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الحدث

ُ

ّ

تكرس األدب الخليجي
خال
عبده
«بوكر»
ّ
فاز األديب السعودي بالجائزة في
دورتها الثالثة التي أعلنت أمس في ّأبو
ظبي ،عن رواية «ترمي بشرر» التي تمثل
«استكشافًا رائعًا للعالقة بني الفرد والدولة»
حسب رئيس لجنة التحكيم طالب الرفاعي
أبو ظبي ـــ نوال العلي
َّ
روائيني
رمت «بوكر» بشررها على
ف��ي ق��ائ�م�ت�ه��ا ال �ق �ص �ي��رة ،ه�م��ا ربيع
جابر ومحمد املنسي قنديل اللذان
ك��ان استياؤهما واضحًا أم��س ،إثر
إع �ل��ان ف� ��وز ع� �ب ��ده خ� ��ال بالنسخة
العربية من الجائزة املعروفة خالل
ال �ي��وم األول م��ن «امل� �ع ��رض الدولي
للكتاب» في أبو ظبي.
ورغم ما تردد عن ترجيح فوز جابر
(أم �ي��رك��ا) أو ق�ن��دي��ل (ي ��وم غ��ائ��م في
البر الغربي) ،حصلت رواية «ترمي
بشرر» البعيدة عن البال والخاطر
على «بوكر» ( 50ألف دوالر أميركي
وت� ّ�رج�م��ة ال��رواي��ة إل��ى اإلنكليزية)،
ك��أن�ه��ا أرادت أن ت�ن��أى بنفسها عن
أن ت� �ك ��ون م �ت��وق �ع��ة ،وال س �ي �م��ا أن
البلبلة ق��د أح��اط��ت ب��ال�ج��ائ��زة التي
تمنح للمرة الثالثة بعد تصريحات
ومناوشات في األوساط الثقافية.
ليس ما سبق ظلمًا لقلم عبده خال
( )1962اإلب��داع��ي وال ان�ت�ق��اص��ًا من
حقه .الروائي السعودي الذي أصدر

ً
حتى اآلن قرابة  12عمال ،هو واحد
م ��ن أف �ض��ل األس� �م ��اء ال �ت��ي قدمتها
شبه الجزيرة العربية على صعيد
ال��رواي��ة .وه ��ذا ال ينفي ع�ن��ه البنية
ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة ،وال �ت �ط ��وي ��ل ،واللغة
امل�ص�ط�ن�ع��ة ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األحيان.
ل �ك ��ن رب� �م ��ا ي �م �ك��ن وص � ��ف صاحب
«فسوق» باملتمرد على سياق السرد
ال �س �ع��ودي ون�س�ق��ه خ �ص��وص��ًا .وقد
سجل لنفسه مكانًا ف��ي عالم األدب
العربي الذي يمكن وسمه اآلن ،بكل
ث �ق��ة ،ب��أن��ه ع��ال��م م ��ن ال �خ��رائ��ط ذات
ال ��رم ��وز ال �ت��ي ت �ح �ت��اج إل ��ى «معلم»
ي�ف��ك ش�ي�ف��رت�ه��ا ،وي�ف�ه��م ع�ل��ى لجان
تحكيمها.
وقد كان عنوان «ترمي بشرر» (دار
ال �ج �م��ل) امل �ق �ت �ب��س ع ��ن آي ��ة قرآنية،
سببًا في سحب الرواية من «معرض
الرياض للكتاب» العام املاضي .في
ه ��ذا ال �ع �م��ل ،ان�ت�ق��ل خ ��ال م��ن أجواء
الحارة السعودية إلى أجواء الطبقة

ال �ب��رج��وازي��ة ال �ت��ي ت�س�ت�غ��ل األولى.
ال��رواي��ة ال�ت��ي وصفها رئ�ي��س لجنة
ال�ت�ح�ك�ي��م ال � ّ�روائ ��ي ال�ك��وي�ت��ي طالب
ال��رف��اع��ي ب��أن �ه��ا «اس �ت �ك �ش��اف رائع
ل�ل�ع�لاق��ة ب�ين ال �ف��رد وال ��دول ��ة» ،تبدأ
بفصل يحمل ع �ن��وان «ال�ق�ص��ر» في
إحالة إلى بقية اآلية القرآنية «ترمي
بشرر كالقصر» .وتدور األحداث في
ذه ��ن ط ��ارق ف��اض��ل ال ��ذي يستدعي
ت �ف��اص �ي��ل ح �ي��ات��ه م �ن��ذ ان �ت �ق��ال��ه من
حارة الحفرة في مدينة جدة ،الحارة
الفقيرة والقذرة التي أسماها أهلها
«ج� �ه� �ن ��م» ألن � �ه ��ا ك ��ان ��ت بظروفها
املستحيلة تمثل الجحيم األرضي
بالنسبة إليهم.
وق� ��د ح��اف��ظ خ� ��ال ف ��ي رواي� �ت ��ه على
غ� � �ي � ��اب ال� � ��وص� � ��ف ألي شخصية.
الشخصيات غائبة بمالمحها كأنها
ل�ي�س��ت م��ن ال�ب�ش��ر ،لكنها موجودة
وم�ه�ي�م�ن��ة ب��أف �ع��ال �ه��ا .س �ي��د القصر
يستغل أب�ن��اء «ج�ه�ن��م» ،ويستخدم

ط��ارق ف��اض��ل ال��ذائ��ع العنف والقوة
ويعاقب به َمن
الجنسية ،فيضطهد ً
ي�ش��اء ،ويجعل منه أداة الغتصاب
من يريد أمام عينيه.
ال� � �ج � ��رأة واالخ � � �ت �ل��اف ع� ��ن الرواية
ال �ع� ً�رب �ي��ة ب �ع �م��وم �ه��ا ،أم� ��ر ال يمكن
فعال غض النظر عنه ،وال سيما مع
وص� ��ول خ ��ال ك� ��أول ك��ات��ب خليحي
إل��ى «ب��وك��ر» .وم��ا أدراك م��ا «بوكر»!
«ترمي بشرر» التي تحمل اللقب هذا

اخترق السوق
ولما يجد
العربية ّ
مكانه في السعودية

ّ
ال �ع��ام ،ي �ع��ده��ا ص��اح�ب�ه��ا وصاحب
«مدن تأكل العشب» منعطفًا حقيقيًا
في تجربته.
وإن ك��ان خ��ال ال�ن��اش��ط ف��ي الوسط
السعودي بأنديته الثقافية املتعددة،
وب��إدارة تحرير جريدة «عكاظ» ،قد
ت �ج��اوز ال �ح��ارة ال�س�ع��ودي��ة والفقر،
ودخل عوالم البرجوازية في «ترمي
بشرر» ،فإن تجربته الروائية تميزت
ح� �ق ��ًا ب� �م ��واض� �ي� �ع� �ه ��ا ال � �ت� ��ي هتكت
هكذا،
حصانة املجتمع ال�س�ع��ودي.
ً
ل��م ي �ت��ردد خ ��ال ف��ي «ف� �س ��وق» مثال
م ��ن ال� �خ ��وض ف ��ي ت �ف��اص �ي��ل عالقة
ّ
حب بني فتاة هاربة وحبيبها الذي
يتحول إلى مجاهد في أفغانستان،
وي �ص �ط��دم ف�ي�ه��ا خ ��ال ب�ه�ي�ئ��ة األمر
سلطة
ب ��امل� �ع ��روف وم� ��ا ت �م �ث �ل��ه م ��ن
ّ
وص � ��ورة أخ� ��رى م��ن ال��رق �ي��ب .إذ إن
ال�ك��ات��ب ال��ذي ان�ت��زع «ب��وك��ر» بعدما
اخترق السوق العربية ،لم يجد بعد
مكانه في السعودية نفسها.

عبده خال،
أمس ،متوسطًا
رئيس مجلس
أمناء «بوكر»
جوناثان تايلور،
ووزير الثقافة
اإلماراتي
عبدالرحمن بن
محمد العويس

 ...واآلخرون
العام إلى القائمة
الروايات الست التي وصلت هذا ّ
القصيرة لـ«بوكر» ( 10آالف دوالر لكل منها)
هي« :السيدة من تل أبيب» للفلسطيني ربعي
املدهون ،و«أميركا» للبناني ربيع جابر ،و«عندما
تشيخ الذئاب» لألردني جمال ناجي ،ومن مصر «وراء
الفردوس» ملنصورة عز الدين ،و«يوم غائم في
البر الغربي» ملحمد املنسي قنديل ،و«ترمي بشرر»
لعبده خال التي انتزعت الجائزة .وتألفت لجنة
تحكيم الدورة الثالثة من الكويتي طالب الرفاعي
رئيسًا ،والتونسية رجاء بن سالمة ،والعماني سيف
الرحبي ،والفرنسي فريدريك الغرانج .الجائزة التي
تنظمها «مؤسسة اإلمارات» ،و«مؤسسة جائزة
ّ
بوكر» البريطانية ،حازها حتى اآلن مصريان ،هما:
بهاء طاهر ويوسف زيدان.

أدب األطراف يعود إلى الواجهة
حسين بن حمزة
ف � ��وز رواي � � ��ة «ت ��رم ��ي ب� �ش ��رر» لعبده
خ ��ال ب �ـ«ب��وك��ر» س� ُ�ي �ه��رق ال�ك�ث�ي��ر من
الحبر ،ويفتح الباب أم��ام اشتباكات
جديدة على جبهة هذه
تتوقف
الجائزة التي لم
ِّ
م�ن��ذ إط�لاق�ه��ا ع��ن تلقي
االت�َّ �ه ��ام ��ات والشكوك.
ش� ��ت� ��ان إن ك ��ان ��ت هذه
االت � �ه� ��ام� ��ات م �ق �ن �ع��ة أو
ال ،ف ��ال� �ج ��وائ ��ز ستظل
م�ص�ح��وب��ة ب �ه��ذا النوع
ّ
أحقية الفائزين
من السجاالت بشأن
بها والغنب الالحق بالخاسرين.
ل � �ق ��د س � �ب ��ق ل � �ل � �ج ��ائ ��زة أن واجهت
�ات ف ��ي ال �ن �س �خ �ت�ين األولى
اع� �ت ��راض � ٍ

لعل لجنة
ّ
التحكيم انحازت إلى
الهم االجتماعي
ّ

وال �ث��ان �ي��ة ،ل�ك��ن ف ��وز امل �ص��ري َّ�ين بهاء
طاهر ويوسف زي��دان بها ،خفف من
ّ
ح��دة االعتراضات .ف��وز رواي� ً�ة «واحة
ال �غ��روب» لطاهر ك��ان مقبوال بسبب
خصوصية مسيرته الروائية .وعلى
ال �ن �ح��و ن �ف �س��ه ،ج� ��اء ف� ��وز «عزازيل»
لزيدان بالجائزة نتيجة اإلجماع الذي
ح�ص��دت��ه ل��دى لجنة التحكيم ولدى
ش��رائ��ح واس �ع��ة م��ن ال �ق ��راء والنقاد.
وينبغي أن نضيف هنا أن التاريخ
ال��روائ��ي امل �ص��ري ،ال�ض�خ��م واملتنوع
ال �ن �ب��رات وال �ح �س��اس �ي��ات ،س��اه��م في
إس�ك��ات املعترضني .ف��ي امل�ق��اب��ل ،فإن
َّ
ف��وز مصر ب�ـ«ب��وك��ر» م��رت�ين ،ب��دد أي
إمكانية ل�ف��وز محمد املنسي قنديل
وم �ن �ص��ورة ع��ز ال��دي��ن ب��ال�ج��ائ��زة في
نسختها الثالثة.

أم��ا ف��وز عبده خ��ال ،فمختلف تمامًا.
هل سيعيد الروائي السعودي إحياء
مقولة أدب األطراف وأدب املركز؟ هل
س� ُ�ي�ن�ظ��ر إل��ى وج ��ود ال�ك��وي�ت��ي طالب
ال��رف��اع��ي ع�ل��ى رأس لجنة التحكيم،
وال� � �ع� � �م � ��ان � ��ي س � �ي � ��ف ال � ��رح� � �ب � ��ي ّفي
ع�ض��وي�ت�ه��ا ،ك�س�ب� ٍ�ب ف��ي ت��رج�ي��ح كفة
على منافسيه الخمسة اآلخرين؟
خال ّ
القصير
بالتاريخ
بعضهم
ر
سيذك
هل
ً
واملستجد للرواية السعودية ،مقارنة
ب��ال �ت��اري��خ األط � ��ول واألق� � ��دم واألكثر
تنوعًا لسائر املتنافسني؟
بعيدًا من هذه التساؤالت التي نرجو
أال ت�ط�ف��و ع�ل��ى س�ط��ح ال �س �ج��ال على
ح�س��اب ال�ج��دي��ة وال�ع�م��ق ،ي�ط��رح فوز
عبده خال مالحظة جديرة باالنتباه،
ه ��ي أن ال �ف��ائ��ز ي �ن �ت �م��ي إل� ��ى تجربة

ص��ة ،خ��اض�ه��ا أص�ح��اب�ه��ا بصمت
خ��ا ٍّ
وت� ��أن وم �ث��اب��رة .ل�ي��س ه �ن��اك سمات
مشتركة كثيرة بني تجربة عبده خال
وت �ج��ارب رج ��اء ع��ال��م وت��رك��ي الحمد
وي��وس��ف امل�ح�ي�م�ي��د ول�ي�ل��ى الجهني
وص �ب��ا ال �ح��رز ،ول �ك��ن ه ��ؤالء أنجزوا
أع �م ��ال �ه ��م وف � ��ق أج � �ن� ��دات أسلوبية
وت�خ�ي�ي�ل�ي��ة ،ال ع�لاق��ة ل�ه��ا بالتطبيل
ال �س �ط �ح ��ي ال � � ��ذي ص ��اح ��ب روايات
سعودية أخرى بدت محكومة بالخفة
وال � �ت � �س� ��رع ف � ��ي ك� �ش ��ف خصوصية
املجتمع السعودي.
ي �س �ت �ث �م��ر خ � ��ال ال� ��واق� ��ع السعودي،
ل �ك �ن��ه ي� �ق ��دم ص� � ��ورة ق��اس �ي��ة وتحت
أرضية لهذا الواقع .تتسرب الخرافة
واألس� �ط ��ورة وال�غ��رائ�ب�ي��ة والطقوس
وامل �ع �ت �ق��دات ال�ش�ع�ب�ي��ة إل ��ى رواياته،

وتمنحها نوعًا من الخصوصية في
مناخات ال�س��رد وب�ن��اء الشخصيات.
ت �ب��دو ال ��رواي ��ة ال �ف��ائ��زة م�ث��ل خالصة
ل �ن �ب��رة ه � ��ذا ال � ��روائ � ��ي ال� � ��ذي تتمتع
أع �م��ال��ه ب��ال �ق��درة ع�ل��ى ج ��ذب القارئ
إل��ى ع��وامل�ه��ا الغريبة وشخصياتها
املطحونة ،لكنها تعاني من مشكالت
على صعيد اللغة وانسيابية السرد.
ل� �ع ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ان � � �ح� � ��ازت إل � � ��ى ّ
الهم
االجتماعي الذي تطرحه رواية خال.
لكن هل ينبغي للقضايا واملضامني
ال �ن �ب �ي �ل��ة أن ت �ح �ج��ب ع �ن ��ا ف� �ك ��رة أن
وتقنيات غير
الرواية تتطلب مهارات
ٍ
ع��ادي��ة ك��ي ي�ت�ح� َّ�ول ال ٍ�ه� ُّ
االجتماعي
�م
ٌ
ٍّ
إل � ��ى ف � ��ن روائ � � ��ي خ ��ال ��ص؟ مالحظة
كهذه يمكنها أن تضع نقاشات لجنة
التحكيم نفسها موضع تساؤل.

