
الــكــتــاب حـــول واقــــع قــصــيــدة الــنــثــر، وآفـــاق 
كتابتها.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
ـــي اهـــدرت 

ّ
رضـــًى يــشــوبــه أســـف أحــيــانــا، ألن

ــنــــواٍت وفـــرصـــا فـــي أن أكـــــون أكـــثـــر قــربــا  ســ
ــضــُت في 

ُ
ــمــا وقــد خ مــن مــوضــوعــاتــي، الســيَّ

قضايا الحداثة واملعاصرة من جوانب عدة، 
ــنــي أطـــالـــع مــنــجــزي اآلن، وأقــيــســه بما 

َّ
لــكــن

عشت من ظــروف وما أحــاط بي من أزمــات، 
فأجدني راضيا عن نفسي وعنه بالضرورة.

ــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ■ لــو قــّيــض ل
ستختار؟

حني أجيب عن مثل هذا السؤال، أستحضر 
دومــا قــول الشاعر اإلســكــنــدري كافافي في 

قصيدة »املدينة«:
الــشــوارع  فــي  املــديــنــة وستهيم  »ستالحقك 

ذاتها
وســـتـــدركـــك الــشــيــخــوخــة فـــي هــــذه األحـــيـــاء 

بعينها وفي البيوت ذاتها
بَت حياتك هنا، فهي خراب  ومادمت قد خرَّ

حيثما حللت«.      
 على الزمن 

َ
ْصدق

َ
ني أقوم بتحويرها لت

َّ
لكن

املــســتــعــاد. فما دمــت قــد خــّربــت حياتي في 
ــن، فــإنــه ســيــالحــقــنــي، وســأعــيــش  ــزمـ هــــذا الـ
سويعاته وأيامه نفسها حتى لو عاد، هو 

ى أكون وأحيا.
ّ
ٌب أن رَّ

َ
 ُمخ

ٌ
زمن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟

أساسه.  القائم على  والسلم  املفقود،  العدل 
ستلب 

ُ
هذا ما يعوزنا، ونحن نرى أوطاننا ت

ــيــات: دكــتــاتــوريــات واحــتــالل،  ــى املــســمَّ
ّ
بــشــت

واجتماعية.  فكرية  ورّدات  وتــطــرف،  عنف 
تغيير ممكن.  أيِّ  من  اليأس  لينالني  حتى 
وهــذا ربما كــان الــدافــع األهــم فــي انصرافي 
خــالص،  فهي  عنها،  يتداعى  ومــا  للكتابة، 

حني لم أجد ما أنجو به سواها.

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

مـــن املـــاضـــي الـــقـــريـــب، هـــي شــخــصــيــة ابــنــي 
عــــدّي دون شــــك. ألرى كــيــف يــقــضــي أيــامــه 
القتلة، وماذا  ألقاه فيها  التي  في الغياهب 

ا من أمٍل وصبر.
ّ
يقتات في غيابه عن

ومـــن املــاضــي األقــــدم، بــــوّدي أن أدخـــل على 
أبي العالء املعّري في َمحَبسه – أو سجنه 
قاسمه 

ُ
أل النعمان،  مــعــّرة  فــي   - يسّميه  كما 

حـــيـــرتـــه، ولـــغـــز الـــحـــيـــاة الـــــذي أنـــهـــك عــقــلــه، 
ثــه عّما تضاعف من  حــدِّ

ُ
وأ وشعره، ونثره، 

جهل ودجــل، وتــدّيــٍن زائــٍف أودى بأشعاره 
ورسائله وتمثاله أيضا. وألرى كيف َيلمُس 
ــاء الــعــالــم  ــمـ الـــكـــتـــب ويـــهـــتـــدي إلـــيـــهـــا فــــي عـ
مـــن حـــولـــه، فــيــنــيــر طــريــقــه املــلــّبــد بــالــحــيــرة 

والسؤال.

إليه  أو كتاب تعود  بالك  ■ صــديــق/ة يخطر على 
دائمًا؟

تينيسي )الواليات المتحدة( 
العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ِظُر 

َ
حياتيا: أزداد انشغااًل بما ينت

وطني العراق من مجهوٍل تتقاذفه 
أهـــــواء الــســيــاســات والــســيــاســيــني فــيــمــا ال 
يــلــوح ضــــوء فـــي األفـــــق. ثــقــافــيــا: يشغلني 
ــر، كــونــهــا مــن  ــ ــع اآلخــ مـــوضـــوع املــثــاقــفــة مـ
ف واالنـــــــعـــــــزال، وتــــجــــاوزًا  ـــرُّ ــطـ ــتــ كــــوابــــح الــ
ــراٍث أو فـــكـــٍر إنـــســـانـــّي،  ــتــ لــلــقــطــيــعــة مــعــه كــ
 غير الواعي ملا لديه من 

ّ
باع املذل

ّ
ومن اإلت

ر، ال بما 
ّ
منجز. وبهدف إمكان التبادل املؤث

تنا  لشخصيَّ تنميط  مــن  ثقافته  فــي  جــرى 
وتــاريــخــنــا وثــقــافــتــنــا، احــتــكــامــا ملـــدّونـــات 

تّمت قراءتها شعبويا.

ــــك؟ ومــــا هـــو عملك  ■ مـــا هـــو آخــــر عــمــل صــــدر ل
القادم؟

ــتـــاب مـــشـــتـــرك مــع  ــدر لــــي كـ ــ   قـــبـــل شـــهـــر صـ
الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــعــراقــي غــســان غــائــب. 
َدَرْسُت أعماله األخيرة التي ضّمتها دفاتره 
الــشــعــريــة املــعــتــمــدة عــلــى الــتــركــيــب والــفــن 
الشعرّية  اتـــه  قـــراء مــن  ت 

ّ
ملــســتــال املفاهيمي 

املتنوعة. كان العنوان »كن شاسعا كالهواء« 
وهو بيت لجالل الدين الرومي. وضمَّ صورًا 

للعديد من أعمال للفنان.
عملي الــقــادم هــو طبعة جــديــدة مــن كتابي 
مة« ألضيف له ما لم أستطع  مرة املحرَّ

ّ
»الث

اختياره من نماذج ذات داللة على أطروحة 

الجزائر ـ العربي الجديد

ر، في جميع املصادر التي تحّدثت عن 
ُ
ال نعث

النبهاني،  كريبع  الــراحــل  الــجــزائــري  املفّكر 
ا 

ّ
ُكن وإن   ،

ُ
فنحن ؛ 

ً
كــامــال تاريخ ميالده  على 

ه رحل عن عاملنا في مثل هذا اليوم 
ّ
نعرف أن

ن سوى من معرفة  من سنة 2004، لن نتمكَّ
ه ُولد عام 1917. أّما اليوم والشهر، فُهما 

ّ
أن

ــا مــــردُّ ذلـــك هو  ــمـ غــائــبــان فـــي ســيــرتــه، ورّبـ
ه فــي وثــائــق الــحــالــة املــدنــيــة بشكل 

ُ
تسجيل

تــقــريــبــي، وهـــو إجـــــراٌء كـــان مــعــتــَمــدًا بشكٍل 
ــــى وضـــع  إلـ ُيـــعـــَمـــد   

ْ
إذ الــــجــــزائــــر؛  فــــي  دارج 

ميالدهم،  تواريخ  جَهل 
ُ
ت ــن 

َ
مل تقريبية  سنٍة 

ــلــون عــنــد بلوغهم   مـــا ُيــســجَّ
ً
ــادة ــ ــــؤالء عـ وهـ

مرحلة الطفولة أو الشباب.
قد ال ينطبق ذلك على النبهاني بالضرورة؛ 
 املــيــالد ليس ســوى جــزء واحـــد من 

ُ
فــتــاريــخ

أجــــــزاَء كــثــيــرٍة نــفــتــقــُدهــا فـــي ســيــرتــه الــتــي 

 الدراسات 
ّ

ر بشكل شبه حرفي في ُجل تتكرَّ
واإلضـــــاءات الــتــي تــنــاولــتــه، وهـــي دراســــاٌت 
ــيـــة املــفــّكــر  ــّمـ  جــــــّدًا بـــاملـــقـــارنـــة مــــع أهـ

ٌ
قــلــيــلــة

الـــجـــزائـــري الـــراحـــل الــــذي تـــرك عـــشـــراٍت من 
األدب والفلسفة  بــني  عـــت 

ّ
تـــوز الــتــي  الــكــتــب 

 
ْ
، أن

ً
ة الــتــراث اإلســالمــي. يكفي، مــثــال وقــــراء

إلى  العربية  اللغة  إلــى  ُيترَجم  لم  ــه 
ّ
أن نذُكر 

ـــٌب تــتــنــاول تجربته 
ُ
ــم تـــصـــُدر ُكـــت الـــيـــوم، ولـ

ــا ُكـــتـــب عنه  ــم مـ
َ
األدبـــيـــة والـــفـــكـــريـــة؛ فــُمــعــظ

ت 
ّ

ع فــي بــطــون بعض املــجــال
ّ
ــاٌت تــتــوز دراســ

 على 
ّ

ــنــا ال نــعــثــر لــه إال
ّ
األكــاديــمــيــة، كــمــا أن

ُصَور قليلٍة بالكاد نتبنّي فيها مالمحه.
التي كانت  ل، 

ّ
أوالد جـــال فــي  النبهاني  ُولــد 

ــة بــكــســرة جــنــوب الـــجـــزائـــر، قبل  تــتــبــع واليــ
 قــائــمــة 

ً
ـــصـــبـــح الــــعــــام املــــاضــــي واليــــــــة

ُ
أن ت

بــذاتــهــا، وفــيــهــا أمــضــى طــفــولــتــه وســنــوات 
ــابــهــا 

ّ
ولـــــــــى؛ حـــيـــث درس فــــي كــت

ُ
شـــبـــابـــه األ

ــغــــادر فــــي مــطــلــع   ُيــ
ْ
وابـــتـــدائـــيـــتـــهـــا، قـــبـــل أن

الثالثينيات إلى الجزائر العاصمة ليواصل 
دراســــتــــه اإلعــــداديــــة فــالــثــانــويــة حــتــى عــام 
1937، ثّم إلى باريس؛ حيث سيحصل على 

لم يُكتب عن المفّكر 
الجزائري الراحل سوى 

دراسات قليلة جدًا 
بالمقارنة مع أهمية 

أعماله التي توزّعت بين 
األدب والفلسفة وقراءة 

التراث اإلسالمي

انشغاالته  حول  سريعة  أسئلة  في  عربي  مبدع  مع  الزاوية  هذه  تقف 
أن  »أود  يوّد مشاطرته مع قرّائه.  إنتاجه وبعض ما  اإلبداعية وجديد 
أرى كيف يقضي ابني عدي أيامه في الغياهب التي ألقاه فيها القتلة« 

يقول الكاتب والناقد العراقي  لـ»العربي الجديد«

لم تتخّل الرواية 
الواقعية عن واقعيتها 

بقدر ما اتّسعت، 
حتى أن الخيال بات من 

أدواتها األثيرة، ولم 
تُكن قيامتها إلّا في 
استيعاب ما يخدمها

كريبع النبهاني  عودة إلى مفّكر ال نتذّكره كثيرًا

من التجريب إلى الواقعية

طريق ملبّد بالحيرة والسؤال

بوّدي أن أدخل 
على أبي العالء المعّري 

في َمحَبسه

ترك العشرات من األعمال 
األدبية والفكرية التي لم 

ُتترجم إلى العربية

اتّخذ التجريب في 
الرواية مكانًة سامقة 

ومبالغًا فيها

ما دمت قد خّربت 
حياتي في هذا الزمن، 

فإنّه سيالحقني
مواليد  من  عراقي  وأكاديمي  كاتب 
عام  منذ  ويعيش   ،1945 عــام  بــغــداد 
المتحدة.  بالواليات  تينيسي  في   2011
والنقد في جامعة  لألدب  عمل مدرسًا 
لتحرير  رئيسًا  وعمل  وصنعاء،  بغداد، 
ــة.  ــي األدب والــطــلــيــعــة  ــالم،  ــ األقـ مجلة 
كتابًا  و22  شعرية،  دواويـــن  أربــعــة  لــه 
قراءات  الحداثة-  »نقد  أحدثها:  نقديًا، 
استعادية في الخطاب النقدي المعاصر 
وتنويعاته المعاصرة« )2019(، »تنصيص 
اآلخر - المثاقفة الشعرية والمنهج ونقد 

النقد« )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

استعادة

إطاللة

فعاليات

أزعم دوما أنني ثري بصداقاتي الجوهرية 
م انكساراتي. وهم قبيلة من اآلالف  التي ترمِّ
 عــلــيَّ أن انــفــرد 

ُّ
واملــحــبــني واألصـــفـــيـــاء. يــعــز

ــد مــنــهــم فـــي ذاكــــرتــــي، حــيــث تــزدحــم  بـــواحـ
اتها. وبذا يصبح األخ، واألخت،  بهم فضاء
ــفــــاد، اصـــدقـــاء ال يــفــارقــون  ــنــــاء، واألحــ واألبــ
البال أتحسس  . هم معي في 

ً
الــذاكــرة أيضأ

ما يعانون.
ــل  ـــة أكـــثـــر مـــن كـــتـــاب أعـــــود إلـــيـــه بــالــتــأمُّ ثـــمَّ
ــا، مــنــهــا »َكــلــيــلــة ودمـــنـــة«  ــانـ ــيـ والـــــــدرس أحـ
ــة  ــ ــزيَّ ــــع رمــ لــلــمــبــنــى الـــحـــكـــائـــي املــــتــــوائــــم مـ
شخصياتها، وأحداثها، ودواوين الشعراء 
املتنبي وأدونيس ومن الناثرين والساردين 

شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا نــهــايــة الــثــالثــيــنــيــات، 
ــّم عــلــى لــيــســانــس فـــي الــفــلــســفــة منتصف  ثــ
ــلـــى املـــاجـــســـتـــيـــر فــي  ـــّم عـ ــ ــيــــات، ثـ ــنــ ــيــ األربــــعــ

الخمسينيات.
ــاء بــــــارزة  ــ ــمـ ــ ــّرف عـــلـــى أسـ ــ ــعـ ــ ــــس تـ ــاريـ ــ ــــي بـ فـ
فـــي الــفــكــر واألدب؛ مــثــل جـــان بـــول ســارتــر 
وأنـــــدريـــــه جـــيـــد، وكــــــان مــــن بــــني أســـاتـــذتـــه 
فـــي الــجــامــعــة غـــاســـتـــون بـــاشـــالر ولــويــس 
مــاســيــنــيــون، وحــصــل عــلــى الـــدكـــتـــوراه من 
بأطروحة   1966 عــام  الــســوربــون«  »جامعة 
صدرت  وقــد  الجمال«،  »فلسفة  موضوُعها 
بعنوان  كتاب  في  نفسه  العام  في  الرسالة 
»التحديد الجمالي لإلنسان«، ثم عام 1989 

بعنوان »اإلنسان الشامل: فلسفة الجمال«.
العربي  »أشــعــار صــبــي« )1935(، و«أغــانــي 
)1954(، و«األفارقة يتساءلون«  املأساوية« 
مستقبل  ملك  هــو  و«بــرومــثــيــوس   ،)1955(
ــّر  والــــشــ ـــر  ــيـ ــخــ و«الــ  ،)1975( ــة«  ــيــ ــانــ اإلنــــســ
و«اإلســـــــــالم   ،)1968( الــــــقــــــرآن«  خــــــالل  ــــن  مـ
النبي«  )1972(، و«دفاعا عن  واالشتراكية« 
 ،)1980( اإلســــــــــالم«  ــة  ــفــ و«فــــالســ  ،)1978(
الـــخـــّيـــام«  و«عــــمــــر   ،)1985( و«الـــــغـــــزالـــــي« 
رســول إيــران العاملي« )1988(، و«الــخــوارج: 
و«فــالســفــة   ،)1991( ــــالم«  اإلسـ ديــمــقــراطــيــو 
اإلنسانية« )1995(، و«اإلنسان في اإلسالم: 

تاريخية وانفتاح« )2001(.

الجاحظ وسرده املوشى بالفكرة، والطرفة، 
حارتنا«  »أوالد  وروايــة  الذكّية،  لمحات 

َّ
وال

الكون  حكاية  ترميز  في  محفوظ  نجيب  لــ 
العجيبة على  الحياة  والــنــشــأة، وســيــرورة 

هذا الكوكب. 

■ ماذا تقرأ اآلن؟
- كتابا آخــر مــن حــــوارات الــشــاعــر إسكندر 
ة مع الشاعر وديع سعادة.  حبش، وهذه املرَّ
»نــثــر حــيــاة بــني ضفتني« يــقــود فيه حبش 
الــحــوار فــي عمق الــشــعــر، والــحــيــاة، والــفــن، 
ومـــا يــنــبــغــي بــصــددهــا. مـــع ســيــل ذكــريــات 
يسترجعها  وثــقــافــّيــة،  وبــيــئــّيــة،  شخصية، 
وديــع ســعــادة بشاعرية وعــذوبــة. مختوما 

بمختارات من شعر سعادة. 

■ مــــاذا تــســمــع اآلن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ربما  تضعف  والــغــنــاء  باملوسيقى  صلتي 
الغربة  للكتابة. وتدركني  بسبب انصرافي 
الــطــويــلــة الــتــي عــشــتــهــا، فــأســتــعــيــد بسبب 
الحنني املفرط، أغاني الجنوب العراقي الذي 
املوسيقى  أسرتي منه. تستهويني  تنحدر 
الكالسيكية. وأود استعادة قصيدة جبران 
ــنــــاي« بـــصـــوت فـــيـــروز الـــــذي ال  »أعـــطـــنـــي الــ
ها 

ّ
يبعد كثيرًا عن األوبرالية التي أحب. وألن

تذّكرني بطلبتي الذين استمعوا لها معي، 
بعد أن حللنا النص الشعري.

تصويب

باسم النبريص

العرب، من محيط  عندنا نحن 
لــخــلــيــج، كـــل مـــا هـــو »مــلــتــزم«، 

»محفوف باملخاطر«. 
ال غــــــرو أنــــــي أحــــــب االلـــــتـــــزام، 
ألنني أؤمن بأن األمل يجب أن 
ارتباط  بالبشر،  يكون مرتبطًا 
بالواقع  واألحـــام  بــأمــه،  الطفل 

وبتحوالته.
تــعــكــس  أن  يـــعـــنـــي  ــتــــــــزام  االلــــــ
املــشــاكــل املـــوجـــودة فــي الــعــالــم، 
ــع ما  تـــكـــون مــتــضــامــنــًا مـ وأن 

يحدث.
فـــــإذا كــــان لــديــنــا امـــتـــيـــاز أنــنــا 
ــة، بــــشــــرًا،  ــ ــدفـ ــ ــــصـ ــالـ ــ ولـــــــدنـــــــا، بـ
ووجدنا أنفسنا، بالصدفة، في 
ســيــاق حــضــاري قــاتــم، فكيف 
ــا أال نــلــتــزم بــضــحــايــا  ــهـ ـ

َ
ــنــا آن ل

هذا السياق املشتمل على إرث 
رأسمال استعماري؟ 

كـــيـــف نـــكـــتـــب بـــــراحـــــة، بــيــنــمــا 
يموت آالف الاجئني في البحر 

املتوسط؟
أليس علينا ككتاب أن نتعاون 
على األقل، مع الضحايا بإبراز 

قليٍل منهم وعنهم؟
ــادة الــوعــي، ولو  نــتــعــاون مــع زيـ

بوصة؟
أن نرسل ما يجب من رسائل 
هناك سعادة  يكن  لم  لو  حتى 

بريد مضمونون؟
فإذا شعر شخص ما بالتعرف 

على الرسالة، فا بأس بذلك؟
شكوى األدب ضرورية جدًا.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

رسم مالمح وجه منسي

قيامة الرواية

في »غاليري أجيال« ببيروت، يُفَتتح، بدءًا من الرابعة من عصر اليوم، معرض أعمال 
أخيرة للفنان اللبناني مازن رفاعي )1957(. كما يشير العنوان، يضّم المعرض، الذي 
يستمرّ حتى الرابع من كانون األول/ ديسمبر المقبل، عددًا من االشتغاالت التجريدية 

التي أنجزها رفاعي هذا العام.

)الصورة(  دمول  بول  جان  الباحثان  يقّدم  بباريس،  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  في 
وفيليب شالييه ندوة عند السادسة والنصف من مساء األربعاء، السابع عشر من 
الشهر الجاري، بعنوان عندما يكتشف الطّب واألركيولوجيا ِعلم التاريخ، يتحّدثان 

فيها عن تشكيل هذين الِعلمين خطابًا تاريخيًا حول بداياتهما وأدواتهما.

الهوية، الخطاب الديني، والعلمانية في السياق العربي عنوان ندوة يقّدمها 
غد  مساء  من  الخامسة  عند  درويش،  الدين  حسام  السوري  الباحث  »زوم«  عبر 
األربعاء بتوقيت فلسطين، بتنظيم من »مركز خليل السكاكيني الثقافي« في رام 
سعيد أبو معال، وتدور  اهلل و»مركز األبحاث الفلسطيني« في البيرة. يدير الندوة 

حول سؤال الهوية في ظل االستعمار اإلسرائيلي.

يستضيف »غاليري مشربيّة« في القاهرة، حتى الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 
أشيائي المفّضلة، تشارك فيه ثالث عشرة فنانة مصرية  معرضًا جماعيًا بعنوان 
شابّة، في محاولة لإلضاءة على تجاربهّن الجديدة. من الفنانات المشاركات: آية 

جميل، وحبيبة حازم )اللوحة(، وهانية الغمري، وعليا بسيوني.

فّواز حداد

على  ها 
ُ
ومستقبل الــروايــة  آفــاق  تتكشف 

املــــدى الــطــويــل، لــيــس بــانــقــالبــات، حتى 
االنقالب الذي أحدثته رواية »عوليس« لـ 
جيمس جويس، لم ُيستوعب حتى اآلن، 
ــّرة واحـــدة،   مـ

ّ
ــكــتــب إال

ُ
وكــأنــهــا روايــــة ال ت

 ثــــــــّرة، فــي 
ً
ــكـــن مـــنـــحـــت الــــســــرد تـــجـــربـــة لـ

في  معتمًدا  فأصبح  الــالوعــي،  تداعيات 
الفن الروائي، لقد أغلق ثغرة. ظهر بقوة 
ــات فــولــكــنــر وفــرجــيــنــيــا وولـــف،  ــ فــي روايـ
املــربــك، لكنه أخذ  الــزخــم  وإن ليس بهذا 
الروائي،  أدوات  آنئذ بني  حجًما معتبًرا 
ا ال غنى 

ً
ثم تراجع مع الوقت، واحتل حّيز

عنه في الرواية.
لم يمر على الفن الروائي مثل هذا الخرق 
الخمسينيات  فــي  لــكــن  الــكــبــيــر واملــثــيــر، 
عاصفة  الــروايــة  ستشهد  والستينيات، 
الــروايــة،  تقتلع  أن  تكاد  تهّب من فرنسا 
خــــــــــرى ال 

ُ
ــل أ ــحـ ــتـ حـــســـبـــمـــا عــــرفــــنــــاهــــا، لـ

نعرفها، كانت مع قدوم روائّيي »الرواية 
مــقــّدمــتــهــم، آالن روب  الــــجــــديــــدة«، وفــــي 
غرييه وميشيل بوتور وناتالي ساروت، 
بــحــيــث بــــدا وكـــــأن زمــــن مـــن ســبــقــهــم قد 
 

ّ
مضى، ولم يعد بلزاك وفلوبير وزوال، إال
قبل  ي، 

ّ
والتشف لالنتقاد  ــا صالحة 

ً
أهــداف

مواراتهم في التاريخ إلى غير ما عودة، 
 نجيًبا لالقتداء بهم، أو 

ً
فلم يعودوا مثاال

إليهم. وأصبحت الساحة  حتى اإلشــارة 
الجديدة  الــروايــة  لفرسان  ملًكا  الروائية 

الفرنسية.
الرواية  له  الــذي رّوجــت  التجريب  بر 

ُ
اعت

الـــجـــديـــدة، تــجــديــًدا لــهــا، وانــعــكــس على 
الــســيــنــمــا، بــمــا ُدعـــي بــاملــوجــة الفرنسية 
الجديدة. ُكسرت بطبيعة الحال القواعد 
ــا، فـــــالـــــدعـــــاوى كـــانـــت  ــهـ ــيـ ــلـ املــــتــــعــــارف عـ
م الزمن بصورة  مشروعة مثل انتقاد تقدُّ
ــيــة، ومــحــاكــاة الـــواقـــع بــشــكــل دقــيــق، 

ّ
خــط

فقد كــان فــي النقل عــن الــواقــع واإلحــالــة 
كذلك  الفوتوغرافيا،  فــي  مــا يصّب  إلــيــه، 
اعــتــمــاد بــنــيــة روائـــيـــة تــقــوم عــلــى املــكــان 
ــة الـــشـــخـــصـــيـــات مــا  ــان ونــــمــــذجــ ــ ــ ــزمـ ــ ــ والـ
يحيل إلــى أنــمــاط بشرية عــاّمــة مــن دون 
خــصــوصــيــات، كـــذلـــك نــفــي عــلــم الــكــاتــب 
بــالــعــالــم الــداخــلــي لــإلنــســان، ومـــا يفّكر 
فــيــه، إضــافــة إلــى اّدعـــاء الـــراوي اإلحــاطــة 
ــيــة غير 

ّ
بــكــل شـــــيء. كـــانـــت املـــعـــرفـــة الــكــل

مقنعة، كذلك رفض الحبكة، طاملا الحياة 
إنما  الحياة  تحبكه  فما  بها،  تعترف  ال 
يـــتـــّم بـــصـــورة عــشــوائــيــة غــيــر مــنــتــظــمــة، 

العربي، رواياتهم بالتجريب إلى حدوده 
ــقـــصـــوى، وإذا بــــدا مـــفـــهـــوًمـــا، فـــال هــذا  الـ
تجريب وال رواية، اقتداًء بعمالقة الرواية 
وا على الشخصيات 

ّ
الجديدة الذين انقض

ــان والــحــبــكــة والــــســــارد...  ــزمــ واملــــكــــان والــ
لــإللــغــاء بدعوى  ًرا  مــبــرِّ التجريب  أصــبــح 
ــيــــب الـــقـــديـــمـــة املـــســـتـــقـــّرة،  ــالــ إزاحــــــــة األســ
والتبشير بجديد ينهال بكثافة الفتة من 

دون أن يشّكل إضافة حقيقية.
بــيــنــمــا اســـتـــطـــاعـــت الـــــروايـــــة الـــواقـــعـــيـــة 
احتواء تجارب الرواية الجديدة، بصرف 
الذين  النظر عــن الخالفات بــني رّوادهــــا، 
طــمــحــوا إلـــى اإلجـــهـــاز عــلــى الـــواقـــع، هــذا 
ره، لــكــنــه لــم يــنــجــح، وإن  مــا جـــرى تـــصـــوُّ

خلخل أركان الرواية، لكن استفادت منه 
الروائي،  بــأدوات  كثيرًا في إعــادة النظر 
إلى حّد أنه أضاف إليها، فانتقاد الزمن 
د مستوياته، وحرية الحركة  سمح بتعدُّ
مـــن املـــاضـــي إلــــى املــســتــقــبــل وبــالــعــكــس. 
أصبحت  للسارد،  العليمة  الــقــدرة  كذلك 
مــــحــــدودة، مـــع أنــــه ســــواء كــانــت الـــروايـــة 
تّدعيها أو تفترضها، ففي النهاية تعود 
إلى الروائي نفسه، أي هو الــذي يكتبها 
إن كانت محدودة أو مطلقة، وتعود إلى 

اختياراته، على أن تكون مقنعة.
وكان في شطط تيار »الرواية الجديدة«، 
انــتــقــال الــتــجــديــد والــتــجــريــب إلـــى النقد، 
والتبشير بموت الروائي، وموت الرواية، 
كــــانــــت مـــغـــامـــرة مــــن فـــــرط مــــا شــطــحــت، 
النقد  مــجــال  فــي  لــيــس  إلـــى فشلها،  أّدت 
فــقــط، وإنــمــا فــي انتشار الــروايــة وتــوالــد 
ــة الــواقــعــيــة  ــروايـ  الـ

َّ
ــّيـــني. لــم تــتــخــل الـــروائـ

أن  سعت، حتى 
ّ
ات عن واقعيتها بقدر ما 

الخيال بات من أدواتها األثيرة، ولم تكن 
 في استيعاب ما يخدمها.

ّ
قيامتها إال

)روائي من سورية(

وتحتمل عـــّدة وجــهــات نــظــر، مــع تنويع 
في املستويات، وليس كما نالحظه لدى 

الروائّيني الكالسيكّيني. 
قت ضجيًجا بعشرات 

ّ
قد حق وإذا كانت 

لــم ُيكتب لها االســتــمــرار  الـــروايـــات، لكن 
فــــي راديـــكـــالـــيـــتـــهـــا، وقـــــّدمـــــت تــــنــــازالت، 
أحــدثــت مــتــغــّيــرات، وكـــان مــن حسناتها 
التجريب  أبــواب  فتحت  أنها  وسّيئاتها 
على مــصــراعــيــه، ولــو كــان الــجــديــد ليس 
تجديًدا، بقدر ما هو تجّرؤ على الرواية 
باختراقات غامضة، ولقد كان للغموض 
ــراًرا كـــان على  ــ ــه ُيــخــفــي أسـ

ّ
ســحــره، وكــأن

ــاد يــؤّولــون 
ّ
الــقــارئ اكتشافها، يــؤّيــده نــق

الـــروايـــة عــلــى أكــثــر مــن وجـــه، فأصبحت 
الرواية حّمالة أوجه، قد تمنحها أبعاًدا 
ــضــفــي عــلــيــهــا حــمــولــة فــكــريــة ونفسية 

ُ
ت

وسياسية ودينية وعدمية.
ا 

ً
ومبالغ سامقة  مكانة  التجريب  ــخــذ 

ّ
ات

فــيــهــا، أصــبــح بــوســع الـــروائـــي إذا جـــّرب، 
ــا غــيــر مــطــروق 

ً
 طــريــق

ّ
االدعــــــاء بــأنــه شــــق

ــــات مـــن الــشــجــاعــة  فـــي عـــالـــم الــــروايــــة، وبـ
الرواية في عاملنا  املألوفة أن يبدأ شّبان 
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