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فيسبوكيات

ــالسيكي بامتياز
في العمل تبدو فيها بعيدًا عن نصك...
■ ال أدري ،ول ـكــن رب ـمــا تـقـصــد في
«ال ـف ـص ــول املـسـتـقـبـلـيــة» ت ـلــك الـتــي
تتحدث عــن  .2020الحقيقة لــم أكن
وقــت الكتابة قريبًا جـدًا من أحــداث
تلك الفصول ،على عكسي في «إرث
ال ـ ـن ـ ــار» حـ ـي ــث ش ـ ـعـ ــرت بـحـمـيـمـيــة
أكـ ـب ــر ،وك ـن ــت ق ــري ـب ــا م ــن األحـ ـ ــداث.
أع ـت ـقــد أن ال ـس ـبــب أن ـن ــي ف ــي «إرث
ال ـ ـنـ ــار» ك ـن ــت أن ـ ــا ن ـف ـســي ب ــا ش ــك،
فقد كنت أتحدث عن منطقة عشت
وترعرعت فيها ،بكل ما تمثله تلك
ً
امل ـن ـط ـقــة ،ف ـم ـثــا ح ــن ك ـنــت أت ـنــاول
بعض الشخصيات الـثــانــويــة كنت
أت ـن ــاول ـه ــا بـ ـص ــدق وم ـع ــرف ــة أك ـب ــر،
فهي نفس شخصيات الشارع التي
عرفتها في حياتي الحقيقية.
« -8فـئــران أمــي حـصــة» تمامًا َك ـ «ســاق
الـبــامـبــو» كـبـيــرة الـحـجــم ورق ـي ــا .مــا سر
تشبثك بالروايات الضخمة رغم أننا في
ُ ّ
عصر تـفــضــل فيه الــروايــة القصيرة أو
املتوسطة؟
■ مشكلتي أو ميزتي ،لست أدري،
أن ـن ــي ش ـخــص م ـغ ــرم بــالـتـفــاصـيــل.
تستهويني التفاصيل بنحو غير
مـعـقــول ،ال فــي الـكـتــابــة فـحـســب بل
ح ـتــى ف ــي مـطــالـعـتــي أح ــب ال ــرواي ــة
الـتــي تمعن بالتفاصيل ،تلك التي
حـ ــن تـ ـص ــور أي م ـش ـه ــد ال تـهـمــل
أي تـفـصـيــل مـهـمــا كـ ــان ،ب ـش ــرط أن
ي ـ ـكـ ــون ل ـل ـت ـف ــاص ـي ــل م ـ ـبـ ــرر س ـ ــردي
واض ــح .باإلضافة إلــى أنني أعتمد
ف ــي ال ـغ ــال ــب ع ـلــى عـ ــدد مـعـتـبــر مــن
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ،أع ـت ـق ــد أنـ ـه ــا عـشــر
شـخـصـيــات عـلــى األقـ ــل ،مــا يضطر
العمل أن يـكــون بـهــذا الـحـجــم ،فأنا
ضد أن أظهر شخصية ما وإن كانت
ثانوية ،أظهرها باالسم واألوصاف
ثم أتخلى عنها بال مبرر معقول.
هـنــا أح ــب أن أع ـتــرف أن حلمي هو
أن أتمكن مــن كتابة رواي ــة قصيرة،
أتمكن فيها من تكتيف الفكرة على
غ ــرار الكثير مــن ال ــرواي ــات العربية
القوية رغم قصرها ،أتمنى حقًا أن
أحقق هذا.

أوستر ،الــذي في كل عمل يؤكد أنه
غ ـيــر مـعـنــي بــاألس ـلــوب ـيــة ال ـســرديــة
املـ ــألـ ــوفـ ــة ،ب ـح ـي ــث ي ـ ـضـ ــرب ق ــواع ــد
ال ـ ــرواي ـ ــة املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا ع ــرض
ال ـحــائــط وال ي ـبــالــي .أعـتـقــد أن ذلــك
ي ـح ـت ــاج إلـ ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـجــربــة
وال ـج ــرأة وأي ـضــا إل ــى ق ــدر كبير من
الثقة لدى الكاتب.
 -6تفاوتت ال ـقــراءات بخصوص روايتك
األخيرة «فئران أمــي حصة» بني معجب
بها ومنتقد لها .هل فاجأك ذلك خاصة
بعد االجماع النقدي الذي حازته روايتك
البوكرية «ساق البامبو»؟
■ أت ـ ـصـ ــور أن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـق ــراء
والنقاد أيضًا ،اعتمدوا في قراءتهم
لـ ـ «ف ـئ ــران أم ــي ح ـصــة» مـقــارنـتـهــا بـ
«ساق البامبو» ،وفي ذلك ظلم للعمل
الجديد ،فليس بالضرورة أن تكون
روايتي الثانية شبيهة باألولى وال
متفقة معها مــن حيث األس ـلــوب أو
املوضوع .بشكل عام ،أتفق مع مقولة

ش ـه ـيــرة ل ـل ــروائ ــي ال ـتــركــي أورهـ ــان
ب ــام ــوق ،ال ــذي ي ــرى أن قيمة العمل
األدبي يكمن في عدم االتفاق حوله،
بني الكاتب واملتلقي .التفاوت الذي
أش ــرت إلـيــه فــي ال ـس ــؤال ،يسعدني،
بــل أك ــاد أق ــول أن ــه يحقق شيئًا من
ال ــرض ــا الـ ـ ــذي ل ــم ي ـح ـق ـقــه ل ــي شـبــه
اإلجـمــاع النقدي بخصوص «ســاق
ال ـب ــام ـب ــو» .أع ـ ــود وأق ـ ــول أن الـنـقــد
ض ــروري لتطور أسـلــوب أي كاتب،
فلوال النقد واملالحظات التي قدمت
لــي ملناسبة ص ــدور روايـتــي األولــى
«س ـج ــن املـ ــرايـ ــا» ،مل ــا تـخـلـصــت من
بعض عثراتي في روايـتــي الالحقة
«ساق البامبو» ،كل ذلك من غير أن
يعتقد الكاتب أن النقد كالم مقدس
ال يمكن تجاوزه.
 -7ومع ذلك فال بد من االعتراف بحقيقة
أن سنعوسي «البامبو» كان أكثر التحامًا
وت ـمــاه ـيــا م ــع ال ـن ــص م ـق ــارن ــة م ــع رواي ــة
«فئران أمي حصة» .ثمة صفحات كثيرة

 -9ف ــي آخ ــر طـبـعــة ل ـ ـ «مــؤت ـمــر ال ـقــاهــرة
ل ـل ــرواي ــة» دع ــا ال ــروائ ــي ال ـس ــوري خليل
النعيمي إلى ما أسماه «أدب بال جوائز»،
كــرد فعل إلع ــادة الهيبة للرواية العربية
إثـ ــر م ــا ع ــرف ـت ــه الـ ــروايـ ــة «الـ ـجـ ـي ــدة» مــن
إساءة بسبب ّ
حمى الجوائز ...أال ترى أن
الجوائز أساءت حقًا إلى الرواية العربية؟
■ لـ ـي ــس تـ ـم ــام ــا ،ف ـم ـث ـل ـمــا أسـ ـ ــاءت
الجوائز للرواية فقد أحسنت إليها.
أعتقد أن منظومة الجوائز ظاهرة
صحية يجب التعامل معها بحذر،
فالجائزة ال تضيف إلــى العمل بل
تدعمه فحسب .أواف ــق تمامًا الــرأي
القائل إن الجوائز أحيانًا تتمخض
عــن أع ـمــال دون امل ـس ـتــوى ،ول ـكــن ال
يجب أن ننكر فضلها على املشهد
ال ـ ــروائ ـ ــي الـ ـع ــرب ــي ،وف ـض ـل ـهــا عـلــى
ب ـعــض األسـ ـم ــاء واألعـ ـم ــال الــرائ ـعــة
التي لوال الجوائز ملا تعرفنا إليها.
ً
ق ــوائ ــم ج ــائ ــزة «الـ ـب ــوك ــر» مـ ـث ــا ،ال
تشمل دائمًا األعمال األفضل عربيًا،
ولكنها بفضل تلك القوائم تجعلنا
نـقــف عـنــد أع ـم ــال ه ــي ب ــن األفـضــل
ب ــا شـ ــك ،ومـ ــا ك ـنــا ل ـن ـت ـعــرف إلـيـهــا
لوال قائمتي «البوكر» ،ولنعترف أن
ً
«البوكر» مثال أو أي جائزة تعتمد
ع ـلــى ف ـكــرة «ال ـق ــوائ ــم» سـمـحــت لنا

بــاكـتـشــاف أع ـمــال وأس ـمــاء متميزة
حـ ـق ــا .ل ـق ــد كـ ـس ــرت ت ـل ــك ال ـح ــواج ــز
«االستكشافية» بني جميع األقطار
العربية .أنــا كقارئ خليجي ،كانت
حـ ـ ـ ــدودي ت ـق ــف فـ ــي أقـ ـص ــاه ــا عـنــد
م ـصــر ،ل ـقــد فـتـحــت ق ــوائ ــم ال ـجــائــزة
ع ـي ــون ــي ع ـل ــى أسـ ـم ــاء وأع ـ ـمـ ــال فــي
أق ـ ـطـ ــار أخـ ـ ـ ــرى ،ج ـع ـل ـت ـنــي أتـ ـج ــاوز
مـ ـص ــر إلـ ـ ــى كـ ــل ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ال ـع ــرب ـي ــة
سيما امل ـغــرب الـعــربــي ،وه ــي أيضًا
أوصلتني ككاتب إلــى تلك األقطار،
أصر على القول أن فكرة القوائم هي
األساس وليس الفائز.
 -10ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ــرواي ـ ــات الـ ـف ــائ ــزة ب ـ
«البوكر» العربية مثال والتي ترجمت إلى
لغات أخــرى ،لم تلق أي نجاح في اللغات
امل ـتــرج ـمــة رغ ــم اح ـتــراف ـيــة امل ـتــرج ـمــن...
كيف تجد صدى ترجمة «ساق البامبو»
ً
مثال إلى االنكليزية؟
■ أع ـت ـقــد أن ال ــوق ــت ال يـ ــزال مـبـكـرًا
إلجــراء أي تقييم ،فبالنسبة إلــي لم
تنزل الترجمة إال مؤخرًا ،ومــع هذا
أجــدنــي راضـيــا على الترجمة ،على
األقـ ــل بـحـســب ق ــراء ت ــي الشخصية
ل ـ ـهـ ــا .أح ـ ـ ــب ب ــاملـ ـن ــاسـ ـب ــة أن أش ـي ــر
إلـ ــى ن ـق ـط ـتــن :األول ـ ـ ــى أن ال ــوج ــود
ف ـ ــي الـ ـق ــائـ ـم ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ال يـعـنــي
بــالـضــرورة اهتمام الناشر الغربي
بــال ـع ـمــل املـ ــرشـ ــح ،ث ـمــة ال ـك ـث ـيــر مــن
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـت ــي لـ ــم تـصــل
القصيرة مكتفية بالطويلة ،وأعمال
أخــرى لم تختر في القائمتني تمت
ترجمتها وحصدت تلك الترجمات
ع ـلــى ن ـج ــاح مـ ــا .األم ـ ــر ال ـث ــان ــي هو
أن االحـتـفــاء املـحـلــي بالترجمة في
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي م ـب ــال ــغ ف ـي ــه حــن
يرتبط باالعتقاد أن العمل املترجم
وص ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــا ع ــاق ــة
لـلـعــاملـيــة بــال ـتــرج ـمــة ب ــل بــاكـتـســاح
امل ـش ـهــد ال ـغــربــي ق ـ ــراءة واه ـت ـمــامــا،
ً
وهـ ــو م ــا يـجـعـلـنــي اس ـت ـغ ــرب مـثــا
حــن أق ــرأ بــن الـحــن واآلخ ــر بعض
املقاالت والتعليقات املتفائلة التي
رب ـطــت ب ــن تــرجـمــة رواي ـت ــي «س ــاق
البامبو» والـعــاملـيــة ،فهي بالنسبة
لـ ــي مـ ـج ــرد ت ــرجـ ـم ــة ،وأح ـ ـتـ ــاج إل ــى
ّ
للتكرس لدى اآلخر.
املزيد من العمل
 -11يـســود االعـتـقــاد لــدى متتبعيك ،أن
سعود السنعوسي غير مهتم بأي شأن
سياسي أو اجتماعي في الوطن العربي.
ال أحد يقرأ لك في مساحاتك االجتماعية
ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت أو ح ـتــى ف ــي ح ــوارات ــك
وتصريحاتك الصحافية أي رأي في أية
قضية .حيادية أم سلبية هذه؟
■ ال أب ـدًا ،يفترض أن يملك الكاتب
الـحـقـيـقــي م ــواق ــف ومـ ـب ــادئ يــدافــع
عنها ،ولكنني في املقابل أجد األمر
غريبًا أن يسأل أو يتحدث الكاتب
عن تلك املواقف وهو مدعو للحديث
عن أدبه ،ثم على الكاتب أن يتحفظ
إزاء بعض األحداث والظواهر التي
ل ــم تـتـضــح م ـعــامل ـهــا وش ـك ـل ـهــا .لقد
ك ـنــت مـتـحـمـســا مل ــا عـ ــرف بــالــربـيــع
العربي ،الثورة الشبابية في مصر
ً
م ـث ــا ول ـك ــن ،ي ـق ــول ال ــواق ــع اآلن أن
جـمـيــع مــن أب ــدى مــوقـفــا أو رأي ــا أو
ح ـم ــاس ــة ب ـخ ـص ــوص م ــا جـ ــرى فــي
بعض األقـطــار العربية ســرعــان ما
ن ــدم بسبب أن مــا أب ــداه لــم يـكــن إال
تمنيات لم تتحقق ...ال يمكن إبداء
مــوقــف عــن مشهد عــربــي ال يتوقف
عن الحركة.

بمناسبة الكتابة عن نجيب محفوظ ،بعيدًا
عن أهميته الكبيرة في سياق الرواية العربية
بشكل ع ــام ،ولـكـنــه لــم يسجل أي أث ــر على
الرواية العراقية وعلى تاريخ السرد في العراق
بشكل ملموس ،كتب محفوظ الرواية العائلية
وأهمية األب في سياق املجتمع األبــوي ،لكن
مكانة األب حطمت تمامًا في الـعــراق ،وبرز
غول الدولة ليسحق اآلبــاء واألبناء معًا ،فلم
تكن للرواية املحفوظية آثارها كما هي عليه
في أقطار عربية أخــرى .وربما كــان لبعض
الكتاب مــن الجيل الــاحــق بعض األثــر مثل
يوسف إدريس وغيره ،ولكن لسياق السرد
ال ـعــراقــي م ـص ــادره الـبـعـيــدة ،وه ــي أوروب ـيــة
أكثر مما هي عربية .لم يخطر في بالي وأنا
صغير أن أقرأ نجيب محفوظ .كان لكل جيل
في العراق روايــة يبتدئ بها ،الجيل السابق
لجيلنا كــانــت روايـ ــة األم ملكسيم غــوركــي،
ولجيلي رواي ــة عناقيد الغضب لشتاينبك،
األجيال الالحقة بدأت تهتم بالرواية العراقية
بشكل الفت.

علي بدر
(روائي عراقي)

َ
املترجم قلة
املترجم أسفل النص
وضع اسم
ِ
أدب ،وحــذف اســم املترجم من على الغالف
قـلــة أدب ،وخــاصــة أن ــه ملــا الـتــرجـمــة بتكون
سيئة ما حدش بيشتم الكاتب وال دار النشر
ّ
بتنصب على
أو الـجــريــدة ،والشتيمة كلها
املترجم وحــده باعتباره ـ ودي حقيقة ـ هو
كاتب النص املترجم .يبقى في التعامل بني
املترجم وجهة النشر هناك قاعدة أساسية
ال بد من اتباعها :بالش قلة أدب.

أحمد شافعي
(شاعر ومترجم مصري)

دخلت العظاءة مسرعة في شق تحت الحجر،
بـعــدمــا تــركــت ذي ـل ـهــا امل ـق ـطــوع ي ـت ـلــوى على
الــرمــل .هكذا يفعل الشاعر أيـضــا .الكلمات
ذيله .يقطع هذا الذيل ،ويرميه كي يتلهى به
ً
أعداؤه ،ثم يختفي مستعجال في وكره.
لكن مــا الــذي يفعله هناك فــي الــوكــر؟ لست
أدريّ .
علي أن أقتحم هذا الوكر إن أردت أن
آتيكم بخبر .قفل نحاسي كبير على الباب.
أخلعه وأعبر .أوه ،الشاعر ينام مثل سحلية
كبيرة على الكنبة .ذيله سليم تمامًا .إذًا ،فقد
اختفى كي يتيح لذيله أن ينمو من جديد.
الشاعر ال يفعل شيئًا مهمًا .ينام شاخرًا
على الكنبة ،منتظرًا أن يطلع له ذيل جديد.

زكريا محمد
(شاعر وكاتب فلسطيني)

ً
ليس أم ـرًا سهال أن يعرف املــرء مــاذا يريد،
أغـبــط أول ـئــك الــذيــن يـعــرفــون بــالـضـبــط مــاذا
يــريــدون ويـخـطــون نـحــوه بثقة ويمسكونه،
ّثم ّ
يلوحون به في وجهي .أصحاب األحالم
ّ
الرائعة وساللم املجد ،من أين يأتون بكل هذا
ّ
االطمئنان؟ بكل تلك االستكانة إلــى بهجة
م ــا يـنـبـغــي فـعـلــه لـنـصـبــح مــذه ـلــن؟ ال أري ــد
أن أتـحــرك مــن مكاني .أري ــد أن أش ــرد حتى
أم ــوت وي ـقــولــون مــاتــت مــن ف ــرط شــرودهــا.
أكره الركض واملشي والطيور .أنا سلحفاة،
وسأكون سعيدة لو قلبني أحد على ظهري
وهو في طريقه إلى حلمه الكبير.

سمر دياب
(شاعرة لبنانية)

