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كلمات

ملف

«بوكر» ل ـ «الطلياني» شكري المبخوت
«رواية أولى مدهشة .رحلة في عوالم الجسد والبلد ،الرغبة واملؤسسة،
واالنتهاك واالنتهازية ،وتناول بارع الرتباك العالم الصغير لألفراد والعالم
الكبير للبالد» هكذا وصف رئيس لجنة تحكيم «بوكر» الشاعر الفلسطيني

أسئلة إلى شكري المبخوت
نور الدين بالطيب
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■ شكل صــدور روايــة «الطلياني» لشكري املبخوت رئيس
«جامعة منوبة» مفاجأة في الوسط األدبــي التونسي ،كيف
تنظر إلى فوزها بـ «بوكر »2015؟
بابتهاج طبعًا ،خصوصًا بعدما سمعت رأي لجنة
ّ
التحكيم وما عللت به اختيارها .هذا التعليل عندي
ّ
أهـ ّـم من اختيار «الطلياني» بحد ذاتــه .فمن املبهج
أن تـجــد قـ ـ ّـراء يـقـظــن ي ـعــرفــون ال ـ ّـرواي ــة وأس ــراره ــا،
ف ـي ـقـ ّـدرون ج ـهــدك واج ـت ـهــادك ح ــق قــدرهـمــا فــي لغة
واضحة ال مجاملة فيها .وعالوة على ذلك ،اعتبرت
ه ــذا االخـتـيــار بـحـ ّـد ذات ــه ،اعـتــرافــا أدبـ ّـيــا مـهـ ّـمــا وأنــا
أطرق بـ «الطلياني» ّأول ّ
مرة باب الرواية باعتبارها
ّ
األدبية خطورة في عالقتها باملعنى
أكثر األجناس
ّ
والحرية.
والحقيقة
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■ عرفت كباحث أكاديمي ،وظهورك الروائي كان مفاجئًا.
م ـنــذ م ـتــى بـ ــدأت ال ـك ـتــابــة ال ــروائـ ـي ــة؟ وم ــا ه ــو مــوقـعـهــا في
اهتماماتك العلمية؟
أن ــا أي ـضــا فــاجــأت ـنــي ،إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،ع ــرائ ــس الـكـتــابــة
ّ
ّ
ّ
واإلدارية.
العلمية
الروائية حني أخذتني من شواغلي
انقدت إلى عالم التخييل الروائي طائعًا راضيًا .فقد
رأى بعض أصــدقــائــي مــن مـتـ ّ
ـذوقــي الكتابة وفنون
القول مخايل هذه العرائس في بعض ما كتبت من
ّ
صحافية .لذلك لم أر في هــذا «االنتقال» إلى
أعمدة
ّ
الرواية ،إن صحت العبارة ،انقطاعًا عن اهتماماتي
األخـ ــرى وضـ ــروب ال ـقــول ال ـتــي خـبــرتـهــا فــي البحث
ّ
ّ
ّ
الشعرية
الصحافية أو الخربشات
العلمي أو الكتابة
ُ ّ
ّ
توهم
أو املقاالت ّ الثقافيةّ .الرواية على غير ما قد ي ّ
فنية بل هي أخطر من ذلك .إنها
ليست مجرد لعبة
ّ
على قــول الحقيقة.
ـه
ـ
ت
ـدر
ـ
ق
و
الفن
اختبار
رهــان على
ّ
فــأنــا م ـثــالـ ّـي ف ــي ال ــرواي ــة أؤمـ ــن بــأن ـهــا إص ـغ ــاء إلــى
نشيد حرية الكائن الخافت أو الهادر .إصغاء ّ
تقدم
ّ
العلمي
مــن خــالــه مـ ّعــرفــة ال يمكن ألص ـنــاف ال ـقــول
أن تـقــولـهــا .إن ـهــا أعـلــق بــدواخــل اإلنـســانـ ّـيــة املرعبة
ال ـف ــات ـن ــة وتـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرددات اإلن ـ ـسـ ــان وت ـه ــوي ـم ــات ــه وبـحـثــه
ّ
عــن مـعـنــى وجـ ــوده بـمــا فـيــه مــن م ـس ــارات مـتـعــرجــة
ـات منصوبة هنا وهـنــاك.
ـارات وخـيـبـ ٍ
وفـخــاخ انـكـسـ ٍ
ّ
ّ
والجماعي ماتت فيه معاني البطولة
الفردي
زمننا
املبهجة ،فأضحى املرء يجد نفسه عاريًا أمام مصيره
وأوجاعه وأحزانه الدفينة.
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■ كيف ترى حال الرواية التونسية اليوم في املشهد العربي؟
ّ
إن وص ــول ال ــروائ ـ ّـي الـحـبـيــب الـســاملــي إل ــى القائمة
القصيرة لـ «بوكر» ّ
مرتني ،وحسني الواد في الدورة
ّ
ّ
ّ
ّ
الـســابـقــة ،ي ــدل عـلــى أن ال ـفــن ال ـس ــردي فــي تــونــس ال
ّ
يخلو من ّ
أهمية واجتهاد ووعي بمقتضيات الرواية
ّ
ّ
اليوم .شخصيًا ،أعتقد أن هناك أسماء جديرة بأن
ّ
ّ
ّ
الجيدة .لكن اإلشكال
العربية
تدرج في منت الرواية
في تونس عكس مصر أو لبنان أو سوريا أو املغرب
ّ
والسعودية منذ فترة ليست
منذ عقدين أو ثــاثــة،
ّ
بالبعيدة ،هــو غياب املـ ّ
ـؤسـســة األدبــيــة املكتملة من
حيث ّ
مكوناتها من نشر بمعايير واضحة وتوزيع
واس ــع ومـتــابـعــة إعــامـ ّـيــة واهـتـمــام ن ـقـ ّ
ـدي أكــاديـمــيّ
ّ
ّ
والروائيني
وجمالي وشبكات للكتاب
وجــدل أدبـ ّـي
وج ــوائ ــز أدبـ ـ ّـيـ ــة ...م ــا يــوجــد واق ـعـ ّـيــا ه ــو م ـحــاوالت
م ـت ـمـ ّـيــزة م ــن دون م ـ ّ
ـؤس ـس ــات تـحـتـضـنـهـ ّـا .ال ــرواي ــة
ّ
تحقق منذ ّ
ّ
ّ
ّ
مدة قفزات جمالية وفنية مهمة،
العربية
ّ
ّ
ولن نحتل املوقع الذي نحن جديرون به إل بالتراكم
الـكـ ّـمــي وفـتــح ال ـبــاب ألصـ ــوات ع ــدي ــدة ،مـنـهــا مــا هو
راس ــخ الـقــدم فــي الــروايــة ومنها مــا هــو واع ــد .وهــذا
ّ
ّ
يتغير فــي تــونــس حــتــى يقول
بـعــض مــا ينبغي أن
ال ـتــونـسـ ّـيــون س ـ ّ
ـردي ــة مجتمعهم وح ـكــايــة اإلن ـســان
ّ
التونسي.

مريد البرغوثي «الطلياني» (دار التنوير) للتونسي شكري املبخوت الفائزة
االحتفال
بـ «الجائزة العاملية للرواية العربية ــ البوكر»  .2015خالل
ّ
الذي أقيم األربعاء في أبوظبي بحضور لجنة التحكيم والروائيني الستة

رواية عن تونس وتحوالتها
قبل تتويجها بـ «بوكر» العربية ،حازت
روايـ ــة «الـطـلـيــانــي» لـشـكــري املـبـخــوت
( )1962جائزة «الكومار» لسنة ،٢٠١٥
وه ـ ـ ــي ج ـ ــائ ـ ــزة وت ــونـ ـسـ ـي ــة ت ـم ـن ـح ـهــا
م ــؤسـ ـس ــة م ــالـ ـي ــة ل ــأعـ ـم ــال األدب ـ ـيـ ــة.
الــروايــة ال ـصــادرة فــي  ٣٤٢صفحة عن
«دار التنوير» خــال الصيف املاضي،
نالت أيضًا جــائــزة اإلب ــداع األدب ــي ّفي
«معرض تونس الدولي للكتاب» .إنها
ال ـب ــاك ــورة ال ــروائ ـي ــة ل ـشـكــري مبخوت
األك ــادي ـم ــي الـ ـب ــارز ورئ ـي ــس «جــامـعــة
منوبة» والعميد السابق لكلية اآلداب
والـ ـفـ ـن ــون واإلنـ ـس ــانـ ـي ــات ف ــي م ـنــوبــة.
تمتد الــروايــة على مــدى عشرين عامًا
مــن منتصف الثمانينيات مــن الـقــرن
امل ــاض ــي ال ــى مـنـتـصــف التسعينيات.
مــن خــال شخصية «الـنــاصــر» امللقب
بالطلياني ،يرصد املبخوت في روايته
ال ـت ـح ــوالت الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والثقافية في تونس منذ نهاية نظام
ال ــزعـ ـي ــم ال ـح ـب ـي ــب ب ــورق ـي ـب ــة وب ــداي ــة
عـهــد الـتـغـيـيــر كـمــا ي ـعــرف ف ــي تــونــس
ال ـ ــذي ق ـ ــاده ب ــن عـ ـل ــي .وق ـ ــد اسـتـبـشــر
التونسيون آن ــذاك ب ـ «العهد الجديد»
ووعوده بالديمقراطية وحرية االعالم
والتعددية السياسية قبل أن يتوقف كل
هــذا املسار في منتصف التسعينيات
وهي املرحلة التي توقفت فيها الرواية.
الـطـلـيــانــي طــالــب ي ـس ــاري يـنـحــدر من
ع ــائـ ـل ــة أن ــدلـ ـسـ ـي ــة م ـت ــوس ـط ــة تـسـكــن
املــديـنــة العتيقة ،وه ــو الـخـيــط الــرابــط
لـ ـك ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث .مـ ــن خـ ــالـ ــه ،ن ـت ـعــرف

إلـ ــى ت ـفــاص ـيــل ال ـح ـي ــاة ال ـط ــاب ـي ــة في
الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات وعـ ــاق ـ ـتـ ــه ب ـ ــ»زي ـ ـنـ ــة»
ط ــالـ ـب ــة ال ـف ـل ـس ـف ــة اآلت ـ ـيـ ــة مـ ــن أريـ ـ ــاف
م ــدي ـن ــة الـ ـقـ ـي ــروان ال ـف ـق ـي ــرة .نـكـتـشــف
أي ـض ــا ال ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـســي واالبـ ـت ــزاز
ال ـعــاط ـفــي وال ـج ـن ـســي ال ـ ــذي ي ـمــارســه
ع ــدد مــن كـبــار أس ــات ــذة الـجــامـعــة على
ال ـط ــال ـب ــات ال ـج ـم ـيــات ون ـت ـع ــرف إلــى
آليات السيطرة على االعالم وتوجيهه
فــي عـهــد بــن عـلــي مــن خ ــال شخصية
«عبد الحميد» رئيس تحرير صحيفة
«الحكومة» .يطرح شكري املبخوت في
هــذه الــروايــة قضية الجسد .الطلياني
الـ ــذي اكـتـشــف ج ـســده مـبـكـرًا م ــع «لـلــة
جنينة» الـتــي تـكـبــره بـسـنــوات يحمل
ج ــرح ــا عـمـيـقــا ف ــي ذاك ــرت ــه ووج ــدان ــه
عندما اغتصبه «عــالــة» ّفــي املسجد.
يعتقد الناصر الطلياني أنه نسي ذلك
الجرح العميق ،لكنه يستيقظ فجأة في
لقائه مــع «ري ــم» .بعد تخطيط طويل،
يكتشف فجأة عجزه الجنسي عندما
تطلب منه «ريم» أن يأتيها من الخلف
ّ
ألن ـه ــا ع ـ ــذراء ،فـيـنـهــار نـفـسـيــا بسبب
الـ ــذكـ ــرى امل ــوج ـع ــة ال ـت ــي أح ـي ـت ـهــا فــي
قلبه .الجنس والسلطة واليسار ثالثة
م ـحــاور أســاسـيــة ل ــرواي ــة «الطلياني»
ص ــاغـ ـه ــا شـ ـك ــري مـ ـبـ ـخ ــوت فـ ــي ب ـنــاء
ُ
روائ ــي كالسيكي لــم يـخــل منه معمار
مدينة تونس العتيقة والكولونيالية
واألحياء الراقية الجديدة التي ظهرت
في الثمانينيات.
نورالدين...

«فائزو» الترضية

عشق حمور زيادة

خرائط لينا هويان الحسن

أحمد مجدي همام

خليل صويلح

كل الحيل السردية في نص واحد .هذا باختصار ما نجح الروائي السوداني ّ
حمور
زيــادة ( )1977في تحقيقه عبر روايته «شــوق الــدرويــش» (دار العني ـ القاهرة)
التي نافست في القائمة القصيرة لـ «بوكر» .رسم زيادة ـ باقتدار املخضرمني ـ
لوحة ثرية بكل األلــوان .ثمة قصة حب تجمع بني بخيت منديل وثيودورا .ليس
أي حب ،بل هو حب خرافي يليق بأبطال األساطير .تراجيديا إنسانية تفيض
ُ
شجنًا ولوعة .ثمة في الخلفية تاريخ ُيلتقط من زاوية عكسية .زاوية تقارب للمرة
األولى الثورة املهدية من الداخل ،والخارج ،ومختلف األبعاد ،وتستجوب الحركة
املهدية ( 1843م) .ليس ذلك فحسب .إلى جــوار القصة اإلنسانية ومنحنياتها
الدرامية املنسوجة بعناية ،تطرح الرواية ،بشكل فني ،مجموعة ثنائيات وجدليات
عن اإليمان والكفر والشك واليقني والحب والكراهية .وربما تكون نقطة التميز
الكبرى في الرواية قدرة الكاتب على تحويل تلك التساؤالت الوجودية إلى دراما
في النص .حكايات وشخصيات وعالقات وتواريخ ووقائع مغزولة بالحكايات،
بحيث ال تبدو ناتئة في السرد.
بــالـتــوازي مــع هــذا الــزخــم فــي الــدرامــا واملــوضــوع ،كــان زخــم التقنيات واألدوات،
وامليتاليتراتورا (الكتابة عن الكتابة) والتقطيع
االسترجاع واالستباق والتناص
َّ
وغـيــرهــا مــن الـتـقـنـيــات ال ـســرديــة ،الـتــي وظ ـفــت فــي الـنــص ب ـبــراعــة ،ال للزخرفة
واستعراض العضالت ،بل ّ
ألن الضرورة الفنية اقتضتها ،وألن املنتج النهائي ما
كان ليصل إلى تلك الدرجة من الفنية والنضج ،وما كان له أن يفيض بكل ذلك
الشجن لوال توظيف تلك التقنيات في مواضعها تمامًا.
بخالف اللغة ،والوسيلة والغاية ،فلغة ّ
حمور زيــادة ترقى إلــى مصاف الشعر.
ليست شعرية مجانية ،بل وفقًا لحاجة النص ومساراته ،ألن زيادة في مواضع
أخرى يحتفي باللغة التراثية ،أو يجنح للتقريرية ،يسيل أو يجف وفقًا لحاجة
ُ
الـنــص وظـهــوراتــه .الحرفية الناضجة الـتــي غــزلــت بها مـغــامــرات بخيت منديل
وحبسه ظلمًا وحبه لثيودورا ،وشخصية الحسن الجريفاوي وصعود الثورة
وهبوطها ،والفكرة الثرية املوغلة في املحلية واملنفتحة على اتساع اإلنسانية،
ّ
توهل «شوق الدرويش» للذهاب بعيدًا.
ّ
* حمور زيادة ـ ـ «شوق الدرويش» (دار العني ـ القاهرة)

ً
كما لو أننا حيال ألبوم باألبيض واألسود .صور وذكريات ووقائع تؤرخ حياة حافلة
ّ
بالتحوالت ،من دمشق ،مــرورًا ببيروت وباريس ،إلى سان باولو وبوينس ايرس.
ّ
«ساللم الشرق» مجددًا بقراءة متشظية ،وتاريخ مثقل بالديون ،وحكايات العشق
العاصفة .هكذا تحشد السورية لينا هويان الحسن ( )1977في «أملــاس ونساء»
قرن ،مثقل بمخزون حكائي تتناهبه تضاريس األمكنة
(دار اآلداب) جحيم نصف ٍ
نسيج
في
متجاورة
إثنية
حيوات
عن
دمشق
خريطة
واألقــدار الغامضة .تتكشف
ًٍ
عاطفي محمول على نوستاليجيا باذخة تستعيد تاريخ مدينة لطاملا كانت مشتال
والعطر اإللهي .غزارة الوثائق التي لجأت إليها الحسن في إعادة
للجمال واألسرار ّ
تدوين تاريخ بشر معلقني بني خريطتني ،أثقلت السرد املوازي بحكايات متشعبة،
يصعب تركيبها بسهولة ،كأن الروائية أبت أن تتخلى ّ
عما غنمته من وثائق نادرة
عن املهاجرين السوريني األوائل إلى أميركا الالتينية ،والتواريخ املجهولة ،ما أصاب
بعطب ما ،في سيرورة األحداث ،خصوصًا أنها اعتمدت
الرواية في بعض مفاصلها
ٍ
تقنية ّ
مكررة في تشبيك الوثيقة بالتخييل السردي .تشغف الحسن في استدعاء
ّ
األنــوثــة مــن الــداخــل حــن تكسي نساء روايـتـهــا بكل مــا يـعــزز الجمال الخارجي،
نوع من االفتتان بكل ما يشحن
فتستدعي ماركات
األزياء والعطور ّواملجوهرات في ٍ
الحواس ،كأنها بذلك ّ
عما ينقصها في حياتها كمحصلة لظلم تاريخي
تعوض األنثى
يحيق بها ،وخيبات وقمع وخذالن واغتراب .اإلغراق في رفد حيوات الشخصيات
بما يوازيها من تواريخ الحياة العامة لجهة ّ
التطور الصناعي الذي شهده العالمّ ،ظل
بمنأى عن دينامية الشخصيات في مواجهة أقدارها ،خصوصًا أن الراوية ظلت
تتحكم بمسار السرد ،من دون منح شخصياتها ّ
حرية التنفس خارج إطار الوصف
ّ
ّ
املرسوم سلفًا في ذهنها ،ما شكل إعاقة في نمو بذرة التمرد على هواها .ذلك أن
هاجس تشبيك العالقات اإلثنية بني األقوام املختلفة لجهة قصص الحب ،طغى على
ما عداه رغم سعيها إلى تأكيد خيوط الصراع بما هو أبعد من ذلك ،في ما يخص
الشروخ التي أفرزتها الحرب لتنتهي الحكايات إلى حطام ،وأحالم مجهضة ،وفراق
وخداع ،وتوق إلى فضاءات أرحب ،عبر تسلسل زمني يبدأ بشخصية «أملاظ» ّ
ليتفرع
إلى عشرات الشخصيات التي تناهبتها املدن واملغامرات املثيرة ،والنهايات الفاجعة.
* لينا هويان الحسن ـ «أملاس ونساء» (دار اآلداب)

