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السالمي ()1951
مرئية ،ينسج الحبيب
وبخيوط ال
مهل،
على
ٍ
ٍ
ً
ّ
سجادته الروائية .يلتقط ثيمة صغيرة ،سوف نشك بقدرته
على استكمالها ،لفرط صعوبة حياكتها سرديًا ،لكنه
سيتمكن من جذبنا ـــ بمراوغات مباغتة ـــ إلى فضاءات
رحبة ،متكئًا على مهارة البساطة في بناء موزاييك حكائي
ينمو في الهوامش المهملة .وإذا باالقتصاد اللغوي
المراقبة
ينطوي على اكتناز روائي مدهش عن طريق
ّ
واالقتراب بحذر من محيط الدائرة ّ
الضيقة ،قبل أن ينقض
ّ
بمجسات حادة ،وتهشيمها على دفعات ،في دوائر
عليها

ّ
متوازية ،ستشكل ،في نهاية المطاف ،عالمًا ثريًا من
اإلحاالت .إقامته الباريسية الطويلة ،لم تغره باالبتعاد عن
أرضه األولى ،لغته األم ،في نصوص مرتحلة ،تردم المسافة
بين الصحراء التونسية النائية وأضواء باريس ،ذهابًا وإيابًا.
من «جبل العنز» ( )1988روايته األولى إلى «بكارة» (،)2016
ّ
شيد صاحب «روائح ماري كلير» عمارته الروائية بإزميل ّنحات،
لطالما أحال الطين والبازلت إلى أشكال ّ
حية تضج باألشواق،
اكتشاف ما هو مشع
وما يعتمل في الداخل ،باإلضافة إلى
ً
في العتمة .كتابة موشورية ال تهمل تفصيال ،مهما بدا
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ً
ً
ونافالّ ،
«البكارة» ليختزل مشكالت المجتمع الشرقي في معنى
تعول على الحقائق الصغيرة في المقام
ضئيال
الشرف ،ومعتبرًا إياها ّلب المشكلة للخروج من نفق األعراف
األول ،بوصفها جوهر سردياته .هذه التقنية الروائية،
ّ
ّ
ّ
المتخلفة ،بالتوازي مع قراءة التحوالت الدينية وأحوال
ستميز تجربة الحبيب السالمي ،سواء في عالقته باللغة،
النفاق في المجتمع التونسي كما في «نساء البساتين»،
أم لجهة االعتناء بالمنمنمات الحكائية التي تنبثق بجرعات
مدروسة ومضبوطة ،لالنتقال إلى طبقة أخرى من الحكي وسيعالج معضلة ُازدواجية الهوية في المنفى في
ستقود شخصياته إلى مصائر أخرى وقلق أكبر في مواجهة «عواطف وزوارها» .ترجمت أعمال الحبيب السالمي إلى ّ
أكثر من لغة عالمية ،مؤكدًا حضورًا استثنائيًا في المدونة
أقدارها ،على غرار ما يفعله اآلثاريون في فحص التربة
الكتشاف الكنوز المدفونة في العمق .في روايته األخيرة الروائية العربية اليوم .التقيناه في الحوار اآلتي
تقديم وحوار خليل صويلح
«بكارة» ( 2017ـــ دار اآلداب) ،يشتبك مع مفردة شائكة هي

عن الثورة و«البكارة» والمجتمع الشرقي وعوالمه الروائية

الحبيب السالمي :لم أغــادر الريف التونسي
■ تـعـيــدنــا رواي ـت ــك األخ ـي ــرة «ب ـك ــارة» إلــى
املـ ــرض ال ـشــرقــي ال ـقــديــم ملـعـنــى ال ـشــرف،
كأن الثورة التونسية لم تنجز مشروعها
ف ــي إزاح ـ ـ ــة م ـفــاه ـيــم ال ـت ـخ ـلــف ال ــراس ـخ ــة
فــي املجتمع الــريـفــي ال ــذي مــا زال ينتمي
إل ــى زم ــن ال ــرادي ــو ،فـهــل ال ـثــورة التونسية
بــالـنـسـبــة ل ــك ت ـبــدأ م ــن مــواج ـهــة مخلفات
غشاء البكارة؟
ـ املــرض الشرقي ملعنى الشرف ليس
في تقديري قديمًا ،بل إنه لم يختف
أبـدًا من حياتنا .هــذا ال ينطبق على
املجتمع الريفي فحسب ،وإنما على
امل ــدن فــي كــل الـبـلــدان العربية أيضًا.
قليلة جـدًا هي الشرائح االجتماعية
التي استطاعت أن تتجاوز إلــى حد
ما هذه املسألة وهي الشرائح املثقفة
ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة وامل ــرف ـه ــة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا .أقـ ـ ــول إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،ألن
هذه الشرائح ال تتجرأ على التحدث
عــن ه ــذا عـلـنــا .لــم أسـمــع م ــرة واح ــدة
ف ــي حـيــاتــي ذكـ ـرًا عــربـيــا ي ـص ـ ّـرح في
ً
التلفزيون مـثــا أنــه ت ــزوج مــن امــرأة
غـيــر عـ ــذراء .ه ــذا يعني أن ــه قــد يقبل
ذل ــك ل ـظــروف ع ــدة .لكنه يبقي األمــر
س ـرًا دفـيـنــا بـيـنــه وب ــن زوج ـت ــه .إذن
ال يـتـمـثـلــه وال ي ــري ــد أن يـسـتـبـطـنــه
ً
لـيـجـعــل مـنــه ع ــام ــا يـمـكــن أن يـطــور
ذاتــه ويثريها ،ويعيد ترتيب حياته
في أمور أساسية مثل مفهومه للحب
وللمرأة وعالقته بجسده .كل املشكلة
ت ـك ـم ــن فـ ــي تـ ـق ــدي ــري هـ ـن ــا .فـ ــي ه ــذه
االزدواج ـيــة املقيتة وفــي هــذا النفاق
وفي هذا االنفصام املدمر .املوضوع
األســاســي في «بـكــارة» ليس البكارة
ّ
بحد ذاتها وال في ما ترمز إليه من
شرف وعفة وطهارة ،إنما في البكارة
كــدلـيــل عـلــى ه ــذا ال ـن ـفــاق الـ ــذي نــرى
ت ـج ـل ـيــاتــه ع ـل ــى ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات فــي
حياتنا العربية الكئيبة .السياسة.
ال ـث ـقــافــة .مــؤسـســة ال ـ ــزواج حـتــى في
ال ـحــب ذات ـ ــه .وال ـن ـف ــاق الـ ــذي أت ـحــدث
ع ـنــه ه ـنــا ل ـيــس ال ـن ـفــاق االجـتـمــاعــي
ف ــي م ـع ـنــاه ال ـش ــائ ــع والـ ـ ــذي يتجلى
في سلوكنا اليومي التلقائي ،وإنما
الـنـفــاق كموقف فـكــري واع وتركيبة
ذهنية عميقة تعمد دومًا إلى تشويه
حـ ـق ــائ ــق ال ـ ــواق ـ ــع أو م ــراوغـ ـتـ ـه ــا أو
تغييرها هربًا مــن وجــع مواجهتها
كـ ـم ــا هـ ـ ــي .حـ ـت ــى ع ــاق ـت ـن ــا ب ــال ــدي ــن
م ـغ ـل ــوط ــة وس ـط ـح ـي ــة ألنـ ـه ــا ع ــاق ــة
نفعية انـتـهــازيــة .حــن تـســأل عربيًا
مسلمًا مل ــاذا أن ــت مـتــديــن ،ال يجيبك
في أغلب الحاالت بأنه ينزع بتدينه
ه ـ ــذا إل ـ ــى إثـ ـ ـ ــراء ت ـج ــرب ـت ــه ال ــروح ـي ــة
وإغناء ذاتــه .إنما يقول لك إنــه يريد
أن يدخل الجنة أو إنه يخشى عقاب
اآلخرة .مأساتنا هي أننا نعتقد أننا
نـتـحــايــل ع ـلــى ال ـح ـي ــاة .ال ـح ـيــاة كما
الطبيعة قوية وحقيقية وال تخطئ.
و ال أحد بإمكانه أن يتحايل عليها.
نحن في الحقيقة ال نتحايل إال على
أنفسنا .نــدمــر ذوات ـنــا دون حتى أن

نعي ذلك .واألمر كما ترى ال عالقة له
مباشرة بــالـثــورة التونسية .الثورة
ّ
ُجعلت منها خلفية للرواية .وظفتها
ألق ــارب هــذه املـســألــة مـقــاربــة جديدة
مختلفة .أمــا أن الثورة التونسية لم
تنجز مشروعها فــي إزاح ــة مفاهيم
الـ ـتـ ـخـ ـل ــف الـ ــراس ـ ـخـ ــة ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ــع
الــريـفــي ،فهذا طبيعي ج ـدًا بالنسبة
إلـ ّـي وال أستغربه إطــاقــا ألن الثورة
كما كتبت أكثر من مرة هي صيرورة
ت ــاري ـخ ـي ــة ت ـح ـت ــاج إلـ ــى زمـ ــن طــويــل
لـكــي تـحـقــق أهــداف ـهــا .وأص ـعــب هــذه
األهداف تغيير املفاهيم.
َ
■ ألــم تخش اتهامك بالذهاب إلــى منطقة
اسـتـشــراقـيــة فــي ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـق ــراءات
السوسيولوجية للمجتمع العربي بمعنى
ّ
مشهيات
مخاطبة اآلخ ــر بما يرغبه مــن
سردية؟
ً
ّ
ـ أوال أنا ال أكتب لآلخر وال أفكر فيه
إطــاقــا حــن أكـتــب .أنــا أكـتــب باللغة
العربية وقارئي عربي ،وإن ترجمت
العديد من رواياتي إلى لغات عدة .ثم
إن مــا تسميه «منطقة استشراقية»
ً
يشكل في رأيي مدخال أساسيًا لفهم
طـبـيـعــة الـعـقـلـيــة ال ـعــرب ـيــة والـقـبــض
ع ـل ــى ب ـن ـي ـت ـهــا ال ـع ـم ـي ـق ــة .أع ـت ـق ــد أن
العطب يــوجــد هنا  .أغـلــب مشاكلنا
ت ـن ـب ــع مـ ــن هـ ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة الـ ـح ــرج ــة.
ص ـح ـيــح .ه ـنــاك ع ــوام ــل ع ــدي ــدة أدت
إلـ ــى م ــا ن ـحــن ف ـي ــه .وقـ ــد ك ـتــب عنها
الروائيون العرب كثيرًا .أنا شخصيًا
ق ـم ــت بـ ـه ــذا فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن روايـ ــاتـ ــي
ً
(«ن ـســاء الـبـســاتــن» م ـثــا) .ومــن أهم
ه ــذه ال ـعــوامــل ال ـخ ـيــارات السياسية
الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة واالس ـ ـت ـ ـب ـ ــداد والـ ـفـ ـس ــاد
والـجـهــل واألم ـي ــة .لـكــن الـعـفــن األكـبــر
ي ـخ ـت ـفــي ف ــي رأيـ ـ ــي داخـ ـ ــل س ــرادي ــب
ال ـ ــذات امل ـع ـت ـمــة .ال ب ــد م ــن أن ن ـعـ ّـري
هـ ــذه ال ـ ـ ــذات .ال ب ــد م ــن أن ننفضها
ب ـق ــوة وج ـ ـ ــرأة ل ـك ــي ن ــزي ــل م ــا ت ــراك ــم
عليها مــن غـبــار ووحـ ــول .طبعًا من
حــق أي قــارئ أن يقول مــا يشاء وأن
يبدي رأيه في ما أكتب .أحترم كثيرًا
آراء النقاد وال ـقــراء .لكن شخصيًا ال
أرى م ــا ه ــي ال ـعــاقــة ال ـتــي يـمـكــن أن
تــوجــد بــن «االسـتـشـتــراق» ومقاربة
واحـ ـ ــد م ــن أخـ ـط ــر م ـظ ــاه ــر ان ـف ـصــام
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـعــرب ـيــة وهـ ــو ال ـن ـفــاق.
وعلى أي حال ،لم أعثر حتى اآلن في
كــل املـقــاالت الـتــي كتبت عــن الــروايــة،
مــا يشير مــن بعيد أو مــن قريب إلى
«منطقة اسـتـشــراقـيــة» .الـكـتــابــة كما
أتمثلها هي فعل حرية بامتياز .وإذا
بــدأ الـكــاتــب يفكر وهــو يكتب فــي ما
يمكن أن يحبه ال ـقــارئ أو ال يحبه،
فــإنــه يرتكب خيانتني .األول ــى لذاته
والثانية للكتابة نفسها.
■ في روايتك هذه قمت بدورة التفافية نحو
ما بدأته في روايتك األولــى « جبل العنز»
عـلــى نـحــو خ ــاص فــي مـعــالـجــة مشكالت

الــريــف التونسي ،لكن مــن بــاب آخــر ،ملــاذا
ه ــذه ال ـع ــودة امل ـتــأخــرة وبـمـعـنــى آخ ــر ،هل
كانت الرواية األولــى مسودة ّ
ملدونة الريف
التي تحتاج إلــى كتابة ثانية نظرًا لتراكم
الوقائع املهملة هناك؟
ـ ك ـ ــل روائ ـ ـ ـ ـ ــي ي ـش ـت ـغ ــل عـ ـل ــى ث ـي ـمــة
واح ـ ــدة وي ـت ـحــرك داخـ ــل مـنــاخــاتـهــا.
ال ـفــرن ـس ـيــون ال يـسـتـعـمـلــون صيغة
الـجـمــع حــن يـتـحــدثــون عــن مؤلفات
الـ ـك ــات ــب ،إن ـم ــا ص ـي ـغــة املـ ـف ــرد أي ال
يـ ـق ــول ــون «أع ـ ـم ـ ــال» الـ ـك ــات ــب وإن ـم ــا
«عمل» الكاتب .هذا ّ
يعبر في تقديري
بـشـكــل أف ـضــل ع ــن عــاقــة الـنـصــوص
ببعضها .هذه الثيمة قد تتفرع إلى
ً
ثيمات صـغــرى عــدة وتتخذ أشـكــاال
مـخـتـلـفــة .ك ــل رواي ـ ــة ل ـهــا ع ــاق ــة بما
س ـب ـق ـهــا وبـ ـم ــا س ـي ـل ـي ـهــا .ك ــل رواي ـ ــة
ج ــدي ــدة تـ ـض ــيء ال ـ ــرواي ـ ــات األخـ ــرى
وتمنحها بعدًا جــديـدًا ،بــل يمكن أن
نقول تكملها بمعنى ما .هذا ال يعني
أن ال ـت ــي سـبـقـتـهــا ه ــي مـ ـس ــودات .ال
ً
شيء يمكن أن نعتبره نهائيًا وكامال
تـمــامــا ح ــن يـتـعـلــق األمـ ــر ب ــاإلب ــداع.
ه ـ ـنـ ــاك تـ ــداخـ ــل وتـ ـق ــاط ــع وتـ ــواشـ ــج
ب ـ ــن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال .ه ـ ـ ــذا يـ ـظـ ـه ــر ب ـش ـكــل
واضـ ــح ف ــي ال ــرس ــم .ه ـن ــاك رس ــام ــون
يرسمون الشيء ذاته عدة مرات وفي

الشعب التونسي نجح في وضع
حد لالستبداد ،لكن الثورة لم تمنع
صعود اإلسالميين إلى سدة الحكم
الحظت أن الحديث عن دقة
اللغة يكاد يكون غائبًا في
الكثير من النقد العربي
ل ــوح ــات م ـخ ـت ـل ـفــة .وكـ ــل واح ـ ــدة مــن
ه ــذه الـلــوحــات مستقلة بــذاتـهــا لكن
ل ـهــا عــاقــة م ــا ب ـمــا سـبـقـهــا .الــرســام
الفرنسي بــول سـيــزان أنـجــز لوحات
ك ـث ـيــرة ت ـم ـثــل ك ـل ـهــا «ج ـب ــل ال ـســانــت
فـ ـيـ ـكـ ـت ــوار» .م ــواطـ ـن ــه كـ ـل ــود مــون ـيــه
ف ـع ــل الـ ـش ــيء ذاتـ ـ ــه م ــع «ك ــات ــدرائ ـي ــة
روان»« .جبل العنز» ليست الــروايــة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـك ــس م ـن ــاخ ــات
ال ــري ــف .ه ـن ــاك «ع ـش ــاق ب ـي ــة» أي ـضــا.
وفــي الحقيقة ،الريف لم يختف أبدًا
من عاملي الروائي .هو موجود حتى
في الروايات التي تدور أحداثها في
ب ــاري ــس م ـثــل «روائ ـ ـ ــح م ـ ــاري كـلـيــر»
أو «ع ــواط ــف وزوارهـ ـ ـ ـ ــا» .ه ـن ــاك في
أع ـم ــال ــي م ــا أس ـم ـي ــه «ح ــرك ــة ذه ــاب
وإيــاب» دائمة بني مكانني أساسيني
فــي حـيــاتــي .األول هــو قــريـتــي العال
فــي عمق الــريــف الـتــي أمضيت فيها
كل مرحلة الطفولة وجــزءًا مهمًا من
مرحلة املراهقة ،والثاني هو باريس
التي أقيم فيها منذ أعوام كثيرة.

■ ال أعلم ملــاذا حضرت رســوم الواسطي
ف ــي ذه ـنــي وأنـ ــا أت ــأم ــل خ ـيــوط سـجــادتــك
ال ــروائ ـي ــة واش ـت ـغــالــك عـلــى املـنـمـنـمــات في
تـشـكـيــل ف ـض ــاءات رواي ــات ــك ،ك ـيــف تنمو
بــذرة روايــة ما لديك ،من فكرة صغيرة أم
تـصــورات مسبقة ،أرغــب بــزيــارة مطبخك
الروائي؟
ـ ال ــرواي ــة ل ــدي تـبــدأ دائ ـمــا مــن فـكــرة.
وأنـ ــا ال أؤمـ ــن كـكــاتــب ب ــوج ــود فـكــرة
كبيرة مهمة وفـكــرة صغيرة تافهة.
في اإلبداع ،كل األفكار يمكن أن تكون
كبيرة ومهمة .املعيار الــذي يفاضل
بــن األف ـك ــار ونـسـتـنــد إلـيــه ع ــادة في
أغلب املجاالت ،يفقد في رأيي قيمته
حـ ــن ن ــدخ ــل ع ــال ــم الـ ـكـ ـت ــاب ــة والـ ـف ــن
ع ـم ــوم ــا .م ــن م ـن ــا ل ــم يـ ـق ــرأ ويـعـجــب
بقصة «م ــوت مــوظــف» لتشيخوف؟
لقد تمكن بحسه الفني القوي من أن
يبني عاملًا انطالقًا من فكرة «تافهة»:
عطسة موظف بسيط .شخصيًا أميل
إل ــى ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـك ـتــابــة .أخـتــار
فـ ـك ــرة مـ ــا وأشـ ـتـ ـغ ــل ع ـل ـي ـه ــا .أن ـســج
حــول ـهــا .أراكـ ــم الـحـقــائــق ال ـتــي تـبــدو
بسيطة للوهلة األول ــى .لكن عندما
يكتمل العمل ،ينبجس املعنى األكبر
وتتضح الــداللــة .الــروايــة لــدي ليست
«حــدوتــة» وال كيس أح ــداث .طبعًا ال
يمكن أن نكتب رواي ــة ب ــدون حكاية.
لكن الحكاية هــي الطبقة األول ــى .ما
يهمني هــو مــا يوجد وراء الحكاية.
الرواية هي ما نجده خلف األحــداث.
أي ف ــي ك ــل م ــا ي ـن ـجــح الـ ــروائـ ــي فــي
ن ـس ـجــه م ــن أح ــاس ـي ــس وان ـط ـبــاعــات
ورؤى وت ــأم ــات ح ــول مـســألــة م ــا .ال
أستسيغ أيضًا «الزخارف» اللغوية.
أرى أن ـ ـهـ ــا تـ ـعـ ـي ــق ال ـ ـنـ ــص وت ـث ـق ـل ــه
وتـغــرقــه فــي اإلنـشــائـيــة .وف ــي بعض
األحيان ،تسيء إليه وتشوهه .أحاول
قــدر املستطاع أن أقتصد فــي اللغة.
أرى في العديد من الروايات العربية
«أورامـ ــا لـغــويــة» .اللغة العربية لغة
خطرة ألنها لغة غواية .إنها تجتذبنا
ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ملـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــاهـ ــا وعـ ـ ــذوبـ ـ ــة
أص ــواتـ ـه ــا وإي ـق ــاع ـه ــا ال ـج ـم ـي ــل .ل ــذا
أحــرص وأنــا أكتب على أال أستسلم
ل ـهــا ت ـمــامــا .ه ــدف ــي أن ت ـك ــون دقـيـقــة
إضــافــة إلــى جماليتها طبعًا .أي أن
تحيل املفردة التي اختارها مباشرة
إلــى املعنى .لقد الحظت أن الحديث
عـ ــن دق ـ ــة ال ـل ـغ ــة يـ ـك ــاد يـ ـك ــون غــائ ـبــا
ف ــي الـكـثـيــر م ــن الـنـقــد ال ـعــربــي .حني
ّ
يقيمون اللغة ،يفضلون الحديث عما
يـسـمــونــه «ال ـج ـم ــال» .وهـ ــذا الـجـمــال
ه ــو ف ــي الـكـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان مـجــرد
غ ـن ــائ ـيــة س ـط ـح ـيــة تـ ـط ــرب األذن .ال
أميل أيضًا إلــى ما أسميه «اإلبـهــار»
الــذي يلجأ إليه بعض الكتاب للفت
انتباه الـقــارئ .كل ما أطمح إليه هو
أن أخ ـل ــق ف ــي ال ــرواي ــة ال ـت ــي أكـتـبـهــا
ً
عاملًا متكامال ،لكن بأقل ما يمكن من
األحداث ومن دون االتكاء على الحيل
األسلوبية الشائعة .أمــا بخصوص

في كل
المجتمعات
التي شهدت
تطورًا فكريًا
وقيميًا
وأخالقيًا،
هناك حضور
قوي للمرأة

ط ـق ــوس ال ـك ـتــابــة ،ف ــأن ــا أع ـم ــل دائ ـمــا
في الصباح .وال أكتب أكثر من أربع
س ــاع ــات ف ــي ال ـي ــوم .ل ـســت م ــن كـتــاب
«الــدفــق األول» الــذيــن يكتبون كــل ما
يــرد في أذهانهم .ثم يشتغلون على
ذلك فيما بعد .ال أستطيع أن أواصل
الكتابة في عمل ما إن لم أكن راضيًا
إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ـع ـيــد ع ـمــا كـتـبـتــه ســاب ـقــا.
وعندما أنجز العمل ،أتركه لفترة ثم
أعود إليه .هناك أشياء أعيد كتابتها
وأخرى أحذفها.
■ تباغتنا رواي ـتــك «روائـ ــح م ــاري كلير»
بـنـســف ال ـت ـص ــورات ال ـجــاهــزة ع ــن عــاقــة
الشرق بالغرب كما عالجها الطيب صالح
ً
فــي «مــوســم الـهـجــرة إل ــى ال ـش ـمــال» مـثــا،
هل اختلفت النظرة حقًا اليوم؟ هنا أيضًا
تشتغل عـلــى حـفــريــات الـجـســد ،شـهــوات
الشرقي وأمراضه.
ـ ف ــي ال ـب ــداي ــة يـنـبـغــي أن أقـ ــول إنــي
أعتبر «موسم الهجرة إلى الشمال»
روايـ ـ ــة م ـم ـت ــازة .وهـ ــي م ــن األع ـ ّم ــال
األدب ـي ــة الـتــي قــرأتـهــا مـبـكـرًا وأث ــرت
ّ
في تأثيرًا عميقًا .صدرت الرواية في
كتاب سنة  1966إن لم تخني الذاكرة،
لكنها كتبت قـبــل ذل ــك .وق ــد نشرت
سابقًا في مجلة «حوار» .كان العالم
ال ـعــربــي ق ــد خ ــرج ل ـتــوه م ــن مــرحـلــة
االستعمار القاسية .لذا كانت نظرة
الشرق للغرب سيئة جدًا« .مصطفى
سـعـيــد» أراد أن يـتـصــدى لسيطرة
الـغــرب وتفوقه بفحولته االفريقية
القوية التي ّ
دوخــت كل نساء لندن.
وفــي هــذه النقطة بــالــذات (فحولة/
ت ـ ـفـ ـ ّـوق) ي ـك ـمــن الـ ـف ــرق ب ــن «م ــوس ــم
الهجرة» و«روائح ماري كلير» التي
ن ـش ــرت ع ــام  2008أي ب ـعــد حــوالــى
نصف قــرن .أتفهم موقف مصطفى
سعيد ال ــذي جعل مــن ذك ــره سالحًا
فتاكًا يتباهى به .وطبعًا الذكر هنا
ل ــه ح ـمــولــة رم ــزي ــة .ل ـكــن «م ـح ـفــوظ»
الـشـخـصـيــة الــرئـيـسـيــة ف ــي «روائـ ــح
مـ ــاري كـلـيــر» ع ــاش ف ــي عـصــر آخ ــر.
عالقته بماري كلير هي عالقة حب
حقيقي .لم يتكئ أبـدًا على فحولته
لـغــزوهــا كــأنـثــى لـسـبــب بـسـيــط ،هو
أن هذه «الفحولة» معطوبة إلى حد
م ــا .ثـقــافــة الــذكــر الـعــربــي الجنسية
ضـعـيـفــة ،وتـجــربـتــه فــي ه ــذا املـجــال
محدودة جدًا مقارنة بالذكر الغربي
الـ ــذي ي ـش ــرع ف ــي م ـمــارســة الـجـنــس
بعمق وبحرية وب ــدون عقد نفسية
منذ بلوغه مع بنات من عمره .وفي
الـكـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان داخـ ــل تـجــربــة
ع ـش ــق .ل ـقــد أردت أن أك ـس ــر ص ــورة
الفحل العربي الكامنة في ال وعينا.
ً
ملاذا نتصور دائمًا العربي فحال؟ ال
أدري من أين أتت هذه الفكرة؟ إنها
مجرد وهم وفانتازم نستعيض به
عــن ضعفنا .هـنــاك إل ــى حــد اآلن ما
يـمـكــن أن نـسـمـيــه «ب ــؤس ــا جنسيًا»
ل ــدى الـكـثـيــر م ــن ال ـش ـبــاب ف ــي أغـلــب

الـبـلــدان الـعــربـيــة .مـمــارســة الجنس
خـ ـ ـ ــارج م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـ ـ ـ ــزواج ال ت ـ ــزال
مـمـنــوعــة .حـتــى إن حــدثــت ،فبشكل
س ــري .الـعــديــد مــن الـشـبــاب يحلون
مشكالتهم الجنسية إلى يومنا هذا
في املواخير .أي يمارسون الجنس
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي ح ـيــات ـهــم (وه ــو
ف ـعــل م ــؤس ــس لـنـشــاطـهــم الـجـنـســي
وت ـ ــوازن ـ ــه) م ــع م ــوم ـس ــات بـعـضـهــن
في عمر أمهاتهم ،وليس مع البنات
اللواتي يعشقونهن .بل إن البعض
ال يستطيع أن يذهب إلــى املواخير
ألنه يقيم في الريف ،فيحل مشاكله
بامتطاء الحمير أو املاعز .شخصية
«مـ ـحـ ـف ــوظ» ال ت ـخ ـت ـلــف ك ـث ـي ـرًا عــن
ه ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب .لـ ــذا فـ ــإن عشيقته
ال ـف ــرن ـس ـي ــة م ـ ـ ــاري ك ـل ـي ــر هـ ــي ال ـتــي
تعلمه وتقوده وتدربه على التعامل
م ــع ج ـس ــد األن ـ ـثـ ــى ،واأله ـ ـ ــم م ــن كــل
ذلــك على اكتشاف جسده الــذي كان
يجهل ح ــدوده .لقد أردت ــه أن يكون
نقيضًا ملصطفى سعيد ليعبر عن
واقعنا العربي كما هو.
■ «ع ــواط ــف وزوارهـ ـ ـ ــا» ،و«روائـ ـ ــح م ــاري
كلير» ،و«نـســاء الـبـســاتــن» ...هــذه األنوثة
املعلنة هل هي نــوع من مواجهة استبداد
ذكوري مزمن؟
ـ ه ـ ــذه عـ ـن ــاوي ــن ل ـب ـع ــض رواي ـ ــات ـ ــي.
وال ـ ـع ـ ـن ـ ــوان ال يـ ـعـ ـك ــس ك ـ ــل م ـ ــا فــي
ال ـ ــرواي ـ ــة .هـ ـن ــاك ع ـن ــاوي ــن ل ــرواي ــات
أخـ ــرى ال تـحـيــل إل ــى ن ـس ــاء ،و إنـمــا
ً
إلى رجــال («أســرار عبد الله» مثال).
م ــع ذلـ ــك ،أع ـت ــرف بــأنــي مـنـحــاز إلــى
حــد مــا لـلـمــرأة .أحــب صــداقــة النساء
ّ
ومخالطتهن .أتـعــلــم منهن الكثير،
ح ـتــى م ــا يـسـمـيــه ال ـب ـعــض «ث ــرث ــرة»
لـ ــدى ال ـن ـس ــاء أج ـ ــده ف ــي ال ـك ـث ـيــر من
األح ـ ـيـ ــان أكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة م ـم ــا ي ـقــولــه
الــرجــال ألنها تتمحور عمومًا حول
مسائل تبدو لنا نحن الذكور تافهة
وما هي بتافهة .إنها تتصل مباشرة
بــالـحـيــاة ف ــي تـجـلـيــاتـهــا الـصـغـيــرة.
امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ــرب ـي ــة تـ ـط ــرد امل ـ ــرأة
م ــن م ـج ــاالت عـ ــدة .إن ـهــا مجتمعات
رج ــالـ ـي ــة ب ـه ــا «فـ ــائـ ــض» ذك ـ ـ ـ ــورة .ال
أت ـح ــدث ه ـنــا ع ــن ح ـضــور امل ـ ــرأة في
الـتـعـلـيــم واإلدارة وامل ــؤس ـس ــات .في
أغـ ـل ــب الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ن ـج ــد اآلن
نساء في وظائف مهمة .أتحدث عن
حـضــورهــا فــي املـقـهــى وف ــي الـشــارع
وفي كل ما يتصل بحياتنا اليومية.
فـ ــي كـ ــل امل ـج ـت ـم ـع ــات الـ ـت ــي ش ـهــدت
تطورًا فكريًا وقيميًا وأخالقيًا ،هناك
حضور قوي للمرأة.
■ في «نساء البساتني» ،تزيح الغطاء عن
الجسد املحتجب وتأثير النبرة اإلسالمية
عـلــى سـلــوكـيــات الـشـخـصـيــات بــالـتــوازي
مع استبداد السلطة كأن ال مفر من هذه
الثنائية؟
ـ حاليًا ال أرى لألسف أفقًا آخر للعرب

عدا هذه الثنائية .انظر ما حدث في
ت ــونــس ال ـت ــي انـطـلـقــت مـنـهــا ش ــرارة
«الربيع الـعــربــي» .الشعب التونسي
نجح في وضــع حد لالستبداد .لكن
ال ـثــورة (وأن ــا أعتقد أن مــا حــدث في
تونس ثورة خالفًا ملا يقول البعض)
لم تمنع صعود اإلسالميني إلى سدة
الحكم .واملفارقة املؤملة أن من أتى بهم
إلى الحكم هو الشعب الذي ثار على
االستبداد .اإلسالميون لم يستولوا
على السلطة بانقالب وإنما وصلوا
إليها بواسطة الديموقراطية.
■ ما هي روايتك املؤجلة؟ أقصد تلك التي
ترددت في كتابتها إلى اآلن بفعل املحرم
أو الخشية من هتك بعض األسرار؟
ـ ليست لــدي اآلن أي رواي ــة مؤجلة.
ل ــو ط ــرح ــت ع ـل ــي هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال قـبــل
أع ــوام ،ألجبتك روايـتــي املؤجلة هي
«بكارة» .منذ فترة طويلة كنت أرغب
في الكتابة عن هذا املوضوع .إال أني
كنت أؤجل هذا باستمرار لحساسية
املــوضــوع ،وأيضًا ألن الحكاية التي
أري ــد أن أجـ ّـســد بـهــا ه ــذه ال ـف ـكــرة لم
تكن ناضجة بما فيه الكفاية.
■ كـيــف تنظر إل ــى ه ــذه الـحـمــى الــروائـيــة
العربية؟ هل ترى أن هناك قصورًا نقديًا
في فرز ما هو روائي عما عداه؟
ً
ـ إن ـهــا ف ـعــا حـ ّـمــى ك ـمــا ت ـق ــول .وأن ــا
أنظر إليها نظرة إيجابية ألني أؤمن
بأن الكم يؤدي إلى الكيف .ال يهم إن
كانت هناك رواي ــات رديـئــة .على أي
ح ــال فــي كــل ال ـب ـلــدان حـتــى الغربية
حيث حققت الرواية إنجازات كبرى
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـت ـق ـن ـي ــات أو عـلــى
مـسـتــوى الـثـيـمــات ،نـجــد الـكـثـيــر من
الــروايــات الــرديـئــة .هــذا اإلقـبــال على
ك ـتــابــة الـ ــروايـ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم الـعــربــي
ليس ناتجًا برأيي عن الجوائز التي
ت ـكــاثــرت ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة فـقــط،
وإنما أيضًا عن أمر آخر هو أن الذات
ً
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ت ـش ـهــد ت ـح ــوال.
ال ـ ـ ـ ــذات ال ـج ـم ــاع ـي ــة بـ ـ ـ ــدأت تـنـحـســر
وأخــذت الــذات الفردية تحل محلها.
ّ
تغير نمط حياة العربي ربما تحت
ت ــأث ـي ــر الـ ـع ــومل ــة ،ف ـص ــار أك ـث ــر وع ـيــا
بــذاتــه الـفــرديــة .والــروايــة كما نعرف
هــي فــن الـفــرد بامتياز .ليس صدفة
أنها ازدهرت بداية من القرن التاسع
ع ـش ــر ق ـ ــرن س ـي ـط ــرة الـ ـب ــورج ــوازي ــة
التي تقوم على الـفــرد وتمجد عقله
وتحتفي بمغامراته .صحيح هناك
قـصــور نـقــدي فــي ف ــرز ه ــذه األعـمــال
الروائية ،لكن هذا ال يؤثر كثيرًا على
تطورها .أعتقد أن ما يدفع الرواية
إلى التطور هو إقبال القارئ عليها.
ال أنكر هنا قيمة النقد أو أنفي دوره.
ل ـكــن ال ــرواي ــة ال تـحـيــا إال بــال ـقــارئ.
وفي العالم العربي بدأنا اآلن نلمس
حضورًا لهذا القارئ رغم كل ما يقال
عن غيابه.

