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لعلها المرة األولى التي يحدث فيها العمل
الفائز بـ «بوكر» العربية كل هذه الضجة .أثارت

رواية السعودي محمد حسن علوان «موت
ّ
المتوجة ،ردود أفعال
صغير» (دار الساقي)

بوكر وأخواتها جوائز الرواية
صخب إعالمي بعد «زلزال محمد حسن علوان»
خليل صويلح
تـنـجــح «ال ـج ــائ ــزة الـعــاملـيــة لـلــروايــة
العربية» (بوكر العربية) كل موسم،
ف ــي إثـ ـ ــارة ال ـص ـخــب اإلع ــام ــي إلــى
أقـ ـص ــاه .مـ ـع ــارك ط ــاح ـن ــة وخ ـن ــادق
وم ـ ـت ـ ــاري ـ ــس ،اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار جـ ـغ ــراف ــي
شامل ،اتهامات واتهامات مضادة
فـ ــي سـ ـب ــب اخـ ـتـ ـي ــار هـ ـ ــذه الـ ــروايـ ــة
أو ت ـ ـلـ ــك .ت ـس ـت ـي ـ ّق ــظ روح ال ـق ـب ـي ـلــة
ب ـغ ـي ــاب مـ ــن ي ـمــث ـل ـهــا فـ ــي الــول ـي ـمــة
الــدس ـمــة ،بـ ــدءًا م ــن اخ ـت ـيــار أع ـضــاء
ً
لجنة التحكيم ،وص ــوال إلــى إعــان
ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـط ــوي ـل ــة ،ثـ ــم ال ـق ـص ـي ــرة.
ويـشـتــد ال ـن ــزال إل ــى مــرتـبــة الـســاح
ـرواي ــة ال ـف ــائ ــزة.
األب ـي ــض ب ــإع ــان ال ـ ّ
أو ع ـلــى ن ـحــو أك ـث ــر دقـ ـ ــة ،ال ــروائ ــي
ّ
الفائز ،ذلك أن األمر يتعلق بهويته
ً
ّ
الشخصية أوال ،بصرف النظر عن
أن رواي ـتــه مكتوبة بــالـعــربـيــة .وإذا
ب ــال ـس ـج ــال ي ــذه ــب إل ـ ــى «الـ ـه ــوي ــات
ال ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة» ،ول ـ ـيـ ــس إل ـ ـ ــى ال ـص ـن ـي ــع
الروائي واالبتكار السردي ومهارة
ال ـت ـخ ـي ـي ــل .ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـع ــاش ــرة
ل ـل ـجــائــزة ،أثـ ــارت روايـ ــة الـسـعــودي
محمد حسن علوان «مــوت صغير»
ّ
املتوجة هــذا املوسم،
(دار الساقي)
ردود أفعال متضاربة ،وصلت إلى
ح ــدود اإلق ـصــاء الـبــاغــي مــن جهة،
ومديح خصوصيتها السردية من
جهة ثانيةُ ،ليختزل السجال حول
شخصيتها املحورية «ابــن عربي».
مل ـ ــاذا هـ ــذا املـ ـتـ ـص ـ ّـوف؟ ومـ ــا ال ـف ـكــرة
املـبـتـكــرة م ــن إعـ ــادة س ـيــرة صــاحــب
«تـ ــرج ـ ـمـ ــان األشـ ـ ـ ـ ـ ــواق»؟ وهـ ـ ــل ه ــذا
االنـحـيــاز يـصـ ّـب فــي سـيــاق املوضة
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة فـ ــي ت ـم ـج ـيــد ال ـص ــوف ـي ــة،
مقابل إغماض العينني عن اللحظة
الراهنة؟
سـ ـه ــام ك ـث ـي ــرة تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا ه ــذه
الرواية ،في طعنات طائشة ،وأخرى
فــي الـصـمـيــم ،كمحصلة لالشتباك
ً
الجغرافي أوال ،كــأن صاحبها جزء
مــن استراتيجية ب ــاده فــي حربها
ع ـلــى ال ـي ـمــن ،ول ـي ــس روائـ ـي ــا م ـفــردًا
الخاص .بني «روايــة
لديه مشروعه
ّ
مضجرة» ،و«رواي ــة ف ــذة» ،تتأرجح
اآلراء الـنـقــديــة الـعـجـلــى ف ــي تقويم
هذا العمل ،على خلفية اصطفافات
جيوسياسية فــي املـقــام األول ،كأن
ال ــروائ ــي الـخـلـيـجــي يـكـتــب بــالـلـغــة
ّ
األوردي ـ ـ ــة ،ال بـلـغــة الـ ـض ــاد .ك ـمــا أن
تراجع أسهم «روائيني كبار» كانوا
في القائمة القصيرة ،ملصلحة روائي
شــاب ( ،)1979أث ــار حـمـ ّـيــة بعضهم
 ف ــي ال ـكــوال ـيــس ون ـم ـي ـمــة املـقــاهــيوم ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي-
بخصوص ضــرورة حفظ املقامات.
ّ
املسألة أيـضــا ،تتعلق بالذائقة في
تلقي هذه الرواية أو تلك .شخصيًا،
وجدت أن الرواية تعمل في املنطقة
امل ـجــاورة الشـتـغــاالت أمــن معلوف
ف ـ ــي «س ـ ـمـ ــرق ـ ـنـ ــد» ع ـ ــن ح ـ ـيـ ــاة ع ـمــر
الخيام ،وجيلبرت سينويه في «ابن
سينا أو الطريق إلى أصفهان» ،لكن
مــن دون أن تـفـحــص مـنــاطــق الـشــك
والقلق والحيرة في سيرة صاحب
ّ
املكية» بالعمق نفسه،
«الفتوحات
ّ
ـق أق ـ ـ ــل ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
ـ
ي
ـو
ـ
ش
ـ
وك ــذل ــك ب ـت
ٍ
االستطرادات األفقية ،وخفوت وقع
ال ـض ــرب ــات ال ـشــاقــول ـيــة ف ــي املـعـمــار
الــروائــي ،ورب ـمــا ،مــن ناحية ثانية،
ال ــره ــان عـلــى أهـمـيــة شـخـصـيــة ابــن
ً
عربي بوصفها كنزًا سرديًا مهمال،
ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى إشـ ـ ــراقـ ـ ــات صــوف ـيــة
ّ
تصب
ورحــابــة معرفية وروحــانـيــة

ف ــي م ـن ـط ـقــة اس ـت ـش ــراق ـي ــة مــرغــوبــة
وم ـط ـل ــوب ــة فـ ــي امل ـ ـ ّ
ـدون ـ ــة ال ــروائـ ـي ــة
الجديدة ،تجد صداها لدى اللغات
األخ ـ ـ ــرى ف ــي ب ــرام ــج ال ـت ــرج ـم ــة .مــا
أسـ ـم ــاه الـ ـن ــاق ــد الـ ـسـ ـع ــودي مـحـمــد
العباس «زلزال محمد حسن علوان
وتــواب ـعــه» رغ ــم نـبــرتــه التضامنية
م ــع مــواط ـنــه ،ه ــو صـحـيــح إل ــى حـ ّـد
مـ ــا .فــال ـل ـغــط ال ــدائ ــر حـ ــول جنسية
ّ
الروائي ال روايته ،يتعلق بالصراع
بـ ـ ــن امل ـ ـ ــراك ـ ـ ــز الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـق ــدي ـم ــة
وهوامش القوة الناعمة .إذ لم تعد
ّ
هذه الهوامش «محطة متخثرة من
التاريخ ،ومناجم للمال ال لإلبداع».
ع ــدا مـطــالـبــة املـصــريــن االعـتـيــاديــة
ب ـح ـص ـت ـهــم مـ ــن املـ ــؤونـ ــة ال ـس ـنــويــة
بما يتناسب مع ثقلهم اإلحصائي
والتاريخي ،احتج الجزائريون عن
غـيــابـهــم ال ـت ــام ع ــن الـقــائـمــة ولـجـنــة
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ،ف ـي ـم ــا تـ ـ ـس ـ ــاءل ال ـن ــاق ــد
ال ـس ــوري نـبـيــل سـلـيـمــان مستغربًا
عدم وجود روائي سوري واحد في
القائمة الطويلة (الوصفة السحرية
ّ
ل ـ ـل ـ ـفـ ــوز بـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة عـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة) .لـ ـك ــن
آخــريــن فتحوا جبهات أخ ــرى أكثر

ش ــراس ــة ،إل ــى درج ــة ات ـهــام صــاحــب
«ال ـ ـق ـ ـنـ ــدس» ب ــال ـس ـط ــو ع ـل ــى رواي ـ ــة
عــرب ـيــة م ـن ـش ــورة م ـنــذ سـ ـن ــوات عن
حياة ابــن عربي بعنوان «كوميديا
ال ـحــب اإلل ـه ــي» لـلـعــراقــي ل ــؤي عبد
اإللـ ــه ،كـمــا فـعــل بــاســم املــرع ـبــي في
مقال مـطـ ّـول ،واصـفــا الــروايــة بأنها
«علبة مغلقة يشعر الـقــارئ بثقلها
عـبــر م ـئــات الـصـفـحــات ال ـتــي يمكن
ّ
حــذفـهــا بسهولة دون أن يـخــل ذلــك
بـهــا ،خــاصــة تـلــك الـفـصــول املــوازيــة
للمنت الرئيسي لـلــروايــة ،املطبوعة
ب ــالـ ـح ــرف ال ـ ـغـ ــامـ ــق ،فـ ـه ــي وحـ ـ ــدات
مـسـتـقـلــة تـصـلــح أن ت ـكــون قصصًا
قصيرة أو حتى مقاالت ،إذ ال صلة
لـهــا مــن قــريــب أو مــن بـعـيــد بمسار
أحـ ـ ـ ــداث ال ـ ــرواي ـ ــة وتـ ـط ــوراتـ ـه ــا ،إال
بشكل متعسف» .وســوف يستنجد
ب ـم ـص ـط ـل ــح «الـ ـ ـب ـ ــدان ـ ــة الـ ــروائ ـ ـيـ ــة»
ال ــذي ابـتـكــره سـعـيــد يـقـطــن ،لجهة
ال ـف ــائ ــض الـ ـس ــردي عـسـيــر الـهـضــم،
وفـقــا لـقــولــه .فـكــرة الـبــدانــة الــروائـيــة
ال ـتــي ت ــداول ـه ــا ك ـث ـي ــرون ،ن ـظ ـرًا إلــى
ض ـخ ــام ــة ال ـ ــروايـ ــة ( 600ص ـف ـحــة)،
أثـ ــارت حفيظة ال ــروائ ــي الـجــزائــري

واسيني األعــرج في تعليق له على
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك ،م ـع ـت ـب ـرًا إي ــاه ــا بــدعــة
عــرب ـيــة خ ــال ـص ــة« :ح ـك ــاي ــة ال ـبــدانــة
ومـقــابـلـهــا ال ـن ـحــافــة ،مـفـهــوم عــربــي
ً
ف ـقــط وغ ـي ــر ن ـق ــدي أص ـ ــا ،ل ــم أج ــده
ف ــي ث ـقــافــة أخ ـ ــرى م ــن ال ـت ــي أعـ ــرف.
ال ن ـح ـك ــم عـ ـل ــى الـ ـ ــروايـ ـ ــة م ـ ــن ع ــدد
صفحاتها لكن مــن خــال منجزها

ّ
تأكيد «صورة قديمة رثة
ّ
«الصوفية أبرز
للشرق» باعتبار
منتجاتنا الفكرية» ،مذ وضع الغرب
هذه البضاعة على «خريطة
الموضة العالمية»
فقط .انظر الروايات الفائزة أو التي
القت رواجًا ،فيها النحيف والوسط
والـ ـب ــدي ــن» .وأض ـ ــاف أن س ـبــب فــوز
ّ
«مـ ــوت ص ـغ ـيــر» ي ـت ـعــلــق بـجــودتـهــا
ً
فهي «جعلت التاريخ السيري
أوالً ،
مساحة راقية للسرد الــروائــي» .من
ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ،س ـع ــت رئ ـي ـس ــة لـجـنــة

ت ـح ـك ـي ــم الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة سـ ـح ــر خ ـل ـي ـفــة
إل ــى الــدفــاع عــن ال ــرواي ــة ب ـقــوة ،بعد
اتـهــامـهــا مـعـظــم ال ــرواي ــات العربية
ّ
الـ ـج ــدي ــدة ب ــأن ـه ــا ال ت ـس ـت ـحــق ثـمــن
ُ
الورق الذي كتبت عليه .وقد أغرقت
صفحتها على الفايسبوك بمقاالت
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات ف ـ ــي مـ ــديـ ــح الـ ـ ــروايـ ـ ــة،
باإلضافة إلــى إعجابها الشخصي
املفرط بمناخاتها «تتميز بنبشها
ل ـ ـس ـ ـيـ ــرة حـ ـ ـي ـ ــاة وفـ ـ ـك ـ ــر املـ ـتـ ـص ــوف
األندلسي ابــن عــربــي ،وتـبــرز بشكل
ف ـن ــي الف ـ ــت وب ــاغ ــة ل ـغ ــوي ــة آس ـ ــرة،
نظرة ابن عربي للحب الروحي في
أرق ــى ص ــوره ،وأيـضــا الــدنـيــوي ،في
دنـيــا زائ ـلــة ال تخلد إلن ـســان راح ــل.
كما تتطرق الرواية ألحــوال البلدان
الـ ـت ــي زاره ـ ـ ــا املـ ـتـ ـص ــوف ب ـح ـثــا عــن
أوتــاده األربـعــة ،لنكتشف من خالل
بحثه املتواصل وجــوالتــه املتعددة
قــدرتــه عـلــى رصــد حـيــاة الـنــاس في
تـلــك الـبـلــدان ،والـعــوامــل السياسية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـت ــي دعـ ــت ل ـل ـثــورة
فيها ،فجاءت شخصيته التاريخية،
ب ـح ـضــورهــا الـفـلـسـفــي واإلن ـســانــي
والدرامي ،مكتملة البناء».

