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كلمة

لتحرير

هنالك مقولة �شائعة يف الأو�ساط الأدبية متا ِر�س جلد احلراك النقدي وت�صف تفاعله مع املنجزات
الأدبية بعدم الكفاية ،و�أنه يتن َّكب عن املواكبة ،ويعجز عن امل�سايرة لأمواج ال تهد�أ من العناوين التي
تندفق وتطالعنا كل يوم .قد تكون هذه املقولة ال�س ّيارة قد ماثلت الدمغة و�صارت ل�صقة ثابتة كلما ُذكر
النقد يف طول الوطن العربي ،ك�أنه نقد للنقد ذاته .ولكن هل هي مقولة �صحيحة مت نقلها بالتكرار �إىل
�ساحة امل�س َّلمات؟
يف احلقيقة �إن كانت هذه ال�صفة مطلقة �إزاء النقد الأكادميي الذي يتل َّم�س املناهج وينزع نظرياتها،
وق�ص ورواية ،وغري ذلك يف بطون الأدب .فمن املمكن
ومن َثم يط ِّبقها على املنجزات الأدبية ،من �شعر ٍ ّ
�أن ُت�ست�ساغ عرب هذا املنظور ،ومن هذه الزاوية ال�ضيقة� .أما �إن ن�شدنا الف�ضاء املت�سع لكل متلقي،
قارئ ،يطرح وجهة النظر ،والر�ؤية ،ع َّما قر�أ ..فعرب هذا املنظور فال ي�سعنا اعتبار �أن هذا احلراك
غري م�ساير ملوكب املنجزات الأدبية ،ويف احلقيقة � -أي�ض ًا  -فهو نقد و�إن مل ميتاز باالقتفاء املنهجي،
واالقتبا�س من املراجع الأكادميية ،ولكنهه نقد وال يدخل حتت �أي م�سمى �آخر؛ يعتمد االنطباعية.
وعلى �إثر هذه الإ�شارة ،ثمة �إ�شارة �أخرى �إىل مدخل يكاد �أن يكون ثابت ًا يف كثري من الر�ؤى النقدية
التي تتناول املنجزات الأدبية ،ديباجة ي�ؤكد فيها �صاحب الر�ؤية �أنه لي�س ناقد ًا و�إمنا ميثل طرحه
انطباع القارئ .وهل ر�ؤى النقاد الأكادمييني غري انطباعات ُ�سقيت من مناهج ت�شمل انطباعات �أكابر
�أهل النقد وحتليالتهم وتنظرياتهم .فالأ�صل هو القراءة ال التخ�ص�ص ،فكل قارئ ال بد حتم ًا من
خروجه من املنجز بر�أي.
بالعودة جللد احلراك النقدي الأكادميي التخ�ص�صي ،امل�ستهدَف فقط حلجم ا�شتغاله يف ال�ساحة
الأدبية ،فبال�ضرورة �سوف يجد من ينظر فيه �أنه �ضئيل لأنه ال يمُ ثل جممل احلراك النقدي ،و�إمنا هو
جزء منه فقط ي�سري مع اال�شتغال النقدي املتمثل يف كثري من املدونات الأدبية ،ومواقع مراجعات الكتب
(مثل موقع ،)goodreads :و�آالف من كتاب املقاالت الأدبية .وهذه كلها ال تعتمد الأطروحات
املنهجية البحتة ،و�إن كان كثري من م�ضامينها ينم عن درا�سة ملواريث املدار�س النقدية املختلفة.
يف موقع ( )goodreadsالذي يكتب فيه الكتاب مراجعات للروايات ،دارت عدة مداخالت
عن ركاكة رواية ما ،هذه الرواية �سبق �أن ارتقت �إىل القائمة الق�صرية للجائزة العاملية للرواية العربية
(البوكر) ،ومل ين�س بع�ض املعلقني لكز جلنة التحكيم القائمة على رفع الروايات �إىل اجلائزة الختيارها
لهذه الرواية .ما ُق ِدّم من انطباعات يف ثنايا هذه الآراء امتاز باملو�ضوعية ،والنظر الفاح�ص .وبالطبع
ال تلغي مثل هذه الآراء النقدية دوافع اللجنة يف ترقية الرواية ،وال تطعن يف مت ُّكنها .ولكن تختلف زوايا
النظر حيث ي�صحب الناقد املتخ�ص�ص معه درا�سة تقنيات العمل ،ومدى مت ِّكن الروائي من �أدواته،
وا�ستخدامه عنا�صر ال�سرد وتوظيفها ،وغري ذلك من منظوره كمتخ�ص�ص م�ؤهل ،ميلك �أدوات متكاملة
للفح�ص والتقومي.
�إذا كان النظر �إىل احلراك النقدي بطريقة �شمولية ف�سوف جند �أن جلد النقاد املتخ�ص�صني ال
ي�ضيف �شيئ ًا ،هذا بفر�ض �أنه جلد من باب احلث والدفع لأداء دور �أكرث زخم ًا .فما �أكرث النقاد خارج
�أ�سوار التخ�ص�صية .وكما قال الروائي ال�سوداين �أ�سامة الطيب�« :إن مهنية النقد هي الت�ش ُّوف يف
املنجز؛ ال التخ�ص�ص».
َ
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دعوة للكتابة
نت�شرف بدعوة كافة الأُدباء والكتاب والنقاد للكتابة مبجلة
م�سارب �أدبية يف العدد الثالث ع�شر ،والذي �سي�صدر � -إن �شاء
اهلل  -يف الأول من �سبتمرب� /أيلول  ٢٠٢٠م.

حمور العدد الثالث ع�شر:

األدب األندلسي
من اإلمارة األموية إلى عصر الطوائف
ندعو للم�شاركة بالكتابة يف مو�ضوع املحور �أعاله كما نرحب مب�شاركة
الأدباء بالن�صو�ص الإبداعية ،عرب الأجنا�س الأدبية:
املقاالت  -الدرا�سات املُحكمة
ال�شعر الف�صيح  -ال�شعر ال�شعبي  -النرث
الق�ص�ص الق�صرية  -الق�ص�ص الق�صرية جداً
دليل التحرير بالمجلة:
ُ /١تر�سل املواد كحد �أق�صى يف � ١٥أغ�سط�س� /آب  ٢٠٢٠م.
 /٢يجب على الكاتب �إرفاق �صورة �شخ�صية مع املادة املُر�سلة ،وذكر الدولة التي ينتمي �إليها.
 /٣يجب �أال تتجاوز الدرا�سة  ٣٠٠٠كلمة ،واملقالة  ١٥٠٠كلمة.
� /٤أن تكون املواد الئقة املحتوى وتراعي الأخالق ،و�أال تتجاوز اخلطوط احلمراء يف طرحها لق�ضايا
الأديان والدول والأعراق.
 /٥مطابقة املعايري املُتعارف عليها يف الأجنا�س الأدبية.
 /٦احلر�ص على �ضبط و�سالمة اللغة.
ُتر�سل املواد للمجلة عرب الربيد الإلكرتوين:

masarebart2019@gmail.com
«المواد المنشورة ال ُتمثل رأي إدارة المجلة ،بل ُتعبر عن آراء كتابها»
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لمبدعي الفن والتشكيل
ندعو الفنانني والت�شكيليني ومبدعي فن اخلط العربي ،للم�شاركة ب�أعمالهم الفنية لعر�ضها
يف �صفحات «جملة م�سارب �أدبية»  ،على من يرغب يف امل�شاركة ار�سال �أعماله  -م�ص َّورة ت�صويراً
ً
وا�ضحا  -عرب الربيد الإلكرتوين للمجلة ،مع ذكر اال�سم الكامل والدولة التي ينتمي �إليها.
ُتر�سل اللوحات للمجلة عرب الربيد الإلكرتوين:

masarebart2019@gmail.com
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حوار مجلة

مع الروائي

د .أمير تاج السر
6

حاوره زياد محمد مبارك

خ�ص�صت جملة (م�سارب �أدبية) حمور العدد الثاين ع�شر من �إ�صدارتها لو�ضع م�سريته الإبداعية
َّ
حيث ال�ضوء ،ولل�سياحة يف عامل ال�سرد املده�ش الذي تف َّرد يف تفنينه ،وال�شاهد على ذلك حظوته
ممتد يحتفي برواياته وينتظر �سردياته ب�شغف.
ومنزلته عند قرائه ،وتتويجه من ِقبل جمهور ٍ
ُ
برباط �آ�صر ِة القرابة مع
الروائي والطبيب ال�سوداين املقيم بقطر� ،أمري تاج ال�سر ،الذي
ي�شتبك ِ
�أيقونة الرواية ال�سودانية الطيب �صالح.
القلم َّ
غ�ض ًا �أثناء املرحلة االبتدائية لت�سطري الق�ص�ص البولي�سية التي كان يقر�ؤها يف ميعة
امت�شق َ
العام ّي؛ الذي التقط �أهل
الطفولة .ثم �أرخاه �ساكب ًا ِمدادَه �أثناء املرحلة املتو�سطة يف �أوراق ال�شعر ِّ
التطريب بع�ض �شذراته وتغ َّنوا بها �أهازيج �شعبية .ف�أ�صدر
دواوين اللغة املحك َّية قبل �أن ينطلق يف م�ضمار اللغة
الف�صحى ب�أ�شعاره يف العام .١٩٨٥
ن�شر ق�صائده يف جمالت رفيعة م َّثلت من�صات ذاك العهد؛
مثل (القاهرة) و(�إبداع) و(املجلة) و(ال�شرق الأو�سط)،
حتى �أطلق روايته الأوىل (كرمكول) يف ِّ
حمط درا�سته
(القاهرة ُ )١٩٩٧م�س َّما ًة على قريته ،وم�سقط ر�أ�سه .ثم
انقطع بعدها عن الكتابة ل�سنوات طويلة؛ الن�شغاله يف مهنة
الطب واالرحتال بعد تخرجه.
ا�ست�أنف يف  ١٩٩٦م�شروعه الإبداعي بعد ع�شر �سنني
ِعجاف ،ف�ألقى ما اعت�صر ُه يف روايته الثانية (�سماء بلون
الياقوت) ثم تتالت ح َّبات امل�سبحة بتقا�سيم �سردية رفيعة:
(نار الزغاريد) ،و(مرايا �ساحلية) ،و(�سرية الوجع) التي
ن�شرت ُم�سل�سلة يف جريدة (الوطن) القطرية ،ثم (�صيد
احل�ضرمية) ،و(عيون املهاجر).
ثم كانت الطلقة التي ح َّققت رواج ًا وا�شتهار ًا عندما �ألقى
ما بيمينه ،روايته التاريخية ال�ضخمة (مهر ال�صياح) .ثم
�أتبعها برواية (زحف النمل) التي وقعت كذلك يف مواقع
الذيوع واال�ستح�سان ،وح َّققت �أكرب املبيعات يف معر�ض
القاهرة للكتاب الذي تزامنت معه ،ورب�ضت يف رفوفه.
ثم وا�صل �صعوده بروايات ال تقل فخامة عن �سابقاتها
ف�أ�صدر (توترات القبطي) و( )٣٦٦التي فازت بجائزة
كتارا القطرية لدورة  ،٢٠١٦و(�صائد الريقات) ،و(العطر
الفرن�سي) ،و(زهور ت�أكلها النار) و(�أر�ض ال�سودان ..احللو
واملر) ،و(�إيبوال  ،)٧٦و(طق�س) ،و(ا�شتهاء) ،و(منتجع
ال�ساحرات) ..وغريها من املنجزات.
ُترجمت منجزاته �إىل لغات متعددة منها الفرن�سية
والإجنليزية والإيطالية والإ�سبانية والفار�سية ،وو�صلت
روايته (العطر الفرن�سي) للقائمة الطويلة جلائزة الأدب العاملي املرتجم  ،٢٠١٦وو�صلت �أعماله
للقائمة الطويلة والق�صرية للجائزة العاملية للرواية العربية (البوكر) عدة مرات ،مثل ()٣٦٦
و(منتجع ال�ساحرات) .كما ر�شحت �أعماله يف قوائم جائزة ال�شيخ زايد للكتاب عدة مرات.
داعني
ونحن �سعداء جد ًا يف �إدارة جملة (م�سارب �أدبية) �إذ ز َّينا با�سمه الكرمي غالف �إ�صدارتنا هذه ِ
وحا ِّثني للأ�ساتذة يف كليات الآداب العربية ،والكتاب املخت�صني ،واملثقفني من الطالب ُ
و�شداة الأدب.
للنزول يف منجزاته ال�ستنطاق الن�ص م�ضمون ًا ودالل ًة ور�سال ًة؛ وملقاربته ،ومقارنته ،وحتليله ..مبا
وير�ضي املحبني.
ي�ش ِفي الغالئل ويروي الذوائق ِ
و�سعداء �أي�ض ًا بو�ضع م�سريته الإبداعية حيث ال�ضوء بهذه اللقطات احلوارية� ،سائحني على �أقتابه
يف عامل ال�سرد املده�ش الذي تف َّرد يف تفنينه .وب�أن نكون على قاب قو�سني من ذاته وخاطره ...ف�إىل
حوارنا..
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• نبد�أ من حيث �أمري ال�شاعر ،ابتد�أت التجربة الإبداعية لديك بال�شعر
قبل �أن تنحاز �إىل ال�سرد والرواية .ما هو ال�سر؟
�أمري تاج ال�سر :ال يوجد �سر يف ذلك ،فقد اكت�شفت قدرتي على كتابة ال�شعر
مبكر ًا ،و�أنا يف املرحلة املتو�سطة مبدينة الأبي�ض� ،شمال كردفان حيث كنا
نقيم ب�سبب عمل الوالد .كنت �أردّد �أغنية للراحل زيدان �إبراهيم ،و�أنا
�أقود دراجتي يف الطريق �إىل املدر�سة ،ن�سيت كلمات الأغنية ،ف�أكملتها من
عندي بكلمات وردت �إىل ذهني ،وحني و�صلت املدر�سة دونتها يف الورق
بفرح ،وقر�أتها لزمالئي ،يف اليوم التايل كتبت ق�صيدة �أخرى ،وهكذا
حتى �سميت �شاعر ًا ،وا�ستمر ال�شغف بال�شعر حتى ال�سنة النهائية يف
اجلامعة ،يف م�صر عندما �أح�س�ست بت�شجيع من �أ�ساتذة كبار ب�إمكانية �أن
�أكتب رواية ،وهكذا انطلق امل�شروع ال�سردي.
• كيف ترى التخييل
من ال�صورة ال�شعرية
�إىل امل�شهد ال�سردي،
بعبارة �أُخرى؛ ا�ستناد
الروائي ال�شاعر على
العبارة ال�سردية
ال�شعرية هل ُيعترب
ك�سب ًا للروائي من
�إتقانه لل�شعر؟
�أمري تاج ال�سر:
نعم �أكيد ،يف ر�أيي
الروائي ال�شاعر �أكرث
قدرة على التحليق يف
اخليال ،وا�ستدعاء
ال�صور اجلمالية،
لذلك تكون الكتابة
�أكرث �سال�سة .هناك
قراء ال يحبون ذلك،
وهذه لي�ست م�شكلة
على الإطالق.
الحظ �أنك ُمكثرِ ٌ
• ُي َ
يف كتابة الرواية
وحا�ض ٌر يف امل�شهد
الأدبي بالعناوين
دائم ًا.
اجلديدة
يقودنا هذا الن�شاط
�إىل ال�س�ؤال عن
الفجوة الزمنية التي توقفتَ فيها عن الكتابة ملدة ع�شر �سنوات.
�أمري تاج ال�سر :كنت �أعمل يف مهنتي يف ال�سودان بعد تخرجي من اجلامعة
ومل �أكن �أملك دقيقة واحدة� ،أ�ستغلها يف الكتابة� ،آخر الليل كنت �أقر�أ
يف الكتب التي �أح�ضرتها معي من م�صر ،ملدة �ساعة ،وال وقت �آخر �سوى
للمهنة .بعد ذلك اغرتبت يف قطر ،وجل�ست �سنوات عدة قبل �أن �أعاود
ن�شاطي الكتابي مرة �أخرى ،و�أنا م�ستمر ،كلما وجدت فر�صة للكتابة
وكانت عندي فكرة ،كتبتها ،وال �أهتم مبا يقوله البع�ض من �أنني غزير
الإنتاج ،هذه اجلملة ال تردّد �إال عندنا ،لأن الكاتب يف النهاية موظف يف

الروائي
الشاعر أكثر
قدرة على
التحليق
في الخيال
واستدعاء
الصور
الجمالية

8

حرفة الكتابة ،وال غرابة �إن �أنتج فيها.
• داللة الأحرف الأوىل ل�شخ�صية الروائي (�أ .ت) يف رواية (�صائد
الريقات) قادت كثري ًا من القراء �إىل تب ِّني فر�ضية �أو احتمال �أن �أمري
رمز ًا بالأحرف الأوىل من ا�سمه .هل ميكننا
تاج ال�سر يروي عن نف�سه ُم ِّ
اعتبار �أن هذا االحتمال جزء ممتد من الرواية ُكتب بدهاء؟
�أمري تاج ال�سر :نعم�( ،أ .ت) فيه �شيء مني ،طقو�سه يف الكتابة بع�ضها
ي�شبه طقو�سي ،وقد نوهت مرار ًا �إىل �أن الكاتب ال بد �أن ي�ضع �شيئ ًا من
حياته التي عا�شها ويعرفها داخل ن�صو�صه.
• �أمري تاج ال�سر الكاتب للمقاالت ،هذه الإطالالت رفيعة امل�ستوى
عرب �أوراق �صحيفة (القد�س العربي) اللندنية وغريها من ال�صفحات
املدندن يف
ومواقع ال�شبكة التي تعر�ض نثار ر�ؤاك يف ال�سرديات وتنظريك ِ

وهو كتابة الواقعية الغرائبية ،واملزج بني الواقع
والأ�سطورة والأخذ من امليثولوجيا ال�شعبية ،مع
ا�ستخدام رائحة ال�شعر .هذا �أ�سلوب اخرتته
و�أحبه ،وقطع ًا يجد هوى لدى البع�ض ،و�أي�ض ًا ال
يجد هوى لدى البع�ض الآخر.
• �س�ؤال م�ستهلك نطرحه ملزيد ا�ستهالك؛ عن
املقارنة بني امل�ؤلف العربي وامل�ؤلف الغربي ،ملاذا
رغد من ريع الن�شر،
يعي�ش ُك َتّاب الغرب يف ٍ
هم
بينما تمُ ا َر�س الكتابة يف الوطن العربي مثل ٍ ّ
ثقايف ال للربح؟
�أمري تاج ال�سر :هو هكذا ،و�أجبنا على هذا ال�س�ؤال
ع�شرات املرات ،الكتابة يف بالد العرب غالب ًا بال
جدوى ،وقليل
من تبت�سم له
ويحظى ب�إيراد
ثابت ،واجلوائز
حني ت�أتي ،تعترب
تعوي�ض ًا منا�سب ًا
جتد
لذلك
�ضغط ًا كبرياً
على اجلوائز
والتقدمي لها� .أنا
كنت حمظوظا
حني دخلت كتبي للتعليم وقرر بع�ضها يف مناهج
عديدة منها املنهج الربيطاين ،الذي دخلته رواية
�صائد الريقات ،وبالرغم من ذلك ال عائد كبري.
ثمة �شيء مفقود بني املنطق والال منطق ،ال
�أعرفه حقيقة.
• قائمة طويلة هي �سجل الأطباء الأدباء منذ
ما قبل ابن �سينا و�إىل يو�سف �إدري�س ونبيل
فاروق و�أحمد خالد توفيق ،وغريهم ممن ال
ميكن ح�صرهم .ما عالقة الأدب بالطب؟
�أمري تاج ال�سر :وهذا �أي�ض ًا �س�ؤال متت الإجابة عليه
ع�شرات املرات ونقول دائم ًا ،ال عالقة بني هذا
وذاك ،هي جمرد م�صادفات� ،أن يخرج من بني
الأطباء كاتب� ،أو يدر�س كاتب الطب كما حدث يف
حالتي� ،أنا �أكتب قبل درا�سة الطب ،عموم ًا الطب
ميدّنا باحلكايات والعوامل املختلفة وال�شخو�ص،
وهذا ما يفيد يف الكتابة.
• ن�شرتَ عرب دور ن�شر كثرية ،مثل (ها�شيت
�أنطوان) و(الدار العربية للعلوم نا�شرون) و(تويا)
و(اختالف) و(�ضفاف) و(ال�ساقي) و(�أثر)
و(ثقافة) و(بلومزبري) ،و(العني) ،و(الآداب)
وغريها ...هذا التجوال يدفعنا �إىل اخلو�ض يف انطباعك عن الن�شر يف
الوطن العربي.
علي �أن �أدفع لدور الن�شر كي تن�شر يل،
�أمري تاج ال�سر :يف بداياتي كان ّ

كتاب
(سيرة
الوجع)
يدرس
لطالب
البكالوريا
الفرنسية
في
المغرب

حد
عواملها .هذه املقاالت مت ِّثل لونية كتابية نقدية �إىل ٍ
حدّثنا عن التنظري عرب هذه ال�شرفة ،وعن عالقة
ماِ .
�أمري الروائي بالن ّقاد.
�أمري تاج ال�سر :هي لي�ست نقد ًا بقدر ما هي وجهات
نظر �أحملها و�أ�شاركها الآخرين ،وحقيقة كتبت
املقاالت ،وبع�ض املواقف مبكر ًا ،ومن تلك املقاالت
خرجت حكايات كنت كتبتها عن فرتة عملي يف طوكر،
جمعتها يف كتاب (�سرية الوجع) الذي جنح ،والآن يتم
تدري�سه لطالب البكالوريا الفرن�سية يف املغرب� ،أي�ض ًا
جمعت مقاالت عديدة �أ�صدرت منها خم�س كتب حتى
الآن ،وعندي ما ميكن �أن �أ�صدر منه كتابني �آخرين.
• انتزاع رواياتك لر�ضا الأع�ضاء يف جلان التحكيم
هو من مثريات الإعجاب .دعنا ن�س�أل عن �سر الو�صفة الناجحة التي
ت�ضفي على الرواية مذاقها يف مطبخ �أمري تاج ال�سر؟
تو�صلت لأ�سلوبي ال�شخ�صي ،مبكر ًا،
�أمري تاج ال�سر :ال �شيء حمدّد� ،أنا ّ
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وحدث ذلك يف روايتي الأوىل والثانية والثالثة ،وتغيرّ الو�ضع بعد ذلك،
الآن �أن�شر ب�شروطي ،وحيث �أرغب ،لذلك �أعطي �أعمايل لدور متنوعة
بغر�ض تنويع الن�شر ،لكن عموم ًا ها�شيت �أنطوان هي املحطة التي �أتكئ
يف ظلها الآن.
ً
• دفع اجليل اجلديد من امل�ؤلفني  -خ�صو�صا يف م�صر  -الرواية
يف ف�ضاء الفانتازيا و�أدب الرعب .مما جعل النقاد على ف�سطاطني
بني القبول والرف�ض �إزاء النمط املو�ضوعي لهذا النوع من الرواية .من
يحدّد امل�ضامني؟ الروائي �أم الناقد �أم القارئ �أم الع�صر؟ وما هي
الذي َ
املحدّدات احلاكمة لتم ُّيز ع�صر ما بالرواية التاريخية؟ وع�صر �آخر برواية
ِ
البطل الواحد؟ ورواية امللحمة وامليثولوجيا ،وغريها؟
�أمري تاج ال�سر� :س�ؤال مهم ،و�أقول لك ال �أحد ي�ستطيع �أن يتح ّكم يف
تذ ّوق النا�س للكتابة
مبختلف �أنواعها ،يف
�أي زمن تنجح �أعمال
من جميع امل�ستويات،
وال تنجح �أعمال
�أخرى ،وحتى الآن،
ويف هذا الزمن املتخم
بالوقائع املرعبة
والهلع ،والال معقول،
ميكن �أن تنجح رواية
رومان�سية ،و�أعتقد
روايتي  ))٣٦٦التي
تتحدث عن الع�شق،
جنحت كثري ًا.
• رواية الطيب �صالح
(مو�سم الهجرة
�إىل ال�شمال) هي
مثل الرقم ال�صعب
واملُرت َقى الوعر� ،أو
ال�سقف الذي مل
يدركه م�ؤلف للرواية
يف ال�سودان؛ وهذا
من حيث الن�صيب
يف العاملية .حتى
اجتالت هذه املكانة
التي احتلتها الرواية
تف�سريات كثرية.
باملقابل ،كيف نف�سر حمل َّية الرواية ال�سودانية  -غالب ًا  -وعدم امتالكها
جلناحني يحمالنها للتحليق يف املحيط العربي َب ْل َه العاملي؟
ً
�أمري تاج ال�سر :هذا ال�س�ؤال عن ال�سقف ال �أحبذه ،وقلت مرارا� ،إن طرحه
يف هذا الزمن غري جمد� ،أنا ل�ست حتت �سقف ،وو�صلت �أعمايل لع�شر
لغات الآن ،وهناك غريي من الكتاب ال�سودانيني ،و�صلوا للقارئ العربي
والعاملي �أي�ض ًا وح�صلوا على جوائز مثل ب�شرى الفا�ضل ،وبركة �ساكن
ومن�صور ال�صومي واحل�سن بكري ،وبثينة خ�ضر.
• ندلف �إىل حيز املكان يف روايات �أمري تاج ال�سر؛ �أحياء الكرتون

أنشر
بشروطي،
وحيث
أرغب ،لذلك
أعطي
أعمالي
لدور متنوعة
بغرض تنويع
النشر
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يف رواية (�إيبوال  ،)٧٦والبلدة ال�شرقية يف رواية (ا�شتهاء) ،ومدينة
ال�سور يف احلدود ال�سودانية  -امل�صرية يف رواية (زهور ت�أكلها النار)...

وغريها من الأحياز املكانية .هل تعترب �أن املكان ي�سقي الرواية؟ �أم �أنه
مبثابة امل�سرح لل�شخ�صيات والأحداث؟
�أمري تاج ال�سر :املكان يف ر�أيي هو هوية الرواية فحيث تدور الأحداث
ميكنك �أن تعرث على الهوية ،وهذا مو�ضوع ناق�شناه يف ملتقى فل�سطني
الثالث للرواية ،وعندي �أماكن خمتارة للروايات ،بع�ضها واقعي مثل مدينة
بورت�سودان ،وطوكر ،و�أنزارا يف اجلنوب ،وبع�ضها متخ ّيل مثل �سلطنة قري
يف جزء م�ؤمل من حكاية.
• هل ميكننا �أن نقر�أ روايتك (� )٣٦٦ضمن ت�صنيف الر�سائل
الأدبية؟
ً
�أمري تاج ال�سر :طبعا وكتب عنها النقاد من هذه ال�صفة� ،أي �صفة

الر�سائل.
ً
• كتب �أحد قرائك يف موقع (قودريدز) مع ِّلقا على كتابك (�ضغط الكتابة
ن�صه« :هنا وبهذه امل�صداقية
و�سكرها ..كتابات يف الثقافة واحلياة) ما َّ
التي ال � ُّ
أ�شك بكل حرف نطق بكمالها� ..ستجد احلبل ال�سري الذي يربط
يقدّرها القارئ بقدر ا�ستفادته
تاج ال�سر بالكتابة ..هذه امل�شاركة التي ِ
�صح التعبري،
منها .كل مقال عبارة عن انعكا�س متحرك لواقع �ساكن� ،إن َّ
فهو مينحك ر�أيه حول موا�ضيع تهمك �أيها القارئ و�أيها املحب للكتابة
 دون �أي �صعوبةتذكر  -فا�شتغاله
ب�سط لتد ِّلل
النقدي ُم َّ
نف�سك بفهم م�شاعره
وت�أييدها ،ورغم
لم يحدث أن
�إنها مليئة بن�صائح
تربوية �أدبية �صارمة
تعاليت على
�إال �أنه ي�سحبك
قارئ ،وأعرف
ملنطقته بهدوء تام،
مقاالت ُتقر�أ بفرح
تمام ًا أنك تكتب
لأنها ُكتبت بفرح! لن
وتبحث عن
تفارقك الب�سمة لأنك
املع ِّني الأول بكل كلمة
قارئ لما تكتبه،
ُكتبت بهذه املقاالت
ول�ست �أبدًا ببعيد
وتلك المقاالت
عن املوا�ضيع التي
أكتبها بتلقائية،
تدور حولها»� ..أوردنا
التعليق على طو ِله
وأعتبرها
لن�صطاد ما ين�ضحه
وجهات نظر
القلم من ٍرد مبحاذاة
قارئ يق ُّر ب�أبوة �أمري
ٍ
تاج ال�سر لقبيلة
النا�شئني يف منابت
الكتابة.
�أمري تاج ال�سر� :شكراً
للقارئ ،و�أنا حقيقة
ً
من الكتاب املحبني ل�صداقة القراء ،ودائما عندي �أ�صدقاء �أقر�أ معهم
و�أبادلهم الآراء ،ومل يحدث �أن تعاليت على قارئ ،و�أعرف متام ًا �أنك
تكتب وتبحث عن قارئ ملا تكتبه ،وتلك املقاالت �أكتبها بتلقائية ،و�أعتربها
وجهات نظر كما قلت لك ،و�إن �أفادت �أحد ًا ،فهذا �شيء ي�سعدين.
• ما الذي �أردت �أن تعك�سه عرب روايتك احلديثة (غ�ضب وكنداكات)
عن ثورة دي�سمرب ال�سودانية املجيدة؟ وكيف ت�ست�شرف الآفاق الثقافية
ع ِقب الثورة؟
�أمري تاج ال�سر :نعم ،غ�ضب وكنداكات� ،سرد متخ ّيل ملا حدث يف دي�سمرب
 ،٢٠١٩حيث تنف�سنا احلرية ،وهي حتية مني لل�شعب ال�سوداين كله ،حتية
لل�شباب الذي كافح وانت�صر ،للن�ساء املحاربات اجلميالت ،لل�شهداء
الذي رحلوا وبقوا م�صابيح تنري الطريق ،وكنت �أمتنى �أن ت�صدر الطبعة
ال�سودانية التي اتفقنا عليها ،لوال ظروف الوباء ،عموم ًا �أمتنى �أن يقر�أ
الأ�صدقاء يف ال�سودان قريب ًا.
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مقاالت محور العدد

«الرواية إذ تتفيأ ظالل التاريخ»
رؤية د .أمير تاج السر للرواية التاريخية
زياد حممد مبارك – ال�سودان
يف مقال للروائي د� .أمري تاج ال�سر ب�صحيفة القد�س العربي وقف
فيه على �إحدى وظائف الإبداع معترب ًا �أنها من �أهم منظومات الكتابة
املوجهة يف التوثيق لأحداث تاريخية� ،سواء كانت تلك
الإبداعية .وهي َّ
الأحداث اجتماعية� ،أو �سيا�سية� ،أو اقت�صادية ،وفنية �أي�ض ًا ،جنب ًا �إىل
جنب مع كتابة التاريخ الر�سمي الذي يقوم عليه الأكادمييون وكتبة
التاريخ .وذلك حتى ت�صري املادة التاريخية �أكرث مالءمة للقارئ من
التاريخ اخل�شن ال�صارم.
وهذا التعليل ُت�ضاف �إىل وجاهته فوائد �أخرى ،حيث �أن التاريخ يف
�أ�ضابريه القدمية يق ُّل املنك ّبون عليه ،وفيه غري الأحداث ال�شهرية كرثة
من الأحداث واملواقف التي غيرّ ت جمرى التاريخ ومع ذلك مل تبلغ �سقف
ال�شهرة والذيوع .فهي مواد طازجة اللتقاط �إبداعي ينف�ض ما تراكم
على �أوراقها من غبار ،ويد�سرها يف قوالب �إبداعية مثل الرواية.
ورمبا حتاول الرواية التاريخية طرح ما يع ُّد من مباحث فل�سفة التاريخ
التي ُتعنى مبعنى التاريخ وقوانينه واجتاهاته .فالرواية التي ت�ستوحي من
�أحداث ال�سجالت التاريخية ،حتمل ر�ؤية امل�ؤلف لهذه الأحداث ،وهنا
يقدّم من خالله احلدث التاريخي
يكمن فارق بني املو�ضوع والر�ؤية َ
م�سقي ًا بعنا�صر الكتابة الإبداعية و�أهمها اخليال الذي يك�سبها �إيراق
الأدب وق�شابة الكتابة.
هذا عن الأحداث املقتطفة من الوقائع املا�ضية ،وهناك �ضرب �آخر
غري ذلك من الرواية التاريخية ،ي�ستند على التاريخ املتخ ّيل من بنات
خواطر امل�ؤلف .وهو ت�صنيف وقف عنده �أي�ض ًا د� .أمري تاح ال�سر يف مقال
عن كتابة التاريخ روائي ًا بكتابه (�ضغط الكتابة و�سكرها ..كتابات يف
الثقافة واحلياة) ،بقوله�« :أحتدث عن النوع الآخر من الكتابة التاريخية،
�أي النوع الذي ال يعتمد الوثيقة ،وال يحفل مبا كتبه امل�ؤرخون كثري ًا ،هنا
ميكن للروائي يف هذا النوع من الكتابة �أن ي�صنع خمطوطات خا�صة
بن�صه ،ووثائق هو من كتبها ،وحتيل �إىل تاريخ مل يحدث �إطالق ًا �إال داخل
الن�ص الذي ُكتب ،ولكن يوهم القارئ ب�أنه تاريخ حقيقي».
ويبدو على �ضوء هذا الت�صنيف مدى الإجحاف الذي ميكن �أن تتع ّر�ض
له رواية تاريخية ما ،عندما تتم حماكمتها باملقارنة ر�أ�س ًا بر�أ�س مع
املكدّ�سة يف خزانة التاريخ .للعثور – من ِقبل الناقد – على
ال�صفحات َ
اختالفات بني الأحداث الروائية والأحداث املطمورة حتت غبار ال�سنني.
وهذا جراء تناوله للرواية التاريخية على �أنها من النوع الأول املطابق
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للتاريخ ،بينما هي تنتمي �إىل التاريخ املُتخ ّيل الذي �صنع امل�ؤلف قبته،
ون�سج حتتها عامله الذي يريد.
مثل هذه الكتابة التاريخية نلم�سها يف رواية مارخدر لعمر ال�صامي،
ومثل هذا التناول نلم�سه يف القراءة النقدية لإبراهيم �إ�سحاق �إبراهيم
حيث اعترب �أن ال�صامي (ي�شر�شح) تاريخ ال�سودان لفرتة حدّدها بني
حا�صرتني من املائتني وخم�سني عام ًا قبل امليالد وحتى احلا�ضر.
والرواية يف �أحيازها الزمانية جميع ًا هي متخ ّيلة ال تحُ ا َكم هكذا ،وال
ُتعترب من قبيل هدم التاريخ والعبث ب�أحداثه �إال من باب الع�سف وعدم
متييز الت�صنيف الذي ذكره د� .أمري ،والذي فيه �سعة للم�ؤلف ومتّ�س ٌع
لن�سل اخليال.
يف حديث مع �صديقة روائية �أ�شركتني يف مطب برواية تعكف عليها
للبحث عن �شخ�صية تاريخية كخلفية ذات �صفات معينة ت�ؤدي دور ًا يف
الت�أ�سي�س لأحداث تنخرط فيها �شخ�صيتها املعا�صرة .كان التف ّكر يف
ال�شخ�صية املنا�سبة ماتع ًا .و�سوف �أنتظر بفارغ ال�صرب انتهاء الرواية
لأرى هذا التاريخ املقبور وهو م�شحون بدفقات الإبداع التي تبعثه �إىل
احلياة يف عامل الرواية.

�أجزم �أن االتكال على اخليال لن�سج �شخ�صيات و�أحداث ومن َثم
تقدميه كت�أريخ متخ ّيل؛ هو �أ�سهل من كتابة التاريخ �إبداعي ًا كما هو
بنف�س �أحداثه .ورغم �أن الأحداث هي جاهزة ،وي�ضيف �إليها امل�ؤلف يف
مطبخه ما يرى وجاه ًة يف حاجته له من عنا�صر روائية .ولكنها ت�شغل
رف من امل�ؤرخني ورواتهم ،ويت�سع
امل�ؤلف بالبحث يف كتب التاريخ ،وال َغ ِ
له املجال كلما ّ
توغل فيما اختلفوا يف روايته ،وت�ضاربوا يف ر�ؤيته .ومثل
هذا كثري جد ًا .فما كتبه اليعقوبي يف تاريخه عن �أحداث بعينها يخالف
�سجله ابن كثري والطربي .وما كتبه الفار�سي عالء الدين عطا ملك
ما ّ
اجلويني كاتب خانات املغول ووزيرهم ،عن جنكيز خان يف كتابه (جهان
گ�شاي)� ،أي فاحت العامل ،لي�س هو نف�سه ما كتبه ابن الأثري يف (الكامل
ي�سجل �أنه �أحجم ُمعر�ض ًا عن الت�أريخ لهم
يف التاريخ) عن املغول وهو ِّ
لعدة �أعوام .ثم عندما كتب عن جائحتهم قال« :فيا ليت �أمي مل تلدين،
ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت ن�سي ًا من�سي ًا ..فلو قال قائل �إن العامل
منذ خلق اهلل – �سبحانه وتعاىل – �آدم و�إىل الآن مل يبتلوا مبثلها لكان
�صادق ًا ،ف�إن التواريخ مل تت�ضمن ما يقاربها وال ما يدانيها» .وهم عنده

– املغول – �أعظم من فتنة الدجال.
�سجل من خمتلف الزوايا ،فهناك من
�إذن فامل�ؤلف يجد �أن التاريخ ُي َّ
ي�ؤرخ ل�سلطان الغزاة وهيبتهم ،وهناك من يقف على طرف الدماء التي
غ�سلوا بها الأر�ض التي م ّرت بها جيو�شهم .وهنا �ألتقط ن�صيحة ق ّيمة
للم�ؤلف �أزجاها له د� .أمري« :على الكاتب �أن يقيم ملدة طويلة يف �أجواء
الفرتة التي يود �صناعة تاريخ موا ٍز لها� ،أن يعي�ش يف اجلو ال�سيا�سي الذي
كان �سائد ًا ،بكل ح�سناته وعيوبه».
من جانبه ينحاز د� .أمري تاج ال�سر للرواية التاريخية املتخ ّيلة:
«�شخ�صي ًا� ،أميل لكتابة الرواية التي تكذب �إبداعي ًا ،وتن�سج الفخاخ
الوهمية» .ومع ذلك فهو ي�ؤكد�« :إن يف التاريخ عوامل خمب�أة دائم ًا ،ورمبا
تكون �أكرث �إدها�ش ًا من عوامل متوفرة يف الزمن املعا�صر».
• مقال لأمري تاج ال�سر (من وظائف الإبداع) ،القد�س العربي.
• مقال (كتابة التاريخ روائي ًا) ،كتاب (�ضغط الكتابة و�سكرها..
مقاالت يف الثقافة واحلياة).
• (الكامل يف التاريخ) البن الأثري.
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الروائي السوداني أمير تاج السر
في روايته (مرايا ساحلية)..
خفية تحلق بنا
انعكاسات الماضي بلغة
ّ
إلى فضاء ساحر
�أمين دراو�شة  -الأردن
يف قراءة غري عابرة لن�ص حداثي للروائي ال�سوداين �أمري تاج ال�سر
بعنوان (مرايا �ساحلية �سرية مبكرة) ن�صل �إىل حد االندها�ش �إنه ن�ص
ُخ ّط بري�شة فنان �ساحر ،حتى ليخيل لنا �أن ما قر�أناه ما هو �إال �أ�سرار
مدفونة تنك�شف لنا بلغة خفية �أقرب �إىل ال�شعر منها �إىل النرث.
وملا كانت وظيفة النرث تتجلى يف املفهومية والعقالنية والت�صويرية فقد
�أرتفع بنا �أمري تاج ال�سر �إىل الوظيفة ال�شعرية التي تتجلى فيها مالمح
وجدانية وعاطفية وانفعالية وت�أثريية .هذا الت�صادم بني اللغتني النرثية
وال�شعرية �أحدث دوي ًا هائ ًال دفع بالكاتب �إىل �إبداع هذا الن�ص.
�ستده�شنا براءة الن�ص وعطره املتدفق .ملاذا ال�ساحل ولي�س ال�صحراء؟
لأنه الهجرة �إىل االكت�شاف والبحث عن الذات ،بد ًال من �صحراء قاحلة
تنهكنا بجفافها وعط�شها ..ويف الهجرة �إىل ال�ساحل �سنجد �أقدامنا
با�ست�سالم �إىل واقع رمبا �أف�ضل؟
هذا الن�ص يبهرنا من القراءة الأوىل حتى ن�شعر �أننا ال نقوى على تركه..
وقبل الن�ص �أبهرنا العنوان «مرايا �ساحلية» فماذا تعني املرايا؟ وما هي
الدالالت املت�شابكة بينها وبني ال�ساحل؟! �إذ تنبئ كلمة مرايا باالنعكا�س،
والداللة القائمة على �أمناط �شتى من التماثل والت�شابه ،فهي ت�شع بدالالت
هائلة« ،االنعكا�س /املا�ضي /الفقدان� /شهوة اللقاء /احل�سرة».../
بينما يقف الراوي «كاتب الن�ص» �أمامها تارك ًا احلقيقة من خلفه ،في�شكل
حائ ًال بني احلقيقة واخليال ،واملر�آة لتقوم بدور العاك�س للما�ضي البعيد،
ومن هنا ت�أخذ «املرايا» القائمة بدور العاك�س للما�ضي دور ًا هام ًا حتكي
لنا حكاية «املدينة ال�ساحلية».
تتدفق بداية الن�ص على ل�سان الراوي �أمري تاج ال�سر كاتب الن�ص ،ليعود
بنا �إىل الذاكرة بكل ما فيها من �أحداث وتناق�ضات ،ليحكي لنا حكاية
عجت باملهاجرين �إ�ضافة �إىل �سكانها الأ�صليني،
«املدينة ال�ساحلية» التي ّ
«مدينة ر�سمت حكايتها ..بنت �أحياءها ،واحت�ضنت مالمح �سكانها.»..
احت�ضنت املهاجرين من ال�شرق والغرب وال�شمال واجلنوب ،واحت�ضنت
قبائل جريانها ،واحت�ضنت �أجنا�س ًا وطبقات و�أ�صول عربية وغري عربية،
حملية وغري حملية.
ابتد�أت احلكاية (باملجذوب عزيزو) وانتهت (بود العازة) امل�سافر احلي.
وبني هذا وذاك ترتاكم ال�شخو�ص برتكيز عال وقدرة لغوية فائقة تت�ش ّكل
بعجينة اللغة وعطرها ،وح�سب طبقات املجتمع ،وت�صور لنا احلياة
االجتماعية يف ال�سودان ذلك الوقت ،والتح ّوالت التي طر�أت عليها بعد
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طغيان املدنية والر�أ�سمالية ،تعرف على �أبعاد ال�شخ�صية اخلارجية
والداخلية واالجتماعية ،ونتعرف على طرائق تفكريها وخوا�صها ال�سلوكية
ونلمح بو�ضوح العالقات املتبادلة مع الفرد والتناق�ضات واالجتاهات
الفاعلة يف تكوين ال�شخ�صية .فثمة براءة ال تنف�صل من املثالية لدى
ال�شخو�ص الذين يتحركون وراء وجع قلوبهم .لكل منهم غ�صة قدمية
تهاجر به ،وجعل اخلطو اجلديد �أمر ًا البد منه ،والزمن يفتح نف�سه على
املدى واحلكاية.
لقد جمع لنا (�أمري تاج ال�سر) �شخو�ص ًا �أ�صبحوا عطر ًا مميز ًا من عطور
الطريق وكما �أبدع يف ر�سمهم �أبدع �أي�ضا يف و�صفهم ليك�شف لنا �أ�سرارهم
املدفونة ب�سحر الكتابة وتدفقها� ،أكرث من ثمانني �شخ�صية مل ت�شكل
ازدحام ًا بقدر ما �ش ّكلت انبهار ًا .ولكل �شخ�صية من ه�ؤالء ف�ضا�ؤه امل�ستقل
وعاداته وتقاليده وجن�سه ووظيفته تتك�شف لنا من خالل حرمة �أو عالمة
�أو �شرخ �أو ت�صرف �أو خالف ذلك.
ال�شخو�ص ال رابط بينها ،وال يوجد تغليب �شخ�صية على �شخ�صية �أخرى
�إال فيما ندر وهذا ما ال نعهده يف ال�سابق ،بتقنية جديدة ،منحها �أمري تاج
ال�سر م�ساحة يف روايته اجلديدة.
�إن تن ّوع ال�شخو�ص يف هذا الفن امل�ستحدث و�إبرازهم بالعمق املطلوب ـ
غري املعهود ـ من حيث احلركة واللبا�س والباطن كاالنفعاالت النف�سية
وما يت ّولد عنها من �سلوك �سيء ،واالهتمام بتحليل الذات النف�سية
وا�ستنباطها والتعمق يف �أغوارها� ،أوقع فينا الده�شة واال�ستغراب ،تعدد
ال�شخو�ص  -تعدد الوظائف ،فلكل �شخ�صية وظيفة يف املجتمع ال�ساحلي
فهناك املت�سول وبائع الأحذية والطبيب واملمر�ض والفرا�ش والقبطان
واملت�سكع والتاجر والل�ص واللحام واملدر�س والطباخ والدالل� ...إلخ.
ال�شخو�ص عند (�أمري تاج ال�سر) تنقر�ض وتختفي ومتوت مما يوقعنا
يف �شباك التف�سري والتعليل ،فهذا (عزيزو) قد �سكن حفرة بال ا�سم
حتت �أ�شجار امل�سكيت املاحلة ،وهذا (العم حمزة) قد اختفى ومل يعرث
له على �أثر ،وهذا (جمعة اجلامع) قد انقر�ض �أي�ض ًا كما (العم حمزة)
وهذا (طاهر الكالم) �صاحب العرو�ض املبهرة بتقليد �أ�صوات النا�س
واحليوانات وحكاية النكات يف�ضي به الأمر �إىل املر�ض والعجز لرياوغ
اخليط �إبرته ،وينام وم�سبحته حتت ر�أ�سه ،وي�صحو ليبحث عن �إبريق
ماء� ،..إنه قطار العمر مي�ضي بنا فبعد �شباب وحيوية حتيلنا ال�سنون �إىل
عاجزين ال ن�صلح ل�شيء.
�أما الو�صف فقد اتخذ �أبعاد ًا غري تلك التي عرفناها يف فن الو�صف،

فنحن نلحظ فيه ك�شفا للحالة النف�سية لل�شخ�ص
املو�صوف« :فهذا عزيزو واملجذوب ،مندلق ًا بني
الوعي والغياب� ،أمامه كتب و�أقالم ..ومن فمه
املحلى باجلوع ت�سقط ثقافة جمذوبة .من �أنت
يا عزيزو؟ ،من �أنت يا طويل و�أ�شعث ،ومدغدغ
القدمني؟ ..ومفرت�ش ًا فظاعة الدرب ..ال ترد
ال�سالم؟ ل�ست من ال�شرق �أبد ًا ،وال من ال�شمال
�أبد ًا ..ك�أنك من اجلنوب لكن فيك ف�صاحة مل
ت�صل (الرجاف) وال (مريدي) وال (جوبا)..
ك�أنك من الغرب لكن عطر الغرب ال يغلف
جلدك».
ويف مكان �آخر جند الو�صف التايل ل�شخ�صية
(�آدم كذب)« :كذلك كان �آدم كذب ابن
ال�سبيل الدائم ،الذي ظل ثالثني عاما ي�شوه
حكمة ال�صدقات بق�صة مرتبكة عن ح�ضوره
�إىل ال�ساحل من �إحدى اجلهات يق�صد جتارة،
و�سرقة �أمواله و�أمتعته ،وحاجته �إىل مبلغ �صغري
من املال من �أجل تذكرة القطار حتى يعود �إىل
�أهله.»..
وهناك �أمثلة عديدة ال يت�سع املجال لذكرها،
تدلل على براعة تكمن ال�سر من �آليات الو�صف،
مبا يحيل ن�صه �إىل رحابة جتمع خيوط ال�سرد يف
يده هو دون �أن تنفلت بعيد ًا عنه.
وكما �سحرنا �أمري تاج ال�سر ب�شخو�صه فقد
�سحرنا ب�أمكنته �إذ �شكل املكان لديه هاج�س ًا
قوي ًا حينما �أبرز جماليته بدقة و�صفه ،وكما
عجت بالأمكنة
عجت الرواية بال�شخو�ص فقد ّ
�أي�ض ًا فرتاه ينقلنا من مكان �إىل مكان ومن حي
�إىل حي ومن �سوق �إىل �سوق ..حي املدينة..
حي التكارنة ..حي الأغاريق ..حي الثورة ..حي
العظمة� ..إلخ .ومن الأ�سواق� :سوق البطيخ و�سوق
الداللة و�سوق الأ�سكافية� ..إلخ.
هذه الأمكنة التي �ساعدت على حموها الر�أ�سمالية
واملدنية احلديثة كان لها م�ساحة وا�سعة يف ذاكرة
الراوي «الكاتب» وهي عن�صر رئي�سي من عنا�صر الن�ص.
«يف و�سط ذلك الزحم املم�شط بالف�ضول ،تعرفت �إىل (هادي) و�شلته
من �أطفال (حي العظمة) لي�ست عظمة اليوم القائمة على تكنولوجيا
الفاك�س ،واحلا�سوب ،وعربات (البي �إم) ،..ولكنها عظمة الأم�س،
وعربات التاون�س ،والزفري ..عظمة التربع يف احلفالت اخلريية ،وال�سفر
بقطارات (الأك�سربي�س) ،والت�سوق من خمازن منى والوردة البي�ضاء».
�إن هذا الو�صف للمكان ي�أتي مكم ًال لو�صف ال�شخ�ص ،فالكاتب يعي دور
املكان يف حتديد ر�سم ال�شخ�صية ،ويف هذا املعنى يقول (مي�شال بوتور):
«�إن للأ�شياء تاريخ ًا مرتبط ًا بتاريخ الأ�شخا�ص لأن الإن�سان ال ي�شكل وحده
بنف�سه ،فال�شخ�ص و�شخ�ص الرواية ،ونحن �أنف�سنا ال ن�شكل فرد ًا بحد
ذاتنا ،ج�سد ًا فقط ،بل ج�سد ًا مك�سو ًا بالثياب ،م�سلح ًا جمهز ًا».
و�أحيان ًا يكون املكان معرب ًا عن �أحا�سي�س ال�شخ�ص ،وجزء ًا من التكوين

الروائي� ،أو كما يقول (با�شالر):
ً
«امل�س�ألة اجلوهرية يف البيت هو ر�ؤية �ساكنة له ،باعتباره مكانا مار�س فيه
�أحالم اليقظة والتخيل».
ومبا �أن الراوي عا�ش طفولته يف رقعة املكان ،فقد اختلط و�صف املكان
وحتديد ف�ضائه ببهجة الطفولة وعاملها العبق ،ف�إن ا�ستح�ضار الطفولة
�أو تذكرها هي التي جعلت ف�ضاء املكان يتقاطع مع الف�ضاء الزمني
«املا�ضي».
ختاما نقول :مل تخرج الرواية عن �ضجيج و�ضو�ضاء ال�ساحل ،و�سيبقى
الطفل يبحث عن رواية توارت قلي ًال وراء الباب.
مرايا �ساحلية (�سرية مبكرة).
ت�أليف� :أمري تاج ال�سر.
الطبعة الأوىل - 2000 ،مركز الثقافة العربي – بريوت.
عدد ال�صفحات.126 :
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الروائي أمير تاج السر

وعبق المكان

رحاب حممد عثمان  -ال�سودان

حظيت ب�شهود؛ ظهرية نقدية احتفائية بالروائي �أمري تاج ال�سر يف بيت الثقافة
قبل عقدين من الزمان ،وقمت بتغطيتها يف -طيبة الذكر � -صحيفة الأنباء،
وخالل تنقيبي يف �أر�شيفي ال�صحفي ،وجدت هذه الق�صا�صة؛ فر�أيت �أن �أنقل
جانب ًا منها للغراء م�سارب �أدبية.
حتدث �أمري تاج ال�سر مطو ًال يف هذا املنتدى عن جتربته الروائية وبداياته
يف الكتابة التي ا�ستهلها بنظم ال�شعر ،و�أبان �أن جل رواياته �صدرت ون�شرت
خارج ال�سودان؛ ما جعله بعيد ًا عن القارئ ال�سوداين ،ولعل هذا �أحد الأ�سباب
التي دفعت بيت الثقافة ال�ست�ضافته؛ لقراءة رواياته و�إلقائها متام ًا مثلما يلقى
ال�شعر لتعريف القارئ ب�إنتاجه ،وك�أن بيت الثقافة �أراد �أن ي�ؤكد �أن الرواية
كتبت لتلقى وتن�شد ،و�أن هناك توا�صل والتقاء ولغة بني الراوي واملتلقي ،وقال
�أمري يف ذلك املنتدى �إن جنب النا�شرين هو ما منع كتبه ورواياته من الو�صول
لل�سودان ،لكنه ا�ستثنى دار عزة للن�شر و�صاحبها نور الهدى م�ؤكد ًا �أنه �أتفق
معها م�ؤخر ًا لإعادة طباعة رواياته املن�شورة باخلارج.
وك�شف �أمري يف منتدى بيت الثقافة �أنها لي�ست املرة الأوىل التي تقدم له
الدعوة لقراءة رواياته ،مقرر ًا �إن قراءة الكاتب لن�صو�صه يزيدها توهج ًا،
ويقر�أها بذات التوتر الذي كتبت به.
و�شرع يف قراءة ف�صول من روايتيه :نار الزغاريد ،ومرايا �ساحلية ،بني ده�شة
وانبهار ح�ضور املنتدى.
يقول �أمري متحدث ًا عن بداياته الكتابية:
كنت �أكتب ال�شعر منذ عام 1986م ،وحتولت عنه لكتابة الرواية؛ فكانت
(كرمكول) �أوىل رواياتي ،ثم تتابعت حتى و�صلت ت�سع روايات ،ما �أكتبه بحث
عن جتربة �أخرى ،وخروج من الرواية التقليدية� ،أكتب الفكرة بان�سجام تام،
و�أتوقع توا�صل املتلقي ،ف�إن مل يتوا�صل؛ فذلك ال يعني عجز ًا يف �أدواتي ،وال
�أنكر �أن هناك ن�صو�ص ًا معقدة قلي ًال ،منها :التي حتتفي باملحلي والغرائبي
تلق خا�ص� ،أعلم �أنها جتربة جديدة قد
�أحيان ًا ،هذه الن�صو�ص حتتاج �إىل ٍ
ت�أخذ وقت ًا حتى تتبلور ،وقد متوت! ،قد يتذوقني قارئ املالحم �أكرث من قارئ
الرواية.
وي�ستطرد �أمري عن �أ�سلوبه يف الكتابة قائ ًال:
هذه الطريقة يف الكتابة تقبلها البع�ض ،والآخر رف�ضها متام ًا� ،آخرون قالوا
�إنها تدمري للغة ،وحتطيم لأبجديات الرواية .ناق ٌد م�صري قال �إنها �أبعد ما
تكون عن الرواية.
الروائية بثينة خ�ضر مكي �أيدت ما ذهب �إليه �أمري تاج ال�سر ،قائلة:
تابعت وقر�أت كل روايات �أمري تاج ال�سر ،ووجدت فيها هذه النكهة الطيبة
وجتاربه كطبيب ،تنقل بني مدن ال�سودان املختلفة.
النقد يختلف �سلب ًا و�إيجاب ًا ح�سب ر�ؤية كل �شخ�ص ،ولكن الكاتب يطرح ر�ؤية
�شاملة طاحمة يف �إطار جتربته ال�شخ�صية ،ومكوناته الثقافية.
• بني ال�شعر والرواية:
د .عبداهلل حمدنا اهلل كان �أحد �شهود املنتدى ،وقدم قراءاته النقدية يف
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عوامل �أمري تاج ال�سر الق�ص�صية ،فقال:
�أمري مل يبتعد عن ال�شعر يف رواياته ال�شعر؛ فهو يف منطقة و�سطى بني الرواية،
والقارئ له يرى يف رواياته �سمات ال�شعر وا�ضحة :يف التعبري املكثف ،والعبارة
التي حتمل مدلوالت كثرية ،يخت�صرها يف كلمة �أو عبارة موجزة ومكثفة
وم�شحونة ،هذا التكثيف يف املعاين والعبارات من خ�صائ�ص ال�شعر� ،أي�ض ًا
الت�شخي�ص ا�ستفاد منه يف رواياته ،وقد �ساعدته ملكته ال�شعرية يف لغته
الروائية .وي�ستطرد د .حمدنا اهلل يف و�صف �أ�سلوب �أمري الروائي:
من يقر�أ �أمري وفق ًا للبناء الروائي املعهود �سي�صاب بخيبة �أمل؛ لأن بناء رواياته
خا�ص ،خرج به من القواعد التقليدية ال�صارمة ،ال ن�ستطيع �أن ن�صادر جتربة
�أمري؛ لأن هذا يقتل التجديد ،وتبقى جتربته للتاريخ.
وي�ضيف :روايات �أمري تاج ال�سر ،ميكن �أن تدرج يف �سلك الرواية الت�سجيلية؛
فهو يلتقط �شرائحه من املجتمع بعني فاح�صة ،وقدرة فائقة للتعبري عنها.
�أ�شخا�ص رواياته ال تنمو؛ لأنها تولد مكتملة ،واحلوادث جزء من هذه الواقعية،
هذا منط جديد ال ن�صادره وال ن�ؤاخذه ،وندع التجربة تقدم نف�سها.
• عبري الأمكنة:
الكاتب الدرامي وال�صحفي عادل الباز ،قال عن جتارب �أمري تاج ال�سر
الق�ص�صية:
ما ا�ستوقفني يف كتاباته ذاكرة املكان ،وعبري الأمكنة ،وجندها مطروحة يف
كل رواياته ،ن�شعر �أن املكان موجود ب�شخو�صه و�أنا�سه ،ال حت�س به لكنه ي�شكل
ح�ضور ًا كبري ًا جد ًا� .أمري تاج ال�سر ميتلك مقدرة ت�صويرية هائلة ،ذاكرة
ح�سا�سة تلتقط مفردات املكان وتفا�صيله ،بلغته ،بيته� ،أنا�سه ،وهذا ما �أذهلني
يف روايات �أمري ،ومل �أتوقعه ،لأن �أمري ظل مغرتب ًا عن ال�سودان منذ ت�سع
�سنوات ،ومل نلم�س �أي �أثر للغربة داخل رواياته.
وعن �شخو�ص رواياته ،يقول الباز:
�شخ�صياته ال تنمو وال تتطور؛ لأن الرواية لي�ست باملعنى الذي نعرفه ،يف الرواية
�شخ�صيات يبنيها ،وتتعرف عليها مرة واحدة؛ وهذا ما جعل قرا�ؤه يرتبكون،
هي طريقة جديدة يف احلكي.
وختم د� .أمري تاج ال�سر املنتدى بقوله:
�أنا �أحتفي باملكان ،ونادر ًا ما �أحتفي بالبطل الفرد� ،شخ�صياتي كلها �أبطال،
�أخذت �إحدى ال�شخ�صيات ،و�سرت معها كما يف روايتي (�سماء بلون الياقوت)،
احتفائي باملكان لي�س �شرط ًا �أن يكون هناك عامل �شعري متخيل موا ٍز له.
�أهداين د� .أمري تاج ال�سر روايتيه اللتني �صدرتا يف ذلك الوقت :مرايا �ساحلية،
عقد ن�ضيد ،فكان يخرج يف كل
و�سرية الوجع ،وتوالت بعد ذلك رواياته كحبات ٍ
عام رواية جديدة ،حتى دخوله يف القائمة الطويلة جلائزة بوكر العربية.
ٍ
وملعرفتي بحر�صه ال�شديد على ح�ضور فعاليات جائزة الطيب العاملية كل عام
باخلرطوم ،كنت �أحر�ص على لقائه ،و�أتعرف على �إنتاجه عن كثب ،رغم كرثة
املتحلقني حوله من النقاد وال�صحفيني واملهتمني ،ملا يجدونه من �أريحيته
وكرمه؛ فهو ال يبخل البتة على قرائه مب�ؤلفاته وكتبه.

قراءة في رواية

(جزء مؤلم من حكاية)

للكاتب أمير تاج السر

�أحمد ال�سماري – اململكة العربية ال�سعودية
رواية من «الواقعية ال�سحر ّية» تنطلق من بيئة عربية خال�صة ،ا�ستطاع
�أمري تاج ال�سر �أن يقدّم عاملًا خمتل ًفا ملي ًئا باحلكايات املت�شعبة ويف الوقت
نف�سه ،والتي ظن كثريون �أنها حكر على �أدب �أمريكا الالتينية وعاملها.
تو�سع واختلف
رمبا جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن مفهوم «الواقعية ال�سحر ّية» ّ
يف ا�ستخدامه العربي ع ّما عهده الق ّراء يف الأدب الغربي ،ات�سع لي�ستفيد
من الرتاث العربي يف الق�ص واحلكايات بد ًءا من «�ألف ليلة وليلة» وحتى
ي�شمل كل الق�ص�ص واحلكايات ال�شعبية والغرائبية العربية التي تتخذ
أ�سا�سا لها ثم ينطلق الكاتب منها بخياله �إىل م�ساحات �أرحب
من الواقع � ً
و�أكرث ثرا ًء ،وخلق �شخو�صها ال�سايكوباتيني كتلك ال�شخ�صيات التي
عجت بها �أفالم هوليوود العجائبية ذات النكهة «الفنتازية» ،كما تظهر
ّ
�شخ�صيات اعتيادية �أخرى يف الرواية.
نحن �إزاء رواية تت�أ�س�س يف املا�ضي يف مملكة متخ ّيلة ا�سمها «مملكة
قري» ،ولكنها تقوم على الواقع وبتفا�صيل واقعية وجتنح منذ البدايات
�إىل الغرابة والأفعال غري املفهومة من جميع �أبطالها من الهام�شي العابر
مدفوعا �إىل مهن ٍة مل يخرتها ومل
وحتى البطل ،القاتل الذي يجد نف�سه
ً
يهيئ نف�سه لها ب�شكل مباغت..
تتميز الرواية مبزيج من الرتكيب الفني النابع من تهجني اخليال
املعا�صر بالتاريخ و�أهمية بث الأخبار والأ�سرار ،وارتباطها بعامل اجلرمية
ملا حتمله من خري �أو �شر� ،أعادتنا �إىل بدايات الفكر ال�سو�سيولوجي يف
الرواية ،ومبغناط�سية �سحرية جتذب القارئ نحو ال نهاية ..الو�صف
والتحليل ل�شخ�صية متيل نحو العزلة ،و�سماتها تختلف مبيولها نحو القتل
واالعتداء وال�سرقة والتمائم ،واالنحراف االجتماعي ما بني ال�سيطرة
والعدوانية واال�ست�سالم للذة القتل التي ت�شعره بالن�شوة ،فالتطرف يف كل
�شئ هو نوع من ال�شر الذي ي�ص ّوره الكاتب ب�أ�سلوب نف�سي يف �شخ�صية
ذات ذكاء متو�سط� .إال �أنها متتلك جاذبية خا�صة رغم افتقارها لل�ضمري
الإن�ساين يف مملكة قري ال�شبيهة بالكثري من البلدان التي تعترب من
بلدان العامل البدائي� ،أو حيث ترتفع فيها ن�سبة القتل واجلرائم املجهولة
اال�سباب ،فالأمر امل�ؤمل يف الرواية هو �أن تكون قات ًال وال تعرف ملاذا تقتل؟
وما الأهداف الأ�سا�سية لذلك؟.
لمَ
وهناك امل�ستوى الآخر من الرواية عن عا اجلن ،وعودة الأموات،
وتوا�صل الأ�ساطري القدمية يف الزمن احلا�ضر ولعلها متتد �إىل امل�ستقبل
البعيد ،فقد ر�أينا اجلنّ يقيمون الأعرا�س ويحتفلون يف �شوارع (كونادي)
يتج�سدون �أمام ناظري بطل
و�أزقتها ،كما ر�أينا العديد من الأموات ّ
الرواية «مرحلي» ،مثلما ر�أينا �ضحاياه وهم يعودون على �شكل كوابي�س

ليلية ُم�ؤرقة ت�س�أل عن �سبب قتلها الذي ال يعرفه «مرحلي» ،وك�أنّ
الأ�ساطري القدمية تنبعث يف الزمن اجلديد ،ن�ساء كثريات لعنب دوراً
مهم ًا يف الرواية ،واحتللن م�ساحة ال ب�أ�س بها يف منت الن�ص الروائي.
• مقتطفات من الرواية:
 «�صوت القط اجلائع ي�شبه �أ�صوات الب�شر اجلائعني ،و�صوت ال�شبعاني�شبه �أ�صواتهم حني تخرج �شبعانة .الريح اجلائعة ،والفي�ضان اجلائع،
والأر�ض اجلائعة ،كلها متلك �أ�صوات ًا تهم�س ،حما ِول ًة �إثارة ال�ضجيج� ،أما
حني يكون ثمة �شبع ،في�صبح الهدير �أقوى وال�ضجة يف �أعلى درجاتها».
 «ال�صباحات يف البيت مثل امل�ساءات فيه بال بهجة وال �أحزان». «كنت قا�س ًيا ،كنت ًاّخمتل يف الواقع ،و�أعرف �أ ّنني خمت ّل� ،أ�ستطيع
ا�ستخراج ال�شوك حتّى من حديقة».
وعي مني مرتبط بتلك الك�آبة ،مل
 «يف تلك اللحظة وجدت �أنني بال ِأحت�سر على �شيء ،وال م ّرغت ر�أ�سي يف
�أكن مكتئ ًبا �أبدًا ،مل �أكن �أبكي وال � ّ
ً
كائن حي،
الوحل ،كما فعل البع�ض ،لكن حما�س ًة مذهلة امتلكتني لإيذاء ٍ
�أي كائن حي ،حتى لو كان �شجر ًة �أو وردة� ،أو منلة يف جحر� ،أو �صر�صو ًرا
�أو حتى ذرة من طني ميكن �أن تنبت الزرع ،كانت غرابة �شديدة �أن
و�ساقي رك�ضتا يف الدرب بال
يدي امتلكتا طاقة غريبة،
ج�سدي ت�ش ّنجَّ ،
ّ
�أي وهن ،كنت �أ�شهق وال �أعرف ملاذا �أ�شهق� ،أبحث عن �شي ٍء غام�ض وال
�سر
تو�صلت �إىل ٍ
�أعرف ما هو ،حني و�صلت �إىل بيتي وهد�أت ،كنت قد ّ
كبري� ،سر �أعرفه لأول مرة ،هو �أنني ل�ست عاد ًيا� ،أنا طاقة �شر ،نعم
طاقة �شر مر ّوعة».
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زهور تأكلها النار
د� .سلمى النور (�سمراء النيل)  -ال�سودان
حني يكرث املوت حولك وتنتظر دورك ،لن تلبث �إال قلي ًال لتعي �أنك ميت
منذ ح�ضرت موتهم و�صمت.
منذ ُق ِطع ر�أ�س �صديقتها ب�سيف بتّار ذهبت كالنعاج على مر�أى اجلميع،
قطع �آخر �أمل لها بالنجاة.
مت�سكت بالأمل ذاك
لو �أدركت خميلة جماري ذلك يف الوقت املنا�سب ملا ّ
الفخ اخلطري الذي يجعلك مت�سك بحياة ال حياة فيها �سوى �أنفا�سك التي
تختنق رويد ًا رويد ًا.
هي م�س�ألة وقت قبل �إعالن موتك �أو فقدك لعقلك �أخري ًا..
فاملوت ي�أتي على �أ�شكال عدة ،ت�ستباح مدينتك وتقتلع الأ�شجار وحترق
وينت�شر املوت ويحملونك لبيت �أم الطيبات مع ال�سبايا لتطهريك و�إعالنك
دخول الدين القومي ،ويتحول ا�سمك من خميلة االبنة التي نتجت من
احتاد �أم �إيطالية ر�سامة التقت بوالدها ليحملها ملدينة ال�سور النائية.
والتي �أ�سهب الكاتب يف و�صفها لك�أنك تعرف �أزقتها وحواريها و�أماكن
رقيها وانحطاطها ،كل املدينة ت�صبح معراة ملخيلتك وتبنيها على و�صف
بت
الكاتب لتنتابك الغ�صة واملغ�ص بعد االعتداء على �أ�شخا�ص و�أماكن َّ
تعرفها كخميلة التي ُاقتيدت لبيت �أم الطبيبات ليعاد تطهريها وجتهيزها
ملا �أعدّت لها ومع الكثري من الفتيات مثلها �أُخذن �سبايا ،هناك �ألتقت
�صديقتها ماريكار التي و�شمت على ظهرها زهور ًا ملونة ت�أكلها النار
وك�أنها تنب�أت مبا �سيحدث لهن الآن حني �أ�صبحن وجبات �شهية حيوانية
لنزوات جماعة املتقي.
ت�أتي النهاية ب�شكل غري وا�ضح تتهادي فيه خميلة بني حلمها بالهروب
وم�ساعدة «لولو» الرجل اخل�صي وبني عدم تقبلها لواقع ليلتها الأوىل
التي �ستفقد عذريتها يف غرفتها �سابق ًا وبقايا بيتها الذي كان يزينه
العز وجمال لوحات والدتها الإيطالية وحبها للفن الذي انهار ،كانت هي
املوعودة للمتقي نف�سه �صاحب ًا ل�سوء حظها �أو ح�سنه مل تعد ت�أبه.
زهور ت�أكلها النار رواية عن فتاة جميلة مدللة تدعى خميلة من �أبناء
ال�سور حيث كانت املدينة وطن و�سع الكل على اختالفهم حلني و�صول
جماعة «الذكرى والتاريخ» التي �أعلنت احلرب على الكفار وهم كل
الب�شر عداهم ،بهذا التفكري املختل بقيادة املتقي حفظه اهلل ورعاه،
ف�أحال املدينة خراب ًا والن�ساء �سبايا.
االنتقال يف الرواية �سهل ووا�ضح فنحن نخو�ض هذه التجربة على ل�سان
خميلة التي ُ�سميت نعناعة بعد توبتها ،وهي الفتاة اجلميلة الب�سيطة
التي در�ست علم اجلمال مب�صر ،واكت�شفت عدم جدواه يف حالتها هذه،
حاولت البحث عن كتب لفهم الت�شريع لتعرف م�صريها املنتظر وتفاج�أ
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�أن ما يحدث ال عالقة له بالدين وتعاليمه بل هو ج�شع االن�سان حتت
غطاء دين الربيء يف الأ�صل.
ماتت الكثريات ممن عرفتهن خميلة و�صارت تنتظر دورها برغم
خ�صي.
ب�صي�ص �أمل واهن من
ّ
�أجاد الكاتب الدكتور �أمري تاج ال�سر روايته «زهور ت�أكلها النار» ال�صادرة
عام  2016وا�ستطاع �إي�صالها للقائمة الق�صرية جلائزة البوكر العربية
عام .2018
دمتم بخري..

رواية طقس..
وجهة نظري الشخصية
حممد م�سلم  -م�صر
علي االعرتاف �أو ًال �أن الكاتب ال�سوداين �أمري تاج ال�سر من �أف�ضل ال ُكتّاب
ّ
العرب يف الكتابة يف مدر�سة الواقعية ال�سحرية.
هذا هو العمل الثالث يل مع الكاتب وما زال هذا الكاتب يبهرين كل
مرة ..يف هذه الرواية ال�شيء الذي مل �أجد له ح ًال هو ا�سم الرواية
ورمزية العنوان بها وهو طق�س ...ولكن بعد االنتهاء من الرواية فهمت
رمزية العنوان التي ي�شري لها الكاتب ..الطق�س هو �شئ متقلب وم�ؤقت
ي�أخذك من حال �إىل حال فيمكن �أن جتد يف ال�صباح الطق�س حار ًا وبعد
القليل من الوقت تهطل الأمطار مث ًال وهذا هو حال الرواية فهي ت�شبه
الطق�س كثري ًا يف �أحداثها فهي متقلبة بدرجة كبرية.
ُكتب على غالف الرواية عندما تخرج ال�شخ�صيات من �صفحات
الرواية.
ّ
تتحدث الرواية عن كاتب كبري ..كتب العديد من الروايات ..مطلق منذ
� 7سنوات لأن زوجته مل تتحمل حياته مع الكتابة� ...آخر رواياته كانت
بعنوان �أمنيات اجلوع ..القت جناح ًا كبري ًا كباقي رواياته ولكن يف حفلة
التوقيع االخرية له يحدث �شيء مل يكن يف احل�سبان..
يذهب رجل �إىل الكاتب ويعطيه ن�سخة من روايته �أمنيات اجلوع طالباً
منه �أن ي ّوقعها له حتت ا�سم ني�شان حمزة ني�شان ..ني�شان حمزة ني�شان
هو بطل رواية �أمنيات اجلوع للكاتب ..يخرج الرجل بطاقته ال�شخ�صية
للكاتب ويريها �إياه ليفاج�أ �أن اال�سم الثالثي هو اال�سم لبطله يف
الرواية.
ثم يرافق الكاتب ني�شان �إىل مكان �إقامته لي�سمع ق�صته ليتفاج�أ �أن هذا
الرجل هو �شخ�صية بطله يف الرواية بالتطابق..
ً
ني�شان حمزة ني�شان يف الرواية كان رج ًال م�صابا مبر�ض الف�صام وكان
يحب املمر�ضة التي كانت تداويه يف امل�ست�شفى حتى رحلت وتركته،
متزوجة من رجل �آخر ...وي�صاب ني�شان مبر�ض ال�سرطان حتى ميوت يف
نهاية الرواية ..الرجل احلقيقي حدث له كل ما كان يف الرواية بالتطابق
ولكنه مل ي�صب مبر�ض ال�سرطان
يفكر الكاتب كيف كتب هذه الرواية فيذهب �إىل �صديقه الظل الكاتب
امل�سرحي الكبري ليخربه �أنه ميكن �أن يكون كتب الرواية عن طريق
التخاطر.
ي�أخذ الكاتب بتتبع احلقيقة ملعرفة �سر كتابته للرواية ومدى تطابق
�أحداثها مع ني�شان حمزة ني�شان احلقيقي،
ُ
�أي�ض ًا ي�ستعر�ض الكاتب كوالي�س كتابة الروايات وعالقة الكتّاب ببع�ضهم

البع�ض وعالقة الكاتب الكبري بالكاتب املبتدئ ودار الن�شر.
�أخري ًا �أقول �أن يف الرواية اجليدة دائم ًا تكون نقطة انقالب ..تكون نقطة
االنقالب هي نقطة تنقلب عندها الأحداث مبقدار  180درجة ..يف
الغالب تكون نقطة االنقالب يف منت�صف العمل ويف �أحيان �أخرى تكون
يف البدايات ولكن ا�صعب �شيء يف الكتابة �أن تكون نقطة االنقالب هي
نهاية العمل.
هذا العمل نقطة انقالبه تقبع يف �آخر ثالثة �أ�سطر به ف�أنتبه لها جيداً.
رواية جيدة للغاية وت�ستحق القراءة.
التقييم العام  4جنوم.
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ثورة الهمج ذات البناء الهش
توصيف وعرض لرواية

«زهور تأكلها النار»

ألمير تاج السر

َم ْن َهل َحكر ّ
الدور  -ال�سودان
رواية زهور ت�أكلها النار للروائي ال�سوداين �أمري تاج ال�سر� ،صدرت عن
دار ال�ساقي يف العام 2016م و�صلت �إىل القائمة الق�صرية يف اجلائزة
العاملية للرواية العربية (البوكر)  -دورة 2018م .تقع الرواية يف 189
�صفحة من الورق مقا�س �14*21سم.

�أمري تاج ال�سر روائي وطبيب �سوداين �صدر له عدد كثيف من الأعمال
الروائية والكتب .و�صلت روايته �صائد الريقات �إىل القائمة الق�صرية
للجائزة العاملية للرواية العربية عام 2011م ،فازت روايته  366بجائزة
كتارا للرواية العربية.

هذه لي�ست قراءة نقدية تتناول عن�صر من عنا�صر الرواية وت�شتغل عليه ،وهي لي�ست مطالعة للرواية
كحكاية ت�سلية ،هو تو�صيف للرواية يف قالب مفتاحي لقارئ يبحث عن غر�ضه من القراءة ،لي�س كل القراء
بالدرجة التي متكنهم من احل�صول على رغبة القراءة من خالل العنوان �أو ا�سم امل�ؤلف فقط ،البع�ض
زمن �صار الإن�سان فيه
يريد �أن ي�سمع احلكاية وو�صفها لت�ش ّوقه للقراءة ،نحن يف ٍ
يريد الأ�شياء كلها ب�ضغطة زر .فالتو�صيف للرواية ما هو �إال �إعادة خلق لها ي�سهم
يف عملية االندماج التي حت�صل بني القارئ والكتابة ،ذكر الدكتور ابراهيم خليل
يف حديثه عن  -القارئ والكتابة  -ب�أن الكتابة ت�شبه �أحد وجهي قطعة النقود ،ف�إن
القراءة ت�شبه الوجه الآخر لتلك القطعة� ،إذ ال ميكن لكاتب �أن يبد�أ كتابة �شيء �إال
ويف ذهنه قارئ يتوجه �إليه مبا يكتبه ،فهذا القارئ ال ب ّد من دعوته للقراءة عن
طريق التو�صيف �أو تقدمي من نا�شر العمل.
مق�سمة �إىل �أربعة ف�صول م�سماه باملراحل واحلاالت التي
رواية زهور ت�أكلها النار ّ
م ّرت بها مدينة «ال�سور» وهي الف�ضاء املكاين لأحداث الرواية .جاء الف�صل الأ ّول
بعنوان� :شغف ومدينة ،والف�صل الثاين :ليل ،والف�صل الثالث :نار ،والف�صل الرابع
والأخري جاء كذلك بعنوان «نار �أي�ض ًا» يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن النريان ظلت
ُت�ضرم يف الزهور فلم يتبق منها �أريج َع ِبق ن�شمه بعد حرق الزهور العطرية ،تدور
�أحداث الرواية يف القرن التا�سع ع�شر على الأرجح.
الرواية حتكي ق�صة فتاة قبطية ا�سمها خميلة والدتها �إيطالية تدعى فالريينا
ا�سربجان ماير ووالدها جماري عازر من االقباط الأثرياء ،در�ست خميلة علم
اجلمال يف م�صر ،وعادت لتعي�ش يف جمتمعها يف مدينة «ال�سور» تعي�ش عي�شة
االمريات املدلالت بنات االثرياء ال هم لها غري الغنج والدالل والع�شق ومتابعة
اجلديد من العطور والأزياء ،حتى اجتاحت املدينة ثورة املتقي الدينية و�صنفتها
يف دائرة الكفار و�أُح ّل ج�سدها لأمري املتقيني بعد �أن ُت َط ّهر و ُتعامل كجارية و�سب ّية
و ّمت ا�ستبدال ا�سمها �إىل «نعناعة».
ال�سارد يف الرواية م�شارك يف الأحداث؛ على ل�سان بطلة الرواية «خميلة» ،واحلبكة فيها نازلة بتحطم
وتراجع ال�شخ�صية الرئي�سية واندحارها �أمام احلوادث ،فقد �سافرت نعناعة يف الغيبوبة والغياب الأبدي
واالحالم الزائفة ب�سبب انتهاكات �أولياء املتقي ر�سول الثورة.
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• الف�صل الأ ّول � -شغف ومدينة:
يف هذا الف�صل ّمت التقدمي للف�ضاء املكاين للرواية ب�شخ�صياته ومعامله
واحلياة فيه وعن ال�شغف واحلب للحياة يف املدينة عن حاكمها الرتكي
دامري وزوجته الرتكية �أ�صالة ،عن فندوري تاجر اخلمور اليوناين ،عن
ال�شعراء ال�سفلة؛ م�سمى طا�ؤو�س وطرطور القبطي ،وعن عبيد امل�شاء
�ساعي الربيد ،وعن ولهان اخلمري ق ّواد حي ون�سة م�سرح املتعة وبيع
الأج�ساد .وعن املغني جريح �أ�سمرية الذي يغني على خ�شبة م�سرح من
الطني الرخو وت�شاركه القطط والكالب الرق�ص �أحيان ًا .وال ب ّد من ال�سرد
التف�صيلي عن ميخائيل رجائي جامع الرثوات وخطيب بطلة الرواية.
حلقّ بنا الكاتب عرب تكليفه لل�سارد يف مدينة ال�سور ،يف حاراتها الراقية يف
حي كاهري الذي ي�سكنه االثرياء والطبقات العالية وعن حي كف عفريت
املتهالك وحي ون�سة منبع الدعارة وعن نادي يوتوبيا مهبط احتفاالت
الأثرياء وحار�سه �أمري ترمبيز وابنه املراهق توما الذي كلما ر�أته خميلة
تتخ ّيل �إن حب ًال طوي ًال من �شهوته ميت ّد من حتت �سرواله حتى عندها.
وعن حياة املثقفني وال ُكتاب والفال�سفة كان لها ن�صيب يف الن�ص ،حيث
املفكر امل�سيحي با�سيلي �أكرم وزوجته البوذية �أمبيكا ب�سوا�س .يف هذا
الف�صل بد�أ دور فالريينا ا�سربجان ماير وانتهي ك�شخ�صية ثانوية لي�س
لها دور ًا كبري ًا يف الن�ص.
عرب هذه ال�شخو�ص الذي ح�شدها الكاتب يف الن�ص يف الف�صل االول
وعن �أفعالها ون�شاطاتها من قوادة ودعارة وبيع خمور وجمع ثروات
واالنتماء �إىل ِملل وعقائد متعددة وعن اماكن كثرية من �أحياء لبيع
اجل�سد واخلمور و�أندية لالحتفاالت املاجنة ،ر�سم لنا الكاتب احلياة
و�شغفها يف مدينة ال�سور ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل حبكة الرواية والتي هي
التنظيم الداخلي للن�ص والذهاب به يف اجتاه احلل ،وبعد هذه االن�شطة
ليل
املتقدة يف مدينة ال�سور ،تت�صاعد الأحداث ليتحول �سريع ًا �إىل ٍ
كعنوان للف�صل الثاين.
ٍ
• الف�صل الثاين  -ليل:
بهيم وحتولت
هو الليل الذي �أحال احلياة يف مدينة ال�سور �إىل ٍ
ليل ٍ
وتوج�س فتبدل احلديث بني خميلة وميخائيل
ذعر ّ
اهتمامات الع�شاق �إىل ٍ
من الرتتيب �إىل الزواج �إىل خوف من م�صري جمهول ينتظر مدينة
ال�سور بعد �أن بد�أ احل�صار يدب يف �أطرافها من قبل الثورة الهمجية
وان�ضم لها الكثري من �أهايل ال�سور لي�س
التي يقودها املتقي و�أن�صاره
ّ
بال�ضرورة االن�ضمام بدافع الإميان واالعتقاد مبرتكزات الثورة يكفي
ا�شعال الفو�ضى واال�ستيالء على �أموال االغنياء ،هنا ويف هذا الف�صل
مغن املدينة عرجان طوبة الأ�سلمي ذو
تبدّل اجلمال بالقبح ف�أ�صبح ِ
الت�سعني عام ًا من حي كف عفريت فع ًال �صوته بعد �أن ت�ساقطت �أ�سنانه
وت�آكلت حنجرته وانكم�ش ل�سانه يف منت�صف فمه .وجاء ال�شعراء النكرات
�أمثال تولة و�شرباتي و�أبو �سالمة ،و�أخبار اجلهاديني تتواتر وتنقل من
مقهى «خزي العني» الذي تديره الغجرية ندمية م�شغول ،يف رمزية بائنة
�إىل تدهور حالة املدينة ،و�سرعان ما ّمت جمع الن�ساء والأطفال وكبار
ال�سن يف �ساحة كبرية �أطلق عليها «�سرداب �ساحة املجد» وقد انطلقت
الثورة الهمجية التي ن�شرت الفو�ضى واطلقت النار يف كل �شيء يف املتاجر
واملنازل و�صدور الأبرياء ،مل يرتكوا �شيء �إال �أخذوا منه وطر ًا وتركوه
على عالته .واحلكومة يف املركز �سادرة يف غ ّيها وانقطعت �أخبارها بعد
قتل و�سحل ناقل الر�سائل يف �ساحة عامة و�ضرب عنقه وهو يهتف �ضد
ثورة الرعاع ،تتقافز الأخبار �أحيان ًا ب�أن احلكومة �سرت�سل جي�ش ًا لتحرير

مدينة ال�سور ،ولكن الثورة الهمجية تفتك بالأحوال يف املدينة كما يفتك
الث ّوار الرعاع ب�أج�ساد الفتيات ،و�صار �ضرب العنق �أهون من �ضرب
العدد يف العدد ،اختفت معامل املدينة وغابت الب�سمة فيها و�سالت الدماء
ممزوجة بدموع احلزن والفقد ،و�أ�صبحت امل�صائر جمهولة ،فلم ينب �أثر
جلماري عازر والد خميلة وال خلطيبها ميخائيل ،الكل م�صريه �أ�صبح
معلق يف �أ�سنة الرماح وحد ال�سيف.
• الف�صل الثالث  -نار:
يف الف�صل الثالث بد�أت نار الفو�ضى تطل بر�أ�سها وبد�أت ميكانيزمات
فتم اختيار الفتيات اجلميالت
التخل�ص من الكفار تظهر رويد ًا رويدا ّ
بعناية فائقة وو�ضعن يف بيت االم (�أم الطيبات) وبد�أت عملية طهرهن
متهيد ًا لتقدميهن لزعماء الكتائب وقادة جماهدي الثورة الدينية ،وكلما
زا َر (وا�سطة اخلري) - ،وهو ال�شخ�ص الذي يختار الفتيات �إىل الأُمراء
 منزل �أم الطيبات �إال وخرج بفتا ٍة ي�سوقها على ظهره حماره ليقدمهاقائد �أو يفعل بها هو ما ي�شاء ويرمي ج�سدها يف �أعمق بئر مهجورة،
�إىل ٍ
وع ّمت الفو�ضى وخميلة بطلة الرواية تنتظر دورها وم�صريها املجهول.
تبينً للنا�س �أن الكثريين ممن كانوا معهم يف �سرداب �ساحة املجد كانت
مهمتهم ا�ستخباراتية ونقل التفا�صيل واملعلومات للثورة الدينية ،الثورة
كانت همجية ال اجتاه لها وال دين ،دخل فيها حتى الأقباط منهم بغر�ض
املوا�صلة فى �إ�شعال الفو�ضى �أو رغب ًة يف تخلي�ص رقابهم من �أن ت�ضرب
ب�شفرات �سيوف الرعاع امللثمني باخلرق ال�سوداء .يف هذا الف�صل � َ
أر�سل
الكاتب �إ�شارات عديدة ب�أن الثورات الهمجية يف غالبها ذات �سند عقائدي
ه�ش ودائم ًا تخطط لالنت�صار �إىل حظوظ قادتها ال�شخ�صية ،و�إن كان
التلويح وا�ضح ًا ب�أن وقود الثورة دين ًا ا�سمه اال�سالم وجاء ليطهر مدينة
ال�سور من دن�س الفجرة والكفار ،لي�س ثمة �شيء يدلل على �أن الف�ضائي
املكاين الكبري هو ال�سودان� ،إال �إذا �أ�سقطنا �سوق �أبو جهل ال�شعبي الذي
ذكر يف الن�ص ب�أنه �سوق قائم فع ًال يف مدينة الأبي�ض يف كردفان� ،أو �إذا
�أخذنا ب�سودانية نن�سبها �إىل واتاب عي�سى الذي ُذكر يف الن�ص ب�أنه من
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قبائل �شرق البالد الذي فتح حم ًال يف مدينة ال�سور لبيع القدور والأطباق
الفخارية .ك�أمنا �أراد الكاتب �أن يو�صل ر�سالة ب�أن التطرف والقتل با�سم
الدين ال مكان له ،وتبقى ثقافة عدم قبول الآخر التي دائم ًا ما حتيل
ليل تعقبه نا ٍر ثم نار.
�شغف احلياة يف املدن الوادعة �إىل ٍ
أعدّت ن�صو�صها لت�شرح وت�ش ّرح
الرواية �ضحاياها الن�ساء واحلجارةَ � ،
بنية الوعي التي تنظر �إىل �إن طهر املجتمعات ّ
يتلخ�ص ب�شكل �أ�سا�سي يف
طهر الن�ساء ،وهي �إ�شارة �إىل بع�ض خيبات تاريخ الإن�سانية القدمي
• الف�صل الرابع والأخري  -نار �أي�ض ًا:
الفو�ضى دائم ًا تبد�أ بامل�ؤ�شرات التي ت�سري عليها
م�ستقب ًال ،كان طعن املُب�شرة الفرن�س ّية «جيالن»
وذبح ال�سكيرّ واتاب عي�سى �أوىل خطوات ثورة
الرعاع ،تلتها قتل مرغدي�ش ذو ال�سلوك اجلن�سي
ال�شاذ واغت�صاب الأوربية كاترين ،كان �أهايل
مدينة «ال�سور» ينظرون �إىل ذلك ب�أنها جرائم
متمردة عادية يتتبع �أمرها حاكم املدينة الرتكي
دامري.
بطلة الرواية نعناعة ن�سيت ابيها وخطيبها
ووالدتها التي ترقد مبر�ض �آالم الظهر عند
الطبيب مهران يف عا�صمة البالد� ،أ�ضحت حتلم
من داخل خرقها البالية وقلبها املمزقّ ،مت نقلها
من بيت �أم الطيبات �إىل بيت �أبيها الذي ن�ش�أت
وترعرعت فيه ولكن بفعل الثورة �أ�صبح بيت ًا
للأم العجوز جويرية التي كانت تعامل خميلة
�أو نعناعة بلطف عندما كانتا �سوي ًا يف �سرداب
�ساحة املجد ،لكن خميلة كانت جتهل �أن العجوز
جويرية كانت �ضمن ع�ضوات ثورة الرعاع ،وكان
وجودها يف ال�ساحة مع الن�ساء والأطفال يف مهمة
عمل وكانت كلما تدلك خلميلة ج�سمها وتعطف
عليها كانت تتمنى يف �سرها �أن حتتل وت�صادر
بيتهم وبالفعل ّمت ذلك ،فعادت خميلة �إىل بيتهم
بعد �أن حت ّول ا�سمها ،فخرجت خميلة جميلة
وعادت نعناعة دميمة ،خرجت على ظهر فر�سها
�شهرزاد وعادت على ظهر حمار �أجرب ي�سوقه
�أحد اخل�صيان ،خرجت ابنة الرثي وتاجر الذرة
الكبري وعادت �سب ّية ال ينظر �إال �إىل ع�ضوها
التنا�سلي ،خرجت تنتظر خطيبها االنيق جامع
الرثوات ميخائيل وعادت �إىل بيتهم وينتظرها
�أحد الرعاع ليربك على عذريتها ،تبدّلت �أحالمها فما عادت حتلم
وتغني ب�أ�شعار رميا�س ،و�إمنا �أ�صبحت حتلم ب�أن واحد ًا من اخل�صيان
يخ ّل�صها ويح ّررها من هول الواقع املرير الذي وقعت فيه ،ويف ذلك
�إ�شارة �إىل �أن ما �أن تعم الفو�ضى وينفرط عقد الأمن ف�ستكون غريب ًا يف
بيتك ووطنك ،وت�صادر �أمالكك وحقوقك و�أنت يف حلظة �ضعف ،ال تقوى
�إال �أن حتلم بخال�صك حتى لو كان يف �أ�ضعف فئات املجتمع ،وهذا ما
فعلته ثورة املتقي التي انطلقت من قرية «�أباخيت» با�سم الدين ،دمرت
االو�ضاع و�سحلت الب�شر واراقت دما�ؤهم ،تع ّمدت قتل االبرياء وحرق
ال�شجر و�إخفاء الب�سمات وزرع الدمعات لردم �سكة مو�صلة وموغلة يف
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اياد
الوهم ،و�أ�صبح الرعاع يتعاملون مع املوت ك�أنه نكتة ،وك�أن الذعر ٍ
مرحة تدغدغ امل�صارين لتدر ال�ضحك ،بفعل هذا الهو�س حتولت مدينة
ال�سور �إىل �ساح ٍة للمجد التي ال جمد فيها ،وح ًال لعقدة ال ّن�ص رقدت
نعناعة تنظر طهرها و�سوقها �إىل �إ�شباع ن�شوة �أمري ثورة الرعاع املتقي..
�إذ ًا هذا تو�صيف حم ّر�ض على قراءة للرواية ،ما ذكر هنا هو ب�ضع
�صفحات من � 189صفحة فيها الكثري من احلكايات وقهر النا�س و�سطوة
وق�سوة الثورات البائ�سة ،والكثري من الزهور التي اكلتها النار.

الشعر
سلطة ِ
ُ

في سرديات أمير تاج السر
نزار عبداهلل ب�شري  -ال�سودان

«�أنا ق�صيدة ال�شاعر
وال�شاعر ق�صيدتي
كتبتُ نف�سي وكتبني ال�شاعر
و�سنكتب مع ًا فتاة اجلريان
ورمبا نكتب تلك الغجرية
ن�سميها حمام ًة ...بجعة
�أو دكة الطني
وقت
و�سنكتب يف �أيّ ٍ
ال نكون م�شغولني فيه
رائحة انت�صار
�أو رائحة خيبة ...ال فرق».
هذه الأبيات اختارها الكاتب دكتور �أمري تاج ال�سر لتكون مفتتح ًا لعمله
الروائي (منتجع ال�ساحرات) ال�صادر عن دار ال�ساقي يف العام 2015م
وهي اقتبا�س من هذا العمل الروائي ذاته؛ وهي الأبيات التي وجدها عبد
القيوم دليل بطل الرواية على ورقة عرث عليها يف يد �أحد ال�سجناء ،وهي
ال�شعر كمفتتح وبداية
لي�ست املرة الأوىل التي يختار فيها �أمري تاج ال�سر ِ
لأعماله الأدبية فقد �سبق و�أن بد�أ روايته الرائعة ( )366ال�صادرة يف العام
2012م عن الدار العربية للعلوم نا�شرون والتي كانت نتاج جمموعة من
ر�سائل احلب التي وجدتها الكاتب موجود ًة ذات يوم؛ فاختار لها �أبيات
تك�شف عن مقدرته الفائقة على �صياغة املفردة ال�شعرية:
«يف الزمان القدمي كان ثمة عا�شق.
كان مغرم ًا بال�شم�س،
يغازلها حني ت�شرق،
وحني تغرب ،يبكي غروبها
يناديها لت�شرق من جديد.
�س�ألوه عن �سر ذلك الع�شق،
فالتقط رحمه و�أ�صاب قلبه.
مل ي�سقط �ساعتها،
تلك كانت دموع ال�شم�س
تبكي عا�شقها».
ا�ستطاع الكاتب الدكتور �أمري تاج ال�سر �أن يوظف مقدرته على �صياغة ال�شعر
يف كتابة الرواية وخدمة �شخو�صها والتعبري عن احلاالت الآنية واالنفعاالت

الوجدانية التي تنتاب �أبطال تلك الروايات ،وهي ُ�سلطة مل ي�ستطع الكاتب
�أن يتخل�ص منها بعد �أن ترك كتابة ال�شعر واجته لكتابة الرواية واتخذ له
م�شروع ًا كتابي ًا عَ مِ ل عليه لعدد من ال�سنوات؛ ويكمن ذكاء �أمري يف توظيف
(ال�سلطة) خلدمة م�شروعه الكتابي ،نالحظ ذلك يف تباين ا�ستخدام
تلك ُ
الأ�شكال والألوان ال�شعرية املتنوعة لأعماله فهناك ال َن�ص ال�شعري الفل�سفي
العميق كما يف تلك املقدمة التي �أوردها يف (منتجع ال�ساحرات) ،وهناك
الن�صو�ص ال�شعرية العاطفية مثل الأبيات يف الأعلى التي كتبها يف مفتتح
رواية (.)366
ال�شعر نحن نتحدث عن �سلطته يف نف�س الكاتب
وحني نتحدث عن ُ�سلطة ِ
ال�شعر وت�أثريه على املجتمع وعن �سلطته حتى وهو يختلط
وعن �سلطة ِ
بالأجنا�س الأدبية الأخرى .يف مقال يُقال �أنه من�سوب لنزار قباين كان قد
كتبه يف العام 1973م يقول فيه:
«�إن ُ�سلطة ال�شعر ُ�سلطة غري مرئية ،مبعنى �أنها متغلغلة يف وجدان النا�س،
وذاكرتهم ،وعقلهم الباطن ،وجذورهم املمتدة يف الزمن والتاريخ».
متتد اللغة ال�شاعرية التي يكتب بها �أمري تاج ال�سر �أعماله الأدبية ل ُت ِرّعب
عن الفكرة التي �أراد �إي�صالها دون الإخالل بتما�سك ال�سرد والوقوع يف فخ
التقريرية التي عاد ًة ما ي�صاحب الإفراط يف التو�صيف واحلكي والإ�سهاب
يف ا�ستخدام اللغة ال�شعرية.
يف رواية ( ُمهر ال�صياح) والتي �أعتقد �أن لها ثالث طبعات �إحداها �صادرة
عن (�سل�سة �أفاق عربية) يف العام 2013م تلك الرواية التي ا�ستوحاها
الكاتب من التاريخ القدمي لبع�ض ال�سلطنات التي كانت �سائدة يف فرتة من
ال�شعر ب�صورته التي
التاريخ كما ذكر هو يف مقدمة الكتاب ،يُدخل �أمري ِ
تتنا�سب مع ال َن�ص وهو رمبا يُعيد لأمري بدايته يف �صياغة املفردة ال�شعرية
يف �سني عمره الأوىل �إذ �أن احلكي هنا �سيكون بالعامية ال�سودانية وهو
حتدي �أمام الكاتب واختبار لإمكانياته ال�شعرية �إذ �أن العامية ال�سودانية
ذاتها تختلف باختالف القبائل واملناطق يف ال�سودان ،ويف �صفحة ()19
حني جاءت املغنية متائم ت�ؤدي ب�صوتها الطروب:
«ال�سلطان للع�شرية..
قائد جي�شها وكبري ًا..
ال�سلطان يف امل�سائل..
الرويان ود القبائل
ال�سلطان لو ي ِّربك..
ُ
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يديك بي �إيد ًا ت�س ّرك « .
للوهلة الأوىل تكاد جتزم ب�سماعك �إيقاع ال�سرية ال�صادر من خلفية هذه
الكلمات ال�شعرية ،ورمبا جاء حلنها على طريقة �أغنية الرتاث ال�شهرية
(ال�شيخ َ�سريو) والتي يقال �أن �شاعرتها هي امر�أة تدعى (�أم برعة) .ويدخل
(احل َّكامة
هذا ال َنمط الغنائي �ضمن (غناء املُ�شكار) �أي املدح وفيه تقوم ِ
) بتعديد م�آثر الرجل املمدوح ورمبا بالغت يف الو�صف واملدح ،وا�ستخدام
ال�شعر يف العمل الروائي مثلما يخدم املُنتج النهائي قد يكون خ�صم ًا على
ِ
�إذا مل يتم توظيفه بال�صورة املطلوبة؛ فنجد �أمري يف مهر ال�صياح التزم
بالطريقة التي ُت�صاغ بها �أغنيات امل�شكار حتى وهو يلون يف كتابة ال َن�ص
ال�شعري ففي مكان �آخر ت�صيح املغنية متائم:
«ال�سلطان خريه ب ّرة
ُ
�سيد احلب وامل�س ّرة
يف موكب زيناته م ّرة
خلى التوهان �إ�ستقر
ال�سلطان يا وليدي
ولد �أوالدي وحفيدي
بالأقراط ح ّلى جيدي
وبغوي�شات ز ّين �إيدي».
هذا ال َن�ص على ما يبدو عليه من �إحكام �إال �أنه فيه لغة �أرفع من ما هي
عليه يف الوا ِقع؛ فاحل َّكامات يف الغالب الأعم ب�سيطات التعليم بل �أغلبهن
مل يف ّكن اخلط وينظمن تلك الأغنيات مبوهبتهن ،فورود مفردات مثل
(التوهان)( ،الأقراط) و(ح ّلى) هي يف هنا يف �أ�صلها العربي ال العامي
ال�شعر) حتكم الكاتب
ولكن رمبا لل�ضرورة ال�شعرية �أوردها كذلك ُ
(ف�سلطة ِ
حد �سواء؛ فت�ؤثر على الأول ب�أن ال يخرج على النمط املعروف
والقارئ على ٍ
والقواعد املتبعة و�إال فال يُعترب �شعر ًا وعلى القارئ ب�أن تفعل مفعولها يف
الت�أثري و�إي�صال املعنى.
كتب �أحد ال ُقراء ر�أيه عن راوية (مهر ال�صياح ) ،قال:
«ال �أدري ان كان �أمري تاج ال�سر دائم ًا يكتب بنف�س الأ�سلوب لكن �أرى �أنه
ي�ستخدم لغة غريبة من اخرتاعه ..ال هي ف�صحى وال عامية ..لغة �شعرية
كما هو مذكور ..ميتزج فيها احلوار مع الو�صف مع حديث النف�س مع
احلا�ضر مع املا�ضي ب�شكل متناغم مع تكرار لبع�ض العبارات ي�شبه خلفية
مو�سيقية �صاخبة �أو هادئة مل�شاهد الرواية.»...
�أمري ذاته ال ينكر انتمائه �إىل املدر�سة التي ترى �أن يف دمج ال�شعر مع الرواية
�إ�ضافة قراء جدد للذين يبحثون عن ال�شعر والرواية فقد كتب حتت عنوان
(الرواية وال�شعر ..ر�ؤية) قائ ًال:
«�أنا �أميل �إىل م�س�ألة تداخل الأجنا�س الإبداعية �أثناء الكتابة� ،أميل �إىل
كتابة رواية ال ترتدي الثوب التقليدي الذي ولدت به ،وتناقلتها الأجيال
الكتابية به ،ولكن رواية ت�سعى �إىل متذوق احلكي وتقتن�صه� ،إىل متذوق
ال�شعر وتقتن�صه ،وحتى �إىل متذوق الر�سم والت�شكيل لتعرب �إليه.»..
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ح�ضور ال�شعر كجن�س تعبريي ي�أتي يف مكانه املنا�سب وال يُقحم ملجرد ملء
الفراغ يف ُجل الأعمال التي قر�أتها حتى الآن؛ رمبا يعود ذلك لتجربة �أمري
الباكرة يف كتابة الرواية واكت�سابه املهارات اخلا�صة التي �صنعت منه الذي
هو عليه الآن؛ فنجده �أحيان ًا يكتب الق�صائد املرتجمة ،كتلك التي كتبها على
ل�سان ال�شاعر الإ�سباين املفرت�ض (رميا�س) �إذ �أنك تقر�أ وك�أن ال َن�ص قد
رجم للعربية:
ُكتب بالإ�سبانية و ُت ِ
«حت َدّث يا خوان...
حت َدّث �إىل النار �أرجوك،
حدّثها عن حبيبتك،
ِ
قل لها هي زهرة،
و�ست�ستعر �أكرث
النار غيورة يا خوان
حبيبة مهجورة بال �شك
لكني �أريدها،
�أريد �أن �أحرتق� ،أن �أرحل،
�أن �أجيء جمدد ًا يف �شكل نار �آخرى
ت�أكل النار التي �أكلتني».
ال�شعر يف �سرديات �أمري تاج ال�سر ما بني لغة حمكية وق�صائد
تتق�سم ُ�سلطة ِ
متنوعة يتم توظيفها داخل الن�صو�ص؛ و�أعتقد �أن له هو �أي�ض ًا �سلطة ما على
ال�شعر لتطويعه مبا يتنا�سب مع طبيعة العمل الروائي املق�صود ،وال ميكن �أن
ِ
ال�شعر يف �أعمال �أمري تاج ال�سر دون �أن ن�شري �إىل رواية
لطة
�س
عن
نتحدث
ُ
ِ
(زحف النمل) التي حتكي ق�صة املغني ال�شعبي (�أحمد ذهب) و�شاعره
املحبوب (دودة الغز) هذه الرواية التي ا�ستطاع فيها �أمري �أن يكتب ق�صائد
ت�شبه �إىل حد كبري الأغنيات ال�سائدة يف فرتة الأغنية ال�سودانية احلديثة،
�أي �أغنية ما بعد احلقيبة ويعود ذلك لتجربة �أمري يف كتابة الأغنيات يف
فرتة باكرة من جتربته ال�شعرية ،تلك الق�صائد التي يظنها القارئ العارف
أغان حقيقية ولكنه مل
بالأغنيات لوهلة �أن هذه الق�صائد هي ن�صو�ص ل ٍ
ي�سمعها.
يف كل اللقاءات التلفزيونية وال�صحفية التي تابعتها لأمري تاج ال�سر يظل
�س�ؤال ال�شعر حا�ضر ًا ،بل ويف كثري من الأحيان يكون من حماور احلوار
الأوىل؛ ال�شيء الذي رمبا يكون هو قد عانى منه بحكم اللقاءات الإعالمية
املتكررة ،ما �أود الإ�شارة �إليه هنا هو �أن ا�ستخدام ال�شعر وتوظيفه يف الرواية
مل تكن يوم ًا تهمة توجه لأمري باعتباره �شاعر �سابق وروائي ّ
وظف ال�شعر يف
كثري من كتاباته متى ما ا�ستدعى ذلك يقول هو ذاته يف �أحد لقاءاته:
«ما زالت عالقتي بال�شعر قائمة ،رغم توقفي عن �إنتاج ق�صائد مبا�شرة،
�إمنا �أكتب ال�سرد ب�أدوات ال�شعر ،وميكن �أن �أكتب مقاطع �شعرية يف رواياتي
�إن اقت�ضى الأمر .و�أظن �أن ال�شعر �شجرة ظليلة ال متتنع عن م�ساعدة ال�سارد
�إن جل�أ �إليها ،و�أي�ض ًا �أقر�أ ال�شعر كثري ًا ،و�أتابع �شعراء كثريين مهمني عربي ًا
ودولي ًا».

السودان بين جبريل الرحال
وسيف القبيلة
د .عثمان �أبوزيد  -ال�سودان
يبدو �أن م�صري ال�سودان مع ّلق دائ ًما بهذا ال�صراع الذي يحتدم بني
طرفني؛ على �أ�سا�س طائفي �أو عرقي �أو مذهبي .والطرفان باقيان يف
معركة م�ستمرة ال تتوقف.
يتج�سد هذا الواقع يف ف�صول رواية تاريخية لأمري تاج ال�سر بعنوان:
ّ
(�أر�ض ال�سودان احللو واملر).
الرحال ،ذو اجل�سد ال�ضخم،
من �شخ�صيات الرواية؛ �شخ�صية جربيل َّ
داكن الب�شرة ،يلقب نف�سه بالكونت بال �أي مقومات ت�ؤهله لهذا اللقب.
ب�صحبته امر�أة مليحة من �صعيد م�صر تزوجها وعاد بها �إىل ال�سودان.
والتقى به يف طريق العودة تاجر الإبل بني
ال�سودان وم�صر �سيف القبيلة ،وهو من و�سط
ال�سودان� .سيف القبيلة لديه �إح�سا�س دو ًما �أنه
�صاحب زعامة ،ولعله �شعر يف قرارة نف�سه �أنه
كان �أوىل بهذه املر�أة املليحة ممن ي�سمي نف�سه
الكونت.
بال مقدمات يعر�ض �سيف القبيلة على جربيل
الرحال �أن يالعبه لعبة القوة...
لعبة القوة لي�ست �سوى امل�صارعة بالأيدي
املعروفة بـ «الري�ست» ،وتقام ل�سبب تافه جدًا
مثل التناف�س على مرعى ،ميكن بب�ساطة �أن
ترعى فيه ما�شية الطرفني.
يف اللعبة مي�سك اخل�صمان بقب�ضتي بع�ضهما
على طاولة �أو �أر�ض �صلبة ،ويحاول كل منهما
�أن يثني قب�ضة الآخر حتى تالم�س الطاولة �أو
الأر�ض .وذلك يعني هزمية نف�سية وانك�سا ًرا
من ال�صعب ترميمه.
ويف حال ان�سحاب �أحد الغرميني بعد ح�ضور
اجلمهور وقبل ابتداء اللعب ،ف�إنه يكتب على
ً
نف�سه عار الأبد� ،إذ ال يعد يف الرجال ،ويعي�ش منبوذا بقية العمر.
وجتري املباراة يف جو م�شحون �شبي ٍه ب�أجواء احلرب ،طبل وزمر و�صياح.
وت�صبح املباراة حديث النا�س وحمور ثرثرتهم وقتًا طوي ًال.
تبد�أ اللعبة برتا�شق بالكلمات – و�إن احلرب �أولها كالم – وتكتمل
(الغبينة) بتبادل (خطاب الكراهية) ،وي�أتي بالنحا�س �أحد امله ِّيجني

(�أ�شبه برجال الإعالم يف زماننا) ويبد�أ يف النقر عليه.
كانت مفاج�أة املباراة �أن �سيف القبيلة انت�صر على الرغم من قوة خ�صمه
وامتالء ج�سمه .وان�سحب جربيل الرحال بعينني ك�سريتني ال ي�ستطيع
رفعهما �أمام اجلمع الغفري.
ومع ذلك يظل املهزوم راف ًعا عقريته كل يوم� :أنا الكونت جربيل الرحال
�أقوى رجل يف البالد� ...أين هذا الأعرابي ،لو كان رج ًال فليخرج حا ًال.
�أمام هذا التحدي ال�صارخ ،يقبل �سيف القبيلة �أن ينازله ،لكن هذه املرة
ب�شرط ي�شهد عليه �شاهدان:
�إن هزمتني �أتنازل لك عن ناقتي «�أم احلجلة»،
�أف�ضل ناقة يف البطانة ...و�إن هزمتك �أح�صل
على زوجتك فردو�سة.
كان النطق با�سم الزوجة هكذا على امللأ
�أكرب ا�ستفزاز جلربيل ،ويردد �سيف القبيلة:
اجل�س يا زوج فردو�سة ،فيزداد غليانه.
ال �شك �أن جربيل الرحال �أكرث قوة من غرميه
�سيف القبيلة ،غري �أن �سيف القبيلة يح�سن فن
التكتيك ويحوز على مهارات الدعاية .وبهذه
القدرات ا�ستطاع يف هذه املرة ح�سم املعركة
قبل �أن تبد�أ.
الذي حدث �أن جربيل الرحال ان�سحب واختار
خ�سارة كبرية .منذ اليوم �سيطلقون عليه ا�سم
(املر�أة) ...فهكذا قوانني اللعبة!
ان�سحاب يجلب العار لهذا الالعب املنك�سر،
لكنه ي�صطنع ابت�سامة ال ت�شبه �شفتيه ويقول:
كنا منزح يا جماعة اخلري ،لي�س بيني وبني
�سيف القبيلة �ضغينة وال غبينة.
وي�ستمر الالعبون هكذا (مكنك�شني)
مبواقعهم يف �أر�ض ال�سودان (احللو املر) ال يفارقون امليدان �أبدًا.
هل ر�أيتم �أحدًا من زعماء ال�سيا�سة ترك امليدان لأن حزبه انهزم يف
االنتخابات؟! وهل ر�أيتم رئي�س حركة م�سلحة �أو زعيم حرب خرج من
امليدان لأن جي�شه قد انهزم �أو لأن احلرب نف�سها قد و�ضعت �أوزارها؟!
حد جاب �سرية ال�سيا�سة والكفاح امل�سلح؟!

27

مراجعة لرواية

العطر الفرنسي ألمير تاج السر
�صديق احللو  -ال�سودان
العطر الفرن�سي رواية �أمري تاج ال�سر كامللحمة .ت�ص ِّور �أقدار ب�شرية
وم�صائر يف حميط اجتماعي يعترب قاع املدينة .فقري يف كل �شيء ما
عدا م�شاعرهم اجليا�شة� .ص َّور احلياة يف حي غريب ت�صوير ًا رائع ًا ك�أنه
احلقيقة .حني ي�أتي خرب ما .اخلرب الغريب ينقله علي جرجار .ي�أتي
باخلرب �إىل حي غائب ال�شعبي يف طرف املدينة .فرن�سية �ستع ُّد درا�سة
عاملية و�ست�سكن حي غائب .علي جرجار يف حزب وطنك الكبري .مع
حاكم عذابو و�سعاد �سعد .كاتياكا دويلي الفرن�سية الآتية من باري�س قلبت
حياتهم را�س ًا على عقب .تنقو بائع االي�سكرمي ،عمر احللاّ ق ،و�صليحة
املمر�ضة يف امل�ست�شفى ،مو�سى خاطر العامل يف الدوائر الأمنية .و�سوف
لن ين�سى حي غريب انتحار الرومان�سي طه �أيوب عندما اكت�شف �أن عرق
الأنثى ال يختلف عن عرق الذكر.
النا�س يف حي غريب يف عالقات توافقية ولديهم مبادئ .ولهم القدرة
على التعاون ويحبون حيهم .ا�ستطاع �أمري تاج ال�سر �أن يحول الأطر
اخللفية �إىل لوحة زاهية الألوان يف وحدة م�صري م�شرتك .حيث �أن البطل
ع�ضو يف املجتمع ي�ؤثر ويت�أثر مبا يدور فيه من �أحداث .علي جرجار ناقل
اخلرب .منعم �شمعة تاجر ال�شنطة �أحد وجهاء احلي.
حليمة املر�ضعة قارئة الكف .تعي�س الذي كان ا�سمه �شاكر .لأنه مل يذق
ماء زمزم املقد�س� .أمين دا�ؤود طالب الثانوي .و�سالفة اجلميلة جد ًا
ال مكان جلمالها هنا .لكل دوره ك�أع�ضاء جلنة تدر�س �أمر الفرن�سية
كاتياكا .علي جرجار يح�س عميق ًا باملكان وال ي�شعر بال�ضياع .ويعتقد
�أن حلياته معني .و�أمين دا�ؤود الطالب يظل يبحث عن ذاك املعني
املليء بالقيم املعرفية واملبادئ يف ال�شبكة العنكبوتية .فرفور املغني
�صاحب �أوبريت العمامة يلحن  40عام ًا .مر�ض بالروماتزم .ال يوجد
اجتماع بال �صداع .عند حليمة جتد عطر الريفدور وزهرة من زهور
زنبق ال�صحاري .واحلي مليء ب�أمرا�ض املغ�ص .الزائدة الدودية .مر�ض
ال�سمنة وروماتيزم املفا�صل .و�ضغط الدم .والأكزميا .و�صل علي جرجار
�إىل منزل حليمة ال رع�شة �أم�سكت بالبدن وال اهتزاز �أ�صاب مقدمة
الأنف وال دقات �سريعة للقلب .وال حتى فرفرة لغازات البطن .حليمة
املر�ضعة تكتب علي باب منزلها �أعطني �أعطك .زهورات ارتو احلب�شية
تعمل عند حليمة التي متتلك وجه ًا ال يغري �أحد ًا مبتابعة تفا�صيله .وجه
�أفعي� .آمايل حتطمت قال علي جرجار .وحليمة املر�ضعة تثبت االعراف.
وتتخذ بال�ضرورة �صوت احلكمة يف وهم ير�ضي الآخرين .والرواية مليئة
باملجرمني .واملهوو�سني واحلمقى .حت�س بال�سخرية يف كتابات �أمري تاج
ال�سر .وعوامل كتاب �أمريكا الالتينية املليئة كتاباتهم بالتفا�صيل .بالدة
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احلياة وركودها .وحماقة ال�صراع امل�ستحيل .مر علي جرجار ببيت �آل
م�سيكة حيث ي�سكن اجلن يف طريقة �إىل حمل ترانيم الذي ميلكه منعم
�شمعة تاجر ال�شنطة� .س ّمى حمله تالقيط ثم غيرّ ه �إىل رخي�ص وغايل.
ثم �إىل ترانيم تيمن ًا مب�ضيفة الطائرة .لي�س هناك حقيقة نهائية �أو
حل للإ�شكاليات .وعلي جرجار يدرك تفاهة حماوالته .رغم �أنها ذات
قيمة وهدف .فال جمال للإخفاق �أو االحباط� .أخري ًا ُ�س ّمي علي جرجار
بالفرن�سي� .سائحات �أوروبيات يرتدين اجلينز والرغبة .وي�ستعملن عقار
ال�ساتيو املهيج للغرائز� .آخ يا جرجار .عطر كوكو الأ�صلي �ص.31
كتب �أمري تاج ال�سر يف العطر الفرن�سي .رواية خ�صبة مليئة بالت�شويق.
واحلب واالندياح االجتماعي ال�سعيد .يف �سرد متما�سك وم�سبوك بدراية.
رائعة العطر الفرن�سي يف �صراحتها مغامرة .بر�ؤية رومان�سية للعامل.
مت�أثرة بالكون املحيط .رواية قيمة ومفارقة وفيها الكثري من احليوية
وفهم التغيري .وبت�أويالت عميقة يف امل�ضمون والتفا�صيل .تق ُّم�ص نف�سية
الآخر .رواية كا�شفة لت�أثري الغريب يف حياتنا .واالحتفاء به...

التساؤالت الحائرة
وصائد اليرقات
�شموخ احلجازي  -ال�سودان
«�س�أكتب رواية ،نعم �س�أكتب..
البد �أنها فكرة غريبة حق ًا ،حني ترد �إىل ذهن رجل �أمن متقاعد مثلي �أنا
عبداهلل حرف�ش� ،أو عبداهلل فرفار ،كما �ألقب منذ ال�صغر يف احلي الذي
ن�ش�أت فيه وكرب معي اللقب».
هكذا ابتدر �صائد الريقات ق�صته ،ثم راح ال�سارد بقلم كراق�صة باليه
متمر�سة �أو كري�شة يف ليلة �شديد الهواء يقفز من ح�شرة �إىل �أخرى ليمتعنا
بجمال ما ّ
خط حربه ،مر ًة بق�صة �صاحب املكتبة امل�سيحي ،و�أخرى وهو
يالحق الروائي (�أ .ت) الذي كتب رواية (على �سريري ماتت �إيفا) ويتفنن
حني ميدنا مب�شاهد التقائها والتي تت�صاعد �إىل �أن ن�شهد موتها على �سرير
البطل.
ي�أخذنا بنف�س اخلفة املمتعة ليحكي لنا عن معاناة عبداهلل حرف�ش بعد
�أن فقد وظيفته املرموقة يف جهاز الأمن ،وهو الذي كان يحظى بتقدي�س
اجلميع ،ثم �صار يُعا َمل باالمتعا�ض والإنكار من ِقبل امل�سيحي �صاحب مكتبة
الأعالف ،واخلياط الذي كان يالقيه ها�ش ًا با�ش ًا ثم انقلب �إىل معاملة ال
تخلو من اال�ستفزاز .و�أي�ض ًا معاناته مع ِرجله اخل�شبية التي ت�سببت يف
ف�صله من العمل .ورغبته يف كتابة الرواية �أي�ض ًا.
لي�أتي ال�سارد مر ًة �أخرى ويقحمنا يف ق�ص�ص العمة وزوجها �سارد ًا لنا
مقتطفات من حياتهما املليئة بالقف�شات .ومما �أ�ضحكني  -حد القهقهة -
ما ورد على ل�سان عبداهلل حرف�ش يحكي فيه عن عمته وزوجها (�ص:)٢٨
(�أذكر �أنها رجتني مرة �أن احتجزه يف �أحد دهاليزنا املظلمة حتى ت�سرتيح
من وجهه و�أفعاله .لكنها عادت وبكت ورجتني �أال �أفعل .وكان املد ِّلك على
و�شك �أن يختفي �إىل الأبد ،وبحوزتي تقرير من �أربع كلمات فقط ،كتبته بال
م�شاعر وال اح�سا�س بالذنب :يتخابر ل�صالح دولة �أجنبية).
زوج العمة يعمل مد ِّلك ًا ب�أحد الفرق الريا�ضية ويهوى التمثيل على خ�شبة
امل�سرح .ويوم حظي بفر�صة التمثيل م ّثل دور عجوز يلتقي بحبيبته بعد �سنني
عددا ،ومن هول ال�صدمة يقع مغ�شي ًا عليه ..جار عبداهلل حرف�ش (ع .د)
كان يعمل م�شجع ًا لفريق ريا�ضي وحفار للقبور ك ّرمه الرئي�س لعمله الإن�ساين
مما �أدى �إىل جنونه ونقله �إىل امل�ست�شفى ..و(ع .د) كان مت�صوف ًا يرتدي
جلباب ًا �أخ�ضر اللون ،ويحمل �سبحة طويلة من الاللوب ،ويرتدي �سوار
الروماتيزم على مع�صمه .وكان له �صوت ًا جهوري ًا ي�ساعده على الت�شجيع.
هاتان ال�شخ�صيتان كانتا امللهمتني لعبداهلل حرف�ش وقرر �أن يكتب عن حياة
�أحدهما �أو كليهما ،لأجل ذلك تق ّرب من الروائي (�أ .ت) وخلق معه عالقة

طيبة من خالل لقائه يف مقهى (ق�صر جيمز) .عر�ض حرف�ش عليه �أول
كتابة له عن التفاحة ،وهي ق�صة المر�أة م�شبوهة كان يراقبها �أثناء خدمته.
عندما قر�أها على (�أ .ت) ك�شف �أمره ب�أنه من الأمن و�س�أله عن ذنبه الذي
اقرتفه حتى يالحقونه بهذه الطريقة .ر َّد حرف�ش على كالمه ب�أن �أخربه
باحلقيقة كاملة ،و�أخربه �أي�ض ًا برغبته يف التغيري ..وبعد �أن ا�سرتخي (�أ.
ت) قال حلرف�ش (�ص�( :)٨٥أنا �أ�ش ِّبه الكتابة ب�أطوار منو احل�شرة� ..أنت
كتبت يرقة لن تنمو �إىل �شرنقة وتكامل دورتها .هذا التقرير الأمني جمرد
يرقة ميتة خرجت من ذهنك ..حاول �أن تطورها �إىل باقي الأطوار).
برع ال�سارد يف جعل ال�صور التي ير�سمها لنا مرئية عندما حكى عن مقهى
البئر مرة ،وعن م�شهد ارتطام زوج العمة على خ�شبة امل�سرح مرة �أخرى،
وعندما غاب الروائي فج�أة عن عني عبداهلل حرف�ش والقلق الذي حلق به.
وكيف �أنه اتهم الروائي ب�سرقته �شخو�صه الذين �أراد �أن يكتب عنهم يف ذلك
الوقت عندما �أخربته �صاحبة �سروال اجلينز الباهت باختفاء (�أ .ت) ،وهي
من زوار املقهى ومعجبات (�أ .ت) ،و�أي�ض ًا م�شهد نقله �إىل امل�ست�شفى وتوافد
اجلميع �إليه حم ّملني بالهدايا .كانت م�شاهد ناطقة مبعنى الكلمة.
وكانت النهاية مده�شة؛ حيث �أن الروائي (�أ .ت) اختفى ليكتب عن عبداهلل
حرف�ش ،و�أنهى روايته ب�إرجاع حرف�ش �إىل اخلدمة حتى تكون النهاية
حمكمة.
وبالفعل طلبت الدولة من حرف�ش الرجوع للخدمة برتبة �أعلى مقابل مراقبته
للروائي ورفقائه .لي�صدم (�أ .ت) حرف�ش� ،أو ًال برباءته من اتهامه له ب�سرقة
�شخو�صه .وثاني ًا �أمام الرواية التي حتكي ق�صة حياته والتي �أ�سماها �صائد
الريقات.
نحن �أي�ض ًا ُ�صدمنا �أمام الت�سا�ؤالت احلائرة حول ق�صة (�أ .ت) والتي قد
تكون بداية �أحرف ا�سم امل�ؤلف (�أمري تاج ال�سر) �أو قد ال تكون .و�صائد
الريقات هذا هل هو موجود على كوكبنا حق ًا� ،أم �أن �أمري تاج ال�سر من خلق
هذا ال�صائد الذي ا�صطاد اهتمامنا قبل �أن ي�صطاد الريقات.
بيد
�صائد الريقات رواية احتوت على عدة روايات تدير حبال الأحداث ٍ
ماهرة تعرف متى تفلت حبل احلدث الأ�سا�سي ،ومتي مت�سك به مبنتهى
ال�سال�سة .تالعب عقل القارئ ،الذي يقف برهة ليدرك �أي احلبال �أمامه.
مما �أ�ضفى على القراءة متع ًة وت�شويق ًا.
الرواية من � ١٤٧صفحة ،طبعت يف عام ٢٠١٠م ،بوا�سطة دار ثقافة للن�شر
والتوزيع.
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د .أمير تاج السر..
أنثروبولوجيا السرديات وواقع
الصورة الروائية (مالمح عامة)
حممد العكام  -ال�سودان
�إن القارئ �أو املتابع املهتم بامل�شروع الأدبي ،للروائي ال�سوداين د� .أمري
تاج ال�سر� ،سيقف كثري ًا يف حماور ال�سرديات التي ي�ستند عليها يف
رواياته ،حيث تغطي الأنرثوبولوجيا حيز ًا كبري ًا من املنتوج الأيديولوجي
من معظم الروايات التي قدمها الطبيب ال�سوداين علي ال�ساحة الروائية
يف حميطها العربي والإقليمي ،مما �شكل لهذا امل�شروع جذب للنقاد
والقراء وطلبة العلم بحث ًا غائر ًا داخل الن�صو�ص التي ينتجها� ،إذ تربز
مفاهيمية الأنرثوبولوجيا ال�سردية ك�آلية يف ال�سياق الروائي التخييلي،
ميتزج فيه الواقع باخليال.
ويعد الدكتور �أمري تاج ال�سر من �أكرث الروائيني ال�سودانيني غزار ًة
و�إنتاج ًا للرواية العربية ال�سودانية .حيث ولد يف �شمال ال�سودان عام
١٩٦٠م ،وتلقي تعليمه الأويل هناك وعا�ش بجمهورية م�صر العربية بني
عامي (١٩٨٧-١٩٨٠م) ليتخرج من كلية الطب يف جامعة طنطا ،وهو
يعمل حالي ًا طبيب ًا باطني ًا بالعا�صمة القطرية الدوحة ،ومن �أهم �أعماله
املن�شورة:
(مهر ال�صياح)( ،زحف النمل)( ،توترات القبطي)( ،مرايا �ساحلية)،
(�إيبوال �( ،)76صائد الريقات) وغريها الكثري من الكتب والروايات
واملقاالت.
فالأنرثوبولوجيا هي علم الإن�سان ،وقد نحت اال�سم من م�سميني
يونانيني هما ( )Anthroposومعناها الإن�سان ،و()Logos
ومعناها علم .وعليه ف�إن املعني اللفظي ال�صطالح الأنرثوبولوجيا
( )Anthropologyهو علم الإن�سان.
�أما تعريف ال�سرديات� ،أو علم ال�سرد ( )Narratologyهي نظرية
تهتم بدرا�سة الأجنا�س ال�سردية (�أق�صو�صة ،ق�صة ،رواية ،مقامة ،نادرة،
�أ�سطورة وخرافة) وال�سرديات �أو ال�سرد ،من امل�صطلحات التي ابتدعها
البنيوية ،وكانت بدايته مع ال�شكالنيني الرو�س مع فالدميري بروب
(١٩٦٨-١٩٢٨م) يف (علم ت�شكل احلكاية) .وكالهما الأنرثوبولوجيا
وال�سرديات مرتبطان باخلطاب الأدبي� ،أو اخلطاب الت�شخي�صي لأي
جن�س من �أجنا�س ال�سرد .فعرب الأدب ميكن للأنرثوبولوجيا تعريف
العادات والتقاليد وثقافة املجتمع الذي توجه �إليه �آلية الكتابة ال�سردية
يف مكان ما ،كما يف بع�ض روايات دكتور �أمري تاج ال�سر ،منها منوذج ًا
(�إيبوال  .)76تقول فاطمة يا�سني ،ع�ضو �شبكة القراء باملغرب� ،أن « :رواية
(�إيبوال  )76ميكن ت�ضمينها يف �أدب الأوبئة ،كرواية (الطاعون لألبري
كامو) ،ورواية (احلب يف زمن الكولريا) خلو�سيه ماركيز» .وبالتايل
تعترب الرواية عبارة عن درا�سة �أنرثوبولوجية حمبكة ب�سردية مدعوم ًة
علمي ًا ملغامر عا�شق �أنهي فريو�س �إيبوال حياة ع�شيقته بعد �أن جنا من
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عدوى م�ؤكدة .وبحكم �أن الراوي يعمل كطبيب وهذا من �صميم عمله،
برزت حماكاة الواقع يف ال�شكل التعبريي داخل الرواية ،كنقل مبا�شر
ملا يجري يف الواقع االجتماعي ملكان احلكي ،وهي املنطقة احلدودية
مع جمهورية الكونغو عند مدينة (�أنزارا  )Nazara -قبل انف�صال
اجلنوب ،حيث تك�شف الرواية عن الب�ؤ�س املجتمعي يف كل �أ�شكاله ،الفقر
املدقع واله�شا�شة االجتماعية (اجلهل والعادات القبلية املتخلفة وال�شعوذة
والدجل) وهذا من �أبجديات الت�شخي�ص الأنرثوبولوجي يف �سردية هي
بال �شك جمموع الإنتاجات التي دعي لها الراوي ملعرفة هذا اجلزء من
العامل .لأن مر�ض فريو�س الإيبوال)Ebola Virus) Disease
واملعروف اخت�صار ًا ( )EVDعبارة عن مر�ض نادر وفتاك �إذا مل
يكت�شف ويعالج يف مرحلة مبكرة .يحدث هذا املر�ض نتيجة الإ�صابة
بفريو�س من عائلة الفريو�سات اخليطية ( )Filoviridaeوي�سمي
هذا الفريو�س (�إيبوال فريو�س) وهناك خم�سة �أنواع من هذا الفريو�س،
�سميت وفق ًا ملكان اكت�شافه ،فيما تعد ثالثة من هذه الأنواع م�س�ؤولة
عن تف�شي الفريو�س يف قارة �إفريقيا ،حيث �أكت�شف هذا املر�ض لأول
مرة يف العام ١٩٧٦م يف منطقتني يف و�سط �إفريقيا وب�شكل متزامن،
�إحداها �أنزارا ( )Nazaraيف جنوب ال�سودان والثانية يامبوكو
( )Yambukuيف جمهورية الكنغو الدميقراطية ،ولقد ظهر يف
قرية قريبة من نهر يدعي �إيبوال ( )Ebola Riverيف الكنغو ون�سب
ا�سم املر�ض �إيل النهر ،ومن هنا �أخذ الروائي ا�سم الرواية يف �شقيها
(ا�سم املر�ض «�إيبوال» وت�أريخ اكت�شافه لأول مرة» ،)»76لتحكي الرواية
تفا�صيل ت�شخي�صية لهذا املر�ض القاتل اللعني.
وما بني لوي�س نوا بطل الرواية وع�شيقته ،وجيم�س رياك �صاحب امل�صنع
وجغرافيته تكون رواية (�إيبوال  )76منوذج للأنرثوبولوجيا ال�سردية،
حيث اعترب النقاد كما تقول فاطمة يا�سني�« :إن الرواية التي �صدرت
يف العام ٢٠١٢م تنب�ؤ ًا بعودة املر�ض �إيل �إفريقيا بعد اختفائه زمن ًا
طوي ًال ،وهو ما ح�صل يف ن�شرات �إخبارية ،والقارئ لرواية (�إيبوال )76
قد يلم�س وجه الت�شابه ما بينه وبني كورونا (� )Coronaأو كوفيد
 COVID _19الذي اكت�سح العامل فتداعياتهما واحدة اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا و�صحي ًا وعالئقي ًا و�إن اختلفا يف املن�ش�أ واخل�صو�صيات
وامل�ساحة اجلغرافية التي يدركها املتخ�ص�صون وعلماء الأوبئة» .فهناك
م�ساحة م�شرتكة بني الدرا�سة الأنرثوبولوجية والإبداع الأدبي ،وخا�صة
يف العمل الروائي والق�ص ،لأن كليهما ي�ستمد عنا�صره �أو مادته اخلام
الأ�سا�سية من املجتمع ،ومن الواقع املعي�ش �إال يف �أحيان ًا قليلة .ويف
نوع معني بالذات من الأعمال الروائية .فالظواهر الأنرثوبوثقافية
واالجتماعية مو�ضوع مميز للأنرثوبولوجيا ،وهي الظواهر نف�سها التي

يغرتف منها الروائي والقا�ص ،وت�شكل �سياقاته اخلارج ن�صية ،كما يف
رواية (�إيبوال .)76
�إن د� .أمري تاج ال�سر تنطبق عليه �صفة الروائي الأنرثوبولوجي الذي
يكتب يف حياة النا�س و�سري الأ�شخا�ص ،وتتخذ هذه الكتابات منط ًا روائي ًا
�أو ق�ص�صي ًا .فالروائي الأنرثوبولوجي يتجه دائم ًا �إيل كتابة �سرية �أدبية
لأحد رجاالت املدينة �أو املجتمع� ،أو حتي �سريته الذاتية ليقدم خالل
حياته نظرة حول الت�أريخ االجتماعي ملجتمعه ،ويظهر ذلك يف روايته
(مرايا �ساحلية) ي�صف فيها مدينته بورت�سودان التي تربي وترعرع
بها ،وهي الرواية التي �أحدثت نقلة يف جتربته الروائية علي م�ستوي
الكتابة ال�سردية والأ�سلوب البنيوي والو�ضوح النظري يف مكون الرواية
ك�سرية ذاتية مبكرة كتب عنها الكثري من النقاد .يعك�س عنوان الرواية
الأ�صل وال�صورة كتعبري عن ر�سم ال�شكل اخلارجي للمدينة وت�شريح
�أنرثوبولوجي عميق تظهر عليه روح الطبيب الذي يحمل (امل�شرط) ليقوم
ب�إجراء جراحة ما ،تنفث روحه االرتباط باملكان ،حيث االندماج احل�سي
وال�شعوري .وال تنفك املدينة املو�سومة باجلمال الطبيعي من ذاته،
ليحكي عن جمالية املكان ب�شخو�صه وحكاياته بلغة �شعرية �سردية بها
�إيحاء احلميمية .ويقول د� .أمري تاج ال�سر يف حوار معه �أجراه ال�صحفي
ح�سني جلعاد علي موقع اجلزيرة .نت�« :أنا من ع�شاق ال�سرية وقرائها
�أي�ض ًا .وجتاربي يف العمل يف �أماكن متفرقة يف ال�سودان قبل �أن �أهاجر
�إيل دولة قطر ،جعلتني �أمتلك خمزون ًا كبري ًا من احلكايات التي �صادفت
�أنا�س ًا ن�سجوها يف تلك الأماكن».
ال�شيء الذي مييز د� .أمري تاج ال�سر هذه الذاكرة التخزينية العالية،
وهي الذاكرة التي ي�سميها علماء النف�س (الذاكرة الفوتوغرافية _
 )Eidetic Memoryويعتمد �أ�صحاب هذه الذاكرة علي ت�سجيل
امل�شاهد عرب ا�ستعمال ذاكرتهم ،متام ًا مثل عملية ت�سجيل ال�صور عرب
الكامريا وا�ستعادتها عند اللزوم بنف�س التفا�صيل ،حتى لو �شاهد ال�شيء
املراد حفظه ملرة واحدة ،وهذا ما عك�سه د� .أمري تاج ال�سر يف �سردية
عالية عند ال�شروع يف كتابة رواية (مرايا �ساحلية).
وي�ضيف د� .أمري تاج ال�سر يف ذات احلوار:
ً
«�أعتقد �أن كتابة ال�سرية حتتاج جمهود ًا م�ضاعفا ،وينبغي �أن يتوافر فيها
�أو ًال ال�صدق ،وثاني ًا �أن جتعلها كتاب ًا مفتوح ًا ولي�س مغلق ًا ،وبهذا النهج
كتبت (مرايا �ساحلية) عن مدينة بورت�سودان يف فرتة ال�ستينيات حيث
ع�شت طف ًال».
�إن ال�صورة الروائية التماثلية بني املكونان ،الزمان واملكان« .تنبني
انطالق ًا من �سعي الروائي �إيل جماوزة ال�صيغ التمثيلية امل�أثورة للوقائع
واملواقف والأفكار و�إيل ت�شكيل نظام �صوري تتجان�س داخله الدوال
الروائية يف ت�شخي�ص املعني ،ويف الإحالة علي ن�سق من�سجم من الإدراك
الذهني ،واالرتباط مب�ستوي خا�ص من الإ�ستبطان التخييلي» .وال�صورة
الروائية هي �أي�ض ًا «نقل فني ،وحماولة لتج�سيم معطيات الواقع اخلارجي
بوا�سطة اللغة ال�سردية ،والتي ت�شكل النتاج الرثي لفعالية اخليال والواقع
عند د� .أمري تاج ال�سر».
فاملعطيات الأنرثوبولوجية والآلية ال�سردية يف روايات د� .أمري تاج ال�سر
هي امل�شروع الأدبي الذي ال تكفيه مقاالت �أو جملدات من الكتب ،بل
هو م�شروع متعوب عليه متكامل لروائي كر�س جهده يف تفريغ ذاته �إيل
املجتمع مبا هو مفيد للب�شرية� ،سطرها يف هذا القالب الأدبي من املنتوج
الكلي لرواياته التي خرجت حتى الآن ،تذكرت كتاب ًا للم�ؤلف اللغوي

الأمريكي تود هرني _  Todd Henryبعنوان (مت فارغ ًا)
يقول فيه( :ال ُمتت و�أنت ممتلئ ب�أف�ضل �أعمالك) ،يف كتابي الأول ،مبدع
بال�صدفة ،تكلمت كيف �أن �صديق ًا يل �س�ألني �س�ؤا ًال غريب ًا وغري متوقع:
«يف اعتقادك ما هي الأر�ض الأعلى �أو الأ�سمي قيمة يف العامل؟» ،حينها
حرز عديد من الأ�شخا�ص الإجابة بقول مانهاتن وحقول النفط يف ال�شرق
الأو�سط ومناجم الذهب يف جنوب �إفريقيا ،قبل �أن يبني لنا �صديقنا
كيف �أن ال�صواب قد جانبنا �إيل حد بعيد� .سكت هنيه ًة ثم �أردف قائ ًال،
(جميعكم خمطئون� .إن �أعلي الأرا�ضي قيمة يف العامل هي املقابر .ففي
املقابر دفنت كل الروايات التي مل ُتكتب والأعمال التي مل يقدر لها �أبد ًا
�أن ت�ؤ�س�س ،والعالقات التي مل تنته بامل�صاحلة وكافة الأمور الأخرى التي
فكر النا�س يف �أنهم لرمبا يجدون طريقهم �إليها غد ًا ومع ذلك ي�أتي يوم ًا
ما وقد ا�ستنزفوا كل غدهم) .وباعتقادي �أن د� .أمري تاج ال�سر ي�سري علي
نهج كتاب (مت فارغ ًا).
و�إذا عدنا مر ًة �أخري �إيل عوامل �أنرثوبولوجيا ال�سرديات نقر�أ جانب
من خال�صة للكاتبة اللبنانية وفاء �شعراين يف رواية (مهر ال�صياح)
تقول فيه« :الرواية ق�صة عجيبة تدور حول مكان وعالقته ب�شخو�ص
الأبرياء البلهاء ،الأخوة ،البطل ،البحث عن احلب ،وعن ملوك
الطال�سم و�ضحايا ال�سحر حيث تتخالط امل�آ�سي واملتناق�ضات يف النف�س
والروح والقلب وال�صرب علي حتقيق الأحالم� ،إن قدر �صانع الطبول يف
جمال�س الكوراك م�سرية مده�شة يف ال�صياغة والو�صف والرقة واحلنان
والكلم ،يجتاز مراحل الزمن� .آدم نظر واجلربوتي ورزينة عامل حمفوف
بامل�آ�سي ،عامل م�أ�ساة يعطيه تاج ال�سر قوة تقدمي جمرد للإن�سان ،للبطل
ليبقي علي تلك ال�صورة البهية يف ال�سرد �إن�سان ًا يف تفاقم امل�أ�ساة ،يعمق
تاج ال�سر فل�سفته الإن�سانية علي مدى تتابع الأحداث حدث ًا فحدثا ،ما
ميكن ت�أوليه يف ن�ص رواية تاج ال�سر هو عامل قائم ت�سكنه الذات ،وفيه
يطلق تاج ال�سر العنان لإمكانياته يف �إدراك كنه الأ�شياء» .وانطالق ًا من
هذا ميكننا ر�سم معامل ال�صورة الروائية كما يقول حممد �أنقار يف كتابه
(بناء ال�صورة)« :باعتبارها نق ًال لغوي ًا ملعطيات الواقع ،وهي هيئة و�شكل
ونوع و�صفة ،وهي ذات مظهر عقلي ووظيفة متثيلية ،ثرية يف قوالبها ثراء
فنون الر�سم واحلفر والت�صوير ال�شم�سي ،موغلة يف امتداداتها �إيغال
الرموز وال�صور النف�سية واالجتماعية والأنرثوبولوجية والإثنية ،جمالية
يف وظائفها مثلما هي �سائر �صور البالغة ،وحم�سناتها ،ثم هي ح�سية،
وقبل كل ذلك هي �إفراز خيايل» .وبالتايل هي التماثلية التي يقوم عليها
م�شروع د� .أمري تاج ال�سر الروائي.
هذه كانت مالمح عامة ،ولي�ست �شاملة ،مررنا علي بع�ض من الإبداع
لتاج ال�سر يف �أنرثوبولوجيا ال�سرديات وواقع ال�صورة الروائية ،اخرتنا
مناذج من الروايات كتكوين فكري ،م�شيد يف لغة �سردية تخييلية ،جت�سد
الأفكار والت�صورات التي ت�سور �أعماله الأدبية.
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بالغة خطاب الغيرية في رواية

«سيرة الوجع»
للكاتب السوداني أمير تاج السر

صورة الغيرية البيضاء بين األنوثة والذكورة

حممد الغرايف – اململكة املغربية

(باحث يف خمترب ديداكتيك اللغات والثقافة والرتجمة ،جامعة
ابن طفيل ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،القنيطرة ،املغرب).
• الغريية والرواية:
منذ انتقال الإن�سانية من ال�شعر �إىل ال�سرد يف �شكل ن�صو�ص دينية
متحور اخلطاب الديني حول تق�سيم النا�س �إىل جمموعات ودوائر؛
فتفرع عنها تق�سيم الأمكنة والف�ضاءات والعوامل �إىل دار الإميان ودار
غري الإميان ممن نتج عن ذلك ظهور غرييات دينية نظر ًا لتعار�ضها
العقدي ،وتناظرها الديني والإمياين؛ �إذ لكل غريية دينها اخلا�ص،
و�إميانها ال�شخ�صي .بعد ذلك تو�سع العر�ض الديني ف�شمل كل الب�شرية
مع خامت الأديان الإ�سالم ،مما جعل الن�ص القر�آين دعوة عاملية مفتوحة
لكل النا�س والب�شر ،الأمر الذي فر�ض دخول غري العرب �إىل الدين الوافد
اجلديد فن�ش�أت على هام�ش الدعوة الإ�سالمية غرييات عديدة تنت�سب
لأ�صول خمتلفة ومتنوعة جد ًا مما �أعطانا الغريية الإثنية ،والأل�سنية،
واللونية ،واالجتماعية ،واجلن�سية ،والطبقية .ومل يكن جلن�س ال�شعر
القدرة على ا�ستيعاب هذه التعددية الغريية ،فكان لزام ًا على العربي
والعجمي امل�سلم �إبداع �أجنا�س و�أ�شكال و�أنواع �أدبية وخطابية تناظر
الن�ص القر�آين لغ ًة و�شك ًال وتنظيم ًا وطريقة عر�ض وا�ستعرا�ض لواقع
الإن�سان امل�سلم اجلديد ،وقدرة على فهم تركيبته العقدية واجلن�سية
واللونية والعرقية والثقافية والأل�سنية واحل�ضارية اجلديدة ،فكان
اخلرب واملقامة واملناظرة والو�صية واملقام واملحاورة هي الأقرب لتمثيل
الواقع العربي الإ�سالمي يف حلظاته اجلديدة ،ونقل حتوالته الثقافية
واالجتماعية واحل�ضارية واجلن�سية واللغوية والنف�سية والطبقية ،مما
جعلها مر�آة �صادقة يف عك�س �صورة العربي امل�سلم ،وغري العربي امل�سلم،
وغري امل�سلم من �أهل الذمة والإثنيات الأخرى.
�إن ما قامت به الأنواع والأ�شكال الأدبية النرثية العربية هو ما جنحت
فيه الرواية حينما جعلت من نف�سها مكان ًا مللتقى الغرييات ،وعامل ًا لتجميع
ما اختلف من النا�س ،وما تعار�ض من �أل�سن ،وما متايز من �أديان ،وما
ت�ضاد من �ألوان ،وما حتارب من طبقات ،وما ت�صارع من ح�ضارات ،وما
تطاحن من �أجنا�س.
�إن الرواية يف الزمن املعا�صر متثيل للعامل املعا�صر بكل تداخالته
الل�سانية ،وتعالقاته االقت�صادية والثقافية واحل�ضارية ،وجتاذباته
العرقية واللغوية واللونية ،ولن ينجح جن�س �أدبي يف مل ف�سيف�ساء الإن�سان
املعا�صر غري جن�س الرواية التي متلك طاقة �سردية ،وكفاية خطابية
لإنتاج ال�صورة الكاملة عن الإن�سان والعامل بكل تنويعاته وتناق�ضاته
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الكبرية وال�صغرية ،وبكل �إن�سانيته وحيوانيته ،وبكل قدا�سته ودنا�سته.
فكيف ا�ستطاعت رواية «�سرية الوجع» يف عر�ض خطاب الغريية؟ وكيف
�أمكنها �إنتاج �صورة الآخر املختلف؟ وكيف وازنت يف اخلطاب بني الذات
والآخر؟ وكيف ا�ستعر�ضت العالقة الرابطة بني الأنا الناظرة للآخر،
وبني الآخر املنظور �إليه؟ وكيف قدمت الأنا نف�سها باعتبارها ذات ًا منظور
�إليها يف نف�س الوقت؟ وما هي الأن�ساق الثقافية واحل�ضارية امل�ضمرة
املتحكمة يف النظر �إىل الذات والآخر؟ وما هي اال�سرتاتيجيات اخلطابية
املوظفة يف متثيل ال�صراع الثقايف واحل�ضاري والقيمي والأخالقي بني
الأنا والآخر؟ ذلكم ما �سن�سعى �إىل الإجابة عليه يف العر�ض الآتي.
• خطاب الغريية والبناء املزدوج لـ»�سرية الوجع»:
�إن ال�س�ؤال الت�أويلي الأول الذي يطرحه القارئ بعد انتهائه من قراءة
الن�ص الروائي «�سرية الوجع» للروائي ال�سوداين �أمري تاج ال�سر هو
�سرية وجع من الذي ت�سعى الرواية �إىل ت�شييده؟ �أهي �سرية وجع ال�سارد
وجماعته� ،أم �سرية وجع الغريية الوافدة عليه؟ وما الق�صد الأدبي
واحلجاجي الإقناعي من وراء كتابة رواية عربية �سودانية عن الوجع؟
وما الغر�ض الت�أثريي والإن�ساين من �صياغة عمل �أدبي روائي من �أجل
بناء �سرية للوجع يف �إطالقيته وال نهائيته؟ ثم ملاذا مل يعمد الكاتب �إىل
و�ضع �سرية خم�صو�صة لوجع خم�صو�ص حمدّد ومع ّرف ومعروف؟ ما
الغاية من الكتابة عن الوجع بالم التعريف؟ وهل الم التعريف ك�شفت عن
اللغز املبهم القائم خلف كلمة «الوجع»؟
تخ�ص�ص
تعرف الوجع ،ومل ِ
حتدّد املق�صود به ،ومل ِّ
ال� .إن الم التعريف مل ِّ
هوية املوجوعني به.
يتق�صد احلديث عن وجع �إفريقيا
�إذا كان ال�سارد منذ مفتتح الرواية ّ
وخا�صة وجع ال�سودانيني بغر�ض بناء و�صناعة �سرية خا�صة بالوجع
ال�سوداين ،ف�إن الك�شف عن امل�ضمر الثاوي يف الن�سق ال�سردي الذي يحكم
رواية «�سرية الوجع» يحيل على نوع �آخر من «�سرية الوجع» ال يحكيها
ال�سارد مبنطق مبا�شر ،ولكن متقبل ال�سرد يف الرواية ي�ستطيع �إعمال
قراءة موازية للك�شف عن وجود �سريتني للوجع؛ �سرية وجع ال�سودان،
و�سرية وجع الغرب� .أوالهما �سرية وا�ضحة ومبا�شرة ولها وجود علني
وم�ستقل ،وثانيهما �سرية م�ضمرة ت�سري على عقب ال�سرية الأوىل دون
�أن تنازعها يف الطفو على ال�سطح .لكن القارئ يتكفل ب�إعالن وجودها
ومنحها امليالد ال�سردي والت�أويلي اخلا�ص بها.

•�صورة الغريية البي�ضاء ب�صيغة امل�ؤنث.
•الغريية البي�ضاء و�إنتاج الوجع الأبي�ض:
ارتبطت الغريية البي�ضاء عند ال�سارد وجماعته ب�إنتاج الوجع ،وخلخلة
الذات ال�سمراء املطمئنة �إىل �شقاوتا وق�سوتها و�شدتها التي تتما�شى مع
ال�شدة والق�سوة يف اللون الأ�سمر عك�س البيا�ض يف الألوان الذي يعك�س
الرقة والعذوبة ،ويحدث كل الظم�أ يف النف�س ال�سودانية الوعرة ال�سمراء.
ونظر ًا لأن �إفريقيا ومنها ال�سودان عامل مت�صالح مع الوجود الأبي�ض فوق
الأر�ض ال�سمراء نظر ًا لقدوم الإن�سان الأوربي �إليها با�ستمرار �إال �أن ذلك
كان يخلف من ورائه كل الوجع املمكن الذي ي�صيب الإن�سان ،ويزعزع
�إميانه ب�ألوانه الأ�صلية ،ويخلخل يقينه يف �شكل ن�سائه ،وي�صيب قلبه
بالتورم الع�شقي كلما الحت له امر�أة بي�ضاء .هذا الوجع هو ما �سماه
ال�سارد بـ»العط�ش» كناية على ال�شقاء والتعب الذي كان يهد ال�سوداين
وهو يحملق يف امر�أة بي�ضاء .وقد وظف «العط�ش» يف بناء �صورة ال�سوداين
املوجوع ب�سبب بيا�ض ن�ساء الآخر لأنه يدرك كم الوجع الذي ي�سببه العط�ش
يف ال�صحراء؛ حيث كل ذلك املدى من اجلغرافية �إال �أنه ال مينحه �سوى
العط�ش املف�ضي �إىل املوت ،كذلك الأمر بالن�سبة �إليه يف عالقته بالن�ساء

ال�سودانيات ال�سمراوات اللواتي ميلأن عليه الوجود ال�سوداين �إال �أنهن
ال يحمينه من الوقوع يف الوجع الآتي من بيا�ض الن�ساء الأوربيات .يقول
ال�سارد« :مل تكن ك.ك �أول فتاة بت�صميم �أ�شقر تلقي برونقها يف البلدة
البعيدة ،فقد �سبقتها الكثريات ممن جرحن الوعورة بالرقة ،وال�سمرة
بالبيا�ض ،والقلوب الريفية العط�شى باملزيد من العط�ش».
�إن داء «العط�ش» ،مبعناه املزدوج ،قدمي يف ذات الأنا ال�سوداين؛
فال�صحراء ال تعد �سوى بالظم�أ ،وبيا�ض الأوربيات ال يزيدها �سوى وجع ًا
على وجعها الطبيعي الأ�صلي� .أما رحيل كاثرين عن القرية ال�سودانية
و�سكانها الب�سطاء املهم�شني فقد كان �سبب ًا يف املواجع ،وعام ًال ّ
فك
عزمية القرويني على التطلع �إىل التغيري وممار�سته على ذواتهم وعلى
الآخرين ،فعادوا �إىل طبيعتهم الأ�صلية قبل زمن كاثرين ،وتركوا
ق�سوتهم ال�شديدة ،وبدْلوا �صرامتهم رقة ،وقلبوا عنفهم لطف ًا ورحمة.
يقول ال�سارد« :و�أخري ًا كان البد �أن تذهب «ك.ك» فقد انتقل امل�شروع
جمرب ًا �إىل ح�ضانة عدد من الكوادر املحلية ،و�سمعنا من اليوم الأول
�صراخه وبكاءه ،وبعد عدة �أيام كان عاري ًا يت�س ّول .قالت «الباري�سية»
وداع ًا ،ويف ذلك اليوم تخ ّلت عن ال�صارمني �صرامتهم ،والعتاة عتاوتهم،
واندلقت يف �سكة ال�سفر �أنهار من الدموع».
•الغريية البي�ضاء و�إنتاج الوهم:
لقد م ّثلت املر�أة البي�ضاء بالن�سبة �إىل الأنا ال�سودانية الناظرة �إليها
باندها�ش ،وعدم ت�صديق ملا تراه عينها ،بل تعمل على خلق �صور غري
واقعية تدمغ مع جتارب خيالية متتلكها الذات ال�سودانية بعدما ك ّونتها
عرب ا�ستح�ضارات ميتافيزيقية للمر�أة الأوربية البي�ضاء �إىل حد تداخل
الأ�صل مع املتخيل ،وجتاور الواقع بالوهم ،وتعالق ال�صور بالظالل،
و�إخ�ضاع الذوق والعادات للم�أمول واملحلوم به ،والعمل على مطابقة
التهيئات بالأحوال .يقول ال�سارد« :عندما جاءت ك.ك ..تبادلتها
التذوقات على الفور ،الذين �سمعوا بـ»كاثرين دونوف» املمثلة ..تذوقوها
ك�أنها تلك ،الذين �سمعوا بعار�ضات «ال�شانزليزيه» �أو قر�أوا نتف ًا من �سرية
«فران�سوا �ساجان» طاردوها يف دروب البلدة بال هوادة ،والذين مل ي�سمعوا
ب�شيء من ذلك وذلك ،حت�سنت م�ستويات قم�صانهم ونظافة �سراويلهم،
اجتهدوا يف ري حما�صيلهم وجتارتهم ورعيهم ،و�أقاموا �أع�شا�ش ًا من
الوهم �آملني �أن ت�سكنها الغريبة .لقد �سببت الده�شة «اللونية» للأنا
ال�سودانية ال�سمراء متزق ًا وجودي ًا ،وت�شظي ًا ذاتي ًا؛ �إذ عملت على �إجناح
�إجراء عملية املقاي�ضة بني واقعها ال�سوداين الأ�سمر وبني ا�ستجالب واقع
جديد يقوم �أ�سا�س ًا على اللون الأبي�ض .كما جتدر الإ�شارة �إىل جناح
الأنا ال�سودانية يف مقاي�ضة املر�أة ال�سودانية ال�سمراء باملر�أة الأوربية
البي�ضاء ،وهي مقاي�ضة تدل على مبادلة الذوق ال�سوداين يف اللون وما
يهوى القلب ،ويف اجلن�س وما تلتذ به النف�س� .إن ما تقوم الذات ال�سودانية
قلب للن�سق الثقايف واالجتماعي واحل�ضاري الذي ت�أ�س�ست عليه املعايري
الوجدانية وال�سنن العاطفية ،والقواعد اجلن�سية للأنا ال�سودانية .وهي
مقاي�ضة م�ضمرة ال ت�شري �إليها الذات ال�سودانية ال�ساردة ،لكنها حا�ضرة
بقوة يك�شفها القارئ دومنا عناء يذكر يف الت�أويل.
�إن اتباع ال�سراب يف اللون ويف اجلن�س �أدى �إىل بناء �أوهام جديدة للأنا
ال�سودانية ،وتغييب للوعي ال�سوداين ،و�إهانة للذوق ال�سوداين ،وتعديل
لرغبات الرجل ال�سوداين اجلن�سية ،واندفاع نحو اخلروج من قوقعة
ال�سمرة ال�سودانية ،وت�صنيع �ساللة بي�ضاء� ،أو على الأقل �ساللة خمتلطة
اللون والإثنية واجلغرافية� ،أو �ساللة يف نهاية املطاف �أقل �سمرة وبالتايل
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�أقل تبعية جلغرافية �إفريقيا ،و�أقل انتماء للإثنية العربية ال�سودانية.
جــ -الغريية البي�ضاء و�إنتاج «تقارب» الأرواح:
ً
ً
ً
�إن طول ال�سكن ،وقرب اجلوار ال بد �أن ي�ؤدي دورا �إن�سانيا كبريا من
حيث العمل على دفع الغرييات املختلفة على التقارب ،وحمل العالقات
الإن�سانية املتباعدة على الت�ساكن ،وفر�ض التجاور على الثقافات املتباينة
�شك ًال ولون ًا وجوهر ًا ،وهذا ما وقع لكاثرين املر�أة الباري�سية البي�ضاء التي
وفدت �إىل ال�سودان يف مهمة ميكانيكية حمددة مل يكن من بني �أجندتها
الدخول يف عالقات ع�شق بينها وبني الأنا ال�سودانية .لكن ذلك ما حدث
بني الطرفني يف غفلة منهما حتى اندجما يف ذات واحدة ال يف�صل بينهما
�سوى اللون الأبي�ض والأ�سمر اللذان �صارا عالمة دالة على االختالف
والتباعد والتمايز ،لكن امل�شاعر والعواطف الإن�سانية النبيلة التي منت
بينهما جعلتهما يتجاوزان �إ�شكال اللون ،وعالمات التعدد واالختالف،
و�إمنا ركزا على �سمات الوحدة وما يجمع بني الإن�سان فوجداه يف احلب.
نعم يف احلب الذي بد�أ جن�سي ًا يف البداية ،وبهيمي ًا يف �أيامه الأوىل،
لكن مع مرور الوقت والزمن بد�أت تتك�شف اخليوط القوية الرابطة بني
كاثرين البي�ضاء ،وبني املجتمع القروي ال�سوداين .يقول ال�سارد« :كانت
الباري�سية �شديدة الوعي ..وكنا حمظوظني با�ست�ضافة وعيها .كانت
فارعة االبت�سامة ...وكنا حمظوظني بت�سلق ابت�سامتها الفارعة .حدثناها
عما يدور يف البلدة ،وحدثتنا عما دار يف بالد �أفريقية �أخرى هزتها ذات
يوم بنف�س امل�شروع ،ونف�س اجللد ونف�س االبت�سامة الفارعة .قلنا لها
اهربي قبل �أن ينحر الع�شق عا�شقيك ،وتعتربك القوانني الريفية �أداة
لتحري�ض امل�شاعر .فهربت �إىل نفو�س النا�س �أكرث».
�إن هذا املقطع ال�سردي ال يتعلق بعامة النا�س من املجتمع القروي
ال�سوداين الذي جتري فيه �أحداث رواية «�سرية الوجع» ،ولكنه مقطع
خ�ص به ال�سارد نف�سه وجماعته الراقية املثقفة التي تعرف كيف
�سردي ّ
تنظر �إىل الغرييات البي�ضاء املختلفة؛ حيث تبني من الن�ص �أنهم ال
يرون يف كاثرين نف�س ما يرى فيها القرويون ،و�إمنا هم نظروا فيها �إىل
جوهرها الإن�ساين الكبري ،ووقفوا بالنظر والت�أمل عند وعيها الأوربي
احلاد ،و�أعجبوا بابت�سامتها «الفارعة» حد اعتبار �أنف�سهم «حمظوظني»
جد ًا لأنهم وجدوا فيها �شيئني ا�ستثنائيني ال ميكن �أن يوجدا يف ن�ساء
القرية ،وال يف رجالها حتى؛ هذين الأمرين هما الوعي واالبت�سامة .و�إذا
ما �أردنا �أن نفهم ب�صدق حمايد ما وقع لل�سارد وجماعته الطبية الراقية
هو انعدام وجود ذلك ال�شيئني يف جمتمع قروي �سوداين هام�شي وبائ�س؛
فاملر�أة ال�سودانية ال�سمراء ال متتلك وعي ًا حاد ًا مثلما متلكه كاثرين ،وهي
�أي�ض ًا تقهقه وال تدرك اجلدوى من فن االبت�سام .لذلك �سارع ال�سارد
وفريقه الطبي �إىل ا�ست�ضافة وعي كاثرين ،وت�سلق ابت�سامتها الفارعة
لأنهما مما يعز م�صادفته� ،أو امتالكه.
و�إذا كان ال�سارد وجماعته الراقية املثقفة املتعالية بطريقة نظرها �إىل
كاثرين جمربين على ا�ست�ضافة وعي كاثرين بغر�ض التعلم منه يف
�سبيل متلكه واحل�صول على وعي مثله �أو هو نف�سه ،وم�ضطرين للقيام
ب�أعمال ت�سلق ابت�سامة كاثرين لندرتها وانعدامها ،ف�إن كاثرين من
كان يقود العالقة بينها وبني ال�سارد ،وهي من كان يتحكم يف قواعد
اللعبة بينهما؛ يظهر ذلك من خالل بدئها بالهروب �إىل قلوب النا�س.
لقد ت�سللت �إىل الطبيب بتبادل احلديث عما يقع داخل وخارج قرية
ال�سارد التي يعمل بها طبيبا ،ثم عن طريق نقل خربتها وجتربتها يف
امل�شاريع التي �سهرت على تنفيذها يف القرى الإفريقية حتى بلغت �إىل
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قرية عمل ال�سارد ،لذلك وقع جتاوب خمتلف عن التجاوب التي تفاعل
به القرويون العاديون حينما نظروا �إليها فوجدوها حلما �أبي�ض ال غري.
�أما ال�سارد املتعايل بنظرته �إىل املر�أة الباري�سية فقد وقف عند عقلها
ووعيها وخربتها وجتربتها التي �صنعتها عرب جتارب عملية يف �إفريقيا
مثلها مثل ال�سارد الذي راكم جتربة طبية يف عالج النا�س ،لكن كاثرين
تتفوق عليه لأنها لي�ست �سودانية وال�سارد �سوداين .من هنا ي�أتي الفرق
اجلوهري بني جاء مدفوعا بعامل �إن�ساين ،وبني يقوم بواجب ميليه
عليه الدين �أو العرق �أو اللون �أو الثقافة �أو احل�ضارة� .إن كاثرين كانت
مدفوعة بالواجب الإن�ساين� ،أما ال�سارد فقد كان جمرب ًا حتت �ضغط
واجب العرق واللغة واللون .لقد كان الآخر العرقي واللوين مدفوع ًا �إىل
�صناعة تقارب الأرواح ب�إرادة االختيار ،والإميان بالواجب الإن�ساين،
يف حني كانت الأنا ال�سودانية حممولة بالإكراه على تطبيب القرويني
ال�سودانيني ،وعالجهم لأنهما يلتقيان يف القيمة ال�سودانية �أو ًال و�أخري ًا.
لقد كاثرين البي�ضاء عا�شقة لإفريقيا ال�سوداء ،وخا�صة لقرية ال�سارد
وهذا ما دفع القرويون �إىل مبادلتها نف�س احلب والع�شق خا�صة الأطفال
منهم نظر ًا لإخال�صها لهم ،ووفائها يف حم�ض احلب لهم .يقول ال�سارد:
«فهربت �إىل نف�س النا�س �أكرث� .أخل�ص الأطفال يف �شرب حليبها املب�سرت،
والتهام ع�صيدتها (الأكادميية) وعندما فتكت الرياح املخبولة مب�ساكن
م�شروعها امل�صنوعة من اخل�شب وبرو�ش ال�سعف ،تطوعت ع�شرات
امل�ساكن الطينية لإ�سكانه».
ً
�إن �صورة كاثرين املمثلة للغريية البي�ضاء تتحدد �أ�سا�سا من خالل �أفعالها
الإن�سانية الكبرية؛ فهي املطعمة جلوع ال�سودانيني ،وتعمل على �إبقائهم
�أحياء؛ �إذ �أنها تطعم جوع احلياة وال تطعم جوع اجلن�س .وهذا امللمح
مهم جدا يف بناء �صورة الغريية الأوربية خا�صة �صورة املر�أة الأوربية
البي�ضاء التي مل يكن من بني �أغرا�ضها الطمع يف الأنا ال�سودانية ،والعمل
على ابتزازها مقابل ا�ستغالل �شبابها� ،أو التمتع بفحولة رجالها بغر�ض
التعوي�ض عن النق�ص اجلن�سي� ،أو حتقيق االكتفاء ب�سبب الهو�س اجلن�سي
مما يجعلها يف مالحقة دائمة للرجل الأ�سمر الفحل.
لقد م ّثلت كاثرين منوذج ًا للغريية البي�ضاء املتعالية� ،إذ �أنها مل ت�سقط
يف ع�شق الآخر ال�سوداين رغم ما قالت الأدبيات العربية والغربية عن
فحولة ال�سمرة اجلن�سية .كما �أن �إ�سقاط ال�سارد لهذا االعتبار الثقايف
واحل�ضاري والقيمي والأخالقي هو �إ�سقاط للفحولة ال�سمراء التي ظلت
حت�ضر يف كل الأدبيات وال�سرديات التي تعرف تعالقات بني الغريية
البي�ضاء ،والأنا ال�سمراء� .إن هذا الإ�سقاط له داللته الثقافية الكبرية
�إذ ال ميكن �أن يدل �سوى على «تاريخ الكذب ال�سردي» الذي �صاغته
ال�سرديات ال�سمراء عن الفحولة اجلن�سية ال�سمراء.
لقد كانت كاثرين تهتم بالإن�سان القروي ال�سوداين ،وحاجاته الأولية،
وك�أنها الطبيعة الأم التي تهتم بالإن�سان و�ضرورياته الوجودية ،ولي�ست
الأنثى التي جاءت �إىل �إفريقيا لتطعم جوع الرجال ال�سمر نحو اللون
الأبي�ض� ،أو لت�سكت جوع املر�أة البي�ضاء وهو�سها باللون الأ�سمر.
�إن رواية «�سرية الوجع» مل تكن رواية ت�صارع الألوان ،وال تطاحن الهوى
ال�شبقي واندفاعاته الهوجاء �صوب الآخر ،ولكنها ت�ؤ�س�س ل�سردية حيادية
على م�ستوى �ألوان الغرييات التي تطمح �إىل متثيلها ب�شكل متوازن ال ميل
فيه ،وال طمع يف النيل من بع�ضها� .إنها عر�ض للأبي�ض والأ�سمر يف �صورة
ت�سجيلية مبا�شرة دون تدخل منها .القروي الب�سيط �أراد منها اللحم
الأبي�ض ،والطبيب وفريقه �أخذ منها وعيها وعقلها وابت�سامتها الفارعة.

القروي الهام�شي �أراد وفكر ومل ي�أخذ من املر�أة الباري�سية البي�ضاء �أي
�شيء ،والطبيب الراقي مل يفكر يف �أن ي�أخذ منها ومل يقم ب�أ�سباب الأخذ
لكنه نال منها ا�ست�ضافة يف وعيها ،وت�سلق ًا البت�سامتها الفارعة ،وبذلك
يكون ال�سارد حقق توازن ًا يف النظرة �إىل كاثرين ،واعتذر لها ب�شكل
�ضمني ،و�صحح نظرة الأنا ال�سودانية �إىل الغريية البي�ضاء� .إن كاثرين
املر�أة الأوربية الباري�سية لي�ست حلم ًا �أبي�ض فقط ،ولكنها عقل ووعي
وابت�سامة فارعة ت�ستدعي من الرجل الراقي ت�سلق ًا.
د-الغريية البي�ضاء ونكران اللون الأبي�ض:
مل تكن كاثرين تنتبه �إىل كونها امر�أة باري�سية بي�ضاء اللون ،ولكن كل ما
كانت تهتم به هو قلبها و قدرته على اال�ستمرار يف اجرتاح الفعل الإن�ساين
نحو الآخر ال�سوداين املحتاج �إىل الطعام ،ولي�س اللحم الأبي�ض .يت�أكد
هذا االدعاء من خالل غياب اعتدادها بكونها امر�أة بي�ضاء باري�سية
يف �أدغال �إفريقيا ،ولكنها كانت تعتد مبا تقدمه من ت�ضحيات يف �سبيل
الغريية ال�سمراء؛ فلم ت�أبه للإقامة بالقرى الإفريقية ،ومل تت�أفف من
الغبار وقتامة ال�صحراء ،ومل تندم على ت�ضييع �ألقها الأبي�ض يف عقر
ال�صحراء ،ومل تتح�سر على جتريب حيوات جديدة بعيدة جد ًا عن
باري�س ،ولكنها كانت مت�ضي بعزمية قوية �صوب غر�ضها الإن�ساين الذي
غدت ب�سببه لقيطة يف ال�صحراء ال�سودانية .لكن هذا مل مينع من حتقيق
النجاحات الإن�سانية العالية ،ومل يكن ذلك ليت�أتى لوال يقينها يف دور
الوعي ،وخطورة االبت�سامة؛ لذلك ا�ستبدلت بهما لونها الأبي�ض فلم تعد
تعريه �أي اهتمام ،ومل تعد لتذكره �أنه من ملحقاتها الأ�سا�س ،بل اعتربته
عر�ض ًا ولي�س جوهر ًا فيها �أو منها .اجلوهر احلقيقي كان �إن�سانيتها
التي وجلت بها قلوب الأطفال والن�ساء والرجال .يقول ال�سارد« :لكنها
كانت �أول واحدة تلغي من عمرها عام ًا �أوربي ًا خ�صب ًا ،وت�ستبدل به عام ًا
�أفريقي ًا مرير ًا .مل تكن تخ�شى (البهدلة) وال الغبار املدمر وال افت�ضاح
بيا�ضها يف و�سط ف�ساتينها الرثثارة ،وعندما كادت فريو�سات الكبد ذات
الطبع اخل�شن ت�أكلها ،قالت بابت�سامة ه�شة.....
• �أنا �شهيدة الواجب».
�إن �أهم �أ�سباب جناح كاثرين يف املجتمع القروي ال�سوداين هو �إ�صرارها
على االنتماء �إىل الأر�ض ال�سودانية يف حماولة منها لت�صري �أنا �سودانية
معدّلة ذات لون خمتلف ال يرى بالعني املجردة هو اللون الأبي�ض؛ ف�أنكرت
لونها الأبي�ض ،و�أهملت حلمها الأبي�ض .ورغم ارتدائها لف�ساتني فا�ضحة
و»ثرثارة» لأنها تك�شف وتبوح ب�أ�سرار ج�سدها الأبي�ض �إال �أن الن�ص
ال�سردي ال يحيل يف ثناياه الدقيقة �إىل جلبة اللون التي ب�إمكانه �إحداثها
و�سط جمتمع قروي �أ�سمر ،بل �شديد ال�سمرة ،وكان ب�إمكانه �أن يكون
من دواعي تعايل كاثرين على املجتمع ،و�سموها عليه ،و�سبب ًا يف فخرها
بذاتها البي�ضاء ،لكنها مالت �إىل ما هو �ضد �أن يكون من املفرو�ض،
ف�أعر�ضت عن لونها ،ون�أت بنف�سها من االنغما�س يف �أنانيته ،واجلنوح
على نرج�سيته الكبرية.
ه ــ -الغريية البي�ضاء املتفوقة:
متثل كاثرين منوذج ًا للغرب املتفوق ومتثي ًال ل�سياديته امل�ضمرة؛ �إذ مل
تف�شل �أبد ًا يف م�شروعها يف �أدغال �أفريقيا و�صحاريها وبراريها املوغلة
يف الفقر والتخلف وال�ضياع من خريطة احل�ضارة الإن�سانية الراقية،
فعملت بجهد وجد ،وقدمت نف�سها باعتبارها حالة فريدة يف العمل يف
�إفريقيا ،و�أقنعت العامل مثلما �أقنعت الطبيب ال�سوداين واملجتمع القروي
ب�أن املر�أة �إن مل تكن متفوقة على الرجل فهي على الأقل ت�ساويه وال تقل

عنه �أرادة ورغبة يف ت�صنيع جمد ن�سوي �شخ�صي وذاتي .وكاثرين كانت
منوذج املر�أة التي تفوقت لي�س فقط على الرجل الإفريقي وال�سوداين،
ولكنها تفوقت على الرجل الأوربي �أي�ضا فقدمت بذلك مثا ًال ي�صعب
تقليده يف تقدير العمل واحلر�ص على النجاح فيه بغ�ض النظر عن
الظروف املحيطة بذلك العمل ،ما يهم هو اليقني يف النجاح ،والإ�صرار
عليه ،وهذا لن يت�أتى �إال بنكران الذات ،والإخال�ص للقناعات واملواقف،
واال�ستجابة لنداء ال�ضمري الأخالقي الثاوي يف كل �إن�سان �سواء كان
رج ًال �أو امر�أة ،وبذلك انتقلت كاثرين من �سوء احلظ �إىل ح�سن احلظ
يف عملها .يقول ال�سارد« :م�شروعها لتغذية الأطفال �سيئ احلظ ،كان
م�شروع ًا عادي ًا ،واحد ًا من تلك امل�شاريع «العيال» التي ينجبها الغرب يف
القارة ال�سوداء كلما �أح�س ب�أبوته تنح�سر ،ومهابته تنجرح ..جاء «هرني
 الكاو بوي» بذات امل�شروع ،وفر من لدغة بعو�ض ،وحمى «قرمزية»بلون جلده وبذاءات من غبار «الإيتاب» لوثت رئتيه ،جاءت به «جانيت»
املدللة ،وا�ست�ؤ�صلت زائدتها الدودية مب�شارط خ�شنة و»�أجفات» عجوز ًا
وفوط م�ستهلكة يف غرفة بال هواء وال �ضوء وال بيئة معقمة ،لكن «ك.ك»
ر ّبت امل�شروع بطريقتها� ،أر�ضعته من جهدها ،وح ّولته �إىل ابن بار لها،
ولها وحدها».
�إن كاثرين ترمز �إىل قوة الغرب الأبي�ض من خالل الت�شبث بقيمه،
واال�ستناد �إىل نظامه الأخالقي املتمثل يف بنية الواجب وامل�س�ؤولية مما
ي�ؤدي حتم ًا �إىل حتقيق االنت�صارات املعنوية واملادية .لقد �أ�ص ّرت كاثرين
على النجاح فحققته ومل تن�سحب من حلبة التحدي حتى �صار لها ما
كانت تريده ،وبذلك تكون دليال على القواعد التي يتبعها الغرب حتى
ينجح دون �أن يلتفت لهام�ش الف�شل� ،أو ي�صطدم بتجارب فا�شلة �سابقة
عليه� .إن جناح كاثرين وعربها الغرب اعتمد �أ�سا�س ًا على �سنن النظر
�إىل الأمام ،والت�سلح بقيم اليقني يف بلوغ املراد ،ونيل املقا�صد ،وحتقيق
الأماين.
• �صورة الغريية البي�ضاء ب�صيغة املذكر:
• الغريية البي�ضاء و�إنتاج االنت�صار� ،أو الغريية الذكورية البي�ضاء
ولعبة «اال�ستغماية» بني الغرييات:
�أو من ينت�صر على من.
لعب ال�سارد وعربه كل �إفريقيا لعبة تقليدية جد ًا ت�سمى «اال�ستغماية» التي
تقوم �أ�سا�س ًا على بنية متحكمة يف ن�سق اللعبة وهي من ينت�صر على من؛
لكنها لعبة بني الغرييات هذه املرة ومن خالل حقول ح�ضارية وعرقية
وعلمية وطبية ،فعندما جاء املندوب الأوربي ليتف ّقد ظروف عمل ال�سارد
وفريقه من املمر�ضني وغريهم من املتدخلني يف الإجراءات التمري�ضية،
والعمليات العالجية ،والتدخالت اال�ست�شفائية ومل بجد غري احلقارة
متج�سدة يف املكان ومت�سيدة عليه ،ظهر ذلك من خالل الأدوات الطبية
التقليدية ،والأ�سرة والأفر�شة املت�سخة واملتلطخة بدماء وحلوم املر�ضى
حتى كونت �أر�شيف ًا مر�ضي ًا عليها ت�سجل عليه تاريخ ًا من اللحظات
والأزمنة التي �صارع فيها ال�سارد وفريقه �شبح املوت حتى طرده من
امل�ست�شفى ،لذلك كان من البديهي �أن ي�س�أل املندوب الأوربي املتغطر�س
يف �شبه يقني تام:
ً
•كم �شخ�ص ًا خرج حيا من هذه الغرفة؟
ليجيبه ال�سارد بعد �أن �أعياه البحث عن �أرقام املوتى يف الذاكرة:
•بل قل كم مري�ض خرج ميت ًا من هنا.
من هنا بد�أت لعبة اال�ستغماية ،وانطلقت احلرب احل�ضارية والعرقية
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والثقافية بني الغريية الأوربية البي�ضاء بتاريخها املك�شوف يف التحدي
والغطر�سة و�إق�صاء الآخر ،وبني الطبيب ال�سوداين وفريقه املحلي الذي
ي�شتغل ب�أدوات حملية ،لكن بتقنيات طبية ،وحرفة مهنية عالية جد ًا
ال تقل عن املهارة الغربية .والدليل على ذلك انعدام �أرقام املوتى يف
�أر�شيف امل�ست�شفى ،وكذا يف ذاكرة ال�سارد والفريق الطبي املحلي مع ًا،
لي�ؤكد الن�ص الروائي بطريقة م�ضمرة وملهمة �أي�ض ًا �أن الطب مهنة يكفي
لإجناحها وجود الإرادة الإن�سانية ،وا�صطفاف الطبيب املعالج وراء قيم
�إنقاذ الإن�سان بغ�ض النظر عن البيئة والظروف والأدوات .ثم من قال
�إن الطب مهنة غربية؟ �أمل تكن مهنة �إن�سانية عرفتها جميع املجتمعات،
وتفوقت فيها كل الإثنيات؟ ثم �أمل يكن للعرب تقاليد جميدة يف الطب،
و�أنهم �أبدعوا و�أ�ضافوا �إىل الرتاث الطبي الإن�ساين؟ ثم من منا ميكن له
�أن ين�سى دور البدو و�سكان ال�صحراء ،واملقيمني يف الرباري قدرتهم على
اخرتاع مواد التطبيب ،واكت�شاف �آليات العالج؟ من يقدر �أن ينكر على
البدو فعاليتهم يف الرتكيب بني املواد ،و�إعادة توليف العنا�صر والأ�شياء
من �أجل ا�ستعادة �أقوى ملكوناتها ،و�إعادة ا�ستخدام �أن�شط لأدوارها بغية
�إنتاج عالج ينا�سب بيئة العي�ش ،وي�ستجيب لإمكانة الإن�سان .من هنا
ي�أتي تفوق ال�سارد على املندوب الأوربي يف لعبة «اال�ستغماية» املبكرة
التي بد�أها الآخر الغربي بكل غطر�سة ممكنة يف الوجود اعتماد ًا على
تاريخ القوة وال�سلطة الذي ينحدر منه ،وانت�صر فيها ال�سارد الإفريقي
ال�سوداين بكل يقينه يف �إميانه بقدرة الإن�سان كيفما كان لونه �أو عرقه �أو
جن�سه �أو دينه �أو لغته.
• الأنا ال�سوداين والت�أ�سي�س لأر�شيف االنت�صارات الطبية� ،أو موا�ضع
الكم يف مواجهة االدعاء امل�ضمر:
رغم حقارة الأدوات املوظفة يف التطبيب يف امل�ست�شفى الذي يديره
ال�سارد �إال �أن الأنا ال�سوداين ،وعربه الأنا الإفريقية ال�سوداء ا�ستطاعت
�أن حتقق انت�صارات طبيبة �إن مل تكن يف احلقيقة معجزات طبيبة نظر ًا
للظروف التي عرفت �إجراءها فيها ،والأدوات الطبية امل�ستخدمة فيها،
لكن ذلك مل مينع من �صناعة املعجزات الطبية .وهذا الإعجاز الطبي
الكبري يتما�شى مع البيئة التي �أجنز فيها �إذ لطاملا كانت ال�صحراء مهد
املعجزات ،و�أر�ض الآيات الكربى .من هنا جند �أن ال�سارد مل يكن مهتم ًا
بـ»�أر�شفة» الإجنازات الطبية التي �أ�سهم يف حتقيقها ،ي�ؤكد هذا النظر
عدم قدرته على �إح�صاء الإجنازات العملية بطريقة بدهية؛ وهذا ما
يك�شف عن عدم ان�شغاله بتوثيق ما ينجح فيه ،وت�سجيل ما يربع فيه،
لكنه كان م�أخوذ ًا فقط مبا كان يفعله �أال وهو فعل التطبيب الإن�ساين
الذي ميليه عليه ال�ضمري الطبي الأخالقي .لذلك مل يكن من اجلوهري
عنده �أن يحر�ص على تذكر ما قام به ،لأن الأ�سا�س عنده �أن يقوم بعالج
النا�س وكفى ،مبعنى �أن يقوم بعمل التطبيب ،وي�سهم يف �ضمري الع�صر
بفعل �إنقاذ النا�س.
لذلك عندما دخل يف «مواجهة» عرقية ،وح�ضارية ،ولغوية ،وثقافية،
وعلمية طبية وجد نف�سه م�ضطر ًا �إىل ا�سرتجاع الأعمال الطبية ،والأدوار
العالجية ،والأمرا�ض والأوبئة التي ا�ستطاع عالجها ،مما جعله يقف
عند الئحة طويلة من الأمرا�ض ميكن �أن نطلق عليها املجد الطبي للأنا
ال�سوداين الإفريقي الأ�سود .يقول ال�سارد« :قلنا له جميعا يف زهو،
ونحن ن�سرتجع ح�صاد عام من اجلراحة الفذة لأمرا�ض يف غاية البدانة
واخلبث ،وال�سمعة ال�سيئة ،ت�ضخم الربو�ستاتا ،النزيف الرحمي ،الوالدة
املتع�سرة ،الزائدة الدودية ،الفتاق «الإربي» وال�سري ،حلميات الرحم،
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واملج�سات ،وع�شرات اجلراحات املنتخبة والطارئة ..ثم نحاول ا�ستعادة
موتى ،فال نعرث على �أحد.»..
�إن �أهم �إجناز طبي و�إن�ساين هو التمكن من حرفة الطب ممار�سة
وتنفيذ ًا ،وال�سعي من ورائها �إىل �إقبار �أعداد املوتى ،و�إعدام وجودها
على ال�سجالت الطبية ،والأر�شيفات اال�ست�شفائية ،واقتالعها من �أن�سجة
الذاكرة .وهذا ما عملت على الرباعة فيه الأنا ال�سودانية ال�سمراء التي
تنحدر من ثقافة تابعة ،وح�ضارة الحقة للح�ضارة الأوربية� .إن غطر�سة
املندوب الأوربي ل�ش�ؤون الالجئني التي ا�ستقبل بها ال�سارد وفريقه الطبي
اختفت بعد ا�ضطراره لال�ستماع لالئحة طويلة من الأمرا�ض لها تاريخها
الطويل �أي�ض ًا يف الإ�ساءة �إىل الب�شرية ،وهزم �أمهر الأطباء ،و�أخل�صهم
ل�ضمري املهنة والإن�سانية .لكن الأنا ال�سودانية ا�ستطاعت �أن تراكم خربة
طبية ب�أدوات طبية بدائية ،ومل تقف مهارتها يف العالج والتطبيب عند ما
هو �سوداين و�أفريقي �أ�سمر فقط ،ولكن كفاياتها العالجية امتدت �إىل ما
هو غري �سوداين بال�ضرورة ،وحققت جناحات طبيبة مبهرة على �أج�ساد
�أوربية ،وذوات بي�ضاء .يقول ال�سارد متحدث ًا عن عالقته وعالقة املجتمع
القروي ال�سوداين باملر�أة الباري�سية البي�ضاء« :وعندما كادت فريو�سات
الكبد ذات الطبع اخل�شن ت�أكلها ،قالت بابت�سامة ه�شة...
• �أنا �شهيدة الواجب.
لكن كاثرين مل ت�ست�شهد مما يوحي بنجاح �إجراءات التدخل الطبي الذي
قام به ال�سارد الأ�سمر على ج�سد كاثرين املر�أة الباري�سية البي�ضاء.
ج ــ -خطاب الغريية وبناء احلوار بني الغرييات:
يقوم احلوار بني الغرييات املختلفة داخل الن�ص الروائي على �أ�سا�س
خم�صو�ص جد ًا ي�ستمد تفرده من البنيات الثقافية ال�سائدة يف البيئة
احل�ضارية التي ينحدر منها ال�سارد لذلك جاء احلوار ال�صادر عنه وعن

فريقه الطبي امل�صاحب له يف العمليات العالجية وفي ًا لتقاليد احلوار
يف املجتمع القروي ال�سوداين حيث يتخذ البنية الآتية �شك ًال يف بناء
التخاطب الإن�ساين؛ هذه البنية احلوارية هي جماعة يف مواجهة واحد.
ويرجع ا�ستمرار توليد نف�س الن�سق اخلطابي يف احلوار �إىل �أن احلوار
بني الغرييات ينتج عن غريية بي�ضاء متفوقة واحدة ب�صيغة املفردة
ب�صيغة اجلمع و�أنا �سمراء �ضعيفة جماعية ب�صيغة املفرد .لأن املتحكم
يف �إنتاج هذه البنية التخاطبية هو مقام التوا�صل الذي يحدد معيار القوة
وال�ضعف؛ فكلما كان املتكلم قوي ًا ومتفوق ًا ف�إنه يخاطب ب�شكل فردي لكنه
ينوب وميثل جماعته الل�سانية والعرقية والثقافية واحل�ضارية ،وكلما
من�شئ اخلطاب �ضعيف ًا وتابع ًا ف�إنه يخاطب ب�شكل جماعي وي�صدر يف
خطابه ذاك عن تقاليد احلوار يف جمتمعه نظر ًا لإح�سا�سه امل�ضمر
بالدونية مما ي�ضطر �إىل ا�ستخدام جميع �أل�سن جماعته من �أجل الإبهار
وخلق الطغيان ،وفر�ض االندها�ش على الغرييات التي يت�صارع معها.
�إن احلوار ينبني بني الغرييات �أ�سا�س ًا على بنية املواجهة و�إحداث
الغلبة ،وينطوي ب�شكل رئي�س على هاج�س التحقري ،ونية �إحلاق الأذى
بالآخر �سواء بخطابات ظاهرة معلنة� ،أو بخطابات م�ضمرة م�ستبطنة،
ويبقى دور الآخر �أن يقوم بالك�شف عنها ،وتفكيك �شفرتها ليفهم
م�ضمونها ،ويتحقق من ر�سالتها .وهذا ما هو حا�صل يف احلوار الذي
جرى بني الغريية الأوربية التي ميثلها املندوب الأوربي الذي يلعب دور
املراقبة والو�صاية على الأنا ال�سوداين ،وبني الغريية ال�سودانية الإفريقية
التي ميثلها ال�سارد وفريقه الطبي بالن�سبة للغريية البي�ضاء الناظرة �إليه
باعتباره �آخر خمتلفا.
لقد بد�أ احلوار ب�شكل ا�ستبدادي وت�سلطي منذ البداية ،حيث يقوم
املندوب الأوربي بت�أكيد ما يراه ب�صره من انحطاط طبي على م�ستوى
املكان ،والأدوات ،والأ�سرة والأغطية ليطرح ادعاء �ساخرا قويا وهو
ي�س�أل يف غطر�سة وكربياء �أوربي ظاهر:
• كم �شخ�صا خرج حيا من هذه الغرفة؟
ليجيبه ال�سارد وفريقه الطبي ،على عادة املجتمعات املتخلفة ،يف �صوت
واحد لكن يغزوه كل زهو العامل ،وفخر املجتمعات الإن�سانية لهفة منهم
يف �إحلاق الهزمية بالآخر الأوربي ،وبغر�ض �إخرا�سه و�إ�سكات فمه نظر ًا
لأنه مل يح�سن الظن بهم وبقدرتهم على ممار�سة الطب ،ومداواة
جراحات النا�س ،والتخفيف من �آالمهم و�أحزانهم و�شقائهم املر�ضي.
يقول ال�سارد :قلنا له جميعا بزهو...
�إن حتليل اخلطاب احلواري بني الغريية الأوربية ونظريتها ال�سودانية
يك�شف عن اختالل ظاهر على جوانب عديدة من �أهمها جانب عدد
املتحاورين؛ حيث جند الغريية الأوربية تنتج حوارها عرب و�سيط �أوروبي
واحد هو املندوب ل�ش�ؤون الالجئني� ،أما الأنا ال�سودانية فهي تنتج حوارها
عرب جماعة �إثنية متثل الهوية والثقافة ال�سودانية� .إن �أوربا مل تكن �سوى
يف حاجة �إىل �شخ�ص واحد لينوب عنها يف تبليغ ر�سالتها للآخر ،لكن
�إفريقيا وظفت جماعة لتنوب عن اجلماعة وهذا ما �أدى �إىل االختالل
على م�ستوى بنية املنتجني خلطاب احلوار مما �أدى �إىل اختالل على
م�ستوى �إنتاج ال�صورة اخلطابية اخلا�صة بكل ثقافة و�إثنية متجادلة،
ومت�صارعة يف الن�ص الروائي.
�إن من ي�ستند على هوية قاهرة ،وثقافة جبارة ،و�إثنية �سائدة ،ولغة
م�سيطرة ال يحتاج �إىل جتيي�ش كل مكونات الثقافة من �أجل الدفاع عنها،
والإ�سهام يف ا�ستمرار غلبتها العرقية ،و�سلطتها احل�ضارية ،وتفوقها

الثقايف .و�إن من ي�ستند على ال�ضعف والهوان يف الهوية والثقافة والعرقية
يجد نف�سه م�ضطرا بدون �أدنى �شعور �إىل �صياغة دفاع جماعي من �أجل
�إنتاج انت�صار �إثني وعرقي وح�ضاري وثقايف .وهذا ما ك�شف عنه ت�أويل
احلوار العملي الق�صري بني الغريية الأوربية وال�سارد ال�سوداين وفريق
عمله الطبي.
�إن الثقافة ال�ضعيفة حتتاج بال�ضرورة �إىل متثيل جمعي لقيادة الدفاع
وبناء االنت�صار ،وهذا ي�ؤكد ب�شكل م�ضمر �أن الوعي الذي حتتكم �إليه
املجتمعات املتخلفة هو وعي جمعي نظر ًا للتقاليد الثقافية املوروثة التي
�ساهمت يف تر�سيخه بحكم �أن اجلماعة تغلب الفرد ،و�أن كل �صيغة
ت�ض ّمنت �صيغة اجلمع �إال غلبة �صيغة املفرد كيفما كانت هيئة وطبيعة
هذا املفرد حتى ولو كان مندوب ًا �أوربي ًا ل�ش�ؤن الالجئني.
د -ال�سارد ال�سوداين و�إنتاج ال�سخرية امل�ضمرة من الغريية الأوربية� ،أو
الغريية البلهاء مقابل الأنا احلكيمة:
مل يوظف ال�سارد �آلية ال�سخرية بطريقة وا�ضحة ومبا�شرة ،ولكنه �آثر
توظيف ال�سخرية امل�ضمرة الثاوية يف ثنايا اخلطاب ال�سردي يتوىل
متقبل الن�ص الك�شف عنها ،و�إظهارها.
لقد بد�أ اخلطاب ال�سردي عن الآخر الأوربي ب�شكل عادي وان�سيابي ليوهم
ال�سارد القارئ ب�أنه ب�صدد �إن�شاء �صورة خطابية عن مندوب �أوربي يقوم
بوظيفته العادية ،وينجز �أدواره االعتيادية عرب تفقد امل�ؤ�س�سات الطبية،
ومراقبة امل�ست�شفيات اخلا�صة بالالجئني حيث يعمل ال�سارد ليل نهار
لإنقاذ اجلرحى ،وعالج املر�ضى.
يت�صف املندوب بكونه ي�ستند على خربة عملية طويلة �أهلته لأن يراكم
جتربة يف عمله من خالل زيارات عديدة يقوم بها مل�ؤ�س�سات ا�ست�شفائية،
وم�ست�شفيات عالجية عرب الرتاب ال�سوداين .ووفق تقييمه ف�إنه
يقرر يف حجم الدعم وامل�ساعدة الذين ينبغي تقدميهما للم�ؤ�س�سات
وامل�ست�شفيات .لكن �أين تظهر ال�سخرية؟ قد يت�ساءل �سائل ،ومن حقه
طبعا طرح ال�س�ؤال .لأن ما �سبق قوله كالم طبيعي ي�صف وظيفة عملية
طبيعية يقوم بها م�س�ؤول �أوربي طبيعي ي�شرف على املراقبة والتقييم
لأعمال امل�ست�شفيات ،ومن خاللها ي�صدر قراره يف م�س�ألة الدعم املايل
واللوج�ستيكي من �أدوية و�أغطية وغريها.
�إن الأمر غري الطبيعي ،واملثري للتناق�ض وال�سخرية هو ت�س ّرع املندوب
الأوربي يف �إ�صدار قراره ،وتقييمه لعمل امل�ؤ�س�سة ،وللفريق امل�شرف عليها
اعتماد ًا فقط على الظاهر ولي�س على الباطن ،ويقينه يف احلكمة القائلة
ب�أنه �إذا �صلح الظاهر �صلح الباطن ،وما دام ظاهر امل�ؤ�س�سة الطبية
التي يقف على ب�ؤ�سها ف�إنه قام باتخاذ قراره ال�سريع ،و�إ�صدار حكمه
النهائي على ف�شل عمل امل�ؤ�س�سة الطبية� .إن املندوب باعتماده على ما
يظهر له ب�صري ًا ف�إن امل�ؤ�س�سة ال تقدم �أي دور �إن�ساين على الإطالق نظر ًا
للمكان الرث ،واعتماد ًا على بدائية الأدوات ،والآليات الطبية املوظفة
يف التدخالت الطبية مما دفعه �إىل الإ�سراع يف �إ�صدار حكمه عرب طرح
ال�س�ؤال الفاجعة ،وهو موقن ب�صواب ر�أيه ،و�صحة حكمه:
• كم �شخ�صا خرج حيا من هذه الغرفة؟
مدعم بالأمثلة واحلجج الدامغة عرب
لي�صطدم بجواب جماعي حجاجي ّ
تعداد العمليات اجلراحية املنجزة يف هذه امل�ؤ�س�سة ،وت�سمية الأمرا�ض
املعاجلة فيها ،وحتديد نوع التدخالت الطبية املقامة فيها .يقول ال�سارد:
«قلنا له جميعا يف زهو ،ونحن ن�سرتجع ح�صاد عام من اجلراحة الفذة
لأمرا�ض يف غاية البدانة واخلبث ،وال�سمعة ال�سيئة ،ت�ضخم الربو�ستاتا،
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النزيف الرحمي ،الوالدة املتع�سرة ،الزائدة الدودية ،الفتاق «الإربي»
وال�سري ،حلميات الرحم ،واملج�سات ،وع�شرات اجلراحات املنتخبة
والطارئة ..ثم نحاول ا�ستعادة موتى ،فال نعرث على �أحد.»..
لتختتم املناظرة الطبية والعلمية بني احل�ضارتني والعرقيتني بال�س�ؤال
ال�ساخر اجلارح التايل موظفا يف بنيته اال�ستفهامية �أ�سلوب الإ�ضراب:
• بل قل كم مري�ض خرج ميتا من هنا.
�إن ال�سخرية تتمثل من خالل �إجراء تقابل حجاجي و�إقناعي بني �س�ؤال
املندوب الأوربي ل�ش�ؤون الالجئني الذي اعتمد فقط يف �صياغته على
املظهر اخلارجي للم�ست�شفى ،ومل يعتمد على مقاربة علمية ،وجوهرية
نزيهة و�شفافة من خالل �إجراء مقابلة طبية وعلمية مع الفريق الطبي
امل�شرف على التدخالت الطبية فيها ،و�ضرورة الرجوع �إىل �أر�شيف
امل�ؤ�س�سة ،ومراجعة �أ�سماء املر�ضى ،و�أ�سماء العمليات ،وتفا�صيل
التدخالت ،والعالجات الطبية التي مت �إجرا�ؤها بامل�ست�شفى .عك�س
�س�ؤال ال�سارد وجماعته الإثنية ،والثقافية واحل�ضارية التي طرحت �س�ؤا ًال
�إقناعي ًا بامتياز حينما قلبت �صياغة �س�ؤال املندوب مبنى ومعنى لت�ؤكد له
ب�أن ال�س�ؤال كان ينبغي �أن يكون عن عدد املر�ضى الذين خرجوا �أحياء
على �أرجلهم مي�شون من هذا امل�ست�شفى الذي يوحي ب�أنه ف�ضاء �صالح
للموتى واخلراب فقط لكنه ي�ضمر كل �أ�سباب العالج و�صناعة احلياة.
من هنا يجد القارئ نف�سه م�ضطر ًا لإجراء مقابلة �أخرى بني التاريخ
املهني الطويل للمندوب مما جعله يراكم خربة ،ويبني جتربة مهنية
لها �سمعتها و�صيتها ،وبني ف�شله البني بنف�سه يف �إ�صدار حكمه على عمل
الفريق الطبي ،ومن خالله على امل�ؤ�س�سة الطبية عرب املظاهر اخلارجية
للم�ست�شفى الطبي فقط دون �أن يتعمق يف اجلوهر الذي ي�صنع الفرق.
فهل ميكن القول �إن الغريية الأوربية غريية مظاهر فقط ،و�إن ال�سودان
غريية جوهر بالن�سبة لأوربا .هذا ما يك�شف عنه منطق الن�ص ال�سردي،
ور�سالته احلجاجية الإقناعية� .إنه ي�سعى لإقناعنا ب�ضرورة تعديل نظرتنا
للغرييات ،تلك النظرة النمطية التي �أ�س�سها الآخر عن نف�سه وعن غريه
من باقي الغرييات التي يطفح بها وجه العامل.
لقد ك�شف �س�ؤال ال�سارد عن مدى جهل الغريية الأوربية بالواقع
ال�سوداين ،و�أنها تعتمد يف �سيطرتها عليه على مدى قدرتها على ادعاء
امتالك احلقيقة بغ�ض النظر عن بعدها عن احلقيقة ،لكنها �ستبقى
حقيقة لأن الآخر ال�سائد هو من �أطلق عليها ذلك اال�سم وو�سمها بذلك
الو�صف .لكن يبقى �صاحب الأر�ض هو الأعرف بالواقع ،وبذلك ي�صري
هو الأحق ب�إطالق الأ�سماء على الأ�شياء ،وال�سمات على املفاهيم.
�إن بني �س�ؤال املندوب و�س�ؤال جواب ال�سارد يكمن �سر اللعبة كلها بني
الثقافات الغالبة ،واحل�ضارات املغلوبة .الغالب يدعي معرفته بكل �شيء
بالأر�ض واحلجر والأ�شياء واحليوان والإن�سان ،واملغلوب يدرك جهله
ويقهقه من خلف الكالم عليه ،لأنه وحده العارف بكل �شيء بدون ادعاء.
وهذا ما �سعى الن�ص الروائي �إىل الدفاع عنه واملحاججة عنه م�ستخدما
�آلية احلوار وتقنية ال�سخرية ،وحجة موا�ضع الكم ،وبنية التقابل وبنية
اال�ستفهام احلجاجي.
• تركيب للنتائج:
لقد �سعى الن�ص الروائي املو�سوم بـ»�سرية الوجع» للروائي ال�سوداين �أمري
تاج ال�سر �إىل بناء �سرية للغرييات ،من خالل الوقوف بال�سرد والت�صوير
عند �أوجاع غرييتني �أ�سا�سيتني هما الغريية الأوربية البي�ضاء بجن�سيها
الأنثوي والذكوري بالن�سبة للأنا ال�سودانية الناظرة �إليها عرب �أن�ساق
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ثقافية ،وتقاليد اجتماعية ،وقواعد ح�ضارية ،و�سنن عاطفية ،والغريية
ال�سودانية ال�سمراء بالن�سبة للأنا الأوربية الناظرة �إليها عرب منظار
احل�ضارة القوية ،والثقافة املتعالية ،والإثنية ال�سامية.
�إن لكل غريية وجعها اخلا�ص �سواء كانت طاغية متجربة� ،أو كانت
�ضعيفة منهزمة وتابعة؛ �إذ خلف كل ظاهر باطن ال ميكن الك�شف عن
بنياته الداخلية �إال من خالل الذات التي حتمله بني جوانبها ،وهكذا
وجدنا الأنا ال�سوداين املنبهر باجل�سد الأنثوي للغريية البي�ضاء ،لكن
هذا االنبهار كان ي�ضمر كل �أ�سباب الوجع والبكاء؛ لأن كاثرين املر�أة
الباري�سية �ستبقى الكائن الأوربي الأبي�ض اجلميل املحلوم به ،واملحمول
دوم ًا يف القلب والروح والذاكرة .كما �أن الذات ال�سودانية مهما برعت يف
العلم والطب ،وجنحت يف امتالك كفايات مهنية تفوق كفايات الأوربي
�إال �أنها تظل حمكومة بالنظرة النمطية امل�سبقة التي �شكلتها الغريية
الأوربية عنها ،لأنها تنتمي �إىل �أر�ض ال تنتج �سوى الأوبئة والأمرا�ض
واملوت واخلراب .لذلك وجدنا املندوب الأوربي يطالع ال�سارد بنظرة
دونية ،و�أحكام جاهزة عن كفاياته ،وبراعته الطبية ،لأنه عند الثقافة
الأوربية كل ما هو �سوداين فهو رديف للب�ؤ�س وال�ضعف والهوان ،وهذا
ما يجعل الأنا ال�سودانية دائم ًا يف موقف الدفاع لإ�صالح ال�صورة املختلة
التي كونتها الغريية البي�ضاء عنها.
وقد اعتمد الن�ص الروائي يف �إبالغ مقا�صده احلجاجية ،و�أغرا�ضه
التوا�صلية ،وغاياته الت�أثريية على جملة من اال�سرتاتيجيات اخلطابية
الإقناعية يف مقدمتها حجة املقارنة بني الغرييتني؛ الغريية الأوربية
البي�ضاء ،والغريية ال�سودانية ال�سمراء ،م�ستخدما كذلك حجة موا�ضع
الكم لإرغام الآخر الأوربي على الت�صديق والإذعان لكفاية الأنا
ال�سودانية يف مهنة الطب ،وقدرتها على �إهداء احلياة �إىل املر�ضى عو�ض
فر�ض الوت عليهم الناجت عن �ضعف املهارات الطبية ،والإهمال املرادف
النعدام ال�ضمري املهني والأخالقي .كما تو�سلت الرواية �أي�ضا بتقنية
ال�سخرية امل�ضمرة لإنزال العقل الأوربي من عر�ش احلكمة ،وو�ضعه
على عر�ش البالهة وادعاء امتالك احلقيقة ،موظفا بنية اال�ستفهام
احلجاجي ال�ساخر ،وكذلك �أ�سلوب الإ�ضراب الذي كان له بالغ الأثر
احلجاجي والإقناعي حينما �أ�ضرب ال�سارد عن كالم املندوب الأوربي،
و�أعر�ض عنه لريد عليه بعك�س ما كان يعتقده من م�سلمات العقلية
الأوربية.
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إضاءات مجلة

على سرديات د .أمير تاج السر
حمتفية مب�سرية الكاتب ال�سوداين والروائي العاملي �أمري تاج ال�سر؛ وبعد �أن خ�ص�صت له ملف ًا
كام ًال بهذا العدد� ،أجرت جملة (م�سارب �أدبية) هذا اال�ستطالع حول �أعمال و�سرديات �أمري تاج
ال�سر ،و�س�ألت عدد ًا من الكتاب والنقاد والإعالميني وال ُقراء عن �آرائهم وانطباعاتهم عن �سرديات
و�أعمال الكاتب الكبري .فكانت هذه الآراء والتحليالت املتنوعة عن �أ�سباب جناح و�أ�سرار متيز
الأعمال ،وماهية الب�صمة الأ�سلوبية واللغوية لديه ،و�أجمل الأعمال وفق ًا لر�ؤية كل كاتب.

مسارب أدبية
تستطلع عددأ من
ُ
الكتاب والنقاد
واإلعالميين
ُ
والقراء حول
سرديات وأعمال
الروائي العالمي
أمير تاج السر.

• المثابرة والتجويد أسباب النجاحات المستحقة:
الناقدة الأكادميية ،والأ�ستاذة اجلامعية ،الدكتورة
مواهب �إبراهيم؛ ترى �أن النجاح والفوز ب�شكل
عام ال ي�أتي بال�صدفة ،وال بد �أن ي�سبقه عمل
جاد ومتوا�صل ،حتى ي�صل �إىل مرحلة اجلوائز.
وت�صف الكاتب الروائي �أمري تاج ال�سر ب�أنه كاتب
جميد ،ومتم ِّكن ،من �أ�صول الكتابة اجليدة ،وتراه
بارع ًا يف ابتكار البناء ال�سردي .وحمرتف ًا يف بناء
ال�شخ�صيات ،وكل ذلك بلغة �شعرية عالية ،وتقنيات
فنية ممتازة .وتقول :ال عجب �أن ت�صل رواية مثل
رواية (�صائد الريقات) �إىل القائمة الق�صرية
للبوكر يف عام٢٠١١م .وكذلك رواية (زهور ت�أكلها
النار) يف عام ٢٠١٨م .ورواية (طق�س) القائمة
الطويلة يف جائزة ال�شيخ زايد للكتابة .وتفوز رواية
( )٣٦٦بجائزة كتارا للرواية.
ويف ذلك؛ يتفق معها الكاتب الروائي والإعالمي
حممد اخلري حامد فيقول :مل يكن غريب ًا ،وال
م�ستغ َرب ًا؛ �أن يتبو�أ الكاتب �أمري تاج ال�سر مكان ًة
عظيمة بني ُك َّتاب الرواية على امل�ستوى الإقليمي
والعربي .و�أن يت�س َّيد امل�شهد الكتابي ،ويقف على
ر�أ�س قائمة الروائيني ال�سودانيني املعا�صرين.
وقطعت الدكتورة مواهب ب�أن كل رواية جديدة
لأمري تاج ال�سر ،تخرج وبها �إ�ضافة جديدة،
خمتلفة ،بعيد ًا عن النمط التقليدي ،فهو كاتب
حمرتف يهتم بالتجديد والتنوع يف كتاباته .لذلك
لي�س م�ستغرب ًا �أن جتد رواياته قبو ًال عام ًا وعاملي ًا

و�أن ت�أخذ م�ساحتها يف اجلوائز العربية.
�أما الكاتب الروائي ال�سوداين ال�شاب حممد
الطيب فريجع جناحات الروائي �أمري تاج ال�سر
�إىل املثابرة والتجويد ،ويقول حول هذه اجلزئية:
ميكننا القول �أن الدافع الأول لنجاحات د� .أمري
تاج ال�سر الكبرية هو املثابرة ،لي�س هذا تقلي ًال
من موهبته العظيمة ،ولكن هناك عدد كبري من
املوهوبني� ،أما الناجحون فقلة.
وي�ؤكد الكاتب والإعالمي ال�شاب نزار عبد اهلل ب�شري؛
ب�أن الكاتب �أمري تاج ال�سر ميتلك م�شروع ًا كتابي ًا
متكام ًال ومعرفة بعوامل الرواية وذلك بالنظر �إىل
جتربته املبكرة نوع ًا ما يف كتابة الرواية .وي�ضيف
نزار؛ ب�أن الكتابة ب�صورة م�ستمرة متنح الكاتب كل
مرة �أدوات جديدة ومعرفة مبزاج القارئ ،وهو ما
ي�ساعد على �إنتاج �أعمال �أكرث جودة.
ويف هذا املنحى يتفق االثنان  -نزار والطيب -
�إذ يرى الأخري �أن �أمري امتاز بغزارة الإنتاج مع
التجويد ،ورغم انتمائه ملدر�سة الواقعية ال�سحرية،
ولكن رواياته متتد جذورها للواقع وتوري جذوتها
من زحام النا�س وحكاويهم ،وق�ص�صهم ،فتجربة
االنتقال بني م�صر وال�سودان وقطر لتاج ال�سر،
خلفت لديه تراث ًا حياتي ًا مهو ًال ،مت ا�ستثماره
بطريقة فاعلة ،ليخرج �أعما ًال �ستظل خالدة لفرتة
طويلة من الزمن ،وهذا يجعل من �سرديات تاج
ال�سر خمتلفة عن املعتاد.

الدكتورة مواهب إبراهيم :البراعة في ابتكار البناء السردي،
واالحترافية في بناء الشخصيات واللغة الشعرية سر نجاح كتاباته.
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الروائي محمد الطيب :التجويد والمثابرة من أهم
أسباب تميز ونجاح الكاتب أمير تاج السر.

• البصمة األسلوبية وتقنيات الكتابة لدى أمير تاج السر:
ا�ستطاع الكاتب �أمري تاج ال�سر حتقيق ب�صمة �أ�سلوبية خا�صة يف الرواية
ال�سودانية ،من خالل ا�ستخدامه لأ�ساليب الكتابة املختلفة والتقنيات الفنية
واجلمالية لكتابة الرواية ،فهو يجيد حبك الق�ص�ص وتكثيف الأحداث .ور�سم
�شخو�صه بعناية فائقة ،ويخلق لهم �أزمنة خمتلفة يف حياتهم ،ويربطهم بالأمكنة.
فقد كان للمكان دور بارز يف كتابات �أمري تاج ال�سر من حيث االهتمام بالأمكنة
والوقوف عندها كثري ًا .بهذا احلديث ال�سابق ت�صف الدكتورة مواهب �إبراهيم
الب�صمة الأ�سلوبية للدكتور �أمري تاج ال�سر ،وت�ضيف :ي�ستخدم �أمري تقنية الو�صف
الدقيق الذي ينقل الأحداث وي�ضعها ماثلة �أمام القارئ ،م�شري ًة �إىل �أن كل ذلك
ي�أتي ب�أ�سلوب رائع وجميل .ويف بع�ض الأحيان يرتب الأحداث ب�صورة مراوغة،
ويحدث للمتلقي �إرباك ًا حتى يك�سر �أفق توقعه للأحداث ،لذلك تتنوع يف كتاباته
الأ�ساليب الفنية واجلمالية فتخلق ان�سجام ًا كامال يف منت ن�صو�صه لذلك تت�صف
بالتمييز.
�أما الكاتب حممد الطيب يو�سف ،فيقول :على م�ستوى الرواية املعا�صرة يقع �أمري
تاج ال�سر يف مرتبة متقدمة من الروائيني العرب .وميتاز بلغة �شاعرية �آ�سرة
وجميلة ،واللغة عنده خري مثال للغة الرواية ،يف ان�سيابها وتدفقها وعنفوانها
و�سكونها ،وي�ؤكد الطيب ب�أن تاج ال�سر من �أ�صحاب مدر�سة الواقعية ال�سحرية،
ولكن مدر�سته بنكهة �سودانية وخط �ساخر متفرد و�إيقاع خمتلف.
وي�ضيف�( :أ�سلوبه �ساخر وطرفته حا�ضرة ،ت�أتي متدثرة بني �سطور الرواية،
تدفع االبت�سامة لاللت�صاق ب�شفتيك و�أنت يف خ�ضم القراءة ،الروائيون الذين
ي�ستطيعون فعل ذلك قلة ،وتاج ال�سر �أحدهم).
ً
و�أ�شار الطيب �إىل متيز تاج ال�سر يف اختيار �أ�سماء ال�شخ�صيات ،قائال :ال�شخو�ص
يف روايات تاج ال�سر ،تنتمي �إىل �أ�سمائها بقوة ،وهذا فن �صعب ،وتكراره يف �أعمال
�أمري تاج ال�سر ب�شخو�صه و�أ�سمائها املتفردة ميزة �أخرى ينبغي الوقوف عندها.

وحول ذات الب�صمة الأ�سلوبية ،واللغة اجلميلة ،التي يكتب بها �أمري تاج ال�سر،
يدعم الكاتب حممد اخلري حامد احلديث ال�سابق بالقول :للدكتور �أمري تاج
ال�سر �أ�سلوب �سردي وحكائي مميز ،ويف كتاباته ب�صمة �أ�سلوبية خا�صة .فحاملا
وقعت عيناك على �أول عبارة� ،أو فقرة من �أعماله؛ ميكنك �أن تتعرف عليه من
خاللها ،وب�سهولة .وي�ضيف حممد :وكما قال هو نف�سه � -أي �أمري  -من قبل ،فقد
ت�أثر  -يف بداياته  -مبدر�سة �أدبية �أ�سلوبية مهمة ،لها ت�أثري كبري يف م�سرية الأدب
الروائي العاملي ،وهي مدر�سة «الواقعية ال�سحرية» لرائدها الروائي املعروف
الروائي الكوملبي «جابريل جارثيا ماركيز» .وي�ؤكد اخلري ب�أن اجلميل يف جتربة
�أمري تاج ال�سر؛ �أنه �سرعان ما جتاوز م�س�ألة الت�أثر بالكتاب الآخرين ،وك َّون
�أ�سلوبه ال�سردي اخلا�ص .بل وجنح يف تقدمي عوامله ال�سردية الغنية ،والرثية
باجلمال والإبداع ،بواقعيته ال�سحرية اخلا�صة.
ويرى اخلري ب�أن �أمري تاج ال�سر له لغة جميلة ،رفيعة� ،شعرية ،و�ساحرة .وحكي
�آ�سر ،ومتميز .وي�صفه بالبارع يف ت�شكيل عوامله ال�سردية ،وبناء �شخ�صياته
الروائية.

الكاتب واإلعالمي نزار بشير:
تجربة التنقل خلفت لديه
ً
مهوال ،واستثمره
تراث ًا حياتي ًا
بطريقة إبداعية فاعلة.

41

الكاتب واإلعالمي محمد الخير حامد :أمير تاج السر حكيه آسر ،يمتلك
لغة ساحرة ،شخصياته حيَّ ة ،وبارع في تشكيل عوالمه السردية.
• أجمل روايات أمير تاج السر:
عند �س�ؤالنا للكاتب نزار عن �أجمل روايات �أمري تاج ال�سر بالن�سبة له
كقارئ �أجاب :ال �أ�ستطيع ا ُ
حلكم حتى �أكمل قراءة كل رواياته ولكن يف
خاطري رواية ( )336و(زحف النمل).
وحول ذات ال�س�ؤال و�أجمل الروايات من بني �أعمال تاج ال�سر ترى
الدكتورة مواهب �إبراهيم �أن جميع رواياته متميزة ،ولكل رواية نكهتها
اخلا�صة التي متيزها عن الأخريات ،لكنها تقول ب�أن �أكرث رواية نالت
�إعجابها كانت رواية ( )٣٦٦وتو�ضح ال�سبب يف ذلك فت�شري �إىل �أن الرواية
ابتعدت عن الأطر النمطية لكتابة الرواية ،وا�ستخدم فيها امل�ؤلف تقنية
كتابة الر�سائل من خالل ال�سرد .وغري ذلك اال�شارات النف�سية لبع�ض
�شخو�ص الرواية خا�صة
البطل.
�شخ�صية
واالهتمام ال�شديد
بالأمكنة والألوان يف
منت الرواية.
�أما الكاتب والإعالمي
حممد اخلري حامد
فريى ب�أن رواية (�صائد
الريقات) هي الأجمل
والأمتع من بني كل
روايات �أمري تاج ال�سر،
ويو�ضح �سبب �إعجابه
بالرواية فيقول ب�أنه
ناجت من ثيمة الرواية
ومو�ضوعها،وحرفيتها،
ومتا�سكها كعمل فني.
وي�ضيف :حبكة الرواية
كانت قوية ،وفكرتها
متجاوزة ،وم�ستوى
والده�شة
الإبداع
التي �صنعها امل�ؤلف
باحلكاية كان عالي ًا،
�إ�ضاف ًة �إىل ت�شابك الأحداث ،والتم ُّكن ال�سردي الوا�ضح يف العمل ،مع
جناح الكاتب يف بناء �شخ�صيات ح َّية ومتفاعلة داخل الرواية .و�أكد
حممد اخلري ب�أن �صائد الريقات مل تكن وحدها التي �أعجبته؛ بل هناك
�أعمال عديدة مميزة كانت �سبب ًا يف تع ُّلقه بكتابات �أمري تاج ال�سر وذكر
منها :منتجع ال�ساحرات ،وزهور ت�أكلها النار ،و ،٣٦٦والعطر الفرن�سي،
طق�س ،وتوترات القبطي ،ومهر ال�صباح ،وا�شتهاء ،وجزء م�ؤمل من
حكاية ،وحتى كتب املقاالت التي �أ�صدرها .م�ضيف ًا �أنه اكت�شف �سحر �أمري
تاج ال�سر يف فرتة �سابقة وقبل �أن ي�شتهر ككاتب� ،أو يدخل �ضمن القوائم
املعروفة .و�أبان :تع َّرفت على كتابات �أمري مبكر ًا عندما قر�أت له كتاباته
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الأوىل ك�صيد احل�ضرمية ،وعواء املهاجر ،ومرايا �ساحلية ،م�شري ًا �إىل
�أنه �أفتنت ب�أ�سلوبه منذ ذلك الوقت املبكر.
فيما ر�أى الكاتب ال�شاب حممد الطيب �أن رواية منتجع ال�ساحرات هي
الأجمل ،وقال :وقفت كثري ًا عند (زهور ت�أكلها النار) و(�صائد الريقات)
و( )366و(مهر ال�صياح) ولكن تظل (منتجع ال�ساحرات) من �أجمل ما
قر�أت لتاج ال�سر مع الإريرتية اجلميلة (�أببا ت�سفاي) و(عبد القيوم)
الل�ص ،ولن �أكون متجاوز ًا لو افرت�ضت �أنها من �أقرب الروايات �إىل قلب
تاج ال�سر فقد كتبت بجمال عظيم وحمبة �أعظم.
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رواية (الرجل الخراب)
تطور في الوعي السردي للعالقة
الملتبسة بين الشرق والغرب
�سماح عبد املاجد ح�سن  -ال�سودان
اختتمت املن�صة الرقمية ملناق�شة ومدار�سة الروايات ال�سودانية ،ور�شتها االفرتا�ضية الثالثة حول رواية (الرجل اخلراب) للكاتب عبدالعزيز بركة
�ساكن وذلك يف منتداها االفرتا�ضي ن�صف ال�شهري ،يف �أم�سية ال�سبت ( ،١١يوليو .)٢٠٢٠ ،تر�أ�س اجلل�سة الكاتب الروائي والأ�ستاذ اجلامعي
الدكتور :عاطف احلاج �سعيد فيما �شارك �أ�ستاذ الأدب والنقد بجامعة وادي النيل الربوفي�سور عبد الغفار احل�سن حممد كمعقب �أول ،والدكتورة
مواهب ابراهيم املتخ�ص�صة يف جمايل اللغة العربية وعلم النف�س كمعقب ثان .واحت�شد الف�ضاء اال�سفريي ب�آراء متنوعة متخ�ص�صة وغري
متخ�ص�صة من قبل معدي الأوراق وامل�شاركني داخل البالد وخارجها.
ابتدر الأ�ستاذ عاطف احلاج �سعيد رئي�س اجلل�سة النقا�ش م�ستعر�ض ًا رواية (الرجل اخلراب (التي حتكي عن “ح�سني دروي�ش جالل الدين”،
�شخ�صية ب�سيطة غري مثقفة ،متو�سطة اال�ستقامة ومتدينة بدرجة ما“ .دروي�ش” كما تقدمه الرواية من مواليد مدينة وادي حلفا �شمال ال�سودان
لأم م�صرية و�أب �سوداين ،تويف والده وهو يف املدر�سة االبتدائية ،فانتقل مع والدته اىل مدينة �أ�سيوط بجنوب م�صر .وواجهته تعقيدات كثرية
هناك لأنه �أجنبي ،ومنذ تلك اللحظة التي �صرح فيها مدير املدر�سة االبتدائية امل�صرية ب�أنه “ال ميكن قبول طالب �أجنبي…” ،بد�أ �س�ؤال الهوية
يطرق ر�أ�سه ب�شدة.
• دروي�ش يهرب من حياة العدم:
وا�صل “دروي�ش” درا�سته مب�صر اىل �أن تخرج من كلية ال�صيدلة يف
جامعة �أ�سيوط و�أم�ضي فرتة االمتياز مب�ست�شفى حكومي هناك .ان�ضم
يف �سنواته اجلامعية الأوىل اىل اجلماعات الإ�سالمية ،ولكنه قرر مفارقة
درب هذه اجلماعات بعد اعتقاله وتعذيبه وتهديده باخل�صي من قبل
قوات الأمن .ويف �أثناء عمله التقى برجل خم�سيني مقيم يف ال�سويد،
فقال له دروي�ش�“ :أريد �أن �أذهب �أنا �أي�ض ًا لل�سويد… احلياة هنا تعني
العدم …” .عندها �شحذ الرجل خياله وحدثه عن احلياة يف �أوروبا،
وي�سر له �سبل االت�صال بع�صابات الهجرة غري ال�شرعية ،بدعوى �أنه
“�سوف ين�سى كل �شيء ويعي�ش ك�إن�سان ،حقيقي” .
• اخلراب يبد�أ بالهجرة:
تناول رئي�س اجلل�سة التحوالت “اخلراب” التي طر�أت على �شخ�صية
“دروي�ش” قائ ًال :بد�أت تلكم التحوالت عندما �سلك دروب الهجرة غري
ال�شرعية� ،إذ و�ضعته رحلة هجرته يف مواجهة مع كثري من التابوهات
املقد�سة .يكذب ويزور ،لتنمو بذرة اخلراب بتوا�صله مع عا ٍمل مخُ ّرب
و�أ�شخا�ص مخُ َربني .و ُت�سقى البذرة ب�س�ؤال الهوية املُلح ،وبالرغبة يف
الفرار من بلده الذي ال كرامة للإن�سان فيه ،اىل عامل الغرب الذي يحرتم
كل ف�إن جناة “دروي�ش” من املوت ،ال تعني طهارته من
االن�سان .وعلى ٍ
كثري من الأوحال التي علقت بروحه .ا�ستقل “دروي�ش” �شاحنة حتمل
اخلنازير متجهة للنم�سا ،برفقة عاهرة متار�س معه اجلن�س وحتقنه
بالعنا�صر الأولية لزعزعة كثري من م�سلماته .ابتدا ًء من فكرة اخلنزير
النج�س امللعون ،وانتها ًء بعمله خمري ًا لكالب ال�سيدة “ ُلوديا ُ�شولز” ،
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التي تزوج ابنتها “نورا” لينال �إقامة وجن�سية من�ساوية بعدما غري ا�سمه
من “دروي�ش” �إىل ”هايرن�ش ُ�شولز”.
• �سرد مربك وممتع:
و�أخري ًا يجمل الأ�ستاذ عاطف مالحظاته يف الآتي :متثل الرواية يف
الدر�س النقدي ،بنية �سردية قوامها ثالث مكونات رئي�سة هي الراوي
�أي ال�شخ�ص الذي يخرب باحلكاية وما هو �إال �شخ�صية يبتدعها الكاتب
�أو امل�ؤلف ،املروي �أي احلكاية التي ي�سردها الراوي ،ثم �أخري ًا املروي
له وهو متلقي الرواية .هذه املكونات الثالث حتكمها كثري من القوانني
التي تنظمها .وميكننا القول :حاول بركة �ساكن يف روايته هذه العبث
مبكونات هذه البنية ال�سردية و�إرباك العالئق القائمة بينها ،و�إرباك
املتلقي كنتيجة حتمية لذلك .حيث يتداخل الراوي بالكاتب بال�شخ�صيات
الثانوية وال�شخ�صية الرئي�سة لتت�شكل بذلك �شبكة �سردية مربكة ولذيذة
ي�صبح القارئ طرف ًا فيها .و�أ�ضاف� :إن الرواية جن�س �أدبي حديث نوع ًا
ما قيا�س ًا بالأجنا�س الأدبية الأخرى� ،ستتطور تقنياتها وال ي�ستطيع كائن ًا
من كان �أن ي�ضع �شروط وقوالب لهذا التطور.
• الأنا والآخر يف الرواية ال�سودانية:
كما قدّم الربوفي�سور عبد الغفار احل�سن املعقب الأول على ورقة رئي�س
اجلل�سة مقاربة نقدية بني �شخ�صيتي م�صطفى �سعيد يف (مو�سم الهجرة
�إىل ال�شمال) للطيب �صالح ،وح�سني دروي�ش يف (الرجل اخلراب) لربكة
�ساكن� ،إذ يت�ضح الفرق بني ال�شخ�صيتني يف التحول يف ر�ؤية (الأنا)
للآخر الغربي .فالبطل يف الرواية الأوىل ميثله م�صطفى �سعيد ال�شاب
ال�سوداين املثقف الذي يذهب �إىل الغرب من �أجل املعرفة والعلم ،ويدرك

اختالفه الثقايف عن الآخر فيعمد �إىل �إبراز هويته الثقافية واحل�ضارية،
وال ي�ست�سلم للهزمية بال�ضربة القا�ضية من (الآخر) .فهو يحمل ذكرى
اال�ستعمار والغطر�سة الغربية يف ذاكرته ،وينوي �أن ي�أخذ بث�أره من هذه
الأمة التي غزت بالده ونهبت خرياتها .ويف اخلتام يكمل فرتته املقررة
وتعب الرواية عن
ويعود �إىل الوطن حممو ًال بجناحي ال�شوق واحلننيِ .رّ
مرحلة املثاقفة واحلوار بني ح�ضارتني متمايزتني هما ح�ضارتي ال�شرق
والغرب.
فيما تتعاقب �أحداث رواية بركة �ساكن (الرجل اخلراب) يف مرحلة
تالية ملرحلة الطيب �صالح ،مرحلة (ما بعد اال�ستعمار) التي يواكبها
جيل ما بعد احلداثة .وهو جيل ال يرتدد يف التنازل عن هويته وتاريخه
وقيمه ل�صالح الآخر ،طاملا �أنه يحقق �أحالمه يف حياة هنيئة مليئة باملتعة
والرفاهية واال�ستقرار .ن�ش�أ هذا اجليل يف ظل ف�شل احلكومات الوطنية،
التي عجزت عن حتقيق تطلعات ال�شباب العربي يف احلياة وفق ًا للمعيار
الغربي اجلاذب ،ف�أ�صبحت الهجرة اىل الغرب غاية مطمحه ومبتغاه.
�أما �شخ�صية ح�سني دروي�ش بطل رواية (الرجل اخلراب) يف رحلته
للغرب فال تتبنى �أي نوايا �صدامية مع الآخر ،بل �إنها متثل كراهية الذات
(الأنا) لنف�سها ،لتاريخها وثقافتها ولوطنها نف�سه ،وحماولة ا�ستبدال كل
ذلك (بالآخر).
ويوا�صل املعقب الأول يف مقارنته بني ال�شخ�صيتني قائ ًال :فالذات عند
“دروي�ش” تعاين من الت�شظي واالنهيار و(اخلراب) الذي عبرّ عنه
عنوان الرواية .حيث تختفي كل قيم البطل يف رحلته �إىل الغرب وال تعاود
الظهور �إال حينما كربت ابنته و�أح�ضرت ع�شيقها �إىل املنزل ،لتتحرك
نزعة (ال�شرف وحماية العر�ض) ال�شرقية فيه ،فت�صحو �شخ�صية
ال�سوداين الذي ينتمي �إىل �شمال ال�سودان من جهة �أبيه ،و�إىل �صعيد
م�صر من جهة �أمه ،تلك ال�شخ�صية التي ترى �أن العار ال يغ�سله �إال الدم،
مقرر ًا ا�ستدراج ع�شيق ابنته وقتله!
• تطور الوعي ال�سردي يف عالقة ال�شرق بالغرب:
عموم ًا  -واحلديث على ل�سان الربوفي�سور عبدالغفار  -ميكننا القول
ب�أن الرواية ت�شكل تطور ًا يف الوعي ال�سردي ازاء العالقة امللتب�سة بني
ال�شرق والغرب ،وتت�سم هذه العالقة باملو�ضوعية �إذ �أنها قادرة على ر�صد
عنا�صر االلتقاء وعنا�صر االختالف بطريقة مو�ضوعية .وهي عالقة ذات
طبيعة ثنائية تقوم على الت�ضاد يف عدة جوانب (اللغة ،الدين  ،القيم
ال�سيا�سية ،عالقة الرجل واملر�أة…) ميز العداء تاريخ هذه العالقة
فرتة احلروب ال�صليبية ،لتتجلى بعدها الروح اال�ستعالئية للغرب يف
مرحلة اال�ستعمار .ثم ت�أتي مرحلة املثاقفة والتالقح مع الغرب عن طريق
الكتابة واحلوار والفكر ،فترتاجع املواجهة وامل�صادمة العنيفة فيحل
الت�أثري والت�أثر الثقايف والفكري حملها.
• الرتتيب الزمني يف اخلطاب ال�سردي:
وجاء التعقيب الثاين للدكتورة مواهب ابراهيم بعنوان�( :آليات التجريب
وحتوالت اخلطاب ال�سردي يف رواية الرجل اخلراب) و�أ�شارت فيه اىل
ذاتية الكاتب التي تخرتق النظام ال�سردي بظهورها يف ثنايا الن�ص
وخطابه للقارئ متحدثا عن هموم كتابة الرواية ،والقراءة والنقد
والن�شر .ولعل هذا الظهور �أ�صبح مربر ًا ،ومن �سمات الرواية احلداثية.
و�أ�ضافت :بد�أ بركة �ساكن خطابه ال�سردي باحلا�ضر ولكنه جتاوز ذلك
بك�سر خط الزمن امل�ستقيم اىل �آخر دائري تتداخل فيه الأزمنة ،لتعود
عجلة الأحداث اىل املا�ضي ،فيما يعرف بتقنية اال�سرتجاع عرب الذكريات

“ال بد �أن نعود للوراء قلي ًال �أق�صد �أن يقوم الراوي العليم ب�إخبارنا كيف
و�صل ح�سني دروي�ش من �أ�سيوط ب�صعيد م�صر اىل مدينة “�سالزبورج”
بالنم�سا .”...و�أ�شادت بتجربة احلداثة يف روايات �ساكن ،التي ميكن �أن
تخرج بالرواية ال�سودانية اىل �آفاق �أرحب.
جدير بالذكر �أن منتدى الرواية االفرتا�ضي هو من�صة افرتا�ضية ،ن�ش�أ
مببادرة من الكاتب الروائي حممد اخلري حامد ،وي�شارك يف ادارته
الدكتور عاطف احلاج �سعيد ،والناقد والقا�ص والكاتب ال�صحفي
الأ�ستاذ �أحمد جمذوب ال�شريفي .ويقوم املنتدى االفرتا�ضي على مناق�شة
الروايات ال�سودانية يف ور�شة تعقد مرتني كل �شهر .وقد ناق�ش املنتدى يف
ور�شته الأوىل رواية (حديقة بال �سياج) للدكتور �صالح الب�شري ،تلتها
مناق�شة رواية (�أزمنة الرتحال والعودة) لكاتبها احل�سن حممد �سعيد
ونالت الأوراق املقدمة يف كل ور�شة حظها من اال�ستعرا�ض ،كما �أف�سحت
املن�صة املجال للنقاد والقراء للم�شاركة مبداخالتهم وابداء �آرائهم.
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نصوص قصصية

ص ِر َّي ٌة
َز َوا َيا َب َ

يل ُة َّ
يل ُةَّ ..
أو َم ْر َي ُمَ ..م ْر َي ُم َّ
الط ِو َ
الط ِو َ
الط ِو َ
يل ُة ِج َّد ًا
ْ
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َزا ِو َي ٌة َب َ�ص ِر َّي ٌة ِمن َنا ِف َذ ِة المْ َ ْك َت َب ِة:
ال�ص َب ِاح َّي ُة ت َْ�س ُك ُب ُع َم َال َي ْو ِم َّي ٍةَ ،ط َلب ًةِ ،ن َ�سا ًء َو َب ْع َ�ض
ِ�إ َّن َها َحا ِف َل ُة ال ُّر َك ِ
اب َّ
االت َت ْق ِف ُز ِمنْ ُع ُي ٍون ُم ْن َه َك ٍة.
ِا ْن ِف َع ٍ
ِمنْ َخ ْل ِف الحْ َ ا ِف َل ِة َي ْظ َه ُر ُك ْر ِ�س ٌّي ُمت ََح ِّر ٌك يمَ ِ ي ُل َق ِلي ًال ِ�إىل ا ْل َي َ�سارَِ ،و َي ْه َت ُّز
َك َمن ُي َعانيِ ُمتَالز َِم َة َبا ْر ِك ْن ُ�سونَ َ
الزّائِدَ َة.
َج ْم َه َر ٌة ِمنَ الحْ َّمال َني َي َ�ض ُعونَ ِقفاف ًا َك ِبري َة و ُم ْك َت ِنزَ ًة
َ�س َم ِا�س َر ٌة ُي َ�سا ِو ُمونَ وَيمُ َ ار ُِ�سونَ َم ْك َرهُ ْم ِب َق ْ�ص ِد َّي ٍة ت ََّام ٍة
ِط ْف ٌل َي ْ�ض ِر ُب ِب�أ ْقدَ ام ِه الأ ْر َ�ض َو َي�ش ُّد َث ْو َب ِا ْم َر�أ ٍة تمَ ُ ُّر ِب ُق ْرب ِه ،المْ َ ْر�أة تمُ ْ ِط ُر
ّاريخ ِّي َح َتّى َج ِدّه ا ْل َع ِا�شرُ ،ث َّم تجَ ْ َم ُع
المْ َ ْيدَ انَ ِب َل ْع َن ٍات َكا ِف َي ٍة لمِ َل ِء ِ�س ِج ِّل ِه ال َت ِ
َث ْو َب َها ا َّل ِذي ا ْن َح َ�س َر ِ�إىل َو َ�س ِط َها.
اب ِبا ْن َ�ش َر ٍاح ُذ ُكور ِِّي
ال َّر ُج ُل ا َّل ِذي َي ِق ُف َعلى ال َّر ِ�ص ِ
يف المْ ُ َقا ِب ِل ُي َ�ص ُ
َم ِاط ٍر.
***
الط ِوي َل ِةَّ ،
الط ِوي َل ِةَّ ..
لمِ َرْيمَ َ َّ
الط ِوي َل ِة ِج َّد ًا ِف ْت َن ٌة ال ُت َ�ض ِاهي َها ال ِّن َ�سا ُء ال ِق َ�صا ُر،
َم ْث ًال هَ ِذه َّ
ال�سي َما ُفور ت ََظ ُّل ُم َع َّلق ًة َح َتّى ِا ْ�س ِت َوا ِء
ال�ض ْح َك ُة ا َّل ِتي ُت ْ�ش ِب ُه ِ�إ َ�شا َر َة ِّ
المْ َ َ�سا َف ِة دَا ِف َئ ًة َخ َ�ض َرا َء َو ُم ِ�ش َّع ًة ِب َها َل ٍة َتت ََح َّك ُم فيِ ْا�س ِت ْق َرا ِر َمزَ ِاج َي المْ ُ َت�أ ِّث ِر
ي�ش فيِ َ�س َاح ِة َح َمدَ ال ِّن ِيل) ُي ْن ِج ُز ُ�ص ُعو َد ًا ال
ِب َهاَ ،ف َي ْبدُو َك َطاق َّي ِة ( ِد ْر ِو ٍ
ُم َت َن ِاه َي ًا َو ُم َت َن ِاغ َم ًا َم َع ( َو ْح َوح ِة) َّ
ال�ص ْدر ِِّي.
الط ْب ِل فيِ َق َف ِ�ص ِه َّ
الط ِوي َل ُةَّ ..
الط ِوي َل ُةَّ ..
�إ ِّن َها مرْيمَ ُ َّ
الط ِوي َل ُة ِج َّد ًا ِم ْث ُل َم َ�سا َف ِة َبينْ َ ُج ُنو َنينْ ِ ،
عب ) َو�أنجْ َ زْنَ
ِم ْث ُل ْاعترِ ِ
َاف َّ
عب ِل ْ
ال�ص َبا َيا ِب� ْأ�س َرار ِِه َّن ِح َني َما َر ْ�سنَ ( ِل ْ
ُ
ُ
َ
و�ض َّ
هن الأ ْن َث ِو َّي ِة الأولىَ َ ،ت َع َّر ْفنَ َع َلى �أ ْل َغازٍ َ�ص ِغري ٍة َو َف َ�ش ْل َّن فيِ
ُم َغ َام َر ِات ُف ُر ِ
َ
هن فيِ �أ ِ�س َّر ِة ال َّل ْي ِل.
ِت ْك َرارِهَ ا و َق َّط ْعنَ َ�ض ْح َكا ِت َّ
َ
َكا َن ْت َت َت� َّأم ُلني ُك َّل َما َم َّرتْ ِمنْ �أ َم ِام َم ْكت َب ِتيَ ،ت ْن ُظ ُر ِبا ْن ِح َنا َء ٍة ُم َتدَ ِّر َج ِة
ال َّت ُق ِّو ِ�سَ ،و َت ْل َت ِق ُط ا ْب ِت َ�س َام ِتيُ ،ت َق ْر ِط ُ�س َها َوت َْ�س َت ِوي َقا ِئ َم ًة َوتمَ ْ ِ�ضي دُونَ �أنْ
الط ِوي َل ُةَّ ..
الط ِوي َل ُةَّ ..
َت ْل َتفِتَ َ ،ودُونَ �أنْ ُت ْدر َِك َمرْيمَ ُ َّ
الط ِوي َل ُة ِج َّد ًاَّ � ،أن َحا َل َة
َ
ا ْن ِدهَ ِا�شي ِب َها بَدَ �أتْ َت ْكبرُ ُ ُر َو ْيد ًا ُر َو ْيدَ ًاَ ،و َبد�أتْ �أك َرث �إد َْما َن ًا ِل ُو ُجودِهَ ا
ال�ص َب ِاح ِّي ِذي اال ْن ِح َنا َء ِة املُ َتدَ ِّر َج ِة.
َّ
بَدَ �أتُ �أفتقدُها.
َزا ِو َي ٌة َب َ�ص ِر َّي ٌة ِمنْ َنا ِف َذ ِة المْ َ ْك َت َب ِة ِ�إىل ال ُّز َق ِاق:
�أ ْم َطا ٌر َخ ِفي َف ُة تمَ ُ ُّ�س َم َ�س َام ِات ا ْل َعا ِب ِرينَ
َّ
وح َل ًة تمَ َ َام ًاَ ،ل ِك َّن َها تحَ ْ مِ ُل َ�ص َب َاح ًا َي ُ�ض ُّج ِباال ْر ِت َي ِاح
ال�ش َوا ِر ُع َت ْبدُو ًم ِ
ُع ْن ِقي ا َّل ِذي يمَ ْ َت ُّد لمِ ُ َح َاذا ِة ال ُّز َق ِاق ُي َغ ِطي ال َّنا ِف َذ َة ِب َك ِام ِل َها
َر ُج ٌل َما َي َت َل َّ�ص ُ�صُ ،ث َّم يمَ ُ ُّد يَدَ ُه َو َي ْ�س َح ُب َ�ص ِحي َف ًةَ ،ي ْف ِر ُد َ�ص َف َحا ِت َها ِب َح َر َك ِة
مخُ ْ برِ ٍ ِ�س ِّر ٍ ّي.
اب ال َّثا ِلثُ ا َّل ِذي َع َلى يمَ ِ ِني ال ًّز َق ِاق ِب َط ِري َق ٍة َم َل ِك َّي ٍة َر ِقي َق ٍة.
َي ْن َف ِت ُح ا ْل َب ُ

***
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
َكا ْن ْت َمرْيمَ ُ الط ِوي َل ُة ..الط ِوي َل ُة ،الط ِوي َل ُة ِج َّدا ال َت ْع َب�أ ِبالط ْق ِ�س
المْ ُ َت َق ِّل ِبَ ،ت ْبدَ �أُ َ�سيرْ َ هَ ا المْ ُ ْعتَادََ ،ت ْق َط ُع َّ
ال�شا ِر َع دُونَ هَ ْر َو َل ٍة ،تمَ ْ ِ�شي َك َ�سارِي ٍة
َبينْ َ ا ْل َب َاع ِة المْ ُت ََج ِّول َني َك َف ْر َد ْو ٍ�س َغ ِام ٍ�ض ،ت َْ�س ُب ُقها َرا ِئ َح ٌة ت ْف َ�ض ُح َر ْغ َب ٍات ال
تتح َد ُّث �إ َّال َل َها وَفيِ َ�ص ْم ٍت َم َّوا ٍر ت ْع ِق ُد ُم َقا َر َن ًة ُت�ؤَ ِّك ُد َخ َ�سا َر َة ا ْم َر�أ ٍة �أُ ْخ َرى.
َ
َ
ْ
َكا َن ْت َن ِاجزَ َة المْ َ َو ِاع ِيد ال َت�أ ِتي ُم َب ِّك َر ًة َوال َت َت�أ ْخ ُر ..ا ْنت َِظ ُرهَ ا ِل َت ْنبُتَ
ا�ص ِد ِل َر ِّف َن ْز َو ٍة ُمترَ َا ِق َ�ص ٍة َع َلى َخ ِدّهَ ا،
�أَ ْط َرافيِ ِم ْقدَ ا َر ُو ُ�صو ِل َها ا ْل َق ِ
ابع َو�أْ ْخ ُم ُ�ش َها ِب َن ْظ َر َتينْ ِ َخ ْ�ض َرا َو ْي ِنَ ،ت ْن َفلِتُ َوتمَ ْ ِ�ضي
�أُ ْم ِ�س ُك َها ِب َخ ْم ِ�س �أَ َ�ص ٍ
ِب َ�ض ْح َك ِتها الخْ َ ْ�ض َراءِ.
َ
ْ
�أَ ْج ِل ُ�س َن َها َر ًا َك ِام ًال �أُ ْن ِ�ض ُج ِف ْت َن َت َهاَ ،ت ْن َ�س ُ
اب ِمنْ �أ َم ِامي َو َت�أ ُخ ُذنيِ ِب َغ ْمزَ َتينْ ِ
َو ْح ِ�ش َّي َتينْ ِ ت َِ�س َري ِان َق ِلي ًال ِبي� ،أَ ِ�س ُري َك ِث َري ًا َم َع ُه َما� ،أَ ُم ُّد َي ِدي ِل َف ِاك َه ِت َها
َّ
ال�ش ِه َّي ِةَ ،ت ْر ُج ُم ِني ِب َو ِلي َم ِة المْ ُ َح ِالَ ،وتمُ َ ِّز ُق ِني بمِ َ َر ِا�س َم َت ْو ِد ٍيع ال ِئ َق ٍة.
َزا ِو َي ٌة َب َ�ص ِر َّي ٌة �إِىل الخْ َ ار ِِج:
ً
ً
ُ
ال�سيرْ ِ طو ِل َيا ِمنْ
ال�س َاع ِة ال َّرا ِب َع ِة َع ْ�ص َرا �أ ْت ُر ُك المْ َ ْك َت َب َةُ � ،آخ ُذ فيِ َّ
ِع ْندَ َّ

ال�سي َن َما َّ
ال�ش َمال َّية� ،أَ ِق ُف َق ِلي ًال َ�أ ْق َر ُ�أ � ْإعال َن ِات
المْ َ َح َّط ِة ا ْل ُو ْ�س َطى َح َتّى َب َّوا َب ِة ِّ
َ
الم َب َط ًال َب َط َل ًة َو�أَ َت َل َّ�ص ُ�ص َع َلى َّ
ال�شا ِر ِع المْ ُ�ؤ ِدّي �إِىل َب ْي ِت َها� ،أ َت َع َرّ ُث ِب ُح َف ِر
الأ ْف ِ
َ
يب ُج ْل َبا ِبي َل ْط َخاتُ ِّ
الط ِني المْ ُ َت َع ِّف َن ُة َك َرا ِئ َح ِة الأ ْج َ�سا ِد فيِ هَ َذا
المْ ِ َيا ِهُ ،ت ِ�ص ُ
ال ُّز َق ِاق.
َ
ال�صا ِئ ِح وَهْ َو ُيل ِّو ُح ِب َع َلم ِه الأ ْخ َ�ض ِر
ُي ْف ِز ُع ِني َ�ص ْوتُ َذ ِل َك ا ْل َق ِ�ص ِري َّ
ااااامهْ»
«ال َّليل ْه َط ُهو ْر َب َناتْ ِد ِق ْ�س ِتي الحْ َ َب ِ�ش َّي ْة َو َ
الد ّْع َو ْة َع َّ
 �أَ ِ�ش َع ُة َّ
ال�ش ْم ِ�س ا ْل َع ُمو ِد َّي ُة ُت َع ِّط ُل ِذهْ ِنيَ ،ت ْر َت ِف ُع َد َر َج ُة َح َرا َر ِة ال َّت َو ُّق ِع،
الم َ�س ًا ُع ْن َق َها المْ ُ ِّط ُّل َك َ�ص ْر َخ ٍة ،ال َت ْن َت ِب ُه ِل ُو ُجو ِدي،
اب �أ ْن َت ِف ُ�ض ُم ِ
َي ْن َف ِت ُح ا ْل َب ُ
َ
ال�ص َر ِاخ َع َل ْي َها.
َو ِبزَ ْف َر ٍة �أُ ْط ِف ُئ َر ْغ َب ِتي ُث َّم �أ ُعو ُد ِب َو ْخزَ ِات َن ِ�ش ِيد ُّ
الط ِوي َل ُةَّ ..
الط ِوي َل ُة َّ
هَ َك َذا ُك ْنتُ �أَ َنا َو َمرْيمَ ُ َ ،مرْيمَ ُ َّ
الط ِوي َل ُة ِج َّد ًاَ ،ي ْخترَ ِ ُق َنا
َن ْ�ص ُل المْ ُ َحا َو َر ِة َح َتّى َّ
الز َوا َيا المْ َ ْخ ُمو َر ِة فيِ ال َّل ْي ِلَ ،ن ْح ِقنُ ِمي َث َاق ِ�س ِّر َي ِت َنا
الع َناً
ال َّل ْي ِل ّي ِبت ََخ ٍف ت ٍ َّام َو َع َل ْي ِه َن ْ�س ُف ُك د ََما َء ا ْل ِع َبا َر ِات فيِ َّ
ال�شت ِْم� ،أ�شت ُم َها ِ
ممَ ْ ِك َنا ِت َها المْ ُ ْ�ست َِحي َل َة ،ت َْ�ش ُت ُم ِني َوت ََذ ُر ُر َفاتَ ُج ُنونيِ َّ َ ،وت َْ�ش ُ
هق ِبا ْل ُب َكاءِ.
***
الط ِوي َل ِةَّ ..
الط ِوي َل ِةَّ ..
َكانَ لمِ َرْيمَ َ َّ
الط ِوي َل ِة ِج َّد ًا َط ْق ُ�س َها المْ ُ َم َّي ُز ال َتد ُْعو
�أَ َحدَ ًا �أ َّي ًا َمنْ َكانَ لمِ ُ َ�شا َر َك ِت َها هَ ِذه ال َّل ْح َظ َةَ ،قا َل ْت ليِ َذ ِل َك َم َ�سا َء َر ْغ َب ٍة
َخا ِل َ�ص ٍة.
ً
ائم ا ْل ُب ُخو ِر ا َّل ِذي ال ُي ْع َر ُف ل ُه ِ�س ٌّر،
َتت ََج َّو ُل فيِ ُغ ْر َف ِت َها َعا ِر َي ًة تمَ َ َاما َبينْ َ َغ َم ِ
الط ِه َو َك ْي َف َر َّك َب ْت َم َقا ِدي َر ُه ُ ،ب ُخو ٌر َي ُقود َُك
َوال ُي ْع َر ُف ِمنْ �أ ْينَ �أَت َْت ِب� ْأخ ِ
َن ْح َو دَهَ ا ِل ِيز ال ْإغ َما ِء َو�أَ ْح َيا َن ًا ( َت َت َّل َب ُ�ش ) .
َو َبينْ َ َل َب ِ�ش َها َوا ْل ِت َب ِا�شي بَدَ �أتْ َت ْفت َُح ليِ َم َغا ِلي َق َهاَ ،ت ْه ِط ُل ِمنْ َف ْه َر َ�س ِة
الل َم َو ِاط ِئ َها َ ،ي ُكونُ ا ْل َوقتُ
ا ْل ِبدَ ا َي ِات ُمت ََ�ش ِّب َث ًة ِب ِث َيا ِبي َومخُ ْ َت ِف َي ًة َو َرا َء ِظ ِ
َم َع َها َن ِب َيذ ًا َي َت َق َد ُّم َع َلى َم ِّ�س �أَ َ�صا ِب ِع َها ِب َرهْ َب ِة َم ْع َن ًى ال ُي َح ُّد ِبال َت ّْ�سمِ َي ِات،
تَترَ َ َّب ُّ�ص ِبي ِع ْندَ َمد َْخ ِل ال َّر ْغ َب ِة َو َت ْق َر�أنيِ َك ِ�س ْف ِر َت ْك ِوي ِن َها الجْ َ ِد ِيد.
ّاخ ِل:
َزا ِو َي ُة َب َ�ص ِر َّي ُة �إِىل َ
الد ِ

َك َما َت ُكونُ الحْ َ َيا ُة ِ�س َّر ًا َن ْع َج ُز َعنْ َت ْف ِ�سري ِهَ ،ي ُكونُ الحْ ُ ُّب �إِ ْحدَ ى ُب َحيرْ َ ا ِت َها
ا ْل َغ ِام َ�ض ِة ،ال �أَ ْدرِي هَ ْل َت َو َّ�ص ْلتُ ِل َفهْمِ َها َك َت ْع ِو َيذ ٍة يمُ ْ ِكنُ َح ُّل َها � ْأم �أ َّن َها
ال�سا ِب َق ِة ؟
�إِ ْحدَ ى الحْ ِ َكا َي ِات ا َّل ِتي َت ْه ِز ُم َجمِ ي َع َم َعارِفيِ َّ
***
ُك ْنتُ �أُ ِع ُّد ِمنَ الحْ ِ َج ِج َما َي ْج َع ُل ُو ُجودَهَ ا ممِ ْ ِك َن ًاَ ،و ِب َر َ�صا َن ِة ا ْل َعار ِِف
الت �أُ َع ِد ُّل ِمنْ َت َق ِا�سيمِ َها َوط َّيا ِت َها ِطي َل َة َن َهارِي المْ َ ْه ُز ِوم
�أَ ْخ َت ِل ُق ِارْتجِ َ ٍ
ِب ِغ َيا ِب َها� ،أُ َفبرْ ِ ُك ِ�شتَا ًء َي ْنت َِخ ُب ِج َها َز ًا َع َ�ص ِب َّي ًا َقا ِد َر ًا َع َلى ُم َقا َو َم ِة َ�سا َق ْي َها
الد ْف ِع ِب َها
ا�ص ِمنْ َخ ْو ِ�ض َها َو َّ
المْ ُ ْك َت ِنزَ َتينْ ِ ِبا ْل َف ِاك َه ِةَ ،ت َق َّب ْل ُت َها َك َحا َل ٍة ال َم َن َ
�أَ ْق َ�صى ال َّت� ِأك ِيد َع َلى َح ِق ْيق ِت َها.
ا�ض� ،أُ َغ ِّطي َها بمِ َ ا
�أَ ْخ ُر ُج ِمن محِ ْ َرا ِب َها َك�أ َّن ِني َل ْو َح ٌة َغا ِر َق ٌة فيِ ا ْل َب َي ِ
ُي ْ�ش ِب ُه ُح ْزنيِ � ،ألمَ ْ ِل ُم َب َقا َيا �أَ ْ�س ِئ َل ِتي المْ ُ َم َّز َق َة َو�أل ُّف َها فيِ َ�ش ْع ِرهَ ا� ،أَ ْم َ�س ُح َد ْم َع َتينْ ِ
اب َع َلى َج َ�س ِدهَ ا ،و� ْأط ُل ُب ا ْل ُغ ْف َرانَ .
َو�آه َتينْ ِ َعنْ ُج ْد َر ِان المْ َ َ�ساءِ� ،أُ ْغ ِل ُق ا ْل َب َ
الط ِوي َل ُةَّ ..
 �إ ِّن َها َمرْيمَ ُ َ ..مرْيمَ ُ َّ
الط ِوي َل ُةَّ ..
الط ِوي َل ُة ِج َّد ًا
ال�ص َب َاح ِاتَ ،ت ْل ِقي
تمَ ُ ُّر ِبي فيِ ا ْل َي ْو ِم ال َتّاليِ َكقار ٍِب ُي َج ِد ُّف فيِ محُ ِ ِ
يط َّ
َ
ال َت ِّح َّي َةُ ،ت َق ْر ِط ُ�س ا ْب ِت َ�س َام ِتيَ ،ك�أ َّن َها لمَ ْ َت ْر َت ِع ْ�ش فيِ َل ْي َل ِة الأ ْم ِ�س َولمَ ْ تحَ ْ ترَ ِ ْق،
تمَ ُ ُّد َ�ش َوار َِع َها فيِ د َِمي َوتمْ ْ ِ�ضي.
***
َزا ِو َي ٌة َب َ�ص ِر َّي ٌة ُت َنافيِ ُك َّل َّ
ال�سا ِب َق ِة:
الز َوا َيا َّ
َبعِيدَ ًا َع َما ُت َ
ريك له َ
الد َوائ ُر �إىل المْ َ ْر َك ِز ل َت ْع ِر َف َن ْف َ�س َك
الزّوا َياَ ،ت ُعو ُد ِب َك َّ
َ
ا َمل َح ُ�صو َر َة بينْ َ َو ْج َع َتينْ ِ  ،هَ َك َذا ُت َعا ِل ُج َمرْيمَ ُ الحْ َ ِن َني ا َّل ِذي َي ْق ِف ُز ِمنْ �أ ْ�ض ُل ِعي
ِب َ�ض ْح َك ٍة� ،أَ َت َر َّب ُ�ص ِب َها وَهْ َي تحُ َ ِّد ُد ا ْل َو ْقتَ ِب ِد َّقة ُم َت َن ِاه َي ٍةُ ،ث َّم َت ْر ِمي ِب َن ْف ِ�س َها
َك َ�ش َج َر ِة َم ُهو َق ِني.
�أُ ْط ِلق َز ْف َر ِتي َو�أ ْل َت ِق ُط َها.
الط ِوي َل ُةَّ ،
َو ِبال ُّر ْغ ِم ممِ َّ ا َحدَ َث َو َما َ�س َي ْحد ُُثَ ،ت َت َم َّي ُز َمرْيمَ ُ َّ
الط ِوي َل ُة..
َّ
الط ِوي َل ُة ِج َّد ًا ِب ِق ِّل ِة َر َغ َبا ِت َها الخْ َ ا ِل َ�ص ِة.
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هاين حلفا  -ال�سودان

من سرق مشطي وعطري..
والكحل من عيني؟
�صباح ينايري زمهريري
عندما ا�ستيقظ �سكان مدينة (�أنياليا) ذات ٍ
تفاج�أوا باختفاء القمامة والأو�ساخ من الأحياء وال�شوارع!!�ُ ..شفيت الطرق
من جدري احلفر ثم اغت�سلت (بالديتول) وتعطرت (بالريفدور) ..نفق
الذباب والبعو�ض بعد �أن انعدم غاز الن�شادر! ..زادت ن�سبة الأك�سجني يف
الهواء �إىل معدالت غري م�سبوقة وانقر�ضت احل�سا�سية واجليوب الأنفية.
كتبت معلمة العلوم بكل ثقة على ال�سبورة« :املاء ال لون له وال رائحة»
فت�سابق التالميذ �إىل �صنابري املاء.
عندما َّ
حل امل�ساء ،تق َّل�صت م�ساحات االندها�ش وت�أقلم ال�شعب على
الو�ضع اجلديد ،ع َّمت االحتفاالت ميادين العا�صمة (�أنياليا) ،انت�شر
فريو�س ال�سعادة وهجرت قبيلة (عب�س) املدينة.
خطب ثائر�« :سيداتي و�سادتي :ارفعوا القبعات لهذا ال�شعب� ،أ�سرع
�شعوب العامل يف الت�أقلم مع امل�ستجدات واملناخات واحلكومات� ،شعب
مده�ش ،م�ص ّفح �ضد االندها�شة».
قال �شيخ وقور�« :أن (�أنياليا) عادت �صبية ت�سر الناظرين كما كانت يف
ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املا�ضي».
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واحتفل املريدون بربكات ال�شيخ.
قال متفائل�« :إن اهلل ع ّو�ض �صربنا الطويل».
وقال مت�شائم�« :إن كل القمامة التي تبخرت� ،ست�صري غمامة �ضخمة
لتنهمر مط ًرا قمامي ًا حتى تتجرع بيوتنا النظيفة من الك�أ�س التي �سقينا
منها �شوارعنا التعي�سة».
وع ّلقت قناة ف�ضائية غربية« :العناية الإلهية تنقذ (�أنياليا) قبل ان
ُتط َمر حتت تالل من النفايات».
جوعوك ..وجوعونا
أفقروك،
وبكى مت�شرد يف ح�ضن ال�شارع:
ِ
«نظفوكِ � ،
ِ
معاك».
ً
ترك املحتفلون خلفهم  -وكما هو معتاد � -أطنانا من الأو�ساخ� .أ�سرع
اجلميع لبيوتهم طل ًبا للدفء� ،أغلقوا الأبواب والنوافذ ،تناولوا اللحمة
واالبت�سامات وال�ضحكات على الع�شاء ،ثم �أ�سدلت ال�ستائر ،قذفوا بعيد ًا
كرميات (ل�سعات البعو�ض) وت�سابقوا �إىل ترطيب الب�شرة و الكرميات
�ضد (التجاعيد) ،نام ال�صغار ،و�أوغل ليل الكبار فتز ّينت الو�سائد
بالفرا�شات والآهات وفا�ضت الأحالم بالقبالت.

عند الثانية �صباح ًا� ،سطع �ضوء �أخ�ضر مي�سح (�أنياليا) ،تناثرت كتب
بهاء ال�صايف طالب الهند�سة الذي قفز فوق من�ضدة الدرا�سة ،مل�صق ًا
وجهه بالنافذة يبحث عن م�صدر ال�ضوء.
جهر ال�ضوء الغام�ض عيني �سناء ،جفلت ف�سقطت من على �سرير
الزوجية ،حتاملت على نف�سها ،تدّثرت بالبطانية وفتحت باب البلكونة،
ما�سحا �شوارع املدينة وليلها ،هلعت ف�سقط
الح ال�ضوء الأخ�ضر من جديد ً
غطاءها الوحيد ،غمرها ال�ضوء ُ
ف�شفيت من ال�سرطان ،هرعت للداخل،
�أغلقت الباب بيد مرتع�شة� ،أحكمت �أغالق ال�ستائر وهي تنظر بح�سرة
للبطانية على �أر�ضية البلكونة ،الت�صقت بزوجها تتدف�أ من الرعب الذي
اكت�سحها ،ونامت �أخري ًا على �أنغام �شخري من ال�سلم الثماين ،عندما
ا�ستيقظت يف ال�صباح كان ي�ستن�شقها بعمق� ،أبدت ا�ستغرابها ،فعلق
اغت�سلت بالورود؟» ،ابت�سمت بحزن ،مدّت يدها �إىل �صدرها
قائ ًال« :هل
ِ
تتح�س�س الورم الذي اختفى� ،شهقت بفرح و�سكبت دم ًعا طاعماً.
ت�صدّر ال�ضوء الأخ�ضر الغام�ض جمال�س العا�صمة ،ال�ضوء الذي يعود
له الف�ضل يف نظافة (�أنياليا)� ،أ�صدر كل �أع�ضاء جمعية حماية البيئة،
وعددهم ثالثة ،بيا ًنا م�شرتك ًا جاء فيه �أن هذا احلدث ظاهرة كونية
طبيعية� ،أثر �إيجابي نادر ولكنه متوقع ،ناجت عن التغريات املناخية التي
ي�شهدها العامل من حولنا ،كذوبان اجلليد يف القطب ال�شمايل وجت ّمد
البرتول داخل الأنابيب الناقلة يف قلب افريقيا! ،كحرائق الغابات يف
و�شح النريان يف املخابز .
ا�سرتاليا ّ
جتمهر موظفو البلدية ،حول م�صباح ،ال�سائق بق�سم (�شاحنات النظافة
املعدومة) ،الذي ما ّ
انفك يعيد للجميع ،دون ملل� ،شهادته للع�صر يف
و�صف ال�ضوء الغام�ض« :نور لونه �أخ�ضر ذي قبة �ضريح ال�شيخ� ،شكله
ذي القرقور� ،ضارب من فوق القمر ،كن�س ال�شوارع وامليادين كن�س».
وكتب بهاء ال�صايف طالب الهند�سة يف �صفحته على الفا�سبوك« :كان
ال�ضوء الأخ�ضر ينت�شر ب�سال�سة ،مددت �إ�صبعي يف جماله� ،شعرت
بفوتوناته عندما الم�ست �إ�صبعي� ،ضوء خمروطي ال�شكل ،طرفه الدائري

مي�سح ال�شوارع ،وطرفه الآخر نقطة ما هناك يف الف�ضاء ال�سرمدي».
بعثت كل املدن الكربى مندوبني (لأنياليا) لدرا�سة الظاهرة ،وات�صل
بع�ض حكام الأقاليم برئي�س الوزراء يطالبونه بتوجيه ال�ضوء الأخ�ضر
�إىل الأقاليم ،وكتب الن�شطاء ينتقدون ا�ستئثار املركز بكل االمتيازات.
انت�شرت ر�سالة وات�ساب تب�شر �سكان العا�صمة ب�ضوء �آخر �سماوي اللون
�سيتكفل مبلء خزانات الوقود يف ال�سيارات كل م�ساء« ...عليك م�شاركة
ر�سالة الوات�ساب مع ع�شرة �أ�شخا�ص ثم ترك غطاء خزان الوقود
موار ًبا».
تدافع النا�س ،ك ٌل يبحث عن مو�ضع قدم على �سطح القطار املتجه �إىل
(�أنياليا) ،وو ّثقت الكامريات ال�سائرون على �أقدامهم �صوب العا�صمة
من املدن القريبة.
يف امل�ساء ،ع�سكر �شعب (�أنياليا) وزائريها يف ال�شوارع رغم الربد
الذي متدّد حام ًال مثقاب ًا كهربائ ًيا ينخر العظام بت�شف ،تكنك�شوا ثم
تكرف�سوا ..تال�صقوا ..ثم تالحموا دون ُعقد جهوية ،الكل ينتظر بركات
ال�ضوء الأخ�ضر ،جتاهلوا حتذير وزارة ال�صحة ب�أن ال�ضوء الغام�ض قد
يكون �ضار ًا ،رمبا يندرج �ضمن الفئة حتت احلمراء او فوق البنف�سجية،
رمبا يحمل فريو�سات كورونية.
ً
يحبو الليل ببطء ،جتاوزت ال�ساعة الثانية �صباحا ال �أثر لل�ضوء الأخ�ضر،
مرت ثالثة ليال ومل يظهر ال�ضوء املزعوم .بعد �شهر ن�سي ال�شعب املده�ش
�أمر ال�ضوء الغام�ض.
بد�أت �شوارع (�أنياليا) ت�شكو من قلة الفئران فت�سابق ال�سكان يف �إخراج ما
لذ وطاب من �أ�صناف القمامة ،خا�صة �أكيا�س البال�ستيك املعب�أة بالنتانة،
�شبعت �شوارع (�أنياليا) من جديد ،وجتاوزت حد التخمة يف وقت وجيز،
متدّدت النفايات لتحتل املنازل ،عندها هجر النا�س (�أنياليا) هر ًبا من
الذباب والبعو�ض واجلو امل�ش ّبع بالف�ساد وغاز الن�شادر.
ع ّلق مرا�سل قناة النا�شيونال جيوغرافيك بعد �أعوام« :كانت هنا مدينة
دُفنت حتت �ضربات القنابل النفاوية».
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بواد ُر
ِ

منتظرة
رانية حافظ عبدالرحمن ب�شارة  -ال�سودان
تن�ساب ِب ُبط ٍء على نافذ ِة
باحي ِة
�أمطا ٌر خفيف ٌة ك
ال�ص ِ
ِ
ُ
ـقطرات الندى ّ
ب�سنوات الغرب ِة
ال�سحب الكثيف ُة ّمتر �سري ًعا ك�أ ّنها ُتذ ّك ُرين
ِ
الطائر ِةّ ،
اخلم�س التي ق�ضيتُها ب ِعيدًا عن وطني للح�صول على درجة املاج�ستري،
ُ
مقتطفة ثمار ذاك احللم.
كان حل ُمنا
امل�شرتك مع والدي؛ وها قد ُعدت ِ
بعد رحلة طويل ٍة ا�ستنزفت ك ّل طاقات االنتظارِّ ،
حط ِت الطائر ُة �أخ ًريا
الوطن بعجال ِتها ،نزلتُ من الطائرة حم ّملة
تراب
معلن ًة احت�ضان
َ
ِ
والدي احلبيب؛
بحقيب ِة �أحالمي ،وكانت عينايَ ُت�سا ِب ُق ُخطايَ لـ ُمعانق ِة ِ
فقد جمي َع � ِأ�ش ّقائي ووالد ِتي وعائل ِتي
كيف ال و�أ َنا ابنت ُه الوحيد ِة ،بعد ِ
ب�أكم ِلها يف تلك
احلروب الطاحن ِة ،التي تغرقنا يف �سيل امل�آ�سي قبل �أنْ
ِ
ُت ِغرق ال َ
أر�ض بالدّماءِ.
ملحتُ �صديقَ والدي الذي ُكنتُ �أبقى عندُه �أثنا َء
بعدَ ُع ٍ
مر من الرت ّق ِبْ ،
ذهاب والدي �إىل احلدو ِد عندما ت�شت ّد الأحوال الأمني ِة �ص ُعوب ًة ،فق ْد
ال�سالح يف وج ِه الأعدا ِء �إن
كانَ يعم ُل �ضا ِب ًطا ،و�أحيا ًنا �أخرى يحمل ّ
تط ّل َب الأم ُر ذلك ،ق�ضيتُ �أوقا ًتا ع�صيبة ِج ّد ًا؛ ولكنه كان يع ّو�ض ذلك
ح�ض ُر يل كت ًبا وتارة �أخرى يحكي يل عن الغارات
مبج ّرد عودته ،فتار ًة ُي ِ
والنزاعات التي حتدُث عندَ احلدود.
ِ
�سنوات
أ�ستنجد به بعد
ِ
رك�ضتُ نحو �صديق والدي �أحت�ض َنه وك�أين � ِ
ُ
تعز ُف �أوتارها يف
و�شريط
البعد تلك ،ارمتيتُ يف ح�ضنه
ِ
ِ
الذكريات ِ
حدوث �شي ٍء ما لوالدي،
أحا�سي�س ُت�ش ُري �إىل
مخُ ّيلتي ،كانت جمي ُع ال
ِ
ِ
ق�سم قلبي على اخلروج ال�ستطال ِع
تت�سار ُع �ضرباتُ قلبي عندَ التفكري ،و ُي ِ
ال�س�ؤال عن
الأمر .يف الطريق �إىل املنزل وبعد امل ّرة املئة بعد الألف من ّ
عدم ُ
ي�ص ّر ع ّمي على الته ّرب وخلق
ح�ضور ِه ال�ستقباليِ ؛ ِ
والدي و�سبب ِ
قا�شّ .
الطريق ك�أنه ال ينتهي ُتراودين �آالف الأفكار
موا�ضيع جديدة لل ّن ِ
باهتُة  ،ال ُب� ُؤ�س ُي ّ
إليك للوهلة
و�شح الأرجاءُ ،يخ ّي ُل � ِ
عن والدي ،ال�شوا ِر ُع ِ
هذ ِه البلدة! و�أن الأطفال مل
الأوىل �أن ال�سعاد َة مل تعرف طري ًقا قط �إىل ِ
يجوبوا الطرقات حاملي � َ
قام
أفراح ُت ُ
آمال االطمئنان ب�أيديهم ،وحتى ال ِ
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ال�سر عند �أق�صى ر ًك ٍن من احلرمان.
يف ّ
تكتحل عينايَ ويبت ّل
املنز ِل و ُك ّلي �أمل بلقا ِء احلبيب ،حتى ِ
و�صلنا �إىل ِ
�شوقي ،ا�ستقبلتني زوج ُة ع ّمي بحرارة بالغ ٍة واحلزنُ الذي ُ
ي�شوب
أ�صاب والديَ ،
تنطق
وقبل �أن ِ
عيناها كفي ٌل ب�أن ُينذرين ب�أنّ مكروهً ا ما � َ
بكلم ٍة واحدة �س�ألتُها وك�أنيّ �أتو�سل �إليها �أن ُتعيدَ لنف�سي الأمان ب�سالم ِة
والدي.
َ
تفا�صيل الأحداث:
تر�سم
تنحدر من عينيها ك�أنها
ْ
قالت يل والدمو ُع ِ
ُ
تلعب معنا جمي ًعا،
ِ
عليك �أن تعلمي �أولاً يا ُبن ّيتي �أن الأقدار غال ًبا ما ُ
ولكنك الآن �صر ِتي امر�أ ًة نا�ضج ًة ومتعلمة وميكنك تقبل الأمر ،والدك
يا حبيبتي قد وقع �أ�س ًريا عندَ احلدود لدى الأعداء.
علي من هول الأمر،
كانت تلك � ِآخر ما �سمعته قبل �أن �أ�سقط ِ
مغ�ش ّي ًا ّ
للوع ِي ،ولكني حني ا�ستيقظتُ كان
ال � ُ
أعلم ح ّقا كم م�ضى على فقداين ْ
ظالم الليل �أم عتم ُة اخل ِرب الذي
الظالم ي ُع ّم املكان؛ وال �أدري ح ّقا �أهو ُ
ُ
مزّق ف�ؤادي �إىل �أ�شالء ،فحينها بكيتُ ُبكاء الثكاىل! بكيتُ امل ّرة الأوىل
الطلقات النارية� ،سف ُر والدي نحو احلدود،
التي �سمعتُ فيها �صوتَ
ِ
�إ�صاب ُة �أمي بالطلقة النارية ،ان ِهيا ُر املبنى جرا َء القنابل ووفا ِة �أ�شقائي،
مرا�سم الدفن لعائلتي وعدم وجودي
�سفري الذي حرمني من ح�ضو ِر
ِ
بجانبهم ورمبا الوفاة معهم وكان الأمر ليكون �أف�ض ُل من ذاكر ِة احلرمان
التي ت�أبى تقبل الواقع ،بكيتُ يومها ك�أن ال بكاء يف العا ِمل بعد الآن ،ولو
كان ال ًبكاء ي�ص ِل ُح �شي ًئا؛ لعادت � ُ
أر�ضنا �آمن ًة يع ّمها ال�سالم.
ُ
هذ ِه ال ّلحظة �شهر كامل وع ّمي ما َ
زال ُيحا ِول بك ّل ما �أو ِتي من
م ّر حتى ِ
لتخلي�صه من � ِأيدي الأعداءِ ،و ُكنت �أنا �أ�سعى بجمي ِع الو�سا ِئل التي
� َأم ٍل
ِ
تعلمتُها يف الغربة ع ّلني �أمتكن من ال ُو�صول �إىل طريق ٍة مت ّكنني من
ِلقاء والديُ ،مت ّر الأ ّيام مريرة وكئيبة ،مل تعد ُ
تعرف النوم طريقها �إىل
ال�سعي خلف
عيناي .و�أخ ًريا وبعد
ال�سراب متكنتُ
ِ
ِ
متاهات ّ
العديد من ّ
إذن لر�ؤيته.
احل�صول على � ٍ
من ُ

املنتظر كنتُ �أُ�سا ِبق ال ّريح للو�صول ،مكثتُ الليل ُ
بطول ِه
اليوم
ِ
ويف ِ
�صباح ِ
ُ
َ
خط ُئ من فرط ال�سعادة ف�أن�سى
�أ�صن ُع
�صنوف الأطعم ِة واحللويات� ،أ ِ
املكونات املُح ِّلية وك�أن ّ
ُ
هاب رغم
الطعم �سي�ست ِقيم بال ّلقاءِ!
طريق ال ّذ ِ
ناطحات
وعور ِته و ُبعده �إال �أنني كنتُ كمنْ يحمل ُه �أجنح ُة البرُ َاق بني ِ
ال�سحاب� ،أُح�س ب�أن كل خطوة � ُ
أمل
أخطوها ينمو بعدها ورودًا م�شبعة بال ِ
ّ
ب�أن الأمن �سي ُعم قري ًبا ،ويعود الغائبون �إىل �أح�ضان الوطن .و�صلنا
املدجج ِة وتلك
�إىل حيث ُي ُ
قيم احلبيب� ،إىل منب ِع الأمان رغم الأ�س ِلحة ّ
بنظرات الت�سا�ؤل واالندها�ش؛ كيف ال و�أنا املر�أة
العيونُ التي ترمقني
ِ
الوحيد ُة هنا والتي عربت كل تلك اخلطوط احلمرا ِء للو�صول �إليهم.
• ما ا�سمك؟
فرط ّ
ال�ش ِوق� ،أم
�أجبتُه وق ْد ركزتُ على ا�سم والدي ومل �أد ِر �أكان من ِ
ُكنتُ �أري ُد �أن �أثبتَ له �أين قد ورثتُ �شجاعتي عن ذاك ال�صنديد الذي
معهم.
• وماذا ُتريدين؟
بال�سخط واال�شمئزاز ،و نظراته تخرتق �أعمقَ نقطة
كانت �أ�سئل ُت ُه ت ُنم
ْ
ِ
ُ
يجتثّ
إجراءات العقيم ِة
ل
ا
من
العديد
وبعد
�صربي،
ه
أن
�
وك
بداخلي
ِ
ائم عن
ال�ص
ختم الإذن
باكتحال عيناي و�أُ ِذنَ ِل ِ
فاهي ّ ُ
واملُميت ِة؛ �أخ ًريا مت ُ
ِ
بال�ضحك!
االبت�سام ِة
ِ
كال�شالالت من ُمقلتيه ،ويبدو �أن الزمن ق ْد
قابلتُ والدي والدموع تنهمِ ر
ِ
فتلك التجاعي ُد ماهي �إلاّ
ر�سم �أحداث ِه على وجهه َ
لف�شل الزمان
ِ
تفننّ َ يف ِ
على ت�سط ِري �أحدا ِثها يف مكان غريه.

بيدي ،حدثتُه عن تف ّوقي الدرا�سي وعن ف�شلي يف
حتدّثنا كث ًريا� ،أطعمته َّ
ال ّنجاح للتم ّكن من تخلي�صه من برا ِثن العد ّو ،كان ي�ستمِ ع �إ ّ
يل وقد باتت
لل�سالم الآن،
�أ�ساري ُره باالنبالج ،عينا ُه ُت ِ�ش ّعان فخ ًرا وك�أ ّنه ر�سم خارِط ًة
ِ
ال�ساعات ع ّلنا نحظى ال�سكين ِة
عقارب
مت ّنيتُ �أن يتو ّقف الزمنُ وتت َك�س ُر
ِ
ُ
ُ
لي�س
امل�سلوبة .م ّر الو ْقتُ �سري ًعا ،مل �أكن �أري ُد املغادرة �إال �أنّ ما ُنريدُه َ
ن�صبو �إلي ِه غا ِل ًبا.
ما ْ
�شهر �أقتاتُ بها ب ِقي َة �أ ّي ِامي.
كاملاً � ،أزور ِ
م ّر الآن عا ًما ِ
والدي م ّرة كل ٍ
خمتلف الأطراف ،ا�ستفدت
عالقات ج ّيدة مع
خالل ذاك العام ك ّونت
ٍ
ِ
َقدمي االقرتاحات للو�صول �إىل
من درا�ستي يف و�ض ِع اال�سرتاتيجيات وت ِ
اتفاقيات قد ت�شفي غليل الأطراف وحت ّثهم على ال�سالم ،ف َقد �آن الأوانُ
ب�أنْ ُيقال � ً
أر�ضا �سالح .ويف �إحدى الأ ّيام وبينما كنتُ �أ�صنع الكعك الذي
موعد الزيارة ،كنتُ �أ�ستم ُع �إىل املِذياع و�إذا
ُيحب ُه والدي؛ فيوم ٍ
غد هو ِ
بخبرَ ق ْد اخرتق مهجتي و�سكن خفقاتُ قلبي ،بل اعت ِقد ب�أنّ �شراييني
ن�ص البيان التايل لق ُد ُو ّقعت نها ُر
قد �أُث ِلجت و�أ�صابها التج ّمد؛ �إلي ُكم ّ
اليوم اتفاقية ال�سالم بني البلدة واحلدود وبنا ًء على ذلك فقد �صد َر
ِ
ال�سجناء للطرفني و�إخالء �سبيلهم ،وهكذا
جميع
�سراح
إطالق
�
ب
قرا ٌر
ّ
ِ
ُ
ال�صحف عند هذا احل ّد و�أق�سم عقلي �أال
فقد توقفت لغة الكالم وج ّف ِت
ي�سم َع كلمة �أُخرى؛ فقد ح ّل العي ُد �أخ ًريا وارتوت قلوبنا بعود ِة الأحباب.
ر�ست
فتح املدار�سُ ،غ ِ
عاد جمي ُع الأ�سرى �إىل �أح�ضان �أُ�سرهم� ،أُعيدَ ُ
ال�سالم
وعم
ُ
ال�شوا ِر ُع �أزها ًرا و�أما ًنا و ُك ّرم اجلنود وال�ض ّباط لب�سالتهمّ ،
�أرجاء البلدة.
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أنيس الموتى
عبد اهلل زمزكي – اململكة املغربية
ينتظرها كعادته قرب الباب يف منتهى ال�صرب ،يعرف �أنها قادمة
�إليه بعد �أن َ
ت�صل م�سام َعها دقاتُ باب بيتها املهرتئ .ي�سمع حثيثها
وهي تقطع دهليز ًا طوي ًال يف�صل بني غرفتها املعتادة وباب املنزل،
ول�سانها ال ينفك يردد �آهات خفيفة م�شفوعة بعبارة «اهلل يا رب».
ينفتح الباب يف ثقل ،يطل منه وجه ال تكاد تظهر عليه �إال �سمات
التعا�سة واللغوب ،فقد حفرت عليه ال�سنون �أخاديد لن ميحوها �إال
املوت الذي بدا مرتب�ص ًا بها كل حني .وحتت يدها املرتع�شة يقف
عكازها يف �صمود ،ي�سند يدها يف �شفقة ويتابع ارتعا�شاته مينة وي�سرة،
ويقيها �شر الوقوع على الأر�ض.
تُتمتم با�سمه :كرمي؟ ويجيب بنعم .ي�سلم عليها ويقدم لها قفة بها
بع�ض لوازم احلياة ،ت�أخذها يف ارتعا�ش وت�ضعها بجانب بابها دون �أن
تهتم ملا يوجد بها ،تفتح الباب عن �آخره وحتاول اجللو�س ،ي�ساعدها
هو حتى ت�صل الأر�ض يف ثبات ،تُعدّل من قرف�صتها ،ويجل�س هو الآخر
جنبها ،تتح�س�س ذراعه بيدها ،وتبد�أ حكاياتها.
مل يكن يدرك يف �أول مرة قرر فيها زيارة هذه العجوز املن�سية يف هام�ش
بلدتهم وم�ساعدتها� ،أنها قد ت�ست�أثر بقلبه �إىل هذا احلد ،فقد وجد
فيها ما كان يحتاج �إليه منذ �أمد بعيد .كانت حكاياتها بل�سم ًا جلرح
غائر يف نف�سه ،كلما حدثته عن تاريخ البلدة و�أحوالها و�أهلها ال�سابقني
وخرياتها ،عن الرجال ال�شجعان الذين غدر بهم الزمن فخلفوا �أرامل
و�أيتام ،كانت ذاكرة ناب�ضة بتاريخ من�سي ،بل كانت التاريخ نف�سه.
هي الأخرى مل تكن تدرك �أنها ت�ؤن�س غربته بقدر ما ي�ؤن�س وح�شتها
ووحدتها كل م�ساء ،ك ُّل ما كانت تظنه �أنه �شاب ورث ال�شهامة واملروءة،
ف�صار يح�سن �إليها وي�ساعدها ،فوجدت فيه �أني�س ًا لوح�شتها ورفيق ًا
تبوح له كل م�ساء ب�سر من �أ�سرارها التي قد انتهت �صالحية �سريتها،
وتزيل بذلك ركام الأمل واحلزن الذي ملأ ذاكرتها اله�شة ،حتى
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�صارت حت�س بخفة روحها وانفتاح �أ�ساريرها مع مرور الأيام منذ بد�أ
جمال�ستها.
عاد نحو منزله وهو يفكر يف طريقة �أخرى ي�ساعد بها هذه
العجوز املن�سية يف هذا املكان املهجور وينقذها من طي الن�سيان ،بدل
�أن يقدم لها ما ال يغنيها من ق�سوة احلياة ومرارة الوحدة ،فلم ي�صل
�إىل خمرج .فقرر �أن يبد�أ بالكتابة عنها وتدوين ما ظلت حتكيه له
كل م�ساء ،فرمبا قد يكون يف ذلك بع�ض من رد االعتبار لها ولأمثالها
املن�سيني يف زحمة هذا الكون ،و�إفراغ خمازن ذاكرتها الناب�ضة بكل
الأ�سرار الثمينة ،وبعثها للحياة من جديد.
يف املرة املوالية ،وهو يتجه نحو بيتها ،ا�ستغرب ما ر�آه من �أهل القرية
الذي �سلكوا معه الطريق نف�سه ،متجهني �إىل نف�س وجهته مثنى وثالث
ورباع ،وهو �أمر مل يعتده منذ بد�أ زيارة رفيقته العجوز .وا�ستحال
ا�ستغرابه �صدمة حني وجدهم يتجمعون نحو بابها املفتوح عن �آخره،
ليدرك ب�أنه قد فقد �أني�سة غربته الوحيدة يف هذه البلدة .انزوى يف
مكان غري بعيد من بيتها وا�ضع ًا دفرته على ركبتيه ،وهو يرقب حركة
رجال ون�ساء حول البيت ،وهم يتبادلون عبارات العزاء فيما بينهم،
وهو ينتظر متى يحني خروجها الأخري.
ما بال احلياة ترتب�ص بنا كل حني ،ترتكنا حتى نتم�سك ب�شيء ما
فت�أخذه �أخذ ًا ،وكلما فتحنا نافذة نطل منها على ذواتنا تغلقها يف
وجوهنا بق�سوة ،فتحرمنا من كل ما يبعث فينا �أم ًال جديد ًا ،ويدفعنا
لال�ستمرار يف التم�سك به ،حتى ولو كان ذلك جمرد جمال�سة امر�أة
عجوز تخلى عنها الزمن ،ردد ذلك يف حزن �شديد ،وهو راجع من
ت�شييع جثمان �أني�سته ،وي�س�أل نف�سه :ترى �أين �سيجد مثلها؟� ،إنها مهمة
�صعبة �أن يجول كل البيوت املهجورة بحثا عن من�سية �أخرى ت�ؤن�س
وح�شته ،ويرافقها هو يف طريق موتها.

الموت

نزهة في اضابير الحياة
حممد كمال  -ال�سودان
يف املقهى ر�أيته يتو�سد احلائط م�شرع ًا يديه
لعناق ،انت�صب على قدمه اليمني و�أثني
الي�سرى قلي ًال ،يا اهلل كم ي�شبهني!
حظي بعناقه ّ
و�صك جال�س ًا يعاين ال�سقف،
ّ
ً
كما كنت �أفعل متاما �ضرب كفه يده بباطن
الأخرى وطلب مياه معدنية
وقف لهنيهة ،مثلي متام ًا و�أخذ يخطو نحو
�صندوق املو�سيقى .تف ّر�س ال�صندوق ينظر
ملي ًا داخل قلب الأ�سطوانة ويرجعها.
نظرته عن كثب تبدو مالحمي ذاتها بندوبي
املئة ،هل يعقل �أنه �سرق ج�سدي؟ �أيعقل �أنه
�شبيه يل ،م�ستحيل ذلك ها هو مي�سح بكم
قمي�صه الأ�سطوانة وينزلها ك�أنا ،تدور ببطء

نحو ع�شر ثواين وت�صدر �صرير ًا وفج�أة
ينفجر عراب الهيفي ميتال اوزي اوزبورن..
رباه لقد اختارها بعناية فاملو�سيقي وحدها
تُع ُّد اعتذار اهلل عن رهق احلياة.
ً
�أ�شعل لفافة مل يخرج منها �شيئا ،قد تكون
حم�ض �صدفة.
اتبعها بر�شفة من �شرابه ،انهمك ب�سحب
النيكوتني وت�شكيله بالهواء ،رمبا �أنا �أحلم
فقط ..حينئذ ق�ضم اجلزئية الأخرية
و�أطف�أها بني يديه ال على املنف�ضة ،وقتها
�أيقنت ب�أنه �أنا ال �شك يف ذلك.
جزعت لتواجدي بن�سختني يف ذات الآن
�أخذت نف�س ًا عميق ًا بال زفرة ،حزمت

�أمري بالذهاب نحوه وال يهم ما �أقوله او ما
�سيفعله ،خطوت بثبات نحوه ،واجهته .يف
احلقيقة نظرت داخل روحه ،لقد كان يقول
�شعر ًا رديئ ًا تيب�ست عند �سماعه.
«الأمل مدخل املوت يف كنف احلياة
الأمل لذعة ثابتة يف بهو الأر�ض الف�سيحة
الأمل �أن تن�سى �شكل ال�ضوء لأنك وليد
العتمة
يّ
يدل �ستاره».
الأمل وح�شة الليل حينما ِ
ترجيته �أن ي�صمت مل يبال بي� ،صرخت
بوجهه ولكنه مل ي�سمعني ،دنوت منه لأعانقه
فعربته ..حينها قال :روحي هي الباقية من
�أثر احلب ،تال�شيت �أنا.
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لقاء

مؤجل
توفيق بو�شري – اململكة املغربية

�أخربين� :سيحدث �أن نلتقي .تخيلته وهو يل�صق احلروف بروحه
النادرة ويبت�سم .يرتاجع قلي ًال �إىل الوراء ،متكئ ًا على كر�سيه ،يفكر يف
اللقاء بعد �أن فرغ من رقن العبارة الدافئة .تلقيتها بحب .ثم طفقت
�أطقطق الرد على لوحة احلروف� ،أت�صور حلظة التما�س وهذا الرجل
احلقيقي .نعم� ،سنلتقي� ..أر�سلتها و�أخذت �أتفح�ص �صورته يف �أعلى
ال�شا�شة� .أقرتب مركز ًا نظراتي على مالحمه� .أحاول �أن �أخلق فيها
الروح و�أجعلها تتحرك .تتكلم ..يف املكان املحتمل الذي �سيقدّر لنا
�أن نتواجد فيه مع ًا .قد تخدعنا ال�صور �أحايني كثرية .ورمبا يتبدل
الأ�شخا�ص .يحلقون �شواربهم� ،شعرهم ،يرتكون «ذبابة» م�ضللة حتت
ال�شفة ال�سفلى ..لكننا يف النهاية نن�صهر يف هم�سهم وذواتهم ال�ساحرة
احلميمة ..و�إال نهرول بعيد ًا .غري حمتفظني يف ذاكراتنا وال بالوجوه.
�صاحبي لي�س وجه ًا� .أحاديثه ال تنم �إال عن معدنٍ نادر� ،إن�سان كما
ي�شتهي الوجدان .لطاملا �أحدث تغيري ًا على رتابة املجامالت .يفاجئني
ب�صراحته .يتمنى �أال �أغ�ضب .وكنت قبل �أن �أجيبه� ،أق�سم له بيني وبني
نف�سي �أين �أفرح بلحظات �صادقة كهذه! و�أن يلعنني اهلل والالعنون
جميع ًا �إن كذبت �أو غ�ضبت من كالمه� .أ�سرت�سل خاط ًا �شعوري كما هو..
ما �أحلى �أن تقع على وجودات جتعل منك مهلو�س ًا مندفع ًا ال تتخوف من
�شيء �أو كلمة .تت�صرف على �سجيتك و�أنت مرتاح ومت�أكد �أن الآخر
حكيم مبا يكفي ليقر�أ كيانك وهفواتك ،كل تفا�صيلك و�أعماقك كما
يجب� .أو حتى بت�أويالت من�سجمة .هكذا كان العزيز ..كنت طف ًال يف
ح�ضرة طالته القليلة ،الراقية.
نعم� ،سنلتقي ..ويف انتظار ال�ساعة ،مير الوقت ..يجري ..ي�سرع..
�أرغم الف�أرة على الت�سلل �إىل الزاوية الت�سعني ي�سار ال�شا�شة العجيبة.
�ضغطتان ..يرحل العامل االفرتا�ضي امل�ؤن�س ،ت�س َو ّد �سماء ال�صفحة
بعد �صخب البوح والهم�س ،بعد �ضجيج التفاعالت واملجامالت .بعد
توايل ال�صور ي�سابق بع�ضها بع�ض ًا �إىل ت�أ�شريات االعجاب والغمزات..
ت�صبح كليلة حالكة ال جنوم فيها وال بدر .ال يبقى �شيء بعد �أن �أترك
املكان خالي ًا� ،سوى العود الثاوي يف تنا�سل لقطات اليوم �صوب بع�ضها،
�شوق ًا� ،شغف ًا وترقب ًا.
مي�ضي الوقت ..ك�أن ثوانيه الدقيقة� ،أوراق لعب �صفت تباع ًا عمودي ًا،
يلهو بها ولد �صغري .ما �أن ينفخ عليها نفخة �ضعيفة حتى تتهاوى
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الواحدة تلو الأخرى .هكذا هو الزمن .رغم العود ،ال يتكرر .ونحن
داخله يدفعنا معه �إىل الأمام .ويف نف�س الآن ن�سري �إليه .ال نفكر يف
الأمر �إال نادر ًا .حتى �أراين �أكاد ال �أتلفت �إىل اخللف �إال لأراقب ما �إذا
كانت �سيارة �أو �شاحنة قادمة و�أنا �أعرب ال�شارع .معتقد ًا �أنني �أ�سري
نحو �شيء �أريده� .أ�ستغرب كيف نعرب الوقت دون انتباه! رغم �أنه �سيف
يقطعنا .و�أ�سو�أ رمبا من �أن تده�سنا عربة .ال �أنتبه� ..أولج يدي يف جيب
�سرتتي البائ�سة� ،أخرج �سيجارة .ال �أملك علبة ،فهي غالية الثمن .كما
�أنها مثل الوقت .ت�ستفزين لأ�شعل واحدة بعقب �أخرى .فرتتفع التكلفة،
�أ�ضطر �إىل االقرتا�ض .ورغم �أن �آخر ال�شهر عنيد ،ويبدو ك�أنه املتمرد
الوحيد على انهمار اللحظات وال�ساعات والأيام .فهو جمرد ظل كاذب.
يعري الغروب �سرابه .وي�أتي الهث ًا م�ست�سلم ًا� .أح ّيي البقال.
�سرعان ما ِّ
�أ�سلمه القائمة� ،أتزحزح �إىل اخللف لأمت ال�سيجارة و�ألوح بالعقب
بعيد ًا� ،أكح و�أمتتم« :يا ربي تعفو� »..أح�ضر املطلوب ،كالعادة .وبعد
الغداء �أن�صرف �إىل العمل .الوقت ال ّ
يتمطط .ال يفعل .بل يتابع رحلته
غري �آبه بنا جميع ًا .خواجلنا غري حقيقية .رمبا.
يف م�ساء من قطار الزمن .ما �أن �أ�ضاءت ال�شا�شة ،وجلت �صفحة
«الفا�سبوك» ،حتى وجمت .لن نلتقي ..قلت لنف�سي :مات �صاحبي .هكذا
بكل ب�ساطة .لقد �أوقف الزمن� ..صدمة غري متوقعة يف ردهة ال�سيالن.
متام ًا .موتنا هو احلقيقة الوحيدة التي توقف هذا االن�سياب .تقطع
�شفتي،
�أنفا�س الوقت .بحثت عن �سيجارة .مل �أجدها .و�ضعت قلم ًا بني ّ
مل �أعر الأمر انتباه ًا يف خ�ضم اخلطب .رجعت �إىل ذكرياتنا معا.
ر�سائلنا اخلا�صة� ..صوره ..كتاباته ..حاالته التي كنت �أتخيله عليها..
�آخر حلظاته ..ر�أيته ج�سد ًا م�سجى على فرا�شه مبت�سم ًا ،طيفه يت�ص ّعد
يف ال�سماء حت ُّفه القلوب التي خربت مكانته .يلوح بيديه مع ًا .يحيينا،
وال يودعنا .رمبا ال ميكن �أن يودعنا .فالزمن انتهى عنده فقط.
ما زال م�ستمر ًا عندنا .م�صر ًا على هزمنا با�ستمرار .وال ميكن �أن
ننت�صر �إال عندما نخرج منه ،الواحد تلو الآخر ..لهذا فاملوعد ما زال
قائم ًا .كما �أن �صديقي ال يكذب �أبد ًا� .أنا �أعرفه ..كما ال �أعرف من
الزمن غري اجلريان.
هكذا لن ي�ضريين الن�سيان .كما ل�ست يف حاجة �إىل االلتفات �أو غريه..
�سيحدث �أن نلتقي .حتم ًا.

ربيع

�إلهام بورابة  -اجلزائر

المحاجر
�أبد ًا ..لن تزهر املحاجر
ومل تزهر منذ �ألف ربيع...
لك ّنها �أزهرت...
ال�صخر يف غفلة ال ّربيع ،كانت
لك ّنها هي ،الزهرة اجلريئة التي �شقّت ّ
لاّ
منذ الأزل زهرة .زهرة متنح ّية ك�صفة وراثية ال تظهر �إ يف بعد
تعاقب �أجيال.
قان�ص�..أو غان�ص..
ا�سم ليهودي من �أوائل امل�ستثمرين يف املحاجر بق�سنطينة على عهد
االحتالل الفرن�سي ،امتياز منا على تعب الأهايل لك ّنه ولىّ كال ّليل
وانبلج ال ّنهار.
فو�ضوي .بيوت مك ّعبة مل �أعرف عنه رغم
قان�ص اال�ستقالل ،بناء
ّ
قرب املكان م ّني �إلاّ عند التحاقي مب�ؤ�س�سة امل�أمون �أ�ستاذة اجتماعيات
واقت�صاد يف �أواخر الثمانينيات.
كنت �أحب م�ؤ�س�ستي لأين تابعت بها درا�ستي املتو�سطة وكان يل حنني.
وكان بي ولع بالتعليم .وكنت �أحب احلكي والتوا�صل مع تالمذتي.
وكانوا كذلك� .إلاّ فئة تكاد ت�ضفي �صفة عمومية على منط �سلوكي
بغي�ض.
�إ ّنهم �أبناء قان�ص� ..أبناء املحجرة� ..أبناء امل�أ�ساة...
كان ال ب ّد من تعاطف ..و�أنا اخلريجة حديث ًا من معهد علم النف�س...

كان ال ب ّد من الولوج �إىل العتمة لأعرف �أنّ معظم الذكور من قان�ص
يتعاطون املخ ّدرات .مل �أ�صدَ م لأين كنت �أعرف من خالل خرجاتنا
امليدانية باملعهد �أنّ الو�سط املدر�سي موبوء رغم اقت�صار التعاطي
�شم ال ّل�صاق .لك ّنه كان من اخلطر واالنت�شار لأن ن�شري
�آنذاك على ّ
�إليه على �أ ّنه ظاهرة.
ّ
أخ�ص �أبناء قان�ص مبح ّبة كافية لأن
كنت � ّ
أحب تالمذتي كلهم .وكنت � ّ
ين�ض ّموا �إىل الف�صل بالهدوء واملتابعة رغم �أنّ ما �أد ّر�سه ال ي�ستهوي
حتّى املن�ضبطني .فان�ضبطوا وتهادوا َو ِدعني �إىل ال ّدر�س وانت�صرت
املح ّبة على امل�أ�ساة رغم �أ ّنني مل �أق�ض على �أملهم ،تعاطيهم و�آفات
�أخرى ال ذنب لهم فيها.
ُ
كنت قد بد�أت ،ولي�س جتربة ،بل حياة مل �أرِدها لك ّنني ع�شت معهم
ما كان يجب �أن يعا�ش.
غادرت امل�ؤ�س�سة بعد م�شوار ق�صري ّثم م ّر الزّمن ..وم ّر �أبناء قان�ص
�إىل ما �شاء لهم القدر..
املق�ص حري�ص على ال ّذاكرة.
ومل �ألتق مبا �أو مبن يذ ّكرين ..ك�أنّ
ّ
م ّر الزّمن ..وم ّر قان�ص كما املحجرة كما امل�أ�ساة كما � ّأي حتمية ..بل
ما م ّر..
ما م ّر قان�ص ...وما كان له �أن مي ّر ...حتمية تراوح ما نظ ّنه �آثار
اغت�صاب �أر�ض ..حرق �شعب..
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ها �أنا �أعود �إىل العمل الرتبوي بعد انقطاع طويل..
متو�سطة بكرية .وهذه امل ّرة ك�أخ�صائ ّية نف�سانية وفق
�أعود ..لكن �إىل ّ
برنامج ملديرية الرتبية ملعاجلة م�شكلة التخلف ال ّدرا�سي.
يف �أواخر الت�سعين ّيات �إثر امل�أ�ساة الوطنية ال ّدموية .فقد بد�أت ال�شكوى
متو�سطة
من تراجع املردود الرتبوي لبع�ض املقاطعات الرتبوية وكانت ّ
بكرية ت�شهد الظاهرة .فكان الربنامج جتربة ..لك ّنني اتّخذته حياة
ومعاي�شة ..و�أنا التي قد عاي�شت تالميذ عانوا ّ
نطوا فج�أة �إىل ال ّذاكرة
ّثم م�سحتهم قائلة« :تلك فئة ..قد عفا عنها الزّمن».
خ�صني
كان ج ّو العمل مالئم ًا ج ّد ًا .مكتب خا�ص وا�سع جم ّهز وتعاون ّ
به ّ
الطاقم الرتبوي .حتى الإ�شراف من مديرية الرتبية كان مبعث ًا
لالجتهاد ..وكنملة م�شغولة برزقها بد�أت دبيبي هادئ ًا ...هادف ًا� ..إىل
�أن حان وجوب التقائي باملجتمع املعني بالدرا�سة.
هو لقاء واحد ..واحد فقط.
اجتمعنا يف القاعة الكبرية...مل تكن اجلل�سة م�ستديرة كما ينبغي �أن
تكون لدينامكية جماعة ،التـقـنية الواجب اتّباعها.
كنت خلف مكتب الأ�ستاذ وكانوا على مقاعدهم كتالميذ .هذا ما
ّ
فاالخ�صائي النف�سي عنوان مل ي�ألفه بعد املجتمع.
ف�ضلته،
ّ
كانت مهارتي احلكي..
فتحت �شراهتهم ...فقالوا:
 �أ�ستاذة ،نحن نحب الدرا�سة. نحب النبوغ والتميز. نريد النجاح.نريد ...نحب ...نريد ...نحب..
 نحن نتعب �أ�ستاذة. نبكر لتعبئة دالء املاء من مكان بعيد. نلتحق باملدر�سة بعد �أن ت�أخذ املعي�شة ك ّل جهد. -نلتحق ببيوتنا مت�أخرين �أي�ضا لأن الدروب وعرة...
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وعرة ...الدروب وعرة ..كما دائم ًا كانت من الرواية �إىل املعا�ش
اليومي..
 لأ ّنا من قان�ص...حمجرة قان�ص.
قان�ص ...قان�ص ..يوه قان�ص �أي�ض ًا ...ما زال قان�ص ي�ستنزف
دماءنا..
قان�ص رعد ي�صدع ال ّذاكرة..
ت ّبا «لقان�ص».
مل �أكمل الربنامج..
� ّأي تخ ّلف �س�أعاجله؟
ق ّدمت ا�ستقالتي ..وعدت �إىل بيتي �أحمي �أبنائي من �ش ّر قان�ص.
م ّر الزّمن ...هل �أن�سى قان�ص؟
ن�سيت قان�ص...يف الأفق �أ�سماء اجلزائر امل�ستقلة..
يف الأفق ..كانت زهرة جريئة ت�شق ّ
ال�ضياء ..وهيبة ..هكذا ا�سمها...
مل �أعرها انتباهي يوم ًا وهي جتل�س باملقعد املقابل ملكتبي وت�س�ألني
باهتمام�« :أ�ستاذتي هل �أكتب لك يف كرا�س ال ّن�صو�ص».
ما كان ي�ش ّدين هو وجهها ّ
الو�ضاء وخ�صالت �شعر فحمي تف�ضي �إىل
خلفية فاحمة متتد كال ّنفق يف حكاية «�أطفال املداخن» ،ف�أدندن :حتم ًا
هناك �ضياء يف �آخر ال ّنفق.
وهيبة الزهرة التي �شقت حمجرة قان�ص ...مديرة مدر�سة اليوم...
جاءين �سالمها ..لتقول� :أ�ستاذتي ما زلت �أذكرك ..لي�س لأكتب يف
دفرت ال ّن�صو�ص ...بل لأ ّنك كنت يل ال ّنموذج..
ما �أ�سعدين بك وهيبة..
ما �أ�سعدين با�سم مينح �أبناء قان�ص هو ّية كرمية ...لتكن هو ّيتهم
ال ّربيع يزهر من املحاجر.
Top of Form
Bottom of Form

بحيرة
بحجم
ثمرة

الباباي
ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮﻲﻧ ﺑ�ﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻱ ﺍﻤﻟﻨﺘ�ﺼﺒﺔ ﻲﻓ ﻓﻨﺎﺀ ﺑﻴﺘﻨﺎ
ﻛﻞ � ٍ
ﺍﻟﻮﺍ�ﺳﻊ ..ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻉ ،ﻭﻭﻗﻔﺘﻬﺎ ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺭﻏﻢ �ﺷﻴﺨﻮﺧﺘﻬﺎ.
ﻻ �ﺃﻤﻟ�ﺲ ﻲﻓ ﺟﺪﺗﻲ �ﺃﻱ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﻛﻨﺖ �ﺃﺭﺍﻫﺎ ﻗﺒﻴﺤﺔ ً
ﺟﺪﺍ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﻮﺭﻳﻼ،
�ﺷﻔﺘﺎﻫﺎ ﻏﻠﻴﻈﺘﺎﻥ ،ﺭ�ﺃ�ﺳﻬﺎ ﻛﺒﺮﻴ ﻳ�ﺼﻠﺢ ﻟﻠﺠﻠﻮ�ﺱ ﺩﻭﻥ �ﺃﻱ ﻣﺘﺎﻋﺐ ..ﻛﺎﻥ
ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺨﻟ�ﺸﺐ ﻧﺤﺘﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﻳﺰﻳﻦ �ﺷﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟ�ﺴﻔﻠﻰ ﺛﻘﺐ ﻫﺎﺋﻞ ﺗ�ﺴﺪﻩ
ٍ
�ﺻﺎﺤﻟﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮ�ﺽ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺮﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻓ�ﺈﻥ ﻟﻌﺎﺑﻬﺎ ﻳ�ﺴﻴﻞ ﻋﺮﺒﻩ.
ً
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻦ ﻓﻄﺎ�ﺳﺔ
ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ �ﺃﻧﻔﻬﺎ ﺍ�ﻷﻓﻄ�ﺲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗ�ﺴﻤﻊ
�ﺃ�ﺷﻬﺮ � ٍ
ﺷﻲﺀ ٍ
ﺟﻬﺪ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮﻴ:
�ﺃﻧﻔﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﺩﻭﻥ �ﺃﻱّ ٍ
ﻳﻜﻔﻲ �ﺃﻧﻨﻲ ﺍﺗﻨﻔ�ﺲ ﺑﻪ..
•
ً
ﻛﻨﺖ �ﺃﺭﻯ ﺍ�ﻷﻓﻖ ﻋﺮﺒ ﺛﻘﺐ �ﺃﺫﻧﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ �ﺃﻳ�ﻀﺎ ..ﺍﻟﺬﻱ �ﺃﺧﺬ ﻣ� ً
ﺴﺎﺣﺔ ً
ﻛﺒﺮﻴﺓ
ﺛﻘﺐ ﻲﻓ �ﺃﻧﻔﻬﺎ ﺍ�ﻷﻓﻄ�ﺲ ﺛﻢ ﺗﺮﺒﺯ ﻣ� َ
ﺴﺎﺣﺔ
ﻣﻦ ﺣﻠﻤﺔ ﺍ�ﻷﺫﻥ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ �ﺃﻳ� ًﻀﺎ َ
َ
ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻣﻦ ﻟﺜﺘﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﻔﻚ ﺍ�ﻷ �ﺳﻔﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻠﻊ �ﺃﺭﺑﻌﺔ �ﺃ�ﺳﻨﺎﻥ� ..ﺃﻣﺎ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ
ﻓﻜﺎﻧﺘﺎ ﺣﻤﺮﺍﻭﺗﺎﻥ ﺠﺗﺜﻢ ﻓﻮﻗﻬﻤﺎ ﺟﻔﻮﻥَ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ..
ﺍﻟ�ﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﺗﻲ �ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻲﻓ ﺤﺗﻤﻞ ﺍ�ﻷﻢﻟ ..ﺫﺍﺕ
ﻳﻮﻡ ﺫﻫﺒﺖ ﺗﻘ�ﻀﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ �ﺳﺤﺐ ﻛﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ٍ
ﺷﻴﺌﺎ ﻓ� ً
�ﺃﺧﺬ ﻳﺘﻮﺭﻡ � ً
ﺑﺮﺍﺀﺓ ﻋﻤﺎ
ﺸﻴﺌﺎ ﺩﻭﻥ �ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ�ﻷﻢﻟ� ،ﺳ�ﺄﻟﺘﻬﺎ ﻲﻓ ٍ
ﺑﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ:
ً
ﻭﻓ�ﺼدت
•
ﻳﺒﺪﻭ �ﺃﻥ �ﺃﻓﻌﻰ ﻟﺪﻏﺘﻨﻲ ،ﺛﻢ �ﺃﺧﺬﺕ ﻣ�ﺸﺮﻃﺎ ّ
ً
ﺍﻟﻠﺪﻏﺔ ﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﻔ�ﺼﺪ �ﺷﺨ�ﺼﺎ �ﺁﺧﺮ �ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻤﻟ�ﺸﺮﻁ ﻳ�ﺼﻨﻊ �ﺃﺧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺍﻤﻟ�ﺆﻤﻟﺔ
ﻲﻓ ﺟ�ﺴﻢ ﻏﺮﻴ ﺟ�ﺴﻤﻬﺎ..
ً
ً
�ﺃ
ﺿﻄﺮﺍﺑﺎ ﻭ�أنا �ﺃﺭﻯ ﺩﻣﺎ �ﺳﻮﺩ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍ�ﻷﺧﺎﺩﻳﺪ ..ﻟﻴ�ﺼﻨﻊ
ﺍﺯﺩﺩﺕ ﺍ�
ً
ً
ﺣﺠﺮ �ﺃﺑﻴ�ﺾ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺑﺮﻛﺔ �ﺳﻮﺩﺍﺀ ..ﺑﺮﻛﺔ ﺑﻠﻮﻥ ّ
�ﺳﻢ ﻭﺩﻡ ،ﺛﻢ �ﺃﺧﺬﺕ ﺗﺮﻳﺎﻗﺎ ﻣﺜﻞ ٍ
ﻤﺗ�ﻸ
ﻭ�ﺳﺤﻘﺘﻪ ﺑﻘ�ﺴﻮﺓ ..ﺛﻢ �ﺃﺧﺬﺕ ﺗﻠﻚ ﺍ�ﻷﺧﺎﺩﻳﺪ ﺑﺎﺤﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ�ﺼﻐﺮﻴﺓ ﺫﺍﺕ
�ﺃﺛﺮ ﻟ�ﻸﻢﻟ ﺑﻦﻴ
ﺍ�ﻷﺛﺮ ﺍﺤﻟﺎﺭﻕ ﻲﻓ ﺍﺠﻟﺮﻭﺡ ..ﺣﺪﺙ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭ�ﺃﻧﺎ �ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ٍ
ً
ﺧﻠﺠﺎﺗﻬﺎ ..ﻓﺠ�ﺄﺓ ﻧﻈﺮﺕ ّ
�ﺇﻲﻟ ..ﻛﻨﺖ ﻣﻨﻜﻤ� ًﺸﺔ ﻓﺎﺯﺩﺩﺕ ﺍﻧﻜﻤﺎ�ﺷﺎ ..ﺧﻔﺖ..
ﺑ�ﺄﻋﺬﺍﺭ ﻭﺍﻫﻴﺔ �ﻷﻧﻬ�ﺾ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﻬﺎ �ﻷﻲﻧ �ﺃﻋﺮﻑ
�ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻬﺮﺏ ..ﻭ�ﺃﻧﺎ �ﺃﺗﺬﺭﻉ
ٍ
ً
ﻋﺎﺩﺗﻬﺎ� ،ﺇﺫﺍ �ﺃﺧﺬﺕ ﺩﻭﺍﺀ� ..ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻓ�ﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ �ﺃﺧﺬﻩ
ً
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ّ
�ﺇﻲﻟ ،ﻓ�ﺸﻠﺖ ﻲﻓ ﺍﻟﻬﺮﺏ �ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ �ﺃﻃﺒﻘﺖ

�أ�ستيال قايتانو  -جنوب ال�سودان
ﻗﺒ�ﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﻻﺫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ�ﺼﻤﻲ ..ﻭﺑﺎﻤﻟ�ﺸﺮﻁ �ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻄﻦﻴ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ
ﺑ�ﺄﻢﻟ
ﻳﺪﻱ ﻭكذا ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻲ ،ﻢﻟ ﺗﻌﻄﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﺮ� ًﺻﺔ ﻟﻠ�ﺼﺮﺍﺥ� ،ﺃﺣ�ﺴ�ﺴﺖ ٍ
ﻳﺘ�ﺴﻠﻞ ﻋﺮﺒ ﺩﻣﻲ ﺛﻢ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﺗﻨ�ﺴﺎﺏ ﻋﺮﺒ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻲﻧ..
�ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺮﺘﻳﺎﻕ ﻭﺩﻋﻜﺘﻪ ﺑﻨﻔ�ﺲ ﺍﻟﻘ�ﺴﻮﺓ ..ﻛ�ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ �ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﻋﻠﻲ ﺑ�ﺼﻮﺗﻬﺎ
ﺍﻟ�ﺼﻐﺮﻴﺓ ﻋﺮﺒ �ﺃﻭﺭﺩﺗﻲ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺭﺍﻃﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺗﺎﺭ�ﺱ ﻗ�ﺴﻮﺗﻬﺎ ّ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳ�ﺸﺒﻪ �ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻨ�ﺴﺎﺀ:
ﺠﺗﺮ�ﺅ
ﺗﻠﻚ ﺍﺤﻟﺒﺎﺋﻞ ﺍﻤﻟﺘﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﻜﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﻻ
•
ﻟﺪﻏﻚ� ..ﺇﺫﺍ ﺭ�ﺃﺗﻚ �ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻓ�ﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻟﺮﺍﻙ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺒﻲ
ﻣﺒﺘﻌﺪﺓ.
ً
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ �ﺃﻛﻮﻥ ﻭﺣﺪﻱ �ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺎ ..ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻢﻟ ﺗﻠﺪﻍ �ﺃﻓﻌﻰ ً
�ﺃﻳﺎ ﻣﻨﺎ ﺭﻏﻢ �ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻲﻓ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ،ﺣﺘﻰ ﻲﻓ ﻓﻨﺎﺀ
ﺑﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍ�ﺳﻊ ﺍﻤﻟﻠﻴﺊ ﺑﺎ�ﻷ �ﺷﺠﺎﺭ ﻭﺍﺨﻟ�ﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭ�ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻱ ﺫﺍﺕ ﺍ�ﻷﺛﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻜﺮﺜ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻴﺓ.
ﻭﺑﺎﺏ ﻗ�ﺼﺮﻴ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﻛﻊ ﻣﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻓﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘ�ﺶ ﺫﺍﺕ ٍ
ﺟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺋﺮﻱ ٍ
�ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻼﻗﻴﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ
ً
ﻟﺘﻨﺰﻝ �ﺇﻲﻟ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﺮﺘﻯ � ً
ﺨﻣﺮﻭﻃﻴﺎ ً
ﺑﻌﻴﺪﺍ ،ﻓﺘ�ﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻚ
ﺳﻘﻔﺎ
ﺍﻤﻟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻦﻴ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ..ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻲﻓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺣﻈﺮﻴﺓ ﺗ�ﻀﻢ
�ﺃﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻦﻴ ﺑﻘﺮﺓ ،ﻓﺘﺰﺩﺣﻢ ﻲﻓ ﻓﺘﺤﺘﻲ �ﺃﻧﻔﻚ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺮﻭﺙ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﻭﺍﺨﻟ�ﻀﺮﻭﺍﺕ ..ﻭﺭﺍﺋﺤﺔ ﺟﺪﺗﻲ..
ﻛﻨﺎ �ﺃﻧﺎ ﻭﻫﻲ ،ﻲﻓ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ�ﺼﺨﺐَ ،
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺪﺓ ﻭﺣﻔﻴﺪﺓ ..ﺗﻮﻓﻴﺖ
�ﺻﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ �ﺳﺤﻘﺘﻪ ﺟﺎﻣﻮ� َﺳﺔ
ﺭﺣﻠﺔ ٍ
�ﺃﻣﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﻠﺪﻲﻧ ..ﻭﺗﻮﻓﻰ �ﺃﺑﻲ ﻲﻓ ِ
ﻫﺎﺋﺠﺔ ﺑﻘﺮﻭﻧﻬﺎ� ،ﺃﻣﺎ ﺟﺪﻱ ﻓﻘﺪ �ﺃﻋﺪﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺘﻞ �ﺃﺣﺪ ﺍ�ﻹﺠﻧﻠﻴﺰ ﻤﻣﺰﻗﺎً
َ
ﻧﺤﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ �ﻷﻥ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍ�ﻹﺠﻧﻠﻴﺰﻱ ﻢﻟ ﺗﺮﻕ ﻟﻪ ..ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻊ ﺟﺪﺗﻲ ﻣﻨﺬ
ﻋﻤﺮ ﻳﻮﻡ� ،ﺃﺭ�ﺿﻌﺘﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎ�ﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻱ ..ﻛﺎﻥ ﺛﺪﻳﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺛﻤﺮﺓ
ﻃﻌﻢ ﻏﺮﻴ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻱ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﻀﺨﺎﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﺤﺗﻮﻱ ﻣﻦ ٍ
ﻟﻦﺒ ٍ
ﻃﺎﺯﺝ ﺫﻱ ٍ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺟﻤﻴﻞ ،ﻛﻨﺖ �ﺃﺭ�ﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺑﺎ�ﻷﺑﻘﺎﺭ �ﺇﻲﻟ ﺍﻤﻟﺮﻋﻰ ،ﻭﺑﻌﺪ �ﺃﻥ �ﺃﻋﻮﺩ
ﻓﻼ �ﺃ�ﺷﺘﺎﻕ �ﺇﻻ ﻟﺜﻤﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻱ ﺍﻤﻟﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ �ﺻﺪﺭ ﺟﺪﺗﻲ ..ﻛﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﻳﻮﻡ ﻭﻢﻟ �ﺃﺟﺪﻫﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﺒﻴﺖ� ..ﺃﺩﺧﻠﺖ
ﻲﻓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻱ ،ﺣ�ﻀﺮﺕ ﺫﺍﺕ ٍ
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ﻣﺮﺍﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻢﻟ ﺠﺗﺐ� ..ﺃﻋﻤﺎﻲﻧ �ﺇﺩﻣﺎﻲﻧ
ﺍ�ﻷﺑﻘﺎﺭ ﻲﻓ ﺍﺤﻟﻈﺮﻴﺓ ﻭ�ﺃﻧﺎ �ﺃﻧﺎﺩﻳﻬﺎ ٍ
ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﻦ ﺭ�ﺅﻳﺔ �ﺃﻱ �ﺷﻴﺊ ﻭﻧﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ﺑ�ﺄﻋﻠﻰ �ﺻﻮﺗﻲ ﻓﺮﺩﺕ ّ
ﺟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮ�ﺹ ﻭﺍ�ﻷﺧ�ﺸﺎﺏ:
ﻛﺎﻥ ﻳﻔ�ﺼﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ َ
ﺣ�ﻀﺮﺕ ﻳﺎ ﺍﺑﻨﺘﻲ؟
• ﻧﻌﻢ ..ﻫﻞ
ِ
ﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻣﻮﻉ َ
�ﺻﻮﺕ
ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻔﻮﻲﻧ ﻭ�ﺃﻧﺎ �ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻲﻓ ٍ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋ� ٍ
ﺭ�ﺃﺗﻨﻲ ﻲﻓ ٍ
ﺨﻣﻨﻮﻕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺒﺓ ﻭﺍﻟﻐ�ﻀﺐ:
ٍ
• �ﺃ�ﺳﺮﻋﻲ �ﺃﺭﻳﺪ �ﺃﻥ �ﺃﺭ�ﺿﻊ.
ﺣﺎﺯﻡ ﻭﻲﻓ ﻏﻴﻆ ،ﻓﺘ�ﺄﺗﻲ ﻭﺠﺗﻠ�ﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻟ�ﺼﺮﻴ� ،ﺃﺗﻨﺎﻭﻝ
ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻲﻓ ٍ
�ﺻﻮﺕ ٍ
ﻭﻟﻬﻔﺔ ﻏﺮﻳﺒﻦﻴ ،ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﺎﺭﺗﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﺗ�ﻀﺤﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻧﻬﻢ ٍ
ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻲﻓ ٍ
ﻭﺗ�ﺆﻧﺐ ﺟﺪﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻬﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮ�ﺿﺎﻋﺔ ﻭ�ﺃﻧﺎ ﻲﻓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻤﻟﺘ�ﺄﺧﺮ.
�ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﺠﻟﻠﺪ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ
�ﺷﻴﺊ �ﺳﻮﻯ ٍ
ﺟﺰﺀ ٍ
ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﺟﺪﺗﻲ ﺗﺮﺗﺪﻱ �ﺃﻱ ٍ
ﻗﻄﻌﺘﻦﻴ ،ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺤﺒﻞ ﺟﻠﺪﻱ ّﻟﻔته ﺤﺗﺖ ﺍﻟ�ﺴﺮﺓ ﻳﺘﺪﻰﻟ ﻣﻦ ﺍ�ﻷﻣﺎﻡ ﻭﻣﻦ
ﺍﺨﻟﻠﻒ � ً
ﺳﺎﺗﺮﺍ ﻋﻮﺭﺗﻴﻬﺎ� ،ﺃﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻛﻨﺖ �ﺃﺗ�ﺴﺎﺀﻝ ﻢﻟ ﺗ�ﻀﻊ ﺟﺪﺗﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﻭﺓ ﻲﻓ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻟﻮﺍ�ﺿﻊ ..ﻢﻟ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺜﻠﻲ؟
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻌﺎ�ﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻱ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﺮﻴﺍﺕ �ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻣﺮﻯ
ﺣﻴﺎﺗﻲ� ،ﺻﻨﻌﺖ ﻲﻟ ﺟﺪﺗﻲ �ﺷﺮﻳﺤﺘﻦﻴ ﻣﻦ ﺍﺠﻟﻠﺪ �ﻷﻏﻄﻲ ﺍﻤﻟﻮﺍ�ﺿﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗ�ﺴﺮﺘﻫﺎ ﻫﻲ ..ﻭﻣﻨﻌﺘﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮ�ﺿﺎﻋﺔ ..ﻛﺎﻧﺖ ً
�ﺃﻳﺎﻣﺎ �ﺻﻌﺒﺔ ،ﻛﻨﺖ ﻻ �ﺃﻧﺎﻡ
ﺑﻠﻬﻔﺔ ﻋﺎﺭﻣﺔ �ﻷﺭ�ﺿﻊ ﻛﻤﺎ �ﺃ�ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻔ�ﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ �ﻷﺗﻌﺮﻯ ،ﻋ�ﺸﺖ
ﺍﻟﻠﻴﻞ �ﺃ�ﺷﻌﺮ ٍ
�ﺃيام ًا �ﻷﺗﺨﻠ�ﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻟ�ﺸﺎﻋﺮ ﺍﻤﻟﺨﺠﻠﺔ ،ﻛﻨﺖ �ﺃﻋﻮﺩ �ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ �ﺳﻨﺤﺖ
ﻲﻟ ﻓﺮ�ﺻﺔً ،
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗ�ﺴﻜﺮ ﺟﺪﺗﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺨﻟﻤﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻣﻊ �ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ
ً
ً
ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ �ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺒﻨﻲ ﺟﺪﺍ ،ﺧﺎ�ﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﺫﻫﺎﺏ �ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ �ﺻﺨﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗ�ﺺ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺗﺮ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻤﻟﻮﺗﻰً ،
�ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﺭﺑﻴﻜﺎ ﻳﺎ ﺍﺑﻨﺘﻲ ..ﻟﻮﻻ
ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ �ﻷﻣﻲِ :
ﺧﻮﻓﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺭﺑﻄﻚ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ ﺑﺎﻤﻟﻮﺕ ﻤﻟﺎ ﻣﺖ ..ﻭ�ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﺭﻳﻮ ﻓﻘﺪ
ﻗﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺭﻏﻢ ﺧﻮﻓﻚ� ،ﺃﻣﺎ �ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﺯﻭﺟﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻠﻚ ﺟﻬﻠﻚ،
ً
ﺛﻢ ﺗﻠﺘﻔﺖ ّ
ﺍﺣﻤﺮﺍﺭﺍ
�ﺇﻲﻟ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻮﻯ ﻟ�ﺴﺎﻧﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﺤﻟﺪﻳﺚ ﻭﻋﻴﻮﻧﻬﺎ �ﺃﻛﺮﺜ
ﻭﺟﻔﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺭﻣﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺤﺗﺮﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﺨﻟ�ﺸﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ �ﺃ�ﺻﺒﺤﺖ ً
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ �ﺷﻔﺘﻬﺎ ﺍﻤﻟﺮﺘﻫﻠﺔ �ﺃﻛﺮﺜ ﻤﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻠ�ﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻤﻟﺘﺤﺮﻙ
ﻲﻓ ﻗﻠﻖ:
 �ﺃﺗﻌﻠﻤﻦﻴ ﻗ�ﺼﺔ ﻣﻮﺕ ﺟﺪﻙ؟ ﻻ ﻳﺎ ﺟﺪﺗﻲ.ﺭﻏﻢ �ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ �ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻘ�ﺼﺔ ﻭ�ﺃﺣﻔﻈﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ� ،ﺇﻻ �ﺃﻥ ﺭﺩﻱ ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻬﺎ � ً
ﺷﻴﺌﺎ �ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﻼ �ﺃﻭ ﻧﻌﻢ� ،ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ �ﺳﺘ�ﺴﺮﺩﻫﺎ ﻲﻓ ﺍﺤﻟﺎﻟﺘﻦﻴ..
ﺛﻘﻞ ﻟ�ﺴﺎﻧﻬﺎ ﻭ�ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﺨﺮﺝ ً
ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻭﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ،ﻛﻨﺖ �ﺃ�ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻛ�ﺄﻧﻬﺎ
ﻗﻮﻳﺎ ..ﻭﻣ�ﺸﻮ�ﺷﺎً.
ﺑﻌﻴﺪﺍً ..
ﻗﻠﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻓﻴﺨﺮﺝ �ﺻﻮﺗﻬﺎ ً
ﺤﻣ�ﺸﻮﺭﺓ ﻲﻓ ِ
ﻟﻘﺪ ﻗﺘﻞ ﺟﺪﻙ �ﺃﺣﺪ ﺍ�ﻹﺠﻧﻠﻴﺰ ﻲﻓ ﺯﻣﻦ ﺍﻻ�ﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﺤﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﺫﻟﻚُ ،ﻛﺘﺐ ﺍﺤﻟﻜﻢ ﻲﻓ ﻭﺭﻗﺔ ..ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ �ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ
ﻣﻜﺎﻥ �ﺁﺧﺮ ..ﻛﺎﻥ ﺟﺪﻙ ﺍﻟﻐﺒﻲ � ً
ﺳﻌﻴﺪﺍ �ﻷﻥ
ﻣ�ﺴﺎﻓﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺤﻟﻜﻢ ﻲﻓ ِ
ﺍﻻﺠﻧﻠﻴﺰ �ﺃﻋﻄﻮﻩ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ �ﺇﺫﻫﺐ �ﺳﻮﻑ ﻳﻠﻘﺎﻙ �ﺃﻧﺎ�ﺱ ﻫﻨﺎﻙ� ..ﺃﻋﻄﻬﻢ
ﻋﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮ�ﺹ ﺣﺘﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ..ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺮ�ﺳﺎﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﺣ�ﺸﺮﻫﺎ ﺑﻦﻴ �ﺷﻘﻲ ِ
ﻻ ﺗﺘ�ﺴﺦ.
ﻓ�ﺼﻨﻊ ﻟﻨﻔ�ﺴﻪ ً
ﺭﺍﻳﺔ �ﺻﻐﺮﻴﺓ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ �ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺍﻳﺔ ﻣﻮﺗﻪ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭ�ﺻﻞ..
ﺍﻟﻐﺒﻲ..
ُﻧﻔﺬ ﺍﺤﻟﻜﻢ ﻓﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻫ�ﺸﺔ ﻣﺮﺗ�ﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ َ
ﺛﻢ ﺗ�ﻀﺤﻚ ﻲﻓ ﻫ�ﺴﺘﺮﻴﻳﺎ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘ�ﺼﺔ ﻣﺮﺓ �ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟ�ﺴ�ﺆﺍﻝ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﺑﻌﺪ
ﺩﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﺠﻟﻤﻞ ﺍﻤﻟﻠﺘﻮﻳﺔ ..ﺛﻢ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻦﻴ ﺍﺠﻟﻤﻞ ..ﻭﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻦﻴ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ..ﻳﻠﻴﻪ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻦﻴ ﺍﺤﻟﺮﻭﻑ ..ﺛﻢ �ﺻﻤﺖ ﻭﺍﻧﻔﺎ�ﺱ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻭ�ﺷﺨﺮﻴ
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ﻣﺰﻋﺞ ﻳ�ﻀﺞ ﻲﻓ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍ�ﺳﻊ ﺑﻌﺪ �ﺃﻥ ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺗﺎﻫﺎ ﺑﻨﻔ�ﺲ
ﻫ�ﺴﺘﺮﻴﻳﺎ �ﺿﺤﻜﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺤﺪﺭ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻋﻠﻰ �ﺻﺪﺭﻫﺎ.
ﻛﻨﺖ �ﺃﻓﺮﺡ ﻭﻳﺮﻗ�ﺺ ﻗﻠﺒﻲ ً
ﻃﺮﺑﺎ� ،ﻷﻲﻧ �ﺳ�ﺄﻣﺎﺭ�ﺱ �ﺃ�ﺷﻴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ُﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ
ً
ﻋﻴﻮﻧﺎ ﺣﻤﺮﺍﺀ �ﺃﻭ � ً
ﺩﻭﻥ �ﺃﻥ �أواجه ً
ﺭﺟﺎﻟﻴﺎ ﻳ�ﺄﻣﺮﻲﻧ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ� ..ﺃﻧﺰﻉ ﺫﻟﻚ
ﺻﻮﺗﺎ
ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﺠﻟﻠﺪﻱ ﺍﻟ�ﺴﺎﺧﻦ ﻭ�ﺃﻟﻘﻴﻪ ﻲﻓ �ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻜﺎﻥ� ،ﺃﻗﺮﺘﺏ ﻣﻦ ﺟﺪﺗﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻧﺎﻣﺖ ﻣﻠﻘﺎﺓ �ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻲﻓ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ..ﺣﺘﻰ ﺍﻟ�ﺸﺮﻳﺤﺘﺎﻥ ﻻ ﺗﻔﻠﺤﺎﻥ ﻲﻓ ﺗﻐﻄﻴﺔ
�ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺟ�ﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟ�ﻀﺨﻢ ﺍﻤﻟﻤﺪﺩ ﻋﻠﻰ �ﺃﺭ�ﺿﻴﺔ ﻏﺮﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ� ..ﺃﺗﻨﺎﻭﻝ
أم�س ﺣﻠﻤﺘﻬﺎ
ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻭ�ﺃ�ﺷﺮﻉ ﻲﻓ ﻤﻣﺎﺭ�ﺳﺔ ﺭ�ﺿﺎﻋﺘﻲ ﻲﻓ ﻧﻬﻢ ﺤﻣﻤﻮﻡ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ � ُّ
ً
ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ �ﺃﺗﺬﻭﻕ ً
ﻣﺎﺤﻟﺎ ،ﻃﻌﻢ ﺩﻣﻮﻋﻬﺎ ..ﺭﻏﻢ ﻗﺒﺤﻬﺎ ﻢﻟ ﺍﻛﻦ
ﻃﻌﻤﺎ
�ﺃﺗﻘﺰﺯ ﻣﻨﻬﺎ ﻓ�ﺄﻧﺎ �أحبها� ،ﺃ�ﺳﺘﻤﺮ ﻲﻓ ﺗﻠﻚ ﺍﺤﻟﺎﻟﺔ ﻭ�ﺃﻧﺎ �ﺃ�ﺳﻤﻊ �ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﻋﺪ
ً
ﺻﺮﺍﺭ
ﺑﺎﺨﻟﺎﺭﺝ
ﻭ�ﺃﻣﻄﺎﺭﺍ ﻏﺰﻳﺮﺓ ﺗ�ﻀﺮﺏ ﺍﻟ�ﺴﻘﻒ ﺍﻤﻟ�ﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘ�ﺶ ﻲﻓ �ﺇ� ٍ
ﺛﺎﺋﺮ� ،ﺃﺠﺗﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ�ﺼﺨﺐ� ..ﺻﺨﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻤﻟﻔﺎﺟﺌﺔ� ،ﻷﻋﻴ�ﺶ ﻋﺎﻤﻟﻲ،
ﻋﺎﻢﻟ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺤﺮﻴﺓ ﻲﻓ ﺣﺠﻢ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻱ ،ﺑﺤﺮﻴﺓ ﻏﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟ�ﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
ﻓﻨ�ﻀﺒﺖ ﻭﺗﺮﻫﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﻭ�ﺻﻠﺖ ﺍﻟ�ﺴﺮﺓ.
ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻭ�ﺃﻧﺎ �ﺃ�ﺳﺮﻴ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻲﻓ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ﺠﻟﻠﺐ ﺍﻤﻟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮ ،ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﺨﺬ
� ً
ﺷﺮﻳﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ �ﺻﻨﻌﺘﻪ �ﺃﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒ�ﺸﺮ ﺑﻦﻴ ﺍﺤﻟ�ﺸﺎﺋ�ﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ
ﻧ�ﺼﻔﻨﺎ ﺍ�ﻷ �ﺳﻔﻞ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﺨﻟﺎﻣ�ﺴﺔ ﻋ�ﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻱ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗ�ﻀﻊ
ً
ﻗﻠﺔ ً
ﻛﺒﺮﻴﺓ �ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺭ�ﺃ�ﺳﻬﺎ ﻤﻣ�ﺴﻜﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴ�ﺴﺮﻯ ﻓﻴﻈﻬﺮ �ﺷﻌﺮ
ﺍﺑﻄﻬﺎ ﺍ�ﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺮﺘﻕ ﺑﺎﻟﻌﺮﻕ ،ﻭ�ﺃﻧﺎ �أرى ﺍ�ﻷﻓﻖ ﻋﺮﺒ ﺛﻘﺐ �ﺃﺫﻧﻬﺎ ،ﻭ�ﺃﻋﺪ
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟ�ﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺍﻟﺘﻲ �ﺃ�ﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍ�ﺿﺤﺔ ﻲﻓ ﻣ�ﺸﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟ�ﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻤﻟﺘﻌﺮﺜﺓ،
ﻭﺗﺮﻫﻞ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻭﺛﺪﻳﻴﻬﺎ ﺍﻟلذان ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ�ﺼﻄﺪﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﻄﻦ ﻳ�ﺼﺪﺭﺍﻥ � ً
ﺻﻮﺗﺎ
ﻛﺎﻟﺘ�ﺼﻔﻴﻖ ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻤﻟ�ﺸﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗ�ﺺ ..
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻐﺮﻴ ﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻫﺎﺋﻤﺔ �ﺻﺎﻣﺘﺔ ،ﻛﻨﺖ �ﺃﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻬﺎ ﺑﻦﻴ ﺣﻦﻴ
ﻭ�ﺁﺧﺮ ﺑﻬﺮﻭﻟﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،ﻓﺠ�ﺄﺓ ﺗﻮﻗﻔﺖ �ﻷﻥَ ﻫﻨﺎﻙ �ﺃﻓﻌﻰ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺗﺮﻓﺮﻑ ﺣﻮﻟﻬﺎ
ﻓﺮﺍ�ﺷﺎﺕَ ﺤﺗﻤﻞ ﺫﺍﺕ ﺍ�ﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ،ﺍﻧﺪﻫ�ﺸﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻗﻠﺖ ﻣﺎﺯﺣﺔ :ﻣﻨﺬ
ﺑﻌﻤﻖ ﻭ�ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ �ﺃﻤﻟﺢ
ﻣﺘﻰ ﺗﻘﻒ ﺟﺪﺗﻲ ﻟﺮ�ﺅﻳﺘﻬﺎ �ﺃﻓﻌﻰ؟ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ �ﺃﻥ ﺗﻨﻬﺪﺕ ٍ
ً
ً
ﺨﻣﻠﻮﻃﺎ ﺑﺎﺤﻟﺰﻥ ﻗﺪ ﺟﺜﻢ ﻋﻠﻰ �ﺃﺧﺎﺩﻳﺪ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ،
ﺧﻮﻓﺎ
ﻗﺎﻟﺖ :ﻫﺬﻩ ﺍ�ﻷﻓﻌﻰ ﻧﺬﻳﺮ �ﺷ�ﺆﻡ ..ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ �ﺳﺮﻴﻧﺎ ﺩﻭﻥ �ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﺟﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ �ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺕُ ﺍ�ﻷﻣﻞ ﻲﻓ �ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪﺙ:
• �ﺃﺗﻌﻠﻤﻦﻴ �ﺃﻲﻧ ﺭ�ﺃﻳﺖ ﺟﺪﻙ ﻗﺒﻞ �ﺃﻳﺎﻡ؟
ﻲﻓ ﺍﺤﻟﻠﻢ؟
• ﻻ ..ﺑﻞ ﻲﻓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ..
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺎﺟﺪﺗﻲ ..ﺟﺪﻱ ﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﻣﺮﺓ �ﺃﺧﺮﻯ؟
• ﺭ�ﺃﻳﺘﻪ ﻲﻓ �ﺻﻮﺭﺓ ﻤﺗ�ﺴﺎﺡ� ..ﺿﺤﻜﺖُ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ �ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ �ﺻﻤﺖّ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺭ�ﺃﻳﺖ ﺍﺠﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ.
ﻋﺮﻓﺖ �ﺃﻧﻪ ﺟﺪﻱ؟
• ﻭﻛﻴﻒ ِ
• ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣ� ً
ﺸﻬﻮﺭﺍ ﺑﻬﺎ ﻭ�ﺻﻔﺎﺕ �ﺃﺧﺮﻯ �ﺃﻋﺮﻓﻬﺎ �ﺃﻧﺎ
ﻓﻘﻂ.
�ﺃ
ﻋﺮﻓﺖ �ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻤﻧﻮﺕ ﺑﻞ ﻧﺘﺤﻮﻝ �ﺇﻲﻟ �ﺷﻴﺎﺀ �ﺃﺧﺮﻯ ﺤﺗﻤﻞ ﺍﻟ�ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺤﺗﻮل �ﺇﻲﻟ
ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻧﺘﺤﻮﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻓﺠﺪﻙ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻲﻧ ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﻤﺗ�ﺴﺎﺡ..
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ �ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻳﻞ؟
ﻻ �ﺃﺩﺭﻱ �ﺇﻲﻟ ﻣﺎﺫﺍ �ﺳ�ﺄﺤﺗﻮﻝ ،ﻭﻟﻜﻨﻲ �ﺃﻤﺗﻨﻰ �ﺃﻥ �ﺃﺤﺗﻮﻝ �ﺇﻲﻟ ﻧ�ﺴﺮ.
ً
ﻭﺍﺣﺪﺍ �ﺃﺗ�ﺄﻣﻠﻪ ﻲﻓ
ﻭﻣﻨﺬ �أن ﻣﺎﺗﺖ ﺟﺪﺗﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﻮﺭ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻛﻠﻤﺎ �ﺃﻤﻟﺢ
ﺤﺗﻠﻴﻘﻪ ﻋ�ﺴﻰ �ﺃﻥ �ﺃﺟﺪ ﺑﻌ�ﺾ �ﺻﻔﺎﺕ ﺟﺪﺗﻲً ،
ﺛﺪﻳﺎ ﺑﺤﺠﻢ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻱ..
ﺟﻔﻮﻧﺎ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ� ..ﺃﻭ ً
ً
ً
ﻟﺒﻨﺎ ﺑﻄﻌﻢ ﺍﻤﻟﻠﺢ.
ﻋﻴﻮﻧﺎ ﺣﻤﺮﺍﺀ..

الشفافة
يتموج ظلنا خلف �سور مدر�ستنا القدمي ،عناق طويل يجعل القلوب
ليد
تتقارب ،ت�صبح اخلفقتان خفق ًة ،الأ�صابع مت�شابكة بقوة ،ك�أنها ٍ
واحدة ،تهب ن�سمات هواء حم ّملة بن�سيم دي�سمرب ال�شرقي ،تنرث خ�صالت
علي� ،أخللها� ،أالم�سها� ،أبعدها عن وجهي ،تفاجئني نورا بقبلة،
�شعرها ّ
ت�أخذين حالوتها �إىل حيث الف�ضيلة� ،إىل تلك املدينة البي�ضاء النقية،
التي ي�سود فيها احلب وحده ،قوانينها م�أخوذة من حكايات �ألف ليلة
وليلة ،د�ستورها الع�شق ،وحاكمها الهيام ،ومن �أذنب يوم ًاُ ،يعاقب بالر�أفة
واحلنان ،التوبيخ بالقبل ،ال�ضرب بالأح�ضان ،الغ�ضب ب�أحلى الكالم ،يف
مدينة احلب ال جمال للعتاب والعذاب ،هكذا كانت عالقتي ونورا.
يف ممر اجلامعة التقينا بالعيون ،حني وجلنا الف�صل ،جا َنب مقعدها
مقعدي ،ك�أن القدر يحبك لنا خيوط حكاية جديدة �سنعي�شها مع ًا ،ي�شرح
الأ�ستاذ الدر�س ،و�أ�سرح يف تفا�صيلها ال�صغرية ،يناديني ،يجدين غارقا
و�سط مي عينيها الع�سليتني ،يكلمني بنربة معاتب:
•�أنت �أين و�صل الدر�س؟
�أجبته �شارد العقل:
 عند جيدها. ماذا؟ �أعد ما قلته ،قالها وهو يج�أر.�أيقظني �صراخه من ال�سبات ،عدت للواقع ،طردين من الف�صل ،يف
مقهى اجلامعة جل�ست� ،أجترع القهوة ومعها مرارة الطرد ،ابت�سمت،

زهري بوعزاوي  -اململكة املغربية

النافذة

�ألقيت بنظر ٍة �شاخ�صة نحو �صورة على مل�صق �إ�شهار ،يف قائمة
امل�أكوالت ،ت�شبهها كثري ًا� ،سربت غور تلك االبت�سامة� ،أعي�ش يف اخليال،
�أ�ضعها جانبي يف احلافلة عندما �أ�سافر وحيد ًا� ،أم�سك يدها يف احلديقة
ون�ضحك مع ًا على �شغب القرود ،جنري حتت وابل املطر ،نتبلل مبائه،
يتوقف الزمان ،تتجمد من حولنا كل حمتويات املكان ،نتناول البوظة،
وغزل البنات ،وحبوب ع ّباد ال�شم�س ،ن�شرب ع�صري الليمون ،يقاطع
النادل هذا التخ ّيل ،عندما يطلب مني دفع الديون املرتاكمة على كاهلي
حتى �أثقلته� ،أقنعته بال�صرب حتى ير�سل �أبي من القرية بع�ض املال،
ب�صعوبة بالغة قبل املقرتح ،عندما وعدته بديك �سمني مزرك�ش العرف
�سيكون من ن�صيبه ،حتلب ريقه ووىل عائد ًا �إىل مقر عمله ،خلف الأباريق
والك�ؤو�س.
�أت�أمل ظالل الأوكاليبتو�س الوارفة ،ر�أيتها قادمة �إىل املقهى ،مت�شي
اخليالء بغنج وتبخرت ،كانت هيفاء القد ،ك�ستنائية ال�شعرُّ ،
تدك الأر�ض
بكعبها العايلُّ ،
ويدك قلبي ،تو ّقفت ،وقف نب�ضي ،رمقتني بنظرة غريبة،
عجزت عن تفكيك �شيفرتها ،بدون وعي حدّثتها� ،أجابتني ،تعارفنا ،لنا
نف�س ال�شعبة ،نف�س امليول والأفكار ،ما ينق�صني تكمله هي ،والعك�س،
جاء املوعد الأول ،ت�أنقت ،وغادرت �إىل مكان اللقاء ،جاءت �أنيقة هي
الأخرى ،ا�شتممت عبق عطرها من بعيد ،ت�صافحنا ،مل�ست يدي يدها،
�شعرت بربودة ثم دفء يعرتيني ،تع ّرقت ب�شدة واحمرت وجنتها،
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علي بابت�سامة عري�ضة،
قا�سمتها اخلجل بالن�صف� ،أهديتها وردة ،ردّت ّ
برزت �أ�سنانها ال�شبيهة بالل�ؤل�ؤ ،ثغرها كال�شهد املكدّ�س بالع�سل ،ك�أنه
لوحة املوناليزا� ،س ّبحت عظمة اهلل فيما خلق ،جل�سنا على كر�سي
احلديقة اخل�شبي ،تبادلنا وجتاذبنا �أطراف احلديث ،متادت الأيادي
حتى �أم�سكت ببع�ضها وامتلأت فرغات الأ�صابع ،مت ّرد الل�سان ونطق
باحلب اعرتاف ًا ،اتفقنا على �أن بعد التخرج �سنتزوج ،ونبني ع�شنا
�سقف
ونفرخ فيه ثمار حبنا من بنني وبنات ،ونعي�ش �سوي ًا حتت ٍ
باملودةِّ ،
واحد حتى املمات.
ٍ
مت ُّر الأيام مبرها وحلوها ،الفرح واحلزن ،البكاء وال�ضحك ،جتاوزناها
مع ًا ،وقفنا �ضد املحن ،هزمنا �أ�شر�س الأعداء ،وخرجنا من معركة
احلب ال�شعواء ،منت�صرين ،تخرجنا ،ت ّوجنا م�سار الدرا�سة بال�شهادة،
اقرتب موعد احل�سم ،باعت والدتي الذهب ،واقرت�ض �أبي من �أ�صدقائه
ما ًال ،قاتلت حتى وفرت ثمن املهر والتجهيزات ،خرجت من املحل الذي
ا�شرتيت منه خامت اخلطوبة� ،أبت�سم� ،أكاد �أعانق ال�سماء بالفرح ،ر�أيت
نورا مع رجل �سبعيني العمر� ،أ�شيب ال�شعر ،معه �سيارة فارهة ،ركبت
معه ،تبعتهما يف �سيارة الأجرة ،حلقتها ،اخرتعت لها �ألف عذر ومربر،
رمبا قريبها� ،أو خالها ،عمها ،من يدري �أنه جدها ،حتريت املو�ضوع،
وترجلت منها �أي�ض ًا ،دخال فندق ًا فخم ًا ،تقفيت
ترجال من ال�سيارة ّ
�أثرهما ،تتبعت خطواتهما� ،س�ألت خادمة الغرف عن الرجل العجوز
والفتاة ال�شابة� ،أخربتني �أنه مالك الفندق ومن �أغنياء املدينة ،وتلك
اجلميلة املرافقة له هي ع�شيقته ،منذ مدة وهما مع ًا.
�سقطت الدمعة من العني ،بكيت حايل ،رثيته برثاء ال�شعراء� ،أ�صبحت
كالثكاىل �أبكي� ،أنوح ،حتى حت ّول �صوتي �إىل عواء ،ات�صلت بنورا رمبا
�أجد تف�سري ًا غري هذا الذي قيل يل ،وجدت الرقم غري م�شغل ،جربت
كل الو�سائل ،وكان الف�شل م�آلها ،متنيت لو �سنحت يل فر�صة لقائها لأخر
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مرة� ،أرمي اخلامت يف وجهها و�أ�صرخ ،لكن ما فائدة هذا حالي ًا؟ ال �شيء،
�صعدت �إىل الفندق ،ا�سرتقت نظرة من النافذة ال�شفافة ،وجدت نورا
يف ح�ضن العجوز الغني ،خرجت مهرو ًال� ،أجري حتى مل تعد �أقدامي
تقوى على الإكمال بنف�س الوترية ،وقفت على قنطرة ،فكرت بالقفز يف
النهر� ،أردت �أن �ألقي نف�سي حتت عجالت احلافلة ،يف الأخري وجدت
�أنها �أفكار غبية ،هل ي�ستحق ما حدث �أن تزهق الروح عليه؟ ال �أريد
�أن �أغدو �ضحية حب خائنة ،تك�سر اخلاطر وجربته بال�صرب ،جرح
القلب ورتقته باليقني ،دمعت العني وكفكفت دمعها بالأمل ،عاقرت
اخلمر لأن�سى ،عببت �أنفا�س ًا طويلة من خمدر احل�شي�ش لأفقد عقلي
و�أتغا�ضى عن الذكرة ،ال فائدة من ال�ضياع ،ابتعدت عن كل الأخطاء
التي ارتكبتها ،مل �س�أعذب نف�سي عذاب ًا ال ت�ستحقه؟ بعد ال�سقوط ي�أتي
النهو�ض ،مللمت ال�شتات ،ن�سيت اخليبات ،كدحت� ،شقيت ،يف �سبيل �أن
�أدحر عني كل ما تعر�ضت له ،و�أزيل من عقلي ال�شوائب العالقة فيه من
هذه الق�صة الأليمة.
كافحت ،وحاربت كل الظروفّ ،
توظفت يف �شركة خا�صة ،براتب
ً
هزيل ،عانيت ال�سهر ،لفحني الفقر ،منت جائعا� ،سهرت الليايل يف
العمل ،طمحت �أن �أ�صل ملراتب عالية ،وا�صلت احللم وال�شغف ،انتهزت
الفر�ص ،تعرفت على �أنا�س من الطبقة الغنية� ،أعجب املدير بعملي
وكفاءتي و�شهادتي ،عينني نائب ًا له ،عملت بجد واجتهاد� ،أ�صبحت
�شريك ًا معه ،بعد وفاته ،وجدنا و�صية ،قر�أها املحامي ،قد �أُودعت كل
الأمالك با�سمي ،ورثتها عنه� ،صرت ذا �ش�أن وقيمة بني الكل ،اغتنيت
بف�ضل الإرادة ،و�أ�صبحت من �أغنياء البالد.
�أعي�ش حياة البذخ والرتف ،كلما عدت �إىل فندقي الفخم ،يف �سيارتي
الفارهة ،رفقة ع�شيقاتي �أرى كل يوم �سيارات الأجرة تتعقبني ،و�شبان
علي من نافذة غرفتي ال�شفافة.
ي�سرتقون النظر ّ

قنبلة
رمبا �سابقت الفجر لأخرج م�شتاقة �أجتول يف طرقات ذكرياتي املظللة
ب�أ�شجار الكرم واجلمال ،مدينتي الوادعة التي تغفو على ّ
جلة بحر
يالم�س خدّها بلم�سات حانية متوالية ،ال تكاد مل�سة تنتهي حتي ت�أتي
الثانية ،مت�سح �شعرها الأ�شقر وتنح�سر عنه مبللة �إياه ،تتو�ض�أ مدينتي
من مائه الطهور وتتهي�أ ل�صالة الفجر م�سبحة اخلالق �شاكرة ف�ضله
على ما وهبها من خري وجمال و�سكينة ،و�شيء يف القلب َي�ألمَ  ،تدعو
اهلل وت�ستفي�ض بدعائها �أن يلطف ب�أبنائها ،من غاب منهم ومن ح�ضر،
ومن مات منهم ومن ُولد...
�أمتمت و�إياها �صالة الفجر وخرجت �أحت�س�س �أرجاءها و�أنحاءها،
وحدي �أريد لقياها لأخربها وتخربين قبل �أن يزدحم ف�ضائي
بال�سالمات من الأهل والأ�صدقاء ،ركبت �سيارتي التي �ضمتني ب�شوق
والم�ستها بلهفة،
(كيف �أنت مهرتي؟ ا�شتقتك �أيتها املطواعة ،خذيني يف طرقاتنا
اجلميلة ،هيا انطلقي).
ّ
وم�ضت ،كانت ال�شم�س تتمطى ،ما تزال نع�سة� ،أ�شجار النخيل
املنت�صبة يف منت�صف الطريق كربت ..ما �أ�سرع منوها! �أم �أن غيابي
كان طويلاً ؟! رمبا...
الطريق التي �أع�شق ما تزال �أ�شجار الزنزرخت ذات الأزهار البنف�سجية
تك ّلله كقو�س ن�صر� ،سبحان من خلقها ف�أبدع! هذا الطريق يقع ً
و�سطا
بني البحر وبني حديقة املدينة العامة ،هذه احلديقة التي ر�أيت فيها
�أطفايل يرك�ضون ويلعبون وي�ضحكون ...ويكربون ،كلما مررت �أمامها
�أقر�أ الفاحتة على روح والدتي ،ال ال لي�ست املقربة بل احلديقة التي
كانت حتت�ضن �ضحكة �أمي وفرحها ب�أحفادها يلعبون.
ركنت ال�سيارة جان ًبا ودخلتها ،لقد �أزالوا كل الأ�سوار الذي كانت حتيط
بها ،وجعلوها م�ش ّرعة بال �أبواب وال �أ�سوار ،ما �أن وجلتها حتى زخمت
�أنفي رائحتها العطرة التي متازجت بها عطور كل نبات الأر�ض من
ورود و�أزهار ورياحني..
و�صلت �إىل �ساحتها حيث تنتظم فيها مقاعد كنا جنل�س عليها بينما
الأطفال يلعبون ،قلت �أجل�س قليلاً لأعي�ش ذكريات الأم�س ،ولكن
الو�ضع كان مهولاً !...
املقاعد لي�ست فارغة!...
تكدّ�ست فوقها �أكوام ملتحفة ببطانيات مهرتئة ،اقرتبت �أكرث ..ف�إذا
بكومة تتق ّلب �إىل جانبها الآخر ليقع عنها الغطاءَّ ،
وتتك�شف عن طفل
ال يتجاوز ال�سابعة من عمره ،فتح عي ًنا واحدة لينتف�ض بذعر عندما
ر�آين ..وبد�أ بال�صراخ ،حاولت تهدئته ،لكن �صراخه �أيقظ كل ال ُك َوم..
فقاموا كامل�سعورين و�أنا �أحاول �أن �أبث الأمان يف قلوبهم� ،أحدهم بكى

د .عبري خالد يحيي � -سوريا
مرجتي ًا :ال ت�أخذينا �إىل ال�شرطة �أرجوك ،مل جند مكا ًنا ننام فيه ،كنا
ننام حتت �سالمل البنايات وعلى �أر�صفة ال�شوارع فطاردونا ،نظرت
�إليهم ،كانوا حوايل ع�شرة �أطفال ،ال تزيد �أعمارهم عن � ١٠سنوات،
يقفز اليتم من م�آقيهم قفزًا� ،أكل الفقر ثيابهم فتهلهلت ،وب�صمهم
اجلوع بب�صمات عديدة على كل �أع�ضائهم ،ور�أيتهم يتوافدون وك�أن
كل �شجرة يف احلديقة ولدت طفلاً  ،خلف كل حاجز نباتي انت�صب
طفل ،جتمهروا حويل لهجتهم غريبة ،لي�سوا من �أهل مدينتي ،وعندما
�س�ألتهم من �أين جا�ؤوا ذكروا �أ�سماء مناطق �ساخنة يف بالدي،
معظمهم فقد �أهله ،وو�صل �إىل مدينتي برعاية �إلهية� ،س�ألتهم كيف
يعي�شون ،كيف يقتاتون ،كيف يغت�سلون؟.
�أجابوين وك�أنهم على قول رجل واحد ،نعمل ،نبيع �أكيا�س مناديل
ورقية� ،أو علكة ،من�سح زجاج ال�سيارات ،والبع�ض يعمل ك�صبية يف
حمالت جتارية ،لكنهم ال ينامون فيها لأن مبيتهم قد يجلب للتاجر
امل�ساءلة!...
تقدّم �أ�صغرهم مني ،وطلب مني �أن �أنحني قليلاً ليو�شو�شني�« :أحمد
هذا ي�شرب �سجائر ،ر�أيته يلتقط �أعقاب ال�سجائر عن الأر�ض وي�شعلها،
كما �أن حامت هذا ي�سرق».
وه ّز ر�أ�سه م�ؤكدً ا وك�أنه يح ّذرين...
توعد ،ك�أنهم علموا �أنه يف�شي
ووقف الباقون ينظرون �إليه نظرات ّ
�أ�سرارهم و�أعمالهم امل�شينة،
وتنحى بي جان ًبا مبعدً ا
وبردّة فعل ،ك�أنها الغرية� ،أخذين �أكربهم ّ
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�إياي عن اجلمهرة�« :أ�ستاذة� ،أعرف فتيا ًنا �أكرب م ّنا يعي�شون يف
املجارير� ،أنابيب ال�صرف ال�صحي التي ت�صب عند �شاطئ البحر،
ّ
يح�ش�شون»!...
�أعتقد �أن كل �شعرة يف بدين وقفت حال �سماع ذلك...
بعدها �صرت �أ�ستذكر قول �صديق م�صري كان يتك ّلم بحرقة عن �أطفال
ال�شوارع يف م�صر ،كيف �أنهم يعي�شون كالقمامة ،وكيف تتف�شى يف
�أو�ساطهم املخدرات الرخي�صة القاتلة ،ذكر حاالت عن �أطفال حتت
�سن ال�سابعة يتناولون ما ي�سمى (بالگلة)...
والگلة هي مادة ال�صقة تل�صق بها الأ�شياء وغال ًبا الأحذية ،م�صنوعة
من مواد كيميائية ذات رائحة نفاذة مثل الترن والبنزين ،مي�ضغها
الأطفال �أو ي�شمونها ،يعقب ذلك �شعور بالدّوار و�إح�سا�س بالنعا�س
جدّا!...
ال�شديدّ ،ثم نوم كالإغماء ول�ساعات طويلة ً
و�آخرون ي�سرقون وي�شحذون لي�شرتوا حبوب الهلو�سة ،البودرة واحلقن،
ومنهم من ي�شرتي �أدوية ال�سعال يتناولونها مع عقاقري م�س ّكنة لتفعل
نف�س فعل املخدرات.
حتدّث عن الأطفال الذين يعملون عمل الق ّواد ،ي�أتون ليد ّلوا ال�سياح
على بيوت الدعارة لقاء �أجر ،كال�سما�سرة!...
هذا عدا عن ا�ستغاللهم جن�س ًّيا ...والق�ص�ص يف هذا املجال �أكرث من
�أن تُع ّد �أو حت�صى...
يا لطف اهلل!...
هذه الطبقة من املجتمع ال�سفلي هي عار على الإن�سانية ،عار على
احلكومات التي تعنى بكبااااااائر الق�ضايا وتن�سى هذه الق�ضية
ال�صغرية� ...أطفال ال�شوارع قنبلة موقوتة� ،إن مل يتم �إبطال مفعولها
�ستنفجر بوقت غري متوقع..
�أخطر بكثري من القنبلة النووية.
نتكلم هنا عن نواة م�ستقبل ،ن�ش�أت ن�ش�أة فا�سدة� ،ستكون م�ستقبلاً
منها ًرا �أخالق ًّيا واجتماع ًّيا وفكر ًّيا وحتى اقت�صاد ًّيا ،جيل عاطل عن
كل �شيء �إال اجلرمية! عالة بل نقمة على جمتمعه ...نحن الآن ّ
نح�ضر
بيئة خ�صبة للجرمية ..البذور فيها كثرية� ،سقياها النقمة و�إلقاء،
و�ستنت�ش �شو ًكا ي�ؤذي كل من مير به ،ال بل نباتًا طفيل ًّيا يق�ضي على كل
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زرع مفيد...
خرجت من �أفكاري مذعورة ...نظرت �إىل ه�ؤالء الأطفال ،ر�أيت
عيونهم مثبتة علي ،وك�أنهم غريق ينظر �إىل طود جناة ،ر�أيت �أملاً
يلمع يف وجوههم ،ورجا ًء �أن كوين معنا ،هذه الظاهرة لي�ست �أ�ص ًال يف
بلدي ،بل وليدة ظروف �آنية ،احلرب اللعينة التي جنا فيها من مات،
و�شقي فيها من بقي ،مبعنى �أننا يجب �أن نعي �أن ه�ؤالء هم فلذاتنا،
كيف نقبل �أن ي�أويهم اجلهل والرذيلة؟ كيف نقبل �أن تكون الكالب
ال�شاردة �أوفر حظ ًا منهم؟!
لو كانت بالدنا بو�ضع طبيعي من امل�ؤكد �أننا ما كنا لرنى هذه الظاهرة،
الأيتام يف بالدنا كانت حتت�ضنهم امل�ؤ�س�سات االجتماعية احلكومية
واخلا�صة ،لكن الو�ضع الآن غري م�سيطر عليه وقد ا�ستفحل للأ�سف،
وهذا من معقبات احلرب الغبية� ،إف�ساد البذرة ومن ثم تدمري الزرع
والرتبة لأجيال طويلة الحقة.
�أما بالن�سبة للدول امل�ستقرة ن�سب ًّيا ،ف�أمر ه�ؤالء الأطفال يجب �أن
يقع على عاتق احلكومات ،بناء مراكز �إيواء لهم �أهم بكثري من بناء
ال�سجون ،هم بحاجة �إىل هذه امل�أوى الآن ،ال�سجون �ست�أويهم الح ًقا،
هم بحاجة �إىل مراكز ت�أهيل ودعم وتعزيز نف�سي ،بحاجة �إىل العلم
والرتبية ،نحن بو�ضعهم احلايل هكذا ن�ساهم يف بناء قاعدة جهل
عري�ضة ،ولعل �أف�ضل حل لو�ضعهم هو ا�ستقطابهم يف عملية �إنتاجية
تتنا�سب مع �أعمارهم ..فالعمل عالج للكثري من الآفات االجتماعية
امل�ست�شرية يف �أو�ساطهم ،الغريب �أن الدول املتقدمة و�صل فيها الوعي
�إىل درجة �أن حتى ال�سجون هي مراكز ثقافية و�إعادة ت�أهيل وتعزيز
ودعم نف�سي لتخرج �إن�سا ًنا �سو ًّيا مثق ًفا �إيجاب ًّيا م�ساه ًما يف تقدم
جمتمعه..
ونحن ما زال بع�ض �أطفالنا جرذان �شوارع !...يناف�سون الكالب
والقطط على القمامة!...
مل �أفق من �أفكاري تلك �إال على يد ال�صغري ت�ش ُّد ثوبي ،التفت �إليه،
ثم �إليهم وقلت �ضاحكة« :ما ر�أيكم بالفول واحلم�ص وامل�سبحة والفتة
وزيت الزيتون واحلام�ض واملخلالت واخلبز امل�شروح...؟ هاه موافقون؟
نفطر مع ًا؟ من يطري ب�سرعة الطري ويح�ضر الفطور...؟».

حممد علي مدخلي – اململكة العربية ال�سعودية

َ
سغ َبة
َم ْ

حملت الأم طفلها امللفوف باخلرق �إىل
امتل ْأت احلجرة بال�ضجيجْ .
ال�سرير .ظلت تر�ضعه نادب ًة حظها وفاقتها.
� َ
أخذ نف�س ًا عميق ًا من ال�سيجارة و�سحق عقبها حتت قدمه .خاطبها:
�س�أت�صرف.
دمدمت بتذمر :مثل كل مرة!
َذ ّب الذباب عن �أنفه وهو يطحن الفكرة مع نف�سه.
أعدك� ،س�أجلب الطعام.
•� ِ
حمل معه م�صباح ًا يدوي ًا.
حلقت به جلبة كالب حتى نهاية ال�شارع .و�صل امل�ستودع؛ �ش ّد القفل
بيده اليمنى و�أدخل ر�أ�س املربد يف الرزة ،حرك ذراعه عدة مرات
حتى ا�ستجاب.
فتح الباب مواربة ودخل.
كان املمر مظلم ًا .راح يحرك امل�صباح مينة وي�سرة بحث ًا عن

قصة قصيرة جدًاا

�صناديق امل�ؤن .م�شى بحذر حتى و�صلّ ،
وهم
لف حاجته يف لفافة ّ
باالن�صراف .
ظهر ِظ ٌّل �أمامه ،قفز متخذ ًا و�ضعية الت�أهب.
 لن تخرج من هنا. �أرجوك ،دعني �أذهب.ت�شبث احلار�س بدرفتي الباب ،حاول املُ ْع ِ�سر �إزاحته جانب ًا .تعاركا
حتى بد�آ بفقدان قواهما.
زفر احلار�س حنق ًا ،وثب على ظهر خ�صمه ف�سقطا مع ًا.
ثناثرت على الأر�ض حبات �أرز وتدحرجت زجاجة حليب.
نظر كل منهما يف عيني الآخر...
�أفلتَ احلار�س يده من قمي�ص الأخري.
جم َع ما �سقط من لفافته؛ جمرجر ًا قدميه للخارج ،يتح�س�س رعاف
�أنفه...
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مقاالت أدبية وثقافية

بدايتي مع
القراءة
حممد �إبراهيم ال�صومايل  -ال�سودان
بعد ع�شرين عام ًا من �صداقة الكتب �أت�ساءل ما الذي منحتني �إياه
الكتب ،وهل حلياتي �أن ت�أخذ �شك ًال وم�سار ًا �آخر لوال اهتمامي بها؟ ما
�أعرفه �أنها مل تعد جمرد هواية �أو ت�سلية مللء �أوقات الفراغ ،بل هي
�أ�سلوب حياة ،لهذا ال �أفكر كثري ًا فيما �إذا كانت الكتب قادرة على تغيريي
للأف�ضل �أو للأ�سو�أ� ،أعرف فقط �أن للكتب دور ًا كبري ًا يف توجيه حياتي
وعالقاتي بالآخرين وبرتتيب �أولوياتي ..فالكتب ت�شغل مكانها املادي
واملعنوي من حياتي� ..إنه حب الكتب ما يجعل �شاب ًا يف�ضل مث ًال �شراء
كتاب على �شراء حذاء جديد ،وهو ما يجعلك ِّ
تف�ضل قراءة الكتاب على
اخلروج يف نزهة ،و�شراء كتب قر�أتها ولكنك ترغب بامتالكها ور�ؤيتها
بني كتبك ..فكثري من الكتب التي جمعناها مل نقر�أها بعد ورمبا لن
نقر�أها �أبد ًا ولكن ي�سعدنا وجودها.
نحن ال نلوم هواة جمع الطوابع وال هواة جميع العمالت وال حمبي
التحف والآثار على هواياتهم فلماذا ن�شعر �أننا غريبو الأطوار �إن قمنا
بجمع الكتب وملاذا علينا �أن ن�شعر بالذنب �إن مل نقر�أها من الغالف
للغالف؟
�أعرتف �أنني يف الوقت الذي مل تكن لدي القدرة املادية على �شراء الكتب
كنت �أقر�أ �أكرث ،كنت �أزور �إحدى املكتبات العامة مرة يف الأ�سبوع ورمبا
�أكرث ،لأ�ستعري كتاب ًا و�أعيد �آخر �أنهيت قراءته ورمبا قمت بن�سخه عندي
بتحد ،هناك الكثري من الكتب التي �أحلم
�أي�ض ًا ،كانت امل�س�ألة �أ�شبه ٍ
بقراءتها ونظام املكتبة ال ي�سمح ب�إعارة �أكرث من كتاب واحد كل مرة!.
لو حاولت اليوم تذكر عدد الكتب التي ا�ستعرتها وقر�أتها ومقارنتها
بالكتب التي �أمتلكها وقر�أتها لكانت النتيجة خمجلة ،لكني �أعلل نف�سي
بكلمات بورخي�س الذي يقول �أنه يحب �أكرث تلك املجلدات والكتب التي
مل يقر�أها بعد لأنه يعرف �أنها �ستكون هناك بانتظاره يف �شيخوخته يف
ليايل ال�شتاء الباردة الطويلة.
�أحب الكتب و�أحب �أكرث ق�ص�ص ع�شاق الكتب وحمبيها وجامعيها..
�أحب �أن �أعيد قراءة �سرية ياقوت احلموي الذي بد�أ حياته و ّراق ًا عا�شق ًا
للكتب فملأ رفوف دكانه بها وراح ين�سخ ويقر�أ لكن حب ال�سفر والرتحال
�أبى �أن يربطه مبكان واحد فرتك دكانه ومكتبته ليتابع جتواله وجمعه
للمزيد من الكتب من جميع �أرجاء البالد التي يزورها� ..أحب دون
كيخوت وع�شقه للروايات فرغم �أنها جعلته �إن�سان ًا غري مت�صالح مع
واقعه وعامله� ،إال �أنها منحته عالج ًا �سحري ًا �ضد تعا�سة احلياة ،فعندما
مير ب�أ�شد الظروف يتذكر مقطع ًا من كتاب كان قد قر�أه وميثل متام ًا
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معاناته الراهنة فين�سى حزنه كما يخربنا �سريفانت�س يف روايته« :وجد
دون كيخوت �إذن نف�سه غري قادر على احلركة ،فقرر اللجوء �إىل دوائه
املعتاد ،و�أعني به التفكري يف فقرة من فقرات كتبه»..
�أحب املقاطع التي متر يف رواية �أو كتاب وحتكي عن حب الكتب
وو�صفها.
�أ�شعر مبيل ملحبة �أي �شخ�ص ملجرد �أنه يحمل كتاب بيده وميتلكني
الف�ضول لأعرف عنوان الكتاب الذي يقر�أه غريب يجل�س على مقعد
يف حديقة ..و�إن كان يقر�أ كتاب ًا �سبق يل قراءته فال يعود ذلك الغريب
غريب ًا �أبد ًا كما تقول  Eman Samيف كتابها ادب الر�سائل «�إيل
ذلك الغريب الذي مع الوقت �أ�صبح قريب ًا».
�أحب الكتب امل�ستعملة� ،أع�شق الكتب املهرتئة ،امل�صف ّرة املت�ساقطة
الأوراق ،ال �أرتاح للطبعات الفاخرة والأوراق املل�ساء والغالف الفني،
هذه الكتب تنفرين ال �أ�ستطيع التعامل معها وال قراءتها ب�أريحية وود،
حتى الكتابة يف هوام�شها ت�شعرك �أنك ت�شوهها وجترحها وتعتدي على
خ�صو�صيتها ..بينما الكتب امل�ستعملة فهي متنحك احلق بالكتابة على
�أي فراغ مل يكتب عليه بعد ،وحتديد �سطورها وثني �صفحاتها كما يحلو
لك لي�صبح الكتاب كتابك فع ًال وي�شبهك �أنت.
الق�سم الأكرب من مكتبتي يحوي كتب ًا م�ستعملة� ،أول �شيء �أفعله عندما
�أ�شرتي كتاب ًا م�ستعم ًال �أن �أقلب �صفحاته لأكت�شف ما تركه �آخر قارئ
للكتاب قبلي� ،أغلبهم يرتكون �أ�سماءهم على ال�صفحة الأوىل وعام
امتالكهم للكتاب ،لدي كتب ُكتبت عليها تواريخ ت�سبق تاريخ ميالدي،
وبني �صفحات الكتاب قد �أجد بطاقة ،ورقة ،قائمة م�شرتيات ،بيت
�شعر� ،سطور حمددة ،تعليقات يف الهوام�ش� ..إنها متعة م�ضاعفة �أن
تقر�أ كتاب وتقر�أ كيف قر�أ غريك الكتاب..
ال �أذكر �أين قر�أت يوم ًا كتب ًا يف التنمية الب�شرية وتطوير الذات ،لي�س
تقلي ًال من �أهميتها وال اعتقاد ًا ب�أين ال �أحتاج لتطوير وتنمية ،ولكني
فقط �أظن �أن الوقت الذي �س�أ�ضيعه يف تغيري �شيء ال �أعتقد �أين �س�أفلح
كثري ًا يف تغيريه� ..أف�ضل يف الوقت الذي �س�أقر�أ فيه عن كيفية التعامل
مع الآخرين وكيفية اكت�ساب الأ�صدقاء وكيفية الت�أثري فيهم� ،أن �أقر�أ
اعرتافات كاتب مل متنعه القراءة والكتابة من الوقوع يف الأخطاء
واالعرتاف بها!
كذلك مل �أقر�أ من كتب �أجاثا كري�ستي والق�ص�ص البولي�سية بكل �أ�شكالها
�شيئ ًا يذكر ،رمبا ق�صة واحدة لأجاثا كري�ستي و»�شيفرة دافن�شي» فقط،

ال �أعتقد �أن قراءة  100ق�صة لأجاثا كري�ستي تختلف عن قراءة ق�صة
واحدة لها! ميكن م�شاهدة فيلم �أو م�سل�سل حتقيق كاملفت�ش كونان ويفي
بالغر�ض! كذلك كتب اخليال العلمي ال �أ�ستطيع قراءتها فالواقع فيه
من العجب ما ميلئ جملدات ب�أكملها وال حاجة الخرتاع كواكب وعوامل
�أخرى لنبحث عن املتعة والده�شة فيها!
�أحب اليوميات وال�سري الذاتية واملذكرات واالعرتافات والر�سائل
واحلوارات الأدبية ..كل عنوان يحوي �إحدى هذه الكلمات �أو كلمات
مثل «حب ،حرب ،ح�ضارة ،حياة ،ثقافة ،علم نف�س ،فل�سفة ،جمال،
مو�سيقى ،فن ،تاريخ» �ألتقطه دون تردد وبغ�ض النظر عن ا�سم م�ؤلفه..
مك�سيم غوركي هو الكاتب الذي قر�أت له كتاب ًا واحد ًا «الأم» ثم رحت
�أقر�أ جميع ق�ص�صه ومذكراته بنف�س املتعة والده�شة التي ي�ستحقها
�إن�سان يعرب عن نف�سه قائ ًال« :ثمة كلب يعوي يف روحي» ..وكذلك حنا
مينا بعد �أن قر�أت له «ال�شراع والعا�صفة» رحت �أبحث عن رواياته
القدمية واحلديثة لكنه خيب ظني فلم يعد �إنتاجه احلديث �سوى اجرتار
لع�صره الذهبي املتمثل يف رواياته الأوىل..
• متى بد�أت القراءة؟!
مع �أول ف�شل درا�سي �أواجهه ..ففي املرحلة الثانوية كان ميلي للمواد
الأدبية �أكرب من ميلي للمواد العلمية التي ف�شلت فيها ف�ش ًال ذريع ًا..
فكنت �أجمع املناهج الدرا�سية املقررة يف اللغة العربية للمراحل
املتقدمة ،وهي الكتب الوحيدة التي كانت متوفرة لدي حينها ،و�أقر�أ كل
ما ورد فيها من �شعر ونرث وما زلت حتى اليوم �أحتفظ بذلك الدفرت
الذي جمعت فيه �أبيات ال�شعر التي قر�أتها لأول مرة وك�أين �أقع على كنز
مل ي�سبقني �أحد الكت�شافه!
يف ذلك الدفرت و�ضعت �أ�سماء الأدباء ممن كانت �أ�سما�ؤهم ترد
كثري ًا يف املناهج الدرا�سية ،كالعقاد وطه ح�سني وادري�س حممد جماع
واملنفلوطي وحممد م�صباح الفيتوري وجربان خليل جربان وحممد
مهدي اجلواهري وغريها من الأ�سماء التي كانت تبدو يل من خالل
الن�صو�ص الر�سمية املخت�صرة� ،أ�شبه بتماثيل حجرية �صامتة علينا
ل�سبب ما �أن نعرتف بعظمتها وك�أنها مل تكن يوم ًا ب�شر ًا تخا�صم وتغ�ضب
وتفرح وحتيا ،فكان هديف الأول �أن �أتعرف على هذه الأ�سماء كب�شر
حقيقيني ولي�س ك�أحجار �أثرية..
يف املرحلة اال�سا�سية ويف ال�صف ال�ساد�س بالتحديد كانت �سعادتي
الكربى باكت�شاف وجود مكتبة كبرية ملت�صقة باملدر�سة حتوي كل �أنواع
الكتب والروايات والدواوين ال�شعرية� ،أذكر يومها كيف كررت �س�ؤايل
ل�صاحب املكتبة �إن كان با�ستطاعتي ا�ستعارة «�أي كتاب �أريد؟» ..نعم �أي
كتاب! .و�أذكر �سعادتي يوم عدت لأول مرة وقد ا�ستعرت كتاب ًا ال عالقة
له باملنهاج الدرا�سي ..كنت �أخفي الرواية بني الكتب الدرا�سية و�أع ُد
نف�سي بقراءتها مبجرد �أن �أنهي ال�ساعات املحددة للدرا�سة ،عندها
�أكافئ نف�سي ب�ساعات من القراءة املمتعة قد متتد حتى منت�صف الليل
و�أذكر ده�شة �أمي و�شعورها باخليبة عندما تكت�شف �أن تلك ال�ساعات
التي كنت �أق�ضيها م�ستغرق ًا يف الدرا�سة �إمنا هي يف قراءة رواية! رمبا
لذلك كانت القراءة حينها �أكرث متعة وتكثيف ًا!
لطاملا �شعرت �أن الكتب كاملالب�س ،ما ينا�سبنا يف عمر معني ال ينا�سبنا
عندما نكرب ،فالكتب التي اعتدت قراءتها يف ال�ساد�س ع�شرة من عمري
مث ًال ال �أفكر �أبد ًا بقراءتها اليوم ..يف تلك الفرتة �أدمنت على روايات
يو�سف ال�سباعي� ..أ�سخر من نف�سي اليوم عندما �أذكر كيف كنت �أ�شعر

باال�ستغراب والده�شة وال�صدمة عندما �أكت�شف حبكة الرواية التي تقوم
على اخليانة والعالقات الإن�سانية املعقدة ..ال �أعتقد اليوم �أين قادر على
قراءة نف�س الروايات التي قر�أتها يف تلك املرحلة الرومان�سية�« :سارة»،
و»الأجنحة املتك�سرة» ،و»الأرواح املتمردة» ،و»دمعة وابت�سامة» ،و»زينب»،
و»دعاء الكروان» ،و»�شجرة الب�ؤ�س» ،و»املعذبون يف الأر�ض» ،و»الأيام»،
و»جمدولني»..
من املمتع �أن جتعلنا الكتب نكت�شف كم تغرينا! يف الع�شرين من عمري
قر�أت رواية «جني �آير» ل�شارلوت برونتي يف نهار وليلة بكيت فيها ب�شدة
عندما و�صلت �إىل نهايتها ،هذه الرواية لو قر�أتها اليوم ل�سخرت من
�سذاجتها وكم املبالغات وامليلودراما التي فيها ..لدرجة �أن ي�صدق �شاب
ع�شريني �أن نداء عا�شق ما يف جوف الليل �سي�صل بال �شك م�سامع
حبيبته حتى و�إن كان يبعد عنها �آالف الأميال!
يف مرحلة تالية لرومان�سيات الأدب بد�أت �أ�سماء جديدة تدخل
دفرتي� :شك�سبري ،ت�شارلز ديكنز ،مارك توين ،جورج برنارد�شو،
موليري ،جو�ستاف فلوبري ،ت�شيخوف ،مك�سيم غوركي ،ليو تول�ستوي،
د�ستويف�سكي ...كلها دخلت قائمة ما يجب اكت�شافه وقراءته ..يا �إلهي
كم هو ممتع ذلك ال�شعور ب�إدراك �أن جهلك ما زال �شا�سع ًا و�أن الأ�شياء
التي ترغب بالتعرف �إليها هي الوحيدة التي تنمو وتزداد مع كل معرفة
جديدة حت�صل عليها ..اجلهل لذيذ!
مل �أفكر يوم ًا بالكتاب التايل الذي �س�أقر�أه ومل يحدث �أن طلبت من �أحد
قائمة ب�أ�سماء كتب يقرتح علي قراءتها ،ال �أحب �أن �أفر�ض على نف�سي �أية
قوائم بل �أترك الكتب تن�ساب من تلقاء نف�سها ،فالقراءة عندي كالطعام
واملالب�س ف�أنت لن ت�أكل ما مل ت�شتهيه نف�سك ولن ترتدي �إال ما ينا�سب
مقا�سك وذوقك ..كما �أن كل كتاب نقر�أه يعترب مر�شد ًا للكتاب الذي
يليه فهو يدلك على م�سار جديد وي�ضعك �أمام كم هائل من اخليارات
واملفاج�آت اجلديدة..
�أ�ؤمن �أن لكل كتاب وقته ومهما طال انتظاره �سي�أتي الوقت املنا�سب
لقراءته� ..أذكر �أين كنت يف �إحدى الفرتات �أمر مبرحلة انتظار ،مل �أكن
قادر ًا على فعل �أي �شيء �سوى االنتظار ..اخرتت حينها رواية «احلرب
وال�سلم» لتول�ستوي ،هذه الرواية ال�ضخمة  -بجزئيها  -التي تتجاوز
الألف �صفحة �أنا مت�أكد �أين ما كنت لأمتكن من قراءتها لو مل �أكن يف
ذلك احلني يف حرب نف�سية مع الوقت ..فعندما نكون �سعداء ي�صبح
الوقت �أق�صر ولن يكون ب�إمكاننا حينها قراءة كتاب بهذا احلجم..
بع�ض الكتب حتتاج �أن نكون تع�ساء لنتمكن من قراءتها!
هناك �أوقات ن�شعر فيها بالهزمية ،علينا حينها البحث عن كتب متدنا
بطاقة �إيجابية ..حينها �أٌقر�أ روايات �أحالم م�ستغامني �أو غادة ال�سمان
�أو حنان ال�شيخ �أو ليلى بعلبكي �أو كتاب مثل «طعام� ..صالة ..حب»..
يف بدايات ت�أ�سي�سي ملكتبتي ال�صغرية كنت �أحب عر�ض كتبي �أمام
الآخرين وكنت ال �أمانع �أبد ًا ب�إعارتها� ،إىل �أن اكت�شفت �أن �أغلب من
ي�ستعري كتبك يريد قراءتك ال قراءة الكتاب ،يريد معرفة ما تقر�أ و�أي
ق�صة حب ترى نف�سك فيها ،هذا الف�ضول املقزز ال عالقة له بحب
تو�صلت لقناعة عدم
القراءة وال الكتب� ،إنه «جحيم الآخرين» فقط ،لهذا ّ
عر�ض كتبي �أمام �أحد و�إخفاءها كما يخفي �أحد عالقة ع�شق حمرمة،
فال الكتب املعارة تعود وال الفائدة التي ترجو نقلها لغريك ت�صل..
متى �أقر�أ؟ كل الأوقات التي تخلو من متاعب احلياة وال�سعي لأجلها هي وقت
للقراءة و�أجمل القراءات تلك التي ت�أتي مع هدوء ال�صباح ورائحة القهوة..
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القص في القرآن الكريم:
بالغة
ّ

من براعة اإلعجاز إلى
جماليــــــــــــات التلقـــــــــي
قراءة في كتاب «بالغة القص في القرآن
الكريم وآفاق التلقي» لسعاد الناصر

كريـم الطيبـي  -اململكة املغربية

باحث يف البالغة وحتليل اخلطاب.

توطئة:
�شكل القر�آن الكرمي منبتًا خ�صي ًبا لتكاثر الدرا�سات وتنا�سل الأبحاث
التي ت�شتغل على مقاربة خ�صائ�صه البالغية ومقوماته الفنية والبنائية،
ولعل هذا راجع �إىل كون الن�ص القر�آين ن�ص ًا معجز ًا ال مثيل له ،يخالف
�شرائع الأنواع الأدبية ال�سائدة يف ال�ساحة الثقافية العربية ،ويهدم �آفاق
التلقي املنظمة للوعي اجلمعي وقتئذ .وتتحني مقاربة الن�ص القر�آين
بتحينّ الأ�سئلة املطروحة حوله ،وجتدّد الت�أمل فيه ،وا�ستحداث �أدوات
و�آليات املقاربة التي ُتطبق عليه .وت�أتي درا�سة الأ�ستاذة �سعاد النا�صر
املو�سومة ب« :بالغة الق�ص يف القر�آن الكرمي و�آفاق التلقي» بو�صفها
لبنة �أخرى تن�ضاف �إىل �صرح الأبحاث التي تناولت بالغة القر�آن.
ونروم يف هذه ال ُوريقات الوقوف عند هذا الكتاب ،حماولني ر�صد �أهم
الق�ضايا التي عاجلتها الدكتورة �سعاد النا�صر فيه.
•التعريف بالكتاب:
يقع كتاب الدكتورة �سعاد النا�صر الذي ُن�شر �ضمن �سل�سلة «كتاب الأمة»
التي ت�صدر عن �إدارة البحوث والدرا�سات الإ�سالمية بقطر ،يقع يف
مائة وخم�س و�أربعني �صفحة من القطع املتو�سط ،ومو�ضوع الكتاب
من خالل عنوانه« :بالغة الق�ص يف القر�آن الكرمي و�آفاق التلقي» هو
البحث عن بالغة الق�صة القر�آنية بو�صفها نوع ًا �أدبي ًا ثاوي ًا يف كتاب اهلل
تعاىل ،بيد �أن الق�ص�ص القر�آين يختلف عن الق�صة مبفهومها الأدبي،
تقول �أم �سلمى« :يجب �أن ندرك بداية �أن الق�ص القر�آين ال يخ�ضع
بال�ضرورة ل�شروط الق�ص الإن�ساين؛ لأن مبدعه هو اهلل عز وجل ،الذي
�أبدعه لأغرا�ض دينية وجمالية ومعرفية� »...إن اختالف املبدع وت�ضارب
الغايات جعال الق�صة القر�آنية تت�سم مبي�سم خا�ص ومتميز ،الأمر الذي
يكلف القارئ تل ّم�س بالغة «خا�صة» تخ�ضع لها الق�صة القر�آنية.
• ق�ضايا الكتاب:
يعالج الكتاب ،قيد القراءة ،جملة من الق�ضايا التي تتعلق ببالغة
الق�صة يف القر�آن الكرمي ،وما يثري انتباه القارئ �أن الناقدة كانت وفية
لنوامي�س البحث الأكادميي� ،إذ �إنها تلتزم بت�أطري مباحثها بتعريف
امل�صطلحات املفاتيح يف الدرا�سة حتى ي�سهل على القارئ ت�أثيث �أفق
تفاعله مع م�ضامني الكتاب ،ويتبدى هذا يف ال�شق املو�سوم ب «جتلية
املفاهيم» حيث قامت الباحثة بتقدمي ت�صورها للبالغة ،مقدّمة،
بد ًءا ،الداللة اللغوية التي تواترت يف املعاجم العربية القدمية والتي
حت�صر البالغة يف معنى الو�صول واالنتهاء ،لتعر�ض ،بعدئذ ،التعريف
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اال�صطالحي القدمي امل�شهور وهو« :مطابقة الكالم ملقت�ضى حال من
ُيخاطب به ،مع ف�صاحة مفرداته وجمله ،و�إ�صابته مواقع االقتناع من
العقل ،والت�أثري من القلب ».وتتفق النا�صر مع عبد القاهر اجلرجاين
يف �أن «العمدة يف �إدراك البالغة هو الذوق والإح�سا�س الروحاين».
�أما بالن�سبة ملفهوم «الق�ص القر�آين» فت�صور الكتاب يحدده بناء على
تقييدات خمتلفة املنابع� ،أولها علم التف�سري الذي و�ضح املق�صود مبعنى
الق�ص�ص �أي «جمموع الكالم امل�شتمل على ما يهدي �إىل الدين ،وير�شد
�إىل احلق ،وي�أمر بطلب النجاة ».وثانيها الدرا�سات احلديثة التي ت�س ّيج
الق�صة بثالثة خ�صائ�ص (�أنها ملفوظ ق�ص�صي �شفوي �أو مكتوب� ،أنها
حكاية� ،أنها فعل للق�ص �أو ال�سرد) ،وثالثها علم ال�سرد الذي يح�صر
هو الآخر مفهوم الق�ص يف �أمور ثالثة(:امل�ضمون ال�سردي ،طريقة
ال�سرد� ،أطراف عملية ال�سرد /ال�سارد ،ال�سرد ،امل�سرود له) .واملفهوم
الأخري الذي ت�صدت له الباحثة هو «التلقي» الذي تعاملت معه بفل�سفة
خا�صة حيث اعتربته «من �صميم املفهوم الر�سايل للدعوة» ،واعتربت
تلقي الإن�سان للقر�آن معناه «�أن ي�صغي �إىل اهلل يخاطبه ،فيب�صر حقائق
الآيات وهي تتنزل على قلبه روح ًا ،وبهذا تقع اليقظة والتذكر ،ثم يقع
التّخلق بالقر�آن» واملالحظ �أن امل�ؤ ِّلفة يف تعاملها مع الق�صة القر�آنية
تتجاوز القطوف الدانية ،واملعاين اجلاهزة لتطوف يف الأمداء الف�سيحة
بنظرتها ال�صوفية وهو ما �سن�ست�شفه يف �إطار احلديث عن مقاربتها
لنماذج من الق�ص�ص القر�آين.
وقد تطرق الكتاب �أي�ضا لأغرا�ض الق�صة القر�آنية ،وح�صرتها الأ�ستاذة
النا�صر يف ثالثة فروع:
• فرع ديني :جعل من الق�صة القر�آنية �أداة يف ن�شر الدعوة واتخاذ
العربة.
• فرع معريف :وم�ؤداه اعتبار الق�صة القر�آنية و�سيلة لتقدمي املعرفة عن
الكون واحلياة والإن�سان.
• فرع جمايل :واملق�صود به �أدبية الق�صة القر�آنية وما حتفل به من
�أ�ساليب فنية ،وقوالب تعبريية جميلة.
ومن الق�ضايا التي ُطرحت يف �صفحات الكتاب� ،أي�ضا ،خ�صائ�ص املادة
الق�ص�صية املوجودة يف كتاب اهلل عز وجل ،حيث �أكدت الناقدة �أن
املادة الق�ص�صية ال حت�ضر يف �سورة معينة من القر�آن الكرمي و�إمنا هي
«مبثوثة على طول م�ساحته ،يف �أغلب �صوره» ومن مميزاتها – ح�سب
النا�صر -الكرثة وال َتّكرار والتذييل واالنتقاء وهيمنة ال�سارد الذي هو

اهلل عز وجل على ال�شخ�صيات والأحداث.
وغايات تروم حتقيقها ،الأمر الذي
وال �شك �أن للق�ص�ص القر�آين مقا�صدَ
ٍ
جعل الباحثة تقف يف مبحث من مباحث الكتاب عند هذه املقا�صد ،وقد
مق�صدي «التزكية والتدبر» ،وهذان املق�صدان « ي�شرتكان
�أجملتها يف
ْ
كالهما يف تربية النف�س على الطاعات ،وتنزيل الأحكام والقيم على
الواقع املعي�ش» ومق�صد ال�صدق واحلق ،ومق�صد احل�سن واجلمال.
بالغة الق�ص القر�آين:
•
ِانربى الف�صل الثاين واملو�سوم ب «بالغة الق�ص وجمالية التلقي»
لتجلية املقومات البالغية التي متتاز بها الق�صة القر�آنية ،ولإبراز
ت�سلحت الباحثة برت�سانة من املفاهيم النقدية والأدوات
هذه املقومات ّ
الإجرائية امل�ستقاة من م�ضمار «ل�سانيات الن�ص» التي ت�سعى  -ح�سب
ت�صورها � -إىل «حتليل البنى الن�صية وا�ستك�شاف العالقات الن�سقية
املف�ضية �إىل ات�ساق الن�صو�ص وان�سجامها والك�شف عن �أغرا�ضها
التداولية» .وقد توقفت �سعاد النا�صر ،لتبيان بالغة الق�ص�ص القر�آين،
عند جمالية االن�سجام والتنا�سب ،وذلك يف �سورتي «الكهف» و»يو�سف»،

وتتحقق هذه اجلمالية من خالل ما يتمي ّز به القر�آن الكرمي من تنا�سق
وت�شابك وات�ساق .و�إ�ضافة �إىل هذا متيزت الق�صة القر�آنية ببالغة
الت�صوير والت�شخي�ص حيث برعت الق�صة القر�آنية يف ت�شكيل ال�صورة
وتقدمي ف�ضاءات معربة ومثرية .ثم ن�صل �أخري ًا �إىل املقوم الأخري الذي
�أ�سهم يف تكوين بالغة الق�صة القر�آنية ،ويتعلق الأمر بظاهرتي الإيجاز
واحلذف ،وما ت�ضطلعان به من جمالية فنية وت�أثريية.
• مناق�شة لت�صور الكتاب:
�إن قراءتنا لكتاب الدكتورة النا�صر جعلنا نعمق نقا�شنا يف ت�صوره،
ونقارع بع�ض ما جاء يف �صفحاته ،وما نتفي�أه هو ف�سح �آفاق هذا املو�ضوع
لإغنائه وتعميق البحث فيه ،فهو طرح ال ميكن �أن جتف �أقالم الباحثني
فيه؛ ففي القر�آن الكثري من الأكمام التي حتتاج من يفتقها .ومن امل�سائل
التي �آثرنا الإف�صاح عنها نذكر:
• �إن عنوان الكتاب �شامل وعام يوهم القارئ ب�أن الأ�ستاذة النا�صر
�ستتحدث عن بالغة الق�ص يف القر�آن الكرمي كام ًال ،وهو ما ال يتحقق
لقارئ الكتاب� ،إذ �إنها اكتفت مبقاربة بع�ض ال�سور حين ًا ،ودرا�سة بع�ض
الآيات القر�آنية حين ًا �آخر .ولو ُق ّيد املنت يف العنوان لكان �أجدى و�أ�سلم.
• ينطلق ت�صور الكتاب من اعتبار الق�صة القر�آنية ن�ص ًا ال خطاب ًا،
الأمر الذي جعل الناقدة تعتمد على ما �أتاحته «ل�سانيات الن�ص» من
مفاهيم و�أدوات �إجرائية يف مقاربة الن�صو�ص .وال �شك �أن هذا املنحى
يغفل بع�ض ًا من املقومات البالغية التي ت�ش ّكل �أ�سا�س البالغة كال�سياق
التوا�صلي الذي ي�سهم يف ا�ست�شفاف بالغة الق�صة القر�آنية؛ لأن القول
«ببالغة اخلطاب حتتم على الدار�س جتاوز و�صف بنياته اللغوية
املعجمية والرتكيبية �إىل البحث عن عنا�صر �أخرى م�ساهمة يف حتقيق
التوا�صل» بني اهلل عز وجل واملتحاورين يف القر�آن الكرمي� .إن التعامل
مع الق�صة القر�آنية بو�صفها بنية مغلقة معزولة وقائمة بذاتها يلغي
�إمكانية الإم�ساك بالأغرا�ض والغايات التي ت�ضطلع بها ،ويجعل �أفق
التلقي حم�صو ًرا يف الإمكانات اجلمالية والتخييلية التي متتاز بها.
• البالغة املعتمدة يف الكتاب هي بالغة جمالية �صرف ،تتوقف عند
امل�ستويات اال�ستطيقية التي حتفل بها الق�صة القر�آنية .وعلى الرغم
من �أن الباحثة �سعاد النا�صر تبنت «البالغة الرحبة» التي هي «�سبيل
الإقناع والإمتاع» �إال �أن مدونة الدرا�سة ت�ؤكد ان�صرافها �إىل تذوق
جماليات الق�ص�ص القر�آين ،واكتناه �سماتها الفنية الداخلية ،واحلق �أن
الوقوف عند بالغة الق�صة القر�آنية ي�ستوجب مالم�سة �أبعادها التداولية
احلجاجية ،يقول الدكتور حممد م�شبال« :ال ن�ستطيع �أن نف�صل يف بالغة
القر�آن بني البعد الت�صويري اجلمايل وبني البعد احلجاجي التداويل،
فهي تقوم على هذا التالزم ،وال يجوز ح�صرها يف �أحدهما» .
• خامتة:
لقد ت�صدّت الناقدة ملو�ضوع فتق الكثري �أكمامه ،بيد �أنها حاولت �أن
ت�ضفي اجلدّة يف تناولها له ،وقد حاولنا ت�سليط ال�ضياء حول �أهم
الق�ضايا التي عوجلت يف هذا الكتاب ،ملا له من �أهمية يف النظر �إىل
القر�آن الكرمي بنظرة متجددة تقوم على ما تتميز به الأ�ستاذة النا�صر
من ت�أمالت �صوفية واهتمامات جمالية ،حماولة منها تب�صري القراء
مبا يحفل به هذا الكتاب العظيم من قيم �إن�سانية نبيلة ،و�أ�س�س جمالية
بديعة بعد �أن ا�ست�شعرت �أننا «فقدنا �إن�سانيتنا» ،ولعل الرجوع �إىل كتاب
اهلل وحماورته والت�أمل يف م�ضامينه وتدبرها قمني ب�أن يعيد �إن�سانيتنا
�إلينا ويهدينا للتي هي �أقوم و�أح�سن.
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األسلوبية والتعبير اإلبداعي الحزين في المجموعة
القصصية األولى للكاتبة العراقية

ميادة حمزة الحسيني:
(حكايات من مدينتي)

�سعد ال�ساعدي  -العراق
عن دار املنت للطباعة والن�شر يف بغداد �صدرت قبل عام املجموعة
الق�ص�صية االوىل للكاتبة املو�صلية ميادة حمزة التي توثق فيها جرائم
ع�صابات داع�ش يف مدينة املو�صل و�آثار الدمار الذي حلق الب�شر قبل
احلجر.
و�إذا كنا نعلم �أن من جمموع �أفكار وم�شاعر نف�سية ت�صل �إىل ح ّد
االنفعال ،كيف ينطلق الكاتب اىل م�شروع كتابته ب�أ�سلوبه الأدبي الذي
يريد ،ف�إنه من هناك ي�شتغل على وظيفة �إنتاجية تخرج �أخري ًا �أمام
العيان على �شكل منجز �أدبي� ،أو �إعالمي معني يقرر م�ستواه الإبداعي،
�أو بالعدم من يقع بني يديه ذلك الإجناز �سواء كان ناقد ًا� ،أو قارئ ًا
متابع ًا ملا ُي َ
ن�شر يف �أية و�سيلة �إعالمية متاحة �أمامه.
الكاتبة ميادة حمزة ال تختلف عن غريها فيما ت�سعى �إليه من �إيجاد
لتج�سد بكلمات ما جرى يف
�صورة �إبداعية حدّدت �ألوانها م�سبق ًا ِّ
مدينتها املو�صل بعد �أن �سيطرت عليها ع�صابات داع�ش الإجرامية،
ف�أخرجت لنا �صور ًا خا�صة عن احلياة الفردية واجلماعية ،ما بني
حمادثات و�آهات ،وم�شاعر حزينة �ضمن باكورة �أعمالها الق�ص�صية
(حكايات من مدينتي) وهي عبارة عن �سيناريوهات ق�ص�صية جاءت
بني خواطر وو�صف دقيق ملا عا�شته هي �شخ�صي ًا ،و�سمعته يف �ساعاتها
الطويلة هناك.
لقد عادت بنا الكاتبة من جديد �إىل (ال�سجع ) اجلميل يف بع�ض
ق�ص�صها بعد �أن ابتعدت عنه الكتابات احلداثوية ،فنجده يف الكثري من
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ق�ص�صها �سردته بطريقة فنية �سهلة الآخذ بعيد ًا عن التعقيد والرتميز،
�أو ما كان ُي�س ّمى ب�سجع الك ّهان .جاءت بلغة (�شعرونرثية) وازنت بها
كتاباتها وحبكة ال�سرد ب�سهولة بالغة من �أجل �إي�صال ر�سالة �إىل املتلقي
بال عناء ،رغم ما حتمله تلك الر�سالة من �أحزان ،وجراحات دامية
ظ ّللت ن�صو�صها.
النهايات الواحدة بحرف مو�سيقي واحد جعل التنا�سق والتناغم اللفظي
وحتدّد م�سارها اجلديد ،وهي تخو�ض
يف كتاباتها يخرج عن امل�ألوفِ ،
جتربة الكتابة االحرتافية لأول مرة .
وكلما حاولت اخلروج من (ال�سجيع) عادت �إليه من حيث ال ت�شعر
بتقطيعات ،ومقاطع غري منقو�صة الفوا�صل والبيان الوا�ضح جد ًا
بجمالية بالغية كظاهرة فنية ح�ضرت هنا بقوة يف :حكايات من
مدينتي ،ب�سرد نرثي ان�شائي متني ،يف حني غ ّردت عرب ق�ص�ص كثرية
�أخرى بال عالمات �سجعية مقيدة� ،أو حاجزة للن�ص لتكتب ب�أ�سلوبها
احلر املفتوح ،كما يف ق�صة �أمل الروح� ،أنفا�س حتت الرتاب ،روح دالل،
وال �أريد ان اموت؛ التي تقول يف مقطع منها:
(ما ح�صل عندما و�صلت بنا خطانا اىل بداية ال�شارع؛ انفجار كبري
َّ
هز �أرجاء املكان ،مل نعلم ماذا جرى ،مثل عا�صفة م ّرت وتركت �أثر ًا
كبري ًا ..بعد اجنالء غبارها و�ش ّرها املميت� ،سقط اجلميع على الأر�ض،
وتطايرت �أ�شالء ،ونزفت دماء.)..
يف (�صباح العيد) ت�ص ّور الكاتبة �أحد امل�شاهد:

(عجينة خبز على قطعة من حديد فوق �أعواد من اخل�شب املحرتق،
وخيوط من النار تكاد تنطفئ �إذا ما م ّرت عليها ن�سمة هواء ،يجل�س
بقربها طفالن ينتظران ن�ضوج خبزتهما كي ي�أكال منها قطعة لن ت�س ّد
اجلوع ،ولكن ال بديل لهما منه).
مفردات ميادة حمزة  -يف بع�ض الأحيان – مبقطع من �أحد ق�ص�صها
ميكن ان ت�شكل ق�صة ق�صرية جد ًا ،كاملة املعنى.
ثم تت�سع تلك اجلمل ال�سردية يف ن�صو�ص �أخرى لت�صل �إىل ق�ص حكائي
يكرب �شيئ ًا ف�شيئ ًا منا�سب ًا مع ق�صر الفقرة وطولها ب�صري ًا ،و�سمعي ًا ملن
يريد �أن يقر�أ ب�صوت م�سموع كما يف الربامج االذاعية التي ت�صلح لها
مثل هكذا ق�ص�ص.
جاءت بع�ض ن�صو�ص الكاتبة قريبة من كونها خاطرة� ،أو ق�صيدة نرثية
�أو �سردية تبوح عن مكنونات وخلجات نف�سية دفينة نابعة من �أر�ض
خ�صبة للكتابة ت ّر�سبت فيها املعاناة التي عا�شتها هي بالذات طيلة �شهور
و�سنوات ،ورمبا �إىل الآن باقية ،ففي (ان�سدال ال�ستار� ،أو م�سرح الدمى)
تتجلى ال�سردية التجديدية بو�ضوح �أكرث:
(م�سرح �صغري على نا�صية الر�صيف ،وطفل يجل�س على �صندوق خ�شب
يرتقب بلهفة ظهور دمى ملونة حتركها خيوط ،ويظنّ �أنها
�أ�صغر منه
ّ
حقيقية كما الب�شر.)...
يف (بوح كف) يالحظ ظهور الن�ص ال�سردي كق�صيدة �أكرث منه نرث
مرت�سل ،تقول يف بوح كف:
(�أم�سكت بكف يده،
وما بني خطوط كفه ،وبوح اجلن
�أطلتُ النظ َر ،ثم ابت�سمتُ ،
وخ�ضت يف ما�ضي قلبه ،والقادم
ال بل ك ّل جوهره ،فتوقفت،
وبد�أتُ �أدقق يف تفا�صيل خطوطه ،فانبهرتُ ،
و�أده�شني ما ظهر فيها
ال بل خفتُ  ،قلت لعلني ت�سرعت.)...

و ّثقت الكاتبة الكثري مما جرى من �أحداث يف مدينة املو�صل العريقة
بح�ضارة نينوى وتراثها وجمالها بعد �أن ّ
حتطم كل �شيء على �أيدي
ع�صابات الإجرام من داع�ش و�أعوانهم .لغتها غنية مبفرداتها،
و�أ�سلوبها ككاتبة واعدة ملرحلة جديدة قادمة على �ساحة الأدب العراقي،
ورمبا العاملي الحق ًا يف حماولة منها لرتجمة ن�صو�صها ،و�إر�سالها خارج
الوطن ك�سفري �سالم ي ّو�صل ر�سالة ال�سالم �إىل العامل.
نحن هنا ال ندر�س �شخ�صية عبقرية �أث َرت ال�ساحة بعطائها الإبداعي
الف ّذ ،لكننا نقف عند موهبة بيئية منتجة ،بعيد ًا عن ا�ستنطاق ن�صو�صها،
لأنها عر�ضت تقريري ًا بال مزاج لعنا�صر �شخ�صية فردية� .إذن جتدر
الإ�شارة هنا لدرا�سة الأدب العراقي الت�صويري الوثائقي بعمق �أكرث من
التي تختنق برمزية فيها الكثري من القتامة و�ضبابية الغمو�ض رغم ما
حتمله الكلمات من رموز اجلمال واالنفتاح.
ً
ً
هنا �أي�ض ًا فر�ض الزمن واملكان نف�سيهما نظريا وعمليا يف حقيقة ال�سرد
املو�ضوعي الذي ال مييل �إىل تراكيب جمز�أة ت�ستدعي نظرة كلية للت�أمل
وفك الرموز� ،أو حماولة �سرب �أغوار الكاتب � -أي كاتب كان؛ حتى
العفوية وا�ضحة كتجني�س فني معتدل� ،أو ب�سيط من خالل ا�ستلهام القيم
واملوروث احل�ضاري والإن�ساين ا�ستح�ضار ًا للواقع ،وهذا ما يدعو القارئ
للمتابعة وال�سري مع الن�صو�ص ،من واحد لآخر بكل ما حمل كقارئ من
خلفية ثقافية ،وبكل ما يحمل الن�ص من بنى ترتاوح مفاهيمها و�أدوارها
بدء ًا من املجتمع ،وال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،مرور ًا بتاريخ وجغرافيا
تلك الطبيعة ،وذلك الواقع� ،إىل �آخر كلمة وقفت عندها الكاتبة التي
فرحت كغريها بتحرير مدينتها و�أنتجت لنا (حكايات من مدينتي)
كبداية مل�شوارها ،وهذا ما ي�ؤكد �أ�سلوبيتها التعبريية املك�شوفة بجمالية
الن�صو�ص احلزينة يف م�ستواها الفني ،واللفظي� ،إ�ضافة للنظم ،واملعنى
مف�صل برز كوظيفة
من�سق �أحيان ًا بانتقاء ّ
امل�ؤثر (الرتاجيديا) مع خيال ّ
اجتماعية..
يف �أ�سلوبها الذي �أحكم خوا�صه ال�صورية ،جنحت ميادة احل�سيني يف
بناء الت�شكيالت التي �أرادتها عرب ذلك الزمن احلزين الذي �صبغته
دماء الأبرياء بطريقة كتابية كال�سيكية  -جتديدية حزينة.
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حدود القراءة
والكتابة والصمت
د� .سعيد بوخليط  -اململكة املغربية
من ال�صعوبة مبكان ،ادعاء حتقيق جناح مثايل ،بخ�صو�ص �إر�ساء حدود
فا�صلة ،بني ثالوث اخللق الأنطولوجي :القراءة ،الكتابة ،وال�صمت.
ثان للقراءة .ال�صمت،
القراءة �أفق مفرت�ض للكتابة .الكتابة ،تفعيل ٍ
تناظر ندّي ،على جميع الواجهات بني القراءة والكتابة .بل ،يظل م�صدر
احلياة الرابط بينهما .القراءة� ،صمت .الكتابة� ،صمت .وال�صمت،
قراءة وكتابة بالقوة والإمكان واالفرتا�ض ،على الوجه االحتمال ،ثم يف
الغالب الأعم.
تمُ
ترتيبي ًا ،ومن الناحية الوجودية ،غالبا ما نح القراءة موقع ال�سبق
والريادة ،حتظى بالأولوية ،فيقال ب�أن القراءة ور�ش �أويل ،مطلق للكتابة،
بحيث ي�ستحيل بالن�سبة لأي �شخ�ص� ،أن ي�صبح كاتب ًا دون جتربة حاملة
مع القراءة وبالقراءة ،التي تبد�أ اكت�شاف ًا نوعي ًا ،ثم تنتهي �إىل ع�شق فريد
من نوعه ،غري م�سبوق زمان ًا �أو مكان ًا .لذا ،ال ميكنك احرتاف الكتابة،
دون �أن ُتخلق ثانية ،عرب املرور من رحم القراءة .م�س�ألة ،تفرز حتم ًا،
املتواليات التالية:
ً
ً
ً
• قد تكون قارئ ًا ،نهما� ،شغوفا وجادا ،غري �أن موهبة الكتابة تبقى حقيقتها
ع�صية عن الك�شف والإم�ساك والبث والذيوع .فالقراءة ،رافد �ضمن �سياقات
�أخرى ،حتتاج با�ستمرار �إىل �سرب �أغوارها وا�ستبطان حيثياتها.
• القراءة متعة ،مبفهومها الروحي واملادي ،حرة ،منطلقة العنان،
غري �آبهة �سوى بانت�شائها الذاتي� .أما الكتابة ،فهي �أي�ضا متعة حق ًا،
لكنها رهينة التزامات �أخرى غريية ،تتجاوزها بال�ضرورة.
• القارئ كاتب مفرت�ض وبالإمكان ،ملا يقر�أه ،ال �سيما العا�شق املنتبه،
اليقظ قلب ًا وقالب ًا� ،أو القارئ /امل�ؤ ِّلف ،كما �سمته �أدبيات النقد
احلديث .معناه ،يتورط منذ البداية ،يف مهمة التقا�سم تلك ،ما دام
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الن�ص �ساحة متر�س هائلة على �أخالقيات الدميقراطية والتعاي�ش مع
الآخر .بالتايل ،فالت�أويالت غري منتهية ،مولودة كل حني ،قدر خ�صوبة
القراءات.
• كيف يتحدد لدى الكاتب ،زمن القراءة ثم الكتابة؟ وما ال�سبيل
�إىل جناحه الناجع والذكي ،يف التوفيق بينهما ،حتى ال ت�ضمحل عنده
حاجة الكتابة ،نتيجة اال�ستئنا�س ال�سلبي ب�سلوى القراءة (املحايدة)
كذلك ،وجتنب ًا ل�سقوطه يف مهاوي العقم والتكرار واالجرتار واالبتذال
والإ�سفاف وال�ضحالة ،يلزمه اال�ستعانة خالل ذات الآن ،على عناء
الكتابة ب�صمت القراءة ،ثم ي�ست�شرف م�شروع ما �سيكتبه� ،إبان حلظة
القراءة.
حقيقة ،ي�صعب يف كثري من الأحيان ،ال�سيما قيا�سا �إىل منظومات
�سو�سيو  -ثقافية وتربوية كابحة ،عاطلة ِّ
ومعطلة ،الوقوف على و�صفة
ناجعة تنظم الوقفات الزمانية للقراءة والكتابة ،و�أظنه و�ضع كابده
حتى عظماء الكتاب والأدباء ،غربا و�شرق ًا� ،إال �إذا ربط م�صريه حديديا
بنظام يومي ،ع�سكري �صارم ،بدءا من �أوىل خيوط الفجر ،غاية الليل،
مت�سامي ًا ،مرتفع ًا بقدرات �صوفية فوق �إن�سانية ،عن �شتى ال�صغائر
والإغراءات العابرة التي يطرحها جمرى اليومي �أمامه.
�إذن ،النجاح من عدمه ،يف القب�ض على تفا�صيل الإيقاع ،وم�ستويات
ال َّن َف�س الذي ينبغي تخ�صي�صه للكتابة وتهذيبه مبعية القراءة ،انتهى
دائما �إىل النتيجتني التاليتني:
• كم كاتب ًا ،انتهى وجوديا قبل �أن يبد�أ!
• كم كاتب ًا ،حبذا لو ا�ستمر قارئ ًا ،دون املجازفة بالتحول �إىل �سلطة
الكتابة ،نتيجة حمقه العقول ،بتعنيفه الرمزي للجميع!
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مسرحية (لعبة تفوت)

مجدي مرعي  -مصر
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الشخصيات:

الراعي العجوز :وقع االختيار عليه ليكون �شيخ ًا للقبيلة ثم يقوم بدور امللك.
حمدون� :أحد رجاالت القبيلة ـ ثم يقوم بدور الوزير.
زياد� :أحد رجاالت القبيلة ـ ثم يقوم بدور كبري احلرا�س.
�صالح :ابن زياد وهو طالب جامعي يدر�س احلقوق ـ وهو خطيب هند ـ يقوم بدور قا�ضى الق�ضاة.
هند :ابنة حمدون الوزير ـ خطيبة �صالح ـ وتقوم بدور بدر البدور.
الزوجة :زوجة الراعي العجوز ـ وتقوم بدور امللكة.
�سامل :ابن الراعي العجوز ـ ويقوم بدور �أمري.
�ساملان :الأخ التو�أم ل�سامل ـ ويقوم بدور �أمري.
�أفراد من رجال القبيلة :وهم �ضيوف على الراعي العجوز ويقومون بدور احلرا�س واملنادين و�أفراد من ال�شعب.
(تظهر الزوجة �إىل اخليمة م�شغولة ب�إعداد الطعام ويجل�س الراعي العجوز �إىل الأمام �شارد ًا).

الفصل الثاني ()١

منادى:1
• وعليه قرر �أن يطرح يف الأ�سواق �سبعني مليون بطاقة �سوداء لإبداء
الرغبات ...بادروا ب�شراء البطاقات قبل النفاذ.
فرد( :4بده�شة)
• بطاقات ...رغبات� ...شراء ...نفاذ.
منادى:2
• حرروا البطاقات با�سم الأحياء ...والأموات واجليل الذى هو �آت...
و�أكتبوا �أ�سماءكم على البطاقات.
فرد( :5بده�شة)
• �أحياء� ...أموات ...جيل �آت.
منادى:3
• �أكتبوا الرغبات مبداد �أحمر و�ضعوا البطاقات يف �أظرف بي�ضاء
واحلا�ضر يخرب الغائب واالنتخاب �إجباري �إما الأمري �سامل �أو الأمري
�ساملان يا �أهل البالد ...موالنا ملك البالد.
منادى:2
• قرر ما هو �آت (يخرج).
منادى:1
• �أن تختاروا وىل عهد البالد (يخرج).
منادى:3
• �إما الأمري �سامل �أو الأمري �ساملان (يخرج).
فرد:1
• ال للأمري �سامل وال للأمري �ساملان.
فرد:2
• نختار من ينفع البالد.
فرد:3
• �إذا مل يكن الأمري �سامل �أو الأمري �ساملان ...فوزير البالد هو وىل
العهد الر�سمي ...للبالد.
فرد:2
• الوزير و�ضع �أمواله يف خدمة البالد.
فرد:1
• الوزير وىل عهد البالد.

فرد:4
• الوزير على غري عهده راح ي�صلح فى البالد.
فرد:3
• �إذا كان لنا حرية االختيار فنختار ما ن�شاء.
فرد:1
• ون�ضع الوزير يف قائمة االختيار ما دام ي�صلح يف البالد (تظهر
جمموعة �أخرى من ال�شعب).
فرد:5
• واالختيار �إما للأمري �سامل �أو الأمري �ساملان.
فرد:6
• و�إذا اخرتنا الأمري �سامل فنخ�شى الأمري �ساملان.
فرد:7
• و�إذا اخرتنا الأمري �ساملان فنخ�شى الأمري �سامل (املجموعة
الأوىل).
فرد:3
• ال الأمري �سامل ..وال الأمري �ساملان ي�صلح حلكم البالد.
فرد:1
• الوزير ...الوزير.
فرد( :5من املجموعة الثانية)
• يا �سادة االختيار �إجباري.

الفصل الثاني ()٢

فرد( :3من املجموعة الأوىل)
• وكيف ُي�سمى اختيار؟
فرد:6
• نرتك امللك يختار.......
فرد:7
• امللك يطلب منا �أن نختار املر �أو العلقم.
فرد:1
• ماذا نكتب فى البطاقات؟
فرد:2
• نكتب :نختار احل�سن منهما يا موالي.
اجلميع( :يرددون)
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• نختار احل�سن يا موالي.
فرد:7
• وعليه يقوم امللك باختيار الأ�سماء (اجلميع يردد) ماء ......ماء.
فرد:6
• �إما الأمري �سامل �أو الأمري �ساملان (اجلميع يردد) ماء .....ماء
(يظهر كبري احلرا�س وخلفه جمموعة حرا�س يحمل �أحدهم بطاقات
وبيده الأخرى جمموعة �أقالم والآخر يحمل قارورة بها مداد و�آخر
يحمل �أظرف).
كبري احلرا�س:
• كل ال�شعب �أ�شرتى بطاقات ....ومل يبق �إال �أنتم يا حرا�س.
احلار�س:
• �أمرك يا كبري احلرا�س.
كبري احلرا�س:
• وزع عليهم البطاقات ...وخذ منهم الر�سوم والغرامات (يقوم
احلار�س بتوزيع البطاقات
والأقالم وحرا�س �آخرون ي�أخذون كل ما معهم بالقوة).
حار�س:
• وزعنا عليهم البطاقات.
كبري احلرا�س:
• فلتجر �إذن االنتخابات (يقفون يف طابور واحد ...وحار�س يحمل
قارورة مداد و�إىل اجلهة الأخرى حار�س يحمل �أظرف).
فرد( :1يغم�س القلم فى املداد وينتحي بعيد ًا عن احلرا�س) احل�سن يا
موالي (يكتب فى كل البطاقات) احل�سن يا موالي (ي�أخذ ظرف ًا وي�ضع
ما به من بطاقات وي�ضعها فى �صندوق بالقرب من كبري احلرا�س).
فرد( :2يغم�س القلم يف املداد وينتحي بعيد ًا وي�سدد ب�سرعة يف كل
البطاقات) احل�سن يا موالي.
احلار�س:
• ال تن�س �أن تكتب ا�سماء �أ�صحاب البطاقات.
فرد( :2مي�سك بكل بطاقة على الرتتيب) هذه با�سمي ...وهذه با�سم
والدى الذى مات ...وهذه با�سم �أوالدي ....وهذه با�سم �شخ�ص ال
�أعرفه ....وهذه با�سم جدتي الكربى ...نفرتيتي.
كبري احلرا�س:
• نفرتيتي! ا�ستكمل باقي البطاقات (بحركات �سريعة جد ًا ينطلقون
لو�ضع �أقالمهم يف املداد ويكتبون ويقذفون بالبطاقات يف ال�صندوق
وعليها الأظرف ثم ين�صرفون).
كبري احلرا�س:
• افرز الأ�صوات.
احلار�س( :بطريقة �سريعة مي�سك بكل بطاقة)
• احل�سن يا موالي ...احل�سن يا موالي ...احل�سن يا موالي.

كبري احلرا�س:
• قب�ضنا على كل �شخ�ص ُي�س ّمى احل�سن بل على كل امر�أة حامل
ت�سمي �أبنها احل�سن.
تعتزم �أن ِّ
امللك:
• عظيم ...عظيم ...وماذا بعد؟
الوزير:
• �أخذنا بر�أي ال�شعب مرة �أخرى.
كبري احلرا�س:
• وقام ال�شعب باختيار العادل.
امللك:
• ثم بعد؟
كبري احلرا�س:
• قب�ضنا على كل �شخ�ص ي�سمى العادل بل على كل امر�أة حامل تعتزم
�أن ت�سمى ابنها العادل.

حار�س �آخر:
• ال�شعب مل يخرت الأمري �سامل �أو �ساملان.
كبري احلرا�س:
• �أعرف ذلك و �س�أجرى التحقيق فى احلال �أطرحوا بطاقات جديدة
فى الأ�سواق و�أعيدوا االنتخابات (ين�صرفون).
(نف�س املنظر ال�سابق – �إال �أن املقعد �صار فى و�ضع ر�أ�سي – �سامل

امللك:
• عظيم ...عظيم ثم بعد؟
الوزير:
• �أخذنا بر�أي ال�شعب مرة �أخرى.
امللكة( :با�ستهزاء)
• وقام ال�شعب باختيار الأمني (تخرج).
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و�ساملان وحمدون وزياد خارج خيامهم – على امل�سرح).
امللك( :من الداخل ثم �إىل خارج خيمته)
• �أين اجلواري ...كيف �أكون ملك ًا دون خدم �أو ح�شم� ..ضاعت هيبتي
بني امللوك.
امللكة( :وراءه)
• �إىل �أين يا رجل.
امللك:
• امللوك ال ُي�س�ألون (يجد الوزير وكبري احلرا�س �أمامه) فيم قرر
ال�شعب يا وزير.
الوزير:
• ال�شعب قرر احل�سن يا موالي.
امللك:
• ماذا تقول؟
الوزير:
• ال�شعب ترك الأمر مفو�ض لك ب�أن تختار احل�سن من بني ولديك.
�سامل:
• �أنا احل�سن.
�ساملان:
• بل �أنا.
كبري احلرا�س:
• وبحا�ستنا الأمنية يا موالي – �أدركنا �إنه لرمبا �أن يكون ال�شعب قد
عزم تولية احلكم ل�شخ�ص من بينه يدعى احل�سن.
امللك:
• وماذا فعلت؟
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�سامل:
• �أنا الأمني.
�ساملان:
• بل �أنا.
امللك:
• ثم بعد؟
�سامل( :با�ستهزاء)
• قب�ضنا على كل �شخ�ص ي�سمى الأمني.
�ساملان( :ي�ستكمل با�ستهزاء �أي�ضا)
• بل على كل امر�أة حامل تعتزم �أن ت�سمى ابنها الأمني.
امللك( :بغ�ضب �شديد)
• ثم بعد؟
الوزير:
• �أخذنا بر�أي ال�شعب مرة �أخرى ...ولكن هذه املرة( .....ي�صمت).
امللك:
• ماذا؟
الوزير:
• مل جند ال�شعب.
امللك:
• كيف؟
كبري احلرا�س:
• �صار ال�شعب كله فى غياهب ال�سجون يا موالي.
امللكة( :وهي عائدة)
• حب�ست ال�شعب! �إين �أنذرك يا موالي من غ�ضبة ال�شعب.
الوزير:
• ال�شعب اختار يا موالي ...اختار احل�سن – الأمني – العادل –
املن�صف.
امللك( :يقاطعه ب�شدة)
• هذا ال يعنيني ب�شيء ..من اختاره ال�شعب يا وزير الأمري �سامل �أم
الأمري �ساملان؟
الوزير( :ال يرد)
امللك:
• �آتوين ب�شرذمة من هذا ال�شعب.
كبري احلرا�س:
• �أمر موالي (يعطي �إ�شارته للحرا�س).
امللك( :بثورة) احل�سن  -العادل � -سامل  -الأمني  -املن�صف � -ساملان
 ال�شعب (�أثناء ذلك يدخل لفيف من ال�شعب مكب ًال يحيط به جريدمن النخل مربوط على �شكل م�ضلع  -اجلميع ي�ضع على ظهره فرو
ماعز �أو ما يوحى ب�شكل الإبل).
امللك:
• مل ال تختارون يا �شعب؟
فرد:1
• جماالت االختيار غري �صحيحة.
فرد:2
• �سامل.

اجلميع:
• �أ�سو�أ.
فرد:3
• �ساملان.
اجلميع:
• �أ�سو�أ.
فرد:
• بال�ضبط كمن يجربوهُ ...ي�ضرب على وجهه �أم ُي�ضرب على م�ؤخرة
ر�أ�سه.
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اجلميع( :ي�ضحكون).
كبري احلرا�س:
• هذا ال�صوت لي�س غريب ًا.
فرد:
• �أنا  .....قا�ضى الق�ضاة.
امللك:
• قا�ضى الق�ضاة.
قا�ضى الق�ضاة:
• قد يكون ملفى احرتق متام ًا ولكنى �أيها ال�سادة غري قابل لالحرتاق...
غري قابل للنفي ...غري قابل للأحكام الغيابية ...غري قابل �إال ل�شيء
واحد ...هو �أن �أعي�ش مع النا�س ال مع احلجارة.
الوزير( :لكبري احلرا�س)
• ملاذا �أتيتم بهذا الرجل؟
قا�ضى الق�ضاة:
• كي �أزيح الغطاء عن وجهك� ...سله يا موالي� ...أين ت�س ّربت
الأموال.
الوزير:
• نحن ب�صدد االختيار الأمري �سامل – �أم الأمري �ساملان.
هند( :تدخل)
• الوزير مل يرتك هذا الأمر �أي�ض ًا ...الوزير راح يرمى ببع�ض الفئات
ويرفع �شعار الإ�صالح.
كبري احلرا�س:
• فيمتنع النا�س عن االختيار – ويكون هو وىل عهد البالد.
هند( :لقا�ضى الق�ضاة)
• قا�ضى الق�ضاة.
قا�ضى الق�ضاة( :ال يعريها اهتمام ًا).
امللك:
• �أقب�ضوا على الوزير ...ودعوه يف �سجن �أبدى (مي�سك به
احلرا�س).
الوزير:
• ال ت�صدق يا موالي – هذه جمرد افرتاءات – �أكاذيب.
امللك( :لبدر البدور)
• والآن جاء دورك فى االختيار.
فرد:1
• ملك �أم كتابة.
كبري احلرا�س:
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• ملك �أم ملك.
اجلميع:
• (حادي – بادى – كرنب – زبادي – �سيدى الع�سكر يلم ويخطف...
يخطف �أيه يخطف لقمة ...يلم وي�ضرب ي�ضرب ايه ...ي�ضرب دبة
والدبة وقعت فى البري و�صاحبها واحد خنزير و يف �أيده كرباج وطويل
وفى رجله جزمه مب�سمار ما فت�ش عليكو الديب الديب ال�سحالوى
فات ...فات ويف ديله �سبع لفات).
امللك( :غا�ضب ًا)
• الأمري �سامل� ...أم �ساملان يا �شعب.
ال�شعب:
• حادي – بادى – كرنب – زبادى – �شالوا حطو كلو عا الدى �شالو
�ألدو حطو �شاهني .وال�شعب قال منتو�ش نافعني.
كبري احلرا�س:
• دعك منهم يا موالي.
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بدر البدور( :تقف فى حرية ...ما بني قا�ضى الق�ضاة و�سامل
و�ساملان).
امللك( :لبدر البدور)
• فيمن تختاريه ولي ًا للعهد؟ (بدر البدور  -عيناها عالقة بقا�ضي
الق�ضاة).
امللكة( :بانهيار)
• دعك من هذا يا موالي؟
بدر البدور( :تتحرك نحو امللك بدالل)
• واحدة فقط.
امللك:
• بل كل ال�شعب.
امللكة:
• بدر البدور ال يهمها �أن يكون �سامل �أو �ساملان ولي ًا للعهد املهم �أن
تكون الحدهما ...ورمبا تكون لك.
امللك:
• يل!.....
كبري احلرا�س( :للوزير)
• �ألي�س هذا �صحيح ًا يا وزير؟
بدر البدور( :حتتد)
• موالتي امللكة.
امللكة:
• �أما قلبك يا �أمرية معلق فى اجتاه �آخر (م�شرية لقا�ضى الق�ضاة).
الوزير:
• لقد حذرتها مرار ًا و تكرار ًا من �سوء هذا ال�سلوك يا موالتي.
بدر البدور( :بتعجب)
• حذرتني!
امللكة:
• ملا ت�سكت يا قا�ضى الق�ضاة؟
قا�ضى الق�ضاة:
• �أنا ال �أباىل بعواطف مزيفة  -و�أنا �أكره من يت�سلق �أكتاف الآخرين.
�سامل:
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• هذه ادعاءات و�أكاذيب (يتقدم نحو بدر البدور) بدر البدور...
العفة واجلمال واخللق الرفيع.
بدر البدور:
• الأمري �سامل.
بدر البدور( :تتجه للملك)
• لقد اخرتت يا موالي الأمري �سامل ولي ًا لعهد البالد.
�ساملان( :يتقدم ليهجم على �سامل)
• بل �أنا وىل عهد البالد.
امللكة( :مت�سك ب�ساملان)
يقدّم وال ي�ؤخر يف الأمر �شيئ ًا.
• دعك منها يا ولدى ...اختيارها ال ِ
�سامل( :لبدر البدور)
• واخرتتك �أنت �شريكه حلياتي (للوزير) �أعتقد �أن الأمور ...ت�سري
كما تريد يا وزير (يخرج �سامل وبدر البدور).
�ساملان( :يثور)
• �أنا الأمري �ساملان  -وىل عهد البالد.
كبري احلرا�س( :للملك)
• �أتوافق على اختيار بدر البدور؟
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امللكة( :بتودد وخوف)
• دعك من م�س�ألة االختيار  -الأمور لي�ست يف �صاحلك يا موالي
 ال�شعب كله �صار قنبلة موقوته افتح لهم �أبواب ال�سجون  -دعهميخرجون.
(يف هذه الأثناء تقاوم �شرذمة ال�شعب املوجودة على امل�سرح القيود
حماولني تك�سري القف�ص احلديدي).
كبري احلرا�س:
• ال�شعب مل يخرت يا موالي.
قا�ضى الق�ضاة:
• ال�شعب يحتاج للأمان  -لكى يعطى ر�أيه بحرية واطمئنان.
كبري احلرا�س:
• ال�شعب اختار �أن ال يختار ...وعليك يا موالي �أن تختار.
�أحد احلرا�س( :داخ ًال)
• ال�شعب يز�أر يا موالي  -ال�شعب يحطم جدران ال�سجون.
امللك:
• مل يعد يل اختيار( ...لكبري احلرا�س) دعهم يخرجون.
كبري احلرا�س:
• �أمرك يا موالي (كبري احلرا�س يعطى الإ�شارة للحرا�س بالإفراج
عن �شرذمة ال�شعب ...ويتبقى قا�ضى الق�ضاة).
امللك:
• م�شورتك هذه �أ�ضاعت منى مملكتي يا وزير  -ليحدد ال�شعب و
يقرر� ...أما �أنا فلم يعد يل �سلطان عليه.
امللكة( :وقد �أ�صيبت بالده�شة)
• ماذا تقول �أمل تعد ملكا؟ �أمل �أعد ملكة� ...أن�صبح مهم�شني....
يتكالبون علينا يف �إظهار كل م�ستور ال تتنازل عن العر�ش يا موالي
(وقد �أ�صيبت بجنون) مل ا�صبح ملكة (ت�صرخ وتبكى) ماذا �أفعل
بعد ذلك؟ �أرعى املاعز والأغنام و�أم�شط �شعر اخلرفان و�أعد الر�ضع
للجمل الأجرب هل يرقد ديكي الأعور؟ �س�أبحث عن خرويف الأكرب.

(تهم باخلروج).
�ساملان:
• �إىل �أين يا �أمي؟
امللكة( :ت�ستعيد �شخ�صية امللكة)
• �أتف ّقد �أحوال الق�صر يا ابنى؟ ( ُي�سمع من اخلارج �أ�صوات ال�شعب
تنادى).
�أ�صوات:
الوزير ............الوزير
الوزير ..........خري من ميثل البالد
الوزير .........هو التعمري والإ�صالح
الوزير ........هو التقوى والفالح.
امللك ( :وهو ثائر)
• ال�شعب الذى تعطيه الأمان ...ينفك منه اللجام.
قا�ضى الق�ضاة:
ً
تقدّم لل�شعب طبقا من ذهب فيه ما لذ
• ال يا موالي ...الوزير جعلك ِ
وطاب ....الوزير جعلك جترب ال�شعب على االختيار.

الفصل الثاني ()٧

امللك:
• ال�شعب مل يخرت بعد.
قا�ضى الق�ضاة:
• لأنه مك ّبل ...مك ّمم الأفواه.
امللك:
• وبعد.
قا�ضى الق�ضاة:
• والطبق جميل يا موالي ...رائحته تغرى وتثري ...فراح ال�شعب
يحطم قيده ...يطلق �صوته فيهز عنان ال�سماء.
امللك:
• واختار الوزير� ...أي �شعب هذا؟
قا�ضى الق�ضاة:
• هو �شعبي و�شعبك ...الوزير قدم له بع�ض الفتات مما �سلبه من
�أقوات هذا ال�شعب ...فاعتربه ال�شعب طوق ًا للنجاة.

الوزير:
• �س�أعيدك لل�سجن مرة �أخرى؟
امللك:
د�س الثعبان �سمه يف اجل�سد (تتعاىل الأ�صوات مرة �أخرى).
• لقد ّ
الوزير:
• يا كبري احلرا�س.
كبري احلرا�س:
• �أمر موالي.
الوزير:
ً
• �أخلع العباءة عن هذا الرجل ...و�أع ّد يل حف ًال لتتويجي ملكا على
البالد.
امللكة( :وهي تدخل فى حالة فرح جنوين)
• يا �سامل ...يا �ساملان.
�ساملان:
• ماذا بك يا �أمي؟
امللكة:
• اخلروف الأكرب عاد (تنظر فتجد الوزير قد �أعتلى ...العر�ش).
الوزير:
• ُك ِّفي �أيتها املر�أة عن هذا الهراء.
امللك:
• تعاىل ...يا �أم �سامل.
امللكة( :بجنون)
• �أنا امللكة� ...شجرة الدر (وك�أنها تخاطب �أ�شخا�ص ًا وهميني) ب�أمري
�أنا �شجرة الدر ...اهجموا على املغول  -املغول قادمون ..املغول قادمون
(تخرج).
(الوزير وكبري احلرا�س ...ي�ضحكون ب�شدة ....بينما تتجهم بقية
الوجوه).
�سامل( :داخ ًال وخلفه بدر البدور).
• كيف يحدث ذلك ...مملكتي هذه التي ورثتها عن �آبائي و�أجدادي...
ال تعرف قط �سوى الطاعة وامتثال الأوامر �أما اخلائن واملتمرد فجزا�ؤه
هذا (ي�شري لع�صا ك�أنها �سيف) اقب�ضوا على الأمري �ساملان ...اقب�ضوا
على الوزير اقب�ضوا على قا�ضى الق�ضاة ...اقب�ضوا على امللك.
(�ستـ ـ ـ ــار).
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السرد ()٣/2
بين ثنايا انفالتات ّ
قراءة في رواية

ّ
المتجهة إلى فيينا»
«الرحلة 797

الطيب
لطارق
ّ

جناح عز الدين  -تون�س

(�أ�ستاذة اللغة والآداب واحل�ضارة العربية ،وباحثة
�أكادميية لنيل درجة الدكتوراه)

ال�سرد بني البنية والداللة.
• انفالتات ّ
جن�سي
حميمي
ال�سردي :تفتتح الرواية مب�شهد
• مم ّيزات البناء ّ
ّ
ّ
ال�سابعة حتّى ال�صفحة احلادية ع�شرة
ال�سارد من ال�صفحة ّ
ينقله ّ
ب�سال�سة ال جندها عند الكثريين من ال ّروائيني العرب «ليلى عارية
م�ستلقية على ظهرها على ال�سجادة الفار�سية الوثرية يف �شبه غفوة
مي�س
نادرة ...ت�ش ّد كفّه نحوها فيالم�س �ساعده الدافئ ثديها بل ّذةّ ...
م�صهما ب�شفتيه �أعاد ت�شكيلهما
�شفتيها فيمنحهما لون ًا وردي ًا ،وك ّلما ّ
ال�سرد هو
لي�أخذ هيئتها املتوهّ جة �( /»...ص .)11-7وما مي ّيز هذا ّ
�أنّ الرواية قد انطلقت من ّ
املحطة الأخرية للرحلة يف حجرة من �شقّة
�آدم ،يف هذا اللقاء يك�شف ع ّما مل يكن ّ
خمطط ًا له «ينطق ل�سان ليلى:
ز ّوجتك نف�سي �إىل الأبد على �س ّنة ك ّل �آلهة املح ّبة الأزلية ،وكل ر�سلهم
وعلى �صداق املح ّبة امل�س ّمى بيننا»�( /ص .)16ويجيب �آدم فيقول:
«قبلت زواجك �إىل الأبد ور�ضيت بك امر�أة ملا تبقى من عمري على
ال�سارد ك ّل �أوراقه
�صداق املح ّبة امل�س ّمى بيننا»�( /ص )17وك�شف ّ
من البداية هادم ًا بذلك احلبكة الفن ّية التقليد ّية ا ّلتي عهدناها عند
ال�سارد العربي ،ولع ّله ّ
ال�سردية ف�أجرب
خطط لهذه اال�سرتاتيجية ّ
ّ
ّ
القارئ على متابعته بكل �شغف فبدل �أن ين�ش ّد �إىل حكاية �آدم وليلى
ال�سارد من ك ّل
ويظ ّل يتمنى لقاءهما وينتظر هذه النهاية يخ ّل�صه ّ
ذلك ويغرقه بحكايات ال حت�صى وال تع ّد فيدخله يف متاهات احلكي
ال�سرد
ال�سارد �آدم يف فعل احلكي فرتاه ما�سك ًا بخيوط ّ
وي�شارك ّ
يوجهها بعبقر ّية امل�سرحي الذي يراق�ص الدمى �أو مبهارة العب
ّ
ّ
ال�شطرجن املتقن لقواعد اللعبة.
ّ
ال�سردي طرافة وثراء هو هذا احل�ضور املكثف
وما زاد هذا املنت ّ
للحكايات ا ّلتي تتزاحم فيه فتالزم �أغلب ن�صو�صه حتّى �أ�صبحت
ال�سرد احلدثي
ال�سارد عرب اال�سرتجاع �أو ّ
تقنية ف ّنية وقد امتطاها ّ

املبا�شر ،فتع ّددت احلكايات و ت�شابكت حتّى �أننا مل نعد من ّيز �أحيان ًا
ال�سارد هو
متو�س ًال باال�ستطراد ،ولكن يبقي ّ
بني بداياتها ونهاياتها ّ
ّ
املا�سك الوحيد بتالبيب احلكايات يف نهاية املطاف وقد �أكد يف
املو�ضع التّايل حالوة هذا احلكي ومت ّيز هذه الكتابة عن طريق احلكي
فيقول« ،يتح ّول �آدم �شهريار احل ّكاء و�صارت ليلى �شهرزاد املن�صتة
للحكايات دون تهديد من �سطوة �سيف �أو زمن»�( /ص .)220وكم
كانت هذه احلكايات ج�سر ًا لنط ّل به على عوامل �شتى.
ال�سرد ال يروي احلكاية الواحدة دفعة واحدة بل هي عبارة عن
فهذا ّ
ّ
جرعات تتتاىل وت�سرت�سل عرب مراحل متقطعة ك�سرد �آدم حللم �أ ّمه
ولقائها مبرمي العذراء فهو مل يف�صح ع ّما متتمت به �أ ّمه ندى �س ّر ًا
ال�سابعة «نظرت يف عينيها فتمتمت
رغم �أ ّنها باحت له به يف �سنّ ّ
ال�سارد عندئذ
ندى بكلمة احتفظت بها �س ّر ًا»�( /ص .)215ويجربنا ّ
على الإن�صات �إىل غريها من احلكايات الكثرية املتقاطعة واملت�ش ّعبة،
وفيها تتناوب الأزمنة وتتباعد الأماكن وتقتحمنا املوا�ضيع دون رابط
فينقلب هذا اال�سرتجاع �إىل ف�ضاء تتح ّرك فيه ال�شخ�صيات للبوح على
اخلا�صة قبل الوالدة
�سبيل تطهري ال ّذات فينفتح حكي �آدم على حياته
ّ
ويف الطفولة ويف فرتة �شبابه ،كما جنده ي�ستح�ضر تلك العالقات
الكثرية ا ّلتي �أقامها مع الن�ساء ليبلغ باحلديث يف �آخره �إىل التوقف
عند تداعيات ال ّلقاء احلميمي مع ليلى .و�شملت هذه احلكايات �سرد ًا
للأحالم واخلرافات والأ�ساطري ال�شعب ّية ،فتنفتح الرواية على املخيال
ال�شعبي وما يتناقله ال ّنا�س من حديث عن قدا�سة مقامات الأولياء
ومنبع بركاتهم وتاريخهم ال�ضارب يف القدم كحكاية الرمل ا ّلذي
خ�صي�ص ًا من �شمال العري�ش من بقعة ال يوجد رمل يف
«�أح�ضره اجل ّد ّ
ّ
ّ
بي مو�سى ...ويقول �آخرون �إنّ
العامل يف روعته يقول بع�ض النا�س �إنّ الن ّ
ّ
الوقفة الأوىل لراحة للعذراء مرمي عند هذا ال�شط�( /»...ص.)214
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و�سرد حكاية ال ّنخيل ا ّلتي تنبت رطب ًا �شتا ًء «النخالت تطرح يف عك�س
مو�سمها وهذا يعني �أ ّنه نذير �ش�ؤم يف ظ ّنهم»�( /ص� .)200إىل غري
ال�سارد نف�سه �أحيان ًا ي�ؤج ّل
ذلك من احلكايات الكثرية �إىل درجة �أنّ ّ
�سردها فيقول« :الغريب �أنّ اجل ّد مات غرق ًا يف حكاية �أخرى ...لك ّني
�س�أحكيها لك يف وقت �آخر لأ ّنها حكاية طويلة»�( /ص� .) 213أو يق�سطها
يف مو�ضع �آخر عرب دفعات فيقول« :احلكاية طويلة �إ ّنها حكاية عمري
ّ
يتحرك بال
ال�سرد
�س�أحكيها لك على دفعات»�( /ص .)209وك�أن هذا ّ
هوادة يتقا�سمه �آدم وليلى دون اتّفاق م�سبق ك ّل يف مكانه ال يربحه
لك ّنهما يلتقيان عرب كيمياء الأرواح �إذ يتذ ّكر ك ّل منهما الآخر يف نف�س
اللحظة (يف طريق عودتهما من العمل �إىل بيتهما) وتتناوب الأزمنة
بني املا�ضي واحلا�ضر وتقتحمنا احلكايات فج�أة وب�سرعة ك�أن ينتقل
ال�سرد من مائدة ّ
الطعام عندما «كان مي�سك كفّيها ويطبع عليهما
قبلة امتنان ينظر لها ونتنظر له وي�أكالن يف �صمت احتفائي مق ّد�س»
ليعود فج�أة �إىل م�صر �أين كانت ليلى تقبع يف غرفتها وهي تك ّرر تلك
اجلملة ا ّلتي ر ّد بها فاروق عليها «�أنت ح ّرة».
متو�س ًال ب�ضمري
ال�سارد يف ال ّرواية �إ ّال �أن يكون عليم ًا ب�شخ�ص ّياته ّ
�أبى ّ
الغائب ملتزم ًا بفعل احلكاية (كان) ،لك ّنه ال ّ
يتدخل مبواقفه وال يع ّلق
على مواقفها �إال نادر ًا وهو ما زاد يف الإثارة والتّ�شويق .وتقول (مينى
ال�صنف من الرواة« :ميكن �أن يكون عامل ًا بك ّل �شيء
العيد) عن هذا ّ
ّ
فيتدخل حم ّل ًال وم�سقط ًا امل�سافة بينه وبني ما يروي وذلك ال بكونه
جم ّرد �شاهد ،بل بلجوئه �إىل رواة �آخرين ،ثانويني� ،أو �شخ�صيات
تروي له»( /يف الأفق اجلمايل للن�صو�ص� ،أ�سامة عبد العزيز جاب
اهلل �ص.)50
ال�سردية بطرفني �أ�سا�سيني هما
ال�سارد يف هذه الكتابة ّ
وي�ستعني ّ
ال�سارد العليم �إذن ي�ش ّكل
�آدم وليلى لريويا مراحل (الرحلة) .هذا ّ
�شخ�صيات الرواية على هواه مراوح ًا بني فاعل ّية التّتابع للأحداث �أو
التّناوب منعتق ًا ي�صول ويجول متت ّبع ًا �شخ�صياته يف ح ّلها وترحالها
يف�سر طبيعة �شخ�صية
يغو�ص يف �أعماقها حم ّل ًال نف�س ّياتها ك�أن ّ
يا�سني املركبة �سابر ًا �أعماقها فيقول« :كانت طبيعة يا�سني امل�سيطرة
عليه هي ا�ستغراقه يف الوالء لفكرة ي�ؤيدها ظاهر ّي ًا ويعرف حولها
الكثري دون �أن يقتنع بها من ال ّداخل ب�صدق حتّى ين�سى نف�سه وين�سى
طموحاته و�أفكاره»�( /ص ،)263و�أحيان ًا يكون ناق ًال هم�ساتها «تهم�س
لنف�سها ..قالت لنف�سها مبا ي�شبه الهم�س�( /»..ص� .)17أو �سامع ًا
بح�سها حني تنطق با�سمه
ت�أوهاتها «يتعاىل �صوتها تدريج ّي ًا فينت�شي ّ
ببحة الأنني»�( /ص� .)12أو من�صت ًا �إىل �أعماق الروح «ير ّد �آدم ب�صوت
ّ
قادم من �أعماق روحه»�( /ص .) 17
لقد حقّق هذا ال�سرد اال�سرتجاعي متناوب ًا مع ال�سرد احلدثي وظيفة
ال�سرد من ال ّرتابة
ال�سردي وهي تخلي�ص عمل ّية ّ
مه ّمة يف ال ّن�سق ّ
واخلط ّية حمقّقا بذلك غايات جمال ّية ودالل ّية
ال�سردي ودالالته:
• جر�أة املنت ّ
ال�سارد يدرك متام الإدراك �أ ّنه ال يق ّدم
ّ
ومما ال يدعو �إىل اجلدل �أنّ ّ
ما ّدة �سردية لنخبة من القراء املنا�صرين ملا يكتب بقدر ما يعر�ض
ن�صه جلماهري تختلف م�شاربها الفكرية ،وانتماءاتها االجتماعية،
ّ
وتتن ّوع مراجعها االيديولوجية ،و(الرحلة  797املتّجهة �إىل فيينا)
موجهة �إىل اجلمهور العربي بالأ�سا�س وتنطلق
رواية بال ّلغة العربية ّ
من املجتمع امل�صري لتنب�ش يف هموم ال�شعوب العربية عامة ،وهو
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يدرك �أي�ضا �أ ّنه يخاطب هذا القارئ العادي ا ّلذي يه ّمه �أكرث من غريه
لأنه يكتب من �أجله وله ع�ساه ينري �سبيله وهو ا ّلذي خربه ومت ّر�س به
جت�سد واقع
ال�سرد املنفلت املجال لري�سم م�شاهد
ّ
لقد ف�سح هذا ّ
الإن�سان العربي يف القرنني الع�شرين واحلادي والع�شرين يف �أبعاده
الإن�سان ّية وتر�صد م�شاغله اليوم ّية وتعبرّ عن معاناته ،وينخرط
الكاتب يف م�شروع ت�أ�سي�سي يقوم على الهدم والبناء:
�أ ّما الهدم فطال العقليات املتخ ّلفة فف�ضح طارق الط ّيب �سلوكيات
الرجل ال�شرقي وهو ال�شرقي ا ّلذي خرب هذا املجتمع يف ازدواجيته
وتناق�ضاته يف عالقته بنف�سه وباملر�أة ومبجتمعه وبالوطن وكذلك نب�ش
مف�سر ًا �أ�سبابها وم�ستعر�ض ًا تداعياتها
الكاتب يف كل �أمرا�ض املجتمع ّ
على �أفراد املجتمع على جميع الأ�صعدة ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية
منطلق ًا من �شخ�صيات واقعية ب�أ�سماء واقع ّية يا�سني وفاروق وال�شيخ
عزوز وه�شام ومها وحما�سن هي منوذج لذلك .وكم كانت املر�أة �أي�ض ًا
يف الرواية �شغل الكاتب يتت ّبع خطاها وينقل �آهاتها ويغو�ص يف �أعماقها
ج�سدت �شخ�صية ليلى هذه
في�ستجلي �أحالمها ويعر�ض فكرها وقد ّ
ال�سردي.
املر�أة يف هذا املنت ّ
• ازدواج ّية ال ّرجل ال�شرقي:
يتولىّ ال�سرد اال�سرتجاعي مه ّمة الك�شف عن �شخ�صية يا�سني املزدوجة
كنموذج للرجل العربي يف وجوه عديدة حيث تتح ّول �شخ�ص ّية يا�سني
ب�صفة �سريعة ومفاجئة فمنذ حلوله بفيينا بدت �شخ�صيته ّ
ه�شة
ميزّقها اخلوف من ا�ستالب ذاته وهو ا ّلذي مل تهيئه تربية الآباء
والأجداد لقبول الآخر ب�شتى اختالفاته ومل يتح له نظام التّعليم
يف بالده فر�صة �إعمال عقله وتنويع مرجعياته واالنفتاح على �شتى
املعارف بال ّرغم من مظاهر التّم ّرد ا ّلتي مار�سها يف �سنّ املراهقة
ال�سائدة «هذا ّ
ال�شاب ا ّلذي
وفرتة من �شبابه كان متم ّرد ًا على العقلية ّ
كانت له معارك م�ضنية مع والدنا ب�سبب قم�صانه ّ
ال�ض ّيقة وبنطلوناته
ال�شارل�ستون و�شعره ّ
الطويل و�سوالفه املمت ّدة»�( /ص .)25-24كان
يا�سني يرى يف �شيوخ الدين ك ّذابني ومنافقني ومك ّر�سني للجهل وقبل
�أن ي�سافر �إىل فيينا» مل يكن يذهب �إىل امل�سجد ال يف رم�ضان وال يف
عيد وال حتّى يف يوم اجلمعة بل كان ي�سخر من ال�شيوخ ويكره طريقة
حديثهم ووعظهم»�( /ص .)25يا�سني هذا الي�ساري اال�شرتاكي يتح ّول
فج�أة �إىل متز ّمت ديني يف بالد الغرب «وا�ستغنى فج�أة عن ك ّل الأقوال
الفل�سف ّية والي�سار ّية ا ّلتي كانت على ل�سانه كالو�شم»�( /ص .)260وقد
ال�سارد �إىل حتليل ازدواجية �شخ�صية الرجل ال�شرقي با�سط ًا
اهتدى ّ
مف�سر ًا دوافعها فتح ّدث عن �شخ�صية يا�سني على ل�سان
ت�ص ّرفاتها ّ
ليلى عندما �سرحت بذهنها وهي تقر�أ ر�سالته فتقول عنه« :كانت
طبيعة يا�سني امل�سيطرة عليه هي ا�ستغراقه يف الوالء لفكرة ي�ؤيدها
ظاهر ّي ًا ويعرف حولها الكثري دون �أن يقتنع من داخله ب�صدق حتّى
ين�سى نف�سه وين�سى طموحاته و�أفكاره»�( /ص.)263
وتتج ّلى هذه االزدواجية �أي�ضا يف عالقة يا�سني بالعمل بو�ضوح يف
ا�ستنكافه من عمل اجلزارة لأ ّنه يخجل من املهنة «اعتربها �أق ّل من
م�ستواه»�( /ص .)259يف حني «�أ ّنه ال يرى يف عمل مريانة زوجته
تعجب ليلى،
يف حم ّل اجلزارة � ّأي خجل»�( /ص .)259وهو ما �أثار ّ
فت�ضيف قائلة« :ما �أعجب الأقدار يا�سني اال�شرتاكي الليربايل
التّق ّدمي ،ي�ستنكف الآن �أن يعمل يف حم ّل جزارة»�( /ص .)259لئن
ال�شخ�ص ّية فت�أ ّكدت ّ
ال�سارد حم ّل ًال نف�س ّي ًا لهذه ّ
اطالعاته على علم
بدا ّ

النف�س الب�شري وخربته يف التحليل ف�إ ّنه يف حقيقة الأمر يروم الإ�شارة
�إىل عقلية الرجل العربي ا ّلتي ق ّدت من ن�سيج خمتلف هي عقلية ت�ؤمن
بالوالء والطاعة وهي ترث ذلك عرب الأجيال و�أبت التغيري ف�أ�ضحت
تبحث عمن يقودها دوم ًا ال من يح ّررها وجتتهد يف �سبيل خماتلة
ال ّنف�س وخداعها فتهرب من �صراعاتها الداخلية لتبحث عن �شعور
موهوم بالأمان واالطمئنان فتبقى رهينة النفاق والكذب لأنه لي�س
لها القدرة على مواجهة الذات والتّ�صالح معها فتتجاهل �إن�سانيتها
وت�ست�سلم لنوم عميق جاعلة االنتهازية ديدنها والك�سل �أ�سلوبها يف
احلياة «ا�ستطاع يا�سني �أن يك ّيف �شخ�صيته لتالئم هذا التّغيري ّثم
طال ال ّتغيرّ �شكله وهيئته وكل ما له عالقة بت�ص ّرفاته»�( /ص.)261
هذا ال�صنف من املجتمع ي�سلب منه دماغه وك ّل ملكاته الذهنية لأ ّنه
يحمل �شخ�صية ّ
ه�شة و�ضعيفة تقاد فتنقاد وتتح ّدث ليلى عن بداية
حتول يا�سني والتقائه مب ّدعي الورع والدين يف ال ّنادي امل�صري بعد
انتقاله �إىل فيينا «وعلى طريقتهم بالت ّ
ّدخل يف اخل�صو�صيات وتوجيه
ال ّنقد غري املبا�شر له بد�أ الأمر يتعقد»�( /ص.)261
وهكذا ت�سمح ال�شخ�صية املزدوجة لنف�سها �أن تفر�ض على غريها
ما ال تر�ضاه لنف�سها زاعمة �أ ّنه احلقيقة املطلقة والنهائية ب�شتّى
الأ�ساليب حتّى و�إن كان العنف و�سيلتها احتكام ًا للنزعة الإق�صائية
التّفا�ضل ّية ودون اعتبار ملبد�أ احرتام الآخر املختلف .لقد �ساهمت هذه
االزدواجية يف تف�شي فنون ًا خمتلفة من ال ّنفاق مق ّنع ًا بغطاء الدين،
فمث ًال يا�سني يفر�ض على زوجته النم�ساوية ارتداء احلجاب ويجربها
على تغيري ديانتها وال ي�سمح لنف�سه �أن ميار�س عليه نف�س ال�سلوك
ال�س�ؤال التّايل
بدافع الإح�سا�س الوهمي بالتّف ّوق تطرح عليه ليلى ّ
فيفاج�أ «هل تقبل �أن تغيرّ ديانتك» فري ّد عليها «هذا ارتداد ف�ض ًال عن
ذلك ال ميكنني �أن �أغيرّ ديانتي هكذا بب�ساطة ...وتت�ص ّور �أ ّنه ميكنني
ال�سارد �أن مييط
�أن �أغيرّ �أنا ديانتي بك ّل ب�ساطة؟»�( /ص� ،)262أراد ّ
اللثام عن عالقة امل�سلم بالدين ا ّلتي تناولها بك ّل جر�أة ومو�ضوع ّية
ف�أبرز موقفه منه فع ّرى واقعه ونقد طباعه ا ّلتي تقوم على الكذب وقد
تع ّمد نقل مواقف يا�سني من رجال الدين قبل �سفره �إىل فيينا وقد جاء
ذلك على ل�سان ليلى وهي ت�سرتجع ما عانته من �أخيها يا�سني فتقول:
«كان ير ّدد دوما �إذا بد�أت نربة املوعظة تظهر فاعلم �أنّ الناطق بها
قد بد�أ يف الكذب»�( /ص.)25
ج�سد ال�شيخ عزوز املتح ّر�ش �أب�شع �صورة ميكن �أن يكون عليها
كذلك ّ
رجل الدين يف املجتمع ّ
تقي ورع
ال�شرقي
العربي فهو يف الظاهر ّ
ّ
يحافظ على االلتزام ب�صلواته ي�ؤديها يف مواعيدها «نعته ال ّنا�س
بال�صفة نف�سها
بالراجل الربكة .حتى �أبوها و�أ ّمها ّ
يبجالنه با�ستمرار ّ
ال�صورة»�( /ص .)39كما يعتقد يا�سني
وال ت�سمع منهما ا�سمه �إ ّال بهذه ّ
�أ ّنه «رجل متد ّين يعرف اللهّ »�( /ص .)248لكنّ باطنه والقول لليلى
ال�صغريات �إذا
«تد ّين
ّ
ظاهري ..ال يفت�أ يتحر�ش مب�ؤخرات الفتيات ّ
�أتيح له هذا»�( /ص .)248وي�ستخدمهن لإ�شباع رغباته .وما �أكرث
عدد ه�ؤالء املتح ّر�شني ا ّلذين يعي�شون يف �أمان دون �أن يتفطن لهم
لأ ّنهم ير�سمون لأنف�سهم �صورة يف عقول ك ّل املحيطني بهم ال �سبيل
�إىل حموها فتكون مبثابة احل�صن الأمني لذلك كانت ليلى عاجزة
عن البوح وعاجزة عن ن�سيان تلك اجلرمية الب�شعة ا ّلتي اقرتفها ذلك
ال�شيخ املري�ض جن�س ّي ًا يف حقّها متّخذ ًا من الدين ومن �سلطة املجتمع
الذكوري ح�صن ًا منيع ًا يتوارى به عن العقاب.

ومل ي�ستثن ال�سارد املر�أة من هذه االزدواجية جاع ًال مها �أخت
جم�سدة لهذه ال�شخ�صية وكم كان حزن ليلى م�ضاعف ًا لأ ّنها
ليلى ّ
اكت�شفت ذلك «ملّا ر�أتها يف ذلك اليوم بالقرب من برج اجلزيرة
خمتفية حتت �شجرة غارقة يف قبلة خارج احلياة مع اجلار الو�سيم
جمال»�( /ص .)149وهي ا ّلتي كانت ال ّ
تنفك تعظها وحت ّدثها عن
العفّة ّ
وال�شرف «تبد�أ مها يف وعظها ال�سقراطي املمنهج منتهية
به عند الكتب الأخالق ّية ا ّلتي حفظتها عن فوائد العفّة واحلفاظ
على احلياء»�( /ص« .)150فما لها احلقّ �أن تعي�ش كما ت�شاء ،لها
�أن تتواعد وتلتقي بحبيبها يف احلدائق يف اخلفاء �أ ّما الوجه الثاين
ف�أمام الأ�سرة تق ّدم علنا ك ّل فرو�ض الطاعة والوالء وااللتزام بد�ستور
العائلة»�( /ص.)150
• املر�أة بني الواقع واحللم:
تكاد تكون املر�أة يف رواية طارق الط ّيب (الرحلة  797املتّجهة �إىل
ال�سرد وهي الق�ض ّية املحور ّية ا ّلتي
فيينا) املح ّرك الأ�سا�سي لفاعلية ّ
تدور عليها رحى احلدث ال ّرئي�س ،بل لع ّلها هي ا ّلتي تقود القارئ �إىل
عواملها املختلفة وت�ش ّده �إليها عن طريق اال�سرتجاع خا�صة .ليلى هي
ل�سان ك ّل امر�أة م�ضطهدة با�سم التّحرمي والتّجرمي فال ت�ص ّرح بح ّبها
لأحد من �أفراد عائلتها ب�سبب ما ي�س ّلط عليها من رقابة �صارمة يف
املدر�سة ويف اجلامعة ويف حياتها الزّوجية من قبل �أطراف عديدة من
والدها ومن �أخيها ومن زوجها و�أحيان ًا من املر�أة نف�سها يف �شخ�ص
�أمها �أو �أختها وخالتها حما�سن «�أخفت الأمر ب�سبب ال ّرقابة ال�صارمة
املفرو�ضة عليها من العائلة .الرقابة مزدوجة من يا�سني ومن مها»/
(�ص.)149
وقد «�أيقنت �أنّ فقد ح ّريتها جوار يا�سني �سي�ستم ّر طوي ًال»�( /ص.)161
ففي هذا املجتمع الذكوري غري العادل يف �أحكامه و�أعرافه وعاداته
احلب بخالف ال ّرجل
يحرم على املر�أة ّ
ّ
الذي ي�سمح له مبا ال ي�سمح به للمر�أة ،فهو له احلقّ �أن يقيم عالقات
مع املر�أة دون قيد وال �شرط «ك ّلما اتّ�سعت ح ّرية ال ّرجل مع ال ّن�ساء
�ضاقت على امر�أة يجهلها»�( /ص .)161وهذا ال�صنف من ال ّرجال
احلب ويتعامل مع املر�أة على �أ ّنها �أداة لتلبية نزواته ولإ�شباع
ال يعرف ّ
غرائزه ولي�ست ذاتا لها كيان م�ستق ّل ولها م�شاعر وعواطف وتت�أ ّكد
هذه الأنان ّية ك ّلما ك�شفت الأ�سرة �أمر املر�أة يف عالقة ما هجرها ال ّرجل
وانتقل �إىل غريها «ولن يبدي �سهامه ولن يحنّ لغياب حبيبته كقي�س،
حب الفتاة الأوىل ا ّلتي يلتقيها ربمّ ا كنوع من املوا�ساة
بل �سيقع يف ّ
وربمّ ا لأ ّنها طبيعته»�( /ص.)161
يف ظ ّل هذا املناخ من الكبت واال�ضطهاد الذكوري وال�سيطرة العائل ّية
جتد املر�أة احيانا يف املراوغة واالزدواجية ملج�أ يريحها من �شقاء
الرقابة ال�صارمة« ،ولو �أرادت �أن تقيم عالقة ما يف امل�ستقبل �أن
تتّخذ تدابري وحي ًال ال تنك�شف ب�سهولة»�( /ص .)161وتظ ّل عالقة
باحلب ك�أ�سا�س للزّواج
املر�أة بال ّرجل متوتّرة يف ظ ّل جمتمع ال يعرتف
ّ
ال ّناجح وال يحق لها الطالق باعتباره عار ًا و�سلوك ًا مته ّور ًا «�أمل حت�سبي
ح�ساب ًا البنك وابنتك� ..أنت مته ّورة كعادتك دوم ًا» فتجرب الزوجة على
العي�ش مع زوج ال رابط روحي يجمعهما وال يحقّ لها الطالق منه �إ ّال �إذا
تك ّرر تعنيفها «بدا ك�أ ّنه من ال ّالزم �أن ي�ضربها فاروق ك ّل حني لتجد
املربر لرتكه»�( /ص.)147
يعري طارق ّ
الط ّيب عقل ّية هذه املجتمع فبدا جمتمع ًا ذكور ّي ًا بامتياز
ِّ
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احلب فريى فيه تفاهة ويرى يف احل ّرية
مينع كل �شيء عن املر�أة ،مينع ّ
ته ّور ًا ومينع املو�سيقى والرق�ص والتمثيل ويرى يف ك ّل ذلك �إف�ساد ًا
للأخالق وتع ّدي ًا على العادات لذلك انقطعت ليلى عن الرق�ص منذ �أن
زجرها �أخوها يا�سني ذات م ّرة وبعد �أن برزت عالمات الأنوثة وفاحت
رائحة الفتنة منها وهي ا ّلتي كانت متلك موهبة ر ّبانية �شهد لها بها وقد
ال�ساد�س
«اكت�شفت �أ ّمها موهبتها يف ال ّرق�ص عندما كانت يف ّ
ال�ص ّف ّ
مل يكن �صدرها نه�ض من مكمنه بعد ومل يربز لها م�ؤخرة مع ذلك
كانت جتيد تطويع ج�سمها مبا يتالءم مع تواتر ال ّنغمات»�( /ص.)26
هكذا ي�صري ج�سد الأنثى عبئ ًا عليها فتخجل منه .جتاهلت ليلى عامل
الرق�ص ومات حلمها بالتمثيل ممتثلة لرجل البيت وم�ست�سلمة ل�سلطة
أهم املعرقلني لليلى يف �أغلب مراحل
ال ّذكر ،لقد كان يا�سني �أحد � ّ
حياتها وهي ا ّلتي كانت تعتقد �أ ّنه ال�سند وال�صديق والأخ احلنون.
يا�سني ك�أغلب الرجال ا ّلذين اعرت�ضتهم يف حياتها يتظاهرون مبا
لي�س فيهم يت�ش ّدقون بحقوق الإن�سان وم�ساواة املر�أة مع الرجل ولك ّنهم
يف حقيقة الأمر عاجزون عن �أن تكون هذه القيم نابعة من �أعماقهم
ويعرتف يا�سني بذلك حني �س�ألته ليلى« :هل ت�ؤمن فع ًال بامل�ساواة بني
ال ّرجل واملر�أة؟»� ( /ص.)140
يعرتف يا�سني ب�أن املجتمع ال�شرقي ال ي�ؤمن بهذه امل�ساواة وهو الذي
يتحكم يف هذه العالقة وي�ؤ�س�س لها �شروطها وي�ضع لها حدود ًا يخاطب
يا�سني ليلى را ّدا على �س�ؤالها�« :إىل ح ّد ما ..ال تن�سي �شروط املجتمع»
وهذا الرجل ال�شرقي �أي�ض ًا هو فاروق املك ّبل بعادات جمتمعه وتقاليده
فهو يخاف من ك ّل �شيء وغري مت�صالح مع نف�سه وي ّدعي الق ّوة
ّ
يحب احلياة و�أن ي�ش ّيد مع زوجته عالقة من
وال�شجاعة ،يخاف �أن ّ
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نوع خا�ص غري ا ّلتي يحياها والده و�أخوه وجاره وزميله .ميلي املجتمع
كل ما يريده على �أفراده مانحا ال ّذكر ك ّل ال�صالحيات وت�ساهم املر�أة
كذلك يف هذا االنحراف فتربر �أخطاء الرجل وتو�سع دائرة �سلطته
بوعي منها وبغري وعي «فيغ ّرت �أو يتنا�سى وميار�س �سلطته عليها هي �أو ًال
برتهيبها وحتجيمها يقول ما يريد ويفعل ما يحلو له»�( /ص.)141
املتحجر ان يغيرّ عاداته املتخلفة وا�ستبدالها
فكيف لهذا املجتمع
ّ
بعقلية ت�ؤمن بالقيم الكونية فليلى متثل �صنف ًا من الن�ساء املتم ّردات،
كانت دوم ًا تف ّكر يف االنفالت من ا�ضطهاد هذا املجتمع وتطرح دوم ًا
على نف�سها ال�س�ؤال التّايل «لكن �ألي�س علينا نحن �أن نغيرّ �شروط
املجتمع لوك ّنا ن�ؤمن حقّا بهذه املبادئ؟»�( /ص.)140
لذلك يبقى احلديث عن امل�ساواة كالم ًا نظري ًا ال يتحقّق يف ظل هذه
املجتمعات القابعة يف م�ستنقعات اجلهل واال�ستعباد وترى ليلى «�أن
هذه الكذبة الكبرية يف التّ�ش ّدق بامل�ساواة جم ّرد �شعار �أجوف ال ميكن
�أن يط ّبق متام ًا وكل انحراف كبري يف امل�ساواة يبد�أ �صغري ًا يف كل بيت
فيه ذكر و�أنثى متام ًا مثل كل انحراف كبري يف العدل يبد�أ �صغري ًا يف
ك ّل جمتمع فيه غني وفقري»�( /ص.)141
فال �سبيل �إىل حتقيق الرخاء االقت�صادي والرفاه االجتماعي وال �سبيل
�إىل حتقيق العدل يف ال�سيا�سة والق�ضاء والإدارة ويف ك ّل م�ؤ�س�سات
الدولة �إ ّال بتحقيق امل�ساواة بني �أفراد املجتمع الواحد واعتبار كل
�أفراده مواطنني مت�ساوين يف احلقوق والواجبات عندئذ فقط ميكن
ال�ساعية �إىل
�أن نتح ّدث عن دميقراطية ومن ثمة يعلو �ش�أن الدولة ّ
احلفاظ على كرامة �شعبها �إناث ًا وذكور ًا دون تفرقة �أو متييز ،فال
يبقى ّ
ال�شعب رهينا للفقر واجلهل واال�ستبداد.

القصة القصيرة جد ًا
وجذورها العربية القديمة
�صالح عبد ال�ستار حممد ال�شهاوي  -م�صر
• الق�صة يف الرتاث الديني والأدبي:
ُتعد الق�صة من �أقدم فنون العامل ،لأن احلياة الإن�سانية �سل�سلة من
الق�ص�ص الق�صرية والطويلة ،امل�ضحكة منها واملبكية ،فرنى حياة
�آدم  -عليه ال�صالة وال�سالم  -تبد�أ بق�صة �سجود املالئكة له ورف�ض
ال�شيطان ذلك ،ثم ق�صة ال�شجرة التي ُتخرجه من اجلنة وتهبطه �إىل
الدنيا ،ثم ق�صة ابنيه هابيل وقابيل� ...إلخ.
وعندما ننظر �إىل �آداب �أمم خمتلفة جند �أن الق�صة قد ظهرت يف
الأدب الالتيني يف �أواخر القرن الأول بعد امليالد� ،أما الأدب اليوناين
فقد ظهرت فيه الق�صة يف القرن الثاين بعد امليالد ،ويف الأدب الروماين
مل تظهر الق�صة �إال يف نهاية القرن الأول امليالدي.
�أما الأدب العربي ف�إنه زاخر بالق�ص�ص الأدبية والتاريخية واالجتماعية
والفكاهية ،ولها بذور يف الأدب العربي القدمي ،جندها يف الع�صر
اجلاهلي فيما ُروي عن �أيام العرب وحروبهم ،ويف الأمثال ،وما وراءها
من حكايات ،ويف اخلرافات والأ�ساطري ،ومن ناحية �أخرى يت�ضمن
ال�شعر اجلاهلي الكثري من العنا�صر الق�ص�صية مثل ال�سرد واحلوار
واملونولوج.
ونرى الكتب الدينية املقد�سة كلها من التوراة والإجنيل والزبور زاخرة
بق�ص�ص خلق الإن�سان والكون واملالئكة واجلن والأنبياء وال�صاحلني
والع�صاة وبع�ض امللوك الذين كانت لهم عالقة بالأنبياء والر�سل.
�أما القر�آن الكرمي فنجد فيه �آية �صريحة تدل على عنايته بالق�صة،
وهي« :نحن نق�ص عليك �أح�سن الق�ص�ص مبا �أوحينا �إليك هذا القر�آن
و�إن كنت من قبله ملن الغافلني» (يو�سف )3 :كما �أن كلمة «الق�صة»
وبع�ض م�شتقاتها وردت يف حوايل خم�سة ع�شر مو�ضعا من القر�آن
الكرمي ،وكذلك �أُفردت �سورة خا�صة �سميت «�سورة الق�ص�ص» ويف
القر�آن الكرمي ق�ص�ص خمتلفة عن الأنبياء والر�سل ومن �أُر�سلوا
�إليهم ،مثل ق�صة �سيدنا �إبراهيم ،وق�صة �سيدنا يو�سف ،وق�صة �سيدنا
�سليمان وق�صة �سيدنا مو�سى ،وق�ص�ص �سيدنا عي�سى وغريهم  -على
نبينا وعليهم ال�صالة وال�سالم  -وهو حافل بكل من الق�صة التاريخية
والق�صة التمثيلية والق�صة الأ�سطورية!
و ُيروى �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�ستمع �إىل «متيم الداري»

يق�ص ق�صة «اجل�سا�سة والدجال» ،وكان �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنه قد �أذن لتميم الداري ب�أن يق�ص على النا�س يف م�سجد الر�سول
 عليه ال�صالة وال�سالم  -كما �أن معاوية بن �أبي �سفيان  -ر�ضي اهللعنهما  -كان يلتذ ب�سماع الق�ص�ص.
ويف الع�صر العبا�سي ازدهر فن الق�صة ،وا�شتهرت ق�ص�ص بع�ض �شعراء
الع�صر الأموي كق�ص�ص «جمنون ليلى» ،و»قي�س لبنى» ،و»جميل بثينة»،
كما �أن امل�صادر العربية القدمية مثل كتاب الأغاين والأمايل والعقد
الفريد والبخالء ،وكتب امل�ؤرخني وامل�ؤلفني يف �شواهد النحو والبالغة
والتف�سري ،وم�ؤلفات ال�شراح ،و�أ�صحاب امل�ؤلفات اجلامعة تزدحم بهذا
الرتاث الق�ص�صي العربي.
• الق�صة الق�صرية جد ًا وعالقتها بالرتاث اخلربي العربي:
والق�صة الق�صرية جد ًا تطور لفن اخلرب يف الرتاث العربي ،وبخا�صة
تلك الأخبار �أو احلكايات الق�صرية التي كانت جتمع بني ال�سخرية
واملفارقة .حيث جند يف تراثنا العربي القدمي جمموعة من الأ�شكال
ال�سردية النرثية ،تقرتب ب�شكل من الأ�شكال من الق�صة الق�صرية
جدا ،كاحلديث ،واخلرب ،والفكاهة ،والنادرة ،وامل�ستملحة ،والطرفة،
والأحجية ،والكالم ،واحلكاية ،والق�صة ،واملقامة ،واللغز .ويعني هذا
�أن للق�صة «الق�صة الق�صرية جد ًا» جذور ًا عربية قدمية ،تتمثل يف
�أخبار البخالء والل�صو�ص واملغفلني واحلمقى ،و�أحاديث ال�سمار .ومن
ثم ،ميكن اعتبار الفن اجلديد امتداد ًا تراثي ًا للنادرة ،واخلرب ،والنكتة،
والق�صة ،واحلكاية ،واللغز ،وال�شعر ،والأرجوزة ،واخلطبة ،واخلرافة،
وق�صة احليوان ،واملثل ،وال�شذرة ،والقب�سة ال�صوفية ،والكرامة ..هذا،
ويعج كتاب« :امل�ستطرف من كل فن م�ستظرف» ل�شهاب الدين حممد
بن �أحمد الأب�شيهي مبجموعة من الق�ص�ص الق�صرية جد ًا ،وهي تتخذ
طابع ًا تراثي ًا ورمزي ًا واجتماعي ًا .وكذلك «نهاية الأرب» ل�شهاب الدين
�أحمد بن عبدالوهاب النويري ،و»�أدب الدنيا والدين» لأبي احل�سن على
بن حممد املاوردي ،والكثري مما لي�س له ح�صر من كتب الرتاث.
مثل هذه الق�صة الق�صرية جد ًا والتي �أوردها القفطي يف كتابه «�إنباه
الرواة على �أنباء النحاة»:
«كان �أبو جعفر النحا�س  -النحوي امل�صري  -جال�س ًا يوم ًا على درج
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املقيا�س مب�صر على �شاطئ النيل وهو يف مده وزيادته ،ومعه كتاب
العرو�ض ،وهو يقطع منه بحر ًا ،ف�سمعه بع�ض العوام ،فقال :هذا ي�سحر
النيل حتى ال يزيد ،فتعلو الأ�سعار! ثم دفع النحا�س برجله ،فذهب يف
املد ،فلم يوقف له على خرب».
• الق�صة الق�صرية جد ًا يف التاريخ الأدبي احلديث:
الق�صة الق�صرية كفن �أدبي م�ستقل حديث مل ين�ش�أ من �أ�صل عربي
كاملقامات والق�ص�ص احلما�سية واحلكايات والأمثال واخلرافات
والأ�ساطري والنوادر ،بزوغه يف رو�سيا و�أمريكا ،ثم �أ�شرق �شم�سه بعد
ذلك يف فرن�سا و�إجنلرتا وغريهما ،وكان ذلك يف القرن التا�سع ع�شر.
وانتقل �إىل الأدب العربي يف نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن
الع�شرين.
�إن تركيب «الق�صة الق�صرية» باللغة العربية مرتادف �أو ترجمة لرتكيب
« »short storyباللغة الإجنليزية ،وقد اختلف �أ�صحاب اللغة
العربية يف الت�سمية ،فمنهم من ي�سميها «�أق�صو�صة» ،و�آخرون ي�سمونها
«الق�صة الق�صرية»� .أما الأق�صو�صة ف�إنها ترجمة «Short short
 »storyعندهم� ،أي الق�صة الأق�صر من الق�صرية� ،أما الق�صة
الق�صرية جد ًا « »Very short storyاحلديثة فظهرت يف بداية
القرن الع�شرين ،وحتى �سنواته الثمانني بدون م�سمي ،فقد وجدنا يف
هذه املرحلة مناذج �سردية ق�ص�صية ق�صرية جد ًا كتبت بطريقة عفوية
وتلقائية ،دون �أن يكون لدى �صاحبها وعي بق�ضية التجني�س� ،أو ب�أنه -
فع ًال  -يكتب «ق�صة ق�صرية جد ًا» جتني�س ًا وتنميط ًا وتنويع ًا ،فمحمد
تيمور (1921 -1892م) هو من�شئ الق�صة الق�صرية يف الأدب العربي
احلديث ،ثم تطورت ون�ضجت على �أيدي حممود تيمور ،ويف العراق
ن�ش�أت الق�صة الق�صرية يف الع�شرينيات على يد حممود �أحمد ال�سيد
(1937 -1901م) امللقب برائد الق�صة يف العراق ،ثم ظهرت عند
جربان خليل جربان يف كتابيه« :التائه» ،و»املجنون» يف العقد الثاين
من القرن الع�شرين .وتوفيق يو�سف عواد يف جمموعته« :العذارى»
(1944م) ،واكتملت فني ًا يف �أعمال عبدامللك نوري وف�ؤاد التكريل
و�آخرين.
فخالل الن�صف الأول من القرن الع�شرين �صدرت ع�شرات املجموعات
الق�ص�صية ،وجذبت الق�صة الق�صرية �إليها كتاب ًا كثريين ،وكانت
تنتقل بني الرومان�سية والواقعية الت�صويرية ،معتمدة على �أ�سلوب
ال�سرد التقليدي ،لكنها حققت بعد اخلم�سينيات  -على يد كتاب مثل
يو�سف �إدري�س ويحيى حقي وزكريا تامر وحممد زفزاف وحممود
�شقري  -تطور ًا ملمو�س ًا يف تقنيات ال�سرد واحلوار واحلبكة والبداية،
وا�ستطاعت �أن تنفذ �إىل الواقع وتعرب عنه برتكيز �شديد ولغة قوية لفتت
�إليها الر�أي العام ،ف�أقبل عليها واعرتف بها ومار�سها ك َتّاب كثريون
بنجاح كبري ،مثل يوئيل ر�سام ،وذنون �أيوب ،ويا�سني رفاعية ،والطيب
�صالح ،وحممود تيمور ،و�سعد مكاوي ،ويو�سف ال�شاروين ،وخالد حبيب
الراوي ،وعبد الرحمن الربيعي ،وحممد عبد املجيد.
�أما مرحلة كتابة الق�صة الق�صرية جد ًا مب�سماها فتمتد من �سنوات
ال�سبعني �إىل يومنا هذا ،فقد ولدت الق�صة الق�صرية جد ًا بالعراق على
غرار �شعر التفعيلة مع بدر �شاكر ال�سياب ونازك املالئكة ،حيث �أوردت
بثينة النا�صري يف جمموعتها الق�ص�صية« :حدوة ح�صان» 1974م
ق�صة �أ�سمتها «ق�صة ق�صرية جد ًا» ،ون�شر القا�ص خالد حبيب الراوي
خم�س ق�ص�ص ق�صرية جد ًا �ضمن جمموعته« :القطار الليلي» 1975م،
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ون�شر القا�ص الفل�سطيني حممود علي ال�سعيد جمموعته« :الر�صا�صة»
1979م ،ويعد من الكتاب الأوائل الذين ا�ستخدموا م�صطلح الق�صة
الق�صرية جد ًا ،بيد �أنه يغلف ق�ص�صه الق�صرية جد ًا باخلا�صية
ال�شعرية ،لأنه كان �شاعر ًا موهوب ًا .ون�شر ال�سوري وليد �إخال�صي
جمموعته الأوىل 1972م حتت عنوان« :الده�شة يف العيون القا�سية»،
ون�شر ال�سوري نبيل جديد جمموعته البكر« :الرق�ص فوق الأ�سطحة»
1976م .ون�شر حممد �إبراهيم بوعلو جمموعته« :خم�سون �أق�صو�صة يف
خم�سني دقيقة» (1983م) كما وجدناها يف ن�صو�ص ق�صرية جد ًا عند
جنيب حمفوظ كما يف كتابه�« :أحالم فرتة النقاهة».
ويف نهاية ال�سبعينات و�أوائل الثمانينات امليالدية من القرن املا�ضي
عاد هذا الفن  -الق�ص�ص الق�صرية جد ًا  -علي يد ،القا�ص امل�صري
الدكتور حممد املخزجني ،والكاتبة ال�صحفية �سناء البي�سي .املخزجني
يف جمموعاته الق�ص�صية (الآتي ،ر�شق ال�سكني ،واملوت ي�ضحك ،و�أوتار
املاء ،والغزالن تطري ،و�سفر) .والبي�سي يف جمموعتيها (يف الهواء
الطلق ،وهو وهي) ..ومن ثم انت�شرت و�أ�صبحت فن ًا ق�ص�صي ًا قائم ًا
بذاته.
• خ�صائ�ص ومميزات الق�صة الق�صرية جد ًا:
الق�صة الق�صرية جد ًا نوع �سردي يت�صف بعدد من اخل�صائ�ص ،منها ما
تتميز به فنون النرث الفني ،مثل انتقاء الألفاظ اجلميلة املوحية القادرة
على الت�أثري يف املتلقي ،والفكرة الرائعة ،ونظم اجلمل بطريقة زاهية،
تبدو الكلمات وك�أنها العقد املنظوم .وال�سرد يتميز بكل اخل�صائ�ص
املوجودة يف النرث الفني ،بالإ�ضافة �إىل الإيجاز واملفارقة واحلذف
امل�سري.
والإيحاء ،و هذا الفن �صعب جد ًا ،وع�سري على االنقياد لإرادة ّ
والق�صة الق�صرية جد ًا نوع مكثف من فن ال�سرد حيث الرتكيز
والتكثيف واحلذف والرتميز ،وقول الأ�شياء الكثرية يف كلمات قليلة،
كتابته وم�ضات �ساحرة ،ت�ستهوي القراء ،وتدفعهم �إىل �إمعان النظر يف
واقعنا امل�أزوم ،والقدرة على انتقاء الألفاظ تتجلى وا�ضحة.
وكان يفرت�ض بال�سنوات الكثرية التي انق�ضت على �إطاللة الق�صة
الق�صرية جد ًا كفن جديد وخمتلف على ال�ساحة الأدبية العربية �أن
تكون كافية للتعريف بها وتر�سيخ مكانتها �أو �إ�شاحة النظر عنها .ولكن
مقابل الدرا�سات املعدودة التي �صدرت عن الق�صة الق�صرية جد ًا والتي
توجهت بالدرجة الأوىل �إىل املخت�صني ،يبدو �أن ق�صر الق�صة الق�صرية
جد ًا انعك�س على الكتابات التي تناولتها ،فاقت�صرت يف معظمها على
الدفاع عنها �أو نقدها انطالق ًا من �أحكام مقولبة �سلف ًا.
فالق�صة الق�صرية جد ًا هي ق�صة احلذف الفني واالقت�صاد الداليل
املوجز و�إزالة العوائق اللغوية واحل�شو الو�صفي ،ففي جمال الق�صة
الق�صرية جد ًا ،يحتاج القا�ص �إىل تعامل خا�ص مع معطيات التطور
الذي جعله يقتن�ص اللحظة ال�سريعة ويحولها �إىل ممار�سة فنية حتتوي
على موا�صفات الق�صة الق�صرية ولكن ب�شكل �آخر.
فمن الواجب واحلال هذه �أن يكون داخل الق�صة �شديد االمتالء وكل ما
فيها حدث ًا وحوار ًا و�شخ�صيات وخيا ًال من النوع العايل الرتكيز بحيث
يتولد منها ن�ص �صغري حجم ًا لكن كبري فع ًال كالر�صا�صة و�صرخة
الوالدة وكلمة احلق� ،أي �أن امل�شكلة يف التعامل مع هذا اجلن�س هي
ت�شذيب وتهذيب وا�صطفاء يذهب مبا هو زائد ونافل .فبنية هذا الأدب
الوليد ال تقبل الرتهل اللغوي وال تتحمله �إطالق ًا �أما اللغة فيجب �أن
تكون متجاوبة مع التكثيف ،ومبا يحمله ذلك التكثيف من �إيحاءات

ودالالت �أي �أن تكون ر�شيقة يف �إي�صال املعنى وامل�ضمون فلم يعد خافي ًا
على �أحد �أن �أكرث الفنون �صارت متيل �إىل الإيجاز يف لغاتها التعبريية
وال�شعر مث ًال مال جزء منه �إىل املقطعات والق�صيدة الق�صرية جد ًا لها
ح�ضور ما حتى �إن نزار قباين وهو من هو كان يحر�ص يف كل �أم�سية من
�أما�سيه على �إلقاء مناذج منها ولأن هذا النوع من الكتابة �صعب للغاية
ويتطلب قدرة عالية على التكثيف وتو�صيل الر�سالة يف ذات الوقت ف�إن
اجلر�أة يف طرح املوا�ضيع وا�صطياد اللقطة وتدوينها على الورق و�إيجاد
احللول لنقاط الذروة ب�أ�سلوب هادف و�ساخر وجميل �أمر ي�ستحق
االهتمام خا�صة �إذا كان الكاتب يف هذا الأدب مت�سلح ًا ب�أدوات اجلر�أة،
وعلى ذلك فال مانع �أن يكون الكاتب ملم ًا �أو على اطالع بكافة الأجنا�س
الأدبية ،ويف ذلك دليل على خ�صوبة هذا اجلن�س الأدبي املازج جلميع
الأجنا�س الأدبية الأخرى املنفتحة بع�ضها على بع�ض.
واملتتبع للم�شهد الق�ص�صي العربي يف جوانبه املختلفة يجد �أن الق�صة
الق�صرية جد ًا �أ�صبحت الآن واقع ًا ملمو�س ًا ومتميز ًا .و�أنها حتتل مكان
خا�صة يف هذا امل�شهد ،و�أن املبدعني العرب قد وجلوا هذا املجال منذ
مدة طويلة ،و�أ�صبح امل�صطلح را�سخ ًا يف امل�شهد الأدبي املعا�صر .و�إن كنا
ال نرى تو�صيف « ق�ص�ص ق�صرية جد ًا « عبارة ظاهرة علي غالف عدد
كبري من املجموعات الق�ص�صية علي ال�ساحة الأدبية العربية اليوم� ،إال
�أن معظم املجموعات الق�ص�صية التي حتتويها املكتبة الق�ص�صية الآن
حتتفي بهذه ال�صيغة من الكتابة .فالتجريب يف هذا املجال �أ�ضحي من
الأركان الأ�سا�سية لدي معظم كتاب الق�صة العرب  -كتاب ًا كانوا �أم
كاتبات ،وقد لقي �صدىً قوي ًا علي م�ستوي الن�شر يف الدوريات املختلفة
العتبارات التكثيف ال�شديد يف حجم الق�صة وانطباعاتها املوحية
والدالة لدي القراء .لكن هناك بع�ض احلذر الذي مينع ُكتّابها من ن�شر
جمموعات خا�صة تقت�صر علي هذا اجلن�س الأدبي وحده ،فيف�ضلون
�أن يعر�ضوا جتاربهم فيها منثورة و�سط �إنتاجهم من الق�صة الق�صرية
التقليدية ،لأن هناك م�شكلة رئي�سية لهذا اجلن�س الأدبي ،وهي �أن هذا
اللون من الكتابة ال يحظى بالقبول الكايف واملطلق لدي بع�ض كبار
ال ُكتّاب والنقاد ،ويقفون حجر عرثة �أمامه ويرف�ضون االعرتاف به،
وك�أنهم ميثلون احلر�س احلديدي القدمي �أمام التغريات التي مير بها
القالب التقليدي لل�سرد الق�ص�صي.
وتعتمد الق�صة الق�صرية جد ًا علي العنا�صر ذاتها التي تعتمد عليها
الق�صة الق�صرية الأم ،من �شخ�صيات و�أحداث وزمان ومكان وحبكة
ونهاية ،ولكن القا�ص هنا ي�ستخدم عدد ًا حمدود ًا للغاية من الكلمات قد
ال يتجاوز ب�ضع كلمات ،حيث ت�شرتك الق�صة (الق�صرية) مع الق�صة
الق�صرية جد ًا يف �صفة الق�صر� ،إ�ضافة �إىل ما ي�سمى  -احلكائية -
�أو الق�ص�صية ،التي ت�ضم جميع فنون احلكي بال�ضرورة ،وقد ت�ستفيد
منها فنون الكتابة الأخرى �أي�ض ًا .هذا التقارب يعني �أن النوعني
الأدبيني ينطلقان من قاعدة واحدة� ،أو �أن الق�صة الق�صرية جد ًا ولدت
من رحم �سابقتها ،وعلى �أيدي من جنحوا يف مو�ضوع الق�ص حتديد ًا،
منذ البدايات ،و�أن اال�ستقالل املفرت�ض للنوع اجلديد عن النوع ال�سابق
ي�ستلزم حماولة للتوجه �إىل طريق خمتلف ي�شقه هذا النوع ،الذي ي�ضع
منذ البداية حدود ًا للطول ،مل تكن موجودة يف ال�سابق ،وهي حدود
حاول بع�ض املنظرين من ناحية �شكلية ،كما هي عادتهم� ،أن يح�سبوها
بعدد الكلمات ،الأمر الذي يتعار�ض مع الفن ،الذي يتط َّلع �إىل �شروطها
الأخرى.

فب�سبب �صفة الق�صر ال�شديد التي تلحق بهذا النوع من الكتابة ،ف�إن
ما هو مطلوب منها هو الإيحاء ب�أن �أحداث ًا ت�ستحقّ �أن تروى جرت ،بني
بداية الق�صة ونهايتها ،و�أن املتلقي �سوف ي�شعر مبرور هذه الأحداث،
دون حاجة �إىل �سرد تفا�صيلها .لأنها تنزلق �إىل نهايتها ب�سرعة ،وب�شكل
يثري ده�شة املتلقي ،رغم �أنها ال تخرج بعد ت�أملها وا�ستيعابها عن
منطق احلدث كله .وهذا احلدث يرتبط ب�شخ�صية ،لأنه -ال يوجد فن
ق�ص�صي ق�صري جد ًا من دون �شخ�صية �أو بطلة .لكن ال جمال للتفريق
بني ال�شخ�صية وبني احلدث ،لأن احلدث هو ال�شخ�صية وهي تعمل� ،أو
الفاعل وهو يفعل.
الق�صة الق�صرية جد ًا فن يقدم ر�سالة اجتماعية �إن�سانية ،لأنه يعالج
م�شكلة معينة ي�ستمد الكاتب الق�ص�صي �أحداثها من واقع احلياة ،ومما
يعانيه الإن�سان يف حياته اليومية املبا�شرة ،ولهذا ي�شعر قارئ الق�صة
ب�أنه يقر�أ �أحداث ًا م�ألوفة لديه ،قريبة �إىل نف�سه ،لأن الق�صة ت�صور
�أحداث ًا معقولة ،حمتملة الوقوع مع كل فرد من �أفراد املجتمع �إ�ضافة
�إىل ال�سمة البارزة واملميزة لها وهي الق�صر جد ًا مما تتما�شي وروح
الع�صر الالهث وهذا ما يجعلها بامتياز فن ع�صري.
وهناك �صفات ملت�صقة �أكرث بالق�صة الق�صرية جد ًا نعدها �سمات
خا�صة بها فهي تعرب عن الإن�سان العادي يف اخلرب ،وتنفي البطولة
الواحدة ،فكل �شخ�صيات الق�صة �أبطال ،لي�س منهم من ت�ستطيع �أن
ت�صمه بالثانوية ،لأن الق�صة الق�صرية جد ًا تتخلي عن كل زائد لتبقي
ال�ضروري .و�أهم عن�صر متحكم يف الق�صة الق�صرية جد ًا بالإ�ضافة
�إيل التفا�صيل البنائية كعدد الكلمات هو املفارقة� .أما كلمة (جد ًا)
امل�ضافة �إيل و�صفها (الق�صة الق�صرية جد ًا) فهي لزيادة التعريف.
والق�صة الق�صرية جد ًا هي ابنة هذا الع�صر الذي يت�سم ب�سرعة الإيقاع
وثورة االت�صاالت وحتول العامل �إيل قرية كونية واحدة يحدث احلدث
يف ال�صني فيرتدد �صداه يف حلظات يف �أمريكا اجلنوبية .وهي �أي�ض ًا نوع
من التجديد الذي يحاول �أن يرتاد �أفق ًا جديد ًا بعد �أن تعود القراءة علي
الرواية الطويلة والق�صة الق�صرية والأق�صو�صة املتو�سطة الطول .وهي
 الق�صة الق�صرية جد ًا � -سلعة �سهلة التداول لأنها ال ت�ستغرق حيز ًامكاني ًا كبري ًا ومن ثم ي�سهل ن�شرها علي �صفحات الكتب واملجالت.
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تعرية الواقع في (ناهدات
ديسمبر) لحسن البطران
د� .أبو املعاطي الرمادي  -م�صر
(�أكادميي وناقد)

النظرة الأوىل يف عتبات املجموعة الق�ص�صية الق�صرية جدً ا (ناهدات
دي�سمرب) للقا�ص ال�سعودي ح�سن البطران ،قد حت�صرها يف دائرة
املجموعات املقللة من �ش�أن املر�أة ،احلا�ضرة بقوة يف العنوان ذي
الإ�شارات اجلن�سية ،و�صورة الغالف ،والإهداء ،والت�صدير� ،أو
املجموعات املهتمة مبعاناة املر�أة من وجهة نظر ذكورية� ،أو املجموعات
الآيرو�سية �أو الإيروتيكية ،لكن الغائ�ص يف عواملها احلكائية املتنوعة
يراها تتخطى حدود هذه الدائرة ال�ضيقة بت�سليطها ال�ضوء بفنية على
جمموعة من ال�سلبيات املجتمعية ،لتعري واق ًعا يئن من كرثة �أ�سباب
اخللل فيه.
حقيقة للمر�أة ح�ضور ظاهر يف املجموعة ،فهي البنت ،والزوجة،
والعان�س ،والع�شيقة ،و�سبب اخلطيئة ،والغاوية ،واملراودة ،واملرو�ضة،
لكنها � -أنثى  -لي�ست املق�صودة كلية بالفعل ،والنظر �إىل املجموعة
من هذه الزاوية يقلل من جهد القا�ص ويظلم ر�ؤيته املتخطية حدود
الذكورية و�إدانة املر�أة والكتابة املك�شوفة ،ويظلم الق�صة الق�صرية
جدً ا ،ف ًنا �سرد ًيا يقوم على التلميح ،والرتميز ،والتلغيز .ولعل افتتاح
املجموعة بق�صة (�سلمى) �ضحية �سلطة التقاليد املحددة للمر�أة
م�ساحة حريتها ،وامل�سموح لها فيها ،والوائدة �أية حماولة منها للخروج
على الن�سق املر�سوم لها ،قبل �أن تبد�أ ،افتتاح عالماتي مق�صود من
القا�ص؛ لت�أكيد ت�ضامنه مع املر�أة ،والت�صريح ب�أن ما ي�شغله الواقع،
وح�ضور املر�أة الظاهر بال�صورة التي عليها يف الواقع االفرتا�ضي داخل
املجموعة� ،سببه �أنها ت�شغل حيزًا كب ًريا يف الواقع الفعلي .وهي مفتتح
ميكن من خالله قراءة العنوان من زاوية الت�شهري بفكر القائمني
على �إدارة الواقع ،فيكون عنوا ًنا تعري�ض ًيا ،ي�شهر مبن تتحكم فيهم
ال�شهوات.
�إن املر�أة يف املجموعة جزء مهم من �أجزاء واقع مفعم ب�أ�سباب التدين
واالنهيار ،ال ميكن جتاهله وغ�ض الطرف عنه ،وال ميكن البحث عن
حلول مل�شكالت الواقع بتجاهلها؛ فجزء كبري من م�شكالت الواقع هي
مادته ،وجزء �آخر كبري ً � -
أي�ضا  -يبد�أ من عندها� ،أو يعود �إليها ،وجتاهل
ذلك ت�سطيح للم�شكالت ،فهي و�إن كانت الغاوية الأوىل للرجل ،وو�سيلة
من و�سائل التقوي�ض ،كما الرجل متا ًما ،تعاين كما يعاين ،وتت�أمل كما
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يت�أمل ،ولها م�شكالتها اخلا�صة ،كما له م�شكالته ،الفرق بينهما فقط
يف طبيعة املعاناة ،ونوعية الأمل ،و�أ�سباب امل�شكالت ،والإرث االجتماعي
الرابط بينها وبني اجلن�س فقط.
املولج ال�صحيح لهذه املجموعة  -يف ر�أيي  -هو بوابة تعرية الواقع؛
فالقا�ص  -بحرفية عالية  -مييط اللثام عن �أ�سباب التدين وال�سقوط
قا�صا ،مل يحدد و�سائل العالج،
يف هوة الالعودة ،ولأنه يعي حدود دوره ً
وترك �أمره للمتلقي املتمتع بحرية االختيار ،ولأنه تخطى مرحلة الهواية،
حر�ص يف جممل ق�ص�ص جمموعته على عدم حتديد مالمح خا�صة
للواقع املتهرئ ،فتجنب التنا�ص (الإقليمي) ،واال�ستخدامات اللغوية
اليومية امل�شرية �إىل مكان دون غريه ،وابتعد عن الأو�صاف املحيلة �إىل
بيئة بعينها دون �أخرى؛ ليمنح ق�ص�صه �صفة الكونية ،ويجعلها �صاحلة
لأكرث من زمان و�أكرث من مكان ،ولريى فيها الإن�سان العربي من املحيط
�إىل اخلليج �صورته و�صورة واقعه.
�إن واقع (ناهدات دي�سمرب) الذي �أماط البطران عنه اللثام واقع
املعاناة ،املر�أة فيه تعاين من الإ�صرار على تقلي�ص م�ساحة حريتها،
يف (�سلمى) ،وتعاين من نظرة الرجل لها يف (ق�سم) ،وتعاين من
العنو�سة املهم�شة وجودها يف (�أر�ض مقد�سة ال تقبل ال�سجود) ،وتعاين
من ما�ضيها يف (براءة حمراء) ،وهو ً � -
أي�ضا  -واقع اخلداع ،وانهيار
القيم ،والتدين الأخالقي ،والكذب ،والنفاق ،والفجور ،والغدر ،يف
(خيمة) ،و(في�س بوك) ،و(ملهى) ،و(خلف احلرارة) ،و(ت�صدع
م�سبحة) ،و(ليربالية) ،و(معاهدة نهد) ،و(�أمنية دروي�ش) ،و(�أق�سم
باهلل) ،و(نزاهة) ،و(قبعات)( ،حلمات ثعبان) ،و(غر�س بعمائم
مزيفة) ،و(تزكية).
يف ق�صة �صالحية ر�أي «ي�سجل هد ًفا يف مرمى زميله باملدر�سةُ .يحتفى
فرحا �إىل منزله نهاية اليوم الدرا�سي ...يف اليوم
به ...يذهب الطفل ً
أ�سبوعا كاملاً ! (�ص ،)59:يك�شف
التايل ي�صدر بحقه عقوبة ف�صل � ً
اللثام عن نفوذ �أ�صحاب ال�سلطة الراف�ضني للهزمية حتى يف اللعب،
و�إذا هزموا عاقبوا املنت�صر حتى ال يكرر فعلته مرة �أخرى .وهي
ق�صة بعنوانها املراوغ حتمل دالالت �أو�سع من داللة االنك�سار وجربوت

ال�سلطة املتجلية يف معمارها اللغوي ،فهي تف�ضح عدم الثبات على
الر�أي ،ومباركة ر�أى ر�أ�س ال�سلطة ،ال�سلطة مبفهومها الوا�سع ،مهما
كان ،فمن احتفوا بالطفل ،هم من �أ ّكدوا �صالحية ر�أي ف�صله .لقد
ح ّول العنوان الق�صة من جمرد ق�صة جت�سد �أمل الظلم واالنك�سار� ،إىل
ق�صة جت�سد مبد�أ لن ترون �إال ما �أرى ،واال�ستخدام الدقيق للفعل املبني
للمجهول (يحتفى) املخفي للفاعل ،والأفعال امل�ضارعة (ي�سجل ـ يذهب
ـ ي�صدر) الدالة على اال�ستمرار ،جعل املنك�سر �شخ�صية منوذجية متثل
طبقية اجتماعية ،ومنح الق�صة �صالحية التعبري عن �شرائح اجتماعية
عديدة.
ويف ق�صة خيمة «تر�أ�س خيمة اجتماعية حتت مظلة ر�سمية� ...أبناء
جلدته ي�صفقون له من وقت لآخر ،اتخذ قرارات ظاهرها كفتاة يف
عيد ميالدها .حينما ي�أتي وقت تنفيذها ،تتالطم الأمواج وينتج عنها
فقاعات فارغة ...حتى من الهواء �أحيا ًنا» (�ص ،)38:مييط البطران
اللثام عن نوع من �أنواع الكذب ميكن ت�سميته بالكذب االنتخابي ،وهو
حممي مبظلة ال�سلطة ،فاملر�شح يعد ويق�سم ب�أغلظ
 للأ�سف  -كذبّ
الأميان على حتقيق الوعود ،حتى �إذا جاء وقت التنفيذ ،ت�صبح وعوده
(فقاعات فارغة حتى من الهواء) ،ومييط اللثام � ً
أي�ضا بطريقة غري
مبا�شرة عن عدم الوعي ،واالنخداع بالوعود الرباقة (ظاهرها كفتاة
يف عيد ميالدها) ،وعن �سيا�سة التغفيل املدمرة للطبقات الب�سيطة،
املنفذة برعاية ال�سلطة.
ويف رعد بال مطر «�صدم ب�سيارته الفارهة ...نزل يرعد ويزبد...
بالأم�س يتفاخر ب�أنه ا�شرتاها باملبلغ الكذائي� ...سيارته جمهولة
امل�صدر ،لي�س لها هوية ...برر فعلته ب�أنه ابن العائلة الفالنية!
(�ص ،)73:املتما�سة داللتها مع داللة ق�صة (�صالحية ر�أي) ،يك�شف

اللثام عن جانب �آخر من جوانب التدين يف واقع (ناهدات دي�سمرب)،
وهو �سلطة ا�سم العائلة ،وهي �سلطة جتعل �أ�صحابها فوق القانون ،من
�أجلهم تتغري احلقائق ،وتتوقف الأحكام� ،أ�صواتهم مرتفعة كالرعد
وفائدتهم معدومة يف املجتمعات ،وعن العن�صرية الطبقية املحطمة
ملوازين العدالة ،وير�سم �صورة من ّفرة من الت�سلط ،م�ستغلاً طاقات
الت�ضاد املعنوي الكامنة يف الأفعال�( :صدم ،يرعد ،يزبد) ،ففي
الفعلني امل�ضارعني (يرعد ويزبد) تهديد ووعيد ،يتنافى مع الكامن يف
الفعل املا�ضي (�صدم) الدال على حتقق الأمر وثباته والإقرار بالفعل،
امل�ستلزم لي ًنا يف التعامل ،و�صدمة التربير(ابن العائلة الفالنية) بعد
التفاف حبل الإدانة حول الفاعل ،واجلمل التلغرافية املفتقدة للروابط
الرتكيبية ،امل�ساعدة على توايل املواقف ب�شكل دراماتيكي.
بجوار الف�ساد املغلف بطابع �سيا�سي �سلطوي ،ك�شف البطران الغطاء
عن لوحة مفعمة بالتدين الأخالقي .ففي ق�صة اجتهاد «�أن�صت
ل�شرح املعلم ...طبقه عمل ًيا خلف �ستارة ال�ضوء ،يف ب�ستان من
�شاركته الر�ضاعة» (�ص ،)70:يك�شف الغطاء عن امل�ستور يف عامل
املحارم ،ويف�ضح تربيرات اخلطيئة فيه ،ويف ق�صة ممار�سات «قبيل
دخول القاعة توترت ...بكت من رهبة االختبار ...انتفخ �صدرها
من ممار�سات �آخر الليل ،درجتها النهائية نهائية يف تلك املادة!!..
(�ص ،)47:يعري ف�سادًا �آخر ،ف�ساد الطالبة الغاوية للأ�ستاذ من �أجل
النجاح ،والأ�ستاذ الفا�سد املوافق على االن�سياق خلف �شهواته ،ويف
في�س بوك «�أزعجه �صوت منبه ال�سيارة التي خلفه ،نظر يف املر�آة...
فتاة ع�شرينية ...جتاوز �إ�شارة املرور احلمراء ...مازالت خلفه،
ارتبك !...ركن �سيارته بجانب الطريق ...فاج�أته بابت�سامة عري�ضة
(بابا) ظننتك �صديقي طارق! (�ص ،)29:يف�ضح االنحدار الأخالقي
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الناجم عن انت�شار مواقع التوا�صل االجتماعي ،وينبه �إىل خطورة هذه
املواقع ،فالفتاة مل تخجل من �أبيها (فاج�أته بابت�سامة عري�ضة :بابا
ظننتك �صديقي طارق) ،والأب مل يكن له رد فعل جتاه فعل ابنته ،ويف
خلف احلرارة «تعود �أن يعانق زمالءه كل �صباح ...يهدي فردًا فردًا
قبالته احلارة ،حت�س�س �أحدهم ...بادره بطعنة ...فاختلط اللون
الأحمر بحرارة القبالت» (�ص ،)58:مييط اللثام عن خيانة الزمالء،
ويف ملهى «�سافر برفقة �صديقه كما يظن ...نق�صت نقوده ،اعتذر
�صديقه من �إعطائه بع�ض النقود ...طلبه مرة �أخرى اعتذر ،افرتقا...
تالقيا يف ملهى ليلي! (�ص )66:ينعى �ضياع قيم ال�صداقة ،ويف معاهدة
نهد التي تتما�س دالل ًيا مع ق�صة ممار�سات «بكت ...تقاطرت دموعها،
�صمتت احل�شود� ...أظهرت نهدها ...ووقعت املعاهدة» (�ص،)55:
يف�ضح ا�ستغالل املر�أة ملفاتنها يف حتقيق النجاحات ،ويف ارتداء «ذاع
�صيته يف املدينة ...بحثوا عنه مل يجدوه .بعد مدة من الزمن وجدوه
�إما ًما مل�سجد يف قلب املدينة ،يلقي خطبة اجلمعة قبل �صالة الع�شاء...
�س�ألوه عن هويته...هويته قال :عي�سى �أخو حممد» (�ص ،)112:يزيح
الغطاء عمن يدّعون التدين ،الذين حققوا بدهاء �شهرة مكنتهم من
احتالل �أكرب مراكز الت�أثري يف جمتمعاتنا.
وكما ك�شف البطران اللثام عن االنهيارات ال�سيا�سية والأخالقية �أماط
اللثام عن م�شكالت املر�أة .ففي ق�صة �أر�ض مقد�سة ال تقبل ال�سجود
«انك�سرت �ساقها ...مل تظهر عليها عالمات الأمل ...ع�صافريها تتغزل
ببع�ضها البع�ض داخل قف�صها الذهبي .و�ضعت يدها فوق ه�ضبة
نف�سا عمي ًقا ...هم�ست يف �أذن ع�صفورتها� :إىل متى
مهجورة� ...أخذت ً
تبقى هذه اله�ضبات مهجورة...؟! �أ�شارت بيدها �إىل مكان مقد�س!!...
(�ص ،)42:يك�شف البطران اللثام عن م�شكلة العنو�سة املنت�شرة يف
العديد من املجتمعات العربية .وقد برع بلغة رمزية �شفيفة وخمتلفة
يف جت�سيد املعاناة النف�سية للعان�س ،بداية من عنوان الق�صة الرا�سم
للعان�س �صورة جتريدية بال مالمح واقعية ،ت�سمح بالدخول �إىل عامل
الق�صة من مداخل عديدة غري مدخل العنو�سة� ،إىل املفردات املنزاحة
عن داللتها الرا�سخة يف الوعي اللغوي (ه�ضبة ـ مكان مقد�س) ،و�أن�سنة
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املوجودات (هم�ست يف �أذن ع�صفورتها) امل�ؤكدة لأمل الوحدة ،والأفعال
املا�ضية (انك�سرت ـ و�ضعت ـ �أخذت ـ هم�ست ـ �أ�شارت) امل�شرية مبا
يكمن فيها من دالالت الثبات �إىل توقف عجلة حياة املر�أة التي فاتها
قطار الزواج.
ويف �سلمى «تتبع حركة �أ�صابعها� ...أجاد العزف على البيانو� ...شذاها
ّ
عطر املكان ...يف �آخر جمعة من �شهر مار�س �أعلنت اجلهات الأمنية
اغتيال ال�سيدة �سلمى!!» (�ص ،)16:يك�شف الغطاء عن الإرث الذكوري
الراف�ض انطالق املر�أة ،وامل�ص ّر على تقلي�ص م�ساحة حريتها ،و�إجبارها
على الدوران يف فلك الرجل ،رغم فاعليتها يف و�سطها االجتماعي،
ومتيزها عن الرجل.
ر�أى البطران م�شكالت واقع (ناهدات دي�سمرب) طبيعية؛ لأن �أفراده
بال وعي ،ففي ق�صة دولة «مر بهم� ،ساروا خلفه� ...أ�س�س د�ستو ًرا� ،أقام
دولة» (�ص ،)53:تخدعهم املظاهر ،وب�سهولة ي�س ّلمون �أمرهم لأي ما ٍر
هم لهم
بهم ،وينقا�ضون بال وعي لقوانينه ،والقائمون على �إدارته ال ّ
غري �سالمة �أن�ساب �إبلهم ،فق�صة �أن�ساب التي �أعدها ،مبا فيها من
كوميديا �سوداء� ،صرخة يف وجه الظلم والظالم «قرر دخول ميدان
�سباق الهجن ...طلبوا منه حزا ًما وواقي لأع�ضائه التنا�سلية� ...أجابهم
يف الأول ورف�ض الثاين� ...أ�ص ّروا عليه� ...س�ألهم ملاذا؟ قالوا�( :أمانة)
ال�سباق حري�صة على حفظ �أن�ساب الهجن» (�ص ،)109:تحُ ّمل ُح َّمال
(الأمانة) م�س�ؤولية الرتدي.
وهي ر�ؤية �إ�صالحية ترى الرتدي من فعل الأنا ،والإ�صالح ال بد �أن يكون
بيد الأنا ،وترف�ض نظرية امل�ؤمرة املح ّملة الآخر م�س�ؤولية تردي الذات،
وانهيار القيم ،وف�ساد املجتمعات .قد يبدو البطران قا�س ًيا يف ر�ؤيته،
لكنها احلقيقة التي يجب عدم غ�ض الطرف عنها.
لقد �أثبت ح�سن البطران يف (ناهدات دي�سمرب) �أنه ميتلك �أدوات
الإبداع الق�ص�صي الق�صري جدًا ،وميتلك خربات حياتيه ت�ؤهله للتعبري
عن ق�ضايا اجتماعية كربى ،كان ُيظن �أن هذا اللون من �ألوان الق�ص
غري قادر على تبنيها والتعبري عنها.
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شعر وخواطر
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تسا ُرع

غير منتظم!

عالء الدين عبد اللطيف  -ال�سودان

َ
منتظ ْم
أطراف الق�صيدة
يخطو
بت�سارع غري ِ
ال�شوق على � ِ
ٍ
هرول ًة
ت�أن
ا�سرتاحة
ومن ّثم قفز ًا
بني البداية وال ِنهاية
ِحكايات ِوذكريات تمُ ِّ�سد خدَ القوايف
ي�سج ُل على دفرت ِه
ال ّليل يجثو حان ًيا على نافذ ِة ال ُع ِ
مرِّ ،
و�صف ًا موجز ًا لأ ّنات و�آهات
بقلم النهار املف�ضوح
ِ
ُ
ُ
باعا� ،أم�سية ِتلو �أم�سية
مت�ضي الأم�سيات ِت ً
ي�أتي ال�صباح
من بعيد يهر ِول ،يلم ِل ُم ال ّليل بقاياه ويرحل
�ساحرة
يعز ُف ال�ص ّب َاح مو�سيقى هادئة ،يتلو تراني ًما ِ
ِ
رجل
ب�أُ ِ
ذن ٍ
بثوب البارِحة الأ�سود ،وك�أن بيا�ض ال�صباح ال
ما زال يتدث ُر ِ
يعني ِه.
يدق ال�صباح ُ
ُ
ترتاق�ص ع�صافري بال�شجر ِة التي تق ُبع
الطبول،
ُ
بفنا ِء املنزل.
�صفحات ال�سماء.
النجوم
ُتو ِدّع
ِ
َ
يتوارى القمر خجلاً
يك�ش ُف عن هاالت ِه ،وحبات النم�ش على خديه
ولأن ال�صباح ِ
ُ
تط ّل ّ
بخطوات متبخرتة
م�س
ٍ
ال�ش َ
بالكون
ركن
ِ
ُتر�سل ِ�س َ
هام � ِأ�شعتها� ،إىل �أق�صى ٍ
تلك احلجرة
ثقب بني الباب واجلدار
خالل ٍ
ذات الباب اخل�شبي ،من ِ
املالمح املُنطفئة
داعب تلك ِ
ُت ُ
ب ُقبل ٍة دافئة
ت�ستيقظ على �إ ْث ِر ُقبل ِة ال�شم�سُ ،جث ٌة مذعورة
بهي�أ ٍة غريبة ،ق�سمات وجه وك�أنها ُخطوط �إغريقية متقاطعة
عينان ال ُترى
أنف مفلطح
خالل � ٍ
لكن ميك ُن َك حتديد موقعها ،من ِ
حرب.
متلأه الثقوب ك�أنه �ساحة ٍ
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ومضات
شعريـــــة
مالذ الأمني  -ال�سودان
١
�أنت ق�ضيتي امل�ؤجل َة من ال ُعمر ،ا�ستفهاماتي املُعقدة.
ُ
لكل
اخليط الرفي ُع ما ب َني ِ
ال�شك واليقني ،واال�ستثنا ُء الوحي ُد ِ
ما هو قاب ٌل للن�سيان.
٢
ِعط ُر َك العالقُ
بالفراغات
ِ
عام
غاف ًيا
ٍ
ب�شارع ٍ
الزحام
إياي ما بني
عاب ًرا � َ
ِ
َ
ي� ُأخذين َ
ل�صوتك فيها رائحة اجلنة،
االيام الوردية ،كان
لتلك ِ
وا�س�أل � َ
أنوف املارة.
٣
احلديد املُهرتئ ،تُطوق ُه �أزها ٌر حمراء ،نا�صي ٌة من
باب من
ِ
ٌ
ا ُ
أنت
رب ن ِع ٍيم من احليا ِة طاملا � َ
حل ِب مبدين ٍة � َ
أنت جنتُها� ،أك ُ
معي.
٤
ُ
أكتب و�أعاين تُخمت َُك بج�سدي� ،أن�ش ُد ِحمية ل َ
أفقدك بطريق ٍة
� ُ
�شهي ٍة ودونَ امتناع.
٥
و� َ
عا�ص
أنك ُحل ٌم ٍ
أيام ُعمري الباهت..
و�أُمني ٌة ُكلما �أجلتُها �أجدُين � ِ
أرتك ُبها ِ
بكل � ِ
٦
وارب حلياتي الو�شيك َة والوج ُه الآخر ل�سعادتي
� َ
الباب املُ ُ
أنت ُ

96

املُمكنة..

٧
ينت�ش ُلني لأطفو
ب�سالم ع ِقب كل حماول ِة غرقٍ
كان �صوتُك ِ
ٍ
ِمنك..
لكن ُه جاء ثقيلاً هذه املرة!
ويهم�س موتًا هني ًئا (حبيبتي)!
يدف ُعني للقا ِع ِبرفق،
ُ
٨
هو وج ُهها امليتُ ببطاق ِة احليا ِة واحلزينُ مبراي َا الفرح..
ِعط ُرها املُ ُ
ف�ضل �إذ تُعاو ُد �شراء ُه قبل النفا ِد
وتوقعيها الذي طاملا ملأت ب ِه وثائقَ ا ُ
حل ِب
لكن ثم َة تزوير!
٩
ُ
وال�شوق �إلي ِه ُ�شعو ٌر ُمت ِعب..
ُ
يلزم �سدادها ثم ًنا ِل ُك ِل ثاني ٍة
القلب ب�شدة ،وك�أن ُه فاتورة ُ
يطرق َ
كانت معه!
١٠
� َ
أرجوك
ُعد رغم الأذى
مزّق ردا َء التوق ِع ولو ملرة
ِ
ُخذين � َ
إليك ُعنو ًة
وتع َّلم ِخيان َة الأقدار..

بضع مشاهد من
فلم قصير جد ًا
()١
مل يدع �شيئ ًا لل�صدفة،
كل �شيء رتبه بالعناية املعهودة:
�أجل�س ال�شم�س على �شرفة دانية ،ت�ستمتع
بزقزقة الع�صافري.
وترك الريح  -عمد ًا  -تعبث ب�سيقان
العازفات اللواتي يعربن �شوارع الي�أ�س
بكامل �أنوثتــهن.
()٢
بح�سد �صغري ميلأ القلب طفق يت�أمل نور�س ًا
وحيد ًا يغري غيمة �أن تتبعه �إىل �شباك
ال�صيادين..
()٣
حتى وهي تتم�سح ب�ساقيه  -هذه الق�صيدة
 ومتوء مثل هرة جائعة ...وحتدق يف عينيهبكل �شراهة...
رغم ذلك ،مل يربت على ر�أ�سها ،وال م�سح
فرو ظهرها� ،ضد ًا يف الفراغ...
()٤
القمر الذي بات يرتقب نومك يا �شجرة
ال�سرو ،وهو يربت بحنو على �أغ�صانك
هو نف�سه الذي و�شــى بك للحــطاب .
()٥
وحيد ًا....يحلق يف �سماه ...طريد ًا...
�شريد ًا ...يرتطم بطيفها ،في�سقط غريق ًا
يف
ثمالة ك�أ�س ــه.
()٦
الباب املو�صد،
ال تطرقه يداك

قد يف�ضي بك �إىل الهاوية
بدل الفرج ،كما تعتقد دائم ًا...
()٧
ال وقت لديه
ليعد حقائب الرحيل
وال�سفر،
�أو لي�سامر املوتى قلي ًال.
�أعزل ي�أتي
�إال من مديح املوت
والغياب،
ومثل مطر اخلريف على عجل
يزور،
وعلى عجل يرحل...
()٨
الرتاب الذي يتو�سده غيابك،
يغازل املطر يف �صباح رتيب...
والع�صافري بعد ما غادرت
�شجر الريح،
ترثيك ب�أغنية حزينة،
ومل يبق لعزلتك ها هنا
ما ي�ؤن�س وحدتها
غري طائر البوم الذي �أ�ضاع �سربه،
وحط بعيدا يراقب امل�شهــد...
()٩
مالذي يجعل ال�صبار �أيوب
ال�صحراء؟؟
�أهي �أقدامك التي ظلت ت�ستجدي
واحة لتعب الطريق،
�أم ب�ضع غيمات عجاف؟؟

م�صطفى قلو�شي – اململكة املغربية
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قافلـــة
بصيرة آيبة
منت�صر من�صور  -ال�سودان
مل �أ�صنع لإخوتي بئر ًا �أو حلم ًا ،لفافة دم وحيدة �سحبتها ممر�ضة
بفو�ضى مل ترتب رقتها متاع الأ�صابع لأ�شبه ب�صمة قلب ما ،ظللتني
�سحابة وحيدة كانت تغني ب�أنفا�س الظهرية البنتها الثلجية وت�ستفز
غ�ضبها ،كان يل قد ٌم تقف يف الذكري الباردة وهي تخمد حريق
نفايات ،ظ ِّني يرتجل لكن املغارب تبتعد بفعل الطيور القانية ،املناديل
التي �أهلكها الدمع مل ن�صنع منها وقود ًا لكنها ت�صلح للبلل مر ًة ثانية،
�صديقتي ال تعلم �أن البنادق الزالت تغني ،املُغ ِني حباله ّ
تقطعت حني
رك�ضت خل�سة خيول حنجرته يف (عز اجلمر) ،كل ما يف الأمر ان رج ًال
بلحن رخ ٍو ي�صلح ان
كان ي�سع ُل �صامت ًا فاهتزّت نافذة عمره الوحيدة ٍ
يكون �صباح ًا ملدينة ت�س ِقط عواميد ذاكرتها ك�سف ًا حمرتقة.
كانت هناك حماولة �أن يطفئها ايقاع ي�سيل على (باغة) ماء يف ال�سوق
فاغرتت به �أواين االملونيوم ورق�صت ،يف قدحي ينفخ �أ�صدقاء واجمون
(كجمورو) حل�ساء عيونهم ،مردة قدميون مل يغادروا جرة طينهم
ّ
فته�شمت بامل�صابيح ،ماذا لو ت�ساقطت من كفي خبزة مل تنمو على
�أر�ض �شحاذ ال يحفظ مدحة واحدة؟ ،ثمة رم ٌل يت�ساقط من خد حجر
ينه�ض للرك�ض بوادي �شجر ي�سري ،اجلنة تنمو يف اخلرابات املذعورة
التي ا�ستيقظت ظهريتها ،الثمر باقٍ يف الأر�ض حتي يق�صفه املطر ،يف
اجل�سد وحد ٌة تكفي �شارع ًا ه�ش ًا ُي�ضئ �أنوار حديث منيمته بالتتابع،
الأبواب �صاخبة بنداءاتها وت�سعي (�سعي ًا م�شكور ًا) للظل ،جت ُّر جنازير
الكالم امل�ص ّفد يف احلوائط وت�صرخ ،ال�شم�س ت�ضع عتمة الليل يف
خ�ضع املوت يف
حقائب مفتوحة ،الربيد املر�سل يخلع حداد الأقالم و ُي ِ
طابع تن ُّز منه التواقيع احلمراء املُح ّذقة.
تابوت ٍ
جفني يخ�شي الق�ش ولو كان وردة (�إيفوربيا) ،يت�ساقط الروث
احلجري على �صدري فيطري الري�ش لر�ؤو�س كثرية تتح�س�سها� ،أ�سطو
على غابة متحجرة ال تك�شط كعوبها ،املاء �آ�سن والعرق يغوي طرف
حمجلة ت�صنع �ساحة �شطرجن خليولها لعلها
الوحل بالأقدام ،ثمة طرق ّ
ال تقفز يف (الم) احلوارِّ � ،
أفكر �أن اهتزاز االر�ض ال يعني �أن القبور
�سائمة لوقت خليقتها ،ك�أنها ت�ص ِّفي وجه امللل من الرمل واحل�صى،
ماذا لو �أ�شعلت �سيجارة نزقي من بركانٍ نفد وقوده؟
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�ستقبع النار يف م�سافة هواء التبغ ،حتي ت�أتي على ح�شية الإ�سفنج
فت�سرتيح ،كلما �صادقتَ الو�سائد انحنت كحوج ِة عجوز لطقطقة مبخر،
جربتُ �أن �أ�صنع دخان من دمية طفل ٍة ترق�ص ،بد ًال عن ذلك و�ضعتُ
�ساق ًا على �ساق وانتظرتها �أن تغفو ،مل تنف�ض يديها حني �سقطت ف ّكة
احلرية من �صدرها ،جربت �أن �أ�صنع لها جدلة من الطني لكني غرقت
يف �ضفة خ�صرها فتم�سكتَ برباط قمي�صها ال�صليبي ،مددت ثوب
العناق ومل �أجث على ركبة بالطة ف�أ�ستقام �ضلعها االعوج وركلتني
بنهديها ،يف الظهرية اللزجة �سحبت يدي ور�سمت ل�صف�صاف �صدري
خط ًا� ،سبحت مراكبها طويال على قفاي ،ناديت على نقطة بعيدة يف
وجهها فرمتني مبنجنيق مقلتيها ،لون قهوتها الرمادي يلحد بال�شم�س
في�أتي �شعاعها خمادع ًا لل�صبية.
انا ّ
خطاف الهواء ومر�سي النهر الذي ينمو على خيط عنكبوت هجرت
طرائدها� ،أحذية املاء الغائ�صة يف ر�صيف الطني و�أالعيب النامو�س،
حبة قمح تنمو يف رغبة خمرية لكن �سنابلها حراب خمفية جلوف
الطواجن ،زخرف ٌة مائج جي�شها ليع�صي �أكوام �سحاب يرجتز ،كلما
�صادفت �شجرة �أ�شاحت جزورها و�أح�صت �أوراقها ف�أتبينّ كراهيتها
لآخر ورقة� ،أخفت ن�سبها مع ال�شم�س و�أطلقت �سراح �أطفالها للخريف،
ال �أ�ستطيع �أن � ُّ
أحك ظهري املع َتّل بال�شوك لكن الأ�سئلة تنغرز وال
تُطعم ابت�سامتي �إك�سري الر�ضا يف نافلة �شوق ي�س ِّبح باملغيب فيدرك
خفة �ضحكتي ،رمبا يدرك ما يدور خلف كم قمي�صي من رذاذ طاهي
املالب�س ،يخد�ش خلف جبهتي من ن�شو ٍة يف ع�صري الرباطي�ش ،تتملكني
رغائب من �أخم�ص قدمي حتي قمة را�سي املنعقدة حتت لواء االنحياز
للمطر ،كنت بتمام عا�صفة مل تن ِو �أن تدور خلف ِ�صبية يلعبون بطفولة
قابلة للطي يف �سجادة الزمن ،لها ر�سومات جبابرة والآت مو�سيقية
بطيئة العزف ال ترك�ض طم�أنينة جوقتها� ،صرت �أرتبك لو �سارت
بجواري نظرة م�سرعة ف�أ�صطدم بعمى قلب غريي ،كنت �أنادي على
غريب على ال�شاطئ...
�إخوتي وهم يدفنون البئر التي حفرها ٌ
لكن ما ذنبها �إذا مل تبتلع �سرهم الوحيد؟ ،وما ذنبي �إذا ت�شبثت طويالً
بدلو القافلة الآتية يف ظهرية فجيعتها؟!.

ألني غبية وال أملك
رفاهية «سندريال»
املوت بحر
ترتفع �أمواجه الثائرة
ثم تهد�أ تدريجي ًا
كا�ستقامة القلب متام ًا!..
�أح�سد القم�صان
النا�صعة البيا�ض
عندما تتوارى باخلجل
و�أكمامها �صغرية تهتز مع الريح
كما لو �أنها غ�سلت الربيع
حبل ما
وتركته يجف على ٍ
ها قد جاء ال�صيف!
بقلب مفتوح
يجري مع الهواء

�إ�سراء �إ�سماعيل – فل�سطني

حتى ينزلق على اجلدار
ويرتطم ظله بالأ�شجار العمالقة
في�صبح كرة كبرية
ينتفخ ثم ي�سقط على ر�أ�سي
مكون ًا بقعة هائلة من ال�ضوء
ال جدوى من امل�صابيح
�إنه النهار!
لأكون عادلة..
الأر�ض التي هبطت بريئة
عندما قطفنا �أول ذنب من عليها
هي نف�س الأر�ض الآن
التي تدور بنف�س الذنب
كنا �أطفا ًال �صغار ًا

ننتظر «�سانتا كلوز»
ب�أيدينا ال�صغرية
نلملم الفردو�س
كي ن�ضيء ال�سماء بالثلج
ثم نقول :عيد جميد� ،أيها العامل!
ق�صائدي
ن�ساء ال يكربن
يع�شقن الف�ساتني الف�ضفا�ضة
التي تكفي لنميمة كل بنات احلي
ير�سلن الطرود
وعليها �شعر م�سروق
توبيخات مب�سافة دعاء
رائحة خل ورمبا مو�سيقى
تداعب ب�أظافرها ال�صفراء ظهور الرجال
وتبت�سم مبكر
لأنها خمتومة بلعاب اجلراء!
لأنني غبية
تعلمت منك كل �شيء
كيف يقع وجهي يف الظالم
با�سم احلب!
كيف تهرب �شفتاي حتت حرارة
ال ت�صلح للتقبيل!
كيف �أكون واقفة على خيط
بني مرارتني
و�أقول �أحبك ب�صوت عال!
تعلمت �أخري ًا..
كيف �أر�ش على املوت �سكر ًا
لأن الطعم احللو ي�شتته
عن ت�أدية واجبه نحونا
فيتعب من ه�ش الذباب!
لأين غبية..
وال �أملك رفاهية «�سندريال»
عال
بامتالك عربة ٍ
وكعب ٍ
حتى ف�ستان �أبي�ض
لكن لدي قلب واحد فقط
لذلك �أعتقد �أين ال �أفهم الرجال!
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في األربعين
بالل اجلميلي  -بغداد

حلقتُ ر�أ�سي لأق ِّل َل الإميانَ باملر�آة.
مركبي خل َع ّ
ال�شراع.
ال ثق َة بوجه ِة ال ّرياح،
ُ
تنعطف دوامات عديدة.
قبل �أن ت�ص ِفّقَ لرق�ص ِة ال ّرايات.
احليلة..
أمام العيون،
�أن تو�ض َع العد�ساتُ � َ
ال خلفها.
ت�سرق ال َنظرات،
وتختلي الأيادي بالر�أ�س.
َحلق ُت ُه لأُ َ�ص ِاح َب حديثي الوالدة.
متخ َ�ض اجلب ُل و� َ
َّ
أجنبك.
ال�صغري
�أيها الف�أ ُر َّ
�ستعلمك الزوايا �أن ت� َ
َ
حلم � ِّأمك،
أكل من ِ
بطن ابنتك بعدَ الزمان
فيول ُد يف ِ
رح ٌم لقيط.

هذا األبد الخدعة
ال �أحد عاد �ساملًا من الأبد
ف�أبي مثال ا�ص ّفر لونه فج�أ ًة وذبل كاخلريف
خ ّب�أته يف الأر�ض
من عيون املوت والأقارب
وو�ضعتُ عليه �شاهدً ا
يوم �أن�سى الطريق �إليه
لع ّلني ذات ٍ
�أو �أكون ثمال ف�أ�ض ّيع مكان ُه
� ّ
عليه بالأظافر والدموع
أفت�ش ٍ
كمن �أ�ضا َع خا َمت خطوبته!
ند�سهم يف الترُ اب
املوتى الذين ّ
ملاذا ال ي�صبحون �أ�شجاراً
� ً
أع�شا�شا لأرواحنا العالق ِة ب�أ�صواتهم
وهذه ال�شواه ُد الكثرية لي�ست حجارة �ص ّماء
�إنها �أدل ٌة على الذين تركناهم
عالقني يف املنت�صف
�أقفلنا باب الن�سيان على ح�سرتهم

100

وم�ضينا...
ً
ال �أحد عاد �ساملا من ال ِأبد
�أمي ا�ست�سلمت لنومها بعد الظهرية
�أيقظتها �أختي ال�صغرية كثري ًا
لكن يدها احلانية ك ّع�ش
كانت ت�سقط يف كل مرة
يدها التي خرجت بي�ضاء من قهرنا!
حتى الأنثى الوحيدة التي قالت يل (�أحبك
للأبد)
ُ
لرجل �آخر
ها هي تفر�ش ح�ضنها ٍ
وت ُعد �أوالدها للتطعيم واملدر�سة
أم�سح على ر�ؤو�سهم
بينما � ُ
و�أنا عائد من املقربة
ُ
ّ
من املكان الذي يحتفل �سكانه
بالنجاة من الأبد
هذا الأبد اخلدعة!...

عبد املنعم عامر  -اجلزائر

سليلتك ّ
التي
ِ
�سيكون �إعدامي على مر�أى الن�سا ِء َو َبينْ َ
ال�ص َخ ْب
� ْأ�صدَ ا ِء َّ
َف�أنا ْاع َت َن ْقتُ َف ِ�ضي َل ِتي ا ْل ُكبرْ َ ى هُ َنا
َو َ�س ِخ ْرتُ ِمنْ :
ُك ِّل الأ�ساورِ،
واخلوا ِمت،
هب )
والقيو ِد الـ (من َّذ ْ
و�أ َنا ا ْرتحَ ْلتُ ِبال هَ َوا ِد َج
احل َق ْب
آالف ِ
ُم ْن ُذ � ِ
َعزْ ال ُء ُم ْث َخ َن ٌة
ِب�أ ْو َجا ِع ال ِّن َ�ساءِ،
�أذو ُد َعنْ َو َط ٍن
ُحدُو ُد ا ْل َب ْو ِح فيِ َفمِ ِه َت َقا ِلي ُد ا ْل َع َر ْب
َت َّب ْت يَدَ ا ا َ
خل ْو ِف ا َّل ِذي َي ْغت َُال � ْأ�س ِئ َلتي َوت َْب
�أ َنا ال َي ِ�ش ُّل ال َّث ُلج َخ ِاط َر ِتي
َوال �أخْ َ�شى ال َّل َه ْب
َف ْل َت ْبقَ َح َّوا ُء َ
احل ِزي َن ُة تحَ ْ مِ ُل ا ِمل ْيزَ انَ َت ْع ِ�ص ُب
َع ْي َنها
يب
ت َْ�س َت ُّل ِمنْ د َِمها ال َّن ِح َ
َو ِمنْ َح َو ِا�شي َها ا ْل َغ َ�ض ْب
�أُ َّما ُه َيا َح َّوا ُءِ ،ت ْل َك:
هُ ِو َّيتي،
ُل َغ ِتي،

َو َذ ِاك َر ِتي،
َو�أُ ْغ ِن َي ِتي َم ِعي
َل ِك َّن هَ ذا ا ْل َق ْل َب َي ْر ُف ُ�ض تا َء َت�أ ِنيثي
وَيمَ ْ ِ�ضي َح ْيثُ َ�شا ْء
قلب ،كم ت ّوجتني الأوىل
يا ُ
مبملكة الن�سا ْء
لكن ع�صري الآن ُ
يغتال الأيائل
َّ
َع َّل ْمتَني كيف التجم ُل يف مرايا الأفق
ْ
ال�سواحل
ُع ْدتَ ق�ص�صتَ �أجنحتي لأرتا َد
َيا َق ْل ُب � َيّإن َق ْد َح َم ْلتُ َق ِ�صيدَ ِتي
َو َو ْ�ض ْعتُها �أُ ْن َثى َت ُنو ُء ِب َ�ص ْم ِتها
َف�إِ َذا �أَت َْت َب ْو َح ًا َ�ش ِف ْي َف ًا َ�صا ِد َق ًا
َو�أد َْت َب َرا َءتَها ا ْل َق َبا ِئ ْل!
�أَ ْو َر ْثتُها َ�ش َرف
الم
َف َما اخْ تَا َر ْت ِ�س َوى َ�ش ِر ِف ا ْل َك ْ
�أ ْر َ�ض ْعتُها َح ْر ِبي
َف َما َغ َّن ْت ِ�س َوى ْ
الم
ال�س ْ
حل ِن َّ
َع َّل ْم ُت َها ُن ُ�س ِكي
َف َما َ�ص َّل ْت بمِ ا َقر�أ ال َإم ْام
َخ ّب�أتُ َع ْن َها �أ َّن ِني ُر ْغ َم ا ْن ِت َ�صا َرا ِتي
َو ُر ْغ َم تمَ ُّر ِدي
ال�س� ُؤال ُمالزِمي:
َظ َّل ُّ

َك ْي َف ْاح ِت َماليِ
الد َو ْ
اخل؟
َّ
***
� ِيّإن لأ ْب َحثُ َع ْن ِك َيا َح َّوا ُء،
قد َ�ض َاع ْت َمالمحِ ُ ِك َ
اجلمِ يل ُة
ْ
َبينْ َ �أ ْق ِن َع ٍة َو َز ْي ِف
ُ
ُ
�أُ َّما ُه � ِيّإن كال ِّن َ�سا ِء �أ َخ ِب ُئ الأخْ َرى
ِب َج ْوف
�إ ِّنى َ�س ِل ْي َلت ُِك ا َّلتي َما َعا َد ُي ْع ِج ُب َها ال َت َّخ ِفي
َم َاذا َج َن ْيتُ ِمنْ الأُ ُنو َث ِة
َغيرْ َ � ْإذ َعانيِ ،
َو َ�ض ْع ِفي
َوت ََ�س ُرّ ِتي َخ ْل َف َ
احل ِقي َق ِة،
َوا ْر ِت َع َ
ا�شا ِتي،
َو َخ ْوف
وَهَ َ�ش َ
ا�ش ٍة
َما َغ َّط ْت ا ُ
ال�ص ِغ َري
جل ْر َح َّ
َف َه ْل َ�س َت ْك ِفي؟
�أ َنا َما َن َق ْ�ضتُ َو ِث ْي َق ِتي
َما ُخ ْنتُ َت ْق ِل ِيدي َو ُع ْرف
َل ِك َّن ِني
َر ُج ٌل ِب َ�سبرْ ِ ا ْل َغ ْو ِر
َو ْام َر�أ ٌة ِب َح ْرفيِ .

ِل ْل َه ِزيمْ ِة ِحينْ َ ُت ْه ِز ُم ِني

مناهل فتحي  -ال�سودان
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وجع الغريب

عـماد افقري  -اململكة املغربية

ورع
�أنـ ــا الغريـ ُـب هــنا والقــلب يف ٍ
�أ�أجــتبي ال ـ ُدّر �أم �أرتـ ـ ـ ـ ُّد بالــوجـ ـ ِع؟
�إين �ألــفتُ رمــاح ال�شـوق تـقـ�صدن ــي
ـلب � َّأن هـنـا �إنْ هـ ـ َّـن بالــولـ ـ ـ ِع
والق ُ
هـذا هـو الـ�شوق يدمي القلب يــا كبدي
ـ�سم اجلرح َو ْ�صـ ٌل ُ�سـ َّـل من فجعي
وبـل ُ
�إين وقـفــتُ ع ــلى الأحـبــاب ملتم�سـ ًا
و�ص ًال به الـو ُّد ي�سـمــو ال منَ الـطـمـ ِع
� َّأمــا ُه �صربي ونى وال�شوق ق ــال :كفى
والـبـيـن �أقــ�سـم دوم ًا �أن يـكـون مـعـي
وقــد �سـئمت من الأ�ش ــواق �إن عـتـبـت
هـجــر ًا ُ
يطول فـيـفـنى القـل ُـب باجلز ِع
عــذرتُ قـلبي فــدم ُع الي� ِأ�س مـن ـه ـمـ ٌل
وال َّـده ـ ُر مي�ضي بـنا نـخـت ُ
ـال يف البق ِع
جحافل الدّمع قــد ف ــا�ضـت بال �سـب ٍـب
فـتـلب ُـ�س الـ ّروح �ألـوان ـ ًا مــنَ الـف ـجـ ِع
يا قـاط ـ َع الـو�صل ال تـفـجـع بـنـائـبـ ـ ٍة
فالـ ّدمـ ُع وال ُّـ�سهـد مـ َـدّا الروح بالـ ُـجـر ِع
�إين حـلـفـتُ وجـرح القـل ــب ُمـت ــ�سـ ـ ُع
�أنّ دوا ال ـقـلـب �أنْ ُيــ�ســقى منَ الــور ِع

محراب القصيدة
هب �أنني خنت القلم
�أو بعت وحي ال�شعر
والأوراق
والأوزان �أي�ض ًا للعدم
وم�ضيت �أبحث عن
مالذٍ
فيه �أ�سكن دون طيف
�أو مدادٍ من خيايل..
م�ستلم
هب �أنني ما بحت يوم ًا
بالأمل
باحلب والأ�شواق
والفقد الأمت
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هب �أنني
ما كنت يف هذا الندم
الآن
جترحني حياة ال�صمت
حترجني حروف البوح
�أكتم �آخر الآهات
�أحب�سها ب�أقبية الظلم
قدري على قدري
متدد
ثم ك ّبله ب�أغالل
الظنون
وجعي على وجعي
تر ّدد

�آخذ ًا بيديه يحدوه
�إىل ريب املنون
�أ�سفي على �أ�سفي
جت ّدد
لي�س ينفعني �أنني الناي
�أو نزف العيون
مبحراب
�أبكي
ِ
الق�صيدة
ما كتبت
وما نويت
وما قر�أت
من ال�شجون
�إىل ال�سكون.

متا�ضر الطاهر  -ال�سودان

المساء األخير
كان ُ
يرك�ض نحوي
ُيح ّد ُثني عن رواياته الأوىل
آخر نزواته
وعن � ِ
يبت�سم ُ
ويقول:
كان
ُ
أحتاج ِك...
� ُ
ينب�ض َ
ا�سمعي قلبي ُ
لذاك اجلمال
ْ
وتلك العيون
و...
ْ
ُ
ويخجل
يرجتف �صوت ُه
كان ُيحدّثني ب�أنْ :
بهي ّ
الطلع ِة
روى لها حلمه ٍ
بطفل ِّ
الغروب ومو�سيقى
ورق�ص قبل
ِ
ٍ
و�ض ّم ٍة ال تل ُني
كان ُ
يرك�ض نحوي وي�صرخ:
تعا ْ
يل نحت�سي قهو ًة
ريق ّ
ون�س ُري يف ّ
ويل
الط ِ
الط ِ
يف هدوءٍ ُ
يقول:
َ
تلك جميلة لك ّنها هادئة
وتلك ثائرة
َ
وتلك وتلك...
ُ
واك؟؟
أرتاح ِل�س ِ
وي�صرخَ :مل ال � ُ
دمت معي..
يهم ما ِ
ويهم�س :ال ال ّ
ُ
�س�ألقاها حتماً.
ك ّنا ن�س ُري...
أق�ضم �شفاهي وقلبي يخفقُ
� ُ
�أُك ّو ُر حلمي الفريدَ
�أُر ّو�ض ُه لليق ِني و�أنهر ُه ت�س ّم ْر
�أُ ُ
و�شو�ش :تُراها معك؟؟
متى ت�ستفيق؟؟

م�ضت...
بعمر الأن ِني ِ�سنونُ
م�شيب ورع�شة..
ع ّمرنا
ٌ
وما زال ي�س� ُأل..
أهم�س� :أن ت�أنيّ ْ
وما زلتُ � ُ
غمام الفحولة
�سينز ُع عنه َ
تفوح
ويلقاين �أنثى ُ
و...
أم�س
بيدٍ مرجتفة جاءين� ..أ ّول � ٍ
يف امل�ساء الأخري
بع�صا ُه
حلم تو ّر َد
حاول خ ْرب�ش َة ٍ
فا�س َ
تحال محُ ا ًال
ْ
كنت معي
�أعلنَ ِ :
ف� ُ
أ�ضحك ُعنو ًة
ال ..ما كنتُ �سوى امر�أ ٍة عابرة
ما كنتَ �أخط�أتَ
َ
كنتُ � ُّ
خطوط احليا ِة
أفك
عند ِّ
كل لقاءٍ
ً
و�ألعنُ دوري �أنْ رك�ضتُ يوما � َ
إليك
وم�شيتُ  ..حتّى �أفقتُ
وم�شيتَ حتّى �أفقتَ
وما كنتُ لك
�أنا
أر�سم حلماً
�أ ُق ُّد طريقا و� ُ
و�أحمو �أنين ًا بهذا الأفق
ب�ألوان قو�س ُقزح
�أُ ّ
خ�ض ُب َ�أ ُك ّفي لهذا الوطن.

ابت�سام عبد الرحمن اخلمريي  -تون�س
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حد التعب
البعيدون ّ
�أبحث عن ابت�سامة �آتية من �أفق بعيد
�شفتي امل�صبوغة باحلرية وهمهمة
لأ�ضعها على
ّ
املخاوف......
�أتلهف نظرة فا ّرة من حدائق الوهج......
عيني امل�سكونة ب�ألف �س�ؤال......
�أك�سو بها ّ
واملطف�أة برماد اخلواء.....
�أنا التي �سجنني ظلي يف دائرة الأرق......
 ....مفرغة من �شمو�س كنت �أرتديها
قبلما ُّ
يحط اخلريف �أوجاعه فوق غ�صني.....
حني تواط�أت الأيام على قلبي.....
 .....قلبي املفعم بالأمنيات الياب�سة
مذ بات الليل ثقي ًال.....
كعجوز تتكئ على روحي بعكاز املوت......
�أنا املرهقة ح ّد الذهول......
املبعرثة يف �شوارع الغربة......
 .....تتقاذفني املنايف
�أ�س�أل اجلدران امل�سدلة فوق عمري......
 .....متى تنتهي غربتي
من ينزع �أ�شواك الوحدة املد�سو�سة يف
عمقي......
 .....مذ خ ّيم ال�سكون فوق �أيكي
حلم مو�شى باللقاء......
وغادرتني زقزقات ٍ
 .....و�أنا �سبي التعجب
�أكنت وحدي �أر�سم لنجمك �سما ًء يف �أ�ضلعي......
�أكنت وحدي �أرتب امل�ساءات يف خزانة الغيم.....
 ....و�أُم ِّني يباب حقويل باملطر
حني �أنت موا�سم القحط جتتاحني دون
حذر......
ُ
كنت يتم ًا �أ�صاب قلبي بينما �أهي�أين مليالد
جديد......
كنت تخبئ النهايات لكل درب �أر�سمه لنا......
 ....وللج�سور �أ�ضمرت التهاوي
وقتما فا�ض نب�ضي � َ
إليك نهر ًا.....
ه ّال �أجبتني......؟!
كيف اقرتبنا وان�صهرنا......
نحن البعيدون ح ّد التعب......
املنفيون من قوامي�س التداين......
وللن�أى فينا وجوه كثرية......
كيف اغرتبنا بعد التماهي......
والق�صائد مل تفلح حمائم �شوق يعيدنا �إلينا......
ق�صائدك الأغرقتني بالنداء......
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مزقت ُها حني �أدركتُ ان�شقاقك عن وريدي......
 .....وانتماءك للغياب
كيف مل �أقر�أ كل هاتيك املعاين الراك�ضة نحوي من
عيونك......
كيف ع ّلقتَ �صوتك قناديل جتتبيني كلما انتويتُ
الرحيل......
و�أنت تع ُّد يل موائد البكاء......
تهي�أين لل�شتات حلظة عناق مل يتم......
 .....وتقاي�ضنا بالعدم
ها نحن قد غدونا �صنو ًا للعدم.......
واللغة بيننا ا�ستقالت.....
وخبت �شموع النداء......
 .....بينما ت�سيد الندم !!

منى عثمان  -م�صر

ذاكرة طيف
د .راوية ال�شاعر  -العراق
تناولنا �صحن الكذب
على طاولة لهفة قدمية
واملالعق تذك ُر تبادل �شفاهنا فواكه احلب
كنتَ تمُ ُ
�شط �أوجاع وعيي
حني كانت � َ
أذنك يد ًا �صاغية
تلم بيت احلكمة وهو ي�سقط من فمي
ُ
تنام بجوار كتبي ..تقر�أين..
تلم�سني ..تقبلني
تعج ُز عن طوي �شهيتي
َ
تغويك ال�صفحات
ت�شرب الرفوف التي تنهدين التعب عليها
و�أنتَ
ُ
َ
بهداياك
تراقب حجرتي وهي تك ُرب
كنتَ
ُ
كتاب �شعر لنزار
ومدونة ملجموعة خلطايا الوجود يف عقل �شك�سبري
وافرتا�ض املدن وعطل الإلهة يف فال�سفة معاقني بالعزلة
تفتح ال�ضوء
�شبابيك ُ
ملجاهيل نخ�شى �سربها يف بقاع قارات حتت�ضر
َ
قدميك
كنتَ تجُ ُل�سني على
ت�سم ُع نغم قلبي
و�أنا � ُ
أطيل احلديث بدمعة
ُ
َ
َيق ُربها الرم�ش كي ال ْ
املرتف باحتوائي
قمي�صك
تبلل
ت�شم عطر حزين
كنتَ ُ
جوع تفردّي
يرجم القوم بنات اختاليف بحجر مظلم
حني ُ
ُ
ترتع�ش كلما ت�صادم ال�صدفة قدمينا
كانت املائدة
كعبي املثقل بكراري�س اجلامعة
وحذا�ؤك املنحوت على �أر�صفة انتظاري
حتت �شرا�شف مطعم طبخَ لنا جدرانه وزواياه
رق�ص لنا �ضيوفه العائدين من رحلة حب فائتة
َ
�شمعة املع ّلق دون هم�س
َ
�سجائرك و�أنتَ تدخنُ �أ�صابعي
كنتُ قداحة
َ
دفاترك ال�ضائعة يف كل امتحان
كنتُ
َ
َ
�سبورتك
�صفك النحوي و�أنتَ تر�سمني بيت ًا يف بادية
كنتُ

َ
قبيلتك
ورقة خ�ضراء يف �صحراء
راية زهرية ُ
َ
انت�صاراتك
حتمل ب�ساطة
كحل مارد ُ
َ
عباءتك
يخط ده�شة
َ
�صباحك الذي ال ميوت
كنتُ قهوة
ثوب الق�صيدة بلذة �شبقة .
وكنتَ يل لي ًال يعا�ش ُر َ
َ
مالحمك
ياه باردة
ك�صقيع يك�س ُر وجه النار
والئحة الطعام فقرية كاملناديل
كحجة غيابك ..ك�صدري اليتيم
و�أ�صحابنا يتهام�سون…
(رمبا فارق العمر من �أجه�ض التجربة
رمبا عق ُلها اجلامح بالقرار وذكورته الالئذة بالفرار
رمبا نظارتها التي تعك�س خيبته
وهو ُ
يحرق غرفتها
و ُيق�صي نزارها
ويجرح هاج�س بيتهوفنها بك�سر البندق قبل افتالقه
ُ
ويلعنُ البحور والأ�سفار
وهامات الأبطال وعر�ش احلداثة و�شيطان فاو�ست القدمي)
وظلوا يهم�سون…
يكن�س حرية املر�أة بعد �أن يخل َع ق�شورها
(الرجل ُ
واملر�أة تخيط جوارب الرجل قبل �أن يف�ضح ُه �أ�صبع ُه
الفقري)
�صرخت الطاولة…
ْ
(كانَ الفارق منف�ضة
تلم �أعقاب احرتاقها ودخان عجز ِه
ُ
فهي �أرادت ُه �صديقَ �أفكارها
ملهم خلوتها
البعيد الذي ال تنال ُه
ال�سيد الذي ال تخاف ُه
املبد�أ الذي تغويه املعرفة
احلق الذي ُي�صان باحلكمة
وهو �أرادها �إطار ًا ُي ُ
طيل عمر الذاكرة
يف �ألبوم ال�صور).
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ٌ
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ِ
ُ
ُ
ِ
د .يا�سر عبد القادر حممد ح�سني  -ال�سودان
ع َلى ا َملدَ ى
وهُ ُ
�شعب
تاف ٍ
َ
اجر َي�س َت ِع ْر
باحل َن ِ
ُثق ٌْب و َث َّم ِد َماً
رب َج ْت،
علي ِه ت ّ
َ
غ�ض ٌب و�سودا ٌن
حد ال َّر�صا�ص ِة
َعلى ِّ
ُي ْحت ََ�ض ْر
ط ْف ٌل ب�شه َق ِت ِه
ِير ُّف مو ِدّع ًا
�أ ٌّم ترتّقُ بالدمو ِع
ُف َ
توق ق ْل ٍب
م ْن َك ِ�س ْر
رعونُ ُنغر ُق ُه
ِف َ
ببحر دما ِئنا
ِ
ن�صحو و ِف ْرعو ٌن
جدي ٌد يف مدانا
قد ظ َه ْر
ْ
ن�صحو و� ُ
مر
ال�س ِ
أر�ض ُّ
عاكف ٌة على َحزَ نٍ بها
ح ُلم التجاو ِز
حتتَ ّ
غ�صتها ُقبرِ ْ
َ
وطنٌ على الأوجا ِع
َينثرُ ُ َخ ْط َو ُه
َما ْاجتا َز ُب� َؤ�ساً
َ�ص َّد ُه ُب� ٌؤ�س:
�إىل �أ ْينَ ا َمل َف ْر؟؟؟
لي ٌل طوي ٌل
وال�صباح َّ
معط ٌل
ُ
ونعيقُ ِغربانٍ
على قُننَ ِ املرايا
ينترث
هذي ال�سما ُء عقيم ٌة
ال �شي َء يهمِ ُ�س
الغيم
ِمنْ
ِ
قمي�ص ِ
ً
تب�ش ُر َ
قد ِّ
باملط ْر
ريحا ْ
ٌ
�صيف من الأطما ِع
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موج ُه
ُيز ِب ُد ُ
ال�صوت
وي�صيح مل َء
ِ
ُ
�شعب ُث ْر
�أنْ يا ُ
�شعب ُق ْم
يا ُ
�شعب �أنت عميدُنا
يا ُ
وجريحنا و�شهيدُنا
و�إما ُمنا
ُ
ناقو�س َ
�إن ّ
اخلط ْر
دق
ُ
�شعب اخلع ع ْن َك
يا ُ
� َ
أ�سمال احليا ِة
وخذ َح َ
ْ
نوط َك يف يمَ ي ِن َك
َن ْح َو د ْر ِب امل ْو ِت ِ�س ْر
يا �ش ْع ُب مُتُ �ألف ًا
و�أل َف ْي م َّر ٍة
ات ا ُ
خللو ِد
عا ِنقْ بج ّن ِ
املُ�س َت َق ْر
َّ
عب �أ ْوهَ نُ فكر ٍة
ال�ش ُ
تنتاب ك ّذاب ًا � ِأ�ش ْر
ُ
ال�ش ْع ُب مطحو ٌن
ومكلو ٌم وم�ألو ٌم
ْ
بن�صل هتا ِف ِه
ومذبو ٌح
ِ
وال�شعب ال َم ْرئي
ُ

ال�سيا�سي
ب�ص ِر
على َ
ِّ
القذر
ِ
الذبائح
نحنُ
ُ
والقراب ُني التي لبلو ِغ
نا�صب
هاتيك ا َمل ِ
والكرا�س َي ُندّخ ْر
ِ
نحنُ الذينَ �إذا ُق ِتلنا
عو�ش
�ش َّيعونا يف ُن ِ
�صا�ص
اللاّ َق ِ
مكفن َني بب� ِؤ�س َنا
�س ّمو َعلي َنا
�شارعي
�شارِع ًا �أو َ
َع َلى ثرانا �ش ّيدُوا
من قات ِلينا َ
أ�صنام
بع�ض � ٍ
لتُع َبدَ بعدنا
َ
فاهلل ..ما �أق�سا ُه ِمنْ
ُظ ْل ٍم � َأم ْر
يا �أ ّيها الني ُل امل�سا ِف ُر
ا�سم َرارِك
يف ْ
ُ
املختال ِتي َه ًا
�أ ُّيها
وار�س عاكفاتٌ
وال ّن ُ
يف مدَ ارِك
ُ
املعروف
�أ ُّي َها
دوم ًا
باحتقارك للطغا ِة
أزمان
على مدى ال ِ
ُث ْر
فالق ْي ُد ح ْت َم ًا لاَ ُي�شا ِب ُه
ِم ْع َ�ص َم ْي َك وال ي ُر ُ
وق
ِل َنا ِب ِ�ض ْك
ال�سلاَ ِ�س ِل وال ُقيو ِد
ُر ْغم ّ
ف�أ ْنتَ يا ُ�سودَانُ ُح ْر
فان�ص ْب هتافك للطغا ِة
ُ
ومقا�ص ًال
م�شانق ًا
ِ
وار َف ْع ميي َن َك
�أ ْنتَ وحد َُك يف
براحات الهزا ِئ ِم
ِ
ُمنت َِ�ص ْر.

رجل هزمني
إلى
ٍ

فراقــــــــه

فوزية �أحمد الفياليل  -اململكة املغربية
منذ مات ِظل
ر�سالتك االخرية
يف ظلمة جيبي
و�أنا �أمترغ ح�سرة
�أحا�سي�سي
عارية متام ًا
م ّني ...من ك ّلي
ما�ض ع�شته يرف�ضني �سريري
من ٍ
معك
كنت �أريد �إغالق �صفحة
�أيام �سرابيل ال�صمت
وقحط ال�سبع
اخلوايل
حيث التقت ظاللنا ذات �صبح �شارد
يتمطى مرتع�ش ًا جفا�ؤك
عرب معابر اجلليد املرتامي الأطراف
على �سواحل �شواطئنا
فتجمدّت ر�ؤياي
ومل �أعد �أب�صر �سوى �صخور ًا ت�سبح
يف جوف �أمنياتي.
قلت
�أخل ُعني من يديك ثالث ًا
كي
�أعود ع�شرينية
مبلء م�شاعري
والنب�ض ي�سامرين ...ي�شاركني مواكب
النجوم احلائرة
بيدي لل�سماء �أقطف فاكهة الرب
�أم ُّد ّ
�أقرع طبول النيازك

و�أم�ضي
حتى �أ�سرتجع ما تبقى من �شريان
ُمزقت �أوداجه �إ ّال قليال
�أح�سك ترت ّب�ص بكتفي...
تعاك�س جريان �صبيب النهر
حتى ال
�أرق�ص ك�أغ�صان الزيتون
�أغرد كبالبل الفجر
�أ�سرق الومي�ض
من عيونك
�ساعدين كي �أقطف عناقيد العنب
من جلج ماءِك املتدفق هدر ًا
قبل �أن ي�شيب الع�شق
بخافقي!..
�أطري بكل رغباتي
كالع�صفورة املخمورة
و�أنزل على �شفتيك
أمت�ص رحيق الن�شوة
� ُّ
و�أطرد من �شواطئي كل الن�ساء
ال �أرغب �سوى
ع�ش بني جنبات روحك
يف ٍ
كلما راودين املوت
على نف�سي .وجدت �شاهد ًا
ت�سكب املاء
مزن ًا
فوق اهتزازات عروقي
لأحيا من جديد
قبل �أن يقتلني فراقك.
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حتاجني عزرائيل
َأ َي
ُ

�سيدي خليفة  -موريتانيا
حتاجني عزرائيل لهذا احلد!
�أَ َي ُ
بالأم�س قدمتُ له �أخي
َكبطاقة م�صرفية
َعل ُه َيترْ ُكنا
ال �أعرف بكم �س�أر�شي ِه بعد!
يف الليلة املا�ضية
اقتنيت علبة �سجائر
�أق�ضم بها خيبة الوقت
م�سـا ًء جاءين البائع
�أراد ثمن ًا باهظ ًا مقابل راحتنا املنهكة
ف�أخذ جارنا بثيابه املرتفة
الكارثة
لن يكتفي نهائي ًا به
غد ًا �سيعود لي�أخذين
يف بيتنا �صورة جدي
مع ّلقة كمر�آة
تعك�س ب�ؤ�سنا هلل
ُ
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ووجهنا لل�سماء
هَ زا ُز �أمي الباكي
كتاب ن�سي ُه الوحي
ٌ
�أن َيحكي ق�صته املُفخخة
بمِ�أ�ساتنا النازفة
علي!
ال �أحتاج عزا ًء ُمتح�سر ًا ّ
ُين�سيني
جرحنا املمتد من القرب �إىل
املرح بربودته
�سقف بيتنا ِ
أق�ص للوجع
�إين � ُّ
مرارته املُرعبة
املُح ّملة بخرير الأمل املتعب
ال �أريد لهذا �أن يحدث �أبد ًا
نقدّم للدهر �شيئ ًا
علينا �أن ِ
ي�ؤازر ُه �أكرث م ّنا
حتى ال تتوقف
بو�صلة الوقت.

أراك على مهل
ِ
أراك على مهل
و� ِ
تك�سرين �أ�ضالع الق�صيد
ِ
املرتنحة
فرتاق�صني َ�سكارى احلروف
ِ
َ
من ن�شوة م�ساءٍ يحلم
حرف مو�ؤود..
ب ُفحول ٍة ٍ
أراك على مهل
� ِ
تنفخني من روحك
يف نوتَات ال�صمت ترانيم اخللود
حناجر اخلنوع
لتُع ِلن التحدي على ِ
املجبو َلة على القناعة بالفرا ِغ..
ُ
فينتف�ض ال�صمتُ على فراغه املعهود..
أراك على مهل
� ِ
ذراعيك
ُت َبارك َني طلوع ال�شم�س بني
ِ
ك�ساحر ٍة جتيد اللعب بال�شعاع الأ�صفر
َ
على الأعناق والأكتاف املولع ِة
بالربيق يف زحمة الظالم..
ِ
�أراك تُفرغ َني الألوان
يف ك�ؤو�س ال�شوق املبثوثةَ
على �أرائك احلنني والذكرى لأيام َ
م�ضت
و�أخرى على باب االنتظار..
عجل
ف�أرانيِ على ٍ
ّ
فك ق�صيدتي
�أقتل ُع �
أ�ضرا�س القلق من ِ
َ
خمالب ال�صمت
أق�ضم
و� ُ
َ
املغرو َز ِة يف ت�ضاري�س اجل�سد..
عجل
�أراين على ٍ
َ
أ�سرتج ُع فحول َة الق ِ�ص ِيد
� ِ
َات والألوان التي فقدت،
و�أنو َث َة النوت ِ
عقم
فت َْ�ست َِح ُّم
ِ
مداركي من غبار ٍ
جاثم على الأنفا�س،
ٍ
َ
ّ
ْ
وهو�س �إذ �أ�صابها بال�ش ِلل..
ٍ
�أراين �أُ�ص ِغي طويال فابت�سم
ثم �أَ ْن ُ�س ُج َ
احلرف على
خيوط
ِ
ترانيم ال�شوق
ومقامات الأحالم والأمل...
ِ

عزوز العي�ساوي  -اململكة املغربية
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ُج ُنون الرغبة

ح�سنات حمد ال�سيد بابكر  -ال�سودان
بئر ُم ّ
عطلة
ُملقا ٌة �أنا على �سطح ٍ
�أُديل بدلو �أحالمي �إىل القاع
وال �أعثرُ ُ على ماءٍ ُيب ّل ُل ُ�ش ُقوق
ذاتي املُت�صدّعة،
مل ت ُعد احليا ُة تُذي ُقني ل ّذتها
ك�سابق عهدها
بل �أ�سقطتني حتت دائرة االنعطاف
املرهون بغيابك
غيابك اليز ُُّجني بني �أ�ساور الوحدة
وزنزانة ال�صمت املُريب..
لطاملا و�شو�شتُ �صغار الريح
عن حكايا �أنفا�سك وعن تواتُر النب�ضات
حينما ُكنتُ كفرا�ش ٍة عذراء بني يديك،
رحيق
ُكنتُ �أُراهنُ الزهر على ٍ
ُي�شب ُه مذاق ثغرك
و ُكنتُ �أُراهنُ الوقت على ُبره ٍة
�أق�ضيها �أمام عينيك خ�شية الثمالة
بهما..
�أر�أيت �إذا جنّ الليل وارحتل الغمام
مالحمك
ترت�سم
عن �صدر ال�سماء كيف
ُ
ُ
على ُ�ش ُرفات ال ُّن ُجوم وعلى حدقات البدر
علي �أن �أُ�شعل ُج ُنون الرغبة
�أكان لزام ًا ّ
بني �أز ّقة املرايا كي ت ُد ّلني عليك
�ستمنحني ت�أ�شرية
�أم �أنّ ظالل التوق
ُ
ال ُع ُبور �إىل كونٍ �آخر يجم ُعني بك...
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مـــــــــــــــــــــــــــزار

اليتيم
مذ ُك ِ
نت لل ِ
أمل ِ
مزارا
وطقو�س ليلي يف الهوى
ُ
�أ�شعارا
ال�صباحات
والفل يزهر يف
ِ
التي
وخمارا
قبلتُ فيها مب�سم ًا ِ
والهم�س ُين�شد من �أحاديث
اجلوى
حلن ًا �شجي ًا ُيلهب الأوتارا
وقر�أت يف عينيك وحي
ق�صائدي
فقه ًا َّ
تنزل ُحج ًة و ِدثارا
مذ كان هذا ديدن ال ُلقيا
التي
غابت َفغبنا مر ًة ِومرارا
رتقى ال
و َر ِ
قيت فيها ُم ً
ينبغي
الغرام مدارا.
ل�سواك يف َف ِلك
ِ
ِ

ح�سني جومان ال�سويدي  -اململكة العربية ال�سعودية

قصيدة مهداة
لفلسطين
تيمة يعقوب علوه

فل�سطني تنادينا
فيا عرب ل ّبوا ال ّنداء
�إ ّنها بحاجة �إلينا
لتتغلب على الأعداء
لن نرتك فل�سطني مدى عمرنا
حتارب وحيدة ّ
الظلم والف�ساد
و�سرنفع راية انت�صارنا
كما علمنا الأجداد
�ستبقى فل�سطني �شمعة يف قلوبنا
ال تنطفئ ونحن يف هذا العامل
وعلمها يف �أرواحنا
نفديه باحلب والدّم
ال�ساحة
ه ّيا ه ّيا �إىل ّ
نحارب �أولئك الطغاة
فنعي�ش ب�أمان وراحة
وننعم بجمال احلياة.
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ـــــوفــيــــة
الــص
الــمــقــامـــــة
ّ
ّ
د .حاج بنريد  -اجلزائر

المعروف بسيدي الحاج

ّ
ّ
نبكتي
الت

حدّثنا �أبو القا�سم الزّواوي فقال :هفت قلوب �أهل املودّة ،وعفت ر�سوم
و�ص َف ْت حياة ذوي البطون واملعدة ،فقلت حان
�أ�صحاب ال ّنجدةَ ،
عرب بالدّخيل ،ف�أ�صمى
ال ّرحيل ،وغربت �شم�س الأ�صيل ،وا�شتبه املُ ُ
ج�سمي الدّا ُء ال ُع�ضال� ،إ ّنا هلل من هذا العطاء وال ّنوال ،ف�أحرمت من
َ
ال ّلذاذات ،وفارقت املل ّذات ،وجئت �أبحث عن نف�سي وعن ال ّذات،
َ
ال�سادة ،وط ّلقت ال ّنوم وال ِو�سادة ،فبانت مني
ف�ش َخ َ�ص ْت �أب�صاري نحو ّ
ال�صغرى ،وا�ستثقلت مناكبي
بينونة كربى ،بعدما هانت وذ ّلت نف�سي ّ
الإزار ،وم ّلت رجالي من نعل (�إظار) ،وا�ستوح�شت الأ�شواك وال ُغبار،
وما �أح�سن من قال ،حني وافقه ح�سن ا َملقال:
وال�ساعون قد بلغوا ...ح ّد ال ّنفو�س و�ألقوا دونه الإزرا
دببت للمجد ّ
و�سقطت من نف�سي ال ّندامة ،ونذرتُ و�صال
وكنت قد اعتدتُ العمامة،
ْ
ال�سادة ،وخمالف َة الأهواء ومعارك َة العادة ،فم�شيتُ نحوهم حافيا،
ّ
وتل ّثمتُ حياء و ُمواريا ،وت ّربكتُ بالدّراوي�ش واخلاملني ،وخدمتُ ال ُب ْل َه
ورك�ضت روحي ركو�ض الأ ْيهم،
واملجانني ،و�سرتُ يف طريق ابن �أدهم،
ْ
�إذ مل ُي�س َّر يف �إ�سالمه �إلاّ يف ثالث ،وخالف ال ّرغبة والأمل واملرياث:
وخالف ال ّنف�س ّ
وال�شيطان واع�صهما ...و�إن هما حم�ضاك ال ّن�صح
ّهم
فات ِ
واقتفيتُ خطى ب�شر احلايف ،وا�ستكملتُ جوابه الوايف ،فكان كالم القوم
كالزّالل ،فن ْع َم القوم و ِن ْع َم ال ّرجال ،وا�ست�أنفتُ يف متاهات م�سريي،
واحتملت فيها ر�سالة ال ُق َ�شيرْ ي ،وا�ستغثت :يا غ ّياثي يا مجُ ريي ،اط ِو
ع ّني ُبعد امل�سافة ،و�أجرين من املكفوفة والكا ّفة ،فال ح�صر هناك وال
ق�صر ،وال َر ْ�سم وال َق ْيد وال ُع ْذرَ ( ،ب ِل الاِ ْن َ�سانُ َع َلى َنف ِْ�س ِه َب ِ�ص َريةَ ،و َل ْو
ْ
ال�سعادة� ،سار به يف الغيابات �إىل
له
اهلل
كتب
فمن
ه)،
ر
ي
اذ
ع
م
ى
ِ
�أَ ْل َق َ َ َ
ّ
«بو�سعادة»� ،أهل العلم والكرم وال َّنجادة ،و َق َ�صدَ به ربوع تلك الأماكن،
ني من عيون الف�ضائل ،ذات قرا ٍر
وح ِرم الهجوع يف ا َملواطن ،فبها ع ٌ
ُ
بربوة «الهامل» ،و َق َب ٌ�س وهي ٌج من َق َب�س الأنوار ،عند �شيخي «دحية �أبي
الأنوار»ُ ،ح ّفت دا ُره بال ُّز ّوار وال ُع ّمار ،فلله د ّره كز َبد البحار:
طلل ُ�شغفت به ...طوبى لزائر ذاك ال ّر ْ�سم ّ
والط ِلل
�سر يا خليلي �إىل ٍ
واتّ�سعت ح�ضرة املامون ّيني ،و�ضاقت علومهم بالدّواوين ،واجتمع فيها
ك ّل كتاب وخمطوط ،وك ّل فنّ وم�سطور َمنوط ،وتناقلوا العلم بالإجازة،
وزادوا عليه ّ
ال�شروح واحلوا�شي والوجازةُ ،
و�ضربت �إليهم �أكباد الإبل،
فقد جمعوا بني العلم والعمل ،واهت ّموا بالعلوم والآداب ،ولهم �سابقة

يف علم الأن�ساب ،وا�شتهر فيهم كثري من الأجناب ،منهم �سيدي عبد
ال ّرحمن الدّي�سي ،فا ْكت َِف به عن ال ّر�سموكي والوغلي�سي ،ومن �آيات
الزّمان ،يف ذلك املكان؛ ّ
ال�شريفة البتول اللة زينب ،امل�شتهر ذكرها يف
ك ّل ظاهر وغيهب ،ووقفت يف مقام �س ّيد املر ّبني ،وقدوة العلماء امل�صلحني
املج ّربني ،عند �ضريح �سيدي حم ّمد ابن �أبي القا�سم ،زينة تلك املعاهد
وبال�صاحلني وجنوم الأعيان ،ومل
واملرا�سم ،زانها اهلل ب�أنوار الإميانّ ،
�أزل يف �ضعة من نف�سي� ،أرتقب يف ك ّل وقت ُد ُن ّو َر ْم�سي ،فغاب قمري
وح�ضرت َ�شم�سي ،وانتبهت �إىل �صوت خطيب يه ّز الأ�شجان ،و�صداه
برجل
عذب يوقظ ال َو ْ�سنان ،فرك�ضنا نحوه ركو�ض ال َع ْجالن ،ف�إذا
ٍ
ٌ
قد التفع ببرُ نو�س ،ا�شر�أ ّبت نحوه الأعناق وال ّر�ؤو�س ،وقد تل ّثم ّ
ال�شيخ
بعمامته ،واتّ�ضح بيا�ض جبينه وتف ّرق نا�صيته ،و�سار بني ال ّنا�س حافيا،
وتك ّرر م�شيه ذاهبا و�آتيا ،وك�أ ّنه ي�ستجمع منطقه وبيانه ،و�شحذ لهذا
الغر�ض كالمه ول�سانه ،وا�ستفتح بف�صل اخلطاب ،وجعل ي�س�أل و ُيطيل
اجلواب ،ف�أدركناه يقول؛ �أ ّيها ّ
ال�صو ّيف من ُ�صويف،
ال�شعب الك�سول� ،أنّ ّ
وعوفيِ  ،وال ِعبرْ ة مبا �أكل و�شرب ول ِب�س� ،إذا مل يكن
ومن الأغيار َ�س ِل َم ُ
التب�س،
باحلرام قد ْ
�إذا املرء مل ُيدن�س من ال ّل�ؤم عر�ضه ...فك ّل ردا ٍء يرتديه جمي ُل
ف�أدركناه يقول؛ �أ ّيها ّ
ال�صو ّيف من ُ�صويف ،ومن
ال�شعب الك�سول� ،أنّ ّ
وعوفيِ  ،وال ِعبرْ ة مبا �أكل و�شرب ول ِب�س� ،إذا مل يكن
الأغيار َ�س ِل َم ُ
التب�س،
باحلرام قد ْ
�إذا املرء مل ُيدن�س من ال ّل�ؤم عر�ضه ...فك ّل ردا ٍء يرتديه جمي ُل
اجل�سام ،وردم الآبار،
فما قولكم فيمن تل ّب�س باحلرام ،و�أتى باملنكرات ِ
ال�سفهاء على
وغيرّ جمرى الأنهارَ ،
و�س َلك م�سالك الأ�شرار ،وج ّر�أ ّ
الأخيار ،فقاطعه �أحدهم معرت�ضاّ ،
بال�شعر مبادرا ومقرت�ضا:
حادي الأَ ْي ُن ِقَ ...وال ُتك ِّلفْها بمِ ا لمَ ْ ُت ِط ِق
َم ْه ًال على ر ِْ�س ِل َك َ
فتى من حالها مل ُي ْ�ش ِف ِق
َف َطالمَ َا َك َّل ْفتَها ُ
و�سقْتها َ�س ْوقً ...
ِار َفقْ يا هذا بال ّرع ّية ،وال ُتبالغ يف الإنكار والأذ ّية ،فلقد علمتَهم �أتباع
ك ّل ناعق ،يترَ َ َّد ْونَ من ك ّل �شفري �شاهق ،وي�ص ّفقون لك ّل خمتل�س و�سارق،
ما َي ِب ُني لهم �أ ّو ٌل وال �آخر ،وال ُيعرف لهم باطنٌ وال ظاهر ،فال ُت ْ
�سرف
تتعج ْل يف ا َملالم ،ف�أجابه �صاحب ال ِّلثام ،و�أماط عنه
يف الكالم ،وال ّ
الأوهام :انتبه �أ ّيها ّ
الظاعن� ،إىل تلك املعاطن ،و� ْ
أم�سك عن املطاعن،
واحرتم املكان ،وال تجُ َ ا ِر �أبنا َء الزّمان ،فقد �أبحروا يف ال َّت ْوتَرة وال َف ْ�س َبكة،
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و�أحاطت بهم �أمارات ا َمل ْه َلكة ،وما �أنا �إلاّ نا�ص ٌح �أمنيُ ،يو�شك �أن يهلك
أتوعك ،و�أقول لكم و�أت ّربك:
أ�صح و� ّ
مع الهالكني ،ولك ّنني � ّ
اجلباه
يل �ساد ٌة من عزّهم� ...أقدامهم فوق ِ
وجاه
�إن مل �أكن منهم فلي ...يف ح ّبهم ع ٌّز َ
ّثم �س�أله الأنام ،عن و�سائل الإعالم ،فلم يلتفت لز ّوار «الهامل» ،ومت ّثل
بقول القائل:
ال�سخط ُتبدي امل�ساويا
فع ُني ال ّر�ضا عن ك ّل ٍ
عيب كليل ٌة ...كما �أنّ عني ّ
لقد اقتدى الإعالم ّيون بالفقهاء ،يقولون القول �صباحا ويرجعون عنه
ال�صادق
يف امل�ساء ،وزادوا عليهم يف اخلبث واملكر والدّهاء ،ف�ص ّوروا ّ
كاذبا ،وجعلوا العميل محُ اربا ،ومتاد ْوا يف �أ�ساليب ال ّنفاق ،واخرتعوا
ك ّل و�سيلة لبثّ ال ُفرقة ّ
وال�شقاق ،وتل ّثموا �أيادي الغدر بال ِعناق ،و�أ�سرفوا
واحلجاج ،واجتمعت
يف ال ِعناد وال ِّلجاج ،وا�ستعملوا �أ�ساليب املُخاتلة ِ
فيهم ُموبقات الأُممَ  ،وا�ستوت يف حياتهم الكبائر وال َّل َمم ،و�أ ْربوا على
ال�س ْلب
ٍ
عاد وثمو َد و�إ َرم ،فكان دي َنهم الدّينار واملُواربة ،واتّبعوا �صاحب َّ
بنظم موجز �سليم:
واملُغالبة ،فقاطعه رج ٌل حكيمٍ ،
الكالم حم ّر ُم
قوم ال تتك ّلموا� ...إنّ
يا ُ
َ
ناموا وال ت�ست ْيقظوا ...ما فاز �إلاّ ال ُّن ّو ُم
وت� ّأخروا عن ك ّل ما ...يق�ضي ب�أن تتقدّموا
ودعوا التّف ّه َم جانبا ...فاخلري �أن ال تفهموا
وتث ّبتوا يف جهلكمّ ...
فال�ش ّر �أن تتع ّلموا
ال�سيا�سة فاتركوا� ...أبدا و�إلاّ تندموا
�أ ّما ّ
طل�س ُم
ال�سيا�سة لو تعلمون� ...س ّرها ُم َ
�إنّ ّ
فناديته من خلف القوم ،ومل �أخ�ش العتاب وال ّلوم� :أ ّيها احلايف املل َّثم،
وفار�س البيان املُفحم ،قد �أوجزت و�أجدت ،وملثل هذا املوقف �أعددت،
ال�سدَ ى وال َّنيرْ  ،فال حرج عليك وال َ�ضيرْ  ،فقد �أجدت
�أحكمت َع ْقدَ َّ
زيد
ال�سروج ،وما �أراك �إلاّ �صاحب َ�سروج ،فررتَ من حديث �أبي ٍ
امتطاء ُّ
ال�سروجي� ،إىل حديث �أبي القا�سم البرُ َ ْيجي ،ف� ْ
أمط ع ّنا ال ِّلثام ،افت�ضح
ّ
�أمرك يف هذا املقام ،و�أخربنا عن بالد ال ّروم ّ
وال�شام ،و�أق�ص ْر عن
خمالطة ال ُب ْله والعوام ،فقد قر�أت عنك يف مقامات احلريري ،و�ص ْرت
الآن يا بلي ُغ �أ�سريي ،ف�أجابني :قد خانتك يا �صاحبي ال ِفرا�سة ،فمالك
لل�سيا�سة ،قد ظننتَ �أنّ َ
حبل البيان قد ان�صرم ،واقت�صر
يا ُ
فهيم وما ِّ
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وال�شام وا َ
على املتقدّمني من �أهل العراق ّ
حل َرم ،ولو نظرت بعيون
ال َق ْوم ،ما احتجت �أن �أُميط لك ال ّلثام يف هذا اليوم� ،أال ترى �أنّ �شعارنا
ال�س ُري وا َ
حل ْبو ،فتن ّبهتُ بعد َغفْلة ،وتذ ّكرت
�شعار ال َق ْبو ،ا�ستوى عندنا ّ
ُب ْعد املُ ْهلة ،وقلتُ  :يا �آخر الدّراوي�ش ،قد جنوتَ من حمرقة الربا�شي�ش،
�أنعلك اهلل �أ ّيها الدّكتور� ،أل�ست مُن�شدَ هذا اجلواب املذكور:
ولقد �أرى �أنّ البكاء �سفاه ٌة ...ول�سوف ُيو َل ُع بالبكا من ُيف َْج ُع
ف�أجاب :عفا اهلل ع ّما �سلف ،وواقاين و�إ ّياك م�صارع ا َ
خل َرف ،فقد
فررت ِفرار �أبي بكر َّ
ال�ش ْبلي ،وجئتُ �إىل «الهامل» �أبغي العلم الأزيل،
وارتديت اجلنون وجعلته جلبابي ،وتورايت عن املحجوبني و�أو�صدت
بابي ،ملّا ر�أيت م�صري احللاّ ج ،وكنت قرينه يف ذاك املنهاج ،وقال:
التّ�ص ّوف �ضبط حوا�سك ،ومراعاة �أنفا�سك ،و�سرت �سائحا �سياحة ذي
ال ّنون ،وجذبت جذب املجنون ،وفررت من اجلدل �إىل العمل ،كفرار
معروف الكرخي ،وتع ّرفت وتوك ّلت كمعرفة �شقيق ال َب ْلخي ،وم�شيتُ مع
ال�س ّر ،ونابذتُ املحجوبني و�أهل ّ
أعم،
ال�ش ّر ،وقر�أت القول ال ّ
�أهل �أهل ّ
أ�صم ،وت�ش ّبهت بالكرام والأتقياء ،وت�أدّبت ت�أدّب
وتكتّمت تكتّم حامت ال ّ
يكرم اهلل
ال�سلمي وابن املل ّقن ،ومن ُ
الأ�صفياء والأولياء ،وا�ستفدت من ّ
فما له من موهّ ن:
الح
فت�ش ّبهوا بهم �إن مل تكونوا مثلهم� ...إنّ التّ�ش ّبه بالكرام َف ُ
فاعرت�ضته :يا �صاحب ال ِّلثام ،قد �أطلت الكالم ،وتباهيت مبعارف
املتقدّمني ،ون�سيت الف�ضالء من املت�أخرين ،ف�أين علمك من ابن عطاء
ال�سكندري ،وما بينهما �إىل �سيدي احممد الأزهري ،و�أين ابن
اهلل ّ
عربي و�أبو احل�سن ّ
ال�شاذيل والتّيجاين ،و�سيدي �أبو مدين و�أتباع عبد
ممن بقوا �أثرا بعد عني ،و�أجابه
القادر اجليالين ،و�أين و�أين و�أينّ ،
�صاحب ال ّلثام وقد �أوتي جدال ،ومل يزده اعرتا�ضي على �أن جعله فرحا
ال�صحبة،
جذال ،قد جمعتهم ال ّرغبة وال ّرهبة ،وتع ّلموا الأدب وح�سن ّ
و�أحوالهم ومقاماتهم �أعيت ال ّذكر ،وعدّهم يا فهيم فوق احل�صر،
ودينهم احلب ،يف ذات ال ّرب:
فاحلب ديني و�إمياين
توجهت ...ركائبه
ّ
�أدينُ بدين ّ
احلب �أ ّنى ّ
فقلت :ما �أراك �إال �صاحبي �أبا النرّ د ،قد بلغ بك العنت �إىل هذا احلدّ،
ف�أمط ع ّنا ال ّلثام ،واندرج يف عداد القا�سم ّيني الكرام ،فعليك ال ّرحمة
وال�سالم.
ّ

115

هذي رؤاي
حممد اخلري حامد – ال�سودان
(م�ست�شار التحرير)

ضغط الكتابة وسكرها
عندما تأتي الكتابة بطعم مختلف..
من �أجمل الكتب التي قر�أتها م�ؤخر ًا ،و�أحببت �أن
ي�شاركني القراء متعة اال�ستمتاع بها؛ هذا الكتاب الذي �أنا
ب�صدد الإ�شارة �إليه يف هذا املقال .م�ؤ َلف خمتلف جاء يف
� 228صفحة� ،صادر عن دار العني للن�شر مب�صر يف العام
2014م الكتاب �صدر بعنوان (�ضغط الكتابة و�سكرها-
كتابات يف الثقافة واحلياة) للروائي والطبيب ال�سوداين
و�ضم بني دفتيه حوايل  62مقالة،
املعروف �أمري تاج ال�سرّ ،
تنوعت ما بني الكتابة النقدية ،والنرثية ،واالبداعية.
للكاتب �أمري تاج ال�سر الكثري من الروايات املعروفة
التي وجدت حظها من االنت�شار العربي والعاملي ،وترجمت
كثري من رواياته اىل لغات عاملية ،و�أ�شهر �أعماله حتى
االن :رواية «�صائد الريقات» التي �ساهم دخولها �ضمن
القائمة الق�صرية جلائزة البوكر للعام 2012م يف ازدياد
�شهرة كاتبها ،ورواية « »٣٦٦احلائزة على جائزة كتارا،
و»زهور ت�أكلها النار» التي و�صلت �إىل القائمة الق�صرية
جلائزة البوكر العربية يف ٢٠١٦م .وفيما حقّقت بع�ض
رواياته الأخرى انت�شار ًا معقو ًال ،ودخلت بالقوائم الطويلة
ويعد الروائي تاج ال�سر من كتّاب الواقعية
جلوائز متنوعةُّ .
ال�سحرية اجلديدة ،وجاء كتابه هذا خمتلف ًا عن امل�ؤلفات
الروائية الأخرى يف كل �شيء.
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ق ّدم الروائي �أمري تاج ال�سر يف كتابه (�ضغط الكتابة
و�سكرها ..كتابات يف احلياة والثقافة) �شك ًال خمتلف ًا
من الكتابة التي تع َّود عليها القراء ،وبالكتاب �إ�ضاءات
عديدة وطقو�س خا�صة بالكتابة و�أ�سرار عوامله الإبداعية
والروائية ،وحت ّدث يف مقاالته بالكتاب عن كيفية اختياره
للعناوين والتخطيط للأعمال الروائية وبناء ال�شخ�صيات،
وكيفية التقاط احلكي اليومي ال�شفاهي من �أفواه العامة،
والنجاح يف ا�ستخدامه يف الق�ص والرواية ،مع العديد
من الأفكار االبداعية الأخرى التي ميكن �أن ي�ستفيد
منها الكتاب املوهوبني .تناول كذلك يف مقاالته التي ن�شر
معظمها مبجلة الدوحة ،وموقع اجلزيرة االلكرتوين،
و�صحيفة القد�س العربي؛ العديد من الظواهر الثقافية،
كحديثه عن �سيطرة ذائقة اللجان يف امل�سابقات مثل
جائزة البوكر العربية وغريها من اجلوائز ،حتدث عن
االنت�شار وال�شهرة التي تطل فج�أة بعد ح�صول الكتاب
على اجلوائز ،و�أ�ساليب ال�سرد الروائية ،واجلدل امل�ستمر
ما بني ا�ستخدام الكتّاب للغة �سردية مزاوجة ما بني
العامية والف�صحى ،وكيفية ا�ستخدام الكتاب والروائيني
العرب للغة واللهجات وتنوعهم يف ذلك� .إذ لكل منهم
�أ�سلوبه الذي يكتب به ،كذا حتدث عن الفعاليات والور�ش
امل�صاحبة للجوائز والفعاليات وامل�ؤمترات ،وحكى عن

جتاربه ال�شخ�صية ،ومل ين�س حتى القُراء الذين توا�صلوا
معه ،وتفاعلوا مع ما ينرثه من �إبداع متوا�صل.
بدا يل امل�ؤ َلف يف جممله ك�أنه حتف ًة من التحف النرثية
النادرة باعتباره نوع ًا من الأدب النادر� ،أو قليل التواجد
يف املكتبة العربية ،وبالتايل فمن ال�صعب احل�صول على
م�ؤلفات كثرية م�شابهة له ،وعندما بد�أت يف قراءته تراءت
يل م�ؤلفات كنت قد قر�أتها يف وقت �سابق ،مثل كتب »:غريق
على �أر�ض �صلبة – ع�شت لأروي» للكاتب العاملي احلا�صل
على جائزة نوبل الكوملبي ماركيز « و»خبايا التجربة
الروائية» حلنا مينا ،وكتاب «كالنهر الذي يجري» لبابلو
كويلو .وم�ؤلفات برجا�س يو�سا ،وكونديرا وغريهم .كل
هذه امل�ؤلفات التي ذكرتها اتفقت يف �أ�شياء وتفا�صيل كانت
�سبب مت ّيزها ،فكل م�ؤلفيها من الروائيني ،وحتدثوا فيها
عن جتاربهم الكتابية ،وبالرغم من �أن املحتوى يف الأ�صل
مقاالت عامة� ،إال �أن الكتابات بها مزج خفي وجميل ما
بني العام واخلا�ص ،وكلها حت ّدثت عن �آراء وخبايا يبحث
عنها كثري من النا�س باعتبار �أن طقو�س الكتابة ،وتلك
العوامل ،ال ميكن الإم�ساك بطرفها ،والإملام بها� ،إال يف
كتب ال�سرية الذاتية .ومثل هذه الكتب النرثية التي يدفع
بها الكتاب �أنف�سهم ،من حني �إىل �آخر ،متثل واحدة من
�أ�ساليب ِّ
فك �شفرات الإبداع لدى ه�ؤالء الكتّاب .لذلك
فهي ت�شمل �إ�ضافة حقيقية ونوعية للقارئ النهم الباحث
ع ّما وراء الن�صو�ص .وال غنى ملثل ه�ؤالء القراء ال�شغوفني
بتلك الأ�سرار من اقتناء ن�سخة من الكتاب.
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