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حوار
يمضي الروائي المصري محمد عبد النبي ( )1977في مشروع
سردي طويل ،بدأه قبل سنوات بنشر مجموعات قصصية عدة،
منها «وردة للخونة»« ،شبح أنطون تشيخوف»« ،بعد أن يخرج األمير
للصيد» ،قبل أن يصدر روايته األولى «رجوع الشيخ» ،ثم مجموعته
القصصية «كما يذهب السيل بقرية نائمة» ،وأخيرًا روايته األحدث
«في غرفة العنكبوت» .إلى جانب هذا المنتج اإلبداعي ،ينشط
«نيبو» – كما يناديه أصدقاؤه – في حقل الترجمة ،إذ أصدر ترجمات
عدة لروايات عن اللغة اإلنكليزية ،وأخيرًا حاز ّ جائزة الدولة المصرية
التشجيعية في مجال الترجمة ،بخالف عدة جوائز أخرى ،منها

«ساويرس» في القصة والرواية .كما وصلت روايته «رجوع الشيخ»
إلى القائمة الطويلة بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر).
أضف إلى ذلك إدارته لمحترف الكتابة (الحكاية وما فيها) ،الذي
يشرف عليه منذ سنوات.
ّ
يميل الكاتب المصري إلى التجريب ،يفضل تقديم بناء سردي مخاتل،
أو فكرة المعة ال تجنح لألنماط الكالسيكية المعتادة والمتراكمة.
ربما يفعل ذلك إيمانًا بمقولته التي كررها في أكثر من مناسبة
«الكتابة هي اللعب بمنتهى الجدية» .لكن ،وعلى الرغم من ذلك،
جاءت «في غرفة العنكبوت» (العين للنشر  ،)2016خالية من

محمد عبد النبي :لم أتعامل مع بطل روايت
أحمد مجدي همام
¶ ف ــي رواي ـ ـتـ ــك «فـ ــي غ ــرف ــة ال ـع ـن ـك ـبــوت»
مـحــاولــة للحفر فــي منطقة شــائـكــة على
املستوى املجتمعي ...هل شعرت أنك مقدم
على مخاطرة بالنبش في هذا املوضوع؟
ـ ـ لم تكن هناك مخاطرة على املستوى
املجتمعي ،الرواية موضوعها صادم
عمومًا – غير
لكنها – من حيث األداء
ّ
صادمة ،نستطيع أن نقول إنها كانت
مـغــامــرة مـحـســوبــة .كـنـ ُـت أدرك أنني
أنجز شيئًا مختلفًا ومهمًا بالنسبة
ّ
إلي ولتجربتي مع الكتابة ،لكني لم
أشعر به كمخاطرة باملرة.
¶ يبدو هاني محفوظ ،أيقونة ورمزًا للقمع
املجتمعي ليس حيال املثليني فقط ،وإنما
ح ـيــال االخ ـت ــاف ع ـمــومــا ..ه ــل نستطيع
القول إن هذه رواية (األقلية) املقموعة أمام
األغلبية القامعة؟
ُ
تجنبت قدر ما استطعت أن أتعامل
ــ
م ــع ش ـخ ـص ـي ـتــي ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،هــانــي
محفوظ ،كأيقونة أو رمــز ألي شيء،
مــن شــأن هــذا أن يمنع ه ــواء الحياة
عنه .تعاملت معه كإنسان يتعرض
ل ـظ ــروف خ ــاص ــة ،تـضـعــه ف ــي قـفــص.
باختصار هذه رواية هاني محفوظ
الذي صادف أنه جزء من أقلية قمعها
ّ
املجتمع ،لكنه ال يمثل إل نفسه .ليت
املعادلة هي أن هناك أقلية مقموعة
أم ــام أغلبية قــامـعــة ،لكنها أعـقــد من
ذلك كثيرًا ،ربما هي أقليات تضطهد
بعضها بـعـضــا ،ورب ـمــا هــي أغلبية
واحـ ـ ـ ــدة ت ـض ـط ـهــد ب ـع ـض ـهــا ب ـع ـضــا،
لست مـتــأكـدًا .التشبث باالختالفات
بني الناس ومحاكمتهم بناء عليها
حـيـلــة ك ــل مـجـتـمــع ع ــاج ــز ،وتــذويــب
ت ـل ــك االخـ ـت ــاف ــات أي ـض ــا خ ـط ــر آخ ــر
قائم .بعيدًا عن الكالم الكبير يجدر
بنا أن نبحث وراء ســؤال أي تهديد
يـمـثـلــه لـنــا اخ ـت ــاف اآلخ ــر ع ـنــا؟ هل
هناك تهديد حقيقي أم أنها أوهامنا
وبضاعة ّ
تجار السياسة والعقائد؟
م ـ ـجـ ــرد ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤل ق ـ ــد ي ـف ـض ــي إل ــى
اكتشافات كثيرة.
¶ اس ـت ـنــدت ع ـلــى ح ــادث ــة «ك ــوي ــن ب ــوت»،
ورغ ــم ذلــك أك ــدت أنـهــا خلفية بعيدة وأنــك
ال تـنـشــد م ـحــاكــاة الـ ــواقـ ــع ...ف ـمــا ال ــداع ــي
الستحضارها هنا؟
ً
ـ ـ ـ ال ــدرام ــا هــي ال ــداع ــي ،أوال وأخ ـي ـرًا،
رب ـمــا أردت أن أج ـعــل مـنــه ج ــزءًا من
حــدث أكـبــر مــن حكايته ،حــدث صار
اآلن مـهــددًا بالنسيان طـ ّـي التقارير
الـحـقــوقـيــة واألوراق الــرس ـم ـيــة رغــم
م ــا ت ــرك ــه م ــن أثـ ــر ف ــاج ــع ف ــي نـفــوس
ً
أكثر من خمسني رجــا .حدث ما زال
بصور مصغرة،
يتكرر حتى اآلن ولو
ٍ
لـكـنـهــا م ـتــواص ـلــة ،ب ـع ـي ـدًا ح ـتــى عن
مباحث اآلداب ،إذ استطاعت إحدى
املــذيـعــات فــي برنامجها قبل شهور
أو ربما سنة أن تشن غــزوة مباركة
على حـ ّـمــام بـخــار بـلــدي وأن تقبض
بمعاونة الشرطة على كل املوجودين
بــه وأن تـصـ ّـورهــم وأن تشعل الدنيا
ث ـ ــم انـ ـتـ ـه ــت ال ـق ـض ـي ــة إل ـ ــى ال ش ــيء
وخــرجــوا بـ ــراءة ...مــا معنى ه ــذا؟ ما
طـبـيـعــة املـجـتـمــع وامل ــؤس ـس ــات الـتــي

سمحت لهذه املذيعة بأن تلعب دور
الشرطة األخالقية واملخبر والقاضي
والجالد معًا؟
¶ ت ـعـ ّـرض هــانــي مـحـفــوظ وآخ ـ ــرون معه
لـظـلــم وم ـحــن كـ ـب ــرى ...انـعـكــس ذل ــك على
ن ـف ـس ـي ـتــه وصـ ــوتـ ــه (صـ ــوتـ ــه ال ـف ـيــزي ـقــي،
َ
وصوته في عملية السرد)ْ ...
ألم تخش أن
يتحول هذا الصوت إلى عملية عويل ونواح
ممتدة؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ ـ ـ ــذا خـ ـ ـ ــوف دائـ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـنـ ــد ت ـ ـنـ ــاول
أي مـ ــوضـ ــوع لـ ــه هـ ـ ــذه ال ـ ــدرج ـ ــة مــن
حـ ـس ــاسـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــاعـ ــر وال ـ ـصـ ــدمـ ــات
النفسية والشعور بأنك ضحيةَ .
وزاد
هــذا الـخــوف مــع استخدامي لصوت
الضمير األول والسرد بلسان هاني
محفوظ نفسه ،وربما تكون الرواية
انـ ــزل ـ ـقـ ــت ب ــالـ ـفـ ـع ــل إل ـ ـيـ ــه ف ـ ــي ب ـعــض
املــواضــع ،لكن كانت عملية التحرير
وإعــادة الكتابة هي طوق النجاة في
اسـتـبـعــاد كــل شبهة ازديـ ــاد عاطفي
ق ــدر اإلم ـك ــان .املـشـكـلــة لـيـســت فــي أن
ّ
وتفجع،
تنصت لصوت رثــاء لـلــذات
بـ ــل أن ت ـس ـت ـط ـيــب االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـهــذا
الصوت ،وأال يخدش أذنيك صراخه،
أال تـشـعــر أن ــه مـبـتــذل وم ـك ــرور مثل
أغـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـنـ ــواح الـ ـع ــاطـ ـف ــي؟ وت ـلــك
كـلـهــا أسـئـلــة يــواجـهـهــا ال ـكــاتــب مــرة
بـعــد أخ ــرى ،وي ـحــاول اإلجــابــة عنها
عمليًا في سياق لعبته ،وإجابته مرة
تصيب ومرة تخيب.
¶ تناقل صوت الراوي عبر خط الزمن في
الحاضر واملاضي البعيد والقريب ...ملاذا
اخترت تقطيع خط الزمن بهذا الشكل؟ ما
الذي أردت أن تقوله عبر هذه التقنية؟
ـ ـ اخترت تقطيع الزمن بهذا الشكل،
ً
ألن ـنــي بـبـســاطــة ل ــم أج ــد ش ـكــا آخــر
أنـ ـس ــب .ورغـ ـ ــم ه ـ ــذا ح ــرص ــت – ق ــدر
ّ
املـسـتـطــاع – أل تـكــون الـنـقــات أزيــد
مما يجب أو مـحـ ّـيــرة ومــربـكــة ،صار
الـ ـ ـق ـ ــارئ مـ ـعـ ـت ــادًا عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـل ـعــب
ب ـ ـخـ ــط الـ ـ ــزمـ ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــرد األدبـ ـ ـ ــي
وف ـنــون ال ــدرام ــا املــرئـيــة عـمــومــا ،فلم
ت ـعــد بــالـنـسـبــة ل ــه عـقـبــة ف ــي الـتـلـقــي
أو مـصــدر للدهشة .أحـيــانــا ال يجب
أن تـقــول التقنية شـيـئــا ،يكفي أنها
تؤدي الغرض ،وكان من بني أغراض
الـتـقـسـيــم ال ــزم ـن ــي ل ـل ــرواي ــة ه ــو شد
خـ ـي ــط ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ،ب ـم ـع ـن ــى اسـ ـتـ ـم ــرار
القضية والحبس واملحاكمة كخيط
ً
يـنـقـطــع وي ـت ـصــل مـ ـغ ــزوال م ــع بقية
خطوط العمل ،خلفية حياة الــراوي
وقصصه الشخصية حتى وصوله
إلى لحظة القبض عليه .بالنسبة ّ
إلي
األمر بسيط للغاية :الرواية متواصلة
من طفولة الرواي وحتى خروجه من
الـسـجــن واس ـت ـعــادتــه ص ــوت ــه ،يقطع
ً
هــذا الخيط فـصــوال تتصل بتجربة
ال ـس ـجــن .ف ــي ك ـتــابــات ســاب ـقــة ،كــانــت
هناك تصورات أكثر تشابكًا وتعقيدًا
للبنية تم استبعادها كلها.
¶ هل نستطيع القول إنــك اتخذت مسارًا
مختلفًا في الرواية األخيرة ،وانحزت للمرة
االولـ ــى فــي كـتــابــاتــك إل ــى بـنــاء كالسيكي
خــال مــن أالعـيــب الـســرد وتقنياته لصالح
عمق الشخصية واملوضوع؟

ـ ـ عندي قصص قصيرة كثيرة تخلو
ت ـمــامــا م ــن أي أالعـ ـي ــب ت ـق ـن ـيــة ،وإن
ك ــان ــت تـعـتـمــد ع ـلــى أالعـ ـي ــب أخـ ــرى.
ربما نكون قد حبسنا فكرة الحرفة
بمعناها الواسع داخل علبة صغيرة
اس ـم ـهــا أالعـ ـي ــب الـ ـس ــرد ،ث ـمــة حــرفــة
م ـع ـق ــدة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى إخـ ـف ــاء آث ــاره ــا
بحيث يظهر العمل بريئًا وبسيطًا
ك ــأن ــه ك ـتــب ن ـف ـســه ب ـن ـف ـســه ،هـ ــذه من
أعـلــى درج ــات الـحــرفــة فــي ظـنــي ،وال
أدعــى أنني بلغتها في «العنكبوت»
ولـكـنـهــا ك ــان ــت م ــن ب ــن طـمــوحــاتــي.
ط ـب ـعــا ،ان ـح ــزت لـلـبـســاطــة ،ول ـكــن ما
هو البناء الكالسيكي؟ هل هو بناء
فلوبير أم أغاثا كريستي أم تشارلز
ديكنز أم دان بــراون أم جــون إرفينغ

أم...؟ ال أظن أنه يوجد بناء كالسيكي
واح ــد نـهــائــي ،هــي فقط فـكــرة يرتاح
لـهــا األكــادي ـم ـيــون .ق ـصــدي ببساطة
ّ
كــان أل أربــك الـقــارئ لكي يتجه بكل
كيانه وحــواســه ووعيه نحو حكاية
شخصيتي ،يعيش فيها ويتماهى
بها ،حتى يكاد ينسى أنه يقرأ رواية.
إل ــى أي م ــدى نـجـحــت ف ــي هـ ــذا؟ الـلــه
أعلم.
¶ كـيــف ت ـشــرح املـقــولــة ال ـتــي رددت ـه ــا في
أكثر من حوار صحافي «الكتابة هي اللعب
بمنتهى الجدية»؟
ـ ـ أظن أن شرح مقولة بسيطة وظريفة
ك ـ ـهـ ــذه يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى ت ــألـ ـي ــف ك ـت ــاب
صغير ،نذهب فيه وراء ظاهرة اللعب

عند األطفال والحيوانات ثم البالغني
والفنانني ،ثم نختبر معنى الجدية
وه ـ ــل هـ ــي ت ـع ـنــي وال ب ـ ـ ّـد ال ـج ـهــامــة
وال ـت ـح ـج ــر أم اإلخ ـ ـ ــاص وال ـت ـ ّ
ـوح ــد
بما نـقــوم بــه .ثــم سنحاول بعد ذلك
أن نستكشف أفــق تلك األفـكــار داخل
كتابة نراها لعوبًا أو ّ
تدعي هي أنها
لعوب.
¶ ت ـن ـح ــاز ل ـل ـق ـصــة ال ـق ـص ـي ــرة أكـ ـث ــر مــن
انـحـيــازك ل ـلــروايــة ،ه ــذا مــا تـقــولــه سيرتك
الذاتية ،كيف ترى مساحة اللعب وإمكانات
السرد في كال الحقلني؟
ـ ـ ـ ـ كـتـبــت ق ـصــص ق ـص ـيــرة أك ـث ــر مما
كتبت روايــات ،وأظن أن هذا طبيعي
في ظل ظــروف كثيرة ال تتيح للمرء

