عن الفدائيني وعرفات و"أبو جهاد" ودرويش

الروايئ إلياس خوري :أنا ال أحب فلسطني أنا أحب
الشعب الفلسطيني ..ولن أزورها وهي محتلة
حوار بديعة زيدان:
حني تقرر سفري إىل بريوت ،وبالتحديد إىل حيث معرض بريوت العريب الدويل للكتاب يف دورته
عيني أن أجري حوارا ً مع الروايئ إلياس
التاسعة والخمسني ،ومنذ كنت يف رام الله ،وضعت نصب ّ
خوري ،الذي كنت أملس فلسطينيته الطاغية يف كتاباته ومقابالته ،وأجد يف موقفه ما هو متقدم
عىل الكثري من الفلسطينيني.
ما إن وطأت قدماي أرض بريوت ،حتى بدأت االتصال بعدد من صديقايت العامالت يف وسائل إعالم
لبنانية ،أو عربية يف لبنان ،وتلقيت أكرث من وعد بالعثور عىل وسيلة اتصال به ...يف اليوم التايل
لوصويل ،توجهت إىل معرض الكتاب ،وبينام كنت أتجول فيه ،وأبحث عن عدة روايات ،من بينها
روايته الجديدة "أوالد الغيتو" أو "اسمي آدم" يف زاوية دار اآلداب ،وإذ به هناك.
كان منهمكاً يف مالحقة طفل يتجول يف املكان بعبثية ممتطياً الـ"سكيت بورد" ،أعتقد أنه قد يكون
حفيده ..كان مشغوالً مبالحقته ،حتى عندما اقتحمت لحظته حينها ،عرفته بنفيس ،وأخربته أنني
أبحث عنه ،فأخربين ،دون أن يغفل اسرتاق النظر ملراقبة الطفل املشاكس ،أن أسهل طرق للوصول
إليه هي السؤال عنه يف زاوية دار اآلداب ..التقطت صورة "سلفي" معه ،واتفقنا عىل إجراء حوار،
وزودين برقم هاتفه النقال ،فكتبته عىل دفرت يرافقني ،بعد أن طلب مني قراءة الرواية الجديدة،
أو عىل أقل تقدير تصفحها ألخذ فكرة عنها ،وهذا ما كان.
قبل مغادريت بريوت بيوم ،توجهت للقائه يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بناء عىل رغبته  ..حني
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وصلت إىل مكتبه ،وجدت أمامه "غالية قهوة" مغطاه بطبق صغري ..وبينام كان منهمكاً بإنهاء عمل
ما عىل كمبيوتره ،طلب من أحد العاملني يف املركز أن يصب يل فنجان قهوة من ذات الغالية ،فكنت
سعيدة بأنه قاسمني قهوته الخاصة ،واملعدة سلفاً ،قبل أن نتقاسم أطراف الكالم.
وللحديث بقية يف حكايتي مع إلياس خوري ،الذي كان مهتامً بنرش الحوار يف جريدة فلسطينية،
إضافة إىل نرشه باألساس يف فصلية "أوراق فلسطينية" الصادرة عن مؤسسة يارس عرفات ،خاصة
حني علم أنني أكتب يف جريدة "األيام" أيضاً ،ولكن...
كان اكتشافاً سيئاً ومحبطاً ،حني قررت تفريغ الحوار ،حيث اكتشفت أن تحديثاً أوتوماتيكياً عىل
هاتفي النقال ،تسبب يف فقدان جزء منه  ..بقيت مكتئبة لساعات ،حتى أنني بكيت  ..إنه من
أهم الحوارات التي أجريتها  ..إنه الحوار الحلم منذ كنت يف رام الله ،وحتى خروجي من بريوت،
مسلحة بكلامته املدهشة عن الشعب الفلسطيني ،وبحميمية كبرية ،ولعل هذا ما جعلني أمتاسك
من جديد ،وأشحن ذاكريت ،التي تفاجأت بأنها استطاعت ،عىل عكس العادة ،تذكر الكثري من
تفاصيل الحوار املفقودة  ...مع إلياس خوري ،الذي تواصلت معه مجددا ً ،وأرسلت له ما أسعفتني
ذاكريت فيه ،ليزيد أو يقص أو ينقح ،كان الحوار التايل:
• قلت مؤخراً يف مقال لك أننا نعيش زمن الحضيض ..لن أخالفك الرأي ،لكن السؤال يبقى ما هو
دور املثقف عموماً ،والروايئ عىل وجه الخصوص يف زمن الحضيض ،هذا إن كان له دور باألساس؟
نعم نحن يف زمن الحضيض ،فام يجري حولنا ،وخاصة يف الرشق األوسط ،يؤكد ذلك ..لقد كانت
بعض العواصم العربية منارات للثقافة عىل املستوى العاملي ،وخاصة بغداد ،والقاهرة ،وبريوت،
ويحل بهذه العواصم لنتأكد مام وصلنا إليه ..هناك حالة من
حل ّ
ودمشق ..ويكفي أن ننظر ما ّ
العنف الوحيش تجتاج الوطن العريب ،فبالدنا صارت ساحات رصاع بني همجيات متعددة ،وشعوب
هذه املنطقة تعيش حالة غري مسبوقة من الذل والهوان.
ما يعنيني ،يف جوايب عىل سؤالك ،هو دوري أنا ،وما أقوم به ...بالنسبة يل أحاول أن أقاوم هذا
االنهيار ،من خالل كتابايت سواء عىل مستوى الرواية ،أو املقال ،وسأواصل هذه املقاومة الكتابية
يل يف مثل هذا
يل أن أنتظر ما يقوم به اآلخرون ..أنا أقوم مبا أراه واجباً ع ّ
ما بقيت ح ّياً ..ليس ع ّ
الزمن ،فها هو الشعب الفلسطيني يقاوم وحده دون مساندة من أي أحد ،فالجميع تركه يف امليدان
يعارك االحتالل وحده.
• هل نحن فعالً نعيش حالة غيبوبة ثقافية؟
علينا أال نكون متشامئني إىل هذا الحد ،هناك من ال يزال يحاول أال نصل إىل هذه الحالة ،مع أنني
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أقر أننا اآلن ،نعيش واقعا وجدت فيه الثقافة العربية الدميوقراطية والعلامنية نفسها مطرودة
من املعادلة ،خاصة مع انهيار االحزاب الشيوعية واليسارية العربية ،حيث فرغت الساحة وصارت
ملعبا لسلطتني متخاصمتني ومتواطئتني :الديكتاتور ومعارضته االصولية.
لكن املفاجأة جاءت من حيث كان عىل الثقافة العربية ،التي انهكها القمع واستوىل عىل منابرها
املال الخليجي ،ان تستعيد نفسها ،خاصة بعد أن اعتقدت هذه املاملك أنها بأموالها تستطيع أن
تكون عواصم ثقافية ،يف ظل التوترات الحاصلة يف العواصم الثقافية األصيلة ،وأبرزها بغداد،
والقاهرة ،وبريوت ،ودمشق ،كام أسلفت.
رغم ما نعيشه من وضع سبق أن وصفناه بالحضيض ،إال أن املثقف الحر ال يزال يحقق حضوره
يف املشهد ،حيث استطاع عدد كبري من الكتاب والشعراء والروائيني خاصة الشباب منهم صياغة
عوامل خاصة بهم ،تؤسس لواقع ثقايف أفضل مام نعايشه عىل ساحات املعارك الحربية والسياسية
والفكرية.

ال أحب فلسطني ..أحب شعبها
• علمت جيالً أكمل يف لبنان والوطن العريب حب فلسطني يف "باب الشمس" ،و"مملكة الغرباء"،
و"غاندي الصغري" ..حتى إن البعض يصفك بإلياس الفلسطيني ..ما كل هذا الحب؟
أنا ال أحب فلسطني! ...فأغلب الذين أحبوا فلسطني أو ادعوا حبها قاموا بقتلها .يحبون فيه
االسطورة والوهم ،ويطردون شعبها من وعيهم .انظري إىل الغزوات الهمجية التي جاءتنا باسم
حب فلسطني من الفرنجة الصليبيني إىل الصهاينة ...الفرنجة جاءوا من أجل "األرض املقدسة"
مثلام ادعوا ،واليهود الصهاينة جاءوا باسم "أرض امليعاد" ،وماذا كانت النتيجة ،حروب وابادات
ومذابح وتهجري للشعب الذي يقيم فوق األرض .هذه األرض تقدست بدماء الناس ،وهي ليست
أرض ميعاد ،بل هي موعد شعبها مع الحرية .ويف هذا الزمن العريب ،تأملوا ماذا فعلت بفلسطني
األنظمة االستبدادية العربية ،يتغنون بحبهم لفلسطني ويقتلون الالجئني الفلسطينيني من تل الزعرت
إىل الريموك.
أنا ال أحب فلسطني ،هذه الفلسطني التي يحاول بعض العرب والفلسطينيني اسطرتها عىل غرار ما
قام بها الغزاة ال تعنييني يف يشء .أنا أحب الشعب الفلسطيني ،هذا الشعب الذي ظلم يف كل مكان،
حتى هنا يف بريوت ،أنا منحاز لهذا الشعب ،وليس إىل فلسطني الجغرافيا ،التي يتغنى بها الجميع،
بل ويتجارون بقضيتها  ..الجميع يحب فلسطني ،أما أنا فأحب الشعب الفلسطيني .وإذا كنت أحب
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األرض وزيتها وزيتونها فألن الزيت الذي ييضء فلسطني هو عيون أطفالها.
• لعل من الحب ما قتل ،فإجراؤك حوارا مع صحيفة "هآرتس" اإلرسائيلية ،أثار موجة عاصفة
ضدك ،حتى إن البعض مل يقتنع مبربرات أنك هاجمت العدو يف إعالمه ،بل إن البعض وصف هذا
الهجوم كمن "يخانق حبيبته يف غرفة نومها" ..ما ظروف هذا الحوار ،وهل ترى أن الهجوم عليك
مربر؟
يل فليفعل
مقتنع متاماً مبا فعلت ،وال أراها جرمية ،ولينتقدين من ينتقدين ،ومن أراد الهجوم ع ّ
 ..أنا أرى أنه من املهم أن يتعرف اإلرسائييل عىل روايتنا نحن ،ولذلك ،مل أتردد يف إجراء
الحوار ،ألنني قلت ما أريد قوله ،بل أنني رحبت سابقاً ،وأرحب برتجمة أي من أعاميل إىل
العربية.
ما أريده أن تصل روايتي لهم ،فعوام اإلرسائيليني مغيبون عن روايتنا ،فكثري منهم يعتقدون
أن الفلسطينيني ،كام غرس يف أذهانهم ،تركوا منازلهم مبحض إرادتهم  ..ويكفيني أن روايايت
التي تناقش الهم الفلسطيني تناقض مقوالت تروج الصهيونية لها ،ويتبناها املتطرفون ،ففي "باب
الشمس" ،و"يالو" ،وحتى يف روايتي األخرية "باب الغيتو :اسمي آدم" ،أرصد املجازر التي ارتكبها
الصهاينة بحق أصحاب األرض األصليني أي الفلسطينيني ،وترجمة هذا ،وهذا ما قلته يف الحوار
أيضاً ،كفيل بأن يعرف ولو رشيحة منهم برواية مغايرة للسائد لديهم.
وكام نقوم برتجمة كتاباتهم يف الصحافة ،والدراسات اإلرسائيلية املتعددة ،بل وننشئ مراكز
متخصصة يف ذلك ،بهدف التعرف عىل ما يقولون ،وكيف يفكرون ،أرى أنه من املهم أن يتعرفوا
عىل روايتنا ،ومقوالتنا ،لعلها تصحح شيئاً من األخطاء الكارثية يف رواياتهم حول مفاصل تاريخية
مهمة ،وخاصة النكبة ،وما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ثم إنه ليس كل اإلرسائيليني سواء ،فهناك ،ولو كانوا قلة ،من ينارصون الشعب الفلسطيني ،سواء
عىل امليدان ،حيث نرى العديد منهم يتظاهر إىل جانب الفلسطينيني ،أو يف مجاالت اإلبداع
األكادميي ،أو الروايئ ،أو السيناميئ ،أو اإلعالمي.
• صحيح ..البعض اتهمك بالتطبيع بعد هذا الحوار ..وهي التهمة الجاهزة لكل من يزور فلسطني..
كيف تنظر إىل التطبيع ،وهل أنت عىل استعداد لزيارة فلسطني لو وجهت لك الدعوة ملثل هذه
الزيارة؟
ال ..لن أزور فلسطني ما دامت تحت االحتالل ،سازورها ،لو كتب يل ،عندما تتحرر ..ال أريد إذناً ،وال
أقبله ،ألزور فلسطني ،وال أريد أن يدمغ جواز سفري بختم إرسائييل ..هذا موقف مبديئ بالنسبة
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يل ،بغض النظر عام يقوله اآلخرون حول التطبيع وغريه.
من ناحية ثانية أنا مؤيد للـ (  ..)BDSأنا مع املقاطعة ،لكنني أكرر هنا أن املقاطعة يجب أال تشمل
األفراد أو االعالم.

ليست انتفاضة سكاكني
• مل تغب الهبة الجامهريية الفلسطينية املتواصلة منذ شهرين عن كتاباتك ففي مقالك ليس دفاعا
عن السكاكني ،وصفت إرسائيل بالعمياء ..ولكن كيف تنظر بعني اإلعالمي وبعني الروايئ ملا يحدث
يف فلسطني اآلن ..وماذا عن سكاكني الرعب والذريعة يف آن..؟
إرسائيل مصابة بالعامء ،الشك يف ذلك ،وقلتها مرارا ً ،فهي ال تريد أن ترى ،وهذا العامء هو جزء
تكويني من الرؤية الصهيونية لفلسطني ...املسألة ليست السكاكني ،التي انتهت إىل إلصاق تهمة
السكاكني بالضحايا الفلسطينيات والفلسطينيني حتى لو مل يحملوها ،وتحولت إىل قتل لليهود
الرشقيني من ذوي املالمح العربية ،بل املسألة تكمن يف املرض الصهيوين ،الذي هو أحد أصول بالء
املنطقة باالنحطاط واألصولية ،وهو مرض ال عالج له.
قلتها ،وأكررها ،الصهيوين مريض مدجج بالسالح النووي ويرصخ خوفاً من رماة الحجارة ..معتوه
يحتل بالد اآلخرين ،وهو يحمل يقيناً دينياً بأن هذه األرض مبا عليها من زرع ورضع وبيوت ،هي
ملك له ،ورثها عن كتاب عتيق ،فسرّ ه بصفته مسوغاً للجرمية ،ودليالً للقتل.
جاءت هذه اله ّبة الشعبية الفلسطينية الكربى تعبريا ً عن نهاية مرحلة االستسالم  ...هذه اله ّبة
ليست دفاعاً عن القدس أو األقىص فقط ،بل هي دفاع عن كل األرض املحتلة ،فالذي اجتاح دوما
بالنار وأحرق أفراد عائلة الدوابشة وهم نامئون يف منزلهم ،أعلن أن اللغة الوحيدة التي يعرف أن
يخاطب بها الفلسطينيني هي لغة النار.
هذه ليست انتفاضة سكاكني ،مثلام يُشاع ،فالسكاكني ال تستطيع أن تكون بديال عن سالح التنظيم
الشعبي ،انها يقظة وعي وكرامة بدأت بأفراد أرادوا التعبري عن غضبهم ،وأعلنوا أن الضحية
تستطيع أن تدافع عن نفسها حتى يف لحظة موتها ...انها ه ّبة كل فلسطني ،وهدفها ليس الوصول
إىل تسوية مع من ال يريد تسوية ومن الحمق الكالم معه عن تسوية ،بل هدفها استعادة فكرة
فلسطني ،بصفتها فكرة حق وعدالة وحرية.
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حكايات مع الفدائيني
• حدثنا عن انضاممك للفدائيني يف األردن ،ولقائك بـ "أبو جهاد"؟  ..وكيف تحول الفدايئ اللبناين
الفلسطيني إىل واحد من أبرز الكتاب والصحافيني والروائيني يف العامل؟
عقب هزمية  ،1967وعندما كنت يف سن التاسعة عرش ،اتخذت قرارا ً بالذهاب إىل األردن ،واإللتحاق
بصفوف الفدائيني يف حركة فتح ،فأخذت "رسفيس" من بريوت إىل دمشق ،وآخر من دمشق إىل
وسط مدينة عامن ،وبت يف أحد الفنادق الفقرية يف وسطها ،حيث مل أكن أملك املال الكايف.
يف اليوم التايل ،استقليت "تاكيس" وطلبت من السائق أن ياخذين إىل إحدى قواعد الفدائيني ..ذهل
السائق من طلبي ،وصودف أنه كان فلسطينياً ،وأحمد الله أنه كان كذلك وإالّ لتغري مصريي متاماً،
ورمبا كانت وجهتي حينها إىل املخابرات.
أخذين السائق إىل منزل ما بني السلط وعماّ ن ،وقال يل "هنا الفدائيني" ..لو رأيت هذا املنزل اآلن
سأعرفه جيدا ً ،فصورته مطبوعة يف ذاكريت.
شخص .ع ّرفته بنفيس ،ورشحت له الغاية من قدومي فاستغرب ،إال أنه
طرقت الباب ،ففتح يل
ٌ
أدخلني إىل املنزل ..كان هذا الشخص هو خليل الوزير (أبو جهاد) ..وبعدما استمع إ ّيل ،حاول ثنيي
كل ما له
كل البعد عن ّ
عن قراري واقناعي بالعودة إىل لبنان ،خاص ًة بعدما عرف مني أنني بعي ٌد ّ
عالقة بالسالح وأمور السالح ..قال يل "خليك يف دراستك" ،لكنني أرصيت عىل طلبي.
أتذكر أنني مكثت ليومني مع مجموعة من الفدائيني القادمني من قطاع غزة ،وأكرموين باملزيد
واملزيد من "الشطة" ،طوال تلك الفرتة ،و"الحمد لله ،أنني طلبت إىل التدريب يف أحد املعسكرات،
ألتخلص من عقاب الشطة".
• ماذا عنك ويارس عرفات؟ ..وهل صحيح أنه حاول اعتقالك يوماً مع أنك من أشد مؤيديه؟
حدث ذلك يف العام  ،1979عىل خلفية مقال نرش يف مجلة "شؤون فلسطينية" مل يعجب يارس
عرفات ،فأمر باعتقايل ،وأرسل قوة حارصت منزيل ،إال أنني مل أكن فيه ،وبقيت مطاردا ً لعدة أيام،
يل أن
ولكن لحساسية موقفي كوين لبنانيا ونرصانيا انضممت بإراديت إىل صفوف الفدائني ،كان ع ّ
أحل املوضوع ،وهذا ما حدث.
رد فعيل عىل هذه الحادثة كان تقديم استقالتي من "مركز األبحاث الفلسطينية" ،وبعد تقدميي
لهذه االستقالة ،ذهبت ملقابلة يارس عرفات بنا ًء عىل طلبه ..مل يكن مرسورا ً من هذه االستقالة،
وطلب مني الرتاجع عنها ،ولكنني رفضت وقلت له" :أنا ال أستطيع أن أكون معك ألنه ليس
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مبقدوري معارضتك" ،تضامن مع موقفي هذا محمود درويش ،الذي قام بدوره بتقديم استقالته
من "مركز األبحاث الفلسطينية" ،وسافر إىل تونس بعدها.
لكني بقيت مع الثورة والفدائيني ،بشكل أو بآخر ،حتى أجربوا عىل الرحيل من بريوت العام ،1982
لكني بقيت ألن لبنان وطني ،ومل أواصل رحلتي معهم ..ال تعنيني فلسطني الجغرافيا ،كام قلت ،وال
القيادات الفلسطينية ،ما يعنيني ،وأكررها ،هو الشعب الفلسطيني.

محمود درويش
• كتب ذات نص ،أو يف كثري من النصوص مبعنى أدق ،عن الغائب الحارض محمود درويش ..ماذا
يعني درويش إللياس خوري ؟
هو أكرث من مجرد صديق ،هو رفيق درب ..قطعنا الكثري من محطات هذه الحياة الصعبة سوياً،
كانت البداية حني حرض محمود درويش إىل بريوت ،واستقر فيها ،وانضم إىل أرسة "مركز الدراسات
الفلسطينية" ،ومن ثم إىل ارسة تحرير مجلة "مواقف".
مع الوقت ،تحولت عالقتي مبحمود إىل صداقة عميقة ،وترافقنا يف الكثري من املواقف واالحداث،
والسيام يف الفرتة التي كان فيها محمود رئيساً لتحرير مجلة "شؤون فلسطينية" وأنا سكرتريا ً
لتحريرها ..يف هذا املناخ ،كتبت روايتي "الجبل الصغري" يف العام  ،1978وموضوعها الحرب اللبنانية،
وهي الرواية األوىل التي تحيك عن الحرب اللبنانية ،وقد ترجمت إىل ع ّدة لغات ،ومنذ ذلك التاريخ،
دخلت فعلياً يف عامل كتابة الروايات.
وأذكر أين قلت يف أحد مقااليت أن محمود درويش هو "شاعري الشخيص" ،وباملناسبة هنا ،فقد كنت
حافظاً ألشعاره أكرث منه.
• هل توافق عىل أن ال شعراء فلسطينيني بعد رحيل درويش  ..هذا جدل اآلن يف فلسطني ،البعض
يرى أن فلسطني تيتمت بعد رحيل رمزها الثقايف ،لكن الغالبية يرون بأن الشعر يف فلسطني مل
ميت باملوت الجسدي لدرويش  ..أين أنت من هذه الجدلية؟
بداية محمود درويش مل يرحل إال جسدا ً ،فأعامله باقية ،وستبقيه ح ًياً عىل الدوام  ..مل تتيتم
فلسطني بعد رحيل محمود درويش ،ففي كل جيل البد أن يربز اسم أو أكرث ،وال أعتقد بأن الشعر
الفلسطيني رحل برحيل درويش ،فقبل درويش كان هناك رموز ثقافية يف فلسطني ،ومعه كان
هناك شعراء كبار وبعده بالتأكيد برز شعراء لهم وزنهم وقيمتهم.
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• وما هي حكاية مرضه العام  1998وحكايتك معه؟
هذه من الحكايات الطريفة ،فقد أجرى درويش عملية جراحية خطرية ال تقل صعوبة عن تلك
التي أجراها ،وتويف عىل إثرها يف الواليات املتحدة األمريكية  ..كانت فرص نجاح العملية ليست
كبرية ،لكنه نجا منه.
قمت بزيارته ،وكان ال يزال تحت تأثري "البنج" ،فيغفو تارة ،ويصحو تارة ،والطريف أنه عندما
يصحو كان يناقشني يف روايتي ،فيلومني أحياناً وينتقد ما يراه محل نقد ،ويثني عىل ما يراه محل
ثناء  ..كان حوارنا مدهشا ،ألنه كان يقع يف مكان خفي بني الحياة واملوت وبني املنام واليقظة.
أليس هذا هو رس األدب ،انه املكان الوحيد الذي يستطيع فيه املوىت واألحياء التحاور ،واألرض التي
تجعل من الحقيقة مناما ومن املنام حقيقة.

حكاية الكتابة
• كثريون ال يعرفون حكايتك مع الكتابة  ..كيف كانت البداية ،وكيف تطورت؟ وما عالقة الفدايئ
بالكاتب؟
بعد عوديت من فرنسا ،بدأت العمل يف مركز األبحاث الفلسطينية ،تحديدا ً يف العام  ،1971وهناك
بدأت عالقتي الجديّة بعامل األدب بشكل عام ..ولكن ،قبل ذلك ،ال أبد أشري أنني قد نشأت يف بيت
املطالعة شغف بالنسبة لساكينه ...أتذكر ،أنني شخصياً ،ومنذ أن كنت طفالً يف الثامنة من عمري،
كان يروادين شعور بأنني سأكون كاتباً أو روائياً ،حيث كنت كلام قرأت رواية يرتاءى يل أنني كاتبها.
عندما كنت أذهب إىل قواعد الفدائيني يف كفر شوبا ،وهي عىل بعد رمية حجر من مواقع جنود
االحتالل يف فلسطني ،كنت آخذ معي كتباً ألقرأها ،فكان بعض املقاتلني يتعجبون مني ،ويعلقون
أحياناً عىل املوضوع بسخرية.
خالل عميل يف املركز ،بدأت بتأليف روايتي األوىل"،عن عالقات دائرة" ،أتذكر حني ذهبت بها إىل
"دار اآلداب" لصاحبها األديب الكبري سهيل ادريس ..مل يكن سهيل قد سمع يب من قبل أو قرأ شيئاً
من كتابايت ،فوعدين باالتصال يب بعد أن يقرأ الرواية ،ولكن الوقت طال ومل يتصل ،فاعتقدت بأنه
لن يفعل.
بعد فرتة ،فوجئت به يتصل ،ويطلب مني الحضور ملقابلته  ...وقّعت عقدا ً معه لنرش الرواية ،وبعد
توقيع العقد ،اعطاين خمسني لرية لبنانية بدل حقوقي املادية من نرش الرواية ،شكرته وطلبت
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منه أن يعطيني لرية واحدة إضافية ،استهجن طلبي ،وكنت رصيحاً معه ،حني أخربته بأنني "أريد
الذهاب إىل متجر شهري يف شارع الحمرا لرشاع حذاء أعجبني ،وأن مثنه خمسني لرية ،وأنني بحاجة
إىل لرية إضافية أجرة الرسفيس" ،فاستغرب مقايضة األدب باألحذية ،لكنه أعطاين اللرية  ..ما لفتني
أن سهيل إدريس قالها برصاحة يل ذات يوم ،أنه قبل نرش الرواية ليس ألنها أعجبته ،بل ألنه كان
يتوقع أن أكون كاتباً ذا شأن يف املستقبل !

روايات  ..ونكبة
• يف روايتك األخرية أوالد الغيتو تعود إىل فلسطني مجدداً ،وتطرح جدلية الغيتو ،وحالة التشابك
الجغرايف والتاريخي والثقايف والفكري ما بني الفلسطيني واليهودي  ..هل هو الرصاع أم املصالحة ؟
من الصعب الحديث عن الرواية ،ومل يقرأها أحد بعد يف فلسطني ،لكن ميكن اعتبارها كجزء ثان
من رواية "باب الشمس" ،حيث أظهرت "باب الشمس" كرواية وبعض شخوصها يف "أوال الغيتو"،
أو "اسمي آدم" ،وهي تأيت كجزء من ثالثية يف هذا اإلطار.
"اوالد الغيتو" هي الرواية التي كنت أحلم بكتابتها منذ صدور رواية "باب الشمس" ،عام ،1998
انها حكاية حبي للفلسطينيات والفلسطينيني ،وقصة البعد االنساين الذي يجعلنا نتجاوز الهويات
املغلقة ،ونتامهى مع املهمشني واملضطهدين يف كل مكان .وهي بهذا املعنى ايضا رواية عن اليهود
ألن الفلسطينيني صاروا اليوم يهود اليهود.
• رائعتك "باب الشمس" باتت فيلام للمبدع يرسي نرص الله  ...وهذا يدخلنا يف جدلية الرواية
والسينام ،فوفق نقاد السينام ،غالبية األفالم املبنية عىل روايات ال ترقى ملستوى الرواية ،وإن
كان هناك استثناءات قليلة عىل املستويني العريب والعاملي  ..كيف تقيم هذه التجربة (الفيلم)؟ ..
وماذا عن أفالم الروايات إن جاز التعبري.
راض متاماً عن الكيفية التي خرج بها الفيلم يف جزئني ،حيث كنت عىل تنسيق كامل مع املخرج
يرسي نرص الله ،وهو صديق مقرب يل ،وبالتايل ال أرى أنه يجب مقارنة ما بني رواية باب الشمس
والفيلم املبني عليها.
إذا ما أردنا الحديث بشكل عام عن جدلية الرواية والفيلم ،فيمكنني القول بأن الفيلم يؤطر
املشاهد بشخوص مرسومة يف تكوينات جسدية وطباع معينة وفق ما يراه املخرج ،أما الرواية فهي
متنح القارئ املساحة الكربى إلطالق العنان لخياله ،ورسم الشخوص كام يقرأها ويشعر بها ،ومن
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ثم يشكلها ،كل وفق رؤيته ،وطريقته يف التأويل.
• ولدت عام النكبة  ..هل يعني لك ذلك شيئاً  ..وهل للمصادفات انعكاسات عىل إلياس خوري؟
يل .ومع ذلك فانها من دون ان
(ضحك)  ..هي مجرد مصادفة ،وال أرى أن لها أية انعاكاسات ع ّ
أدري صارت مصريي.

روائيون جدد
• نحن اآلن نعيش ما ميكن وصفه بالرواية الجديدة  ..والروائيون الجدد يف العامل العريب باتوا
نجوماً ،ولهم قوالب تختلف عن جيل الرواد إن جاز التعبري  ..كيف تنظر إىل اإلبداعات الروائية
الشبابية عربياً ،ومن يلفت من الروائيني العرب والفلسطينيني الشباب؟  ..وكيف ميكنك جذب
الشباب الذين هم النسبة األكرب يف مجتمعاتنا الفتية؟
حني أكتب عمالً روائياً ،ال أفكر بأعامر قرايئ  ،فأنا أكتب ما أريد ،وما أفكر فيه ،وأصيغه بطريقتي
بغض النظر عن أعامر القراء ..ليس مثة خلطة ما ،وال يعنيني جذب جيل من القراء بعينه  ..أكتب
منذ زمن طويل ،ولروايايت جمهور من مختلف األجيال ،واألهم أنني أكتب نفيس.
فيام يتعلق بالجيل الجديد من الروائيني ،فيلفتني جيل جديد يف فلسطني من كتاب الرواية ،ومن
بينهم أكرم مسلم ،الذي لفتتني طريقته يف الكتابة ،فهو يكتب بأسلوب الفت ومتميز ،وكذلك
عدنية شبيل.
• أخرياً  ..ما رأي إلياس خوري بالجوائز األدبية وخاصة "البوكر" التي اشتهرت بشكل الفت
مؤخراً ،وفاز يف السنوات األخرية فيها روائيون شباب؟
الجوائز محفز للكتاب ودور النرش ،وهي بالتايل ظاهرة ايجابية برصف النظر عن رأينا يف الفائزين
او لجان التحكيم ..لكن يجب أن نتذكر دامئا أن جائزة الكاتب الكربى هي القراء.
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