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ـ أدول ويخلف أمام اختبار ـ
أحمد املديني
تحظى الرواية اآلن مبوقع الصدارة يف األدب العريب ،منتزعة قصب السبق من جميع األجناس
األدبية التي جاورتها يف النشأة حديثا ،كالقصة القصرية ،أو فن املرسحية ،وما سبقها ،يف أساس
تراثنا ،أعني الشعر ،ما فتئ يتطور ويتبدل لبوسا ِ
وحلية و إيقاعا ،إىل أن صار ما هو عليه ،مستحسنا
أو مقبوال ،أو إىل بوار بال قراء .بينام سوق الرواية نافقة ،وهي تحفل بالغثّ والسمني ،وغلب ُة
أي حد.
البضاعة األوىل ال متنع من تراكمها ،وتَسيُّدها ّ

َ
وإقبال دور نرش عىل تداول
من الالفت للنظرـ نقديا وإعالميا ،أيضاـ أن االنتباه للكرثة كتاب ًة
ُ
األنساق الفني ُة والقي ُم
هذه البضاعة غطى ويتفوق بكثري عىل ما ينبغي أن يحوز االهتامم ،محطّه
الداللي ُة التي تنتظم وتعمل داخل هذا الجنس بتعالق مع األوضاع السوسيو تاريخية ،حيث يُنتج
ويتشكل ويُستهلك ،طبعا .من نافل القول أن عامل الجوائز(األدبية) ساعد عىل هذه الفورة ،لكن
تأثريه يبقى يف العمق محصورا غالبا يف سياق استهاليك ،ظريف ،وال يُنظر إليه ،أو يُستثمر نقديا
ملعرفة أسباب" اإلنتاج" األديب ،مبصطلح ماشريي ،وما ينبثق عنه من نسق ناظم للعملية ،مبفهوم
بورديوو ،ما ه ّم هنا الترصيحات الجزافية لبعض الكتاب ،خاصة من يتنطعون بشهرة طارئة وبنوع
من االبتزاز الخادع ملا يُسمى هموم القارئ (كذا).
العربة والصيد الحقيقي يف جوف الفرا (النقدي) بات من أسف كأنه بعيد املنال ـ خارج املد ّرج
والبحث الجامعيني ـ وإليه ينبغي يف النهاية االحتكام ،وبواسطته يلزم تتبع حال /أحوال الرواية
العربية ،أصنافا وأشكاال ومدارات ،إذا كنا نريد حقا معرفة وضع وقيمة هذه الرواية ،خارج ،وأبعد
من ضجة زفاف الجوائز ،وال التقريض واإلطراء ،من وجه وآخر .يف هذا الصدد تحديدا ميكن رصد
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وترتيب الثيامت الكربى التي انشغلت بها الكتابة الرسدية العربية ،الحديثة ،لرناها يف تبلورها
الناضج قد انضوت ،أوال ،ضمن التاريخ االجتامعي ،الجييل والطبقي ،يف إطار وفضاء املدينة ،املثال
الساطع لها عند نجيب محفوظ وتالمذته ،استغرق وقتا طويال ،يتناسب مع بطء وترية التطور
العريب .وثانيا ،نزوع الثيمة الفردية بني تبعرث اللُّحمة االجتامعية وتصاعد األزمات الذاتية ،يوازيهام
انقالب يف البناء واللغة والشكل ،لنعترب التجريب ُمسماّ ه العام ،ضمن التجديد والقطيعة .وثالثا
وبتساوق مع تحوالت العامل وانعكاساتها عىل محيطاتنا ،نزوع االنكباب عىل موضوع الهويات
والقوميات الصغرى (األقليات املضطهدة أو امله ّمشة من ِقبل القوى املهيمنة يف العامل العريب
بذريعة إيديولوجيات مختلفة) حظي بتزكية (نقدية) من محافل ( أدبية) برصف النظر عن القيمة
تسمى(الربيع العريب)
الفنية .يليها رابعا ،يف املحفل الثيمي هذا التكالب العشوايئ ،نوعا ما عىل ما
ّ
وانقلب ويتقلب بني األقالم مناسب ًة وماد َة لرسد واصطناع محكيات وحوادث ونفث ملكبوتات
من زمن القمع العريب الطويل ،مبثابة نسج روايئ يختلط فيه حابل بوح الذاتيات املتورمة ،بنابل
الغضب والشعارات والتقارير الف ّجة بلغة عارية متهادية ،بضاعة رائجة إىل حني.
والحارض هو املحفل األخري ،الصاعد ،باألحرى العائد من زمن آخر ،استعاده الرسد الغريب ،قبله
مدارسه شتى ،العجائبي والنوستالجي ،أقرب إىل الفولكلوري غالب
التفكري االسترشاقي املحدث،
ُ
فيه ،ومهاد للرسد الالحق عليه ،ونحن العرب ـ كدأبنا ها نحن نلتحق به.
السيرَ ي والتخييل الذايت يلحظ املتتبع للرواية الغربية عامة ،الفرنسية خاصة ،أنها
فإىل جانب الرسد ِّ
ُستنبت
انرصفت إىل الحفور التاريخية يف ذاكرة وثقافة ومخيال الرشق ،منه العريب ،أضحى منجام ت
ُ
وأفق خيال البتداع األحالم واالستعارات ،كأنه قصيد .وباقتضاب ،فإن رواية ماتياس
منه الحكاياتَ ،
إينار "البوصلة" املتوجة بغونكور هذا العام ،خري مثال .أصبح الرشق مضامرا للعب(الرسدي) ومالذا
لنشاط التخييل ،كأن الواقع عقيم ،واملايض وحده ـ يا للمفارقة ـ هو رحم مستقبل اإلنسان .وإذا
كان هذا النشاط قد تجىل يف عديد نصوص روائية ،يف العقد األخري ،عند كتاب مغاربيني أساسا(أحمد
التوفيق؛ سعيد بنسعيد؛ واسيني االعرج )..فإنه يزداد تبلورا ،باألحرى تحددا وتج ّنساُ ،م ِ
حدثا خلخلة
أو بلبلة يف النوع الروايئ الناهض عىل البنية التاريخية وبركوب موجتها حدثا أو قناعا(استعارة)
تُحيل ملا بعدها :ك"شوق الدرويش" ،للسوداين زيادة ،انتقاال لجعل(الحكاية) القالب الفني ،واإلبدال
الرسدي األول ،عن نسق الرسد ذي املرجعية التاريخية ،أو املستثمر لفاعليتها بشكل من األشكال.
القصد بالحكاية هنا ،ال املادة الخربية ،ونظريها مام ال غنى عنه يف فن القصة ،وإمنا هذه املادة ذات ُها
إذ ت ُروى وفق مقتىض مخصوص بها ،أي خارج نطاق النسق والبناء الرسدي (الحديث) حتام ،تتصل
بنوعها(الشفوي) وعاملها(الرعوي ،الريفي ،الرومانيس والخرايف ،األسطوري) املحكوم بالفطرة ال
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بالعقل ،وصنع ًة بإفراط الخيال ،ال تقنية وجنس "التخييل" .وهو ما نريد يف هذه املقالة أن منثل
له ،ونتخذ من نصه أداة استدالل ،من خالل عملني حديثي الصدور ،وجديرين بالقراءة واملتابعة،
ال سيام أنهام لروائيني َذ َو ْي باع يف هذا الفن فيأيت عمالهام رضبا من االنزياح وطريقة اجتهاد يف
كتابة الرواية العربية املعارصة ،تنقلها إىل صعيد انتقايل ،يضاف إىل املراتب األربعة املصنفة أعاله
ثيمة ورؤية أيضا .األول ":كديسة" للمرصي (النويب) حجاج أدول (دار العني ،)2015،والثاين ":راكب
الريح" للروايئ للفلسطيني يحي يخلف (الرشوق.)2016،
إن الروايتني كلتيهام ينظُ ُمهام جامع مشرتك ثاليث األطراف ،أوله ،هو فضاء الرشق ،وثانيه،
قالب (الحكاية) إذ ليس
يك
مح ٌّ
تاريخي مرج ُعه وبطولته مرشقي ٌة أو امتداد لها ،ثالثُه مب َنى ،أو ُ
ٌّ
تجنيس الغالف إال تسويغا .جام ٌع ينسجم فيه الشكل حقا مع املضمون ،وبهذا التكافل يتحقق
التناغم املطلوب يف مفهوم الجنس األديب .إن الروايتني معا تستمدان مادتهام من مخزن البطولة
الفردية(الفروسية)؛ تغزل نسجهام خيوط تاريخ مىض هو موطن الرصاع فيهام؛ وتتحركان يف
فضاء مطلق ،بعضُ ه ممكن(واقعي خام) وكث ٌري أسطوري ،وهو حتام بعيد عن رشط واقعية الرواية
الحديثة؛ واملعنى املبتغى فيهام يدور حول عامل ُمثل(مفتقدة يف الحارض) والتطلع السرتجاعها(نزعة
مثالية) والحكائية الشفوية (الفطرية) هي مبناهام ،نقيض الرسدية الكتابية (العقالنية) بنت عهد
وجنس حديثني.
يف " كديسة" نتتبع أسفار ومغامرات ساللة بن فكتور ،من خالل أبنائها كلود ،وكلود الثاين(السمني)
والثالث( الفرنسييس) ،وانتقالهم من مرسيليا إىل الضفة الجنوبية للمتوسط ،غُزا ًة أوال ،ثم تجارا
ورحالة مكتشفني للرشق .ثالثتُهم ميثلون سِيرَ ا ويخوضون تجارب ،ويتقلبون يف محن ومفاجآت،
يتعرفون عىل وجوه ومعارف من ثقافة ومعيش مرص ،شتى ،انطالقا من دمياط واإلسكندرية،
حيث يتبدى االختالف بني حضارتني ،ويقع الرتكيز عىل العقيدة الدينية كمفرتق طرق يف االقتناع
والرصاع بني الشعوب ،ويف آن مجال تجاذب للحوار ،بواسطة حبك العقدة الغرامية ،محمولة عىل
صهوة الفروسية والشطارية (البيكاريسك) املعهودة يف الرواية التاريخية ،بتقاليدها املتوارثة عن
والرت سكوت (غربيا) وجورجي زيدان (عربيا) .يفيض مسلسل املغامرات ،من كل نوع ،إىل(النهاية
السعيدة) ليتوج الداللة املركزية لهذا املحيك التاريخي ،املستعاد يف قالب حكاية ،نزعتها الشفوية
وأسلوب رسد ،فضال عن تعدد الرواة واملتدخلني عىل رأسهم
وتراكيب
جلي ٌة ويعنيها املؤلف لغ ًة
َ
َ
رئيس جوقة هو راوي الحلقة ،يدشنها من الصفحة األوىل بعبارة ":من زمن مىض قامت بالد
الفرنجة بش ِّن حمالت مسلحة عىل بالد العرب يف ضفة البحر الجنوبية"( )7تنتهي بحميدو ابن
كلود اآلخر يخاطب إيفون ":بحبنا لبعضنا ومتاسكنا ،سنعمل عىل ترسيخ رسالة املحبة والسالم بني
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شاطئي البحر الوسيط .سنعمل عىل بثِّ السامحة بني املسيحيني واملسلمني واليهود" (.)288
يف " راكب الريح" يرسد علينا يحيى يخلف ،باألحرى يروي حكاية من يافا يرجع تاريخها ،كام
صنعها إىل سنة  1795حيث يعيش (البطل) يوسف مع والديه يف هناء ،ويرتعرع يف كنفهام يتعلم
مليح وبعالمات ذكاء وشجاعة تبلغ حد الخارق ،من قوة
فتى ٌ
صنائع في ْم َه ُر يف فن الخط بأنواعً .
داخلية تحوله إىل نار وشهاب وقوة عاتية .بهذه الخصال يكرب يف يافا موصوفة كجنة عدن ،تعيش
يف َد َعة وسالم ،إىل أن يتحرش اإلنكشارية بأهلها فيتصدى لهم يوسف(الفارس) الذي كان قلبه
تعلق سيدة ذات جاه وجامل ال يطال ،واضطر للرحيل إىل دمشق بعيدا عن يافا ،ليتقن فن العامرة
والزينة ،وفيها سيتقلب طبعا يف مغامرات تجبل شخصيته ويتعرف عىل أشخاص ولغات تقوده
للرحلة إىل آفاق بعيدة عن موطنه فيكتشف سحرا ولغات ويتفاعل معها بعطائه الخاص ،مبا
يظهر تالقح الثقافات ،ودامئا يف جاذبية الغرام والحنني إىل معشوقته (العيطموس) تسهب القصة
يف عرض مشاهد الحسن والجامل للمخلوق والطبيعة بأبدع وصف من قاموس مسكوك وبالغة
حس التلقي ،سيام من كاتب فلسطيني ،نحو أرض فلسطني التي
تليدة ،وبحنينية جارفة ال يخلفها ّ
ضاعت ،كام األندلس أمس .فيام يبدو أن األهم واألبقى يف" راكب الريح" يكمن ،كام عند أ ّدول ،يف
الرسالة :الدعوة إىل حوار الرشق والغرب ،ونرش التسامح والتعايش بني الحضارات واألديان(،كذا).
فإن ابتغينا الخالصة ،واالستخالص ،قلنا إننا مع هذين العملني ،بتجنسهام الروايئ املعلن ،نرى
الرواية العربية تتجه لتصبح مصبوبة يف قالب الحكاية ،النوع الشفوي القديم ،كأنها تعود إىل النسغ
األول .ونراها انسجاما مع هذه العودة تقرتن بالعربة والتبشري ،نصا تعليميا .ثم إن هذا االلتفات
إىل التاريخ ،يف وجهه املرشق املنترص ،يطرح بديال لحارض مهزوم ،منهار ،وتأيت معه الدعوة إىل
التسامح والتعايش خطابا مواجه ًة لسلوك التعصب والتطرف يف حارض مشني .حني ظهر باولو كويلو
وراح يعرص بقوة فاكهة حكايات ويؤسطر وقائع ومشاهد عادية ،من روح الرشق وخيال ألف ليلة
وليلة وما دونه بكثري ،حصد نجاحا باهرا ،لدى قطاع كبري من قراء عاديني ،واجدين لديه مالذا
لخيبات وتعويضا عن خصاص .عاد كويللو إىل األشكال البدئية ورؤاها ،ال يبدو أنه يحفل بالروائية،
وال هي به ،ما نرى أدول ويخلف يستأنفانه ،فيام أحسبهام برصيدهام الروايئ الثمني يعيان أنهام
يكتبان اليوم ،من حيث بدأت الرواية العربية أمس .أم أن الروايئ العريب ،يف مسار تجربة ال تكف
عن التبلور والنمو ،يطرح صيغة الحكاية مبا يتبعها ويوافقها  ،إذ الشكل له مضمون ،متثل عنده
اإلبدال املمكن ،كأنه استنفذ الجنس األديب العرصي ،يف عرص الخراب والتعصب والتطرف ،وليك
يبلغ رسالته ال يجد أفضل من اعتامد الفطرة طريقة و التبشري خطابا ،بدل مواصلة نهج طريق
الرواية(الفنية) اإلشكايل ،كم طويل وصعب سلمه دامئا؟ ذا سؤال مفتوح عىل أسئلة.
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