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حوار

سمير قسيمي أتماهى مع شخصياتي ...وأرى
كان الروائي الجزائري سمير قسيمي ( ،)1974في منتصف عقده ّ الثاني إبان عشرية الدم ،أو العشرية السوداء بحسب تعبير
الجزائريين عن تلك الموجات االرهابية التي ضربت البالد ،إال أنه لم يتخذ منها مرتكزًا رئيسيًا لمشروعه السردي .ال يحب الروائي
ّ
المهمشين ،أولئك الذين يعالج مصائرهم بقدر كبير
الجزائري الخوض في «القضايا الكبرى» ،بقدر انشغاله بسؤال اإلنسان ،وحياة
من الفانتازيا ،وبارتفاعات كبيرة عن سطح الواقع ،ليغزل عوالم تمزج بين التخييل ،وتقتفي من الواقع آثار ما يصلح لنص روائي.
الكاتب الذي سبق لروايته «يوم رائع للموت» أن وصلت إلى القائمة الطويلة من «الجائزة العالمية للرواية العربية» (البوكر)،
أصدر أخيرًا عن «دار المدى» العراقية روايته السابعة «كتاب الماشاء ...هالبيل النسخة األخيرة» ،بإحالة واضحة إلى روايته الثالثة
وتغيير
«هالبيل» ( .)2010وفي «كتاب الماشاء» يخوض قسيمي مغامرة في مسيرته الرواية ،عبر إعادة كتابة تلك الروايةّ ،
زوايا الحكي ،وسد فجواته .تحكي «كتاب الماشاء» عبر تقنية سردية مركبة ،تاريخ النبي المجهول الوافد بن عباد ،الذي تتكشف
حكايته عن طريق الكثير من الوثائق والرحالت المكوكية إلى الصحراء الجزائرية أو حتى بين المدن الفرنسية .وبحبكة بوليسية
يجر لغز الوافد بن عباد العديد من األلغاز والحكايات والشخصيات :المستشرق سيبستيان دي الكروا ،نوى شيرازي ،قدور ّ
فراش،
السايح ..بعيدًا عن ذلك ،فإن الكاتب الجزائري ُعرف بص َد ّ
وغير نقدية ،مع
اميته ،حيث تثار معه بين الحين واآلخر اشتباكات نقدية
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ّ
عز الدين ميهوبي .كان قسيمي وال يزال شخصية مثيرة للجدل ،سواء عبر تلك الصدامات ،أو عبر اعترافه بااللتحاق المؤقت بمن
يسميهم (المنبطحين) ،قبل أن يتدارك موقفه ويقود حملة تطالب بإلغاء وزارة الثقافة في الجزائر ّ
كليًا.
هنا نص حوار معه:
أحمد
مجدي
همام

ّ
¶ ع ـم ـلـ َـت بـ ــنـ ـ ًـاء ،وتـ ــاج ـ ـرًا ،وفـ ــي امل ـصــالـ ِـح
الحكومية ...كيف ّ
تحولت إلى الكتابة؟ من
أين تنبع الكتابة؟
ـ ـ توجهي إلى الكتابة لم يكن قرارًا .لو
كنت أؤمن بالصدفة لقلت إنها مجرد
صدفة ال غير ،فالحياة التي عشتها
لــم ّ
تهيئني ألك ــون كــاتـبــا ،عـلــى األقــل
بالنحو الذي يعتقده الناس .ولكنني
حني أتأمل حياتي ،تحضرني والدتي
وشـ ـغـ ـفـ ـه ــا ب ــالـ ـقـ ـص ــص .ت ـح ـضــرنــي
األحـيــاء الشعبية بلغوها وثرثرتها
وإشــاعــاتـهــا ،وكــل مــا فيها مــن خيال
ينسب بالصدق والـكــذب .تحضرني
أيضا كل األحالم التي داخلت حياتي
ولـ ــم أح ـق ـق ـهــا أو ت ـلــك ال ـت ــي ل ــم أحـلــم
ح ـت ــى ب ـت ـح ـق ـي ـق ـهــا .ح ــن يـحـضــرنــي
ذل ـ ـ ــك ،أج ـ ــد ت ــراكـ ـم ــا ن ـف ـس ـيــا تـمـكـنــت
بطريقة ما من تحويل مجراه ،وإعادة
تـشـكـيـلــه بــالـكـلـمــات .لـطــاملــا اعـتــرفــت
بــأن ـنــي ب ـس ـبــب تـنـشـئـتــي وتـكــويـنــي
ال ـع ـل ـمــي الـ ـص ــرف وق ـل ــة مـطــالـعــاتــي
إلى سن معينة ،أملك قاموسًا لغويًا
متواضعًا جدًا ،ولكنني باملقابل أملك
قــدرة ترهبني حتى أنــا في استثمار
هذا القاموس بنحو يستعصي حتى
على اللغويني.
ال ـك ـت ــاب ــة بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــي ه ــي ال ـق ــدرة
الــام ـت ـنــاه ـيــة ع ـلــى ال ـت ـخ ـيــل .لحسن
حظي أمـلــك مــن الـخـيــال مــا يجعلني
أن ــاظ ــر م ــن ش ـئــت ألح ـك ــي ل ــك الـقـصــة
نفسها بأكثر مــن طريقة مــن غير أن
تمل أو حتى أن تشعر بأنها القصة
نـفـسـهــا .لـقــد قـلــت م ــرة إن فــي رأســي
ع ـ ـش ـ ــرات الـ ـقـ ـص ــص ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــزاح ــم
وت ـت ـصــادم وتـتـســابــق ألكـتـبـهــا .ألول
مــرة ســأعـتــرف بأنني صــرحــت كذبًا،
فالحقيقة التي استحيت من ذكرها،
أن ف ــي رأسـ ــي عـ ــددًا ال مـتـنــاهـيــا من
ال ـق ـصــص ،وه ــو م ــا يـجـعـلـنــي أشـعــر
بــالـعـجــز ع ــن تـحــريــرهــا وصـيــاغـتـهــا
كروايات.
¶ «كتاب املاشاء» هي النسخة األخيرة من
روايـتــك األسـبــق «هــابـيــل» ،مــا الــذي دفعك
إلعادة كتابة فكرة سبق لك أن نشرتها؟
ً
ـ ـ ـ أوال ألن ـهــا رواي ـت ــي ،وثــان ـيــا ألنـنــي
أستطيع ذلك .سأعترف لك بأمر .حني
صــدرت روايتي «هالبيل» ( )2010لم
أشعر بأن القارئ العربي استساغها
لسببني :األول وهو نسبة الفانتازيا
فيها ،والثاني خياراتي التقنية ،لهذا
لــم تـحــظ بـمــا يـلـيــق بـهــا مــن ترحيب
ن ـق ــدي ،وه ــي ال ــرواي ــة املــؤث ـثــة بنحو
استثنائي.
مـ ــع ال ـ ــوق ـ ــت ،ي ـك ـت ـس ــب الـ ـك ــات ــب ثـقــة
وقدرة خاصة على الكتابة .هي حالة
يسميها النقاد االحـتــراف وأسميها
أن ــا االعـ ـت ــراف بــالـعـجــز أمـ ــام ال ـنــص،
فأنا بعد سبع روايــات أجدني أخيرًا

فــي املــرتـبــة الــراقـيــة للكاتب املـبـتــدئ،
وهي مرتبة تسمح لي بالكتابة بكل
ما أملك من تهور وانفالت من القارئ
املحتمل .مرتبة تسمح لي باالعتراف
بأخطائي ال بخجل كما كنت أفعل،
ب ـ ــل بـ ــاح ـ ـتـ ــرام وح ـ ـ ــب ل ـل ـن ــص ال ـ ــذي
أعجزني وبالرغم من ذلك صغته في
شكل الرواية.
أع ـت ـق ــد أنـ ـن ــي فـ ــي «ك ـ ـتـ ــاب املـ ــاشـ ــاء»
وض ـع ــت ن ـصــا ي ـت ـمــوقــع ب ـج ــال بــن
الـحـقـيـقــي والــاح ـق ـي ـقــي .ت ـمــامــا كما
ت ـصــورتــه أول م ــا شــرعــت ف ــي كتابة
«هالبيل» قبل ست سنوات.
¶ عكست امل ـعــادلــة ،ووق ـفــت مـكــان اآلخــر
الفرنسي سبستيان دي الكروا ،لتكتب عن
نفسك ،عن الجزائر ...هل وجدت صعوبة
في تبديل األدوار؟
ـ ـ ـ ـ كـ ــان األم ـ ــر ش ــاق ــا ،ول ـك ـنــه ب ــا شك
مـمـتــع جـ ــدا .امل ـت ـعــة ف ــي ال ـك ـتــابــة هي
أسـ ـ ــاس نـ ـج ــاح أي عـ ـم ــل ،وأنـ ـ ــا آخ ــذ
الرواية على محمل الجد ،لهذا يشعر
القارئ بأنني أتماهى مع الرواية إلى
حــد تختلط عليه إن كــانــت حقيقية
أم ال .أتماهى مع شخصياتي أيضا
وأتعامل مع القارئ ال بصفته متلقيًا
أقل مني موهبة ،بل بصفته شخصا
أذكى مني ،لهذا ال أستسهل التعاطي
مع النص وال مع الشخصيات.
ف ــي «ك ـت ــاب املـ ـش ــاء» أت ـح ــدث بـلـســان
سيباستيان دي الكــروا ،وحــن أفعل
ذل ـ ـ ــك أتـ ـقـ ـم ــص ش ـخ ـص ـي ــة املـ ـت ــرج ــم
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ــرق ،ت ـ ـجـ ــد م ـ ــام ـ ــح هـ ــذا
الـتـقـمــص ف ــي لـغـتــه وح ـتــى م ـفــرداتــه
وأسـلــوب جمله .أفـعــل الـشــيء نفسه
مع ميشال دوبري وجيل مانسيرون،
ولكنني حني أنطق بلسانيهما أضع
في حسباني أنهما من القرن الحادي
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،ل ـ ـهـ ــذا تـ ـج ــد ل ـغ ـت ـه ـمــا
مختلفة عن لغة سيباستيان.
إنها لعبة تفاصيل ،والتفاصيل هي
م ــا تـجـعــل ع ـمــا م ــا أف ـض ــل م ــن عمل
آخر.
¶ قلت في واحد من حواراتك الصحافية:
«حتى الله يصطفي أنبياءه من الهامش»...
ه ــل ل ــذل ــك اخـ ـت ــرت أن ت ـك ـتــب ع ــن ســالــة
هالبيل ّ
جد املهمشني؟
ـ ـ ـ ـ ـ ه ــاب ـي ــل ابـ ـ ــن غ ـي ــر ش ــرع ــي آلدم..
جـ ـي ــل مـ ــان ـ ـسـ ــرون ابـ ـ ــن غـ ـي ــر ش ــرع ــي
لـ ـسـ ـيـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــان ..ق ـ ـ ـ ــدور والـ ـس ــاي ــح
حفيدان غير شرعيني أيضا وهكذا.
حـ ــاولـ ــت أن أق ـ ـ ـ ــارب بـ ــن ال ـه ــام ـش ــي
والــاشــرعــي ،وهــي املـقــاربــة املعتمدة
رسميا شئنا ذلك أم أبينا .لكنني في
الوقت نفسه أردت أن أرسم الخارطة
الـحـقـيـقـيــة لـلـهــامــش ،وه ــي ال ـتــي في
الــواقــع أكـبــر مساحة وأكـثــر شساعة
مــن امل ــن .الـهــامــش هــو الـفـضــاء الــذي

تنمو فـيــه الــديــانــات وت ـت ـطــور ،وفيه
أي ـضــا تـجــد ال ـح ـضــارات قــوتـهــا رغــم
ج ـح ــوده ــا امل ـس ـت ـمــر لـ ـ ــدور ال ـهــامــش
فيها.
¶ ترسم تواريخ موازية في روايتك «كتاب
امل ــاش ــاء» ،وتـخـتـلــق واق ـعــا لــم يـكــن ،إال أنــه
رواية أخرى ّ
عما جرى . ..ملاذا اخترت هذه
الصيغة لكتابة الرواية ...والروايات بطبيعة
الحال تقوم على التخييل ...ما الــذي أردت
أن تمرره للقارئ عبر دراما النص؟
ـ ـ ـ إن ـه ــا طــريـقـتــي ألقـ ــول ان الـحـقـيـقــة
ليست مطلقة ،ولـيــس ثمة مــن يملك

الحقيقة فـعــا .املسألة دائـمــا تتعلق
بالروايات ،على العقل أن يتفتح على
االح ـت ـمــاالت وعـلــى الــايـقــن كمنهج
يقود إلى الحقيقة ،من غير أن يعتقد
بقدرته على الوصول إليها ومن ثمة
ام ـتــاك ـهــا .أع ـت ـقــد أن ال ــدي ــن ه ــو أهــم
دليل يؤكد ما حاولت الوصول إليه،
فالدين بالرغم من أهميته وضرورته
أيضا في التاريخ البشري ،كثيرا ما
كان سببا في تعاسة اإلنسان بسبب
رغـبـتـنــا املستميتة فــي االدعـ ــاء أننا
أصحاب السبق أو األفضلية أو أننا
م ــاك الـحـقـيـقــة فــي مــا يتعلق بــالـلــه.

هــذه الرغبة هــي السبب الوجيه ألي
ت ـح ــري ــف وإن كـ ــان تــأم ـل ـيــا بـسـيـطــا.
لـهــذا لــم أجــد حــرجــا وال أعـتـقــد أنني
تـ ـح ــرج ــت حـ ـ ــن اخ ـ ـ ـتـ ـ ــرت أن ي ـك ــون
م ـ ــوض ـ ـ َ
ـوع روايـ ـ ـت ـ ــي نـ ـب ـ ٌـي ج ــدي ــد أو
ديــن جــديــد ،فــأنــا لــم أخـتــرع شيئًا لم
يخترعه السابقون.
ّ
¶ ال ـب ـعــض ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي يـصــنــف
الحبكات البوليسية على أنها درجة ثانية..
كيف تــرى ذلــك في ظل الحبكة البوليسية
التشويقية في «املاشاء»؟
ـ ـ ـ اع ـت ـبــار الـحـبـكــة الـبــولـيـسـيــة درجــة
ثانية يدل على تخلف سردي واضح.
م ـ ـجـ ــرد ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى ذل ـ ــك يـمـنــح
صدقية لهذا التصنيف.
¶ في كتاب املاشاء نص داخل نص ،وفي
روايتك «الحالم» نص داخــل نص أيضًا...
هل صارت هذه التقنية ملمحًا رئيسيًا في
مشروعك السردي؟
ـ ـ ليس هناك أي نوع من الشبه« ،كتاب
املاشاء» وإن بدت روايــة داخــل رواية
إال أنـهــا كــانــت تستند إلــى التوثيق،
وهــي في ذلــك مختلفة عن «الحالم»،
ألن ه ـ ــذه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ك ـت ـب ــت ب ـت ـق ـن ـيــة
روايـ ــة ب ــرواي ــة ،أي إن ـهــا ت ـكـ ّـونــت من
ثــاث روايــات غير متضمنة بعضها
فــي بـعــض ،يمكن قــراء ت ـهــا مستقلة،
وستملك مــواضـيــع مستقلة ولكنها
إذا ق ــرئ ــت ب ــال ـت ــرت ـي ــب امل ـت ـف ــق عـلـيــه
فـسـتـمـلــك م ــوض ــوع ــا آخ ـ ــر .ع ـلــى حد
علمي لم يكتب في ما كتب في الرواية
العربية ما يشبه روايــة «الـحــالــم» .ال
أقول ذلك من باب النرجسية والغرور
ُ
وإنـمــا مــن بــاب علمي بما كـتــب لحد
اآلن.

