كلمات

السبت  13آب  2016العدد 2960

المناورات واللعب (على األقل على مستوى التقنية) ّ .فالرواية
التي تغوص بلغة رائقة ،وبصوت سردي سلس ومتدفق ،في
عالم المثليين في مدينة القاهرة ،تحفر عميقًا في تفاصيل هذا
العالم المبهم ،وتقدم مرآة عاكسة لواقع هذه الفئة المهمشة
هاني محفوظ،
والمقموعة في المجتمعات العربية ،عبر حكاية ً
المثلي المصري الــذي دخل السجن ضمن  50رجــا آخرين في
بوت» عام  2001بدعوى أنهم
أحداث الواقعة المعروفة «كوين
ّ
مثليون جنسيًا ،وبتهمة قانونية نصها «ممارسة الفجور» .أثارت
تلك الحادثة لغطًا شديدًا في حينه ،وشهدت جلسات المحاكمة

3

متابعة مكثفة أمنيًا وإعالميًا وشعبيًا ،وكذلك على مستوى
المؤسسات والجمعيات الحقوقية محليًا ودوليًا .وانتهت تلك
المحاكمات بعد عامين من التداول ،بقرار بحبس  23متهمًا لفترات
تراوح من السنة وحتى الخمس سنوات.
بالكثير من الجرأة ،وبمجهود بحثي وافر ،اقتحم عبد النبي هذه
المنطقة في روايته األخيرة ،منتجًا نصًا يحتفي بسيرة القمع
وثمن االختالف في مجتمعات مسطحة وأحادية األبعاد« .كلمات»
التقت الروائي المصري ،وحاورته حول «في غرفة العنكبوت»
المحاور:
وغيرها من
ِ

ّ
تي المثلي كأيقونة أو رمز

الكتابة (على كــل املستويات) بــن الجيل
ّ
األحدث من الكتاب املصريني وبني األجيال
السابقة؟
ـ ـ ـ ال أرتـ ــاح ل ـهــذا امل ـف ـهــوم ،رب ـمــا ألنــه
أق ــرب إلــى تقسيم الــرتــب والــدرجــات
واملناصب في املؤسسات الحكومية
والـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة .م ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن ه ـن ــاك
اختالفات تمليها اللحظة والظرف
ب ــن األجـ ـي ــال امل ـخ ـت ـل ـفــة ول ـك ــن تظل
هـ ـن ــاك خـ ـي ــوط م ـم ـت ــدة عـ ــابـ ــرة لـكــل
األجيال ،وهو ما ينتج مفهومًا أقرب
ّ
إلي هو مفهوم العائالت الفنية ،ليس
بمعنى صـلــة ال ــدم وأب ـن ــاء الفنانني
ط ـب ـعــا ،ول ـكــن بـمـعـنــى ش ـعــور كــاتــب
ما بانتمائه لعائلة فنية ممتدة من
أوائل تاريخ األدب وحتى اآلن ،وهي
ليست مدرسة أو مذهب أدبي كذلك،
وم ــع ذل ــك فـثـمــة م ــا يـجـمــع مــارسـيــل
ب ــروس ــت بـجـمـيــس ج ــوي ــس وإدوار

ما هو البناء الكالسيكي؟ هل هو
بناء فلوبير أم أغاثا كريستي أم
تشارلز ديكنز أم دان براون أم جون
إرفينغ؟
ال ـخــراط ،مــا هــو هــذا الخيط املمتد؟
هــذا دور النقاد والباحثني بطبيعة
الحال.

ال ـ ـت ـ ـفـ ــرغ وت ـ ـكـ ــريـ ــس نـ ـفـ ـس ــه ل ـل ـع ـمــل
ل ـس ــاع ــات ع ــدي ــدة وهـ ــو م ــا يـتـطـلـبــه
إن ـجــاز أي عـمــل روائـ ــي مـهـمــا بلغت
بـســاطـتــه .الـقـصــة ،فــي املـقــابــل ،تحب
تـلــك ال ـف ـجــوات الـصـغـيــرة الـتــي تولد
فجأة خــال زحــام الـيــوم وضجيجه.
هل هــذا انحياز للقصة أم استجابة
ل ـ ـل ـ ـظـ ــروف؟ ال يـ ـقـ ـل ــل ه ـ ـ ــذا م ـ ــن ق ــدر
محبتي لـفــن الـقـصــة ،لكنني لــم أعــد
أفـ ـص ــل بـ ـح ــدة ب ــن الـ ـن ــوع ــن ،ال مــن
ال ـن ــاح ـي ــة ال ـت ـق ـن ـي ــة وال مـ ــن نــاح ـيــة
ال ـت ـل ـقــي .امل ـســاحــة املـ ـح ــدودة ف ــي فن
القصة قــد تتيح ،وه ــذا هــو املدهش
في الحقيقة ،فــرص أعلى للتجريب،
لكن القماشة الواسعة للعمل الروائي
تفرض قدرًا أكبر من التعقل والتريث

قـبــل ات ـخــاذ قـ ــرارات قــد ت ــودي بجهد
سنوات في ملح البصر .وفي النهاية
م ــا أك ـث ــر ال ـق ـص ــص ال ـت ـق ـل ـيــديــة وم ــا
أكـثــر ال ــرواي ــات الـتــي تشطح وتلعب
وتـ ـج ــرب ،ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن نـجــاح
هذه أو تلك .وربما ال أكون الشخص
األنسب للحديث عن هذا.
¶ ومـ ـ ـ ــاذا عـ ــن الـ ـت ــرجـ ـم ــة؟ ق ـل ــت م ـ ــرة إن
الترجمة هي «التبرع بدم الكتابة للغرباء»..
ملاذا تتبرع به؟
ـ ـ األمر أوضح من أن يحتاج للسؤال،
أنا أعيش من الترجمة وليس عندي
وسيلة أخرى غيرها ألكل العيش.
¶ حـ ـصـ ـل ــت ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ــائـ ـ ــزة ال ـ ــدول ـ ــة
التشجيعية فــي حـقــل الـتــرجـمــة ،بـ َـم

ت ـخ ـت ـلــف هـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة عـ ــن بــاقــي
الجوائز األخرى التي حصدتها ؟
ـ ـ ـ كــانــت فــرحـتـهــا ك ـب ـيــرة ،ألن ـهــا أول
جــائــزة فــي الـتــرجـمــة ،واملـنــافـســة في
هذا الحقل جديدة وغريبة ّ
علي ،رغم
أنه عملي األساسي ،ثم إنني كنت قد
نسيت تقدمي لها تقريبًا منذ نحو
ع ــام ــن ق ـبــل إع ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج .وك ــان
لها أيضًا مغزى آخــر مهم بالنسبة
لــي وه ــو أن تعبي وحــرصــي (أغـلــب
الــوقــت على األق ــل) على إنـتــاج عمل
مـتــرجــم جـيــد لــم يــذهــب ه ــدرًا تمامًا
ُ
ُ
وأنه لوحظ وكوفئ.
¶ ه ــل تــؤمــن بـمـفـهــوم األج ـي ــال األدب ـي ــة؟
هــل هـنــاك اخـتــافــات جوهرية فــي عملية

¶ قـ ــدمـ ــت عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار سـ ـ ـن ـ ــوات ورش ـ ــة
«الـ ـحـ ـك ــاي ــة وم ـ ــا ف ـي ـه ــا» ل ـك ـت ــاب ــة ال ـس ــرد
الــروائــي والـقـصـصــي ..كيف تــرى جــدوى
تلك الــورشــات؟ كيف ّ
تقيم التجربة؟ وما
هي أبــرز مالمح التدريبات أو املمارسات
العملية في الورشة؟ وماذا عن كتابك الذي
حمل نفس االسم (الحكاية وما فيها)؟
ـ ـ أرى بكل تأكيد أن لها قيمة كبيرة،
وأن ـهــا كــانــت مــن بــن األح ـجــار التي
حركت املياه الراكدة في الواقع األدبي
خالل السنوات القليلة املاضية ،لكني
ما زلت أؤكد أنها ال يمكن أن تصنع
كاتبًا ،غــايــة مــا هنالك أن تــدلــه على
الطريق ،وعليه وحده أن يصنع هذا
الطريق ويقطعه بالكتابة واملمارسة
واملحاولة .شخصيًا استفدت الكثير
من تجربة الــورشــات ،على املستوى
الفني واملستوى اإلنساني والنفسي
وأتمنى أن أكون قد تركت أثرًا
كذلكّ ،
ول ــو ه ـيــنــا ف ــي وع ــي ون ـفــس ك ــل من
شــاركــوا فــي هــذه الــورشــات .األمثلة
على التدريبات واملمارسات العملية
كثيرة ،قــد ال يتسع لها املـجــال هنا،
وقـ ــد ت ـج ــد م ـن ـهــا ال ـك ـث ـيــر ف ــي ك ـتــاب
«الـحـكــايــة وم ــا فـيـهــا» ال ــذي أعـتـبــره
ورشــة مكتوبة ومـقــروءة ،وإن كانت
تفتقد لـطــابــع الـتـعــامــل املـبــاشــر بني
املدرب واملتدربني.
¶ خضت تجربة اإلقامة الفنية ملدة ثالثة
شهور فــي جامعة آي ــوا ..كيف تقيم هذه
ّ
ال ـت ـجــربــة؟ وه ــل تـنـصــح ال ـكــتــاب الـشـبــان
العرب بخوضها؟
ـ ـ كانت الفترة شهرين ونصفًا ،املدة
األك ـبــر منها فــي والي ــة آي ــوا ،وبقية
األيــام موزعة على واليــات مختلفة،

الـسـفــر تـجــربــة مـثــريــة إنـســانـيــا بال
ّ
شــك ،واالحتكاك بكتاب من ثقافات
ولـ ـغ ــات وخ ـل ـف ـي ــات م ـخ ـت ـل ـفــة يــزيــد
التجربة ث ـ ً
ـراء ،مــن ناحية هــي حالة
ت ـغ ـي ـي ــر جـ ـ ــو وإنـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاش لـ ـلـ ـح ــواس
وابـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن ال ـ ـ ــروت ـ ـ ــن املـ ـعـ ـت ــاد،
وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى فيها درج ــة من
اس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف الـ ـط ــاق ــة غـ ـي ــر املـ ـب ــاش ــر،
استنزاف طاقة اإلبداع الذي يتغذى
(عـ ـن ــد ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــاس ،وف ـ ــي بـعــض
األوق ـ ــات) عـلــى االس ـت ـقــرار واإلي ـقــاع
الـيــومــي وال ـن ـظــام .ع ــاوة عـلــى ذلــك،
فـ ـه ــم ه ـ ـنـ ــاك س ـي ـن ـت ـظ ــرون مـ ـن ــك أن
ً
تـكــون ممثال لبلدك ومجتمعك ،قد
ي ـس ـتــدرجــونــك ألح ــادي ــث سـيــاسـيــة
ال تميل لـخــوضـهــا ،لـيــس ألن ــك غير
مهتم ولكن ألنك قد ال تكون الشخص
األنسب للحديث عنها ،لست خبيرًا
سياسيًا أو ناشطًا أو أي شــيء من
هذا ،لكنهم – وخصوصًا إذا كنت من
دولــة عربية أو منطقة مضطربة أو
عالم ثالث – يتوقعون منك أن تلعب
أدوارًا شبيهة بـهــذه .فــإذا كــان ال بد
من نصيحة ال أشجع هذا النوع من
السفريات ملــن ال يحب الـخــوض في
ّ
أحاديث السياسة ّ
عمال على بطال،
ّ
ّ
وملن ال يمثل شيئًا إل ذاته .عدا ذلك
فالسفر مفيد.
¶ ُع ـ ــرف ـ ــت بـ ـك ــون ــك ح ـ ــاصـ ـ ـدًا ل ـل ـج ــوائ ــز
األدب ـيــة .وصـلــت إلــى قــوائــم البوكر وفــزت
بجائزة ساويرس أكثر من مــرة ،وجائزة
مـعــرض الـقــاهــرة الــدولــي للكتاب وغيرها
مــن الـجــوائــز ..أي قيمة تضيفها الجوائز
لـلـمـبــدع وإلب ــداع ــه؟ وك ـيــف ت ــرى الـضـجــة
املصاحبة للجوائز العربية مع كل إعالن
للنتائج؟
ـ ـ كــل جــائــزة ،فــي األدب أو الترجمة،
صغيرة أو كبيرة ،هي دفعة تشجيع
ُ
وقبلة إنعاش ،على املستويني املادي
واملـ ـعـ ـن ــوي .ومـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـهــي ليست
املعيار الوحيد أو النهائي للكاتب،
تسليط الضوء على كاتب في لحظة
غ ـيــر م ــوات ـي ــة ق ــد ي ـع ـنــي ف ـضــح أدق
ع ـيــوبــه أي ـض ــا ،وبــال ـتــالــي ل ــن يـكــون
شيئًا إيجابيًا على طــول الخط ،مع
الوقت سوف تنتهي ضجة الجائزة
ويبقى العمل نفسه وال ّ
بد أن يكون
قـ ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وم ـح ــارب ــة
الـنـسـيــان ،حـتــى بـعــد رح ـيــل مــؤلـفــه.
ال ـج ــوائ ــز امل ـص ــري ــة مـعـظـمـهــا ت ـقـ ّـدم
لـلـمـصــريــن ف ـق ــط ،رب ـم ــا بــاسـتـثـنــاء
جائزتني أو ثــاث ،وهــذه نقطة قـ ّـوة
لـصــالـحـهــا ل ـتــرك ـيــزهــا ع ـلــى محيط
ث ـقــافــي مـ ـح ـ ّـدد وت ــوج ـي ــه الـتـشـجـيــع
ن ـح ــوه .صـحـيــح أن بـعــض الـجــوائــز
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـضـ ـخـ ـم ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
استقطاب االهتمام والرغبة ،لكنها
مــا زال ــت فــي سبيلها لـخـلــق رصيد
معنوي في املحيط الثقافي ،ويبدو
أن أم ــام ـه ــا ب ـعــض ال ـع ـق ـبــات عليها
ت ـج ــاوزه ــا لـتـحـقـيــق هـ ــذا الــرص ـيــد،
ب ـص ــرف ال ـن ـظــر ع ــن ال ـق ـي ـمــة امل ــادي ــة
لها .أعتقد أن بعض الجوائز ّ
املهمة
تـ ّ
ـوجــه اآلن ألن ــواع أدبـيــة أخــرى غير
ال ــرواي ــة ،ولـكــن تبقى ال ــرواي ــة محط
األنظار ألسباب كثيرة ،بعضها فني
وبعضها تجاري.

