انديرا مطر -القبس
شباط ۲۰۱٥

تبدو قصص الكتاب وكأنها في وداع سنوات اإلقامة في برلني ،خاصة القصة االولى والثانية ،حيث الصوت

•

واللغة على حال من اخلفوت الهامس؟
أجل ،هذا صحيح نوعاً ما .إال أن الكتاب مقسّم إلى أربعة أجزاء .في اجلزء األول" ،برلني زيارات متأخرة" نصوص شخصية إلى حدّ
بعيد بعضها كُتب بعد أن تركت املدينة .في اجلزء الثاني" ،في غضون ذلك…" نصوص كُتبت خالل الفترة الذي كنت ما أزال أعيش
هناك وأسميتها هكذا ألقول ماذا كنت أفعل في غضون عيشي هناك ،أي أنني كنت أكتب .اجلزء الثالث "إنترميتزو" )إستراحة
موسيقية( ،هي نصوص متخيّلة بشكل كامل ،ال عالقة مباشرة لها بعيشي في برلني إال من زاوية أنها كُتبت هناك .اجلزء ما قبل األخير
"ثلج االنتباه" يعود إلى فترة ما قبل برلني لكنني كتبته قبل سنتني أو ثالث .وهناك جزء أخير وهو سيناريو تلفزيوني أضفته إلى
.الكتاب ألسباب لها عالقة بحقوق النشر ليس إال ،وهو منشور باللغة األصلية ،أي األملانية مع ترجمة إلى العربية
برلني هي احليز املكاني الذي تتحرك فيه الشخصيات ،لكنها ،بالنسبة اليهم ،مجرد محطة

•

لالنتقال الى مكان آخر .عشت لفترة طويلة في برلني وكنت على اهبة السفر دائما كما تروين ؟
ليس متاماً .برلني ليست محطة بل هي املحطة األخيرة .على األقل ،هذا ما حاولت قوله في قصصي وهنا تكمن املعضلة بالنسبة
ألغلب شخصيات الكتاب .هم أشخاص ،لكل منهم أسبابه ،ال يعرف واحدهم بالضبط إن كان ما يعيشه هو فعالً ما يريد أم أنه
"يلعب" دورا ليس له .صحيح أن برلني مدينة ال تعطيك شيئاً ،ولكنها باملقابل تشعرك بأنك ال حتتاجني إلى شيء أصالً .رمبا لهذا
.السبب تصير لساكنها املحطة األخيرة ،وللسبب ذاته يشعر بإنه على استعداد دائم للرحيل عنها
بالنسبة لي ،برلني هي مدينة متحركة دوماً لكن بشكل دائري ،أي كأنها تدور كل الوقت حول نفسها .خارجيّاً ،تغيرت كثيراً
منذ أن انتقلت للعيش فيها :املرة األولى بني  ۱۹۹۳و ۱۹۹٦والثانية بني  ۲۰۰۰و .۲۰۰۷هي تغيّرت خارجياً ،صارت تشبه
"الغرب" أكثر بـ"موالته" ومبانيه السوبر مودرن ،إال أن أجواءها لم تتغيّر .فقد بقيت على ما هي" :رمادية وكئيبة تشبه فتاة
حدست ،منذ وُلدت بأن حياتها لن تكون سعيدة " ،كما تقول الراوية في "وعاء اخلوف" .بعد إزالة اجلدار ،استقطبت برلني
الكثيرين من األوروبيني واألميركيني وصارت فجأة مرغوبة لدى الكثيرين من املثقفني بشكل عام والفنانني خصوصاً كون العيش
فيها أقل كلفة بكثير مقارنة بلندن أو نيويورك أو باريس .وبرلني هي فعالً ليست نيويورك وال باريس وال لندن .فهي اعتادت
طويال على العيش الهادىء ألنها في سنوات احلرب الباردة كانت مقسمة وكانت منطقة مواجهة بني املعسكرين ،ولهذا هربت
الرساميل الكبيرة والشركات منها الى املدن األملانية األخرى ،كما حلت العاصمة في مدينة بون بدالً منها .البرلينيّون اجلدد ،أي
الذين انتقلوا إليها في العشرين أو الـ ۲٥سنة األخيرة ،يحبون اآلن أن يعطوا صفة الكوزموبوليتية للمدينة إال أنها صفة تبدو كبيرة
جداً عليها .البرليني ال تهمه "الكوزموبوليتية" .هو يكتفي مبا عنده وال يهمه أبداً أن يصير في مركز العالم .بل على العكس،
البرليني يكره "الستْرِس" الذي يظهر في باريس مثالً عبر غالء املعيشة والبيوت الضيقة والسكان الالهثني الذين نراهم في املترو أو
.في شوارع املدينة مهرولني حتى وهم جالسون في املقاهي .هم دائماً على عجلة من أمرهم

هذا املشهد لن تريه في برلني .هي كبيرة جداً لكن سكانها قليلون .يسكن فيها  ۳ماليني ونصف املليون تقريباً فيما يعيش في
.باريس مليونان ونصف لكنْ فوق مساحة أصغر بتسع مرات من مساحة برلني .هذا وحده مصدر للـ"سترس" برأيي
أريد أن أقول أن برلني تشبه القرية الكبيرة أكثر مما تشبه املدينة الكوزموبوليتية التي يدّعيها الوافدون اجلدد أو يحب أن يراها
.بعض مثقفيها هكذا
منطقة مار مخايل  -النهر في بيروت تذكرني كثيراً ببرلني .قبل  ٤أو  ٥سنوات ،هجم عليها فنانون ومصمّمون )ديزاينرز(
وفتحت فيها محال جتارية لبيع سلع فخمة ،ومطاعم يأتي إليها ميسورو احلال الذين ال ميتّون للمنطقة بصلة .هي منطقة فقيرة في
األساس ،اعتاد أهلها أن يعيشوا كحرفيني صغار ،فهناك احلداد والنجار وميكانيكي السيارات وأصحاب الدكاكني الصغيرة
والسناكات الرخيصة ،وهم يعيشون بهدوء ورتابة .وفجأة حتولت شوارعهم لتستقبل أغنياء املدينة بصخبهم وسياراتهم الفارهة
وعاداتهم الغريبة على أهل املنطقة .أخال أهل مخايل يتساءلون عمّا ألمّ بهؤالء ،وملاذا هم معجبون إلى هذا احلد بشارعنا الفقير
والبسيط؟ وأحسب أن أهل برلني يقولون الشيء ذاته عن الوافدين املتحمسني للعيش عندهم :عمَّ يبحثون عندنا؟ ففرص العمل
هنا قليلة ،والطقس بارد وكئيب ،واحلياة باتت مرتفعة األكالف! ما بالهم هؤالء؟
شخصيات قصصك في هذا الكتاب يتقاسمون مع الشخصية االساسية او الراوية القلق

•

والالستقرار .اشخاص مهمشون يبحثون عن شيء ما .هذا اخليط يجعل من قصصك القصيرة اقرب الى الرواية؟
صحيح ،هناك دائماً جزء من الراوي نفسه في الشخصيات التي يكتب عنها واذا كنت ترين الكتاب على أنه رواية فهذا شيء جميل.
إال أنني قد ال أكون املرجع الصالح للبتّ في ما إذا كان عملي رواية أم ال .رمبا اآلراء األقل كالسيكية ومنطية في الرواية قد تدرجه في
.هذه اخلانة

ثمة متايز في أسلوب الكتابة بني كتابك االول وهذه املجموعة :السرد العفوي ،البوح...كما لو

•

انك تكتبني يوميات خاصة؟
ال أعلم إن كان هناك متايز في أسلوب الكتابة جلهة العفوية أو البوح .أنا أرى الفرق في "عمر" الراوية ،ال في األسلوب" .فالش باك"
كتبتْه الطفلة ثم الفتاة التي كنتُها .و"حقيبة بالكاد تُرى" كتبتْها املرأة التي كنتُها قبل  ۷سنوات .أظن أن الفارق ميكن في األطوار أكثر
.مما في األساليب
قلت انك ال حتبني الكتابة االنفعالية او التي حتمل عاطفة جياشة "ألن اإلنفعال ال يعني احداً" ،في

•

حني لم يغب االنفعال الداخلي املخنوق عن بعض القصص ،السيما تلك اللصيقة بك؟
ال أعرف إن كانت كتابتي هنا إنفعالية .رمبا أنت كقارئة تستطيعني احلكم أكثر مني في هذا املوضوع .مع هذا ،أظن أن هناك فارقاً بني
االنفعال الداخلي بوصفه طبقات حتتية ينبغي التنقيب في النص إليجادها وبني االنفعال الصارخ واملعلن الذي أبتعد عنه في الكتابة ،أو
.أحاول ذلك

كتبت هذه القصص قبل سنوات ولم تنشريها اال حديثا وبعد احلاح من أصدقاء .ما كان سبب

•

تر ددك في نش ر ها؟
كلمة إحلاح رمبا كان مبالغاً فيها  …(-:تردّدي في النشر كان نابعاً من عدم ثقتي بأن يجد اآلخر ،أي القارئ ،ما قد يثير
حشريته في هذا النص .رمبا من الطبيعي أن يتساءل املرء عما إذا كان ما يكتبه أو ينجزه ،في الكتابة أو أي عمل فني آخر ،يهمّ
اآلخرين أم ال ،خصوصاً إذا كان العمل ذاتياً جداً حيث يصعب االفتراض مسبقاً بأنه قابل للتعميم .أليس كذلك؟

هل هناك شيء غير العبث في اجناب الناس بعضهم البعض؟ كم هو مقرف هذا الشعور :شخص "

•

يلد آخر ،ثم آخر يلد آخر ،وكل واحد منهم له بنيان بسيكولوجي يسجن فيه مدى احلياة الى ان تأتي النهاية" .كأنك
في هذا املقطع تقتربني من املقوالت الفلسفية الكبرى في الوجود والعدم ،لكن باسلوب بسيط ومكثف؟
.مقوالت فلسفية"؟ ال ،أبداً… هذا كرم منك! لكن إذا كان املقطع فعالً كذلك فهذا ما لم أقصده بالتأكيد"

