2

كلمات

السبت  7تشرين األول  2017العدد 3292

حيث يتولى عمر الحكي ...حكايات عن الثورة المصرية ومصائر بعض
حوار عبر الهاتف ،سألت الروائي عز الدين شكري فشير (:)1966
«لماذا ترفض الحوارات الصحافية بعد صدور روايتك الجديدة «كل هذا صانعيها.
لم يستجب عمر كما توقعنا ،بينما وافقت أمل على الحوار .عمر غير
الهراء» (الكرمة للنشر)؟ .ضحك قبل أن يجيب« :أشعر بأنّ هناك دائمًا
ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،على العكس من أمل مفيد
إساءة فهم .نقول« :أمل» ،يقولون« :يأس» .لم يبق سوى أن أشرح
رواياتي للقراء فقرة فقرة»! أمام إصراره ،اقترحت أن يتوسط لحوار بطلي التي تقدم نفسها بكلمات تدل على شخصيتها الصدامية« :أنا بطلة
رواية «كل هذا الهراء» .فاجرة :أقول الحق وأكره التعريص» .تقيم في
روايته الجديدة ،عمر فخر الدين وأمل مفيد .االثنان يتبادالن الحكايات
طوال الرواية كأننا أمام شهرزاد وشهريار عصريين ،لكن بعد تبادل األدوار العاصمة األميركية واشنطن بعدما قضت عامًا في سجون مصر في

أمل مفيد:

حوار مع بطلة رواية عز الدين شكري فشير
¶ كان عمر فخر الدين عدميًا ،أو هكذا بدا
مــن خــال ســرد عــز الــديــن فشير ،مــا الــذي
جــذبــك إل ـيــه رغ ــم ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـتــي تـبــدو
بينكما؟
الخمر والسجن .لم أكن بكامل وعيي
حـ ــن بـ ــدأنـ ــا الـ ـح ــدي ــث فـ ــي ال ـح ـف ـل ــة،
وبعدها كنت ثملة تمامًا .حني انتهت
ال ـح ـف ـلــة ،ل ــم أك ــن ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ـعــودة
إلــى البيت ،وهــو الــذي قــرر توصيلي
ب ــالـ ـت ــاكـ ـس ــي الـ ـ ـ ــذي م ـ ـعـ ــه .وال أدري
م ـ ــاذا حـ ــدث ب ـع ــده ــا بــال ـض ـبــط حـتــى
استيقظنا .يعني أدري ما حدث ،لكن
ليس بالتفصيل .هناك بعض الصور
ً
في ذهني ،لكن ليس شريطًا متكامال
ل ــأح ــداث .عـنــدمــا اسـتـيـقـظـنــا ،كــانــت
لحظة االخـتـيــار الحقيقية ،ساعتها
ك ــان يـمـكــن أن أص ـم ــت ت ـمــامــا وأدع ــه
ي ــرح ــل أو أط ـل ــب م ـن ــه ال ــرحـ ـي ــل .وق ــد
أوش ـكــت عـلــى فـعــل ذل ــك ،لـكــن عندها
أدركت أني ال أريد البقاء وحدي هذه
الساعات التي تفصلني عن الطائرة.
وأيضًا أردت استكمال ما بدأناه وأنا
في غير وعيي ،لكن بوعي هــذه املــرة.
أعـجـبـنــي ،جـنـسـيــا ،وأن ــا خــارج ــة من
ال ـس ـجــن ومـ ــن سـ ـن ــوات م ــن االرتـ ـب ــاك
والـتـعـقـيــد ،ووجـ ــدت فــي بـســاطـتــه ما
شـ ـع ــرت ب ــاالحـ ـتـ ـي ــاج إلـ ـي ــه ســاع ـت ـهــا
بالضبط .كــذلــك فــإنــي لــم أفـكــر كثيرًا،
ك ــان األمـ ــر ع ـفــويــا .لـكـنــي ح ــن فـكــرت
بعدها ،وجدت أن هذه هي األسباب.
¶ يـكــرر عمر ط ــوال حكايتكما ّأن «األي ــام
الـخــرا فايدتها الـنــوم» ،أليس الـنــوم نقيضًا
للثورة التي تؤمنني بها؟
نعم وال .النوم نقيض الفعل في معظم
األحوال .لكن أحيانًا تكون هذه املقولة
صحيحة ويكون النوم ـ وغياب الفعل
ـ أفضل ما يمكن فعله لعبور مرحلة
خرائية ال يفيد معها الفعل .حتى في
ال ـث ــورة ،هـنــاك ف ـتــرات ال يـجــدي فيها
الكالم وال الفعل ألن الناس مندفعون
كــاملــوجــة ال ـهــادرة فــي اتـجــاه ال يمكن
ردهم عنه .ساعتها ،تبحث عن غطاء
ت ـخ ـت ـبــئ ت ـح ـت ــه ح ـت ــى ت ـم ــر امل ــوج ــة.
مشكلتي مع عمر أنــه حافظ ال فاهم.
قــرر أن الـنــوم هــو الـحــل ،فـنــام وأغـلــق
عينيه عن الفرص التي تنفتح أمامه.
ُ َ
حــن تـغــلــق عـيـنــاك ،ال يـمـكــن أن تــرى
الـفــرص أمــامــك ،ألنــك بساطة تتوقف
عن رؤية ما يمر أمامك .وهذا ما حدث
لعمر وأصدقائه ،وهذا خسارة كبيرة.

عمر يعوض هذا النوم /املوت بالكالم
والشتيمة والغضب وادعاء العدمية،
لكني ال أشتري هذا .ال أعتقد أن هذه
ال ـعــدم ـيــة حـقـيـقـيــة وم ـس ـت ــدام ــة .هــي
تعبير عن الغضب واليأس معًا ،وهي
تـعـبـيــر ط ـفــولــي ،م ــراه ــق ،لـشـخــص ال
يستطيع مــواجـهــة هزيمته وهزيمة
أحالمه .كل هزيمة مؤقتة .وكل هزيمة
يمكن أن تصبح دائـمــة .النوم ـ ما لم
يكن مؤقتًا ومحسوبًا ـ يحول املؤقت
إلــى دائــم .خسارة أن تسهم بيدك في
ت ـض ـي ـيــع أح ــام ــك ألنـ ــك ال تـسـتـطـيــع
ال ـت ـعــامــل م ــع هــزي ـم ـتــك .هـ ــذه خـيـبــة،
وخيبة ثقيلة.
¶ ما الثورة من وجهه نظرك؟ هل يمكنك،
كثورية ،إعادة تقييم مواقف الثوار والقوى
امل ــدن ـي ــة م ــن ال ـ ـثـ ــورة؟ إعـ ـ ــادة ال ـت ـف ـك ـيــر في
األخطاء التي قادت إلى الهزيمة إذا اعتبرنا
ّأن ما جرى للثورة هزيمة؟
طبعًا هزيمة ،وهزيمة كـبــرى ،لكنها
ل ـي ـس ــت نـ ـه ــاي ــة ح ـي ــات ـن ــا وال ن ـهــايــة
ال ـثــورة .هــل فشلت الـثــورة فــي تغيير
النظام وإقامة نظام جديد؟ بالطبع.
لكن هل هذا نهاية الثورة؟ بالطبع ال.
الناس ينسون معنى الـثــورة .الثورة
ليست حدثًا على فيسبوك دعت إليه
صفحة «كـلـنــا خــالــد سـعـيــد» .الـثــورة
انـفـجــار حــدث فــي املجتمع .االنفجار
يـ ـح ــدث ب ـش ـكــل غ ـي ــر عـ ـم ــدي .ال أح ــد
ي ـط ـلــق ثـ ـ ـ ــورات .ال ـي ـس ــاري ــون ع ــاش ــوا
ح ـيــات ـهــم كـلـهــا ي ـخ ـط ـطــون ل ـث ــورة لم
تحدث في أي مكان في العالم .حتى
ثورة  1917في روسيا حدثت من دون
تخطيط ،ثم قفز عليها الشيوعيون.
املجتمعات تصاب باحتقان ،يتزايد
م ــع ت ـع ـطــل م ــؤس ـس ــات امل ـج ـت ـمــع عــن
الـعـمــل .وأحـيــانــا يصل االحـتـقــان إلى
ثـ ـ ـ ــورة ،وس ــاع ـت ـه ــا ت ـن ـف ـجــر األشـ ـي ــاء
القائمة كلها وتتصدع وتسقط ،في
أوقات مختلفة حسب ظروف كل شيء
منها .الـنــاس يصيبهم الـفــزع ،دائمًا،
ويبحثون عن أي شــيء يشبه القديم
ك ــي ي ـع ـيــد ل ـه ــم ألـ ـف ــة ح ـي ــات ـه ــم ال ـتــي
تـهــاوت .لكن القديم ال يـعــود ،ألنــه لو
كــان فيه الخير ،ملا سقط .ومحاوالت
بعضهم إعادته بالقوة محكوم عليها
بالفشل مقدمًا« .خليهم يتسلوا» كما
قـ ــال ال ــرئ ـي ــس مـ ـب ــارك .ل ـكــن م ــا حــدث
ح ـ ــدث ،واألرض الـ ـت ــي ي ـق ــف عـلـيـهــا
الجميع تخلخلت ومــاعــت وانـهــارت.

وستظل توابع هذا االنفجار ،تتوالى
حتى نجد طريقة لبناء شــيء جديد
يتوافق والحالة الجديدة .هزمنا ألن
الـبـلــد ك ــان فــي أيــديـنــا وض ــاع ،الحلم
ك ــان ف ــي أي ــدي ـن ــا وأض ـع ـنــا فــرصـتـنــا.

حتى الذين ثاروا في يناير ونادوا
بالحرية والمساواة ارت ّد كثير منهم
إلى ترهات ال تصدق
ً
وبدال من أن نحكم هذا البلد ونقوده
نحو الحلم ،انتهى بنا األمر قتلى ،أو
مـســاجــن ،أو نــائـمــن ،أو فــي املـنـفــى.
وخ ــرج ــت أشـ ـب ــاح امل ــاض ــي ك ـل ـهــا من
قـمــاقـمـهــا وأص ـب ـحــت ت ـت ـصــارع على
البلد وعلى مستقبلنا .هذه هزيمة ال
ريب فيها.

¶ هل هي هزيمة مؤقتة؟
برأيي هي هزيمة مؤقتة ،وهذا ما قلته
ّ
لعمر .أنا متأكدة تمامًا أن هذا الهراء
سـيـنـتـهــي ،وس ـيــأتــي وق ــت ن ـعــود فيه
ويعود الحلم للواقع ونجد أنفسنا من
جديد قادرين على تحقيقه .لكن هذا
لــن يـحــدث مــن تـلـقــاء نـفـســه .سيحدث
حني نفهم أخيرًا أن أمر الله غالب ،أن
الواقع ال يختفي ألننا نحلم بغيره.
أن علينا ّ
جر الحلم من الخيال وزرعه
في الواقع .زرعه وسط الواقع ورعايته
والـحـفــاظ عليه كــي ال تأكله تفاصيل
الواقع .لكن الواقع لن يختفي ،وال بعد
عشرات السنني .الحلم ،الصورة التي
نحملها في أذهاننا ،ستكبر وتتمدد
وتصبغ الواقع بشكلها شيئًا فشيئًا،
لكنها لــن تــزيـلــه تـمــامــا ولـيــس فـجــأة،
وال ب ـثــورة وال حـتــى بـبــركــان .ستظل
هـ ـن ــاك أشـ ـي ــاء ال ن ـح ـب ـهــا ،وأن ـ ـ ــاس ال
نحب سلوكهم ومعتقداتهم ،وظروف

«ألف ليلة وليلة» مصرية بائسة
«أريد بعض الراحة ،أريد أن أطفئ النور وأنام ،لسنة
أو سنتني ،من دون أن يزعجني أحــد .زهــدت بكل
شــيء :الحكومة والــدولــة والديموقراطية والحرية.
وكل هذا هراء وعبث وموت .ولم أعد أريد منه شيئًا.
كل ما أبغيه هو بعض الراحة» .وردت هذه الكلمات
على لسان بطل رواية «باب الخروج» ( )2011لعز
الــديــن شـكــري فشير الـتــي اعتبرها الـنـقــاد روايــة
استشرافية ملا جرى بعد ثورة  25يناير.
مطابقة أحداثها ملا جرى في الواقع ،دفعت بعضهم
الى تشبيهها بـ«كتالوغ الثورة» .الهراء الذى يشير
إليه صاحب «غــرفــة العناية املــركــزيــة» فــي روايته
السابقة يعود ليكتب عنه روايته السابعة «كل هذا

ال ـهــراء» ( 2017ـ دار الـكــرمــة) .رواي ــة واقـعـيــة هذه
املرة ،ال استشرافية ،عن أمل مفيد األميركية ذات
األص ــول املصرية الـتــى تقضي عــامــا فــي السجن
بتهمة التمويل األجنبي .تخرج بعد أن تتنازل عن
جنسيتها املصرية لتعود إلى أميركا .قبل رحيلها
بساعات ،تلتقي بعمر فخر الدين شــاب مصري
محبط ويائس يحكي لها حكايات عن شخصيات
وأحـ ــداث ج ــرت فــى مـصــر بـعــد  25يـنــايــر .يحكى
عمر كأنه شهرزاد عن مصائر أبطال الثورة ،من
قتل ومن سجن ،ومن هاجر .كأننا إزاء «ألف ليلة
وليلة» مصرية بائسة .جمع عمر هــذه الحكايات
وسلمها إلــى عز الدين شكري فشير (كــان على

صلة بــوالــده) ليكتبها في رواي ــة ،فكتبها مع نداء
ُ
الضعيفة واألحاسيس الخلقية
«ألصحاب القلوب
َّ
والدينية والوطنية املرهفة أل يـقــرأوا هــذه الــروايــة.
ً
ّ
إجباريًا ،بل اختيار
قراءة هذه الرواية ليست عمال
القارئ.
من َ
ومــن ثــم يتحمل الـقــارئ مسؤولية أي خ ــدوش أو
أضــرار قد تصيبه» .لم تكن الرواية حسب تعبير
فشير «ســردًا ألحــداث الثورة ،بل حاولت أن تضع
يدها على الحالة العامة للجيل الــذي تتحدث عنه،
وتحاول اإلمساك بما يعانيه وما يدور في ذهنه،
من غضب ومــن إحباط ومــن شكوك عميقة ومن
صراعات وتخبط».

وض ـغ ــوط ال نـحـبـهــا وال نـسـتـحـقـهــا.
لـكــن ال ــذك ــاء أن ن ــواص ــل غ ــرس الحلم
في وســط هــذا الواقع الــذي نكره ،وأن
نضبط إيقاع قبولنا لضغوط الواقع
أو م ــواج ـه ـت ـن ــا لـ ـه ــا حـ ـس ــب ق ــدرت ـن ــا
على حماية الحلم كي يواصل النمو
واالنتشار.
أن ن ـت ـخ ـلــى عـ ــن م ـن ـهــج االس ـت ـش ـه ــاد
والـ ـخـ ـس ــارة الـنـبـيـلــة ون ـت ـب ـنــى منهج
الـ ـنـ ـص ــر امل ـ ـتـ ــراكـ ــم :ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ول ــو
صغيرة ،لكن متراكمة خير وأبقى من
هزائم ولو نبيلة.
¶ كيف إذن يمكن التعامل مع الهزيمة؟
ً
أوال ،ت ـع ـتــرف ب ـهــا وال ت ـكــاب ــر .ثــانـيــا
تـحــاول فـهــم أسـبــابـهــا مــن دون درامــا
ولـ ـط ــم .ال ـهــزي ـمــة دائـ ـم ــا ل ـهــا أس ـب ــاب،
سواء كانت خارجة عن إرادتــك أو عن
تـقـصـيــر م ـن ــك ،وي ـج ــب ف ـهــم الـهــزيـمــة
وتقبلها .فهم األسباب يساعدك على

