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«قضية التمويالت األجنبية لمنظمات المجتمع المدني» ،وتخرج من
السجن بعد أن يطالبوها بالتنازل عن الجنسية المصرية وتضطر للعودة
إلى أميركا مرة أخرى .في نهاية الحوار الذي حصل عبر البريد اإللكتروني،
سألتها« :يرى بعضهم أنك شخصية خيالية؟ مجرد شخصية روائية ال
تملك مصيرها استخدمها فشير للتعبير عن أفكاره .شخصية مهزومة
ربما مثل شخصيات واقعية ساهمت في هزيمة الثورة؟» .أرسلت
ضحكاتها قبل أن تجيب« :أنا أتلقى الهزائم لكني لست شخصية انهزامية،

بالعكس .أنا أرى النصر بعيني ،لكنه في األفق .أدرك أني هزمت مع
من هزموا ،ألننا جماعة واحدة ،لكني لست انهزامية إطالقًا .بالعكس،
تهمتي األساسية أني متفائلة ومنبتة الصلة بالواقع .أما عن كوني
شخصية خيالية ،فلست أدري ما الفارق أن أكون خيالية أو حقيقية .هل
«سي السيد» شخصية خيالية أم حقيقية؟ ماذا يبقى من الشخصيات
الحقيقية غير الصورة والذكرى؟».

مصر ستخرج من «كل هذا الهراء»
قـ ـب ــول ال ـه ــزي ـم ــة .ال ـه ــزي ـم ــة كــالـنـصــر
بــالـضـبــط .وك ــي ينتصر ط ــرف ،يجب
هــزيـمــة ط ــرف .وبــالـتــالــي يـجــب تقليل
الدراما املصاحبة للهزيمة ،وقبولها.
ث ــال ـث ــا ي ـج ــب ت ـق ـبــل ن ـت ــائ ــج ال ـهــزي ـمــة.
االسـتـعـبــاط واملـكــابــرة والـعـنــد وهــراء
«رفــض الهزيمة» هــي حالة مــن إنكار
الــواقــع ال تفيد صاحبها أبـ ـدًا ،مهما
قــال وح ــاول إع ــادة صياغة املــوضــوع.
إذا خسرت ،عليك دفع ثمن خسارتك،
سواء أكان معك حق أم ال .وهذا معناه
أن تعيد حـســابــات املستقبل اعـتـبــارًا
مــن النقطة الـتــي وصـلــت إليها ال من
الـنـقـطــة الـتــي كـنــت واق ـفــا عـنــدهــا قبل
الهزيمة .ال يمكنك تغيير املاضي .قد
يمكنك تغيير املستقبل ،لكن املاضي
مـ ّـر وأوصلك إلــى حيث تقف .ركــز إذن
على الخطوة الـقــادمــة مــن حيث تقف
(ال من حيث تستحق الوقوف) .وهذا
هو مفتاح التعامل مع الهزيمة.
¶ ملــاذا وافقت على اقـتــراح عمر بــأن يكتب
حكايتكما عز الدين فشير؟ كان مبرره أنه
يرتبط بعالقة صداقة بأبيه .هل كانت هذه
املعرفة كافية أم ّ
ألن عز سبق أن كتب «باب
الخروج» التي يتنبأ فيها بما جرى للثورة
في ما بعد؟
ال أعرف فشير هذا ،ولم أقرأ له من قبل.
عـمــر ق ــال إن ــه يـعــرفــه ،ول ــو ك ــان يعرف
أي شخص آخ ــر ،لشجعته .حكايتنا
ال ت ـح ـتــاج روائـ ـي ــا م ــوه ــوب ــا .تـحـتــاج
فقط لشخص لــديــه الشجاعة لنقلها
بأمانة ،وعمر قال إنه فعل ذلك من قبل
مــع أبـيــه .خوفي كله كــان تــراجــع عمر
عن فكرة نشر الحكاية ،وهو ما كاد أن
يفعله بعد سفري ،لكني أرسلت أهدده
أني سأنشر القصة باإلنكليزية إن لم
يـنـشــرهــا ه ــو .وغــال ـبــا ألن ــه ال يـعــرف
غير فشير هــذا ،فقد أعطاها لــه .على
أي حــال ،املهم هو حكايتنا ال حكاية
فشير.
¶ لكن في النهاية اخترتما روائيًا من حقه
العبث فنيًا بالحكاية وعدم التزامها من أجل
الفن ،هل التزم فشير الحكاية؟
أعتقد أن ــه التزمها أو ح ــاول االل ـتــزام.
على العموم ،هو أرسل لنا املسودة ،أنا
وعمر ،وتناقشنا سويًا فيها وأدخلنا
ت ـعــديــات ع ــدي ــدة ألن ــه أح ـيــانــا أخـطــأ
فــي فـهــم مـشــاعــري وم ــا ك ــان ي ــدور في
رأســي ،أو عمر هو الذي أخطأ في نقل
هذه املشاعر له .لكني راجعت كل هذا
وأرسلت له التعديالت واحترمها كلها.
¶ هل كان فشير مخلصًا لحكايتكما؟ ما
رأيك في روايته /روايتكما؟
أظ ــن ذلـ ــك ،ل ـكــن م ــا ل ـفــت ن ـظ ــري ليس
اإلخــاص أو عدمه ،بل كيف أصبحت
قـ ـصـ ـتـ ـن ــا روايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا وضـ ـع ــت
تـفــاصـيـلـهــا م ـع ــا .الـحـقـيـقــة أن ــي حني
ق ــرأتـ ـه ــا ،ف ــوج ـئ ــت .ال ــوي ــك إن ـ ــد ال ــذي
قضيته مع عمر كان لطيفًا ،وأراحني
ن ـف ـس ـي ــا وجـ ـس ــدي ــا وسـ ــاعـ ــدنـ ــي عـلــى
ال ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن م ـ ـصـ ــر ،كـ ــأنـ ــي غـسـلــت
جسمي وروح ــي مـمــا عـلــق بـهــا أثـنــاء
ه ــذه ال ـس ـن ــوات .لـكـنــي ل ــم أن ـظ ــر لـهــذا
الــويــك إنــد بــاعـتـبــاره رواي ــة ،لــم أشعر
بــأنــه روايـ ــة إال عـنــدمــا قــرأت ـهــا «عـلــى
بـعـضـهــا» ،وبــالـتــرتـيــب وبــاملــزج الــذي
قام به فشير .ومن ساعتها وأنا أسأل
نفسي كم مرة عشت ما يمكن أن يصبح
رواية ولم أالحظ .وكم شخصًا يعيش
ت ـجــارب تـصـلــح ل ـلــروايــة ،لكنها تظل
حـبـيـســة تـجــربـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة؟ ربـمــا

الكتابة من خلفية دبلوماسية
أبوه الروحي الشاعر محمود درويش ،منه تعلم كيف تكون
اللغة كاشفة .أما أساتذته في الرواية ،فكثيرون ،ربما كان
ماركيز أبرزهم .منه تعلم أن تكون الجملة األولى للعمل مثل
«رصاصة» حتى ال ينشغل القارئ بالحدوتة بقدر انشغاله
ببناء العمل الفني وتقنياته وشخوصه .السرد التقليدي
بالنسبة إليه خداع للقارئ .منذ البداية ،يكشف له ما يريد
أن يقوله ،لكنه يراهن بعد ذلك على «املتعة» باعتبارها غاية
الكتابة الكبرى .عز الدين شكري فشير ( )1966ليس فقط
روائيًا أصدر سبع روايات ،وصلت اثنتان منها إلى جائزة
«بوكر»« :غرفة العناية املركزة» إلى القائمة الطويلة في الدورة
األولــى للجائزة ،و«عناق عند جسر بروكلني» إلى القائمة
الـقـصـيــرة ( .)2011هــو أيـضــا أس ـتــاذ للعلوم السياسية،
ودبـلــومــاســي عمل فــي الـخــارجـيــة املـصــريــة لـسـنــوات ،قبل
أن يطلب الحصول على إجازة مفتوحة ،وهو أيضًا محلل
سياسي ،وكاتب مقال .سافر إلى أميركا للعمل في إحدى
جامعاتها أسـتــاذًا لــأدب العربي منذ عــام «ألن امللل كان
يقتلني في القاهرة» كما قال.
التعدد إذًا أبرز سماته ،لكنه يؤمن «بأن مقعد الروائي أهم
بكثير من مقعد السياسي» .على مستوى الكتابة ،نجد

يحتاج كــل منا لــروائــي يصاحبه في
حياته ويــأخــذ منها لقطات يضعها
مــع بعضها فــي إط ــار يـخــرج مــا فيها
مــن ج ـمــال وم ــن أل ــم ومـعـنــى كــي يــراه
هو نفسه .قد يحتاج كل منا أن يكون
روائ ـي ــا ،ول ــو حـتــى بينه وب ــن نفسه،
وهو ينظر إلى حياته وتفاصيلها .قد
يجعل هذا الحياة أجمل ،أو حتى أكثر
ً
احتماال.
¶ أال تشاطرينني الــرأي بــأن فشير أعطى
بعدًا سوداويًا للحكاية؟ أليس للثورة نقاط
مضيئة أم ّأن ألـعــاب الــروائــي أضــافــت هذه
السوداوية ألسباب فنية؟
ت ـق ـصــد ع ـم ــر؟ ف ـش ـيــر ل ــم ي ـف ـعــل شيئًا
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ت ـن ـق ـي ــة ال ـ ـح ـ ــوار وإضـ ــافـ ــة
ب ـعــض ال ــوص ــف الـ ــذي ح ـك ــاه ل ــه عمر
كــي يفهم مـغــزى ال ـحــوار بيننا .الــذي
أع ـط ــى ال ـح ـكــايــة ب ـعــدهــا الـ ـس ــوداوي
هــو صديقي عمر ال ـســوداوي الكئيب
ال ـي ــائ ــس .ه ــو ال ـ ــذي ي ـس ــود الـحـكــايــة
ف ــي وج ـهــه ووجـ ــه م ــن ي ـح ــب .ق ـلــت له
ساعتها إن حكايته منشئة للحكاية
ال م ـجــرد مـ ــرآة ل ـهــا وغــال ـبــا ل ــم يـفـهــم.
س ـخــر م ـنــي وهـ ــي ع ــام ــة عـ ــدم الـفـهــم
ع ــادة .حــاولــت أن أفهمه أنــه عندما ال
ي ــرى س ــوى الـ ـك ــوارث ف ــي ك ــل حـكــايــة،
فإنه يحول هذه الحكايات إلى كوارث
حقيقية .في كل موقف فتحة ،في كل
حائط ثقب .هناك وسيلة لتسلق أي
عــائــق أو االل ـت ـفــاف ح ــول ــه .إذا وقـفــت
أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــدار وص ـ ــرخ ـ ــت أن ـ ـ ــه ي ـســد
طريقك وأنــك مقضي عليك ال محالة،
ث ــم انـ ـه ــرت بـ ـك ـ ً
ـاء ع ـل ــى األرض ،فــإنــه
بــالـتــأكـيــد سيقضى عـلـيــك .إذا وقفت
وتــأمـلــت ال ـجــدار وبـحـثــت عــن وسيلة
لـلـتـعــامــل م ـعــه ،ع ــن فـتـحــة أو ثـقــب أو
عتبة أو سلم أو طريق التفافي أو نفق
أو أي ش ــيء ،أكـيــد فــرصــك فــي النجاة
ستزيد .عمر يلجأ إلــى البكاء والنوم
واالس ـ ـت ـ ـسـ ــام ل ــاكـ ـتـ ـئ ــاب واإلغ ـ ـ ـ ــراق
فــي وص ــف الـجــوانــب البشعة لواقعه
ال ـت ـع ـي ــس .وأن ـ ـ ــا م ـع ــه فـ ــي أن واق ـع ــه
تـعـيــس ،لـكــن وســط كــل هــذه التعاسة

3

أنفسنا فــي كــل روايــاتــه أم ــام ح ــدث ،يتعدد روات ــه .يقول:
«كل يرى حسب زاوية نظره ،وموقعه ،بل حسب انعكاس
الضوء ،وحسب الوقت الذي تنظر فيه إلى الحدث» .روايات
بــا بطل رئيسي تقريبًا .خـطــوط البطولة الـتــي يحفظها
السرد التقليدي ال يمكن البحث عنها في أعمال فشير...
مــن وجـهــة ن ـظــره« ،ال أح ــد يلعب دور الـبـطــولــة مــن الـبــدايــة
إلى النهاية ،وليست هناك حكاية واحــدة في الحياة .هناك
حـكــايــات ع ــدي ــدة ،لـكــل مـنـهــا أبـطــالـهــا ول ـكــل حـكــايــة زاوي ــة
وأبطال وتفاصيل».
أعماله األخ ـيــرة ،يــراهــا بعضهم متشائمة ،أو تعبيرًا عن
ديستوبيا مصرية ،لكنه ،شخصيًا ،متفائل ألنه على اقتناع
بأن ما جرى من تغيير حقيقي وعميق ال يمكن هزيمته.
يــوضــح« :لـنـ َـر مــا جــرى فــي فرنسا  .68لــم يحكم الشباب،
بــل ج ــاء دي ـغــول فــي شـبــه ان ـقــاب ع ـس ـكــري .لـكــن ال ـثــورة
أع ــادت صـيــاغــة املـجـتـمــع .مــا ج ــرى فــي أمـيــركــا أيـضــا في
الستينيات ،لم يرحل نيكسون ،ولكن حركة الشباب أيضًا
ّ
غيرت أميركا ،قضت على سياسة الفصل العنصري .هذا
النوع من التغيير ال يمكن الوقوف في وجهه .ولكن التفاؤل
محكوم بالعمل الجاد»!

ـ ـ وس ــط ك ــل ه ــذا ال ـه ــراء ـ ـ ه ـنــاك طــرق
التفافية وســالــم وعـتـبــات وفتحات،
وعليه البحث عنها .وهــذا ما حاولت
فـعـلــه ف ــي حـكــايــاتــه كـلـهــا .ح ــاول ــت أن
أعيد كتابتها له أو أغير في نهايتها،
لكن اليائس ال يفهم مهما شرحت له.
هنا نعود لسؤالك األول :النوم أحيانًا
ـ التجاهل ـ هو الحل مع اليائس حتى
يفيق من يأسه أو يزهق .أسلوب عمر
ال ـس ــوداوي أيـضــا أي ــام خــرائـيــة حلها
النوم (والنصح ،والزعيق).
¶ برأيك ،ما الذي جذب فشير كروائي إلى
حـكــايـتـكـمــا ،رغ ــم أن ــه ي ــرى ّ
«أن ع ــدد الــذيــن
يعتقدون أن قصصهم تستحق النشر أكبر
بكثير مــن عــدد ال ـقــراء الــذيــن يشاطرونهم
الرأي»؟
لو كنت مكانه وجاءتك روايــة جاهزة
لـلـنـشــر ت ـح ـمــل اسـ ـم ــك ،ف ـهــل تــرفــض؟
لعله يشعر بامللل ،لعله ليس لديه ما
يقوله ،لعلنا قلنا ما يجول بخاطره،
لم ال تسأله؟
¶ ألم يشجعك ظهور الرواية ونجاحها على
ال ـعــودة إلــى رواي ــات فشير الـســابـقــة؟ وهــل
يمكن أن يستكمل عــز حكايتك فــى روايــة
أخرى؟
أنا ال أقــرأ أي روايــات عربية اآلن .كما
ق ـلــت ل ـع ـمــر ،أري ـ ــد أن أغ ـس ــل ك ــل هــذه
ال ـف ـت ــرة .أق ـ ــرأ روايـ ـ ـ ــات ك ـت ـبــت بـلـغــات
أخ ـ ـ ــرى ،وأعـ ـي ــش ب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـص ــر –
لـف ـتــرة ،حـتــى أع ــود – وأقـ ــرأ أش ـيــاء ال
عــاقــة لـهــا بمصر أو ال ـعــرب .أري ــد أن
أغ ـس ــل روح ـ ــي ك ــي يـمـكـنـنــي ال ـع ــودة
م ــن ج ــدي ــد ،ك ــي ال أصـ ـب ــح جـ ـ ــزءًا مــن
ه ــذا الـ ـه ــراء الـ ــذي أوقـ ــن أن ــه س ـي ــزول.
وساعتها قد أدعو فشير للكتابة عني
من جديد.
¶ ه ــل ال يـ ــزال ل ــدي ــك أم ــل ف ــي الـ ـع ــودة إلــى
مصر؟
س ــأع ــود ،ق ـط ـعــا ،ح ــن يـفـيــق ع ـمــر من
ن ــوم ــه ،وحـ ــن تـنـكـســر م ــوج ــة ال ـه ــراء
ال ـح ــال ـي ــة .ح ــن ن ـع ــود إلـ ــى االعـ ـت ــراف

بــأن العقل زينة وأن الجهل خيبة ،ال
ال ـع ـك ــس .ح ــن ن ـع ــود ل ــاع ـت ــراف بــأن
املنطق له فائدة ـ أن اتنني زائــد ثالثة
يـســاوي خمسة ،وأن الـشــيء ال يكون
نفسه ونقيضه في الوقت نفسه ـ وأن
الهبل مضر بأصحابه .حني نعود إلى
االعتراف بأن األشياء لها أسباب وأن
تغييرها يحتاج لوسائل .حني نعود
لالعتراف بأن الخرافات ال تفيد.
¶ أال تخشني فــي حــال الـعــودة ،مــن االتهام
ب ـخ ــدش ال ـح ـي ــاء ،م ـمــا ظ ـهــر ب ــوض ــوح فــي
ال ــرواي ــة؟ فشير مـجــرد نــاقــل حـكــايــات كما
يقول في روايته؟
هــذا جــزء من الهراء الــذي ســاد البالد.
ح ـ ــن ي ـ ـكـ ــون خـ ـ ــدش ال ـ ـح ـ ـيـ ــاء ت ـه ـمــة
وازدراء األديان تهمة واملساس بهيبة
مؤسسات الدولة تهمة والتعليق على

أحمد ناجي يرى أن كتابة
فشير كتابة ذهنية ،وشخصياته
في «كل هذا الهراء» أحادية ،وأنه
كاتب إصالحي ال ثوري
أحكام القضاء تهمة ،ال نكون في دولة
ب ــل ف ــي ق ـســم ش ــرط ــة .وأن ـ ــا ل ــن أذه ــب
للقسم مــرة أخ ــرى .كفاية مــا ضيعته
من وقت في هذا الهراء.
¶ لكن أحمد ناجي املتهم بخدش الحياء،
ي ـ ـ ــرى أن كـ ـت ــاب ــة ف ـش ـي ــر كـ ـت ــاب ــة ذه ـن ـي ــة،
وشخصياته فــي «كــل هــذا الـهــراء» أحــاديــة،
وأنه كاتب إصالحي ال ثوري ،وأنه لم يكتب
روايتكما أنت وعمر ،بل روايــة إحباطه من
إصالح املؤسسات؟
أنا ال أعرف هذا الشخص وال أفهم لم
ّ
زج بــه فشير فــي رواي ـت ـنــا ،وال أعــرف
كيف يعطي شخص لنفسه الحق في
الكتابة عن أناس ال يعرفهم .لكن هذا
جزء من الهراء الذي تركته خلفي وال

القاهرة ـ ـ محمد شعير

أريد إضاعة وقتي فيه.
¶ رواي ـ ــة فـشـيــر ال ـســاب ـقــة «بـ ــاب ال ـخ ــروج»
أعطاها عنوانًا فرعيًا «رسالة علي املفعمة
بـبـهـجــة غ ـيــر م ـتــوق ـعــة» .ي ــرى بـعـضـهــم أن
البهجة لم تكن إال في العنوان فقط ،بينما
هو مولع بالديستوبيا؟!
ال أع ــرف ،ولـســت مهتمة فــي الحقيقة
ب ــولـ ـع ــه .ل ـك ــن م ـص ــر فـ ــي دي ـس ـتــوب ـيــا
حقيقية ،ال تحتاج هي األخرى لروائي
كي يبرزها.
¶ فشير نفسه ـ ـ كــاتــب روايتكما ـ ـ سافر
إل ــى أمـيــركــا ،هــل التقيتما؟ تناقشتما في
األوضاع؟ هل وجه لك أي نصائح؟
ال ل ــم ن ـل ـتـ ِـق .ه ــو ي ــدرس ف ــي م ـكــان ما
وس ــط ال ـغــابــات فــي الـشـمــال الـشــرقــي.
أن ــا فــي واش ـن ـطــن ،قـلــب ال ـحــدث ـ ـ قلب
املؤامرة النابض.
¶ من موقعك في قلب املؤامرة النابض ،هل
تتابعني األوضاع في مصر؟
أتــابـعـهــا يــومـيــا أك ـثــر م ــن م ــرة .أدخــل
ع ـلــى م ــواق ــع صـحـيـفـتــن ،رب ـمــا ثــاث
أو أربـ ــع م ـ ــرات ،وات ـص ـفــح فــايـسـبــوك
وتويتر ،وأتابع ما يحدث وما يقوله
الناس ،لكني ال أشاهد التلفزيون قط،
وال في أميركا باملناسبة .كلما تابعت،
شعرت بــأن مصر ومــن فيها يرحلون
فــي االت ـجــاه املـعــاكــس لـلـتــاريــخ .حتى
عمر وأصدقاءه .كأن لعنة ما أصابت
الجميع ،حتى الــذيــن ثــاروا فــي يناير
ونــادوا بالحرية واملـســاواة ارتــد كثير
منهم إلى ترهات ال تصدق.
¶ مل ــاذا يظن بعضهم أن املصريني ليسوا
مهيئني ملمارسة الديمقراطية؟ أو باختصار
كـمــا ق ــال بـعــض املـســؤولــن أث ـنــاء ث ــورة 25
يناير ()?But When؟ يــرى آخــرون أنــه ال
يجب الحديث عن الديمقراطية ،بينما نحن
مشغولون بمعركة ضد اإلرهاب فما رأيك؟
ال أح ــد مـهـيــأ ملـمــارســة الــديـمـقــراطـيــة.
امل ـ ـمـ ــارسـ ــة هـ ــي الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ــوحـ ـي ــدة
لـلـتـعـلــم .ال ـب ــاد ال ـتــي سـ ــارت ف ــي هــذا
ال ــدرب ،س ــارت فيه بـخـطــوات .لــم تكن
دي ـم ـق ــراط ـي ــة أم ـي ــرك ــا – ع ـن ــد الـ ـث ــورة
األميركية – عظيمة ،لكنها تحسنت
مــع الــوقــت ،ومــع وجــود عيوب وردات
مـتـكــررة .ونفس الـشــيء فــي كــل البالد
الديمقراطية .لكن املـمــارســة تتحسن
والقواعد تترسخ وتتطور مع الوقت.
املجانني فقط هم من يظنون أن النظم
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ت ــول ــد ك ــام ـل ــة .ال شــيء
ً
فــي العالم يولد كــامــا .املجانني فقط
ه ــم ال ــذي ــن ي ـن ـت ـظــرون – أو يـطــالـبــون
– ب ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ك ــام ـل ــة وفـ ــوريـ ــة ،أو
ي ـس ـت ـب ـعــدون إم ـكــان ـيــة ق ـيــام ـهــا ألنـنــا
ل ـس ـنــا ج ــاه ــزي ــن لــدي ـم ـقــراط ـيــة كــامـلــة
وفورية.
¶ أخيرًا ،هل لديك رسالة للثورة أو اليائسني
ممن هم على شاكلة عمر فخر الدين؟
صـ ــاح ج ــاه ــن ق ـ ــال :ي ــأس ــك وص ـبــرك
بني أيديك وأنت حر /تيأس ما تيأس
ال ـح ـي ــاة راح تـ ـم ــر .وأضـ ـي ــف أنـ ــه فــي
الحالتني ،ال أحــد يهمه أم ــرك ،ال أحد
ي ـن ـت ـظ ــرك ،ف ـق ــرر ب ـن ـف ـســك ك ـي ــف تــريــد
لحياتك أن تكون.
¶ هل أنت متفائلة؟
أنـ ــا مــوق ـنــة بـ ــأن م ـصــر سـتـنـفــض عن
ّ
نفسها هذا الهراء ،بط وين؟
لمتابعة أمل مفيد على مواقع
التواصل ،راجع موقعنا

