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كلمات
الرياحي الذي جمع بني الرواية والقصة والنقد األدبي
واإلنتاج التلفزيوني هو من الجيل الجديد في تونس الذي
ظهر في التسعينات الذي جاء بعد جيل الثمانينات
الذي حقق حضورًا عربيًا لألدب التونسي مثل حسونة
املصباحي ،والحبيب الساملي ،ومحمد علي اليوسفي.
ما يميز تجربته هو املثابرة واالنتظام في الكتابة،
وهو ما حقق له حضورًا عربيًا .لعله الكاتب الوحيد
من جيله الذي نجح في تحقيق حضور عربي متميز
ّ
أهله الى أن تتبناه واحدة من كبرى دور النشر العربية
وهي «دار الساقي» .يستعمل الرياحي في عمله األدبي
تقنية املونتاج والكوالج ،وقد أفاد من تقنيات السينما
والتشكيل الفني .ينهل من قاموس لغوي يختلط فيه
نفسي محظوظًا بتحقيق ما أسعى
ال ـ ـيـ ــه ،ف ـق ــد تـ ـ ّـوجـ ــت أعـ ـم ــال ــي بــأهــم
الـ ـج ــوائ ــز تــون ـس ـيــا وع ــربـ ـي ــا .كــذلــك
تحظى أعمالي باهتمام املترجمني
والـنـقــاد فــي العالم كـلــه .واأله ــم هو
ت ـل ــك ال ـن ـق ـلــة ال ـن ــوع ـيــة ال ـت ــي اعـتـقــد
أنني فــزت بها وهــي املقروئية .لقد
حققت قاعدة جماهيرية مهمة من
الشباب في الوطن العربي وتونس
تحديدًا.
وأزعـ ـ ـ ــم أنـ ـن ــي ن ـج ـح ــت فـ ــي إح ـ ــداث
م ـص ــال ـح ــة بـ ــن الـ ـك ــات ــب وال ـ ـقـ ــارئ
التونسيني تعكسه حجم املبيعات
لـ ـ ــرواي ـ ـ ـتـ ـ ــي وآخـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ح ـق ـق ـت ــه
«عشيقات ال ـنــذل» الـتــي كــانــت أكثر
ال ـك ـتــب مـبـيـعــا ف ــي م ـعــرض الـكـتــاب

وفي املكتبات .أما بخصوص النقد،
ف ـكــم امل ــراجـ ـع ــات ال ـن ـقــديــة الـعــربـيــة
لروايتي يجعلني أشعر بالرضى.
أمــا الصحافة التونسية ،فهي كما
تعلم بعد فقدان مالحقها الثقافية،
تعد فقيرة وليس هناك اختصاص
اس ـم ــه م ــراجـ ـع ــات ال ـك ـت ــب بــاملـعـنــى
العميق للكلمة.
■ خضت تجربة النشر وتوقفت سريعًا،
ملاذا؟
ك ـ ـ ــا ن ـ ـ ــت حـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا دو ن ـ ـك ـ ـي ـ ـشـ ــو ت ـ ـيـ ــا
ّ
ا ك ـت ـش ـفــت ســر ي ـعــا أن ه ــذا ا ل ـعــا لــم
لـ ـي ــس ع ـ ــا مل ـ ــي ،و س ـي ـش ـغ ـل ـن ــي عــن
اإل بـ ـ ـ ـ ــداع بـ ـسـ ـب ــب بـ ـي ــرو ق ــرا طـ ـيـ ـت ــه
و مـ ـس ــا لـ ـك ــه ا مل ـت ـش ـع ـب ــة فـ ــي غ ـي ــاب
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املحكي املحلي بالشعري ،وقد اختار أن يكون موضوعه
األساسي تحوالت الحياة اليومية التونسية بكل ما فيها
من أوهام وأحالم وذاكرة معطوبة .وقد كانت روايته
تونس من تحولت
«الغوريال» ( )2011رصدًا ملا عرفته ّ
عميقة نتيجة «الربيع العربي» الذي دشنته تونس قبل
أن تنتهي هذه التجربة الحاملة الى اقتتال أهلي دموي
في أكثر من مكان في الوطن العربي ،وما زالت التجربة
التونسية تصارع من أجل النجاح واملحافظة على مكاسب
االستقالل في وضع إقليمي عاصف .كيف يرى الرياحي
املشهد األدبي اليوم في تونس والوطن العربي؟ ماذا حقق
له النشر خارج البالد؟ هل أنصفه النقد؟ أسئلة وقضايا
أخرى يجيب عنها في هذا اللقاء
مشهد صحي للنشر في تونس.
■ الـجـمـيــع ال ـيــوم يـكـتــب ال ــرواي ــة وهـنــاك
احـتـفــاء عــربــي كـبـيــر بـهــذا ال ـفــن ،مــا هو
تفسيرك للظاهرة ،وهل هو تعويض عن
غياب الشعراء الكبار؟
ّ
ل ـيــس صـحـيـحــا أن الـجـمـيــع يكتب
ال ــرواي ــة ،فـلـيــس أص ـعــب م ــن كتابة
الــروايــة بما هــي بناء معقد وليس
ه ـنــاك مــن جـنــس أك ـثــر انـتـهــاكــا من
ال ـش ـع ــر ،فــال ـكــل ي ــدع ــي ن ـظ ـمــه وفــي
املـ ـق ــاب ــل ل ـي ـســت هـ ـن ــاك اال ت ـج ــارب
قـلـيـلــة تـسـتـحــق االن ـت ـب ــاه .ال ــرواي ــة
جنس مزدهر اليوم في العالم كله
ح ـتــى ال ـح ــق ال ــزم ــن بـ ــه ،ف ـن ـحــن في
«زم ــن ال ــرواي ــة» كـمــا ي ـقــال .صحيح
أن الشعر فقد كباره عامليًا وعربيًا
م ـم ــا ج ـع ــل دور ال ـن ـش ــر األج ـن ـب ـيــة
تحجم عن نشر الشعر هي األخرى،
ّ
بل إن بعض الشعراء ارتحل لكتابة
الرواية .أرجع ذلك ربما الى طبيعة
الجنسني األدبيني الرواية والشعر.
مـنــذ ظـهــور ال ــرواي ــة الـحــديـثــة ،هلع
الـ ـش ــاع ــر واملـ ـنـ ـظ ــر ل ـل ـش ـعــر ن ـي ـكــوال
بــوالــو صــاحــب ك ـتــاب «ف ــن الـشـعــر»
وهــاج ـم ـهــا ب ـش ــراس ــة ألن ـه ــا جـنــس
يــوزع األلسنة على الذين ظلوا في
ص ـ َّمــت ال ـت ــاري ــخ ك ـل ــه ،وه ــم الـعــامــة
ّ
والناس ،كما أن شعبية هذا الجنس
األدب ـ ـ ــي ه ــي الـ ـت ــي ج ـع ـل ـتــه يـتـغــول
وطــاب ـعــه اإلسـفـنـجــي جـعـلــه يبتلع
األجناس والفنون كلها ،وتوظيفها
داخ ـ ــل نـسـيـجــه ف ـ ـ «ال ي ــوج ــد شــيء
بعد الـيــوم خــارج الــروايــة» وفــق ما
يقول كونديرا.
■ كـيــف تقيم حـضــور األدب التونسي
عربيًا؟
يعيش األدب التونسي طفرة نوعية
لــم يـسـبــق لــه أن عــرفـهــا فــي الــوطــن
الـ ـع ــرب ــي ،وك ـث ـي ــرن ــا ال ي ـع ـل ــم ذلـ ــك.
يكفي أن تتابع منشورات كبار دور
ّ
الـنـشــر الـعــربـيــة وس ـت ــرى أن األدب
التونسي يتموقع في مكان مضيء
داخ ـ ـلـ ــه ،ص ـح ـيــح ل ـي ــس ك ـم ـيــا لـكــن
نوعيًا.
ال ـ ـصـ ــوت الـ ـت ــونـ ـس ــي م ـخ ـت ـل ــف فــي
امل ـش ـهــد األدبـ ـ ــي ال ـع ــرب ــي ،وال أحــد
اآلن فــي إمـكــانــه أن يلغيه ويـنـكــره.
واملـ ـ ــاحـ ـ ــظ أن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـضـ ــور لــم
يـعــد مـقـتـصـرًا عـلــى بـعــض الـكـتــاب
الذين يعيشون في املهجر وربطوا
عالقات مهمة بدور النشر املشرقية،
بــل أصـبــح الـكــاتــب التونسي املقيم
فــي تــونــس ينتزع حـضــورًا متميزًا
في املشهد العربي من خــال نشره
ألعماله في دور عربية.
■ ت ـج ــرب ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي مـ ــاذا
أضافت لك؟
اش ـت ـغ ـلــت ف ــي ال ـص ـحــافــة الـثـقــافـيــة
منذ التسعينات حتى اليوم ،وكذلك
ف ــي ال ـص ـح ــف وامل ـ ـجـ ــات وامل ــواق ــع
املختصة واإلذاعــات والتلفزيونات
ال ـعــرب ـيــة وال ــدولـ ـي ــة .ك ـنــت حــريـصــا
ط ـ ــوال هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ع ـل ــى ال ـب ـقــاء
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال تـ ـخـ ـصـ ـص ــي األدبـ ـ ـ ـ ــي
والـسـيـنـمــائــي ،وش ــاءت التغييرات
أن يـنـتـبــه بـعـضـهــم الـ ــى تـجــربـتــي،
ف ـقــدمــت «غ ـل ـي ــون ال ـخ ــام ـس ــة» على

عشيقات النذل
في روايته الجديدة
«عشيقات النذل»
ّ
(دار الساقي) ،يصور
الرياحي عاملًا من
الجريمة تتداخل فيه
الحبكة السينمائية
القائمة على التقطيع
واملونتاج بالحبكة
الروائية القائمة على
السرد .عالم من األوغاد
والقتلة يفتكون ببعضهم
بعضًا .سارة ذات
السبعة عشر ربيعًا
تموت مقتولة .والدتها
نادية التي تدير ّ
مؤسسة
إعالمية ورثتها عن
والدها أحد رموز اإلعالم،
تتهم والدها كمال
اليحياوي بقتلها .والدها
روائي وكاتب سيناريو
أفاد من عالقات زوجته
وعشيقته هند املونديال.
ويتمحور سؤال الرواية
األساسي عن الوجه
اآلخر أو ما نعته الرياحي
بـ «القبو» املسكون
بالفئران واملخبرين
والقطط« .عشيقات
النذل» صورة أخرى عن
حياتنا التي نغرق فيها
وال نرى تفاصيلها.

راديـ ــو «ك ـل ـمــة» ،وك ــان مختصًا في
ت ـق ــدي ــم األدب ا ُلـ ـع ــامل ــي لـلـمـسـتـمــع
الـ ـ ـت ـ ــونـ ـ ـس ـ ــي ،وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدم اآلن «بـ ـي ــت
الخيال» على التلفزيون التونسي
لتمكني الكتاب والفنون املسرحية
وال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة وال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة مــن
الـحـضــور فــي إعــامـنــا املــرئــي على
نحو مختلف ...أن نصغي ملثقفينا
ومـبــدعـيـنــا وه ــم ي ـقــدمــون رؤيـتـهــم
للعالم بهدوء وينتصرون للجمال
ويـصــدحــون بمواقفهم بكل حرية.
أرى أن «ب ـ ـيـ ــت ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال» م ـك ـســب
لـ ـلـ ـمـ ـب ــدع ــن ،ل ـك ـن ــه اي ـ ـضـ ــا م ـك ـســب
للتونسي عامة .أعتقد أال مستقبل
لـلـثـقــافــة ول ــإب ــداع م ــن دون إع ــام
ثقافي راق يقدمه.
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فيسبوكيات
بسبب ال ـتــزاحــم أو ال ـخــوف أو التعب
وربما بسبب الغضب
اص ـ ـطـ ــدمـ ــت كـ ـتـ ـف ــي بـ ـكـ ـت ــف ج ـن ــدي
إسرائيلي.
غمغم لي :آسف
غمغمت له :آسف...
كـ ــان ي ــرك ــض م ــع ج ـن ــود آخ ــري ــن في
ش ـ ــارع الـ ـ ــواد ب ــال ـق ــدس بــاح ـثــن عني
ليقتلوني.
زياد خداش
(كاتب فلسطيني)
ُ
أن ال تـمـنــح جــائــزة نــوبــل ل ــآداب إلــى
أدونيس (الشاعر فقط) فهذا أمر يدين
الجائزة ،وال سيما أن عديدين نالوها
أق ــل كـعـبــا م ـنــه .ال أظ ــن أن الـسـخــريــة
السنوية (التقليدية) من أدونيس في
محلها ،فليست املشكلة فيه ،بــل في
القائمني على الجائزة العاملية الشهيرة.
وإذا كــان قد تمناها واشتهاها ،فهذا
طبيعي ومن حقه .كتاب عرب كثيرون
ّ
أح ــق مــن الـكــاتـبــة الـبـيــاروسـيــة التي
فازت بالجائزة اليوم ،على ما قد يكون
ً
لها من إنجاز مهم .زكريا تامر ،مثال.
معن البياري
(كاتب أردني)
كيف أتخلص من عبودية الفايسبوك؟
هذه العبودية املريحة.
جوزف عيساوي
(شاعر لبناني)
كلمات الفائزين بجائزة نوبل مهيبة،
وال مثيل لها .الخشوع ضروري عند
قراءتها.
الشعر املترجم كله مهيب ،وال يمكن
مقارنته بما يكتب مــن شعر عندنا.
هناك فرق بني شعر (محلي) وشعر
(عاملي) يا إخوتي .فرق كبير.
زكريا محمد
(شاعر وكاتب فلسطيني)
حلم املحررين الثقافيني على مستوى
ال ـع ــال ــم :أن تـخـتـفــي ن ــوب ــل األدب من
الوجود.
منصورة عزالدين
(كاتبة مصرية)
كل مرة يرحل ٌ
أحد من رفاقي القدامى،
يـنـفـتــح ب ــاب بـيـتــي ف ـج ــأة ويــدخ ـلــون،
واح ـ ـ ـ ـدًا ب ـع ــد آخ ـ ــر وه ـ ــم ي ـب ـت ـس ـمــون:
يــوســف ال ـح ـيــدري ،ج ــان دم ــو ،جليل
الـ ـقـ ـيـ ـس ــي ،س ـ ــرك ـ ــون ب ـ ــول ـ ــص ،أن ـ ــور
الغساني ،اﻷب يوسف سعيد ،محيي
الدين زنكنة ،واليوم جاء أيضًا مؤيد
ّ
الراويُ .
أذهب إلى املطبخ ألرتب القهوة
لضيوف عمريُ ،
أعود ،أجدهم اختفوا.
أية حياة !
صالح فائق
(شاعر عراقي)

