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حني صدرت رواية «أداجيو» للروائي املصري إبراهيم
عبد املجيد ( )1946قبل نحو شهرينّ ،
ظن كثير من
القراء أنه يعود فيها الى العالم الذي صنع شهرته ،وهو
عالم االسكندرية املدينة الكوزموبوليتانية بما شهدته قبل
عام  1952من تنوع ثقافي جعلها ساحة للتفاعل بني
جنسيات مختلفة أبرزها اإليطاليون واليونانيون ،وهو
العالم الذي تجلى على نحو الفت في روايتيه الشهيريتني
«ال أحد ينام في اإلسكندرية» و«طيور العنبر» ،لكن
سرعان ما تبدد هذا الظن حني شرع القراء في مطالعة
ُ
الرواية التي ستطرح طبعتها الثالثة هذا األسبوع بعد أقل
من ثالثة أشهر من صدور طبعتها األولى.
أخذت الرواية اسمها من مقطوعة موسيقية شهيرة
للكمان واآلالت الوترية واألرغن .والالفت ّأن عبد املجيد
ال يكشف داللة اختيار العنوان ،وال يشير إليه سوى

في الصفحات األخيرة من الرواية التي تسرد قصة
حب بني «سامر» رجل األعمال وصانع األثاث الشرقي
وتاجر التحف ،وزوجته «ريم» ّ
أهم عازفة بيانو في الفرقة
ّ
ّ
ّ
الخاصة
الوطنية .يقرر نقلها إلى الفيال
السيمفونية
بهما في منطقة «العجمي» على أطراف االسكندرية ،كي
تقضي ّأيام غيبوبتها األخيرة ّ
جراء السرطان ،فيكونان
معًا ،ال ثالث لهما ،بعدما ّ
ودع ابنتهما الوحيدة «نور»،
ّ
لتتابع دراستها في أوروبا ،وبذلك تخلص منهاّ ،
وتفرغ
ألحزانه وذكرياته.
وفي هذا الجو ،يستدعي السارد الكثير من املفردات
التي صنعت عالم الزوجني وحسهما املشترك بالعالم
الذي أحاط بتجربة عشقهما ،وهي تجربة فريدة ال
تنجح «غادة» صديقة الزوجة في كسر قداستها حني
تقتحم عالم الزوج في املكان الذي اختاره أفقًا وفضاءً

للوداع .حظيت الرواية بحفاوة نقدية الفتة وقراءات
متعددة ،ومنها إشارة الناقدة السورية شهال العجيلي
إلى أنها «ليست رواية عن املوت ،بل عن الحياة ،لكن
بعد موت اآلخرين» ،فيما اعتبر الناقد املصري البارز
صالح فضل أن «فيها عصارة خبرة الكاتب وهو
يقيم عاملًا من الفانتازيا املشاكلة للحياة املصفاة،
وقد استحالت إلى لحن الوفاء الرومانسي ،في لحظة
وداع بطيئة ممتدة بإيقاع «األداجيو» الشجي املنهمل
الحزين».
في هذا الحوار مع إبراهيم عبد املجيد ،يستعيد أجواء
روايته التي ال تغيب عنها الفانتازيا كما ال يغيب عنها
الحس الصوفي في تأمل الفناء داخل فضاء مؤهل لهذا
الرصد الروحي ،إلى جانب قضايا وإشكاليات تتفرع من
الحديث عن الرواية وتطرح أسئلة وتفاصيل أخرى:

«أداجيو» تأريخ لجماليات الخراب

إبراهيم عبد المجيد:
أبطالي يحبون األمكنة الخالية
■ أول ما يلفت القارئ في روايتك الجديدة
اسـمـهــا الـغــريــب وه ــو «أداج ـي ــو» وقـلــة من
الـنــاس تعرف داللـتــه ،فما الــذي أغ ــواك في
هذا العنوان؟
ف ــي ت ـجــرب ـتــي ال ـك ـتــاب ـيــة ال ـت ــي يمكن
اعتبارها طويلة ،ال أبــدأ بكتابة اسم
للعمل وأفضل أن أختار االسم عندما
أنتهي من مراجعة املخطوط النهائي،
وهذا العنوان بالذات ّ
يعبر تمامًا عن
الـحــالــة ال ـتــي تتابعها ال ــرواي ــة وهــي
حالة فريدة للحب ،حيث يختار رجل
أعـ ـم ــال م ـث ـقــف االبـ ـتـ ـع ــاد م ــن ال ـعــالــم
واالع ـ ـتـ ــزال ل ـي ـهــئ ل ــزوج ـت ــه املــري ـضــة
ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان ف ـ ــرص ـ ــة م ـ ـ ـ ــوت ه ـ ــادئ
ي ـح ـقــق ل ـهــا ف ـي ـمــا ت ـب ـقــى م ــن عـمــرهــا
آخ ــر أمـنـيــاتـهــا ،ويـعـبــر بطريقته عن
االمتنان لتجربتهما معًا .وبالتالي
فطبيعة شخوص العمل فريدة أيضًا،
ف ـه ــو رج ـ ــل أعـ ـم ــال م ــن ن ـ ــوع خ ــاص،
ب ــل ق ــل إن ــه ف ـن ــان أي ـض ــا وه ــي عــازفــة
بـيــانــو عــاملـيــة ،وك ــل ال ـف ـضــاءات التي
يتحرك فيها العمل «ثقافية وفنية»
وأغـ ـل ــب املـ ـ ـف ـ ــردات ت ــرت ـب ــط ب ـعــامــات
ثقافية شــائـعــة .ومــن ثــم ،فــاالســم هو
جــزء من حالة ومــن يعرف املوسيقي
يـ ـع ــرف جـ ـيـ ـدًا أن «أداج ـ ـ ـيـ ـ ــو» دخ ـلــت
ُ
مجال الثقافة الشعبية ،واستخدمت
ف ــي املــوسـيـقــا الـتـصــويــريــة ف ــي أف ــام
ُ
س ـي ـن ـمــائ ـيــة ع ـ ـ ــدة ،ك ـم ــا اس ــت ـخ ــدم ــت
فــي الـعــديــد مــن اإلع ــان ــات والـبــرامــج
الـتـلـفــزيــونـيــة ،وه ــي مــرث ـيــة شــائـعــة،
وش ـخ ـص ـي ــا أكـ ـ ـ ــاد أس ـم ـع ـه ــا يــوم ـيــا
فـ ــي ال ـل ـي ــل ع ـب ــر مـ ــوجـ ــات ال ـب ــرن ــام ــج
امل ــوس ـي ـق ــي ف ــي م ـص ــر الـ ـ ــذي أتــاب ـعــه
مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة .وعـلــى إثــر هــذه
املـتــابـعــة ظـلــت املــوسـيـقــى ّ
تحرضني
ع ـل ــى ال ـك ـت ــاب ــة وكـ ـ ــان ال ـل ـح ــن ي ــواك ــب
الحالة التي تسعى الرواية لتأكيدها.
■ رغ ـ ــم انـ ـخ ــراط ــك الـ ـي ــوم ــي فـ ــي أح ـ ــداث
ومناسبات سياسية فــي األع ــوام األربعة
األخيرة التي رافقت اندالع ثورة  25يناير
إال أن السياسة تكاد تكون غير حاضرة
مطلقًا في هــذه الــروايــة ،بخالف الروايتني
الـ ـلـ ـت ــن ظـ ـه ــرت ــا ق ـب ـل ـه ــا مـ ـب ــاش ــرة وه ـم ــا
«االس ـك ـنــدريــة فــي غـيـمــة» (دار ال ـشــروق/

 )2011و«ه ـنــا ال ـقــاهــرة» (الـ ــدار املصرية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة )2013 /ف ـهــل ه ــو ال ـط ــاق مع
السياسة؟
ال أظ ـ ــن أن ال ـس ـي ــاس ــة ت ـح ـض ــر فــي
أع ـمــالــي عـلــى نـحــو م ـبــاشــر ،لكنها
دائمًا في خلفية العمل .لذلك ،يحلو
لبعض الـنـقــاد الـنـظــر إل ــى روايــاتــي
كـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ل ـ ـت ـ ـحـ ــوالت س ـي ــاس ـي ــة
واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة عـ ــاش ـ ـهـ ــا امل ـج ـت ـم ــع
املـ ـ ـص ـ ــري ،وه ـ ــو نـ ـظ ـ ٌـر ال يــزع ـج ـنــي
إطالقًا .لكن في «أداجيو» ،كان األمر
مختلفًا ،ألنها تخلد قصة حب وأي
إقحام للسياسة سيفسدها تمامًا.
ّ
ال أعـتـقــد أن ال ـق ــارئ يـمـكـنــه تـفــادي
الشعور بحالة التجريف املجتمعي،
واإله ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـ ــذي ع ــاشـ ـت ــه مـنـطـقــة
العجمي حيث تدور أحــداث الرواية
عبر األع ــوام الـثــاثــن األخ ـيــرة .كما
ال يمكنه أال يسأل نفسه مــع ظهور
دوري ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـش ــرط ــة فـ ــي م ـس ــاح ــات
كثيرة من العمل عن مبررات ودوافع
ّ
االن ـ ـ ـفـ ـ ــات األم ـ ـ ـنـ ـ ــي ،خـ ـص ــوص ــا أن
ه ــذا الـظـهــور مــرتـبــط بـشـيــوع حالة
السرقة والفساد املالي .وهي أيضًا
أمــور يمر عليها العمل في إشــارات
تلغرافية ســريـعــة ،ألنـنــي هــذه املــرة
ل ــم أكـ ــن مـعـنـيــا ب ـش ــيء غ ـيــر ال ـحــب.
وكـمــا أش ــرت سابقًا ،أكـتــب أكـثــر من
ّ
م ـس ــودة لـلـعـمــل وأخ ــل ـص ــه تــدريـجــا
مما يعلق به من شوائب .تستطيع
ال ـقــول بــأنـنــي اكتسبت خـبــرة تعني
على املحو للوصول بشكل الرواية
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ــوضـ ـ ــع األم ـ ـ ـثـ ـ ــل مـ ـ ــن وج ـه ــة
ن ـظــري ،بحيث يـبــدو الـعـمــل رشيقًا
وقـ ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى ح ـم ــل ن ـف ـســه وإغـ ـ ــواء
ال ـ ـقـ ــارئ .وه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،ك ـن ــت مـعـنـيــا
بـتــأمــل الـحـيــاة فــي منطقة مـعــزولــة
يهجرها ال ـنــاس الن ـعــدام الـخــدمــات
وس ـ ـ ـ ــوء الـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي ف ـي ـه ــا،
وأردت بــالـتـحــديــد أن أج ـعــل الــزمــن
الـ ــروائـ ــي مـ ـح ــدودًا ب ـف ـتــرة ال ـش ـتــاء،
وهي فترة صعبة في العجمي حيث
تـتـحــول املـنـطـقــة ال ــى فـضــاء للعزلة
بما يالئم ثقافة شخصيات الرواية
املـعـنـيــة بــاملــوسـيـقــى وال ـتــأمــل ،ومــن
ّ
تتقصى وراء موسيقى
ثم فالرواية

«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوال» ،فـ ـه ــي م ـع ـن ـي ــة ب ــال ـف ـن ــاء
وبالخلود معًا.
■ يـبــدو واضـحــا أيـضــا إص ــرارك على أن
تحتفظ فــي رواي ــات ــك بـسـمـ ٍـة غــرائـبـيــة مــا،
رافـقـتــك منذ رواي ـتــك الثانية «املـســافــات»،
وظ ـل ــت م ـعــك ح ـتــى «أداج ـ ـيـ ــو» ال ـت ــي يطل
من بني شخوصها سائق تاكسي يعمل
ل ــدى بـطــل ال ــرواي ــة «س ــام ــر» ،ويـعــاونــه في
قضاء احتياجاته ،لكنه ال يكف عن سرد
حكايات غرائبية عن املكان ،تفسر العالم
أو على األقل تعني على احتماله.
م ــا تـشـيــر إل ـيــه الف ــت ج ـ ـدًا .أن ــا أحــب
ه ــذه الـغــرائـبـيــة ال ـتــي ت ـفــرض ظلها
على عاملي خــال عملية الكتابة وال
ّ
أراها مقحمة .ذلك أن الغرائبية جزء
من املخيلة الشرقية منذ «ألــف ليلة
وليلة» وغيرها مــن نصوص األدب
ال ـش ـع ـبــي .وفـ ــي أع ـم ــال ــي ع ـلــى وجــه
الخصوص ،عليك أن تالحظ ولعي
ب ـمــا أس ـم ـيــه «أم ـك ـنــة ال ـخ ــاء» حيث
يفضل أبطالي دائمًا الذهاب إما الى
الـصـحــراء أو مــدن األط ــراف كما في
«البلدة األخرى» و«املسافات» وحتى
فــي «ال أحــد يـنــام فــي االسـكـنــدريــة».
هناك هذا النزوع للخالء الذي ُي ّ
نمي
ه ــذه ال ـنــزعــة ال ـغــرائ ـب ـيــة ف ــي نـفــوس
الشخصيات ويضفي ًعلى أفعالها
وتقديراتها لألمور سمة غيبية الى
حد ما ،ألن الخالء محفز على التأمل
ويعطي للكاتب الحوافز التي تمكنه
من اصطياد الـقــارئ والتواطؤ معه
ع ـل ــى ن ـح ــو ي ـن ـتــج م ـت ـعــة م ـش ـتــركــة،
وألنـ ـ ـ ــه يـ ـض ــع الـ ـ ـس ـ ــرد ف ـ ــي م ـســاحــة
تأويل واسعة .وقد بدأت هذا اللعب
الفني منذ أن كتبت «املسافات» التي
ت ـبــدأ فـصــولـهــا بـنـصــوص أقـ ــرب ما
تكون الــى قصص قصيرة منفصلة
وم ـت ـص ـلــة بــال ـب ـنــاء ال ـف ـنــي ل ـلــرواي ــة،
وص ــارت ج ــزءًا مـنــه رغ ــم أنـهــا تبدو
فــي الـقــراءة املباشرة غير ذات صلة
بالنص ،وال يمكن ربطها بما يجري
في الحياة ،لكن القارئ ارتضى بها
كحوافز للقراءة.
■ من األمــور الالفتة في روايتك الجديدة

طغيان الحس الصوفي .يزهد كل أبطالها
في األشياء وينخرطون جميعًا في طقوس
تظهر فيها رغبة االستغناء عن كل شيء
اال الحب ،حتى فعل الخيانة الزوجية ذاته
ً
يـبـقــي ف ـع ــا ت ـح ــرري ــا ل ـتــأك ـيــد ح ــال ــة حب
الزوجة وليس نفيها أو النظر إليها كعبء.
ال ــزم ــان ف ــي ال ــرواي ــة يـتـعـلــق بلحظة
م ـط ـلـ ـق ــة هـ ـ ــي «امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت» .وفـ ـ ـ ــي ت ـلــك
اللحظة ،ال سبيل لالستمرار سوى
باللجوء إلى الله والنظر الى العالم
باستعالء وجــدانــي .ومــن هنا يمكن
أن ت ـ ـ ــدرك مـ ــا ت ـش ـي ــر إلـ ـي ــه بــال ـحــس
الصوفي ،فالجميع في مقام «الفناء»
س ــواء ك ــان جـســديــا أو روح ـي ــا ،الكل
ذاهب إلى استجالء إشراقه الخاص
بحثًا عن جمال تلك اللحظة املطلقة
التي ينتظرها الجميع.
■ املـ ـت ــاب ــع ل ـع ــامل ــك ال ـ ــروائ ـ ــي يـ ـع ــرف أن ــك
تعرضت من قبل لتجربة معايشة مرض

ّ
أظن أن جيلي محظوظ ألنه
لحق ًبمواقع التواصل التي تتيح
تواصال مباشرًا بين الكاتب وجمهوره
يصل إلى حد االشتباك
السرطان في روايـتــك «بــرج الـعــذراء» التي
ص ــدرت فــي بـيــروت قبل حــوالــى  12سنة
وتـمـ ّ
ـاســت بشكل مــا مــع خـبــرة شخصية
تتعلق بمرض زوجتك األولى بالسرطان...
فلماذا العودة مجددًا الى التجربة ذاتها؟
– قلت في حــوار سابق إن «أداجيو»
كــانــت ف ـكــرة أو حــالــة روايـ ــة شــرعــت
فــي كتابتها مـنــذ  12عــامــا .وعندما
بــدأت في كتابتها ،لم أتمالك نفسي
ووج ــدت دمــوعــي تسبقني فتوقفت.
لــم أسـتـطــع تحمل نـقــل حــالــة الـفــراق
ال ـ ـتـ ــي اق ـ ـتـ ــرنـ ــت بـ ـح ــال ــة ال ـ ـحـ ــب فــي
«أداج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــو» ،وت ــركـ ـتـ ـه ــا حـ ـت ــى ج ــاء
وقتها .الغريب أن وقتها كانت «ثورة
يناير» ،ورغم أنني كنت مشاركًا في
الثورة وفي كل أيام «الجمع» املهمة
الـتــالـيــة الـتــي حضرتها فــي امل ـيــدان،
فـ ــإن ك ــل م ــا ك ـت ـب ـتــه ف ــي ت ـل ــك ال ـف ـتــرة

بــاسـتـثـنــاء كـتــابــي «أيـ ــام الـتـحــريــر»،
هما رواي ـتــان تـحــدثــان فــي زمــن آخر
«االس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة فـ ــي غ ـي ـم ــة» و«ه ـن ــا
القاهرة» .كأني كنت أتخطى روحيًا
 دون أن أقصد  -أصول ما حدث فيمصر من فساد أو من مقاومة .كانت
«أداجـ ـي ــو» مـحــاولــة لتحقيق ت ــوازن
مع إحساسي بإخفاقات الثورة .هذا
من ناحية ،ومن ناحية أخرى عندما
كـتـبــت رواي ـ ــة «بـ ــرج الـ ـع ــذراء» كــانــت
م ـص ــر ت ـع ـيــش ظ ــرف ــا ق ــاس ـي ــا ،حـيــث
واج ــه األدب تـحــديــا كـبـيـرًا حــن بــدأ

