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فواز حداد

الواقع ً
أوال:
شهادة روائية

يف داخل ٍّ
كل م ّنا روائي يتوق إىل رواية
القص لدى بعضهم تفوق
القصص .ومتعة
ّ
لذة االستامع .كام أن لدى ٍّ
ّ
كل م ّنا رواية واحدة عىل
األقل جاهزة للكتابة ،هي روايته الشخصية ،هذا
مسج ًال بذلك
إذا مل يشأ انتحال قصص اآلخرين،
ِّ
انتسابه إىل عامل الرواية؛ عا ٌمل سيفرض عليه قواعده
مفر من االنصياع هلا ،أكانت مرنة
وتقنياته التي ال ّ
أم قاسية .ذلك أنَّ تراث الرواية ال يمكن جتاهله.
والرواية تتطلب من التكثيف ما خيتزل الزمان
األصيل ،وتبديد مسافات من آالف الكيلومرتات،
تتقيد بالدقة يف التنقّل بني األزمنة واألمكنة ،إذ
فال ّ
إن التحرك من مكان إىل آخر ال حيتاج إىل وسائل
مواصالت قديمة أو حديثة ،فللرواية وسائلها التي
ّ
متكنها من اجتياز املحيطات ببضع كلامت.
أنا ً
لدي روايتي الشخصية التي ال أنوي كتابتها،
أيضا ّ
ال بسبب عدم توافر اجلرأة أو النزاهة وإنام ألهنا ،عىل
برواد الغابات
األرجح ،غري الفتة وال جذابةً ،
قياسا ّ
والفضاء الالهنائي ،واملغامرين يف أتون الثورات
عت،
احلمر واحلروب األهلية .عىل خالف ما تو َّق ُ

* روائي سوري.

وأصبحت من
تسللت أجزاء متفرقة منها إىل أعاميل
ْ
نسيجها ،حتى رصت أزعم أنني موجود يف مجيع
روايايت بطريقة أو بأخرى ،وإنْ ليس عىل النحو
نفسه .ال يسع الروائي أن ينفصل عن كتاباته أو يغيب
عن رواياته عىل الرغم من البون الشاسع الفاصل
بينهام .أنا مل أكن واحدً ا من شخصيات روايايت رغم
ادعائي ذلك وإحيائي به يف بعضها .هناك ما ُينسخ
مني ،ال يمكن حتديده ،ويمتزج بعواملها ،ليس عىل
الرغم مني ،ربام ألنني أجد مكانًا فيها من دون أن
أقحم نفيس .يكتب الروائي عن العامل واحلياة والبرش
من خالله ،ال بمعزل عن نفسه .وإذا كان اإلنسان
ليس واحدً ا ،فهذا ينطبق عىل الروائي أكثر ّمما ينطبق
عىل غريه ،بانتحال شخصيات اآلخرين ،والسطو
عىل قصصهم .ولو شئنا التلصص عىل خصوصياته،
ممزق ،ذي شخصية هشّ ة ،من فرط
فقد نتعثر بإنسان َّ
تأ ّثره بام حوله ،وهو ما يمنحه مزية ال نقيصة ،جتعله
ً
ً
ومؤهال إلثارة تساؤالت
قابال لتخزين انطباعات،
وابتكار اقرتاحات ،وربام أفكار وهتويامت يعزوها
بعضهم إىل اإلهلام .وبام أنني من الروائيني الفاقدي
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اإليامن هبذه النعمة ،والناسبني إنجازاهتم إىل التجربة
واإلحساس والثقافة والتأمل والعناء ،البد يل من
أن أناقض كالمي ،واالعرتاف بأن روايتي األوىل
موزاييك مدينة هلذا الذي ّ
أتنكر له :اإلهلام.

كان املنظر الذي جاءين عفو اخلاطر قد َر َس َم بدايتها:
امرأة تركب عربة خيل ،تدخل سوق مدحت باشا،
تنزل من العربة ،تقف عند مدخل دكان يف سوق
تصوب نظراهتا إىل جمرد ّ
ظل يتململ يف
البزورية،
ّ
العمق ،تتبادل معه بضع كلامت يبعثرها اهلواء الراكد،
ثم أرى ّ
مشطورا بالضوء ،والعتمة
الظل يتقدم نحوها
ً
أسدلت أستارها عىل رأسه وكتفهَ .من هذه املرأة ،أو
ً
رجال؟! ما الذي قيل؟! إذا
هذا الظل الذي أصبح
أظهرت امتناين له بكتابة
كان ما تراءى يل إهلا ًما ،فقد
ُ
رواية موزاييك ،التي مل يتخل عني خالهلا .هكذا
تشق الرواية طريقها أحيانًا ،غامضة مشوقة وداعية
إىل التساؤل ،تستحث الكاتب بطالسم وإيامءات،
حتى إذا تفككت حظي برواية.
مفاجآت احلياة كانت املساهمَ ة الكربى يف تكويني؛
باكرا هبذا الذي ال بد منه :السفر
إذ أحتفتني
ً
والسجن ،السياسة واحلرب ،الثقافة والكتب ،احلب
تضن ع ّ
يل
والكراهية ،االستقرار وعدم األمان ...ومل ّ
باخلسائر الفادحة واخليبات الكبرية والطموحات
الثقيلة ...ومهوم مل تكن يف حقيقتها سوى منغّ صات
مقس ًطا
عابرة .جعبة
ّ
ستزودين بام ظننت أنني سأكتبه ّ
عىل دفعات ،فإذا يب أكتبه مبط ًنا من رواية إىل أخرى،
فيام احلياة التي سأسعى إىل فهمها بقدر متفاوت من
الالمباالة والسخرية واإليامن والسخط ،سيصوغ
الواقع أعامقها واخليال انطالقاهتا من البدايات
املرتبكة املتعثرة إىل هنايات ليست بنهايات ،مفتوحة
عىل متنيات هي حمض مزاعم ،مماثلة ملا ك ّنا نتعايش
ونتعيش منه ،فلم أغامر بوضع خامتة ما دامت
معه
ّ
احلياة نفسها عاملًا مغلقًا يطل عىل الثبات والسبات
والسكون ،ولو بدا عىل وشك االنفجار.
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التاريخ والرواية
يف الثلث األخري من القرن املايض ،اختطت الرواية
السورية لنفسها طريقًا ،واختارت التاريخ ميدانًا
هلا .وكان من املستغرب أن يقوم هبذا جمموعة من
الروائيني من دون سابق اتفاق بينهم .هذا اإلمجاع،
بحسب جتربتي ،ال ُيعزى إىل فكرة احلنني إىل املايض
أو التخ ّفي فيه بغية جت ّنب الواقع ،بل إىل معرفة كيف
وصلت احلال بنا إىل حارض بال آفاق .هذا هو اجلزء
الظاهر من العمل الروائي؛ إذ التاريخ عىل عكس ما
نعتقد ال يتجه صوب اخللف فقط ،بل يذهب بنا شتى
وخصوصا اجتاه املستقبل.
االجتاهات،
ً
ّ
املهمة
شكل التاريخ املعارص عوامل أغلب الروايات ّ
الصادرة يف سورية ،وهو تاريخ امتد قرابة قرن كامل،
ً
شامال األعوام األخرية للحكم العثامين ،فاالنتداب
الفرنيس ،والنضال من أجل االستقالل ،فسلسلة
االنقالبات العسكرية ،إىل األخري منها ،ثم سيطرة
األنظمة الثورية واحلركات القومية واليسارية عىل
املشهد السيايس العريب ،ثم الرتاجع األكرب عن
الثورة والبناء االشرتاكي ،يف إثر سقوط جدار برلني
وانحالل الكتلة الرشقية وتفكك االحتاد السوفيايت.

إزاء مثل هذه البانوراما املتبدلة هبذه الرسعة والتق ّلب
والكثافة ،حيتاج الكاتب إىل َمعني ال ينضب من
املصادر لبناء رواية تستوعب هذا املشهد العريض.
ذلك أن العودة إىل التاريخ تشرتط توافر مراجع
جمر ًدا
ومستندات ووثائق ،تبعث املايض ال مشهدً ا ّ
بل مشهدً ا حيو ًيا .غري أن ما يواجه الكاتب هو
ندرة املصادر أو عدم توافرها؛ فاملراجع املتعلقة
بالتاريخ العثامين يف سورية قليلة ،ومثلها الكتب
التي تتناول تلك املرحلة يف سورية .وعىل الرغم ّمما
قام به مؤرخون سوريون وأثمر دراسات ناضجة،
فإن جهودهم مل تكف لتغطيتها .وبالنسبة إىل أعوام
االنتداب الفرنيس ،كان الوضع أفضل ،فذاكرة
مدتنا بالكثري
األشخاص الذين عاشوا تلك املرحلة ّ
من الوقائع من خالل مشاهداهتم ومذكراهتم .كام
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تطرقت الكتب املوضوعة واملرتمجة ،رغم أهنا قليلة،
إىل اخلفايا السياسية لفرتة اخلمسينيات والوحدة
السورية-املرصية .ويف مرحلة االستقالل وما تالها
من انقالبات ،ع ّتمت األنظمة الثورية التقدمية عىل
ما سبقها بدعاوى اهتمت فيها رجاالت االستقالل
والعهد الوطني بالرجعية ،وضباط االنقالبات
السابقة باملغامرة ،فانتسخت من الكتب واألذهان
مرحلة رصاعات واضطرابات عاصفة ذات داللة،
وبدأ التاريخ احلديث يف سورية من دوهنا.

معضلة النقص الفادح يف املصادر ،وهي معضلة
واجهت الروائيني قبل عقود ،بدت دعو ًة إىل ترميم
تاريخ تلك احلقبة بضخ احلياة فيها ،وكان احلل
يف اإلقدام عىل جمازفة اختلط فيها اخليال بالواقع.
ومهام يكن من أمر ،فقد ُأنجزت أعامل روائية
استعادت مالمح سورية يف القرن املايض من خالل
األحاديث الشفاهية ،واملذكرات املتناثرة ،والصور
الفوتوغرافية ،واخلرائط ،والذكريات ،وخمطوطات
مل تُطبع بعدُ  ،ومن خالل ترسيم األحياء القديمة مع
مالحمها العمرانية التي امحّ ت من عىل وجه األرض.
أعامل مل تغب فيها البيئة وال العادات والتقاليد.
وكانت جتربة خالطها احللم واحلدس والتنبؤ
واالفرتاض واحلنني واملشاعر الشخصية.
حكائيا ،كام من
مل يكن اهتامم الروائيني بالتاريخ
ً
املبالغة القول إهنم أعادوا كتابته .إن قراءتنا له
تفرتض ،أو تقرتح ،قراءة ما ،ليست أخرية وال هنائية.
لذا نقول عماّ نكتبه إن له عالقة بالتاريخ .وقد شهدت
ً
انشغاال ختتلف درجاته يف النظر إليه؛
الرواية السورية
إذ سيطر عىل الروائي إحساس بأنه يعيش يف وطن
بال مستقبل .وال يمكن التصدي هلذا املأزق قبل
احلفر يف املايض .هناك حسابات ينبغي القيام هبا مهام
تكن قاسية بالنسبة إىل حارض مرت ٍّد .مل تكن املشكلة
وو ِصم
يف حماولة إعادة االعتبار إىل ماض ُأمهل ُ
باجلمود ،بل كانت يف اكتشافه والتعرف إليه؛ فمن ال
هيتم بامضيه ال مستقبل له .ليس اهلدف كتابة رواية

تارخيية ،وإنام أخذ العامل التارخيي يف احلسبان.

متحورت روايايت يف املرحلة األوىل حول ظهور
وحتوالت املثقف الوطني قبل االستقالل
العسكر
ّ
وبعده ،من خالل أحداث مفصلية .كانت حماوالت
ً
ارجتاال
النهوض تتكرر من آن إىل آخر بصورة أكثر
ً
وجهال وتطر ًفا ودموية ،مصحوبة بالغليان
ومأساوية
الوطني ،ويف ما بعد باخلالفات بني األحزاب واجليش،
ثم داخل اجليش .ففي أعوام ما قبل االستقالل ،وفيام
كان االنتداب يرتنح ،كانت اآلمال كبرية واخليبات
أكرب ،مع كثري من األحالم .يف رواية موزاييك نشهد
بدايات نشوء العسكرتاريا يف جيش الرشق ،جيش
االنتداب الفرنيس ،املهد احلقيقي لقائد االنقالب
العسكري األول حسني الزعيم .ومن تداعيات ذلك
انبثق االنقالب السوري عام  ،1949يف إثر هزيمة
عام  1948يف فلسطني .هذا املنعطف ِ
اخلطر يف احلياة
السياسية السورية بعد االستقالل رصدته رواية
حتوالت
تياترو بوصفه املفصل املؤسس ملا سيليه من ّ
أتت عىل الديمقراطية الوليدة ،ولن ينجو املجتمع
والثقافة والفن من عقابيلهّ .أما يف املضامر السيايس،
فسوف تأخذ األحزاب املحافظة واليسارية يف عني
االعتبار هذه املعجزة الدراماتيكية يف التغيري ،حتى
إهنا صارت رتابة يف حرق الزمان .وغدت الصورة
ساسة يتجيشون وعسكر يتسيسون ،ليقف الروائي يف
بدايات السبعينيات ،يف رواية صورة الروائي ،شاهدً ا
عىل ما آلت إليه األحوال يف سورية وانعكاسها ً
أيضا
يف الوطن العريب؛ فاالنقالب تداعى إىل انقالبات،
وتداعت اهلزيمة إىل هزائم وظهور املقاومة
الفلسطينية وحماوالت القضاء عليها ،ليرتافقً ذلك
كله مع انتشار القمع يف البلدان العربية .وبات تأثري
التاريخ الظاهر واخلفي جلي ًا يف األفراد واجلامعات ،
أكان هذا التاريخ يدور يف اخللفية أم يرتبع يف واجهة
احلوادث .وباتت السياسة تتالعب بالفن والضامئر،
وتذهب باألخالق إىل دائرة التنازالت ،والعنرص
احلاسم يف تقرير املصري واملستقبل هو العسكر.
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التاريخ كان الوسيلة ،وللروائي احلرية يف تأويله،
واألولوية للعمل الروائي ،ولو ارتُكبت فيه بعض
الشطحات واملخالفات والتصورات غري الدقيقة،
وض ّحي بالرصامة التارخيية عىل مذبح الرواية .وهلذا
ُ
كبريا
تو ّلت دسائس القصور ومكائد النساء ً
دورا ً
يف سقوط سلطنات وهتاوي عروش يف الروايات
التارخيية املبكرة.

يقدم الروائي رواية تعتمد عىل حوادث حقيقية
ّ
مطعمة بتفاصيل وشخصيات وحوادث رئيسة
ّ
وهامشية ،يؤلف بينها إىل حد إهيامنا بأهنا جرت عىل
هذا النحو متا ًما .يأخذ الروائي من التاريخ مظاهره
حرضه عىل
املادية ،ويلتقط من وقائعه اجلوهر الذي ّ
الذهاب إليه ،وال يتأتى له هذا إلاّ من فرط انخراطه
يف احلارض وتـأم ّله للاميض .وإذا كان التاريخ كتلة
حتتوي عىل الزمان واملكان ،جاهزين وملتحمني
أحدمها باآلخر ،فإن السرب الروائي يزيح الغطاء عن
الكامن فيه؛ ال خيتبئ وراءه بقدر ما حيفر فيه لكي
يتورط يف الراهن ويف مستقبل ال يغيب عن النظر،
م ّت ً
خذا من أحداث التاريخ نواة ينطلق منها خياله
وينسج حوهلا رؤيته ،مستعي ًنا ببصريته اخلاصة،
ومستمدً ا من حدسه جمازفات يف التفسري تصل إىل
حد املخاطرة بكشوف هي أشبه بالكشوف اجلغرافية
والروحية ،متليها رؤيته للتجربة اإلنسانية املفتوحة
متعددة .وقد يتوصل أحيانًا إىل حقائق
عىل احتامالت ّ
قد يعجز عنها املؤرخ ،وهي جمرد رؤية ،خليط من
بصرية وحدس وتوقّعات غامضة ،ال يستطيع هو
نفسه تفسريها بدقة.
التاريخ بالنسبة إىل الرواية موضوع لصيق هبا .ومن
حسن احلظ أن الرواية ليست بحكم طبيعتها خمصصة
حتري دقائق
ليشء دون آخر ،فمجاهلا متسع ،من ّ
مرورا
النفوس البرشية إىل آفاق العامل الشاسعة،
ً
باألزقة اخللفية للمدن .وهذا ال يعني تضييق الرواية
وال متييعها ،بقدر ما يعني قدرهتا عىل اقتحام مناطق
شتى ،حتى تلك التي حتظرها املجتمعات والقوانني
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واألعراف .غري أن عالقتها بالتاريخ ستبقى ملتبسة
مادام هناك من يسبغ عليها ما هي بغنى عنه .الروائي
ليس ً
بديال من املؤرخ مادام هناك من يكتب التاريخ.
طموحا
تواضعا يف التاريخ ،وأوسع
الروائي أكثر
ً
ً
يف الرواية .وال أتصور الكتابة بالتضاد مع التاريخ،
أو تزويره ،فهو ببسيط العبارة متغلغل يف ثنايا النظر
الروائي ،ويصح القول إن ليس هناك من رواية
أثرا قو ًيا مل تسرتشد به.
تركت ً

الزمان والمكان
ّ
شكلت مدينة دمشق بالنسبة إ ّيل بؤرة ختيييل خالل
املرحلة األوىل من عميل الروائي؛ ففي الرواية األوىل
موزاييك انعكست املدينة بمعاملها الكربى ،بشوارعها
وحاراهتا وأزقتها عام  ،1939عشية احلرب العاملية
الثانية ،واألعوام األخرية من االنتداب الفرنيس .كام
أهنا انعكست يف الرواية الثانية تياترو ،حيث جتري
وقائع االنقالب األول عام  .1949وتناولت الرواية
الثالثة صورة الروائي بدايات اهلدم يف أحياء دمشق
القديمة أوائل السبعينيات ،وتداعي ذاكرة املكان
واهنياره عىل وقع التحديث القرسي.

أختيل دمشق ،بل
يف هذه الروايات الثالث ،مل ّ
كانت مكاين الشخيص والواقعي ،استعدت مالحمها
القديمة من الذكريات واملشاعر ،وحصلت عىل مادة
غزيرة ليست يف احلسبان .نظن أننا بال ذكريات،
لكن احلاجة والدأب واإلحساسّ ،
كل ذلك يكفي
استخراج املايض من الظالم ،السيام أنه ال يزال ً
فاعال
ً
فعاال ،وأستطيع
يف احلارض .ولقد كان التحريض
القول :إذا كان إحساس الكاتب باملكان قو ًيا ،فلن
يبخل عليه بتفاصيله احلميمة .يف ذلك الوقت ،مل
متخيلة ،وال استعارة
جتذبني مقولة اخرتاع مدن
َّ
أسامء بديلة للمدن أو للبالد .بالعكس ،توخيت أن
تبعا للمرحلة التارخيية التي قاربتها؛
تكون مو ّثقة ً
وآثارا فقط ،بل معامل
فدمشق  1939ليست حجارة
ً
واقعية ،ومكان ينبض بالبرش وحيفل باحلياة والعشق
والنزوات واألهواء.
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واضحا ،وهو عدم ّ
تلطي املكان وراء
كان اختياري
ً
ً
وجيدً ا.
أسامء ومهية ،مهام يكن العائد الروائي
سهال ّ
هذا ما أعرفه بحكم التجربة ،فالرواية التي ختتلق
مكاهنا اخلاص أو تبنيه توفر حرية أكرب ،وحركة
أوسع ،فيتبدى يف إقصاء املكان الواقعي ،بغية إجياد
تركيبة خليط من عدة مدن ،فال تركيز عىل مالمح
تعمدت أن أكون أمي ًنا للمدينة
مدينة حمددة .لكنني ّ
التي أعيش فيها ،لسبب رئيس هو أن هذه املدينة مل
ً
مفرطا أم
تأخذ نصيبها يف عامل األدب ،أكان مدحيًا
َّ
ولعل للرسد الروائي أن يكون أقدر
تزيي ًفا لدورها.
تلمسها من دون إسباغ الرومنسية عليها ،أو
عىل ّ
مكتفيا بتحديد احليز املفرتض
التعامل معها كأيقونة،
ً
أن حتتله ،بال مبالغات سقيمة.

حاولت أن ُأبقي دمشق  1939ودمشق 1949
ودمشق أوائل السبعينيات كام كانت يف تلك األزمنة،
األمر الذي دفعني إىل رسم خريطة لكل فرتة منها.
ومن الطبيعي أن ختتلف الواحدة عن األخرى،
بمعاملها ومالحمها ،أو ببعض تفاصيلها الصغرية،
وأحيانًا الكبرية .وحاولت إعادة تركيبها من منظور
القرن املايض وبام يقارب األصل .ال يعني املكان يف
الرواية الديكور ،وال اخللفية املرافقة للحدث الروائي
فقط ،فهو عدا عن داللته عىل حركة الزمان وجتلياهتا
عىل األرض ،وما يضفيه من إهبار وما ينفضه من غبار
عن األشكال املثرية للمدينة ،املتزمتة منها واملتهتكة،
يف روعتها وقبحها ،أو بذخها وبؤسها ،يساهم
بطريقة متوضعه يف البناء الروائي ،بقول روائي متميز،
موحيا بأحاسيس ش ّتى ،من
فيختزل التعبري ويكثّفه،
ً
االنطالق واحللم إىل القسوة واإلحباط واإلحساس
باالختناق والتوق إىل التغيري ،واحلنني إىل زمن مىض
 ....مشاعر يشق حرصها.
ال متنحنا املدن خصوصياهتا بسهولة؛ فهي ليست
بضاعة معروضة للتفرج وال للبيع ،ال يقتنصها العابر
وال حتى املقيم .تُربز للسياح مظهرها املخادع،
البارد والساخن ،واملعسول عادة ،واملبذول .لذلك
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تبدو دمشق مدينة حمافظة ومذعورة ،ويف الوقت
نفسه مدينة منفتحة وودودة .وهذا وليد قرون سابقة
الغزو واالنتهاك .ولقد أتقنت دمشق
عانت فيها
َ
إخفاء أرسارها ،وأصبح املكان يربض وراء أسوار
من العزلة والتمويه.
تتبدى خصوصية املكان يف البيت الدمشقي .وهو،
مثل أي مكان آخر ،له مفاتيحه :الباب الذي ال
يوحي بام خلفه ،الدهليز ،فالقسم التحتاين من
البيت؛ باحة الدار ،الليوان ،القاعة والصاليا ،املطبخ،
ثم الدرج املؤدي إىل الفوقاين؛ غرف النوم ،الشبابيك
املطلة عىل احلارة ،اخلص ،الفرنكة ،ومن ثم السطح.
عدا ما حيتويه من دخلجات مثل ،الداكونة ،بيت
املونة ،الليوك.

ال يمكن الكتابة عن العقود املاضية وما جرى فيها
من رصاعات ،من دون أن ترسق دمشق احلدث
الرئيس عىل املستوى السوري ،وأحيانًا عىل املستوى
العريب؛ إذ إهنا مثّلت املرسح الصاخب للرصاع بني
العسكر واألحزاب ،القديم واجلديد ،الربجوازية
واالشرتاكية ...مرسح ّ
حتكم بمشهدي الروائي،
صاخبا
ومنه استمد أبعاده وإيقاعه وحيويته .وكان
ً
وخارسا ،باهظ الكلفة لبعضهم ،وفريسة مثرية
ً
لبعضهم اآلخر ،وكال االستعراضني كان من سقط
متاع مدينة أرشعت أبواهبا ،وأغلقت روحها ،فلم
تؤرقها العواصف السياسية ،وال ضجيج األسلحة،
أو تغوهيا أيديولوجيات زعمت أن لدهيا الوصفة
السحرية الناجعة للتطور والتقدم واالشرتاكية
واحلرية .فدمشق التي أخذ العسكر حيتلوهنا
ويشوهوهنا ويستثمروهنا كمرشوع جتاري رابح،
انكفأت عىل نفسها ،بعدما اعتادت احتضان الوافدين
إليها .لكن ،كام املدن العريقة ،ال يمكنها إال أن تغتني
بالبرش ،وأن تتجدد بالبرش .فرأيتها كام متنيت ،ختلع
أرديتها احلذرة واملرتابة ،وخترج من عزلتها مغسول ًة
من آثام الظالم واالجرتار.
هل هذه نقطة ضعف يعانيها ُ
الك ّتاب حيال مدهنم
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بالذات ،يروهنا كام يشاؤون؟ األمر أعقد من هذا
كثريا .ال خيرتع الكاتب أهواءه وال أمزجته ،األهواء
ً
مثل األمزجة املبتدعة ،متييع للمشاعر .اهلوى ينبغي
منزهة عن الصغائر ،وكافية
خملصا ،والرؤية ّ
أن يكون ً
ويتحمل عنا ًء
الستفزاز الكاتب كي يكتب رواية،
ّ
إضافيا ،بإضافة مهمة أخرى ،استخالص تاريخ
ً
مدينة من زمن مىض .ال أنكر أنني ُأخذت بجاملياهتا،
وحاولت ألاّ تكون عىل حساب املعامر الروائي .ومثلام
املهندس الكاتدرائيات ويصمم بيوت املستقبل،
يشيد
ُ
ّ
قصورا قديمة وحمطات
األستوديو
يف
السينامئي
ويبني
ً
ُّ
املؤرخ طرق مواصالت برية وبحرية
فضائية ،ويرسم
ُ
ومواقع حربية ،ال يملك الروائي عند ترميم املكان إال
الضياع يف األزقة واحلارات والشوارع والساحات،
التزمت لدى
ليعرب منها إىل الداخل البرشي .إن
ّ
التشدد لدى الروائي
املهندس واملؤرخ ال يوازيه
ّ
والسينامئي ،ملتطلبات ليست شخصية أو فنية فقط،
وإنام لرؤية إنسانية وأخالقية ً
أيضا.
ثمة عالقة تبادل بني الكاتب واملكان؛ فبقدر ما
يتلمس الكاتب صميمية املكان ومعامله من الداخل
ّ
واقعيا لروايته.
ا
املكان
هذا
يمنحه
واخلارج،
سندً
ً
ويف املشهد الروائي ال ينجو املكان من الزمان ،أكان
هذا الزمان حمد ًدا أم غري حمدد ،فيتدخل يف احلدث،
ويرسم صورته ويؤطره .كام أن الزمان ال يفلت من
املكان ،فحتى األحالم الطافية فوق الزمان تستعري
أمكنتها من الواقع.
مهام تكن الرواية التي يريد الكاتب كتابتها ،فالبد من
تلك الرقع املكانية التي ّ
تشكل خريطة عمله ،أي،
ببساطة شديدة ،البد من إجياد الفضاء املكاين الذي
سيتحرك فوقه البرش ،الساحات ،الشوارع ،املقاهي،
األسواق ،احلاممات ...
من هذا املوقع  ،كتبت عن مدن حقيقية :بريوت،
القاهرة ،القدس ،باريس ...ففي موزاييك ،ذهبت
إىل باريس العقود األوىل من القرن العرشين ،باريس
مدينة النور والليل واألرصفة ،وعامل األضواء
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والنزوات ،عرب مقاهي األدباء وورش عمل (أتولييه)
الفنانني ،ومسارح األوديون والليدو والكوميدي
مطو ًال يف القاهرة خالل
فرانسيز .ويف تياترو توقفت َّ
النصف األول من القرن العرشين ،الشوارع تلتهب
بالثورة وتعج بتظاهرات «االستقالل أو املوت
الزؤام»؛ مدينة ال يتخ ّلف عنها الفن والطرب،
شارع عامد الدين ومرسح رمسيس واألوبرا وحديقة
األزبكية تحُ يي ليايل األنس بالغناء و«الفرفشة» .ويف
صورة الروائي جتولت يف املرشق واملغرب ،وكنت
شاهد عيان عىل املشهد احلزين ،املهيب واملفجع
لغياب عبد النارص ،وما تاله من متغريات سياسية يف
مرص واألردن والسودان واملغرب.
حول روايات املرحلة األوىل ،يمكن القول إنني
أكتب رواية هلا عالقة قوية بالزمان واملكان ،من
دون أن يستأثرا هبا ،رواي ًة تغرف من التاريخ من
غري أن تلتحق بصفحاته ،ال ألهنا ال تضاهيه ،بل
ألهنا تنحو إىل عقد رشاكة معه ،يمنحها املادة اخلام،
ومتنحه يف املقابل شبهة احلياة ،مموهة بوقائع وحوادث
مضت ،مع صلة باآلن غري باطلة .ال يعيد الروائي
كتابة املايض ،وال يكرس له رواية ُت َقصرِّ أدواتهُ ا عنه
وتتجاوزه يف آن واحد .إن جهده أقل ّمما تتطلبه أمانة
وحذرا ،وأكثر انتقا ًء واجتزا ًء .وإذا
التاريخ توثيقًا
ً
توهم أنه ينبش فيه لينقذه من الوقائع املهذبة والسيرَ
املشذبة ،فهو يف احلقيقة يذهب إليه ليحمله إىل
احلارض ،ويرسله إىل زمان هو زمان الرواية ،ويخُ ضعه
ملنطق هو منطقها.

مواضيع ومسالك جديدة
أسست روايات املرحلة األوىل ألعاميل الروائية
التالية ،وفتحت آفا ًقا عىل صعيد الشكل واملضمون.
ومل ُتعد اإلضافات بعدها جمرد تنويعات عىل ما كتب ُته،
توجه نحو مواضيع ومسالك أخرى ،وهديف تلك
بل ّ
اللوحة الضخمة التي يكتب الروائي جز ًءا منها كل
مرة ،وأمنيته أن ينجز منها أكرب قدر ممكن قبل أن
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يودع احلياة .مل تعد اللوحة غائمة ،كانت تتوضح،
تغطي سورية واملنطقة العربية ،وتذهب بعيدً ا إىل
قلب العامل.

الروايات التالية مل تكن مقطوعة الصلة عماّ سبقها؛
فاهلم االجتامعي والسيايس والفكري مازال نفسه،
ُّ
اتساعا .والتاريخ استمر مهيم ًنا يف
وإن ازداد
ً
روايتي الضغينة واهلوى ،وانكشف الرصاع عىل
سورية يف منتصف القرن املايض عىل مستويات
عدة :سياسية ،دينية ،اجتامعية ،ثقافية ،اقتصادية،
دبلوماسية ،جاسوسية .ويف الصميم منه الرصاع
العريب-اإلرسائييل .يف الرواية هذه ،احتوى املشهد
الروائي عىل منظر داخيل حميل ومنظر خارجي دويل،
وشخصيات عربية حملية ،وأجانب من جنسيات
خمتلفة ،تسري عىل عدة خطوط مستقلة بعضها عن
بعض ،تتقاطع عىل طول الرواية .ليس ثمة من وثائق
حقيقية باملعنى احلريف للكلمة ،أي وثائق نستطيع
العودة إليها ،غري أن خلفيات الرواية واقعية متا ًما من
حيث املناخ السيايس واالجتامعي وجغرافية املكان،
فك ّلها موثقة .وإذا كانت الشخصيات الرئيسة أ ّدت
أدوارا واقعية يف األحداث السياسية ،فهي تتجاوزها
ً
بحيث متثّل نامذج الالعبني األساسيني طوال تلك
الفرتة .تدور احلوادث بني بريوت ودمشق والقدس،
امتدا ًدا إىل سيناء ،دير القديسة كاترين .املرشق العريب
يف مواجهة اهلجمة الغربية بمستوياهتا املتعددة ،من
وتنوع
خالل تركيبة معقّدة ،بسبب تعدد اخلطوطّ ،
األصوات ،وآلية الرسد املتوترة .عامل غري خمتلق،
حقيقي يف الصميم ،شخصياته ما زالت تنسخ
أشباهها حتى اآلن.

دت يف الضغينة واهلوى الكتابة عن الغرب،
تقص ُ
ّ
عن هؤالء اآلتني من هناك؛ مبرشون ودبلوماسيون،
عمالء خمابرات ومغامرون ،منقّبون عن اآلثار
وجواسيس ،ممثلو رشكات نفطية ومراسلو صحف،
حمملون برساالت ومهامت ،بتنبؤات وخمططات
َّ
وأوهام .مثلام هي عن املرشق يف اجلانب السيايس
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منه ،املتمثّل يف رئيس اجلمهورية ،رؤساء الوزارات،
واألحزاب ورجاالهتم ،الضباط الكبار .كان هلذه
ً
مثريا عن
الرواية القدرة والقابلية ألن تكون
عمال ً
الرشق عىل النمط الغريب ،لكنني اخرتت العكس،
الغرب بعيون الرشق ،فالرصاع مازال عىل حاله،
متجسدً ا عىل الصفحة نفسها بال أوهام.
هذا يف حني أن رواية الولد اجلاهل كانت عن املثقف
الذي رافقناه طوال روايات ثالث ،ينتقل من عرص
إىل عرص ،وها هي الثورة يف األعوام التي استقرت
أمورها ،بارشت بإلغاء ما سبقها ،وتصفية رجاالت
العهود التي أمست بائدة .وأصبح املثقف ،كاتب
وجها لوجه إزاء سلطة تريده
القصص القصرية،
ً
ً
ومواليا حتى العظم ،بتوظيفه
تابعا هلا،
عميال ً
ً

ملهامت خاصة ليست إال اإليقاع بكل من تشك يف
معارضته هلا ،مستغلة موهبته القصصية يف التربير
جلرائمها وسياساهتا.

بعد تينك الروايتني تتابعت روايات ثالث :مرسال
الغرام ومشهد عابر واملرتجم اخلائن يف ما يشبه
سلسلة مرتابطة ،تتناول ما آلت إليه أحوال البالد
من تدهور ،وتفضح الفساد املسترشي يف الدولة
واملجتمع ،بنظرة انتقادية ال ختفي سخريتها السوداء،
وال تستثني من هجائيتها السليطة عوامل السياسة واملال
مسمية
والفن والثقافة ،بأسلوب مبارش واقتحاميّ ،
األشياء بأسامئها ،مستعرضة دونام تلميح أو مواربة
موزاييك الفساد وآلياته وأساليب عمله ومفرزاته،
وتفاصيل أخرى ال تقل أمهية ،مثل ظاهرة «الكولبة»
روائيا للمرة األوىل ،بال ّ
لف أو
و«الشبيحة» ،تُكتب
ً
دوران ،أو حتى رمز أو استعارة .تكشف عن الواقع
عار ًيا بكل فجاجته وقسوته .الشخصيات واحلوادث
املروية تتطابق مع ما نعرفه ونعيشه .تذهب مبارشة
حمرمة عىل الرسد حلساسيتها
إىل املناطق التي كانت ّ
غالبا
فنيا من جهة ثانيةً ،
من جهة ،ولكوهنا غري حمبذة ً
ما يتهرب منها األدب! بل ذهبت إىل أبعد من ذلك،
إىل ما هو أكثر خطورة ،وهو اخلوض يف وحل الواقع،
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غري آهبة باحلواجز واملمنوعات الشائكة .هذا اخليار
ّ
التحكم يف
الرسدي بنى منطق الرواية عرب عملية

أسلوب الرسد ،والدقة يف التعبري ،وتداعي االنتقال
من مشهد إىل مشهد ،ومن حكاية إىل حكاية ،وطريقة
القطع والوصل.

وسوف أرتد يف روايتي عزف منفرد عىل البيانو إىل
علامنيا يف مواجهة مع الدولة
املثقف الذي أصبح
ً
وأجهزة خمابراهتا ،واخلطر األصويل يف آن واحد.
ومن بعدها الذهاب إىل العراق يف رواية جنود اهلل
إبان الغزو األمريكي ،ليسرتد أب ابنه املجاهد من
تنظيم القاعدة .ويف العراق ً
أيضا تدور حوادث
خطوط النار ،الرواية األخرية ،لتطرح العالقة بني
نحن واآلخر يف أقىص جتلياهتا خالل احتدام املعركة
ضد اإلرهاب.
حركتها شواغل فكرية ،عدا عن
الروايات األخرية ّ
خماويف من تفاقم أجهزة الدولة األمنية ،وتعاظم
األصولية والتنظيامت اإلرهابية ،وتساؤاليت حول
املثقف ،اآلخر ،اإلسالم ،اجلهاد ،مع الرتكيز عىل
مربرا قو ًيا لتورطي يف مواجهة
الفساد ،وكان
ً
الواقع الراهن .ما حفزين عىل امليض يف هذا االجتاه
هو أنه ال يمكن جت ّنب ذلك املوضوع الذي يبدو
أزليا :الفساد ،معضلة احلياة الكربى ،وما يطرأ من
ً
تفسخ
من
البرش
يصيب
وما
املجتمع،
عىل
حتوالت
ّ
روحي وأخالقي.
وسواء اندلعت رشارة الرواية من فكرة أو من الواقع،
فإن النص يستحرض تقنياته؛ يأيت مع الفكرة أو يتأخر
وإياها إشكاالهتام عىل مدار الرواية
عنها ،ويطرح ّ
ومن غري توقف ،خاصة إذا وعينا بأنه ينبغي للتقنيات
عدم اخلضوع جلاذبية الزي األديب ،أو تس ُّلط غواية
السائد؛ إذ مهام تبلغ األشكال من ابتكار ِ
وج ّدة ،فلن
نكتب حتت تأثريها سوى رواية من هراء ،ومهام
تكن األفكار عظيمة ،فلن نكتب حتت محولتها سوى
رواية بليدة.
ومن املنطلق نفسه ،أقول ليس يف وسع الكاتب أن
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يستعري األفكار التي سيكتب عنها ،إذ هي يف الصميم
أفكار اآلخرين ،موجودة يف سياقات خمتلفة .وإذا
ُخ ّيل إليه أهنا تشبه ما يرغب يف كتابته ،فلن يكون
مبعث إغرائها سوى أهنا جاهزة فحسب .ال أحد
ُ
عوضا عن اآلخر ،وليس ألحد أن يكون ً
بديال
يكتب ً
من أحد ،مهام تكن النوايا متشاهبة ،أو حتى متطابقة.

مصادر الكتابة
الرواية ال تنفصل عن احلياة .وجيوز القول إن الواقع
املعتمد يف الكتابة ،فحتى الرواية التارخيية
هو املصدر
َ
حتكمها تساؤالت احلارض ومهومه ،ولوال الواقع ملا
اجتازت روايات اخليال العلمي العصور اآلتية .وربام
ال تعدو احلياة بالنسبة إىل هؤالء املستغرقني يف لعبة
الكتابة كوهنا جتارب قابلة لالقتناص ،أو مادة خا ًما
غنية ومؤهلة للنقل إىل الورق ،بعد إجراء التعديالت
عليها .يف احلقيقة ،ال يتورع الكاتب عن استغالل
أي حدث إذا كان صا ً
روائيا .لكن
حلا لالستخدام
ً
أمورا يف احلياة ال يمكن الكتابة عنها ،إن مل ت َُعش
ثمة ً
بالفعل ،ال ألهنا تستحق العيش ،بل ألن اإلحساس
بالرعب والظلم والغبن هو مقياس جدارهتا .نمتح
نحن الروائيني من خمزوننا الواعي وغري الواعي،
وقصص احلياة املبذولة من حولنا ،والتي جتد
طريقها إلينا ،وقد يبدو لآلخرين أننا ال نفعل سوى
استدراجها إىل صفحات الورق.
يعبرّ بعض الروائيني عن خشيتهم من تسلط الواقع،
فهم بقوة خياهلم يستعيضون
ويأنفون من تقليدهُ ،
عنه ببدائل متنوعة ،ويزعمون أن رواياهتم تبتكر ما
يتفوق عليه ،وهي باملقارنة به متنح احلب طعماً
مثريا،
ً
وتسبغ عىل اجلريمة ألقًا جذا ًبا ،عدا عن أن الفن أثبت
أن ما يبتدعه من طموحات وآفاق وفتوحات تتجاوز
خريا كان
الواقع اهلزيل ،ويقدم ما تعجز عنه احلياةً ،
أو ً
رشا.
ما ينساه الروائيون الذين يؤمنون باخليال وبقدراته

مناقشات ومراجعات
الواقع أو ً
ال :شهادة روائية

اخلارقة ،هو أن احلياة هي املعني األوحد للرواية،
بحكم ما تنطوي عليه من فوىض هائلة ،من اختالف
الطبائع واملطامع واملشاعر واإلرادات والتطلعات،
ال تكف عن توريط البرش باحلب واألخطاء واخلطايا
والنزاعات والضغائن ...وغري ذلك ممّ ا يستعيص عىل
العقل استيعابه .وال عجب ،فهذه هي احلياة ،والبرش
إقناعا ومعقولية ،غري
حياولون ترتيبها عىل نحو أكثر ً
أن احلياة متتلك وسائلها العابثة ،كاملصادفة ،وهي
أمر يعرس حتى عىل اخليال توقّعها ،وإن كان من
اليسري عىل الروائي اختالقها ،غري أهنا لن تكون هبذا
متخيل ،يف حني
الشطط ،وغري حمرية ،حلدوثها يف عامل
َّ
جيسد الواقع حضورها املفاجئ ،السلبي أو اإلجيايب،
هنا بمرمى أبصارنا .أمل يقف الروائيون عاجزين
أمام جرائم شق عليهم تصورها وتفسريها ،وفهم
الدافع الرتكاهبا؟

ال تتفوق الرواية عىل الواقع إال بذهاهبا إىل الواقع،
ال لتحاكيه ،بل لتتكهن مصائر البرش يف معمعة
الزمان ،وتستخلص منها معاين العظمة والسفالة،
اجلنون واحلكمة ،السقوط والنهوض ...إن اإلفراط
معا .الواقع ً
أوال،
يف اخليال تفريط باإلنسان واحلياة ً
فإن مل تكن أقدامنا ثابتة عىل األرض ،فلن نستطيع
عاليا.
التحليق بخيالنا ً

ثراء احلياة وبؤسها منحا الروائيني أكثر من ذريعة
القتفائها واخلوض يف غامرها ،فلم تبخل عليهم
بشخصيات وحوادث ّ
ختطت خياهلم الروائي .املوهبة
قدمهم
مل تعثر عليهم ،أو تتعثّر هبم ،الواقع هو الذي ّ
إليهم غنيمة باردة .وليس من العبث اليوم الزعم أن
الرواية الواقعية ما زالت هتيمن عىل املشهد الروائي
العاملي ،وال تبدو حتى اآلن األشكال والتجارب
الروائية التي ظهرت منذ مطلع القرن العرشين،
أكثر من حماوالت جريئة سامهت رغم خطورهتا يف
تثبيت دعائم الرواية الواقعية ذاهتا .ومن املفارقات
واملثري ً
فعال أن مجيع التجارب الروائية الناجحة،
التي أثبتت مكانتها يف تاريخ الرواية وفعاليتها يف
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مضامر الفن الروائيُ ،أضيفت إىل حساب الرواية
الواقعية ،أكان تيار الوعي أم الرواية التي تب ّنت أفكار
الفلسفة الوجودية ومفاهيمها وتب ّنت التحليل النفيس
الفرويدي أم الرواية اجلديدة الفرنسية والواقعية
السحرية ،وحتى ما ُس ّمي ضد الرواية .هل يستطيع
روائي يف العامل أن هيمل تلك الذخرية الفاتنة؟ كل
هذا أصبح يف رصيد الرواية الواقعية.

هنائيا وال
عامليا ،ليس
تقنيا
متتلك الرواية
ً
ً
ً
منجزا ً
منجزا ً
قابال للترصف فيه بحرية .الرواية،
جامدً ا؛
ً
أسوة بغريها من الفنون ،مل توضع فيها القواعد إال
ل ُتخرق ،ولقد أحلحت دائماً عىل هذا الرصيد الثمني:
احلبكة ،الشخصية ،الرمز ،مستويات الرسد ،تيار
الالوعي ،اللغة ..واألهم ،املعامر ،الذي يشكل
«التيمة» العليا اجلامعة لـ«تيامت» صغرى قد تبدو
ٍ
شطحات أو استطرادات وتداعيات هائمة عىل
وجهها يف الفضاء الرسدي ،إن مل يضبطها البناء
الروائي نفسه يف معامر هو :املظهر األعمق للرواية.
يعمل الروائي يف عامل واقعي يتأمله بإمعان ويقتحمه
جاهزا ،وباألحرى ال يراه منظماً
باخليال؛ عامل ال يأتيه
ً
وال منتظماً ؛ عامل من آمال وخيبات وخفايا ،رحب
ومتشعب؛ عامل له تاريخ ،يضعه إزاء راهن يرحل
بال هوادة ،ومستقبل يأيت أو ال يأيت ،يلوح بال هناية؛
عامل حياول ضبطه ،خيتار يشذب يقيص خيتزل ،وفقًا
لصيغة ما ،هذه الصيغة هي رؤيته اخلاصة ،وهي التي
ستشكل روايته .الرواية هي السعي إىل إعادة تشكيل
تصورا متسقًا من
عامل واقعي مبعثر ومشتت ،نمنحه
ً
خالل اخليال.
ويف رأيي ،تبقى النصيحة املثىل دائماً هي أن يكون
مغاليا عىل شطحاته
رقيبا
ً
احلس النقدي للروائي نفسه ً
اخليالية واملزاجية من مواقف ولغة ،وااللتزام
بالبناء الروائي وإعطائه األولوية ،واعتبار كل ما
عداه مساعدً ا يف تركيبه؛ إذ ال يمكن فهم أي جتربة
أو إدهاش ،أو قوة لغة أو حتى انسياب أفكار ،إال
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ضمن بناء متناسق ،ليس املهم تذوقه فحسب ،وإنام
إدراكه ً
أيضا.

يف وقت ما ،اعتقدت أنني أكتب رواية تقاعس من
سبقوين عن كتابتها ،وكأن الكتابة تكليف بمهامت
توزع بحسب األجيال والطوارئ ،وكنت خمط ًئا:
الروايات ال ختضع لعشوائية الظروف القاهرة،
كام ال تقبل أن تكون تكلي ًفا َّ
خمط ًطا له .األقرب
إىل التخمني والفن ،أهنا حاجة قصوى إىل يشء ما
نندفع إىل التعبري عنه .عامل الرواية ال ُيعنى باألجيال
وال يؤخذ بالتصنيفات؛ إذ ليس يف هذا العامل سوى
ٍ
روايات ال تثقل كاهلهم
روائيني حيملون عىل عاتقهم
ضامئرهم ،ودائماً من يوم حساب إىل
بقدر ما تثقل
َ
يوم حساب.
ترتكز إشكالية الروائي مع عرصه ،حول كيف يكتبه،
ويعبرّ عنه ،وهو يف داخله ،ويظن نفسه أنه يستطيع
أن يكون خارجه .الرواية عملية تالؤم بينهام،
يستخدم فيها الروائي ُع ّدة ما برحت تزداد مضاء،
ومن الغرور ازدراء بعض األساليب الروائية بدعوى
انتهاء صالحيتها ،أو تطويب شكل روائي عىل أنه
األفضل واألنجح .ال يستطيع أي شكل روائي،
حداثيا ،أن يستوعب اإلنسان وإشكاليات
مهام يكن
ً
احلياة املختلفة .الروائي جيرب ،وجتربته غري هنائية،
وربام يف قصور التجربة نفسها ،دعوة إىل التخبط،
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مصادفة أو عمدً ا؛ والرواية نفسها أفق مفتوح ،وال
مربر إلغالقه .وهي تكثيف ملركزية اإلنسان يف
الكون؛ اإلنسان صانع املعجزات العظيمة ومرتكب
احلقارات املروعة ،وإذ تضعه يف صلب التاريخ ،تعي
مأزقه اخلالد ،املستحيل دائماً  :مأساة التاليش يف عامل
يميض نحو املجهول.
الرواية يشء ما أقرب إىل احلياة ،نحاول أن نتمثّلها.
ويرتاءى لنا -عىل الورق ،ومن خالل زمان يتدفق
ٍ
وشبكة
ومكان يتغري ،وحبكات فالتة ومشدودة،
ٍ
تضل فيها اللغة مهام تبلغ من الدقة ،ورسد طويل
يقرتب نحو النهاية وبال هناية ،ومعام ٍر نجهد للحؤول
دون اهنياره فوق رؤوسنا -أننا نرمم احلياة فيام نحن
نرمم ذواتنا ،ونحاكي عبث احلياة بعبث الرواية.
يف روايتي الولد اجلاهل ،تسأل الكاتبة املعروفة ،عىل
حني غرة ،الكاتب الناشئ :ملاذا تكتب؟! بعد تفكري
خائبا :ال
طويل وتر ّدد أطول ،جييب الكاتب الناشئ ً
أدري!! ومثله أتنبأ بأن العمر سيميض يب من دون
أن أعرف بالضبط ملاذا أكتب!! إذ ختطر يل عرشات
الدوافع ،هلذا كانت الكتابة رضورية يل .عىل أن األمر
الذي أنا متأكد منه هو أنه ينبغي أن نكتب رواياتنا
بشجاعة وإخالص؛ ففي هذه املنطقة من العامل ،ال
حيق للروائي أن ييأس.

