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كتاب احلياة وقصص أخرى   2-1

 أعلـنت جائزة ساويـرس الثقـافية في الـقاهرة اجلمـعة أسمـاء الفائزين بـدورتها اخلـامسة عـشرة في فروع النـقد األدبي والروايـة والقصـة القصيـرة والنص السـينمائي
سرحي. وفاز باجلائزة في فرع النقد األدبي محمد شعير عن كتاب (أوالد حارتنا - سيرة الرواية احملرمة) الصادر عن دار الع للنشر. وا

وفي فرع الـرواية فاز باجلائزة في فرع كبار األدباء عادل عصمت عن (الوصايا) الصادرة عن الكـتاب خان بينما فاز في فئة الشبان أحمد عوني عن (جوائز لألبطال)
قاعـد اخللفيـة) ومحمـد عبد الله سـامي عن رواية (درب اإلمبابي). وفي فـرع القصة الـقصيرة فـاز باجلائزة في ـركز الثاني مـناصفة بـ نهلة كـرم عن رواية (ا وجاء ا
ركز األول مـصطـفى زكي عن مجـموعته فئـة كبار األدبـاء رضا الـبهـات عن مجمـوعته (حـكايـات شتويـة) الصـادرة عن دار بدائل لـلنـشر والتـوزيع بيـنمـا فاز في فئـة الشـبان بـا
ركز الـثاني محمد عـثمان الفـندي عن مجمـوعته (أفالم عبده بـاراديزو.. الشركة الـسرية) منـاصفة مع هبـة خميس عن مجـموعتها (مسـيح باب زويلة) عن دار الـع وتاله في ا
شواري صرية للكتاب. وقال مصطفى زكي عقب تسلم اجلائزة ”اجملـموعة القصصية الفائزة مكونة من نحو  14 قـصة قصيرة وهي الثالثة لي  (زار) الـصادرة عن الهيئة ا
ركز الثاني في ذات الفرع .“وتابع قائال ”احلـقيقة أن جميع اجملمـوعات القصصية التي ركـز األول هذا العام بعدما فـزت قبل نحو خمس سنوات بـا األدبي. سـعيد بتحقيق ا

ستحقة للجائزة.“ بلغت القائمة القصيرة كانت متميزة لذلك أشعر بالقيمة الكبيرة وا
صري عن فيلم (ويذهب ألجل الضال) بينما فـاز بجائزة أفضل نص مسرحي ميخائيل وجيه مرزوق عن نص (دكتور وفي فرع أفـضل سيناريو فاز بجائزة ساويرس الثقافيـة محمد ا

ركز الثاني أحمد أبو خنيجر عن نص (فوانيس الليل). ستوكمان ومستر قاسم) وتاله في ا
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وبـدون هـذا اإلسـنــاد كـانت الـسـرقـة
ستـبـدو مـقـصودة لـشـخص بـعـينه 
وعـنـدئذ سـتفـقد احلـكـاية رمـزيتـها 
وتــبـدو تـقـلـيــديـة  ومـبـاشـرة . هـذه
اجملمـوعة سـتمـهّد لـظهـور مجـموعة
أخـــرى في مــكـــان آخــر هـــو ســاحــة
ـــديـــنـــة  ـــديـــنـــة  وهم ســـكـــان ا ا
وسنأتـي على ذكرهم فيمـا بعد . بيد
أن اجلـمــاعـتــ تـشــتـركـان مــعـاً في
الـتـعـرض لذات الـنـمط من الـسـرقة .
وهـذا اإلشــتـراك سـيـســهل إنـضـمـام
وتـداخل اجملـمــوعـتـ وحتـويـلـهـمـا
إلـى مـــجــــمـــوعــــة واحـــدة  أو قـــوة
مـواجـهـة مـعـادلـة  بل راجـحـة عـلى
مــجــمـــوعــة  أو قــوة الـــلــصــوص .
ويـالحظ أن هـــذا الـــتـــحـــول لم يـــتم
ـــــغــــلـق  بل في داخـل الــــفـــــنــــدق ا
ـكـشوفـة / سـاحة السـاحـة الـعامـة ا
ــديــنــة . وبــذلـك تــكــتــسب ســاحــة ا
ـدينـة رمزيـتهـا من ثالثـة عنـاصر  ا

هي :
ألــعـــنــصــر أألول : إنــفـــتــاحــهــا -
وانـكـشـافـهـا وعـدم انـغالقـهـا كـقـاعة

الفندق وغرفه .
ألعـنـصـر الثـاني : مـشـاعيـتـها  -
فـــهي ســاحــة لـــلــجــمـــيع  ولــيــست
جملــمــوعــة نــوعـيــة مــعــيــنــة  وتـدل
ـديــنــة عـلى تـســمــيـتــهــا بـســاحــة ا

مشاعيتها .
ألــعــنـصــر الــثـالث : أنــهـا أرض -
الــــتـــقـــاء وانــــدمـــاج مـــجــــمـــوعـــتي
ـمــتـحــنـ بــالـســرقـة  أجملــمـوعـة ا
ــغـــلــقـــة / مــجـــمــوعـــة الــفـــنــدق  ا

دينة / سكانها . ومجموعة ا
ـديـنـة أو سـكـانـهـا  3- مـجــمـوعـة ا
وهي اجملـموعـة الـتي نـشـأ تـأثـيـرها
كـــقــــوة عن تــــراكم  وشــــيــــوع فـــعل
الــســرقــة الــذي بــدأ تــأثــيــره فــرديـاً
بــالــراوي  وتــعــاظم لــيــشـمـل نـزالء
الفـنـدق  وتعـاظم إلى حـدّه األقصى
بــشــمــوله لــلـمــجــمــوعــة الـتـي نـحن
بــصــددهــا . بـيــد أن هــذا الــتــعــاظم
تضررين سببه رأسي القاعدي في ا
ـــثــله شــخص واحــد هــو رئــيس و

دينة . ا
4- جماعة احلماية واحلرس  ودور
هــذه اجلـــمــاعـــة هي الـــتــمـــاهي مع
ديـنـة من خالل الـدفـاع عنه رئـيس ا
سـروقـ . ووضع هذه من غضـبـة ا
اجلمـاعة في بـداية الـقصة هـو ليس
دورها في نهايته فـهو ينقلب ما ب
ـوقع إلى نـقيضه  فـبينـما كانت ا
هـذه اجلمـاعة في أول القـصة تتـميز
ــديــنــة بــكــونــهم كــاســـ عن أهل ا
الـعـراة  ومن هـذا الـوضع اكـتـسبت
قــوتـهــا ورجـحــانـهــا  ولـكن أنــقـلب
احلال إلى عكسه في اخلتام  فصار
ـــيـــزهـــا عن أهل الـــعُـــري هـــو مـــا 
ــديــنـــة الــذين اســـتــعــادوا مـــنــهم ا
ـسـروقـة . أي أن الـعُـري مالبــسـهم ا
والـلّــبس هـمــا الـعالمــتـان الــدالـتـان
ـدينـة معـاً بيد أن للـصوص وألهل ا
أيـاً من العالمتـ لم تستـقرّ على أيّ
منهـما  بل أنهمـا تبادلـتا داللتـيهما
مـا بـ اجملـموعـتـ مـا ب الـبـداية

واخلتام . 
ــا ســبق أن اجلــمــاعــتـ يــتــضح 
األولى والـرابـعـة تــؤديـان مـعـاً دوراً
مـشــتـركــاً مـعــاكـســاً في الـوقت ذاته
لـدور اجملمـوعتـ األخـري الـثانـية
والـثــالـثـة الـلـتـ تـؤديـان مـعـاً دوراً
ـــا يــجـــعل من مـــشـــتــركـــاً واحــداً 
اجملموعـت ( األولى + الرابعة ) من
جــهـة  واجملــمـوعــتـ ( الــثـانــيـة +
الـثــالـثــة ) من جـهــة أخـرى كـتــلـتـ
مـوزعت في مكـان مختـلف . هذا
كـاني سيـفقـد أهمـيته في التـوزيع ا
ضـــوء تـالقي  وتـــداخل عـــنـــصـــري
الكـتلة األولى مـعاً  في مقابل تالقي
 وتـداخل عنـصري الـكتـلة الـثانـية 
لــنــكــون في الــنــهـايــة أزاء كــتــلــتـ
متمـايزت عن بـعضهـما كلّ التـمايز
 وهـمـا كـتـلـة الـلـصـوص من جـهـة 
ـسـروقـ من جـهـة أخرى  وكـتـلـة ا
وبذلك فـأن الـتوتـر في القـصة تـكون
قـــد تــســبـــبت فــيـه حــالــة الـــتــضــاد
والـــتــــنـــاقض مـــا بـــ طــــبـــيـــعـــتي

 . الكتلتـ
وقـد تـواجـهنـا حـالة تـوافق وتـنـاظر
ما ب قصة ( العري ) وقصة (دعوة

حلفل اجملان ) :
ـرجـعي / الـفـندق في ـكان ا فـا  -
قصة الـعري  يـقابلـة مكـان شبيه له
في الــعَـلَـمـيـة هـو الـفـنـدق أيـضـاً في

(كــتــاب احلـــيــاة) هــو اجملـــمــوعــة
الـقـصصـية اخلـامـسة لـعـبد األمـير
اجملــر  وعـبــرهـا يــرى إلى الــعـالم
نظار يخـترق اجللد السميك إلى
حــيث تُـخـتـزن األسـرار  وتـتـوارى
سـروقات  وحتتـجب الفضائح  ا
ويُـنـفـخ من اخلـارج الــفـارغـون من
الـداخل . بــيـد أن الـرصــد ال يـكـفي
وحده لـتحويل اخللل إلى فـضيحة
ما لم يقترن بصوت جهير وشجاع
  وبلـغـة ضـدية تـشـخص من يقف
وراء اخلـلل ويستثـمره . لغـة تُعيد
عـــرض مــــا تـــراه الـــعـــيـــون بـــعـــد
اســـتـــبـــدال الـــوقــائـع الـــصـــوريــة
وّه أصالً ا هو  بالرموز تمويهاً 
ـا هـو مـشـوّه أصالً   وتـشـويـهـاً 
وفي احلـالـ يظلّ مـا وراء اللـغة 
ومـــا وراء الـــصـــورة حـــاضـــراً في
ور ذاكـرة القاريء  ونـاطقاً عـما 
في أعـماقه من حُـرقـة على خـسـائر
يُـعــاد تـدويـرهـا وإنــتـاجـهـا في كل
األزمـان  ومع كـل الـعــهـود . أنــهـا
مشاكسة يتسلح لها العقل الواعي
ــبــرمج  بــاجلــنــون احملـســوب وا
وتُسـخّر لها األيـدلوجيا صـرخاتها
ؤجلـة من زمن الصمت اإلجباري ا
إلى زمن الـصــمت اإلخـتـيـاري . كل
تلك اإلستعدادات القتالية هي نوع
ـقـاومـة اإلبـداعـيـة لـفـضح مـا من ا
ـتنـفـذون بحق يـقـترفه األقـويـاء وا
ــسـتــقـبل من دون أن الــضـمــيـر وا
تــتـــرتـب عــلـى الــفـــاضح تـــبـــعــات

قانونية أو أخالقية أو عرفية .
وبـالـرغم مـن الـتـقـنـيــات الـشـكـلـيـة
احلـديثة التي اسـتعان بـها الكاتب
 إال أن الــسـرد ظل رســالــة يـتــبـوّأ
اإلنـسان مـكـانه مـنهـا في الـصدارة
عضالت هو فيها السبب محاطاً 
ـســبب  وهــو الـذي وهـو فــيــهــا ا
بــيــده  ومن أجــله احلــلــول . ومن
أجل تـيـسـيـر إبالغ تـلك الـرسـالـة 
وتيسير استيعابها  يُجرّد الكاتب
نـصـوصه من الـتفـاصـيل الـشكـلـية
والـلـوازم الـبالغـية  مـبـقـيـاً رؤيته
األيـدلــوجـيـة مـحــتـفـظــة بـرمـوزهـا
وبـرمزيـتـهـا مـعـاً وهي تـطـفـو على

السطح .
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تــضمّ اجملــمــوعــة ثــمــاني قــصص
قـصـيـرة  ست مـنـهـا يـسـردها راوٍ
ـتكلم  مشارك بـصوته وبـضمـير ا
وعـبـره يـتمّ الـتــبـئـيـر  بـاسـتـثـنـاء
ــــــؤرخ ) و ( عـــــودة قـــــصــــــتي ( ا
اإلنـسان ) اللـت تردان عـلى لسان
راوٍ مــفــارق وبــضــمــيــر الــغــائب 
ويـتـقـاسم فـيـهـمـا هـو الـتـبـئيـر مع
بـعض الـشخـصيـات األخرى . وفي
ــشــارك حـــ يــبــدو دور الــراوي ا
جـلــيـاً وفـاعالً في الـقـصص الـست
الـــتي تـــدور عـــلى لـــســـانه  إال إن
قــصـة واحــدة مــنــهـا هي ( اإلرث )
يــــــجـــــانـب فـــــيـــــهــــــا دوره اجلالء
والـفــاعـلـيـة  فــهـو دور إشـكـالي ال
يـتـعــدى الـنـقل عـن أبـيه الـذي كـان
بـدوره قـد تـلـقى الـقـصـة عن جدّه .
ــتـــكـــلم  أو وبـــذلك فـــإن صـــوت ا
الراوي الـذي يتـأرجح دوره ما ب
شاركـة  ال يكـاد يُسمع ـفارقـة وا ا
سـوى في الــســطـرين األولــيـ من
بدايـة الـقـصة ( حـدثـني أبي  نقالً
عن جـدّي الــذي روى له احلـكـايـة 
وقـد أوصــاه بـأن يــنـقـلــهـا إلــيـنـا 
نحن أبناءه . ص /  ( 53وبتجاوز
هـذين الـسـطـرين  أو هـذا اإلسـناد
ـتـواتـر تـراتـبـيـاً  يـغـيب الـراوي ا
ــتـــكــلم  ـــشــارك  أو ضـــمــيـــر ا ا
ويتحول الـسرد إلى ضمير الغائب
الذي ينقل مـا يتمّ تبئيره من خالل

الورثة الثالثة .
قـــصـــة ( الـــعــــري ) هي األولى في
اجملموعـة  وتُستهلّ بـشبه اجلملة
( حـ صـحـوت من الـنوم )  وهي

جـمـلة مـخـاتـلة  تـوهم الـقاريء ان
ثمة التفاتة سردية يعدّ لها الراوي
ــشـارك لـلــعـودة إلى وضـعــيـة مـا ا
قــبل اجلـــمــلـــة  أي إلى وضـــعــيــة
الـنـوم  ومـا يـرافـقـهـا من األحالم 
وهي وضـعيـة تتـوافق مع األحداث
ــنــظــور الالحــقـــة الــتي سُــبـــكت 
غـرائبي متـحرر تمـاماً من محددات
ــا حـتى الــواقع وعــقالنــيــته . ور
السـطور األخـيرة من الـقصة يـبقى
الـقاريء مـتشـبثـاً بقـناعـة موهـومة
جنـح الـــكــــاتب فـي صـــيــــاغـــتــــهـــا
وتــســويـــقــهــا إلــيه عـــبــر جــمــلــته
اإلســـتـــهـاللـــيـــة تـــلك  وعـــبـــر مـــا
ا سيعقـبها من أحداث أيضاً  ور
ظل القـاريء يتـوقع أن مـا يقـرأ هو
تــداعــيــات حـلم ســيــنــهــيه الـراوي
بالـيقظة الـتي معها سـيُنهي قصته
أيـضـاً  عـلى الـطـريـقـة الـتـقـلـيـديـة
الـتي تسـتـع بـاألحالم لـفك العُـقد
ــتـشـابــكـة واحملــكـمـة . الـســرديـة ا
ولــكن ســيــتــبـيّـن الــقـاريء  –بــعــد
انـــتــهــاء الــقــصــة  –أنــهـــا لم تــكن
أضـغـاث حـلم  بل هي رصـد لواقع
مـــغــايــر ال يــقل عن األحالم غــرابــة
وإدهـاشــاً  وهــاتــان الـصــفــتـان ال
ـرئي في حـدود حتــتـمالن حـصــر ا
احلواس  بل تطلقانه خارج حدود
ـعــقـول  لـتــعـبــرا بـذلك جــاذبـيــة ا
اإلنـــزيـــاح عن غـــرائـــبـــيـــة الـــواقع
ان وجـنـوحه . وبـذلك تـداخل الـعـا
مـعـاً : عـالم الـواقع  وعالم األحالم
ـواصـفات ال ـاً   لـيـشـكال مـعاً عـا
تنتمي إلى أي منهما  يحق لنا أن
نــسـمــيه عـالم الــكـوابـيـس  ولـكـنه

عاشة . عالم الكوابيس ا
بــدت عـوالم الــقــصص مــجـرّدة من
الــتــفــاصــيـل بــاســتــثــنــاء قــصــة (
ألعظماء يـرحلون بصمت .. أحياناً
) وتـلك مـيـزة تـتوافـق مع الـرسائل
التي أراد الكاتب إيصالها للقاريء
 وهي رســــائـل أيــــدلــــوجــــيــــة في
الـغـالب  ولـذلك لـم يـصـرف جـهـده
إلى تـــأثـــيث وتـــزويق فـــضــاءاته 
وإغـنائـها بـالتـفاصـيل التي تُـبعـثر
رؤيـته  وتـشـغـله هـو  كـمـا تُـشغل
قـــارءه عن الـــتـــركـــيـــز عـــلى بـــؤرة
تـتـجـمّع فـيهـا إشـعـاعـات الـفـكرة /
الرسـالة . لـقد تعـامل الكـاتب بذات
ــكــان الــطــريـــقــة  مع عـــنــصـــري ا
والشخصيات فجرّدهما إلى اقصى
ما يُمكنـه من كل ما يحيط بهما من
لـوازم الــتــوصـيــفــات اخلـارجــيـة 
وتــعــامل مــعــهــمــا كــوحــدات دالــة
ا يعلق بهما  أو بذاتها  وليس 
يــتـصـل ويـرتــبط بــهــمــا من زوائـد
ومـــكــمالت . فــاألمــاكن الــتي تــدور
فــيــهــا قــصــة ( الــعــري ) مــحـدودة
وقــــلــــيـــلــــة جــــداً  وهي بــــحـــسب
الـتـسلـسل الـنـصّي  وهو تـسـلسل

نطقي : يفارق التسلسل ا
1- الفندق 

دينة  2- مدخل أ
3- صالة الفندق

4- ألساحة العامة  
ـكان األول  ومـا عدا اإلنـتـقـال من ا
ّ عن طــــريق إلـى الـــثــــاني الــــذي 
اإلسـتـرجــاع والـعــودة بـالـزمن إلى
الـــوراء يـــومـــاً واحـــداً فـــقـط عـــبــر
الـذاكرة  فـإن اإلنـتـقـال من األماكن
ّ تـــصــاعـــديــاً . األخـــرى زمـــنــيـــاً 
ـكن اعـتـبـار تلـك األماكـن مواقع و
أساسية تتفرع منها أماكن أخرى 
مـثل احلمـام الـذي هـو جزء مـتـفرع
ــكــان األول  واإلســتـعـالمـات من ا
ــكـان الــتي هـي جـزء مــتــفــرع من ا
الــثـــالث . أو عــلى الـــضــد من هــذا
ــكـن اخــتــزال األمــاكن الــتـــفــريع 
األربـعـة في مكـانـ نـوعيـ هـما (
ــديــنــة ) بــيــد ان هــذا الــفــنــدق وا
ــبـالـغ به ســيـؤدي إلى اإلخــتــزال ا
رتـبطة إلـغاء الـكثيـر من األحداث ا

ا يجـعل من الصـيغة بالتـفرعـات 
الـــربـــاعــيـــة هـي األكـــثــر تـــمـــثـــيالً
وتــوضـيــحـاً لــقـصــد الـراوي . ومع
ذلك فتلك الصـيغة ال تعدو أن تكون
ســـوى تـــســـمـــيــات دالـــة  من دون
إسـنــاد تــلك الــداللــة بـتــوصــيــفـات
تؤكـدها . وفي غـياب صـورة دقيـقة
وواضــحـة ومـدعـمـة بــالـتـفـاصـيل 
فـأن أفق تـوقع القـاريء ال ينـشأ عن
أي إسناد نصّي  بقدر ما ينشأ عن
ثـقـته بـالـراوي . ويسـتـثـمـر الراوي
هذه الثقة في تشذيب و ( ترشيق )
نــصه  وجتــريــده مـن تــفــصــيالته
ـكـانــيـة ( حتــديـداً ) وبـصــيـغـة ال ا
تــفــتت وتُــبــعــثــر الــغــايــة من وراء
الـغاللـة الـغـرائـبـيـة الـتي غـلف بـها
فــكـرتـه . فـبــاإلضــافــة إلى اخــتـزال
األماكن الرئيسية في احلد األدنى 
فــأن تــوصــيــفـــات كل ركن مــنــهــا 
وكــذلك تــوصـيــفـات تــفــرعـاتــهـا لن
ـسـتـوى الـثانـي  وبذلك تـتـجـاوز ا
انـعـكـست صـورة الـعـري اجلـسـدي
الذي وصم شـخصيات الـقصة على
كان أيضاً . أما جتاوز التفاصيل ا
للمسـتوى الثاني في مكان أساسي
واحد هـو غرفة الفـندق  وفي مكان
فـــرعي واحـــد هــــو احلـــمـــام عـــبـــر
ــكـونــات الـتـي وردت عـلى لــسـان ا
ـــــــشـــــــارك مـــــــثل ( رفّ الـــــــراوي ا
الــتـــوالــيت / الـــعــطـــور / مــجــفف
الـشـعـر / األمـشـاط / الـصـابـون ...
ألخ ) فـــهي ال تـــمت إلى احلـــضــور
كان التي بصلة ألنها من مغيبات ا

افتقدها الراوي . 
…œb×  s U «

وحــال الــشـــخــصــيـــات هي كــحــال
األمـــاكن مـــحـــدودة  وعـــدا بـــعض
الشـخـصـيات ( الـفـرديـة )  الفـاعـلة
ـشارك ورجل الـفندق مـثل الراوي ا
ديـنة  إال أن هـناك نـوعاً ورئـيس ا
من  الــبــطــولــة اجلــمــاعــيــة تــؤدي
عــبــرهــا اجملـامــيـع دوراً مــشــتــركـاً
واحـداً بـإيـقـاعـيــة فـرديـة مـنـتـظـمـة
وعـفوية من دون تـوجيه من عـنصر

خارجي مثل :
ـلــثـمـون الــذين يُـقـال 1- الــرجـال ا
ـدينة خلسة  والذين أنهم دخلوا ا
لم تــتــبــيّن مالمــحــهم وال طــبــيــعـة
أدوارهـم  فــلـــيس هـــنـــاك من رآهم
رأي الـــعــ  وكل مــا عُــرف عــنــهم
ـنقولة عن جاء عن طـريق الرواية ا
مجهول ( البعض قالوا أنهم رأوا
أشخاصاً لهم وجوه غريبة ال تشبه
ـدينـة أبداً . ص / 12 وجـوه أهل ا
 (وقــبل هــذه الــشــهــادة اجملــهــولـة
ـصدر جـاءت شهـادة الراوي التي ا
سـتكـون األساس الـداعم لهـا ( ح
اضي ـدينة غـروب يومي ا دخلت ا
 سمـعت لغـطاً كثـيراً غـير مـفهوم 
وبـــدافع الـــفــضـــول لـــيس إال رحت
ـا يُـقـال  وعرفـت أن رجاالً أصـغي 
ديـنة خـلسة . ص ملثـم دخـلوا ا
/  ( 8ومـن الــــواضـح أن مـــــصــــدر
الـشـهـادتـ واحـد  وهـو اجملـهـول
ذاتـه  وأن الـــــــفــــــــارق مــــــــا بـــــــ
الـشهـادت هـو في النـاقل الذي هو
الـراوي  لــذلك فـأن الــشـهــادتـ لم
تضـيفـا شيـئاً  بل أنـهمـا زادتا في
ـوقف  ولم تـسـاهـما في غـمـوض ا
كـشف هويـة الـلـصوص  فـقـد ظلت
تـــلك الــهـــويــة مــرتـــبــطــة بـــســرقــة
ــســروقـات غــيــر مـألــوفـة  ومن و
خصوصية الـلصوص وخصوصية
مـسروقاتـهم تتشكـل رمزية النص 
وتتـوضح رسالـته . ولعل الـوظيـفة
ـلـثـمـة الـسـرديـة لـتـلـك اجملـمـوعـة ا
الــتـمـهــيـد الـتـدريــجي لـدور مـوسّع
تؤديـه عصـابـة ذات وجـه : األول
ــلـثـمـون ـثـله ا هــو وجه أجـنـبـي 
أنــفـسـهم ( وجــوه غـريـبــة ال تـشـبه
ـدينـة أبداً . ص / 12 وجـوه أهل ا
 (وهـذا الوجه هـو األداة التـنفـيذية
للـسـرقـة . والوجه الـثـاني هو وجه
ـديـنـة الـذي ـثــله رئـيس ا مـحـلي 
ــــكن أن تـــــكــــشف رئــــاســـــته عن
مـحلـيـته  وهذا الـوجه هـو الغـطاء
احمللي الذي يسـتع به اللصوص
/ األجــانـب / الـوجـه األول إلخــفـاء

مسروقاتهم . 
2- نــزالء الــفـنــدق  ووظــيـفــة هـذه
اجملـــمـــوعـــة هي إســـنـــاد وتــدعـــيم
تـــســـاؤالت الــراوي إزاء طـــبـــيـــعــة
السرقة الغريبة التي طالت اجلميع
في مالبـــســهم  وتــركـــتــهم عــراة 

(دعـوة حلفل اجملانـ ) مع اختالف
وظـيـفة كل مـنـهـما عـن اآلخر في كل
قـصـة من الـثـنـتـ . فهـو في األولى
مكان تقلـيديّ ال تختلف وظيفته عن
أي فـنـدق آخـر في استـقـبـال الـنزالء
وتــضــيـيــفــهم  ولــكن وظــيـفــته في
الثانية هي إلقامة مؤتمر اجملان .
وفي الـقصتـ هناك مـسروقات -
وســرّاق ومـــســروقــون . فـــفي حــ
ــســروقـات في كــانت الــثـيــاب هي ا
ــقــاالت قــصــة ( الـــعــري ) صــارت ا
سروقات السياسية والثقافية هي ا
في ( دعـوة حلــفل اجملـانـ ) . وفي
ـسـروقون في األولى هم حـ كـان ا
سروقون دينة  صار ا عموم أهل ا
في الثانية هم الكتاب واإلعالميون.
إن حــالـــة اإلفــتــراق فـي هــويــة -
سـروقون ما بـ القـصتـ  تقلل ا
من حدتـها حـالة الـتوافق والـتنـاظر
في هـــويـــة الــــلـــصـــوص  فـــهم في
القصت ينتمون إلى مجال وظيفي
ـديـنة واحـد  فـبيـنـمـا كـان رئـيس ا
في األولـى هو الـشـخـصـيـة الـفـردية
ـدينة  الـرامزة لـلنظـام احلاكم في ا
فـأن هــويـة الــلـصــوص في الـقــصـة
الــــثــــانـــــيــــة هـم رؤســــاء األحــــزاب
ـعنيون بـحفل اجملان السـياسية ا
وهم رمــــوز الـــنــــظـــام الـــســــيـــاسي

ثلونه . التعددي الذي 
ـسروقات / الـثياب وإن كانت ا -
في الـقصـة األولى هي الرمـز األغلى
لدى اإلنـسان الـشرقي  ألنـها تـستر
اجلسد  واجلسد كناية عن العرض
ـفــاهـيم الــشـرقــيـة  والـشــرف في ا
ولــذلك حـــرص احلــاكم / الــلص ان
ـسـروقـة لـصق يـلـبس كلّ األثـواب ا
جــسـده في وقت واحــد مـؤثـراً عـلى
ذلك إيـداعهـا في خزائـنه كمـا يحفظ
ـال ألن األثواب رمـزياً وعـرفياً هي ا
ــســروقـات / أغــلى مــنه . بــيــد أن ا
قاالت في ( دعوة حلفل اجملان ) ا
هي أدنى قيمة لدى لصوص الثقافة
ثلي األحزاب السياسية والفكر / 
 خـــصـــوصــاً بـــعــد أن تُـــســـتــنـــفــذ
حاجتهم إليها  فتُهمل  وتُلقى بعد
انـتــهــاء احلـفـل عـلى أرض الــقــاعـة
(انــتـــبــهـتُ إلى األرض الــتـي كــانت
قاالت السـياسية مغـطاة بعشـرات ا
والـثقـافية واالجـتمـاعية . ص / 23
ـــشــارك ال  . (وإن كـــان الـــراوي / ا
قاالت ( ال أعرف يعرف مصدر تلك ا
بالـضبط من جلـبها  أو هل هي من
ضــمن الــرزم الــتي كــان يــتــأبــطــهـا
ثلوا األحزاب قبل احملاضرون أو 
إلــقــاء مــحــاضــراتــهم  أم جــلــبــهــا
دعـوين للـحفل . ص / آخـرون من ا
  23إال أن آلــيـة الـتــأويل جتـعل من
ـصدر  وتـخـم اليـسـيـر تخـمـ ا
تـناقض مـع الثـقافة سبب تـعامـله ا
ما ب فترتي بدء احلفل وانتهائه .
والـــلـــصـــوص الــذيـن حــضـــروا في
صــبــاحـات الــنــاس ويــقــظــتــهم في
الـقـصـتـ الـسـابـقـتـ  يـحـضـرون
ثــــالـــثــــة ولـــكن فـي األحالم  أو في
ـسـبـحـته في ــهـمـوم  أحالم األب ا
قــصـة ( مـســبـحـة أبـي ) أو بـحـسب
قــول األب ( لـقـد صـارت تـأتـيـني في
األشهـر األخيرة أحالم مخـيفة حيث
أشـعــر وكـأنّ مـسـبــحـتي انـسـرقت .
ـــســبــحـــة في هــذه ص /  . ( 27وا
القصة هي في غلوّ الثياب في قصة

( العـري ) وفي غلو الـثقـافة والـفكر
في قـصــة ( دعـوة حلـفـل اجملـانـ )
بل هي أغلى من الغـالي اآلخرين 
فــهي لـدى األب وبــحــسب مـا تــقـول
األم ( صـــار يــــعـــيش مـن أجل هـــذه
ــســبــحــة . ص /  ( 27وهـي كــمـا ا
يــقــول األب نــفــسه ( بــاتت الــهــواء
الـذي أتنفـسه  وال أستطـيع العيش

بدونها . ص /  . ( 27
عـ لكل الحظ أن الـداعم وا ومن ا
الــلـصـوص احملــلـيـ فـي الـقـصص
لثمون السابقـة هم من األغراب  فا
( ذوو الــوجــوه الـغــريــبــة ) مــهـدوا
لـظـهـور لـصـوص الـثـيـاب في قـصـة
وسيـقية الـعري  وأعضـاء الفرقـة ا
الـــتي عـــزفت الـــسالم الـــوطـــني في
قــصــة دعـوة حلــفل اجملــانـ دعــمـاً
للـصوص الثقـافة والفكـر احمللي 
وإيـذاناً بـافـتتـاح حفـلـهم هم أغراب
أيــضــاً  فــقــد بــدت وجـوهـم ( غــيـر
مـــعـــروفـــة إليّ مـــنــــا  ولم نـــســـمع
بــأسـمــائـهم . ص /   19) بل حـتى
السالم الـوطني الـذي عزفـته الفـرقة
لم يــكـن وطــنــيــاً ( حـــ طــلب مــنــا
الــنــهــوض قـــبل بــدء عــزف الــسالم
الوطـني  نهـضنـا جمـيعـاً  وصرنا
نتلـفت إلى بعضنـا بعد حلظات  إذ
لم نــعــرف إن كــان هــذا الـسـالم هـو
السالم الـوطني لبالدنا أم لـغيرها .
ص /  ( 19وكــــذلك هـــــو األمــــر مع
ـــســــابـح في قــــصـــة ( لــــصــــوص ا
مـــســبـــحــة أبي ) فـــقــد جـــاءت بــهم
الـعـواصف واألعـاصـيـر أنـاسـاً على
سك شكل ( عـقارب كبـيرة  وإفاع 
ـســبـحـة من لـون كل واحـد مــنـهم 
مـــخـــتـــلـف  يـــداعـــبـــهـــا بـــأصـــابع
ــارة كـــاخملــالب  ويــوزعــون عــلى ا

ابتسامات صفر . ص / . ( 29
ـسـبـحـة / الـرمـز لـدى األب  هي وا
ـسـبحـة في ذات الـقـصـة لدى غـيـر ا
الـبـشر / الـعـقارب والـثـعابـ  فـقد
اقــتــرنت األولى بــالـتــوهج والــعـبق
ـسـكر كـلـما فُـركت بـاألكف  بـينـما ا
ـــــــســـــــابـح األخــــــرى اقـــــــتــــــرنـت ا
بابـتسامات أصـحابها الـصفر . كما
أن حـمــيـمــيـة الــعالقـة مــا بـ األب
ومسبحـته  هي غير العالقة ما ب
الـبـشـر / العـقـارب والـثعـابـ وب
مـسـابـحــهم . فـمـسـبـحـة األب كـانت
محط فخـره واعتزازه إلى حدّ أنه ال
يسـمح لغـير يديه بـلمـسهـا  أو كما
ــشـارك / اإلبن ( لم يــقـول الـراوي ا
يـسمح أبـي ألحد أن يـعدّ خـرزاتها 
أو يــلــمـــســهــا ) أو ( أمــا شـــكــلــهــا
اجلـميل فيـجعل أبانـا منتـشيًا دوماً
تجددة وهو يـعيش ساعات فـخره ا
وسط اجملـــالس  حــــيث تـــكـــون كلّ
األبصار متجهة إليه وإلى مسبحته
ـرء بجزء . ص /  ( 26انهـا عالقة ا
غال وعزيز من جسده  بينما عالقة
الـــبــشــر / الـــعــقـــارب والــثـــعــابــ
ــســابــحــهم فــهي عالقــة الــوحش
بـــفــريــســـته  فــهـم ( يــداعــبـــونــهــا

بأصابع كاخملالب . ص / . ( 29
هـكـذا اجنـلت الــقـصص الـسـابـقـات
عن لــصـوص مــحـلــيــ ال تـربــطـهم
عالقة قـربى مع ضـحايـا سرقـاتهم 
بل هي فـي أحــسـن األحــوال عـالقــة
مواطنة  ولعل تـلك العالقة البعيدة
تُـجنب الـلصـوص اإلحسـاس بوطأة
مــا يـســرقـونه عــلى مـالــكـيه إن كـان

لــــلــــصـــــوص ثــــمــــة قــــدرة عــــلى
اإلحـساس . بـيد أن قـصة ( األرث
) تـشـذ عـن قـانـون الــنـسب هـذا 
سروقون فالـلصوص هم ذاتـهم ا
وهم ثالثة أخوة  يسرق بعضهم
مــيــراث اآلخـر الــذي يــرى نــفـسه
أجـدر به مـن أخـويه . أنـهـا قـصـة
الــعـقــائـد الـتـي تـنـتــمي إلى جـذر
ى عـبـر الـزمن  وتـفرّع واحـد  
إلى اغــــصــــان شــــتى . قــــصـــة ال
تنـتـهي أبداً عـلى امـتداد الـتاريخ
اإلنــســـاني  بل تـــتـــكــرر بـــنــفس
فصـولهـا وأحداثـها عـبر األجـيال
ـتـعـاقبـة  وفـي حـيـوات األبـناء ا
كـمـا كـانت هي ذاتـهـا في حـيوات
اآلبـاء واألجــداد مـا دام كل واحـد
من الـورثة ال يـقـرّ بحـدود حـصته
ـيـراث  وال يـقـرّ كـذلك بـحق من ا

أخوته منه . 
Wý—Ë ‰Ë«

ـروي عـنه فـي الـقـصـة وإن كــان ا
وهــو أول الـــورثــة يــخـــشى عــلى
مـيـراثـه من أن يـسـرقه الــوريـثـان
الـثـاني والـثـالث  الـلـذان يـخشى
كل واحـد منـهـما عـلى مـيراثه من
أن يــســرقه اآلخــران  من دون أن
يدرك الـثالثة أن مـيراثـهم جمـيعاً
هو ميـراث واحد  وأن لكل واحد
منـهم حـصة مـتـساويـة فيه  وأن
خــشـيـة كل واحــد من الـثالثـة من
أن يـسـطـوا اآلخـران عـلى مـيراثه
هي خــشـــيــة مـــوروثــة من اآلبــاء
واألجـــداد الـــذين عـــاشـــوا نـــفس
هـــاجس اخلـــشــيــة مـن قــبل  من
دون أن يــــدركــــوا جــــمــــيــــعـــاً أن
اخلالص مـــنه يــكـــمن في اإلقــرار
بـــحق كل واحـــد مــنــهم بـــحــصــة
متساوية في ميراث اجلد األول. 
إن هــــاجس االســــتــــحـــواذ عــــلى
ـيراث من جـهة  واخلـوف عليه ا
من السـرقة مـن جهـة أخرى كـفيل
بــتــحــويل األجــيــال الالحــقـة إلى
لـصـوص يــسـرق أحــدهم اآلخـر 
ـيراث . ويـحرمه من حـصته في ا
ــكن من وتــبــعــاً لــهــذه الــرؤيــة 
الـناحـية الـتـأويلـية إدراج الـورثة
الـثالثـة في قـصـة ( األرث ) ضمن
صف الـلــصـوص  لـيــنـضم بـذلك
يراث في قصة ( اإلرث لصوص ا
) إلى لصـوص الثيـاب في قصة (
العـري )  وإلى لصـوص الـثقـافة
والفكـر في ( دعوة حلفل اجملان

ــسـابح في ( )  وإلى لــصـوص ا
مـسـبــحـة أبي ) . لــكن الـفـارق أن
الـكـاتـب في قـصـة ( اإلرث ) عـالج
مــيـراثـه بـقــدر كــبــيــر من اجلـرأة
والـتحـدي اللـذين يحـسبان له في
ظــروف حتـدّ من حـريــة الـتـفــكـيـر
والتعبير معاً تشبه إلى حد بعيد
الـظـروف الـتي كـتب فـيـهـا جنـيب
محـفوظ رائـعـته ( أوالد حارتـنا )
والــتي بـدا أثــرهــا واضـحــاً عـلى
قــصــة األرث  مع فــارق أن جــهـة
الــتـهــديــد في مــصـر كــانت أكــثـر
مـتـابـعـة مـن مـثـيـلـتـهـا الـعـراقـيـة
لـلـشــأن الـثـقـافي بـصـورة عـامـة 
وللثقافة اخملـتلفة بصورة خاصة
 كــمــا أنــهــا األقــدر ( أي اجلــهــة
ـــصـــريـــة ) عـــلى اإلبـــصـــار في ا
الـــظـــلــــمـــة  وعـــلـى فك الـــرمـــوز

والشفرات احلذرة .
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