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نقد

ّ
يقوض الناقد العراقي املفاهيم الراسخة التي ربطت نشأة الرواية العربية باالستعمار .يواصل مشروعه الذي
بدأه منذ الثمانينيات بكتاب جديد يحمل عنوان «السردية العربية الحديثة» ّ(املؤسسة العربية للدراسات والنشر)،
عائدًا إلى نماذج سردية مبكرة واجهت احتجاجات ساخطة ،ونظرة دونية لصناع الخيال

عبد اهلل ابراهيم السردية العربية ليست «رواية اإلفرنج»
خليل صويلح
م�ن��ذ ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،ك� � ّ�رس ع�ب��د ال�ل��ه
إب� ��راه � �ي� ��م ( )1975ج� �ه ��ده ل ��دراس ��ة
الظاهرة السردية العربية من موقع
الظاهرة «قارة
مغاير .وجد في هذه ّ
ُ
ل� ��م ت �ك �ت �ش ��ف ب � �ع ��د» ت� �م ��ث ��ل «م� �س ��ار
ال� �ت ��اري ��خ ال �ب �ش ��ري مل �ج �م��ل ال��وق��ائ��ع
الكبرى للمجتمعات العربية» ،لكن
ه��ذا االه�ت�م��ام ب��امل� ّ
�دون��ة ال�س��ردي��ة ،لم
يمنعه من اإلشارة ً إلى تأخر الرواية
ال� �ع ��رب� �ي ��ة م � �ق� ��ارن� ��ة ب �م �ث �ي�ل�ات �ه��ا ف��ي
أميركا الالتينية ،وأوروبا ،واليابان،
ّ ً
وال �ص�ين ،م�ع��ل�لا ه��ذا ال�ت��أخ��ر بغياب
ال�ح� ّ
�ري��ة ،وضحالة التجربة الذاتية،
وقلة اإلطالع.
ينطوي مشروع إبراهيم على محاولة
ّ
جدية لتقويض املفاهيم الراسخة عن
تمثالت السرد العربي التي ألحقته
ب�خ�ط��اب امل��رك��زي��ة األوروب� �ي ��ة ،لجهة
النشأة واألسلوب والشكل .في عمله
الجديد «السردية العربية الحديثة»
ّ
ال � ��ذي أت ��ى ف ��ي م �ج��ل��دي��ن (امل��ؤس �س��ة
العربية للدراسات والنشر -بيروت)،
ي � �ق� ��وم ب �ت �ف �ك �ي��ك األص� � � � ��ول األول � � � ��ى،
ً
وصوال إلى الشكل السردي الجديد،
أي ال��رواي��ة ال�ع��رب�ي��ة .ق ��راءة م�غ��اي��رة
تنسف النظريات القديمة في السرد
عبر فحص ال�ت�ف��اع�لات الثقافية في
القرن الـ  19الذي شهد أفول سرديات
امل � � ��وروث ال �ث �ق��اف��ي ال� �ق ��دي ��م ،وب� ��زوغ
س� ��ردي� ��ة ج� ��دي� ��دة ت �م �ث �ل �ه��ا ال� ��رواي� ��ة
ً
أوال .ي �ع �ت��رف األك ��ادي� �م ��ي ال �ع��راق��ي
ّ
ب� ��أن إع � ��ادة ت��رك �ي��ب س �ي��اق مختلف
للحقبة الثقافية ال�ت��ي رب�ط��ت نشأة
ال��رواي��ة ال�ع��رب�ي��ة ب�م�ق��والت الخطاب
االستعماري ونتائجه ،تبدو مهمة
شاقة نظرًا إلى رسوخ هذه املقوالت
في املجتمع األدب��ي .ويربط انحسار
ال �س��ردي��ات ال�ق��دي�م��ة ب�ت�ط��ور أش�ك��ال
ال�ت�ل�ق��ي واالن �ت �ق��ال م��ن ال �ش �ف��وي إل��ى
ال �ك �ت��اب��ي ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ت ��راك ��م ب�ط�ي�ئ��ة،
امتدت ألف عام ،فيما استمر انهيار
ه � ��ذه ال � �س ��ردي ��ات ق ��راب ��ة ق � ��رن ك��ام��ل
ّ
ف��ي ت�ف��اع�لات م��رك �ب��ة ،ول�ي�س��ت نتاج
ن ��ص ط�ل�ي�ع��ي أوج � ��د ت� �ي ��ارًا مختلفًا
ّ
ّ
عما هو سائد .وتاليًا ،ف��إن الخطاب
ّ
ال��روائ��ي ال�ع��رب��ي ،ل��م ي�ت�ط��ور خطيًا،

ب�ق��در خضوعه ل�ت�ح� ّ�والت متشابكة،
أبعد ما تكون عن التصورات األدبية
االس �ت �ش��راق �ي��ة ال �ت��ي واك �ب��ت الحملة
ال �ف��رن �س �ي��ة ًع �ل ��ى م� �ص ��ر ،وات �خ ��ذه ��ا
بعضهم عتبة للحداثة العربية.
ي� �ن � ّ�ب ��ه ص ��اح ��ب «م ��وس ��وع ��ة ال� �س ��رد
العربي» إلى أخطاء وخطايا فادحة
ُ
ارت�ك�ب��ت ف��ي ت��أري��خ ال��رواي��ة العربية،
وإلحاقها بسرديات واف��دة ،وقوالب
جاهزة ،فهو يعيد ّ
تطور السرديات
ال �ع��رب �ي��ة ،إل ��ى ح � ّ�د م ��ا ،إل ��ى ان�ت�ش��ار
التعليم والتعريب واالختالط بثقافة
اآلخ� ��ر ،ال ح�ص�ي�ل��ة وص �ف��ات س��ردي��ة
كولونيالية.
ً
ابتداء من
هكذا شهد السرد العربي،
ّ ً
تحوال ،ال قطيعة
القرن التاسع عشر
ع ��ن ال �ن �س��ق ال �ت �ق �ل �ي��دي ع �ب��ر ال�ت�ف�ك��ك
الداخلي للمرويات السردية القديمة
ت� �ح ��ت وط � � ��أة ال � �ت � �ح ��والت ال �ث �ق��اف �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،وت ��داخ ��ل األج �ن��اس،
والتطور اللغوي بتأثير الصحافة،
�زوغ ال � �س� ��رد ال� �ع ��رب ��ي ال �ح��دي��ث
وب � � � � ّ
امل�ت�م��ث��ل ف��ي ال��رواي��ة ون�ق��ده��ا .عنيت
ب�ع��ض م �ج�لات ال �ق��رن ال �ت��اس��ع عشر
بقواعد كتابة الرواية ،وهو ما نجده
في كتابات سليم البستاني ،وجرجي
زي��دان ،وقسطاكي الحمصي ،ورائ��د
ال��رواي��ة العربية خليل ال �خ��وري في
رواي �ت��ه «وي .إذن ل�س��ت ب��إف��رن�ج��ي»

( ،)1859ل �ك��ن ه � ��ذا ال� �ت� �ح � ّ�ول ،ل�ي��س
صنيعة «رواية اإلفرنج» بقدر اتكائه
على «رصيد امل��وروث املتفكك» وفقًا
ملا يراه عبد الله إبراهيم ،وهو بذلك
ي �ف �ت��رق ع ��ن ال �ن �ظ��ري��ات األخ� � ��رى في
تتبع أصول الرواية العربية ،ساعيًا
إل��ى تأصيل وع��ي ن�ق��دي م�ت�ح� ّ�رر من
ث �ق��ل ال �ف��رض �ي��ات ال �ش��ائ �ع��ة ب�ت��أث�ي��ر
النظرة الغربية في مناوشة «التركة
السردية الثمينة».
امل �ج �ل��د ال �ث��ان��ي ال � ��ذي ح �م��ل ع �ن��وان��ًا
ف� ��رع � �ي� ��ًا ه � � ��و «األب � � �ن � � �ي� � ��ة ال � �س� ��ردي� ��ة
وال � � ��دالل� � � �ي � � ��ة» ،ي� �ح� �ت� �ف ��ي ب� � �ع � ��دد م��ن
ال� ��رواي� ��ات ال �ع��رب �ي��ة ب��وص �ف �ه��ا ن��وع��ًا
من «املرويات الكبرى» ،التي تصوغ
الهوية الثقافية ب�ين قوسي امل� ّ
�دون��ة
ال�ن�ص�ي��ة وال �خ �ط��اب ال �ت �ع � ّ�ددي ،مما
ّ
متخيلة
أف�ض��ى إل��ى «ت��رك�ي��ب ع��وال��م
ّ
م �ن��اظ��رة ل �ل �ع��وال��م ال ��واق� �ع� �ي ��ة» ،ل�ك��ن
ه ��ذا ال �ح �ض��ور ل �ل��رواي��ة ف��ي ال�ف�ض��اء
االجتماعي العربي ،لم ّ
يمر بسهولة
إل��ى الذائقة العامة .واج�ه��ت ال��رواي��ة
ف ��ي ن �م��اذج �ه��ا امل �ب �ك��رة اح �ت �ج��اج�ّ�ات
س��اخ�ط��ة ،ون�ظ��رة دون�ي��ة إل��ى ص��ن��اع
ال � �خ � �ي� ��ال ،إذ ع� � ّ�ده� ��ا اإلم� � � ��ام م�ح�م��د
عبده نوعًا من «األك��اذي��ب الصرفة».
ه �ك��ذا واج � ��ه م�ح �م��د امل��وي �ل �ح��ي بعد
نشر كتابه ال�س��ردي «ح��دي��ث عيسى
ب��ن ه �ش��ام» م��وج��ة م��ن االس�ت�ه�ج��ان،

ّ
ف� �ي� �م ��ا وق� � � ��ع م� �ح� �م ��د ح� �س�ي�ن ه �ي �ك��ل
لاّ
روايته «زينب» ( )1912باسم «ف ح
مصري».
ح��امل��ا ن �غ��ادر ح�ق�ب��ة ال �ب��داي��ات حتى
ّ
روائية تحمل شرعيتها
تطل تجربة ّ
ال�ك��ام�ل��ة ،وتتمثل ف��ي تجربة نجيب
م �ح �ف��وظ امل �ب �ت �ك��رة ال� �ت ��ي «ل � ��م ت�ش��ح
ب ��وج� �ه� �ه ��ا ع� � ��ن ال � �ت � ��رك � ��ة ال � �س� ��ردي� ��ة
ّ
ال�ق��دي�م��ة ،ول ��م ت�ت�ن��ك��ر ل �ه��ا» .ت�ت�س� ّ�رب
إليها «القيم األب��وي��ة» امل��وج��ودة في
امل� ��روي� ��ات ال� �س ��ردي ��ة ال �ق��دي �م��ة ،رغ��م
ال�ت�ف��ات�ه��ا إل��ى األح �ي��اء الشعبية في
القاهرة ،باستثمارها لغة املرويات
ال �ش �ف��وي��ة ول �غ��ة امل � ّ
�دون ��ات ال�ك�ت��اب�ي��ة
الفصيحة .وبذلك يكون محفوظ من
ّ
أوائل الروائيني العرب الذين خلصوا
ال ��رواي ��ة م ��ن ال �ص �ي��غ ال �ج��اه��زة عبر
ت�ط��وي��ر أس��ال�ي��ب امل ��روي ��ات ،وط��رائ��ق
ال�ت�ع�ب�ي��ر ال �ل �غ��وي ،ل�ت��دخ��ل ب �ع��ده في
ّ
متشعبة تجد تمثالتها في
مسالك
ت� �ع � ّ�دد ّامل��رج �ع �ي��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة .وه��و
م ��ا ت �م��ث �ل��ه ت� �ج ��ارب ال �ط �ي��ب ص��ال��ح،
وإب��راه �ي��م ال�ك��ون��ي ،وف ��ؤاد التكرلي،
وغسان كنفاني ،وآخ��ري��ن ،من خالل
ب� �ن ��اء وظ ��ائ ��ف م �ت �ن��وع��ة ،وض�ع�ت�ه��ا
ّ
وتنوعًا
ف��ي سياق آخ��ر ،أكثر ح��راك��ًا
ّ
متخيلة وط��رائ��ق
ف��ي إن �ت��اج ح�ك��اي��ة
ّ
تشكلها في آن واحد ،ما أفسح املجال
ّ
ل �ت �ف��وق ط ��رائ ��ق ال �س ��رد ع �ل��ى أه�م�ي��ة
الحكاية ،أو السرد الكثيف على السرد
ّ
ً
الشفاف ،وصوال إلى اشتباك الراوي
بالحكاية (أم�ين معلوف) ،وتوظيف
ت�ق�ن�ي��ات ال �س��رد ف��ي ال�ح�ك��اي��ة (غ��ال��ب
هلسا) ،وتداخل املستويات السردية
(م��ؤن��س ال � ��رزاز) .وسيتجلى ال��وع��ي
ال ��روائ ��ي ب�ت�ق�ن�ي��ات ال �س��رد ال�ح��دي��ث
ط ��ردًا م��ع ان�ت�ش��ار ش�ب�ك��ة ال�ت�ل�ق��ي ،إذ
أخ� � ��ذت ال � ��رواي � ��ة ال �ع��رب �ي��ة م��وق �ع �ه��ا
امل� �ت� �ق � ّ�دم ،ب�ي�ن األج � �ن� ��اس اإلب ��داع �ي ��ة
األخ��رى .وه��ي بذلك تربط ما انقطع
من وشائج بني كنوز السرد القديم،
والتخييل الحديث ،في ّ
تمرد صريح
ع �ل��ى امل��رج �ع �ي��ات ال��رس �م �ي��ة امل�غ�ل�ق��ة.
وه ��ذا م��ا ّ
رس ��خ ف �ك��رة ع�ص��ر ال��رواي��ة
ب��ام�ت�ي��از ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ان�ح�س��رت
ف �ي��ه ق � ��درة األن� � ��واع األدب� �ي ��ة األخ ��رى
على التأثير ،أو اإلس�ه��ام ف��ي تمثيل
ّ
التصورات الكبرى عن الذات واآلخر.
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معرض تونس
اطلبوا البرنامج
تونس ــ نور الدين بالطيب
ب��دءًا م��ن  25تشرين األول (أك�ت��وب��ر) حتى 5
تشرين الثاني (نوفمبر) ،ستعيش العاصمة
ت��ون��س على إي�ق��اع «م�ع��رض ت��ون��س ال��دول��ي
للكتاب» الذي تشارك فيه هذا العام  ٣١دولة
وتحل السينغال ضيف شرف الدورة .30
ّ
ال � ��دورة ال �ج��دي��دة ي �ش��ارك ف�ي�ه��ا  ٨٨٦ن��اش �رًا م�ن�ه��م ٣٣
م��ن ل�ب�ن��ان و ٢٩م��ن س��وري��ا و ٨٥م��ن م �ص��ر .وس�ي�ك��ون
ال�ك�ت��اب ال�ف��رن�س��ي ح��اض �رًا ع�ب��ر م�ش��ارك��ات م��ن فرنسا
وك� �ن ��دا وب �ل �ج �ي �ك��ا .ك �م��ا ي� �ح ��ل ض� �ي ��وف ن� ��اش� ��رون م��ن
ّ
الصني واليابان وأملانيا وإسبانيا وإيران واألرجنتني
واليونان والواليات املتحدة .لعل األهم في املعرض هذه
السنة هو برنامجه الثقافي
الذي سيعنى بأسئلة الشعر
وال � ��رواي � ��ة وال� �ك� �ت ��اب ال �ف �ن��ي.
وم� � ��ن أب � � ��رز ال � � �ن� � ��دوات ال �ت��ي
سيحتضنها فضاء املعرض
ف��ي ض��اح �ي��ة ال �ك��رم ال�ق��ري�ب��ة
من وسط العاصمة ندوة عن
واق ��ع ت��رج�م��ة األدب ال�ع��رب��ي
ال � ��ى ل� �غ ��ات ال� �ع ��ال ��م ،ون � ��دوة
ث ��ان� �ي ��ة ع� ��ن ت ��رج �م ��ة ال �ش �ع��ر
ال �ع��رب��ي ال ��ى ج��ان��ب ل �ق��اءات
الكتاب ،وأمسيات
يومية مع ّ
ش� � � �ع � � ��ري � � ��ة ون� � � � � � � � � ��دوة ح � � ��ول
ال��رواي��ة العربية والتحوالت
ال �ت��اري �خ �ي��ة ،ون � � ��دوة أخ ��رى
ع ��ن أدب ال� �س� �ج ��ون ،ون� ��دوة
ستهتم باملثقف كشاهد
على سقط المعرض
ال �ع �ص��ر ،وف ��ن ال �ك��اري �ك��ات��ور.
وسيخصصّ امل�ع��رض ن��دوة منذ سنوات
َّ
ل �ل��أدب ال �ش �ع �ب��ي (امل �ح �ك��ي) .تحت هيمنة
وم ��ن أب ��رز ض �ي��وف امل�ع�
�رض الكتاب الديني
ع �ب��اس ب�ي�ض��ون (ال �ص ��ورة)،
ورش� �ي ��د ال �ض �ع �ي��ف ،وخ��ال��د
املعالي ،وصموئيل شمعون،
وأم � �ي� ��ن ت � � ��اج ال� � �س � ��ر ،وع �ل ��ي
املقري ،والهادي السعدون...
وس�ي�ه�ت��م امل �ع��رض ب��ال�س��وق
االفريقية من خالل ندوة عن التبادل الثقافي وإشكاليات
توزيع الكتاب في افريقيا ،ال��ى جانب ن��دوة عن األدب
السينغالي وم�ح��اض��رات ع��ن ال�ع�لاق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة بني
زعيمي االستقالل ليوبولد سنغور والحبيب بورقيبة.
وسيخصص البرنامج الثقافي الذي يديره الشاعر آدم
ّ
ّ
فعالياته لقضايا الكتاب في تونس
فتحي جانبًا من
إنتاجًا وتوزيعًا ،وكذلك إشكاليات املطالعة الى جانب
الكتاب والناشرين حول «املركز الوطني
ح��وارات بني ّ
ل �ل �ك �ت��اب» ال� ��ذي ي �ط��ال��ب ال �ن��اش��رون وال �ك� ّ�ت��اب ب��ه منذ
سنوات من دون أن يبصر النور.
معرض تونس ال��ذي ّ
غير موعده إل��ى الخريف عوضًا
ع��ن ال��رب �ي��ع ،س�ق��ط م�ن��ذ س �ن��وات ت�ح��ت هيمنة الكتاب
الديني منذ أن صعد نجم صخر املاجري صهر الرئيس
املخلوع زين العابدين بن علي .قاد املاجري االنفتاح
ع �ل��ى اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن ب �ت �خ �ص �ي��ص اذاع � � ��ة دي �ن �ي��ة وف �ت��ح
معرض الكتاب آلالف اإلص��دارات التي كانت ممنوعة
حملة لتجفيف
ف��ي التسعينيات عندما ش��ن ب��ن علي
ً
ّ
منابع اإلسالميني .وفي العام املاضي الذي شهد إقامة
ال ��دورة االول��ى م��ن امل�ع��رض بعد ال �ث��ورة ،كانت هيمنة
ال �ك �ت��اب ال��دي �ن��ي واض �ح ��ة م �ق��اب��ل ان �ح �س��ار م�س��اح��ات
ال �ت �ح��دي��ث وال �ت �ن��وي��ر ف��ي ب�ل�اد خ �ي��ر ال��دي��ن ال�ت��ون�س��ي
والطاهر الحداد وأبو القاسم الشابي وبورقيبة.

فالش
■ بعد السينمائي البريطاني كني لوتش في ّ ،2012
قرر
«م�ه��رج��ان لوميير» الفرنسي ل�لأف�لام الكالسيكية هذا
العام االحتفاء بأعمال كويننت تارانتينو الحائز السعفة
الذهبية ف��ي «ك��ان» ( )1994ع��ن فيلمه «ب ّ��ال��ب فيكشن».
في احتفال أقيم أخيرًا في مدينة ليون ،سلمت املمثلة أوما
ث���ورم���ان امل��خ��رج األمّ��ي��رك��ي ج��ائ��زة دورة ال��ع��ام  2013من
«ل��وم�ي�ي��ر» ،ك��م��ا ق��ل��دت��ه وزي���رة الثقافة الفرنسية أوري��ل��ي
فيليبيتي وسام اآلداب والفنون.
■ بعد نجاح عروضها السابقة ،يضرب «مترو املدينة»
م��وع��دًا إضافيًا م��ع فرقة «ال��راح��ل الكبير» عند العاشرة
م���ن م��س��اء ال���ي���وم .ت���ق ّ���دم ال��ف��رق��ة م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ق��ط��وع��ات
املوسيقية والغنائية الخاصة واملستعادة ،من تأليف وإعادة
توزيع خالد صبيح ضمن أداء يمزج بني الطربي التقليدي
ً
والتعبيري الحديث .وتجمع أيضًا كال من عماد حشيشو
(ع ��ود) وع�ب��د قبيسي (ب ��زق) وع�ل��ي ال�ح��وت (إي�ق��اع)
وخ��ال��د (ب �ي��ان��و) وس��ان��دي ش�م�ع��ون ون�ع�ي��م األس�م��ر
(غناء منفرد وكورال) .لالستعالم76/309363 :

