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د .هاشم ميرغني

تحوالت الرواية السودانية
ّ
في التسعينيات وما بعدها
حتاول هذه الدراسة اإلمساك باملالمح العامة ملشهد الرواية السودانية يف التسعينيات وما بعدها.
وقد اس ُته ّلت بعرض مكثف للمسار التارخيي هلذه الرواية التي بدأت يف أربعينيات القرن املايض،
ً
قارة جمهولة بالنسبة إىل القارئ العريب.
ومازالت ،إذا ما استثنينا
أعامال قليلةّ ،

حاولت الدراسة حتديد بعض املحاور العامة التي رأت أن من املمكن أن تشري إىل خصوبة هذه
وحدة جدله مع الواقع التسعيني ،الذي ازداد تأز ًما بقيام انقالب حزيران /يونيو 1989
املشهد ّ
قائم إىل اآلن .ومن هذه املحاور التي ِ
الذي ما زال اً
تسم رواية ما بعد التسعينيات السودانية:
استثامر خمتلف تقنيات الرسد الروائي يف تنبه عميق خلصوصية هذا اجلنس الرسدي؛ بروز السرية
للمتخيل وينهل الروائي منه ويستعري بعض تقنياته ،كاإلحالة إىل
الذاتية كواقع مالمس يتسع
ّ
وقائع حقيقية؛ جدل االشتباك مع الواقع االجتامعي واالقتصادي؛ اللجوء إىل التاريخ كاستعارة
املهمش
كربى ّ
يفجر الروائي من خالهلا أسئلة الراهن؛ اختاذ املحيل مع ً
ربا للكوين؛ االشتغال عىل َّ
واملستبعد واملكبوت؛ كتابة اجلسد؛ بروز ظاهرة الكتابة النسائية عىل ما طفحت به من إشكاالت؛
َ
شعرنة الرسد ،وغري ذلك من مالمح الرواية السودانية يف ما بعد التسعينيات.

مقدمة
تعي هذه الدراسة ،وهي ختطو بحذر جتاه تيه موضوعها ،أمرين أساسيني:

األول ،عرس  -إن مل يكن استحالة  -اإلحاطة بخصوبة مشهد رواية التسعينيات وما بعدها ،بغنى
وتعدد فتوحاهتا وأطروحاهتا .لذا لن تنجو الدراسة من نزعة بانورامية جتاهد لإلمساك باملالمح العامة
مساراهتا ّ
هلذا املشهد الروائي الذي يمتد ما يزيد عىل عقدين من الزمان.

أساسا إىل القارئ العريب الذي ما زالت الرواية السودانية  -إذا ما استثنينا أعامل الطيب
موجهة
الثاين ،كوهنا َّ
ً
* أكاديمي سوداين.
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قارة جمهولة بالنسبة إليه .لذا من املهم اإلشارة  -ولو بشكل مكثف  -إىل املسار
صالح (ّ - )2009-1929
التارخيي هلذه الرواية التي ظلت تعاين ،منذ نشأهتا يف أربعينيات القرن املايض حتى اللحظة احلارضة ،آثار جتاهل
مرير يف حميطها العريب ،ومازال مسارها التارخيي واجرتاحاهتا اجلاملية وفتوحاهتا اإلبداعية مبنية للمجهول عند
القارئ العريب ،الذي خيتزل إبداع ّأمة بأرسها يف فرد هو الطيب صالح .هلذا السبب ،تُستهل هذه الورقة بعرض
ً
فاصال
موجز ملسار الرواية السودانية التارخيي ،رغم صعوبة حتديد هذا املسار جلملة أسباب ،من بينها أن هناك
زمنيا بني تاريخ كتابة الرواية وتاريخ نرشها ،نسبة إىل إشكاالت النرش املعقَّدة يف السودان ،وافتقار الكاتب
ً
ممهد لنرش إنتاجه .هكذا ،نجد أن الرواية ربام تقبع عند صاحبها أعوا ًما قبل أن جتد طريقها
طريق
إىل
السوداين
ّ
إىل القراء ،وآية ذلك أن أغلب الباحثني درج عىل اعتبار رواية إهنم برش للرائد خليل عبد اهلل احلاج الرواية
السادسة يف تاريخ الروايات السودانية ،باعتبار تاريخ صدورها ،وهو عام  ،1960يف حني أن هذه الرواية ُكتبت
 بشهادة صاحبها  -عام  ،1954ومل يستطع نرشها إال عام  ،1960حينام وجد طريقة لنرشها يف القاهرة.وبذا ،فهي ثانية الروايات السودانية ريادة ،بالتزامن مع رواية هائم عىل األرض لألديب بدوي عبد القادر خليل
الصادرة عام  ،1954ما مل تكن األخرية قد ُكتبت قبل ذلك بأعوام ،بل إننا نرجح أن تكون رواية تاجوج ،لعثامن
هاشم ،وهي أول رواية سودانية ،قد ُكتبت قبل أعوام ً
أيضا من التاريخ املتداول ،وهو عام .1948

التتبع الدقيق ملسار الرواية السودانية هو ذلك التقليد «احلميد» الذي ي ّتبعه بعض دور
سبب آخر حيول دون هذا ّ
النرش ،وهو إمهال ذكر تاريخ النرش يف صدر منشوراهتا ،فنجد أن عد ًدا من الروايات صدر من دون تاريخ نرش،
مثل روايات االختيار للرس حممد طه؛ عدالة السامء لدرر أو سمرية مصطفى؛ االبتسامة األخرية جلعفر نرص؛
بركة الشيخ ملصطفى إبراهيم؛ االختيار لزينب بليل؛ أماديرا ألميمة عبد اهلل؛ اخلطوة األوىل ليوسف العطا ،وهو
يصعب من عملية وضع هذه الروايات يف سياقها التارخيي ،أو إعداد بيبلوغرافيا دقيقة للرواية السودانية.
ما ّ
كثريا من الروايات السودانية الرائدة التي صدرت يف اخلمسينيات أو الستينيات ُي َعد يف حكم
أضف إىل ذلك أن ً
املفقود ،ومن الصعب العثور عىل تلك الروايات حتى يف دار الوثائق السودانية أو يف املكتبات العامة ،وال مفر
أمرا شا ًقا
من بذل جهد كبري للحصول عليها من بعض املكتبات الفردية ،بل إن متابعة الروايات احلديثة ت َُعد ً
ومكل ًفا للباحث ،إذ ما من مكتبة عامة تلملم شتات هذه الروايات ،وتيسرّ سبل احلصول عليها.

المسار التاريخي
صدورا ،تاجوج ،استثمر األديب عثامن هاشم قصة «تاجوج واملحلق» ،وهي قصة
يف الرواية السودانية األوىل
ً
غرام شعبية شهرية جرت حوادثها يف رشق السودان ،وامتزج فيها احلب بالبطولة ،ومجوح العاطفة بالتقاليد
القبلية .كام استثمر فيها تقاليد املرياث العاطفي :حبكة عقدة الفراق بني العاشقني ،والنهاية املأساوية ،واملفردات
امللتهبة للقاموس الرومنيس ،وغريها ،يف بداية مشاهبة لبدايات الرواية العربية عمو ًما ،مثلام نجد يف رواية زينب
( )1914ملحمد حسني هيكل ( )1956-1888التي يؤرخ هبا بعضهم لفجر الرواية العربية ،لت ّتبع بعد ذلك
واقعيا ذا عالقة وثيقة بجدل املجتمع الصاعد ،كام نجد عند خليل عبداهلل احلاج ً
مثال يف إهنم برش ،وأيب
مسارا
ً
ًّ
بكر خالد يف بداية الربيع ( )1958والنبع املر ( ،)1966وملكة الدار يف الفراغ العريض ،التي اتسعت ملناقشة
قضايا املرأة وطبيعة نظرة املجتمع إليها يف ذلك الوقت والدفاع عن حقها يف العمل واختيار الزوج ،يف بداية
ناضجة للكتابة النسوية التي ستونع ثامرها يف ما بعد عىل يد روائيات أمثال ليىل أبو العال وبثينة خرض وزينب
بليل وأميمة عبد اهلل.
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وتنوعا بأعامل مثل عرس الزين ( )1962وموسم اهلجرة إىل الشامل ( )1966للطيب
وقد ازداد هذا التيار غنى
ً
صالح ،والنبع املر أليب بكر خالد ،وحدث يف قرية ( )1969إلبراهيم إسحق ،وهي األعامل التي أحدثت قفزة
نوعية كربى من رومنسية اخلمسينيات كروايات هائم عىل األرض ( )1954لبدري عبد القادر خليل ،وأبراج
احلامم ( )1958لفؤاد عبد العظيم ،وحتى تعود لشاكر عيل ،وغريها ،وإن ظلت رومنسية اخلمسينيات هذه
تناوش املسار الواقعي للرواية الستينية ،كام يتضح من روايات -بل من عناوين -مثل من أجل ليىل ()1960
للرس حسن فضل ،ولقاء عند الغروب ( )1963ألمني حممد زين ،وسخرية األقدار ( )1967ملحمد خمتار
حممد ،ورصاع ( )1968لعبد الفتاح خرض ،ودغدغة األمل ( )1968حلسن أمني ،وغريها.

تحوالت صوب الواقعية
ّ
رسخ لبنات مرشوعه
أما حقبة السبعينيات ،فقد شهدت بروز عدد من األسامء ،ابتداء من الطيب صالح الذي ّ
الروائي ،فأصدر موسم اهلجرة إىل الشامل يف طبعة واسعة عام  ،1971ثم بندر شاه بجزأيه :ضو البيت ()1971
ومريود ( ،)1976وإبراهيم إسحق الذي أصدر أعامل الليل والبلدة ( )1971ومهرجان املدرسة القديمة
( .)1976كام أصدر أبو بكر خالد القفز فوق حائط قصري ( ،)1976وأصدر عمر احلميدي جزيرة العوض
التي وصفها مجال حممد أمحد بأهنا «رواية السبعينيات يف العربية».
تنبه
شهدت هذه احلقبة شحوب الرومنسية ،وأضحت الواقعية بتياراهتا الكثرية سيدة املوقف ،وأصبح الف ًتا ّ
الروائيني العميق خلصوصية الرواية ومتايزها من غريها من األجناس األدبية؛ فلم تعد ،مثلام كانت عند بعض
عاطفيا عىل حوادث احلياة.
فجا آلالم الذات وآماهلا ،وتعليقًا
ً
أسالفهم من اخلمسينيني والستينيني،
عرضا ًّ
ً
كام شحبت روح اخلطابة والوعظ ،وخفتت تأوهات الذات ورصاخها ،وإن كانت الساحة الروائية مل ُ
ختل
من مناوشة تنهدات الرومنسية وهيجان عاطفتها ،كام هي احلال عند ك ّتاب أمثال عبد اهلل خوجيل وإبراهيم
عبد العزيز وفؤاد عبد العظيم ،الذين أخلصوا بشكل نادر إلرث اخلمسينيات الغاربة ،ومل يسمحوا لنصوصهم
-حتى رحيلهم  -بأدنى قدر من االنفتاح عىل مؤثرات عامل آخذ بالتغري.

ويف الثامنينيات برز جيل جديد ،فباإلضافة إىل الذين والوا كتابة الرواية من األجيال السابقة ،ظهر روائيون أمثال
وداعا ( ،)1985وبرشى هباين يف
إبراهيم بشري يف الرتاب والرحيل ( ،)1989وبابكر عيل ديومة يف اخلرطوم ً
مرسة ( ،)1986وغريهم.

انفجار التسعينيات
مهدت األعامل السابقة ،بالتآزر مع أعامل الطيب صالح وإبراهيم إسحق  -وتزام ًنا مع االنفتاح الكبري عىل
ّ
الرواية العربية والغربية  -لالنفجار الروائي الكبري الذي شهدته التسعينيات وما بعدها ،وجعلت من العسري
تعدد مساراته ،وانفتاح باب النرش الروائي عىل سعته ،وبروز
تشعب املشهد التسعيني بسبب ّ
اإلحاطة بكامل ّ
جائزتني سنويتني كبريتني للرواية مها :جائزة الطيب صالح لإلبداع الروائي برعاية مركز عبد الكريم مريغني،
وقد انطلقت دورهتا األوىل عام  ،2002لتكمل يف هذا العام  2012العقد األول من عمرها ،وجائزة الطيب
صالح العاملية لإلبداع الكتايب برعاية رشكة «زين» ،وقد انطلقت دورهتا األوىل عام .2010واجلائزتان كلتامها
سامهتا يف دفع عدد كبري من الروايات إىل ساحة املشهد الرسدي.
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حتوالت املشهد الروائي السوداين،
وألن من أغراض هذه الدراسة تقديم رؤية بانورامية للقارئ العريب بشأن ّ
وطبيعة جدله احلاد مع متغيرّ ات الواقع من حوله  -الواقع الذي ازداد تأز ًما بقيام انقالب اجلبهة اإلسالمية يف
 30حزيران /يونيو  1989يف ما ُعرف بثورة اإلنقاذ التي مازالت تمُ سك بخناق البالد يف أطول حكم شمويل
كهم أساس يسبق التوقف النقدي املتفحص
يف تاريخ السودان ( 23عا ًما حتى كتابة هذه السطور )  -وذلك ٍّ
ألعامل روائية بعينها ،فستكتفي هنا بالعمل عىل إبراز أهم املالمح ،يف حماولة لإلحاطة بصدى هذا املشهد
وفتوحاته ،من دون أن نزعم اإلحاطة بخصوبة هذا املشهد وغناه غري املحتمل.
سمات رواية التسعينيات وما بعدها
تقنيات جديدة

جليا يف رواية التسعينيات وما بعدها املدى الواسع الستثامر تقنيات الرسد الروائي ،بعد االنفتاح الواسع
ظهر ً
عىل تقنيات الرواية العربية والعاملية ،وترشّ ب هذه التقنيات وامتصاصها يف تربة احلكي السوداين ،والوعي احلاد
بخصوصية الرسد الروائي؛ فرغم اشتباك هذه النصوص يف أغلبيتها  -كام سنرى -يف جدل حاد مع الواقع ،فإهنا
تشبثت بجاملياهتا ،وجاهدت يف تأسيس كتابة مغايرة ال تعيد استنساخ الواقع ،وسعت إىل ردم ُه ّوة االستاطيقي/
تعدد الرواة الذين يتناوبون عىل الرسد من زوايا رؤية
الفكري بام ُيثري الطرفني يف آن .ومن هذه التقنيات ،تقنية ّ
خمتلفة حول ذات املحكي ،مثلام نجد عند حممد بدوي حجازي يف باب احلياة ،حيث يتناوب الرواة األربعة خالد
عبد اهلل وفيفيان أبو ستلو وعامر بحر الدين ونادر كرف عىل إضاءة مسارات عالقتهم املتقاطعة بعضهم ببعض.

ويف روايات مثل أحوال املحارب القديم ملحمد احلسن البكري ،والفرقة املوسيقية وعصافري آخر أيام اخلريف
ألمحد محد امللك ،ينبني العامل الروائي بلبنات احللم واملخيلة وسحرنة الواقع؛ ففي عصافري آخر أيام اخلريف،
ً
املتخيل
مثال ،تتيح مثل هذه اللبنات للنص نعمة انفتاحه عىل رحاب عامل يزدهي بذوبان احلدود املتومهة بني
َّ
والواقعي ،بني الباطني واخلارجي ،لتتأسطر مفردات احلياة اليومية ،فيستخدم اجلاروف القتالع النباتات التي
تغذي جذوة انتشار احلزن ،واملريسة لوضع حواجز أخرى للنسيان أمام سطوة السأم النهاري الناجم عن تكرار
حوادث غري مشوقة .ويمكن للكلب بويب ،يف الفرقة املوسيقية« ،تضليل املوت يف الدروب املتشابكة لألشواق،
وإرباك ذاكرته يف متاهات النزوة والنسيان» ،ويامرس املوتى اخرتاقاهتم حلاجز احلياة الشفيف ليعودوا ،مرة
أخرى ،إىل ممارسة هنمهم احليايت غري املحدود ،ويقود اجلنون األليف شريا إىل إعداد عشاء خفيف من لبن املاعز
للموت ،يف حماولة لـ «إزالة اجلفوة املفتعلة معه بتنمية أوارص مهوم مشرتكة».
ً
منهال للروائي
السيرة الذاتية

يالحظ الناقد مصطفى الصاوي أن أحد مالمح الرواية التسعينية وما بعدها بروز السرية الروائية كمامرسة
إبداعية تزاوج بني السرية الذاتية والرواية ،كام يتجلىّ يف نصوص أمري تاج الرس املوسومة بــ مرايا ساحلية وسرية
الوجع بجزأيه(((.
لكن من املهم التفرقة هنا بني الرواية التي تنهل من السرية الذاتية ومتخيلها وتستعري بعض تقنياهتا ،مثل ضمري

 1مصطفى حممد أمحد الصاوي« ،املشهد الروائي يف السودان من التأسيس إىل التجنيس» ،يف :بحوث يف الرواية السودانية :أوراق
املؤمترات العلمية جلائزة الطيب صالح ( )2008-2003تقديم مصطفى حممد أمحد الصاوي؛ حترير أمحد عبد املكرم (أم درمان :مركز
عبد الكريم مريغني الثقايف ،)2010 ،ص .37
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املتكلم؛ اإلحالة إىل وقائع حقيقية ،شخصية أو عامة؛ البوح احلميم املبارش  ...إلخ .وبني السرية الذاتية أو
الغريية التي تتلبس بعض تقنيات الرسد الروائي ،يف إطار انفتاح ميثاق السرية عىل تقنيات هذا الرسد ،السيام
عند روائي مثل الطيب صالح يف نصه العالمة :منيس إنسان نادر عىل طريقته ،حيث استثمر الروائي قدرته
الروائية العالية إىل درجة المس هبا هذا النص أحيانًا ختوم الرواية ،وهو ما أثار سؤال النقد املزمن عن حدود
نصا هجي ًنا استعار من السرية الذاتية :احلضور املكثف
األجناس األدبية ،ودفع بعض النقاد((( إىل اعتباره ً
للكاتب ،وتذويت الكتابة ،والنظر إىل اآلخر من خالل األنا ،واإلحالة إىل وقائع وأسامء حقيقية خارج النص،
بينام استعار من الرواية تقنيات ،مثل بناء الشخصية ،وتناوب صوتني رسديني يف احلكي مها صوت منيس
تعدد سامهتا لتو ّلد لنفسها عد ًدا
وصوت املؤلف ،وتقنية الشخصية احلقيبة ،حيث متتح الشخصية من ثراء ّ
من الصور.

أما الروائي الذي متثّل السرية الذاتية أهم لبنات مرشوعه الرسدي ،فهو أمري تاج الرس ،الذي درس يف مرص ً
ناهال
من معني كتابة رسدية ّثرة من دون الوقوع يف أحابيل إعادة إنتاجها ،وخمرت ًقا حاجز املحلية بالنرش يف اخلارج.
وقد أصدر أوىل رواياته كرمكول الصادرة عن دار الغد يف القاهرة عام  ،1988ثم سامء بلون الياقوت عام
 ،1996ثم نار الزغاريد عن دار رشقيات يف القاهرة عام  ( 1998طبعة ثانية عن دار عزة ،اخلرطوم،)2001 ،
ثم مرايا ساحلية عام  ،2000قبل أن ينهمر سيل نصوصه الرسدية التي جاوزت العرشة.
يف سرية الوجع بجزأيه ،يفاجئ تاج الرس قارئه بذاكرة تفصيلية برصية شديدة الثراء ،تنقب يف تفاصيل برش
الرشق الواقفني يف مهب رياح «اإليتبيت» ،وعىل النقيض من أمحد امللك ،الذي يؤسطر أدق مفردات اليومي
والعابر يف واقعيته السحرية حيث تسكن األشياء اجلرف اخلطر حلدود الواقع ،حيتفي أمري هبذا اليومي ،كاش ًفا عن
مصو ًرا ذلك كله بسخرية ال مرارة فيها ،وبرضبات
بطوالته وعذاباته الفادحة ،عن شعريته التي ال تكاد ترى،
ّ
فرشاة خشنة ال تعبأ باللغة املصقولة .وحتى عندما ينزلق رسده أحيانًا إىل مصاف العادي والثرثري ،تندلع فجأة
سخرية ما نابعة من مكر الكتابة لرتفعه مرة أخرى إىل مصاف اإلبداعي واملغاير.

جدلية السياسي/السردي

ربام كان من أبرز مالمح رواية التسعينيات وما بعدها جدل اشتباكها مع واقع سيايس واقتصادي خانق تسوده
وحدة انخراطها يف ترشيح البنى السياسية واالقتصادية للسلطة واملجتمع؛ فقد كان من قدر هذه
قيم خمت ّلة،
ّ
الرواية أن تولد ُبعيد كابوس انقالب حزيران /يونيو  ،1989ولذا مل ُت َتح هلا نعمة التامدي يف أي مهوم مجالية
رصف ،بسبب رضاوة واقع ال يكف حلظة عن التسلل إىل تضاعيف النصوص والذوات .وباشتداد قبضة النظام
بتحالف سلطتي األكلريوس والعسكر ،شحذ النص سكاكينه يف مواجهة التحالف األشد وطأة عىل احلياة
املدنية حتى آخر قطرة فيها ،واملستهدف نواة اإلنسان السوداين عرب خطاب العقالين مغرق يف انفصامه عن
الواقع .ولذا يرى عامة النقاد أن رواية التسعينيات وما بعدها هي رواية «الواقع» بامتياز؛ إذ يرى أمحد عوض
ً
مثال أن رواية التسعينيات هي الرواية «التي يتشكل فضاؤها من معطيات الواقع وقسوته وتقاطعاته مع مفاهيم
التحديث وصعود القوى اجلديدة ،من أجل تغيري الواقع املاثل أمامها»((( ،وذلك ألن «القضايا السياسية ،أو
ذات احلمولة السياسية ،بمختلف جتلياهتا (جتربة النضال السيايس /جتربة املقاومة /جتربة السجن /جتربة احلركة

 2مصطفى حممد أمحد الصاوي« ،منيس إنسان نادر عىل طريقته ،نص أديب هجني» ،يف :بحوث يف الرواية السودانية ،ص  441وما بعدها.
 3أمحد عوض خرض« ،جدل الشكل واملحتوى :مقاربة نقدية لعالقات الرسد يف باب احلياة» ،يف :بحوث يف الرواية السودانية ،ص .580
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الطالبية )..حترض ،بصورة أو بأخرى ،يف معظم الكتابات الروائية السودانية يف فرتة التسعينيات»((( ،وهو أمر
ينسحب عىل األجناس الرسدية األخرى ،كالقصة القصرية ً
مثال ،كام أشار تقرير جلنة حتكيم جائزة الطيب صالح
للشباب يف القصة القصرية ،يف دورهتا األوىل  ،2009/2008حيث رأى أن أغلب القصص املشاركة اشتغلت
«عىل مهوم مشرتكة مثل احلرب األهلية ،وشبح الفقر ،والترشد ،واختالل القيم ،ومصادرة األحالم ،وغريها
من اإلشكاالت التي أفرزها واقع التسعينيات العصيب»(((.

وكان لذلك ثمنه الفادح أحيانًا؛ ففي غبار هذا الرصاع الضاري بني النص والسلطة ،مل تكن الغلبة دائماً
لنصية
ّ
النص األديب؛ فقد الحظ الباحث يف دراسة سابقة له بشأن نصوص تسعينية ألمحد امللك وبرشى الفاضل ،أن
ً
منشغال بفرط كثافته الداخلية
«فظاظة الواقع التسعيني قد ترسبت حتى املفاصل الداخلية للنص ،ومل يعد النص
لنصية
التي تفضح فقر العامل اخلارجي ،بل انشبك مع الواقع التسعيني يف جدل حاد مل تكن الغلبة فيه دائ ًام
ّ
النص ،أي الستقالله اإلبداعي الذي يمنحه صك رشعيته»((( ،ولذا ،أعاد النقد طرح سؤال أيديولوجية النص،
بحدة خماطر انزالق النص األديب إىل انغالق املنشور السيايس.
وواجه ّ

وعىل الرغم من إمكانية تفحص جدلية النص/الواقع عىل طيف واسع من الرواية التسعينية ،فإن بعض
حضورا الف ًتا لذاكرة هذه القراءة ،ألن هذه اجلدلية متثِّل سداها ولحُ متها ،روايات مثل الطريق
الروايات متلك
ً
إىل املدن املستحيلة ( ،)2000والضفة األخرى ألبكر آدم إسامعيل ()2000؛ ا َ
جل َن ُقو مسامري األرض ()2009
لعبد العزيز بركة ساكن؛ طائر الشؤم ( )1996وبذرة اخلالص ( )1996لفرنسيس دينق؛ الغنيمة واإلياب
( )1995ومندكورو ملروان حامد الرشيد؛ مسار األرساب ( )2005ملحمد الطيب سليم؛ باب احلياة ()2007
ملحمد بدوي حجازي .وعىل سبيل التمثيل ،فإن األخرية تنخرط يف هذا اهلم إىل درجة انزالق احلوار إىل احلد
الذي يمكنه أن يثري فزع مجاليي الرواية:
«يقول وكأنه يقرأ أفكاري :

يتحول إىل
 إن احلكومة تتهاوى هذه األيام .لقد بلغ الوضع االقتصادي أسوأ حاالته وتعاىل اهلمس ،وغداّ
رصاخ ،ثم زئري ،إهنا غضبة الشعب ،وستسقط احلكومة».

رد وهو يضم أصابعه متوعدً ا ،ثم يواصل حديثه وعيناه تشعان:
َّ ........
 آه ،لكم متنيت أن أكون يف تلك األيام هنا يف اخلرطوم! -وملاذا ؟!

 -حتى أنال رشف املشاركة يف إسقاط الديكتاتورية.

 -الديكتاتورية ؟؟!!

أحسست هبا متأل فمي .بدت يل الكلمة هائلة وعظيمة ألواصل تساؤاليت احلائرة:

 -وما هي الديكتاتورية ؟!

ٍ
مستنكرا:
بتعال وهو هيتف
تأملني ناجي
ّ
ً
 4خرض ،ص .580
 5جائزة الطيب صالح للشباب يف القصة القصرية ،العزلة وقصص أخرى ،تقرير جلنة التحكيم (أم درمان :مركز عبد الكريم مريغني
الثقايف ،)2009 ،ص .13
 6هاشم مريغني« ،النص عرب أسلوبية االنحراف »،يف :بحوث يف الرواية السودانية ،ص .127
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 -أال تعرف ما هي الديكتاتورية ؟!!

منفجرا:
صمت لربهة كأنه يستمتع بتشويقي ثم عاد
ً

 الديكتاتورية هي التسلط ،هي حكم الفرد ،هي قهر اجلامهري الكادحة بالقوة الغاشمة ،هي احلكومةاحلالية»(((.

هو حوار ال يمكن إدراجه يف سياق رسد حديث إال بقراءته من منظور مكر الروائي يف إدارة مثل هذا احلوار بني
متقدم يمثّله ناجي ،ووعي سيايس ساذج يمثّله الصبي – حينها  -نادر كرف .ولذا،
وعيني خمتلفني :وعي ثوري ّ
فهو حوار تعليمي يف املقام األول ،ولكن هذا الوعي الصبي يمكن أن يمثّل ً
أيضا الوعي املتأخر لقارئ ما حمتمل
يمكن أن يؤخر بإدراكه القارص هذا فجر اخلالص عقو ًدا ،والتايل ،فإن مثل هذا احلوار ال جيري إال عىل سطح
الرواية ومرغماً لفضح مثل هذا الوعيّ ،أما يف جممل الرواية ،فإن القمع الذي متارسه السلطة بدرجاته املختلفة
يذوب يف تضاعيف الرسد.

أما مسار األرساب ملحمد الطيب سليم ،فيمكن أن نرى يف ركن من عاملها الكبري قرية ود اهلدان وهي ترزح حتت
كابوس استرشاء مرض الرسطان بني أهاليها .وألن احلكومة نفسها متواطئة مع مافيا دفن النفايات اإلشعاعية
مكممة ،وألن الوعي يكاد
يف البلد ،أي إهنا نفسها من يشيع الرسطان بني مواطنيها ،وألن األصوات يف الداخل َّ
مغيبا بواسطة أالعيب السلطة غري املرئية ،مل يبق سوى املنظامت الصحية الدولية لتتصدى للرسطان،
يكون ً
ولذا ،فهي ختاطب ممثّل وزارة الصحة يف ما يشبه وثيقة حقيقية بالقول« :تبلغك اجلمعية الدولية ملرض الرسطان
بصفتك ممث ًّال عن مجهورية السودان أن معدالت اإلشعاع يف منطقة ود اهلدان معدالت خطرية للغاية ،ونعتقد
أهنا السبب احلقيقي وراء كل وفيات الرسطان السابقة يف املنطقة .ونويص برسعة إجالء سكان القرية ،وإبعاد
الكتلة اإلسمنتية التي ثبت لدينا بالدليل القاطع أهنا املصدر الرئيس وراء معدالت اإلشعاع املرتفعة .نبلغك
ً
إشعاعا ،وسنقوم
أيضا أن هذه الظاهرة تعددت يف عدة مناطق من الدولة ،ولدينا خرط تفصيلية باملناطق األكثر
ً
رسميا غدً ا»((( .أما رواية حدث ذات مساء قرمزي (خمطوطة) ألمحد عبد اهلل ،فيمكن أن متثّل
بتسليمها إليك
ً
فنيا دقيقًا لـ«جرائم» اإلنقاذ يف حقبة التسعينيات التي اهرتأت فيها قيم العدالة االجتامعية؛ فقد اعتمدت
توثيقًا ً
الرواية عىل الوقائع احلقيقية لفساد النظام وسلوك قادته ،وسعت عرب أكثر من  120صفحة إىل هدف واحد:
كشفه وتعريته .ويف جدران قاسية مللكة الفاضل« ،التي يمكن قراءهتا كبيان نبيل ضد تعذيب املعتقلني ،وامتهان
كرامتهم اإلنسانية ،اشتغلت الرواية عىل «تيمة» القهر السيايس الذي يتوسل التعذيب إلدامة سلطته ،ولكن
فنيا ،بل تعثّرت برمل التقريرية واملبارشة والفجاجة
الرواية مل تستطع  -رغم نبل قضيتها  -أن تنهض بذلك ً
فنيا من
العاطفية وفقر األدوات الفنية ،ودفعت الثمن الفادح ّ
لتغول األيديولوجيا عىل الفن ،فبدت كأهنا قادمة ً
متت إىل حساسية الرواية احلديثة بصلة.
حقبة ال ُّ
التاريخ كاستعارة كبرى

باللجوء إىل التاريخ كاستعارة كربى ،يستطيع الروائي أن يفجر أسئلة املشهد الراهن من دون الوقوع يف انغالق
رشاكه ،مثلام نجد عند احلسن البكري يف أحوال املحارب القديم ( )2004وأهل البالد الشاهقة وسمر الفتنة؛
ففي روايته األوىل ،التي فازت بجائزة الطيب صالح لإلبداع الروائي يف دورهتا األوىل  2004/2003واختذت
 7حممد بدوي حجازي ،باب احلياة (أم درمان :مركز عبد الكريم مريغني ،)2007 ،ص .235
 8حممد الطيب سليم ،مسار األرساب (ود مدين :رشكة اجلزيرة للطباعة والنرش املحدودة ،)2005 ،ص .223
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(((
مرسحا هلا إذ راوحت بينها وبني مالبسات الواقع الراهن ،استطاع البكري أن يشيد أسطورته
من فرتة الفونج
ً
اخلاصة التي انفتحت عىل املوروث الشعبي والصويف ،واألعراق السودانية املختلفة ،وجغرافيا السودان بغاباته
وسهوله وحيواناته ،وعبقرية املحكي الشعبي وأساليب الرسد الشفوي ،ودجمتها بيرس يف تقنيات رسد تضاهي
وتفرده الرسديات الكربى يف العامل ،وهو ما واىل عمله يف طقس حار ( ،)2011حيث تنهار التخوم
حداثته ّ
املصطنعة بني األزمنة الثالثة.

ً
تقليبا
ّأما الرواية األكثر
توغال يف استنطاق التاريخ ،وقراءة ما تم قمعه أو جتاهله يف أوراقه الرسمية ،واألكثر ً
ملواجعه فهي رواية فركة ( )2010للروائي طه جعفر؛ إذ تفتح الرواية امللف الرسي لتجارة الرقيق ،وجمتمع
العبيد يف فرتة تارخيية حتددها بام قبل االستعامر الرتكي-املرصي للسودان ( ،)1885-1821وعرب سرية فركة
بنت سلطان ود رشيف ود رحال ،سلطان جيل الرتوج ،التي خيتطفها النهاضة من جبل الرتوج ل ُتباع للمك
يف سوق شندي .ومن خالل لغة أسيانة مرهفة ،حتاذر خطر الوقوع يف شباك إدانة ال رسدية لواحدة من أكثر
ً
انحطاطا :جتارة الرقيق ،تنفتح الرواية لتمزج بني األسطوري والواقعي ،التارخيي والراهن،
املامرسات البرشية
السلطوي والشعبي ،األنثوي والذكوري ،اجلسدي والروحي ،لتفتح عني بصرية القارئ عىل سعتها عرب خميلة
رسدية رشسة ال تفقد بوصلة رهافة حكيها.

جسرا للكوني
المحلي
ً

مسارا إىل اإلنساين والكيل
من سامت رواية التسعينيات وما بعدها استبطان الواقع املحيل وأسطرته ،واختاذ املحيل
ً
والكوين ،مثلام نجد عند إبراهيم إسحق يف جممل أعامله الروائية ،كرواية أخبار البنت مياكايا ( ،)2000ووبال
يف كليمندو ( .)2001وعىل الرغم من أن كشوفات إبراهيم إسحق ما زالت حمجوبة عن مجهرة القراء ،بسبب
واسعا كشف بعض
صعوبة عامله املنزاح عن السياقات الرسدية السائدة ،فإن أعامله استقطبت حوهلا خطا ًبا نقد ًيا
ً
األهنار اجلوفية التي تغذي تربة حقوله الرسدية :أعامل فوكنر وجيمس جويس وغريمها.

أساسا من «لغته» التي حتتاج إىل مقاربة موسعة تعمل عىل سرب آليات
وربام كانت صعوبة عامل إبراهيم إسحق تنبع ً
ِ
اشتغاهلا ،وهو ما ال تسعه طبيعة هذه املقاربة بطبيعة احلال ،ولكن يمكن اإلشارة هنا بإجياز مخُ ل إىل بعض سامته
األسلوبية ،مثل :هتجري مفردات فصيحة لقلب هلجة دارجة والعكس؛ غرس الدارجة يف سياق فصيح؛ إطالة
ا ُ
جلمل وتشعيبها وانزياحها القصدي عن السياق املتعارف عليه يف الصياغة العربية؛ استثامر أصوات األلفاظ
الدارجة؛ غنى املعجم اللغوي اخلاص الذي يبني به عامله؛ المركزية الرسد ،حيث ال حيظى القارئ بخط صعود
واضح ليتبعه؛ اهتاممه احلاد بموسيقى الكلمة؛ إسالة القوانني اللغوية الصلدة لتناسب مزاجية الكاتب؛ تشابك
شخصياته؛ اللعب بزمن احلكاية؛ استخدام ا ُ
جلمل االعرتاضية والتقديم والتأخري وإهبام الضامئر ،إىل غري ذلك.

االشتغال على الهامش

اجتامعيا وإبراز بطوالته التي يكاد ال ينتبه إليها أحد ،وإعادته إىل صدارة املشهد ،كام نجد
املهمش
االشتغال عىل َّ
ً
عند منصور الصويم يف روايته ذاكرة رشير التي تنبش ركام الفئة األكثر هتميشً ا :املترشدين ،وأبكر آدم إسامعيل
الذي يشتغل عىل خطاب التهميش يف إطار جدلية القرية /املدينة يف جممل أعاملهّ .أما عبد العزيز بركة ساكن،
 9مملكة الفونج دولة إسالمية حكمت السودان يف الفرتة الواقعة بني أعوام 1237-910هـ و1821-1504م.
(التحرير)

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
تحوّ الت الرواية السودانية في التسعينيات وما بعدها

109

فيشتغل خطابه بشأن التهميش عىل صعيد آخر :تصادم القيم املجتمعية التي أسستها الثقافة العربية اإلسالمية
الوافدة عىل جممل احلراك الفردي واالجتامعي ،وهي القيم التي حتاول أن حتدد مسار حركة الفرد واملجتمع يف
يسمى املسكوت
غريبا أن تتعرض بعض أعامله للمصادرة -وهو ينبش يف تربة ما ّ
أدق تفاصيلها ،ولذا مل يكن ً
عنه يف هذه الثقافة -وذلك مثل روايته اجلنقو مسامري األرض ،ولكنها وجدت طريقها إىل القراء عرب وسائط
الشبكة الدولية وغريها من الوسائط يف عامل مل يعد من مهمة للرقابة فيه سوى أن تسهر عىل بؤسها.
حرائق الجسد

التحول يف رواية التسعينيات «االنكفاء عىل الذات ،وتب ّني الرغبات امللتهبة املحمومة ،واإلعالء
من مؤرشات
ّ
من شأن اجلسد ،وحترير املخيلة ،وطغيان البعد األيرويس» ،كام يتبدى يف روايات مثل الزمن الفضائي املعوج
( )2000لسيف الدين حسني بابكر ،وراحيل ( )2001ملحمد حسني هبنس( ،((1وهو املؤرش الذي يسم ً
أيضا
كبريا من الروايات العربية الصادرة يف العقدين األخريين ،ويمكن قراءته يف ضوء قمع الواقع ،وحرقة
عد ًدا ً
الرغبة يف حتريك مسكوت الثقافة العربية وقيمها احلاكمة ،وزحزحة الرقيب الداخيل املهيمن عىل خميلة الروائي،
واليأس من جهامة خارج رافض للتغيري ،واالستعاضة عنها باالنكفاء عىل لذائذ اجلسد ،أي االستعاضة عن
املهمشة يف الرتاث :الروض
احللم اجلامعي العسري التحقيق بجنان أحالم الذات ،وكذلك إضاءة اجلوانب َّ
ً
طويال لينفجر برشاسة
العاطر ،نزهة األلباب ،نوارض األيك ،ألف ليلة وليلة ،وإعادة االعتبار إىل ما جرى قمعه
لتسوي حساهبا مع قمع املجتمع الذكوري .ولكن يمكن
يف وجه قامعيه ،واندالع الكتابة النسوية التي هنضت ّ
ً
ومرتبكا يف
مجاليا عىل صعيد النصوص التسعينية ظل ضعي ًفا
القول بوضوح إن التحقق الفعيل هلذه األيروسية ً
ً
وبدال
تعمدت األيروسية ،أي التي اشتغلت عليها كـ «تيمة» جاهزة.
غالبه ،السيام يف تلك النصوص التي ّ
من اندالع هلب أيروتيكية جسدانية تفتح الروح عىل دناهنا الرسية وتدلق الوعي عىل جذر غرائزه ،برزت ّإما
فجاجة جنسية مصطنعة ،كام يف أغنية النار ( )2000لبثينة خرض ،حيث يمكن للقارئ أن يقع عىل سطور
مثل« :بنظرة رسيعة فاحصة أتسلق تكة رسواله وأنا أسبل جفني يف تصنع باحلياء ...يرمش برسعة وهو يسدل
ً
حماوال إخفاء االنتفاخ الفاضح يف رسواله»( ،((1أو حماولة استنساخ الطيب صالح عرب
طرف جلبابه فوق ركبتيه
عشوائيا يف جسد الرواية ،كام نجد ً
مثال عند حممد بدوي
جينات منتزعة من موسم اهلجرة إىل الشامل وزرعها
ً
(((1
حجازي يف باب احلياة ( ،)2007حيث اس ُتعريت غرفة مصطفى سعيد استعارة رديئة لتمثّل غرفة فيفيان ،
(((1
وإما
كام اس ُتعري حوار مصطفى سعيد مع آن مهند وصوحيباهتا ليجري بني فيفيان وخالد عبد اهلل  ...وهكذاّ ،
يتم إغراق األيروسيا بلزوجة طرطشة عاطفية تطيح اقتصاد الرسد« :ضممت خدهيا بني راح َتي ألغوص داخل
عينيها مستش ًّفا حجب الظالم ،كانت تذوب أمام نظرايت ثم مل أدر شي ًئا ،فقد جتاوزت وإياها السحاب.((1(»..
ولذاً ،
بدال من انتهاك الرسي واملكبوت واملقموع ،ينكفئ الرسد عىل إعادة إنتاج ما قيل آالف املرات من دون
أن يقرتب حلظة من تفجري أسئلة طال انتظارنا لصدى إجاباهتا.
10
11
12
13
14

الصاوي« ،املشهد الروائي »،ص .38
بثينة خرض مكي ،أغنية النار (اخلرطوم :دار سدرة ،)2000 ،ص .178
حجازي ،ص .44
حجازي ،ص .50
حجازي ،ص .52
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الكتابة النسوية
برزت الكتابة النسوية بشكل الفت يف حقبة التسعينيات وما بعدها .وإذا كانت الفرتة من األربعينيات البعيدة
حتى الثامنينيات مل تشهد ظهور روائية بارزة سوى ملكة الدار حممد عبد اهلل ( ،)1969 -1920وبعمل روائي
كبريا من الكاتبات إىل ساحة املشهد
واحد هو الفراغ العريض ،فإن حقبة التسعينيات وما بعدها دفعا عد ًدا ً
الروائي ،من بينها ،عىل سبيل املثال :زينب بليل ،بثينة خرض ،ليىل أبو العال ،أميمة عبد اهلل ،ليىل صالح ،عايدة
عبد الوهاب ،غادة احلاج ،سارة فضل  ..إلخ .وانخرط هذا اخلطاب النسوي  -يف غالبه  -برشاسة يف إشكال
اجلنوسة بألغامه املتعددة :فضح آليات اهليمنة يف جمتمع ذكوري يكرس بكل تفاصيله دونية املرأة؛ االشتغال عىل
ومهمشة ومست َلبةُ ،موقعة الرسد عىل أرض اجلسد األنثوي ،حيث تعرتك
الذات األنثوية باعتبارها ذاتًا مقموعة
َّ
نصوص تارخيية وتتقاطع مصائر قيم ال حد لتناقضاهتا؛ املالمسة احلميمة جلروح الذات وأغوار الباطن يف لغة
وغالبا ما يكون هذا
ال تكف عن االحتفاء بشعريته؛ االشتغال عىل «تيمة» «احلب» حتى استنفاد آخر قطرة فيها،
ً
احلب حب رجل «خمتلف» عن رصفائه من أفراد املجتمع الذكوري ،لتعيد الروائية إنتاج التبعية للرجل ،كأن
النص يميض يف خط مضاد للخطاب النسوي الذي حيتضنه.

وكان ال بد من أن يطفح يف بعض هذا اخلطاب النسوي الغزير كثري من اإلشكاالت عىل الرغم من إنجازاته التي
قدمها .ولعل من أبرز هذه اإلشكاالت التي تسم بعض أجزاء هذا اخلطاب:
ّ
• هشاشة التجربة الروائية عند بعض الكاتبات ،واالستعاضة عنها بـــ «بوح الذات» ،وعدم استثامر فتوحات
املنجز العريب والعاملي يف الرواية بعامة والرواية النسوية بخاصة ،فبدت التجربة كأهنا تعيد اكتشاف العجلة
بانقطاعها عن سلسلة الكشوفات الرسدية حلركة احلساسية اجلديدة التي حتكم ذائقة التلقّي اآلن.

• تأثر الرواية النسوية باملرياث الرومنيس الثقيل والعامر بغليان العاطفة وطوفان الدموع ،السيام عند نائلة فزع
يف املوت يف زاوية العشق (د .ت) ،وعند سارة فضل يف رسائل من فكتوريا (.)2009
• اإلشكال املعريف لبعض الكاتبات يف استيعاب صالبة مفردات اخلطاب النسوي ومكتسباته ،وفقر الوعي
هبويات األجناس األدبية املختلفة ،فترسبت إىل قلب اخلطاب الروائي اخلواطر اهلائمة واملقاالت واليوميات.
وغالبا إلضفاء ملسة «حداثية» عىل نص مغرق
• استعارة بعض التقنيات الروائية وزرعها يف النص كيفام اتفق،
ً
يف التقليدية .وعىل سبيل املثال الحظ الناقد حممد املهدي برشى أن النصوص التي تستدعيها بثنية خرض ملفتتح
فصول روايتها صهيل النهر ،أو إلدراجها داخل هذه الفصول التي متتد لتشمل املأثورات واحلكاية الشعبية وأبياتًا
شعرية قديمة ومعارصة ،أدت إىل ضياع «النص املركزي وسط هذا اخلضم اهلائل من النصوص واألشعار ِ
واحلكم،
غريبا عن النص املركزي ،إذ ليس من السهل استزراع نص يف جسد
فالنص الذي تستدعيه ال يأيت ً
عفوا بل يبدو ً
النص املركزي»(ً .((1
وبدال من أن يغتني النص بتعالقاته مع رصفائه ،فإنه يتصدع باكتشاف القارئ ملدى عزلته -أي
النص -عن هذه النصوص .وعىل سبيل املثال ،فإن نص النفري موقف اإلدراك ،الذي جازفت الروائية بوضعه
يف صدر روايتها ،فضح باكتنازه الداليل وكثافة لغته فقر لغة الرسد وانغالق دالالته؛ فبعد لغة النفري من قبيل:
«وقال يل :ما إىل معرفة طريق وال طرقات ،وال فيها طريق وال طرقات» ،ينحدر القارئ إىل مثل «اليوم سافر زوجي
عاصم ،سافر بعد أن أيقظ جذوة احلياة يف نفيس وقد خبا بريقها ،كنت طوال وجوده معي أتفادى احلديث عن
(((1
صوفيا يف سياق آخر.
تعبريا
عوديت معه إىل السعودية»  .لقد انحدرنا من العرش إىل الفرش ،إذا استعرنا ً
ً
 15حممد املهدي برشى ،الشمعة والظالم :دراسات ومقاالت نقدية (اخلرطوم :حصاد للطباعة ،)2004 ،ص .88
 16بثينة خرض ،صهيل النهر (اخلرطوم :سدرة للطباعة والنرش والتوزيع ،)2000 ،ص .7
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معرفيا
• إن االستغراق يف نمطية موضوعات ،مثل هجران الزوج أو قسوته أو غلظته ،وعزلة بعض الكاتبات -
ً
اجتامعيا  -وعدم وعيهن بطبيعة احلراك االجتامعي الذي جتاوز الكثري من «التيامت» القديمة ،قد حرم هذا
أو
ً
اخلطاب الروائي النسوي السوداين نعمة امليض ُقدُ ًما يف التحقق اجلاميل ألسئلته التي يطمح إىل طرحها.
 -شعرنة السرد

من املالمح البارزة لرواية التسعينيات وما بعدها يف السودان ما يمكن تسميته «شعرنة الرسد» ،أي استثامر
الطاقات القصوى للغة الشعرية إلدماجها يف الرشط الرسدي ،وهو أحد القواسم املشرتكة التي تربطها بالرواية
العربية احلديثة بعامة .وإذا كانت الرواية العربية التقليدية قد استعارت بعض السامت الشعرية يف الوصف
ٍ
برسد ذي طابع شعري باملعنى الواسع للشعري ..يف اجتامع الرسد
واإلحياء واملجاز ،فإن الرواية احلديثة «تقوم
واحلكاية والشخصيات واألحداث واألفكار (من الرسد) مع العواطف واألنساق املوسيقية أو التشكيلية (من
الشعر)»( .((1كانت الناقدة فريال جبوري غزول قد حددت مقومات هذه الشعرية الرسدية يف مثل :زئبقية
احلكاية؛ انفراط احلكاية أو التواري اخلربي؛ استقاللية الفصول؛ تكرار املوتيفات؛ تذبذب وجهات النظر
بسبب متازج الضامئر الرسدية؛ عدم استخدام عالمات تنصيص أو ترقيم؛ االعتامد عىل املحور االستبدايل املميز
للشعر ً
بدال من املحور السياقي املميز للخرب( .((1وهي مقومات يمكن رفدها بمقومات أخرى كثرية من مثل:
التوتر الرسدي؛ االنزياح؛ التكثيف؛ التعالق النيص؛ التضاد؛ تبئري الرسد؛ اإلصاتة (أي االشتغال عىل أصوات
الكلمة)؛ فتح النص عىل التدفق اللغوي لالوعي .ولكن هذه السامت وغريها تظل كلها جمرد إشارات ال
يمكنها قط أن تسرب غور قارة الشعرية ،السيام عندما تتآزر مثل هذه الشذرات مع حدس الروائي لتفتح الوعيه
النيص عىل سعته ،مثلام نجد يف نصوص مثل أحوال املحارب القديم وسمر الفتنة وأهل البالد الشاهقة للحسن
والدية
البكري ،والفرقة املوسيقية وعصافري آخر أيام اخلريف ألمحد امللك ،واخلطوة األوىل ليوسف العطا ّ
إلبراهيم سلوم ،وجممل أعامل الطيب صالح وإبراهيم إسحق وغريها من أعامل تستلزم أدوات أسلوبية لسرب
نفضل اإلشارة املكثفة إىل بعض إشكاالت
بعض عنارص مجالياهتا ،وهو ما ال حتتمله طبيعة هذه الورقة .لذاّ ،
الشعرية كام تتجىل يف نصوص أخرى غري املذكورة آن ًفا.
يف روايات مثل امرأة من حليب البالبل ملبارك الصادق وإلاّ شقيفة لكامل التوم من اهلل واملوت يف زاوية العشق
لنايلة فزع ،تربز إحدى إشكاليات شعرنة الرواية ،أو باألحرى التلقف املترسع ملفهوم الشعرنة :إغراق الرسد
يف فيض التهويامت الشعرية التي لن تقوى قط عىل اقتناص رشاسة العامل وكثافته ،وحتليق القاص يف عامل
شعري يغدو معه احلادث مناسبة للكشف عن إمكانات الكاتب اللغوية وقدرته عىل ابتداع الصور الشعرية،
َّ
ويوظف مللء خواء الداللة.
واالستسالم لغواية جمانية املجاز ،الذي يؤججه سعري العواطف املتقدة،
يف هذا العامل من إساءة شعرية الرسد يمكن أن نقرأ ً
مثال :

عليا تلميذي ملا سمحت يل بتالوة رهقي ،وغسل أحزاين كلها عىل ندى
«يف ذلك اليوم ...لو كنت تدركني أن ًّ
رؤياك يف ذلك املساء ،وما تاله من أمايس رشقكم املعطر بفوح السواقي ،املمسح بندى البحر الشفيف وجنيات
السواجن ...وقلت لنفيس حني رأيتك« :هذا هو اللون اخلمري .»..عيناك كانتا تبوحان بكل يشء ..ترسالن
 17نبيل سليامن ،فتنة الرسد والنقد (الالذقية :دار احلوار للنرش والتوزيع ،)1994 ،ص .107
 18سليامن ،ص .108
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كل أحزانك إىل املأل ،واملأل غافل عنها بالفتنة والولع الرتاب ..وحدي كان يلسعني حزنك يف بؤرة الشعور»(.((1
أو:
«كان هو رجل السعادة ،هدوء كلامته وعزفها املوسيقي ،لون برشته الذي حيتويني توهجه فيجذبني إليه كام فراشة
جيذهبا ضوء هلب فتنقاد إىل حتفها وهي تعلم ..غابت الدنيا منسجمة يف حلظة غامم ..جاءا الدنيا إيل ،ولكن عيني
السحب لثوان ،واحتضنت العامل كل العامل ،كله أحببته يف تلك اللحظة حتى احليوانات،
كانتا غائبتني ،ضمت ُّ
(((2
اجلبال ،البحار ،الكل تغري اسمه ،صار اسمه «حسن « .أعجب لذايت كيف مل ينبت يل جناحان ألطري؟» .

خاتمة
ال يمكن هلذه املقاربة لرواية التسعينيات وما بعدها أن تكتمل من دون اإلشارة بأسى إىل حزمة من اإلشكاالت

يم جتليات بعض النتاج الغزير حلقبة التسعينيات وما بعدها ،وهي إشكاالت كثرية سبقت
التي تطفو عىل ّ

مقاربتها يف دراسة لنا( ،((2ولكن يمكن -من دون االنزالق إىل رشك تكرارها هنا -أن نشري إىل أبرزها بإجياز،
التعيش من مائدة املنجز الروائي اجلاهز بحيث أتى بعض األعامل
مثل إشكاالت التهافت اللغوي ،وإشكال ّ
نتاجا لذات مبدعة حساسة ،تنسج نوهلا اخلاص بخصوصية رسدية تنضح
اجرتارا لقراءات سابقة أكثر من كونه ً
ً

تعدد أعراق هذا البلد ولغاته وهلجاته وأساطريه.
بدمها الشخيص امللتبس هبوية ّ

كام برزت إشكاالت أخرى ،مثل استعارة بعض التقنيات الرسدية عىل نحو منفصل عن منجمها املعريف الوثيق

اعتباطيا ،بل هي «وسيلة الكتشاف واستطالع
شكالنيا
جتريبا
ً
ً
الصلة بطبيعة التجربة؛ فالتقنيات الرسدية ليست ً

فنيا ..وهي تتعلق بكل ما يفرض عىل عامل الفعل من
القيم يف مساحة للتجربة تصبح بعد ذلك وألول مرة معطاة ً
اختيار وبناء وحتوير ،ومن حتديد نطاق وإيقاع خطو ،وجتعل تلقّينا لعامل الفعل أكثر ثراء ِ
وج ّدة»( .((2لكن ليس
يف إمكان هذه اإلشكاالت وغريها أن تطمس جت ّليات املشهد الروائي التسعيني وما بعده ،وهي التجليات التي

سبق أن أرشنا إىل أبرزها.
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