النت تاأتي على املدى البعيد.. فهي اأ�صهل توفرًا للقارئ  االأ
يف اأي وقت.. وكثريًا ما اأعجبني ن�ض لكاتب ما.. فكنت اأ�صتطيع الو�صول اإىل جميع كتاباته 
بها..  ليظهر يل ملف متكامل  ا�صمه  باملوؤ�صر على  ال�صغط  املوقع.. مبجرد  ال�صابقة يف هذا 
اأي  للقارئ من  اأكرث دوامًا وتوفرًا  النت  اأن كتاباتي املوجودة يف موقٍع ما على  اأعرف  لذلك 
لكرتوين وتلقيه والرد  اإر�صال الربيد االإ �صواق.. و�صهولة  اأو كتاٍب ينفد من االأ �صحيفٍة ترمى 
عليه �صّهلت التوا�صل كثريا بني املهتمني والقراء وكّتابهم.. حتى للتعليق على الكتب املن�صورة 

لكرتوين موجودًا هناك ليتم التوا�صل ال�صهل.  ورقيا. يكفي اأن يكون العنوان االإ

طقو�ض الكتابة.. ت�صتطيع القول: اإنني اأتبع خطة لعب خم�صة واحد اأربعة.. لكتابة ن�ض 
اأواًل.. وقد  اأدير الفكرة واأوجد لها الروابط واملنافذ والقفالت واملخارج يف راأ�صي  ما.. فاأنا 
اأن ذلك يعتمد على الطلوع والنزول.. ففي  راأ�صي زمنًا طوياًل.. احلقيقة  تلعب فكرة ما يف 
نني اأكون  فرتات طلوعي اأو حما�صي للكتابة اأق�صي اأوقات تفكري اأقل من الناحية املبدئية.. الأ
يف  الواعي  العقل  تاأمالت  بني  املوازنة  حكاية  دائمًا  موجودة  اأنها  ولو  جناز..  لالإ متحم�صًا 
الفكرة.. وبني ترك املجال للعقل الباطن ليلعب بها قلياًل.. وقد يكون من احللول التي اأجلاأ 
نني اأعرف اأنها �صتعود متاألقًة كاملة  اإليها لفكرٍة ما هو تعمد جتاهلها وحماولة ن�صيانها.. الأ
من جديد ولو بعد حني.. ثم اأختم فرتة الراأ�ض حال اإح�صا�صي بن�صج الفكرة.. فاأطرحها ذات 
ليلٍة عا�صفة على الورق يف وقت ق�صري.. يف كتابٍة �صريعٍة جدًا.. فو�صوية �صاخبة.. - احلقيقة 
اأنني جتاوزت يف  اأوقع لياًل.. ال اأذكر  اأبدًا.. ولكن العا�صفة  اأنني كائن نهاري وال اأكتب لياًل 
عملية الكتابة حاجز الن�صف �صاعة.. مهما طال الن�ض.. فالن�ض مكتوب يف راأ�صي واأنا فقط 
على فرتتني  اأكتب  قد  اللغة..  واأالعيب  الكلمات  ت�صطادين  لئال  التاأين  من  قدر  باأقل  اأكتبه 
لكن غالبًا يتباعد ويف�صل.. واأحيانًا تف�صل الفكرة من فرتة الراأ�ض.. واأحيانًا بعد اإنزالها على 
اأو تعاين من خلل ما غري وا�صح.. غالبًا يف هذه احلاالت  بايخة  الورق.. على طول حت�صها 
اأرميها.. فاأنا ال اأحب الرتقيع.. وال اأظن اأنه ياأتي بنتيجة.. بعد فرتة الكتابة العا�صفة هذه.. 
على  يعني  ب�صخافة..  الن�ض  ا�صّيك  اأنا  الن�ض..  ت�صييك  يف  خرية..  االأ الطويلة  الفرتة  تاأتي 
اأ�صياء غريي ممكن يعتربها ما ت�صوى.. يعني مثاًل �صيل النقطة.. ال الإحطها.. وال تدري �صيلها 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

41�

يقاع بالذات.. مرات اأقول بطيء اأوله �صريع اآخره.. مرات فيه  ب�ض اأح�صن.. واأو�صو�ض يف االإ
فرتات ملل ب�ض ما اأعرف وين بال�صبط.. مرات �صريع الهث تلزمه جمل تهدئه �صوي.. واأحاول 
ول من راأ�صي.. وعمومًا لو الن�ض ناجح من  معاجلته وباأقل قدر من التغيريات عن اإنزاله االأ

وىل ملا نزلته على الورق.. ي�صهل »تزبيطه«...  مرحلته االأ

الب�صيط  وال�صرد  غالبًا  املتكلم  �صمري  ا�صتخدام  احلميمية..  جتربتي  مالمح  اأبرز  من 
لبع�ض  تعر�صت  فقد  �صماء  االأ وبع�ض  احلقيقية  ماكن  االأ اأ�صماء  جمال  ويف  املتكلف..  غري 
احلرج اأحيانًا.. رغم اأنني ال اأروي ق�ص�صًا حقيقية.. اأنا فقط �صحية �صمري املتكلم.. وبع�ض 

الت�صابهات الال مق�صودة. 

عم�ل �ل�صردية �إل �أن هن�ك قطيعة من �مل�صهد �لثق�يف  $ رغم �إ�صد�رك �لعديد من �لأ
مع نت�جك �ل�صردي.. مب�ذ� تف�صر هذه �لقطيعة؟

- النوع ال�صائع لدينا حمليًا يف النظرة اإىل الثقافة واملثقفني هو نوع: »اخ�ض ياملثقف«.. 
من زاوية ال�صخرية والتندر.. واال�صتهانة املتوارثة لدينا باأي اطالع معريف خارج نطاق العلم 
ال�صرعي واملوروث ال�صعبي وما يدور يف اإطارهما.. وهو ما اأدى بطبقة املثقفني »الغالبة« اإىل 
دوات احل�صارية ال�صعبية..  الناأي بكتبهم و�صنيماتهم الثقافية امل�صتوردة بعيدًا عن الروح واالأ
وا�صتمر الت�صكك والعداء املر بينهما.. حتى عندما وجه ال�صعر ال�صعبي �صفعته املدوية على 
قفا هذا االجتاه الثقايف ال�صعيف املنزوي لدينا.. وت�صّيد ال�صاحة وانت�صر و�صارت له تراكمية 
فق �صلح بينهما.. رغم اأن عوامل الفرقة واالختالف بينهما مل  ووجود حقيقي.. مل يبد يف االأ
يقم بتو�صيحها اأحد.. غري ترهات احلفاظ على اللغة.. تلك الرتهات الغبية التي قتلت اللغة 

وحا�صرتها واأبعدتها عن م�صايرة الع�صر وفر�صة العودة اإىل احلياة.. 

بالن�صبة لعبدون فالنظرة اإىل املثقفني تاأخذ نظرة: اخ�ض ياملثقف من جهة اأخرى.. حيث 
ا�صتيعاب  وقدرتها على  لغتهم  وانزواءهم وخوفهم من مرونة  وهام  باالأ املثقفني  انتفاخ  نقد 
جميع التيارات.. نقد جمودهم وتوقفهم �صبه الكامل عند تقدي�ض تيارات معينة عفى عليها 

خرين.  الزمن وامل�صي يف حوا�صي لغة االآ

براأيي اأي اجتاه �صعبي ناجح هو بعبع ح�صاري خميف يذّكر كهنة الثقافة لدينا بانت�صار 
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دب  ال�صعر ال�صعبي و�صيطرة الف�صائيات العامية.. يف املقابل البد لالجتاهات ال�صعبية يف االأ
فق الالزمة..  من الرعاية الثقافية وربطها بالتيارات العاملية حولنا ونقدها وتوجيهها ب�صعة االأ
دبية الثقافية اأي وهج اأو متيز بدون ال�صلح مع ال�صعبيني.. ومما ال داعي  وال اأرى حلركتنا االأ
املوجودة  املنعزلة  املغرورة  النخبوية  للثقافات  ال�صدئة  املتهالكة  اجلدران  هذه  اأن  لتاأكيده 

لدينا بداأت يف االنهيار.. انهيار �صيكون كافيًا �صافيًا.. وجمياًل. 

�صم�ء �لتي ترى فيه� �لتميز يف �لكت�بة  $ كيف جتد �لتج�رب �لرو�ئية �ملحلية و�أي �لأ
�لرو�ئية؟

- روائيونا - لكي نكون من�صفني- مظلومون يف بلدهم.. تعرف منع الروايات اللي ب�صكل 
اأن  ذلك  تبعات  اأخطر  من  واأح�ض  املنع..  من  روائي جنا  يوجد  ال  يكاد  انه  هذا حتى  وا�صع 
فعال على روايته اأو ق�ص�صه من ال�صحفيني والنقاد اأكرث مما هو  الكاتب �صار يتلقى ردود االأ
من القراء.. اأنا اأق�صد بالطبع الروائيني اجلادين الذين يحاولون اأن يقولوا �صيئًا.. لكن هناك 
من ين�صق وي�صذب ن�صو�صه بالطبع على مقا�ض الرقابة ال�صيق وي�صمن الف�صح.. ولي�ض كل ما 

يف�صح �صحاًل بالطبع.. ولي�ض كل مامنع ي�صتحق االهتمام. 

ذات مرة كنت اأمت�صى يف �صارع املعار�ض بالبحرين وراأيت عبده خال.. كما تخيلته.. جاء 
وكانوا  املبت�صمني..  ال�صمر  بالنحاف  مزحومة  قدمية  بي�صاء  كور�صيدا  �صو�صاء  من  زفة  يف 
مامي املجاور لل�صائق بينما تزاحم البقية اأربعة اأو خم�صة يف اخللف..  قد اأكرموه باملقعد االأ
مي�صك  وكان  اأبي�ض  يف  اأبي�ض  البقالة..  قا�صدًا  خال  عبده  ونزل  مبوازاتي  ال�صيارة  توقفت 
بغرتته خوفًا اأن تطري بينما كنت اأخ�صى عليه هو اأن يطريه الهواء ل�صاآلته ال�صديدة.. وخطر 
يف بايل قد يكون هنا ليتابع كتبه يف مكتبات البحرين.. وخفت عليه اأن يذهب لالطالع عليها 
رفف اأن تقع عليه لكرب حجمها و�صغره فتقتله كما قتلت اجلاحظ من قبله.. واحدة  على االأ
من اثنتني يا عبده.. اإما اأن تتغذى اأكرث وتتمرن وت�صمن قلياًل.. اأو اأن ت�صّغر حجم كتبك.. 

للنجاة من م�صريك املحتوم. 

يف كل حال احلمدهلل لدينا الق�صيبي ال�صخم يف كل اأموره.. حلفظ »توازننا« الثقايف.. 
التي  الغلبان  الروائي  �صورة  جاذبية  مبثل  لي�صت  والوزير  ال�صفري  الروائي  �صورة  اأن  ورغم 
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ميثلها عبده خال.. اإال اأن الق�صيبي هو الروائي والقا�ض املحلي الوحيد الذي قراأت له كثريًا.. 
والق�صيبي هو كيان ا�صتثنائي بال �صك.. مزعج اأحيانًا بتكامله.. حتى يف لقاءاته االإعالمية.. 
كم متنيت اأن يرتبك.. اأو يخطئ.. ليبدو اأكرث اإن�صانيًة وجمااًل. ثالث الثالثة ال بد اأن يكون 
تركي  حوال..  االأ كل  يف  املتهور  احلنون..  اجلذابة..  ال�صخ�صية  ذي  الكاتب  احلمد..  تركي 
عني..  االأ اأمام  لدينا..  كفن  الرواية  وو�صع  العربية..  اجلزيرة  قلب  رواية  فراغ  مالأ  احلمد 

و�صّجع على اأخذها بجدية. 

اأر�صلت لرتكي احلمد مب�صاعدة اأ�صدقاء م�صرتكني جمموعة »رايحني جدة يبويا«.. ثم 
�صلوب اجلديد ومتنى يل اال�صتمرار  و�صلني اأنه قراأ منها ما قراأ.. واأثنى عليه.. وو�صفه باالأ
والتوفيق.. معروف عن تركي احلمد لدى قرائه �صماحته وتوا�صله معهم بكل ود ونف�ض طيبة.. 

وهذا حمور اآخر مهم مفقود غالبًا لدينا.. ورمبا للطبيعة النف�صية ملجتمعنا دور فيها. 

$ هل هن�ك ني�ت ب�لتخلي عن �لكت�بة ب�ل�صرد �لع�مي �إىل �لكت�بة ب�لف�صيح؟

- بالن�صبة لل�صرد العامي وال�صرد الف�صيح، الف�صيح يعني الوا�صح.. ويف راأيي اأن الو�صوح 
اأن لغة  اأعترب  يتجلى يف لغة التوا�صل اليومي اأكرث منها يف لغة النخب وال�صالونات.. لذلك 
خرين.. ثم ياأتي بعد ذلك التقنع والتلغوي للو�صول  توا�صلنا اليومي هي اأف�صح لغة ت�صلنا باالآ

اإىل من ال يفهم لغتنا. 

دبي.. لذلك  غلبية للتعبري االأ اللغة النحوية مع ذلك هي اأمر واقع وحل و�صط ترت�صيه االأ
ال بد منها للو�صول اإىل قراء اأكرث.. مثلها مثل االإجنليزية مثاًل.. اأو حتى لغة الـ »ت�صات« ذات 
�صل االإجنليزي املك�ّصر.. التي جتمع ال�صيني مع املك�صيكي مع الربتغايل يف جمموعة من  االأ
االخت�صارات واال�صطالحات املتعارف عليها.. اأنا واثق اأن من �صيكتب بلغة الت�صات العاملية 

)هذه روايًة جيدة( �صيحقق انت�صارًا اأكرب بكثري من انت�صاره باأي لغة اأخرى عريقة. 

ا�صتخدام اللغة هذا مو�صوع خمادع ويجب التفكري فيه ب�صيء من التفتح.. ق�صتي الطويلة 
را�صي  االأ على  وجتري  قدمية..  جاوية  اأ�صطورة  على  مبنية  ق�صة  هي  ثالث«  »جن  املن�صورة 
ندوني�صية يف غالبها.. وقد فكرت بجد يف املبادرة للتعاون مع دار ن�صر اندوني�صية لن�صرها  االإ
ندوني�صية.. �صاأكون بذلك قد توجهت بروايتي اإىل ما يزيد على الـ220 مليون  بلغة الباها�صا االإ
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قارئ حمتمل.. وهو ما يزيد على عدد القراء العرب املحتملني بكثري. 

�ل�صغرية  �لتف��صيل  ب�لتق�ط  وتتميز  ب�حلك�ي�ت..  ممتلئة  طفولية  ذ�كرة  من   $
�لذ�كرة �حلية يف ت�صجيل عمل رو�ئي  خ�صو�ص� على م�صتوى �حل�رة.. هل ت�صتثمر هذه 

بديل للفال�ص�ت �لتي تبدع يف كت�بته�؟

مزجة والظروف بالطبع..  ـ �صوؤالك عن الرواية.. فئة الن�ض حتددها طبيعة الفكرة.. واالأ
رواية »جن ثالث« هي ق�صة طويلة يف 120 �صفحة كتبتها على الورق مرًة واحدة يف ليلة من 
ليايل رم�صان الطويلة.. ومل تتكرر لدي فكرة ت�صتلزم مثل هذا الطول بعدها.. وقد ال تتكرر 

مثل تلك الفكرة اأبدًا.. 

إتق�ن �ل�صخ�صي�ت للحو�ر.. هل فكرت يف حتويل  $ هن�ك ح�ص كوميدي فيم� تكتب.. �إ�ص�فة �إىل �
هذه �للقط�ت �إىل �لكت�بة �لتلفزيونية.. وب�لتحديد مل�ذ� ل تتع�ون مع فريق ط��ص م� ط��ص؟ 

»يف  انه عمل  يقال عنه  ما  اأقل  ما طا�ض هو عمل  التلفزيونية: طا�ض  للكتابة  بالن�صبة  ـ 
نزول«.. ومنته من زمان.. ومن الوا�صح اأن ال�صدحان والق�صبي خائفان من اإيقافه ثم العجز 
نور  حلقات  عر�ض  با�صتمرار  هذا  زيل  االأ طا�ض  ا�صتمرار  يذّكرين  اآخر..  بعمل  جتاوزه  عن 
ما  طا�ض  هذا  لذكراه..  تخليدًا  �صنوات  لعدة  الطنطاوي-  ال�صيخ  وفاة  بعد  مثاًل-  وهداية 
اأ�صر  اأكرث حتى من  امل�صتغلني عليه رمبا  و  اأبطاله  اأ�صر  اأجمل عمل حملي مر علينا..  طا�ض 

امل�صاهدين.. و�صاروا يعيدون ويزيدون فيه.. ويبدو وكاأنهم لن يتوقفوا اإال بقرار وزاري. 

اأنا اأكيد ممكن اأدخل جمال الكتابة للتلفزيون.. لكن بطريقتي وبعمل يكون على م�صوؤوليتي 
ي عمل منظم ي�صرتك فيه اآخرون.. رمبا يف امل�صتقبل.  الكاملة.. لكن حاليًا اأنا غري مهياأ الأ

املصدر:
جريدة الريا�ض: ال�صبت 23 �صعبان 1427هـ ـ 16 �صبتمرب 2006م ـ العدد 13963.
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الروائي محمد حسن علوان:
في حوار عن رواية صوفيا

& فضاء الرواية ال يسمح بخلق اللعبة الفاتنة بني املتلقي والنص. قل اني حاولت 
أن أجعل املتلقي شريكًا

مب�هج  تلم�ص  وكنت  هن�،  كنت  �لكف�ية(  )�صقف  وىل  �لأ رو�يتك  �صدرت  عندم�   $
ن و�أنت يف غربتك كيف جتد  ول، وردود �لفعل يف �ل�ص�حة �لثق�فية �ملحلية، �لآ �صد�ر �لأ �لإ

ردة �لفعل حول )�صوفي�(؟

بو�صائل  تتوارد  نها  الأ الطريقة،  بنف�ض  يتم  الغربة  اأو  الوطن  يف  فعال  االأ ردود  �ض  تلمُّ  -
نني من  االت�صال ذاتها، الن�صاط الثقايف احل�صوري يف ال�صعودية ما زال اأقل تفعياًل من اأن ميكِّ
�صدار  مالحظة الفرق بني �صدور عملي اأثناء وجودي يف الوطن اأو خارجه. ثم اإن ما بعد االإ

ول مل تكن بال�صرورة كلها )مباهج( كما جاء يف �صوؤالك!  االأ

$ برغم �لفرتة �لزمنية �لق�صرية ن�صبي�ً ل�صدور �لرو�ية �إل �أنك تقول هن�ك در��ص�ت 
�أن حممد ح�صن علو�ن يجيد ت�صويق نت�جه �لرو�ئي على �لن�قد  للرو�ية، هل هذ� يعني 
�أخذن� يف  إذ�  � رو�ية )�صوفي�(؟ هذ�  �لعربي يف  �لن�قد  ن  و�لآ �لكف�ية  �صقف  كم� يف  �ملحلي 
�لعتب�ر �أن هن�ك رو�ي�ت حملية �أخرى مل جند له� �صدى نقدي� برغم م�صي فرتة طويلة 

على �صدوره�؟ 

- ميكنني اأن اأ�صتوعب ب�صهولة مفهوم الت�صويق لكتاب اأكادميي، اأو متخ�ص�ض، غري اأين 
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ال اأعرف حتديدًا ما معطيات وظروف )الت�صويق( لرواية، اأو عمل اأدبي، يعتمد يف اأ�ص�صه على 
الذائقة التي ال ميكن تزويرها لدى القارئ!، وعند �صدور �صقف الكفاية، كنُت اأتعامل معها 
كبطاقة هوية اأقدمها للناقد، وال�صحفي، والقارئ على حد �صواء، و�صواًء قمُت، جداًل، بت�صويق 
الرواية باأي طريقة يفرت�صها اأ�صحاب هذه النظرية، اأو مل اأقم، ال اأعتقد اأن الرواية �صتنال 

حظًا اإال مبا فيها، ولي�ض ما حولها!

ال نغفل اأن للنا�صر دورا اأكرب دائمًا يف اإي�صال الكتاب اإىل النقاد املتخ�ص�صني يف ا�صتعرا�ض 
الكتب، وقراءتها نقديًا يف ال�صحف والدوريات، وال اأريد اأن اأدخل هنا يف متاهة: ملاذا هذا 
مور التي  اأو ال، ثمة عوامل كثرية حتكم هذا املو�صوع، وهو من االأ الكتاب وجد �صدى نقديًا 

حتدث حتى على نطاق الكتب الغربية. 

$ ك�ن �حلب هو تيمة �صقف �لكف�ية، وك�ن �ملوت هو تيمة رو�ية �صوفي�، هذه �ملف�رقة 
بني �حلب و�ملوت، كيف وجدته� كح�لة كت�بة، ومل�ذ� ك�ن �ملوت حتديد�ً يف رو�ية �صوفي�؟ 

وجدتها من�صورّية الروؤية، وحمّر�صة على الفل�صفة، وفكرة �صديدة التمل�ض لفرط اإ�صعاعها 
املوجود يف كل زاوية حياتّية حميطة بنا، واأ�صعب من اأن تقب�صها يف وعاء واحد، احلب واملوت 
�صّكال ما ي�صبه التواطوؤ ال�صعوري الدرامي الذي يقود ال�صرد، وجدلياته، اإىل ما لي�ض نتيجة 

�صكالية غري املطروحة بو�صوح اأ�صا�صًا.  بال�صرورة، وال حاًل لالإ

كتيمة  ما  �صاأنًا  نختار  اأن  يجب  ملاذا  حتديدًا  اأنا  اأعرف  اأن  وال  اأجيبك،  اأن  اأ�صتطيع  ال 
لعمل روائي، وال اأعرف اأنا ما الرتاتب الدرامي الذي نختار على اأ�صا�صه التيمات. يف راأيي اأن 
املعاجلة، واجلهد ال�صردي، اأكرث اأولويًة من االختيار، جمرد االختيار، لتيمات العمل، واأفكاره 
فكار والتيمات عملية موازية  املحورية. اأحيانًا، ثمة حالة اأثناء الكتابة جتعل عملية توليد االأ

ومواكبة لعملية معاجلة الدراما نف�صها. 

$ ك�نت �لروؤى �لفل�صفية و�لتي ك�نت على ل�ص�ن �أبط�ل �لرو�ية هي حمور �لعمل، وهي 
�صخ�صي�ت ل حتمل هم�ً ثق�في�ً �أو �أفق�ً معرفي�ً ومعه� ي�صعر �لق�رئ �أن هن�ك فجوة بني م� 

يقولون وبني و�قعهم �لرو�ئي؟

نر�صم �صخ�صياتها  اأن  لي�ض علينا  وبالتايل  بال�صرورة،  �صينمائيًا  فيلمًا  لي�صت  الرواية  ـ 
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فالم، واإن كان هذا �صائعًا يف روايات اأخرى، اأغلبها كال�صيكي  ب�صكل فيزيائي بحت كما هي االأ
الطابع، ولكن باإمكانك اأي�صًا اأن تتفقد روايات اأخرى مرتكزة على روؤى غرائبية منف�صمة عن 
ول، واإن كنت غري  ن�صانية ل�صخ�صياتها متامًا، واأنا ما زلت اأقرب ل�صكليات النوع االأ احلالة االإ
قناع  ملتزم بحذافري �صكلياته تلك، مل تعد الرواية براأيي جمرد حماولة ورقية من الروائي الإ
التوا�صل  لهما  تتيح  ذهنية/فنية  مقاربة  يجاد  الإ �صعي  هي  ما  بقدر  روايته،  مبنطقية  قارئ 

الروؤيوي، وتاأ�صي�ض قاعدة لتمرير الت�صاوؤالت والق�صايا والفل�صفات بخ�صب، ومرونة. 

وال�صخو�ض ح�صب مدى  احتمالية حدوثها،  حداث ح�صب مدى  االأ يحاكم  الذي  القارئ 
الروائية  الروائي احلقيقي، والنيات  الف�صاء  ن�صبيًا عن  احتمالية وجودهم، هو قارئ يبتعد 
عمال  عمال الوثائقية مثاًل، واأنا اأمل�ض اأن العديد من االأ التي حتفُّ بالعمل. اإن هذا اأجدر باالأ
الروائية احلديثة بداأت تتطلب �صابقًا نوعًا من التفاهم واالتفاق اخللفي بني الكاتب وقارئه، 
اإن الرواية حم�ض وعاء لروؤى متجددة، علينا بالتاأكيد اأن نختار وعاًء منا�صبًا، ولكن لي�ض اأن 

نلتفت للوعاء على ح�صاب الروؤية. وبالطبع، كل ما ذكرته هنا يعتمد معايري ن�صبية. 

خرية، ومنهكة مبر�صه� �لع�ص�ل ترغب �أن تعي�ص �للذة  $ )�مر�أة تعي�ص �للحظ�ت �لأ
ول تكتفي بذلك بل هي ق�درة على �أن تتم��صك و�أن تقول عن لذته� مبز�ج معتدل(. �أجدك 

يف هذه �للقطة �لرو�ئية �ص�درت منطقية �ل�صرد لتكتب حلظة فنت�زية فقط؟

ال�صرد  ملنطقية  امل�صادرة  هذه  لتربير  هنا،  اإ�صافتها  ميكن  ال�صابق  ال�صوؤال  اإجابة   -
ال  �صردية  حقوق  وله  متطّلب،  روائي  عن�صر  اأي�صًا  الفانتازيا  اأن  واأ�صيُف:  تعبريك.  ح�صب 
مر ال يعدو كونه ق�صمًة �صابقة يف نية الكاتب لتوزيع  ميكن االنت�صار للمنطقية على ح�صابها. االأ
املنا�صبة  داة  واالأ يتعاطاها،  التي  والفكرة  العمل،  ظروف  تقت�صيه  ما  ح�صب  بينهما  دوار  االأ
حلمل هذه الفكرة حممل الفهم، والنقل، واالت�صال بذهنية اأخرى هي ذهنية القارئ، اأ�صمل 

يف اإكمال دورة نب�صها. 

$ �أتفهم تطلب �لفنت�زي� كعن�صر رو�ئي، ولكن �لتك�ء على �لفنت�زية يجب �أن ي�صمل كل 
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حم�ور �لعمل �ل�صردي، حتى ل ي�صعر �ملتلقي ب�أن هذ� �لعن�صر عن�صر غريب يف �لرو�ية؟ 

- ال اأتفق معك هنا، قد اأرمي الواقعية والفانتازية معًا على رقعة ال�صرد، وال حرج. 

$ �لروؤى و�ملقولت و�أي�ص�ً يف بع�ص لقط�ت �حلو�ر يف �لرو�ية، وجدت من يتحدث هو 
حممد ح�صن علو�ن، مل تغيب ذ�تك كثري�ً يف حلظة �ل�صرد؟ 

- ما كنت لتجد من يتحدث هو حممد ح�صن علوان، لو مل تكن تعرفه �صابقًا، وتبحث 
عنه، )عمدًا رمبا(، داخل رواياته. ال اأدعوك هنا اإىل نظرية موت املوؤلف، وال ميكن اأن اأفر�ض 
طلب منك اأن حتاكمني بها فقط دون غريها، بل اأحيل اإىل  عليك كقارئ نظرية نقدية معينة الأ
اعتبار املوؤلف كائنًا من حقه التحليق فوق �صماء الن�ض ب�صكل هالمي، مائي، �صفاف، وغري 
موؤثر ب�صكل مبا�صر، كائن باإمكانه اأن يلم�ض �صفحة الرواية باإ�صبعه اأحيانًا حمدثًا دوائر مثل 
دوائر البحرية، تختفي �صريعًا، وُتالحظ نادرًا. ال ميكن اأن يتحول املوؤلف اإىل اآلة اإنتاج روائي 
وفق معايري معينة فقط، وال ميكن بطبيعة احلال اأن تتوافر له دائمًا الدراما احلياتية التي 

جتعل ح�صوره يف رواياته اأكثف من حد معني. 

$ عن ح�صور ذ�ت �ملوؤلف يف �لرو�ية هي لي�صت م�صكلتك ي� حممد، بل هي موجودة 
�ملحلي  �لق�رئ  �أن  �أعتقد  ول  �صك�لية،  �لإ ترى هذه  كيف  �ملحليني.  �لرو�ئيني  �أغلب  لدى 

بذلك �لهو�ص �لبولي�صي �لذي يجعله يفت�ص عن �ملوؤلف �أثن�ء قر�ءته للعمل �ل�صردي؟ 

- هي لي�صت اإ�صكالية اأواًل، لذلك لي�ض يل روؤية حمددة لها، رمبا اإذا ح�صرت ذات املوؤلف 
ب�صكل اأبوي، واعظ ت�صبح غري مقبولة لدى �صريحة من القراء، وتظل معتربة ومقبولة لدى 
�صريحة اأخرى قد تكون اأكرب، وثانيًا، اأنت ال تعتقد اأن القارئ املحلي يفت�ض عن املوؤلف، بينما 
اأكتب  اأن  اأين ا�صطررُت  الكفاية، حتى  اأعتقد ذلك، وقد مل�صُت هذا �صخ�صيًا بعد �صقف  اأنا 
تكون  اأن  بعيدة من  الكفاية  �صقف  اأن  اإثباتية كيف  بنقاط  للقارئ  و�صح  الأ مقااًل مطواًل مرة 

حوال، هي نظرة ن�صبية، ولي�صت معممة بالطبع.  �صرية عاطفية يل. وعلى كل االأ

$ يف حو�ر�ت �ص�بقة وكتنظري كنت ترى �أن جم�لية �للغة تتفرد به� �لرو�ية �لعربية مم� 
ي�صرف �لق�رئ عن فني�ت �لرو�ية، ومع هذ� كتبت �صوفي� ب�للغة �ل�صعرية �لتي جتيده� مت�م�ً، 
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كيف تربر هذ� �لتب�ين م� بني روؤيتك للكت�بة �ل�صردية وم� بني م� كتبته يف �صوفي�؟

- قلُت حتديدًا ما ملخ�صه: "اإن اللغة العربية بجماليتها املفرطة دّوختنا اإىل احلد الذي 
حمورتنا فيه حولها فقط، ومل تتح املجال لبناء رواية ما ت�صتند على كينونات معرفية اأخرى 
متاحة، روايتنا ال يكتبها اإال اأديب، وروايات الغرب يكتبها كل من ميتلك هذه الكينونة املعرفية 
الكينونة  ا�صرتطُت وجود هذه  اأين  يت�صح  لتغذية عمل روائي"، ومن كالمي هذا  التي تكفي 
املعرفية �صمن معاريف اأ�صاًل، واأنا ال اأدعي ذلك، لقد بداأُت اأديبًا، واللغة اأداة تعّودُت عليها، 
وحاملا تتهّياأ يل كينونة معرفية اأخرى ميكن اأن اأتكئ عليها متامًا لبناء ن�ض روائي ف�صاأكتبه اإن 

ا�صتطعت، وال يعني هذا اأين �صاأتخلى عن اللغة فيه. 

�صديد� على  �نحد�ر�  نلم�ص  �أنن�  �إل  �صعري،  �ل�صردية كتدفق  �للغة  $ برغم خ�صوبة 
م�صتوى �حلو�ر، �حلو�ر يف �صوفي� يبدو ب�هت� جد�ً؟

- احلوار اأداة �صردية، اأ�صتخدمها عندما اأرى )ح�صب راأيي ال�صخ�صي( اأنها منا�صبة، 
و�صرورة. اأن يكون احلوار قلياًل، اأف�صل من اأن يكون زائدًا، واأن يتم تنحيته متامًا اأو تخفيفه اإىل 

دنى لي�ض بال�صرورة نق�صًا، ورمبا كان ذلك، ح�صب جمريات الرواية ومنعطفاتها.  احلد االأ

تعذبني  مل  �أعني  كثري�ً،  معه�  �أتع�طف  مل  �ملر�صية  �صوفي�  ح�لة  وبرغم  كق�رئ،   $
تزعجك  هل  �لعمل  متلقي  لدى  جتده�  عندم�  �صوفي�  مع  �لالتع�طف  ح�لة  كثري�ً، 

كرو�ئي؟، ومب�ذ� تف�صر ح�صور هذه �حل�لة؟

- وهل كان خلق حالة التعاطف مع �صوفيا، وتعذيب القارئ بها، هدفني روائيني بال�صرورة 
حتى اأنزعج من عدم حتققهما؟

مل يكونا كذلك حتمًا، وعلى وجه العموم، ل�صُت اأنتظر غالبًا ردة فعل ثابتة حمددة من 
اأكوُن قد ا�صتغلت على ت�صميم  اأن يحقق انعكا�صًا ما  اأكتب العمل على �صوء  القارئ، ول�صُت 
�صئلة  �صلية اأحيانًا، اأو لنقل باأن�صاف االأ قرب يل اأن اأطرح العمل بخامته االأ زاويته �صابقًا، بل االأ
خرى لدى القارئ، وتكتمل بها عند القراءة، لُتخلق اأ�صئلة مهجنة،  التي تبحث عن اأن�صافها االأ
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وخمتلفة عند كل قارئ، ال تت�صابه مع قارئ اآخر. 

$ كمتلق عندم� �أفقد �لتع�طف مع �صوفي�، هذ� يعني �أن �ل�صخ�صية لن تبقى يف �لذ�كرة، هذ� 
يقودن� �إىل ق�صية ر�صم �ل�صخ�صية �لرو�ئية يف �لرو�ية �ملحلية، وكيف ت�صبح يقين� لدى �ملتلقي؟

خرى، هي التي يجب اأن تبقى يف  - وملاذا ال�صخ�صية فقط، من بني عنا�صر الرواية االأ
الذاكرة؟، وملاذا تعتقد اأن اأكتب بهدف )لزق( ال�صخ�صية يف ذهن املتلقي، ولي�ض الفل�صفة/

�صئلة؟  الفكرة/االأ

$ �ملتلقي لي�ص �صريك�ً!

- تريد من املتلقي ان ي�صبح �صريكًا يف العمل ال�صردي.. رواية » �صوفيا« ال حتقق للمتلقي 
ي عن�صر اخر. ف�صاء الرواية  ين ارى �صخ�صيات الرواية مار�صت االق�صاء الأ هذه الرغبة. الأ
ال ي�صمح بخلق اللعبة الفاتنة بني املتلقي والن�ض. قل اين حاولت اأن اأجعل املتلقي �صريكًا يف 
العمل، ولك اأن تقول اين اأخفقت، معك اأنت بالتحديد، ورمبا تكون العملية اأثمرت لدى قارئ 

اآخر، من �صريحة اأخرى. 
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الروائي محمد حسن في حوار عن طوق الطهارة 

ال أكتب عن الحب بهدف التسويق.

وما زال عندي الكثير ألقوله عن الحب

$ بعد �صقف �لكف�ية و�صوفي� ت�أتي طوق �لطه�رة، �لرو�ي�ت �لثالث كله� تتكئ على 
طوق  �أن  �إل  ب�ملوت؛  �ملرتهن  �حلب  فل�صفة  من  �قرتبت  �صوفي�  ك�نت  و�إن  �حلب.  ثيمة 
�حلب  ب�أن  قن�عة  هي  هل  �لع�طفية.  نكهته�  يف  �لكف�ية  �صقف  مالمح  حتمل  �لطه�رة 
ب�حلك�ية  �ملولع  �ل�صمني  ق�رئك  على  وكذلك حت�فظ  للعمل،  ت�صويقية جيدة  ر�فعة  هو 

�لع�طفية؟ 

اأنا اأحب اأن اأكتب عن احلب، هذا  ن الت�صويق لي�ض اأهم اأهدايف.  - ال، لي�صت قناعة، الأ
كل �صيء. واأجدين اأكرث �صدقًا عندما اأتناول هذه احلالة ال�صعورية الرفيعة. الكتابة وفق قيمة 
واحدة لي�صت خطاأ، كما اأن التنوع لي�صت واجبًا كتابيًا مفرو�صًا على كل كاتب. بالن�صبة يل، 
اإذا مل اأكتب حول ما ي�صغل �صمريي وقلبي، اأجدين عاجزًا عن اال�صتمتاع مبا اأفعله. وحاليًا، 

قوله عن احلب، وقد ال اأنتهي.  ما زال عندي الكثري الأ

$  �أتفق معك ب�أن �لرو�ئي لي�ص مط�لب�ً ب�لتنوع. ولكنه مط�لب بتقدمي �بتك�ر ومغ�يرة 
يف ذ�ت �حل�لة. �لكثري يردد �أن هن�ك تن��صًخ� ل�صكل �حلب �لذي قدمته يف رو�ي�تك. هل 

تعتقد �أنك قدمت روؤية جديدة للحب يف طوق �لطه�رة؟ 

- نعم، كانت روؤية خمتلفة عن احلب يف الروايتني ال�صابقتني. ح�صان خل�ض بعد احلب 
اإىل فل�صفات خمتلفة عن تلك التي انتهى اإليها نا�صر يف �صقف الكفاية، اأو معتز يف �صوفيا. 
بعاد النف�صية واالجتماعية لهذا احلب،  اأمل يكن ذلك وا�صحًا؟ ما اأتناوله غالبًا هو اختالف االأ
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ولي�ض اأحداثه وظروفه. 

حد�ث. بينم� �ملزرعة  $  منزل ح�ص�ن منزل تبدو عليه �لرت�بة، و�مللل، ل يحفل ب�لأ
�أن  ولحظن�  حد�ث.  لالأ م�صرح�ً  لت�صبح  �حتم�ًل  كرث  �لأ هي  ح�ص�ن  حتت�صن  ك�نت  �لتي 
ينطلق  مل  مل�ذ�  �ملزرعة.  ترت�د  �لتي  لل�صخ�صي�ت  �ملف�رق�ت  ر�صد  من  يقرتب  ك�ن  �ل�صرد 

ح�ص�ن من �ملزرعة لريوي حك�يته؟ 

اأن يتحرك الن�ض يف  اأنت كقارئ ت�صتهي  جابة هي نف�صها ل�صوؤال �صابق،  اأدري، االإ - ال 
اجتاه مزاجك القرائي، واأنا ككاتب ال اأ�صتطيع دائمًا اأن اأتنباأ بك. اأحاول غالبًا اأن اأترك الن�ض 

مي�صي يف االجتاه الذي اأرتاح لكتابته بعفوية، فقط. 

$  برغم �أن بد�ية �لرو�ية تو�صلت ب�صخ مالمح ت�صويقية للق�رئ. ويكمن �لت�صويق يف 
حد�ث بعد ذلك  دو�فع غ�لية وهي ت�صدر كت�ب لكل م� كتبه ح�ص�ن يف �لنرتنت. لكن �لأ
�أخرى حل�ص�ن. ك�نت هن�ك فر�صة حل�ص�ن  تن�أى عن م�ص�ءلة غ�لية، وتتجه �ىل حك�ي�ت 
حد�ث يف �لن�ص  للتوغل يف لعبة بولي�صية ع�طفية وهو ي�صتدل على دو�فع غ�لية. مل�ذ� �لأ

�أخذت �جت�ه�ً �آخر؟ 

اأنت  النهائية.  اجتاهات  اإىل  الرواية  خذ  الأ الفر�ض  من  العديد  هناك  الكتابة،  اأثناء   -
حاكم  ن، ح�صب رغبتك القرائية، والنقدية، واأنا عندما اأتقم�ض دور القارئ الأ تعنّي اأحدها االآ

كتابتي اأرى فر�صًا اأخرى، واأجتهد الختيار ما اأحب كتابته، وم�صاركته مع قارئي. 

�ل�ص�ب  هذ�  م�صكلة ح�ص�ن؟  م� هي  ت�ص�ءلت:  �لرو�ية،  قر�ءة  �نتهيت من  �أن  بعد    $
ب�أنه مل يكن �ص�حب وجع حقيقي، بل هو يتوجع، يتب�كى  �لربجو�زي �لع�صريني �صعرت 
على فقد غ�لية. �أي�ص�ً هو متج�وز نف�صي�ً مل� حدث له من حتر�ص�ت يف طفولته. وهو �أي�ص� 
�أو  م� هي م�صكلة ح�ص�ن؟  و�أ�ص�ألك  �لن�ص�ء جيٌد.  �لع�ئلي، كذلك حظه مع  ب�لدفء  ينعم 

لنقل م� هو وجع ح�ص�ن �حلقيقي؟ 

- قد يكون افتقاد الوجع احلقيقي وجعًا بحد ذاته، يحرمك من التمتع بحزن اأنيق يزيدك 
خرجت الكثري منهم من  خرين. لو اأعدت حماكمة كل املوجوعني يف العامل، الأ نباًل يف عيون االآ



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

430

اإذًا.  ن�صبية  م�صاألة  اإنها  حقيقي!  وجع  يف  املطلوبة  ال�صروط  يحققوا  مل  نهم  الأ الوجع،  دائرة 
يحزن الغني على جواد خا�صر، بقدر ما يحزن الفقري على رغيف مفقود. وال�صاب املطعون 
يف قرارة قلبه بحٍب �صام، وذلك الذي يحاول جاهدًا اأن ي�صمم قلبه ليخترب قدرته على احلب 
والكتابة، كالهما مهموٌم بتحقيق النجاة من احلب، اأو الوقوع يف احلب. وحتى حتقق هدفك.. 
اأنت، يغ�ضُّ بالكثري من  اأ�صميته  اأنت يف حالة وجع ن�صبية. جمتمع الريا�ض الربجوازي كما 
خرين باأوجاع ثمينة،  ال�صباب الذين اأفقدهم ترف العي�ض وا�صتقراره القدرة على مباهاة االآ
وق�ص�ض ذات اأمل ال ُين�صى. اإنه منوذج واقعي، ورغبة اإن�صانية ن�صطة يف مراحل خمتلفة من 
العمر. قد ال اأ�صتطيع تف�صيل اأبعادها كما ي�صتطيع عامل نف�ض ما، ولكني اأ�صتطيع مالحظة 

وجودها يف جمتمعي، واختبارها يف كتابتي. 

�لع�طفي«  ك�صن  »�لآ �أن  جند  هذ�  ومع  مدبرة.  ع�طفية  ح�لة  على  تتكئ  �لرو�ية    $
تعّذبه.  �لق�رئ،  حد�ث حتمل �صخونة ع�لية. ل حتمل تف��صيل تنهك  �لأ غ�ئب. مل تكن 

ح�ص�ن ك�ن ي�صرد بربود. مل�ذ� ك�نت �حل�لة �لع�طفية يف �لرو�ية حتمل �صفة �ل�صقيع؟ 

ترتيبه  ويعيد  ن كل �صيء كان يحدث خارج زمنه. ح�ّصان كان يجرت ما�صيه،  - رمبا الأ
على مهل، ليبحث عن ذاته. من يكون؟ وكيف يجب اأن يحب؟ وماذا يريد من العي�ض؟ وهذا 
االجرتار رمبا اأ�صبغ هذه احلالة )ال�صقيعية( ح�صب و�صفك لها. يف الرواية حماولة للتدبر 
حداث  يف ماآل احلب بهدوء، وتاأمل كيفية حدوثه يف الريا�ض، ومل يكن من مقا�صدها ح�صد االأ

�صوات العالية.  املثرية، واإ�صدار االأ

$  الحظت اأن الروائيني ال�صباب لديهم ولع بتقدمي الرجل العا�صق املعّذب، وتكري�ض احلب 
املازو�صي، فهناك اأنثى قا�صية متار�ض �صاديتها على األئك الع�صاق، وهذا ما حدث حل�صان مع 
يف  وماأزقهم  النف�صية.  ال�صاب  اجليل  زمة  الأ تعود  اخليبات  تلك  باأن  مر  االأ اأف�صر  اأنا  غالية. 
العاطفي  النموذج  هذا  طغيان  تف�صر  مباذا  اأنت  اجلديدة.  احلياة  يف  املتغريات  مع  التاآلف 

املازو�صي؟ 

- اأعتقد اأن احلب اخلائب، وا�صت�صعار املرارة، من حمر�صات الكتابة اأ�صاًل، عك�ض احلب 
الكاتب عن  اإىل االنكتاب يف عمل روائي، ال�صتغناء  ال�صعيد، الذي ال يجد طريقة  اأو  املثمر، 
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العائد املعنوي من البوح، وال�صكوى. براأيي، هي لي�صت نزعة عامة يف اجليل اإذًا، بقدر ما هي 
اختالف يف دوافع التعبري العاطفي. القارئ غالبًا ما يتعاطف مع احلزن، ال ال�صعادة. ولذلك 
اأدى اإىل ت�صكل ر�صيد بكائي هائل يف  اأفراحهم، مما  ا�صتثمر الكتاب يف اأحزانهم اأكرث من 
الرتاث، ويف احلا�صر، وهذا ي�صهل تاأثر الكّتاب اجلدد به، ويندر يف املقابل اأن جتد من يكتب 

مر يبدو ممكنًا ومقبواًل.  رواية متفائلة، لغياب الرافد الرتاثي الذي يجعل االأ

إبر�هيم ب�دي يف رو�يته حب يف �ل�صعودية ب�لغ يف ��صتعر��ص فحولة بطله �لرو�ئي.  �  $
وىل  �لأ �لتجربة  نه�  ولأ تن�صي�ص«.  عالمتي  »بني  رو�ية  يف  �لالج�مي  مظ�هر  وكذلك 
تلك  يتم�ثل معهم� ح�ص�ن يف  �أن  �مل�صتغرب  ولكن  �ملب�لغ�ت.  تلك  �لعذر يف  لهم�  قد جند 
إذ� م� لحظن� �أن تلك �لفحولة �لرو�ئية ل تنهزم، ل تتعر�ص خليب�ت. ل  �لفحولة. هذ� �

مر؟  يد�همه� �لرتب�ك يف �للق�ء�ت �لع�طفية. كيف تف�صر هذ� �لأ

مريكية منذ �صنتني مل يت�صن يل  �صف، وب�صبب ظروف ابتعاثي للواليات املتحدة االأ - لالأ
املحتملة.  الت�صابه  وجوه  اأناق�ض  اأن  اأ�صتطيع  ال  وبالتايل  املذكورتني،  الروايتني  على  االطالع 
هو  ما  بقدر  فحوليًا،  ا�صتعرا�صًا  فعله  ح�صان  يحاول  ما  يكن  مل  الطهارة،  لطوق  بالن�صبة 
معاجلة نف�صية لقلبه املرتبك. ثم اإن ح�صان كان هو �صوت الرواية، وبالتايل رمبا كان اإمعانه 
ن يتكلم عن خيبة ج�صدية  يف ا�صتعرا�ض خيباته القلبية مل يجعله يجد وظيفة بوحية منا�صبة الأ
ما، لو افرت�صنا وجودها يف حياته. ظروف طفولته، ثم يفاعه، كانت حتاول دفعه نحو حالة 

انف�صام بني ج�صده وقلبه، حاول هو نف�صه ت�صجيعها كنوع من التداوي بفل�صفة ثائرة كهذه. 

$  يف طوق �لطه�رة �للحظ�ت �حلميمية تقدمه� يف ح�لته� �حل�ملة، تلك �للقطة هي 
ممتلئة  حلظة  تدوين  يف  تر�وغك  �ل�صعرية  �للغة  �أن  �أت�صور  �ل�صينم�ئية.  للح�لة  �أقرب 
ب�حلميمية �لو�قعية �لتي مت�ر�ص فعلي�ً. تلك �للحظ�ت حتت�ج �إىل لغة غري مهذبة ت�صفه�. 
وعندم� �أقر�أ تلك �مل�ص�هد يف رو�يتك. �أقول هذ� ل يحدث يف �لو�قع. �أنت كيف تربر ح�صور 

تلك �حل�ملة؟ 

- رمبا كان هذا �صحيحًا فعاًل. هناك دائمًا معادلة مرتبكة بني اللغة الرائقة، والواقع 
العاري. والرواية التي اأحب اأن اأكتبها حتتاج اإىل كليهما حتمًا، ولذلك اأعّول كثريًا على مرونة 
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اللغة، واأحاول تف�صيلها على خيال كل قارئ، لعله يلتقطها بال�صكل الذي ينا�صب ا�صتعداده 
ال�صتقبال احلدث الفّج. ثمة كتاب اأكرث ا�صتعدادًا، وقدرًة على مترير الفجاجة ب�صكل مقبول، 

مر معتمدًا على توقعات القارئ ال�صابقة عن الكاتب ورواياته.  ورمبا اأي�صًا كان االأ

وىل ك�نت �صبيهة ب�صخ�صية  ي�م �لأ $ �صخ�صية �ص�رة ت�ص�دفت معه� يف رو�ية عودة �لأ
»عروبة« يف تلك �لرو�ية. ورغم �أن ح�صور �ص�رة خ�طف وحمر�ص للتوغل �لرو�ئي، ك�نت 
منوذج�ً مغ�ير�ً. لكنك �أفرطت بتعميق ح�صوره�. وكذلك �أفرطت بتعميق ح�صور �أحمد، 

خ غري �ل�صقيق حل�ص�ن. و�لذي يتن�زعه �لنتم�ء، ويبدو �صخ�صية على نقي�ص ح�ص�ن؟  �لأ

- براأيي، ثمة �صخ�صيات يجب اأن حت�صر يف الرواية، حتى ال يبدو العمل عاريًا، ونحياًل. 
اإىل ترهل  يوؤدي  ال�صخ�صيات قد  تعميق هذه  ولكن  املجتمع،  الواقعي يف  الرثاء  تعك�ض  ولكي 
الرواية، وت�صتت ال�صوت الواحد، حامل الر�صالة الروائية. واإذا كان ح�صان هو �صوت الرواية، 
الواقع.  الرواية متفاوت، كما هو احلال يف  التي حوله يف  ال�صخ�صيات  وحمورها، فاإن عمق 
قد منّر يف حياتنا ب�صخ�صيات مميزة، ولكنها، بالن�صبة لنا، عابرة. مغرية بالتوا�صل، ولكنها 

ن�صانية.  قليلة التاأثري يف املح�صلة االإ

لهذ�  تنت�صر  �أنك  وبرغم  �لنرتنت.  مع  تع�طى  �لذي  �جليل  متثل  �أنك  برغم   $
�أجد  �أنني ل  �لنت. �ل  �لتي تفرزه� ف�ص�ء�ت  إ�ص�ر�ت للحب و�لعالق�ت  � �لتع�طي بتقدمي 
�لد�خل  من  تو�صيف  هن�ك  لي�ص  �لف�ص�ء.  ذلك  كو�لي�ص  يف  يحدث  م�  تقدمي  يف  توغاًل 

للطق�ص �لنرتنتي يف �حلب؟ 

نرتنت.  - مل تكن هناك م�صاحة ممكنة يف الرواية لتو�صيف االإ

$  يف �صخ�صية غ�لية مت ح�صد عمومي�ت �أنثوية. مل تكن منوذج�ً �أنثوي�ً يحمل خ�صو�صية 
مر، �أل يجعله� تغ�در �لذ�كرة وهي تكتب بهذ� �لنموذج �لعمومي؟  حمددة. هذ� �لأ

- �صحيح، رمبا كان ذلك جزءًا من نّيات ح�صان يف بوحه، تغييب خ�صو�صيتها حتى ال 
يف�صل يف تربير تاأثره الكبري بها. ولكن يف املقابل، من ال�صعب اأن تكون كل اأنثى.. حمبوبة، 
نه كان معر�صًا للحب، وغالية مل تكن العظمى يف  ومميزة، وفارقة يف الذاكرة. ح�ّصان اأحّب الأ
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كرب.  ثر االأ حياته بال�صرورة، ولكنها، وفقًا للظروف التي حّلت خاللها، تركت االأ

$  قبل �صدور �لرو�ية ك�نت هن�ك مقولة للدكتور عبد�هلل �لغذ�مي: ب�أن حممد ح�صن 
علو�ن �صيكتب �لعديد من �لرو�ي�ت �لف��صالت. و�صينجح يف �لقليل منه�. هذه �ملقولة هل 

�أرعبتك، هل جعلتك تظن يف طوق �لطه�رة ب�أنه� �صتكون من �لرو�ي�ت �لف��صالت؟ 

ن، ما زلت اأومن اأنها حم�ض  ين منذ دخلت الكتابة، وحتى االآ - ال، مل اأ�صعر بالرعب. الأ
م�صايرها  راقب  ومن  واالحتماالت،  االح�صاء  قوانني  رحمة  حتت  تقع  واملحاوالت  حماولة. 
مات همًا! اأنا اأ�صتمتع بعملية الكتابة نف�صها، بقدر ما اأ�صتمتع بعملية التلقي التي تعقب اإ�صدار 
وماآل  ال�صابقة،  توقعاتي  �صقف  بني  الفرق  على  يعتمد  ف�صلها،  اأو  الرواية،  وجناح  الكتاب. 
ن هذه هي طبيعتي النف�صية يف كل اأمور  الرواية القرائي. ومبا اأن توقعاتي دائمًا منخف�صة، الأ
حياتي، فمن ال�صعب اأن يرعبني احتمال ف�صل رواية، اإذا اتفقنا اأن ثمة معياًرا متفًقا عليه 

اأدبيًا وت�صويقيًا وزمنيًا ميكن اأن ن�صتخدمه لتحديد ما ن�صميه: ف�صل رواية. 

املصدر :
جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 5 ذي القعدة 1428هـ - 15 نوفمرب 2007م - العدد 14388
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خلود السيوطي في حوار عن رواية أجندة مغتربة 
الساردة في روايتي هي »أنا« بتمردي وأفكاري

$ خلود �ل�صيوطي مل يكن هذ� �ل�صم ح��صر�ً على م�صتوى �مل�صهد �لثق�يف.. فج�أة جند 
له� �إ�صد�ًر� رو�ئًي� بعنو�ن رو�ية )�أجندة مغرتبة(.. هل لن� �أن نتعرف على هذ� �حل�صور 

�لرو�ئي ؟

جندة  - لي�ض هنالك ما ُيقال! فلم تكن يل من قبل اأية جتارب ق�ص�صية على االإطالق. االأ
وىل حقًا. يف بداية بنائها كانت عبارة عن مذكرات يومية ت�صبه ر�صائل البوح  هي جتربتي االأ
اأبداأ  اأن  باإمكاين  اأن  اأظن  كنُت  ن�صرها،  فعليًا يف  اأفكر  انتهيُت منها مل  ل�صخ�ضٍ ما. عندما 
اأن  اكت�صفُت  ثم  تفكريي.  ت�صتحوذ على  جندة  االأ اأ�صتطع كون  لكنني مل  كليًا،  بروايٍة جديدة 
باإمكاين اال�صتغال عليها لتحويلها اإىل رواية، وهذا ما حدث. اأعرتف لك باأنني مل اأبذل جهدًا 
يف ايجاد �صخ�صيٍة خيالية، اإذ ال�صاردة يف هذه الرواية هي ذاتها الكاتبة، بكل متّردها وجمموع 
�صدار الروائي  اأفكارها وعن�صرية قناعاتها وحتى هويتها العاطفية. وباإمكانك اعتبار هذا االإ
وىل، و نعمتي )اأو رمبا نقمتي(  مبثابة هوية اأدبية و�صخ�صية يل. فاأنا قارئة نهمة بالدرجة االأ

جندة.  هي اأنني اأجيد التالعب بالكلمات. كل ما تريد اأن تعرفه عني �صتجده بني �صطور االأ

من  �إ�ص�ف�ت  �لك�تبة. هل ح�صرت  ذ�ته�  �لرو�ية هي  يف  �ل�ص�ردة  �أن  �إعالنك  رغم   $
�ملخيلة بحيث تت�صع له� بنية �ل�صرد يف �لرو�ية؟

ويّل باأين ما عدُت اأ�صتطيع التفريق بني  - اإ�صافات كثرية جدًا وقد اعرتفُت يف اإهدائي االأ
احلقيقة واخليال!

الذي  ح�صا�ض  االإ تِع�ض هذا  ال�صفارة و�صلمان.. فالكاتبة مل  �صافات حادثة  االإ اأبرز  ومن 
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عا�صته البطلة / ال�صاردة برغم العمق الوا�صح يف املوقف الب�صيط. 

$ لندن �أ�صبحت مدينة م�صتهلكة رو�ئي�ً.. كتب عنه� �لكثري من �لرو�ئيني.. هل لندن 
يف �أجندة مغرتبة خمتلفة كمك�ن رو�ئي خمتلف عن تن�ول �لخرين ؟

ن ثمة عددا من الكّتاب تناولوه، فلو كان  - ال ميكنك اأن تعترب مو�صوعًا م�صتهلكًا فقط الأ
مر كذلك لكان احلب م�صتهلكًا حّد الفناء! ال�صّر يكمن بب�صاطة يف كيفية ولوج الكاتب اإىل  االأ

مو�صوعه/ مدينته، يف كيفية معاي�صتها وم�صاحلتها وم�صافحة طرقاتها. 

ح�صن  وحممد  العتيق  فهد  اآخرهم  كثريون  عنها  كتب  املثال،  �صبيل  على  الريا�ض  ُخذ 
علوان. يف كل مرة قراأُت عن الريا�ض ع�صُت فيها ب�صكٍل خمتلف، حتت �صقٍف خمتلف، حتى 
�صاأكتب من زاوية مغايرة  ن، حتمًا  االآ اأنا عنها  لو كتبُت  بالفعل  الذي ع�صُت فيها  اليوم  جاء 

متاًما. 

خرين، وهذا ما يجعلها يف اأجندتي مميزة  ما كتبُته عن لندن مل يِع�صه اأحٌد من الكّتاب االآ
كمدينة، كح�صارة، كتاريخ، برغم حقيقة كونها م�صتهلكة. 

$ ت�صي لغتك يف �لرو�ية.. ب�أنك ممن خرجو� من عب�ءة �أحالم م�صتغ�مني هل هذ� 
�صحيح.. و�إىل �أي حد ت�أثرك بنموذج م�صتغ�مني رو�ئي�ً؟

حالم، مل اأقتنع باأية روايٍة اأخرى قراأُتها بعدها! ثمة �صحٌر غام�ض يف  - عندما قراأُت الأ
اأُ�صفى منها!  اأن  قبل  وقتًا طوياًل  اأق�صي  وتعبرياتها احلاملة، مما جعلني  ال�صعرية  مفرداتها 
هم  نعم، اأحالم كانت اإلهامًا كبريًا جاهدُت اأن اأقف خلفه واأن اأم�صي على خطاه. ال�صوؤال االأ
هو: ُترى هل نختلف يف اأن اأحالم )َمدَر�صة( عاملية؟ ُجّل ما اأمتناه هو اأال اأكون تلميذًة بليدة!

$ �لرو�ية �تك�أت لديك على حك�ية حب.. ولكن دون عمق ي�صند هذه �حلك�ية.. لذ� ظل 
�لبوح ط�غي� يف �لرو�ية؟

- عندما تقراأ رواية، ال بد واأن ُيجربك الكاتب على روؤيتها من خالل عينيه. هكذا راأيُت 
�صياء تبقى اأجمل بغمو�صها يا �صديقي. عن اأي �صيٍء  حكاية احلب، وهكذا كتبُتها. بع�ض االأ
حت بدايتها، واآملتَك نهايتها؟ العمق يكمن يف مقدار ما  اآخر تبحث يف كتلٍة من امل�صاعر افُت�صِ
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ت�صغله تلك احلكاية من تفكري البطلة. 

�صلي و�لغربة �جلديدة؛  $ �ل�صرد �أحي�ن�ً يقع يف �صرك �ملق�رنة بني جمتمع �لغربة �لأ
�إىل �أي حد ك�ن جن�حك يف �إ�ص�ءة ج�نب �لغربة للمق�رنة وهل ك�نت هي تيمة �لرو�ية؟

اأن  اأحب  دبي، وال  االأ النقد  اأفهم كثريًا يف حتويرات  - عفوًا طامي! لكنني وبب�صاطة ال 
اأخطط )بناًء �صرديًا( لكتاباتي. م�صكلتي هي اأنني روائية انطباعية، اأكتب ما اأ�صعر اأين اأحب 

اأن اأقراأه. 

هداء: )اإىل  ما اأردُت اأن ي�صل اإليه القارئ من تلك املقارنة هو حتديد املق�صود من االإ
الغربة.. يوم كانت وطًنا(. لندن كانت غربة فعلية، لكنها كانت وطنًا للحب، بينما احلبيب 
كان وطنًا ذا ما�ٍض قريب قبل اأن يتحول هو اأي�صًا اإىل غربٍة عاطفية، تلك هي تيمة الكتابة 

عندي!

$ حك�ية �حلب مفقودة يف �لرو�ية �ملحلية.. كيف ك�ن ه�ج�صك يف ر�صد هذه �حلك�ية 
على م�صتوى �لرو�ية؟

- لي�صت مفقودة بقدر ما هي حماكمة برباعة يف اخلفاء وحتت العباءة! احلب عندنا 
اآبه كثريًا لهذا  اأكن  جندة مل  متوج�ض دائمًا وفيه حد�ض �صابق باخلطيئة رغم روعته. يف االأ
احلكم اجلائر على احلب واإن كنُت قد و�صعُت يف احل�صبان تخّويف اإزاء موقف املجتمع من هذا 
مر!  اجلّو احلميم. والدليل اأنك جتدين منذ البداية اأهاجم املجتمع املحلي بحجة �صفر ويّل االأ

كاأين بداأت الهجوم دفاعًا عما �صياأتي. 

ح�صن  حممد  ورو�ية  رو�يتك  بني  كبري  حد  �إىل  ت�ص�به�  هن�ك  ب�أن  ت�صعرين  �أل   $
علو�ن؟

اآراء بع�ض الكّتاب عن اأجندتي، و�صلت ن�صخة منها بامل�صادفة اإىل  - يف حماولة جمع 
حممد ح�صن علوان. وبعد اأيام جاءين �صوؤاله عما اإذا كنُت قد قراأُت روايته. ولل�صدق اأنا مل 
اأكن قد �صمعُت بها ل�صوء حظي، فبحثُت عنها من باب الف�صول اأواًل ووجدتها على النت. ومع 
�صلوب  اأول �صفحات �صقف الكفاية �صدمني الت�صابه املذهل حّد التطابق تقريبًا! اجلّو العام، االأ
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ال�صردي، اللغة ال�صعرية وحتى و�صع البطل الذي كان ي�صبه كثريًا و�صع ال�صاردة يف اأجندتي. 

اأحالم  ينبوع  من  يجرع  كلينا  ن  الأ اإال  الت�صابه  هذا  ياأِت  مل  ال�صخ�صي،  اعتقادي  يف 
م�صتغامني ب�صكل اأو باآخر. الفرق هو اأن حممد ح�صن علوان طويل النف�ض يف حني اأنني ملوٌل 

مر وا�صح يف حجم الروايتني!! جدًا، وهذا االأ

املصدر:
جريدة اليوم:  6 �صبمرت 2004.
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زينب حفني:

الطعنات القاتلة في ظهري جعلتني أفكر في إلقاء أوراقي

$ م� بني ن�ص�ء حتت خط �ل�صتو�ء ورو�ية )مل �أعد �أبكي( م�ص�فة زمنية فهل هن�ك 
م�ص�فة على �مل�صتوى �لفني.. كيف جتدين �لتجربتني من خالل ردة �لفعل لدى �ملتلقي 

و�لن�قد؟

- لقد حّركت يف فكري ذكريات املا�صي ب�صوؤالك هذا. هناك بالفعل م�صافة زمنية ت�صل 
اإىل عدة �صنوات تف�صل بني جمموعتي الق�ص�صية )ن�صاء عند خط اال�صتواء( وبني روايتي 
خرية )مل اأعد اأبكي(. مل متر هذه ال�صنوات هباء، فقد ع�صُت خاللها حالة �صد وجذب،  االأ
وتعر�صت حلملة �صر�صة، وتلقيُت طعنات قاتلة يف ظهري، واأح�ص�صت يف حلظة من اللحظات 
دمي الذي مير به اأي اإن�صان منا، اإىل احلد الذي جعلني اأفكر يف اأن األقي باأوراقي  بال�صعف االآ
حمنتي،  جتاوزت  بحلمي،  وت�صبثي  اإرادتي،  بقوة  لكن  احلرف،  عامل  عن  واأبتعد  واأقالمي 
وم�صحت دمعي، وداويت جراحي، اإىل اأن و�صلت اإىل ما اأطمح اإليه، يف تعزيز مكانتي كاأديبة 
�صمولية تكتب املقال ال�صحفي والق�صة الق�صرية والرواية والق�صيدة النرثية كذلك. مل اأحقق 
هذه املكانة على امل�صتوى املحلي فقط واإمنا جتاوزتها اإىل امل�صتوى العربي اأي�صا. واأتطلع لليوم 
اأعد  خرية )مل  االأ روايتي  بالفعل ترجمة مقاطع من  تـمت  وقد  العاملية،  اإىل  فيه  اأ�صل  الذي 
اأبكي( اإىل اللغتني االإجنليزية والفرن�صية. لذا اأقولها اليوم وبكل ثقة: اإنني جنحت يف اأن اأكون 

دب الن�صائي ال�صعودي.  يف مقدمة ال�صفوف، واأن اأ�صع ب�صمة مميزة يل يف تاريخ االأ

م�ض لي�ض بقارئ اليوم الذي اأعتربه اأكرث تفهًما ون�صًجا،  لدي قناعة را�صخة باأن قارئ االأ
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التي ت�صلني عرب بريدي  الر�صائل  فعال على روايتي، من خالل  االأ وهذا ما مل�صته من ردود 
لكرتوين، حيث ان الكثريين يرون ان مواجهة العيوب، وتعرية احلقائق، هي التي �صتجعلنا  االإ

قادرين م�صتقبال على اأن ن�صمو مبجتمعنا ونق�صي على اآفاته ال�صارة. 

اأدبي �صعودي على تناول نتاجي  اإىل اليوم مل يتجراأ ناقد  �صف  �صاألتني عن النقاد!! لالأ
دبي بجدية وعمق، ال اأجد �صوى نقد �صطحي تن�صره ال�صحف هنا وهناك. قلة من خارج  االأ
النطاق املحلي نقدوين مبو�صوعية، ومن هوؤالء الناقد املغربي »حممد معت�صم« وقد اأعجبني 
تناوله للرواية وبّيـن نقاط �صعفها وقوتها، ومن مقالته النقدية اأقتطع هذه العبارة التي يقول 
ُتـعد من الكتابات الن�صوية، بل هي كتابة  فيها ).. كتابة زينب حفني لي�ض فيها غلو، لذا ال 
لفية الثالثة... تبقى  مو�صوعية جتاهد من اأجل اإيجاد جمتمع واإن�صان �صويني على م�صارف االأ
بل  رغبة  لي�صت  بالتجريب،  ُيـعرف  ما  اأو  الكتابة،  اأن احلداثة يف  على  دليال  الكتابة عندها 
هي �صرورة م�صروطة ب�صياقات ثقافية وفكرية و�صيا�صية واجتماعية، واحلداثة لي�صت �صكال 
العربية  البلدان  بع�ض  يف  متجاوزة  تعد  التي  فاملو�صوعات  امل�صمون،  يف  تكون  فقد  فح�صب 

والغربية، تبدو اأ�صا�صية يف بلدان اأخرى، وبالتايل فاحلداثة زمنية وتاريخية(. 

$ هل ت�صمني �لنقد �لذي حدث ملجموعتك �لق�ص�صية )عند خط �ل�صتو�ء( طعن�ت 
يف �لظهر... وهل هذه هي روؤيتك للنقد... ثم عمل بتلك �جلر�أة �أمل تكن لديك قدرة على 

�لتنبوؤ بردة �لفعل �لتي ك�نت؟

اإنني من الالتي يدرن وجوههن عن النقد البناء!! النقد الهادف ياأخذ بيد  - من قال 
ديب، يريه املنـزلقات اخلطرة، ينبهه للم�صالك املهلكة. لكن الذي جرى لي�صت له عالقة  االأ
ر�صيف ال�صحفي وقراأت ما كتب يف تلك  االأ اإىل  بالنقد من بعيد وال من قريب!! ولو رجعت 
ثارة الراأي  ونة، لوجدت اأنها كانت جمرد ردود اأفعال غا�صبة، �صطحية املحتوى، وعبارات الإ االآ
العام �صدي، واألفاظ منمقة تتغّنـى بقيم ومثل املجتمع، ووجوب احرتام خ�صو�صية جمتمعنا 
ال�صعودي، كاأننا جمتمع منـزه عن اخلطايا!! مع هذا كانت هناك فئة حمدودة هبت للدفاع 

عني الإميانها باأن اإ�صالح االعطاب يبداأ باملكا�صفة ومواجهة احلقائق املتوارية. 

اأحيانا تقدم  باأنك  اأقول لك �صراحة  تتوقعي ردة فعل قوية من املجتمع؟!  اأمل  ت�صاألني: 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

440

على فعل جريء لغر�ض نبيل يف نف�صك، وتكون ثقتك كبرية فيمن حولك، لكنك ُتـفاجاأ باأن 
عراف والتقاليد ُي�صبح اأ�صر�ض  ما توقعته كان وهما، وما حلمت به كان �صرابا، واأن تيار االأ
واأق�صى من اأن تواجهه مبفردك وهذا ما جرى معي. ومع هذا اأوؤكد لك اين غفرت لكل الذين 
اأ�صاوؤوا اإيل، وا�صتطعت التحرر من اأ�صغاين جتاههم، وهذا لي�ض �صعفا يف �صخ�صيتي بل دليل 
ديب الطاهر بن جلون  ن�صانية اجلميلة )تلك العتمة الباهرة( لالأ قوة. وهنا اأتذكر الرواية االإ
تقطيع كل من  اإىل  وقتي من�صرفا  اأق�صي  اأن  ل�صان بطلها: كم كان مرهقا  يقول على  الذي 
مل، بتحويلهم اإىل اأ�صالء.. كان غر�صي جتاوز فكرة الثاأر حّتـى مل اأعد  ت�صببوا يل ب�صيء من االأ

اأجد اأحدا ابغ�صه.. اأ�صبحُت رجال حرا. 

$ هل ترجمة مق�طع من رو�ية )مل �أعد �أبكي( دليل على �لو�صول للع�ملية؟

اأنا مل اأقل اإنني و�صلت للعاملية، بل قلت اإنني اأطمح اإىل العاملية. واأعتقد ان اأحالمنا حق 
م�صروع لنا طاملا اأنها تعي�ض يف وجداننا، نهدهدها يف املهد حّتـى ت�صبَّ عن الطوق ومترح بحرية 
يف رحاب اأيامنا. طريق العاملية �صائك وطويل، لكن ترجمة مقاطع من روايتي اأعطتني بارقة 
اأمل باأنني و�صعت قدمي على بداية الطريق. احلم يا اأخي الكرمي، فكم هو جميل اأن نب�صط 

خرون باأننا نعي�ض يف قلب احلياة ولي�ض على هام�صها.  اأحالمنا اأمام املالأ لكي ي�صعر االآ

$ هل ك�ن ره�نك يف جن�ح رو�ية )مل �أعد �أبكي( على ك�صف �مل�صتور يف �ملجتمع بعيد�ً 
عن �لعن�ية �لفنية بلغة �ل�صرد؟

والرواية  فيها،  بل هي حا�صرة  الفنية  العنا�صر  تفتقد  ال  روايتي  ان  اأوؤكد  اأن  اأريد  اأواًل 
روح  واإهمال  اخلارجية،  اجلمالية  النواحي  على  االرتكاز  يف  جناحها  ينح�صر  ال  الناجحة 
دباء وظفوا قدراتهم  الرواية املتمّثـل يف �صخو�صها ودقة ت�صوير اأحداثها. هناك العديد من االأ
اللغوية يف م�صامني رواياتهم وحتا�صوا االقرتاب من املناطق الوعرة، والنتيجة خروج رواياتهم 
ن القارئ مل يعرها اأدنى اهتمام!! هل تعرف ماذا  يف قالب بارد وبقاوؤها حبي�صة الرفوف، الأ
املثقفة. جناح  النخبة  ولي�ض  العادي  القارئ  اأخاطب  اأنني  الرواية؟!  كان رهاين على جناح 
يالحق  من  كل  ّنـاتها  اأ ي�صمع  الورق،  على  تتحرك  حّيـة  �صخو�ض  اإيجاد  من  ميكنني  روايتي 
من  مظلم  جانب  اإبراز  من  متكني  من  نابع  روايتي  جناح  اأحداثها.  مع  ويتفاعل  �صطورها، 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

441

واقعنا االجتماعي يتم الت�صرت عليه. 

واخلوف  الذنب  عقدتي  من  نف�صها  حترر  التي  هي  نظري  وجهة  من  الناجحة  الرواية 
ن�صانية.  بداع، وتغو�ض بيدها دون تردد يف تربة العالقات االإ وحتّلـق بحرية يف ف�صاءات االإ

ديب د. هـ لورن�ض : )الرواية وحدها هي القادرة على تقدمي  ودعني اأكرر لك عبارة االأ
احلياة باأكملها(

$ هل من �ملعقول �أن تن�ص�أ عالقة ع�طفة قوية لدى غ�دة مع زيد وهو �لذي م�ر�ص 
حتر�ص�ته وهي طفلة؟ 

قد  احلب.  وحالة  االعتياد  حالة  بني  يف�صل  العني  تب�صره  بالكاد  رفيع  خيط  هناك   -
جترب �صرب �صيجارة بدافع الف�صول ملعرفة طعمها، فت�صت�صيغها وتكرر فعلتك مرارا، ثم جتد 

نف�صك مع الوقت ال ت�صتطيع التخّل�ض منها وت�صبح جزءا اأ�صا�صيا يف حياتك. 

غادة كانت �صحية اأم اأهملتها بالغرق يف اأحزانها، واأب غاب عنها يف دوامة احلياة، وكان 
زيد الو�صيلة احلا�صرة ليمالأ هذا الفراغ. كربت غادة على هذا العامل وعندما اأدركت معانيه 

دمان الغريزي.  كان الوقت قد فات واأ�صبح زيد بالن�صبة لها نوعا من االإ

اأخطاء  من  اأمامهم  يجري  ما  على  اأحكامهم  يطلقون  اأنهم  النا�ض  من  الكثري  م�صكلة 
ب�صرية بنظرة �صارمة، مع اأن النف�ض الب�صرية اأعمق واأ�صمل من اأن نح�صرها يف هذه الدائرة 
ال�صيقة، ويف احلياة مناذج عديدة لنفو�ض �صعيفة ان�صاقت خلف رغباتها، و�صقطت يف بوؤرة 

املحظورات حني وجدت نف�صها تت�صكع وحيدة يف العراء. 

$ غ�دة منوذج ملتب�ص فهن�ك قدر من �ل�صب�بية يف �صخ�صيته�.. فهي برغم ثق�فته� 
تعمدت  هل  وقلقة  مرتبكة  �لنف�صي  �مل�صتوى  على  جنده�  �أنن�  �إل  �ل�صخ�صي  وطموحه� 

و�صعه� يف هذ� �لنموذج �مللتب�ص؟

- غريب اأمرك اأخي الكرمي. اأنت تنتمي لعامل احلرف وتعلم اأن هناك الكثري من املواقف 
املزدوجة املعايري يقع املثقف يف فخها، خا�صة فيما يخ�ض اجلانب ال�صخ�صي من حياته!! فهو 
خر قد تنـزلق قدماه يف  من خالل كتاباته يتطلع اإىل اإيجاد مدن فا�صلة، لكنه على اجلانب االآ
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مر كائن ب�صري يجري عليه ما يجري على كافة  م�صالك وعرة دون اأن يدري. غادة يف نهاية االأ
الب�صر، واأعتقد اأن يف اأعماق كل منا عقدة ما، قد ترقد يف مكانها اإىل نهاية العمر، وقد تظهر 
على املالأ اإذا تكالبت الظروف ودفعتها اإىل ال�صطح لتلهو بحرية دون اأن متلك النف�ض قدرة 

ال�صيطرة عليها اأو و�صع حد جلموحها. 

�لتقريري  �ل�صرد  ب�لتك�ء على  �لعميق ل ينه�ص  �لرو�ئي  �لعمل  �أن  تعتقدين  �أل   $
و�أ�صلوب �لوعظ �لذي ك�ن ح��صر� يف رو�ية )مل �أعد �أبكي(؟

اإذا كنَت تق�صد  اأ�صلوب الوعظ؟!  - ال اأعرف كيف حكمت على روايتي باأنها اتكاأت على 
يف  االزدواجية  عا�ض  مهزوم  رجل  من  اعرتاف  ر�صالة  فهي  ال�صعدي،  طالل  الدكتور  ر�صالة 
اأعماقه وا�صطر اإىل الهرب بعيدا حني وجد نف�صه يف حمك �صعب. اأتدري ماذا يقول »هرني 
دب االإجنليزي؟! يقول: )الرواية اجليدة هي التي تت�صم باحلياة،  جيم�ض« اأول ناقد روائي يف االأ
�صل  والرواية الرديئة هي التي ال تت�صم باحلياة(. اأنا اأومن باأن الفن للحياة، واأن الرواية يف االأ
كل  بقلمك  وتف�صح  الواقع  على  بثورة  تقوم  نك  الأ ملاذا؟!  اأتدري  اأخالقية،  ال  اإال عملية  ما هي 
�صتار، من خالل الغو�ض يف اأعماق النف�ض الب�صرية بكل ما فيها من  احلقائق املتوارية خلف االأ

متناق�صات. 

إد�نة للمثقف �ل�صعودي �لذي يتع�مل مع و�قع �ملر�أة ك�صع�ر�ت  $ منوذج طالل هل تعتقدين �أنه �
بر�قة ولكن عند �لتطبيق يتحول لذلك �لرجل �ل�صرقي ويت�ص�وى مع غريه من �لرج�ل؟

اإدانة للمثقف العربي يف كل مكان، فهناك �صراعات تدور يف داخله، بني ما  - بل هي 
ينادي به يف كتاباته التحررية، وبني نظرته الدفينة للمراأة، وعند اأول منازلة حقيقية تخفت 
هذه النربة احل�صارية وتطفو على ال�صطح عقدته الذكورية، وهذا يعود اإىل جذوره الرتبوية 
نا يف داخله، فهو ظاهريا ينبهر باملراأة املثقفة، الواعية،  التي ن�صاأ عليها يف جمتمع �صّخـم االأ
التي ت�صاركه تطلعاته، وتناق�صه يف طروحاته، وُتـوقد فكره، لكنه يف داخله يتهّيـب منها كونها 
امراأة اعتادت مثله التنقيب عن احلقيقة حتت وهج ال�صم�ض!! لذا حني يقرر الزواج يبحث عن 

وحد يف حياتها وت�صتعذب التبعية له.  اأخرى مغايرة عنها، امراأة يكون الرقم االأ

�أ�صبحو� عبئ�ً  نهم  $ كرثة ح�لت �ملوت يف �لرو�ية هل هي برغبة �لتخل�ص منهم لأ
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على �لرو�ية؟

اأتدري  روايته،  اأبطال  من  التخّلـ�ض  على  الكاملة  القدرة  ميلك  الروائي  اأن  تظن  ال   -
�صا�صية تنح�صر يف  اإن مهمة الروائي االأ نهم �صكنوا يف م�صاحة فكره ليايل طويلة.  ملاذا؟! الأ
ايجاد اأبطال روايته ثم تركهم مل�صايرهم، هم وحدهم الذين يقررون البقاء اأو املوت ح�صب 
حيان باأن هناك يدا  الظروف التي ميرون بها يف حياتهم. اأال نح�ض جميعنا يف كثري من االأ
خفية تقودنا دون اأن ندري اإىل اتخاذ مواقف مل تخطر على بالنا، ومل نخطط لها يوما!! اإذًا 

ما وجه الغرابة اإذا اختار اأبطال روايتي نوعية نهاياتهم حّتـى ولو كانت ماأ�صاوية!

حج�م �لن�قد �ل�صعودي عن تن�ول �لرو�ية نقدي�.. بينم� ي�أتي �لنقد  $ م� تف�صريك لإ
من �لن�قد �لعربي؟

�صف معظم النقاد ال�صعوديني وال اأقول جميعهم، ترحل اأقالمهم بعيدا خارج اأ�صوار  - لالأ
بداعات العربية، ويدلون براأيهم يف اجلديد  الوطن، ويغم�صون مداد اأقالمهم للتحّدث عن االإ
دبية وُير�ّصـخ اأقدامهم يف  داب الغربية، كاأن االن�صغال بهذا العامل �صريفع من قامتهم االأ باالآ
الواعدين يف  دباء  االأ بنتاج  باالهتمام  يبداأ  احلقيقي  الناقد  دور  والدولية!!  العربية  املحافل 
جمتمعه من ال�صباب من اجلن�صني، ونقد نتاجهم مبو�صوعية، وحتديد موقعهم على خريطة 

مم.  دب حّتـى ي�صبح لدينا يف امل�صتقبل اأدب را�صخ نتباهى به اأمام االأ االأ

اإىل  يعود  دبي،  االأ نتاجي  عن  النقاد  ان�صراف  اأن  اأعتقد  دبي!!  االأ نتاجي  بخ�صو�ض 
دب حّتـى ال يقعوا يف �صدام مع �صرائح املجتمع. لقد  خ�صيتهم من التطرق لهذا النوع من االأ
قراأت ان اأ�صهر كاتبة يف ال�صني ُمـنعت رواياتها من التداول داخل ال�صني بحجة اأن جميعها 
تتحدث عن قاع املجتمع ال�صيني، فكيف احلال اإذًا مبجتمعاتنا العربية التي ما زال هذا النوع 
و�صاط الثقافية فيها !! وهو ما يجعلني اأبرر للنقاد ال�صعوديني  دب مو�صع جدل يف االأ من االأ

دبي.  موقفهم ال�صامت جتاه نتاجي االأ

$ �إىل متى و�ملبدعة �ل�صعودية مت�ر�ص تكري�ص منوذج �لرجل �ل�صرقي �لغر�ئزي ويف 
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�ملق�بل تقدمي �ملر�أة يف �صورة �ل�صحية؟

- معروف عني اأنني كاتبة معتدلة يف نظرتها للرجل، وهذا اجلانب يربز يف الكثري من 
ق�ص�صي �صواء يف جمموعتي الق�ص�صية )ن�صاء عند خط اال�صتواء(، اأو جمموعتي )هناك 
املراأة  اأدب  ب�صوؤالك  تعني  كنَت  اإذا  اأما  اأبكي(.  اأعد  )مل  روايتي  يف  حّتـى  اأو  تغيب(  اأ�صياء 
ديبة ال�صعودية تنح�صر يف حتا�صيها ال�صقوط يف  ال�صعودية ب�صفة عامة، فاأعتقد اأن م�صكلة االأ
خالقي، مما يجعل  قب�صة املجتمع حّتـى ال تتهم باأنها امراأة تدعو اإىل التحرر واالنفالت االأ
خرى ُتـراقب  قلمها يرجف وهي ُت�صّطر اإبداعها، فهي تكتب على الورق بعني واحدة، والعني االأ
وت�صوير  ال�صلبية  املنك�صرة  بالنظرة  تئن  كتاباتها  يجعل  ما  وهو  جمتمعها،  اأفعال  ردود  بها 
املراأة كفري�صة م�صتباحة من الرجل دوما. لكن هذا ال ينفي وجود اأديبات �صعوديات واإن كنَّ 
قلة، ا�صتطعن ك�صر هذا احلاجز الوهمي وتناولن الق�صية ال�صائكة يف عالقة الرجل باملراأة 

بنظرة مو�صوعية ال مبالغة فيها، وجراأة ال هوادة فيها. 

خر �لذي ي�صتغل طفولة غ�دة... جند طالل �ل�صعدي  $ بينم� ك�ن زيد ميثل �صورة �لرجل �لآ
فريقية.. هذ� �لرتميز هل ج�ء من ب�ب �مل�ص�دفة؟ مي�ر�ص نف�ص �ل�صتغالل مع �خل�دمة �لأ

- مل اأتعّمـد و�صع مقارنة بني هاتني الواقعتني، بل اأردت الرتكيز على التجربتني اللتني مر 
خرى بغادة، اأردت اإظهار مدى  فريقية، وعالقته االأ وىل باخلادمة االأ بهما طالل، عالقته االأ
ا�صتغالل طالل لعواطف كل من زبيبة وغادة على الرغم من التفاوت الطبقي بني املراأتني!! 

هناك ر�صالة متعمدة، اأن املراأة تظل امراأة مهما كان موقعها على خريطة املجتمع!!

التحوالت ال�صريعة ل�صخ�صية �صلوى غري منطقية �صواء على م�صتوى الزمن اأو احلدث.. 
هذا مينحنا �صعورا باأن ال�صخ�صية مل ُتكتب بعناية؟

متابعة  القارئ من  روتينية حّتـى ال ميل  تفا�صيل  اإىل  التطرق  روايتي  لقد حتا�صيت يف 
حداث. من وجهة نظري، اأعتقد اأنني وفيت )غادة( حقها من خالل التوّغـل يف كل ظروف  االأ
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خرية التي رن فيها جر�ض الهاتف.  حياتها بدءا من ن�صاأتها اإىل اللحظات املتفائلة االأ

المصدر:
جريدة اليوم :  13 دي�صمرب2005.
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مؤلف رواية »حالة كذب« عبدالعزيز الصقعبي 

روايتي قد تكون لعبة بوليسية في البحث عن الشبيه،

 وقد تكون لعبة نفسية 

& يف صراع البطل

�لتحر�ص  ويح�ول  �لجتم�عية  �لظو�هر  يتو�صل  �لذي  �لرو�ئي  �لهو�ص  ظل  يف   $
ث�رة وتتجه �إىل لعبة نف�صية لبطل  ب�جلر�أة.. وجدت ح�لة كذب رو�ية تبتعد عن ه�ج�ص �لإ
�لرو�ية وقد تقرتب من حك�ية بولي�صية.. هذ� �خلي�ر �لذي يعتمد على �لتكنيك.. هل هو 

ث�رة ؟ ره�ن على �أن �لرو�ية تنجح ببعده� �لفني ولي�ص بتوهم �لإ

منذ  اأعي�صه  الذي  الكتابي  الهم  من  جزء  هي  مطلقًا،  نزوة..  لدي  الرواية  تكن  مل   -
وىل، ورواية حالة كذب تدخل يف �صياق الن�ض  �صرعت يف كتابة اأو خاطرة يف مرحلة كتاباتي االأ
الواقعي  �صيء ب�صورة غري مبا�صرة جمعت بني  فيه كل  التقليدية، قلت  بعيدًا عن  املختلف، 
اأكتب هذه  واأنا  وجدتها  التي  واملتعة  باالفرتا�صي،  حياء  واالأ واملدن  امل�صاهري  باأ�صماء  ممثاًل 
الرواية هي الت�صابه واالختالف، هنالك من يرى اأن هنالك وجه �صبه بني بع�ض ال�صخ�صيات 
تكون  قد  مطلقًا،  �صبه  يوجد  ال  باأنه  اأي�صًا  الرواية  يف  اآخرون  يرى  ذاته  والوقت  الرواية  يف 
باأن  ال�صبيه، وقد تكون لعبة نف�صية يف �صراع البطل واإح�صا�صه  لعبة بولي�صية يف البحث عن 
تاأكيد خمتلفة  بكل  �صتكون  والتي  الرواية  تطرحها  التي  الر�صالة  املهم  ي�صبهونه،  اأنا�ًصا  ثمة 
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باختالف القراء وتعددهم. 

$  من 1979 �إىل2005 �ألي�صت فرتة طويلة لكت�بة رو�ية ؟

للمكتبات  عاملي  موؤمتر  حل�صور  كوبنهاجن  ملدينة  زيارة  يف  كنت  1997م  عام  يف   -
يام انبثقت فكرة كتابة يوميات اأو ن�ض عن تلك الرحلة، بداأت اأ�صجل  واملعلومات، يف تلك االأ
يام ع�صت �صراعًا بني  بع�ض املالحظات واملواقف وبداأت اأر�صد بع�ض املعلومات، منذ تلك االأ
اأو تقدميها ب�صورة غري مبا�صرة يف ن�ض  الرحالت  اأدب  �صياق  لتكون �صمن  الرحلة  تدوين 
اإبداعي، واأخريًا انت�صر املبدع على الرحالة فكانت هذه الرواية، بالطبع مل اأ�صرع يف كتابتها 
قدم  مبا�صرة بعد عودتي من الرحلة ولكن حر�صت اأن اأقراأ كثريًا واأ�صجل بع�ض املعلومات الأ

عماًل ثريًا وخمتلفًا. 

وهذه  ب�لثق�فة..  �صغوف  ب�لت�أمل  ب�لب�ص�طة  ب�لهدوء  يت�صم  �لبطل  �أن  لحظت    $
�ل�صم�ت �لنف�صية للبطل قد �نعك�صت على رمت �لن�ص. ف�ل�صرد ك�ن ه�دئ� ولغة �لن�ص تتو�فق 

مع ح�لة �لبطل. هل ك�ن هذ� �لرمت يف كت�بة �لرو�ية متعمد� ؟

- بكل تاأكيد، ال�صخ�صيات التي يف الرواية لي�صت هالمية بل نا�صجة، وحتى يكون الن�ض 
ن  الروائي متناغمًا حر�صت على اأن تكون اللغة ب�صيطة و�صل�صة، ال تقعري وال تعقيد يف اللغة الأ
واأندمج فيها،  اأحيانًا  اأوقات متباعدة  اإليها يف  اأ�صل  الن�ض ال يتطلب ذلك، هي حالة كتابة 

�صل اإىل الواقع.  يت�صح ذلك كثريًا يف بداية كل ف�صل يف الرواية، اأبداأ اأحيانًا باخليال الأ

$ ل تتخلى عن �مل�صرح �أو �مل�صرح ل يتخلى عنك.. هذ� م� لحظته يف مو�صوع �لرو�ية.. 
فح�لة �ل�صبيه هي �قرب للح�لة �مل�صرحية. هل �صعرت بتد�خل م� بني ح�لة �لكت�بة للم�صرح 

و�لرو�ية ؟

اأنا  ال�صوؤال طرح علي عندما ن�صرت رواية » رائحة الفحم«، بالطبع  اأن هذا  - اجلميل 
كاتب ق�صة ورواية مهموم بامل�صرح، واأنا اأكتب امل�صرحيات ويف اأعماقي الروائي والقا�ض، القا�ض 
والروائي حا�صر يف م�صرحياتي التي كتبتها وبالذات م�صرحيات املونودراما، امل�صرحيون اأكدوا 
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ذلك، و يف اأعمايل الروائية امل�صرحي حا�صر فيها، اأعتقد اأن هذا جميل قد يحقق يل بع�ض 
التميز، وعمومًا امل�صرح والرواية من اأ�صرة واحدة هي ال�صرد. 

$ �أعجبني �نك مل حتمل من�صور �لنبيل بطل �لرو�ية م� ل يحتمل.. حتى يف عالق�ته 
مع �ملر�أة ك�نت عالق�ت ع�برة وكل �ل�صخو�ص �لذين �لتقى بهم ك�نت �أي�ص� عالقة ع�برة.. 

ن�ص�نية د�خل �لن�ص �أعتقد �أنه مه�رة من �لرو�ئي �ألي�ص كذلك ؟ �صبط �لعالق�ت �لإ

- العالقة العابرة هذه هي احلالة التي هي اأ�صبه بالكذب، الن�صاء الالتي التقى بهن هل 
كان ذلك اللقاء حقيقة اأم خيااًل، ن�صاء كوبنهاجن، ن�صاء جدة هل كان ذلك اللقاء حقيقة اأم 
خيااًل، الن�صاء جميعهن اختفني، اأ�صبحن حالة كذب، اأنا ال اأحب مطلقًا خلق نزوات مفتعلة 
يف الن�ض، اأطرح مثااًل من الن�ض« ككاتب اأ�صتطيع اأن اأر�صد عالقات » �صوزي« النيوزلندية 
وهي  �صخ�ض،  لكل  اجلميلة  �صياء  االأ عن  تتحدث  والتي  املعر�ض  يف  من�صور  التقاها  التي 
تق�صد العالقات املثلية، م�صهد ب�صيط ر�صدته يو�صح ذلك عندما قابلها من�صور يف امللهى 
يدي.. عرفت اأن  مع �صديقتها »هذر« قلت فيه : .. كانتا قريبتني من بع�صهما.. متعانقتي االأ
اأبلغ من و�صف  اأن ذلك  اأعتقد  الرجال«،  اأ�صياء �صوزي اجلميلة لن تقرتب مطلقًا من عامل 

يوؤجج ال�صهوة وال ي�صيف للقارئ �صيئًا. 

ح�لة  لي�صت  �لرو�ية  �أن  تبني  هو  هل  �لرو�ية..  يف  �ملعلومة  �أهمية  يعني  م�ذ�    $
ترفيهية؟

- منذ زمن واأنا اأقول باأن املعلومة مهمة يف الرواية، و�صحة املعلومة ومواءمتها للزمان 
اإقحام، وجعلتها  اأهم، يف رواية حالة كذب طرحت كمًا من املعلومات املفيدة بدون  واملكان 
مرية ديانا مرورًا  تدخل �صمن ال�صياق وت�صيف بعدًا واقعيًا على الن�ض بدءًا من حالة موت االأ
ناث وانتهاء ب�صوارع الريا�ض ومباين جدة اإ�صافة اإىل  بو�صف كوبنهاجن و الفايكينغ وختان االإ
اأ�صماء عدد من امل�صاهري يف العامل، بالطبع هذا الكم مل يوؤثر يف �صياق الن�ض اأو ما يطلق عليه 

»احلدوثة«، بل اأ�صاف مزيدًا من املتعة لها. 

$  لحظت �نك جعلت �أجندة �صخ�صية خمي�ص ي��صني لتمرير �لت�أمالت و�لتد�عي�ت 
جندة.. هذ� �لتح�يل هل هو ت�أكيد  وروؤيته يف �حلي�ة.. و�ن من�صور ك�ن مفتوًن� ب�أور�ق �لأ
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لل�صبه بني �لبطل ومن يتوهم بوجود �ل�صبه بينه وبينهم ؟

جندة هي خواطر حقيقية كتبت يف زمن �صابق، ت�صيف بع�ض الغمو�ض اأحيانًا، تت�صم  - االأ
بال�صدق، اأردت فيها اأن يدخل القارئ مع البطل يف لعبة البحث عن ال�صبيه، هل خمي�ض ي�صبه 
من�صور، هل هو في�صل، هل..، هذه اليوميات ن�صو�ض ق�صرية داخل ن�ض الرواية، هي جتربة 

اأردتها لن�صق روائي جديد. 

$ هل ت�صنف هذه �لرو�ية رو�ية خي�ل علمي ؟

- لي�صت برواية خيال علمي، فرواية اخليال العلمي لها �صروطها و�صوابطها وهي ال تتوفر 
مطلقًا يف رواية حالة كذب. 

$  هن�ك ��صتح�ص�ر لعو�مل �ملثقف.. لكنك قدمتهم يف ح�لتهم �لثق�فية. حيث �لنق��ص 
تعزيز  من  �بعد  �مل�ص�ألة  �أجد  مل  دبي..  �لأ �لن�ص  وعن  بد�عية  �لإ �ل�صخ�صي�ت  عن  دبي  �لأ

حل�لة �لبطل �ملولع ب�لكت�بة؟

االإجنليزية،  اللغة  وتتقن  وال�صينما،  بالقراءة  عالقة  لها  رئي�صة  �صخ�صية  قدمت  اأنا   -
�صبه  والعالقات  النقا�ض  يكون  وهنا  متمر�صًا،  اأديبًا  اأقدم  مل  املعلوماتية،  بالتقنية  وتهتم 
نثى جتعله يلتقي مبايا و يقراأ ق�صائدها و يلتقي بالكاتبات ويتابع ما كتنب،  هام�صية، �صطوة االأ
ر�صدت ب�صورة خيالية جمموعة من املثقفني يف اأوروبا، قدمت �صرائح خمتلفة من ال�صاعر 
والناقد والفنان، وجعلتهم يتحدثون عن اجلواهري ويناق�صون فيلمًا ل�صاهني، ما قدمته يف 
بال�صدق  تت�صم  تاأكيد حالة  بكل  والكثري من اخليال، وهي  بها بع�ض احلقيقة  الرواية حالة 

والرغبة بتقدمي عمل متميز. 

املصدر:
ول 1430هـ ـ 26 مار�ض 2009م ـ العدد 14885. جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 29 ربيع االأ
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مؤلفة رواية بيت الطاعة منيرة السبيعي: 

ألن مفهوم الخيانة فضفاض.. 
هناك من يرى أن »نورة« خانت بالفعل!

إذ� ك�ن  $ عنو�ن رو�يتك يتق�طع مع فيلم م�صري �صهري يحمل ��صم)بيت �لط�عة(. و�
زمة �لزوجية. فم� هو �مل�صمون �ملغ�ير  �لفيلم يقدم روؤية عن ق�صية �لطالق وهموم تلك �لأ

�لذي يقدمه عنو�ن رو�يتك ؟ 

اأُ�صقط على الزوجة من حمكمة زوجها  - بيت الطاعة يف روايتي كان ُحكمًا دكتاتوريًا 
يختلف  وهو  اخليار،  ُحرّية  متلك  اأنها  ظانة  املُ�صادرة،  باإرادتها  هي  ارت�صته  وقد  املُ�صتبد، 
مبفهومه عنه يف الفيلم حيث كان حكمًا اإجباريا �صادرًا من املحكمة �صد الزوجة يتعني عليها 
ول اعتمد يف مرجعيته على خمزون نف�صي وثقايف موروث وُمكّر�ض �صكن  تنفيذه ق�صرًا. البيت االأ
حيان �صعوريًا بل ومتعمدًا اإىل التعامل  وجدان الزوج )املُ�صيطر( قاده ال �صعوريًا ويف بع�ض االأ
وت�صخريها  ا�صتعبادها  يف  احلق  كامل  لنف�صه  ُمعطيًا  فقط،  �صيادي  منطلق  من  زوجته  مع 
لطاعته ملجرد قناعته بفوقيته كرجل يعي�ض يف جمتمع ذكوري، مُيّجد هذا التفوق وُيغذيه بكل 

الطرق املمكنة. 

$ زمن الرواية قصير. واألحداث تتالحق بسرعة فائقة، والتفاصيل 
المبثوثة في الرواية تجعل القارئ يلهث لرصدها.. هل جاء االتكاء على 
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تعميق التفاصيل ألن اللغة كانت تأخذ صفة اللغة المباشرة؟ 
حداث والتفا�صيل ال�صغرية هو الذي يعطي القارئ انطباعًا بق�صر الزمن،  - تالحق االأ
والعك�ض �صحيح. فزمن الروايات ُي�صنعه الراوي من زمنه النف�صي )ال�صيكولوجي( اخلا�ض 
به ولي�ض املت�صل�صل اأو الواقعي، لذلك هو زمن ُمتخيل من ِقبله، ال يخ�صع للقيا�ض العام، وقد 
الذي  الوحيد  البطلة احلدث  فيه  تتذكر  باك(  �صكل )فال�ض  ول على  االأ الرواية  اأتى ن�صف 
حول  التفا�صيل  تدور  حيث  الثاين،  الن�صف  يف  املعاجلة  جتيء  ثم  اخليانة،  وهو  عليها  وقع 
هذا احلدث وهي �صرورية ال�صتيفاء ر�صم ال�صورة كاملة وليعي�ض القارئ �صمن حبكة درامية 
حمكمة ومقنعة يف الوقت ذاته. اأما عن اللغة فلكل كاتب لونه اخلا�ض ولغته التي متيزه عن 

غريه، والتي ال ميكن ا�صتبدال غريها بها واإال لبدت خمطوطته م�صوهة وغري مقنعة. 

إد�رة م�صكلته�.  $  نورة بطلة �لرو�ية �مر�أة مرتبكة. به� كثري من �ل�صلبية. مل ت�صتطع �
إبر�هيم هو �صنيعة �صعف نورة و�صلبيته� ؟  هذه �ل�صورة �أل جتعلن� نقول : �إن ��صتبد�د �

- نورة ا�صت�صعفت بوا�صطة اإبراهيم وتناق�صاته وثقافته املجتمعية الداعمة له. و�صلبيتها 
النتيجة الطبيعية املُباركة من اجلميع، يف ظل  مل تكن خيارًا ُمريحًا بالن�صبة لها، بل كانت 
مفاهيم اجتماعية موروثة وعادات وتقاليد ُتكر�ض هذه ال�صلبية وتوؤكد اأهميتها للحفاظ على 
اإىل حتميل  نوثة وال�صعف، و�صواًل  االأ العالقة بني  تاأكيد مفهوم  ابتداء من  الزوجية،  احلياة 
�صباب احلقيقية للم�صكلة.  الزوجة وحدها م�صئوولية ف�صل اأو جناح الزواج بغ�ض النظر عن االأ
ُرمبا كانت نورة مرتبكة فعاًل، فهي كاملحارب الذي تورط يف معركة مع اأكرث من عدو يف الوقت 
ذاته - اإن �صح الت�صبيه - الزوج من جهة، واملجتمع املُ�صاند له من جهة اأخرى، وهذا الو�صع 
رباك اأي �صخ�ض، ولكنها بالتاأكيد لي�صت م�صوؤولة عن ا�صتبداد اإبراهيم، كالهما يف  كاٍف الإ

نظري �صحية ونتاج طبيعي ملفاهيم تربوية م�صو�صة. 

$ �لرو�ية قدمت �لنموذج �لجتم�عي �ملخملي.. وهي تتق�طع مع كثري من �لرو�ي�ت 
حد�ث ؟  �لتي كتبت �لري��ص كم�صرح لالأ

- يف روايتي مل اأقدم النموذج املخملي فقط، فنورة خرجت من اأ�صرة متو�صطة احلال، 
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تلك  من  كانوا  واأ�صرته  الزوج  فقط  اأي�صا.  ورمي  ورباب  �صديقتها  مع عزيزة  احلال  وكذلك 
الطبقة، وقد ا�صتخدمت تفوق الزوج املادي على الزوجة لتاأكيد اأهمية الناحية االقت�صادية 

كعن�صر من عنا�صر القوة، والعك�ض. 

$  و�لق�رئ يقر�أ �لرو�ية ي�صعر �أن نورة �صتخون.. وتظل ر�ئحة �خلي�نة حتوم حول 
مر. مل�ذ� �أ�صعرِت �لق�رئ ب�أن �لبطلة �صتخون ؟  نورة.. �إل �أنه� تنجو �صردًي� من هذ� �لأ

- يختلف القراء يف تعاطيهم للن�ض عمومًا، ولعل �صعور القارئ هنا باأنها �صتقدم على 
اخليانة اأتى من داخله فقط ولي�ض انعكا�صًا للن�ض، كنوع من التعاطف مع ال�صحية، اأو اإ�صقاطًا 
ال واعيًا منه على املوقف متوحدًا مع �صخ�صية البطلة ُمنتقمًا بنف�صه من احلبيب اخلائن على 
خر وكذلك من  فعال جتاه مو�صوع اخليانة تختلف من �صخ�ض الآ طريقته اخلا�صة، فردود االأ
ل ح�صب جن�صه ومرجعيته الثقافية ومبادئه وطبيعة انفعاالته، ونورة ب�صخ�صيتها  خر كٌّ قارئ الآ
النهاية  يف  ولكنها  راودتها  الفكرة  تكون  قد  بذلك،  القيام  ت�صتطيع  ال  الرواية  يف  املر�صومة 
اأوردتها ُم�صرية اإىل هذا املفهوم حيث  مل ُتقدم عليها. الحظ يف بداية الرواية اجلملة التي 
و�صفتها باأنها اآثرت رتابة حالها، التي جتد فيها اأمانًا، على اأن تتورط يف ق�صة ال تدري اإىل 
لها خاطرة اخليانة يف حلظة  ُرمبا خطرت  اأنها  يعني  يثار هنا  واالإ تاأخذها جُمرياتها،  اأين 

�صعف كخيار تنفي�صي، ولكنها مل ُتقدم على ارتكابها فعليًا. 

واحلقيقة مفهوم اخليانة ف�صفا�ض جدًا، وقد ُتفاجاأ من بع�ض القراء الذين حكموا باأنها 
قد اأقدمت على اخليانة بالفعل، عند قبولها البلوتوث املُر�صل من ال�صاب الذي راأته يف املطعم، 
لقناعتهم باأن اخليانة ال ميكن ح�صرها يف فعل حمدد، ولكنها قد حتدث فعاًل مبجرد النية 

اأو التفكري. 

�لنف�صي.  �أقرب م� يكون للمري�ص  إبر�هيم مل يكن زوج�ً خ�ئن�ً فقط.. هو رجل  �   $
ويف �ملق�بل مت جتميل م�جد �صقيق �لبطلة �إىل حد �ملث�لية �لت�مة. تب�صيع منوذج ذكوري 
�ألي�ص يدخلن� يف م�ص�ألة �صي�غة �لنم�ذج �ملتطرفة. وتغييب م�ص�ألة  �آخر.  وجتميل منوذج 

�لت�ص�د يف �ل�صخ�صية؟ 

�صافة، واإال لفقدت ال�صخ�صية اإحدى �صماتها  - اإبراهيم كنموذج غري قابل للحذف اأو لالإ
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يتكرر  مرتبك  لرجل  الواقع  حُتاكي  �صورة  قدمت  �صخ�صيته  ر�صم  ويف  لها،  املكونة  الرئي�صة 
خرين.  كثريًا يف حياتنا احلقيقية، وذلك من منطلق روؤيته لنف�صه وكذلك انعكا�صاته لدى االآ

اأما �صخ�صية ماجد فلي�صت مثالية اإىل ذلك احلد، ُرمبا كان اأخًا حنونًا، ومهتمًا باأخته 
اإبراهيم  مع  �صعوريًا  ال  يتواطاأ  فكونه رجال جعله  الكاملة،  املثالية  بعيد عن  ولكنه  واأ�صرته، 
مور التي �صهد حدوثها يف اال�صرتاحة ُمكتفيًا بالن�صح فقط، متنا�صيًا  بالتغا�صي عن بع�ض االأ
اإبراهيم لنورة باخليانة.  اأ�صد حاالت االنفعال ملا �صمع اتهام  تبعات املو�صوع، بينما كان يف 
اأي�صًا ُتالحظ يف حواره معها يف املقهى حول م�صكلتها اأنه مل يعِط الق�صية ذلك احلجم الكبري، 

كما توقعت هي اأن يفعل. 

$  كيف جتدين �لري��ص كمدينة رو�ئية يف بيت �لط�عة.. ومل�ذ� مت ��صتبد�ل م�صمي�ت 
م�كن ؟  بع�ص �لأ

غ�صت  وكلما  لذيذ،  ت�صويق  يف  اأغوارها  ل�صرب  ت�صتدرجك  غام�صة،  مدينة  الريا�ض   -
اأنك مل تك�صف �صيئًا بعد. وهي كمدينة روائية غنيٌة باملعطيات الفنية  اأدركت  يف تفا�صيلها، 
واجلمالية حد الرتف، بتناق�صاتها ومتغرياتها االجتماعية املُحر�صة على الكتابة. ويف روايتي 
وظفت عن�صر العادات والتقاليد ال�صائدة يف الريا�ض لري�صم بع�ض خطوط الق�صة، ويحكيها. 
كذلك اأتت عوامل ن�صاء الريا�ض املخفاة التي ال ي�صتطيع اأحد ولوجها اإال من خاللهن كحذاء 
ا�صتبدالها  تعمدت  ماكن فقد  االأ اأ�صماء  اأما  لُتحكى.  الق�صة  تكن  بدونه مل  الذي  ال�صندريال 
�صافة م�صاحة تخيلية للقارئ، يبقى اخليال اأجمل واأرحب، باإ�صفائه نكهة تتمايز من قارئ  الإ

خر.  الآ

مغ�ير�ً  ن�ص�ئي�ً  منوذج�ً  حتمل  ك�نت  �لرجل،  مع  خيب�ته�  برغم  عزيزة  �صخ�صية   $
ذلك جنده� هي من  ومع  �حلي�ة..  ت�ص�حًل� مع  و�أكرث  �أكرث مترًد�  فهي  نورة  ل�صخ�صية 

مر ؟  إر�ص�د نورة يف �أزمته�. كيف مت ذلك �لأ حت�ول �

بع�ض  ت�صاحلت مع احلياة يف  ولعل عزيزة  وا�صع جدًا،  الت�صالح مع احلياة  - مفهوم 
من النف�صي،  جوانبها فقط، ولكنها مل تخُل من القلق اأحيانًا، وهذا وا�صح يف عدم �صعورها باالأ
همية العاطفة اإىل حد اإنكارها كعامل �صروري يف االرتباط الزوجي، وت�صخيمها  وتهمي�صها الأ
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كذلك لعن�صر املادة ك�صرط اأ�صا�صي لتحقيق اال�صتقرار. 

م غري �صعودية، وهذا عامل  اأما عن مغايرتها ل�صخ�صية نورة فاأحد اأ�صبابه كونها ابنة الأ
رئي�ض يف جعل �صخ�صيتها خمتلفة عن نورة النجدية، فهي حتمل يف وجدانها بع�صًا اأجنبيًا، له 
خرية وتخبطها، وانعدام وجود حوار  �صمات خمتلفة. وعن اإر�صادها لنورة فهو نتيجة لرتدد االأ

وتفاهم يف حميطها العائلي، والذي ت�صبب غيابه اإىل جلوئها لل�صديقات كمر�صدات. 

وىل يف كت�بة �لرو�ية.. كيف تنظرين �إىل هذه �لتجربة. وم� هي مالمح  $  جتربتك �لأ
خطوتك �لق�دمة يف �لكت�بة �ل�صردية ؟ 

مواقف  اأتخيل  نف�صي  ما �صبطت  كثريًا  اأدبيًا.  مياًل  نف�صي  اأجد يف  واأنا  ال�صغر  منذ   -
ا خياليني، واأُدير اأحداًثا معينة بعيدة عن الواقع، وبالفعل �صبق اأن مار�صت  مفتعلة واأ�صخا�صً
الكتابة من �صنوات عديدة ولكنها كانت عبارة عن كتابة مقاالت ونرثيات وخواطر. ذلك النوع 
من الكتابات كان هينًا اإىل حٍد ما، مقارنة مع كتابة الرواية، وال يحتاج بالن�صبة يل �صوى فكرة 
مر ال�صهل، فهي مبثابة  وانفعال يتحوالن يف ثواٍن اإىل اأ�صطر، اأما جتربة الرواية فلم تكن باالأ
بناء متكامل حلياة اأ�صخا�ض معينني، ي�صتوجب معه اإقناع القارئ بواقعية هذه احلياة املُتخيلة 
انفعاالتها  ال�صتثارة  ال�صخ�صيات  مع  وجدانيًا  تالحمًا  وي�صتلزم  كما  الوهميني،  و�صخو�صها 
ح�صا�ض بها. ولكنني مع ذلك  احلقيقية، ومن ثم ر�صدها ب�صفافية مُتّكن القارئ من مل�صها واالإ
وىل، وبداأت مبراجعتها،  كنت م�صتمتعة بالكتابة وال�صرد، حتى انتهيت من الرواية للمرة االأ
الت�صل�صل  ومراعاة  حداث،  االأ بني  الربط  حيث  بالفعل،  اأرهقتني  التي  هي  خرية  االأ وهذه 
بذلت  باأنني  اأقول  اإجمااًل  فنيات.  من  ذلك  اإىل  وما  اجُلمل  بع�ض  وحذف  واإ�صافة  الزمني، 
كل ما اأ�صتطيع من ُجهد يف روايتي ويبقى التوفيق من عند اهلل. اأما عن اخلطوة القادمة يف 

الكتابة ال�صردية فهي اآتية باإذًا اهلل ولكن مل تتبني مالحمها يل بعد. 

حتمل  �لط�عة  بيت  �أن  جند  �لفتي�ت.  هموم  حملت  �لري��ص  بن�ت  رو�ية  ك�نت  إذ�  �   $
�ل�صعودية  �ملر�أة  �لرو�ية متثل جت�صيًد� مل�صكالت  �أن  �أي حد جتدين  �إىل  �لري��ص.  هموم ن�ص�ء 

وهمومه�؟ 

- الرواية �صلطت ال�صوء على ق�صايا اجتماعية مهمة تواجه املراأة العربية ب�صكل عام، 
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العنو�صة،  وم�صكلة  املُطلقة،  املراأة  وو�صع  الزوجية،  فاخليانة  فقط،  الريا�ض  ن�صاء  ولي�صت 
وال�صراع الطبقي، وت�صلط الرجل يف املجتمعات الذكورية كلها ق�صايا قائمة يف عاملنا العربي، 
ولكن ُرمبا عك�صت اأحداث الرواية التي اتخذت من الريا�ض م�صرحًا لها انطباعًا باأن الق�صية 

خا�صة وحملية فقط، وهذا غري �صحيح، الريا�ض كانت رمزًا مكانيًا فقط. 

إبر�هيم. و�حل�صور �لطفيف ل�صخ�صية م�جد. جند �لرو�ية تلتفت  $  م� عد� �صخ�صية �
ب�صكل كلي �إىل �لعو�مل �لن�ص�ئية. هل هذ� �لتكري�ص يتم��صى مع �هتم�م�تك �لن�صوية؟ 

خلقت �صخ�صيات الرواية ح�صبما اقت�صى مو�صوعها. لرمبا طغى احل�صور الرجايل فيها 
حداث  على الن�صائي لو كانت الق�صة خمتلفة، فال�صخ�صيات حت�صر بنف�صها على م�صرح االأ
دون اأن ت�صتاإذا الراوي، وحتدد حجم ح�صورها بذاتها، مثاًل �صخ�صية رمي والتي ظهرت يف 
اأن  اإىل وجهة نظر حمددة ال ميكن  ال�صرد  خري من الرواية، جاءت عندما احتاج  اجلزء االأ
تتبناها اأي من ال�صخ�صيات ال�صابقة، كذلك ال مُيكن نقلها عرب رجل.. وهكذا. هذا ال يتعار�ض 
مع اهتمامي بق�صايا املراأة عامة وال�صعودية خا�صة، فهو مرتبط بتخ�ص�صي الدرا�صي، اأي�صًا 

يهمني �صخ�صيًا كاأنثى حتمل هموم مثيالتها، وتهتم مبعاجلتها بقدر ا�صتطاعتها. 

املصدر:
جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 103 �صوال 1428هـ ـ 25 اأكتوبر 2007م ـ العدد 14367.
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مظاهر الالجامي
طيف الحالج وصبا الحرز وروايتي 

تفترض أسبقية المعنى على الكتابة

تن�صي�ص«  عالمتي  »بني  رو�ية  جند  خرون«  و«�لآ �ملقد�ص«  »�لقر�آن  رو�يتي  بعد   $
�ل�صلبي.  �لرو�ي�ت هو �جل�نب  �ملك�ن. ولكن م� قدمته تلك  ذ�ت  رو�ية تالم�ص  ث�لث  هي 
وبدعوى ك�صف �مل�صتور جند �لرو�ي�ت �لثالث تدخل يف مز�يدة يف هذ� �جل�نب. �أنت كيف 

مر ؟  ترى هذ� �لأ

اأن  يفرت�ض  وهذا  يجابي،  االإ اجلانب  وهي  لنقي�صها  ال�صلبي  اجلانب  مقولة  حتيلني   -
دبي يف حركة ارتدادية ر�صالة ذات م�صمون اأخالقي )باملعنى ال�صلبي اأو  جنعل من الن�ض االأ
يجابي(، فالرواية لي�صت عماًل وعظيًا، اأو دعوّيًا، اأو دعوة للف�صيلة، كما اأنها لي�صت عماًل  االإ
وروايتي  رواية طيف احلالج و�صبا احلرز  واملزايدة بني  للرذيلة.  اأو ف�صائحّيًا يدعو  اإباحيًا 
والتي  الكتابة،  املعنى على  اأ�صبقية  �صوؤالك( تفرت�ض  ل�صياق  الكاتب وذلك  )واأركز هنا على 
اأجدها بعك�ض ذلك وهي اأن الداللة تن�صاأ بعد اإجناز الكتابة وتكّون العالقة بني الكلمات و�صوال 
للوحدات يف الن�ّض. اأي اإن املعنى لي�ض منجزًا �صابقًا واللفظ لي�ض اإحالة املعنى لتمثيل كتابّي، 
بل على العك�ض من هذا، و املزايدة جتعل من الق�صدّية اأ�صا�صًا وحترف الن�ّض عن الرتكيز 

دبية.  على جماليته مما يحيله لر�صالة تفِقد الن�ّض املحور الذي يدور حوله وهو االأ
$ يف �لرو�ية جر�أة. لكنه� غري م�صتثمرة فني�. حيث جند �أن تلك �جلر�أة �تك�أت على 
لغة �جل�صد. و كذلك قدمت �لنتق�د�ت �ملعت�دة حل�لة �ملجتمع. مل يكن هن�ك روؤية تقدم 
لن� ح�لة جديدة �صو�ء على م�صتوى �جل�نب �لع�طفي �أو حتى متزق�ت �لبطل على �مل�صتوى 
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�لنف�صي. 

الذاتي. هذه  الوجودّي  امل�صتوى  على  مغامرة  الدخول يف  الكتابة حاولت  - يف حلظات 
املغامرة هي حماولتي اأن اأحّرر الكلمات من كّل اإكراهات ال�صلطة املقامة عليها، �صواء كانت 
املنجز  بقراءة  اأبداأ  مل  ين  الأ اإ�صافة  داللية.  اأو  اأخالقية  اأو  دينية  اأو  اجتماعية  ال�صلطة  هذه 
الروائي يف ال�صعودية اإال بعد االنتهاء من كتابة الرواية، فقد اأوغلت يف قراءة املنجز الغربّي 
للرواية مما جعل القارئ االفرتا�صي الذي اأقمته ب�صكل ال واع يف ذهني ال يهج�ض بالتابوات 
قراءتك  فهذه  جديدة  حالة  تقّدم  روؤية  وجود  عدم  وحول  التابو،  هذا  جتليات  كانت  مهما 

اخلا�صة واأنا ل�صُت يف موقٍع يخّولني للدفاع عما اأنتجه اأدبّيًا. 

ن �حلك�ية يف  �ل�صرد. هل لأ روح  فيه� قتل  وب�صورة مب�لغ  �مل�ص�هد �حل�صية  تكر�ر   $
�لرو�ية ك�نت حمدودة جد�. فك�ن هذ� �لتكر�ر و�ملب�لغة يف �لتو�صيف �ململ �أحي�ن� ؟ 

- اأجدين اأتوّقف عند م�صطلح روح ال�صرد را�صمًا حوله عالمة ا�صتفهام، فهذا امل�صطلح 
لي�ض اأداة اإجرائية وا�صحة يف مقاربة الن�ّض ال�صردّي، فالن�ّض باعتباره ت�صكياًل لغوّيًا يفرت�ض 
داة لطريقة ن�صتثمرها يف مقاربة الن�ض. فهل  اإحالة هذه االأ اأدوات ذات طبيعة متكننا من 
بني االختالف مثاًل بني رواية »احلرب وال�صلم« ورواية »خريف البطريرك« ورواية »ال�صخب 
والعنف« ورواية »امل�صخ« ورواية »حلن ماثوركا على ميتني« ما ي�صيء لروح ال�صرد؟! و من جانب 
اآخر، هل امل�صاهد احل�صّية عمومًا هي ما يقتل روح ال�صرد، وهل ينطبق ذلك على رواية »ع�صيق 
الليدي �صاتريل« ل د ه لوران�ض الذي اّتهم بكتابة البورنو؟!، والرواية متّثل �صفرة تعتمد على 
باأدوات  اأو جيم�ض جوي�ض  لفوكرن  رواية  قراءة  اإليها، فال ميكن  بالن�صبة  املرجع  �صياق ميّثل 
مدر�صة مغايرة ولتكن الواقعية عند بلزاك مثاًل، ونكره الن�ّض بالتايل على اال�صتجابة ملفاهيم 
منو�صعها  اأن  يجب  التي  تن�صي�ض«  عالمتي  »بني  رواية  على  ينطبق  وهذا  واحلّل.  العقدة 

باعتبارها �صفرة يف �صياقها اخلا�ض. 

�لرو�ية  �للغة. ومع هذ� جند مق�طع كثرية يف  �لقدرة على  �ملوؤلف ل ميلك تلك   $
جند  حيث  حمدود.  لغوي  ق�مو�ص  �صمن  ي�أتي  به�  �لتعبري  ك�ن  حيث  �للغة.  على  تتكئ 
هذ�  �أن  ت�صعر  �أل  �لكن�صي.  �لق�مو�ص  ��صتح�ص�ر مفرد�ت  مع  �ملفرد�ت.  لكثري من  تكر�ًر� 
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مر �أثقل ك�هل �لرو�ية؟  �لأ

- رواية بني عالمتي تن�صي�ض تعتمد على ثيمات معينة ت�صتدعي حقولها الداللية، فال 
ميكن ا�صتخدام حقل داليّل لثيمة �صيا�صية يف التعبري عن ثيمة وجودّية كاحلب اأو املوت مثاًل، 
مكان، اأما ا�صتح�صار القامو�ض الديني ب�صكل عام ولي�ض الكن�صّي  وال ميكن ال يعني ا�صتحالة االإ
القارئ  التي هي من حق  الرواية  ال�صمنّي يف  باملعنى  يرتبط عمقيًا  فهذا  كما ذكرت  فقط 

كمنتج للن�ّض يف دالالته ولي�صت من حقي كموؤلف. 

$ بطل �لرو�ية و�إن �دعى ب�أنه ك�ئن خمتلف وث�ئر على �ملجتمع بكل �أطي�فه. �إل �أنه مل 
يكن منوذج� �ص�حل�. ول منوذج� خمتلف� ول متقدم� يف روؤيته. كل م� ك�ن يفعله �أو يقوله 
ي�صي ب�صخ�صية ل متلك �لنموذج �لذي ن�صتطيع �أن نقول �إنه منوذج متمرد ويقدم �لبديل 

�ملن��صب. ل�صخ�صية تقر�أ وتزعم �أنه� متلك �لوعي و�لتفرد ؟ 

- الثورة على املجتمع لي�صت مرهونة بال�صالح بال�صرورة، فقد تكون الثورة على ال�صالح 
اأن  البديل يفرت�ض حتمًا  ن  الأ بدياًل  يقّدم  لكنه ال  اأجمد منوذج متمّرد،  نقي�صه.  ورمبا على 
يّت�صم مبا اّت�صم به اأفراد املجتمع بكل اأطيافه، والثائر عمومًا لي�ض ذاك الذي يت�صم ب�صفات 

ولياء كما تطالبه اأنت اأن يكون، فاملثالية يف نظرتنا للثائر حتتاج لعملية نقد ومراجعة.  االأ

$ على �مل�صتوى �لع�طفي �صن�عة �ل�صخ�صية �مل�زو�صية �أمر لي�ص �صهاًل. لذ� مل تكن 
�صخ�صية �صم�ء ق�درة على تقدمي هذ� �لنموذج �مل�زو�صي. �ملوؤلف ح�ول �أن ي�صخ يف �صخ�صيته� 

�لكثري من �لتن�ق�ص�ت لكن ذلك �ل�صخ مل يكن مقنع�؟ 

من  منتًجا  باعتبارهما  اأجمد،  �صخ�صية  كما  باملتناق�صات  �صماء  �صخ�صية  تت�صم   -
منتجات جمتمع متناق�ض اأ�صا�صًا على جميع امل�صتويات. فهما انعكا�ض لتناق�ض اجتماعي اأفرز 
لنا حالتني متغايرتني ظاهريًا، ومن�صجمتني عمقيًا يف اإطار بنية اجتماعية. وهنا اأجدين ال 
اأما اأجمد فتغلب املازو�صية يف  اإن ال�صادية تغلب على مازو�صية �صماء،  اأوافقك الراأي، حيث 
�صلوكه العام على �صاديته، وبنية الرواية قائمة على هذا التجاذب بني املازو�صية وال�صادية عند 
قناع، بناء على اأدواتك  قناع فهذا من حقك كقارئ اأن ت�صمه بعدم االإ كلتا ال�صخ�صيتني، اأما االإ
ين ال اأقيم حرا�صًا حول روايتي جتعلني  النقدية وعلى البعد الذي تنظر به للن�ّض، اإ�صافة الأ
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اأحيلها لتجربة ت�صل حدًا ال يجوز نقدها.
$ مت �لت�صييق على عو�مل بطل �لرو�ية »�أجمد« يف �رتب�ط�ته �لع�طفية. هذه �لدون 
جو�نية �أهملت م�ص�ألة �نفت�ح �لبطل على عو�مل �أخرى رمب� منحت �لرو�ية �آف�ق �إ�ص�فية 

تخرجه� من ح�لة �لرت�بة �لتي ك�نت عليه� �أجو�ء �لرو�ية؟ 
- الرتابة التي و�صمت بها الرواية لي�صت مرتبطة بالت�صييق على عوامل بطل الرواية، بل 
وىل، بل هي رواية مونولوج داخلّي و تداعيات  من كون الرواية لي�صت رواية اأحداث بالدرجة االأ
ذهنية تعتمد اللغة )التي و�صمتني باأين ال اأملك القدرة عليها( ميدانًا لعملها وحتّركها، هذا 
النوع من الرواية ال ي�صتهوي كثريًا من القراء الذين يبحثون عن منو احلدث ال�صردّي والعقدة 
الزمن  عن  »البحث  برو�صت  مار�صيل  رواية  ال�صياق  هذا  يف  ويح�صرين  وال�صراع،  واحلل 
على  اال�صتغال  هذا  زمان،  االأ بني  الفوارق  مزيلة  الزمن  مفهوم  وتلغي  حتطم  التي  ال�صائع« 
اإح�صا�صًا  يعطي  الدائمة«  واحلداثة  الذات  »لغة  كتابه  العري�ض يف  اإبراهيم  يقول  كما  الزمن 
باأننا نقراأ رواية اأبدية، رواية يتوقف فيها الزمن احلقيقي متيحًا للكاتب اأن يدخل يف تفا�صيل 
اأفكار ال�صخ�صيات. ومن هنا جاءت الرتابة التي و�صمت بها بني عالمتي تن�صي�ض، وهي اأن 

الرواية رواية تداعيات ال رواية اأحداث. 
$  يف بع�ص �مل�ص�هد جند �أنه� تفتقد لل�صدق �لفني. فمثال هل من �ملعقول �أن يبتلع 

� يف حم�ولة �لنتح�ر ول يت�أذى ول ي�ص�ب ب�أي ع�ر�ص مر�صي ؟  �أجمد �أربعني قر�صً
�صدقًا  املق�صود  ال�صدق  يكون  اأن  تفرت�ض  �صوؤالك  يف  وردت  التي  املعقول«  من  »هل   -
اأ�صتدعي الواقعية ال�صحرية يف اأمريكا الالتينية  اأريد اأن  منطقيًا ال فنيا كما ذكرت، ول�صت 
ين ال اأدعي باأين اأكتب رواية تنتمي للواقعية ال�صحرية،  لتربئة احلدث من كونه لي�ض معقواًل الأ
اأنها  اأربعني قر�صًا كان يرّجح  اأذكر باأن الراوي اخلارجي ذكر باأن اأجمد ابتلع  اأن  بل يكفي 
قرا�ض، وما مدى فعاليتها و جناعتها  ملر�صى ال�صكر، ومل يكن يدري حقيقة مل ت�صتخدم هذه االأ

يف حماولة االنتحار. 

املصدر:
ول 1428هـ - 12اأبريل 2..7م - العدد 14171  جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 24 ربيع االأ
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رجاء الصانع لليوم: 

»بنات الرياض« فضح مشاغب ألسرارنا أنا وصديقاتي

�أن  ي�صتحق  عمل  هذ�  �لري��ص(  )بن�ت  رو�يتك  عن  �لق�صيبي  �لدكتورغ�زي  ق�ل   $
وهي  للحو�ر  مدخل  هي  �لعب�رة  هذه  �لكثري(.  منه�  �نتظر  رو�ئية  )هذه  وعنِك  ُيقر�أ.. 

ن نتعرف على رج�ء �ل�ص�نع وعلى مالمح جتربتك �لرو�ئية �لوىل ؟ متنحك �مل�ص�حة لأ

- بنات الريا�ض هي كما قالت بطلة الرواية )تاأريخ جلنون فتاة يف بداية الع�صرينيات(.. 
وىل هي هويتي  اأ�صعر وكاأنني اأبيع القراء تذاكر لدخول عقلي والتجول فيه بحرية! روايتي االأ
احلالية وجواز �صفري، مزدحمة باأفكار واأحالم وخماوف ومطالعات واأحداث جمعتها خالل 
�صرارنا اأنا و�صديقاتي، همومنا، اأفراحنا، اأحزاننا، اأمانينا  عمر ق�صري. هي ف�صح م�صاغب الأ
الكبرية التي ال نعرتف بها اأمام الغرباء، دموعنا التي ال نذرفها �صوى خلف اأبواب مو�صدة. 
اأجد نف�صي اأقتب�ض ثانية من روايتي تعبريًا ينطبق علي وهو اأنني )اإ�صفنجة( اأمت�ض ما مير بي 
خرون لب�صاطتها وتكرارها، واأع�صر عقلي  من مواقف عابرة يف هذه احلياة قد ال يهتم بها االآ
وراق ال�صفراء املل�صقة اأمامي هنا وهناك، قبل اأن اأمتكن من  بعد فرتة اأو يف حينها على االأ

امت�صا�ض املزيد. 

$ �لرو�ية حتمل عنو�ن )بن�ت �لري��ص(.. كعنو�ن بدللته �ل�ص�خبة و�جل�ذبة للمتلقي 
�ل تعتقدين �ن �لعنو�ن قد يوؤطر عو�مل �لرو�ية يف �جت�ه م�؟ 

لفكرتها  جدًا  ومالئم  ب�صيط  وعنوانها  الريا�ض،  من  فتيات  اأربع  عن  تتحدث  الرواية   -
للرواية قد يعطيان انطباعًا معينًا  املاألوف  العنوان وال�صكل اخلارجي اخلارج عن  وحمتواها. 
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عنها واأنا اأحببت اأن يدرك القارئ منذ البداية اأنه ب�صدد قراءة ن�ض اأنثوي وحديث جدًا، وال 
ول مرة ظن ال�صوء بها ال�صمها الالفت و�صكلها الع�صري،  باأ�ض من اأن يظن من مي�صك بالرواية الأ

لكنني اآمل من خالل م�صمون الرواية الدونية لكل ما هو غري كال�صيكي من الكتب املطبوعة. 

م�ذ�  جد�ً،(  وحديث  �أنثوي  ن�ص  قر�ءة  )ب�صدد  �نه  �لق�رئ  يدرك  �صوف  تقولني    $
تعنني ب�لن�ص �لنثوي.. وم�ذ� يعني �ن �لن�ص حديث جد�؟

- لنفرت�ض اأنه مت حجب ا�صم موؤلفة الكتاب عن القارئ، لن ي�صك اأحد بعد قراءة الرواية 
باأنها قد كتبت بفكر واإح�صا�ض واأ�صلوب اأنثى.. ي�صعب على الرجل مهما كان حجم جتاربه مع 
املراأة اأن يوغل بداخلها واأن يفهم ويقدر عمق اأحا�صي�صها وي�صور مواطن القوة وال�صعف منها 
فكار التي  كما ميكنها اأن تفعل هي. ومن ناحية احلداثة، فالتكنيك امل�صتخدم يف الكتابة واالأ
�صلوب واللغة امل�صتخدمان، جميعها تعك�ض ما منر به اأو مير بنا من  تناق�صها الرواية وكذلك االأ
�صعدة. رواية مثل )بنات الريا�ض(.. واإن كانت ع�صرية يف مظهرها،  تطور على خمتلف االأ

عماق.  اإال اأن هذا ال ينفي كال�صيكيتها يف االأ

لديهن  و�ي�ص�  و�ل�صق�وة  ب�لدين�ميكة  �لرو�ية  يف  �لربع  �لفتي�ت  من�ذج  تتميز   $
ت�أتي  عندم�  �نه  �ل  �عم�رهن.  تفوق  قد  حي�تية  وخرب�ت  وم�لية..  �جتم�عية  مكت�صب�ت 
حلظة �لتم��ص مع �لرجل. جند �لرتب�ك مع �لع�مل �لخر. هل �لرو�ية تع�لج م�أزق �لفت�ة 

يف تو��صله� مع �لرجل؟

اأثرت  واإمنا  فيها  والن�صح  الوعظ  اأ�صلوب  اأنتهج  مل  نني  الأ تعالج،  وال  تطرح  الرواية   -
الوقوف  من  بد  وال  جمتمعنا  يف  وح�صا�صة  مهمة  ال�صخ�صية  نظري  وجهة  من  اأراها  ق�صايا 
مور امل�صلم بها. اإحدى هذه الق�صايا  عندها والتفكري بجدية بعد اأن كانت تعترب طوياًل من االأ
هي توا�صل الفتاة ال�صعودية مع العامل من حولها �صواء كان ممثاًل يف جمتمع ال تن�صجم معه 
اأو �صديقات من طوائف اأخرى. بالن�صبة لـ)مع�صلة( العالقة فهي ت�صغل حيزًا كبريًا من حياة 
حاديث والق�ص�ض التي نتداولها كفتيات  الفتاة خا�صة يف هذه ال�صن، وهناك الكثري من االأ

يوميًا ونناق�صها على اأكرث من ال�صعيد ال�صخ�صي. 

جنده�  هذ�  ومع  �لرجل.  من  �ملهزومة  �ملر�أة  ك�ركرت  ميثل  نوير(  )�م  �صخ�صية    $
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ربع. وهي �لتي تتفهم م�أزق �ملرحلة �لتي متر بتلك  هي �ل�صخ�صية �حل��صنة للفتي�ت �لأ
على  بن�ء  �ملجتمع.  خ�رج  من  �لنموذج  �ختي�رهذ�  يف  ق�صدية  ك�نت  هل  �ي�ص�  �لفتي�ت. 

م�ت�صري �ليه جن�صية �م نوير؟

- كي تتمكن امراأة تعاين من كل امل�صكالت التي تعاين منها اأم نوير من العي�ض يف جمتمع 
اأن تكون على قدر كبري من اال�صتقاللية والثقة بالنف�ض وعدم االكرتاث  يرف�صها كان يجب 
خرية منها- ي�صعب توفرها يف منوذج من  خرين لها، ومثل هذه ال�صفات -خا�صة االأ بنظرة االآ

�صلي.  داخل املجتمع، وقد ي�صعب توفرها يف اأم نوير نف�صها لو كانت تعي�ض يف جمتمعها االأ

$ �ل�ص�ردة �لتي ��صتع�نت بحك�ية ق�ئمة �ملر��صالت �لربيدية لتتح�يل يف �صرد حك�ي�ت 
يتو�فق مع معطي�ت  ب�صكل ع�صري. حيث  �لفتي�ت. هل هي ك�نت مت�ر�ص دور �حلكو�تي 
�حلي�ة. مع مالحظة �ن �ل�ص�ردة تبث حك�ي�ته� ل�صخ�صي�ت جمهولة. يف هذه �مل�ص�ألة كيف 

روؤيتك حل�صور هذ� �لتكنيك �لرو�ئي؟ 

املعا�صر؟ حياتنا  املحلي  واقعنا  الرواية  ليعك�ض فن  الوقت  اأنه قد حان  اأال ترى معي   -
وىل للتوا�صل، ومبا  اأ�صبحت الطريقة االأ لكرتونية  نرتنت والر�صائل االإ اليومية تعتمد على االإ
اأ�صا�صي فيها،  ا�صتخدام االنرتنت واالإمييالت كعن�صر  ارتاأيت  الواقع فقد  اأن روايتي ت�صور 
وتكنيكي يف الرواية يعتمد على عن�صر الت�صويق بني الف�صول )اأو الر�صائل( وا�صتخدام اأ�صلوب 
ال�صرد الق�ص�صي ب�صكل عام مع اإدراج تعليقات �صخ�صية خارج ال�صرد )مقدمات االإمييالت( 
لكرتونية. رغم �صعوبة هذا التكنيك الذي ابتدعته لنف�صي  وهذا ما وفرته يل تيمة الر�صائل االإ
حداث بني اإمييل واآخر مع اأن كل اإمييل يتعلق  خا�صة من ناحية ت�صل�صل التواقيت الزمنية لالأ
ب�صخ�صية خمتلفة عما يليه، رغم هذا فقد ا�صتمتعت كثريًا بكتابة هذا العمل واأمتنى اأن ي�صل 

اإىل القراء بال�صكل ال�صحيح. 

مع  وتتد�خل  خمتلفة  ب�قتب��ص�ت  ت�صتعني  ك�نت  �ل�ص�ردة  تبعثه  )�مييل(  كل  يف   $
ي�أتي طريف�  �ل�ص�ردة  �فع�لهم، كذلك ك�ن تعليق  �ع�ص�ء )�لقروب/�ملجموعة( حول ردود 
كيف  �ل�صردية  �للعبة  هذه  �ل�صرد.  يف  �جلدية  تعود  حتى  �حلك�ية  تبد�أ  �ن  وم�  وبعفوية 
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ت�صفني مالحمه� يف �لرو�ية؟

مييل، واالقتبا�ض، يحر�صان القارئ ويهيئانه ملحور الر�صالة، وقد  - عنوان الر�صالة اأو االإ
اأخرى بعد قراءة االإمييل. العنوان، ثم االقتبا�ض، ثم  يرغب القارئ بالعودة لالقتبا�ض مرة 
لتبدو  الر�صالة  روح  ت�صاعديًا يف  رمتًا  تخلق  احلكاية، جميعها  تبداأ  اأن  قبل  ال�صاردة  تعليق 
وكاأنها عزف منفرد يف مقطوعة طويلة.. هذه اللعبة التي �صنعتها باأدواتي الب�صيطة جعلت من 
كتابة الرواية اأمتع عمل قمت به يف حياتي.. وحبي لهذه الرواية وما تناق�صه من مو�صوعات 
تقان ر�صم ال�صخ�صيات املركبة والرتكيز على التفا�صيل  تهمني كفتاة �صعودية هو الذي دفعني الإ

الدقيقة للرواية والتي �صاأناق�ض بع�صها معك الحقًا. 

ح�صل  قد  اأيهم  كان  اإذا  عما  بع�صًا  بع�صهم  ي�صاألون  القراء  جعلت  الر�صائل  مقدمات 
على اإحدى هذه الر�صائل حقيقة خالل ال�صنة املا�صية! فاأنا كنت اأتخيل ردة فعل القراء على 
مرحلة  اإىل  بنف�صي  اأ�صل  حتى  اخليال  هذا  مع  اأتفاعل  اأن  واأحاول  ر�صالة  كل  بعد  ال�صاردة 
ال�صخ�صية  نظري وحتليالتي  وجهة  اإبراز  على  �صاعدتني  املقدمات  اأن هذه  كما  الت�صديق! 
مور وال�صخ�صيات والتي حاولت جاهدة تنحيتها اأثناء �صرد الق�ص�ض حتى  لبع�ض املواقف واالأ

ال اأتهم باالنحيازية وحتى ال اأ�صلل القارئ اأو اأوؤثر على راأيه يف كل فتاة اأو موقف. 

�صخ�صية  هن�ك  ولي�ص  �لت�ص�د.  حتمل  جنده�  �لرو�ية  �صخ�صي�ت  نت�أمل  عندم�   $
مطروحة ك�أمنوذج. ف�ل�صخ�صي�ت مالحمه� حتمل �ليج�بية و�ل�صلبية. فم� مربر غي�ب 

�ل�صخ�صية �لنموذج يف �لرو�ية؟

الكتابة  اأن  اأدري  اأكن  ومل  الكتابة،  اأثناء  مراعاتها  حاولت  التي  التفا�صيل  اأحد  هذا   -
فقد  يجابية..  االإ اأو  ال�صلبية  اإطاري  �صمن  عمله  اأبطال  يوؤطر  ن  الأ القارئ  ت�صتدرج  نف�صها 
الحظت اأنني اأندفع اأحيانًا للرتكيز على اإيجابية اإحدى ال�صخ�صيات حتى اأفاجاأ بها وقد بدت 
متكن من ت�صوير  )م�صطنعة(، فاأقوم باملراجعة واحلذف والغو�ض يف طبيعة ال�صخ�صية الأ
املوقف باإتقان اأكرب ودون اإبراز ال�صخ�صية على اأنها منوذج بعيدعن الواقعية، فالت�صاد �صمن 
�صياء ي�صاعد على لفت انتباه  ال�صخ�صية الواحدة موجود بداخل كل فرد منا، والت�صاد بني االأ
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القارئ ليفكر فيما يقروؤه مبنطقية اأكرث. 

$ �صخ�صية )ملي�ص( �لتي ك�نت تهتم ب�لبر�ج وتبدو ذ�ت تفكري عقالين. هي �لوحيدة 
حي�ته�  يف  �لنج�ح  وجتد  �يج�يبة  عالقته�  تكون  �ن  ��صتط�عت  �لتي  ربع  �لأ �لفتي�ت  من 
�حلي�ة  لنج�ح  كمربر  �لع�طفة  يطرح  ل  �ملحلي  �ملن�خ  �ن  �لرو�ية  توؤكد  هل  �لزوجية. 

�لزوجية؟

اأننا  الزوجية، حتى  للحياة  العاطفة كمربر  املحلي ال يطرح  املناخ  اإن  �صف  لالأ نعم..   -
كفتيات، ومع اأننا نحلم باحلب ونناق�صه بال ملل اأو انقطاع، اإال اأننا �صراحة ال نتوقع الكثري 
ب�صكل عام على �صعيد العاطفة. الفتاة ال�صعودية حتلم بنوع خا�ض من احلب ينا�صبها، حب 
طاهر ميالأ قلبها وينتهي �صريعًا بالزواج وي�صتمر مدى احلياة، لكنها ت�صطدم بواقع قا�ضٍ  
االجتماعي  التوافق  اأهمها  �صروطًا  للزواج  وي�صع  والزواج،  احلب  بني  ما  با�صتمرار  يف�صل 
كانت  ملي�ض  لكن  كليًا.  حيان  االأ اأغلب  ويف  جزئيًا  احلب  اإهمال  مع  هل،  االأ وموافقة  واملادي 
تفكريها  كان  الرواية  معطيات  وفق  لذلك  واملربر  معًا،  كليهما  على  باحل�صول  حمظوظة 
العقالين قبل كل �صيء، وتعاطيها مع حبها بحنكة وتدبري دون اندفاع كبقية �صديقاتها، كما 
بطال  االأ بيئة بقية  اأرق من  ن�صاأ فيها )البيئة احلجازية(  التي  البيئة  اأن تربية نزار وطبيعة 

)النجدية ال�صحراوية!(. 

�لع�يل  ب�لتعليم  ب�لثق�فة  �لبد�ي�ت  يف  جتميلهم  يتم  �لرو�ية  يف  �ل�صب�ب  من�ذج   $
وب�لو�ص�مة كفر��ص، ر��صد، في�صل. ولكن وبعد �ن يتم �لتوغل يف �عم�قهم يتم جتريدهم 
من كل �ملح�صن�ت �لتي تزينو� به� يف �لبد�ي�ت. م�ذ� يعني هذ� �لف�صح �ملت�أخر لنم�ذج �ل�صب�ب 

يف �لرو�ية؟

وىل، نظرًا للظروف  ربع وغريهن يقعن دائمًا يف م�صيدة االنطباعات االأ - ال�صديقات االأ
خر. يف لقاءاتنا، نتحدث نحن البنات عن ال�صباب  ال�صعبة التي تغلف تعاطيهن مع اجلن�ض االآ
مر، ثم نحولهم باأنف�صنا اإىل خملوقات بديعة خالية من كل  بحما�ض واأمل طاغيني يف بداية االأ
النواق�ض والعيوب، ثم ن�صرع يف تناول اأخطائهم التي كنا ال نلتفت اإليها قبل ذلك، ويف النهاية 
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نناق�ض �صلبياتهم اأو اإيجابياتهم التي تنتهي بها العالقة. 

$ �حلب بح�لته �ملحلية جنده ح��صًر� يف �لرو�ية بكل طقو�صه. وبذ�ت �لرمت �ل�صب�بي 
�لذي يتم تد�وله على م�صتوى �جليل �حل�يل. هل نقول �إن �لرو�ية ر�صدت �لطق�ص �لع�طفي 
بكل تف��صليه. وهو يعد �نقالب� على �لطرح �لرو�ئي يف رو�ي�ت حملية �خرى ك�نت جتلب 

طق�ص� م�صتع�ر� للنموذج �لع�طفي؟ 

- جند احلب حا�صرًا بقوة يف كلمات اأغانينا، على اأوراق حما�صراتنا، يف ر�صائل هواتفنا 
النقالة، يف اأحاديثنا اليومية، وعلى راأ�ض قائمة همومنا واأحالمنا، فلم جنده غام�صًا ومهم�صًا 
خ  يف رواياتنا؟ )بنات الريا�ض( ر�صائل حب )منهن( )اإليهم(.. تو�صل للقارئ، والزوج واالأ
ب م�صاعر)هن( التي قد ال يعرفون عنها �صيئًا، وطقو�ض احلب املحلية التي نراها حولنا  واالأ
كافية بل اأكرث من كافية لت�صوير احلب املحلي على حقيقته، دون احلاجة لال�صتعانة بطقو�ض 

غريبة ال نقوم مبمار�صتها يف جمتمعنا. 

�لتف��صيل.  هذه  ت�صند  ومو�قف  ��ص�ر�ت  وهن�ك  جد�.  متقن�  �ل�صخ�صي�ت  بن�ء  ك�ن   $
فنالحظ مثال )�صدمي( عندم� ك�نت تكتب يف مذكر�ته� خو�طره� �لنرثية ك�نت تكتب مب�صتوى 
كت�بي �صعيف. وعندم� ك�نت قمرة تظهر عجزه� يف مو�جهة بلل طفله� �لر�صيع ك�نت �ي�ص� 
بينم�  ربع.  �لأ �ل�صديق�ت  �لنموذج �لكرث �صعف� يف  ت�صي ب�صعفه�... قمرة ك�نت  �للقطة  تلك 
ك�نت �صخ�صية مي�صيل تقرتب من �صخ�صية �صدمي. و�ن ك�نت �صدمي حظيت مب�ص�حة كربى 
يف �ل�صرد. هل حتدثين� كيف مت ر�صد هذه �لتف��صيل يف بن�ء �ل�صخ�صية.. وبني �صعف قمرة 

ومت�ثل �صخ�صية �صدمي ومي�صيل. كيف ك�ن �نحي�زك لتلك �ل�صخ�صي�ت؟ 

- دقة مالحظتك يا طامي تثلج ال�صدر. �صدمي كانت فتاة متعادلة نف�صيًا، �صدمتها يف 
غاين احلزينة، ثم جاء احلب الثاين الذي كان  ول جعلتها تدمن الوحدة والبكاء واالأ حبها االأ
الورق يف خواطر نرثية  ول مرة على  تفرغ م�صاعرها الأ نف�صها  فاألفت  قلبها  ي�صعه  اأكرب مما 
من  قريبة  قمرة  كانت  بينما  وحده.  فرا�ض  يقراأها  اأن  اأجل  من  موزونة  �صعرية غري  واأبيات 
�صخ�صية �صدمي من الداخل اإال اأنها كانت تعاين من ظروفها القا�صية ومن عجزها على التمرد 
التي �صاعدتها  املتمردة على كل �صيء من حولها، وملي�ض  على هذه الظروف، بعك�ض مي�صيل 
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اأع�صق  الرواية،  واأنا ككاتبة  تريد بال خ�صائر كخ�صائر �صديقاتها.  الظروف على حتقيق ما 
ربع بكل ما فيهن من تناق�صات وبكل ما ي�صبهنني به من تفا�صيل �صغرية،  هوؤالء الفتيات االأ

واأنحاز بداخلي رغمًا عني لكل واحدة منهن اأثناء �صردي لق�صتها. 

$  �ل�صديق�ت �لربع �لالتي ينتمني �ىل �لطبقة �ملخملية، �ذ� م� نزعن� عنهن ق�صرة �مل�ل 
و�لوج�هة �لجتم�عية، جندهن يت�ص�وين مع بقية �لبن�ت �لالتي يف ذ�ت �ل�صن. ف�لطبقة 
�ملخملية يف �ملجتمع مل توؤ�ص�ص له� بعد طق�ص� يت�ص�به مع طقو�ص �لطبق�ت �ملخملية يف دول 
ت�أطريه� يف  ربع بدون  �لأ �ل�صديق�ت  �ن تكون �صي�غة منوذج  �لي�ص من �لجدى  �خرى. 

طبقة �جتم�عية حمددة؟

- البع�ض يقول اإن الفئة التي حتدثت عنها ال متثل �صوى 5 اأو 10% من بنات الريا�ض، 
ربع يت�صاوين مع بقية البنات يف ذلك  خر مثلك يا طامي يقول اإن ال�صديقات االأ والبع�ض االآ
ول عن فئة اأ�صتطيع التعبري عنها  ال�صن، واأنا اأرى من حقي الد�صتوري اأن اأكتب عملي الروائي االأ
دب كما كتبت يل �صديقتي يف  ب�صفافية والغو�ض يف نف�صية اأفرادها وحتليل �صخ�صياتهم، فاالأ
التي  خرى  االأ العلوم  بعك�ض جميع  بالعموم،  وينتهي  باخل�صو�ض  يبداأ  الزوار مبوقعي،  �صجل 

تبداأ بالعموميات وتنتهي بالتخ�ص�ض. 

بني  �لتب�ين  هذ�  متعددة.  م�صتوي�ت  وعلى  لهجة.  من  �كرث  على  �تك�أ  �حلو�ر   $
�للهج�ت كيف مت �تق�نه �ىل هذ� �مل�صتوى. حيث جند ملي�ص وهي تتحدث بلهجة مغ�يرة 

مت�م� للهج�ت �صديق�ته� �لثالث؟

- اأنا من اأن�صار احلوار يف الروايات، خا�صة اإذا كانت الرواية تعتمد على احلدث ولي�ض 
ي�صال بع�ض املعاين  على اللغة ال�صعرية. من هنا فكرت اأن اأطوع اللهجات املحلية املختلفة الإ
ربع يدرك اأيهن املتحدثة من خالل لهجتها ودون اأن  للقارئ، فمن يقراأ حوارًا بني الفتيات االأ
اأن االختالفات ما زالت موجودة حتى �صمن  اأبني  اأن  اأردت  اأ�صطر اإىل ذكر ا�صمها، كذلك 
الفتيات الالتي ن�صاأن يف نف�ض املنطقة منذ ال�صغر، فرتى قمرة على �صبيل املثال تتحدث مع 

�صديقاتها بلهجة )اأقل ق�صيمية( من تلك التي تتحدث بها مع والدتها اأو مع را�صد. 

$ ط�رق �لذي يظهر يف م�ص�حة حمدودة من �لرو�ية. �ل �نه وعلى طريقة �ملمثلني 
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�ملوهوبني �لذين يظهرون يف �لفيلم للقطة و�حدة وينغر�ص ح�صورهم يف ذ�كرة �مل�ص�هد. 
وبروؤية  بحب.  مكتوب�  ك�ن  �مل�صهد  ذلك  �صدمي.  مع  حك�يته  �صرد  يف  يبد�أ  عندم�  وذلك 

�صينم�ئية. هل حتدثينن� عن ذلك �مل�صهد وكيف متت كت�بته؟

من  الق�صري  امل�صهد  ذلك  خالل  من  طارق  مع  والتعاطف  احلب  هذا  كل  اأتوقع  مل   -
عمال  الرواية، ولكن يبدو اأن بطل الظهور الواحد �صيح�صل على م�صاحات واأدوار اأكرب يف االأ
القادمة! اأردت يف هذا امل�صهد اإبراز حقيقة موؤملة وهي اأن طيبة ال�صخ�ض واأخالقه العالية ال 
تكفالن له ال�صعادة واحل�صول على احلب، فرغم هيام طارق ب�صدمي ون�صجه يف التعاطي مع 
ما�صيها، اإال اأن قلبها ظل ملكًا ملن هو اأقل منه بكثري ن�صجًا ونباًل و�صهامة. من ناحية اأخرى، 
هذا امل�صهد قد يحدث يف حياة اأية فتاة ب�صكل اأو باآخر، فالفتاة على عك�ض ال�صاب قد جتد 
نف�صها فجاأة مطالبة باتخاذ قرار يتوقف عليه م�صريها دون اأن تكون قد خططت له �صابقًا، 
ومن هذه القرارات املفاجئة ما يتم حني يتقدم �صاب غريب لطلب يد الفتاة. بدون مقدمات، 
باأن تقف بعيدًا متفرجة بربود حتى  حداث مت�صارعة من حول الفتاة التي تطالب  جتري االأ
ياأتي دورها يف نهاية امل�صهد، مع اأنها كانت حتى وقت قريب تفكر يف اأمور بعيدة كل البعد عن 

هذا القرار، لكنها طريقة التعاطي مع الفتاة على اأنها متلقية دومًا ال بادئة بالفعل. 

املصدر:
جريدة اليوم: 2005/9/25م العدد 11790
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فهد المصبح في أول حوار عن روايته )األوصياء( :

هاجسي في كتابة )األوصياء( توثيق األماكن واألحداث والعادات 
بتدوينها في رواية مكانية

و�صي�ء وقد نفهم من �صي�ق �ل�صرد.. �أن فعل �لو�ص�ية يتجه  $  عنو�ن �لرو�ية يحمل �لأ
نحو �صخ�صية )�صبيب( �لذي ميثل �لفرد �ل�ص�ئع يف تلك �حل�رة و�جلميع يح�ول �أن يفر�ص 
و�ص�يته على هذ� �لك�ئن �ملعّذب. لكن مل �أجد و�ص�ية مي�ر�صه� �أه�يل �حل�رة على �صبيب. 

فهو ك�ئن م�صتقل يخت�ر خي�ر�ته بحرية.. فكيف تف�صر لن� دللة �لعنو�ن يف �لرو�ية ؟

و�صياء ومن يتمرد عليها ال يجد  - يف مثل هذا املجتمع تن�صاأ الو�صاية وتربز قب�صة االأ
حوال واإال قد يتعر�ض ملا هو اأكرث وت�صتمر الو�صاية على  اأمامه اإال النبذ والتهمي�ض يف اأهون االأ
املجتمع برمته اإىل ما ال نهاية له فمن جنا من املح�صو�صة كانت له اخلفية باملر�صاد وال �صك 
و�صياء، و�صبيب كان يريد اأن يكون �صاحب  اأن اجلهل منبت خ�صب للو�صاية وداعم قوي لالأ

و�صاية فلم يجد اإال قلب منور الذي تعذب وعذب به. 

$  �لرو�ية �أع�دت لن� نكهة �حل�رة.. وقدمت �أطي�فه� دون جتميل. و�إن ك�ن خلق �حل�رة 
�أن  جند  �ملتعددة  �أدو�رهم  لهم  �صخو�ص  تقدمي  ي�صتطيع  �صردًي�  خميال  يحت�ج  �لرو�ئية 
رو�يتك حتمل هذه �لتعددية. ولكن هوؤلء �ل�صخو�ص مل ي�صتمرو� طويال. فج�ء مر�ص 
لتلك  �جلم�عي  �ملوت  ك�ن  هل  �ل�صخ�صي�ت.  تلك  �غلب  على  ب�لق�ص�ء  ليقوم  �لط�عون 

�ل�صخ�صي�ت حيلة �صردية.. لي�صتفرد �صبيب و�صخ�صي�ت حمدودة مب�ص�حة �ل�صرد ؟

اأقلقتني كثريا حني تظهر بقوة على ال�صطح مغيبة دور  - بالفعل ال�صخو�ض يف الرواية 
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واأقواها �صمد  اأن بع�صها  اإال  بالوباء  ا�صتطعت ورغم املوت  اإ�صعافها مبا  اإىل  �صبيب فعمدت 
�صيخ  كر�صيد  منفردة  برواية  تقوم  م�صتقلة  �صخ�صية  منهم  واحد  ولكل  الرواية  نهاية  حتى 
باملكان وهو حارة  الرواية مرتبًطا  لكنني جعلت �صبيب بطل  احلّمارة و�صاري �صديق �صبيب 

الفراوي، اأما ال�صخو�ض فجعلتها مرتبطة به. 

�لتي مت  �صطرة وذلك يف حك�ية �حلفرة  �لأ �أحد�ثه� مالمح  بد�ي�ت  �لرو�ية يف  �أخذت  �إن   $
�أنه  �إيح�ء  من  �صبيب  وجترد  �لطبيعية..  ح�لته�  �إىل  �رتدت  ذلك  بعد  حد�ث  �لأ �أن  �إل  ردمه�.. 

إليه؟ حد�ث كيف تنظر � خملوق �أ�صطوري �إىل فتى يعي�ص عذ�ب�ت �لفقد. هذ� �لتب�ين يف م�ص�ر �لأ

ذهان قبل كل  �صطورة هاج�صي يف يوم ما واحلفرة ر�صخت اأ�صطورتها يف االأ - مل تكن االأ
�صطورة  �صيء واتيت اأنا لنب�صه ب�صيء من التخوف واحلذر، والعمل يف نظري الذي يقوم على االأ
هو فاقد لعن�صر ال�صد والت�صويق الطبيعي فيعمد الكاتب اليها ليخرج العمل ب�صخو�ض ا�صطورية 

حالم اأو الكتب القدمية.  تبعد كثريا عن الواقع لتزين واقعا لن جتده اإال يف االأ

مالمح  �صخ  ومت  �لفقد..  بعذ�ب�ت  منهك  �لرو�ية  يف  �ملحورية  �ل�صخ�صية  �صبيب   $
من �لكر�م�ت يف ح�صوره �ل�صردي.. �أي�ص� هو م�صتجلب من �طي�ف �صردية ب�ئدة �أو حتى 
�إىل ح�لة من  �أخذتن�  بكل عذ�ب�ته�  �ل�صخ�صية  �لت�ريخي. هذه  له� ح�صوره�  �صخ�صي�ت 

�لتعلق �لوجد�ين. يهمني �أن تتحدث كيف مت بن�ء هذه �ل�صخ�صية ؟

- �صخو�ض الرواية حقيقية يف زمن مر لي�ض بال�صرورة تعاي�صها يف وقت واحد وهناك 
�صماء فغريتها  البع�ض منها ال يزال على قيد احلياة، وال�صخو�ض اأوجدت اأمامي م�صكلة يف االأ
بعد اأن اأخذت مني جهدا واأ�صابتني بعنت اأخر الرواية فرتة طويلة و�صبيب ال�صخ�صية املحورية 

عك�صها متاما بنيته من اخليال يف واقع لي�ض غريبا عنه ليبقى بعيدا عن امل�صاءلة. 

إذ� م� مت جت�وز �صخ�صية )�أم �صبيب( وبح�صوره� �له�م�صي و �لتي �ختطفه� �ملوت  � $
مبكر�.. ل جند �صخ�صية ن�ص�ئية يف �لرو�ية �صوى �صخ�صية )مّنور(. يف ت�صوري هذ� يخلق 
ح�لة من عدم �لتو�زن يف �أحد�ث �لرو�ية.. هل جتد �ل�صتكف�ء ب�صخ�صية ن�ص�ئية و�حدة 
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�أمًر� من��صًب� لعو�مل رو�يتك ؟

تكتفي  قد  حداث  واالأ بالرجال  الن�صاء  يت�صاوى عدد  اأن  الروائي  العمل  ي�صرتط يف  ال   -
و�صياء هناك اأكرث من �صخ�صية ن�صائية قد ال يلحظها القارئ  ب�صخ�صية واحدة وبالن�صبة لالأ
لكنها موجودة توؤدي دورها ح�صب ما هو متاح لها يف ذلك املجتمع فمثال هناك زوجة الدهان 
احلارة  �صاعر  الديك  مرعب  وحمبوبة  بوعامر  واأخت  انتحرت  التي  الدو�ض  حمدان  وزوجة 
البوديري وزوجة املطوع  امل�صجد  اإمام  واأم  واأمه  البدوية  وزوجة جاره بورا�صد وزوجة �صاري 
معلم ال�صبيان ون�صوة احلارة لكنهن ال يظهرن بجالء على ال�صاحة بحكم املجتمع وتقاليده 

لذا ال اأجد خلال يف ذلك. 

�ل�صخ�صية  )�صبيب(  متنع  ظل  ويف  �لعزيز..  �مر�أة  دور  ت�صتعيد  منور  �صخ�صية   $
إن  نثوي �لغ�وي لي�ص مبتكر�.. ولكن و� �لغ�وية وذلك قبل �أن يهلك ع�صق�. هذ� �لنموذج �لأ

مر كذلك ؟ ك�ن له� م�ص�حته� �ل�صردية.. �إل �أنه� مل ت�صتنطق مب� يكفي.. هل ترى �لأ

ببلورتها على  يقوم هو  اأ�صئلة رمبا  للقارئ  ولكنها خلفت  نعم  ت�صتنطق  - منور رمبا مل 
ل�صانه مما مل تقله منور رغم اأنها قالت لنا مبا يكفي بجراأة وحتد للرجال الذين غدروا بها 

واأرادوها للمتعة. 

$  عي�صى زوج منور ل �أجده طيب� مت�م�. مل يكن بتلك �ل�صذ�جة ومل يكن حر�صه على 
��صت�ص�فة �صبيب و�دع�وؤه ب�أن �صفقته عليه من �جل م�ص�عدته يف �حلقل. عي�صى ك�ن يتو�ط�أ 

يح�ء بتو�طئه �صحيح؟ على م� يحدث يف منزله. هل مترير هذ� �لإ

- ال اأبًدا لي�ض عي�صى متواطًئا لفعل �صائن اإمنا قد يكون ولعه بالذرية اأتاح ل�صبيب اأن يبني 
هكذا معه وكان ينوي اأن يزوجه بعدما يتخذه ابًنا له حلرمانه من الذرية وهي اأحالم وردية 
لعجوز فاته كل �صيء ومل يبق اأمامه اإال �صبيب ومن ال�صائع يف مثل تلك املجتمعات اأن املنحرفة 
اأو من تعر�صت حياتها لق�صة اأو حدث مريب اأن ي�صرت عليها بتزويجها من رجل ال تقبل عليه 
حداث ت�صجل اأن  الن�صاء لكرب �صنه وهو ت�صرف اخرق اإذ قد يوؤدي اإىل ما هو اأعظم لكن االأ
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البيت ي�صلح بطريقة ما وكثرًيا ما توؤوب املراأة اإىل ر�صدها وتقنع مبا ق�صم لها. 

� من  �ل�ص�رد يت�صيد �لفر�ص ليدون بع�صً �أن زمن �لرو�ية زمن بعيد.. جند  $  مب� 
ح�ص�ئي يف تلك �لفرتة. هل ك�ن لديك ه�ج�ص م� يف ت�أريخ تلك  مالمح طقو�ص �ملجتمع �لأ

�ملرحلة يف ح�لته� �لجتم�عية يف ن�صك �لرو�ئي ؟

ماكن  االأ تلك  توثيق  اأريد  فكنت  للرواية  كرب  االأ الدافع  هو  الهاج�ض  هذا  يكون  رمبا   -
حداث والعادات بنقلها من الذاكرة ال�صفهية اإىل التدوين على الورق فكان ذلك، اأردت  واالأ
�صواق وبع�ض الطقو�ض كلعبة  اأن اأدون االح�صاء مبا عرفت وت�صتهر به من النخيل والعيون واالأ
الزار والعراك بني احلمري اأيام العيد واأظن اأن بايل مرتاح اأكرث من ال�صابق بعد توثيقها يف 

ول ب�صخو�ض عربت بذاكرة مفقودة وجهل عام يف الغالب.  رواية مكانية يف املقام االأ

$  قدمت لن� �لرو�ية �صخ�صية )�ص�ري( �لذي يحمل مرجعيته يف �للون. هو منوذج 
خمتلف عم� هو يف ميمونة وج�هلية. مل يكن ل�ص�ري م�صكلة مع �للون مل يحمل عبئ� لهذه 

�مل�ص�ألة.. هذ� �لت�ص�لح من )�ص�ري( مع �للون هل يحمل دللة م� ؟

�صمر النحيل وقف اللون �صده يف زواجه لكنه وفق يف فتاة من البادية وق�صماته  - �صاري االأ
عمال و�صح القر�ض كانت  جميلة رغم �صماره، وظروفه وجدت يف زمن الفقر والفاقة وندرة االأ

اآماله يف زوجه ت�صرته وي�صكن عندها يف زمن مليء بكل �صيء اإال اخلبث. 

$ �إن ك�نت �صخ�صي�ت �حل�رة تع�ملت مع وب�ء �لط�عون ب�لبك�ء و�لذهول من فو�جع 
�ملوت.. جند �صخ�صية )�أبو علي( ت�أخذ ردة فعل مغ�يرة ب�ل�صحك �لق�تل. هذه �ل�صخ�صية 
يحمل  �لبالدة  بتلك  حز�ن  �لأ مع  و�لتع�طي  �ل�صحك  يف  �أ�صلوبه�  ب�أن  ت�صعر  هل  حمببة 

ترميًز� م� ؟

- بوعلي �صخ�صية هام�صية يف احلياة مع اأن البيوت تذكره يف �صمرها واأحاديثها، �صخ�صية 
�صفاق عليها لوال تلك ال�صحكات املت�صنجة التي ت�صدر منه  فيها من اللطف والرباءة حد االإ
فتميت من حوله �صحًكا وكثرًيا ما يقلدونه فقط لي�صحكوا ويح�صبونه �صندوًقا من ال�صحك 
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معاء وهو لي�ض بليًدا بل ب�صيط حد ال�صذاجة ومطحون بهموم  العميق املدمع للعيون واملوؤمل لالأ
واأحزان مل تفلح يف اأفول �صم�ض ال�صحك عنه. 

$ �أعرف �أن �إ�صد�ر �لرو�ية �ص�حبه تردد وهو�ج�ص بعدم ن�صر �لرو�ية.. و�أعرف �أنك 
ن كيف  �لآ به� يف �حللم.  �للتق�ء  �إىل درجة  �لرو�ية يف عالقة حميمية  �أبط�ل  ع�صت مع 

تر�صد �نطب�عك عن تلك �ل�صخ�صي�ت بعد �أن �ص�رت �لرو�ية يف متن�ول يد �ملتلقي ؟

ع�صت مع �صخو�ض الرواية حياة طويلة حتى ملوا هم من ترددي يف ن�صر الرواية كانت 
لقاءاتي بهم رواية اأخرى كدت اأزج بها يف الرواية لوال خويف من تاأخر العمل اأكرث كانت حياة 
اأو  ب�صغبهم  اأمل�صهم  يخيفونني عندما  اأحيانا  كانوا  وال�صعادة  والرتح واحلزن  املرح  فيها من 
اأحادثهم �صفاها و�صيبقى حق كل واحد حمفوًظا يف ذاكرتي ودفاتري لعله يظهر ذات يوم يف 

و�صياء.  عمل اآخر رمبا م�صتقل عن االأ
كنت يف البدء األعب معهم لعبة ال�صرد وحتولت اإىل اأ�صر وانتظار ظهورهم وحمادثتهم 
نه اقرب اإىل اخليال  عدا البطل �صبيب الذي عالقتي به فنية �صرفة ومل تكن فيها حميمية الأ
من الواقع وهو ما ق�صدته اأن ال يلحظ احد ممن عا�ض اأو عرف املكان اأن ي�صري اإليه اأو يعرفه 
اأقوى ال�صخ�صيات عندي اعرفها جيدا واعرف قوتها واألغازها  اأبناء احلارة ومنور  من بني 
اأو  اإبرازهم  العمل �صي�صهد بتجرد على مدى جناحي يف  املتلقي  التي ال تنتهي وعندما يقراأ 
مرين ال اأكرتث له كثرًيا بعدما �صبعت حد الثمالة من �صخو�صي وتعرفت عليهم  ف�صلي وكال االأ
يف الواقع واحللم، واحلكواتي بوتركي �صيجمعهم يف عمل اآخر �صاأكتبه وهو يروي حكاية احلارة 
بطريقته اخلا�صة فاإىل ذلك احلني �صاأ�صتمتع من اأ�صر الرواية الذي كبلني �صنني طويلة.؟ ولن 
اأن ا�صكرهم واخ�ض بال�صكر الروائي حممد  خوة الذين �صاعدوين يف ظهور العمل  اأن�صى االإ

املزيني. 

املصدر:
 جريدة الريا�ض :
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عبدالحليم البراك: 

عمر الشيطان ليس عماًل تجريديًا محض
وليس واقعيًا وهو من رحم ثقافي

$  عمر �ل�صيط�ن هذ� هو عنو�ن �لرو�ية، �أن يقرتن ��صم �ل�صيط�ن ب��صم عمر، هل هو 
من ب�ب �لعنو�ن �لت�صويقي، وهل �صتجد �أن هذ� �صي�صكل عبئ�ً على �لن�ص بحيث �إن �لق�رئ 

�صيفت�ص عن �ل�صيط�ن يف �صرية عمر. كيف ترى هذه �مل�ص�ألة؟ 

ثارة يف العنوان، الذي هو جزء من ر�صالتي ككاتب، وال  - ال اأ�صعر باأين يف مناأى عن االإ
اأ�صعر اأي�صًا باأنني اأحّمل العنوان اأكرث مما يحتمله فاأ�صغط على الن�ض بعنوان اأكرب حجمًا من 
الرواية ذاتها، فالقارئ موعود ب �صرية مبعرثة ل�صيطان يراه النا�ض ولي�ض ب�صيطان ميلك كل 
اخل�صائ�ض ال�صيطانية بال حد، فالق�صة تبداأ بَعلم، هو: عمر، وتخالطه نزعة �صيطانية، واأي 
اإ�صقاط من ثقافة القارئ ال�صخ�صية على الن�ض اأو على العنوان لي�ض من م�صوؤوليتي ككاتب!! 
كل  فيه  فيخت�صر  لعنوان  وهلة  اأول  ي�صت�صلم يف  باأن  �صاذجًا  لي�ض  القارئ  باأن  دومًا  راأيي  يف 
�صياء التي يعتقدها ؛ يف حلظات وقبل اأن يقراأ اأي�صًا!!. وال اأظن اأين �صاأترك القارئ ي�صاهد  االأ
العنوان فال  ثارة يف  االإ واإن توافرت عنا�صر  واأكرث!  اأكرث  اأثريه  اأن  عنوانًا تقليديًا ويف و�صعي 
حداث التي تت�صل  ثارة تختفي اأي�صًا يف الن�ض فهو يحمل الده�صة يف االأ اأعتقد اأن عنا�صر االإ
لعمر ال�صيطان بطرف كما اأنني ال اأعتقد اأن العنوان �صي�صكل عبئًا على الن�ض، لعدم وجود 
�صورة منطية لل�صيطان متفق عليها جتعلني يف رهان حول تلك ال�صورة واأن اأي �صذوذ عنها 
يعني اأين اأقع يف مزلق ال�صكلية يف العنوان، بل اإن هناك تعددية لل�صيطان وال�صيطنة واأعمالها 
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جتعل العنوان يتوافق بطريقة موفقة مع الن�ض اإن مل ي�صت�صلم القارئ لتلك ال�صورة، ولهذا 
اأرى اأن اأي �صورة منطية �صابقة لل�صيطان هي من �صنع القارئ. وهنا اأ�صري باأن على القارئ 
�صياء وكل ما ميكن اأن يتخيله دون حتميل  اأن يفت�ض عن كل �صيء يف الن�ض مبا يف ذلك تلك االأ

الن�صو�ض اأكرث مما حتتمل! 

$  بينم� �لق�رئ يفت�ص عن �أحد�ث مهمة يف �لرو�ية فال يجد �صوى فال�ص�ت ت�صيء �صيًئ� 
من �صرية هذ� �ل�ص�ب، هذ� �لختز�ل قد يجعل �صيطنة عمر غري مكتملة مت�ًم� �ألي�ص كذلك؟ 

مر بطريقة فنية للن�ض قبل اأن تاأخذها بطريقة تذوقية، فالفال�صات  - يجب اأن تاأخذ االأ
ال�صريعة التي ت�صيء �صرية عمر كما تقول هي تعطي يف النهاية �صورة وا�صحة املعامل لكل ما 
يجب اأن يعرفه القارئ عن عمر ال�صيطان و�صريته وهي اجلوانب املرحلية واملف�صلية يف حياة 
عمر وهي - اأي�صًا - التقنية الن�صية التي اأعتمدها للو�صول حلياة عمر بعيدًا عن التفا�صيل 
�صياء مرتبطة مبرحلية ب�صيطة وتقليدية. وال اأظن اأن الكاتب �صيطوع اآلته الن�صية للطريقة  الأ
التقليدية من اأجل اأن ي�صيف التفا�صيل غري املهمة وهي ما ت�صبه �صد الفراغات يف حياة النا�ض 
ولي�ض جمربًا اأي�صًا اأن تكون ال�صرية هي عبارة عن مراحل تقليدية بالعمر اأو مبراحل احلياة 

املختلفة ما دام احلدث هو املرحلة التي يتكئ عليها النا�ض! 

واأي�صًا، ثمة جوانب مظلمة وم�صيئة يف حياة عمر، وهي �صرية مبعرثة كل هذا �صكل حياة 
عمر، نعم هي فال�صات ت�صيء �صرية عمر، لكن ميكن اأن تر�صم حياته بو�صوح، وميكنك بعد 
كل هذا اأن تتوقع اأن اأي حادثة قد يكون عمر طرفًا فيها وتتنباأ فيها ماذا �صيفعل عمر، يحق 
راأيته يف  لو  اأن تعرف عمر جيدُا  املركزة جدًا حول عمر،  الفال�صات  بعد كل هذه  اأحد  ي  الأ
طريقك اأو بجوار �صيارتك اأو يف عملك! ودعني اأ�صيف اأي�صًا عن اأمر مهم: التوجد اأحداث 
ا، فكل اإن�صان رغم اأ�صيائه الب�صيطة اإال  هام�صية يف حياة اإن�صان اإن كان التقومي اإن�صانًيا حم�صً

اأنها مهمة يف نظره، ويف نظرتي الكتابية.

$  �أن تتق�طع مع رو�ية �لعطر وكذلك مع رو�ية �لطني يف �صخ�صية �ص�لح �لرتكي و�بنه 
خر، هذه �لتق�طع�ت كيف تر�ه�؟  �لهالمي يف طني عبده خ�ل و�لذي ر�صع من م�عز هو �لآ

- واأ�صف اإىل ت�صاوؤلك: اأين اأتقاطع اأي�صًا مع اأبو �صالخ الربمائي ورمبا اأتقاطع مع غريهم:



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

4��

لكن اأود اأن اأقول باأن العطر واأبو �صالخ الربمائي قد قراأتهما بعد اأن فرغت من عملي، اأما 
»الطني« لعبده خال فلم اأت�صرف بعد بقرءاتها واإن كنت �صاأفعل قريبًا، لكن ميكنني اأن اأو�صح: 
م ثقافة اإن�صانية �صائدة وعامة جلميع املجتمعات بال  اأن ثقافة اإبدال حليب املاعز بحليب االأ
ا�صتثناء وال ميكن احتكارها اإقليميًا وفنيًا على �صخو�ض اأو اأقاليم، فاإن كان �صاحبا »اأبو �صالخ 
ال�صيء  اأقول عن نف�صي  اأن  يتاأثرا بالعطر - وهذا موؤكد - فيمكنني  الربمائي« و»الطني« مل 
ن�صانية واحدة واأن �صراع  ذاته، ولعل اأبرز هذا التقاطع فيما قراأته منهن هو: اأن الثقافة االإ
احلياة يكاد يكون مت�صابًها واأن الفر�صة باحلياة ت�صبح واحدة عندما يكون احلليب ال م�صدر 

له اإال ماعز نحيلة!. 

$  برغم ح�صد �لكثري من �ل�صف�ت �ل�صيئة بعمر �ل�صخ�صي�ت، �إل �أن �لكثري من �لقر�ء 
مل ي�صعر بكر�هية جت�ه �ل�صخ�صية، مب�ذ� تف�صر هذ� �لتع�طف مع عمر �ل�صيط�ن؟ 

- هناك َمن كِره عمر، و�صعر باأنه رجل نزق ال ي�صتحق اأن يعي�ض، واآخرون تعاطفوا معه 
ومل ي�صعروا ب�صيء �صيئ، ويت�صح اأن هناك خالفا حول عمر و�صخ�صيته، هذا ما �صعرت به، كل 
هذا بالتاأكيد ي�صب يف م�صلحة العمل الذي اأ�صبح عمر من خالله م�صدر خالف بني القراء 

�صخ�صيًا: غري متعاطف مع عمر! 

�لتي  �صي�ء  و�لأ حد�ث  و�لأ �صم�ء  �لأ لكل  �ل�صكر  تزجي  وجدن�ك  �لرو�ية  نه�ية  يف    $
�ألهمت �لعمل، هذ� �ل�صكر م� هي دللته ومب�ذ� تف�صره؟ 

�صياء التي تاأتي كقدر حمموم اأو هبة اهلل  - الن�ض هو من رحم ثقافتي، وهو نتاج تلك االأ
حداث التي حتدث مرة واحدة، وتلك  حداث التي تتكرر كل يوم وتلك االأ التي نفرح بها، تلك االأ
ال�صخو�ض التي متر علينا كل يوم، وال�صخو�ض النادرة التي ال متر اإال مرة واحدة ؛ كل هذه 
ًا جتريديًا يف معزل عن هواء بيته وح�صور  �صياء هي مادة خام للعمل، والكاتب لي�ض نا�صّ االأ
واأطفال  جاره  �صراخ  عن  اأو  املكتظ،  �صارعه  عن  اأو  امل�صرعة  نافذته  �صجيج  عن  اأو  اأ�صرته 
حيه!عمر ال�صيطان لي�ض عماًل جتريديًا حم�صًا ولي�ض واقعيًا اأي�صًا اإنه خليط بني احللم اللذيذ 
واليقظة البغي�صة ميكنني اخت�صار الداللة اأي�صًا باأنه �صكر للحياة التي متنحنا مادة ننحت 
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منها فنًا يكدر �صفونا حينًا ويعيد لنا فرحنا حينًا اآخر. 

مل�ذ� تغييب هذه  �لرو�ية لكنه �ختفى مت�م�،  �لده�صة يف  $  توفيق ك�ن يحمل بذرة 
�ل�صخ�صية �ملهمة من �أحد�ث �لرو�ية؟ 

خرى، جاءت لتكّون عمر ال�صيطان و�صريته، كيف جاء عمر  - توفيق ككل ال�صخو�ض االأ
وكيف ولد وكيف ظهر، ومل تكن هناك �صخ�صية واحدة ميكن اأن تتغلب على �صخ�صية عمر يف 
ح�صورها �صواء كان توفيق اأو غريه، رمبا والد عمر كان مادة واأم عمر كانت مادة اأي�صًا وبع�ض 
اأ�صدقاء توفيق مادة خ�صبة اأحيانًا حتتاج ملزيد من ال�صوء لكن ال�صوء كل ال�صوء يتال�صى يف 

حداث ويجريها ل�صخ�صه!  �صواء واالأ ح�صرة »عمر« الذي ي�صرق اأ�صياء النا�ض منهم حتى االأ

$  برغم �أنك حترتف كت�بة �لق�صة �إل �أنك بد�أت ب�إ�صد�ر عمل رو�ئي، م� �ل�صر يف �أن 
تب�در �إىل طب�عة �لرو�ية وتوؤجل �إ�صد�ر �ملجموعة �لق�ص�صية؟ 

- الزمن هو زمن الرواية، وال اأكتمك اأين اأميل للن�صر الروائي اأواًل، اإذ اإن املتبع يف الن�صر 
الق�ص�صي اأواًل ثم الروائي لي�ض اإال تنميطًا للن�صر بال مربر يذكر، بل هو تقعيد ملا هو معتاد 
مر مت�صع، خا�صة اأن العمل الروائي يدعم  وال اأرى نف�صي جمربًا على هذه ال�صكلية ما دام يف االأ
املجموعة الق�ص�صية الحقًا والعك�ض غري �صحيح. ورغم اأن جمموعتني ق�ص�صيتني جاهزتان 

�صدار الروائي اأواًل.  للطباعة منذ مدة اإال اأن ثمة ما دفعني لالإ
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سمر المقرن في حوار عن روايتها )نساء المنكر(:

ليس بالضرورة ألني أعمل صحافية، أن تكون شخصية الصحافية 
في الرواية من الشخصيات األساسية

يوؤطر  �أنه  �إل  وىل.  �لأ �لدرجة  من  وت�صويقي  �ص�خب  م�هو  بقدر  �لرو�ية  عنو�ن   $
عو�مل �لرو�ية جت�ه زو�ية �صيقة جًد�. هل كتبت �لرو�ية حتت �صطوة هذ� �لعنو�ن ؟ 

اأن اأختار لها ا�صًما موؤقًتا فقد كان من  اأثناء كتابتي للرواية فقررت  اأ�صغلني العنوان   -
الق�صة،  وت�صكلت  اأن جت�صدت  بعد  �صيئا بال عنوان خ�صو�صا  اأكتب  اأن  بالن�صبة يل  ال�صعب 
فاأ�صميتها »لعبة عقلية«، كهوية داخلية لها بيني وبني الرواية. لكني عندما اأر�صلتها اإىل دار 
ال�صاقي اأر�صلتها بال عنوان وبعد اأن و�صلتني موافقتهم لطباعة الرواية طلبوا مني عنوانا لها 
فكر بعنوان يعطي روايتي هويتها احلقيقية وميثلها ب�صكل كامل ولي�ض  فطلبت منهم بع�ض الوقت الأ
كما تقول اأنه اأخذها اإىل زاوية �صيقة جًدا.. فكرت ب�صرورة اإيراد كلمة »املنكر« يف العنوان، 
�صخا�ض وهو مبثابة والدي اأو  واأر�صلت اال�صم لل�صاقي ورحبوا به، بعد ذلك ا�صت�صرت اأحد االأ
ين  نه قد يدخلني يف... اإ�صكاليات، والأ كرب فن�صحني بعدم ت�صميتها بهذا اال�صم الأ قل اأخي االأ الأ
مور فعدت لنف�صي وطراأ  اخرتت هذا اال�صم بح�صن نية رف�صت بعدها اخلو�ض مبثل هذه االأ
اإىل ذهني عنوان »ن�صاء املنكر« واأر�صلته مبا�صرة عرب االإمييل لل�صاقي دون ا�صت�صارة اأحد، ومت 

اعتماده. وهذه ق�صة العنوان بكل التفا�صيل. 

ول من �لرو�ية جند )�ص�رة( تف�خر ب�أن�ني�ته�. هذه �ملف�خرة مل ت�صتمر  $ يف �ل�صطر �لأ
طوياًل لنجده� تغرق ع�طفًي� حتت �صطوة رئيف. �صي�غة هذ� �لغرق �لع�طفي ل�ص�رة هل 
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هو نت�ج لتميز رئيف �أم �أن �لحتي�ج ق�ده� �إىل �لتوهم ب�أنه� تعي�ص ع�طفة خمتلفة ؟ 

ن�صان وحده، فحتى احليوانات والنباتات  - االحتياج العاطفي فطرة مل يخت�ض بها االإ
ن�صان  حتتاج اإىل العاطفة. املراأة والرجل كالهما بحاجة للعاطفة هذا االحتياج قد يقود االإ
اأكرث  للعاطفة  قد حتتاج  املراأة  ال�صحنات يف غري حملها.  تفريغ هذه  اإىل  حيان  االأ بع�ض  يف 
ا للوقوع يف اخلطاأ واختيار ال�صخ�ض  كرث تعر�صً كرث رقة من الرجل، وهي االأ نظرا لرتكيبتها االأ
. �صارة هي �صحية جمتمع ذكوري بقيت معلقة على ذمة رجل ال تريده، كل الظروف  اخلطاأ

حولها جعلتها تبحث عن �صخ�ض متنحه تلك الكمية املرعبة من العاطفة. 

خط�ء  �لأ �أن  �أو  خط�ء  �لأ ن�ص�ء �ص�دفتهن  ك�صف مع�ن�ة  تتجه �ىل  �لرو�ية  �أن  $ رغم 
طي�ف  �أل�صقت بهن. �إل �أن تلك �ملك��صفة �ل�صردية مل ت�أخذ عمقه� مل تكن هن�ك جم�دلة لأ

إلب��صه� �صخ�صي�ت �لرو�ية؟  خط�ء �لتي حتدث. بقدر م� ك�نت هن�ك روؤى ج�هزة مت � �لأ

وىل يف عامل الرواية  - هذه وجهة نظرك ال�صخ�صية واأحرتمها، وال تن�ض اأنها جتربتي االأ
واأنا واثقة اأن التجربة الثانية �صتكون اأكرث عمًقا. 

$ يف حجم �لرو�ية �ل�صغري. جند �ل�ص�ردة �صخت �لعديد من �حلك�ي�ت. تلك �حلك�ي�ت 
ممتلئة  ذ�كرتك  ك�نت  هل  �لن�ص.  يف  بعمق  ح��صرة  لت�صبح  �صردية  م�ص�حة  حتت�ج  ك�نت 
ول. ج�ءت هذه �لرغبة يف تدوين كل تلك �حلك�ي�ت  �لعمل �لأ نه  بتلك �حلك�ي�ت وهل لأ
إليه�. ك�نت حك�ية و�حدة عميقة تكفي لتمنح �لن�ص  برغم �أن بع�صه� مل يكن �لن�ص بح�جة �

خ�صو�صيته ؟ 

ن التنويع يعطي متعة وت�صويقًا للرواية يف حني اأن اإيقافها على �صخ�ض  - اأختلف معك، الأ
اأو  الكاتب  وا�صتح�صار  قدرات  الكتابة  اأن  اإىل  اإ�صافة  بامللل.  ي�صعر  القارئ  يجعل  قد  واحد 

الكاتبة للتعددية التي تدخل يف اأعماق املجتمع هو فن مطلوب واأعتقد اأين جنحت فيه. 

هو  رو�ئية  �صخ�صية  �أعم�ق  يف  �حلفر  طالق.  �لإ على  رو�ئًي�  مطلًب�  لي�ص  �لتنويع   $
لتلك  �ل�صريعة  �ص�ر�ت  �لإ ك�نت  �ملنكر.  ن�ص�ء  يف  نر�صده  �لذي  �ل�صت�ت  من  بكثري  �أف�صل 
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�ل�صخ�صي�ت تخلق من ك�ئن�ت رو�ئية ب�هتة �ألي�ص كذلك ؟ 

هذا  مع  يعي�ض  باأنه  القارئ  وُي�صعر  احليوية  الرواية  مينح  فالتنويع  )ال(،  بت�صوري   -
�صلوب القدمي الذي  الكتاب داخل حياة و�صورة متنوعة متكاملة ولي�صت اأحادية كما هو يف االأ

مل منه النا�ض. 

$  برغم ر�ص�قة �لعب�رة يف �لرو�ية.. �إل �أنن� نلحظ �رتف�ع من�صوب �ملب��صرة و�خلط�بية. 
�صلوب  �لأ �لن�ص�لية �جل�هزة. هذ�  �ل�صرد يف نفق  �لعب�ر�ت تدخل  �لكثري من  ك�نت هن�ك 

و�صع �لرو�ية يف جت�ه �حل�لة �حلقوقية �لتي تطم�ص فنية �لن�ص ؟ 

- الكاتب جزء منظور اأمام القارئ، واأ�صلوبه قد يدل على تفا�صيل �صخ�صيته. اأنا كاتبة 
على  مبا�صر  تاأثري  له  بالتاأكيد  وهذا  املبا�صرة  الكتابة  عملي  مدة  خالل  وتعلمت  و�صحافية 

كتابتي الروائية. 

دائًما يف حياتي اأف�صل الو�صوح يف كل املواقف �صواء اأكانت �صلًبا اأم اإيجاًبا، اأحب املواجهة 
لفاظ، وبوجهة نظري الكتابة املبا�صرة قادرة على اجتذاب كل  وال اأتوارى خلف التالعب باالأ

مر هو ما يهمني.  فئات القراء بكل تنوعهم الفكري وبكل اأعمارهم وهذا االأ

جدية  �أمل�ص  مل  �أنني  �إل  �ل�صح�يف..  عملك  نت�ج  هي  �لكت�بة  يف  �ملب��صرة  ك�نت  إذ�  �  $
حد�ث. حتى �صخ�صية  �ل�صح�فية يف �لرو�ية. مل يكن هن�ك �نعك��ص للبحث يف تعميق �لأ

مثل؟  �ل�صح�فية �لتي ح�صرت يف �لرو�ية مل يتم ��صتثم�ره� ب�ل�صكل �لأ

من  الرواية  ال�صحافية يف  �صخ�صية  تكون  اأن  �صحافية،  اأعمل  ين  الأ بال�صرورة  لي�ض   -
�صارة التعريف باملراأة ال�صعودية التي تعمل يف امليدان  �صا�صية. اأردت بهذه االإ ال�صخ�صيات االأ
اأ�صئلة  اأرى  ال�صعودية  خارج  كثرية  لقاءات  يف  واأين  خ�صو�صا  و�صلت  اأين  واإىل  االإعالمي 
كرب والده�صة دائما  ا�صتغراب عن وجود ن�صاء يف ال�صعودية يعملن يف ال�صحافة واال�صتغراب االأ
ما حتيطني عندما يتم اأي نقا�ض بخ�صو�ض عملي اأو عمل اأي من زميالتي لتحقيقات وق�صايا 

�صحافية من داخل ال�صجن. 

عم�ل �لرو�ئية �لتي �صدرت �أخري�ً، �أنه مر�ص نف�صي،  $ و�صفت �لهجوم على بع�ص �لأ
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يعتقد �أ�صح�به �أنهم �صينجحون يف غر�ص �لهزمية و�ل�صلبية هذه �ملقولة �ل ت�صعرين بعدم 
منطقيته� و�أنه� عب�رة ت�صعرن� بخوفك وقلقك من �لنقد �لذي �صتو�جهه رو�يتك ؟ 

ول مع الثاين اأبدا واإن كان البع�ض  - هناك فرق بني النقد والهجوم، وال ميكن اأن يلتقي االأ
دوات لذلك. عموما عندما  يام يحاول قولبة الهجوم داخل اإطار نقدي دون امتالك االأ هذه االأ
ن�صرها  وبعد  وال�صلبي  فيها  يجابي  االإ االحتماالت  كل  ذهني  يف  و�صعت  الرواية  ن�صر  قررت 
ن ملك النا�ض لذا ال اأ�صعر باأي قلق منهم فلكل �صخ�ض  خرجت من يدي ومل تعد ملكي بل هي االآ
عمال الروائية باملري�ض النف�صي كنت اأعني ذلك،  حرية القراءة. عندما و�صفت من يهاجم االأ
كما اأنه كان رًدا على �صوؤال من اإحدى ال�صحف وعندما اأقول اأعني ذلك فاأنا اأعني واأدرك 

معنى االختالف ما بني النقد املربر والهجوم غري املربر. 

 املصدر:
جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 28 �صفر 1429هـ ــ 6 مار�ض 2008م - العدد 14500
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محمد الرطيان:

 عن روايته » ما تبقى من أوراق محمد الوطبان"

& هل كنت تنتظر مني أن أدخل إلى عوالم السرد وبجانبي كتالوج عنوانه "كيف 
تكتب الرواية" ؟ 

$ م� يالحظ من عنو�ن �لرو�ية هن�ك تق�رب م� بني بطل �لرو�ية و��صم �ملوؤلف.. هل 
هذ� �لتق�رب بني �ل�صمني لعبة �صردية �أم ت�صويقية ؟

- مع اعرتايف بعدم فهم الفرق بني كون ا�صم البطل لعبة »�صردية» اأو »ت�صويقية»، �صاأقول 
لعاب » جائزة وم�صروعة.. بل اإن الكتابة بكافة اأ�صكالها هي لعبة حلوة.. �صرط  لك : اأن كل » االأ
كيد اأنني اخرتت هذا اال�صم لبطلي » حممد  اأن نلعب »مع» القارئ، ال اأن نلعب » عليه » ! االأ
الوطبان »عامدا متعمدا ل�صنع هذه الربكة احللوة يف ذهن القارئ. يف النهاية ال يبقى �صوى 

»الن�ض» فاأما اأن يقبله القارئ كما هو اأو يرف�صه. 

$ منذ كت�بتك لل�صعر و�أنت مهوو�ص ب�لتكنيك يف �لكت�بة وقد ي�صل هذ� �لهو�ص �إىل 
�لك�ئن  ذلك  م�زلت  �نك  وجدت  رو�يتك  يف  �لن�ص.  ح�ص�ب  على  �لكت�بة  لتقنية  �لنحي�ز 

�ملولع ب�لتجريب.. يف ت�صورك م� هو �لفرق يف �لتجريب م�بني �ل�صعر و�ل�صرد ؟

�صكال اإىل الدرجة  لعاب واأبتكر االأ مل اأ�صل اإىل درجة »الهو�ض» بعد ! كما اأنني ال اأمار�ض االأ
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التي تاأتي على ح�صاب الن�ض نف�صه. نعم.. اأنا مولع بالتجريب، كما اأنني ال اأهاب اقتحام اأي 
اإىل  اأاأتي  �صابقة.  قاعدة  اأي  تدمري  هذا  قبل  واأع�صق   .. ! بعقل  به  والعبث  بل  جديد،  �صكل 
�صكال اجلديدة ولكن عيني  »الكتابة» واأنا متحرر من كل نظرية وقاعدة �صابقة لها. اأالعب االأ
ال تفارق امل�صمون اأبداً . والنظريات النقدية يف النهاية هي لي�صت �صوى جمموعة من العقد 
ابتكرها جمموعة من املعقدين ُي�صمون » نقاد » !الفن يف ت�صوري هو التحرر من هذه العقد، 
واخلروج على قوانني الكتابة وابتكار قانونك اخلا�ض. اأخ�صى يا �صديقي اأن تكون هذه عقدتي 

الوحيدة !

ور�ق يف �لرو�ية ك�نت مبث�بة م�ص�هد.. ورغم �أن كل ورقة متتلئ بروح �ل�صرد �إل  $ �لأ
�أنه� �صيقت عو�مل �ل�صرد. جعلت �لتف��صيل ت�أتي كوم�ص�ت ع�برة. هذ� �لختز�ل �ل�صردي 

مل�ذ� ك�ن و�أنت موؤهل لكت�بة �لتف��صيل ؟

ماكن اأي�صا( التي ترك�ض وتتنف�ض على �صفحات اأي رواية،  - بعيدا عن ال�صخ�صيات )واالأ
�صتجد اأن هنالك اأبطاال اآخرين، هم : اأدوات الكاتب. هناك رواية بطلتها » الفكرة » وهناك 
رواية البطولة املطلقة فيها لـ » اللغة »، وهناك رواية البطولة فيها لل�صكل والتكنيك.. ما كتبته 
اأتى بهذا ال�صكل.. حتى ال�صفحات الفارغة هي جزء مهم من الن�ض.. لهذا �صتجد يف اأول 

�صياء اإذا نق�صت.. اكتملت !(.  �صفحة هذه العبارة ال�صادمة )بع�ض االأ

نف�ض  يف  واأهدمه  العمل  اأبني  كنت   ! اآن  يف  الرواية  من  وا�صخر  »رواية»  اأكتب  كنت 
اللحظة!

: هو جذاب  عمال، ورغم اختالفه وعبثيته  االأ بقية  اأقدم عماًل خمتلًفا عن  اأن  حاولت 
ومده�ض ويقروؤه القارئ مبتعه )اأي عمل ال يحظى بهذه ال�صفات الثالث هو عمل ال عالقة 
له بالفن( حاولت يا�صديقي.. واأظن – اأقول : اأظن – اأنني جنحت. على فكرة : هل ُت�صدق 
اأنني، ويف حلظة عبثية، طلبت من النا�صر ال�صديق عادل احلو�صان م�صح كلمة » رواية » من 
نني اأرى اأنه من حق » القارئ » اأن يحدد جن�ض ما يقروؤه.. ويحدد يف النهاية هل  الغالف ؟.. الأ

ول » كتاب ».   هي رواية اأم ال؟.. بال�صبط مثلما فعلت مع كتابي االأ

�ل�صردي ج�ء  ت�ء ك�نت تظل مالحمه� غ�م�صة.. ك�أن ح�صوره�  �ل�صيدة  $ �صخ�صية 
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مر كذلك ؟ خلدمة بطل �لن�ص فقط. هل ترى �لأ

- هي جزء مهم من الن�ض، اأحيانا تكون اإحدى �صخ�صيات الداخل، واأحيانا تكون خارج 
العمل والن�ض، ومع هذا حتدد م�صاره واجتاهه.. بل و�صكل اخلطوط واألوانها ! ولكن، قل يل : 
من هو »بطل الن�ض» الذي اأتت ال�صيدة تاء خلدمته ؟.. هناك من يرى اأن »ال�صيدة تاء » هي 
نف�صها البطلة. وهناك من يرى انه »حممد الوطبان » بوجوهه الثالثة. وهناك راأي ثالث يرى 
اأن »رفحاء» املكان / الزمان هي البطل / البطلة. يف راأيي ال�صخ�صي – ولي�ض من حقي اأن 

اأعلنه – هنالك بطل اآخر يف الن�ض غري هوؤالء. 

�للغة و�لتف��صيل  $ تدفق �حلنني يف �صردك حني ك�ن �حلديث عن رفح�ء.. وك�نت 
ممتعة. لكنك مل تتوغل ومل متنح �ملك�ن حي�ة �صردية مت�صعة. ��صعر ب�أن لديك �لكثري مم� 

تقوله رو�ئي�. هل �صنجد تلك �لتف��صيل عن رفح�ء يف رو�ية �أخرى؟

- فر�صية ال�صوؤال انطلقت من اأر�صية ال�صائد واملتعارف عليه عن فن الرواية وفن ال�صرد.. 
وهذا ال�صائد هو ما كنت حري�صا على ك�صره وجتاوزه منذ البداية. اأنت تعرفني يا طامي منذ 
�صنوات.. منذ الق�صيدة العامية، واملقالة، وكل ن�ض كتبته واأحتار متلقيه يف جن�صه، كنت عدوا 
ً لل�صائد.. هل كنت تنتظر مني اأن اأدخل اإىل عوامل ال�صرد وبجانبي كتالوج عنوانه » كيف تكتب 

الرواية ؟ »  .. تاأكد اأنني قبل اأن اأكتب اأول �صطر كنت �صاأحرقه !

�صعرت انك حتاول اأن تتالعب بالنقاد واأنت ت�صري اإىل اأن الرواية حتتمل اأن تكون �صرية 
ذاتية اأو رواية اأو جمرد حكاية. لعبة االحتماالت التي جاءت كاإ�صارة يف الن�ض ماذا تعني ؟

اأظن اأنهم يحبون امل�صاك�ض الذي » يتالعب » بهم، اأو يلعب معهم اأكرث من غريه.. يحبون 
الذي ي�صتفزهم اأكرث. راأيي هو اأن لك احلق كامال اأن » تتالعب » بهم اإن اأردت، ولكن حذارِ  

من االنحناء لهم بحثاً  عن اإعجابهم ور�صاهم.  

خر ملحمد �لوطب�ن ك�نت لقطة �حرت�فية  $ �صخ�صية �لظل �أو �لقرين �أو �ل�صوت �لآ
يف �لتجريب.. لكنه� �أي�ص� قد تربك �لق�رئ يف متييز �صوت �لبطل وقرينه. هل تخ�صى هذ� 
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مر �لذي قد يحدث عند �لق�رئ؟ �لأ

ن كل ال�صخ�صيات  - ال.. ال اأخ�صى هذا، ومل حتدْث – ولن – حتدث هذه الربكة للقارئ، الأ
�صوات عندما تتحدث تبداأ بهذه العالمة )-( با�صتثناء هذه ال�صخ�صية التي لها عالمة  واالأ
– مثل بقية الكتب  خمتلفة وهي )*( ومل يكن هذا هو االختالف الوحيد، فالكتاب باأكمله 
باللون  ومداخالته  اأحاديثه  ُطبعت  والذي  »القرين»  با�صتثناء  �صود..  االأ باحلرب  – مطبوع 
حمر.. كاأنه – ك�صخ�صية – مل يكتِف باإزعاج البطل والقارئ مبا يقوله، ووا�صل ا�صتفزازه  االأ

حمر الفاقع ! كل هذا مت بتو�صية من » ال�صيدة تاء » لـ » النا�صر » ! لهم بلونه االأ

طي�ف..  ن دخلت لعبة �ل�صرد.. هذ� جعل لك قر�ء من كل �لأ $ �أنت ك�تب و�ص�عر و�لآ
هل ت�صعر ب�أنك �صتجذبهم �إىل ع�مل �ل�صرد وهم �لذين �عت�دو� قر�ءة �ل�صعر و�ملق�لة. وهل 

خرين ؟ ت�صعر ب�أنك �صتكون �أكرث جم�هريية من �لرو�ئيني �لآ

- ال اأعرف.. الذي اأعرفه اأن الرواية نفدت خالل ت�صعة اأيام هي عمر معر�ض الريا�ض 
�صتاذ  الدويل للكتاب، ومل يتبق منها �صوى ن�صخ قليلة اأتت مكتبة �صهرية واأخذتها، واأن النا�صر االأ
عادل احلو�صان يخطط خالل اأ�صابيع قليلة الجناز الطبعة الثانية يف بريوت. خال�ض.. انتهت 
ن من�صغل بكتابي الثالث والذي يختلف  عالقتي بـ » ما تبقى من اأوراق حممد الوطبان ».. اأنا االآ

ول »كتاب». متاما عنها وعن كتابي االأ
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عبدالواحد األنصاري مؤلف رواية )كيف تصنع يًدا( :

لم أتحايل على ضآلة الحكاية بحشد إضافات جانبية، 

الحكاية أصاًل لم تكن هي غاية النص

ب�أدو�ت  �لق�صة  تكتب  وكنت  بنف�ص حك�ئي طويل  تتمتع  كنت  �لق�صرية  �لق�صة  $ يف 
�لرو�ئي.. لكنك يف رو�يتك �نحزت لتقني�ت �ل�صرد على ح�ص�ب �حلك�ية ؟

- وهل ميكنني حًقا اأن اأنحاز لتقنيات ال�صرد على ح�صاب احلكاية مع اأن احلكاية نف�صها 
الن�ض  اأن  اأن لديك ت�صورا معينا حول  ب�صوؤالك  لل�صرد؟ قد تق�صد  التقني  املكون  جزء من 
اأنه  اأو  النقطة )ب(،  اإىل  )اأ(،  النقطة  ينطلق من  اأن  اأفقّيا، ويجب  يكون  اأن  الروائي يجب 
يجب اأن يكون هناك تراتب زمني معني للحكاية يف الن�ض. طبعا كل هذه املقايي�ض �صحيحة 
ولكنها يف الوقت نف�صه كال�صيكية. اأنا متاأثر جدا باأعمال كونديرا و�صاراماغو، فعندما تقراأ 
رواية الكائن الذي ال حتتمل خفته اأو رواية اخللود اأو رواية ال�صحك والن�صيان اأو حتى رواية 
الهوينى ف�صوف ينقطع لديك حبل احلكي متاما، وتظن اأنك غادرت الن�ض، ولكن هناك حالة 
معينة يوؤديها الن�ض، ا�صتعارة معينة ت�صنع الوحدة الكلية للن�ض ومتثل هي ال�صقف، وتكون 
احلكاية حتت ال�صقف ولي�صت هي ال�صقف نف�صه، واإذًا فاإن احلكاية جزء من التقنية ال�صردية، 
حوال اعتبارها خارجها، اأو اعتبار اأن التقنية ال�صردية قد تكون على  وال ميكن بحال من االأ

ح�صابها. 

كما اأنك حني تقول: يف الق�صة الق�صرية كنت تتمتع بنف�ض حكائي طويل، فهاتان مقدمتان 
اأن  بنف�ض حكائي طويل؟ لك  تتمتع  نف�صه  الوقت  تكون ق�صة ق�صرية ويف  متعاك�صتان، كيف 
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تقول يل: كنت تكتب الق�صة باأدوات الروائي، لكنني يف احلقيقة ل�صت كذلك، اأنا اأكتب الق�صة 
اأف�صل  تقراأ  عندما  روائيا  ولي�ض  قا�ض  وهو  نف�صه  وبورخي�ض  العام،  ال�صارد  بنَف�ض  والرواية 
من  ي�صنف  مل  ذلك  ومع  طويال،  نَف�صا  فيها  جتد  ف�صوف  االإطالق  على  الق�ص�صية  اأعماله 
لف، واالقرتاب  اأجل ذلك على اأنه يكتب العمل ب�صيغة الراوي، لك اأن تطلع على ق�ص�صه: االأ
عمال التي تعّلمُت منها  من املعت�صم، وحديقة الطرق املت�صعبة، وكتاب الرمل، وغريها من االأ
�صا�صية  كيف اأكون �صارًدا متحرًرا من القوالب اجلاهزة، وملتزًما يف الوقت نف�صه باملكونات االأ

دبي الذي اأكتبه.  للجن�ض االأ

$  �أنت �ص�حب ر�صيد تر�ثي على �مل�صتوى �ملعريف �أو م�صتوى �للغة ومع هذ� وجدتك 
يف رو�يتك تتجه �إىل �لكت�بة بتكنيك حديث يف �ل�صرد.. كيف تو�ئم بني �ملرجعية �لرت�ثية 

و�لكت�بة بتقني�ت �صردية حديثة؟

- اأنت تعرتف يل بذلك، فيما ال اأرى نف�صي يف احلقيقة كما تقول، رمبا تعّودَت يا �صديقي 
مّية فيما يتعلق برتاثهم وبثقافتهم العربية،  على االحتكاك بق�صا�ض وروائيني يعانون من االأ
وكوين ل�صت اأمّيًا برتاثي ال يعني اأنني �صاحب ر�صيد، كما اأنني عندما اأكتب بلغة عربية �صليمة 
فهذا واجب وال يعني اأنني �صليع فيها، ولكن قد يتوهم ذلك من يقابل كل يوم مثقفني لي�ض 
لديهم اأي اإملام باللغة اأو بالثقافة الرتاثية، ثم يقابلني بعد ذلك اأو يقابل من هو مثلي فيعتقد 
اأّمّيا يف الرتاث  اأو بـ �صاحب ر�صيد كما تقول، كل ما هنالك اأنني ل�صت  اأنه التقى مبرجعية 
دنى للتعامل مع الرتاث واللغة العربية بنف�ض  العربي واللغة، وهذا يعطيني بنظري القدر االأ

اآمنة مطمئنة. 

م�  ب�لن�ص..  و�متز�جه�  تذويبه�  يتم  مل  إذ�  � �لن�ص  على  خطورة  ت�صكل  �ملعلومة    $
وجدته يف ن�صك هو �أن �ملعلومة ك�نت مل�صقة و�أ�صبه ب�لعبء ؟

- كل معلومة يف رواية فهي ممتزجة بالن�ض، لعلك تقدم اقرتاحا اآخر، باأن يتم تذويب 
نها ممتزجة به اأ�صال! ولذلك اأنا ال اأعترب  املعلومة مع )املنت احلكائي( ولي�ض مع الن�ض، الأ
نه اإذا مل ت�صتطع  املعلومة يف ن�صي جزءا من )املنت احلكائي( بل جزءا من )املنت الروائي(، الأ
اأن تتخيل اأن اأ�صياء لي�صت من جن�ض احلكاية ميكنها اأن ت�صتقل بذاتها عن املنت احلكائي فاإنك 
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لن تتو�صل اإىل ا�صتيعاب اإمكانات التطوير يف )املنت الروائي(، و�صوف تعاين من مقدمة رواية 
ال�صخب لوليام فوكرن باعتبارها عبئا مل�صقا، و�صوف تعاين من الق�صا�صات ال�صحفية اأو 
تعاين من  و�صوف  اأنها عبء مل�صق،  اإبراهيم على  روايات �صنع اهلل  املدرجة يف  امل�صرحية 
عبء  اأنه  على  خفته  حتتمل  ال  الذي  الكائن  رواية  يف  اال�صتثنائي  الرائع  القامو�صي  الف�صل 
مل�صق. كما اأنك لن ت�صتطيع حينئذ اأن تتقبل اأن الرابط الوحيد بني ثالثية امل�صرمنني لربوخ 
وامل�صاء  ال�صباح  رواية حديث  تتقبل  لن  كما  عمال.  االأ هذه  اأحد  موجود يف  مقال طويل  هو 
بجدي وال تتميز  اأنها ملفات عائلية مرتبة بالرتتيب االأ اإال على  اال�صتثنائية لنجيب حمفوظ 
بروح )املنت احلكائي(، وهكذا... اإىل درجة اأنك �صوف ت�صتثقل حتى الروح املقالية يف الن�صخة 
�صكال مثل هذا  �صلية املرتجمة بالكامل لرواية البوؤ�صاء عن فيكتور هيجو. احلل املنا�صب الإ االأ
�صكال التقنية  هو: اأن تتقبل ال�صكل الروائي اأوال كما هو، باعتباره خيارا اتخذه كاتب يعي االأ

املوجودة وال يجهلها، وهو يف الوقت نف�صه يجرب جتاوزها وتقوي�صها. 

$  ثيمة �لن�ص كيف ت�صنع يد�.. وم� ينتظره �لق�رئ هو عو�مل �صردية جتيب على هذ� 
�ل�صوؤ�ل.. لكن �حلك�ية عن �ليد ك�نت �صئيلة يف �لن�ص وبحجم �لق�صة �لق�صرية.. وك�أنك 
حت�يلت على �ص�آلة �حلك�ية بح�صد �إ�ص�ف�ت ج�نبية على �لن�ص.. مم� جعلني �أ�ص�أل م� هو 

ن�صيب عبد�لو�حد من ن�صه ؟

- ومن قال اإن القارئ يجب اأن ينتظر العوامل ال�صردية التي جتيب على ال�صوؤال؟ الن�ض 
جوبة املمكنة لهذا ال�صوؤال من  يعيد طرح ال�صوؤال ب�صتى الو�صائل، من خالل عر�ض �صتى االأ
الطويل  التاريخ  خالل  ومن  )التحّول(،  ظاهرة  مع  العامليني  الروائيني  تعامل  تاريخ  خالل 
طل�صي اإىل اخلليج،  لعائلة ح�صني والتاريخ ال�صخ�صي له، واجلغرافيا الكربى التي متتد من االأ
وكل ذلك مكثف وم�صغوط يف عمل يزيد على املائة �صفحة بقليل. ومن هنا فاإن ال�صوؤال لي�ض 
كيف ت�صنع يدا باملفهوم احلريف؟ ال�صوؤال كيف ت�صنع يدا ابتلعها ج�صمك باملفهوم اخلا�ض 
الذي تطرحه الرواية؟ هذا هو ال�صوؤال الذي قدمه الن�ض واأعتقد اأنه اأجاب عنه بطريقة فنية 
جابة، وتت�صمن يف داخلها تكليفك �صخ�صيا با�صتعادة يدك كما يفرت�ض بالنمر  تتعمد عدم االإ
اجلريح يف الغابة اأن ي�صفي جراحه بنف�صه اأو ميوت. اأما القول باأن حكاية اليد كانت �صئيلة 
قائمة،  الروائي(  )املنت  باعتبار  اليد  رواية  لكن  )املنت احلكائي(  باعتبار  فهذا  الن�ض،  يف 
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تكون  اأن  بدال من  الن�ض  �صقف  اليد هي  اأي م�صوغات العتبار حكاية  بالن�صبة يل  توجد  وال 
رواية اليد هي �صقف الن�ض، والفرق عندي بني املو�صوعني ظاهر، ولهذا دعني اأ�صرح لك: 
ن هذا القول يعد م�صادرة للن�ض نف�صه. واأنا  اأعرت�ض على ت�صميتك احلكاية ب�صالة الن�ض، الأ
مل اأحتايل على �صاآلة احلكاية بح�صد اإ�صافات جانبية على الن�ض، احلكاية اأ�صال مل تكن هي 
غاية الن�ض، بل الكتاب هو غاية احلكاية، التي �صاعدته من خالل )املنت احلكائي( على اأداء 
دوره، واأما هدف الن�ض فهي اأن يكون روائّيا، وتبقى احلكاية يف النهاية جزًءا من مكونات 

جماع ولي�ض املكون الوحيد له.  الن�ض الروائي باالإ

ت�أتي  �للغة  �أحي�ن�  �ل�صرد..  يف  يتدخل  �لرو�ئي  �صوت  �أجد  �أحي�ًن�  �ل�صرد  ذ�ت  يف    $
�ألي�ص هذ�  �ل�صرد.  لغة  لي�ص هن�ك ثب�ت يف  �ملعلومة..  �أحي�ن� تظهر  متدفقة وحميمية.. 

رب�ك �ل�صلبي ولي�ص �ليج�بي ؟ إرب�ًك� للق�رئ؟ و�عني هن� �لإ ي�صكل �

الرواية  بدايات  منذ  معروفة  تقنية  هو  ال�صرد  يف  الروائي  الراوي/  �صوت  تدخل   -
الكال�صيكية على يد �صرفانت�ض، وهو موجود يف رواية القرن احلادي والع�صرين اأي�صا، وروايات 
�صاراماغو وكونديرا خري دليل على ذلك، لكن لي�ض هذا هو املهم، املهم هل مت توظيف �صوت 
املاأزومة  ال�صخ�صية  هو  فعال  الروائي  اأن  اإليك  يوحي  ب�صكل  الن�ض  يف  الروائي  الراوي/ 
اإىل النور؟  بالن�ض، ال�صخ�صية التي يحا�صرها الن�ض وحتاول النفاذ من ا�صتباكه ال�صديد 
يقاع يف اأي رواية لي�صت اأفقية، اأما  يقاع يف اللغة، هناك درجات خمتلفة لالإ بالن�صبة لتنوع االإ
نها اأفقية، وتتجه من اليمني اإىل الي�صار، لكن الرواية  يقاع فيها موحد، الأ فقية فاالإ الرواية االأ
التي لكل منها  ال�صقق  التي ت�صم عددا من  الواحدة  البناية  بنائية، مثل  الراأ�صية هي رواية 
الراأ�صي املطلوب  ال�صكل  النهائي تكون  ال�صكل  وتاأثيثها اخلا�ض، لكنها يف  تف�صيلها اخلا�ض 
يقاع  االإ تنويع  ناجتا عن جمرد  القارئ  اإرباك  كان  اإذا  فاإنه  هنا  ومن  املتكامل.  البناء  لهذا 
�صلوب فهذا اإرباك ناجت عن �صدمة معرفية، ولكنه حينما يكون اإرباكا  واختالف الف�صول يف االأ

رباك �صلبيا.  نتيجة لعدم اإتقان الروائي ملا يحاول فعله، عندئذ يكون االإ

$  يف رو�ية �حلم�مة ��صتط�ع �ملوؤلف �ن يخلق من خوفه من �حلم�مة ح�لة نف�صية 
�أجد  �ليد مل  �لق�رئ.. حتديد يف م�ص�ألة  عميقة. ون�صج حول تلك �حل�لة حك�ية تده�ص 
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يف  تتد�عى  �لبطل  ك�نت خم�وف  �لن�ص عندم�  يده�ص  ك�ن  �لذي  �حل�لة مكتملة.. رمب� 
تف�صري �ختف�ء �ليد.. �ت�صور رغم فنت�زية �لفكرة �إل �نه مل يتم تعميقه� ب�صكل مقنع ؟

- ال اأتفق معك يف اأن املوؤلف ا�صتطاع اأن يخلق من خوفه من احلمامة حالة نف�صية عميقة. 
لقد ا�صتطاع اأن يخلق من خوف البطل من احلمامة حالة نف�صية ماأزومة. و�صحيح اأنه ن�صج 
حول تلك احلالة حكاية، لكنه انتهى اإىل جتاهل احلمامة واأهملها متاما يف القادم من الن�ض، 
واجته اإىل اأجواء اأخرى. ولهذا لو اأنني اأنا كنت كاتب احلمامة وكنت خاليا من هالة الهيبة 
اأنك عجزت عن  ويبدو  تتحدث عن احلمامة  قلت يل: كنت  فلرمبا  بزو�صكيند،  التي حتيط 
بطريقة  منها  اإىل اخلروج  ولذلك جلاأت  البطل،  لدى  مقنع من حالة اخلوف  اإيجاد خروج 
نها كانت رمزا ناطقا، والرمز الناطق ال  متع�صفة. مل اأكن اأق�صد بالطبع تعميق حالة اليد، الأ

نه يوؤدي دوره الفعلي حينئذ.  يحتاج اإىل تعميق، بل يحتاج اإىل اإظهار واإخراج اإىل النور، الأ

نك ��صتعنت ب�أغ�ين للفن�ن عب�دي �جلوهر. ك�نت لك معه  $ خالل كت�بتك للن�ص ولأ
حك�ية.. هل تذكره�.. وهل قر�أ �لفن�ن عب�دي رو�يتك بعد �صدروه� ؟

بجنون،  مو�صيقاه  اأحب  اأنني  يف  تتلخ�ض  جدا:  ق�صرية  عبادي  �صتاذ  االأ مع  حكايتي   -
ونتيجة لذلك قمت باختيار اثنتني من اأغانيه لتوظيفهما ب�صكل مو�صوعي عنهما يف روايتي، 
اأي تلميح اإىل اإعجابي القاتل به، وذلك  ات�صلت به كطالب معلومة بحرفية �صديدة، وبدون 
لكيال يتعكر جو حتققي من تلك املعلومة، وقام هو بدوره بتقدمي املعلومة يل فورا، وبكل اأريحية 
وكرم. وعند �صدور الرواية، وكما يقت�صي العرفان، اأر�صلت منها ن�صخة اإليه عن طريق اأحد 
�صاأله اإن كان قراأها اأم ال، لكن ميكنك توجيه ال�صوؤال اإليه  �صدقاء، ومل اأت�صل به بعد ذلك الأ االأ
غانيه يف اأعماله الروائية، وال اأعتقد اأنه لن يكون  �صخ�صيا، وعن راأيه يف توظيف اأحد الكتاب الأ

�صعيدا بذلك. 



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

4�0

عبداهلل ثابت عن كتابه »اإلرهابي 20« :

الرسم باإلشارة هو النص في شكله النهائي

 سأكون محبطًا لو لم تكن كتابتي فعاًل جديدًا

ره�بي 20« هل هو �صبب �خلوف من �ملح�كمة  $  �جته�دك يف عدم ت�صنيف كت�بك »�لإ
�لفنية للن�ص؟ 

له لدي،  الفنية ال ح�صاب  النحو، وما �صميته باملحاكمات  مر على هذا  االأ لي�ض  اأبدًا،   -
التي  الطريقة  يف  احرتت  اأين  وذكرت  العمل،  بدء  من  �صفحة  اأول  يف  امل�صاألة  و�صحت  وقد 
اأقدم بها هذا الن�ض، واأخريًا راأيت اأن يخرج عفو اخلاطر، هكذا اندالقًا تلقائيًا يتحدث فيه 
البوح، وت�صجيل ما  واإليه، فيما ي�صبه  حداث حوله ومنه  )زاهي اجلبايل( الذي تدور كل االأ
واإطارات  قوانني  التورط يف  دون  واحل�صا�صة،  املهمة  �صنيه  تفا�صيل  متذكرًا  بالنف�ض،  يجول 
�صارات هكذا يف الف�صاء، وهكذا ظهر الن�ض  فنية �صابقة، بل الكتابة على طريقة الر�صم باالإ
يف �صكله النهائي، ورمبا كان االختالف املربك بني وجود الت�صنيف )رواية( على الغالف، 
وبني رف�صي هذا الت�صنيف يف �ض5، يرجع اإىل روؤية دار الن�صر فيما يتعّلق برتويجها للعمل 
ي�صتحق  �صيئًا  اأراه  وال  هذا،  من  ي  الأ اأبدًا  اأهتم  ال  فاإنني  �صخ�صيًا  اأنا  اأما  كرواية،  وت�صويقه 
اأن  النقاد  �صدقاء  ولالأ عندي،  الوحيد  و�صفها  وهذا  كتابتي،  فهذه  حتى،  والنقا�ض  اجلدل 
نها تعنيهم دون اأن تعنيني، ولهم اأن يروها كما ي�صاوؤون،  يتناولوا هم هذه امل�صاألة بطريقتهم الأ
باأنها مقحمة على  اآخرون  راآها  اأو  ال�صردية،  الكتابة  اأفقًا جديدًا يف  �صواء اعتربها بع�صهم 
عامل الرواية، اأو حتى راأوها جمرد مذكرات اأو �صرية اأو.. اإلخ، وببالغ االحرتام والتقدير اإال 
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طارات املو�صوعة �صلفًا للفنون، واأرى دومًا اأن  اأين غري من�صغل بهذه النقطة وال بالقوانني واالإ
ن�صاق، واخلروج عن هذه احلدود، وخرق  اإحدى مهماتي الكتابية هي االنفالت على هذه االأ

اال�صطفاف دومًا! 

$  و�أن� �أقر�أ �صرية ز�هي �جلب�يل تذكرت رو�ية �حلز�م وكيف ��صتط�ع �أحمد �أبو دهم�ن 
زقة �ملهجورة  ��صتثم�ر �لقرية �جلنوبية يف عمل �صردي لفت.. وكذلك تذكرت �أطي�ف �لأ
فيه  ن  دوَّ رو�ئي  �صريته يف عمل  �صيء من  ��صتثم�ر  �حلمد  ��صتط�ع  وكيف  لرتكي �حلمد 
مع  يتق�طع  ومل  دهم�ن،  �أبو  فعله  م�  يفعل  مل  ز�هي  و�جتم�عية.  �صي��صية  ح�لت  ت�ريخ 

�حلمد. مل�ذ� فرطت يف كت�بة ز�هي مبالمح �صردية؟ 

ن اأنك ترى اأن االمتناع عن امل�صي يف طريق م�صلوك من ذي قبل  - مبعنى اأنك حتكم االآ
تفريط، واأنا اأرى اأن حكمك هذا اإفراط يف �صرورة التقاليد، بل واأرى اأن كل من يرف�ض ال�صري 
نه يفتح النوافذ على اأفق جديد، قد  على اأثر �صابق ي�صتحق اأ�صعافًا من االهتمام واملتابعة، الأ
مر، لكنه يومًا ما ي�صبح �صيئًا حتميًا ولي�ض  يكون مدعاة لل�صخرية والهجوم والرف�ض بادئ االأ
بو�صع اأحد اأن يتجاهله.. ومن هنا فاإنني نعم مل اأكتب عملي ال على طريقة ال�صديقني تركي 
اأبو دهمان، واإمنا كتبت على طريقتي التي لي�ض بال�صرورة اأن تكون اأجمل  احلمد وال اأحمد 
اأو اأعلى فنية، لكنني �صاأكون حمبطًا جدًا لو مل تكن كتابتي هذه فعاًل جديدًا يف عامل الفن 
واجلمال... مع عظيم اإجاليل بالطبع لتجارب اإبداعية كانت هي اأي�صًا فعاًل جديدًا ب�صكل ما 
حد اأن يجهل اأثرها اجلمايل كتجربتي احلمد واأبو دهمان وغريهما، واأجزم اأنهما  ال ميكن الأ
قبل اأي اأحد يرف�صان اأن ت�صتن�صخ اأعمالهما يف ن�صو�ض جديدة ومن قبل تابعني ال ي�صتطيعون 

تيان بجديد!  االإ

�ل�صخو�ص،  �أ�صم�ء  م�كن،  �لأ �أ�صم�ء  �لو�قعية.  ر�ئحة  يحمل  �لكت�ب  يف  �صيء  كل    $
وكذلك �لوق�ئع �لتي حدثت م� عد� ��صم ز�هي �جلب�يل. �لذي يبدو ن�ص�ز�ً يف هذه �ل�صرية 

�لذ�تية. م� مربر ح�صور هذ� �ل�صم؟ 

ذاتية،  �صرية  باأنه  اأي�صًا  وت�صنفه  بل  واقعي،  العمل  كل  باأن  جمددًا  هنا  حتكم  اأنت   -
اأوافق على اأحكامك، فلي�ض كل ما يف العمل واقعيًا بال�صكل املبا�صر الذي تعنيه،  وجمددًا ال 
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كما اأن املكتوب مل يكن ولن يكون �صريًة ذاتية اأي�صًا على الطريقة التي ت�صري اإليها، اأما مربر 
ح�صور هذا اال�صم يف العمل فهو مربر واحد فقط اأين هكذا راأيت وهكذا كتبت، وباملنا�صبة: 
نك من هنا، من ال�صعودية، اأي من جوف الواقع، فتنظر  اأعتقد اأنك معني مبثل هذه النقطة الأ
رجنتني اأو اليابان اأو حتى من ال�صومال  للعمل بعني خا�صة جدًا، لكني ال اأظن اأن قارئًا من االأ
ن اإح�صا�صه وذهنه �صيتجهان للن�ض ذاته، ولي�ض ملا وراءه  وجيبوتي �صيهتم لهذه اجلزئية، الأ

مما تعرفه اأنت لكونك �صريكا واقعيا يف الكتاب بحيثية ما! 

ب ي�صر  $  بينم� ز�هي يرف�ص دخول �ملدر�صة �لقر�آنية يف �ملرحلة �لبتد�ئية ك�ن �لأ
على تلك �ملدر�صة. يف �ملرحلة �لث�نوية ذهب ز�هي �إىل تلك �جلم�ع�ت �ملتطرفة برغبته. 
رغم �أن جتربته يف �ملرحلة �لبتد�ئية مل تكن جيدة وخلفت ندوب� يف نف�صيته. كيف تف�صر 

موقف ز�هي بتو��صله مع تلك �جلم�ع�ت مرة �أخرى، رغم موقفه �ل�ص�بق؟ 

- زاهي مل يرف�ض دخول املدر�صة القراآنية يف االبتدائية، واإمنا رف�ض اال�صتمرار فيها 
ملرحلة اأخرى، وهو بالفعل مل يعد اإليها، والتحاقه باجلماعة املتطرفة التي كانت متد اأياديها 
جواء املحيطة به، تدافعته حتى انخرط  حداث واالأ اإثر جمموعة من االأ بداخل الثانوية جاء 
فيها، ووجد نف�صه ذات يوم اأحد اأع�صائها، بل ويف يوم اآخر ي�صبح اأحد اأهم �صخ�صياتها.. 
حداث يف اجتاهني اأحدهما ما يواجهه خارج هذه اجلماعة من قبل جمتمعه  وميكن اإيجاز االأ
و�صيقه ذرعًا بهذا الهرب الدائم منهم، واالخر ما تعر�ض له من طرق اال�صتدراج التي مور�صت 
جواء يف اجتاهني، اأحدهما  عليه حتى اأ�صبح اأحد اأفراد تلك اجلماعة، وميكن اأي�صًا اإيجاز االأ
خر يتمثل يف  �صباب موجودة يف الكتاب، واالآ يتمثل يف ال�صنك االجتماعي الذي كان يعانيه الأ
البديل املمتع الذي كانت تقدمه له هذه اجلماعة، لتكون النتيجة الطبيعية اجنرافه التام اإىل 

مر..  جلها اإن ا�صتدعى االأ تلك النوعية من احلياة، بل والدفاع عنها، والقتل الأ

$  برغم عدد �لخوة �لذي ي�صل �لعدد 11 �إل �أنه مت تغييبهم مت�م�ً من �ل�صرية. م� 
�أن يكونو� دون  كرب �لذي ك�ن ح�صوره ن�در�ً. هذ� �لعدد من �لخوة ل ميكن  خ �لأ عد� �لأ

ت�أثري على ز�هي. كيف تف�صر غي�بهم؟ 

يدولوجيا التي  ن موقف االأ - اأي�صًا ت�صر على الت�صنيف بال�صرية! مت تغييب بقية االخوة الأ
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كان يعتنقها زاهي نف�صه تق�صي هي ذاتها مبقاطعتهم، ومقاطعتهم تعني اأنه يرف�ض عقديًا 
اأن تكون هناك اأي م�صاحة ميكن اأن يلتقي بهم اأو معهم فيها، حتى يف �صوؤون �صغرية كتناول 
اأي ح�صور لهم يعني وقوعه يف خلل  اإلخ، وبالتايل فاإن  اأو املنا�صبات االجتماعية..  الوجبات 
يناق�ض يقينه ومنهجه، واأي�صًا فقد كان اأكرث من هذا اأن الروؤية التي كان يتلقاها بيقني تام 
من روؤ�صائه تفيد بكفر املجتمع كاماًل، مبا فيهم اأ�صرته، ويف �صوء ذلك كان يوؤمر مبفا�صلتهم 

بدليل {قل يا اأيها الكافرون ال اأعبد ما تعبدون}.. وكان ميتثل لذلك! 

ب مرتبكة جت�ه ز�هي. �أي�ص�ً كل �لتحولت �لتي ع��صه� ز�هي يف ت�صوري  $ مو�قف �لأ
�صرية. لهذ� ك�ن ز�هي معر�ص�ً لالختط�ف من قبل �أي جم�عة ولي�صت  هي ب�صبب �حل�لة �لأ

�جلم�عة �لدينية فقط، �ألي�ص كذلك؟ 

ب ذاته جتاه  ب مرتبكة جتاه زاهي كانعكا�ض لل�صراع النف�صي الذي يعي�صه االأ - مواقف االأ
ابنه، بني عاطفته ال�صديدة نحو هذا االبن بالذات من جهة، وبني عدم ر�صاه يف تفا�صيل كثرية 
عن احلياة التي يعي�صها زاهي وي�صّر عليها، راف�صًا االن�صياع ل�صكل احلياة التي يعي�صها بقية 
�صرية، بل  �صرة كلها.. واي�صًا فال اأرى اأن كل التحوالت حدثت يف �صوء احلالة االأ اإخوانه، واالأ
كانت متعلقة اأكرث من هذا بذات وتركيبة �صخ�صية زاهي التي كانت يف كل مرحلة، ويف ذروتها 
�صرة اأم املجتمع اأم  حتديدًا تاأخذ �صكاًل حادًا يف التعبري عن وجوده واأناه، �صواٌء اأيف وجه االأ
الواقع بجميع اأ�صكاله، ولهذا ال�صبب كان ين�صرف زاهي اإىل من يجد لديهم مهدئات لقلقه 
وبحثه عن نف�صه وذاته امل�صطربة، ورمبا كان حظه احل�صن اأو ال�صيئ اأن تلقفته هذه اجلماعة 
يف وقت مبكر وهرب اإىل بحثه عن نف�صه من خاللها، ف�صرقته منه، لكن هاج�صه بذاته مل 

يتبخر واأخريًا دفعه للتمرد واخلروج والبحث عن نف�صه جمددًا يف جهة اأخرى! 

�لفن  كت�بتي هذه فعاًل جديد�ً يف ع�مل  لو مل تكن  �ص�أكون حمبط�ً جد�ً  »لكنني    $
و�جلم�ل« هل حق�ً �أنك ت�صعر ب�أنك قمت بفعل كت�بي جديد ومغ�ير على م�صتوى �ل�صرد؟ 

كان  اأكرث  عنيته  الذي  فاجلديد  اأق�صده،  مل  لكني  �صردي،  جديد  هناك  يكون  رمبا   -
على م�صتوى تقنية ال�صرد ولي�ض ال�صرد ذاته، ينعك�ض هذا جليًا على احلرية التي تناول بها 
دبية ميكن جتيريه،  �صكال االأ �صدقاء والنقاد وغريهم العمل من حيث ماهيته، واإىل اأي االأ االأ
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طار الواحد..  فهو كما جاء يف تقدميه عمٌل ال ت�صنيف له، اأي اإنه عمٌل خارج عن قوانني االإ
وهكذا كان فعاًل جديدًا، فالبع�ض يراه برتدد �صرية، واآخرون يرونه فتحًا يف الرواية، واآخرون 
يرونه جمرد مذكرات، وبع�صهم يراه وثائق.. اإلخ، وال اأحد ميكنه اأن يتعامل مع الكتاب من 

زاوية واحدة فقط! 

�لتي مرو� به�  �لفكرية  �لتحولت  ��صتغلو�  �أن عبد�هلل ث�بت و�آخرين  $  هل �صحيح 
عالمي؟  �إعالمي�ً. ومت ��صتثم�ر هذه �لتحولت لتكون هي جمرد حمور ح�صورهم �لإ

اأتيت من حياة �صخ�ض اآخر لت�صجل ح�صورك  اأي�صًا؟ هل  عالم  - وملاذا اأنت هنا يف االإ
االإعالمي؟ وهل �صرتاهن على التحوالت الفكرية التي متر ب�صخ�ض اآخر لتتقدم اأنت، ولتم�صي 
غريه،  اأو  عالم  االإ كان  �صواء  مكان  باأي  يح�صر  �صخ�ض  كل  اأن  اأق�صد  اخلا�صة!!  خطواتك 
فاإنه يجب اأن ياأتي من جتربته وخ�صو�صيتها الل�صيقة جدًا، واأن ي�صتثمرها لتكون له ب�صمته 
ك�ص�صوارات، اأو حتت ظالل اآخرين  احلقيقية وال�صادقة وال�صفافة، وكل من يتوارى خلف االإ
خرين الذين تعنيهم - اأنطلق  خر، فاأنا - وال اأحتدث عن االآ فاإنه يبقى اإك�ص�صواريًا اأو ظاًل الآ
اأو غريه، هذا �صدق  عالم  جزاء يف جتربتي اإىل العامل، �صواء كان عرب االإ اأدق االأ مني ومن 
مبا�صر، وبراأيي اأن كل الذين فعلوا �صيئًا حقيقيًا يف احلياة كانوا بب�صاطة �صادقني.. �صادقني 
جدًا. اإنها حياتي يا �صديقي، وال اأ�صعر حيالها باخلجل وال بالندم، و�صاأعرب من خاللها اإىل 

ي مكا�صب!  كل �صيء فيما �صيواجهني يف قادم العمر، ولن اأتن�صل منها الأ

ت�صتحق  �أحد�ث�  �ملتطرفة مل جند  �لنف�ص�ل عن �جلم�عة  �أن مت  وبعد  �لكت�ب  $ يف 
عفويته�  رمت  من  �لكثري  فقدت  �لكت�بة  فنجد  ب�لنف�ص�ل.  �نتهت  �حلك�ية  ك�أن  �ل�صرد. 

و�أ�صبح �لرتهل هو مالمح �لكت�بة بعد ذلك؟ 

- ما تقوله لي�ض راأيًا، واإمنا هو حكم.. ولي�ض من �صاأين اأن اأترافع عن العمل يف مواجهة 
حكام التي تطلق عليه، وخ�صو�صًا اأنك مل ت�صر اإىل اأن هذا حكمك ال�صخ�صي، بل حتدثت  االأ
عن اآخرين، وهنا فاإن كل ما اأقوله اأين كتبت بان�صياب و�صفاء دون اأن األتفت لوجود من �صيقراأ 
خرين، كان م�صطوبًا يف ذهني.. اإنني اأكتب  ذات يوم، لقد كتبت وكل ما كان من ح�صور لالآ
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دومًا على طريقة تنف�صي، بكل عفوية! 

ن�. ونرج�صيته �أي�ص�ً، هو ك�ئن متطرف فعندم� غ�در  $  ز�هي �جلب�يل طغت عليه �لأ
خر. �أل جتد �أن ز�هي �جلب�يل قلق ومرتبك �إىل  �جلم�عة �ملتطرفة تطرف يف �لجت�ه �لآ

حد هذه �للحظة؟ 

نا الطاغية لدى زاهي، هي ذاتها التي كانت لدى 19 اآخرين يف 11 �صبتمرب، وتلك  - االأ
نا بكل ثقتها وقوتها وطغيانها فعلت ذلك الفعل العاملي، فهو حقًا عاملي جدًا، حتى واإن كان  االأ
براج وتفجر نف�صها بكل تلك  االأ اأن تخطف الطائرات وت�صقط  نا بدل  االأ اإذًا فتلك  جرمية.. 
ت عن اأناها يف اجتاه اآخر، يف اجتاه اجلمال واحلياة احللوة.  رادة، بدل كل ذلك كتبت وعربَّ االإ
ا نرج�صية �صد احلياة، ونف�ض زاهي الرنج�صية مل�صلحة احلياة ومع كل  لقد كانت تلك نفو�ٌصً
جمالياتها، وكان هذا البوح طريقته يف االنفجار، اآماًل اأن ي�صبح انفجارًا عامليًا اأي�صًا، فزاهي 
ن، لي�ض للقتل والدمار، بل احتجاجًا عليهما.. اأي�صًا بخ�صو�ض و�صفك لزاهي باأنه  يعي�ض االآ
خرج من تطرف اإىل تطرف اآخر، اأريد اأن اعرتف باأين ال اأ�صتوعب اأن يكون هناك فّن دون 
تطّرف، التطرف اجلمايل، ولي�ض التطرف مبعناه القبيح.. وزاهي خرج من التطرف القبيح 
ال  واحلياة احلقيقية  والفن  اأن اجلمال  وبراأيي  ن�صاين،  االإ التطرف اجلمايل  اإىل  جرامي  االإ
ي منها اأن يكون حمايدًا، بل ال بّد لتمام جوهريته اأن يكون متطّرفًا، فلنتطّرف جدًا  ميكن الأ
جدًا بهذا املعنى، فحني يهرول الفن نحو ال�صا�صع من الفن، واجلمال اإىل جمال اأو�صع، واحلياة 
�صمى، مرتفعًا  ن�صان حينها �صيكون اإن�صانًا خال�صًا يف حالته االأ اإىل املزيد من احلياة، فاإن االإ
كاذيب والقتل وكل ما هو ال اإن�صاين يف اأ�صله.. اأختم باخت�صار: اأنه ال حياة وال  عن الزيف واالأ

جل املزيد منهما! فّن دون تطرف فيهما ومل�صلحتهما، ودون قلق وارتباك الأ

املصدر:
 جريدة الريا�ض: اخلمي�ض 17 املحرم 1427هـ - 16 فرباير 2006م - العدد 13751.
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خالد الشيخ: مؤلف رواية يوم التقينا ..يوم افترقنا  :

عندما أشارت روايتي إلى اإلرهاب كان اآلخرون مشغولين بالكتابة 
عن الهموم الخاصة .. اعتقد أني سبقت غيري في ذلك

$ �لن�ص حممل ب�لهم �ل�صي��صي و�لجتم�عي وكذلك بهموم �لع��صق ..�أل تعتقد �أن 
�لتي  .. ويجعله معب�أ ب�خلط�بية  ت�صمني �لن�ص كل هذه �لهموم يفقده هويته �ل�صردية 

حتيله �إىل من�صور �جتم�عي ؟

خرون من خالل فن  اأدبي  - اعرتف اأين اأردت اأن اأقول كل �صيء .. اأن اأقول ما مل يقله االآ
مل اأجربه من قبل عامل رحب ميكنه ا�صتيعاب عبثي ...كنت اأهدف اإىل ت�صمينه هموم املرحلة 
والتنبيه اإىل  خطورة ما ينتظرنا من مفاجاآت  قد تع�صف بنا كاأمة.. حاولت اأن اعري زيفنا  
مور ..اإنها التجربة  االجتماعي من عادات وتقاليد بالية للجيل الذي كان من املهم اأن يعي االأ
وىل وعادة تكون مثل هذه التجربة حمملة باالرتباك .. كنت اأحاول التجريب كوين عملت  االأ
يف ال�صحافة وكتبت الق�صة الق�صرية وال�صعر الغنائي واعرتف اأين حاولت مزج خلطة من 
خرج مبولود مبالمح غري التي ر�صمها النقاد التقليديون  النرث وال�صحافة والق�صة وال�صعر  الأ
اأبو دهمان وجدت  حمد  اأن  قواعد  الرواية لي�صت قانونا ثابتا.. رواية )احلزام( الأ واعتقد 
�صدى عامليا وهي تلتزم بقواعد الرواية كذلك رواية )بنات الريا�ض( لرجاء ال�صانع  .. لقد 

اأ�صعدين ما �صمعته ممن قروؤوا الرواية من غري النقاد. 

إيق�ع  �لن�ص �صريع جًد� و�لزمن فيه ت�ص�عدي ولكن ب�صورة غري منتظمة ..كيف  � $
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إيق�ع �لن�ص ؟ تف�صر هذ� �لرتب�ك يف �

- االرتباك هو رد فعل الرتباك احلياة اجلديدة التي نعي�صها منذ التغريات املخيفة التي 
ن  اأربكت كل �صيء يف حياتنا حتى اأ�صبحنا ال نعرف مباذا نت�صرف نحن مل ن�صتيقظ حتى االآ
من هول ال�صدمة التي غزتنا فجاأة .. العوملة التقنية واالجتماعية اأربكت اجلميع .. الرواية 
يقاع احلياة واحلرية التي نعي�صها ..  القارئ امل�صتهدف هم ال�صباب ولهذا افرت�صت  انعكا�ض الإ
اأنهم دائما على عجل ولي�ض لديهم الوقت لقراءة التفا�صيل اململة وهم يريدون املرور على 
حداث ب�صكل �صريع ملعرفة نهاية الق�صة فهم م�صغولون باالنرتنت واملحطات الف�صائية  ..  االأ

كنت ا�صتجديهم لقراءة الن�ض فحاولت اأن ال اأقحمهم يف التفا�صيل .. 

يف  من��صبة  �للغة  هذه  ترى  ..هل  و�لتد�عي�ت  �لبوح  لغة  على  �صردك  �عتمدت يف   $
كت�بة ن�ص مثقل ب�لهموم ؟

الكتابة حتى  فنون  اأخلط بني  اأن   .. مغايًرا  �صيًئا  اأكتب  اأن  كان طموحي  اأ�صلفت  كما   -
�صطورة كان  لها ن�صيب يف الرواية…. يف�صل حياتنا عن الهم ال�صيا�صي فتاأثري ال�صيا�صة  االأ
ال�صيا�صية..  و�صاعهم  الأ انعكا�ض  هي  ال�صعوب  حياة  العاطفية..  عالقاتنا  اإىل   حتى  ي�صل 
فال�صيا�صة هي التي تدير االقت�صاد وحترك املجتمع والثقافة وتوؤثر يف  �صلوكيات الب�صر من 
خالل قوانينها واأنظمتها التي تفر�صها ..ال�صيا�صة ت�صجع على ن�صر ثقافة املحبة اإذا اأرادت 
حقاد اإذا رغبت .. نحن منذ اأن ن�صتيقظ وحتى عودتنا لل�صرير تدير حياتنا  وتن�صر ثقافة االأ
اأن اكذب على القارئ واأرك�ض بعيدا عن ما يدير حياتنا  نظمة ال�صيا�صية ..ملاذا تريدين  االأ

اليومية �صئنا اأم اأبينا .  

$ مب�ذ� تف�صر �أن كل من كتب عن لندن رو�ئي�ً ل بد �أن ي�صتح�صر ح�لة �حلب، وهذ� 
م� ك�ن يف رو�يتك يوم �لتقين� يوم �فرتقن�.. هل لندن مدينة ع�صق؟ 

عرق من دول الغرب فيها كتبت الروايات  قرب جغرافيًا وتاريخيًا وهي االأ - لندن هي االأ
امل�صهورة وهي بحق املكان الذي كان ي�صرتيح اإىل ظله املبدعون والهاربون من جور الظروف 
ول، ولهذا يف�صل اجلميع الرحيل اإىل لندن فهناك  هي مثلها مثل باري�ض لكن اللغة هي املعوق االأ
يلتقي العا�صقون من الطبقات املرتفة باخلليج حتى اأن الكثري من الزيجات كانت بدايتها لندن 
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وىل يف  وهناك يلتقي الطالب والطالبات القادمون من �صتى بقاع العامل كل مير بتجربته االأ
ال�صفر والع�صق والغربة وعندما يلتقي الغرباء حتدث الق�ص�ض اجلميلة واملثرية وتبداأ التجارب 
خر. يف لندن تعلمت اأ�صياء كثرية وفيها �صحكت كثريًا وبكيت  ن�صانية واأهمها االنفتاح على االآ االإ
�صدق عندما تدخل يف عاملها  كثريًا، ولهذا هي يف نظري رغم ما فيها من ق�صوة تظل هي االأ
حتدث عن  الأ املنا�صب  املكان  لندن  كانت  وعامًا  خا�صًا  هما  اأحمل  كنت  روايتي  كتبت  عندما 
�صالح  للطيب  ال�صمال  اإىل  الهجرة  مو�صم  مثل  لندن  عن  روايات  قراأت  اخلارج  من  همومي 
وغريها مثل مدينة ال ت�صرق عليها ال�صم�ض ولكني حتدثت عن مرحلة ح�صا�صة مير بها العامل 
رهاب والتغريات االجتماعية واالقت�صادية يف  جنبي للعراق وظاهرة االإ العربي اأهمها الغزو االأ
العامل العربي واخلليج، لكني اأعرتف اأين مل اأحتدث بعمق وتفا�صيل اأكرث ولهذا اأكرث من �صبب 
�صياء اأ�صبحت وا�صحة مع وجود و�صائل االإعالم وثانيًا كنت اأومن اأن ال�صباب  اأولها اأن معظم االأ
ال مييلون للقراءات العميقة اأنهم يحتاجون اإ�صارات ال تفا�صيل اأنا اأول من اأ�صار يف رواية حملية 

رهاب وربطتها بالغرب واأمتنى اأن اأكتب عماًل اآخر ب�صكل اأعمق بكثري.  اإىل ظاهرة االإ
$ �صخ�صية �ملر�أة �ملع�صوقة ظلت يف �لظل ..وحمجوبة ل نر�ه� �إل من خالل تد�عي�ت 

�لرو�ية.مل�ذ� مت حجبه� وعدم وجوده� ب�صكل ف�عل يف �لن�ص ؟

- املع�صوقة اأ�صبحت من املا�صي حيث انتهت العالقة بعد زواجها من اآخر  .. منذ البداية 
قلت )كلهم خرجوا للوداع اإال اأنت خرجت اإىل ال�صماء( هي خرجت ومل تعد هي خرجت ومل 
تخرج هي ت�صكن القلب لكن امل�صافات االجتماعية جعلتها ت�صكن كوكًبا اآخر كيف ميكن لها 
اأن حت�صر وقد تقطعت بينهما وبني احلبيب ال�صبل بعد الرحيل .. هي ال حت�صر اإال كذكرى 
كما�ٍض كتداعيات .. لكنها يف نهاية الرواية حت�صر بقوة لت�صبح هي احلقيقة الوحيدة .. هي 
خرية  واالأ وىل  االأ ..هي  العابرة  وال�صحب  العبث  تناف�ض  عالقات   .. الن�صاء  كل  تناف�ض  التي 

واجلرح الذي مل يندمل ..  لتبدءا الق�صة من جديد ... اإنها عا�صقة من نوع اآخر .
�ص�رة  ره�ب من خالل �لإ  $ رمب� رو�يتك هي �أول رو�ية �صعودية ��صتح�صرت ظ�هرة �لإ

إليه� يف بع�ص ف�صول �لرو�ية ..هل ك�نت نبوءة منك بخطر تلك �لظ�هرة ؟ �

- اأنا لن اأدعي ذلك لكن هذا ما كتب عنها من قبل بع�ض النقاد عند �صدورها يف طبعتها 
وىل منهم الدكتورة والناقدة )منرية املها�صري(واأذكر اأن اإحدى دور الن�صر الكربى عر�صت  االأ
علي يومها تبني الرواية كونها اأول رواية �صعودية اأ�صارت اإىل الظاهرة .. وبالرغم من تكرار 
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اأخرى من  اأنواع  اإىل وجود  اأي�صا  اأ�صرت  الرواية فقد  اأكرث من مو�صع يف  �صارات يف  االإ هذه 
من  ...وغريها  املخدرات  جتارة  مثل  رهاب  االإ �صفة  حتمل  التي  االجتماعية  املمار�صات 
ن�صان حتت اأي م�صمى كان وباأي و�صيلة كانت ..عندما اأ�صارت اإىل  ال�صلوكيات التي تدمر االإ
خرون م�صغولني بالكتابة عن الهموم اخلا�صة .. اأعتقد اأين �صبقت غريي يف  رهاب كان االآ االإ

ذلك..
$ بطل �لن�ص ظهر يف �صورة �لك�ئن �لنعز�يل �ملتفرد بذ�ته ..عالقته ب�هتة ب�جلميع 

.هل هذ� يف�صر �أن يكون �لن�ص بهذه �حل�لة �ل�صود�وية ؟

- عندما ياأتي ال�صدى من القارئ عن الرواية  بهذا املحتوى..فاأنت تدرك كيف ردود 
الفعل تختلف حول الن�ض الروائي  : )لقد قراأت روايتك وقد �صدتني .. اأنت قلت كل الذي يف 
خاطري قلت الذي ا�صعر به دوما .. مل ترتك �صيئا من همومنا اليومية اإال واأملحت اإليه…  
اإال اأين يف النهاية  اأ�صبت باإحباط وكرهت بطل الرواية لقد كان �صلبًيا مل يت�صرف حتى مع 
حبيبته .. مل يكن له دور ايجابي ؟؟ اأنهم بطل مهزوم ... مل يقدم اأي �صيء مل يغامر ويتزوج 
حبيبته مل يفعل �صيئا جتاه اأي م�صاألة( هذه القارئة اتهمت البطل  قبلك . لكني اأ�صاأل ..كم هم 

�صباب كثرية منها م�صاألة الن�صب  الع�صاق الذين حالت ظروفهم دون االرتباط بحبيباتهم  الأ
زواج اأجنبوا اأطفاال ب�صبب اختالف  �صف ق�ص�ض حمزنه حاالت طالق الأ يف جمتمعنا لالأ
الن�صب .. األي�ض هذا هو واقعنا ملاذا يريد البع�ض من بطل الرواية اأن يكون)�صوبر مان( هل 
اأنت ترى �صوًءا قريًبا يف نهاية  فالم العربية البطل يتزوج البطلة .. هل  تريد نهاية مثل االأ
ا بعيًدا لكن املجتمع يحتاج اإىل اأكرث من �صدمة حتى يفيق من غفوته  النفق ..اأنا اأرى ب�صي�صً

.. دعني اأ�صاألك ما هو التقدم الذي حدث يف العامل العربي منذ ع�صرات ال�صنني ؟؟
$ خ�لد �ل�صيخ – �صح�يف ويكتب �لق�صة �لق�صرية – �صدرت له رو�ية وحيدة بعنو�ن: 

يوم �لتقين�..يوم �فرتقن�.
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مؤلف رواية ال أحد في تبوك مطلق البلوي

ما كتبته في روايتي هو تعبير عن اإلنسان العادي والبسيط الذي 
يسمونه )ملح األرض(

$  من�صور بن ع�يد بطل �لرو�ية.. يتد�عى.. يتوجع. يته�م�ص مع د�خله. لكن كل 
فع�ل و�لروؤى د�خل �لرو�ية.. مل�ذ�  هذه �لتد�عي�ت ل تنمو يف �ل�صرد كحدث. بل تتكرر �لأ

جعلت ع�مل رو�يتك بهذ� �ل�صيق و�مل�ص�حة �ملحدودة �صردًي�؟ 

مادي  �صيء  كل  يزلزل  كوين  حدث  واحلرب  احلرب،  زمن  يف  الرواية  اأحداث  تدور   -
اجلنب  اإىل  للحماقة  ال�صجاعة  من  تتباين  مب�صاعر  عنيفًا  هزًا  النفو�ض  ويهز  ومعنوي، 
ا�صتيعاب  ي�صتطيعون  ال  حينما  كثرية  اأحيان  يف  البع�ض  يفقدها  امل�صلمات  حتى  واخلوف... 
واأعمقها، فحني  �صوره  اأق�صى  واملوت يف  الفناء  ُينتج  ال�صخم... احلرب حدث  هذا احلدث 
ت�صور هذا احلدث يف مدينة �صغرية، وت�صعها يف قلب احلرب ماذا تنتظر منها ومن اأنا�صها؟ 
ثرها على النا�ض  اأيبقون كما هم؟ موقفي ك�صارد هل يهتم بالتفا�صيل لكونها تفا�صيل فقط، اأو الأ
التي كانت مطمئنة؟  النفو�ض  الذي زلزل هذه  املهم ت�صوير هذا اخللل  ونفو�صهم؟ هل من 
لذلك فهو اأمر طبيعي اأن يتداعى البطل، ليعرب عن همومه ورغباته وخوفه يف مواجهة هذا 
واحلدث  املحور،  هو  ن�صان  االإ ن  الأ وعادي  طبيعي  اأمر  اأنه  اأعتقد  ما  هذا  ال�صخم..  احلدث 

�صا�صي هو احلرب.  االأ

$  هج�ء �ملدن �أمر معت�د من �لرو�ئي �ل�صعودي خ�صو�ص� �لري��ص �لتي ن�لت ن�صيبه� 
لهج�ئية  و�نقدت  تبوك،  مع  �لتع�مل  يف  �للعبة  هذه  �صرقتك  هل  �لرو�ئيني،  هج�ء  من 
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�صي�ء �ل�صهلة؟  مفتعلة يف رو�يتك �لتي حتكي حك�ية �ص�ب ب�صيط مولع ب�لأ

- اأنا عا�صق لتبوك كاأر�ض وتاريخ وب�صر... لي�ض هناك اأي هجاء لتبوك... تبوك ت�صكل 
اأكرث  لي�ض  تبوك  مدينة  الرواية حول  تطرحه  وما  اأبنائها،  كافة  وجدان  ت�صكل  كما  وجداين 
من كونها مدينة بطل الرواية، وهي حمور حديثه الدائم وهذا من وجهة نظري نوع خمتلف 
نه  �صياء الب�صيطة فذلك الأ من احلب يعرب عن نف�صه بق�صوة ولي�ض هجاء، اأما ولع من�صور باالأ
�صخ�صية ب�صيطة وعادية لي�ض لها اأي اأعماق فل�صفية اأو علمية، وهو اأمر ق�صدته للتعبري عن 
ر�ض( وتتكون �صخ�صيته الب�صيطة من طبيعة  ن�صان العادي والب�صيط الذي ي�صمونه )ملح االأ االإ

املجتمع، وتاأثريات العادات والتقاليد عليه؛ �صواء قبلها اأو رف�صها ومترد عليها. 

$ تنعدم تقريب�ً لغة �لف�صح �جلّو�ين لل�صخ�صي�ت يف �لرو�ية �ل�صعودية، بينم� بطل 
�أنك بعرثت همومه  �لرو�ية، لول  �لذ�ت وهذه ميزة يف  �إىل  �لرتد�د  رو�يتك تع�طى مع 
�مل�أزق  هذ�  تتجنب  مل  مل�ذ�  �ل�صعودية...  �لرو�ية  يف  �ملعت�دة  �ل�صردية  �حلمولت  وحملته 
ك�إ�ص�ر�ت  �صي�ء  �لأ كل  على  �ملرور  دون  بعمق  حمددة  �أحد�ث  يف  يحفر  من�صور  وجتعل 

وفال�ص�ت �صريعة؟ 

املقابل  ويف  فيها،  احلق  كل  احلق  ولك  الفنية،  ال�صياغة  اأنت يف  نظرك  وجهة  - هذه 
مور ب�صكل  اأملك اأنا - ككاتب - احلق يف �صياغة عملي الروائي من وجهة نظري، واأنا اأرى االأ
خمتلف، فمن�صور ك�صاب من تبوك يعي�ض يف جمتمع له �صمات عامة، عاي�ض حدثًا كونيًا كبريًا، 
دفعه اإىل ردود فعل تت�صق مع طبيعة �صخ�صيته، وتركيبته االجتماعية، والبيئة التي يعي�ض فيها 
مبا فيها من مكونات مادية وب�صرية، فهو كائن مبعرث اإذا جاز يل هذا الو�صف، وهذه �صخ�صية 
عرفتها يف الواقع، فهي لي�صت �صخ�صية خيالية بالكامل، ومعرفتي لها جزء من مالحظاتي 
ن�صانية على اأبناء جمتمعنا، واأحببت اأن اأقدمها كما هي يف الواقع، رمبا اأثر هذا يف تركيبة  االإ
ال�صرد، فبدا البطل كما تقول اأنت مبعرث الهموم، غري قادر على الفعل، اإال اأن هذه بالفعل هي 

مفردات �صخ�صية من�صور. 

�أنه� ب�لغت يف  $ رغم �أن لغة �لرو�ية تن��صبت �إىل حد بعيد مع �حل�لة �ل�صردية، �إل 
�لنحيب و�لتوجع يف بع�ص �ملو�قع مم� جعل �ل�صرد �صب�بي�ً وو�رى �حلدث يف بع�ص مو��صع 
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�حلك�ية؟ 

- لغة ال�صرد التي ا�صتخدمتها مل تكن )من وجهة نظري( لغة معقدة اأو اأدبية ب�صكل مغاير 
مكان اأن اأ�صتخدم ما ميكن اأن تطلق عليه اللغة البي�صاء، اأو  ملا هو طبيعي، بل حاولت بقدر االإ
ين اأردت اأن ت�صل كلماتي ب�صيطة قادرة على تو�صيل فكر الرواية للتعبري عن  اللغة الطبيعية، الأ
ن�صان يف حالة اأزمة وجود، واأعتقد اأن احلدث كان موجودًا طوال العمل، فاحلدث املحوري  االإ
يف الرواية حدث مدمر... هو احلرب التي تدمر كل �صيء حي اأو جامد، اإال اأنه حدث �صكوين 
تاأثري احلرب عليها غري  ن  التي هي مدينة تبوك الأ يف نف�ض الوقت يف بيئة احلدث الروائي 
الرئي�ض، وهي  تنويعات خمادعة على احلدث  فهي  واأفعاله،  اأما �صراعات من�صور  مبا�صر، 
تت�صاعد �صيئًا ف�صيئًا لبلوغ ذروة الفعل املنتهي بالف�صل، ومل تكن هناك يف راأيي اأية مبالغة من 
اأي نوع، فبحث من�صور عن حتقيق ذاته هو بحث م�صروع حتى لو كانت اأدواته خاطئة، وهو 

يتحرك لتحقيق رغباته، وينجح يف احلركة لكنه ال ينجح يف حتقيق ذاته. 

حد�ث �لرو�ية..  ورمب� لو  $ مل متثل حرب �خلليج كغط�ء �صردي �إ�ص�فة حقيقية لأ
�أكرث  ذلك  لك�ن  �صردي  كغط�ء  �حلدودية  تبوك  ملدينة  �ل�صك�نية  �لرتكيبة  تنوع  ��صتثمر 

إثر�ًء لل�صرد.  �

حداث الرواية، احلرب كما �صبق وقلت، هي حالة كونية  - لي�صت احلرب غطاء �صرديًا الأ
غري  تاأثريًا  كان  لو  حتى  اجلماد  وحتى  واحليوانات  الب�صر  على  اأثره  يرتك  ومكان  زمن  يف 
مبا�صر كما يف الرواية، وهو تاأثري مدمر بكل ما حتمله كلمة الدمار من معنى، واإن كنت ال 
اإىل هذه اللحظة وبعد م�صي هذه  الثانية  اإىل ما تف�صلت به من ت�صور فاأزمة اخلليج  اأميل 
وطريقة  اأ�صلوب  باأكرث من  تتم  قراءتها  زالت  وما  وجوه عدة،  موؤثرة من  زالت  ما  ال�صنوات 
جواء الرواية ولكن موؤثر قدري هائل ي�صبه  ومنهج، وهو ما يجعل احلرب لي�ض غطاًء �صرديًا الأ
قدار الرتاجيدية، اأما التعامل مع التنوع ال�صكاين ملدينة تبوك كمدينة حدودية فهي فكرة  االأ
نرثبولوجية واأعدك بو�صعها يف االعتبار لو �صاء  ممتازة، وت�صبه الدرا�صات ال�صو�صيولوجية واالأ

اهلل وكتبت مرة اأخرى عن املدينة احلدودية. 

فيلم  يف  كم�  خرين  لالآ �ل�صرية  �حلي�ة  على  �ملتل�ص�ص  دور  من�صور  يلعب  مل  مل�ذ�   $
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ك�ص�ب �لرو�ية �لكثري من �لتف��صيل �ل�صغرية ؟  )ع�صفور �ل�صطح( لإ

ن من�صور وق�صية انتمائه وبحثه عن الذات  خرين الأ - مل اأ�صاأ اأن اأبحر كثريًا يف عوامل االآ
يف ظرف وجودي �صاغط كان هو حمور تفكريي وما اأردت الرتكيز عليه واإبرازه يف الرواية، 
اأن من  اأكرث من زاوية حتى  اأن تقراأ من�صور كبطل فاعل يف احلدث ال�صردي من  وت�صتطيع 
حوله هم ظالل ال اأكرث، فهو اأكرثهم �صبهًا بتبوك البطل املكاين للعمل، وفيما يخ�ض عالقة 
اإليه  ينتمي  تاأزم عالقة من�صور مع كل ما  لتو�صيح  اإىل حد كبري  بعائلته فهو كاف  من�صور 
�صف اأنا مل اأ�صاهد  �صباب تخ�صه، واأ�صباب تخ�ض من حوله من ب�صر واأماكن واأحداث، ولالأ الأ

فيلم )ع�صفور ال�صطح( حتى ميكنني احلديث عنه وعقد مقارنة. 

$  بد� من�صور مهوو�ص�ً ب�جلن�ص وع�مل �ملر�أة �ملجهول ب�لن�صبة له، فبد� ك�صخ�ص غري 
�صوي، ع�جز عن دخول ع�مل �ملر�أة.. وب�لت�يل وقع �لذكر من�صور يف �صرد ت�صًك ع�طفي؟ 

العامل  اإال من وجهة نظر اجلهل بهذا  املراأة  بعامل  اإن من�صور غري معني  اأقل  - دعني 
ال�صري وال�صحري يف ثقافته االجتماعية، فتكوينه النف�صي واالجتماعي يجعله يف هذا العمل 
نثوي ال�صحري اإن جاز التعبري، وهو لي�ض مهوو�صًا جن�صيًا،  غري مكرتث كثريًا بهذا العامل االأ
وحني تتاأ�ص�ض عالقة مبا�صرة له مع ج�صد املراأة من خالل عالقته ب�صهام النورية، ترتكه هذه 
ن فرتة توا�صله مع املراأة كانت ق�صرية ومتقطعة، وجعلته  العالقة حتت تاأثري �صدمة نف�صية الأ
يجد  ن�صاين حتى  االإ عاملها  يتوغل يف  اأن  ي�صتطع  ومل  كاأنثى،  املراأة  �صطوة  يقع حتت  بالتايل 
�صئلة عريقة يف كيانه، وبالتايل ما �صورته الرواية لعالقة من�صور باملراأة هو جزء  اإجابات الأ
من معاناته التي ت�صكل �صخ�صيته كمن�صور بن عايد الفتى الب�صيط القادم من واقع مكاين 

�صباب ثقافية عن ا�صتيعابه.  مير به جزء هام من العامل، ويعجز هو الأ

$  تو�صيف �لع�ئلة يف عملك يخ�لف �لتو�صيف �لنمطي له� يف �لثق�فة �ل�صعودية لكنك 
مل تتعمق كثري�ً، فهل خفت من حك�ية �لتوغل يف ت�صوير �لعالقة د�خل منزل من�صور؟ 

�صرة من�صور بطل الرواية مل يكن جمافيًا للواقع ل�صبب ب�صيط،  - اأعتقد اأن ت�صويري الأ
اأن هناك دائمًا ما هو ا�صتثناء، وهذا اال�صتثناء ُيثبت القاعدة وال ينفيها، فوجود عالقة �صيئة 
خوة كرامازوف(  بني اأم واأحد اأبنائها، اأو اأب واأبنائه اأمر وارد، ولعلنا جميعًا ال نن�ض رواية )االإ



Twitter: @ketab_n

�لرو�ية �ل�شعودية: حو�ر�ت و�أ�شئلة و�إ�شكاالت

�04

ب  للروائي الرو�صي ال�صهري د�صتيوف�صكي، والذي ا�صتفاد علم النف�ض منها يف حتديد هوية االأ
م�صدر  هي  م  االأ ن  والأ النف�ض،  علم  اأدوات  اأحدى  يفانويف  االإ ب  االأ واأ�صبح  ال�صر�ض  القا�صي 
�صالمي والعربي ذات رفعة ومقام ال يطال، اأ�صاب البع�ض  نها يف الرتاث االإ احلنان والدفء، والأ
الده�صة واالمتعا�ض من �صورة العالقة بني االبن واأمه على وجه التحديد، اأما بقية العالقات 
�صر - لكن - ت�صور  داخل اأ�صرة من�صور فاأزعم اأنها عالقات عادية وموجودة يف كثري من االأ
احلياة،  بتفا�صيل  البوح  وعدم  مالئكيًا،  جمتمعًا  كوننا  عن  ال�صعودي  جمتمعنا  يف  البع�ض 
للبع�ض،  �صرية م�صتفزًا  االأ لعالقات من�صور  تو�صيفي  ما جعل  امل�صكوت عنه هو  وجعلها من 
واحلقيقة اأن اأ�صرة من�صور اأ�صرة طبيعية، والعالقات فيما بني اأفرادها عالقات عادية ت�صبه 

�صر غريها �صواء يف ال�صعودية اأو اأي بلد يف العامل.  اآالف االأ

املصدر :
جريدة الريا�ض: 5 مار�ض 2009.
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صبا الحرز مؤلفة رواية )اآلخرون(

ُبعد المسافة بين ما هو فني وما هو اجتماعي،

 منح الرواية صبغة الفضائحّية

خرون« رو�ية ف�ص�ئحية، رو�ية تك�صف  $ مب�ذ� ت�صعرين. عندم� يق�ل عن رو�ية »�لآ
يف  �لفني  �جل�نب  تغييب  يتم  وب�لت�يل  �مل�صتوى.  هذ�  عنه� يف  �حلديث  وي�صتمر  �مل�صتور. 

�لرو�ية؟. 

- االمتعا�ض الذي كان يراودين يف البداية تبدد، وبقيت الغرابة. التوقيت الذي نزلت 
فيه الرواية، والدعاية املوجهة واختالف امل�صتويات القرائّية وُبعد امل�صافة بني ما هو َفّني وما 
الرواية  ملنح  انتهت جميعها  وعدمه..  بالف�صح  خري  االأ الهو�ض  وحّتى  قربها  اأو  اجتماعي  هو 
خرون« ولقد فهمُت مبكرًا اأّن علي الوقوف  �صبغة الف�صائحّية. لكني اأقّل الب�صر ارتباطًا ب »االآ

خارج الدائرة. 

$ ح�ص��صية مو�صوع �لرو�ية يتم �لتع�مل معه على م�صتوى �للغة بره�فة، هذه �للغة 
�أمل يكن هن�ك ح�جة �ىل لغة متب�ينة، لغة �ص�خبة، تن��صب  �لتي مت �لعتن�ء به� جيد�. 
مو�صوًع� يالم�ص من�طق حمظورة. فنالحظ حتى حو�ر �ل�صخ�صي�ت يتم بعن�ية. ورمب� 

�أحي�ًن� ن�صم فيه ر�ئحة �لتكلف؟. 

- حاولُت اال�صتغال على لغتي، ول�صُت اأزعم اأيّن ذهبُت يف ذلك بعيدًا، كنُت قد حظيُت 
باأ�ض به. هذا  اأجدها يف الرواية �صيئة بقدر ال  اأيّن  اللغة، رغم  طراء على م�صتوى  دائمًا باالإ
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مما  اأثقل  كانت  الرواية  لغة  اأّن  اأعتقد  االإطالق.  على  حوارات  كاتب  اأ�صواأ  لكوين  �صافة  باالإ
يجدر بها اأن تكون عليه، اأثقل مما تتحمل الرواية نف�صها، ولو اأنها كانت اأكرث حّرية وحيوّية 
همية  قنعتني اأكرث كقارئة. من ناحية مقابلة، هذه اللغة بالذات نفعتني ب�صيء كان �صديد االأ الأ

خرون«: املواربة.  بالن�صبة ل »االآ

خرين يف �لن�ص، �أعني �أن �لرو�ية ق�ئمة  خرون« ومل �أجد �أثر�ً لالآ $ �لرو�ية بعنو�ن »�لآ
خر،  �لآ لتب�ين  حقيقي  ح�صور  هن�ك  لي�ص  ب�لهلو�صة،  ممتلئة  لفت�ة  د�خلي،  هذي�ن  على 
لبطلة  ذ�تية ج�هزة  بروؤى  يت�صكل  خر  �لآ ��صتح�ص�ر  فيه�  يتم  �لتي  �خلطف�ت  تلك  حتى 

�لرو�ية؟ 

 ! - اإذا مل تكن هي نف�صها اآخر فال بد اأيّن كتبُت الن�ّض اخلطاأ اأو اأّنك قراأت الن�ّض اخلطاأ
ال يوجد ثان من غري اأول، وال يوجد كذلك اآخر من دون اآخر. 

�لنف�صية وروؤيته�  �لبطلة  �أن ح�لة  �آخر. م� ق�صدته  �آخر من دون  �أدري ل يوجد    $
خر، بل هي مت�ص�حلة معه �ىل  �ملرتدة �ىل د�خله� ل ي�صمح له� ب�لعتن�ء مب� يطرحه �لآ
حد كبري، �ألي�ص يف عالق�ته� مع ري�ن وعمر. وكذلك حديثه� ب�للهجة �لبي�ص�ء دللة هذ� 

�لت�ص�لح ؟

خرية هنا كانت على  خرية بالدين اأو املذهب اأو املنطقة اأو... اإلخ. االآ - ل�صت اأح�صر االآ
�صعيد كوين فرًدا وكونك فرًدا واأننا بكّل اأ�صكال العزلة املمكنة والتوح�ض متباينون وفرديون 
وباخل�صو�ض عاجزون عن امل�صاركة، واأننا �صيئًا ف�صيًئا على طول حياتنا نن�صحب اإىل الداخل، 

وجنهل كيفية اخلروج. 

�صن�عته  متت  منه�  و�لبع�ص  �لن�ص،  من  ه�ئلة  م�ص�ح�ت  �أخذت  �حل�صية  �مل�ص�هد   $
بطريقة �ل�ص�دو - م�زوكية. به�ر�ت �لعنف �ملبثوثة يف تلك �مل�ص�هد، هل هي من ب�ب ��صف�ء 

�لعمق لتلك �لعالق�ت �لتي تبدو ه�صة خ�رج د�ئرة �حل�صي؟ 

حزان وغبار املا�صي وانعكا�ض الذات  - العمق اآٍت من جمموع املخاوف وال�صياعات واالأ
ذى.  و�صورتها، التي تدفع باأحٍد للم�صي يف الطريق املُهِلك عالقات كهذه، عالقات تقوم على االأ
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جميع العالقات، بكّل اأ�صكالها التي ر�صدتها الرواية كانت غري م�صتقرة، وقابلة لالنحالل يف 
اأّنه ابتلع كّل العالقة ليعيد انتاجها يف حاالت �صّد  اأّي وقت. احل�صّي يف الرواية يبدو كما لو 

متعاقبة. 

$ مثلي�ت يتحدثن بلغة ر�قية، يتم �لتج�دل بينهن بفل�صفة عميقة، �خلط�ب �لع�طفي 
�لذي تنتجه تلك �لعالقة يبدو جم�لي�ً �إىل حد بعيد. على م�صتوى �ل�صدق �لفني. هل هذ� 

مر يبدو مقنع�ً؟  �لأ

كرث منطية عن مو�صوع كتابتي. ولي�ض �صرطًا اأّن االبتذال  - ال يفرت�ض بي تكري�ض ال�صور االأ
وال�صوقّية واجلهل �صتكون مقنعة يل يف املقابل، ال على م�صتوى ال�صدق الفني وال على م�صتوى 
اأّن تكون ال�صخ�صية الروائية ُمقنعة وحقيقية، هي كذلك -مقنعة وحقيقّية- بالن�صبة يل يف 
واملوؤهل  والروح اخلالقة  املتزنة  والرتبية  العائلية  بها. احل�صانة  كتبتها  التي  ال�صورة  متام 
الدرا�صي والثقافة الذاتّية جميعها مل متنع عن هوؤالء الفتيات اخلو�ض على طول الرواية يف 

�صياعهن وتعبهن. 

$ مل�ذ� ك�نت بطلة �لرو�ية دوم�ً تتخذ �جل�نب �ل�صلبي يف عالق�ته�، تكون هي �ل�صخ�صية 
ذى؟.  �لتي ُتقهر، ُتعذب، مُي�ر�ص �صده� �لأ

- نحن نحقق خوفنا لفرط ما نخاف، ون�صعى بوعي اأو من دونه لنم�صي يف امل�صارات اأو 
ذى يف  كيد، اأّن التعر�ض لالأ نتخذ املواقف التي تقودنا جميعها وب�صكل حُمّتم اإىل ما نخاف. االأ
حياتنا م�صاألة اختيار، ال ميكن اأن توؤذى من دون اأن ت�صمح بذلك �صابقًا. لقد تركت اإ�صارات 
عديدة على طول الرواية جتيب عن »ملاذا« وهو دور القارئ يف اكت�صافها وا�صتخدامها لفهم 

ال�صخ�صّية الروائية ومعرفة دوافعها. 

$ بطالت �لرو�ية يدخلن يف م�أزق �ملثلية، ملجرد موقف ع�ر�ص، �أت�صور �أن هذه �ملو�قف 
نه� جت�رب حتدث ملرة و�حدة. م� حدث يف  �لع�ر�صة ل تخلق �نتم�ء حقيقًي� لع�مل �ملثلية، لأ

�لرو�ية هو تب�صيط حل�لة �لنتم�ء لهذ� �لع�مل.. �ألي�ص كذلك؟ 

ولّية. لقد  - هذا العامل مل يكن ثيمة الرواية، وال تخليقه وطرحه كان من مقا�صدها االأ
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جل القول، لكنه لي�ض ما قيل اأو ما زال ُيقال عرب الرواية. لكن، ما العار�ض؟. ا�صتخدمته الأ

كرث خفاء و�صّرية، تلك التي تقلب حيواتنا اأو  خرى االأ  - التفا�صيل ال�صغرية العابرة اأو االأ
تدفعنا لطرق دون اأخرى، لي�صت عار�صة. ال يوجد ما هو عار�ض يف اأن تخترب هويتك، للدوافع 

اخلطاأ، وتنتهي غالبًا باإجابات متع�صرة! 

مر  $  �لنتق�ل لعالقة ع�طفية مع عمر مت بب�ص�طة لبطلة �لرو�ية. كق�رئ ك�ن �لأ
حد�ث يجعلني �أتقبل فكرة �ملغ�يرة؟.  مف�جئ� يل. مل يكن هن�ك تدرج منطقي يف �لأ

ال  واختياراتنا  حياتنا  واأّن  حمدد؟  مبنطق  حمكومة  كب�صر  ت�صرفاتنا  باأن  توؤمن  هل   -
ميكن اأّن تتخذ انعطافات غري متوقعة وغري مت�صقة مع كّل احلياة التي م�صت؟ ولكني ال اأومن 
بذلك. كما اأيّن ل�صُت اأجد تو�صيفًا مثل »عالقة عاطفية« ينا�صب بالفعل ما حدث. ال�صرارات 
انفعاالته  والت�صريح باحلّب وخو�ض  اأطول من عمر �صهاب،  ا�صتمرارًا  املُفاجئة قد ال تخلق 
مر وارد اأي�صًا - يكون بالفعل ما كنا نبحث عنه  قد ال يكون اأبعد من نزوة �صاعة. ورمبا - واالأ

دائمًا. وفوق هذا وذاك: ماذا عن عالقتها بريان؟ 
$ �لبطلة �لتي تقول عن ري�ن »ري�ن يقول �أ�صي�ء ل يعنيه�، وينفخ يف �لكلم�ت ويّطريه�«. 
��صعر ب�أن هذ� �لكالم ينطبق على بطلة �لرو�ية، فهي ت�صرد �حلك�ي�ت وت�صخمه�، دعيني 
�أقل ب�صكل مب��صر: �إن �أحد�ث �لرو�ية مت تدبريه� �فرت��صًي�. مبعنى �أنه� �صن�عة �نرتنتية 

مل تالم�ص �لو�قع �حلقيقي؟ 

نّتيا.  يكون  اأن  ا�صرتاطًا  ولي�ض  ما هو غري حقيقي بخ�صو�ض حيواتنا جميعًا،  - هناك 
اأعتقد اأننا مازلنا جنهل الكيفية التي ميكن اأن ُيقراأ بها ن�ّض ُكتب يف حيز افرتا�صي، ولذا 
ننتهي لو�صمها باأنها تنق�صها الواقعية، حتديدًا اإذا قراأناها بظنون �صابقة اإزاء االفرتا�صي. 
فيه  ت�صّمي  الذي  للحّد  بقدر كبري،  االفرتا�صي  نف�صها تالم�ض حياتها احليز  الراوية  اإن  ثّم 
�صخا�ض املوجودين فعاًل يف حياتها باأ�صمائهم النتّية، ولذا ل�صُت اأجده غريبًا هذا التخييل  االأ

املوازي للحياة نف�صها. 
$  يف حك�ية ري�ن �صعرت ب�ل�صدق �لفني، يف ت�صوري ك�ن هو �ل�صتثم�ر �حلقيقي يف 

�لرو�ية للعالق�ت �لفرت��صية؟ 

- الف�صل نف�صه تلقيُت عليه تعليقات مثل: »ن�ّض �صاعري مغرق يف اجلمال لكنه خارج 
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عن رمت الرواية« اأو »جمرد تعبئة فراغ لتو�صيع الرواية« اأو »حالة جتل للغة الرواية«. القراءة 
املتعددة ورّد الفعل املتباين جتاه ما ُكتب اأمر طبيعي. 

�لق�رئ  قلب  رقرقة  من  �صيء  فيه  �لي�ص  �ملر�صية،  �لبطلة  نوب�ت  عن  �حلديث   $
و�لتع�طف مع �لبطلة؟ 

- ال اأعتقد اأن القارئ بهذه ال�صذاجة، ولو اأيّن اأبحث عن تعاطفه لكتبُت عن مر�ٍض اأكرث 
�صرق تعاطفهم عن طريقه. ما كنُت بحاجته هو تعزيز روؤية  غلب النا�ض الأ �صيوعًا وتالم�صًا الأ
الراوية جل�صدها، الروؤية ال�صلبية القائمة على كونه ُمعاقا وغري حمبوب وعالقتها معه تقوم 
اأو  موؤٍذ  نحٍو  على  ا�صتخدمته  لو  �صيئًا  يكون  لن  بالتايل،  املح�ض،  اال�صتخدام  ي�صبه  ما  على 

اأدخلته يف جتربة مل يبحث عنها. 
ب. هذا  $ عندما كانت دارين تتحدث عن غياب اأبيها، كان موقفها يبدو غريًبا من االأ
اأن فرتة غياب  اذا ما عرفنا مالب�صات فرتة الغياب من خالل �صياق ال�صرد. ومع مالحظة 

ب كانت البطلة يف �صن �صغرية، ال ي�صمح لها بفل�صفة غيابه؟  االأ
�صياء بال�صرورة، ما يحركنا هو م�صاعرنا جتاهها. ما وجه الغرابة  - ال نحتاج لفل�صفة االأ
كلّيًا  غائبًا  كان  اأب  نتحدث عن ح�صور  والدها؟  باحلّدة جتاه  واملطبوع  العدائي  موقفها  يف 
وطفلة �صغرية تعاين من ا�صطرابات ومالب�صات وعدم فهم هذا احل�صور وال ذاك الغياب، 
غياب مل ي�صتمر لعام اأو اثنني، بل امتد طوال ثماين �صنوات من عمر دارين، من حّقها واحلال 

هكذا اأن ُتبدي ت�صرفات وانفعاالت تعرب عن الفو�صى التي اأحدثها بوجوده. 

املصدر:
العدد  القعدة 1427هـ - 14دي�صمرب 2006م -  الريا�ض: اخلمي�ض 23 من ذي  جريدة 

.14052
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وردة عبدالملك :
 رواية األوبة:  ليست سردية سحرية

 أو فانتازية، وما عرته ال حصانة له 

وبة( مل�ذ� ك�ن �ملك�ن  $  ح�لت �صردية تت�صكل يف ف�ص�ء �لنرتنت كرو�ية بعنو�ن )�لأ
�صد�ره� كعمل مطبوع؟ للن�صر يف �لنرتنت.. وهل هن�ك نية لإ

ول اأردت ان اأجرب نف�صي وان تكون التجربة حية تولد  - كان املكان هو االنرتنت ل�صببني: االأ
كتب بهذا النف�ض املت�صل لو مل اأجد  وتنمو على عني من القارئ. اأنا بطبعي ك�صول جدا ومل اأكن الأ
م�صاحة ناب�صة يف االنرتنت حيث يحثني القراء يوميا على الكتابة بحبهم و�صوؤالهم ومتابعتهم. 
لقد كنت اأكتب حتى واأنا مري�صة اأو متعبة اأو بال مزاج. جمرد روؤيتي يف �صاعة ما لعدد كبري 
دبي جتاههم.  وبة 23 األًفا( كان يذكرين بالتزامي االأ  من املت�صفحني )عانق عدد الزيارات لالأ
وبة اإىل، وتقراأ من قبل اأكرب  اأما ال�صبب الثاين واملرتبط ب�صابقه فقد كان رغبتي يف اأن ت�صل االأ
�صريحة ممكنة من النا�ض هنا، يف بلدي. تعلم يا طامي اأن الجمال اأبدا لن�صر اأو ت�صويق عمل 
كهذا لدينا. كما ان ال اأحد باإمكانه ان يتحمل هذا الوزر. ومن ثم جاء النت رحمة للعاملني. 
وبة �صت�صدر باإذًاه تعاىل يف ن�صخة ورقية،  خر من �صوؤالك فاأقول: نعم، االأ اأما بالن�صبة لل�صق االآ
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لكن دعنا نرتك التفا�صيل مفاجاأة للقارئ.

 $ هل تتفقني معي ب�أن �صخ�صي�ت �لرو�ية تتكئ على مفهوم �ل�صد. �لكل ينفي �لخر.. 
�ص�رة هي �لوحيدة �لتي ي�صحقه� �جلميع ويتن�وب على و�ص�يته� �جلميع؟

نهم -)اأي ال�صخو�ض(-  وبة تتكئ على مفهوم ال�صد فما ذلك اإال الأ - ان كانت �صخ�صيات االأ
ينهلون من ثقافة يف�صر فيها املختلف كـ )�صد( ال كـ )مع(. مل نعتد على الت�صاكن مع االختالف 

وبة مل يكونوا بدعا يف ذلك. والتعاي�ض مع املختلفني. اأبطال االأ

$ ��صتالب �ص�رة بطلة �لرو�ية هل يدلل على منوذج �ملر�أة لدين� ب�صكل ع�م ؟

- نعم املراأة لدينا م�صتلبة. اأو دعني اأقل هي خمطوفة. اأما من اختطفها فهذا هو ال�صوؤال 
الكبري الذي ينفتح على اإجابات كثرية وموجعة ال قبل لنا هنا باخلو�ض فيها �صراحة. مع ذلك 

اقول اإن فلوة كامراأة تب�صريية مت�صددة هي واحدة من املختطفني الكرث.

$ مقدمة �لرو�ية ت�صي مبوقف ح�د �جت�ه �صريحة معينة.. هل �صمم �لعمل �ل�صردي 
وبة ملجرد �لف�صح و�لك�صف دون �لتك�ء على �لبعد �لفني ؟  لالأ

يف   ظهرت  التي  فالن�صخة  وبة(  )االأ كتابة  اإعادة  يف  طويال  �صوطا  قطعت  لقد   -
املقاطع  اأكتب  كنت  اإذ  ملراجعة،  وال  لتنقيح  تخ�صع  مل  التي  وىل  االأ امل�صودة  كانت  النت 
فال  حذفتها  طامي  يا  اليها  ت�صري  التي  املقدمة  مبا�صرة.  للقراءة  واأ�صيفها  منها 
واثارته  القارئ  انتباه  �صد  منها  هدفت  مبا�صرة  تقريرية  كانت  لقد  االن.  لها  حاجة 
معرفتها  درجة  يف  متنوعة  �صريحة  املنتديات  رواد  ان  تعلم  �صك  ال  فاأنت  ليتابع. 
بهم.  املقدمة  فعلتها  التي  كتلك  ب�صيطة  خ�صة  اإىل  بحاجة  وبع�صهم  وتذوقها،   وثقافتها 
وبة اأكرب بكثري  اإذا جتاوزنا املقدمة املحدودة باأ�صطر معدودة اإىل �صلب العمل فاأقول: اإن االأ
دجلة اأحد  من جمرد ت�صنيفها كعمل اهتم بف�صح �صريحة معينة. اأعرف متام املعرفة ان االأ
اأهم مقاتل االبداع. ولو كنت مهمومة مبجرد ت�صويه اأو حتقري فئة من النا�ض كما اتهمني بع�ض 

بداع من بينها.  القراء لكان لذلك م�صالك �صتى اأكرثها ي�صري لي�ض االإ

البالية  واملمار�صات  فكار  واالأ القيم  من  جمموعة  ف�صحت  وبة  االأ كانت  اإن  ذلك  مع 
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عمال التي تغو�ض يف اليومي واالن�صاين  املعجونة باملتخلف والبدائي وال�صادي فذلك ديدن االأ
وبة لي�صت �صردية �صحرية  واملعا�صي بغ�ض النظر عن طبيعة ال�صخو�ض والثقافات والبيئات. االأ
اأو فانتازية، وما عرته ال ح�صانة له. مع ذلك اأ�صدد على ان القيم الوح�صية كقيم هي ما عنتي 
وبة  االأ التي عرتها  القيم  اإن  القراء  اأحد  على  رد  قلت يف  لقد  كاأ�صخا�ض.  �صخا�ض  االأ ولي�ض 
العالقة لها بدين الرحمة وال بخلق الر�صول امل�صطفى )عليه اأف�صل ال�صالة والت�صليم( ومن 

ي حمية.  ثم ال حاجة الأ

إنق�ذه�  زيل هو �مر�أة.. بينم� نلحظ �أن من مي�ر�ص � $ من �دخل �ص�رة يف نفق �لتعب �لأ
و��صتع�دته� ملالم�صة �ل�صوء هو �لرجل متمثال يف �صخ�صيتي عمر وم�ص�ري.. �ألي�ص يف هذ� 

تكري�ص للدور �لذكوري.. و�إ�صع�ف لدور �ملر�أة يف م�ص�ندة �ملر�أة ؟

- تعرف اأن )الن�صوية( اإيديولوجية مثلها مثل اأية اأيديولوجية اأخرى، ومن ثم فال موطئ 
لها يف اإبداع يحرتم ح�ض القارئ. مل اأفكر مطلقا باأن اأكر�ض دوًرا جن�صوُيا على دور، اأو اعلي 
حا�صي�ض واخلربات  من �صاأن جن�ض على اآخر. اأق�صد اأنني كنت اأكتب في�صا من التجارب واالأ

بدون منطلقات اأيديولوجية اأيا كانت. 

خر..  $  عبد�هلل �أل ي�ص�به �ص�رة من حيث �ل�صعف و�لتعب و�لوقوع حتت �صلطوية �لآ
د�نة ؟ �أل تتفقني معي ب�أن عبد�هلل هو منوذج م�ص�به ل�ص�رة ول يحتمل �لإ

بالنار  اكتوى  كالهما  مثلها.  �صحية  فهو  االثنني،  بني  الت�صابه  يف  متاما  معك  اتفق   -
لك  قلت  لهذا  وقيمها.  واأفكارها  ومب�صريها  بخطابها  معينة  نف�صها. كالهما �صحية مرحلة 
باأين مل اهتم بتكري�ض جن�ض على اآخر. كان االن�صان امل�صتلب ب�صرف النظر عن جن�صه رجال 
وبة. عبداهلل مل يدن اأبدا، ويف كثري من مواقف وا�صتبطانات البطلة كان  اأم امراأة هو بطل االأ
وا�صحا ذلك العطف الدفني جتاه عبداهلل، امل�صحوق مثلها، امل�صتلب كا�صتالبها. لقد قلت يف 
اأحد ردودي يف املنتدى انني اإن مل اأجعل القارئ يتعاطف مع عبداهلل ف�صاأعترب ان احلظ مل 

يحالفني يف ر�صم �صخ�صيته.

$  �أل تعتقدين �أن �لنج�ح للرو�ية يف بيئة �لنرتنت لي�ص هو مقي��ًص� حقيقًي� لنج�ح 
�ص�د�ت ب�لعمل �إىل حد ت�صليل �ملوؤلف.. �لرو�ية يف ح�لة �صدروه�  �لرو�ية. وقد ت�صل تلك �لإ
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�صوف جتد نقًد� �صر�ص�ً يتكئ على حم�ورة �لفني يف �لرو�ية.. �أل تخ�صني تب�ين ردة �لفعل 
�ملحتملة ؟ 

اأريده من جتريب  وبة ما كنت  االأ اأنني حققت من خالل  اإال  لنف�صي  �صر�صة  ناقدة  اأنا   -
وال  انتظره  وال  النقدي  الفعل  رد  من  قلقة  ل�صت  قلت  اإذا  �صدقني  وبالتايل  �صخ�صي،  ا  ور�صً
نها عبت من بحرية  وبة ح�صدت حفاوة القارئ الأ اأحت�صب له. يخطئ يا طامي من يعتقد ان االأ
»غري املتكلم فيه«. ح�صنا كلنا جند ب�صكل اأو باآخر لذة م�صروقة من خالل ا�صتك�صاف العوامل 
خيلة اأو امل�صاعر اأو احلوار  وبة اإن على م�صتوى احلبكة اأو اللغة اأو االأ اخللفية، لكن الفني يف االأ
اأو  اأو تقريريا  وبة لي�صت عمال �صهال  كرث جدارة. االأ قوى واالأ اأو اال�صتبطانات الداخلية هو االأ

مبتذال اأو مكررا. 

تقني�ت  يعي  نقدي�  لديك ح�ص�  ع�ص�ء وجدت  �لأ لتد�خلك مع  ر�صدي  $ من خالل 
�ل�صرد.. هل هن�ك جت�رب �صردية �ص�بقة �صو�ء على م�صتوى �لق�صة �أو �لرو�ية ؟

وبة  - ميكنني يف هذا ال�صدد وبدون الدخول يف تفا�صيل دقيقة ان اأقول لك اإن كاتبة االأ
مل تاأت من فراغ.

$ �أي من �ل�صخ�صي�ت يف �لرو�ية �أرهقتك �صو�ء على م�صتوى بن�ء �ل�صخ�صية �أو من 
خالل متدده� يف �ل�صرد.. و�أيه� ك�ن �أكرث حميمية ومنحك فر�صة �لت�ألق يف كت�بته� ؟

قول: اأكرث �صخ�صيات  - ملارون عبود عبارة جميلة يف و�صف فرح انطون اأ�صتعريها هنا الأ
�صاكنتني  اأو  اأرهقتني  ربعني«.. كلها مبعنى ما  االأ دائًما فوق  وبة كانت« حممومة حرارتها  االأ
اأحببت عمر وعطفت على عبداهلل  اإىل نف�صي.  قرب  اأو ا�صعلتني. �صارة يف قيامتها كانت االأ

كرث تركيبا وتعقيدا.  ونفرت من علّي. لكن تظل �صخ�صية عبداهلل هي االأ
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أميرة القحطاني مؤلفة رواية » فتنة«:

فتنة فتاة أتعبها التصنع وأرهقتها األسئلة

حد�ث يف �لن�ص. هذ� �ل�صتحو�ذ  $  بطلة رو�ية »فتنة« ��صتحوذت على كل جمري�ت �لأ
هل جعله� تب�لغ يف م�ص�ألة �لبوح.. و تب�لغ �أي�ص� حتى يف وجعه�؟ 

- دعنا نقل ان وجع فتنة واأملها هو الذي خلق هذا البوح واأدى اإىل �صناعة هذا الن�ض 
ن�صان ب�صكل عام عندما ي�صاب بجرح غائر من الداخل جرح غري  االإ الرواية هي  وفتنة يف 

مرئي ي�صعب الو�صول اإليه وعالجه. 

$ يف رحلة �حلج ك�نت فتنة ترى �لف�ص�ء �ملقد�ص بطريقة مغ�يرة مل� �عتدن� عليه. ك�نت 
�صئلة وتهج�ص ب�أمور قد حتمل ط�بع �لقلق و�لت�صكك. هذ� يقودن� �ىل �ل�صوؤ�ل عن  تبوح ب�لأ

مدى �لقلق �لد�خلي �لذي ي�صتحوذ على فتنة؟ 

�صئلة حول املمار�صات التي يكرب ويجد نف�صه عليها هو  ن�صان الذي تثور بداخله االأ - االإ
ن�صان الذي يبحث عن االإميان احلقيقي ال االإميان ال�صكلي وفتنة فتاة اأتعبها الت�صنع يف كل  االإ
مكان وعن طريق اإثارة  جزء من اأجزاء حياتها لذا جتدها قلقة ب�صكل م�صتمر وحتاول بقدر االإ

�صئلة التخل�ض من هذا القلق الداخلي وهذا الت�صنع.  االأ

�صلي  م�كن �ملقد�صة و�أي�ص� عندم� ذهبت �إىل موطنه� �لأ $  عندم� ذهبت فتنة �ىل �لأ
يف �جلنوب.. �تخذت م�ص�ألة �ل�صرد ط�بع من يو�صف �ملك�ن بعيون �لغريب. هذ� �لتو�صيف 
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�لتي  �صي�ء  �لأ ده�صة  بتدوين  ين�صغلون  �لذين  �مل�صت�صرقني  تتم�ثل مع  �ل�ص�ردة  �أل يجعل 
تعترب بكر� يف ذ�كرتهم؟ 

اإىل  ذهبت  عندما  ا  خ�صو�صً مرة  ول  الأ وتراها  ماكن  االأ تلك  عن  بالفعل  غريبة  هي   -
ول  )الديرة( احللم بالن�صبة اإليها كل املظاهر هناك مثرية للده�صة خ�صو�صا لفتاه تخرج الأ
مر  ول مرة. االأ مرة من مدينة حديثة لتجد نف�صها بني اجلبال مع عادات وتقاليد تلم�صها الأ
كانت يف  �صواء  مور  االأ لبع�ض  النقد  من  �صيئا  بطياتها  الده�صة حتمل  ان هذه  واملهم  خر  االآ

ماكن املقد�صة اأو يف اجلنوب.  االأ

$ ر�ئحة �لرجل �ل�صعودي تعّذب فتنة. وهذه �لر�ئحة ظلت �حللم �ملبهج �لذي يرطب 
روحه� �جل�فة.. لكن فتنة ل تريد �أن ت�صل �إىل تلك �لر�ئحة �لي�ص كذلك؟ 

- هي ال تعذبها بل على العك�ض تريحها وتقربها من مداواة اجلرح )والدها( لكن لي�ض 
كل رجل �صعودي يرطب روح فتنة هي تبحث عن الرجل النموذج - من وجهة نظرها - وهو 
الرجل املتعلم املثقف واملتمرد يف نف�ض الوقت الراف�ض للحياة االجتماعية الطبيعية املتحرر 
ول يف هذا كله ان يكون )قبليا(  العنيد الذي يقف يف وجه القوانني الند بالند و�صرطها االأ
�صل( اأي )الرائحة اخلال�صة( وهي مل ت�صل اىل  وقبلي تعني يف م�صطلح فتنة )ال�صعودي االأ
يتمكنوا من  الذين عرفتهم مل  اإليها بل الن جميع  الو�صول  نها ال تريد  الأ لي�ض  الرائحة  تلك 

مان واحلب(.  منحها خال�صة تلك الرائحة وهي )االأ

إذ�ً �لر�ئحة �خل�ل�صة �لتي تبحث عنه� فتنة. تكر�ص م�ص�ألة �لقبلية برغم �لدع�ء  �  $
ب�أنه� ت�صمو بروحه� على تلك �لت�صنيف�ت؟ 

- فتنة مدعية من بداية الرواية اإىل نهايتها، هي تقول ما ال تفعل وتنطق مبا ال توؤمن ال 
جديد يف ذلك والقبيلة لدى فتنة هي )والدها( الذي تبحث عنه يف الرجال لذا جتدها تطرح 

هذا ال�صوؤال مبا�صرة على �صحيتها كما حدث مع عبد العزيز. 

$  رغم �أن فتنة جتيد �صن�عة �ل�صئلة وتعذبه� �لتمزق�ت �إل �أنه� ل تريد �أن ت�صل �إىل 
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�صو�طئ �ل�صتقر�ر �لنف�صي.. هل هذ� �صحيح؟ 

- عندما يفقد القارب ال�صراع يفقد املر�صى.. فتنة ال متلك اخليار )تريد اأو ال تريد( هي 
تتحرك وفق بو�صله حمطمة تقذف بها هنا وتقذف بها هناك يخيل اإليها اأحيانا باأنها ت�صري يف 

االجتاه ال�صحيح وكلما اقرتبت من ال�صاطئ اأبعدها تخبطها عنه مرة اخرى. 

حل�د �ىل �لتطرف مل �أجده متو�فق� مع  $ �لطبيب عبد �لعزيز تطرفه �حل�د من �لإ
تلك  ت�أخذ  �أن  �مل�ص�ألة ل ميكن  �أجد  �لرو�ية. مل يكن من��صب�.  �ل�صخ�صية يف  تلك  �صف�ت 

�لب�ص�طة يف �لتحولت؟ 

- لو نظرت اإىل الواقع يا طامي لوجدت اأكرث من هذا، لي�ض من ال�صعب على عبد العزيز 
ان يتحول اإىل م�صلًما مت�صدد خ�صو�صا وان لديه قابلية التحول من البداية ال تن�ض انه كان 
�صعب امل�صلم ال يرتك دينه ب�صهولة وعندما يرتكه  مر هو االأ م�صلم وحتول اإىل ملحد وهذا االأ
ويعود اإليه يعود اأحيانا بتاأنيب ال�صمري ورمبا اأراد عبد العزيز هنا التكفري عن ذنب )االإحلاد( 

مما جعله يبالغ وي�صل اإىل التطرف. 

ن�صعر  إنن�  � بل  ذ�ته�.  ب�صف�فية. ومل جتمل  ت�صرد  ت�صرد حك�يته� ك�نت  $  فتنة وهي 
ب�صدقه� وكذبه� وزيفه�.. تو�صيف كل هذه �مل�آزق �لنف�صية و�لروحية لي�ص �صهال يف �لكت�بة. 

مر بهذه �لن�صي�بية؟  كيف مت لك �لأ

- اأوال اأ�صكرك على هذا الثناء واأمتنى ان يكون يف حمله بالن�صبة لفتنة هي )جرح دام( 
موجودة  وفتنة  ينزف  عليه  يدك  ت�صع  ان  فبمجرد  كبري  اإىل جهد  يحتاج  ال  وو�صف اجلرح 
لكي  نتحرب  كلنا  ونزّيف  نبطن  ال  ما  ونظهر  ونخطئ  وننافق  نكذب  كلنا  كلنا..  داخلنا  يف 
ن�صتمر يف هذه الكذبة الكبرية )احلياة( اأما هي فقد كانت �صجاعة عندما قررت خلع القناع 
واالعرتاف بالت�صنع والتحربي يف حماولة منها للخال�ض و�صواء اأجنحت اأم مل تنجح هي يف 

النهاية حاولت واملحاولة يف حد ذاتها انت�صار على الذات. 

م.. وفيم� عد� ح�دثة توهم فقده� يف �حلج. مل جند  $  برغم �دع�ء فتنة حمبته� لالأ
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م؟  يف �لرو�ية م� يوؤ�ص�ص لهذه �ملحبة و�لتعلق ب�لأ

م جناحا الطفل وعندما يفقد احد جناحيه يف وقت مبكر من حياته جتده  ب واالأ - االأ
يكافح للحفاظ على اجلناح املتبقي له ب�صكل م�صتميت مما يخلق لديه حالة ت�صبه الو�صوا�ض 
م( مثاًل هذه ال�صورة تكرب  القهري حيث تتكون لديه �صورة ذهنية معينة كاأن يتخيل )موت االأ
مع الطفل وت�صتمر يف تعذيبه وهنا ال يحتاج هذا الطفل عندما يكرب اإىل ما يعزز تعلقه باأمه اأو 
باأبيه املو�صوع )نف�صي( واأنا اأقدم هنا حالة نف�صية مركبة لبطلة فقدت احد جناحيها وفتتها 

خر.  اخلوف من فقد اجلناح االآ

$ رو�يتك تتق�طع مع رو�ية �حلز�م يف تقدمي ذ�ت �ملك�ن. عرفت �أنك مل تقرئي �لرو�ية. 
مر �ن �ملك�ن مكتوب من �أن��ص �بتعدو� عنه. هذه �ملف�رقة على م�ذ� تدل؟  �ملف�رقة يف �لأ

- لي�ض ذات املكان بال�صبط ع�صري �صا�صعة واملنطقة التي حتدث عنها اأبو دهمان تختلف 
كليا عن املنطقة التي حتدثت اأنا عنها �صواء كان من ناحية املمار�صات اليومية اأو من ناحية 
اأنا  اأما  )بحب(  فيها  وكرب  ولد  منطقة  عن  حتدث  دهمان  وابو  النف�صية.  وطبيعتهم  الب�صر 
�صباب  فتحدثت عن فتاه ت�صمع فقط عن منطقة بعيدة جدا ولد بها والدها وهي ت�صعى اإليها الأ
معينة منها اإر�صاء الغرور با�صتعرا�ض نف�صها كفتاة متعلمة وجميلة يف منطقة تعترب بدائية 
اأمري املنطقة  اأخرى االقرتاب من رائحة الرجل ال�صعودي والتي متثلت هناك يف  ومن جهة 

خالد الفي�صل. 

$ كل �أبط�ل �لرو�ية م�صخرون �صردي� خلدمة فتنة.. �ألي�صت هذه نرج�صية �لك�تبة؟ 

حداث كلها تدور  - كل اأبطال الرواية ولدوا على يد الكاتبة لي�صت فتنة فقط الفرق ان االأ
براز النزف الداخلي لها مما جعلها املحور الرئي�ض ونقطة االلتقاء  حول هذه الفتنة وتتحرك الإ
ولو قمت مثاًل ب�صرد تفا�صيل كل �صخ�صية على حدة بجروحها خللقت نوعا من الت�صتت لدى 

القارئ مما �صيبعده عن اجلرح الرئي�ض )فتنة(. 

بطلة  ت�صتدعيها  التي  التداعيات  ومن  اللحظة  ذاكرة  من  تنهل  كانت  ال�صرد  لعبة    $
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�صلوب.. اأال تخافني ان يجعل القارئ يرتبك يف م�صاألة زمن احلدث؟  الرواية.. هذا االأ

- ال اأبدًا اعتقد باين وفقت يف هذه النقطة فاخلروج من الزمن والعودة اإليه مرة اأخرى 
جاء ب�صكل �صل�ض وك�صر حاجز امللل لدى القارئ وقد مل�صت هذا يف بع�ض الر�صائل التي و�صلتني 
ديب عبده خال.  من القراء ويف القراءات النقدية التي قام بها الدكتور عبد اهلل الفيفي واالأ

$   مالمح �لوطن �خلليجي للبطلة مغيب مت�ًم� يف �لرو�ية.. مل�ذ�؟ 
انتهيت من هذه  ملا  ولو تطرقت ملدينتها  للبطلة  اأحتدث عن �صرية ذاتية  اأكن  اأنا مل   -
حداث..  واالأ الذكريات  من  الكثري  ن�صان حتمل  االإ بها  يعي�ض  التي  فاملدينة  ن  االآ اإىل  الرواية 
الق�صية هنا تدور حول احلالة النف�صية لهذه البطلة واأ�صباب ن�صاأتها و�صتالحظ ان اأي اأمر مت 

التطرق اإليه يف الرواية جاء لت�صليط ال�صوء على هذه احلالة النف�صية ال اأكرث. 
من  متعمد  �لت�صويه  هذ�  هل  �ل�صي��صي..  �مل�صهد  بذ�كرة  ت�مة  �إط�حة  هن�ك    $

�ل�ص�ردة؟ 
هاتني  لدعم  جاء  الرواية  يف  ال�صيا�صة  حول  دار  ما  وكل  ومتناق�صة(  )راف�صة  البطلة   -
وال  ال�صيوعية  عن  تتحدث  بالدميقراطية  توؤمن  وال  الوراثي  احلكم  ترف�ض  هي  فقط  النقطتني 
تفهمها ت�صتنكر عملية ال�صالم وال تهتم للق�صية الفل�صطينية تتحدث عن جمال عبد النا�صر بفخر 
وال تعرف ملاذا حتتفظ بق�صا�صة كتب عليها خرب االنقالب الذي قاده �صوار الذهب بني كتبها دون 
ذكر ال�صبب وهكذا.. وهي يف النهاية مع الذين يرف�صون ويختارون )ال�صد( لي�ض ل�صبب �صيا�صي 

مر يعزز رغبتها يف االنقالب الذي تقوده هي �صد واقعها و�صد جمتمعها.  بل الن هذا االأ

املصدر :
العدد   - 2007م  28يونيو   - 1428هـ  خرة  االآ 13جمادى  اخلمي�ض  الريا�ض:  جريدة   

14248
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حوار  مع أمل الفاران:

  عن  رواية كائنات من طرب 

$ �أمل �لف�ر�ن متتلك خ��صية قد متيزه� عن �لرو�ئي�ت �ل�صعودي�ت. هذه �خل��صية 
تتمثل يف كونك بعيدة عن �ملدن. وروحك معلقة ب�ل�صحر�ء وذ�كرتك تنهل من ف�ص�ئه� 
�لرو�ئية،يف م�ص�مني  �أثره يف لغتك  �ملك�ن. كيف جتدين  .هذ� �لرتب�ط بينك وبني هذ� 

رو�يتك وكذلك يف �ل�صخو�ص �لذين ينتمون ب�صكل �أو ب�آخر �إىل �ل�صحر�ء؟

- هل الحظت التق�صف يف لغتي، ال�صرامة يف ا�صتخدام ال�صروري منها ح�صب ال�صرورة، 
هناك  يكون  اأال  يف  البدوي  رغبة  ال�صني(  )بفتح  ال�صعر  بيت  روح  من  �صيء  ذلك  اأن  اأعتقد 
ما يثقله، لو اأخذتها هذا املاأخذ �صاأ�صطدم ب�صورة البدوي الكثري احلكي، الذي هو م�صتعد 

للتكاذب لقطع امل�صافات والزمن .ب�صراحة ال اأعرف ال�صبب .

وىل ك�نت �لبطلة مثقفة وم�أزومة بق�ص�ي�ه� �لوجودية .ك�ن �حللم  $ يف رو�يتك �لأ
حد  .�ىل�أي  �لنف�صية  ب�ل�صرية  �أ�صبه  �حل�لة  تلك  .ك�نت  بو�قعه�  يربطه�  �لذي  ف�ص�ءه� 

جتدين �لبعد �لنف�صي بتجلي�ته ح��صًر� يف رو�يتك؟

نه كان حا�صرًا يف حياتي؛ كان حلمي  ول الأ - البعد النف�صي كان حا�صرًا بقوة يف العمل االأ
اأن اأكمل تعليمي يف جمال علم النف�ض، قراأت كثريًا يف تلك الفرتة، ع�صت ما قراأت باأبعاده، 
حتى  ع�صت  ال�صخ�صي  ال�صعيد  على  فاإنني  ال�صايف  البعيد  عاملي  ذلك  اإىل  اأ�صفت  فاإذا 
حالم التي �صردتها يف العمل مل تكن بعيدة عن واقعي، ورمبا  جتارب اخلروج من اجل�صد، االأ
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حالم،  خريات وبنوع اجلنني من االأ للبيئة تاأثريها فاأنا من بلدة تعرف الن�صاء فيها بحمل االأ
حالم اأحيانًا بطقو�ض خا�صة . وي�صتمطرن االأ

$ من ير�صد جتربتك يف �لرو�يتني يجد هن�ك ��صتغ�ًل على �لتكنيك وفني�ت �ل�صرد 
مر وهل �لتكنيك يتخلق من ف�ص�ء �لن�ص �أم �أن �لن�ص يتم �إخ�ص�عه  ..كيف تف�صرين هذ� �لأ

�إىل فنيتك يف �لكت�بة ؟

- ال هذا وال ذاك، التكنيك ي�صغلني فوق ما تت�صور، واأهتم به، اأراقبه يف الروايات، يف 
تدريبية يف جمال عملي يف  لدورة  بوربوينت  اأو يف عر�ض  ال�صور  التقاط  فالم، حتى يف  االأ
اأعدت  طوياًل  عماًل  لدي  اأن  تعلم  هل  اأحيانًا  ويعطلني  الكتابة،  وقت  حتى  ي�صغلني  التعليم، 
كتابته عدة مرات، وكل مرة اأتوقف حني تختطفني تقنية جديدة واأح�صها اأن�صب، فاأكفر بكل 
ما اطماأننت اإليه من قبل من جودة العمل، واأهرب منه فرتة حتى اأعود بتقنية جديدة، ثم ال 

اأ�صتطيع ا�صتخدامها يف العمل ..

$ يف ك�ئن�ت من طرب ك�ن �حلو�ر هو �صيد �لرو�ية.و�أن يتم �لتخفف من �ل�صرد ومنح 
مر مغ�مرة �صردية .كيف هي مع�ن�تك يف جعل �لرو�ية  �مل�ص�حة �لكربى للحو�ر يعد هذ� �لأ

ت�صري بهذ� �لرمت �حلو�ري؟

- كما قلت لك ت�صغلني ال�صينما، اأفكر يف ال�صورة واحلوار، وهذا رمبا قبل ال�صينما يف 
بدايات القراءة عندي كنت اأقفز فوق اأ�صطر الو�صف حني ير�صم الكاتب العامل حول اأبطاله 
اأو الطبيعة اأو نهر جاٍر، مل اأكن اأ�صتطيع حتمل تلك املقاطع فكنت اأجتاوزها هربًا، ورمبا هذا 
ما جعلني اأقلل منها فيما اأكتب حتى و�صلت ملرحلة كتابة كائنات من طرب كان هديف اأال األقي 
كما  راء  االآ بت�صارب  �صاأ�صو�صه  لقارئ  اأترك ذلك  واأن  ال�صخ�صيات،  ال�صخ�صية على  باآرائي 
ت�صو�صني يف واقعي، وفوجئت بهذا النمط يطغى على العمل �صفحة بعد �صفحة العمل الذي 

�صقط على اأوراقي يف �صباح خمي�صي جميل على �صورة حوار مت�صنج بني رجل وامراأته .
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أمل الفاران :

في حوار عن كائنات من طرب

$ �أجد لغتك لغة �ص�رمة ..�ملفردة يف ن�صك �صر�صة .حتى عندم� ي�أتي �لبوح يف �ل�صرد 
حتتفظ لغتك ب�صر�مته� وجديته� ..هذ� �لتع�طي �حل�د مع �للغة مب�ذ� تف�صرينه ؟

- ال اأعرف، حقيقة ال اأعرف، مل اأنظر يومًا للغتي على اأنها �صارمة، وال جادة، وهي تاأتي 
بال�صكل الذي هي عليه وال اأعرف كيف اأجعلها تاأتي ب�صكل اآخر.

$ لحظت �أن �لكثري من �لقر�ء ع�نو� من تعدد �ل�صخ�صي�ت وكرثته� - بل �لبع�ص 
هل   - �لرو�ية  عو�مل  مع  تو��صله  وعدم  �صم�ء  �لأ لكرثة  �لرو�ية  قر�ءة  عن  توقف  منهم 
�صم�ء يف بد�ية  قح�م كل �لأ توقعِت  ردة فعل مثل هذه من �لق�رئ ؟ وم�هو �ملربر �لفني لإ

�لرو�ية مل يكن هن�ك تدرج يف تقدميهم �أثن�ء �ل�صرد ؟

- بعد كتابة العمل قراأته �صقيقاتي وحكني يل عن تعدد ال�صخ�صيات، ثم اأعطيته لزميل 
داب(  �صاعر اأحرتم راأيه فتوقف عند نف�ض النقطة، حني و�صعته بني يدي رنا اإدري�ض )دار االآ
واقعي،  نقل  ال�صدق يف  اأريد  لكني كنت  ال�صخ�صيات،  لتعدد  اإ�صارتهم  تلقيت موافقتهم مع 
فاحلكايات يف بلدتي ال تخ�ض اأهل احلكاية بل اأهل البلدة كلها و�صيكونون على حوافها من 

البداية، وهذا ما اأردت اأن اأمنح القارئ �صورة عنه .

بالطبع اأعرف اأن ذلك قد يزعج البع�ض، وكانت مغامرة باأن يرتك بع�ض القراء الن�ض 
وىل، لكنك تعرف اأين مل اأبحث عن ال�صهرة يومًا وال عن ال�صعبية، واأن القارئ  يف �صفحاته االأ
ن من ميتلك ال�صرب ليقراأ �صيملك  �صماء ويوا�صل، الأ اأريده هو من �صيتحمل م�صقة االأ الذي 
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- من وجهة نظري - القدرة على اأن يرى جماليات الن�ض .

$ �لعنو�ن ك�ئن�ت من طرب ..ول طرب يف �لرو�ية - مل تكن �أجو�ء �لن�ص حتتمل هذ� 
�لعنو�ن - م� ر�أيك ؟

- اأردت اأن اآخذ الفكرة ال�صائدة عن اأهلي )الدوا�صر( واأطرحها، اأهل الطرب لي�صوا يف 
حالة طرب دائم .الطرب عند الدوا�صر مو�صوع يتناوله البع�ض بخفة، لكن ال اأحد يعرف عمق 
امل�صاألة، وهي م�صاألة بداأت ت�صغلني منذ بداأت اأكتب ق�ص�صًا من روح املكان واأهله ابتداء بـ« 

حرمة ثم يوم هناك، و رمل  وكلما ان�صغلت به اأدركت �صعوبة تناوله .

�صلوب �لذي ميزج م� بني  �أن ت�صنع �حلو�ر بهذ� �لأ $ �عتقد ك�نت �صعوبة للموؤلفة 
�صئلة ويريد �أن ي�صعد حدة �ل�صر�ع يف �حلدث وم� بني �حلو�ر �لك��صف  �حلو�ر �لذي يثري �لأ
لدو�خل �ل�صخ�صي�ت ..�إىل �أي حد جعل غي�ب ع�مر يف نكهته �لبولي�صية يتع�ي�ص مع �حلي�ة 

�مل�صتمرة ل�صخ�صي�ت �لرو�ية؟

- احلوار بالن�صبة يل �صنعته مبتعة وب�صعوبة، وحاولت فيه قدر ما ا�صتطعت املوازنة بني 
فاعاًل يف احلكم على  اأي�صًا م�صاركًا  ليكون هو  للقارئ  ما ذكرت حري�صة على ترك جمال 
ال�صخ�صيات .عامر اأردته غائبًا حا�صرًا باأل�صنتهم التي تتناوله فتف�صح دواخلها حني تعريه 

هو .بالطبع ما كنت اأ�صتطيع جعلهم ي�صكلونه بطرق متعددة لو كان حا�صرًا .

�أنِت جيدة يف كت�بة �صخ�صية �لرجل ب�صكل ع�م ..لديك ذ�كرة تدري بتف��صيل �لرجل.لذ�   $
مر؟ نثى ..كيف تف�صرين هذ� �لأ تتفوق ذ�كرتك عندم� تكتب �لرجل وترت�جع عندم� تكتب عن �لأ

ن حني تقر يا طامي اأين  - املراأة دائمًا تتهم باأنها ال جتيد ت�صوير الرجل فيما تكتبه، واالآ
اأعرف كيف اأكتبه تقول اإين ال اأر�صم املراأة جيدًا !اأي�صتكرث تفكريك املنحاز للرجل علي اجلمع 

بني املح�صنني .

نثى �ل�ص�بة رو�ئي� �أنِت �أقل.. رمب� عج�ئز ك�ئن�ت من طرب ك�نو�  $  �أي�ص� يف جت�صيد �لأ
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�أكرث خ�صوبة �صردية يف �لرو�ية.مل�ذ� �لتدفق �ل�صردي ك�ن من ن�صيب �لن�ص�ء �لكبري�ت ؟

جيب عن هذا ال�صوؤال. - ا�صرح يل كيف اأنا اأقل الأ

نك و�قعة �أ�صرية لنموذج نورة ..هن�ك �نحي�ز م� لتلك  $ وهج نورة �ل�صردي �ل�صئيل لأ
�ل�صخ�صية ..لكن هذ� �لنحي�ز �أ�صعف تلك �ل�صخ�صية؟

- نورة �صخ�صية �صعيفة اإن�صانيًا، واأعتقد اأين اجتهدت يف ر�صم هذا ال�صعف يف م�صاعرها 
جتاه عامر، من�صور، طارق، وحتى يف عالقتها باأهلها و�صديقاتها ..

بررِت  ..لكن  و�قعن�  يف  �ملحقق  ل�صخ�صية  وجود  ل  �أعتقد   .. ط�رق  �صخ�صية  عن   $
هذه �ل�صتع�نة ب�صخ�صية ط�رق ليلعب دور �ملحقق. ومع هذ� مل يتم تعميق وجوده ..�أي�ص� 
لهذه  تنظرين  .كيف  �لق�صية  يف  بحثه  ه�م�ص  على  �لغر�مية  عالق�ته  ��صت�صه�ل  هن�ك 

�ل�صخ�صية؟

عامر،  تاريخ  ينب�ض  العائلة  من خارج  �صخ�ض  اإيجاد  الفني  كان مربره  وجود طارق   -
اأما  عنه،  عامر  اأهل  يعرفه  ال  ما  على  القارئ  باإطالع  ي�صمح  ما  احلركة  حرية  من  ولديه 
ا�صت�صهال عالقاته الغرامية فقد كانت عالقتني مع قرينتي عامر، وهذا نف�صيًا ممكن، حني 
تبحث يف تاريخ �صخ�صية وتاأ�صرك قد تتماهى معها، وتريد اأن مت�صي يف الدروب التي م�صت 
فيها، وتعي�ض التفا�صيل التي عا�صتها، ومل يكن هناك ا�صت�صهال يف الغراميات، فعالقته بنورة 
اأما �صماح فقد  اأنه مل يقع حتى يف غرامها،  احرتمت احلدود التي يفر�صها املكان، واأعتقد 

كانت �صخ�صية الفتة، ومع ذلك اأي�صًا وقف عند حد معني فيها مل يتجاوزه .

$ للمرة �لث�نية ل ت�صمي �أمل �لف�ر�ن �ملك�ن يف رو�يته�.وهي تكتفي مب�صمى )�لديرة(.
وىل )روحه� �ملو�صومة به( وكررت تغييب �ل�صم يف )ك�ئن�ت من طرب(  فعلته� يف رو�يته� �لأ
ول �أعرف مربر عدم ذكر �ل�صم برغم ذكره� لعديد من �ملن�طق)�لري��ص،جدة، �لط�ئف، 

�لق�صيم،�أبه�( وهي �أم�كن جرت فيه� �أحد�ث ل�صخو�ص �لرو�ية؟

حد يف املكان  اأخرى ال اريد الأ لت�صويق العمل، ومن ناحية  اأريد االتكاء على املكان  - ال 
- كما ح�صل معي عدة مرات مع عدة ق�ص�ض - اأن يفرت�ض اأنها حكايته واأنني اأبوح بها دون 
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اإذنه .

إ�ص�ر�ت للحب.ف�حلي�ة يف بيئة �لرو�ية  $ لي�ص هن�ك حب حقيقي يف �لرو�ية.هن�ك �
ل ت�صمح ب�حلب �لعميق. و�إن ك�نت �ل�ص�ردة ح�ولت تخليق حب يف قلب نورة للمخرب ط�رق 
وجعلت �ملخرب يتجه يف حبه ل�صم�ح �إحدى ع�صيق�ت ع�مر. �إل �أن تلك �حلك�ي�ت �لع�طفية 

مل تكن مقنعة مت�م�ً؟

- �صاأتوقف عند حكاية اأن املكان ال ي�صمح بحب عميق فذلك غري �صحيح اإطالقًا، اأما اأن 
احلكايات العاطفية مل تكن مقنعة فاأنا مل اأكتب حكاية حب، واحلب مل يكن �صاغلي يف العمل، 

واإن جاء فيه .

من  �لنج�ة  ح�ولت  �لرو�ية  �صخو�ص  بني  �حلو�ر  يف  �ل�ص�ردة  �أن  للنظر  �لالفت   $
إلب��صه� �ملوتى  إلب��صه �صيئ�ً من �لكر�م�ت �لتي ع�دة م� يتم � �أ�صطرة هذ� �لختف�ء �أو حتى �
و�ملفقودين. بل ك�ن �حلو�ر يتجه �إىل ��صتنط�ق �ل�صخ�صي�ت وكيف ترى �صرية ع�مر. م� 

إليه من غي�ب ع�مر ؟ �لذي كنِت ترمني �

ال  اأ�صفار  يف  الغائبني  منذ  هلي،  الأ اجلمعية  الذاكرة  يف  مغرو�صة  اأمل  حكاية  الغياب   -
يعودون منها باجتاه البحرين، ثم باجتاه البرتول، وبينهما جنوبًا باجتاه اليمن، ودوما غيابات 
ح�صا�ض بالفقد قدمي، وقد يكون رمزًا لفقد  من تاأكلهم ال�صحراء .قد يكون الغياب رمزًا الإ
هلي طرق غريبة يف التعامل معه، يف تقبله، يف احلديث عنه، واأنا فقط  اآخر ..اأما املوت فالأ

اأر�صد ما اأرى .
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الروائية ليلى الجهني

ولم ال أهرب من أضواء تسلط علي وليس على ما كتبت ؟

$ زمن البراءة كتبت ليلى الجهني رواية وقال: وداعاً... كيف كانت تلك 
الرواية.. وكيف ُكتبت.. وأين هي اآلن ؟ 

- اأعدتني ل�صنوات طويلة اأكاد ال اأ�صدق اأنها م�صت. ال اأدري ماذا تق�صد بـ : كيف كانت تلك 
الرواية ؟ كانت كتابة خرجت من روحي الغرة - اأيامها - وكتبتها دون اأن اأخطط لن�صرها اأو حتى 
اطالع اأحد عليها. كنت اأجرب ال اأكرث وال اأقل. حتى عندما اأر�صلتها ل�صفحة ثقافة يف الريا�صية 
مر، هكذا حلظة واحدة  اأن جتد تلك احلفاوة اجلميلة، وم�صى االأ مل يدر يف خلدي ولو للحظة 

ميكن اأن تغري احلياة، ون�ض واحد كذلك ميكن اأن ي�صعك على طريق مل تخطط لل�صري عليه. 

$ مل�ذ� تكتبني... ومل�ذ� ك�ن خي�رك �لرو�ية ؟ 

- ملاذا اأكتب ؟ رمبا كي ال اأموت. ال اأدري، لكن الكتابة كما َكتبُت مرة : طريق وعر ملعرفة 
الذات. لدي جماهل كثرية، اأحالم جمهدة، اأحزان ال ي�صعها البكاء، خيبات، خيبات ال انتهاء 
خرين اأن ي�صنفوا  لها، ولوال الكتابة ملُت. ثم اإين مل اأخرت الرواية، اخرتت الكتابة وتركت لالآ

ما كتبت : رواية، ق�صة... الخ. 

�لنق�د عن  �لقن�عة مب� يكتبه  �لعبث !! وهل هي عدم  �لكت�بة لديك نوع من  $ هل 
جت�ربك �لرو�ئية. 

اأن الكتابة لدي نوع من العبث.  اأ�صاأت التعبري عن نف�صي اإىل درجة ظننت معها  - هل 
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هناك  لي�ض  ثم  العبث.  من  اأنفر  ما  قدر  �صيء  من  حياتي  يف  اأنفر  وال  عبثًا.  الكتابة  لي�صت 
)جتارب( روائية حتى اأبدي ر�صاي اأو �صخطي عما ُيكتب عنها. 

$ �لرثثرة عن �لكت�بة هل ت�صبه �لكت�بة ذ�ته� ؟

عوام املا�صية   - ل�صت من الذين يرثثرون عن �صيء حتى الكتابة. هكذا يقال. خالل االأ
اكت�صفت اأين مفتونة بالكتابة عن الكتابة. ت�صحرين حلظة الكتابة، ي�صحرين اأكرث تلك اللحظة 
التي اأقراأ فيها ما كتبُت ثم اأت�صاءل بده�صة عما اإذا كنت اأنا حقًا من كتب تلك الكلمات. ولذا 
اأحاول دائمًا الكتابة عن تلك اللحظات، ورغم ذلك اأح�ض باأال �صيء يعدل الكتابة حتى الكتابة 

عنها. 

مع  تتع�ملني  كيف  �أنِت  �أ�صي�ء(  ك�أنه�  �لكلم�ت  يع�ملون  طف�ل  )�لأ فرويد:  يقول   $
�لكلم�ت؟ 

- كاأنها اأرواح. 

مط�لبه�  وله�  �ل�صهرة  ت�صنع  �لكت�بة  تكتبني..  هذ�  ومع  �ل�صهرة  ترغبني  ل   $
ومك��صبه�.. فلم�ذ� تهربني من �ل�صوء �لذي ينتج عن �لكت�بة ؟ 

اأ�صواء ت�صلط علي ولي�ض على ما كتبت ؟ هذه هي النقطة التي مل  - ومل ال اأهرب من 
اأما ما ينجم عن الكتابة  اإال بالكتابة،  خرين يفهمونها. ل�صت مهوو�صة  اأعرف كيف اأجعل االآ
من �صهرة/�صوء فلي�ض داخاًل اأبدًا يف ح�صاباتي. هل تبدو هذه م�صاألة مع�صلة كي يطلب مني 
تربيرها دائمًا ؟ عندما يكون هناك ما ي�صتحق �صاأثبت لل�صوء، وعندما اأكون خالية من مباهج 

الكتابة ف�صاأنطوي على حزن خوائي وحييييييدة، ولن األوم اأحدًا. 

$ تبدو روؤيتك للم�صهد �لثق�يف �صب�بية.. ولك موقف يجعلك تخت�رين �لعزلة.. كيف 
تنظرين للم�صهد �لثق�يف من ز�ويتك �حل�دة؟

تنا�صبني، هذا خياري  نها  الأ العزلة  لي�صت حادة. اخرتت  وزاويتي  لي�صت �صبابية،  روؤيتي   -
الذي مل اأمل اأحدًا عليه، والذي �صاأحتمل )عواقبه الوخيمة( ب�صجاعة. �صاأظل نائية عن هذا امل�صهد 
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نه قائم بي ودوين، وال اأعتقد اأن غيابي عنه يقلقه!! ولن ي�صريه اأبدًا اأال اأكون جزءًا منه ؛ الأ
ت�أ�صرية  على  �أقط�به�  �أحد  من  �أح�صل  �أن  دون  �لثق�فية  �ل�ص�حة  �قتحمت   : قلِت   $
دخول، ودون �أن يكفلني �أحدهم. �لذ�كرة تقول �إن حممود تر�وري منحك ت�أ�صرية �لدخول 
�إىل هذ� �لع�مل عندم� ن�صر رو�يتك يف جريدة �لري��صية )وق�ل ود�ع�ً( وك�ن قلمك مغموًر� 
يف ذلك �حلني.. �ألي�ص من حق حممود �أن متنحيه �ل�صكر على فتح ب�ب �لبد�ي�ت لقلمك؟ 

- �صكرًا يا حممود، �صامع، ترى ال�صمريي يقول اإين ما �صكرتك. 
جمل �أن تقويل ر�أيك يف ميمونة...  $ جميل �أن حر�صتك �أن تقويل �صكر�ً ملحمود.. �لأ

وم� هو ت�أثري حممود يف م�صريتك �لبد�عية ؟

- �صاأظلم ميمونة اإذ اأقول راأيي فيها يف حيز �صغري عابر كهذا. اأما عن تاأثري حممود يف 
يام كي جتيب عنه.  بداعية فهذا �صوؤال مرتوك لالأ م�صريتي االإ

ن تقويل عن رو�ية ميمونة... ل تبخلي ب�صه�دتك  $ �مل�ص�حة ك�فية لأ

- واهلل ماين بخالنة. دعها مل�صتقبل قريب باإذًا اهلل. 
$ عندم� ف�زت رو�يتك بج�ئزة �ل�ص�رقة لالبد�ع.. تلك �لليلة م�ذ� فعلِت ؟ 

- ب�صدق مل اأمن. 
$ مل تن�مي !!. م�ذ� فعلِت ب�لتحديد ؟ 

- ال �صيء. ع�صت فرحي حتى اآخره. 
$ يف �لرو�ية ك�نت كت�بتك عن جدة كت�بة مهوو�صة. هل �أنِت ق�درة على �لكت�بة عن 

مدينة �خرى ؟

مر بالقدرة ؟ - ماذا تعني مبهوو�صة ؟ ومل تربط االأ
$ �أعني بــ مهوو�صة �أنك كتبِت جدة بهو�ص �لع�ص�ق.. هل تركت جدة لغريه� من �ملدن 

مك�ًن� يف ذ�كرتك لكي تكتبي عنه� يف رو�ية �أخرى ؟

وحده  ولي�ض احلب  اأحيانًا،  اإىل حد مذهل  متباينة  م�صاعر  فيك  تثري  كالنا�ض  املدن   -
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ما يدفعنا اإىل الكتابة، الكره اأي�صًا يفعل ذلك. ولي�ض �صرطًا اأن حتب مدينة كي تكتب عنها، 
لدي مدن اأكرهها ب�صدة، ولو حاولت لكتبت عنها كي اأتخل�ض من فكرة اأين مل اأقل لها : كم 

اأكرهها. 
$ )ومل �أر ب�صر�ً مهوو�ص�ً بت�صمية �ل�صي�ء من حوله مثلي حتى �لن��ص كنت �منحهم 
هذ�  من  �صيًئ�  متنحينن�  وهل  �ل�صي�ء..  بت�صمية  مهوو�صة  �أي�ص�  �أنِت  هل  ��صم�ئهم(  غري 

�لهو�ص ومالحمه يف �ل�صم�ء ودللته� ؟ 

با يف الرواية ولي�ض هو�صي.  - هذا هو�ض �صَ
$ �ملمثلون و�أ�صم�وؤهم و�صخ�صي�تهم ك�ن لهم ح�صورهم يف �لرو�ية.. حدثين� عن هذ� 

�لتق�رب مع لغة �حلي�ة �ليومية.. وم�ذ� عن دللته يف �لرو�ية ؟ 

اليومية  حيواتها  لها  �صابة  �صخ�صيات  تتناول  والرواية  تقارب  هناك  يكون  ال  وكيف   -
فكار التي ت�صود  بتفا�صيلها ال�صغرية ؟ كتبت عن �صخ�صيات رمبا مل تكن را�صية عن بع�ض االأ
منعزلة عنه حتلم  ولي�صت  املجتمع  تيار حياة هذا  النهاية منخرطة يف  لكنها يف  جمتمعها، 
بالقادم رغم ياأ�صها منه، وتقراأ ال�صحف رغم اأال �صيء فيها �صوى اخليبات، وتتابع القنوات 

غاين، فكيف ُينتظر منها اأن تعرب عن نف�صها ؟ التلفزيونية )وترى( االأ
$ من �لرو�ي�ت �لتي قر�أته� ليلى هل تذكرين �صخ�صية رو�ئية �صيطرت عليك.. وكيف 

هي عالقتك مب� يكتبه �لخرون. ؟

مر �صيطرة، لكني اأتذكر دائمًا اآ�صيا العلما يف رواية اأهداف �صويف  - ال اأدري لي�ض يف االأ
: يف عني ال�صم�ض. فتنتني هذه ال�صخ�صية بتفا�صيلها : اأحزانها واأفراحها وخيباتها وخماوفها 

واإحباطها وعجزها و�صعفها. اأعتقد اأين �صاأظل اأذكرها دائمًا ال ل�صيء �صوى اأين اأحببتها. 
املوت يا �صبا ؟ املوت ؟ امل جتدي غري املوت.. جبانة / اأرنبة رعديدة لن ا�صاحمك اإذ 

اخرتِت ا�صهل الطرق للمجابهة( هل املوت كذلك حٌل �صهل !! وكيف هي روؤيتك لهاج�ض املوت؟ 

با، اأو هكذا اعتقدت عندما تك�صف لها امل�صري املعتم الذي ينتظرها، وهو  - هكذا راأته �صَ
م�صري - كما ميكن اأن يوافقها كثريون - اأ�صد رعبًا من املوت ذاته. اأيكون املوت هاج�صًا ؟ 
ليته، لكنه لي�ض كذلك بل هو يقني فادح. واأ�صتطيع اأن اأقول ب�صدق اإين ال اأخاف اأن اأموت، بل 
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حبة. اأحيانًا توؤرقني يف الليل اأفكار ت�صطخب يف اأعماقي عن موت اأحدهم. لقد  اأخاف موت االأ
بهاء طاهر يف : �صرق النخيل عن اأمنية ع�صية لطاملا متنيتها عندما كتب : )لو اأنَّا منوت  عربَّ
معًا. لو اأن النا�ض كالزرع ينبتون معًا ويح�صدون معًا فال يحزن اأحد على اأحد وال يبكي اأحد 
على من يحب. لو يح�صد زرع الب�صر الذي ينبت معًا كله يف وقت واحد، ثم ياأتي نبت جديد 

يخ�صر ويكرب، ال يذكر �صيئًا عما �صبقه وال يفكر فيما �صيجيء(. 

$ يف �لرو�ية ك�ن هن�ك هذي�ن �أنثى �ص�خطة على كل �صيء ومهزومة من كل �صيء.. 
هل ح�لة �لهذي�ن هذه تنتج رو�ية ؟ 

- األ�صت تناق�ض نف�صك يف هذا ال�صوؤال، فاأنت تقول عنها : رواية، ثم تعود لت�صاأل اإن كان 
الهذيان ينتج رواية ؟

$ م� ق�صدته �لهذي�ن �لذي ي�أتي على �صكل نزف ل ينتهي.. هل ب��صتط�عتك �صبطه 
حتى يخرج يف �صكل تد�عي�ت �صردية وليكتمل رو�ية. 

ن الن�ض ُكِتب وطبع.  ن اأن اأقرر ما اإذا كان ذلك يف ا�صتطاعتي اأم ال ؛ الأ - ال ميكنني االآ
لكني اأترك احلكم على ذلك ملن قراأه اأو �صيقروؤه. 

$ من �لذي يده�صك رو�ئي�ً يف �مل�صهد �ملحلي ؟ 

- اأده�صني عبده خال يف : املوت مير من هنا، وباغتني حممود تراوري يف : ميمونة. 

ميمونة  يف  �ملب�غتة  مالمح  وم�هي  هن�..  من  مير  �ملوت  يف  �لده�صة  �صر  هو  م�   $
تر�وري؟

- الده�صة واملباغتة تنبعان من اأن تكت�صف اأنك ال تعرف الوطن الذي حتيا فيه، اأو اأن 
ُمَغيَّب عنها. على هذا الرمل عوامل كثرية  اأنك  اأو  ُمَغيَبة عنك  اأن كثرًيا من تفا�صيله  تدرك 

تنتظر فقط من يغامر ويكتب. 

�صطورية.. وكيف جتدين جتربته� �لرو�ئية ؟  $ �مل تده�صك عو�مل رج�ء ع�مل �لأ

- رجاء عامل روائية جديرة باالحتفاء والتقدير. رمبا ال يتوا�صل كثريون مع ما تكتبه، 
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قل.  لكنه عامل ثري متفرد جدًا حمليًا على االأ

$ هل حدث ذ�ت مرة ب�أن �مر�أة م� ق�لت لك : �ن� �صب� �و �نه� ت�صبهني ؟ 

- ال. الذي حدث اأن اأنا�صًا كثريين ُفِتُنوا بـ : جدة كما �صورتها الرواية. 
$ �لق�صة �لق�صرية م�ذ� تبقى له� يف مغ�مرتك �لكت�بية؟ 

�صفل من قلبي حيث تركت اأ�صياء اأخرى كثرية غريها،  - حماوالت تركتها يف الدرك االأ
لي�ض عن ياأ�ض لكن عن قناعة باأنها لن تقولني. 

$ هل �جلر�أة وحده� ك�فية جلعل �لرو�ية تنجح جم�هريًي� ؟

- عن اأي رواية تتكلم ؟ عن الفردو�ض اليباب ؟ اإن كان ثم جراأة فيها فهي اجلراأة التي 
و�صفت الواقع كما هو دون اأن تزيفه اأو ت�صبغ عليه مالئكية لي�صت فيه، وهي جراأة اأعتز بها 
وال اأنكرها، ولو كان ما طرحته جريئًا فقط دون اأن يكون اإن�صانيًا وموجعًا ملا اهتم بها اأحد وملا 

كتب عنها اأحد اإال ليلعنها. 
حممد  من  ن�ص�ئية  ن�صخة  �ملحلي  �لرو�ئي  �مل�صهد  يف  لدين�  يكون  ب�أن  تظنني  هل   $

�صكري؟ 

- )الظاهر ما منت البارح كوي�ض. �صاأعترب هذا ال�صوؤال هذيان حمموم واطن�صه(. 
$ ولي�ص م� قلته هذي�ن�ً عن �لن�صخة �لن�ص�ئية ملحمد �صكري يف �لرو�ية �ملحلية.. وهو 

ج�بة؟ �صوؤ�ل ي�صتحق �لإ

- بالن�صبة يل فاأنا اعتقد ان من امل�صتبعد ان نحظى بن�صخة )رجالية( من حممد �صكري، 
وهذا راأي �صخ�صي جًدا يعود اىل قناعتي باأن لي�ض هناك وعي مكتمل، وال ظرف اجتماعي 
مت�صامح ميكن لرجل ان يعري نف�صه فيه بالطريقة التي مار�صها حممد �صكري، فكيف تنتظر 
ذلك من امراأة. حممد �صكري نف�صه ا�صطر اإىل حذف مقاطع من )اخلبز احلايف( عندما 

ترجمت اىل العربية. امتنى ان تكون فكرتي قد و�صحت. 
$ من يهمك ر�ص� �لن�قد �أم �ملتلقي ؟ 

- يهمني ر�صا ربي )وب�ض(. 
$ م� �لذي ل �حد يعرفه عن ليلى �جلهني... هن� م�ص�حة ك�فية ب�أن حتدثن� ليلى عن 
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ليلى. 

اأتقن  ال  ين  الأ ؛  نف�صك  فيها حتدثي عن  ُيقال يل  التي  تلك  واأ�صعبها  اللحظات  اأثقل   -
اأن تزعج  ي�صتحق  اأمر ال  اأنه  ليلى فثق  اأحد عن  واإن كان ثم �صيء مل يعرفه  احلديث عنها. 

خرين به.  االآ

املصدر :
جريدة االقت�صادية:  2004.
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