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متضاربة ،وصلت إلى حدود اإلقصاء البالغي
من جهة ،ومديح خصوصيتها السردية
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من جهة ثانيةُ ،ليختزل السجال بشخصيتها
المحورية ابن عربي

العربية :لها أم عليها؟
فوز كبير لـ «موت صغير»
فــي تــوابــع الــزلــزال ،سنقع على آراء
أخ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق ب ــأس ـب ــاب االه ـت ـم ــام
بـ ـمـ ـتـ ـص ـ ّـوف مـ ـث ــل اب ـ ـ ــن عـ ــربـ ــي فــي
هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت تـ ـح ــديـ ـدًا ،وهـ ــل هــو
اس ـت ـك ـم ــال مل ــوج ــة «قـ ــواعـ ــد الـعـشــق
األرب ـع ــون» لـلــروائـيــة التركية أليف
ش ـ ــاف ـ ــاق؟ الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ــاول ــت
سيرة جــال الدين الرومي وشمس
ّ
بحس استشراقي،
الدين التبريزي
ُ
ت ــرج ـم ــت إلـ ــى م ـع ـظــم ل ـغ ــات ال ـعــالــم
ّ
املـ ـتـ ـع ــط ــش لـ ــروحـ ــان ـ ـيـ ــات ال ـ ـشـ ــرق،
وجلبت لصاحبتها شـهــرة عاملية،
بـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـي ـ ـهـ ــا لـ ـ ـغ ـ ــة الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاد م ـن ـب ــت
ال ــروح ــانـ ـي ــة وال ـص ــوف ـي ــة (!) .عـلــى
األرجـ ـ ــح ،ف ــإن ه ــذه امل ــوج ــة عصفت
ّ
بـ ـق ـ ّـراء ال ـعــرب ـيــة وك ــت ــاب ـه ــا ،بـتــأثـيــر
امل ـ ـيـ ــديـ ــا ومـ ـطـ ـحـ ـن ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــراق،
وإغ ــراء «البيست سيلر» بما يشبه
العودة إلى صيدليات طب األعشاب
ف ــي ت ــرك ـي ــب ال ــوصـ ـف ــات ال ـش ـع ـب ـيــة.
هـ ـك ــذا ال ـت ـق ـط ــت ج ـم ــان ــة مـصـطـفــى
ثـيـمــة االس ـت ـش ــراق ف ــي ه ــذا ال ـط ــراز
م ـ ــن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ع ـلــى
اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار ال ـغ ـي ـب ـي ــات ال ـش ــرق ـي ــة
إلرض ـ ــاء ه ــوس ال ـغ ــرب بــالـصــوفـيــة

وبشخصيات مثل «ابن أربي» حسب
تسميتها ،لـتــأكـيــد «صـ ــورة قديمة
ّ
رثـ ــة ل ـل ـشــرق» بــاع ـت ـبــار «ال ـصــوفـ ّـيــة
هــي أب ــرز مـنـتـجــاتـنــا ال ـف ـكــريــة» ،مذ
وض ــع ال ـغ ــرب ه ــذه ال ـب ـضــاعــة على
«خريطة املوضة العاملية» والتهليل
لـهــا بــدمـغــات مـتـجــاورة تـضــم «ابــن
أرب ـ ـ ـ ــي» ،و«رومـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،و«ال ـ ـ ـهـ ـ ــاالج»،
كـنــوع مــن الترفيه أو حلقات الذكر
والبخور من «شرق غيبي ومنفصل
ع ــن الـ ــواقـ ــع» .وت ـس ـت ــدرك ال ـشــاعــرة
األردن ـ ـيـ ــة م ــن مــوق ـع ـهــا ك ـق ــارئ ــة أن
ّ
اع ـ ـتـ ــراض ـ ـهـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــاملـ ـحـ ـت ــوى
واملـ ـع ــالـ ـج ــة ،ال ال ـق ـي ـم ــة ال ـج ـمــال ـيــة
للرواية ،أو املحاصصة الجغرافية.
رب ـم ــا ي ـك ـمــن خ ـطــر ج ــوائ ــز ال ــرواي ــة
ّ
املوسمية
بتضييق مساحة القراءة
لـ ـحـ ـفـ ـن ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات امل ـ ـتـ ـ ّـوجـ ــة
بـ ـج ــوائ ــز ف ـ ـقـ ــط ،وإه ـ ـم ـ ــال عـ ـش ــرات
ال ــرواي ــات امل ـه ـمــة ال ـتــي خــرجــت من
لسبب أو آلخــر ،باإلضافة
املـعــادلــة
ٍ
ّ
للحمى النقدية التي تبيع وتشتري
فــي أس ــواق ال ــرواي ــات الــرائـجــة دون
غيرها!
جاو فازيندا ــ البرتغال

نديم الوزه *

تـ ّـوجــت «م ــوت صـغـيــر» لـلـسـعــودي محمد
ح ـســن عـ ـل ــوان ب ـج ــائ ــزة «ب ــوك ــر» الـعــربـيــة
فــي نسختها األخ ـي ــرة .هــي سـيــرة روائـيــة
«متخيلة»  -حسب توصيف لجنة الجائزة
 لحياة محيي الــديــن بــن عــربــي .أمــا ملــاذاي ـت ـخـ ّـيــل الـ ــروائـ ــي س ـي ــرة ع ـل ــم م ــن عـلـمــاء
ال ـص ــوف ـي ــة أدبـ ـ ــا وف ـ ـك ـ ـرًا؟ ف ــا أحـ ــد يـجـيــب
على ذلــك .حتى محمد حسن علوان نفسه
ّ
يتنصل من اإلجابة ،ويرى أن روايته نوع
مــن الكتابة البيضاء ،وبــا رســالــة .وكنت
ً
أتمنى ذلــك ،ألقــرأ ًشكال جــديـدًا مــن السرد
ّ
العربي بـنـ ً
ـاء ولـغــة .لــوال أن الــروايــة ذاتها
ّ
تقدم إجابة أخرى قد ال تقارب رغبة الراوي
ً
بقدر ما تجهد لنقضها فصال بعد آخر.
تستعير «م ــوت صـغـيــر» بنيتها الزمنية
مــن رواي ــة «املــوريـسـكــي األخ ـيــر» لصبحي
موسى ،في تقسيم زمنها إلى زمنني:
زم ــن ت ــرح ــال مـخـطــوطــة مـحـيــي ال ــدي ــن بن
عــربــي ب ــداي ــة م ــن كـتــابـتـهــا ف ــي أذرب ـي ـجــان
ّ ،1212 /610
ليتم بيعها أخيرًا ،في بيروت
 .2012 /1433وزمــن السيرة املتضمن في
املخطوطة من غير تحديد زمني لألحداث
التي تبدأ من والدة ابن عربي في األندلس
حتى وفاته في دمشق.
كـمــا تحيل بنية ســردهــا الــدرامـيــة لــروايــة
«حــرمــة» لعلي املـقــري .لكن بينما تحتفي
عـنــاويــن «ح ــرم ــة» ب ـع ـبــارات مــن أغـنـيــة ألم
ك ـل ـث ــوم ،ألحـ ـ ــداث غ ـي ــره ــا ،تـحـتـفــي «م ــوت
ص ـغ ـيــر» ب ـع ـب ــارات م ــن ابـ ــن ع ــرب ــي نـفـســه
لتضيء حوادث سيرته ،أو تستضيء بها،
أو تجد لها تفسيرًا واقـعـيــا ،أو مــن خالل
ّ
تخص
ما يتخيله الروائي لها من أحــداث
عــاقــاتــه بـعــائـلـتــه وأص ــدق ــائ ــه وأص ـح ــاب
الحكم في كل مكان وزمان يتواجد فيه.
داخ ـ ــل الـ ـبـ ـن ــاء املـ ـسـ ـتـ ـع ــار ،تـ ـق ــوم الـ ــروايـ ــة
عـلــى مـتــوالـيــة تقليدية لـلـســرد الـتــاريـخــي
املتماسك واملغلق على حياة محي الدين
بن عربي وحدها ،ال سيما في زمن السيرة.
تـحـكــي م ـكــان والدة صــاحــب «الـفـتــوحــات

امل ـكـ ّـيــة» ،وزمــان ـهــا ،وك ـيــف ع ــاش طفولته،
وصـ ـ ـب ـ ــاه ،وش ـ ـبـ ــابـ ــه ،فـ ــي األنـ ـ ــدلـ ـ ــس ،زم ــن
املوحدين ،وارتحل عنها ،لتحكي أثناء ذلك
الصراعات على الحكم بني العرب والبربر
والـ ـف ــرنـ ـج ــة .ب ـي ـن ـمــا اب ـ ــن ع ــرب ــي م ـش ـغــول
بـ ــال ـ ـقـ ــراءة وت ـح ـص ـي ــل املـ ـ ـع ـ ــارف مـ ــن أج ــل
الوصول إلى مرتبة أولياء الله الصالحني.
ّ
ولـيـتـمــكــن م ــن ذلـ ــك ،عـلـيــه أن ي ـت ـعـ ّـرف إلــى
أوت ــاده األرب ـعــة ،فيغرق فــي رحـلــة طويلة.
وتده األول شيخه «الكومي» في إشبيلية.
ّ
«الحصار»
ووتده الثاني «الخياط» وريث

تذخر بالخالفات الدينية
والطائفية من إشبيلية
إلى دمشق مرورًا بالقاهرة

الذي مات قبل أن يعرف ابن عربي بمرتبته
فــي الـقــاهــرة .و«ن ـظــام» الـتــي أحبها وكتب
ف ـي ـهــا دي ــوان ــه «ت ــرج ـم ــان األش ـ ـ ـ ــواق» ،ولــم
يـسـتـطــع الـ ـ ــزواج مـنـهــا ألن ـهــا كــانــت وت ــده
الـثــالــث فــي ب ـغــداد .وف ــي «مـلـيـطــة» ،تـعـ ّـرف
إلى وتده الرابع «شمس الدين التبريزي».
ي ـط ـم ـئــن ال ـش ـي ــخ املـ ـتـ ـص ـ ّـوف إلـ ــى إي ـم ــان ــه،
ف ـيــذهــب إل ــى أذربـ ـيـ ـج ــان ،لـيـعـتــزل ال ـنــاس
ّ
فــي كــوخ جبلي ،ويـخــط سـيــرتــه ،ثــم يعود
لينتقل بأسرته إلى حلب ،فدمشق.
بعد أن يموت ابــن عربي ،ينتقل مخطوط
«سـيــرتــه» إل ــى مــريــده «س ــودك ــن» .يــودعــه
ابـ ـن ــه «طـ ــاهـ ــر» ل ـ ــدى خـ ـ ــادم ض ــري ــح «اب ــن
ع ــرب ــي» ف ــي دمـ ـش ــق .ح ــن مـ ـج ــيء ال ـت ـتــر،
يـ ــذهـ ــب امل ـ ـخ ـ ـطـ ــوط إل ـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــرك م ـ ــع أح ــد
املـتـصــوفــة .ث ـ ّـم ينتقل مـنـهــا إل ــى سمرقند
مع «أبي الفداء» .يصل إلى «أماسيا» هدية

للسلطان من أحــد أبناء تيمور .ثم ينتقل
املخطوط إلى استانبولّ .
ثم يستطيع عبد
ال ـقــادر ال ـجــزائــري أن يـحـضــره إل ــى دمشق
ثانية .لكن أثناء قصف الفرنسيني لدمشق،
ينتقل املخطوط إلى حماه .وأثناء أحداث
حـمــاه ُ ،1982ي ـهـ ّـرب املـخـطــوط إلــى دمشق
ثــالـثــة ،خــوفــا مــن جيش السلطة السورية
التي كانت تحارب فقهاء اإلخوان املسلمني
– والفقهاء أعداء ّ
ألداء للصوفية كما تقول
س ـيــرة ال ــرواي ــة! يـصــل إل ــى ب ـيــروت بسبب
األح ـ ــداث األخـ ـي ــرة ال ـت ــي عـصـفــت بــالـبــاد
 .2012وربـمــا منها إلــى يــد الــروائــي الــذي
نسخه إل ــى رواي ـتــه «م ــوت صـغـيــر» .ربما
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـن ـســخ (االقـ ـتـ ـب ــاس) ال يـبــدو
شيئًا أبـيــض فــي هــذه الــروايــة .هــي تذخر
بالخالفات الدينية والطائفية من إشبيلية
إلى دمشق مرورًا بالقاهرة ،بني املسيحيني
واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وب ـ ـ ــن ال ــرش ــدي ــة
واملتصوفة واملــذاهــب اإلسالمية من جهة
ّ
أخرى .ربما أكثر ما ينبغي التأكد منه في
سيرة ابــن عربي على لسان محمد حسن
علوان هو إن كان ابن عربي قد ّ
تسبب أو
ســاهــم حقًا فــي سجن ابــن رشــد ومحنته!
ّ
ال أدري هــل ك ــان ك ــل ذل ــك مــن نـســج خيال
الروائي كما يدعي مانحو جائزة «بوكر»
أم جاء على سبيل التسلية واللعب اللغوي
كما يـ ّـدعــي الــروائــي ذات ــه؟! «م ــوت صغير»
لــم تـضــف إل ــى لـغــة اب ــن عــربــي ،ولطائفها
التخيلية ،واملعنوية ّ
أي شيء جديد بقدر
ما اتكأت عليها في سرد تقريري ألحداث
عادية يعيشها الصوفي وغيره .بل أبدت
اضطرابًا في فهمها ،ال سيما حني ربطت
رؤى ابــن عــربــي بـحــاالت امل ــرض والـحـ ّـمــى،
أو تفسيرها على سبيل املجاز بني الظاهر
ّ
والباطن لبعض قراءته مثل حديث «علموا
أوالدكــم الرماية والسباحة» ،أو تفسيرها
ّ
عـلــى سـبـيــل الـحـقـيـقــة آلي ــة قــرآنـيــة تتعلق
بشرب الخمر .بما يجعل ابن عربي ذريعة
وأداة لـلـعـبــة خ ـطــاب ـيــة راهـ ـن ــة ،أك ـث ــر منه
ضرورة تاريخية لها.
* ناقد سوري

جائزة أم مؤامرة؟
محمد جعفر *
كـلـمــا ظ ـهــرت نـتــائــج جــائــزة أدب ـيــة عربية
واكبها لغط كبير ،تتباين فيه األصــوات
بــن مــرحــب ومـسـتـهـجــن .وق ــد تـصــل حــدة
األص ـ ــوات ف ــي أح ــاي ــن ك ـث ـيــرة إل ــى درج ــة
التخوين .ولعل مــا تثيره جــائــزة «بوكر»
العربية وحــدهــا مــن ردود ،يـكــاد يتجاوز
مثيالتها من الجوائز مجتمعة.
ومن خالل معاينة مجمل الجوائز العربية،
ي ـم ـكــن ال ـ ـخـ ــروج ب ـج ـم ـلــة م ــن امل ــاح ـظ ــات
تنحصر في التالي:
1ـ الـتـيـمــة أو امل ــوض ــوع ،وغــالـبــا مــا تكون
الغلبة للنص التاريخي («م ــوت صغير»
مل ـح ـمــد ح ـســن عـ ـل ــوان ك ـم ـث ــال) ف ــي مـقــابــل
الـنــص ال ــذي يـتـعــرض إلــى الــراهــن بالنقد
والتحليل من منطلق أنه نص إشكالي.
2ـ االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألجـ ـ ـن ـ ــدات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ب ـح ـي ــث ي ـ ـ ــروج ل ــأعـ ـم ــال ال ـتــي
ت ـن ـت ـصــر لـ ـلـ ـح ــوار أو ي ـت ـض ـمــن خ ـطــاب ـهــا
املصالحة ونبذ العنف («مصائر» لربعي
املدهون كمثال) ،كما تغمر الروايات التي
ال تحقق إجماعًا دولـيــا كــاألزمــة السورية
واليمنية ،كأننا أمام توصيات ما!
3ـ نظام املحاصصة ،أو التوزيع الجغرافي
ابـتـ ً
ـداء من القائمة الطويلة .واملــاحــظ مع
كل دورة تباين األعمال جغرافيًا ،ثم عدم
بلد واحد.
تحقق الفوز تواليًا لكاتبني من ٍ
4ـ البدانة الروائية بتعبير سعيد يقطني،

إذ لم نشهد خصوصًا في البوكر العربية
نصًا فــائـزًا فــي حــدود مئة صفحة ،بينما
فــي الجوائز الــدولـيــة ،يعتبر هــذا طبيعيًا
(«حجر الصبر» لعتيق رحيمي« ،ميرسو
تحقيق مضاد» لكمال داود) .كما يمكنني
ّ
أن أضيف أن حجم العمل نفسه شكل لي
عائقًا في إتمام كثير من الروايات الفائزة
بما فيها «مــوت صغير» ،كوني أعتبر أن
الرواية هي تعبير عن أزمــة ،يحضر فيها
الفيض كامتداد منها وإليها (األزمة) .غير
ذلك فهو أطناب وحشو ال يخدم النص بل
يضعفه.
5ـ وإذا ك ـن ــا ن ـج ــد جـ ــائـ ــزة م ـث ــل ال ـب ــوك ــر
تميل لفئة الـشـبــاب واملـغـمــوريــن (سـعــود
ال ـس ـن ـعــوســي كـ ـمـ ـث ــال) ،فـ ــإن ج ــائ ــزة مـثــل
«كتارا» أو «الشيخ زايد» تميل في أغلبها
للمكرسني ،حتى أننا نتساءل أحيانًا :هل
فاز الكاتب لشخصه أم ملنجزه؟
يمكن لهذه املالحظات مشتركة أن تشكل
العناصر التي يجب أن تتوفر في العمل
الـ ــروائـ ــي ح ـت ــى ي ـح ـظــى ب ــاه ـت ـم ــام ل ـجــان
ال ـت ـح ـك ـيــم ،وهـ ــي ل ـج ــان ن ـجــدهــا ب ــدوره ــا
خاضعة ألمـنــاء الـجــائــزة أنفسهم (يمكن
الرجوع إلى ما قاله نبيل سليمان في هذا
الصدد) .كما يمكن لهذه املالحظات أيضًا
أن تضعنا أمام جملة من اإلشكاالت التي
يمكن أن نجملها في التالي :ماذا عن تلك
األعمال التي تطرقت إلى الشأن السوري
أو اليمني كمثال؟ وهــل كانت أقــل جــودة

أم أن ـهــا ن ـصــوص يـغـيــب عـنـهــا اإلج ـمــاع؟
ه ــل ح ـقــا الـ ــروايـ ــة امل ـغ ــارب ـي ــة أض ـع ــف من
مـثـيـلـتـهــا امل ـشــرق ـيــة؟ وه ــل يـمـكــن اإلن ـكــار
أن غــايــة ال ـجــوائــز ال ـي ــوم تــوج ـيــه ال ـقــارئ
العربي وإع ــادة تشكيل وعيه وبرمجته؟
أال يتم بالتالي حجب الـضــوء عــن أعمال
أك ـثــر قـيـمــة؟ أال تـشـكــل ال ـجــوائــز بشكلها
الـحــالــي خـطـرًا يـحــدق بــالـكـتــابــة الــروائـيــة
بـعــدمــا جعلت الـكــاتــب فيها تــابـعــا قريبًا
مـ ــن س ـي ــاس ــات ـه ــا ب ـع ـي ـدًا عـ ــن اإلش ـ ـكـ ــاالت
واملآزق التي يعيشها؟ ثم أال يؤكد كل هذا
ف ـكــرة امل ــؤام ــرة ـ م ــؤام ــرة تـحـبــك خيوطها
أياد خفية تخدم أجندات بعينها؟ لطاملا
ت ـخ ـن ــدق ال ـك ــات ــب ال ـع ــرب ــي خ ـل ــف ال ـي ـســار
الـعــربــي ،رغـبــة مـنــه فــي ال ـفــوز بــامـتـيــازات
معينة .هذا الكاتب نفسه لم يطل به األمر
بـعــد سـقــوط املعسكر الـشــرقــي حـتــى ّ
غير
موقعه وقناعاته .الحـقــا ،جــاءت الجوائز
لتسد الفراغ الــذي تركته السياسة ،وهي
ال ـ ـيـ ــوم ت ـن ـت ـصــر ل ـس ـي ــاس ــات الـ ـ ـ ــدول عـلــى
ح ـســاب ال ـش ـع ــوب .كــذلــك اص ـطــف خلفها
ج ـي ــل ك ــام ــل نـ ـج ــده خ ــاض ـع ــا فـ ــي غــال ـبــه
إلمالءاتها ،كما ربض خلفه الجيل القديم،
جـيــل ال يـخــدمــه باملطلق هيمنة الشباب
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــوائـ ــز واكـ ـتـ ـس ــاحـ ـه ــم لـلـمـشـهــد
الثقافي.
* روائي مغربي
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