سرد وإيقاع في الكتابة يحاكيان عالم طفلة تتذكر شذا شرف الدين :أنا خالصة التحوالت التي تعرضت لها في حياتي
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في روايتها األولى ترجع شرف الدين "فالش باك" الى املاضي ،ماضيها ومواضي من عايشها وزاملها ،في رحلة ذكية متنبهة
ومتأملة وحاضنة .غالبية التفاصيل قد تبدو هامشية سوى أنها في احلقيقة اللبنة التي تبني عليها عمارة السرد الرشيق ،الهازئ
واملكتنز حباً مع ذلك .حول كتابها ،عن "دار الساقي" ،كان هذا احلوار:
* ماضيك في " فالش باك" متخفّ في ماضي محيطك وأسرتك ومراتع طفولتك ،كما لو هو ردّ فعل على مواضي اآلخرين؟
 أرى أن الكتابة "فعل" وليست "ردّ فعل"؛ أما الكالم عن مواضي اآلخرين فهو الكالم عن ماض يعنينا جميعنا ،أقصد يعنيالبلد الذ ي و لد ت و ك بر ت فيه و و اك بت تغ يّر اته م ن قر ب ح يناً ،و ع ن بع د ح يناً آخ ر  .في ك تابي أيض اً ح ب للناس الذ ين ش ار ك و ني
ذاك املاضي وتذكّر ألحداث ما زلت إلى اآلن أحاول فهمها .سنواتنا التي هي وراءنا هي دائماً أمامنا أيضاً ،بكلّ ما فيها من جميل
وقبيح .
* ثمة ذلك االفتضاح والكشف لكل ما بدا لك مؤذياً في طفولتك وصباك ،كما حتتوي نصوصك عدا املالمسات الشعرية في
تأمّل الوجود ،جوانب سياسية واجتماعية وأيديولوجية تستثير أسئلة؟
حني كتبت هذا النص لم يكن هدفي كشف أو فضح أي شيء .أردت فقط أن أستعيد العوامل التي شكّلتني مركّزة على كوني
تربّيت في محيط مختلط ،واحلديث عن هذه العوامل من خالل جتربتي الشخصية ،وإلى حدّ ما من خالل جتربة أبناء جيلي الذين
مرّوا في ظروف مشابهة فاحتكّوا بـ"اآلخر" الديني والطائفي بكل إيجابيّات وسلبيّات ذاك االحتكاك .فأنا مثلي مثل كلّ اآلخرين
خالصة التحوالت التي تعرّضت لها في حياتي.
لكن املفاجئ أن كثيرين ممن قرأوا الكتاب ،وممّن ينتمون إلى طوائف وأجيال مختلفة عن طائفتي وجيلي ،وجدوا شيئاً من
أنفس ه م في ه ذ ا الك تاب .
* ماذا ميكن لنصوصك أن تصّوب في تأريخك لزمن مضى؟ هل الكتابة هنا ،طريقتك في معاجلة ذلك التاريخ أو اإلشارة إليه؟
 ال أظن أن األمر عالجي ،فأنا ال أعتقد أنني أعاني مرض املاضي .مع هذا ،أعتقد أن التفات واحدنا إلى ماضيه قد يكون مفيداًفي كل األحوال ،خصوصاً في حالة بلد كبلدنا ال يزال يعيش نزاعاته التي يبدو أن ال نهاية لها .وهي رمبا كذلك لكوننا ال نعيد
النظر فيها مبا فيه الكفاية.
االختصار
* اللغة رشيقة وحّرة متاماً في "فالش باك" تسترسل حني يروق لك االسترسال ،وتكفّ حني ترين لها أن تكّف .هل هذا تكتيكك
فني مقص ود بغية ك تابة ج د يد ة ،وش خ ص ية إذا ص ح ّ التعبير؟
 -لم أخطّط للكتابة بأسلوب بعينه .جاء هذا اإليقاع ،إذا جازت تسميته كذلك ،بعفويّة ،ثم صار مقصوداً ألنه راق لي ووجدته

يشبه عالم الطفلة التي تتذكّر .ثم إن الكتابة بالنسبة إليّ تشبه اخلط .فأنا أكتب بخطوط مختلفة جداً ،حتى أنني أحياناً ال أفهم
أنا نفسي خطّي .في الكتابة يحصل معي ذلك أيضاً فيتغيّر األسلوب بحسب املوضوع الذي أكتب عنه .الفصل األول
) (préludeعلى سبيل املثال ،مكتوب بأسلوب مختلف متاماً عن بقية الفصول ،وهذا االختالف كان ضروريّا ألنّني فيه أحتدّث
عن نفسي بصيغة الغائب ،أما الفصول األخرى فمكتوبة بصيغة األنا.
* أنت ضنينة في كتابة نفسك ،فكل مرحلة من حياتك جندها مسنودة مع شذرات من حيوات آخرين ،أهلك أو أصحابك ،حتى
قصة حبك األول أراحك االنتهاء منها في فصل قصير ..ملاذا؟
 إنه سرد من وجهة نظر طفلة وليس من وجهة نظري اليوم كإنسان راشد .وحياة الطفل الداخلّية مرتبطة بشكل أساسي مبحيطه،فمنه يستمدّ املعاني التي يفسرها وفقاً ملخيّلته اخلاصة بحيث تظهر فرديته في كيفية استيعابه لألمور التي يراها ويسمعها.

والكتابة املختصرة تشبه حياة الطفل الداخليّة ،التي تنتقل من مزاج إلى آخر بسرعة ،مأخوذة بحدث جديد ينسيها ،حلسن احلظ،
ما شعرت به قبل حلظات .أو لنقل ،تتناساه لتخفّف من وطأته .وقصة احلب األولى بدأت فعالً بسرعة هائلة وانتهت بالسرعة ذاتها
ولم يبق منها سوى ما كتبته عنها .لكن هناك عامال آخر في ما خصّ االختصار في الكتابة عن الشخصي وهو أنني بشكل عام ،ال
أحب التمادي في استعراض مشاعري والتأمل فيها أمام الناس ،وأعتقد أن اختصارها أخفّ ثقالً على القارئ.
* إلى أي ع م ر تع و د ين في ذ اك ر تك في الك تاب ؟
 إلى الذاكرة األولى التي أستطيع التقاطها ،أي ما يقارب السنتني والنصف ،حني انتقلت مع أهلي إلى أفريقيا .يقولون لي إننيتعلّمت لغة البلد بسرعة وصرت في كثير من األحيان أترجم ألبي لغة األفارقة إلى العربية .على رغم ذلك فذاكرتي تلك غير

واضحة متاماً ،وهناك أشياء انطبعت في ذاكرتي على شكل حلم مشوّش .الفصل األول نتاج ذاكرة وخيال في آن .فالرجل األسود
الذي أتكلّم عنه وُجد فعالَ ،لكن التفاصيل لست متأكدّة منها.
* هل صورة الرجل األفريقي الذي كنت توقّعني به كتابك على شكل ختم خالل حفل التوقيع هو "الرجل األسود"؟
 هي صورة مركبّة من ذاكرتي عنه .وجهه أمامي مغبّش بعض الشيء ،ومبا أنني ال أملك صورة له "ركّبت" واحدة تشبه ذاكالذ ي في م خ يّلتي ع نه  ،و اخ تر ت التو قيع به ا ك تح ية له بو ص ف ه أو ل م ن أخ بر ني الق ص ص في ط ف و لتي .

* ملن تقرئني؟ من تستلهمني من الكتاب العرب واألجانب؟
 ال أدري إن كنت أستلهم سوى من حياتي ومن الناس الذين عرفتهم أو تأثرت بهم .أما قراءة الروايات فأتت متأخرة ألنني لمأكن أحبها وكنت أفضّل الشعر واملسرح عليها .في املسرح أظنني ختمت شكسبير وقرأت الكثير من غوته وهوفمانستال
وكاليست وغيورغ بوشنر وغيرهم من الكتاب األملان .وفي الشعر كان باول تسيالن الشاعر الذي أثّر فيّ إلى أبعد حد ،باإلضافة
إلى نيللي زاكس وروزه أوسالندر وإنغبورغ باخمان وسواهم .واكتشاف الرواية جاء مع كافكا الذي قرّرت قراءته ألنني شعرت،
في حلظة ما ،أن جتاهله معيب! .وكان اكتشاف كافكا ما حثّني على التعرّف إلى هذا العالم .ميكنني القول إن عاملَي تسيالن
وكافكا هما العاملان األكثر سحرًا بالنسبة إلي .أما من الكتاب العرب ،فبدأت التعرف عليهم قبل عشر سنوات تقريباً ،وكان
الكتشاف حسن داوود في الرواية وعباس بيضون ووديع سعادة وبسام حجّار في الشعر وقع يشبه وقع اكتشافي لكافكا وتسيالن،
رغم االختالف بينهم جميعاً.
في أي حال ،نحن دائماً نتأثر مبا ال نستطيع حتديده أكثر مما نعرفه ونحدّده.
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