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ّ
ّ
عالية ممدوح« :التانكي» مرثية للنــخبة العراقية التي شردتها المنافي
«إنها رواية الخسرانين المتلعثمين في لسانهم األصلي وعبر ألسنتهم الهروبية
أيضًا» .هكذا تقدم الروائية العراقية عالية ممدوح ( )1944روايتها الجديدة
«التانكي» (منشورات المتوسط)« .التانكي» أو شارع األنتليجنسيا العراقية في
النصف الثاني من القرن الماضي ،هو شارع تلك النخبة التي ّ
فرقتها المنافي
ّ
وشردتها الحروب وقضت دبابات المارينز وعمائم الطائفية على أحالمها
ومتنور ومتعددّ ،
ّ
وحولته إلى مكان للمحو والعمى،
الوردية بعراق حديث
ّ
فالبطلة التي اختارتها ممدوح المتوجة بميدالية «نجيب محفوظ لألدب»

¶ «لــم تكن سعيدة فــي املنفى ولــم تحنق
عـلــى بـلــدهــا ،فـكــانــت وح ـيــدة فــي املـكــانــن،
وه ـ ــذا م ــا اس ـت ـغ ــرق أع ــوام ــا ط ــوي ـل ــة ،جــل
حياتها» .هــذه الجملة تصف حــال عفاف
بطلة روايـتــك الجديدة «التانكي» .هل هي
روايـ ــة االن ـك ـســار والـتـشـظــي وال ـي ــأس من
الوطن والقسوة في الغربة؟
_ ع ـفــاف أي ــوب الـشـخـصـيــة املــركــزيــة
ف ــي ال ـ ــرواي ـ ــة ال ت ـف ـصــح ع ــن الـكـثـيــر
م ــن أفـ ـك ــاره ــا .ك ــان ــت تـ ـط ــرح أسـئـلــة
ك ـم ــا أنـ ــت وأن ـ ــا وكـ ــل ام ـ ــرئ م ـت ـ ّ
ـورط
بــال ـص ـيــرورة امل ـعــرف ـيــة ل ـهــذا الـكــائــن
امل ـت ـعــدد االس ـت ـف ـهــامــات عـلـيــه وعـلــى
اآلخ ـ ـ ـ ــر .وإذا كـ ـ ــان بـ ـمـ ـق ــدوري مـنــح
نعت ليس بالنهائي حــول الــروايــة،
فـهــي روايـ ــة الـخـســرانــن املتلعثمني
في لسانهم األصلي وعبر ألسنتهم
ال ـهــروب ـيــة أي ـض ــا .ف ـت ــاري ــخ األوطـ ــان
فــريــد فــي املـثــابــرة على جعل األبـنــاء
وبالتالي شخصيات أعمالنا يبدون
ع ـلــى اخ ـت ــاف األعـ ـم ــار وال ـث ـقــافــات،
كــأنـهــم يـتـحــركــون مــا بــن الهشاشة
والـ ـ ـت ـ ــدج ـ ــن ،ب ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ــواع األمـ ـ ـ ــراض
ونـ ـك ــرانـ ـه ــا .م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ت ـبــدو
بـ ـع ــض ح ـ ـ ـ ــاالت الـ ـكـ ـت ــاب ــة وال ـ ــرس ـ ــم
والشعر واملوسيقى اقتناصًا لبعض
ال ـص ـف ـح ــات وال ــدق ــائ ــق الـ ـع ــاب ــرة ملــا
ي ـس ـمــى بــال ـص ـحــة وغ ـي ــر «ال ـفــائ ـقــة»
حتى.
¶ «أري ــد تنظيف حــواســي جميعها ،فلو
بقيت هنا لعميت واختفيت» تقول عفاف
مبررة ذهابها إلــى بــاريــس .إلــى هــذا الحد
صــارت أوطاننا ملوثة للحواس والجمال
والنور؟ وهل تنظفنا املنافي؟
 أج ــل ،إلــى ح ــدود غير مسبوقة فيالـسـفــاهــة والـتــدلـيــس واإلذالل .إننا
ن ـتــوفــر ع ـلــى نــوع ـيــات م ــن الـطـبـقــات
ـت نـسـيــج
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي اخـ ـت ــرق ـ َ
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ب ــأكـ ـمـ ـل ــه لـ ـك ــي ت ــثـ ـب ــت أن
الـ ـغ ــاي ــة ال ــوحـ ـي ــدة مـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة هــي
ّ
نتحول إلى
الــوصــول األخـيــر ونحن
حــاالت مستعصية مــا بــن العصاب
ال ـج ـنــونــي وال ـ ـحـ ــاالت امل ـي ـئ ــوس مــن
شفائها للكائن الــذي اخـتــار العيش
ف ــي بـ ـل ــده .امل ـن ــاف ــي ال ت ـن ـظــف أح ـ ـدًا،
وليس بمقدورها انتحال شخصيات
طبيعية لكي تفخر باالنتساب للبالد
ال ـجــديــدة إال فيما ن ــدر .فــي الجانب
الثاني من الصورة ،كثير من املنافي
قامت بلملمة الفاسدين واللصوص
والخونة وبعد تحضير طويل عثرت
لهم على وظــائــف غــايــة فــي الفكاهة
والهزل :قضاة العصر ورواة الدروس
املدفوعة األجر.
¶ م ـ ــا ه ـ ــو ال ـ ـتـ ــان ـ ـكـ ــي؟ ه ـ ــل ه ـ ــو ش ـ ــارع
«األنتليجنسيا» العراقية التي استنزفتها
ّ
وفككت اللوحة ّ
امللونة
الـحــروب واملــآســي
لعراق الستينيات وبداية السبعينيات من
القرن املاضي؟ وملاذا ينزف صنبور املياه
أحذية فوق غالف الرواية؟
 كـ ــان عـ ـن ــوان الـ ــروايـ ــة ف ــي األصـ ــل:«ت ـفــاهــة» ،وتـلــك ال ت ــزال مـتــروكــة في
الدرج ،ولم تصدر حتى اآلن :أشتغل
عـ ـل ــى ك ـ ـتـ ــاب جـ ــديـ ــد حـ ـ ــول مـحـنـتــي
الصحية األخـيــرة ،وفيه ش ــذرات عن
النقص فهذا عنوانه ،نقص في الحب
واألوكسجني والصداقات ،نقص في
الـتــألـيــف والـكـتــب الـحـقـيـقـيــة ،ثــم عن
قصة التانكي .ومــا دمنا اليوم أمام
تانكي الرواية ،فهذا الخزان الخاص
بــامل ـيــاه ال ـكــائــن ف ــي س ـطــوح الـبـيــوت

( )2004عن روايتها «المحبوبات» (دار الساقي) تختار طوعًا المنفى الباريسي
ً
معلنة بوضوح« :أريد تنظيف حواسي جميعها ،فلو بقيت هنا لعميت
واختفيت» .تضعنا صاحبة «حبات النفتلين» أمام اإلشكاليات الكبيرة :بارادوكس
الجمال والتفاهة ،المنفى والوطن ،الحرية واالستبداد ،الجنون والعقل .إنها
رواية أوطاننا المهدمة ،أوطاننا المتخصصة في األذية والقساوة ،والمنافي.
وإذا كانت هذه المنافي ضامنة للكثير من حقائق الحرية والعدل وحقوق
اإلنسان ،فإنها حين يتعلق األمر بالدفء والحب تتفرج على أمراضنا ومآسينا من

دون أن يرف لها جفن أو يرق لها قلب .تنطلق ممدوح في الرواية من فكرة
الذي يصممه المهندس معاذ األلوسي ليسمح
هندسية بديعة« :المكعب» ُ
في تشكيله الهندسي للرواية أن تبنى على شكل طبقات.
يحضن العالم الفني والتخييلي كل شخصيات الرواية ويسمح لها أن تتطعم
بالفن واألسطورة كأنه روح العراق المنذورة في المخيلة للجمال والفن
الواقع بالدم من كربالء إلى الكرادة والعامرية.
واإلبداع والشعر ،والمخضبة في ُ
تمشي البطلة على طول الرواية ...نمر األحذية تتسع وقياس القدم يتغير
ف ـه ـك ــذا ت ـش ـت ـغــل آل ـ ـيـ ــات الـ ـص ــداق ــات
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـسـ ــة ،ويـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــات املـ ـغ ــرم ــن
الحيارى الوحيدين العزل ،للشعراء
املثقلني بالهزائم ،والرسامني الذين
غادرونا قبل األوان.

ك ــي ت ـع ـثــر ال ـعــائ ـلــة ع ـلــى املـ ـي ــاه في
جميع الـفـصــول .على سطحه اآلخــر
هو موضع تعددي يشكل مجموعة
م ــن ال ـط ـب ـق ــات وامل ـ ـعـ ــارف واألف ـ ـكـ ــار.
أذكـ ــر ق ــول ج ـيــل دول ـ ــوز وأنـ ــا ألـتـقــي
ب ـج ـم ـيــع األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن شـكـلــوا
نـسـيــج ال ــرواي ــة« :إن ـن ــا نـمـنــح دائ ـمــا
بفعل كتابتنا الكتابة ألولئك الذين
ال يـمـلـكــونـهــا ،لـكــن ه ــؤالء يمنحون
للكتابة صيرورة قد ال توجد الكتابة
ب ــدون ـه ــا» .وال ـتــان ـكــي شـ ــارع نظيف
أنـ ـي ــق تـ ـف ــوح مـ ــن ج ـن ـي ـن ــات ب ـيــوتــه
وقـ ـص ــوره روائ ـ ــح الـ ـق ــداح وال ــرازق ــي
والـشـبــو الـلـيـلــي والــري ـحــان الـبـلــدي،
سكنه البعض من األهل وكان قريبًا
من دار سكني فكنا نذهب إليه مشيًا.
م ــن ه ـن ــاك ك ــان ــت إشـ ــراقـ ــات املـخـيـلــة
ت ـت ــوه ــج وتـ ـحـ ـل ــق ،وأحـ ـي ــان ــا تـقـطــع
األن ـ ـفـ ــاس .ق ــد ن ـج ــد داخ ـ ــل ال ـتــان ـكــي
«إل ـ ـهـ ــات حـ ـق ــد» ودود ال ـج ـث ــث تـلــك
الـتــي تفسخت بفعل أكـثــر مــن فاعل،
وقد تجد املاء الزالل الصالح للشرب
واالستحمام .أما الحذاء فهو موجود
ف ــي امل ــوس ــوع ــة ال ـث ـقــاف ـيــة ل ـل ــوج ــدان
ال ـعــراقــي كــأعـلــى درج ــة م ــن الـسـبــاب
ال ـق ـب ـي ــح ،ف ـل ـي ــس بـ ـمـ ـق ــدور أح ـ ــد مــن
املــواط ـنــن ت ـفــاديــه ،فـعـبــره تستطيع
ك ـســر ع ـجــرفــة وش ـ ـ ّـر فـ ــان أو ع ــان.
مــن داخ ــل تـلــك املـنـظــومــة ق ــام السيد
منتصر الزيدي بضرب بوش بفردة
مــن ح ــذائ ــه .الـتـقــط ال ـشــاعــر والـفـنــان
خالد الناصري تلك اللحظات األليمة
بحيوية وإبــداع نادرين ،فقدم غالفًا
ف ــات ـن ــا ال ت ـت ــوق ــف ع ـن ــه الـ ـت ــأوي ــات
والـ ـ ـ ــدالالت ل ـس ـن ــوات امل ـش ــي لـعـفــاف
التي لم يبق لها أي عمل في باريس
إال االنـهـمــاك بـحــب «ك ـيــوم» والسير
املضني.
¶ «سنصمم املكعب معًا وندعو من نغرم
بهم إليه» تنطلق الرواية من فكرة هندسية
إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،م ـك ـعــب ي ـص ـم ـمــه امل ـه ـنــدس
مـعــاذ اآلل ــوس ــي ،وتـفـتــن بــه بطلة الــروايــة،
كــأنــه روح الـعــراق امل ـنــذورة للجمال والفن
واإلبــداع والشعر .هل هو كذلك؟ هل نحن
أم ــام فـكــرة شبيهة بتصاميم بورخيس
الـشـهـيــرة ح ــول املـكـتـبــات وغ ـيــرهــا حيث
تتالقح املعرفة واملخيلة والعمارة؟
 أكثر مما ذكرت ،فالبناء لم يبق فيالــرأس كالورم الحميد ،بل بلغ غاية
ت ـح ـضــره وس ـح ــره ع ـنــدمــا شــاهــدنــا
صـ ـ ـ ـ ــوره فـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب «ن ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــوس ـ ـ
حكاية شــارع فــي بـغــداد» مــن تأليف
املعمار اآللوسي .سكنه فترة شهور
ث ــم ح ـصــل ال ـه ـجــر ب ـه ـجــرة صــاحـبــه
ل ـل ـم ـنــافــي ال ـط ــوي ـل ــة وإلـ ـ ــى ال ـس ــاع ــة.
اخـ ـت ــرت ــه ك ـج ـنــس مـ ـعـ ـم ــاري يـصـلــح
روائ ـيــا لتعدد األج ـنــاس فــي الــروايــة
م ــا ب ــن الـسـيـنـمــا واملـ ـس ــرح وكـتــابــة
ال ـخ ـطــابــات وت ـع ــدد ال ـ ــرواة .اخـتــرتــه
أي ـضــا لـيـكــون مـصـبــاحــا ل ــي ككاتبة
يـضــيء وج ــوه مــن نـغــرم بـهــم ،أو من
بقي لنا مــن نحبهم فــي تلك الـبــاد،
م ــأوى ســري فــي تشكيله الهندسي،
مـمــا هـيــأ ل ـلــروايــة أن ت ـكــون بنيتها
الـســرديــة كــأنـهــا مصممة عـلــى شكل
ط ـب ـقــات ،م ــا ب ــن تـكـسـيــر الـحـيـطــان،
وب ــن ال ـج ـنــون وال ـع ـقــل ،فيعتقد كل
فرد من أفراد الرواية اعتقادًا راسخًا
أن املكعب يشتغل لحسابه الخاص،
وه ـ ـ ــو مـ ـلـ ـك ــه الـ ـفـ ـن ــي وال ـت ـخ ـي ـي ـل ــي.
اس ـت ـط ــاع امل ـع ـمــار ال ـقــديــر الـصــديــق
اآللوسي أن يسلمنا مفاتيح أسراره،

¶ هل يمكننا القول بــأن «التانكي» روايــة
ت ــاري ــخ الـ ـع ــراق ب ــن ت ــاري ــخ أول إرســال ـيــة
تبشيرية من الغرب حتى وصول املارينز
بدباباتهم وسجونهم وكالبهم عام 2003
ليجتاحوا الـعــراق بمائه وأرضــه وتاريخه
وثرواته؟
 فــي روايـ ــة «الـتـشـهــي» (دار اآلدابـ  ،)2007ك ـت ـب ــت فـ ــي خ ــات ـم ـت ـه ــا مــا
ي ـ ـلـ ــي« :وص ـ ـ ـ ــل الـ ـشـ ـق ــر إل ـ ـ ــى بـ ـل ــدي،
حـتــى ال ـس ــود ه ــم شـقــر أي ـض ــا» .أظــن
ّ
أن أح ـ ــد ان ـ ـش ـ ـغـ ــاالت ال ـ ــروائ ـ ــي هــو
تدوين سرديته التاريخية بتحديد
آل ـ ـيـ ــات ووس ـ ــائ ـ ــل رص ـ ـ ــده ل ـل ــوق ــائ ــع
وال ـش ـخ ـص ـيــات واألح ـ ـ ــداث ف ــي عمل
إبــداعــي يظل فــي رأي ــي البسيط ،في
ط ــور الـتـكــويــن غـيــر املـنـجــز طــاملــا أن
ال ـت ــاري ــخ ل ــم ي ـتــوقــف ع ــن ال ـج ــري ــان.
ول ــذل ــك ي ـب ـقــى ن ــص الـ ــروائـ ــي بـعـيـدًا
ج ـ ـدًا عـ ــن سـ ــرديـ ــة املـ ـ ـ ــؤرخ ال ــرس ـم ــي
ال ـ ـب ـ ـه ـ ـلـ ــوانـ ــي وامل ـ ـ ــزي ـ ـ ــف فـ ـ ــي غ ــال ــب
األح ـي ــان ،فــا ال ـتــاريــخ انـتـهــى وتـلــك
أكذوبة عبيطة ،وال سرديات الروائي
تتوقف عــن التأليف واالب ـت ـكــار .لقد
تـضــايــق بـعــض الــزمــاء مـمــا قــد يتم
تــأوي ـلــه ف ــي ال ــرواي ــة ح ــول ال ـفــاذريــة
األوائـ ــل الــذيــن ّأس ـس ــوا كـلـيــة ب ـغــداد،
الـتــي كــانــت تـقــع فــي ش ــارع التانكي
أيـ ـض ــا ،ب ـمــا ق ــد يـفـهــم بــأن ـهــم مـجــرد
جــواسـيــس .الكتابة الــروائـيــة ليست
أمرًا شخصيًا ،هي الحفر إلى األقصى
بما يقترحه التاريخ علينا .سؤالك
مفصلي ج ـدًا ،فــالــروائــي فــي العموم
مخلوق شكاك جدًا بجميع السطوح
املرئية التي تمر أمام عينيه ،فأمامه
ّ
متنوعة،
وثائق هائلة وشخصيات
فـ ــا ي ـت ـع ـلــق األم ـ ـ ــر ب ـم ـنــاق ـشــة ف ـكــرة
ال ـتــآمــر عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،فــاملــؤلــف
يشتغل في سياق تاريخي وسياسي
واجتماعي وثقافي ،وتواجهه مآزق
كـ ـثـ ـي ــرة م ـن ـه ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ــرأي ،فـيـضــع
جـمـيــع األس ـئ ـلــة واالل ـت ـب ــاس ــات أم ــام
الـ ـق ــارئ ال ــذك ــي ول ـي ــس ال ـك ـس ــول .إن
الفاذرية األميركان القدامى والجدد
لــم يـفــارقــونــا قــط .لــم يحملونا يومًا
على محمل الجد ،فكانوا يختزلوننا
كــأم ـك ـنــة ن ـ ـ ــادرة ب ـم ــا ت ـم ـلــك لـتـمــريــر
س ـم ــوم ـه ــم إلـ ـ ــى األجـ ـ ـي ـ ــال ال ــاح ـق ــة.
إرس ــالـ ـي ــات ال ـت ـب ـش ـيــر ك ـمــا راج ـم ــات
ش ــوارزك ــوف ،فـفــي وسـعـنــا ال ـيــوم أن
ن ــرى ذل ــك التنسيق امل ـهــول لتناسل
ســاالت من املهووسني واملدمنني ال
عـلــى مــا يسمى بــالــواليــات املـتـحــدة،
وإنما باألمركة.

عالية ممدوح:
تبدو األوطان
متخصصة في
األذية والقساوة

¶ عفاف وصميم وأيــوب ومختار هم من
شـخـصـيــات «ال ـتــان ـكــي» ،كــأنـهــا تسميات
مقصودة ،عفاف الــروح الشاعرة والفنانة
التي لم تلوثها الغربة واحتفظت بنقائها
فــي الــوطــن ،أي ــوب األب الـطـبــوغــرافــي الــذي
يحفظ املدينة عــن ظهر قلب بتفاصيلها
وهندستها ليختفي فــي رمــزيــة واضحة
الخ ـت ـفــاء ال ـص ـبــر وس ــط ال ــواق ــع الـطــائـفــي
الـقــاتــم .صميم ال ــذي يختصر بسردياته
أح ـ ــوال ال ـح ـي ــاة والـ ـف ــن وال ـب ـش ــر ،مـخـتــار
الــذي يعتبر بـقــاءه حيًا تحديًا للطائفيني
واملـ ــاري ـ ـنـ ــز واملـ ـ ـ ـ ــوت .هـ ــل ت ـع ـم ــدت عــال ـيــة
مـمــدوح املطابقة بــن األسـمــاء وكاراكتير
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كلما اتسع األفق .وفي أحد األيام رفعت عفاف قدميها عاليًا في وجه
العالم وصمتت .العم مختار ،المحامي المدمن على الخمر يفتننا هو اآلخر في
«التانكي» حين يردد طوال الوقت إن مجرد بقائه حيًا هو سالحه السري الوحيد
ضد الموت والمارينز .حول العراق وباريس ،والحب والخيبة والتشظي واليأس
واألمل ،فتحت صاحبة «التشهي شهيتنا في «كلمات» على حوار شيق في
صميم الثقافة.

الشخصيات؟ وهــل لكل شخصية سالح
خاص تواجه به الوجود؟
ـ ـ املؤلف ربما ال يستطيع أن يتحدث
بــال ـن ـيــابــة ع ــن ج ـم ـيــع م ــا ذك ـ ــرت من
شخصياته ،فهو متورط بهم ومعهم
إل ــى آخ ــر كـلـمــة ف ــي ال ــرواي ــة .حسنًا،
ف ـل ـن ـحــاول ذلـ ــك ب ـ ــدون ت ـن ـظ ـيــر ،فهو
ليس من مواهبي .لنبدأ من األسماء.
ك ـت ـبــت ع ــن ذلـ ــك مـ ـ ـ ــرارًا ،إن ـه ــا تـشـكــل
مـشـكـلــة س ـيــاس ـيــة والزم ـ ــة فـلـسـفـيــة:
أي ــوب الــوالــد املـحــب بصمت ورفـعــة،
ب ـم ـقــدوره الـتـحـلـيــق ف ــوق ب ـغــداد كي
ال يـ ـخ ــذل الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـن ـت ـظــرون
قيامتها من جديد ،لكنه اختفى كما
األلــوف فبدأ يتشكل الرعب فيما إذا
تعذر الصبر ،فكتبت هذه الشخصية
«عـ ــار ال ـت ـح ـمــل» .ال ـعــم م ـخ ـتــار ،هــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ش ـغ ـف ــت بـ ـه ــا روائـ ـ ـي ـ ــا؛
مخمور مهتز اليد يتلعثم في الكالم
وأحولّ ،
يردد طوال الرواية :إن مجرد
بقائه حيًا هو سالحه السري الوحيد
ضد املوت واملارينز .صميم ،الكاتب
امل ــزع ــج ال ـ ــذي ي ـش ـهــد ع ـلــى األح ـ ــداث
الـ ـكـ ـب ــرى ،ل ــم يـ ـغ ــادر ال ـب ـل ــد ،فـيـعـلــن:
«كيف يكون بمقدور الكائن البشري
تحمل كل هذا االبتذال واالنحطاط؟»
فيبقى خائنًا لألجناس األدبية لكنه
وف ـ ّـي للجنس الـبـشــري .عـفــاف كانت
هــوي ـت ـهــا ال ـح ـق ـي ـق ـيــة« :فــال ـن ـظــر إلــى
الجمال أقل خطورة من رؤية البشر».
¶ تتجه معظم الشخصيات الـتــي عرفت
ع ـفــاف قـبــل سـفــرهــا بـمـخــاطـبــة الــدكـتــور
ك ــارل فــالـيـنــو عـبــر ال ــرس ــائ ــل ،ال ــذي يـبــدو
كــأنــه خـبــر ع ـفــاف ع ــن ق ــرب ف ــي شغفها
للحياة والـفــن ،وفــي انفصامها بني العقل
وال ـج ـنــون «ال ـج ـنــون مــوجــود دك ـت ــور ،ألنــه
ضـ ـ ـ ــروري ك ــالـ ـعـ ـق ــل» .هـ ــل ال ــدكـ ـت ــور هــو
الـغــرب وحـضــاراتــه وام ـتــداده املـعــرفــي من
مستشرقيه إلى متاحفه وجامعاته؟
 ال ـج ـم ـيــع ك ـتــب ل ـلــدك ـتــور مـخــاطـبــاإيـ ــاه بــاالس ـت ـف ـســار ع ــن س ــر اخـتـفــاء
عفاف ،هذا هو الظاهر ،لكن الحقيقة
أن ك ــل واحـ ــد م ــن ال ــرج ــال ك ــان يـقــوم
بالبحث عــن ذات ــه .مــن هنا قــد يكون
فــي م ـقــدورنــا إن ـتــاج ه ــذا الــوجــه من
الـ ـع ــاق ــة امل ـح ـت ــدم ــة م ــا ب ــن ال ـش ــرق
والغرب لكن بصوت خفيض وبارد،
فهذا لم يكن جوهر أو غرض الرواية،
بــل أحــد مفاصلها عبر ق ــراءة فصل
عـفــاف األخ ـيــر حــن كــانــت تستشعر
أن هناك من كان يترصدها ولسانها،
لكن بطريقة شديدة األنــاقــة .اختيار
الــدكـتــور هــو اخـتـيــار العقالنية عبر
جميع وسائل علومها التي تترصد
الذات البشرية كما هي ثقوب الكون،
فكما يبدو الغرب اليوم ونحن نشهد
حـ ــاالت ت ــده ــوره ب ـص ــورة أسـ ــرع من
الخيال ،وكم يصدق الشرق وهو في
حالة تامة من الفوات واالنفصام.
¶ تمشي عفاف على طول الرواية خاصة
في باريس ،وفي الفصل األخير ما يشبه
الحفر في نظرية فنية للمشي والعالقة مع
الحذاء ،هال فصلت لنا هذه النظرية؟
 بدا لعفاف املشي هو املالذ األخير.كــانــت ت ـق ــول« :ه ـيــا ان ـظ ــروا إلـ ـ ّـي فال
م ـش ـه ــد سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـع ـ ــادًا ،امل ـ ـشـ ــي ال
ي ـع ــرف اإلقـ ـص ــاء ك ـمــا ف ـعــل «ك ـي ــوم»
بي .فإلى هنا أنا أنتمي» .ربما نحن
ال نـعــرف ثقافة وفلسفة املـشــي .قبل
مــرضــي األخـيــر ،كنت مـشــاءة جيدة.
املـشــي ثيمة روحـيــة تنظم الفوضى

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

وتــدل على مواطن الــزيــف ،كما يلهم
باملعارضة واالنـشـقــاق .أنــا شاهدت
ع ـ ـفـ ــاف ه ـ ـكـ ــذا ت ـم ـش ــي ب ـ ــن ال ـغ ـف ـلــة
تحتضن الذي بقي
والبراءة ،فكانت
ُ
فــي حــوزت ـهــا :األرجـ ــل .ن ـمــر األحــذيــة
ّ
ت ـت ـســع وقـ ـي ــاس الـ ـق ــدم يـتـغـيــر كــلـمــا
ات ـســع األفـ ــق .وه ـكــذا فــي أح ــد األي ــام
رفعت قدميها عاليًا في وجه العالم
وصمتت.
¶ ه ـنــاك اسـتـحـضــار ألس ـط ــورة بينلوب
وعوليس وعفاف وهي تنتظر «كيوم» .هل
هــو انـتـظــار شخصي وتـمــاثــل بــن عفاف
وبينلوب في الخيبة والـعــوز للجمال وملن
ال يبصره؟
ـ ـ ـ أظ ــن أن أه ــم س ــؤال طــرحـتــه عفاف
هــو :تــرى هــل ارتحلت إيثاكا؟ اليوم
عـلـيـنــا تـهـشـيــم األسـ ـط ــورة واملــدي ـنــة
وآث ــاره ــا ع ـلــى األجـ ـي ــال ف ــي ســرديــة
االنتظار املميت .إيثاكا لم تعد تجيد
استقبال الضيوف والوافدين الجدد
وع ـ ــودة أص ـح ــاب ال ـب ـيــت األص ـل ـيــن،
وامل ـح ــارب ــن ال ـق ــدام ــى والـ ـج ــدد ،ولــم

أحد انشغاالت الروائي هو تدوين
سرديته التاريخية ،التي تظل في
طور التكوين غير المنجز طالما أن
التاريخ لم يتوقف عن الجريان
إيثاكا لم تعد تجيد استقبال
الضيوف والوافدين الجدد وعودة
أصحاب البيت األصليين والمحاربين
القدامى والجدد
تـعــد ق ـ ــادرة عـلـ َـى أن ت ـكــون املضيفة
ال ــرؤوم ــة ب ــا م ــن ــة .ل ــم يـعــد لـنــا أحــد
ينتظرنا .انصرفت املدن األسطورية
والحقيقية عنا وتلك التي وضعناها
ف ــي أك ـبــادنــا ف ــي أح ــد األيـ ــام فالكبد
تليف وهي لم تعد موجودة.
¶ ف ــي «ال ـتــان ـكــي» ع ــرض ل ـتــاريــخ الـفـنــون
وب ـخــاصــة ال ــرس ــم ف ــي شـ ــارع مــونـمــارتــر
الباريسي .نحن أمــام وجبة دسمة تضع
الــرواي ــة خ ــارج خــانــة ال ــرواي ــات «الخفيفة»
وروايـ ــات البيست سيلر الـتــي ال تستفز
الـ ـق ــارئ وث ـقــاف ـتــه .ه ــل يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إن
الــروايــة الـجـيــدة يجب أن تتضمن حمولة
معرفية ما؟ وهل من السهل تذويب الفن
واألسطورة في الرواية؟
 أرى أن ال ـك ـث ـيــر م ــن الـشـخـصـيــاتوعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات م ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى ب ـم ـن ـص ــات
التواصل االجتماعي (لــم أملك يومًا
إياها) ال تعنيها األساطير وتواريخ
الـفـنــون قــاطـبــة ،وأسـئـلــة ال ــذات أمــام
دروس الـ ـت ــاري ــخ والـ ـخ ــديـ ـع ــة ،فـهــم
يـسـكـنــون ال ـعــالــم االف ـت ــراض ــي .صــار
بعضنا يجهل البعض اآلخــر .تقول
دس ـمــة وأن ــا أراهـ ــا طـبـيـعـيــة ،فــأنــا ال
ت ـس ـت ـهــوي ـنــي الـ ـ ــروايـ ـ ــات ال ـس ـع ـي ــدة،
أو تـلــك ال ـتــي ال يـمـكــن قــراء ت ـهــا إلــى
النهاية .حاولت في عموم ما كتبت
االل ـت ـف ــات إل ــى الـ ـ ــوراء ب ـعــن حــانـقــة،
وه ـن ــا ف ــي «ال ـت ــان ـك ــي» ك ــان ــت بـ ــاردة
أي ـ ـضـ ــا .ف ـل ـســت م ـف ـت ــون ــة ب ــإي ـق ــاع ــات
الـحـنــن امل ـغ ـشــوش .كـنــت أح ــاول في
أعـمــالــي األخ ـيــرة اسـتـخــدام الفكاهة

والسخرية وتدريب النفس كما فعلت
عـفــاف بــواقــع لــوحــاتـهــا ال ـخــروج من
«الـنــزعــة العاطفية والـلـغــة الغنائية
والتبسيط األخالقي» .الجميع بدون
استثناء ممن طالعها من األصدقاء،
قال كلمة واحدة :آه ،إنها مختلفة عن
باقي أعمالك إلــخ .وإلــى اآلن لم أفهم
ماذا يعني هذا الرأي تمامًا!
¶ استغرقت منك «التانكي» أربع سنوات
لكتابتها .ملــاذا كــل هــذا الــوقــت؟ وأي ــن تقع
على خريطة روايــاتــك وبـمــاذا تختلف عن
«التشهي» و«حـبــات النفتالني» وغيرهما
من أعمالك السابقة؟
ـ ـ ـ هـ ـك ــذا اق ـت ـض ــت ح ــال ـت ــي الـصـحـيــة
املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــدة وأن ـ ـ ـ ـ ــا أع ـ ـم ـ ــل وأت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف.
«الـ ـت ــانـ ـك ــي» ال ع ــاق ــة ل ـه ــا بـجـمـيــع
أعـمــالــي الـســابـقــة وه ــي تـسـعــة .ربما
الخاصية املهمة لها هــي انقطاعها
ال ـتــام مــا بــن ب ـلــدي وب ــاري ــس ،وهــي
املـ ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي أش ـع ــر أن حضن
بـ ــاريـ ــس لـ ــم يـ ـغ ــش ،وص ـ ــدر الـ ـع ــراق
لــم يـخــن ،رغــم كــل الـهــول ال ــذي يغرق
الجميع بــه ،فما زال بمقدور املؤلف
أن ي ــدع الـب ـلــد امل ـك ـتــوب األخ ـي ــر ولــو
انـ ـشـ ـغـ ـل ــت شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات
ب ـع ــزل ـت ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة وإخـ ـف ــاق ــاتـ ـه ــا
الـغــرامـيــة والـلـغــويــة ،وال ــوص ــول إلــى
حافات الجنون الجميل.
¶ هل باريس مدينة قاسية مثل الحبيب
«كـ ـي ــوم»؟ وإن كــانــت قــاس ـيــة ،أال يمكننا
الـقــول بــأن مـســاوئ الحرية أفضل بكثير
من محاسن االستبداد؟
 فــي غــالــب األح ـي ــان ،تـبــدو األوط ــانمـتـخـصـصــة ف ــي األذيـ ـ ــة وال ـق ـس ــاوة،
فـتـظـهــر امل ـن ــاف ــي ذات م ـي ــزات فـعــالــة
فــي الكثير مــن الـقــوانــن الـتــي تشكل
أهمية كـبــرى للمنفي ،فهي ضامنة
للكثير مــن حـقــائــق الـحــريــة والـعــدل
لحقوق الجميع .عفاف بقيت تــردد:
«إن م ـس ــؤول ـي ــة إخـ ـف ــاق الـ ـح ــب يـقــع
على مسؤوليتها بالدرجة األولــى».
وه ـن ــا كـ ــان ال ـف ـط ــام م ـنــه ق ــد ان ـطــوى
عـلــى األل ــم الـعـنـيــف ،فـظـهــرت جميع
الـ ـخـ ـس ــارات وهـ ــي ت ـت ـن ــاوب ال ـح ــداد
على الخال املنتحر ،مــرورًا بانتفاخ
ي ــاس ــن ب ــاالي ــدي ــول ــوج ـي ــا ،ف ـل ــم يـعــد
بمقدورها اإلصغاء ليونس املشوش
واملرتبك وهو يقول لها أحبك وكانا
فــي حديقة ال ــزوراء للحيوانات أمــام
األســود والـقــرود وباقي الحيوانات،
ورائ ـ ـح ـ ــة وسـ ـخـ ـه ــا ت ـغ ـط ــي األرض
وتتصاعد عاليًا.
¶ «هــل نحن أسباب املــرض؟ كــا ،كــا ،ال
أري ــد الـحـكــم اآلن» أري ــد ال ـجــواب عـلــى هــذا
ال ـس ــؤال ال ــذي تـطــرحـيـنــه فــي ال ـبــدايــة .أيــن
تـكـمــن أس ـب ــاب امل ـ ــرض؟ ف ــي ال ـن ـخ ــب ،في
األسرة ،في اإلنسان العربي عامة؟
 ع ـل ــى األس ـئ ـل ــة أن ت ـب ـقــى مــرتـفـعــةومـ ــرفـ ــوعـ ــة فـ ــي وج ــوهـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا.
الكثير األعم ال يملك شهوة التساؤل،
واألكـ ـث ــري ــة ت ـف ـ ّـر ف ـ ـ ــرارًا غ ـي ــر مـعـقــول
أم ــامـ ـه ــا ،ع ـل ــى ال ـخ ـص ــوص ال ـي ـســار
بكل تشكيالته ،وكما تالحظ إما «أن
نجتاز االنهيار» وبأقل التكاليف ،أو
أن نصبح مجانني كما عفاف أيوب.
لـيــس أمـ ــام ال ـف ـنــان إال إرادة الـتـفــرغ
لــأس ـئ ـلــة األكـ ـث ــر ج ــذري ــة وإزع ــاج ــا.
صــدقــا ،جميع مــا ذك ــرت مــن أسـبــاب
م ـت ـح ـق ـقــة ،ب ــل هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر ،رب ـمــا
لرواية آتية.

