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حوار
السر! هل هذا هو اسمه الشخصي حقًا؟ لوهلة،
أمير تاج ّ
سنظن أنه اسم إحدى شخصياته الغرائبية التي تحتشد بها
ُّ
يوقع كتبه بهذا االسم ،وينبغي أن نخاطبه
حال،
أي
رواياته ،لكنه ،على
ّ
بــه ،أقـ ّلــه إلــى نهاية هــذا الـحــوار معه .ال نعلم مــن أيــن أتــى بكل هذه
الشخصيات ،وكيف انتهت إلى هذه المصائر التراجيدية؟ يجزم صاحب
«صائد اليرقات» بأنه لم يبتكر هذه الشخصيات ،إنما التقطها من تجاربه
الشخصية ،قبل أن يعود إلى صوغ مصائرها بجرعات إضافية من التخييل.
ّ
محلية
بيئة
نتاج
هي
للمتلقي
تتبدى
كما
السحرية
واقعيته
فإن
لذلك،
ّ

الكاتب السوداني مفتونًا بشهوة
الحكي والتاريخ المتخيل
¶ لـنـعــد إلـ ــى مــرج ـع ـيــاتــك األول ـ ـ ــى ،كيف
اكتشفت القراءة ،الكتاب األول الذي ّ
هزك
بعنف؟
اكـتـشـفــت الـ ـق ــراءة م ـب ـك ـرًا ج ـ ـدًا .كــان
ذل ـ ـ ــك ع ـ ــن طـ ــريـ ــق بـ ــرنـ ــامـ ــج ق ــرائ ــي
وضعه والدي ،وهو أن نقرأ كلنا ،أي
ً
أبناؤه األطفال الذين تعلموا قليال
وأمكنهم ال ـق ــراءة ،كتابًا أسبوعيًا،
يأتينا يــوم االثـنــن مــن كــل أسـبــوع،
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق صـ ــاحـ ــب م ـك ـت ـب ــة .ك ــان
ي ــأت ــي ح ـت ــى ال ـب ـي ــت ،ي ـل ـقــي ال ـك ـتــاب
من فــوق الحائط ،ونكون بانتظاره
لنتلقفه ،ألنه كان يأتي في العصر.
كنا نتعارك من أجل الحصول على
الـفــرصــة األولـ ــى .مـضــى األم ــر حتى
اكـتـشـفــت طــريــق امل ـك ـت ـبــات ،وص ــرت
أتجول بني رفوفها ،وأشتري كتبي،
ّ
ً
وكان الكتاب األول الذي هزني فعال
وق ــرأت ــه بـمـتـعــة ،نـسـخـ ّـة قــدي ـمــة من
«كليلة ودمنة» البن املقفع ،وجدتها
في مكتبة والدي .هذا الكتاب ّ
عرفني
ً
على صنعة الخيال فعال ،ذلك الذي
سيصبح مرافقًا لكتابتي في ما بعد.
ثم قرأت «ألف ليلة وليلة» بالشغف
ن ـف ـســه ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ك ـتــب كـثـيــرة
جـ ـدًا ،فــي األدب والـفـكــر وال ــرح ــات،
لكن ظلت اكتشافاتي األولى هي ما
يفرحني كلما تذكرت ذلك.
ً
¶ من الذي قادك أوال ،إلى شهوة الحكي،
ه ــل ه ـنــاك «راوي ح ـك ــاي ــات» ف ــي بيئتك
األولى ّ
وجه خطواتك نحو الكتابة؟
ً
نحن أصال قوم حكاؤون ،والدي كان
يحكي قصصًا على الدوام ،ومواقف
مـ َّـر بها ،وكــان مــن املمكن أن يصبح
كاتبًا مرموقًا ،لكنه لم يفعل ،لم يكن
لــديــه حماسة للكتابة ،فقد كــان أبًا
ـان كـثـيــرة.
ع ــادي ــا ،ص ــارم ــا ،ف ــي أح ـي ـ ٍ
فقط يحكي ،وكنت أستمع لحكاياته
ّ
بإمعان ،وقد ظل في ذاكرتي أشياء
منها إل ــى ال ـيــوم .أم ــي كــانــت تحكي
أكـ ـث ــر ،وك ــان ــت ت ـت ـح ــدث ع ــن وق ــائ ــع
أشبه باألساطير ،حدثت في قريتها
فـ ــي شـ ـم ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،ت ـ ـ ــروي تـلــك
القصص بمتعة وأحسبها تضيف
إلـيـهــا نكهة جـمـيـلــة .أخــوهــا األكـبــر
ال ـط ـيــب ص ــال ــح ،ال ــروائ ــي امل ـع ــروف،
ملك الحكايات .وحني كانا يلتقيان
ع ـنــدي ف ــي ال ــدوح ــة قـبــل أن يــرحــا،
كنت أستمع لذكرياتهما التي أشبه
م ــا ت ـكــون ب ــال ــرواي ــات ،ع ـنــدي إخ ــوة
ي ـك ـت ـب ــون أي ـ ـضـ ــا ،ل ـك ــن ل ـي ـس ــت تـلــك
الكتابة الجادة ،إنما ّ
مدونات أشبه
بحكايات الرواة الشفاهيني.
¶ فــي رواي ـت ــك «ط ـق ــس» ،تـقــول «ك ــان لي
قـمـيــص حـكــايــاتــي الـفـضـفــاض .ال أكتب
تـجــارب ال تخصني على اإلطـ ــاق» ،إلى
هذا ّ
الحد ّ
تعول على التجربة وحدها في
بناء املعمار الروائي؟
نعم ،إلى حد ما ،وما ورد على لسان
الروائي في «طقس» يمكن أن ينطبق
ع ـ ـلـ ـ ّـي ،ل ـق ــد ك ـن ــت وم ـ ــا زل ـ ــت مــول ـعــا
ب ــاالب ـت ـك ــار ،وب ـم ــا يـخـتــرعــه خـيــالــي
وح ـ ـ ــده .ذل ـ ــك الـ ـخـ ـي ــال الـ ـ ــذي أنـ ّـم ـيــه
بــاس ـت ـمــرار ،إل ــى أن ص ــار مــع تــراكــم
ال ـت ـجــربــة ،يـسـتـجـيــب ل ــي بـسـهــولــة.
ال ج ـ ــدال أن ـن ــي أس ـت ـمــد م ــن ال ــواق ــع
معطيات كثيرة ،وأوظفها ،وأنني -
في الغالب -أبــدأ الكتابة من مواقف

حـقـيـقـيــة ،ثــم أتــوغــل بـخـيــالــي ،إنها
طريقة تروقني بشدة وال أحس بأي
مشكلة معها ،حتى الـتــاريــخ داخــل
ّ
تخيله ،والجغرافيا
النص يمكنني
أي ـ ـضـ ــا ،ومـ ـ ــا أف ـع ـل ــه فـ ــي ال ـ ــرواي ـ ــات
ال ـت ــي ت ـت ـح ــدث ع ــن ف ـت ــرة تــاري ـخ ـيــة
م ـ ـ ــا ،أن ـ ـنـ ــي أقـ ـ ـ ــرأ ع ـ ــن تـ ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة،
وأتـ ـع ـ ّـرف إل ــى ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة ف ـي ـهــا ،وش ـك ــل الـبـيـئــة
واالقـ ـتـ ـص ــاد وت ـفــاص ـيــل أخـ ـ ــرى ،ثم
أك ـت ــب ح ـكــاي ـتــي وش ـخ ـص ـيــاتــي من
الخيال .ستجد أحداثًا كثيرة ،منها
حــروب ومـجــاعــات وقصص حــب لم
تحدث قــط ،لكنها حدثت فــي متون
رواياتي .لو قرأت «توترات القبطي»
املستوحاة من كتاب القبطي يوسف
ميخائيل الذي عاصر الثورة املهدية
في الـســودان ،وكتب عنها يومياته،
ل ـع ـث ــرت ع ـل ــى ت ـل ــك اإلش ـ ـ ـ ــارات ال ـتــي
ذك ــرت ـه ــا ،وك ـن ــت اس ـتــوح ـيــت رواي ــة
أخ ـ ـ ــرى هـ ــي «مـ ـه ــر ال ـ ـص ـ ـيـ ــاح» ،مــن
التاريخ أيضًا ،وكان تاريخًا خاصًا
ً
متخيال .أعتقد أن الكتابة على هذا
امل ـن ــوال ،تـتـيــح فــرصــة أك ـبــر للكاتب
ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــق ،ع ـلــى ع ـكــس ال ـق ـيــود
الـتــي تفرضها شخصيات معروفة
تاريخيًا .ذلك أن خطواتها محسوبة
فــي الحياة ،ويصبح اخـتــراع مسار
ّ
تجر
لها أم ـرًا عسيرًا ،ومغالطة قــد
إلى إشكاالت غير محسوبة.
¶ تــديــن بـعــض الــروائ ـيــن بتشويه مهنة
الكتابة ،وتشبههم بشخصية «عبد الله
حرفش» ضابط األمن السابق الذي راقته
فكرة أن يكتب رواية ،على غرار التقارير
األم ـن ـيــة ال ـتــي ك ــان يكتبها ب ـبــراعــة ،كــأن
روايـ ـت ــك «ص ــائ ــد ال ـي ــرق ــات» ات ـه ــام علني
ل ـب ـعــض ال ــروائـ ـي ــن ب ــأن ـه ــم مـ ـج ــرد كـتـبــة
تقارير أمنية ،وفــي أحسن األح ــوال ،فإن
هؤالء طارئون على املهنة!
لـعـلــك تـتـفــق م ـعــي ب ــأن م ـقــولــة زمــن
الرواية التي أطلقت نكاية في الشعر،
هي أيضًا ،وبال على الرواية .في ما
م ـضــى ،كــانــت كـلـمــة روائ ـ ــي مخيفة
ً
ف ـع ــا ،يـشـعــر الـشـخــص بــالـتـضــاؤل
واالن ـك ـمــاش حــن يسمعها أو حني
ي ـ ـصـ ــادف روائـ ـ ـي ـ ــا ،ص ــاح ــب مـنـجــز
إبداعي واضــح .كانت املقاهي ملجأ
لـلـتـعــرف إل ــى ال ــروائ ـي ــن والـخـشـيــة
م ـن ـه ــم ،والـ ـجـ ـل ــوس إل ـ ــى م ــوائ ــده ــم
بحذر ،وقد تمر أشهر طويلة وأنت
تـ ـجـ ـل ــس إل ـ ـ ــى م ـ ــائ ـ ــدة أح ـ ــده ـ ــم وال
تستطيع أن ت ـت ـبــادل مـعــه كـلـمــة أو
ت ـعــرض لــه إنـتــاجــك إن كـنــت تكتب.
شخصيًا ،كنت أحــس بالرهبة وأنا
أجلس أمام محمد مستجاب ،وعبد
ال ـح ـك ـيــم ق ــاس ــم ،أثـ ـن ــاء إق ــام ـت ــي في
ال ـقــاهــرة ،ول ــم أصــادقـهـمــا وأص ــادق
غـيــرهـمــا إال ب ـعــد زم ــن ط ــوي ــل .اآلن
لــم نـعــد نستطيع أن نـعــرف مــن هو
الروائي ،ومن هو الذي ليس روائيًا،
كــل مــن رغ ــب أن ينتسب إل ــى نــادي
ال ــروائ ـي ــن بــإم ـكــانــه ذلـ ــك ،ح ـتــى لو
كــان يفتقد إلــى أي مرجعية ثقافية
أو أدب ـي ــة .لـقــد أسـهـمــت بـعــض دور
ال ـن ـشــر ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ال ـخ ـل ـف ـيــة ،في
إط ــاق س ــوق كـبـيــرة لـبـيــع األح ــام،
ال فــرق بــن ال ــذي يكتب ألنــه أصيب
ب ـ ـ ــداء الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،والـ ـ ـ ــذي ي ـك ـت ــب ألن
ال شـ ـ ـ ــيء يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع فـ ـعـ ـل ــه سـ ــوى

كنت في البدايات لصيقًا
بلغة ماركيز ،أعظم من
كتب الرواية على اإلطالق

متقطعة من حياته بين أقاليم
في المقام األول ،هو الذي عاش فترات
ّ
جوال ،قبل أن يضطر إلى الهجرة نحو بالد أخرى،
السودان وقراه كطبيب ّ
فيما ظ ّلت هذه الفضاءات تطارده بإلحاح لتدوينها وتحريرها من حقلها
الشفوي بوصفها ترجيعًا لمشهديات خبرها عن كثب ،سيصوغها الحقًا
حبر مختلف .عدا مخزونه الشخصي من التجارب الحياتية ،لجأ أمير
بدمغة ٍ
«المتخيل
موقع مضاد تحت بند
السر ( )1960إلى مناوشة التاريخ من
تاج ّ
ّ
ٍ
التاريخي» ،ناسفًا األرضية األولى للوقائع لمصلحة ّلذة الحكي وحدها.
بحضور الفت ،سواء لجهة الغزارة
هكذا اقتحم المشهد الروائي العربي
ٍ

السر :زمــ
أمير تاج ّ

