الروائي واسيني لعرج للنصر

لم أنطق بكلمة عن أدب القذافي والثورات العربية ليست عفوية كلها
جملكية أرابيا تتمة لليلة السابعة بعد األلف التي تنبأت بالثورات العربية
و ّقع أمس الدكتور واسٌنً لعرج بالعاصمة رواٌته األخٌرة "جملكٌة آرابٌا"التً تتناول أثر الدٌكتاتورٌات
العربٌة فً بناء أنظمة ال هً جمهورٌة و ال ملكٌة .النصر التقت الكاتب و سألته عن أسرار الحاكم
بأمره ،فً ملحمته التً تنبأت بربٌع الثورات ،و إن اعتمدت على التراث العربً و الشعبً فً رسم
صورة و نفسٌة الحاكم الطاغٌة ،فعكست بشكل غٌر مباشر أحداث الٌوم .
بدأ الحديث عن رواية "جملكية آرابيا" قبل صدورها ،لماذا في رأيك؟استغرب أحٌانا من الضجة التً تسبق أعمالً  ،إال أننً بدأت أتعوّ د على هذا النمط ،و ٌكفً أن أعلنعن اقتراب صدور رواٌة جدٌدة حتى تتجّ ند بعض األقالم فً العمل علٌها...و هناك مقاالت تكتب
بموضوعٌة و ال تزعجنً وجهات نظرها النقدٌة التً أتقبلها بصدر رحب ،عكس بعض الكتابات
األخرى التً استغرب أحٌانا كثٌرة من الحكم المسبق على رواٌة قبل صدورها و التهكم على كاتبها من
خالل مجرّ د فصل واحد تم نشره عبر عدد من المجالت االلكترونٌة ،مثلما حدث مع "جملكٌة آرابٌا"،
لكننً أقول دائما "فلٌقولوا ما شاءوا ،ألنه فً آخر المطاف ال ٌبقى إال األدب و كل ما قٌل ٌبقى
ثانوٌا...أحب من أحب و كره من كره ".
لماذا اخترت هذا الظرف بالذات إلصدار رواية قلت أنك بدأت العمل عليها منذ سنين طويلة؟صحٌح أن فكرة الرواٌة راودتنً منذ أكثر من عشرة سنوات ،أي منذ صدور "اللٌلة السابعة بعداأللف" عام  3991التً شعرت حٌنها بعدم استغاللً للكثٌر من التفاصٌل المهمة فً هذه الرواٌة ،و بعد
إعادة قراءتها و التمعن فٌها أٌقنت ضرورة نقلها فً عمل روائً آخر...فتبلور الفكرة و صدورها فً
غمرة هذه األحداث جعلها تبدو كتنبؤ بسقوط األنظمة العربٌة و بربٌع الثورات ألنها تحكً عن
الدكتاتورٌات و الجملكٌات...الخ.

هل تبدو فقط أم أنك تنبأت فعال بحدوثها؟فً الواقع تنبؤي بسقوط األنظمة الطاغٌة ،جاء فً رواٌتً"اللٌلة السابعة بعد األلف" التً انتقدت فٌهاالجملكٌات العربٌة ،لكن نقصتها بعض التفاصٌل المهمة كما أسلفت التً حاولت تداركها فٌما بعد فً
"جملكٌة آرابٌا" التً نمت أفكارها فً هدوء.
ٌبدو من مشهد اإلعدام بالمنمنمة الفارسٌة التً اخترتها كغالف لجملكٌة آرابٌا ،أنك ترٌد إٌصال رسالةمحددة للقارئ قبل تعمقه فً تفاصٌل الرواٌة.
بالفعل أنا من اقترح هذه المنمنمة التً ٌعود تارٌخها إلى قرون عدٌدة على الناشر ،ألننً أردت نقلشخصٌة المثقف فً صورة الحالّج الطٌّب و المتصوّ ف الذي ٌدان و ٌعدم بتسلط من الحاكم ،فتجاوب
مشهد اإلعدام مع نص الرواٌة الحتوائها على شخصٌة الحالّج الذي ٌعانً من ظلم الحاكم الطاغٌة غٌر
أن حالّج جملكٌة آرابٌا ٌنجو من مقصلة الحاكم المتسلط.
اعتمدت عدة عناوين توضيحية في روايتك الجديدة ذكرتنا باألبحاث العربية الكالسيكية ،فما مغزاها؟نعم تعمدت ذلك ،فعنوان "أسرار الحاكم بأمره ملك ملوك العرب والعجم والبربر ،ومن جاورهم منذوي السلطان األكبر" ٌقود تقرٌبا إلى "مقدمة ابن خلدون"التً أردت من خالله إضفاء إٌقاع تراثً على
الرواٌة ألنها تثٌر قضٌة الحكم منذ البداٌات األولى للعصر اإلسالمً حتى الٌوم ،و بالتالً فإن الجانب
التراثً نابع من عمق الرواٌة و لم ٌأت اعتباطا ،بل ساهم فً رسم صور عن المراحل االنتقالٌة لألنظمة
العربٌة و ما شهدته من تكسرات ساهمت فً خلق أنظمة جدٌدة ال هً ملكٌة و ال هً جمهورٌة بل مسخ
لهما.
وجهت لك انتقادات كثيرة بعد محاضرة تناولت فيها ما أطلق عليه "أدب القذافي"هال حدثتنا أكثر عنذلك؟
بصراحة رفضت الرد على تلك االنتقادات و االتهامات الباطلة التً اعتبر الخوض فٌها كالخوض فًتجارة خاسرة فً سوق فارغة...و ما حدث فعال ،أننً قبلت دعوة صدٌقً الكاتب ابراهٌم الكونً بعد
حصوله على جائزة حقوق اإلنسان و كان محور اللقاء "القرٌة و المدٌنة" و لم تصدر منً كلمة واحدة
طٌلة الندوة عن القذافً ألتفاجأ فٌما بعد بمقال ٌنسب إلً أشٌاء لم أتفوه بها خالل المحاضرة التً اخترت
فٌها الحدٌث عن القصبة ،أما ما نسب إلً أخرج عن سٌاق سؤال طرح علًّ بعد المحاضرة بخصوص
رأًٌ فً كتاب للقذافً كتب فٌه تفضٌله للقرٌة عن المدٌنة فأجبت السائل بأنه من غٌر المعقول انتقاد
حاكم بلد و أنا ضٌف ببلده...و سوف أنتهز أقرب فرصة تمنح لً لتوضٌح هذا اللبس فً لقاء تلفزٌونً.
هناك من المثقفين العرب من تحمسوا للناتو و راحوا يشيدون بتدخالته في ليبيا ،فما رأيك في ردودفعل كهاته من الطبقة المثقفة؟
صراحة كنت أول من بارك سقوط األنظمة الطاغٌة و تحدٌدا فً لٌبٌا التً ظلمت شعبها و بددت مالهعلى مدار 05سنة دون أن تشٌّد أو تحقق انجازات تبعث على الفخر بالنسبة لمواطنٌها ،و من هذا
المنطلق ال ٌمكن عدم دعم الرغبة فً التغٌٌر ،لكن ثمة أمور ال ٌمكن المرور علٌها دون التوقف عندها
و السؤال"هل ٌمكن القٌام بثورة بالوكالة ؟" فمهما كان نبل الثورة فإن األهداف الخفٌة للناتو تدفعنا

للتساؤل "متى كان الناتو ٌف ّكر فً مصلحة الشعوب العربٌة؟"و هنا تفوح رائحة ال تبعث على االطمئنان،
ألننا فً زمن تتجلى فٌه ٌوما بعد ٌوم معالم "النٌو كولونٌالٌزم" ،كما أننا فً مرحلة تحضٌر الغرب
لمجموعات إسالمٌة و ال أعنً من وراء هذا اإلسالم و إنما الطائفٌة و التٌارات االسالماوٌة المختلفة و
هذا استمرار لتوجٌه الغرب للتطورات داخل األنظمة العربٌة التً أتمنى من الحركات اإلسالمٌة أن ال
تقع فً فخها ،فأنا شخصٌا أتوقع تحوالت خطٌرة تهدد بحروب طائفٌة أوسع ،و الواقع أثبت ذلك فً
العراق و الكثٌر من الدول األخرى التً كانت أمرٌكا وراء ما ٌحدث فٌها من خراب و استمرار إراقة
الدماء فٌها.
هل يعني ذلك أنك ال تؤمن بعفوية ربيع الثورات؟فً رأًٌ أن وحدها الثورة التونسٌة و المصرٌة كانتا عفوٌتٌن ،و كل ما ٌحدث بباقً الدول تشوبهالكثٌر من عالمات االستفهام ،مهما كانت نٌة بعض الشعوب طٌّبة  ،لكن ٌبقى الغرب ال ٌستسلم بسهولة
و ال ٌترك شٌئا للصدفة.
تورط بعض وسائل اإلعالم العربية في كل ذلك؟
و ماذا عن ّ انها موّ جهة هً األخرى و البد من التنبه و الحذر من بعض الفضائٌات ،و على الحركات اإلسالمٌةالتعامل بحذر معها خاصة و أن للكثٌرٌن تجارب قاسٌة و ال بد من التعلم من األخطاء و عدم تكراره.
إذا أنت ال تثق في أبعاد الثورات الجديدة؟بلى  ،فالعرب حققوا مكسبا مهما بفضل ربٌع الثورات و هو عدم السكوت عن ظلم الحكام و استبدادهمو تالحمهم من أجل إسقاطهم  ،و علٌه فإن من ٌرٌد اعتالء سدة الحكم فً البالد العربٌة مرة أخرى
سٌحسب ألف حساب لما ٌنتظره .
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