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بد�أ زكريا تامر مده�صًا، ففي م�صطلح 
�ل�صعر�ء يقولون عن �ل�صاعر �ملبتدىء 

�ملتدرج : يقرزم �ل�صعر، ويبقى �لإن�صان 
مقرزمًا حتى يتحول بالتدريج �إىل �ل�صعر 

ورمبا �إىل �لفحولة، وكذلك يف �لق�صة، 
هناك من يتدرج يف كتابتها حتى ي�صبح 

معروفًا وم�صهودً� له.. و�أغلب �لّكتاب 
�لذين نعرفهم �أو ن�صمع بهم كتبو� كثريً� 

وتدرجو� حتى �أخذو� هوية حمددة، لكن 
زكريا تامر مل يتدرج هذ� �لتدرج، و�إمنا 

بد�أ كاتبًا مده�صًا، وتدرج �إىل �أن �صار 
�أكرث �إدها�صًا و�أكرث و�أكرث، ذلك لأن تامر مل 

ُيعَن بالأ�ص�س و�لقو�عد، ومل يخ�صع �أدبه 
للتهذيب و�لت�صذيب، و�إمنا تركه على طز�جته 
وخروجه عن �لقاعدة، ويف ذلك يقول �صديقه 

حممد �ملاغوط : "بد�أ زكريا تامر حياته 
حد�دً� �صر�صًا يف معمل، وعندما �نطلق من 
حي "�لبح�صة" يف دم�صق بلفافته و�صعاله 

�ملعهودين لي�صبح كاتبًا، مل يتخل عن مهنته 
�لأ�صلية، بل بقي حد�دً� و�صر�صًا ولكن يف 
وطن من �لفخار، مل يرتك فيه �صيئًا قائمًا 

�إل وحطمه، ومل يقف يف وجهه �صيء �صوى 
�لقبور و�ل�صجون لأنها بحماية جيدة".

فمن �حلديد �إىل �حلديد كان زكريا تامر، 
ومن �حلديد و�لطرق و�ل�صحب �إىل �لقيود 

�ملعقودة على �لوطن و�ملو�طن �نطلق 
ليحاول فك هذه �لقيود بكل �صر�وة وق�صوة، 
وهذ� ما جعل من زكريا تامر كاتبًا خمتلفًا يف 

تناوله ومو�صوعاته ومعاجلاته غري عابىء 
مبا ميكن �أن يلفحه من نار تهب من هنا 

وهناك، لأنها مهما كانت �أقل من �لنار �ملنبعثة 
من �لفرن �لذي يطّل عليه بني حلظة و�أخرى 

�أثناء عمله وحياته.

اال�ستمرار واملنبع 
يتجاذب �لنقاد �أحيانًا �حلديث عن هذ� �لأديب 

�أو ذ�ك، فيقولون: �إنه مثقف �أو غري مثقف 
وهكذ� �إىل ما ل نهاية من �لتعابري �لتي ل 

تقدم ول توؤخر يف ميز�ن �لإبد�ع �حلقيقي، 
وزكريا تامر �لذي نزل �إىل �صاحة �لق�صة مل 

يكن بحاجة �إىل مظلة ينزل بها، ومل ي�صتعن 
باأحد ليقيمه على �صوقه، بل جاء ليقول : �إن 
�لق�صة حياة، وليوؤكد مبا ل يقبل �ل�صك باأن 

�لإن�صان قادر على �أن يكون كما هو، فبعد �أن 
ر�أى وتابع وعا�صر وعا�صر و�صمع وحتدث 
حتول �إىل ر�و يكتب كما يتنف�س متامًا من 

دون تقعر ومن دون حذلقة م�صورً� بو�قعية 
ل مثيل لها �ملاأ�صاة �لتي حتيط بنا من كل 

�جلو�نب.
وزكريا تامر �لذي �نطلق من �لأر�س، وحمل 
هموم �لنا�س، و�أر�د �لتعبري عن �مل�صحوقني 
�صو�ء �أكانو� من �ملثقفني �أم من غري �ملثقفني 

وجد نبعًا ثرً� من �لأحد�ث و�لق�ص�س �لتي ل 
تنتهي بني يوم و�آخر، و�أخ�صع هذه �لأحد�ث 

بجليلها و�صغريها �إىل �صنعته �لبارعة 
ليخلق منها عاملًا جديدً� قائمًا على �ملفارقة 

�ملرة، ويتحول هذ� �لعامل �لتامري �إىل عامل 
نعاي�صه ون�صعر بو�قعيته على �لرغم من 

غر�ئبيته �ل�صديدة.. وبذلك ��صتطاع زكريا 
تامر �أن يتجاوز قرونًا من �لرتميز �ل�صاذج 
�لذي ي�صور �لعالقة بني �حلاكم و�ملحكوم، 

�إىل �صورة و��صحة متام �لو�صوح باألفاظها 
و�صورها وم�صمياتها.

بني �ملبا�صرة و�لغر�ئبية 
دم�صق �حلر�ئق، ربيع يف �لرماد، �لنمور 
يف �ليوم �لعا�صر، �لرعد، �صهيل �جلو�د 

�لأبي�س، ند�ء نوح، �صن�صحك، �حل�صرم.. 
من عناوين �أعمال زكريا تامر، وهذه 

�لعناوين ل تنف�صل عن �مل�صمون على 
�لإطالق، وهي جتمع ما بني �ملبا�صرة 

و�لغر�ئبية يف �لوقت نف�صه، ورمبا كان 
لطبيعة زكريا تامر وثقافته �لعميقة �لأثر 
�ملبا�صر يف �لتوفيق بهذ� �جلمع �لذي مل 

ي�صتطعه غريه من �لّكتاب، فزكريا �لذي عا�س 
م�صرح �أحد�ثه ودر�صه ��صتطاع �أن يلتقط 

من هذ� �مل�صرح �أحد�ثًا و�صخ�صيات و��صحة 
للعيان، نر�ها تتحرك �أمامنا ليعاجلها معاجلة 

جتمع مابني �حلدث �ملبا�صر، و�لرتكيب 
�لغر�ئبي �ملده�س، لي�صنع بذلك عاملًا جديدً� 

متكاماًل يخ�صه وحده ول ي�صاركه فيه 
�أحد،فرن�ه يف �لق�صة �لو�حدة �أمام �حلاكم 

و�ملحكوم بالدللة �ملبا�صرة ي�صري بنا يف 
جو غري م�صدق �إىل �خلامتة �لفاجعة �لتي 
ل ميكن �أن حتدث على �أر�س �لو�قع، لكننا 

ننتهي بقناعة �إمكانية �حلدوث، بل بالقناعة 
ب�صرورة �حلدوث وحتميته. 

ففي ق�صة "بعيدً� عن �لبيت" يتحدث زكريا 
تامر عن ماأ�صاة تتكرر كل يوم بل كل حلظة 

تتعلق باغت�صاب �لأ�صياء �جلميلة، �صو�ء 
�أكانت �أحالمًا �أم �أج�صادً� من خالل �صخ�صية 

مليا �لتي خرجت لتبحث يف �أزقة دم�صق 
وخمافرها عن زوجها �لذي �أخذ منها قبل 

�أن ي�صبع منها وت�صبع منه، فتنتهك يف 
بيت منعزل كاأي �مر�أة منتهكة و�أي مدينة 

م�صتلبة، �أو �أي وطن م�صتباح.. �إنه عامل 
زكريا تامر �لذي ل يقبل من �صو�ه، ول 

يجيده غريه من �لكّتاب.
�لريادة و�ملتابعة 

مل يكن زكريا تامر مرحلة ��صتثنائية يف 
�لكتابة �لق�ص�صية �ل�صورية و�لعربية، و�إن 

كان كاتبًا ��صتثنائيًا يف �صورية و�لوطن 
�لعربي، و�ملتاأمل للخريطة �لق�ص�صية 

�لعربية ل ميكن �أن يتخيل �لق�صة �لعربية 
دون �أن حتمل ��صم جنيب حمفوظ �أو يو�صف 

�إدري�س �أو �صعيد حور�نية �أو زكريا تامر، 
فهذه �لأ�صماء مل ت�صكل عالمات يف �لق�صة 

فقط، بل �صكلت �لأ�صا�س �ل�صلب �لذي تابع 
�لنا�س من بعده. 

زكريا تامر مل يخ�صع لتاأثري جي دي 
موبا�صان يف �أ�صول وتقنيات �لق�صة 

�لق�صرية، ومل ي�صاأ �أن يكون متابعًا لنهج 
و�صعه �لكّتاب �لكال�صيكيون للق�صة، و�إمنا 

�أر�د �أن يكون هو، ولو �أن زكريا تامر ينتمي 
�إىل بلد�ن متقدمة وموؤثرة وفاعلة لتمَّ تاأريخ 

ثورة �لق�صة على يديه، لأنه جاء �إليها مبا 
مل ياأِت به �لكتاب �لآخرون، و�ت�صف زكريا 

بريادة �أ�صلوبه، وبال�صتمر�ر يف هذه �لريادة 
ملدة تزيد على �أربعني �صنة، وبتطوير هذ� 

�لأ�صلوب لي�صبح �أكرث تكثيفًا وتركيزً�، و�أنت 
يف �أدب زكريا تامر جتد �لق�صة �لق�صرية 
�لتي تاأخذ �صفحات عديدة، ثم تدلف معه 

�إىل ق�صة يف �صطور، ويف كلتا �لق�صتني �أنت 
�أمام عامل ق�ص�صي متكامل �لبناء و�حلدث 

و�لعربة.. ونحن �ليوم جند ع�صر�ت بل 
مئات �لّكتاب �لذين يكتبون ما يطلقون عليه 
��صم �لق�صة �لق�صرية جدً�، وين�صبون �أبوة 

هذ� �لفن لزكريا تامر بغية �حل�صول على 
�صرعية مولودهم، لكن قر�ءة ما جادت به 

قريحة زكريا تامر، وما جادت به قر�ئحهم 
تظهر �لبون �ل�صا�صع بني �لأ�صيل �ملبتكر 

�لقائم على وعي مبا يحدث، و�لهجني 
�لتقليدي �لذي يق�صد �إىل �لفرقعة، ومع �أن 

زكريا تامر كتب �لن�صو�س �لق�صرية منذ �أمد 
بعيد �إىل �أنها حملت ��صم )ق�ص�س( دون �أي 

تو�صيف لإميانه باجلن�س �لأدبي و�لنوع 
�لذي يحمل كل مقومات �لإبد�ع �جلميل.

جتاوز احلدود ال�سيقة 
يف �ل�صعر نعرف �أن نز�ر قباين جتاوز حدود 

�صورية على �لرغم من كل �لعو�ئق و�حلدود، 
ويف �لنرث كذلك قالئل هم �لذين جتاوزو� 

حدود �لأوطان �ل�صغرية �ل�صيقة، و�إن كنا 
قد قر�أنا جنيب حمفوظ ويو�صف �إدري�س 

وغريهما من كتاب م�صر فالأنهم �إ�صافة �إىل 
�إبد�عهم ينتمون �إىل �لأخت �لكربى "م�صر" 

و�لتي ��صتطاعت �أن تفر�س ثقافتها ودر�ماها 
وغري ذلك من ثقافة وفكر و�أدب بحكم 

�لأ�صبقية وو�صائل �لإعالم.
وزكريا تامر من �لناثرين �لذين و�صل �أدبهم 

�إىل �لبلد�ن �لعربية، فقرىء، ونقد، ومدح، 
ودر�س... من دون �أن يكون هذ� �لو�صول 

حمكومًا باأي موؤثر�ت غري قوة �لإبد�ع 
و�أ�صالة �لفن �لذي ميار�صه، فمع �أن دم�صق 

هي �لتي كانت حترتق، �إل �أن زكريا بعبقريته 
�لق�ص�صية جعل �حلريق عامًا وغري مقت�صر 

على دم�صق، فو�صل �إىل �لقاهرة وبغد�د 
و�لرباط وتون�س ومكة وعدن و�لكويت 

و�ملنامة، فخ�صو�صية �ملو�صوع وعمومية 
�حلالة جعلت �إبد�ع زكريا �إبد�عًا عربيًا، 

وعامليًا لو �أن هذه �لأعمال �نتمت كما �أ�صرت 
�إىل �لبلد�ن �لفاعلة �لقوية. 

زكريا تامر كاتب املقالة 
�ملفارقة يف �أدب زكريا تامر قّربت �أدبه من 
�لقارىء �أكرث، وجعلت جرح �لقارىء �أكرث 
نزفًا و�أملًا، وهذه �ملفارقة جعلت زكريا تامر 
�أقرب �إىل وجع �لنا�س، وقربت �أ�صلوبه �إىل 
�لو�قع، وعندما بد�أ زكريا تامر يكتب �ملقالة 

للدوريات �ل�صورية و�لعربية كان مميزً� 
باأ�صلوبه ونكهته ومو�صوعاته، وقد برع تامر 

يف �لكتابة �ل�صحفية، و�صار من �أهم كّتاب 
�لزو�يا و�لأعمدة ب�صبب مز�وجته �لبارعة 

بني �لأدب و�لإعالم، وقد �صاعده على ذلك 
�قرت�به باأدبه �لق�ص�صي من هموم �لنا�س 

وق�صاياهم �حلياتية، وعندما �أر�د تامر �أن 
يكتب لالإعالم مل يتطلب �لأمر منه �أن يبذل 

جهدً� لتطويع لغته، لأنه كان قد طّوعها منذ 
�لبد�ية وحّولها �إىل لغة �أخرى ت�صبه لغة 
�لنا�س �لعاديني، وتنتمي �إىل لغة �لأدب 

�لر�صني يف �لوقت ذ�ته، و�لذين تابعو� 
كتابات زكريا تامر للمقالة يعرفون �أن تامر 

�أثار �أمورً� عدة، و�أّثر يف �لكتابة �لإعالمية، 
بل �إن عددً� من زو�ياه دعت �لكثريين �إىل 

قر�ءة �أدبه �لق�ص�صي، وبعد �لقر�ءة تبني �أن 
ثمة ما يجمع بني �لق�صة و�ملقالة لديه، وهو 

�ل�صدق يف �لتناول و�ملعاجلة، و�لبتعاد 
عن �حلذلقة، و�للت�صاق �ل�صديد مع هموم 

�لإن�صان �لعربي يف كل مكان.

زكريا تامر والطفل 
ليز�ل زكريا تامر ب�صيطًا يف حياته على 

�لرغم من �صهرته وتقدم �صنه، وهذه 
�لب�صاطة قربته �أكرث من عامل �ل�صدق 

و�لطفولة، ونذكر �أننا عندما كنا �أطفاًل �أن 
حركة �أدب �لطفل كانت ن�صطة للغاية، وقد 

�صارك يف تن�صيطها كوكبة من �ملبدعني منهم 
زكريا تامر وممتاز �لبحرة، وقد ��صتطاع 

هذ�ن �ملبدعان �أن ير�صما �صورة فريدة 
للطفل و�أدبه تنطلق من �خل�صو�صية لتعزز 

فكرً� كان م�صتلبًا من �لطفل.. ولتز�ل ر�صوم 
�لبحر �لتي كان يزين بها جمالت �لأطفال 

على قلتها �أو �لكتب �ملدر�صية عالقة يف 
�أذهاننا �إىل �ليوم.. ول ندري �ل�صبب �لذي 
جعل �أدب �لطفل يرت�جع بعد تلك �ل�صحوة 

�جلميلة، ور�صوم �لطفل تعود �إىل �لور�ء 
كذلك !.

زكريا تامر االإن�سان 
لي�س �صهاًل �أن تقر�أ زكريا تامر، لكن �إن قر�أته 

لن ت�صتطيع �لفكاك من �أ�صره و�صيطرته 
و�صطوة كلماته و�صوره �جلارحة �لناقدة، 

وتر�صم �صورً� عدة لهذ� �لكاتب �لذي 
ي�صبهك يف كل �صيء، و�لذي يختلف عنك كل 

�لختالف.. 
بدعوة من �ل�صديقني �لعزيزين �صهيل 

عرفة وعالء �لدين كوك�س �جتمعت مع 
�لأديب �لكبري زكريا تامر يف �أم�صية 

دم�صقية جميلة قبل عامني، كانت �جلل�صة 
من دون ترتيب م�صبق، و�لتجهيز لها مل 

ياأخذ وقتًا طوياًل، على �صفح قا�صيون كان 
موعد �للقاء لالنطالق، وكان زكريا تامر 
بقامته �لعمالقة تاريخًا و�إبد�عًا يجل�س 

حمت�صنًا حقيبة جلدية �صغرية، �صعر�ته 
�لناعمة �ل�صائبة تالم�س نظارتيه، و�صحكته 

جتلجل بني حلظة و�أخرى عندما يحدث ما 
ي�صتحق... �صاعات عدة مل ت�صتطع �أن ت�صعر 

بوجود غري ماألوف، حتاول �أن تتهيب من 
وجود كاتب كبري، لكنه ي�صحبك من هذ� 
�لإح�صا�س با�صتدر�ج �بت�صامة �أو نكتة، 

ليبتعد عن �حلديث عن �أدبه وعن نف�صه وعن 
�لآخرين.. وتخرج بعد �للقاء بنتيجة جميلة 

تتلخ�س باأن زكريا تامر يختلف عن غريه 
من �ملبدعني باإن�صانيته وتو��صعه، و�أهم 
�ختالف مع �لآخرين باأنك لن تندم لأنك 

عرفته، بل �صتندم لأنك تاأخرت يف �جللو�س 
�إليه وحمادثته... عامل متكامل من �لق�صة 

و�ملقالة و�أدب �لطفل مل ي�صتطع �أن يغرّي من 
تو��صع زكريا تامر، و�ل�صيء �لوحيد �لذي 

تغري هو تلك �حلبات �لتي ي�صعها �أمامه 
بالرتتيب حتى يتناول حبة دو�ء بني حلظة 

و�أخرى يف موعدها �ملحدد، معربً� عن �أ�صفه 
لأنه ��صتعا�س بهذه �لأدوية عن ممار�صة 

حياته �لطبيعية كما يريد �أو ي�صتهي.
ويبقى زكريا تامر يف �لنرث �لق�ص�صي ن�صيج 

وحده، ل يتكرر، ومن �ل�صعب تقليده، و�إن 
حاول �لكثريون تقليده �أو �لتم�صح به فاإن 

عملية �لتبيي�س تظهر مبا�صرة حقيقة ماهم 
عليه من نق�س يف �لإبد�ع وق�صر يف �لهامة، 

وو�صاعة يف �لنف�س، �أمام ما ميثله زكريا 
تامر �لأ�صيل و�ملبدع حقًا.

زكريا تامر: المبدع الذي أقفل األبواب بعده...! زك�����ري�����ا ت���ام���ر
وفيق يو�سف

ُوِلَد زكريا تامر عام 1931 لأ�صرة ب�صيطة 
يف دم�صق يف حي �لبح�صة �لذي حتول 

�إىل كتل �إ�صمنتية كثيفة يف وقتنا هذ�. 
وتلقى تعليمه �لبتد�ئي فيها، ومل تطل 

فرتة �نتظامه يف �صلك �لتعليم ب�صبب ق�صوة 
حماولته للتخل�س من �لو�قع �ل�صعب 

و�لإح�صا�س بالفاقة.
ترك زكريا تامر �ملدر�صة عندما كان عمره 

13 �صنة ، و��صتغل يف مهن يدوية عدة. 
لكن �ملهنة �لأ�صا�صية �لتي �أحبها وعاد �إليها 

با�صتمر�ر هي �حلد�دة.
يقول �لقا�س �ملعا�صر يا�صني رفاعية – 

�صديق زكريا تامر، ورفيق طفولته – يف 
�إ�صاءة جو�نب يف بد�يات �لكاتب: »زكريا 

تامر و�أنا بد�أنا معًا، كنا �أبناء حي و�حد، 
هو حد�د عند خاله يف �صنع �ملو�زين، و�أنا، 

عند �أبي، فّر�ن و�صانع كعك، �صيطانان من 
�صياطني �حلي. ن�صهر حتى �خليوط �لأوىل 

من �لفجر، نلتقي يف مقربة �لدحد�ح �ملقابلة 

حلينا، ونقر�أ على بع�صنا ما كتبناه من 
�صعر، ثم �نتقلنا �إىل �لق�صة. مررنا زكريا 

و�أنا بحالت يائ�صة منذ بد�ية حياتنا. دخلنا 
�ل�صجن مر�رً�، ل كمجرمني بل ك�صيا�صيني، 

وكنا – يف زهوة �ل�صباب – نت�صور 
�أننا قادر�ن على �لتغيري، ولكن كم غدر 

بنا �أ�صدقاء، كنا نت�صورهم �أ�صدقاء. لقد 
كانت خيباتنا كبرية، )....(، كم كنا خبثاء 

وطيبني يف �آن و�حد، �أبرياء وملعونني يف 
وقت و�حد. كنا نعي�س �لتجربة، ونكتبها 
ب�صدق و�إل ما و�صلنا �إىل ما و�صلنا �إليه 

�لآن« 
ويف هذ� �ل�صياق تقول �لدكتورة �متنان 
عثمان �ل�صمدي: » مل يتلق زكريا تعليمًا 

منظمًا، بل تعلَّم من �حلياة و�لكتب �أكرث مما 
ميكن �أن يتعلمه من �ملد�ر�س. فقد �صهرته 

نار �حلد�دة يف بوتقة �حلياة �لعمالية، 
فكّون نف�صه بنف�صه، وتطلع �إىل �لتكامل 

�لذ�تي بعدما ذ�ق مر�رة �لَعَوز، ف�صحذته 

�حلد�دة و�صحذت �إر�دته وز�دت من رغبته 
يف �لتوغل و�لثبات فقر�أ وقر�أ كل ما ميكن 

�أن يزوده ب�صعور �ل�صبع �ملعريف. �إل �أنه 
مع ذلك مل ي�صتطع �أن يبلور نف�صه يف قالب 

و��صح حمدد«.
يقول زكريا تامر: »بد�أت بكتابة �لق�صة 
�لق�صرية عام 1957، رمبا �لآن �أ�صتاق 

�إىل مهنة �حلد�دة كثريً� و�أحن �إليها �أكرث، 
و�ل�صبب �أن �إن�صان �ملعمل له وجه و�حد، 

�ل�صديق �صديق، و�لعدو عدو، ولكن 
��صطر�ري �إىل �لختالط باأو�صاط �ملثقفني، 
جعلني �أكت�صف �أن �ل�صخ�س �لذي ميكن �أن 

ُيعترَب ت�صي غيفار� يف هذه �لأو�صاط، له 
مئة وجه على �لأقل. و�أحار بني �لوجوه 

وت�صعب علي كيفية �لختيار، ففي جمتمع 
�ملثقفني ل �صد�قات ول عد�و�ت. من هنا 
�أقول: �إن حياة �ملعمل متنح �لإن�صان ثقة 

�أكرث، بينما �لعي�س مع �ملثقفني يزعزع هذه 
�لثقة بالإن�صان، فاإذ� �أردنا ت�صنيف �صعبنا 

على �أنه من �ملثقفني فحتمًا �صيكون ر�أيي 
فيه �أكرث من �صلبي«.

وتقول �أ. هناء علي �إ�صماعيل: »�إن هذ� 
�ملوقف �ل�صلبي لزكريا تامر – من �ملثقفني 
�لذين عا�صرهم – مل يكن �أحادي �لطرف، 
فالنفور كان متبادًل مع �ختالف �لأ�صباب 

�لكامنة ور�ءه، فمثاًل ن�صمع حممد يو�صف 
برهان يقول عن هذه �لعالقة �ملتوترة مع 

حميطه �لثقايف: ويحق �لقول �إن �ل�صغينة 
�لدفينة �لتي �صرت يف نفو�س من �تهموه 
وقتها، كان مردها �صوؤ�ل بخ�س �آخر، هو: 

كيف حلد�د متو��صع �لتح�صيل، مار�س 
�لأدب بني �ملطرقة و�ل�صند�ن �أن ي�صغل 

��صمه كل هذ� �ل�صدى؟ وهذ� �ل�صوؤ�ل �لذي 
طرحه مناف�صوه، وجد جو�به فيما عرفته 
�ملر�حل �لتالية من حياته، �إذ �إن ما عرفه 

من ق�صوة �لعمل �ملبكر، مل مينعه من �صقل 
موهبته ثقافيًا، وخو�س جتربة �حلياة 

بن�صالها وكفاحها، فقد قاده و�صعه �لطبقي 

�إىل �لنتماء �إىل �حلزب �ل�صيوعي �ل�صوري 
�لذي كان �آنذ�ك نو�ة ملوجة �لن�صال 

�لوطني �حلاّدة �لتي عرفها مثقفو �صورية 
و�أدباوؤها يف تلك �لفرتة، و�لذي لعب دورً� 

مهمًا و�أ�صا�صيًا يف قيام ر�بطة �لكتاب 
�ل�صوريني، ومن ثم ر�بطة �لكّتاب �لعرب. 

وهو �إذ ُطِرَد من ذلك �حلزب يف عام 1956، 
فاإنه مع ذلك قد تابع �نخر�طه يف �جلو 

�لعام �لذي كان ي�صهد حتولت خمتلفة يف 
�صتى �لأ�صعدة. فاملرحلة �لتي بد�أها كاتبًا، 

هي نف�صها �ملرحلة �لتي �صهدت متايز�ت 
طبقية خمتلفة، متثلت يف �نحالل ما من 

حتالف بني �لإقطاع و�لبورجو�زية، ومن 
ثم نهو�س �لبورجو�زية �ل�صغرية كطبقة 

تتناق�س مع نف�صها، �إذ حتمل يف د�خلها 
موروث �ملا�صي، ومتطلبات �حلا�صر، ما 

جعله يقف با�صتمر�ر بني هذين �لنقي�صني، 
�إن كان على �صبيل �لو�قع �أم على �صبيل 

�لفن«.
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حتفل عو�مل زكريا تامر �لق�ص�صية 
بالغر�ئبية �ملُده�صة، كما تكتنز ق�ص�صه 
بالدرجة ذ�تها باملفارقات �ملوظفة �لتي 

ترنو �إىل قول ما ت�صتوعبه �ملجلد�ت يف 
ق�ص�س حمبوكة بعناية فائقة، ومكثفة 

�إىل �أق�صى حدود �لتكثيف. لقد نقل تامر 
�ل�صرد �ل�صوري من �لرتابة و�لتقليدية �إىل 

حد�ثة موظفة، �أثبت من خالل �صعيه �لأدبي 
�لدوؤوب على علّو كعبه يف ق�ّس عربي ر�ئد 
على �صعيدي �ل�صتغال �حلكائي و�لنزياح 

�للغوي ممثاًل بالفكرة/ �حلدث/ �لوم�صة 
�ملُده�صة .

وبالتايل غر�ئبية عو�مله �لق�ص�صية �ملوظفة 
�لتي تناولت ت�صريحًا وحتلياًل �ملمرغني 

يف �لقاع من �لنا�س، فاقت�ّس لهم مبعماره 
�لهند�صي/ �لق�ص�صي �لفاتن من �أولئك 

�لذين �صوهو� هذه �حلياة بظلمهم وجورهم 
و��صتبد�دهم، وهو يف هذ� �ملنحى يوؤكد 

ما قاله �لدكتور عبد �لفتاح كيلطو: "كلما 
�جتهَت نحو �لغر�بة كانت كتاباتك �أدبية 

بحتة."
تتاأتى �أهمية ق�ص�س زكريا تامر كونها تتخذ 

من �لو�قع �ملعا�س، مادة �أولية وخامًا لها، 
�إذ يرى بع�س �لنقاد �أنَّ �أ�صلوبه فيها مييل 

�إىل " �لو�قعية �لتعبريية " بينما يرى نقاد 
ه " �صاعر �لق�صة �لق�صرية" فقد  �آخرون باأنَّ

كتَب تامر عن �مل�صحوق و�ملقموع و�مل�صكوت 
عنه، كما كتب عن رّب �لعمل �جلائر، �لأب 

�لفا�صل، �لزوجة �خلائنة، �لأم �ملنا�صلة، 
�ملثقف، �لو�عي، �ل�صكر�ن، �ملخرب، �لق�صاب، 

�ل�ّصمان، و�ملوظف �ملرت�صي و�ل�صريف 
�أي�صًا. �أْن�َصَن �حليو�ن و�جلماد و�لنبات 

و�حلرب برب�عة فائقة قّل نظريها، فقد �أْن�َصَن 
ـ على �صبيل �ملثال ولي�س �حل�صرـ �لقطط 

و�لكالب و�خلز�نة و�حلائط و�لكر�صي 
و�ل�صجرة و�لع�صفور و�لوردة. كثرية 

هي ق�ص�صه �لتي ُتوكل �لبطولة فيها 
حليو�ن مثاًل، كالقطة و�لع�صفور و�ل�صفدع 

و�لفر��صة و�ل�صمكة، ورغم �أنَّ هذه �لتقنية 
يف �لكتابة لي�صت بجديدة، فقد �صبق و�أْن 

��صتخدمها �بن �ملقفع ولفونتني و�ي�صوب 
و�أحمد �صوقي وكثري �صو�هم، فاإنَّ زكريا 

تامر �تكاأ عليها بحرفية عالية، كان لها �أثر 
كبري يف �إغناء ق�ص�صه �لتي ل تقّل �لبتة عن 

ق�ص�س �أدباء كبار، نالو� حظًا من �ل�صهرة، 
مل يتح �لظرف �لأيديولوجي، �أو �لفر�صة 

�لتي ت�صّوقها و�صائل �لإعالم لأحدهم، 
لتجعل من زكريا تامر ��صمًا ل يقل �صاأنًا عن 

ت�صيخوف وبورخي�س وخوليو كورتاثار 
ويوجني يون�صكو وبورخي�س و�إيتالو 

كالفينو.
للحو�ر يف ق�ص�س زكريا تامر وظيفة 

غري تلك �لتي عهدناها عند غريه من ُكتَّاب 
�لق�صة، و�صائر �لأجنا�س �لأدبية �لأخرى، 

�إّنه مزج حّي من هذه �لأجنا�س �لأدبية 
جمتمعة، فهو ياأخذ من �حلو�ر �مل�صرحي 

عن�صري �لفائدة و�ملتعة �إ�صافة �إىل تكثيف 
�جلملة، ومن �لق�ّس �ل�صاخر و�ملقالة 

�ل�صاخرة روح ولّب �ل�صخرية �ملرة، وذلك 
فيما ُ��صطلح على ت�صميته بالكوميديا 

�ل�صود�ء، من خالل �إ�صقاطاته �لعلقمية، كما 
تتبدى يف حو�ر�ته روح �لنكتة و�لدعابة 

وهو ي�صرد حدثًا ميلودر�ميًا، �لأمر ل 
يقت�صر عند هذه �حلدود فقط، بل نر�ه 

يقّدم لنا ق�صة تعتمد منذ حلظة �لبد�ية حتى 
�خلامتة تقنية �حلو�ر فقط، كما يف ق�صة له 

مو�صومة بـ برنامج �إذ�عي.
ـ  نوح  ند�ء  ـ  �لأبي�س  �جلو�د  " �صهيل 

ربيع يف �لرماد ـ �لرعد ـ دم�صق �حلر�ئق 
ـ �حل�صرم ـ تك�صري ركب ـ �صن�صحك ـ 

هجاء �لقتيل لقاتله ـ �لقنفذ ـ �لنمور يف 
�ليوم �لعا�صر." وغريها �لكثري �لكثري من 
جمامعيه �لق�ص�صية �لر�ئعة �لتي تنطوي 

على ق�ص�س مكثفة، خالية من �لزو�ئد 
و�حل�صو �لو�صفي، �إ�صافًة �إىل تركيزها 

على خّط ق�ص�صي مهم، تر�صد مبهارة 
�صديدة حالت �إن�صانية �صديدة �ل�صدق. لقد 

جنح تامر كثريً� يف �إرباكنا فنيًا، مدينًا 
بهذ� �لإرباك و�قعنا �لقميء، �ل�صاحك دومًا 

ببالهة: 
توً�  فبزغت  �صفارته،  يف  �ل�صرطي  " نفخ 
�صم�س �ل�صباح، و�أ�صاءت �صو�رع �ملدينة 

بنور �أ�صفر كخ�صب م�صنقة عجوز.
وعندئذ �أفاق �لنا�س من نومهم �آ�صفني 

عاب�صي �لوجوه." 
فالنا�س هنا، �أ�صحت تف�صل نومًا كنوم 

�صكان �لقبور، بعد �أن �أ�صبح كّل �صيء يف 
حياتهم باليًا وعجوزً�، فالنوم َوحده هو 

�حلّد �لفا�صل بني �لب�صاعة و�ل�صعادة، �لليل 
و�لنهار، و�لتفاوؤل و�لت�صاوؤم، لأّنه مينحهم 

ـ ولو موؤقتًا ـ فر�صة ثمينة لتنا�صي �أو 
ن�صيان ما �آلو� �إليه، بعد �أن تيب�صت �أحالمهم 

و�أمانيهم وطموحاتهم، بفعل �لأجهزة 
�لقمعية عامة، �لعاملية �ملرتب�صة على وجه 

�خل�صو�س ـ �ل�صرطي هنا رمز لها ـ من دون 
�أن تتحقق. فتدخل تلك �لأجهزة �لقمعية، مل 
يعد يقت�صر على حياة �لنا�س فقط، بل �متّد 
�لأمر به لي�صمل �لظو�هر �لطبيعية" �صفارة 

�ل�صرطي �لتي تاأذن لل�صم�س بالبزوغ."
�إن زكريا تامر كما قال عنه �لدكتور 

كمال ديب يف معر�س تقدميه ملجموعته 
�لق�ص�صية " �صن�صحك" هو: فنان �لك�صف 

و�لف�صح و�لتعرية. يعقلن �لالمعقول، ل من 
�أجل جعله م�صت�صاغًا، بل من �أجل �أن يك�صف 

�إرعابيته وغوريته وجموحه وفاعلياته 
�لكا�صحة يف �حلياة كلها. �إنه �صاهد مبدع 

على ع�صره، و�صانع فّتان لعامل مثري حتى 
�لإرعاب.

ت�صكل �لعودة �إىل �لرت�ث و��صتلهام 
�صخ�صياته عنو�نًا بارزً� يف م�صرية 
�لأدب �لعربي يف �لثلث �لأخري من 

�لقرن �لع�صرين، وقد بد�أت هذه 
�لظاهرة يف منت�صف �ل�صتينيات من 

�لقرن �ملن�صرم، وتطورت لت�صكل 
�لظاهرة �لأكرث و�صوحًا يف �أدب 
�ل�صبعينيات، وكان �ل�صعر�ء هم 

�ل�صباقني �إىل ��صتح�صار �ل�صخ�صيات 
�لتاريخية، وتوظيفها يف ن�صو�صهم 

�ل�صعرية. ولعل �ل�صخ�صيات �ملتمردة 
على �لظلم و�لباحثة عن �لعد�لة 

و�مل�صاو�ة هي �لأكرث ح�صورً� يف 
�لن�صو�س �ل�صعرية.

ومل يكن هذ� �حل�صور �لكثيف 
لل�صخ�صيات �لتاريخية خدمة لغايات 

فنية �صرفة، ولكنه حماولة من �لأدباء 
لت�صليط �ل�صوء على �أ�صباب �لهزمية 

و�لنك�صار يف �حلياة �لعربية، 
وخ�صو�صًا نك�صة حزير�ن وما متخ�س 

عنها من خيبة �أمل كبرية و�صعور عام 
بالإحباط و�لعبثية. فلم تكن �لهزمية 

ع�صكرية فح�صب، ولكنها كانت هزمية 
ح�صارية �أي�صًا، ولذلك �جته �لبحث �إىل 
�إعادة هيكلة �لبنى �لفكرية و�لقت�صادية 

و�لثقافية للمجتمع، وملا كان �حلا�صر 
كئيبًا مظلمًا، فقد �لتفت �لأدباء 

�إىل �ملا�صي ي�صتمدون منه �لعون 
و�لقوة ملو�جهة ق�صوة �لو�قع �لر�هن 

و�إخفاقاته، و�إظهار دمامته وقبحه.
ورمبا كان زكريا تامر �أكرث �لق�صا�صني 

�ل�صوريني ��صتلهامًا لل�صخ�صيات 
�لتاريخية، و��صتح�صارها ليظهر من 

خاللها �لتناق�س �لقائم بني �ملفاهيم 
�لتي حتكم �حلياة �لعربية �لر�هنة، 

و�لقيم �لتي �آمن بها من �صبقونا، فكانت 
عاماًل يف تفوقهم �حل�صاري.

ومن �ملالحظ �أن �ل�صخ�صيات �لتاريخية 
عند زكريا تامر تقدم بطريقة مت�صابهة 

تقريبًا، �إذ ي�صتوقف �ل�صرطي - وهو 
رمز للقيود �لتي تكبل �لذ�ت �لعربية 

- �ل�صخ�صية وهي ت�صري يف �ل�صارع، 
ويقتادها �إىل �ملخفر لت�صتجوب، ثم 

حتاكم على ما �رتكبته من جر�ئم بحق 
�لوطن و�لأمة، فت�صرخ باأنها فعلت 

ذلك بناء على مقت�صيات �لو�جب، كما 
يف ق�صة طارق بن زياد �لذي يقاد �إىل 
�ملحكمة بتهمة تبديد �ملال �لعام؛ لأنه 

�أحرق �ل�صفن بعد �إبحاره �إىل �لأندل�س، 
وحينما يقول: �إن �ملعركة كانت حتتم 

عليه �تخاذ مثل هذ� �لقر�ر، يجاب 
باأنه مل ياأخذ �إذن روؤ�صائه، فهو خائن؛ 
لأن �إحر�ق �ل�صفن كان �صربة لقت�صاد 

�لوطن وقوته.
ومل يقت�صر زكريا تامر يف ��صتلهامه 

على �ل�صخ�صيات �إبان �زدهار �لعربية 
- �لإ�صالمية وقوتها. ولكنه ي�صتح�صر 

�ل�صخ�صيات ذ�ت �لأثر �لو��صح 
و�ملو�قف �حلا�صرة يف �لذ�كرة. 

فبطل ق�صة )�ل�صتغاثة( هو يو�صف 
�لعظمة، وزير �حلربية يف �حلكومة 

�لفي�صلية �لتي ت�صكلت عام 1918م بعد 
خروج �لأتر�ك من بالد �ل�صام، وهو 

�لذي قاد �جلي�س �ل�صوري يف معركة 
مي�صلون �لتي �صقط فيها �صهيدً� �أمام 

�لقو�ت �لفرن�صية �ملندفعة نحو دم�صق، 
وليو�صف �لعظمة متثال يف �صاحة 

معروفة يف دم�صق.
وتبد�أ �لق�صة حينما ي�صمع �لتمثال 

�صوت ��صتغاثة، فيتحرك تلبية للند�ء؛ 
لأن �أهل دم�صق نيام. وهذه دللة على 

�لعجز �أو �خلنوع �لوبيل �لذي حل 
باملدينة، ولكن حار�صًا ليليًا ي�صتوقفه 

م�صتغربًا منه هذ� �ل�صلوك، فهو يحمل 
�صيفًا و�لقانون يحظر حمل �لأ�صلحة. 

ويجيب �لرجل باأنه وزير �حلربية، 
و�أن مهنته تقت�صي منه حمل �ل�صيف، 
ولكن �حلار�س يهز�أ بالرجل، فالوزير 

ل مي�صي يف �آخر �لليل كال�صحاذ، بل 
يركب �صيارة طويلة، و�لوزير ل يحمل 

�صالحًا، و�إمنا ير�فقه �صرطي م�صلح 
مب�صد�س. �أما �ل�صيف فلم يعد �صالحًا، 

ولكنه غد� و�صيلة للزينة يعلق على 
جدر�ن �لغرف كالتحف �لأثرية.

�إن �ل�صيف هو �لأد�ة �حلربية �لتي كان 
�لأجد�د ي�صتخدمونها، وهو رمز لالإباء 
و�ل�صمم و�لعنفو�ن، ولكل ما يتحلى به 

�لعربي من قيم �أ�صيلة. و�أما تعليقه على 
�جلدر�ن كالتحف �لأثرية فال ي�صري �إىل 

خروجه من �حلياة �لعربية �ملعا�صرة 
مبقد�ر ما يدل على �ختفاء �لقيم 

و�لتقاليد �ملالزمة له.
ولعل جلوء �لقا�س �إىل �لذ�كرة 

�لتاريخية ل يعني بالن�صبة له �لفر�ر 
من �حلديث �ملبا�صر �ل�صريح عن 

و�قعه و�لنكو�س �إىل �أحالم �ملا�صي 

�لعذبة، ولكنه يف هذ� �لأ�صلوب يطمح 
�إىل تقدمي حماولة جديدة ل�صياغة 
هذ� �لو�قع عرب طرق تنتمي �إليه، 

وت�صاعد على جتليه و�إي�صاح �أزماته 
و�نك�صار�ته.

وجند �ل�صنفرى يف �لق�صة �لتي حتمل 
�ل�صم نف�صه خمتلفًا عما هو عليه يف 

�لو�قع �لتاريخي، لقد عا�س �ل�صنفرى 
يف �لع�صر �جلاهلي حياة �لت�صرد 

و�لبطولة، ولكنه يظهر هنا بطريقة 
مغايرة متامًا. فقد باع �صيفه قبل �صنني 

و��صتقر يف مدينة كبرية، ففقد كل 
ما متيزت به �صخ�صيته من �صجاعة 

وبطولة وكربياء تاأبى �ل�صيم و�لذل، 
لذلك نر�ه يبد�أ باملو�ء مقلدً� �صوت 

�لقطط. �إن �لبون �صا�صع بني ما كان 
عليه �لبطل يف �ملا�صي وما �آل �إليه يف 

�لع�صر �حلا�صر، لقد حتول �إىل قزم 

ي�صتوجب �ل�صفقة و�لرحمة من جانب 
�لقارئ.

ويف ق�صة �أخرى ي�صاق عمر �خليام 
�إىل �ملحكمة بتهمة �لدعوة �ل�صافرة �إىل 

��صتري�د �لب�صائع �لأجنبية، وتنفيذ 
خمطط م�صبوه يهدف �إىل �إثارة 

�ل�صغب، وتدمري �لقت�صاد �لقومي.
وي�صتلهم زكريا تامر يف بع�س ق�ص�صه 

�ل�صخ�صيات ذ�ت �لأثر �ل�صلبي يف 
�لتاريخ �لعربي كجنكيز خان، وكليرب 

�لقائد �لفرن�صي �لذي خلف نابليون يف 
قيادة �حلملة �لفرن�صية على م�صر، وقد 

قتل على يد �صليمان �حللبي.
�إن زكريا تامر مبحاكمة بطولت 

�ملا�صي و�نت�صار�ته يطمح �إىل �إد�نة 
و�قعه �ملعا�صر و�إثارة �لنقمة عليه يف 

نفو�س قر�ئه. وبهذه �لطريقة يعتقد 
�أنه يعري �جلو�نب �ل�صلبية يف �حلياة 

�لعربية ويحر�س على جتاوزها.
على �أن هذه �لظاهرة فيما يبدو لنا 

تتعاىل على �مل�صكالت �لتي يعاين منها 
�ملجتمع، كالبطالة و�لفقر و�نت�صار 

�لعنف وغري ذلك من �لأزمات. �إن زكريا 
تامر يف ر�أينا يتنا�صى هذه �مل�صكالت 

ويدير لها ظهره متجهًا �صوب �لتاريخ، 
لعله يجد يف �صفحاته ما يدفع عنه 

�صوؤم �للحظة �حلا�صرة، كما �أنه يقع 
يف تب�صيط خمل حينما يرجع �أ�صباب 

�لهزمية يف �أحيان كثرية �إىل �صبب 
و�حد، مغفاًل بذلك حقيقة بدهية �أن 

�لنك�صار �لذي يعاين منه جمتمع من 
�ملجتمعات ي�صمل كل مظاهر �حلياة 
يف ذلك �ملجتمع، كما �أن زكريا تامر 

حينما ي�صتح�صر �ل�صخ�صية �لتاريخية 
يركز على �إجنازها �لفردي وبطولتها 
�لع�صكرية، ومن �مللفت للنظر يف هذ� 

�ل�صدد �أن �أغلب �ل�صخ�صيات هي لقادة 
ع�صكريني.

يبقى لنا �أن نقول يف �لنهاية: �إن 
�لإميان بالبطولة �لفردية منهج غري 

�صديد يف �لدعوة �إىل �لنهو�س و�لتقدم، 
ذلك �أن �لتحولت �لكربى ل ي�صنعها 

�لأفر�د، و�إمنا هي حم�صلة عمل جماعي 
ي�صرتك فيه �أبناء �ملجتمع على �ختالف 

توجهاتهم و�نتماء�تهم. �أما �لفرد فهو 
لبنة و�حدة يف بناء كبري متكامل.

زكريا تامر.. وعالمه القصص��ي الغرائبي
عمران عزالدين اأحمد

�سليمان مربوك الطعان

حضور التاريخ عند زكريا تامر
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يعد زكريا تامر من �لأدباء �لذين مل 
ين�صوو� حتت �أي قالب �أو �جتاه، فقد عرف 

يف جمموعاته �لق�ص�صية �خلم�س �لأوىل 
�بتد�ء من �صهيل �جلو�د �لأبي�س ، و�صول 

�إىل �لنمور يف �ليوم �لعا�صر ، بروؤيته 
�ملتميزة للفرد يف �صر�عه مع �حلياة، 

ويف ت�صكله �صمن منظومة �أزمة �لوجود 
�لإن�صاين كما �أ�صار هو �إىل ذلك يف مقابلة 
�صحفية: كنا جمموعة من �لأدباء �ل�صباب 

�ل�صالني �لكارهني لكل قيد، �صو�ء �أكان 
�أدبيا �أم �جتماعيا، و�حلاملني بتغيري �لعامل 

و�لأدب تغيري� يجعل من كل �إن�صان �صيد� 
كما يجعل �لأدب يبدع حر� ويهدم �صجونا 
�صيدت قدميا با�صم �لأدب �لرفيع �لو�قعي .
رف�س زكريا تامر �لقو�لب �لفنية �جلاهزة 

للعمل �ل�صردي، وم�صى يف حتطيمها، 
�صعيا ور�ء �إدر�ك �لعامل و�لذ�ت من خالل 
�لتنوع يف �أ�صكال �لتعبري و�ملو�صوعات، 

حتى �أ�صبحت �لق�صة �لق�صرية لديه 
فنا من �ل�صكل �لذي ل يخ�صع لنظرية 

و�حدة. و��صتغرق يف �ملبالغة يف 
�لإدها�س و�ملفاجاأة، م�صتفيد� من �لعديد 
من �لجتاهات �لأدبية، فكان للوجودية 

و�لالمعقول و�لو�قعية �ل�صرت�كية 
و�ل�صريالية و�لعبثية و�لنطباعية وغريها 

�أثر بالغ يف �أ�صلوبه من حيث �لهتمام 
باأعماق �لإن�صان و�لال�صعور، فبد� عامله 

�لق�ص�صي خليطا من �أ�صياء متنافرة 
ومزيجا من تالحم �لذهني بالو�قعي، 

و�ملا�صي �لذي يف�صي �إىل �مل�صتقبل دون 
�حلاجة للوقوف على �حلا�صر �لذي �أ�صبح 
بدوره ج�صر� يحمل �ملا�صي �إىل �مل�صتقبل، 

من خالل قدرة فنية فائقة على �لتالعب 
ببنية �لزمن د�خل �لعمل �لق�ص�صي.

�ت�صمت حد�ثة زكريا تامر بدينامية عالية، 
تقوم على �لتجاوز �مل�صتمر لالأبينة �ل�صردية 

�ملاألوفة، كاأن يتالعب بدور �ل�صخ�صيات 
و�لرو�ي، فت�صبح �ل�صخ�صيات �أكرث علما 
من �لر�وي �لعليم، و�لعك�س �صحيح، يف 

بناء �صردي �أف�صل ما ميكن �أن يطلق عليه: 
�لبناء �ملر�وغ .. كل ذلك بالإ�صافة �إىل 

كونه من �لأدباء �لقالئل �لذين �أخل�صو� 
لفن �لق�صة �لق�صرية، فلم يتجاوزه �إىل 

غريه من �لفنون �ل�صردية، مما يوؤهله لأن 

يكون بحق ر�ئد �أدب �لالمعقول �إذ� جاز 
توظيف هذ� �لتو�صيف، من جهة، و�أبرز 
كتاب �لق�صة �لق�صرية �لعربية �لتعبريية 

�ملعا�صرة من جهة �أخرى.

ويف وقفة نقدية عند جمموعة �حل�صرم 
، �لتي �صدرت �صمن �ملرحلة �لفنية 

�لثانية من مر�حل �أدب زكريا متامر، 
ميكن �لقول �إن هذه �ملجموعة ت�صتدعي 

�لهتمام، ملا لها من دور يف ر�صد حالة 
�لتحول �لفكري و�لفني يف �لو�قع �لأدبي 

�ملعا�صر، فهي تك�صف عن �لتحولت 
�ل�صيا�صية و�لجتماعية و�لقت�صادية �لتي 

�أدت �إىل �نهيار منظومة �لقيم �لأخالقية 
و�لجتماعية �ل�صائدة، عالوة على �أنها 
�متد�د ل�صعور �لعجز و�لغرت�ب �لذي 

عاجله �لقا�س يف جمموعاته �ل�صابقة، وما 
تنطوي عليه من ر�صم كاريكاتريي �صاخر 

لذع نتيجة تهمي�س �لإن�صان �لفرد يف 
�حلياة مب�صتوياتها �ملختلفة.

ول يخفى على د�ر�س �أن زكريا تامر 
يف ��صتغاله على �لتابوهات �لثالثة، 

كان يدرك حقيقة �لعجز �لعربي �ملنبثق 
من هذه �لتابوهات، لكنه يف جمموعة 

�حل�صرم �رتاأى �لوقوف على �ملحرم 
�جلن�صي ب�صورة مغايرة ملا عرف �صابقا 
يف معاجلاته �لفنية، فالدور �لآن للمر�أة 

يف �إعالن �لتمرد على هذ� �لتابو بعد 
�أن كانت مغيبة ومهم�صة، وكاأن �لكاتب 
ي�صعى يف هذه �ملجموعة للو�صول �إىل 

روؤية �إن�صان �لغد �لقائمة على �لحتمالت 
�ل�صيكولوجية، وما ينطوي على ذلك من 
�ألو�ن �ل�صذوذ �جلن�صي �لذي باتت �ملر�أة 
تتعاطاه �إىل جانب �لرجل، ل بل تتفوق 

عليه يف هذ� �لتجاوز �لقيمي.
تتكون �ملجموعة من ت�صع وخم�صني ق�صة 

ق�صرية، ميكن �لتعامل معها على �أنها 
�صريورة �صردية ووحدة مت�صلة تك�صف عن 

تر�بط فني كبري بني �لق�ص�س جمتمعة، 
وذ�ت دللة كلية كامنة تتحقق يف �لعامل 
�لكلي لل�صرد �لق�ص�صي، كما ميكن �لقول 
�إن فيها تو�ليا مو�صوعاتيا ت�صمنه قوة 

�لرتكيب �لفني �لذي يك�صف عن بنية فنية 
متطورة ب�صكل منطقي متدرج.

ي�صعى زكريا تامر يف هذه �ملجموعة �إىل 
ر�صم بناء جديد حلياة �لأ�صرة �لعربية �لتي 

تر�وح بني �مللهاة و�لفر�غ و�لعبث، وهي 
تنتظم يف �صياق �جتماعي و�حد يتمثل 

يف �لطبقة �لو�صطى �لتي ت�صعى لتطوير 
و�صعها �ملادي و�لجتماعي، م�صتعينا على 

ذلك بتثبيت �لوحدة �جلغر�فية �ملتمثلة 
مبكان و�حد )حارة قويق( تدور فيه �أحد�ث 

�ملجموعة.
برغم هذه �لأبعاد �ل�صكلية يف �لتو�صيف، 

فاإن �لق�ص�س تكاد ترف�س �أن تكون �نعكا�صا 
للحياة، حتى غدت �مل�صاحة و��صعة بني 

�لن�س و�حلياة، ويقدم �لكاتب �حتمالت 
كثرية لهذ� �لعامل قد يكون بع�صها غري 
حمتمل �أو ممكن نتيجة �ل�صتغر�ق يف 

�ملتخيل �ل�صردي، �إل �أنها ت�صهم يف متكيننا 

من �إدر�ك �أحو�ل هذ� �لعامل.
ين�صب �هتمام �لقا�س يف هذه �ملجموعة، 

على جدلية �لعالقة بني �لرجل و�ملر�أة 
)�لذكر و�لأنثى(، موؤكد� تر�جع دور �لذكر 

ل�صالح دور �لأنثى �لتي تقدمت لتحتل 
�ملركز بدل من �لهام�س �لذي كانت تتبو�أه، 

وقد خ�س عالقتها بالرجل يف م�صتويني: 
�لزوجة و�لع�صيقة، م�صتعينا بطرق 

�لإف�صاح عن هذه �ل�صخ�صيات ب�صور 
�أكرث حتديد� لهوية كل منهما، عك�س ما 

كان �صائد� يف �أعماله �ل�صابقة �لتي �هتم 
فيها بتجريد �ل�صخ�صيات من كل ما مييز 

مالحمها وهويتها، ويف �أب�صط �أ�صكالها 
�ملرهونة بال�صم كاأب�صط حق من حقوقها 

�لإن�صانية، و�صارت تعرف با�صم ذي دللة 
�صعبية وم�صحة فلكلورية، مثل: �صلبية 

وبهرية و�ملبي�س و�ملر.
تت�صم �صخ�صيات جمموعة �حل�صرم �لتي 

��صطدمت بو�قعها �ل�صيا�صي و�لجتماعي 
و�لقت�صادي، بالنهيار و�لنهز�م، فتخلى 
زكريا تامر عن ت�صويرها مطاردة مالحقة 

من �ل�صلطات، ودفعها للت�صظي، فظهرت يف 
م�صتويات عديدة منها: �ل�صعور باملعاناة 
من �لتمايز �لطبقي وحماولة جتاوز ذلك 
باإقامة عالقات غري م�صروعة مع �لطبقة 
�لغنية، �لعجز �جلو�ين عن فهم �لو�قع، 

�لعجز عن �لتكيف و�لتاأقلم و�لتو��صل مع 
�ملجتمع، و�لعجز عن �لقدرة على تغيري 

�لو�قع.
فعامل �لفرد لدى زكريا تامر، �مل�صتلب يف 
جمموعاته �ل�صابقة، حتول يف �حل�صرم 

�إىل عامل جريء يقبل ب�صر��صة على ممار�صة 
حياته، لي�س من باب �ملطالبة باحلقوق 

كلون من �ألو�ن �لتمرد، بل �ل�صر��صة يف 
�لتنفي�س عن �لغريزي �ملكبوت ب�صورة 

حيو�نية ب�صعة لعالقة غري �صوية تقوم على 
�ل�صذوذ، وكاأن هذ� �ل�صلوك ردة فعل لو�قع 

�لفرد �مل�صحوق غري �لقادر على �لتغيري. 
وكاأن تركيز تامر يف �حل�صرم على �جلانب 
�جلن�صي يوؤدي دور� يف �لك�صف عن �لرغبة 

مبمار�صة فعل د�خلي يف مو�جهة �ل�صعور 
بالقمع و�لإذلل، مبعنى �أن توظيف 

�جلن�س يف �إطار �ل�صعور بالعجز يعرب 
عن �لقدرة مقابل �لعجز، وهذ� ما ميكن 

و�صفه بالتحول من �لر�صوخ و�ل�صت�صالم 
�لذي و�صم جمموعاته �خلم�س �ل�صابقة، 

�إىل �لتنفي�س عن �ملكبوت يف �حل�صرم وما 

بعدها.
فقا�صم �لقز�ز يت�صهى زوجة مدير �ل�صجن 

يف ق�صة يا خ�صارة ، غري مكرتث ب�صبب 
وجوده يف �ل�صجن �أو بالتهمة �ملوجهة 

�إليه �أو بالعقوبة �لتي تنتظره، وي�صبح 
�جلن�س رمز� لل�صهوة وو�صيلة لتحقيق 

�ملكا�صب و�صكال من �أ�صكال �ل�صيطرة على 
�ملكان، كاملقابر �لتي ميار�س �لفرد فيها فعل 

�لغت�صاب.
ومن �لالفت للنظر، �أن ح�صور �ملر�أة يتجلى 

بو�صوح يف هذه �ملجموعة، فيعمد �لكاتب 
�إىل �إعطائها دور �لبطولة، ور�صمها ب�صورة 

غري م�صرقة وغري م�صتلبة يف �لوقت نف�صه، 
فهي ردة فعل على منظومة قيم �لت�صلط 

�لذكوري �ل�صائد يف �ملوروث �لعربي 
من جتاهل حلقوقها �جلن�صية وحاجاتها 

�لنف�صية ورغباتها �ملختلفة.
لقد برزت �ملر�أة يف �ملجموعة، جمردة من 

بعدها �لبيولوجي وما يعرتيها من مر�حل 
�حلمل و�لإجناب، �أو ما مييز مالحمها 

�جل�صدية �لأنثوية �ملثرية و�جلاذبة، 
وجتاوز ح�صورها �لتقليدي �ل�صابق �ملبني 

على �صور منوذجية ومنطية، فظهرت �ملر�أة 
وهي تعي ذ�تها وتف�صح عن حاجاتها، 

حتى �أ�صبحت مركز �لقوة بدل �ل�صعف، 
فانعك�صت �لأدو�ر بينها و�لرجل، طالبة ل 

مطلوبة، مبادرة ل و�قعة حتت تاأثري �لطلب، 
وحتول �لرجل �إىل م�صتلب �أمام �إر�دتها، 

متلك �لقر�ر و�لفعل �أمام عجزه و��صتالبه، 
وكاأن �لكاتب يبني روؤيته على مفهوم 

م�صادرة �ل�صلطة �لذكورية.
لقد �أ�صبحت �ملر�أة ت�صكل عن�صر ده�صة من 

خالل عالقتها بالرجل، بالرد على تر�صيخ 
مفهوم �ل�صطهاد �جلن�صي بفعل �ملبادرة، 

و�لرد على �لذكر با�صتخد�م �ل�صالح نف�صه، 
تغت�صب �لرجال كما �غت�صبت هي من قبلهم.

�ت�صم �ل�صرد يف �ملجموعة بالتكاء على 
عن�صري �ل�صخرية و�لت�صويق، وبالب�صاطة 

و�لعفوية، و�صيطرة �لرو�ي �لعليم �لذي 
يتحرك يف حدود ل نهائية من �لأفعال 

�ملا�صية، فيف�صح �ملجال لوجود بنية 
�صردية �صديدة �لتف�صيل، و�لتو�صع �لزمني 

و�ملكاين يف م�صاحة كتابة ق�صرية جد� 
دون ��صتغر�ق يف لغة �إن�صائية، بل �ن�صرف 

�جلهد �إىل �لتقاط خيوط �حلالة �لنف�صية 
بلغة موحية بعيدة عن �ل�صاعرية، تك�صف 

عن معاناة �ل�صخ�صية، وهي �أقرب ما تكون 
�إىل �لغر�ئبية، �أقرب �إىل �لهدوء يف تركيب 
�للفظي، و�صر�صة يف �لدللة و�ملعنى، مثل 

عبارة: و�أن�صت حلظات للمطر �لغزير يرجم 
زجاج �لنافذة .

زكريا تامر، �لذي �لتفتت �إليه �جلو�ئز يف 
وقت متاأخر، �أ�صهم يف تقدم للق�صة �لعربية 

�جلديدة، فبعد �أن �أعطاها يو�صف �إدري�س 
قيمة ��صتبطان �لعامل �جلو�ين يف تف�صري 

�لو�قع �ملعي�س، ��صتطاع تامر �أن يجعلها يف 
رحلة �لبحث عن �لعامل �لد�خلي تعي ب�صدة 
عاملها �خلارجي �ملحيط وتتمرد عليه فينقاد 

�خلارجي للد�خلي.

د . امتنان ال�سمادي

زكريا تامر واختراق التابو

المرأة إذ تصادر سلطة الذكورة

ي�سعى زكريا تامر يف هذه املجموعة اإىل 
ر�سم بناء جديد حلياة االأ�سرة العربية 
التي تراوح بني امللهاة والفراغ والعبث، 

وهي تنتظم يف �سياق اجتماعي واحد 
يتمثل يف الطبقة الو�سطى التي ت�سعى 

لتطوير و�سعها املادي واالجتماعي، 
م�ستعينا على ذلك بتثبيت الوحدة 

اجلغرافية املتمثلة مبكان واحد )حارة 
قويق( تدور فيه اأحداث املجموعة.
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وعلى �لرغم من �أن �ملو�صوعات 
�لتي يقاربها زكريا يف ق�ص�صه هذه 

تغري ببناء و�قعية �صحرية كالتي 
�أ�صادها كتاب �أمريكا �لالتينية ويف 
مقدمتهم ماركيز و�أ�صتوريا�س، �إل 

�أن زكريا يو��صل ت�صييد و�قعية 
طباقية مغايرة ل تتكئ على �ملجاز 

و�ل�صتعارة و�لت�صبيه، ول تنتهك بنية 
�للغة �لتقليدية وح�صب، بل تعتمد 

لغة قا�صية جافة خ�صنة ل ماء فيها، 
تر�كم جمموعة من �لوقائع �لغر�ئبية 

يف بنية �صردية طباقية تك�صف عن 
�ملفارقات �ملذهلة يف عاملنا �ملعا�صر، 

وتبدو عجائبية �ملنت �حلكائي مت�صقة 
هنا مع غر�ئبية �لو�قع �لذي يوهم به 

هذ� �ملنت. 
يعتمد �لكاتب يف ت�صكيل ن�صه �لعجيب 

على روؤية عني �لطائر �لتي تكفل له 
تقدمي �صورة بانور�مية لتناق�صات 
�لعامل وفو�جعه وطبقاته �ملاأ�صوية 

�ملرعبة، مع �حلر�س على ت�صويرها 
متد�خلة �أو متز�منة ل متتابعة، كما 

هو �حلال يف ق�صة �لظلمات فوق 
ظلمات �لتي ي�صي عنو�نها باآلية 

ت�صكيلها وبنيتها �لطباقية، وق�صة 
�لنائمات �لتي يرت�جع فيها �لبناء 

�ملجازي / �لتخييلي، وتتقدم �لوقائع 
�لعجائبية من دون �تكاء على �ملجاز، 
كا�صفة �ملكبوت و�ملقموع، و�جلة �إىل 

�أعماق �لالوعي، مف�صحة �ملجال للحلم 
كي يكون �لو�صيلة �لوحيدة لتحقيق 

�لذ�ت يف عامل قامع كابح للرغبات 
. كذلك تقدم لنا ق�صة )�لناجحون( 

ف�صاء ق�ص�صيًا يعمل على تفريخ 
�ملجانني وفقد�ن �لعقول، وتعر�س لنا 
�آخر �ملحققني فقد�ن �لن�صاء لرب�ءتهن 

وحتولهن �إىل مغت�صبات للرجال!! �أما 

ق�صة �ملتنكر فت�صور لنا رجاًل يتنكر 
بزي طفل ليتخل�س من م�صوؤوليته 

جتاه فتاة حملت منه بعد �أن �أوهمها 
باحلب، وتتابع �ل�صارق و�مل�صروق 

رجاًل فقريً� يحاول �أن ي�صرق لريد 
غائلة �جلوع عن �أ�صرته؛ فيكت�صف �أن 
�لبيت �لذي يزمع �صرقته ما هو �صوى 
بيته هو، وت�صور لنا �لعائلة �ملقد�صة 

فتاة جامعية مثقفة تبيع ج�صدها 
مبو�فقة و�لديها وهي فخورة، يف 

حني تعر�س لنا ق�صة �لعرو�س حكاية 
�مر�أة ترف�س عر�َس رجل للزو�ج 

منها، وتف�صل �أن تبيعه ج�صَدها مقابل 
مبلغ من �ملال. وُيتهُم معلُم مدر�صة 

متفاٍن يف ق�صة �ملتو�ري عن �لأنظار 
بقتل جمموعة من �لرجال، وُي�صتْدَعى 

�ملوتى لل�صهادة في�صهدون باملجازر 
�لتي �رتكبها �ملعلم بحقهم؛ فيتحول 

�ملعلم �لربيء �إىل طائر، ويهرب 
مذعورً� غري م�صدق. ويدخل رجل يف 

ق�صة نهر �ملفاجاآت �إىل بيت يقال له �إنه 
بيته في�صتغرب ويقول: دخلت بيتًا مل 

�أره يف حياتي، ور�أيت �أولدً� مل ي�صبق 
يل �أن ر�أيتهم من قبل، ت�صايحو� 

مرحبني باأبيهم؛ فلم �أتفوه بكلمة ؛ 
فالطعام يو�صك �أن يربد، و�إذ� برد فلن 

يكون طعمه م�صت�صاغا )1(. ويخرج 
�صاب يف ق�صة �لو�رث من �لبيت مرح 

�لعينني و�خلطا، وحني يعود بعد 
�صاعات �صاحب �لوجه ز�ئغ �لنظر�ت؛ 

ت�صاأله جدته عن �ل�صبب فيقول لها: 
كنت �أ�صري يف �ل�صارع ؛ فر�أيت �صابًا 

يف مقتبل �لعمر تدع�صه �صيارة ول 
تقف، ور�أيت �أولدً� يبحثون يف 

�لقمامة عما ي�صلح لأن يوؤكل، ور�أيت 
�صرطيًا ي�صرب رجاًل يولول)2(. 

ل يك�صف �لكاتب يف ق�ص�صه �ل�صابقة 

كلها عن �لقوة �ملفارقة �لتي ت�صيطر 
على عامله �جلديد، وحترك �صخ�صياته، 

وتتحكم مبتناق�صاته، بل يكتفي 
بعر�س �لغر�ئب و�لفو�جع �ملاأ�صوية 

و�ملفارقات �لتي يكتظ بها هذ� �لعامل، 
دون �أن ي�صع �مل�صوؤولية على عاتق 

�ل�صرطي )�أد�ة �لقمع و�صوت �ل�صلطة 
يف ق�ص�س زكريا(، �أو رجل �لدين 

�ملت�صدد )�صوت �لأيديولوجيا �ل�صلفية 
�ملتزمتة(، بل �إن �ل�صرطي ورجل 

�لدين يف هذه �ملجموعة يتجرد�ن من 
قدرتهما على �لقمع و�لإكر�ه، ويغدو�ن 

مظلومني وجمنيًا عليهما ومفعوًل 
بهما، بعد �أن كانا قامعني وجانيني 

وفاعلني يف جمموعاته �ل�صابقة؛ �إذ 
يندغمان يف بنية هذ� �لعامل �لعجيب 

�لذي ي�صكله زكريا، وي�صبحان 
عن�صرين من�صويني يف ن�صقه، بعد �أن 
كانا يتحكمان بحركة �لعنا�صر يف هذ� 

�لن�صق. 
ي�صخر �لكاتب، يف ق�صته بيت كثري 

�لغرف من �إخفاق �ل�صرطي يف �لنيل 
من �صحيته، وي�صوره �أبلَه وهز�أة 

و�صحية، وكذلك يفعل مع رجل �لدين 
يف ق�صة �لغروب �لتي يبدو فيها رجُل 

�لدين عاجزً� ومظلومًا يف �لوقت 
ن  نف�صه، �أما يف ق�صة �ملوؤذن ل يوؤذِّ

في�صور رجل �لدين جائعًا و�صحية 
للو�قع �ملرعب و�لقا�صي �لذي يعي�س 

فيه، بعد �أن كان يف �ملجموعات 
�ل�صابقة �أد�ة لن�صر �لرعب و�صفك 

�لدماء ) ق�صة �خلر�ف، منوذجًا(. 
و�كَب هذ� �لتغرَي �مللحوظ يف روؤية 

�لكاتب لل�صخ�صية �ملحلية و�ملو�صوع 
�ملحلي عمومًا تطوٌر ملحوٌظ يف بنائه 

للق�صة؛ فلم تعد �لق�صة عنده حدثًا 
يتطور يف مكان وزمان حمددين ) 

من خالل �لقر�ئن �ل�صمنية �لد�لة( بل 
غدت جمموعة من �للوحات و�مل�صاهد 

�ملجتزئة لعدد كبري من �ل�صخ�صيات 
�لتي تعي�س متجاورة يف مكان 

و�حد �أو �أمكنة متعددة، وت�صتجيب 
لو�قعها و�أزماته من خالل �لنخر�ط 

يف بنية �لو�قع �أو �لتماهي معه �أو 
�لذوبان فيه، ل من خالل �لفرت�ق 

عنه، ومو�جهة م�صاكله بغية تغيريها؛ 
ولذلك جند �ل�صخ�صية يف هذه 

�لق�ص�س تعتنق �ملنظومة �لأخالقية 
�ملهيمنة يف �ملجتمع، وتن�صوي حتت 
لو�ئها، ولو كانت هذه �ملنظومة ت�صي 

بالت�صفل و�لتفكك و�لنحطاط، وت�صري 
�إىل �نتهاك كر�مة �لإن�صان وت�صييئه، 
بل �إن بع�س هذه �ل�صخ�صيات غدت 

متار�س هذ� �لنتهاَك بلذة و�جدة 
فيه ذ�تها، بدًل من �أن ت�صعر بالعار 
وتنت�صي خناجَرها، ومتوت دفاعًا 

عن �صرفها، كما فعل �صليمان بطل 
ق�صة �لب�صتان يف جمموعة دم�صق 

�حلر�ئق، ومعظُم �صخ�صيات زكريا 
تامر �ل�صابقة؛ فاملر�أة �ملوظفة يف 

ق�صة �مل�صجب تعر�س بيَع ج�صدها 
للبطل من دون �أن ت�صعر باأي حرج، 

وتتلقى �مر�أة �أخرى يف �لق�صة نف�صها 
تز�ُحَم �لأطباء على ج�صدها، وهي 

م�صتلقية على ظهرها ببهجة، و تن�صح 
�لرجاَل بالقليل من �ل�صرب و�لنظام 

)3(، وتتفرج جمموعة من �لرجال يف 
�لق�صة نف�صها على �صاب يغت�صب �مر�أة 

يف �ل�صارع، و�ملر�أة تبكي وتولول 
وت�صتغيث ؛ فال ياأبه لها �أحد، وحتدق 
�إليها �لعيون كاأنها تتابع �أحد�ث فيلم 

�صينمائي م�صّوق )4(، وترف�س �مر�أة 
يف ق�صة �لعرو�س عر�صا ً للزو�ج منها، 

وت�صرخ به قائلة: ما هذ� �لتخريف 

عن �حلب و�لزو�ج؟ �أهو و�صيلة 
لت�صاجعني جمانًا؟ �أنا ل�صت �مر�أة 

تخدع ب�صهولة. �للقاء يف بيتي له �صعر 
غري قابل للم�صاومة، و�للقاء يف بيتك 
له �صعر �أقل، �إذ� كان �لبيت �آمنًا )5(. 

 ****
وف�صاًل عن �لق�صة �ملبنية على 

ِد  تر�ُكم �مل�صاهد و�للوحات، وتعدُّ
�ل�صخ�صيات، وطوِل �ل�صريط �للغوي 
ن�صبيًا، وعدُدها ل يزيد يف �ملجموعة 

عن �ثنتني، هما: بيت كثري �لغرف 
ومتتد على ع�صرين �صفحة، و 

بع�س ما جرى لنا وت�صتغرق �ثنتني 
وثالثني �صفحة، متيل �لق�ص�س يف 
هذه �ملجموعة �إىل �لق�صر �ل�صديد؛ 

�إذ يرت�وح طوُل �ل�صريط �للغوي 
يف �لق�ص�س �لثماين و�لأربعني 

�لباقية بني �صفحة ون�صف �ل�صفحة، 
و�صفحتني ون�صف �ل�صفحة؛ وتغدو 

�لق�صة عندئٍذ �أ�صبه بالوم�صة �خلاطفة 
�لتي ت�صلط �ل�صوء على �ل�صخ�صية ) 

�أو على �ل�صخ�صيات( يف موقف ما، 
ثم ترتكها مف�صحة �ملجاَل للمتلقي كي 

ي�صتقرئ �مل�صكوت عنه يف �خلطاب 
�لق�ص�صي دون �أن توحي بالدللة يف 
�خلامتة �ل�صردية، كما كانت تفعل يف 
�ل�صابق؛ ولهذ� جند �أن معظم ق�ص�س 

�ملجموعة تخلو من �لفو�تيح �أو 
�خلو�تيم �ل�صردية �لد�لة �لتي ت�صاعد 

�ملتلقي على �لولوج �إىل ف�صاء �لق�صة، 
وتفتح له �أبو�ب �لقر�ءة ودهاليز 

�لتاأويل. 
ومن �مللحوظ، يف هذه �ملجموعة، 

�أي�صًا تر�جُع �مللفوظ �ل�صعبي 
لل�صخ�صيات وغياُب �خل�صو�صية 

�لتي متيز �صخ�صية من �أخرى؛ 
ولذلك ي�صعب على �ملتلقي �كت�صاف 

هوية �ل�صخ�صية �أو �لتعرف �إىل 
منبتها �لجتماعي من خالل منطوقها 

�للغوي، وهذه تقنية ق�ص�صية توؤكد 
وعي �لكاتب بغياب �لهوية �ملحلية �أو 

�لقومية ل�صخ�صياته يف ع�صر �لعوملة، 
ولعل هذ� يف�صر غياب �لنكهة �ملحلية 

)�لظاهرة �أو �ل�صمنية( عن معظم 
�لق�ص�س؛ �إذ با�صتثناء �ملقطع �لر�بع 

من ق�صة بيت كثري �لغرف و�لذي 
يحمل عنو�ن �صمو�س �ملفتي، وق�صة 

�إحدى �ملدن �لتي تذكرنا بق�صتي 
�للحى و �لأعد�ء يف جمموعتي زكريا 

�لرعد و �لنمور يف �ليوم �لعا�صر، 
نكاد ل نعرث على �أية نكهة حملية يف 

ق�ص�س �ملجموعة، وهذ� �إجناز �صردي 
مهم، �صعى زكريا تامر �إىل حتقيقه يف 
جمموعته هذه موؤكدً� �رتباط ق�ص�صه 

مبا يجري يف �لعامل من تغري�ت 
على خمتلف �ل�صعد، وخروجها من 

معطف �حلارة �ل�صعبية �إىل جلة 
�لف�صاء �لعاملي، �إن �صح �لتعبري، �لذي 

يغيب فيه �لتمايز بني �ل�صخ�صيات 
�لكوزموبوليتية، فتغدو ن�صخًا 

مت�صابهة �أقرب �إىل �لدمى و�لبيادق، 
حتركها دو�فع مت�صابهة، و�آمال 

متطابقة، وتغيب عندها �لرغبة يف 
�لرتباط مبكان حمدد ��صمه �لوطن. 

ولعل هذ� يف�صر �أي�صًا جتريد 
�ل�صخ�صيات من مالحمها �ل�صخ�صية 

و�أ�صمائها �ملحددة، ما جعل �مل�صافة 
�جلمالية بني �صورة �حلارة يف 

جمموعاته �ل�صابقة ول �صيما �ل�صهرة 
و يف ليلة من �لليايل و دم�صق 

و�صورتها يف �ملجموعة �حلالية 
كبرية جدً�. وي�صي هذ� �لختالف بني 

�ل�صورتني بالتغري �لذي طر�أ على 
�حلارة يف �عتناقها �أخالقًا ومثاًل 

��صتهالكية �صاعدتها على خلع جلدها، 
و�لذوبان يف حميط �لعوملة، دون �أن 

ت�صعر بالأمل �أو �لعذ�ب �أو �لندم �أو 
�لأ�صف على ما كان. 

وب�صكل عام ميكن �لقول: �إن زكريا 
كان يف جمموعاته كلها �صاهدً� مبدعًا 

على ع�صره، و�صانعًا فتانًا لعامل 
مثري حتى �لإرعاب. لقد و�جه م�صاكل 
�لإن�صان بجر�أة ووعي، ومل يدر ظهره 
حلا�صره، �أو ين�صرف �إىل ما�صيه كما 
فعل بع�س كتاب ع�صره؛ ولذلك ت�صكل 

ق�ص�صه ن�صو�صًا تخييلية باهرة لكاتب 
�نغم�س يف بيئته �ملحلية وزمنه حتى 
�لنخاع، و�أ�ص�س جلماليات جديدة هي 
�صمة �إبد�عه �لأوىل: جماليات خرقنة 

�لعادي وعودنة �خلارق، وجالء 
�صحرية �لو�قع و�صر�بيته وخد�عيته 

وقناعيته، وعقلنة �لالمعقول ل من 
�أجل جعله م�صت�صاغاً، بل من �أجل �أن 
يك�صف �إرعابيته وغوريته وجموحه 
وفاعلياته �لكا�صحة يف �حلياة كلها: 

�لفرد و�ملجتمع، �لرجل و�ملر�أة، 
�لوعي و�لالوعي. زكريا تامر، كما 

يقول �لربوف�صور كمال �أبوديب، حفار 
قبور ما حتت �لوعي �لعربي، يف زمن 

يحت�صد فيه هذ� �لـ ما حتت �لوعي 
�لعربي، يف زمن يحت�صد فيه هذ� 

�لـ ما حتت باألف �ألف من �ملقموعات 
و�ملكبوتات و�ل�صهو�ت و�لرغبات 

ومكونات �لفجيعة و�لنك�صار و�لثورة 
و�لإجها�س. لقد �رتقى زكريا تامر بفن 
�لق�صة �إىل �لذروة، وقدم �إ�صهامًا عربيًا 

�أ�صياًل يف تكوين �لف�صاء �لإبد�عي 
�ملعا�صر، كما تابع �صعيه �إىل ربط فن 

�ل�صرد مبنابع غائرة يف تاريخ �لإبد�ع 
�لعربي، و�إىل �كتناه م�صارف لالإبد�ع 

�لق�ص�صي على م�صتوى �لعامل.

سنضحك ... هم انساني
يف جمموعة زكريا تامر '�سن�سحك' ) 1998(، نلحظ انزواء املو�سوع املحلي والعربي، وتقدم الهم االإن�ساين، ونفتقد النكهة املحلية، وال�سخ�سية ال�سعبية، 
والف�ساء ال�سعبي، كما نلحظ تغريرُّ املنظور ال�سردي واجلمايل يف كثري من املو�سوعات والقيم بالتوازي مع تغري املكان وتطور الروؤية مقارنة مبا اأ�سدره 

زكريا من جمموعات �سابقة.  وف�سًل عن ذلك نلم�ص نزوعًا وا�سحًا للتعبري عن ا�ستلب االإن�سان و�سياعه وت�سييئه وفقدانه لرباءته وقيمه االأخلقية 
والروحية، وت�سل �سخرية زكريا تامر اإىل ذروة �سوداويتها من خلل ت�سويره للغرائبي واللمعقول والفاجع واجلنوين واملاأ�ساوي واملقهقه وال�ساخر يف 

عاملنا املعا�سر، كما يقول الناقد املرموق كمال اأبو ديب يف تقدميه للمجموعة. 

احمد عزيز

يعتمد الكاتب يف ت�سكيل ن�سه العجيب على روؤية عني 
الطائر التي تكفل له تقدمي �سورة بانورامية لتناق�سات 

العامل وفواجعه وطبقاته املاأ�سوية املرعبة، مع احلر�ص على 
ت�سويرها متداخلة اأو متزامنة ال متتابعة، كما هو احلال يف 

ق�سة الظلمات فوق ظلمات التي ي�سي عنوانها باآلية ت�سكيلها 
وبنيتها الطباقية، وق�سة النائمات التي يرتاجع فيها البناء 

املجازي / التخييلي، وتتقدم الوقائع العجائبية من دون 
اتكاء على املجاز، كا�سفة املكبوت واملقموع، واجلاأ اإىل اأعماق 
اللوعي، مف�سحة املجال للحلم كي يكون الو�سيلة الوحيدة 

لتحقيق الذات يف عامل قامع كابح للرغبات .
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منذ جمموعته �لأوىل " �صهيُل �جلو�ِد 
ا تامر يو��صُل  �لأبي�س – 1960" و زكريَّ

ب�صر�وة ووعٍي مغامرة �لتجريب 
و�حلد�ثة يف �لق�صة �لق�صرية، و�جلًا 

بها �آفاقًا ق�صيَّة مل ي�صل �إليها كاتٌب عربيٌّ 
اها على �أمد�َء �صردية  من قبل، فاحتًا �إيَّ
مل يبلغها �إل عدٌد �صئيٌل من �ملبدعني، ل 

يف �لوطن �لعربي وح�صب، بل يف �لعامل 
�لرحب كله، على حد تعبري �لربوف�صور 

كمال �أبوديب )1( .  
و�مللحوظ �أن ُجلَّ �لذين قاربو� جتربة 

زكريا تامر �أقامو� نوعًا من �ملطابقة بني 
بنيته �لن�صية و�لبنية �لجتماعية �لتي 

يوهم بها، وقروؤو� عنا�صر هذه �لبنية يف 
�صوء عالقتها باملرجع �خلارجي، وف�صلو� 

�لعن�صر �ل�صردي عن بنيته �لتي يتعالق 
معها، ومل يقيمو� �عتبارً� لوجود �لن�صق 
�لذي هو ��صتعمال نوعيٌّ للمادة، كما مل 
ُيقيُمو� �عتبارً� لالختيار �لذي وقع على 

�ملادة �مل�صتقاة من �حلياة، �أو للتحّول 
�لذي تعر�صت له هذه �ملادة، ول لدورها 

�لبنائي، كما �أنهم �أغفلو� دور �لن�صق 
يف بناء �لن�س �ل�صردي �لتامري، و�أكرث 

ما يتبدى ذلك و��صحًا يف �ملطابقة بني 
زكريا و�صارده، �أو بني �ل�صخ�س �لو�قعي 

و�ل�صخ�صية �لتخييلية، �أو بني �لزمان 
�لفيزيائي و�لزمان �ل�صردي، �أو بني �ملكان 

�لو�قعي و�ملكان �لق�ص�صي، وهو ما 
جت�صده كتابات حممد كامل �خلطيب)2(  

ونبيل �صليمان وبوعلي يا�صني)3( 
وحممود عبد�لو�حد وناديا خو�صت ب�صكل 

خا�س)4( . ومن �مللحوظ �أن �لكتابات 
�مل�صار �إليها تتكئ على �صو�صيولوجيا 

�لن�س ؛ فتقف على �ختيار�ت زكريا تامر 
�لدللية، وتالحق �ملظهر �لدليل لل�صرد 

ه ؛ غري �أنها تهمل  يف عالقته ب�صببية ق�صّ
�مل�صتوى �للغوي ) �أو �خلطابي( �لذي 
تتج�صد فيه ��صتجابة �لق�صة �لتامرية 

ل�صياقها �لجتماعي، و�إن كانت كتابات 
نبيل �صليمان جتاوزت هذ� �ملطب فيما 

�أنتجته من نقد بعدئٍذ . 
�إنه من �لبدهي �أن نكرر �لقول : �إن 

�ل�صخ�صية عند زكريا عن�صر حكائي 
مندغم يف بنية �صردية، ولي�صت �صخ�صًا 

و�قعيًا من حلم ودم ؛ ولذلك ل يجوز 
�لنظر �إليها على �أنها جوهر متكون تكونًا 

متكاماًل، بل ينبغي �لنظر �إليها بو�صفها 
عن�صرً� �صردّيًا م�صاركًا بوظيفة بنائية 

توهم بوظيفة مرجعية متحولة با�صتمر�ر. 
لقد و�جه �لنقد �لعربي �حلديث، ول 

�صيما �ل�صوري منه، جتربة زكريا تامر 
بقر�ءة مغلقة حا�صرت �لن�س بح�صب 
مو�ءمته للن�س �لأدبي �جلاهز لديها، 

وحاورته وفق قيم قْبلية مغلقة ل ترى يف 
�خلطاب �لأدبي �إل ذ�تها ؛ ولهذ� �صعب 

عليه �لإم�صاك ببنيته �ملفتوحة �مللغزة 
�إذ� ��صتعرنا م�صطلحات �لناقد �ملغربي 

�صعيد يقطني )5(، و�إن كانت هناك كتابات 
جتاوزت هذ� �ملطب ومن بينها حماولت 

كتابات كمال �أبوديب وخلدون �ل�صمعة 
ور�صو�ن ظاظا ب�صكل خا�س.

تعي�س �صخ�صيات  زكريا تامر يف " �صهيل 

�جلو�د �لأبي�س - 1960 على �أر�صفة 
�ملدينة �أو يف �أقبيتها، وتعاين من �جلوع 

و�لت�صرد و�لبطالة و�لكبت، وحتلم باخلبز 
و �لعمل و�حلب، تخرج من جحرها 

�لب�صريw �إىل ف�صاء �ملدينة، تتجول يف 
�أمكنتها �ملغلقة و�ملفتوحة، ثم تعود �إىل 
قبوها مهزومة يائ�صة، وهي ت�صعر باأن 

�لعامل يجثم فوقها، و�أنها �صتظل مق�صاة 
يف قعر �ملدينة �إىل �أبد �لدهر)6(. 

تنتقل هذه �ل�صخ�صية من �ملكان �ملغلق 
�إىل �ملكان �ملفتوح، ثم تعود بحركة د�ئرية 

�إىل �ملكان �لذي �نطلقت منه . وتبدو 
حركة هذه �ل�صخ�صية طافية يف �ملكان 

وحمدودة، وجمال حركتها ل يتعدى 
�لقبو �ملظلم، �أو �ملقهى �ملغلف بال�صمت، 

�أو �ل�صارع �ملقفر، �أو �لب�صتان �لأخ�صر 
�مل�صبوغ بلون �لدم، �أو �لبيت �ملغلف 

بالوح�صة و�جلوع و�لكبت و�لتع�صب . 
ول تقيم هذه �ل�صخ�صية خالل حركتها، 
يف �لف�صاء �لق�ص�صي،عالقات �إن�صانية 

تنبئ باخرت�قها له، وهي تتقاطع يف 
حركتها مع بع�س �ل�صخ�صيات جمهولة 

�ل�صم �أو �لهوية، ولكنها ل تقيم معها 
�أية عالقة مثمرة، ولهذ� ل توؤثر هذه 

�ل�صخ�صية يف مكانها بل تتاأثر به، �إنه 
مكاٍن معاٍد لها، ت�صعر نحوه بالدونية 

م، ول ترى فيه �صوى ف�صحة للكبت  و�لتقزُّ

وقمع �مل�صتهى و�ملرغوب، وهي حتاول 
�خرت�ق ح�صاره لها فتخفق د�ئمًا.   
 تبدو حركة �ل�صخ�صية من ) �لأدنى 

/ �لقبو ( باجتاه )�لأعلى / �ملكان 
�لر�قي( متو�فقة مع رغبة �ل�صخ�صية يف 
�لنفكاك من �أ�صر �ملكان �لقامع و�ملعادي، 

و�خلال�س من حالة �لتهمي�س �لتي 
تعي�صها، لكن �ملكان �جلديد ل يوفر لها 
فر�صة �لأمن و�لطماأنينة و�ل�صتقر�ر، 

ول ي�صاعدها على �لتجذر يف �ملكان مبا 
يعنيه من �حت�صان رحمي وحماية، بل 
ي�صكل جد�رً� وعائقًا ميعنها من حتقيق 
ذ�تها، ويجربها على �لعودة �إىل قبوها 

با�صتمر�ر)7(، ولهذ� يبدو �ملكان يف 
هذه �لق�ص�س حيزً� للغربة و�ل�صياع 

ُف يف بع�س �لق�ص�س  و�ملوت)8(، ويو�صَ
باأنه مقربة كبرية تعي�س فيه �صخ�صية 
�أ�صبه بـ" كومة حلم بائ�صة ل ي�صتطيع 
م�صاعدتها �أي �إله ")9(، ويتحرك يف 

ف�صائها قطيع من �لب�صر كـ" كتلة حلم 
متموجة باللحم و�حلجر ")10(. ويف 
مناخ قاب�س للنف�س وقا�ٍس كهذ� ت�صعر 

�ل�صخ�صية باأن بيتها لي�س �صوى " قبو له 
قب�صة حجرية"، �أو " علبة ")11(، ولي�س 

كونًا حميميًا باملعنى �لبا�صالري ملفهوم 
�ملكان)12(.  

يفقد �ملكان، يف هذه �ملجموعة، دللته 

�ملرجعية �حلقيقية، ويكت�صب وظيفة 
بنائية جديدة تنبئ بهيمنة �ملكان على 

�ل�صخ�صية �أو تهمي�صه لها، وترتدُّ 
�ل�صخ�صية �إىل د�خلها خوفًا من �صطوته 

وتنكم�س وتت�صاءل، فتالحق �لق�صة 
مها �أمامه و�صياعها فيه، وعدم  تقزُّ

�صعورها بالطماأنينة حتى عندما يحت�صنها 
؛ مبا يعنيه ذلك من فقد�ن �لأنا لذ�تها �أو 

رحمها �ملحت�صن، وفقد�ن �لإن�صان حلياته، 
هذه �حلياة �لتي يهددها �جلوع وتال�صي 

�ملكان با�صتمر�ر . 
تدل عودة �ل�صخ�صية يف خو�تيم 

�لق�ص�س، من �لأعلى ) �حليز �لر�قي( �إىل 
�لأدنى )�حليز �ل�صعبي (، على �إخفاقها 

يف �خرت�ق ما ل ينبغي لها ولوجه، 
وعلى �رتد�دها مقهورة �إىل حيزها 

�ملفرو�س عليها، وعلى وجود تقاطب 
�جتماعي و��صح يف �ملجتمع �لتخييلي 

لق�ص�س �ملجموعة . غري �أن زكريا ل 
يحدد، �إل يف �لقليل من �لق�ص�س، �لقوة 

�لكابحة حلركة �صخ�صياته، �ملانعة 
�إياها من حتقيق رغباتها، حتى لتبدو 

هزمية هذه �ل�صخ�صية و�نكفاوؤها على 
ذ�تها، وتقوقعها يف �ملكان نتاج قوة غري 

منظورة هي �لتي مت�صك بُخّناقها، وحتول 
بينها وبني حتقيق ذ�تها على �لوجه 

�لأكمل.

و�لو�قع �أن �صخ�صيات زكريا تتجول 
بحرية يف ق�ص�س �ملجموعة من دون �أن 

تلقى من مينعها من �حلركة يف �ملكان، 
�أو ي�صادر حريتها، �أما يف جمموعاته 
�لالحقة، ول�صيما " �لنمور يف �ليوم 

�لعا�صر" ؛ ف�صوف تظهر قوة �جتماعية / 
�صيا�صية تقب�س عليها �أينما كانت، وحتكم 

عليها باملوت �أو �ل�صجن �أو �لتعذيب، 
و�صوف ي�صمي �لكاتب هذه �لقوة بو�صوح 

ومن دون مو�ربة . 
* * * *

من �ملالحظ �أن �حلو�ر �خلارجي 
)�لديالوج( يكاد ينعدم يف هذه 

�ملجموعة ؛ �إذ يحلُّ حمله �حلو�ر 
�لد�خلي ) �ملونولوج( �لذي ي�صي 

بتقوقع �ل�صخ�صية على عامله �لذ�تي، 
وعجزها عن �لتو��صل مع �لآخرين ؛ 

ولذلك يت�صكل �حللم بو�صفه �حتجاجًا 
على هذ� �لو�قع، وخروجًا من �لد�خل 
�ملقهور على مو��صعات �لعامل �لفظة . 

ويف مثل هذ� �لنوع من �لق�ص�س يعتمد 
�لكاتب على �لأ�صلوب �ملبا�صر ؛ فيتيح 

لل�صخ�صية �أن تتقدم بنطقها �لعفوي 
�حلي بدًل من �أن يهيمن على حركتها 
�ل�صردية ومنطوقها �للغوي �ملتميز. 

�أما �لإ�صار�ت �لزمنية �لد�لة على جتدد 
�حلياة، فت�صي باملوت وتوقف �حلركة، 

و�نعد�م �لأمل، و�لوح�صة، و�لق�صوة، 
و�لت�صلط على �ل�صخ�صية، و�لوقوف 
�صدها ؛ ولهذ� تكت�صب دللت ن�صية 

جديدة تفارق دللتها �ملرجعية ) 
�ملو�صوعية ( �لتي كانت لها ؛ ما يجعلها 

ره بدًل من �أن  تهدر �ملرجع �أو تدمِّ
توهم به، ويدخلها �إىل خانة " �لزمن 
�لنف�صي" . ومن �أمثلة ذلك على �صبيل 

�ملثال ل �حل�صر هذ� �ملقطُع �مل�صتلُّ 
من ق�صة )�لقبـو( : " �ل�صاعة م�صلوبة 

على جدر�ن �ملقهى، عقرباها معولن 
�صيحطمان قر�س �ل�صم�س �ل�صفر�ء ). 
. . ( ، عقربا �ل�صاعة يتمطيان ب�صجر 
) . . . (، عقربا �ل�صاعة يحفر�ن قربً� 

للنهار، نهار هزيل بهجته ميتة، �ل�صياء 
ي�صحب، ولون �مل�صاء �لرمادي يزحف، 

وبعد قليل �صيمتلك �ملدينة كلها، ويغدو 
�صيِّدها �لأ�صود )13( . 

وقد يعمد �لكاتب يف بع�س ق�ص�صه �إىل 
و�صع عناوين د�لة على �ملوت وتوقف 

�حلركة كعنو�ن" �لنهر ميت"، �لذي 
يكاد ي�صادر فعل �لقر�ء و�آلية �لتاأويل . 

كما ي�صتثمر �لكاتب �لألو�ن كتقنية 
�صردية يف ت�صكيل �لف�صاء �لق�ص�صي 

وبناء �لدللة، ول�صيما يف �لفتتاحيات 
�ل�صردية، فيجعل �لأخ�صر للحلم 

و�لتفاوؤل )14(، ويق�صر �لأحمر على 

�لعنف و�لظلم )15(، ويدل بالأ�صود 
و�لرمادي و�لأ�صفر �لباهت على 

�لتفاوؤل و�لأمل يف �مل�صتقبل)16(. 
ومن �ملالحظ �أن �للونني �لأبي�س 

و�لأخ�صر يرت�جعان با�صتمر�ر �أمام 
هيمنة �لألو�ن �لد�لة على �لت�صاوؤم 

و�لغربة و�ل�صياع، وهو نزوع �صردي 
�صاعد على ت�صكيل ف�صاء ق�ص�صي مغلق 

له دللة و�حدة توحي بعدم �لتعدد 
و�لختالف .  

* �ملر�جع و�حلو��صي: 
)1( ر�جع تقدمي كمال �أبوديب ملجموعة 

للكتب  �لري�س  " �صن�صحك" ريا�س 
و�لن�صر، بريوت، ط1، 1998 . 

)2( �نظر : �خلطيب ) حممد كامل( : 
�ل�صهم و�لد�ئرة، د�ر �لفار�بي، بريوت، 

ط1 . 
)3( �نظر : �صليمان ) نبيل ( و ) يا�صني( 

بوعلي : �لأدب و�لأيديولوجيا يف 
�صورية، د�ر �بن خلدون بريوت، ط1، 

 .1974
)4( �نظر : خو�صت ) ناديا( : كتاب 

ومو�قف، �حتاد �لكتاب �لعرب، دم�صق، 
ط1، 1983. 

)5( �نظر : يقطني ) �صعيد ( : �نفتاح 
�لن�س �لرو�ئي، �ملركز �لثقايف �لعربي، 

�لد�ر �لبي�صاء- بريوت، ط1، 1989، 

�س �س 76- 84. 
)6( �نظر : تامر) زكريا( : �صهيل 
�جلو�د �لأبي�س، مكتبة �لنوري، 

دم�صق، ط2، 1978، �س29 . 
)7( �ملرجع �ل�صابق نف�صه، ق�صة رجل 

من دم�صق، �س 73. 
)8(  �ملرجع �ل�صابق نف�صه، ق�صة �لرجل 

�لزجني، �س 19. 
)9( �ملرجع �ل�صابق نف�صه، ق�صة �لقبو، 

�س 32. 
)10( �ملرجع �ل�صابق نف�صه، ق�صة 

�لقبو،  �س38. 
)11( �ملرجع �ل�صابق نف�صه، ق�صة 

�لقبو، �س 32.
)12( �نظر : با�صالر ) غا�صتون( : 

جماليات �ملكان، ترجمة : غالب هل�صا، 
�ملوؤ�ص�صة �جلامعية للدر��صات و�لن�صر، 

بريوت، ط4، 1996، �س53 . 
)13( �نظر : تامر) زكريا( : �صهيل 

�جلو�د �لأبي�س، �ملرج �ل�صابق نف�صه، 
�س27. 

)14( �نظر : تامر) زكريا( : �صهيل 
�جلو�د �لأبي�س، �س 12و41. 

)15( �نظر : تامر) زكريا( : �صهيل 
�جلو�د �لأبي�س، �س11. 

)16( �نظر : تامر) زكريا( : �صهيل 
�جلو�د �لأبي�س �س27. 

زكريا تامر والبنية الدائرية للمكان
اأحمد عزيز احل�سني

امللحوظ اأن ُجلَّ الذين قاربوا جتربة 
زكريا تامر اأقاموا نوعًا من املطابقة بني 

بنيته الن�سية والبنية االجتماعية 
التي يوهم بها، وقروؤوا عنا�سر هذه 

البنية يف �سوء علقتها باملرجع 
اخلارجي، وف�سلوا العن�سر ال�سردي عن 

بنيته التي يتعالق معها، ومل يقيموا 
اعتباراً لوجود الن�سق الذي هو ا�ستعمال 

نوعيٌّ للمادة،

قد يعمد الكاتب يف بع�ص ق�س�سه اإىل 
و�سع عناوين دالة على املوت وتوقف 

احلركة كعنوان" النهر ميت"، الذي يكاد 
ي�سادر فعل القراء واآلية التاأويل . 

كما ي�ستثمر الكاتب االألوان كتقنية 
�سردية يف ت�سكيل الف�ساء الق�س�سي 

وبناء الداللة، وال�سيما يف االفتتاحيات 
ال�سردية،؛ فيجعل االأخ�سر للحلم 

والتفاوؤل )14(،

تدل عودة ال�سخ�سية يف خواتيم 
الق�س�ص، من االأعلى ) احليز الراقي( 

اإىل االأدنى )احليز ال�سعبي (، على 
اإخفاقها يف اخرتاق ما ال ينبغي لها 

ولوجه، وعلى ارتدادها مقهورة اإىل 
حيزها املفرو�ص عليها، وعلى وجود 

تقاطب اجتماعي وا�سح يف املجتمع 
التخييلي لق�س�ص املجموعة .
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هل قر�ءة عمل �أدبي و�حد، �أو ق�صة 
و�حدة ـ م�صادفة طبعًا ـ كافية لكي 

تدفعنا ل�صر�ء �لأعمال �لكاملة لذلك 
�لكاتب، و�لتبحر تاليًا، يف تعقب 

�أخباره، وتتبع م�صريته �لإبد�عية؟
و�جلو�ب... رمّبا.

بل �أكرث من ذلك، فقد يكون قر�ءة �صطر 
و�حد كفياًل بتتبع م�صرية كاتب ما، من 

�للحظة �لتي �صرع فيها بالكتابة، غبَّ 
�إ�صد�ره �أوىل �أعماله �لأدبية، حتى تلك 

�لتي توقف فيها ـ لأي �صبب من �لأ�صباب 
ـ عن �لكتابة. �أكاد �أُجزم، باأنَّ قر�ءة بيت 

من �ل�صعر، كفيل �أي�صًا بقر�ءة �أغلب 
�لدو�وين �ل�صعرية لذلك �ل�صاعر. عندما 

قر�أُت مثاًل هذ� �لبيت لل�صابي �إذ� �ل�صعب 
يومًا �أر�د �حلياة / فال بّد �أن ي�صتجيَب 
�لقدر.، كنُت �آنئذ طالبًا ـ متحم�صًا ـ يف 

�ملرحلة �لإعد�دية، قّررُت بعد ذلك �أن 
�أقر�أ �أعماله �لكاملة، وكان يّل ما �أردُت، 

وما عزمُت عليه.
�لنمور يف �ليوم �لعا�صر* ق�صة ق�صرية 

للقا�س �ل�صوري �لكبري “زكريا تامر، 
قر�أتها للمرة �لأوىل يف �صحيفة 

كتاب  �صل�صلة  �ل�صورية، �صمن  “ت�صرين 
يف جريدة، �صّدتني تلك �لق�صة بعو�ملها 

�لفارهة و�ملده�صة، وحبكتها �ل�صاربة 
يف �لقوة و�لغر�ئبية، �لأمر �لذي دفعني 

بعد ذلك ل�صر�ء ذلك �لكتاب �ملو�صوم 
بعنو�ن �لق�صة ذ�تها، وقر�ءته وتاأمل 
�أفكاره �لالماألوفة. فوجئُت و�أنا �أقر�أ 

كتابه ذ�ك، بوجود باقة من ق�ص�س 
ق�صرية جدً� بني دفتيه، ق�ص�س مده�صة 
و�أخاذة، مل يقّدم يومًا ما ـ ح�صب علمي 

وح�صب �ملعلومات �لتي حت�صلت 
عليها عنه فيما بعد ـ زكريا تامر نف�صه 
للقر�ء، كقا�س يكتب �لق�صة �لق�صرية 

جدً�، بل مل يعنون كتابًا له حتت هذ� 
�مل�صمى، وهو ما يطرح �أكرث من �صوؤ�ل: 

ملاذ� مل يقّدم زكريا تامر للقر�ء كتابًا 
حتت هذ� �مل�صمى؟ هل هو خوفه من 
عدم جناح جتربته هذه، وعدم تقبل 

قر�ئه ـ �لكرث ـ لتغيري نهجه �لق�ص�صي 
وم�صاره �لأدبي؟ هل هو عدم �إميانه 

بق�س كهذ� عمومًا، �أم �أّنه �َصِئَم �لدخول 
يف معارك ونقا�صات عقيمة، ت�صهدها 

�ل�صاحة �لأدبية جهارً� نهارً�، بعدم 
�صرعية �أجنا�س �أدبية، حل�صاب �أخرى 

�أكرث �صرعية، ولها جذور �صاربة يف 
�لفلكلور و�لرت�ث، كما هو �حلال مثاًل 

بالن�صبة لق�صيدة �لنرث قيا�صًا على 
�لق�صيدة �لعمودية؟ لكننا �صنكت�صف 

ونحن نقر�أ له جماميعه �لق�ص�صية 
كمًا كبريً� من هذه �لق�ص�س، ما يعني 

�أّنه ر�ئد من رو�د هذ� �لق�س من 
دون منازع، ولكن ملاذ� هذ� �ل�صمت 

و�لتوج�س؟ فالقامات �ل�صامقة �أمثال 
زكريا تامر هم من ُي�َصرعون جن�صًا 

�أدبيًا �أو ينفونه، �إْذ �أنه ي�صكل ب�صمة 
هامة وعالمة فارقة يف نقل �ل�صرد 
�لعربي من �لرتابة و�لتقليدية �إىل 

�حلد�ثة �ملوظفة، بال�صتفادة من 
�لنظريات �لغربية فيما يخدم �لق�ّس 

�لعربي عمومًا وتوجهاته.
قّررُت بعد ذلك �أن �أ�صرتي �أعماله 

�لكاملة، فتح�صلُت على بع�صها، مثل 
�صهيل �جلو�د �لأبي�س ـ ند�ء نوح ـ 

ربيع يف �لرماد ـ �لرعد ـ دم�صق �حلر�ئق 
ـ �حل�صرم ـ تك�صري ركب ـ �صن�صحك 
ـ هجاء �لقتيل لقاتله ـ �لقنفذ �إ�صافة 

�إىل �لنمور يف �ليوم �لعا�صر معر�س 
مقاربتنا.

�لف�صل �لأول �ملو�صوم بـــ �لأعد�ء يف 
هذ� �لكتاب �لعجيب كما و�صفه حممد 

�ملاغوط يف معر�س تقدميه له على 
�لغالف، يحتوي على باقة من ق�ص�س 

ق�صرية جدً�، تتو�فر فيها كّل مقومات 
و�صروط هذ� �لق�ّس �لوليد، من: 

�لق�ص�صية / �جلر�أة / وحدة �لفكر 
و�ملو�صوع / �لتكثيف / خ�صو�صية 

�للغة و�لقت�صاد / �لنزياح / �ملفارقة / 
�لرتميز / �لأن�صنة / �ل�صخرية / �لبد�ية 

و�لقفلة /  �لتنا�س. 
�لوليد بالن�صبة لّنا طبعًا، �إْذ �أ�صدرت 

ناتايل �صاروت �صنة 1932 كتابًا 
بعنو�ن �إنفعالت �حتوى بني دفتيه 

ق�ص�صًا ق�صرية جدً�، وكذلك فعل يوجني 
يون�صكو يف وم�صاته و بورخي�س و 

�إيتالو كالفينو و جرب�ن خليل جرب�ن 
يف كتابه �ملجنون.

وهذه �لق�ص�س يف �لف�صل �ملو�صوم بـ 
�لأعد�ءهي: 

�لبد�ية ـ �ل�صماء �ملفقودة ـ �لأ�صرى ـ 
�لثاأر ـ رجال ـ �خلطر ـ �جلنة ـ خطبة 
ـ و�صام �ملنقذ ـ ملاذ�؟ ـ حمو �لفقر�ء ـ 

برنامج �إذ�عي ـ �لأبناء ـ �لبطل ـ �حلب 
ـ �جلرمية ـ �أولو �لأمر ـ يف �صبيل وطن 

ي�صّر �ل�صّياح ـ �أ�صفاد �ملوتى ـ �ل�صمو�س 
و�لأقمار ـ �ل�صغار ي�صحكون ـ �لر�صوة ـ 

�لتحقيق ـ �لو�صية ـ �لنهاية.

ت�صرد كّل ق�صة من هذه �لق�ص�س �أحد�ثا 
و�أفكار� خمتلفة، حتيلنا يف كّل قر�ءة 

لها، �إىل �لت�صاوؤل عن جدوى م�صائرنا، 
ُتعّري قتامة �لو�قع �لأ�صود، وتف�صح 

�لف�صاد و�ملف�صدين، حتر�صنا على 
�لثورة يف وجه من �غت�صبنا، و�أغت�صب 

منا وفينا بذرة �لرجولة و�لكر�مة.
�قر�أ معي ما جاء يف ق�صة بعنو�ن 

�لبد�ية:
نفخ �ل�صرطي يف �صفارته، فبزغت 

توً� �صم�س �ل�صباح، و�أ�صاءت �صو�رع 
�ملدينة بنور �أ�صفر كخ�صب م�صنقة 

عجوز.
وعندئذ �أفاق �لنا�س من نومهم �آ�صفني 

عاب�صي �لوجوه.�س11   
وذلك يف �إ�صارة مهمة و�صارخة �إىل 

�أنَّ �لنا�س، �أ�صحت تف�صل نومًا كنوم 
�صكان �لقبور، بعد �أْن �أ�صبح كّل �صيء 

يف حياتهم باليًا وعجوزً�، فالنوم 
َوحده هو �حلّد �لفا�صل بني �لب�صاعة 

و�ل�صعادة و�لليل و�لنهار و�لتفاوؤل 
و�لت�صاوؤم، لأّنه مينحهم ـ ولو موؤقتًا ـ 

فر�صة ثمينة لتنا�صي �أو ن�صيان ما �آلو� 
�إليه، بعد �أن تيب�صت �أحالمهم و�أمانيهم 

وطموحاتهم بفعل �لأجهزة �لقمعية 
ـ �ل�صرطي هنا رمز لها من دون �أن 

تتحقق، فتدخل تلك �لأجهزة �لقمعية، مل 
يعد يقت�صر على حياة �لنا�س فقط، بل 
�متّد لي�صمل �أي�صًا �لظو�هر �لطبيعية 

�صفارة �ل�صرطي �لتي تاأذن لل�صم�س 
بالبزوغ.

هذه هي عو�مل زكريا تامر �لق�ص�صية 
�ملده�صة، �إْذ �أ�صطره �ملقت�صبة �ملكثفة 

ههنا، ُتغني عن قر�ءة جماميع ق�ص�صية 
كاملة، وحتى جملد�ت ل تغني ول 

ت�صمن من جوع. 
تتاأتى �أهمية ق�ص�س زكريا تامر كونها 

تتخذ من �لو�قع �ملعا�س، مادة �أولية 
وخامًا لها، وهي كما يرى بع�س �لنقاد 

باأنَّ �أ�صلوبه مييل فيها �إىل �لو�قعية 
�لتعبريية بينما يرى نقاد �آخرون 

باأنَّه �صاعر �لق�صة �لق�صرية ، فكتَب 
عن �مل�صحوق و�ملقموع و�مل�صكوت 

عنه، كما كتب عن رّب �لعمل �جلائر، 
و�لأب �لفا�صل، و�لزوجة �خلائنة، 
و�لأم �ملنا�صلة، و�ملثقف و�لو�عي 

و�ل�صكر�ن و�ملخرب و�لق�صاب و�ل�ّصمان 
و�ملوظف �ملرت�صي و�ل�صريف �أي�صًا، 

�أْن�َصَن �حليو�ن و�جلماد و�لنبات 
برب�عة فائقة قّل نظريها، فقد �أْن�َصَن ـ 

على �صبيل �ملثال ولي�س �حل�صرـ �لقطط 
و�لكالب و�خلز�نة و�حلائط و�لكر�صي 
و�ل�صجرة و�لع�صفور و�لوردة. كثرية 

هي ق�ص�صه �لتي ُتوكل �لبطولة فيها 
حليو�ن مثاًل، كالقطة و�لع�صفور 

و�ل�صفدع و�لفر��صة و�ل�صمكة، ورغم 
�أنَّ هذه �لتقنية يف �لكتابة لي�صت 

بجديدة، فقد �صبق و�أْن ��صتخدمها 
�بن �ملقفع ولفونتني و�ي�صوب و�أحمد 
�صوقي وكثري �صو�هم، فاإنَّ زكريا تامر 

�تكاأ عليها بحرفية عالية، كان لها �أثر 
كبري يف �إغناء ق�ص�صه، ورمّبا كانت 

�لق�صة �لتالية دلياًل �أو ما ي�صبه �لدليل 
على تفرد هذ� �لرجل، بعو�مل ق�ص�صية 
مده�صة، ل تقّل �لبتة عن ق�ص�س �أدباء 

كبار، نالو� حظًا من �ل�صهرة، مل يتح 
�لظرف �لأيديولوجي، �أو �لفر�صة 

�لتي ت�صوقها و�صائل �لإعالم لأحدهم، 
لتجعل من زكريا تامر ��صمًا ل يقل �صاأنًا 

عن ت�صيخوف وبورخي�س وخوليو 
كورتاثار وعزيز ني�صني.

يقول زكريا تامر يف ق�صة �ل�صماء 
�ملفقودة:

�صجرة  غ�صن  على  ع�صفور�ن  “حّط 
من �لأ�صجار �ملنت�صبة على جانبي �أحد 

�ل�صو�رع، ومل يغّرد� مرحبِّني ب�صم�س 
�ل�صباح �إمنا تبادل �لنظر�ت �لوجلة 
�حلائرة، وقال �أحدهما لالآخر: )�أين 

نطري؟(
)�صماوؤنا �حتلتها �لطائر�ت(.

)مل يبق لنا �صوى �صماء �لأقفا�س(.
)�صنفقد �أجنحتنا(.
)�صنن�صى �لغناء(.

ق �لع�صفور�ن �إىل طائرة �صود�ء  وحدَّ
تعرب �ل�صماء ب�صرعة خاطفة ثم تبادل 

�لنظر�ت �لوجلة، وبدت لهما �ملدينة 
فمًا �صرهًا ذ� �أنياب، فابتلعا حبوبًا 

مميتة، ثم �صقطا ميتني على ر�صيف من 
��صمنت.�س12 

فهذه �لق�صة مثاًل ت�صور حياة �لنا�س 
�لع�صرية �لبائ�صة، يف عامل حتكمه 

�لأ�صلحة �لفتاكة �ملجرثمة و�لرنج�صية 
و�لأطماع �ل�صخ�صية، وما �لع�صفور�ن 

هنا �إل �أنا�س �فتقدو� لالأمان، فهي �إْن 
�صّرعت بالغناء، وعا�صت حياتها، �أو 

�حتجت على ما تر�ه من تدمري ونهب 
و�صرقة لالأحالم، ُزجَّ بها يف �لأقفا�س، 

يف �إ�صارة �إىل �ل�صجون و�ملعتقالت 
�لع�صرية �لكثرية، �لتي مل يعّد لالأنظمة 

�حلديثة من هاج�س �إل �إتقانها.
يف ف�صل �آخر من هذ� �لكتاب مو�صوم 
بـــ رند� ي�صرد زكريا تامر 39 ق�صة عن 

عو�مل هذه �لطفلة �لتي ت�صمى رند� يف 
كّل ق�صة من هذه �لق�ص�س ي�صرد حكاية 
�أو موقفا �أو �صوؤ�ل تقوم بالإجابة عنه، 

بطلته �لطفلة رند� طبعًا.
�ملالحظ هنا �أنَّ زكريا تامر يكتب عن 

عامل �لطفولة، وكاأنه طفل �صغري، ول 
غر�بة يف ذلك، �إْذ له موؤلفات ق�ص�صية 

تندرج حتت م�صمى ق�ص�س �لأطفال 
ومنها مثاًل �لبيت ـ قالت �لوردة 

لل�صنونو ـ ملاذ� �صكت �لنهر. وههنا يكمن 
�لإبد�ع، �أعني �أن تن�صج �أدبًا ما، عن 

�أّي مرحلة عمرية كانت، وكاأنَك ما زلت 
حبي�صًا بها ومرهونًا لها، ميكن �لقول 

�أي�صًا �أنَّ هذه �لق�ص�س عن �لطفلة رند� 
ويومياتها هي �أي�صًا ق�ص�س ق�صرية 

جدً�، لحتو�ئها على كّل �ل�صروط 
و�لأركان �لتي جاء ذكرها يف مقدمة 

�ملقال، طبعًا ل ميكن �لإحاطة بكّل 
هذه �لق�ص�س ـ رمّبا يف معر�س �آخر 
�أو مقاربة �أخرى ـ هذه �لق�ص�س غري 
معنونة، وكاأين به يقّدم لّنا هنا نوعًا 

�أدبيًا جديدً�، هو �أقرب ما يكون �إىل 
�لق�صة �مل�صل�صلة، فهو يكتفي بعنو�ن 
و�حد فقط، وي�صرد بعد ذلك ق�ص�صه 

ُمَرَقمًة، مل �أقر�أ لغريه تقنية �أدبية من 
هذ� �لنوع، وتكررت هذه �لتقنية يف 

�أكرث من كتاب له، يف “�لنمور يف �ليوم 
�لعا�صر وكذلك يف كتابه “�صن�صحك 

�أي�صًا.
جاء يف �لق�صة �ملَُرَقَمة بــــ رقم ـ 9 ـ من 

ف�صل رند� ما يلي:
حملقت رند� �إىل �ملر�آة، ثم قالت لأمها 

مت�صائلة: )ماما من �أين �أتيُت؟(
ففكرت �لأم هنيهات ثم قالت �صاحكة: 

)��صرتينا يومًا باقة ورد، فوجدناك 
فيها، وكنت وردة بي�صاء �صغرية، وملا 

�رتويت من حليب ثديّي حتولت بنتًا 
�صغرية ماكرة(.

ف�صحكت رند� مبرح، و�صممت على �أن 
ت�صرتي باقة ورد.

كّل �لق�ص�س �لأخرى يف هذ� �لكتاب، 
ت�صرد عو�مل كهذه، ما يعني �أنَّ زكريا 

تامر جمّدٌد با�صتمر�ر، وهاج�صه هذ� ل 
يكمن يف كتابة �لق�صة فقط، بل �متّد 

هذ� �لهاج�س به �إىل �لولوج يف حقول 
�حلد�ثة و�لتجريب، ولي�س غريبًا �أْن 

يفاجئنا هذ� �لرجل ـ �إذ� �متّد به �لعمر، 
ون�صاأل له ذلك ـ باخرت�قات �صردية 

تتمخ�س عنها عو�مل فنون و�أجنا�س 
�أدبية �أخرى، �أكرث غر�ئبية، ت�صّب يف 

م�صلحة �لأدب ورفعته.
ـ �ملر�جع: 

ـ كتاب �لنمور يف �ليوم �لعا�صر لــــــ 
زكريا تامر بريوت 1978

ـ كتاب “�لق�صة �لق�صرية جدً� لـــ �أحمد 
جا�صم �حل�صني ـ د�ر عكرمة 1997.

عمران عزالدين اأحمد

زك������ري��������������������ا
ت������ام��������������������ر
وال����ق����ص��������������ة
ال���ق���ص���ي�����������رة
ج���������������������������دًا

تتاأتى اأهمية ق�س�ص زكريا تامر كونها تتخذ من الواقع املعا�ص، مادة اأولية وخامًا لها، وهي كما يرى بع�ص 
ه “ �ساعر الق�سة  النقاد باأنَّ اأ�سلوبه مييل فيها اإىل “ الواقعية التعبريية “ بينما يرى نقاد اآخرون باأنَّ

الق�سرية” ، فكتَب عن امل�سحوق واملقموع وامل�سكوت عنه، كما كتب عن رّب العمل اجلائر، واالأب الفا�سل، 
والزوجة اخلائنة، واالأم املنا�سلة، واملثقف والواعي وال�سكران واملخرب والق�ساب وال�ّسمان واملوظف املرت�سي 

وال�سريف اأي�سًا، اأْن�َسَن احليوان واجلماد والنبات برباعة فائقة قّل نظريها،
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حممد حنون

manarat
رئي�ص جمل�ص االإدارة

رئي�ص التحرير 

�إن ما ير�صمه زكريا تامر بري�صته �حللمية يف عمله 
�لبد�عي �ملوجه للطفولة يحاكي ظو�هر متنوعة 

قد ل تعرب عن ظاهرة حقيقية معينة، بقدر ما 
تعرب عن �صور تطغى فيها ت�صكيالت �خليال على 
غريها، وكاأن �لكاتب فيها يتقم�س �صخ�صية طفل 

خ�صب �ملخيلة، ليج�صد �خل�صائ�س �لتي يتميز 
بها �ل�صغري يف عملية �لتخيل، وهو بذلك يحدد 

�مل�صمون �لثقايف �ملنا�صب لالأطفال، كما يحدد 
�ل�صكل �لذي ي�صكب فيه مادته �لبد�عية.

�أوىل زكريا تامر �خليال �أهمية كبرية، مندفعًا 
ور�ء ميل �لطفولة �ىل �مل�صمون �حلكائي �لذي 

ينطوي على مو�صوعات و�صخ�صيات ت�صتاأثر 
باهتمامه، يتنقل بها من �أمكنتها �جلغر�فية 

وزمنها �لو�قعي �ىل �مكنة جديدة، و�أزمنة حلمية، 
لذلك حر�س �لكاتب على �أن تكون �صخ�صياته 

�ملف�صلة من �حليو�نات �لأليفة كالقط،و�ملوؤذية 
كالفاأرة، و�ملتوح�صة كالثعلب و�لذئب، ��صافة 

�ىل �ل�صخ�صيات �لب�صرية كامللك و�ملعلمة 
و�لأم،بو�صفها �صخ�صيات حمببة، حتمل قدر�ت 

غري عادية، ف�صاًل عن متيزها ب�صفات ج�صدية �أو 
حركية �أو �صوتية، جذ�بة و�صهلة �لإدر�ك، تالزم 

بيئة �لطفل فيتاأثر بها، لوقوعها يف نطاق عامله 

�لو�قعي و�خليايل، وقد �أجاد زكريا تامر توظيفها، 
فحني تكون �لدمية �أو �لقط �أو �لفاأر بطاًل يف ق�صته 

لبد �أن يوؤدي هدفًا قيميًا،يج�صده وهو يحتفظ 
ب�صيء من �صماته �لنوعية، فالدمية ذ�ت عينني لهما 

�صكل مميز و م�صل، و�لفاأر يتميز بخفة حركته، 
و�لقط بود�عته ووبره �لناعم وزخم �نطالقة عندما 

يهجم على �لفاأر.  
فقد �أدرك �لكاتب مدى ما ميثل)�لوقع �ل�صوتي( 
بني رموز �لتعبري عن �مل�صمون، لذلك كرثت يف 
جمموعاته �لق�ص�صية �أنغام �لتغريد، و�أ�صو�ت 

�حليو�نات من مو�ء ونهيق و�صياح و�صر�خ 

رجال، و�صحك حيو�نات ،و بكاء �أطفال،وظفها 
كلها باأ�صلوب فني للتعبري عن �ملعنى وخدمة 

�حلدث، فال�صوت عندما ت�صتقبله حا�صة �ل�صمع 
�لطفلية يثري يف نف�صه �صورً� ذهنية من �صاأنها �أن 

ت�صارك يف �صنع �ل�صورة �لتي تعرب عن �ملوقف 
�أو �حلالة، كما يف حالة �لقط، يف ق�صة �أو�مر �مللك 

من جمموعة قالت �لوردة لل�صنونو حيث يقبل 
�أن يدخل يف طاعة �مللك ليظل طو�ل عمره ميوء 

جائعًا.. ومو�ء �لقط �جلائع تعبري عن �لندم، وهو 
على �لرغم من �أنه يثري �ل�صفقة يف نفو�س �لطفال 

�إل �نه يف حالة قبوله �خلنوع و�لذل يف كنف �مللك 

لن يلقى �صوى �لمتعا�س.  
و�لتفت �لكاتب �ىل �حلركة بو�صفها قانون �حلياة 

�ملطلق، فالطفولة لعٌب وبر�ءة، وعامل من �حليوية، 
�لتي ج�صدها كبار �لكتاب يف �لعامل يف رو�ئعهم 

�لدبية. لذلك �صغلت �حلركة حيزً�و��صعًا من �لق�صة 
�لتامرية مر�عية بذلك- ب�صورة عفوية- متطلبات 

�لطفل، وخياله �لوثاب، بو�صف �حلركة �صيئًا 
من م�صتلزمات �لطفولة،بل ما وجدت �لطفولة 
�إل وجدت معها �حلركة فاإذ� كانت عبارة �فتح 
يا�صم�صم ت�صق باب �ملغارة وت�صع �لكنوز يف 

متناول علي بابا، فاإن عبارة زكريا تامر ت�صتح�صر 
�مام �لقارىء �حلركات و�لعو�طف و�للو�ن بكل 

غناها.. وباأ�صرع مما تفعلهافتح يا�صم�صم �ل�صحرية 
لأنه يتجاوز �ملتحركات �لعادية و�لطبيعية، �ىل 

حركات تعبريية �أو�صع مدى، و�أكرث تاأثريً� يف 
�لطفل بغية �لإدها�س و�لرتكيز على هدف حمدد، 

�أو قيمة معينة. وذلك حني ي�صيف �ىل حركة 
�ل�صخ�صية زرك�صات فنية ملونة تلعب دورً� هامًا 

يف عملية �لتج�صد �لفني و�لإي�صال، لأن �لن�س 
�لأدبي �لذي حتليه �للو�ن �أو �لأ�صو�ء يثري 

يف نفو�س �ل�صغار)ذكريات �صابقة( هي مبنزلة 
�خلرب�ت �ملكت�صبة، )فيتخيلون( �صورً� جديدة 

مركبة تثبت يف وعيهم ، ومن ثم يكون فهمهم �أكرث 
دقة.  

ي�صتغل �لكاتب خ�صائ�س �للون و�إيحاء�ته، فيعمد 
�ىل �إ�صفاء �للون على �لطبيعة و�حليو�نات 

بعفوية تامة كحلية تزيينية يف �ل�صرد �لق�ص�صي، 
من دون �أن ين�صرف �ىل تتبع �صلوك �صخ�صياته، 
ور�صد تفا�صيل حياتها، �أو �أطو�ر منوها، وو�قع 

رو�بطها، و�إمنا يكتفي بالتقاط جزئية من 
خ�صو�صياتها �لنوعية، ويقرنها باللون و�لهيئة، 
ويوظفها لتو�صيح �مل�صهد، فالطاوو�س يف ق�صة 

مر�آة للغر�ب و�لبومة يزهو بري�صه �مللون �ملنفو�س 
�لذي ي�صبه مهرجان �صريك، يج�صد حالة �لتكرب 

و�لزهو; �ل�صفة �ملميزة للطاوو�س، وهذ� �لنمر.. 
جلده ي�صبه �ر�س ممر للم�صاة يف �صارع و �لفيل 

خرطومه كمدخنة من دون دخان و �لغر�ب ي�صيح: 
�نظري �ىل لوين �لأ�صود. �إنه ليل بال جنوم  وقالت 

�لبوم �نظر.. �نظر.. ما �أجمل عيني.  
و�هتمام �لكاتب باللون حد� به لأن يجعل منه 

عنو�نًا لبع�س ق�ص�س �ملجموعة، كالع�صب �لأخ�صر 
فحملت �صفة �خل�صرة معناها �لطبيعي من دون 

�أي دللة �إيحائية �أو ترميزية، فكانت يف �لعنو�ن 
كما هي يف �لطبيعة، لكنها ما لبثت �ن حتولت يف 

�ل�صرد �ىل رمز فني، حني قررت �جلياد عدم مغادرة 
�أر�صها �جلرد�ء، وف�صلت �لبقاء فيها على �لرحيل 

عنها مقابل حريتها، �رجتفت �لأر�س فرحًا وفخرً�، 
و�كت�صى �صطحها بالع�صب �لخ�صر.  

يعد زكريا- يف �لق�صة �لطفولية ك�صليمان �لعي�صى 
يف �صعر �لأطفال- �أ�صهر �أديب عربي دخل هذ� 

�حلقل بعد �إجناز�ته يف �لكتابة للكبار، وقد �صاء 
�أن يطرح ��صئلته �ل�صعبة حول ق�صوة �لعامل 
�لذي يحيط بال�صغار، وميزته �أنه مل ي�صاأ �ن 

يكون م�صليًا د�ئمًا، و�إمنا �أر�د �أي�صًا �ن يقرتب 
بالطفولة من �ملو�جع �لعربية، فيفرح �لطفولة 

�حيانًا بالع�صافري و�لدمى و�لقطط، ولكنه كثريً� 
ما يحزنها بو�قع �لأمة �ملرير. وغالبًا ما يكثف 

مو�صوع �لق�صة يف لقطة م�صهدية تعمل على 
�إي�صال مقولة حمددة �ىل �لطفل باأ�صلوب مر�صوم 

بدقة بالغة، قو�مه �لقت�صاد يف �للغة و�لو�صف 
و�ل�صور، وقد يلجاأ �ىل �حلو�ر �ملكثف، مع 

�حلر�س على وحدة �حلدث، ونادرً� ما تدخل ق�صة 
فرعية يف قلب �لق�صة �لأ�صلية، فتطرق غر�صها 

مبا�صرة، من دون �صرد متهيدي يف �غلب �لحيان، 
وقد تعمد �ىل �لرتميز �ل�صفاف �لذي ي�صهل على 

�ل�صغري �قتنا�س معناه، باأ�صلوب �صاعري متناه 
يف �لب�صاطة و�لعذوبة، كالبد�ية �لتي ��صتهل بها 

ق�صة �لك�صلى �لز�خرة بالعاطفة �لندية، مع �نه 
�كرث �لكتاب �بتعادً� عن �لإن�صاء �لأدبي: ملا ��صرقت 

�ل�صم�س،حطت ثالثة ع�صافري على حافة �صباك 
مفتوح، ونظرت �ىل د�خل �لغرفة حيث )مها( 

�لبنت �ل�صغرية نائمة على �ل�صرير..�س2  
و�لتكثيف و�حلو�ر و�ل�صرد و�لت�صل�صل �ملنطقي 

يف �صري �حلدث �لذي ر�صخه يف �لكتابة للكبار 
يغدو مطو�عًا بيده لل�صغار ككاتب متمر�س، 

فيجعل �ل�صعب �ملمتنع �صهاًل مي�صورً�، فتلتقي 
بذلك مو�صوعات �ل�صغار ومو�صوعات �لر��صدين، 

وي�صرتك �للونان يف �لبناء �لن�صي، وليختلفان 
من حيث �لأهد�ف �لعامة، فيقدمان �لت�صلية و�ملتعة 

�جلمالية، �ىل جانب كثري من �لق�صايا �لتي 
يتبناها �لكتاب كق�صية �حلرية، وعالقات �لن�صان 
باأخيه �لن�صان، و�ل�صعوبات �لتي �فرزها وجوده 

مع �لطبيعة، �صو�ء من حيث �ل�صر�ع معها، �و 
�ملحافظة عليها و�ل�صعي لإحيائها. وهنا ميكن 

�لقول �إن جميع �ملو�صوعات �لجتماعية و�لرتبوية 
�ل�صيا�صية وغريها ي�صل�س له قيادها، و�لكاتب 
مغرم بهذه �ملو�صوعات �لكبرية، فعندما يكتب 

للكبار نلمح يف كتابته �بعاد �لطفولة، وقد ��صتطاع 
يف ق�صة رند� �ن يوجد لونًا جديدً� يف فن �لق�صة 

�لق�صرية جدً� ي�صلح لل�صغار وللر��صدين على 
�ل�صو�ء، فن�صرت �لق�صة م�صل�صلة يف جملة ��صامة، 

كما ن�صرت �صمن ملف ق�ص�س �لكبار يف جملة 
�ملوقف �لدبي ، فوجد فيها كل من �ل�صغري و�لكبري 
متعته، ومثل هذه �ملالمح �لطفلية تتغلغل يف كثري 

من ق�ص�صه �لتي كتبها للر��صدين، و�لتي- غالبًا- 
ما ين�صج خيوطها �ملتعددة من �لطفولة وعاملها 

�لفطري �لربيء ، وي�صوغها يف �أد�ء موحد منغم، 
كق�صة �ل�صغار ي�صحكون من جمموعة �لنمور يف 

يومها �لعا�صر.  
تتميز �صخ�صيات �لق�ص�س على �ختالف �أنو�عها 
)بالو�صوح( من جهة و)�جلر�أة( من جهة ثانية، 

وتتمتع بطبيعتها وخ�صائ�صها �لذ�تية،لكنها تبعًا 
ملتطلبات �خليال �لفني- حتاول د�ئمًا �ن تتجاوز 

حدودها، فتتحرك يف ذو�تها رغبات ي�صحنها 
�لكاتب ب�صحنات هائلة، ليتخذ منها رموزً� حتمل 

�أفكارً� كبرية، بغية �لدخول يف �لعو�مل �ل�صحرية، 
حيث تتحول �ل�صخ�صية �حليو�نية �و �لنباتية 

�ىل �صخ�صية �إن�صانية متتلك �صيئًا من �خلو�رق، 
للتعبري عن و�قع معي�س ومتخيل يف �آن و�حد، 

متحى بينهما �حلدود �لفا�صلة. نظرً� ملا يتميز به 
�حليو�ن يف �لو�قع و�خليال من قدرة على �حلركة 
و�لوثب و�لتنقل و�لطري�ن، على �لرغم من معرفة 

�لطفل باأن �حليو�ن ليتكلم وليحاور وليفكر 
كما يفكر �لن�صان، فالميكن للغر�ب �ن يكون 

طبيبًا، ول للبنت �ن تكون �صمكة، ومع ذلك فاإنها 
يف �لق�صة متلك جاذبية �إغر�ئية وقوة غر�ئبية، 

يتفاعل معها �ل�صغري، فيفرح لفرحها، ويحزن 
حلزنها، ولينبوؤ به �خليال في�صعر بالتناق�س 

بني و�قعيتها وفنيتها.. لذلك كان �خليال �يجابيًا 
يتو�فق مع ما ت�صري �ليه در��صات علماء نف�س 

�لطفل و�لرتبويني،وغد� عند زكريا تامر جزءً� من 
فن �لكتابة لالطفال، �أو هو حمفز د�خلي ي�صتخدمه 

لإي�صال ق�ص�صه �ىل �ل�صغار.  
�ن �ل�صخ�صية لدى زكريا تامر غري عادية، لأنها 
من�صوجة بخ�صو�صية �يقاعية قريبة �لروح من 

�صخ�صيات �حلكاية �ل�صعبية، �و قل من روح 
)كليلة ودمنة(، و�إن من �لثو�بت لديه �لنتحاء �ىل 

�حلكائية �لرت�ثية و�ل�صعبية ذ�ت �لنكهة �للطيفة. 
لذلك كانت �ل�صخ�صية متغرية متبدلة من ق�صة 
�ىل �خرى، فالقط و�لفاأر و�لوردة و�لع�صفور 

تتغري �أدو�رها تبعًا للدور �ملناط بها، وقد يتجاوز 
�حليو�ن �لرمز �لفني ليغدو و�صيلة للتعبري عن 
رغبات نف�صية يف و�قع جديد، فيه �صمات �ملكان 

�حلقيقي و�ملكان �خليايل �لوهمي، وهو بهذه 
�ملزية يقرتب كثريً� من �لق�ص�س �لطفلية �لعاملية. 

�إذ ير�عي �مل�صتويني �لفني و�لرتبوي يف �صن 
معينة ميكن ح�صرها بني �لعا�صرة و�ل�صاد�صة 
ع�صرة، حيث تنبعث �حلياة يف كل ما يلم�صه 

�لطفل، �و تقع عليه عينه، �أو ي�صمع به ويتخيله 
من �ل�صخ�صيات �ملنقولة عن مناذج ب�صرية، يختفي 

فيها �حلد �لفا�صل بني �خليال و�لو�قع، وتغدو 
�حلالة �خليالية �ل�صحرية من �مل�صلمات �لطبيعية، 

وب�صورة �أو�صح، ويظل �حلد بني �لو�قع 
و�خليال، كاحلد �لذي نلم�صه يف �لطائرة �لورقية 

يطري ج�صمها يف �لف�صاء�ت، لكنه يظل م�صدودً� 
بيد �لطفل �ىل �لر�س بخيط.  

ويف �ملح�صلة; كان زكريا تامر يف ق�ص�صه طفاًل 
و�عيًا بريئًا، و�لكتابة �جليدة للطفل ل حتتاج من 

�لكاتب �ملوهوب �إل �ن يح�صن �لإ�صغاء �ىل �صوت 
�لطفل �لقابع يف د�خله.. يرى بعينيه وي�صمع 

باأذنيه، ويفكر بعقل مو�صول بحو��صه، ثم يكتب 
بعد ذلك �أب�صط جتاربه، ولعل هذ� بالتحديد هو ما 

فعله زكريا تامر. 

حممد قرانيا

زكريا تامر.. جمالية 
الخيال في قصص 

الطفولة

تتميز �سخ�سيات الق�س�ص على اختلف اأنواعها« بالو�سوح» من 
جهة و)اجلراأة( من جهة ثانية، وتتمتع بطبيعتها وخ�سائ�سها 

الذاتية،لكنها تبعًا ملتطلبات اخليال الفني- حتاول دائمًا ان 
تتجاوز حدودها، فتتحرك يف ذواتها رغبات ي�سحنها الكاتب 

ب�سحنات هائلة، ليتخذ منها رموزاً حتمل اأفكاراً كبرية، بغية 
الدخول يف العوامل ال�سحرية، حيث تتحول ال�سخ�سية احليوانية 

او النباتية اىل �سخ�سية اإن�سانية متتلك �سيئًا من اخلوارق، 
للتعبري عن واقع معي�ص ومتخيل يف اآن واحد، متحى بينهما 

احلدود الفا�سلة.




