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بداأ حممد زفزاف م�شواره الإبداعي 
�شاعرًا يف اأوائل ال�شتينيات قبل اأن 

يتجه لكتابة الق�شة والرواية حتديدًا. 
كما ا�شتطاع »كاتبنا الكبري« )وهي 

ال�شفة التي اختارها له حمبوه 
واأ�شدقاوؤه من الكتاب( اأن يطبع 

امل�شهد الأدبي العربي بطابع خا�ص 
ي�شهد له به اجلميع، وخ�شو�شًا ما 

يت�شل منه باهتمامه الويف با�شتيحاء 
العوامل ال�شفلية يف املجتمع املغربي 

يف كتاباته الق�ش�شية والروائية، مبا 
يوازي ذلك ال�شتيحاء من ر�شد ومتثل 
لعوامل املهم�شني واملقهورين، اجتماعيًا 

ونف�شيًا وفكريًا. ويف انت�شاره ذاك 
لهذه العوامل ما ي�شفي على اأعماله نكهة 
اإبداعية خا�شة يتميز بها حممد زفزاف 

يف كتاباته، اإىل جانب �شديقيه يف 
احلياة وزميليه يف حرفة الأدب )حممد 

�شكري واإدري�ص اخلوري(.
هذه اخل�شو�شية التي يتميز بها 

اأدب حممد زفزاف جعلته يتبواأ مكانة 
خا�شة وا�شتثنائية يف امل�شهد الأدبي 

العربي والعاملي. فبع�ص اأعماله 
ُتدر�ص الآن يف بع�ص اجلامعات 

الأوروبية والأمريكية، وخ�شو�شًا 
روايته ال�شهرية »املراأة والوردة«. 

وهو ما جعل �شهرة زفزاف اأي�شًا 
تخرتق املحلية بف�شل ما ترجم له من 
اأعمال اإبداعية اإىل لغات اأجنبية عدة، 

كما اختريت بع�ص ق�ش�شه �شمن 
املختارات الق�ش�شية العاملية.

وحممد زفزاف يف كل ذلك مل ي�شع قط 
اإىل ال�شهرة يف حياته، كما اأنه مل ي�شهد 

له البتة بتهافته وراء الأ�شواء وو�شائل 
الإعالم والدعاية. فال�شهرة هي التي 

�شعت اإليه، غري اأنها مل ت�شتطع اأن تغري 
من اأ�شالته ونبل قيمه، ومن وفائه 

ملبادئه ومواقفه وهو الذي عا�ص ب�شيطًا 
اإىل حد اجلرح ومات ب�شيطا.

ولد الراحل مبدينة �شوق اأربعاء 
الغرب التي تبعد قلياًل عن العا�شمة 

الرباط. غري اأن ا�شمه وحياته واإبداعه 
و�شهرته، كما هو احلال بالن�شبة 

ملوته، ارتبطت جميعها مبدينة الدار 
البي�شاء. ففي هذه املدينة تفجرت 

روؤاه الإبداعية، كما وجد فيها �شالته 
التخييلية. وباإمكان املهتمني بعالقة 

املبدع باملكان اأن يتخذوا الآن من 
هذه التجربة، التي اكتملت وانتهت، 

جماًل للتنظري والر�شد واملقاربة. لقد 
بقي حممد زفزاف وفيا لهذه املدينة 
)الغول(، كما ي�شميها اأحد املبدعني، 
اإىل اأن ُدفن بها، ا�شتوحاها يف جل 

اأعماله، كما متثل عواملها ال�شفلى 
والهام�شية ور�شد حتولتها املت�شارعة 

و�شريورات �شخو�شها وانهيار القيم 
فيها.

كان الراحل حممد زفزاف اأحد الكتاب 
املغاربة ال�شباقني اإىل الن�شر يف امل�شرق 

العربي. وقد تركت ق�شته »الديدان 
التي تنحني«، التي ن�شرت يف جملة 

»املجلة« امل�شرية التي كان يراأ�ص 
حتريرها الراحل يحيى حقي، وقعًا 

كبريًا على قراء الق�شة العربية اآنذاك، 
كما لفتت الأنظار اإىل هذا الكاتب وقد 

ا�شتمر يف ن�شر اإبداعاته ومقالته 
الأوىل يف اأمهات املجالت العربية 

اآنذاك )املعرفة ال�شورية ـ الآداب 
اللبنانية ـ الأقالم العراقية، وغريها..(، 
حيث فر�شت اإبداعاته نف�شها على اأ�شهر 

تلك املجالت العريقة يف وقت كان 
الو�شول فيه اإليها اأمرًا �شعبًا للغاية.
كما حظيت اأعمال الراحل، الق�ش�شية 

والروائية، مبتابعات نقدية وحتليلية 
مكثفة، داخل املغرب وخارجه، فاأجنزت 

ب�شددها الر�شائل اجلامعية والأبحاث 
الأكادميية. وهنا ل بد من الإ�شارة، 

على �شبيل التمثيل ل احل�شر، اإىل 
الأطروحة اجلامعية املهمة التي اأعدها 

الباحث ال�شباين رامو�ص، الأ�شتاذ 
بجامعة ا�شبيلية، حول الأعمال 

الروائية ملحمد زفزاف. ومن بني النقاد 
امل�شارقة الذين كتبوا عن اآخر اأعماله 

نذكر الناقد امل�شري �شربي حافظ يف 
درا�شته املتميزة لآخر رواية �شدرت 

للراحل بعنوان »اأفواه وا�شعة«. واإذا 
لوحظ اأن ثمة تراجعًا ما بخ�شو�ص 

الهتمام النقدي بالأعمال الأدبية 
الأخرية للراحل، فيبقى تراجعًا ن�شبيًا 

وغري مربر، اأمام ما اأ�شبح يطبع 
بع�ص خطاباتنا النقدية والتحليلية من 

زبونية و�شطحية وابتذال.
ويف هذا الإطار، ل بد من الإ�شارة 

كذلك اإىل ما حققته رواية حممد زفزاف 
»املراأة والوردة« من تراكم نقدي لفت 
حولها، حيث اأنه مبجرد �شدورها يف 

اأواخر ال�شبعينيات خ�شها النقد الأدبي 
يف املغرب بالقراءة والتحليل، لتحقق 
تراكمًا نقديًا مهمًا �شاهم فيه جمموعة 

من الأ�شماء من اجليل الأول من النقاد 
ومن الأجيال التالية. كما تباينت ب�شدد 

الرواية نف�شها املنظورات النقدية من 
ناقد لآخر واأحيانًا لدى الناقد نف�شه، 
خ�شو�شًا اأن هذه الرواية تطرح من 

الأ�شئلة واملو�شوعات ما ُيغري النقد 
الأدبي اآنذاك لأجل جتريب املناهج 

وتوظيف املفاهيم واملقولت النقدية، 
وحتديدًا ما يهم منها مو�شوعات 

»اجلن�ص« و»الذات« و»الهوية« 
و»الآخر« )الغرب(. وتعترب الدرا�شة 

التي اأجنزها اجلامعي املغربي الباحث 
اأحمد اليبوري، احدى اأقدم تلك 

الدرا�شات واأن�شفها واأعمقها حتلياًل 
لهذا العمل، ب�شهادة اأحد من كتبوا بعد 

اليبوري عن الرواية ذاتها.
خارج الحتفاء امللحوظ لأعمال 

زفزاف، الق�ش�شية والروائية، بالزخم 

يف امل�شامني والأ�شئلة واملو�شوعات، 
اهتمت اأعماله كذلك بالتنويع يف 

الأ�شكال ويف طرائق الكتابة ال�شريعة، 
خ�شو�شًا على م�شتوى التنويع يف 

ا�شتثمار املنظورات ال�شردية وتعديدها 
يف الن�ص الواحد. وحممد زفزاف يف 

ذلك كله، ويف غريه من الإجنازات 
الأخرى، اإمنا كان يوؤ�ش�ص لكتابة، 

ق�ش�شية وروائية، مغايرة، مبا هي 
كتابة تراهن على ر�شد كتابة املغامرة 

اإىل جانب مغامرة الكتابة يف تلويناتها 
العديدة.

اإل اأن اأهم ميزة تك�شف عنها اأعماله 
هي جت�شيدها لوفاء اأ�شطوري بني 

الكاتب وعامله الإبداعي مبثل ذلك 
الوفاء امل�شتهى لف�شاء الدار البي�شاء، 

خ�شو�شًا ما يت�شل منه باحل�شور 
املهيمن للروؤية النتقادية يف اأعماله 

الأدبية. فقيمة اأعماله الإبداعية 
تاأتي اأ�شا�شًا من قدرتها على النتقاد 

وال�شخرية والتهكم، بحيث نح�ص 
باللغة الإبداعية يف اأعماله غري 

منف�شلة كليًا عن لغات ال�شخو�ص وعن 
روؤية الكاتب اإىل العامل الذي يخلقه 

من حولها، وهي )اأي ال�شخو�ص( 
حتكي عن ذواتها وم�شاكلها وخيباتها، 

وعن رغائبها اخلا�شة والعامة، كما 
حتكي عن اأوهامها واأحالمها واآمالها. 

هذا الو�شع اإذن يك�شف عن ثراء 
باهر يف م�شتويات املتخيل احلكائي 
املميزة لأعمال زفزاف الأدبية، وهو 
ما جعلها تثري من حولها الكثري من 

اجلدل والأ�شئلة النقدية املخ�شبة 
واملقلقة. ويكفي هنا اأن ن�شري اإىل 

اأعماله التالية )بيوت واطئة ـ املراأة 
والوردة ـ الأفعى والبحر ـ بي�شة 

الديك ـ الثعلب الذي يظهر ويختفي ـ 
غجر يف الغابة ـ بائعة الورد ـ اأفواه 

وا�شعة...( لكي نلم�ص عن كثب مدى ما 
حققه الرتاكم الن�شي لدى الراحل من 

اأ�شئلة وما يقدمه من اإمكانات جديدة 
لإعادة القراءة والتاأويل وا�شتخراج 
دللت جديدة، خ�شو�شًا اأن اأعماله 

الق�ش�شية والروائية قد اأعيد طبعها يف 
اأربعة جملدات )�شمن �شل�شلة الأعمال 

الكاملة( مببادرة من وزارة الثقافة 
املغربية، وهي ت�شكل الآن جتربة ن�شية 

متكاملة ومنتهية للدار�شني واملهتمني 
بالتاأريخ لالأ�شكال وللم�شامني وعقد 

املقارنات وتتبع املراحل التطورية يف 
الكتابة وال�شرد.

واإذا كانت ق�شية »الكتابة« قد �شغلت 
الراحل حممد زفزاف يف العديد من 

اأعماله، وحتديدًا يف روايته الأخرية 
»اأفواه وا�شعة«، باعتبارها مو�شوعًا 

للم�شاءلة والنتقاد، فاإن �شوؤال »املوت« 
قد جثم بدوره على هذه الرواية، وكاأن 

زفزاف قد اأح�ص بثقله عليه ففجره 
اإبداعيًا فيها وب�شكل لفت وحد�شي، 

حيث يخيم املوت كعتبة لتحريك العديد 
من الأ�شئلة امل�شكوت عنها واملرتبطة 

ب�شوؤال الكينونة خ�شو�شًا، فاملوت 
يف هذه الرواية ي�شبح اأحد هموم 

الكتابة عمومًا، مبا هو �شوؤال جوهري، 
يف ارتباطه خ�شو�شًا مب�شاألة القلق 

والوجود واحلياة والعامل الآخر، 
فـ »الن�شر للموت يف اآخر الأمر«، 

تقول الرواية )�ص68(: هكذا ت�شاء 
امل�شادفات اأن تكون اآخر مو�شوعة 

حتتفي بها اآخر رواياته هي مو�شوعة 
»املوت«، وكاأن هذا املبدع قد حد�ص 

رحيله فاأبى اإل اأن يت�شالح مع املوت 
اإبداعيًا قبل اأن يختطفه من عامله 

الإبداعي، ميوت زفزاف ليحيا يف 
اأ�شيلة. فقد تقرر ر�شميًا خالل ندوة 

الرواية العربية التي نظمتها موؤ�ش�شة 
منتدى اأ�شيلة خالل هذا ال�شهر اإن�شاء 

»جائزة حممد زفزاف للرواية العربية«. 
وهذا املك�شب املهم ي�شكل حياة جديدة 

ملحمد زفزاف.

محمد زفزاف.. مغامرة الكتابة 
في تلويناتها العديدة

عبد الرحيم العالم

بع�ض اعماله:
حوار يف ليل متاأخر: ق�س�ض، وزارة الثقافة، دم�سق 

 .1970
املراأة والوردة: رواية، الدار املتحدة للن�سر، بريوت، 

 .1972
اأر�سفة وجدران: رواية، من�سورات وزارة الإعالم 

العراقية، بغداد، 1974، 
بيوت واطئة: ق�س�ض، دار الن�سر املغربية، الدار 

البي�ساء، 1977. 
قبور يف املاء: رواية: الدار العربية للكتاب، تون�ض، 

 .1978
الأقوى: ق�س�ض، احتاد كتاب العرب، دم�سق، 1978. 

الأفعى والبحر: رواية، املطابع ال�سريعة، الدار البي�ساء، 
 .1979

ال�سجرة املقد�سة: ق�س�ض، دار الآداب، بريوت، 1980. 
غجر يف الغابة: ق�س�ض، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 

والن�سر، بريوت، 1982. 
بي�سة الديك: رواية، من�سورات اجلامعة، الدار البي�ساء، 

 .1984
حماولة عي�ض: رواية، الدار العربية للكتاب، تون�ض، 1985. 

ملك اجلن: ق�س�ض، اإفريقيا ال�سرق، الدار البي�ساء، 1988. 
مالك اأبي�ض: ق�س�ض، مطبوعات ف�سول، القاهرة، 1988. 

الثعلب الذي يظهر ويختفي، رواية، من�سورات اأوراق، الدار 
البي�ساء، 1989. 

العربة، من�سورات عكاظ، الرباط، 1993. 
الأعمال الكاملة: املجموعات الق�س�سية يف جزئني )376 �ض 

و352 �ض( 
الأعمال الكاملة: الروايات يف جزئني )375 �ض و365 �ض(.

محمد زفزاف

حممد زفزاف )1942، �سوق الأربعاء الغرب، املغرب - 13 يوليو / متوز �سنة 2001، الدار البي�ساء( قا�ض وروائي يعد من 
اأ�سهر القا�سني املغاربة على ال�سعيد العربي. امتهن التدري�ض بالتعليم الثانوي بالدار البي�ساء.

وقد كرم زفزاف بعمل جائزة اأدبية با�سمه متنح كل ثالث �سنوات خالل مهرجان اأ�سيلة الثقايف الدويل باملغرب )فاز 
بها ال�سوداين الطيب �سالح، 2002 م، والليبي اإبراهيم الكوين 2005 م(.
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حممد زفزاف قا�ّص وروائي خمل�ص 
للكتابة الدبية البداعية امللتزمة بهموم 

الن�شان، كان له ح�شوره الوا�شع ومكانته 
البارزة يف امل�شهد الدبي املغربي. وقد 

حظيت نتاجاته واعماله الق�ش�شية 
والروائية باحرتام الو�شاط الثقافية 

وال�شعبية يف الوطن العربي.
قدم اىل احلياة �شنة 1945 من قاع 

ال�شعب وعمل مدر�شا ثانويا ثم ترك 
العمل وتفرغ لالدب والكتابة، فكتب 

ال�شعر واملقالة النرثية والق�شة الق�شرية 
والرواية وانتمى للوعي النقدي والدب 
الواقعي الذي يعرب عن الق�شايا ال�شعبية 

والهواج�ص والعذابات الن�شانية، ووقف 
بحزم �شد الكتابة املاأجورة واملدجنة 

واملداهنة واملراوغة.
حا�شره البوؤ�ص والفقر والقهر وعا�ص 

فقري احلال ل يهتم ب�شكليات احلياة، 

ويف اواخر عمره �شارع املر�ص واملوت 
اىل ان لفظ انفا�شه الخرية �شنة 2001. 
وكان زفزاف على عالقة خا�شة ومميزة 

ووا�شعة مع ب�شطاء ال�شعب والفقراء 
واملهم�شني واملحرومني واملنك�شرين 

والباعة املتجولني ومع اطفال احلارة 
والزقاق الذين كانوا يقبلون يده وقد 

عرفه النا�ص من مالب�شه اخل�شنة وحليته 
الطويلة وعينيه الناب�شتني باحلياة. 

وجعل حممد زفزاف من التمرد �شعارا له، 
وبرغم طباعه الهادئة ورقة م�شاعره – كما 

و�شفه مريدوه – ال انه كان غا�شبا 
ومتمردا ومتفجرا ومناه�شا لقيم املجتمع 
الربجوازي القائم على النحالل والف�شاد 

والحتيال والغ�ص واخلداع والظلم 
والت�شلط القمعي والتهمي�ص وا�شتغالل 

القطاعات اجلماهريية الكادحة واملن�شحقة 
والتالعب مب�شريها.

وملحمد زفزاف ا�شمامة من املجموعات 
الق�ش�شية والروائية والكتب الدبية التي 

�شاغ ون�شج خيوطها وحروفها بخياله 

اجلامح ودبجها برياعه احلاد والنقي 
ونذكر منها "افواه وا�شعة، بائعة الورد، 

املراأة والوردة، الغابة، بي�شة الديك، 
حماولة عي�ص احلي اخللفي، الثعلب الذي 

يظهر ويختفي، �شرية الدار البي�شاء، 
مدينة املفارقات، مدينة ال�شمنت، 

وغريها".
حممد زفراف يقف يف خندق الواقعية 

وي�شتقي وي�شتلهم مو�شوعاته وعناوينه 
ومادة ن�شو�شه من حركية الواقع 

الجتماعي الزاخر بالتناق�شات، وينقل 
احلكايات وال�شور الواقعية املثرية 

لالهتمام والف�شول وير�شم امل�شاهد من 
حياة املقهورين واملنبوذين واملقموعني 
وامل�شطهدين واملطاردين يف ال�شوارع 

والر�شفة والزقة ويعري اخالقيات 
و�شلوكيات العنا�شر والقوى والفئات 
الربجوازية والقطاعية التي ت�شتغل 
وت�شطهد الفقراء والعمال وال�شغيلة 

وت�شلب كرامتهم وتفقدهم حريتهم، ويطرح 
ق�شايا اجتماعية وهموما حياتية يعي�شها 

املجتمع املغربي والعربي.
وميتاز زفزاف بلغته التعبريية ال�شاعرية 

الب�شيطة وال�شفافة وال�شل�شة وال�شافية 
واملده�شة ذات احلميمية والدفء 

الن�شاين اخلا�ص واجلمالية الفنية 
القريبة من الروح والنف�ص الب�شرية 

اجلريحة واملعذبة، وميكن القول بانه 
�شاعر الرواية املغربية. حممد زفزاف 

كاتب ان�شاين ملتزم وملت�شق بق�شايا 
النا�ص وال�شارع واملجتمع واحلياة، 
مل يغب الن�شان املهم�ص واملعذب يف 

اأي عمل من اعماله، وهو منوذج متفرد 
للكاتب اجلاد واحلقيقي الذي يغو�ص 

يف العماق ويعي�ص واقع القهر والبوؤ�ص 
واحلرمان الجتماعي ويعرب بكل �شدق 

وو�شوح و�شفافية ومبهارة فائقة عن حياة 
البوؤ�شاء املتطلعني اىل امل�شتقبل الزاهر 
والو�شاء ويوؤ�ش�ص ململكة جديدة تدين 

بالخالق الن�شانية والولء للقيم الثقافية 
والبداعية واحل�شارية ون�شدان احلرية 

والدميقراطية والعدالة الجتماعية. 

كنت عندما اأفوز بق�شة لزفزاف �شرعان ما اأطويها 
حتت مالب�شي واأهرب من ال�شارع والزحام والوذ 

بغرفتي التي غالبا ما اأح�شل عليها يف احد الفنادق 
القريبة من مقاهي الدباء يف بغداد كمقهى ح�شن 

عجمي او الربملان وفيما بعد مقهى ال�شابندر ويف 
الغرفة �شاأ�شعر باأن نوبة الفرح امل�شربل بقليل 

من القلق �شتهداأ رويدا واأبداأ بقراءة ق�شة زفزاف 
كمن يتناول وجبة طعام بعد جوع طاغ وت�شور 

طويل، كنت اح�ص انفا�ص الكاتب تلهث بني الكلمات 
وكنت ار�شم مالمح املكان الذي تتحرك به الحداث 

وال�شخو�ص يف خميلتي كاأنني ع�شتها وعرفتها منذ 
زمن بعيد، وكنت حينها اأ�شتلذ بالأمل الذي يطفح فوق 

�شطور الكلمات واحلزن ال�شفيف الذي ي�شي بروح 
بالغة النقاء تتلب�ص الكاتب حلظة تدوينه ل�شمفونية 

العذاب امل�شتمدة من امل الفقراء وجوعهم وعذاباتهم، 
كان يده�شني زفزاف ب�شدقه وهو يوغل بو�شف 

ال�شخ�شية املهم�شة امل�شحوقة وكان يده�شني اي�شا 
بجراأته يف الطرح وقربه الغريب من ارواح الفقراء 

وكنت كما يقول الكاتب املغربي .... احمد زيادي اجد 
حممد زفزاف متخفيا بني �شطور الق�شة او ال�شرد 

الذي غالبا ما يتوه علينا �شارده او قائله.... ال انني 
كنت وهذا ما �شاعدين كي اكتب ق�شة ناجحة فيما بعد 

كنت ارى زفزاف جم�شدا يف ق�شته ير�شم لنا عذابه 
الن�شاين واأمله الغريب ومعاناته النقية من خالل 

تفا�شيل ل ميل مطلقا من تدوينها تقدم لنا يف الغالب 
لوحة بالغة الو�شوح عن عامل الفقر املدقع والفقراء 
العظماء من ذوي النفة التي ل ت�شتطيع ان تقهرها 

عوا�شف اجلوع الهوجاء، ويف الغالب كنت اعرث على 
�شخ�شيات فقرية كنت امتنى ان ا�شل اىل ع�شاميتها 
و�شربها وكفاحها الن�شاين اجلميل من اجل العي�ص 

باأنفة ل ت�شاهيها اأنفة الغنياء الكاذبة وكربياوؤهم 
املزيف ومنذ نعومة اظفاري كنت اجد يف �شخ�شيات 

زفزاف اأنا�شا فقراء وبرغم هزالهم و�شعفهم اجل�شدي 
لكنهم ل يرهبون اجلوع ول يح�شدون الغنياء باملال 

والفقراء بالفكر والروح وغالبا ما كنت امتنى ان 

اكون انا حممد زفزاف بعينه تلك ال�شخ�شية التي 
مل ي�شرح بها مطلقا يف �شرده وخا�شة يف روايته 
الثعلب الذي يظهر ويختفي الدار البي�شاء 1989 

... لكنه كان ي�شرد حياته وم�شاهداته بهدوء و�شدق 
وجراأة قل نظريها وبودي ان اكرر هنا قول عن 

زفزاف للكاتب الزيادي اذ يقول: ان حممد زفزاف 
�شريح اإىل درجة الإحراج، �شادق اإىل درجة الف�شح، 

واأنه رجل املبداأ اإىل درجة التهور.
واذا اتفقنا على ان حممد �شكري يف رائعته اخلبز 
احلايف قد ك�شر طوق اخلوف من البوح باحلقيقة 
يف ال�شرد العربي فاإن حممد زفزاف كان اخلطوة 

ال�شردية اجلريئة التي �شرخت بحقائق الواقع 
العربي بال خوف المر الذي مهد ل�شرد ل يهاب 

الواقع مهما كان م�شوها بل يت�شدى له بروح نقية ل 
ترمي اىل الف�شائحية بقدر ما تريد ان ت�شعها حتت 

ال�شوء و�شمن بقعة الو�شوح التي جتعلنا نتمكن 
من روؤيتها حتت ال�شم�ص من اجل التعامل معها 

بو�شوح اي�شا وبنف�ص القدر الذي تفرزه خطورتها 
ول ان�شانيتها.

واخريا اقول: اننا موؤكد �شنتفق على ان الراحل 
حممد زفزاف كان ول يزال واقفا يف ال�شف الول مع 
كتاب ال�شرد العربي الذين تو�شحوا بو�شاح احلقيقة 

ووجهوا م�شابيح الدب العربي اىل مواطن اخللل 
ال�شيا�شي والجتماعي يف البالد العربية عموما 

وهو من القالئل الذين زهدوا باحلياة ومباهجها 
وهي رهن يديه على ان الكتابة ال�شادقة اجلريئة 

الن�شانية النهج والتوجه كانت مبتغاه الذي مل يحد 
عنه يوما وهو بذلك يعد واحدا من ا�شد اقالم ال�شرد 

العربي قوة وو�شوحا يف ر�شد اخللل الجتماعي 
وال�شيا�شي وعر�شه على املالأ بجراأة متفردة خا�شرا 
بذلك مواقع حياتية ح�شل عليها كتاب اآخرون مقابل 

�شعفهم وقلة و�شوحهم وجراأتهم على ان هذا ل 
يعني غياب الفن والنحياز التام ملا هو واقعي يف 

ادب زفزاف، بل هناك ال�شدق الفني الذي يتدفق 
باأناة ورفق وا�شالة ل ميكن جتاهلها يف لغته 

ال�شردية التي و�شعت معيار ال�شهل املمتنع يف 
املقدمة من املقايي�ص التي تفرق بني املزيف وال�شيل 

يف كتابة الأدب.

محمد زفزاف شاعر 
الرواية المغربية

الجرأة وأصالة السرد في قصص 
وروايات محمد زفزاف
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 حممد عز الدين التازي

تاأتي اأهمية الأعمال الروائية ملحمد زفزاف، 
من كونها قد حققت نوعًا من الرتاكم يف 

التجربة الروائية املغربية، فلقد اأ�شدر هذا 
الكاتب بني �شنة 1972 و1984 �شت روايات 

هي على التوايل: املراأة والورد –اأر�شفة 
وجدران –قبور يف املاء –الأفعى والبحر 

الديك*.   –بي�شة  عي�ص  –حماولة 
تتجلى دللة هذا الرتاكم، يف حر�ص الكاتب 

على اأن يرتاد جمال الكتابة الروائية، حماوًل 
حتقيق نوع من التطور يف مفهومه للكتابة 

وروؤيته للعامل، فهو من جهة، قد ا�شتطاع اأن 
ير�شخ اأ�شلوبه املتميز، واأن يجعل رواياته 
تعك�ص تكرارية بع�ص امل�شامني والنماذج 

الجتماعية، كما ا�شتطاع يف بع�ص رواياته 
اأن يك�شر هذه التكرارية باقتحام ف�شاءات 
جديدة، رغم اأن م�شار جتربته الروائية قد 
عرف بع�ص النك�شارات من خالل روايات 

�شعيفة فنيًا.  
اإل اأن ما يهم الدار هو ا�شتمرارية احل�شور 

الروائي لهذا الكاتب، ور�شد موؤ�شرات 
وعالمات هذه ال�شتمرار، �شيما واأن 

لروايات حممد زفزاف �شماتها اخلا�شة يف 
جمال الرواية املغربية، فهو مل يتجه نحو 

ا�شتعادة بع�ص جتليات احلركة الوطنية 
من خالل رواية احلقبة كما فعل روائيون 

مغاربة اآخرون )7(، ولكنه كروائي ينتمي 
اإىل جيل ال�شتقالل، قد ارتبط ببع�ص 

مظاهر التحول الجتماعي وال�شيا�شي 
للبالد، ومن خالل مناذج اجتماعية تعرب عن 
اأزمة املثقف داخل جمتمع متخلف، اأو اأخرى 

�شعبية مقهورة وحمكومة ب�شلطة ال�شيا�شة 
و�شلطة التقاليد الجتماعية، مع اأن الكاتب 

ير�شد هذه النماذج من زاويته اخلا�شة، 
ومن مفهومه اخلا�ص ملظاهر ال�شراع 

الجتماعي، وبذلك فالكتابة متتلك روؤيتها 
اخلا�شة للعامل، وهي روؤية واإن متظهرت 

بالطابع النتقادي فهي ت�شتحق الكثري من 
النقا�ص، ذلك اأن الروؤية ال�شيا�شية النتقادية 

يف بع�ص الروايات، تتحقق من خالل خطاب 
فوقي يلقيه ال�شارد، ول متار�شه ال�شخو�ص 

الروائية ك�شلوك يومي من خالل فعل 
التغيري، ولعل هذه ال�شخو�ص وهي تنتقد 
الأو�شاع، اإمنا تقع يف تكري�شها بتوجهها 

ال�شلبي العدمي اأو اإغراقها يف اجلن�ص 
واحل�شي�ص كل مظاهر التف�شخ التي تربر 

نف�شها بالتحرر من عقدة الأخالق والتقاليد. 

من هنا فاإن نقد البورجوازية هو نقد قائم 
على اأ�شا�ص املفارقة الجتماعية من منظور 
يعك�ص اأزمة املثقف، ول يرقى اإىل م�شتوى 

ال�شراع الطبقي.  
داخل هذا الت�شور، ميكن تف�شري �شبكة 

العالئق الجتماعية التي تكّون العامل 
الروائي، وموقفها من ال�شيا�شة والدين 
واملجتمع. اأما اجلن�ص يف اأعمال حممد 

زفزاف الروائية، في�شتحق وقفة خا�شة 
لأنه ي�شكل نقطة التقاء حمورية بني 

معظم الروايات، كما ي�شكل عالمة لها 
دللتها اخلا�شة يف املوقف من العامل، بكل 
امل�شتويات الغريزية والعاطفية، وارتباط 
هذه امل�شتويات ب�شبكة العالئق الأخرى.  
يبدو اأن التجربة الروائية عند الكاتب قد 

انطلقت مع "اأر�شفة وجدران" برغم اأن 
الن�شر.   اإىل  اأ�شبق  والوردة" كانت  "املراأة 

جاءت "اأر�شفة وجدران" لتحمل معها 
املوقف الوجودي العدمي من العامل، من 
خالل "بومهدي" الطالب اجلامعي الذي 

يدر�ص الفل�شفة. تعلن الرواية عن املوقف 
من املراأة، ومن الكتب وا�شرابات الطالب 
ومن احلياة نف�شها، حيث تعرب ال�شخ�شية 

الروائية عن كونها تعي�ص الغربة والغرتاب 
يف الواقع )8(.  

اإل اأن اجلن�ص واحل�شي�ص والرغبة يف 
اكت�شاف الغرب، واخرتاق حمرمات جمتمع 
الكربى  املو�شوعة  هي  "الطابو" املغربي، 

يف رواية "املراأة والوردة"، ونالحظ اأن هذه 
املو�شوعة �شوف ت�شتمر وتتنامى بتفا�شيل 

حكائية خمتلفة يف "الأفعى والبحر" على اأن 
املاء"، و"حماولة عي�ص" ت�شكالن  "قبور يف 

منعطفًا يف جتربة الكاتب التي ارتبطت 
بنموذج املثقف البورجوازي ومنظوره 

املنعطف  هذا  ويتجلى  "النتقادي" للعامل، 
يف اختيار الكاتب ل�شخ�شيات تنتمي اإىل 

الطبقة ال�شعبية؟ ففي "قبور يف املاء" 
يواجه �شكان قرية املهدية وب�شورة جمعية 

غرق اأحد مراكب ال�شيد واملطالبة بالدية، 
وهم بذلك، يواجهون "العيا�شي" �شاحب 
املركب، وال�شلطة املتمثلة يف القائد. لكن 

هذه املواجهة ل تعنف اإىل م�شتوى ت�شعيد 
ال�شراع، عندما يقنع ال�شكان بالزردة التي 

يقيمها العيا�شي ترحمًا على الغائبني. واأي�شًا 
فاإن "حميد" يف "حماولة عي�ص"، يواجه 

وب�شورة فردية جمتمع ال�شما�شرة واملهربني 

ورجال اجلمارك وال�شكارى الليليني، 
وعاهرات احلانات واجلنود الأمريكيني 

وطقو�ص العائلة، وباكت�شاف هذا العامل، 
وال�شراع من اأجل العي�ص، تكون الرواية 

قد تدرجت يف تقدمي املالمح العامة للبيئة 
والنموذج الجتماعي، وبذلك تتميز، داخل 
منحى الكتابة الواقعية عند حممد زفزاف، 

بكونها قد ر�شدت �شريورة حياة بكاملها 
ومن الن�شاأة واحل�شول على العمل )بيع 

اجلرائد( اإىل الزواج والف�شل. بينما نالحظ، 
اأن روايات الكاتب ال�شابقة، تكتفي بر�شد 
فرتة زمنية ق�شرية من حياة ال�شخ�شيات 

الأ�شا�شية.  
اإل اأن "بي�شة الديك" تبدو اأكرث ن�شجًا يف 
تلم�شها للخلفيات الجتماعية وال�شيا�شية 
التي توؤطر حياة مناذجها الروائية، حيث 

ت�شبح هذه احلياة م�شرودة ب�شمري املتكلم، 
ومن منظور التجربة ال�شخ�شية التي 

عا�شتها مناذج الرواية الأ�شا�شية.  
تتنامى جتربة الكاتب الروائية، كما لحظنا، 

انطالقًا من املوقف ال�شلبي العدمي من 
العامل، نحو ت�شعيد هذا املوقف اإىل الق�شايا 

ال�شيا�شية والجتماعية التي "تهم البالد".  

ومن وجهة نظر �شبق اأن و�شفناها باخلطاب 
الفوقي، اإىل جانب التقاء هذا املوقف 

بالنزوع نحو التعبري عن الق�شايا اجلن�شية 
والغريزية التي يحاول الن�ص الروائي، 

اأن يوهمنا من خالل طرحها وبو�شائط 
اإباحية، باأنه يقف �شد الأخالق الجتماعية 
ال�شائدة، كما اأنه ي�شعى اإىل تفجري طاقات 

الفرد وحتريره من الكبت والإحباط. اإن هذه 
املواقف الثالثة، هي ما ي�شكل نقط الرتكاز 

الأ�شا�شية يف اأعمال حممد زفزاف الروائية.  
ولقد راأينا كيف اأن عامل الرواية، ينبني 

على ر�شد املواقف الجتماعية وال�شيا�شية 
والثقافية، من خالل �شخ�شية واحدة مركزية 
اأو من خالل تعدد ال�شخ�شيات اجلمعية التي 

ت�شهم يف بلورة املوقف من العامل.  
كما اأن جتربة الكاتب، قد تراوحت بني 

التعبري عن املاأزق الفردي البورجوازي 
ال�شغري، كمثقف، وبني النفالت نحو 

مالم�شة الهموم الجتماعية عند مناذج 
�شعبية ترتبط بف�شاء مغاير )القرية( )احلي 

الق�شري(.  
ونالحظ اأن هذا التباين، قد �شاعد 

الكتابة الروائية على اخلروج من تكرار 

بنياتها الدللية الأ�شا�شية، برغم تنوع 
احلكاية، وبني رواية واأخرى، اإل اأن 

العامل الروائي عند الكاتب، قد ظل مرتبطًا 
ببع�ص "التيمات" الأ�شا�شية التي ت�شكل 

حمور الكتابة، كاجلن�ص ونقد ال�شلطة 
والبورجوازية، ومن املنظور الكتابة نف�شها.  

واأي�شًا، فاإن معظم الروايات، حتى واإن 
كانت تتمحور حول بع�ص امل�شامني 

ال�شعبية، حتيلنا على الثقايف، �شواء من 
خالل التعابري التي ي�شتخدمها ال�شارد، 
اأو ت�شتخدمها ال�شخ�شيات، اأو بوا�شطة 

الإ�شارات الثقافية اإىل الكتب والروايات 
واأ�شماء الأدباء.  

كما نالحظ حر�ص الأعمال الروائية التي 
كتبها حممد زفزاف على ت�شغيل �شخ�شيات 

اأجنبية داخل �شريورة الأحداث وتوجه 
تفا�شيلها وروؤيتها للعامل. اأما ما يف�شر هذه 

الظاهرة، هو رغبة ال�شخ�شيات الروائية يف 
وجود توافق اجتماعي خارج البنية املتمعية 

التقليدية، والتطلع اإىل حترر كامل ل يحقق 
منوذجه اإل يف الغرب.  

مع ذلك، فـ "رجولية" املنظور الجتماعي 
للمراأة، تظل مهيمنة على مواقف 

ال�شخ�شيات "الذكورية" يف اإطار حتقيق 
اأناتها اخلا�شة، حيث ترغب يف حترير ذاتها 

من القيم الأخالقية، ولكن نظرتها للمراأة، 
تظل نظرة اأخالقية )9(.  

ومن ثم فالرجل، ميار�ص على املراأة نقدًا 
اأخالقيًا عندما متار�ص اخليانة على الزوج 
وال�شديق، اأما هو كرجل، فرييد اأن يتحرر 

من عقد واأخالقيات املجتمع.  
هكذا يتحقق ح�شور املراأة يف العامل 

الروائي، وهي حما�شرة برغبات الرجل 
اجلن�شية، ومتهمة باخليانة ولذلك نالحظ 

تعدد النماذج الن�شائية املتهمة باخليانة يف 
امل�شتوى الكمي للروايات، بدءًا من "اأر�شفة 

وجدران" اإىل "بي�شة الديك". اأن اخليانة 
تكت�شي طابعًا خا�شًا، عندما ترتبط يف 

ت�شور ال�شخ�شية الروائية بنقد التف�شخ 
البورجوازي، كما هو احلال يف "الأفعى 

والبحر".  
وكظالل ل�شخ�شية الكاتب يف الأعمال 

الروائية، نالحظ ح�شور "الكاتب" يف 
بع�ص الروايات. ففي "املراأة والوردة" 
نرى اأن حممدًا يطرح يف نهاية الرواية 

م�شروعه ليكون كاتبًا، بعد اإخفاق حماولة 

تهريب احل�شي�ص، التي ا�شرتك فيها. كما 
نالحظ هاج�ص الكتابة عند �شليمان يف 

الديك،  بي�شة  يف  اأما  والبحر".  "الأفعى 
فرنى ح�شور الكاتب ك�شخ�شية روائية، 

ت�شهم يف الفعل الروائي، وهناك اإ�شارات 
اأخرى جتعل "الكاتب" يح�شر ب�شكل اأو 

باآخر، وهو عمومًا، ح�شور ل يوازي عملية 
الكتابة نف�شها، ول يعطي للن�ص الروائي 

اإمكانية م�شاءلة ذاته وطرح اأ�شئلة الكتابة 
من الداخل.  

روايات ق�شرية ت�شغل البيا�ص مبا يقارب 
املائة �شفحة يف املتو�شط.. وهي بهذا 

احلجم، ل ت�شمح لالأحداث باأن تنمو وتت�شع، 
ومن املفرت�ص، اأن يفر�ص عليها هذا احلجم 

نوعًا من القت�شاد والرتكيز. اإل اأن ما 
يالحظ هو اعتماد الروايات على الطابع 

احلواري، وتعلقها ببع�ص التفا�شيل التي ل 
تخدم البنية احلكاية. على اأن هذه املالحظة 

تتعلق بحدة، بروايات من دون اأخرى، 
و�شوف تت�شح ب�شورة اأكرث، مع درا�شة 

ال�شرد، وحتليل مكوناته احلكائية.  
على اأن ال�شارد وهو ي�شرد الأحداث، �شواء 
عندما يتقدم بها يف خط ت�شاعدي، اأم حني 

يوجهها نحو املا�شي، فاإنه ل يهتم بت�شكيل 
الف�شاء الروائي، الأحداث م�شرودة بكلياتها 

وتفا�شيلها اجلزئية، وهذا ما يتكون منه 
العمل الروائي. اأما الو�شف، فغالبًا ما يكون 

متداخاًل مع ال�شرد. واإذا كان البحر ي�شكل 
نقطة التقاء مكانية بني روايات عدة، فاإنه 

يظل بعيدًا عن اأي ح�شور يف تلك الروايات، 
حتى واإن تعلق الأمر بوظيفة التزيينية، لأنه 
يكون خلفية خارجية ل مي�شها الو�شف. تقع 

بع�ص الأحداث يف ال�شاطئ، كما هو احلال 
يف "املراأة والوردة" و"الأفعى والبحر"، 

وتتمحور "قبول يف املاء" حول غياب 
جمموعة من ال�شيادين بعد غرق املركب، 

اإل اأن البحر، �شواء بعامله ورموزه، اأم 
مبكوناته اخلارجية، يظل غائبًا يف هذه 
الروايات، لأنها تهتم باحلكاية، ول تهتم 

مبكونات الف�شاء الروائي.  
وميكن اأن تعم هذه املالحظة على الأعمال 

الروائية التي كتبها حممد زفزاف، حيث 
ي�شبح املكان جمرد خلفية خارجية ومن دون 

ال������س������رد
في روايات محمد زفزاف
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Mohammed Zafzaf
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◄

داخل هذا الت�سور، ميكن تف�سري �سبكة العالئق الجتماعية التي تكّون 
العامل الروائي، وموقفها من ال�سيا�سة والدين واملجتمع. اأما اجلن�ض يف اأعمال 

حممد زفزاف الروائية، في�ستحق وقفة خا�سة لأنه ي�سكل نقطة التقاء 
حمورية بني معظم الروايات، كما ي�سكل عالمة لها دللتها اخلا�سة يف املوقف 

من العامل، بكل امل�ستويات الغريزية والعاطفية، وارتباط هذه امل�ستويات 
ب�سبكة العالئق الأخرى.  

يبدو اأن التجربة الروائية عند الكاتب قد انطلقت مع "اأر�سفة وجدران" 
برغم اأن "املراأة والوردة" كانت اأ�سبق اإىل الن�سر.
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اأن ي�شكل �شلطة قائمة بذاتها. واإذا كانت 
احلكاية ت�شتعمل الأفعال، والو�شف ي�شتعمل 

النعوت، فاإنه بهذا امل�شتوى املورفولوجي 
متحقق يف كتابات زفزاف الروائية، لكنه ل 
يرقى اإىل م�شتوى ال�شتغال داخل احلكاية، 

ليوؤكد عالقته ال�شيميائية )19(، وترميزه 
للف�شاء الروائي.  

اإننا نفكر يف كون هذه املالحظات حتتاج اإىل 
درا�شة تف�شيلية تنطلق من املنت الروائي، 

ولكننا ن�شوقها هنا بعجالة كتقدمي لدرا�شة 
ال�شرد الروائي.  

الأفعى والبحر  
تتمحور رواية "الأفعى والبحر" حول 

�شخ�شية اأ�شا�شية هي "�شليمان"، حيث ياأتي 
من مدينة الدار البي�شاء اإىل مدينة �شغرية 

تقع على البحر، لق�شاء العطلة عند خالته 
احلكائية  البنية  هذه  اأن  �شك  ول  "حليمة". 
)ق�شاء فرتة يف مدينة �شاطئية( تتكرر بني 

والبحر" حيث  والوردة" و"الأفعى  "املراأة 
تنتقل ال�شخ�شية املركزية من حميطها 

الأ�شلي، مبا حتمل عنه من ذكريات، اإىل 
ف�شاء اآخر: مدينة �شغرية و�شاطئ وامراأة، 

وهو عن�شر يت�شابه يف بع�ص جوانبه يف 
الروايتني.  

تتكون الرواية من ع�شرة ف�شول مرقمة، 
على عادة الرواية الواقعية التقليدية، اإىل 

التعريف بال�شخ�شيات الأ�شا�شية، اإذ نالحظ 
منذ ال�شفحة الأوىل من الرواية، اأنها ت�شري 
على خ�شو�شية �شخ�شية "�شليمان"، الذي 

مل يكن عاديًا كاأختيه: "مل يكن �شليمان ي�شبه 
اأختيه يف �شيء، فقد كانتا عاديتني اإىل حد 

بعيد..." )11(. نعرف اأنه طالب "ق�شى �شنة 
طويلة يف الدرا�شة" )12(، وهو "ل يحب 

احلركة واإمنا ال�شكون" )13(، ويق�شي 
وقته يف املطالعة: "اإنك تق�شي وقتك كله 

كما اأعرف يف مطالعة الكتب والنظر البعيد، 
حتى اأين اأعتقد اأحيانًا اأنك �شتفقد عقلك" 

)14(. كما اأن ال�شارد يقدم جوانب من 
�شخ�شية �شليمان من خالل عالقته برثيًا: 

قليلة  بخ�شائ�ص  اإل  يهتم  �شليمان  يكن  "ومل 
يف املراأة متيزها.  

وكانت ثريًا من ذلك النوع من الن�شاء الذي 
يثري اهتمام �شخ�ص مثله لأنه �شعب وغري 

مفهوم اإطالقًا من طرف نوعية خا�شة من 
الن�شاء اأنهن ينظرن اإليه اإما كاأب �شغري اأو 

ابن كبري لهن. ومل يكن هو يحب ذلك. اأما 
ثريا في�شعر اأنها ل تعتربه هذا ول ذاك، اأنها 

تالئمه، ول ت�شبه الأخريات. ولعل ما �شده 
اإليها، انطواوؤها على نف�شها، وعزوفها عن 

النا�ص والعامل، واهتمامها فقط بالكتب، 
ال�شيء الذي يجعلها تقرتب من اهتماماته 

اخلا�شة. لكن هو، كان يحب ال�شكون 
الكامل واخللود اإىل الهدوء والنطواء" 

)15( تتوىل الأحداث التف�شيلية، لتك�شف 
عن �شخ�شية �شليمان، ومن خالل عالقته 

اجلديدة باملدينة ال�شغرية ال�شاطئية، التي 
جاء ليق�شي بها عطلة الدرا�شة. و�شرن�شد 

تفا�شيل هذه الأحداث.  

ُتكتب الرواية ب�شمري الغائب. وال�شارد 
ي�شرد الأحداث انطالقًا من حلظة و�شول 
�شليمان اإىل املدينة ال�شاطئية ال�شغرية، 

وحتى دخوله يف �شبكة من العالقات 
اجلديدة كما ذكرنا.  

واإذن فهناك زمن الذاكرة، ويتمثل يف 
ا�شرتجاع �شليمان لعالقته برثيا الغائبة، 

والتي مل تلتحق به لق�شاء العطلة معه، 
وزمن التفا�شيل ال�شردية اليومية، التي 

تتحقق يف بيت اخلالة، املقهى، ال�شاطئ، 
بيت �شو�شو، بيت ال�شابات الأجنبيات، 

واخلالء الذي ي�شهد حفلة رق�ص ليلية. تظل 
الدار البي�شاء مكانًا لأحداث الذاكرة، بينما 

تتحرك الأحداث املتنامية مع زمن ال�شرد، يف 
املدينة ال�شغرية ال�شاطئية.  

ت�شتح�شر الرواية ثريا بوا�شطة ذاكرة 
�شليمان، وبذلك تظل حا�شرة يف الرواية، 
غائبة عن املكان الذي تدور فيه الأحداث، 

وح�شورها يرتبط يف الرواية عادة بالذاكرة 
اجلن�شية عند �شليمان:  

ل  ال�شحر،  اأحب  ل  اإنني  ثريا:  "وقالت 
اأفهمه لكن اأحب التاأمل فقط.  

وقال �شليمان: اأنا مادي، ومثلك اأي�شًا اأحب 
التاأمل يف املادة ل يف اأ�شياء اأخرى. قالت 
ثريا: مثل ماذا يا حبي؟ قال: مثل ل اأدري 

يا حبي، اإن لك ج�شمًا متنا�شقًا جدًا. علّي اأن 
اأتاأمل تنا�شقه )16(.  

�شليمان.   يا  بذلك  تتعبني  اإنك  ثريا:  "وقالت 
قال �شليمان:  

-اأجد منتهى اللذة يف هذا.  
-واأنا؟ اأين لذتي. فاأنا اأي�شًا اأريد اأن اأعانق 

�شيئًا. ل تكن اأنانيًا. تعال نتعانق ب�شكل 
طبيعي.  

-اإين اأعبد فخذيك.  
-اأنت تكذب. لو كنت حتبهما لأمكن لك اأن 

جتد اأح�شن منهما عند امراأة اأخرى.  
ملاذا ل تقول اأنك حتبني.  

-ولكن فخذيك يا ثريا.  
-ل اأفهم، انه�ص. عانقني هكذا، ل تكن 

�شاذًا." )17(.  
يهمنا اأن نعرف كيف ت�شتح�شر الرواية 
ثريا. عادة يتقطع ال�شرد اأو احلوار بـ:  

ال�شابق.   م�شاره  يعود  ثم  ثريا"،  "قالت 
يف املثال الأول الذي تقدم، كان احلوار 

دائرًا بني �شليمان والطفل اأخ �شو�شو، ثم 
تقطع احلوار عندما اأخربنا ال�شارد بغط�ص 

�شليمان يف املاء، وفرحه العارم، واإح�شا�شه 
بانطالقة غريبة مع عامل جميل ورائع، ثم: 

متابعة  اإىل  ال�شرد  ليعود  ثريا..."،  "وقالت 
�شليمان يف عالقته بالطفل اأخ �شو�شو. 

الطريقة نف�شها التي مت بها التقطيع، تتكرر 
مع املثال الثاين، حيث كان �شليمان يت�شور 

اأخت الطفل، ثم جاءت النقلة اإىل املا�شي: 
اإىل  بعدها  ال�شرد  ثريا..." ويعود  "وقالت 

بع�ص الأحداث التي تقع يف ال�شاطئ.  
يرتبط زمن التذكر برثيا وبالدار البي�شاء، 

ويتعلق زمن احلكاية احلا�شر باملدينة 
ال�شاطئية ال�شغرية، وب�شخ�شيات اأخرى 

هي:  

-اخلالة حليمة.  
-كرميو، �شديق �شليمان، جاء هو الآخر من 

الدار البي�شاء لق�شاء العطلة.  
-ال�شي اأحمد، �شخ�ص يرتبط –باخلالة 

حليمة، وهو اأي�شًا يظل غائبًا يف الرواية.  
-�شو�شو.  

-ال�شابات الأجنبيات.  
حتقق الرواية على غرار الرواية الواقعية 

التقليدية نوعًا من التقابل بني ال�شخ�شيات، 
ففي مقابل غياب ثريا، هناك غياب ال�شي 

اأحمد، حيث يلتقي كل من �شليمان وخالته 
يف الرتباط ال�شعوري بالغائب. كما اأن 

الرواية تقابل اأي�شًا بني �شليمان وكرميو 
اأن  �شبق  الذي  التقابل  اإىل  –بالإ�شافة 

لحظنا بني �شليمان وثريا –حيث يختلف 
منظورها للمراأة، كما يقول ال�شارد عن 
كرميو: "اأنه �شخ�ص غريب حقًا، مثايل 
جدًا. ويبتعد متامًا عن �شليمان يف كل 
�شيء. لكن هذا الأخري يحب فيه روحه 
الهادئ وحبه للحيوانات وحتى كرهه 

للن�شاء" )18(. وهناك تقابل اآخر بني اخلالة 
حليمة وثريا." اأما خالته حليمة فهي �شيقة 

الأفق، ل ي�شتطيع اأن يناق�شها يف �شيء، 
وهي �شبيهة باأغلب الن�شاء حتى اأن املعري 

لو بعث من جديد واأخذ يقراأ من ر�شالة 
الغفران ملا وجدت اأن تقول �شيئًا �شوى اأنه 

قبيح لأنه اأعمى. اأما ثريا فهي لي�شت من هذا 
النوع من الن�شاء.  

لي�ص فقط لأنها ذات عقل وقاد، ولكن اأي�شًا 
لأنها ذات عاطفة �شامية وغري عادية" )19(.  

اأي�شًا نالحظ التقابل بني مارييطا وثريا 
حول دخول ال�شجن: "اأنت مثلي اإذن. اأنا ل 
اأحب عائلتي. اإنهم برجوازيون كثريًا. منذ 

�شنني واأنا اأ�شافر. اأحيانًا ير�شلون اإيل بع�ص 
النقود. تامارًا كذلك. مارييطا كانت يف 

ال�شجن هي الأخرى؟" )20(.  
وكما راأينا يف "املراأة والوردة" قيام احلدث 

الروائي على املزاوجة بني �شخ�شيات 
مغربية )جو، حممد( واأخرى اأجنبية 

)جورج، اآلن، �شوز( فاإن "الأفعى والبحر"، 
ت�شري هي الأخرى يف الجتاه نف�شه، حيث 

تبني على هذا التقابل بني �شو�شو وثريا 
واخلالة حليمة من جهة، وبني لرا وتامارا 

ومارييطا من جهة اأخرى.  
تريد الرواية اإذن، اأن ت�شنع بع�ص املفارقات 

بني �شخ�شياتها، ولكن هذه املفارقات ل 
توؤدي وظيفة اأ�شا�شية يف ال�شرد، فالرواية 

الكال�شيكية، تقيم مفارقاتها على اأ�شا�ص 
ال�شراع بني اخلري وال�شر، بني مناذج 

طيبة �شاذجة واأخرى حمتالة ماكرة، بني 
الفقر والتربجز، وبذلك فهي ت�شعد بعدها 

الدرامي، وتنقل اإلينا مظاهر ال�شراع 
الجتماعي. اأما يف "الأفعى البحر" فال �شيء 

يحدث �شوى تزجية فراغ العطلة والتيه 
بني اجلن�ص واحل�شي�ص والرثثرة حول كل 
�شيء، من ال�شيا�شية اإىل اإدعاء املوقف من 

البورجوازية.  
احلكاية الأ�شا�شية يف الرواية، كما راأينا، 
هي ق�شاء �شليمان لفرتة العطلة ال�شيفية 

عند خالته يف مدينة �شغرية �شاطئية. 
كيف تنبني التفا�شيل، وهل ا�شتطاعت اأن 

تتمحور حول حدث اأ�شا�شي يتنامى ويتطور 
ويت�شاعد، ويتقاطع باأحداث اأخرى؟  

ل �شك اأن الرواية قد حاولت اأن ت�شد الفراغ 
الذي يخلفه غياب حدث روائي ما، وباملعنى 
التقليدي للرواية، ما دامت "الأفعى والرب" 

قد اأحلت على واقعيتها من خالل تقابل 
ال�شخ�شيات ور�شم مكوناتها الداخلية 

واخلارجية، كما حاولت اأن تتخيل واقعًا 
يتحقق يف اإطار الف�شاء الروائي: املدينة 

ال�شغرية ال�شاطئية بكل مظاهرها العامة.  
كيف اإذن تتالت التفا�شيل، واأية تفا�شيل، يف 

حالة غياب حدث روائي متنام ومتكامل؟  
املالحظة الأوىل تتعلق بطغيان الطابع 

احلواري على الرواية، وما دامت الدرا�شة 
تتعلق بال�شرد، فاحلوار منوذج لتقطيع 

ال�شرد، كما اأنه عن طريق م�شمونه ي�شتطيع 
اأن يقدم اأحداثًا مت�شمنة. اإل اأن حوارية 

الرواية ل تقربها من توظيف املكون 
الأ�شا�شي للكتابة امل�شرحية، واإمنا يغرقها 

يف الرثثرة التي توؤدي اإىل النتقال من 
وحدة حكائية اإىل اأخرى. فاحلوار اإذن، ل 

ي�شكل نوعًا من التكامل مع البناء ال�شردي، 
وقد لحظنا كيف اأن اأخبار غياب ثريا، 

ور�شد الرواية لعالقة �شليمان معها، تاأتي 

اإلينا عن طريق احلوارات املذكورة، بني 
�شليمان وثريا.  

كما اأن الرواية تلجا اإىل اقتنا�ص كثري 
من التفا�شيل التي تتعلق بطبيعة املدينة 

ال�شغرية ال�شاطئية، لتجد لها نوعًا 
من العالقة من مزاج وتكوين ومواقف 

ال�شخ�شية املركزية:  
�شليمان، ون�شجلها يف عن�شرين:  

اآ-الفيالت الكبرية التي بنيت باأموال 
الر�شوة، وهذا ما يثري عند �شليمان "نقد 

للبورجوازية وحقده عليها".  
ب-املقاهي ال�شغرية ال�شعبية، التي 

يدخن فيها �شليمان احل�شي�ص، والأحياء 

الفقرية، وبيوت الزنا... مما يكون حمورًا 
يتقاطع فيه املو�شوع اخلارجي مع رغبات 
�شليمان، وتكوينه امل�شاب بهو�ص اجلن�ص 

واحل�شي�ص.  
لكن هذين العن�شرين الأ�شا�شيني، تتفرع 
عنهما حكايات �شغرى غري اأ�شا�شية، ول 

وظيفة لها يف ال�شرد. ن�شري اإىل هذا اجلانب 
ونحن نوؤجل مناق�شة روؤية الكتابة للعامل، 

واإمنا نكتفي بالإ�شارة اإىل مو�شوعات 
ل تاأخذ �شكل احلكاية يف غالب الأحوال، 

ولكنها ترتبط مبنظور ووعي �شخ�شيات 
الرواية، كما ينقله لنا ال�شارد:  

-�ص 10: ل �شيء يتغري يف املدينة 

ال�شغرية.  
-�ص21: املوقف من البورجوازية املتمثلة 

يف )بن(.  
-�ص25: انتهازية �شليمان ورغبته يف 

ال�شتفادة من )بن(.  
-�ص28: املقارنة بني ال�شيادين وبني 

الأغنياء الذين يبنون الفيالت.  
-�ص31: الر�شوة.  

�ص38: حوار حول الطبقة البورجوازية.  
-�ص. ": معاناة �شليمان من غياب ثريا ومن 
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وجود البورجوازية.  
-�ص84: الإ�شارة اإىل الت�شميم اخلما�شي.  

-�ص98، 99: احلرب، الإ�شارة اإىل بع�ص 
الق�شايا التي حتيل على زمن الرواية املادي.  

اأوردنا هذه الإ�شارات ل لنحاورها على 
اأ�شا�ص ت�شوير الرواية لروؤيتها للعامل، ولكن 
لكي نو�شح مدى تعي�ص الرواية على خطاب 

نظري �شابق، يقدمه ال�شارد من خالل مواقف 
ال�شخ�شيات وبكيفية جاهزة، من دون اأن 
ين�شجم هذا اخلطاب يف اأحداث تف�شيلية 

يومية.  
وهكذا منيز بني احلافز: الفيالت والرباريك، 
وبني التعلق الذي ياأخذ بعدًا نظريًا من خالل 

مواقف ال�شخ�شية الأ�شا�شية: �شليمان. 
على اأن الرواية، كان باإمكانها اأن تتوفر 

على الب�شاطة الواقعية يف �شرد الأحداث 
والتفا�شيل اليومية، ونرتك للقارئ اإمكانية 

تاأويل املعنى، اأو ا�شتخال�شه من الأحداث 
بدًل من الحتفاء بالتفا�شيل اجلاهزة التي 

ل جت�شمها الأحداث، اأو تتناق�ص معها 
)�شليمان يكره البورجوازية، وينتقد )بن( 
والوزراء املرت�شني، وهو يف الوقت نف�شه، 

يربط بني نقده ال�شيا�شي وبني تف�شخ 
البورجوازية اجلن�شي، وهو اأي�شًا، يقود 

خالته ل�شديقه كرميو، وميار�ص اأ�شلوبًا 
اإباحيًا يف ممار�شة اجلن�ص مع بنت )بن(، 

وينتهر، ويتح�ش�ص...( اأما العن�شر الثاين 
فتتفرع عنه حكايات �شغرى غري اأ�شا�شية، 
ومن حقل خمتلف، ما دامت ترتبط ببع�ص 

مظاهر العي�ص يف املدينة ال�شاطئية 
ال�شغرية، و�شليمان، ونورد لذلك بع�ص 

الأمثلة:  
-�ص 27، 28: تلهي �شليمان با�شطياد ذبابة.  

-�ص 35: ا�شتدعاء ثريا من الذاكرة.  
-�ص 35، 36، 37: عالقة �شليمان بالطفل 

اأخ �شو�شو.  
-�ص 42: حديث �شليمان وكرميو حول 

�شو�شو واأمها...  
-�ص 43: حب الكالب والقطط واجلرذان 

وال�شماء واملاء.  
-�ص 44، 45: مقابلة بني و�شع املدينة قبل 

وفود امل�شطافني من الدار البي�شاء، وبني 
�شخبها بعد ذلك.  

-�ص 45: حادث اخت�شام بني امراأة 
وزوجها.  

-�ص 47: حوار تعليقي عن احلادثة 
ال�شابقة، وحول القطط والكالب واجلرذان.  

-�ص 49: حوار بني �شليمان وكرميو حول 

الفرق ال�شوفية. احلافز: �شماع �شوت 
البندير والدعدوع.  

�ص 61: ممار�شة اجلن�ص وتدخني احل�شي�ص 
يف بيت �شو�شو.  

-�ص 65: �شليمان يف ال�شاطئ يف انتظار 
�شو�شو.  

-�ص 67 اإىل 69: تعرف �شليمان و�شو�شو 
على كاري الفتاة الأجنبية.  

-�ص 62 اإىل 82: جل�شة احل�شي�ص والرثثرة 
يف بيت ال�شابات الأجنبيات.  

-�ص 78: حفلة راأ�ص احلانوت.  
-�ص 83 اإىل 95: اقرتاب �شليمان وكرميو 

من حفل يقام يف العراء بحثًا عن اخلمر 
واحل�شي�ص.  

-�ص 95 اإىل 107: لقاء �شليمان و�شو�شو 
يف مقهى �شعبي واإثارتها لرغبة رواد املقهى.  
-�ص 110 و111: راأي الإ�شكايف يف تاريخ 

الزنا باملدينة وعالقة ذلك باليهود الذين 
ا�شتوطنوها.  

-�ص 112: حكاية الأمرية مع املتظاهرين 
املطالبني باخلبز.  

وعلى كل فاإن هذه الإ�شارات لبع�ص الأحداث 
التف�شيلية ال�شغرية ت�شتطيع اأن تبني عدم 

ان�شجامها داخل وحدة حكائية كربى، ومن 
ثم فاإن الرواية حت�شد كل هذه الأحداث 

ال�شغرى ل�شد الفراغ وت�شويد ال�شفحات.  
على اأن ثوابت احلكاية الأ�شا�شية، هي 
نقد �شليمان للبورجوازية، مع �شقوطه 
يف التف�شخ والنتهازية، واأي�شًا بع�ص 

التفا�شيل اليومية التي تتمحور حول اخلمر 
واحل�شي�ص والرثثرة.  

فما الذي اأرادت اأن تكتبه )ت�شرده( الأفعى 
والبحر؟ اأن فراغ الرواية من احلدث، 

باملعنى الذي حتيلنا عليه الرواية الواقعية، 
هو ما يجعل مهمة الكتابة معر�شة ل�شدفوية 

امل�شاهدة، وللحوادث املفتعلة التي تثري 
تعليق ال�شارد اأو ال�شخ�شية الروائية، وهكذا 

تتكون التفا�شيل التي تت�شخم يف اإطار 
الرتاكم، من دون اأن ترتبط بعالقات البنية.  

بالإمكان ت�شور �شرد تائه، �شرد هذياين، 
يتوجه من نقطة البداية نحو م�شار غري 

معروف �شلفًا، كالنهر الذي يحفر جمراه، 
لكن ال�شرد الذي يكتبه حممد زفزاف، يكون 

قد اكت�شب حمدداته من حلظة ما قبل الكتابة 
عن طريق حتديد الزمان واملكان الروائيني، 

واحلدث الأ�شا�شي، من دون اأن يقوى على 
تفجري طاقات اأخرى ممكنة.  

التقطيع ال�سردي:  
اأ�شرنا اإىل اأن ال�شرد يف الرواية يتقطع 

مبجموعة من احلوارات التي ت�شكل تراكمًا 
كميًا يف الرواية. كما اأن ال�شرد يتقطع من 

خالل ا�شتح�شار ثريا: "قالت ثريا....".  
ونالحظ تقطيعات اأخرى يف م�شار ال�شرد، 

ففي �ص 17 نقراأ: "كان الآخران الآن يلعبان، 
وراآهما ملت�شقني بعد ذلك واقفني.. وتخيل 
ما ميكن اأن يحدث يف خلوة كتلك بني رجل 

وامراأة... فت�شهي ثريا. الفتاة الوحيدة التي 
ت�شعره بدفء خا�ص. فقد كان ي�شعر وهمًا 
ملتحمان باأنهما لن يفرتقا اأبدًا. �شعور مل 

يعرفه مع امراأة اأخرى. فقد كانت الأخريات 
ينظرن اإليه. فرتهبه نظراتهن التي تبدو 

ماكرة وغادرة. اأما ثريا فتغم�شهما ب�شدق 
وت�شدر عنها اأنات دافئة، ي�شعر معها هو، 
باأنها نهاية له من الوقت. لكنه مع الأ�شف 
طاقته حمدودة. طاقة اأي رجل حمدودة.  

األي�ص كذلك يا ثريا؟" )21(.  
يكون �شليمان يف ال�شاطئ، وروؤية رجل 

وامراأة يطاردان بع�شهما يف املاء، ت�شكل 
حافزًا لدى �شليمان لتذكر ثريا. وبذلك تتم 

النقلة ال�شرمدية من الزمان واملكان: حا�شر 
�شليمان يف املدينة ال�شاطئية خالل العطلة، 

اإىل ما�شيه يف الدار البي�شاء، من خالل 
عالقته مع ثريا.  

تتم النقلة من خالل: راأى.. تخيل.. ت�شهى.. 
وهي اأفعال تبني من خالل تتاليها دور 

احلافز: الروؤية التي توؤدي اإىل التخيل، 
والتخيل الذي يوؤدي اإىل الت�شهي. وينتهي 

هذا املقطع ال�شردي بتوجيه النداء اإىل 
ثريا عن طريق ا�شتح�شارها من الذاكرة، 
وكاأن �شليمان ينتظر منها اأن توافق على 

اأن "طاقة اأي رجل حمدودة. فالنداء )األي�ص 
كذلك يا ثريا( له وظيفة ا�شتح�شار الغائب، 

ومواجهته بال�شوؤال. وبذلك ينتقل ال�شرد من 
ا�شتعمال �شمري الغائب اإىل �شمري املخاطب.  

يف ال�شفحة 34، 35، 36، نقراأ:  
تفكري  يف  )كرميو(  اإليه  ينظر  �شليمان  "اأخذ 

وهو ي�شق طريقه اإىل املاء و�شط النا�ص 
املنت�شرين على البالج حتت. اإنه �شخ�ص 
غريب حقًا، مثايل جدًا. ويبتعد متامًا عن 

�شليمان يف كل �شيء. لكن هذا الأخري يحب 
فيه روحه الهادئة وحبه للحيوانات وحتى 

كرهه للن�شاء.  
يتجنبهن عن مذهب ل عن �شذوذ. ال�شيء 

الذي لي�ص يف مي�شور اأحد و�شاءل �شليمان 
نف�شه فيما اإذا كان مب�شتطاعه هو اأن يتجنب 

ثريا.  
اأن يتخلى عنها. ويحاول اأن يحلل هذه 

الفكرة ويقنع نف�شه ولو موؤقتًا، ويف هذه 
اللحظة بالذات، باأن ابتعاده عن ثريا ممكن. 

ذلك كله عبث يف عبث، ف�شرعان ما اأخذت 
تظهر له عارية، وهي تتنهد، تبكي اأحيانًا، 

تغم�ص عنينها، وتتلوى بني ذراعيه، وحتت 
ج�شمه.  

راأى اأي�شًا �شعرها الأ�شود اجلميل وقد غطى 
كل وجهها. كان نهداها م�شتديرين واقفني 

وبينهما فجوة مريحة للروؤيا، كانت له كلها 
روحًا، وكل �شيء. يفكر يف هذه املخلوقة 

اجلميلة التي تبعث فيه اإح�شا�شات نر�شي�شية 
قدمية. واأخريًا، مل يكن يف اإمكانه اأن يقنع 

نف�شه بالفرتاق عنها. وكان متاأكدًا اأي�شًا، 
اأن الأمر �شواء بالن�شبة اإليها. ثم طرد ذبابة 

كانت حتوم حول وجهه. وراأى عندما اختفى 
كرميو من اأمام عينيه.. �شديقه ال�شغري 

الذي ل �شك يبداأ اأ�شرته بـ )بن(، وقرر اأن 
يذهب وينادي عليه لي�شاأله عن اأخته، حتى 
عن اأمه اإذا كان ذلك ممكنًا. واأغلب الظن اأن 
اأمه �شتلبي رغبته اأكرث مما �شتفعل اأخته".  

نالحظ ا�شتح�شار ثريا ياأتي بعد و�شف 
موقف كرميو من الن�شاء. يرتبط هذا 
ال�شتح�شار مبدى قدرة �شليمان على 

التخلي عن ثريا، ثم يتم ا�شتح�شارها عن 
طريق )اأخذت تظهر له...( بعد اأن تدرج 

املوقف اإىل ذلك من: �شاءل �شليمان نف�شه.. 

حاول اأن يحلل الفكرة. ويظهر يف هذا 
املقطع وا�شحًا، اأن ال�شرد قد تقطع مرات 

عدة، فقد تتالت الأحداث على ال�شكل التايل:  
-انطباع �شليمان عن كرميو.  

-كره الن�شاء.  
-مدى اإمكانية التخلي عن ثريا.  

-تخيلها عارية.  
-طرد ذبابة.  

-اختفاء كرميو.  
روؤية ال�شديق ال�شغري.  

-رغبة �شليمان يف اأخت الطفل واأمه.  
ففي هذا املقطع ال�شردي ال�شغري، ترتاكم 

النقالت املتعددة، ول �شيء يربط بينها 
�شوى ذات �شليمان وتخيالته واأوهامه 

ورغباته، حتى واإن كانت هذه الأحداث 
اجلزئية ال�شغرية التي تقع يف ذاكرته اأو يف 
اخلارج، ل تتوفر على اأية ن�شبة من التما�شك 
والوحدة، لت�شكل بنية حكائية. اإنه الرتاكم.  

الروؤية ال�سردية:  
ت�شرد الرواية ب�شمري الغائب، فمنذ ال�شطر 

الأول نقراأ: "كان �شليمان قد و�شل اإىل 
املدينة ال�شغرية...". وال�شارد يف الرواية 
كما راأينا، ل ي�شرد حكاية متما�شكة البقاء، 

واإمنا ي�شر تيه �شليمان يف دروب الرغبة 
واحل�شي�ص، وبذلك فهو يخلق تفا�شيل 

احلكاية من امل�شاهدة وال�شدفة، ليجعل 
منها منا�شبة للتعليق. وننقل جمموعة من 

الن�شو�ص التي حتدد الروؤية ال�شردية، ثم 
ناأتي اإىل مناق�شتها:  

1("وراأى عندما اختفى كرميو اأمام عينيه، 
�شديقه ال�شغري الذي ل �شك يبداأ ا�شم اأ�شرته 
بـ "بن(، وقرر اأن يذهب وينادي عليه لي�شاأله 

عن اأخته" )22(.  
2("اأمه على كل حال لن تكون ذات ج�شد 

طويل نحيف ول بد اأنها �شمينة مثل بقرة 
مرتهلة، كثرية الفكاهة. وتعمل �شيء من 

اأجل اإ�شعاد ال�شاب الذي ي�شبع رغبتها 
النهمة" )23(.  

3("يفعل ذلك باأ�شبعه ويفكر يف هذه 
املخلوقة التي تبعث فيه اإح�شا�شات نرج�شية 

قدمية" )24(.  
4("ان�شحبت اخلالة وتركته ي�شرد اأ�شماء 

الذين يعرفهم والذين يتاأوهون وي�شتلذون 
ذلك، ويف قرارة نف�شها كانت تقول اأن معه 

احلق، فهي مثاًل تتاأوه عندما يذكر ا�شم 
ال�شي اأحمد فقط. ورمبا تاأوهت عندما ترى 

كرميو" )25(.  
د("كانت ترتدي �شروال جني قدمي.. ت�شور 

�شليمان اأنه مفتوح من الأمام. وقال اأنها ل 
تخجل. لكنها عندما اقرتبت مل يكن �شروالها 

مفتوحًا ول هم يحزنون" )26(.  
6("اأيديهم تقوم بحركات ه�شتريية يف 

الف�شاء" )27(.  
7-7 مل يكن يهتم بها �شوى رجل ميكن اأن 

يكون زوجها" )28(.  
8("و�شمع من خلفه �شوت رجل يقول:  

)الله على حليوة(. اأما مامل ي�شمعه فكان كما 
يلي: )قال رجل ملفوف...(" )29(.  

ال�شارد كلي املعرفة، فهو ي�شتطيع اأن يعرف 
عن �شخ�شيات الرواية اأكرث مما تعرفه عن 

نف�شها. نت�شاءل: من قدم املعرفة لل�شارد 
بكون ا�شم اأ�شرة الطفل يبداأ بـ )بن(، ومن 
اأخربه باأن اأمه لن تكون ذات ج�شد طويل؟  

اأنه يعرف، ول نعرف من ياأتي باملعرفة. 
كما اأنه يف املثالني: 1، 2 ي�شتعمل �شيغ 
التاأكيد والنفي: ل �شك –لن تكون. ويف 

املثال الرابع، يتحدث ال�شارد عما يف قرارة 
نف�ص اخلالة". كما ي�شتعمل �شيغة الإمكان 
والحتمال: "ميكن اأن يكون زوجها" مبديًا 

تكهناته حول العالقة بني الرجل واملراأة 
التي اأغ�شي عليها يف حلبة الرق�ص. اأما يف 

املثال الثامن، فهو ينقل لنا ما �شمعه �شليمان 
يف املقهى، وما مل ي�شمعه من اأحاديث بني 

رواد املقهى، موؤكدًا على معرفته الكلية 
بال�شخ�شيات ومبا يقع خارجها.  

كما نالحظ اأن ال�شارد ي�شتعمل كلمات 
معينة، ذات بعد ثقايف، لو�شف احلالة التي 
يتعلق بها ال�شرد. ومن ثم فالرواية ل تلجاأ 
اإىل الو�شف والت�شخي�ص، ويعطي ال�شارد 
لنف�شه حق اخت�شار كل ذلك بكلمات حتيلنا 

على البعد الثقايف: اإح�شا�شات نرج�شية /
حركات ه�شتريية/ ول هم يحزنون )كما 

يف الأمثلة: 3، 5، 6(. وبذلك يكون الن�ص 
قد عرب عن هوية ال�شارد الثقافية، وهو 

هنا يلتقي يف هذه الهوية، مع ال�شخ�شيات 
)�شليمان وكرميو(، واإن كان يفوها معرفة 

باأحداث الرواية.  
ن�شيف اإىل هذه املالحظة حول ال�شارد، اأن 

الرواية ت�شري من حني لآخر، اإىل اهتمام كل 
من �شليمان وكرميو بالقراءة والكتب.  
وتتم الإ�شارة لـ: "ريكله"، "اأبي ا�شحق 

ال�شابيء" "راندولف كارثر"، "اأبي العالء 
املعري". فمن هو �شليمان ومن هو ال�شارد 

يف الرواية؟.  

عنوان الرواية:  
نالحظ اأن الرواية تغت�شب رمز الأفعى، 

وحتيلنا بطريقة مبا�شرة، على اأنها 
يف  اأروع  اآخر  ج�شمًا  راأى  "�شو�شو" ثم 
اخلارج، كان يتحرك ويتلوى مثل ج�شد 
اأفعى، ومل يكن هذا اجل�شد �شوى ج�شد 

�شو�شو" )30(. الأفعى ترمز يف اآن واحد 
اإىل الروح واإىل ال�شبقية اأو الغريزة، وقد 
راأينا كيف اأن الرواية تف�شح رمز الأفعى 

وتف�شره بالإحالة على اأنها �شو�شو. اأما 
البحر، فقد اغت�شبته الرواية هو الآخر، حني 

جعلت منه جمرد ديكور خلفي، اأو اأر�شية 
مكانية لالأحداث، من دون اأن حتاوره اأو 
ترمزه وتخلق اأبعاده وحالته يف عالقة 

تنامية مع الكتابة الروائية.  
وميكن اأن تن�شحب هذه املالحظة على 

كل الرواية التي تقارب البحر، عند حممد 
زفزاف.  

بي�شة الديك وتعدد الأ�شوات ال�شردية  
ملحمد  حلملت  طنجة  اإىل  ذهبت  "ولو 

�شكري زجاجات وي�شكي مهربة، لكني حتمًا 
�شاأمنعه من خنق الن�شاء، ل ل�شيء، اإل 

لأنني ل اأريد لكاتب اأن ميوت من الرواية 
�ص 64  

تتكون الرواية من ثمانية ف�شول معنونة 
تتناوب ال�شخ�شيات على �شردها ب�شمري 

املتكلم، با�شتثناء الف�شل الأخري الذي ي�شرد 
ب�شمري الغائب، وهي كالتايل:  

-باب من فتح الله عليه، ي�شرده رحال.  
-باب التي وجدت ما اأرادت ت�شرده احلاجة.  

-باب الن�شاء، ي�شرده عمر.  
-باب التي تكره اأباها وحتب الرجال، 

ت�شرده غنو.  
-باب احلب يف مراك�ص، ت�شرده كنزة.  

-باب الكيد، ي�شرده رحال.  
-باب اخليانة، ي�شرده ال�شارد ب�شمري 

الغائب.  
نبداأ بتحليل هذه العنونة. اأن هذا التق�شيم 

للف�شول الروائية وعنونتها بـ:  
اخللفي،  الن�ص  على  "باب..." يحلينا 

ويوحي لنا باأن الرواية ت�شتند اإىل مفهوم 
معني لعالقة الرجل باملراأة، كالذي جنده 

لت  يف بع�ص الكتب القدمية التي �شغَّ
اأبوابها بـ "و�شف" مظاهر هذه العالقة. 
ونتذكر هنا "الرو�ص العاطر" و"رجوع 
ال�شيخ اإىل �شباه"، ما دامت هذه الكتب 

هي الأخرى متتلك �شلطة احلكي، ومترر 
خطابها ال�شمني عن مفهوم العالقة بني 

الرجل واملراأة. اإل اأن هذه العنونة، بالن�شبة 
لـ "بي�شة الديك" اإمنا هي جمرد حلية، 

فت�شمية "باب" تاأخذ بعدًا تزيينيًا، واإن 
كانت "الأبواب" تتمحور حول عالقة داخلية 
تتكون من: "التي وجدت ما اأرادت" و"التي 

تكره اأباها وحتب الرجال"، "الن�شاء"، 
مقابل  ويف  "اخليانة".  "الكيد"،  "احلب"، 

هذا امل�شتوى الأنثوي، يح�شر الرجل "الذي 
فتح الله عليه" و"الكاتب".  

كما اأن الرواية تو�شح عنوانها الأ�شا�شي، 
نقراأ يف �ص 22، 23: "مل يفكر ذلك العجوز 

اأبدًا يف الزواج. ولكنه مرة اقرتح علي ذلك، 
وملاذا ل اأفعل؟ �شوف ي�شبح البار ملكي.  

والديك ل يبي�ص اإل مرة واحدة كاذبة يف 
احلياة. يكفيني اأنني ا�شتطعت اأن اأعطي 

القدرة للديك لكي يبي�ص" /"ثم يبي�ص الديك 
مرة ثانية، فيموت العجوز واأ�شبح �شاحبة 
البار" /"غري اأن البي�شتني كانتا فا�شدتني.  

تويف الكتكوتان يف املهد". احلاجة، هي 
التي حتكي، و"بي�شة الديك" كما نالحظ هي 

احللم امل�شتحيل الذي حتقق: زواجها من 
�شاحب البار، ثم لت�شبح �شاحبته، وف�شاد 
البي�شتني هو �شياع احللم على اأن الرواية 
وهي تف�شر عنوانها بهذه الطريقة، ت�شيع 
على القارئ فر�شة الدخول يف العالقة مع 
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العنوان، واإيحاءاته املتعددة واملمكنة، 
كارتباط بالن�ص، اأو التجريدية الإيحائية.  

البنية احلكائية:  
تت�شع الرواية لت�شمل اجلوانب اخلا�شة 
من حياة كل �شخ�شية روائية ت�شرد عن 

نف�شها.  
وميكن اأن نتعامل مع هذه الرواية على 
اأ�شا�ص اأنها تتكون من حكاية اأ�شا�شية، 

وحكايات اأخرى تتوازى وتتجاوز معها. 
احلكاية الأ�شا�شية، تتمركز حول كل 

من "رحال" "وغنو" التي ت�شمي نف�شها 
"عمر"  من  بكل  عالقتهما  "جيجي" يف 

و"احلاجة" و"الكاتب"، اإىل جانب 
عالقات اأخرى ثانوية تربطهما بـ "دحو" 

و"املخنرت" و"ح�شن".  
ونالحظ اأن هذه احلكاية تتمحور حول 

خط �شردي طويل يتدرج كالآتي:  
طرد رحال من املدر�شة ح�شوله على عمل 

يف ال�شيدلية انف�شال عن العائلة �شكنه يف 
غرفة �شطح عمارة متلكها احلاجة اإ�شكانه 

لدحو واملخنرت وح�شن معه يف الغرفة 
تعرفه على غنو واإ�شكانها يف الغرفة مع 

اجلماعة ح�شوله على عمل معها يف امللهى 
اإفراغ الثالثة للغرفة تعرفهما على الكاتب 

الذي اأخذ يزورهما با�شتمرار خيانتها 
لرحال مع الكاتب يف نهاية الرواية.  

نعترب هذه احلكاية اأ�شا�شية يف الرواية، 
لعدة اعتبارات:  

1-لكونها تتنامى بدءًا من الف�شل الأول 
)باب من فتح الله عليه، واإىل الف�شل 

الأخري )باب اخليانة(.  
2-لأن رحال ي�شرد ثالثة اأبواب من الرواية 
هي: )باب من فتح الله عليه( –)باب الكيد( 

الكاتب(.   طبيعة  –)باب 
3-لكون هذه احلكاية، تظل حا�شرة داخل 

الأخرى املوازية.  
تخرتق هذه احلكاية الأ�شا�شية حكايات 

اأخرى، ل نعتربها ثانوية، لأنها تتميز 
بخا�شتني:  

1-التداخل مع احلكاية الأ�شا�شية الأوىل 
التي و�شفاها.  

2-ال�شتقالل الن�شبي عن هذه احلكاية، من 
خالل مكونات �شردية تف�شيلية ل عالقة لها 

باحلكاية الأ�شا�شية.  
تتعلق هذه احلكايات ببع�ص ال�شخ�شيات 

الروائية، وهي تتمحور حول كل من 
احلاجة، وعمر، وكنزة. اأما الكاتب، 

فنالحظ اأن ال�شرد ي�شرد عنه ب�شمري 
الغائب، وي�شتح�شره يف بع�ص املواقف، 

اأو خالل احلوار. وميكن اأن نر�شد اأحداث 
هذه احلكايات واأزمنتها كالآتي:  

حكاية عمر:  
ما�شي احلكاية يرتبط مبراك�ص كمكان، 

واحلدث، هو اغت�شاب عمر لكنزة والفرار 
اإىل الدار البي�شاء وبالعي�ص مع احلاجة، 

التي تدعي اأنه ابنها وهو يرف�ص هذا 
الإدعاء، ويقبل بالعي�ص معها كع�شيق ما 

دام ل يجد جماًل اآخر للعي�ص.  

حكاية احلاجة:  
ما�شي احلاجة يتكون من جمموعة من 
التفا�شيل تر�شدها كالآتي: موت اأبيها 

اليهودي عالقة اأمها اليهودية مب�شلم:  
)ال�شي العربي( اأ�شلمت وتزوجت م�شلمًا 
اختفى من حياتها عملت يف بار العجوز 

ال�شاذ جن�شيًا تزوجته ورثت البار بعد 
موته ا�شرتت عمارتني دخلت يف العالقة 

مع عمر بعد اأن خل�شته من ال�شجن 
بوا�شطة معارفها من رجال ال�شلطة حجت 

اإىل مكة طالبة اأن تنجب وهي العاقر.  
اأما حا�شر احلكاية، فيتكون من حتري�شها 

لعمر على رحال لرتحله من العمارة، ثم 
تعاطفها مع رحال وغنو، ثم كراهيتها 

للكاتب الذي يزورهما با�شتمرار، ويظل 
كل يوم �شاعدًا نازًل على اأدراج العمارة، 

واأي�شًا، ان�شغالها بال�شراب والقوادة 
والعالقة ببع�ص رجل ال�شلطة.  

حكاية كنزة:  
ما�شي احلكاية: تعطلت دراجتها يف 

الطريق اإىل املدر�شة اقرتب عمر و�شاعدها 
على اإ�شالح الدراجة اأحبته اغت�شبها 

ربطها والدها طيلة اأيام هرب عمر ومل 
يتزوجها خرجت من الدرا�شة.  

حا�شر احلكاية: ل تعرف ما تفعل بنف�شها.  
م�شتقبل احلكاية: الرغبة يف البحث عن 

عمر يف الدار البي�شاء.  
على اأننا نعود اإىل مكونات حكاية كل 

من "رحال" و"غنو" لتحليلهما يف اإطار 
اخل�شائ�ص التي تتكون منها كل من 

ال�شخ�شيتني الروائيتني.  

حكاية رحال:  
ونحلل تناميها يف الرواية، داخل طولية 

اخلط ال�شردي، ما دمنا تعر�شنا خللفياتها 
يف املا�شي �شمن احلكاية الأ�شا�شية يف 
الرواية ثقته يف غنو ويقينه باأنها حتبه 

خ�شومته الدامية مع عمر ت�شاحله مع 

عمر ان�شحاب ح�شن من الغرفة التقاء دحو 
باأوروبي �شاذ يف حديقة ال�شندباد عر�ص 

عليه ثروته دحو ي�شرق نقود الأوربي 
تاأثيث البيت املوجود على �شطح العمارة:  
الورق امللون والثالجة وال�شترييو رحال 

يجد متعة خا�شة يف ال�شتماع اإىل الكاتب 
رغم اأنه مل يقراأ له ا�شتدعاء رحال الكاتب 

للبيت خفره للكاتب يف امللهى ومتريره 
لبع�ص البريات جمانًا.  

ونالحظ اأن رحال ينوب عن ودحو يف 
ال�شرد، فهو ي�شرد عنهما ب�شمري الغائب، 
وي�شرد عن نف�شه ب�شمري املتكلم، وبذلك 

فالرواية تقدم لنا حكاية دحو مع الأوروبي 
ال�شاذ جن�شيًا، م�شرودة من خالل رحال.  

حكاية غنو:  
وهي تتحرك يف زمنني: املا�شي واحلا�شر 

الذي يتنامى يف الرواية.  
ما�شي احلكاية: قحبة يف حي مربوكة 

مطرودة من املدر�شة تر�شل نقودًا لعائلتها 
اأبوها ينفق نقودًا على �شيخة يف درب مياًل 

تتعرف على رحال.  
حا�شر احلكاية: حلم تغيري الغرفة 

والزواج من رحال احلاجة تعتربها 
ابنتها ن�شيحة احلاجة بطرد الآخرين 

من الغرفة وتاأثيثها الفتيات يف امللهى 
يحمن حول رحال وهو ل يعريهن اهتمامًا 

الإعجاب بالكاتب اخلروج معه اإىل مقهى 
املونتغمري التكا�شف حول اخليانة ورد 

فعل رحال.  
وبالفعل فاإن حكاية رحال وغنو تتداخل، 

�شواء بني هاتني ال�شخ�شيتني، اأو مع 
�شخ�شيات روائية اأخرى. اإل اأن الرواية 

تلح على ال�شخ�شيات اأكرث مما تلح 
على احلدث نف�شه، بدءًا من اعتمادها 

على تعددية اللوحات التي ت�شردها 
هذه ال�شخ�شيات ب�شمري املتكلم، واإىل 

تخ�شي�ص حيز هام ملكوناتها ال�شخ�شية، 
وذاكرتها، يف الرواية. من هنا تتحقق 

بع�ص التقاطعات بني احلكايات: اأحداث 
معنية تتكرر، من �شرد �شخ�شية لآخر. 

اإىل جانب كون هذه ال�شخ�شيات تعرب عن 
وجهة نظرها يف الأحداث. فهل "بي�شة 
الديك" هي رواية وجهة النظر؟ ل نرى 

ذلك، لأن رواية وجهة النظر، ترتكز على 
حدث معني يتميز بالوحدة، وتختلف 

ال�شخ�شيات يف �شرده انطالقًا من وجهة 
نظرها، على اأن ما لحظناه يف بي�شة 

الديك، هو اأن ال�شخ�شيات ت�شتهيم يف 
احلديث عن املا�شي )ما�شيها( الذي لي�شت 

له عالقة جوهرية باحلدث الأ�شا�شي، 
ومن هنا فاإن "بي�شة الديك" هي رواية 

ال�شخ�شيات، ولي�شت، رواية وجهة النظر.  
ويهمنا اأن نعرف ما هي التقاطعات التي 

تلتقي فيها احلكاية الأ�شا�شية واحلكايات 
الأخرى املجاورة. هناك عنا�شر حكائية 
تتكرر من باب لآخر، بني �شرد �شخ�شية 

و�شرد اأخرى.  
ففي �ص 9 من الرواية مثاًل )ي�شرد الف�شل 
رحال( نعرف اأن احلاجة يهودية اأ�شلمت، 

وهو ال�شيء ذاته التي نتعرف على 
تفا�شيله يف الباب الثاين الذي ت�شرده 
احلاجة. يف ال�شفحة 13، ويف احلوار 

الذي يدور بني رحال وعمر، خالل جل�شة 
ت�شاحلهما، يقول عمر: "اأنا من مراك�ص. 

اغت�شبت فتاة...." وهو احلدث نف�شه 
الذي نتعرف عليه يف الباب اخلام�ص )باب 

احلب يف مراك�ص( الذي ت�شرده كنزة، 
الفتاة التي اغت�شبها عمر. يف ال�شفحة 

12، يقول رحال لعمر." اأعرف اأنك ل�شت 
ابنها بالتبني" وهو ال�شيء الذي يتك�شف 

عنه الف�شالن اللذان ت�شرد اأحدهما احلاجة 
)باب التي وجدت ما اأرادت( وي�شرد الثاين 
عمر )باب الن�شاء( كما اأن حادثة اخل�شومة 

بني رحال وعمر، تتكرر ثالث مرات: 
�شردها رحال ب�شمري املتكلم، حتاور حولها 
مع عمر، ا�شتعادتها احلاجة. ويف �ص 34، 
يقول عمر، وهو يعود اإىل مو�شوع اإدعاء 

احلاجة باأنها تتبناه "اأن بع�شهم يتقول 
علي...". واأي�شًا، فاإن "اعتداء" وكيل 

النيابة العامة، على احلاجة الذي اأدى اإىل 
اإغالق البار، يتكرر مرتني، الأوىل من خالل 
�شرد احلاجة لتفا�شيل حياتها يف املا�شي، 
والثانية يف �ص 56 على ل�شان رحال )بابا 

الكيد(: "يف احلقيقة هناك اأ�شياء كثرية 
حتريين، مثل ال�شمري، العقل، الروح، 

اأين هي هذه الأ�شياء؟ ويف اأي مكان من 
اأج�شادنا توجد؟ واأت�شور اأحيانًا، اأن 

الإن�شان لو ا�شتطاع العثور على مكامنها 
يف اجل�شد حللت الكثري من امل�شاكل 

اليومية، لكف النا�ص عن القتتال فوق 
ال�شطوح، ولأغلقت الن�شاء اأفواههن التي 

ت�شبه املزابل يف حالت الغ�شب، ولعاد كل 
قائد مقاطعة اإىل زوجته وكف عن خيانتها، 

وملا اعتدى وكيل نيابة اأو كومي�شري على 
امراأة م�شكينة بئي�شة تدير بارًا عاديًا...".  

ونالحظ يف هذا املقطع كما اأ�شرنا، اأنه 
يحيل على اإغالق بار احلاجة من طرف 

وكيل النيابة، كما قراأنا يف الف�شل الذي 
�شردته احلاجة نف�شها، ولكننا نالحظ 

اأي�شًا، الإ�شارة اإىل تقرب قائد ا�شني، الذي 
ذهب اإليها عمر وكنزة للتف�شح، كما ي�شرد 

احلادثة )باب احلب يف مراك�ص( على 
ل�شان كنزة:  

بروؤية  ومتتعنا  ا�شني  اإىل  مرة  "ذهبنا 
اخل�شرة والأ�شجار و�شبحنا يف امل�شبح 
هناك، وقدم لنا قائد املقاطعة م�شروبات 

على ح�شابه. كم كان ظريفًا ذلك القائد 
لكن عمر مل يحبه.  

لأن القائد �شكر واأخذ يقرب خيا�شمه من 
نهدي ف�شحبني عمر من ذراعي وعدنا اإىل 

مراك�ص" )31(.  
اإن هذه الثوابت، التي تتكرر بني حكاية 

واأخرى بني �شرد واآخر، تقوم بدور 
تلخي�شي، وكاأنها تهدف عن طريق هذا 

التكرار اإىل تكوين عالقات البنية، بني هذه 
احلكايات املتجاورة لتخرج من الرتاكم 

الكمي احلكائي.  

الروؤية ال�سردية:  
يبدو وا�شحًا، اأن الرواية جتعل 

ال�شخ�شيات هي التي ت�شرد عن نف�شها، 
با�شتثناء الباب الأخري )باب اخليانة( 

الذي يتميز عن الأبواب ال�شابقة 
بكون ال�شارد هنا لي�ص هو اإحدى 

ال�شخ�شيات الروائية، ولذلك نراه ي�شرد 
ب�شمري الغائب، عن اللقاء الذي مت بني 

مقهى  ويف  ال�شارع،  وغنو" يف  "الكاتب 
املونتغمري، حيث يتكا�شفان حول 

خيانتهما لرحال اجلن�شية، وحيث يخجل 
كان  التي  اخليانة  هذه  "الكاتب" من 
مدفوعًا اإليها باإغراءات غنو، اأما هي، 

فتوؤكد له اأن رحاًل لن يغ�شب اإذا ما عرف 
ذلك، لأنها جمرد قحبة.  

واإذن فكل الأبواب ال�شبعة ال�شابقة 
يت�شاوى فيها ال�شارد مع ال�شخ�شية 
يف املعرفة، اأي اأن ال�شارد يعرف عن 

ال�شخ�شيات مثل ما تعرفه عن نف�شها، 
وبذلك تكون هذه الرواية، قد متيزت عن 

روايات حممد زفزاف ال�شابقة، بهذا التميز 
يف روؤية ال�شارد )الروؤية مع( اإل اأننا نبدي 

بع�ص املالحظات، حول خيانة الكتابة 
الروائية لهذه الروؤية ال�شردية:  

1-يخول ال�شجل اللغوي واملعريف الذي 
ي�شتعمله ال�شارد، روؤيته ال�شردية، حيث ل 
تتطابق هذه اللغة مع امل�شتوى الجتماعي 

والثقايف لل�شخ�شيات، وتلجاأ الرواية 
اإىل تربير هذه ال�شتعمالت يف بع�ص 

الأحيان، عندما تن�شبها اإىل الأ�شتاذ. 
ونعطي اأمثلة تبني هذا الرتاوح يف 

ا�شتعمال اللغة عند ال�شخ�شية /ال�شارد، 
بني التعابري ال�شعبية والكلمات التي 

حتيلنا على ثقافة ما:  
اأ-تقول احلاجة لرحال: "هل تعجبك هذه 
احلياة. ماذا �شوف تاأكل. تبداأ اأول الأمر 

ك�شكام. وي�شع الكاتب بني قو�شني )خمرب( 
لي�شرح كلمة �شكام الدارجية )32(.  

ب-يقول رحال: "وكثريًا ما متنيت اأن 
يقع زلزال يف الدار البي�شاء حتى ي�شبح 

عاليها �شافلها و�شافلها عاليها. ولكن 
اأبعد الله عنا ال�شر. اأولئك الكالب �شوف 

ينتف�شون كما تنتف�ص العنقاء من الرماد، 
ويبنون ثروتهم من جديد )33(. فرحال 

ي�شتخدم رمز العنقاء، وهو قواد يف ملهى 
كما ت�شفه الرواية، اأو كما يقدم نف�شه من 

خاللها، وهو اأي�شًا مطرود من املدر�شة ومل 
ي�شل اإىل م�شتوى البكالوريا.  

ج -ونالحظ كيف اأن عمر ي�شتعمل بع�ص 
التعابري التي ترتدد بني ال�شيغ الدارجية 

وبني الإحالة على ثقافة ال�شارد، ونعلم 
اأن عمر هو ال�شارد وال�شخ�شية يف نف�ص 

الوقت: "ملاذا �شميت الن�شاء ن�شاء؟ قال 
والدي: لأن الله ن�شيهن من رحمته. واك.. 
واك.. هذا اأبلغ تعبري �شمعته يف حقهن" 

)34(. ويقول: "اأ�شل كل �شيء يف احلياة 
اأن يبقى النا�ص يف وهمهم يعمهون" 

)35(. كما يقول "احلياة يف مراك�ص متر 
يف بطء وهريد النائب" )36(.  

د-تقول جيجي عن والد رحال: "مل يكن 
�شريرًا ولكنه كان غبيًا وك�شوًل، ل يعمل 
ولو حبة خردل من ذكاء لتحويل بع�ص 

منافع احلياة ل�شاحله" )37(.  
ولقد اخرتنا هذه الأمثلة، لتدل على 

تنوع ال�شخ�شيات: )احلاجة رحال، عمر، 
جيجي( وهي يف هذه الرواية �شخ�شيات 

تت�شاوى مع ال�شارد يف املعرفة، كما 
توهمنا املعرفة، كما توهمنا القراءة 

الظاهرية، اإل اأن هذه ال�شخ�شيات ترتدد، 
كما لحظنا، يف ا�شتعمال �شجل لغوي 

ينتمي اإىل مكوناتها الجتماعية والثقافية، 
اأو اآخر يحيلنا على ثقافة ال�شارد، وبذلك 
تخون الكتابة الروائية روؤيتها ال�شردية 

)الروؤية مع(، التي تكون قد حددتها �شلفًا.  
2-كما اأن الرواية حتفل ببع�ص الإ�شارات 

الثقافية التي ل تتوافق مع املكونات 
املعرفية لل�شخ�شيات، ونقدم على ذلك 

بع�ص الأمثلة:  
اأ-ي�شري عمر اإىل ال�شاعر حممد بن اإبراهيم 

بالإ�شارة التالية: "هم يف مراك�ص يحبون 
�شاعرًا كان ي�شتمهم وميدح اأ�شيادهم" 

  .)38(
ب-تقول جيجي عن غياب والدها 

وو�شعها العائلي: "تركنا وذهب ليعي�ص 
مع قحبة يف درب ميال. من يدفع ثمن 

الكراء ومن يدفع نفقات البيت على اأطفال، 
زغب احلوا�شل ل ماء ول �شجر، كما 

علمني اأ�شتاذ العربية الذي نكحني لأول 
مرة" )39(.  

ج -مرة اأخرى تقول جيجي يف حوار لها 
مع رحال: "زغب احلوا�شل ل ماء ول 

�شجر".  
وي�شع الكاتب بني قو�شني: )تذكرت 

الأ�شتاذ( )40(  
د-يقول رحال: "قال لنا مدر�ص العربية 

ذات يوم: اعمل لرزقك كل اآلة ل تقعدن بكل 
حالة" )41(.  

ه -يقول ال�شارد يف الباب الأخري عن 
الكاتب: "قال لنف�شه هذا اأوان ال�شد. ثم 

حمل الكاأ�ص اإىل فمه واأعادها على ظهر 
الطاولة اأو على ظهر و�شم. ما يهمني 

اإذا ا�شتدت الزمي؟" 42(. وهنا نالحظ 
اأن ال�شارد يحيلنا على الأبيات املن�شوبة 

للحجاج، والتي وردت يف خطبته 
امل�شهورة. والإحالة هنا لي�شت وظيفية، 

ول ت�شتطيع اأن تخدم اأي بعد تنا�شي، 
وكل ما يف الأمر اأن ال�شارد يفرغ 

مقروءاته وذاكرته املعرفية، وب�شورة ل 
ت�شتجيب ل�شرورة ال�شياق ال�شردي.  

3-ما معنى اأن نقراأ يف نهاية الباب الذي 
ت�شرده كنزة: "ومع ذلك، ل بد اأن اأزور 

الدار البي�شاء ول بد اأن اأرى عمر. واأنا 
متاأكدة من اأن عمر هو اأي�شًا يرغب يف 

اأن يراين."  
واأن نقراأ يف الهام�ص، يف اأ�شفل 

ال�شفحة:  
لن  والله  عمرك.  طول  احلمي  ز:  "م. 

ت�شويف عمر يف حياتك يا خوينزة. ما 
اأنت بالأوىل ول بالأخرية. ما كل امراأة 

تتزوج من حتب وما كل رجل يتزوج 
من يحب.." )43(.  

ل �شك اأن م. ز، هول التدخل املبا�شر يف 
الأحداث، من طرف الكاتب، معلنًا عن 

ا�شمه بالأحرف الأوىل، الكتابة الروائية؟ 
وهل ي�شتطيع هذا التعليق، اأن يك�شف لنا 
عن هوية ال�شارد احلقيقية، التي حاولت 

اأن تتخفى من خالل ال�شخ�شية التي 
كانت تتوىل مهمة ال�شرد؟  

4-نقراأ يف �ص 63: "ياأتينا الكاتب اأي�شًا 
يف امل�شاء، اأمرر له بريات جمانًا، اإنه 

ي�شتحق ذلك، لأنه �شديق وهو اأعز عندي 
من اأبي واأمي وبوؤبوؤ عيني. اإنه ي�شتحق 

ذلك لأن راأ�شه عامرة بالعجب. الله الله! 
ما اأروع اأن يرث يف بالدنا اأمثاله. وقال 
ابًا كبارًا، وله واحد  يل اأن يف بالدنا كتَّ

منهم �شديق م�شهور يف العامل ا�شمه 
حممد �شكري يعي�ص يف طنجة.  

اأنا اأريد اأن اأراه قبل اأن ميوت". "حممد 
�شكري! �شاأقراأ ال�شوناتا التي كتب. وملاذا 

ابًا  ل اأقراأ لكتابنا؟ وقال يل اأن هناك كتَّ
اآخرين كبارًا، اإل اأن بع�شهم توقفوا عن 
الكتابة لأنهم تزوجوا و�شغلت زوجاتهم 

كل اأوقاتهم، وزجنهم يف احلياة اليومية. 
البطاطي�ص والآجر والإ�شمنت وال�شيارة 

والأولد" )44(.  
يحيلنا ال�شارد مبا�شرة، على املرجع 

الواقعي، حيث نتعرف على واقع 
الكتاب يف بالدنا، وعلى حممد �شكري، 

ال�شخ�شية الواقعية التي نعرفها جميعًا، 
ومن خالل تفا�شيل حياته اليومية 

ليعمق لدينا ال�شعور بوجوده احلقيقي.  
فما الذي يهدف اإليه الكاتب من وراء هذه 

الإ�شارة املرجعية، وما عالقتها بالبنية 
احلكائية اإننا نزعم اأن هذه الإ�شارة، 

ت�شيء لنا كثريًا من اجلوانب، للدخول 
يف عالقة مع "الكاتب" ك�شخ�شية يف 

الرواية، �شيما يف حالة التقابل مع هذه 
الإ�شارة املرجعية.  
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حممد حنون

manarat
رئي�ض جمل�ض الإدارة

رئي�ض التحرير 

علمنا اأن الغجر خيموا هذه املرة يف الغابة. ياأتون 
مرتني اأو ثالثا يف ال�شنة. يتوقفون قليال، اأ�شبوعا 

اأو اأ�شبوعني ثم ين�شرفون اإىل مكان ل نعرفه، لي�ص 
لهم مقر يعودون اإليه بال�شبط مثلما قد تفعل الطيور. 

ين�شبون بع�ص اخليام، وقد ل يفعلون. بل ينامون 
يف جوف �شياراتهم الكبرية العتيقة من �شنع اأمريكي. 

يعلقون ثيابهم على نوافذ تلك ال�شيارات واأغطيتهم 
فوقها. واأحيانا على حبل م�شدود بني �شيارتني، اأو بني 
�شيارة و�شجرة. هذه املرة حطوا يف الغابة. قال حمو:

- اإن عددهم كثري. ولي�شو قذرين مثل اأولئك الذين 
�شبق اأن �شاهدناهم.

قال َعّدي:
- هل معهم بناتهم اجلميالت؟.

قلت:
- اإنهن جميالت رائعات، لكن كيف احل�شول على 

واحدة منهن؟
رد حمو:

- الأمر �شهل. ربطة من الكيف. اإنهن يحبنب ذلك كثريا.
- اإنهن ل يتح�ش�شن، بل ي�شربن النبيذ.

- ل. هناك من يردن ذلك. �شوف ترى، اإنهن جميالت 
برغم اأنهن قذرات.

- لي�ص اأقذر من اأختك احلافية القرعاء.
- ل ت�شتم اأختي.

- اأختك قمر الزمان.
- لي�شت غجرية على كل حال.

قال عّدي:
- رائحة الغجريني كريهة. تزكم الأنوف من بعيد. ل 
�شك اأنهم يكرثون من اأكل حلم اخلنزير. يقال ان اأكل 

حلم اخلزير يكرث من ال�شنان.
- كثري من النا�ص م�شننون ول ياأكلون خرنيرا. ولد 
ال�شرقاوية اأزفر كذئب برغم اأنه مل ياأكل خنزيرا قط.

قلت:
- ماذ يهمنا نحن من كل ذلك. املهم عندنا هو احل�شول 

على واحدة من بناتهم. انهن �شمراوات وجميالت 
وذوات �شعر اأمل�ص واأ�شود. اآه. كم اأحب اأولئك 

الفجريات! 
- ياليت لو كنت واحدا منهم!

- اإنهم ل يقبلون اأحدا. مثل اإليهود.
- يقال اإنهم كانوا عربا م�شلمني مثلنا. ولكن الله 

م�شخهم. فهم ل يعبدونه.
وقالت والدة املختار، وهي تهوي عليه بع�شا ما بني 

الكتفني:
- اأنت ل تريد اأن تفرتق عن ولد فالنة وفرتالنة 

وكريطة وزعطوطة. �شياأخذونك هذه املرة اأي�شا عند 
اأولئك الكفرة املت�شخني القذرين الذين اأخرجهم الله من 

رحمته ول ندري من اأية قاهرة كحالء ياأتون.
حتمل املختار ال�شربة و�شتم اأمه ب�شوت مل ن�شمعه، 

وابتعد عنا وعنها وهو يحفر الرتاب بقدمه مثل 

حيوان مهتاج. كانت والدته ما تزال تتحدث وقد 
التقطت الع�شا التي اأفلتت من يدها:

- املو�شم املا�شي يا ابن الكلب. كاد زنطيطك يقطع، 
واأ�شابه جرب وقيح، لأنك تقرتب من ن�شائهم.

اأخذنا ن�شحك.
- اإنهم ي�شحكون منك. يدفعونك اإىل الهاوية 

ويرتاجعون.
م�شت نحو بيتها وهي تزحف. قذرة، حافية، قدماها 

مت�شختان. ول اأحد يدري فيما اإذا كان الله يف ال�شماء، 
قد طردها من رحمته مثلما قالت عن اأولئك الغجر. هل 

حقا كل قذر حايف القدمني مطرود من رحمته؟ نحن 
اأي�شا كنا حفاة واحد منا ي�شع حذاء ن�شويا، التقطه 
من مزبلة ما، لونه اأحمر فاقع لمع مثل تلك الأحذية 

التي ت�شنعها الن�شاء اللواتي مل يخرجن من رحمته، 
وهن ي�شتعدن لل�شهرات. لكنها توقفت جنب �شور 

يكاد ي�شقط، �شور مل�شق مب�شامري واأعمدة خ�شبية 
هزيلة وعلب ق�شديرية ب�شطت ودقت حتى �شارت 

األواحا.طقطق ال�شور. كادت ت�شقط مع ال�شور، لكنها 
حتاملت على نف�شها وو�شعت يديها على خا�شرتيها. 
انح�شر ثوب ق�شايتها، فاأبان عن �شاق عجفاء، مغطاة 

بالر�شو�ص والكدمات. الع�شا كانت بني �شاقيها 
مائلة، �شبه مغرو�شة يف الأر�ص، متجه راأ�شها نحو 
الرحم. تقول كالما قبيحا وتنعتنا باأننا اأبناء لآباء 

لي�شوا رجال، واإمنا هم �شيء اآخر، �شيء قبيح وعيب. 
و�شفت اآباءنا ب�شيء لو �شمعوه منها لقتلوها اأو 

اقتتلوا فيما بينهم، لأن اإطالق تلك ال�شفة على العرب 
وامل�شلمني فيه هدر لكرامتهم، والعرب وامل�شلمون هم 

اأكرث النا�ص حفظا على اأ�شياء معينة يف الدنيا. وهم 
ل ي�شبهون الفرن�شيني والأملان والأمريكيني واليهود. 
فهوؤلء اأجنا�ص والعياذ بالله. وقد اأعطاهم الله الدنيا 

ليعطينا نحن الآخرة. وقتل فيهم تلك الأحا�شي�ص التي 
نقتل نحن من اأجلها اأو نقتتل. لذلك انتف�ص عّدي وقال 

انه �شيذهب ويغت�شبها اأمام ابنها، فقلنا ذلك ل يليق 
بنا ول به، والأوىل اأن يفعل ذلك ابنها اإذا كان رجال 

حقا، ولي�شت فيه تلك ال�شفة التي و�شفت بها اآباءنا. 
اختفت عن اأب�شارنا بعد اأن قالت كالما اآخر مل ن�شمعه. 

ان�شم اإلينا ابنها وقال وهو ي�شري اإىل ما بني كتفيه:
- اإنها حمقاء. ل تهتموا بها.

- ولو كانت اأمي لعرفت كيف اأوؤدبها، غري اأنها كانت 
على حق، لقد ف�شحتك ذهبت خفية منا عند الغجر يف 

املو�شم املا�شي.
- اإنها تخرف فقط لقد ح�شل ذلك يف مكان اآخر.

- هذا غري مهم. ل بد اأن ندبر ربطات من الكيف، 
ونذهب اإىل الغابة، حيث يختم الغجر.
- قيل اإنهم يتحدثون اللغة ال�شبانية.

- ميكنهم اأن يكونوا ا�شبانيني. فالأ�شبان عام اجلوع 
كانوا يعي�شون على لنب املاعز، ويعي�شون على بيع 
ال�شورو اإذا ما توافد الدقيق. اإنهم اأي�شا فقراء مثل 

العرب وامل�شلمني، وهم كذلك، لأنهم اأقرب اإلينا يف 
الدم، ورمبا دخلوا اجلنة معنا. 

عندما علم من هم اأ�شغر منا بنباأ وجود الغجر، 
حاولوا اأن يلت�شقوا بتالبيبنا مثل لعنة خبيثة. لكننا 

عرفنا كيف نتخل�ص منهم، ومن الأكيد اأن ولد للة 
الن�شاء �شيكون قد �شبقنا اإىل الغابة. فهو يفعل اأ�شياء 

اأكرب من �شنه، وميكنه اأن يناف�شنا يف كل ما يخطر اأول 
يخطر لنا على بال. اخرتقنا الأزقة املحفورة واملرتبة، 
املغطاة بجلطات املياه العفنة، لأنه مل تكن هناك جمار 
للمياه. كنا م�شينا نحو ن�شف �شاعة حتى اأ�شرفنا على 
الغابة، وعندما جتاوزنا الطريق املر�شفة املخ�ش�شة 
لالأوتوبي�ص، لحت لنا اأ�شباح �شيارات وب�شر واأبقار 

وماعز. يف احلقيقة ملا اقرتبنا منهم مل تكن هناك اأبقار 
ول ماعز : قال حمو:

- اإن عددهم لي�ص بالقدر الذي كنا نت�شور.
- ميكن اأن يكون هناك اآخرون متفرقون يف الغابة

- اإنهم ل يتفرقون اأبدا. ل يحلون ول يرحتلون اإل 
جماعة.

- ميكن اأن يكونوا داخل اخليام.
اأ�شار اإىل بع�ص اخليام املنت�شرة هنا وهناك، مربوطة 

اإىل جذوع الأ�شجار. 
قال املختار:

- يجب اأن نتظاهر باأننا موؤدبون حتى ل يحرت�شوا 
منا.

قال َعدي:
- انظروا اإنه الكلب ولد للة الن�شاء. يجر معه طفلني 

اآخرين.
وقف بعيدا ينظر اإلينا يف خوف، �شدره عار وكان 

يرتدي فقط ن�شف �شروال، رميته بقطعة حجر واأنا 
اأ�شتمه. جتنبها وكادت ت�شج راأ�ص اأحد ال�شبيني.

قال حمو:
- دعوين اأذهب لأغت�شبه. اإن ذلك اجلرو القذر ي�شتحق 

كل ذلك.
قلت:

- اتركه. اأنه لن يقرتب اأكرث.
قال املختار:

- يجب اأن نتفرق حتى ل نبعث يف الغجربني ال�شك.
- �شحيح. اأنهم ي�شكون يف اأدنى املخلوقات. ل 

يبيعون لهم ول ي�شرتون منهم.
- لي�ص �شحيحا اإنهم يبيعون للنا�ص بع�ص الأ�شياء 

الغريبة. واأحيانا ي�شرتون منهم ما يقتاتون به. اإذا ما 
نفدت ياأتون بها معهم. قلت " يجب اأن نفرتق اإذن"، ثم 

تفرقنا، ذهبت وانبطحت قرب اإحدى اخليمات حتت 
ظل �شجرة وارفة جدا. الآخرون، كل واحد منهم اأختار 
طريقته للتقرب من الغجر، تظاهرت بالنوم، فاأح�ش�شت 

باأحد كالبهم يلعق قدمي احلافيتني. اأ�شبت برعب 
لكني مل اأ�شحب قدمي للتو حتى ل اأثري الكلب. فين�شب 

اأنيابه يف �شاقي اأو يف مكان اآخر من ج�شدي. نطت 

�شفدعة بالقرب مني على احل�شائ�ص التي تنبت بكثافة 
عند اأ�شل ال�شجرة. راآها الكلب فتخلى عني، والتحق 

بال�شفدعة. اأخذ يناو�شها باأظافره وهو يهر هريرا 
خافتا. ظل يفعل ذلك طويال حتى �شارت مثل جلدة 

وقد متزقت اأمعاوؤها وتعفرت بالرتاب. �شكن الكلب. 
ثم قعد بالقرب من بقاياها. كان ينظر الآن اإىل الأمعاء 

واىل القوائم التي حتملت �شربات اأظافره املتالحقة 
فلم تتف�شخ. �شقطت بلوطة على راأ�ص الكلب فهرب ثم 

نبح. وان�شحب اإىل مكان اآخر خلف ال�شيارة، وكان 
�شراخ الغجر يرتفع هنا وهناك، كاأمنا يت�شاجرون. 

راأيت ولد للة الن�شاء من دون ال�شبيني يقرتب مني، 
فقلت له:

- يا كلب، اإذا مل تعد اإىل بيتكم، فان ما �شاأفعله لك لن 
اأقوله حتى اأفعله.

قال مب�شكنة وجنب.
- تعال انظر هناك. لقد خرجت بع�ص الغجريات، اإنهن 

يطبخن �شيئا ما.
- اأين؟

- هناك، وراء تلك اخليمة.
التحق بي عدي:

- لقد جتولت قليال، اإنهم كثريون كما مل نكن نت�شور. 
لقد وجدت بع�شهم يلعبون الورق. اقرتبت منهم 

فابت�شموا يل وحتدثوا اإيل لكني مل اأفهم ما يقولون 
راأيت غجريا عاريا متاما يفرغ على ج�شمه �شطال من 

املاء البارد، والآخرون ل يهتمون به اإطالقا
- ل يخجلون من فعل ذلك، فهو �شيء عادي عندهم. هل 

اأنت متاأكد اأن اجل�شد العاري مل يكن ج�شد امراأة؟
- هل متزح؟ اإن ج�شمه يف حجم ج�شم بغل، و�شاربيه 

يف كثافة ذيل حمار.
قلت: اأين اختفى املختار وحمو؟

- ل اأدري. ل �شك اأنهما عرثا على �شيء. اأوهما ممددان 
الآن حتت اإحدى الأ�شجار. يرقبان الغجر عن بعد 

اأو عن قرب ككلبني، ينظران اإىل طعام مل ي�شتطيعا 
احل�شول عليه.

- نذهب للبحث عنهما. املختار له قدرة خارقة يف 
احل�شول على الغجريات، مثلما كانت له القدرة على 

ا�شطياد الذباب يف اجلامع.
م�شى عدي اأمامي، واأخذنا نخرتق جماعات الغجر 

املبثوثة على طول م�شاحة متو�شطة الكرب. كانت 
بع�ص الأباريق واملواعني من�شوبة على جمامر اأمام 
اخليام، وقرب ال�شيارات الأمريكية العتيقة. اختفى 

ولد للة الن�شاء عن �شبعا، اختفى ال�شبيان كذلك، 
كانت بع�ص العيون تنظر اإلينا وتبت�شم. وبع�شها ل 

يعرينا اأدنى اهتمام. جاء غجري �شغري واأعطاين 
ن�شف برتقالة. كان للربتقالة طعم خا�ص، لذيذ ب�شكل 

ل يت�شور. اأعطيت قليال من ن�شف الربتقالة لعدي، 
التهمه ب�شرعة. رك�ص الغجري ال�شغري جهة اخليمة. 
فخرجت اأمه، يف ثياب مزرك�شة ومفتوحة عند ال�شدر 

يظهر ثدياها و�شعرها الأ�شود الفاحم يكاد يغطي 
وجهها. ومع ذلك ظهر بريق عينيها وابت�شامتها 

الرائعة. لكنها �شرعان ما اختفت. 
وقال عدي:

- يا الهي! كيف احل�شول على مثل تلك اجلميلة؟
- لن حت�شل عليها، حتى ولو قطعت اأ�شابع يديك من 

اأجلها.
- اإنها جميلة حقا.

- اأجمل من مالك. هيا نكمل البحث عن املختار وحمو.
ا�شتمررنا يف اجتياز وتخطي بع�ص احلبال املربوطة 
يف كل مكان. كنت اأت�شاءل، كيف ميكن يل اأن اأ�شتميل 
غجرية واحدة. واأنا ل اأعرف لغتها. باأية لغة اأحتدث 

اإليها؟. املختار يعرف كيف يتحدث بيده وراأ�شه 
وعينيه. انه حاذق يف ذلك. مثلما كان حاذقا يف 

ا�شطياد الذباب. مل نعرث لها على اأثر، ول �شك اأن ولد 
للة الن�شاء ذهب هو الآخر ليبحث عنهما. كل �شيء 

ممكن. ما ميكنه اأن يخطر على بالنا ميكنه اأن يخطر 
على بال ولد للة الن�شاء. ذلك �شيء غريب، لكنه 

حقيقي، وتكرر مرارا. انه ي�شم نوايانا، عندما يركز 
نظراته فينا ونحن نتحدث. تلمع عيناه بربيق عجيب 

حتت حاجبيه الكثيفني. كان له وجه ي�شبه ال�شاحر، 
وقال عدي:

- بعد قليل �شوف ياأتي ولد للة الن�شاء. ويخربنا عن 
املكان الذي اختفى فيه املختار وحمو،

- ي�شتطيع اأن يفعل ذلك، اأعرفه جيدا. لكنه لو 
اأتى وحده، ملاذا اأخذ معه ال�شبيني؟ �شوف يف�شد 

اأخالقهما. انه ماهر يف اكت�شاف اأي �شيد مثل 
ال�شلوقي.

يرتفع اللغط ترتفع ال�شحكات، ويف مكان بعيد 
ي�شمع بكاء طفل غجري. غريب! حتى بكاء اأطفالهم 

ي�شبه بكاء اأطفالنا. عويل هذا الطفل ي�شبه عويل اأخي 
ال�شغري، عندما متتنع اأمي عن اإعطائه ريال لي�شرتي 

به نفاخة. وما اأكرث النفاخات التي كان يفرقعها يف 
الف�شاء كما لو كان يتعمد ذلك. فتهرع اإليه اأمي:" يا 

ابن العريان، هل فطمتك على نفاخة؟ هاك!" وت�شربه 
باأي �شيء يوجد بالقرب منها �شواء كان حذاء، وما 

اأقل الأحذية يف البيت، اأو م�شطا اأو نافوخا. فريتفع 
عويله �شواء اأ�شيب اأو مل ي�شب. عويل ي�شبه عويل 

هذا الطفل الغجري الذي ي�شرخ الآن يف مكان بعيد، 
غري اأين ل اأدري كيف يوؤدب الغجر �شغارهم.

هل ي�شربونهم. كذلك بالنوافيخ والأم�شاط واملجامر 
والأحذية؟ توقف عدي، واأخذ ين�شت اإىل لغط داخل 
اإحدى اخليام. نظر اإيل كما لو كان �شيقول يل �شيئا 
مهما. لكن ماذا يف اإمكانه اأن يقول يل؟ فهو ل يعرف 
لغتهم. اأوهمني بحركاته تلك وهو ين�شت اإليهم اأنه 

ي�شتطيع اأن ي�شرح يل ما يدور داخل تلك اخليمة. 
اأطل راأ�ص غجري، فخفنا منه، كان كتفاه العري�شان 
يوحيان باأنه ي�شتطيع اأن يه�شر ثالثة من اأحجامنا. 

م�شى عدي اأمامي خائفا:
- هيا، قبل اأن يلحق بنا هذا الوغد.

قلت : ا�شمع يا عدي. عندي فكرة. ل بد اأن املختار 
وحمو ذهبا اإىل العني.
- وماذا يفعالن هناك؟

- اإن املكان ب�شجره الكثيف ي�شتطيع اأن يخفيهما 
عن الأنظار. ل بد اأنهما راودا غجربة اأو غجريتني. 

وذهبا اإىل هناك ليح�ش�شاهما.
- �شحيح. هذه فكرة جيدة. ذلك ما يفعله املختار 

دائما. انه يف�شل الأماكن اخلالية واملعزولة.
تركنا اخليام وال�شيارات خلفنا ، م�شينا يف طريق 

مرتب يتعرج بني الأ�شجار، النباتات واحل�شائ�ص 
على جانبيه، طريق �شوته اأقدام الب�شر، وحوافر 
الدواب. ميتد هذا الطريق حتى يبلغ العني. كنا 

نحرق قطع الكاوت�شوك ونطلي بها �شيقان بع�ص 
النباتات، ونغر�شها حول العني حتى تقع تلك 

املخلوقات ال�شغرية مرتع�شة مرعوبة يف اأيدينا. 
وحول العني �شجر كثيف ل ي�شبه �شجر البلوط ول 

يعطي ثمرا. 
وقال عدي:

- انظر. ولد للة الن�شاء مرة اأخرى.
كان واقفا خلف جذع �شجرة، وقد ترك ال�شبيني يف 

مكان ما رمبا. ينظر الينا مثلما تنظر الأرنب اإىل 
ال�شياد قبل اأن تفر، ينظر يف خوف، ويف حتد اأي�شا.

قلت لعدي:
- ل يهم. رمبا يكون قد اكت�شف وجود املختار وحمو.

ناديت عليه. اأخذ يتقدم منا يف توج�ص. وقف بعيدا 
عني بب�شعة اأمتار. حك اأنفه الذي الت�شق باأرنبته 

خماط. وتوقدت عيناه حتت حاجبيه الكثيفني قال 
وهو ي�شري اىل جهة العني.

- اإنهم هناك.
- من هم؟

- املختار وحمو والغجر.
قلت لعدي:

- اإن ما يخطر لهذا امللعون �شيء غريب. اأمل اأقل لك؟ 
ما نفكر فيه، يكون هو قد فعله.

قلت: هل معهما بنات؟
- نعم. معهم بنات. كما اأين راأيت بع�ص الغجر 
الذكور يحومون حول العني. تركناه جامدا يف 

مكانه. ول �شك اأننا �شنجده قد �شبقنا اإىل العني. وقد 
ي�شل عن طريق ل نعرفه نحن. ي�شتطيع اأن يفعل كل 

�شيء لأنه ولد للة الن�شاء. وكل ما ميكنه اأن يخطر 
اأول ل يخطر على بال اإن�شان، يخطر على بال ولد للة 
الن�شاء. اقرتبنا من العني. كانت الأ�شجار املحيطة بها 

كثيفة، ق�شرية ومت�شابكة. مل نر الغجر الذكور، ومل 
نر اأحدا. قلت لعدي:

- ل بد اأنهما ح�ش�شا الغجريات
- ول بد اأنهما فعال بهن ما �شاءا.

- يجب األ نفاجئهما. �شوف نتج�ش�ص عليهما.
ت�شورت خرير ماء العني الهادئ، والع�شافري وهي 

ترف باأجنحتها ب�شعوبة بني �شيقان الأع�شاب املطلية 
بالكاوت�شوك املحروق، حتى ت�شغط عليها اأكفنا، 

فينب�ص ج�شدها ال�شعيف ويرتع�ص دافئا يف الكف. 
يحرك الع�شفور ال�شغري راأ�شه وينظر مينة وي�شرة. 

وقد ي�شدر �شوتا رمبا كان ا�شتنجادا. 
وقال عدي:

- نذهب من الناحية الأخرى، رمبا يكون ذلك اأف�شل. 
ول يكون فيه مفاجاأة لهما.

قلت:
- لنتفرق يكون ذلك اأح�شن.

اختفى عني حلظة. ذهبت من اجلهة الأخرى، وراأيت 
العني. مل يكن هناك اأحد. كان املاء يلمع حتت اأ�شعة 

مت�شربة من بني العرائ�ص والأغ�شان. ومل يكن هناك 
اأثر لب�شر. كانت هناك علبة مربى فارغة و�شدئة، 

وفردة حذاء قدمية ممزقة ومل يكن هناك اأثر لب�شر. 
ل �شك اأنهم هنا اأو هناك بني الأ�شجار. املختار يكون 

دائما حذرا يف مواقف مثل هذه. �شمعت �شوت 
اأغ�شان �شغرية تتك�شر. ذهبت جهة ال�شوت. راأيت 

عدي ي�شري بتل�ش�ص. حمنيا قامته بني الأغ�شان. 
وهو يدفعها بكفه. �شحت فيه فالتفت اإيل:

- اأنت؟
- نعم. مل اأجد اأحدا.

- واأنا اأي�شا. 
- ل بد اأن نبحث عنهما. ل ميكن اأن تكون الأر�ص قد 

ابتلعتهما.
- كل �شيء ممكن وقوعه. اأر�ص العني م�شكونة.

- ا�شكت ت�شكنك جنية!
اأخذنا ندور يف املكان، حول العني، غري م�شدقني 

اأنهما يكونان هنا.هل تخطئ فرا�شتنا؟ ثم اإن ولد للة 
الن�شاء ل يكذب. وقال عدي:

- ل بد اأن نعرث عليهما.
م�شينا يف اجتاه اآخر، غري الطريق الذي اأتينا منه. 

وكانت ح�شائ�ص يف املكان، ت�شتطيع اأن تغطي ن�شف 
قامة الإن�شان. ح�شائ�ص ونباتات ال�شرخ�ص، ذات 
الأوراق التي ت�شبه املنا�شري، توقف عدي، واأخذ 

يرهف ال�شمع:
- اإنهم هناك. من غري �شك. هل ت�شمع؟

- مل اأكن اأ�شمع �شيئا.
- احرت�ص. لقد �شمعت �شيئا كال�شحك.

اقرتبنا قليال. التقطت اأذناي بالفعل اأ�شواتا 
اآدمية. بعد ذلك راأيت غجرية �شابة تقف و�شط حقل 
ال�شرخ�ص، وهي تلقي ي�شعرها الأ�شود اإىل اخللف. 

مل ترنا. عادت لالختفاء مرة ثانية. قلت:
- ترى ماذا يفعلون هناك الآن؟

- اإنهما يتح�ش�شان.
- هل نلتحق بهما؟

- ل. لي�ص الآن.
- اأين اأريد اأن اأحت�ش�ص معهما.

- ل تفعل. اإن املختار وحمو، يعرفان اأننا هنا. �شوف 
يناديان علينا يف اللحظة املنا�شبة.

راأيت حرباء �شغرية، تعرب عند قدمي ببطء. خفت 
منها، لأنها توقفت واأخذت تنظر حواليها ببالدة. 
اأم�شكت بعود، و�شغطت به على ظهرها، قاومت 

ببالدة كذلك. قال عدي:
- دع عنك تلك القذارة. اإخ. تفا!

واأ�شاف عدي وهو ي�شرئب بعنقه:
- انظر هناك غجري!

نظرت حيث اأ�شار. كانت قامته طويلة فارهة. وجهه 
اأ�شمر ملوح. كانت مالحمه �شارمة. يقف بعيدا 

وين�شت. هل هو الآخر يتح�ش�ص معه؟ وقال عدي:
- اإياك اأن يكت�شفنا.

راأيناه يخرج �شكينا كبريا من حتت حزامه. �شار 
بحذر جهتهما. ل بد اأنه حت�ش�ص و�شوف يرتكب 

جرمية. �شرخ عدي يف رعب:
- حمو!

اأطلت روؤو�ص من حقل ال�شرخ�ص. اهتاج الغجري. 
�شوت ال�شكني جهتنا، ثم جهتهما. احتار يف اأي جهة 

يطلقها، كان يرك�ص ويتعرث بني النباتات، �شقط 
مرات، وهو يتم�شك مبا اأمامه اأو حوله، راأينا حمو 

واملختار يفران، والفتيات الثالث ظللن جامدات يف 
مكانهن. كنا نرك�ص ونرك�ص و�شط الغابة.

توقفنا يف مكان معني ن�شتعيد اأنفا�شنا. قال حمو:
- لو مل تكن معه ال�شكني؟

رد عدي: 
- ماذا كنت �شتفعل؟ انك اأجنب من دجاجة. لنذهب قبل 

اأن ينادي على الغجر الآخرين وقال املختار: كانت 
تلك الق�شرية رائعة.

قلت اأنا: 
- �شوف نتفرج عليك، عندما ت�شاب بذلك ال�شيء.

ف���ي ال��غ��اب��ة
حممد زفزاف




