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إشكالية املوت يف قصص ثالث

إشـكاليـة الـمـوت فـي قـصـص ثـــالث
)(دراسـة مـقارنة
إحسان بن صادق بن حممد اللواتي

:املستخلص
 األوىل قصة فارسية تعود إىل القرن السابع اهلجري (الثالث:تسعى هذه الدراسة املقارنة إىل تقصي إشكالية املوت كما تتجلى يف قصص ثالث
 يوسف إدريس وعبد السالم: واألخريان قصتان عربيتان لألديبني العربيني،عشر امليالدي) لألديب اإليراني املعروف سعدي الشريازي
.العجيلي
ّ
إن اجلامع األساس بني هذه القصص املختارة – على اختالف بيئاتها وأزمنتها وتفصيالت أحداثها وشخصياتها – هو احلضور الواضح لثيمة
ً
ّ  األمر الذي يدل بوضوح على أن،«املوت» يف كل منها
دوما أعظم من كل الفواصل الصغرية و الكبرية اليت قد
اهلم املشرتك اإلنساني يكون
ً  ويدل،تفصل البشر بعضهم عن بعض
أيضا على املوقع املهم الذي ميكن لألدب املقارن أن يتبوأه يف جمال ترسيخ التفاهم املشرتك وجتذيره
.بني الشعوب
ّ وتطمح هذه الدراسة إىل
ً معا؛ لتوقف قارئها على كيفية تضافرهما
ً تتبع هذه الثيمة من اجلانبني املضموني والشكلي
معا يف سبيل الوصول
. وتتغاير يف بعضها، تتفق يف كثري من تفصيالتها،إىل رؤية فنية مشرتكة يف القصص املدروسة
 التفاهم املشرتك، األدب املقارن، القصة، الثيمة، إشكالية املوت:الكلمات املفتاحية

The Question of “Death” in Three Stories: A Comparative Study
Ehsan Sadiq Mohammed Al Lawati

Abstract:

This comparative study aims to trace the complexity of the notion of “death” as depicted in three different stories representing two different cultures and two different historical periods. The first one is a story from Persia,
dating back to the seventh Century AH (13th Century AD), by the well- known Iranian writer Sa’di Al-Shirazi. The
other two were written by the two Arab writers; Yosuf Idrees and Abdu Salaam Al ‘Ojaily.
The presence of “Death” as a theme in these three stories constitutes a distinctive and common feature that cuts
across these three stories despite the differences among them in terms of setting, time, details and characters.
This, in turn, vividly demonstrates that human beings have a common concern irrespective of differences. This,
consequently, proves the prominent role played by comparative literature in enhancing, and cementing common
understanding among human beings and, therefore, making it firmly rooted in them.
The study also aims to focus on this theme at two levels; the implicit and the explicit. The main objective is to
make the reader become fully acquainted with how these two concerted levels lead to a common artistic vision
in the three stories in spite of their differences in terms of content and details (i.e. setting, time, character, etc.).
Keywords: Question of Death, Theme, Story, Comparative Literature, Common Understanding
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إحسان اللواتي

املقدمة

الفرس يف هذه احلقبة امتازوا بالروح الصوفية القصصية والفكرة

هذه الدراسة املقارنة تتناول ثالث قصص قصرية ،ينتمي ُك َّتابها

الفلسفية» (التوجني.)189 :1995،

إىل بيئات ثالث خمتلفة فيما بينها ،وإن كانت كلها واقعة ضمن

وهذا االختالف يف درجة الثراء بني السطح والباطن ،أو بني احلاضر
والغائب ،هو الذي جيعل هلذه القصة َألقها ورونقها اخلاصني.

والقصتني األخريني ما يقرب من سبعة قرون من الزمان ،األمر
ً
تباينا غري
القراء – نتوقع منذ البدء
الذي ينبغي أن جيعلنا – حنن
ّ

والقصتان األخريان اللتان تتناوهلما هذه الدراسة ،تنتميان
ِّ
«الشباك»
إىل األدب العربي احلديث .فالقصة الثانية هي قصة

قليل يف طبيعة النظرة إىل األمور يف هذه القصص ،ونتوقع أكثر،
ً
ً
واضحا يف تقنيات القص املعتمدة وطبيعة التشكيل الفين
اختالفا

لألديب السوري الدكتور عبد السالم العجيلي(***) ،وهي واردة يف
جمموعته القصصية «قناديل إشبيلية» .أما القصة األخرية فهي

يف كل من هذه النصوص الثالثة .ومع كل هذا ،فإن هذه القصص

قصة «أنا سلطان قانون الوجود» لألديب املصري الدكتور يوسف

تشرتك فيما بينها يف غري نقطة ،كما سيتضح من خالل التفصيل

إدريس

 ،وهي واردة يف جمموعته القصصية اليت حتمل العنوان

اآلتي.

نفسه.

املنظومة الشرقية اإلسالمية ،ويفصل بني القصة األوىل منها

(****)

وإذا كانت املقارنة بني اآلثار األدبية «دون أي هدف آخر سوى
ّ
التنعم جبماله ولذته» (تيغم ،د.ت ،)19:فإن
إثارة الفضول األدبي،

مضامني القصص الثالث (عرض عام):

الدراسة احلالية تزعم لنفسها أنها تسعى لتجاوز هذا اهلدف ،ال لكي

قصة «دو مسافر» لسعدي تدور حول شخصني مسافرين ترافقا

تزعم وجود تأثري وتأثر بني النصوص اليت تتناوهلا ،وال حتى

يف سفر لعدة أشهر ،وخالل مدة السفر هذه يتبني لكل منهما

لتدرس التطور التارخيي يف تناول األدب لثيمات حمددة أو العتماده
ً
أمناطا معينة من التشكيل ،فمثل هذا املنهج التارخيي قد جتاوزته

أنهما ال خيتلفان يف بنيتيهما اجلسمانية فحسب ،بل يف رؤيتهما
للحياة واملوت وقيمتهما ً
أيضا؛ األمر الذي يرتك أثره – بال شك – يف

الدراسات املقارنة اليوم ،ومت التحول منه إىل ما يسمى «أدبية األدب»

سلوكهما اخلارجي ً
أيضا .فالشخص األول كان طويل اجلسم وقوي

(املناصرة .)22 :1996 ،ولكن الدراسة احلالية تسعى إىل وضع اليد

البنية ،وكان يأكل كثريًا ويشرب كثريًا ويتمتع بطيبات احلياة ما

على نقاط االشرتاك بني القصص الثالث اليت تدرسها ،على الرغم
ً
ً
ً
ً
ً
واجتاها،
ووعيا
ثقافة
وزمانا واختالف مؤلفيها
بيئة
من اختالفها

وسعه ذلك ،حبجة أن الدنيا ال تستحق أن حيافظ اإلنسان عليها
ً
صحيا .أما الشخص اآلخر فكان على عكس
باحلرص على سالمته
صاحبه ،ضعيف البنية اجلسمانية ،يقتصد ً
دوما يف مأكله ومشربه

مؤشرا من املؤشرات على أن «عاملية» األدب إمنا هي
لتكون بذلك
ً
ً
بإنسانيته أوال ،من خالل تطلعه إىل اهلموم اإلنسانية وتوجسه من

حتى ال ميرض وحتى يعيش معافى.

كل ما ُيقلق النفس البشرية .بذا يلتقي أدبنا العربي املعاصر ،دون

بقي املسافران يسريان ً
معا ،دون أن يتمكن أحدهما من إقناع

أن يفقد صبغته العربية ونكهته احمللية ،باآلداب العاملية اخلالدة،

صاحبه بوجهة نظره إىل األمور ،حتى انتهى بهما املسري إىل مدينة

داع إىل ما ُيالحظ لدى بعض األدباء
ويعتز بأن يكون بينها ،دومنا ٍ
َّ
تنكر للروح احمللية واهلموم الشعبية ،بدعوى
املعاصرين من

من املدن ،مل يكونا يعرفانها .كانت األوضاع يف هذه املدينة يف أشد
اضطراب؛ فقد كان أهل املدينة يف أوج ثورتهم ضد حاكمها الظامل،

تفضيل االهتمام بالقضايا «العاملية»!

وكان هذا احلاكم قد أمر جنوده وعساكره مبالحقة الثائرين

وأحسب أن البحث يف اآلداب املختلفة عما هو «عاملي» ،بالبحث

ً
مجيعا يف هرج ومرج
واملشكوك بأمرهم أشد مالحقة ،وكان الناس

عما هو «إنساني» ،هلو ُبعد من األبعاد اليت ينبغي أن تكون حمل

وفوضى نتيجة تأزم األوضاع.
ِّ
جينبا نفسيهما خطر املعركة ،لكنهما مل ُيفلحا،
أراد املسافران أن

مل يتفقوا بعد على حتديد أبعاده واجتاهاته ،إىل الفروقات فيما

فبقيا يرتحنان من طرف إىل طرف وسط تدافع مجوع الناس ،إىل أن

بينهم» (غويار.)136 :1988،

اعرتض طريقهما أحد جنود احلاكم ،وعندما الحظ أنهما غريبان

القصة األوىل من هذه القصص الثالث تنتمي إىل األدب الفارسي

ً
حتما جاسوسان! وهكذا مت اقتياد املسافرين
اتهمهما بأنهما

يف القرن السابع اهلجري (الثالث عشر امليالدي) ،وهي قصة «دو

املسكينني إىل السجن .وصدر أمر احلاكم يف حقهما بالتضييق

مسافر» (أي :املسافران) ،لألديب اإليراني املعروف «سعدي

عليهما وحرمانهما من الطعام والشراب ،وبأن ُيسد باب حجرتهما
ً
ً
وعطشا،
جوعا
ونافذتها بالطني واحلجارة واآلجر ،حتى ميوتا

واحدة من القصص الفارسية الرتاثية اليت َّ
ضمنها «سيد حبيب اهلل

وبذلك يعترب أهل املدينة وختمد ثورتهم.

لزكي» كتابه «داستانهاى بركزيده از أدبيات فارسي» (أي :قصص

بعد مرور أسبوع كامل آتت الثورة مثارها ،واضطر حاكم املدينة

ً
معيدا صياغتها بطريقة مفصلة أكثر
خمتارة من اآلداب الفارسية)

الظامل إىل الفرار خارج املدينة ،وانهال الناس على السجون لتحرير

من املصدر األصلي ،وبلغة أقرب إىل اللغة الفارسية املعاصرة ،وعن

كل املسجونني .وعندما وصلوا إىل املسافرين وجدوهما راقدين

هذه القصة وإن كانت بسيطة سهلة الظاهر ،هي يف واقعها تنتمي

على األرض يف غرفة سجنهما .اجته أحدهم إىل املسافر األول الذي
كان قوي اجلسم فوجده ً
ميتا .واجته آخر إىل املسافر اآلخر فوجده

ً
قريبا – إىل القصص الرمزية
– كما سيتضح من موجزها اآلتي

ما يزال على قيد احلياة .وبعد أن حتسنت حالته سأله بعض الناس

الفارسية اليت كان هلا «أثر كبري يف آداب الفرس ،والسيما أن

عن سر جناته مع أنه ضعيف البنية ،وعن سر موت صاحبه مع أنه

العلم «حديث العهد ،واملقارنون،
اهتمام يف األدب املقارن ،ما دام هذا ِ

الشريازي»(*) ،من كتابه الشهري «لستان»(**) ،وهذه القصة هي

ُ
تناولت هذه القصة.
كتابه هذا – بلغته الفارسية –

7

إشكالية املوت يف قصص ثالث

كان أقوى من الناحية اجلسمية .هنا ّ
تذكر هذا املسافر رفيقه ،فقال
ً
ً
جيدا لي يف السفر ،ولكن
رفيقا
والدموع قد مألت عينيه« :كان
لسوء احلظ كانت عنده عادة كثرة األكل ،فلم يستطع حتمل اجلوع

ويف الليلة التالية حدثت اجلرمية أو املأساة ،والغريب أن مرتكبها
مل يكن األسد «جبار» الذي ظهرت عليه عالمات التحدي ملدربه
يف الليلة السابقة ،فمرتكب اجلرمية – إن كانت جرمية ً
حقا – أسد

والعطش؛ ولذا فقد مات» .وبعد أن َّ
ودع املسافر الناس يف املدينة،

ثان يدعى «سلطان»! فقد انقض على مدربه ،وسط دهشة مجهور
املتفرجني ،وانهال عليه ً
ً
وافرتاسا.
نهشا

أما قصة العجيلي «الشباك» فهي تتحدث عن شاب يدعى «عارف»،
ً
ً
وكتبا قدمية
أوراقا
كان يف اليوم قبل األخري من عام  1945يتفحص

وحياول السارد بعد ذلك أن يبني لنا َّ
أن األسد مل يكن يقصد إيذاء

عاد إىل مواصلة سفره من جديد.

يف صندوق قديم ،وإذا به يعثر على مفكرة عتيقة تعود إىل مثانية
ً
عاما خلت ،وإذا به يقرأ يف تلك املفكرة أنه كتب خبط يده:
عشر
«سأموت يف عام  ،1945إن شاء اهلل»!
َّ
حار عارف وهو يقرأ هذه الكلمات اليت خطتها ميينه عندما كان
ً
ِّ
ً
مصدق
مراهقا يتلقى دروسه الثانوية ،وبقي بني
شابا
ال يزال
ِّ
ومكذب هلذه النبوءة ،لكنه أراد أن يسد أمام املوت كل األبواب اليت
يتوقع أن يدخل إليه منها .وكانت هذه األبواب ثالثة :مشكلة
األرض مع أبي سليمان ،وقصة حمبوبته سعدى وغرية أهلها،
والزائدة الدودية اليت كان قد حذره منها طبيب البلدة الدكتور
مشس الدين.

مدربه ،بل كان يطبق القانون الذي يعرفه ،قانون الغاب وقانون
كل الوجود ،وهو أنك إما أن تخُ يف وإما أن ختاف ،إما أن َتقتل وإما
ً
قليال ليعيد إليه
أن ُتقتل .وقد كان «سلطان» حياول أن يهز مدربه
ً
إطالقا.
ثقته بنفسه واعتداده بشجاعته ،وما كان ُيضمر له أي سوء

َّ
إن القصص الثالث املتقدمة تشرتك يف حماور عدة ،أهمها:
ً
أوال :هاجس املوت:

ً
تشرتك هذه القصص الثالث يف َّ
ً
بارزا ال ميكن
حضورا
أن للموت فيها

أن ُيتغافل عنه يف حال من األحوال ،ويف أن هذا احلضور مل يكن من
ً
موقنا بأن املوت أمر
ذلك النوع الذهين اجملرد الذي جيعل صاحبه

ً
ً
فريدا ذا بال
شيئا
حمتوم ال فرار منه .فمثل هذه احلتمية ليست

ويف اليوم التالي انطلق عارف ليصفي حسابات املشكالت الثالث

حتى يستحق التوقف عنده ههنا ،فهي حتمية يدركها كل إنسان،
ّ
«تعلم حتمية
بل أدركها اإلنسان األول منذ بدء وجوده ،إذ إن

نزاع بينهما ،على قطعة أرض ،فتنازل له عارف عن قطعة األرض

املوت ال يعدو أن يكون املرحلة األوىل من اكتشاف اإلنسان للموت»

تلك .ثم انتقل إىل دار حمبوبته ُسعدى ليخطبها من أبيها ،لكن

(شورون.)23 :1984،

األب مل يكن يف الدار ساعتها ،وخشي عارف من بطش أخي سعدى

َّ
إن حتمية املوت يف هذه القصص الثالث حتمية فعلية وطاغية:

«وحيد» الذي أقبل إىل الدار وأحس بوجود شخص غريب ،سرعان

ً
ً
أكيدا يف أذهان الشخصيات
حضورا
هي فعلية ألنها حاضرة

ما عرف أنه مل يكن سوى عارف ،فانطلق جيري خلفه حبصانه

الرئيسة ،فتحس هذه الشخصيات بدنو أجلها بالفعل ،وبأن املوت
ً
ً
جمردا بأنها ستموت
إميانا
سيغتال أرواحها عما قريب ،ال أنها حتمل

مشس الدين فهو خيربنا بأن الزائدة الدودية لعارف مل تكن على

ً
احملرك األساس
يوما ما فحسب .وهي حتمية طاغية ألنها العامل
ّ

ما يرام؛ ولذلك كان قد حذره منها وسط عدم مباالة عارف

الذي يكمن وراء سلوك هذه الشخصيات وتصرفاتها املختلفة ،على

بذلك .ويذكر الدكتور مشس الدين أنه قد استدعي إىل بيت عارف

اختالف ذلك كله فيما بينها.

يف ليلة رأس السنة ،وكان عارف يف وضع صحي سيئ ً
جدا ،ولكن

هذه احلالة هي أوضح ما تكون لدى «عارف» ،بطل قصة «الشباك»

مع ذلك فاحلالة اليت كان يعانيها يف ذلك الوقت مل تكن نتيجة

للعجيلي ،فهذا الشاب بعد أن قرأ ما كان قد كتبه يف مذكرته قبل

الزائدة الدودية ،بل يبدو أنها كانت من أثر الربد بعد أن تسابق هو

مثانية عشر ً
عاما« :سأموت يف عام  ،1945إن شاء اهلل» (العجيلي ،د.ت:

ً
مقتنعا متام
ووحيد حبصانيهما يف ذلك اجلو البارد .وكان عارف

 ،)53مل يصدق يف البدء أن هذه ميكن أن تكون نبوءة صادقة؛ ولذا

االقتناع بأن ما يعاني آالمه إمنا هو الزائدة الدودية ،على الرغم

ً
قدميا باخلرافات واألساطري:
أخذ ُيرجعها إىل تأثره
ً
فاشال يف العلوم فكان يهرب منها إىل القصص ،وإىل ما غمض
«كان

مجيعها ،فابتدأ بأبي سليمان الذي كان قد هدده بالقتل نتيجة

بعد أن كان عارف قد امتطى هو اآلخر جواده ومضى .أما الدكتور

متض
من تأكيدات الطبيب مشس الدين له خبطأ فكرته هذه .ومل
ِ
تلك الليلة ،الليلة األخرية من سنة  ،1945حتى مات عارف ،وحتققت

وامتأل بالرموز من القصص .كم خلبت لبه حكايات اجلن

النبوءة وسط دهشة اجلميع.

واستأثرت بأوقاته كتب السحر وشعوذات الدراويش .مل يكن من

وأما قصة يوسف إدريس «أنا سلطان قانون الوجود» ففيها خيربنا

الغريب يف تلك األيام أن جتري يده على الورق جبملة مثل هذه

ً
طلبا لالستجمام
السارد أنه قصد ،يف ليلة من الليالي ،السريك

اجلملة يوهم نفسه فيها أنه ينفذ إىل ما وراء حجب الغيب أو يتكلم

والراحة ،وكانت تلك الليلة هي ليلة االفتتاح ،وكان حيمل يف
ً
ً
مهوال ما سيحدث ،ومل يكن يدري من أين
أمرا
داخله
إحساسا بأن ً

ً
صبيا يف ذلك
باسم القدر ،ما أتفهها من فكرة وما كان أسخفه

يأتيه هذا اإلحساس العارض .وعندما وصل الدور إىل فقرة األسود
أن مثة ً
املدربة وألعابها ،الحظ السارد َّ
َّ
أسدا بينها – ويدعى «جبار»
ً
متمردا على أوامر مدربه «حممد احللو» ،وكانت مثة نظرات
– كان
متبادلة بني األسد «جبار» ومدربه «حممد احللو» ،محلت للسارد
ً
ماثلة يف عيين املدرب ،إال أن تلك الليلة مرت بسالم.
معاني اخلوف
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احلني!» (العجيلي،د.ت.)56 :
إال أنه ّ
ً
تذكر ،بعد ذلك ،صفات أخرى كان يتحلى بها قدميا .ودفعته
هذه الصفات إىل احتمال تصديق أن تكون هذه اجلملة نبوءة
ً
فعال:
صادقة
«أتراه ينسى كيف كان يتحدث الناس بطيب غرسه وباألمل املعقود
عليه ،بل وبالنور املتأللئ يف وجهه؟ أم تراه ينسى كيف كان هو

إحسان اللواتي

نفسه حيس بصفاء روحه حتى ليخيل إليه أن له نظرة ترى ما ال

ً
ً
وخميفاَّ ،
والسالمةَّ ،
أن املوت ماثل أمامه ً
ً
وأن هذا
ثابتا
هاجسا
دوما،

ُيرى؟ لعل يده مل جتر على ورقة املفكرة بهذه اجلملة يومذاك ،بل

اهلاجس هو الذي يمُ لي عليه أن يهتم كثريًا بقضية الصحة واملرض؛

هي يد القدر اليت خطتها بأصابعه!» (العجيلي ،د.ت.)56 :

ولذا أجابه صاحبه َّ
بأن «قيمة احلياة» ال تستحق كل هذا االهتمام.

وحتول هذا االحتمال ،احتمال وجود نبوءة حقيقية باملوت ،بعد
ً
خوفا
ذلك إىل قناعة راسخة يف نفس عارف ،إىل قناعة متأل نفسه

ويف هذا اجلواب يصرح املسافر األول ،أو يكادَّ ،
بأن عدم اهتمامه

ً
ورعبا:

ً
نامجا عن غياب هاجس املوت عنه.
مبسألة املرض والصحة ليس
ً
ً
متاما ،ولكن املسألة
فهذا اهلاجس حاضر عنده هو أيضا ،كرفيقه

«وداخله يف هذه اللحظة الرعب ،الرعب الصحيح» (العجيلي ،د.ت:

هنا هي اختالف النظرة اليت ينظر بها إىل املوت واحلياة عن تلك

.)57

اليت ينظر بها صاحبه إىل كل منهما .اختالف النظرة ،إذن ،هو

وكان هذا الرعب املسؤول األول عن كل التصرفات اليت بدرت من
ً
الحقا.
عارف بعد ذلك ،كما سيتضح

الفارق ،أما هاجس املوت فهو واحد لدى املسافرين كليهما.

ويف قصة «أنا سلطان قانون الوجود» ليوسف إدريس ،جند هاجس
ً
ماثال أمام السارد بقوة ،منذ بدء القصة:
املوت

ً
ثانيا :املوقف إزاء هاجس املوت:

ً
ً
جلال
حادثا
«وال أعرف ملاذا ولكين بعد رؤييت لعبة األسود تنبأت أن

إن كانت الفلسفة «تبني لنا أن حياة اإلنسان بل وشخصيته هي
ً
مدينا لنفسه ،وعلى
متاع مؤقت ،وأنه ينبغي أن يعيش كما لو كان

ال بد سيقع ،وأن قاهر األسود حممد احللو سيصرع على يد أو (ناب)

استعداد إلعادة املبلغ كله يف مرح لدى طلبه» (شورون)75 :1984،

أحد أسوده» (إدريس .)5 :1980 ،وبقي هذا اهلاجس يف نفس السارد
ً
سببا ،وكم كانت دهشته كبرية حينما الحظ أن
دون أن يعرف له
ً
هذا اهلاجس موجود أيضا يف عيين مدرب األسود «حممد احللو»:

ً
ً
جدا ،خيالفه معظم
مثاليا
فإن هذا املوقف من احلياة قد يبدو
ً
فكرا وعمال ،من املوت .ذلك أن الناس
الناس يف سلوكهم وموقفهم،
ً

ً
ً
انتزاعا
كاسرا يريد أن ينتزعهم
وحشا
ينظرون إىل املوت بوصفه
ً

ُ
ُ
وبدأت أنتبه أكثر.
حملت ارتدادة خوف سريعة من املدرب.
«وهناك

ّ
أحبتهم وذويهم ،أو كأنه يريد أن ينتزع من أيديهم
من أوساط

ً
توقعا ملا هو قادم من ألعاب .وإمنا ملا هو أهم .لتلك النظرة
ليس

كل مجيل تعلقوا به يف هذه احلياة ،دون أن جتدي أي حماولة من

الصادرة من عيين األسد ،والنظرة املنصبة جتاهها من عني احللو.

ً
ً
قدميا:
متاما كما قال أبو ذؤيب اهلذلي
جانبهم لصرفه عما يريد،
املنية أَ
ألفيت كلَّ
ُ
َ
ْ
متيمة ال تنفعُ
َ
أظفاره
نشبت
وإذا
ٍ

على األقل يزعجين أنا» (إدريس.)9 :1980 ،
َ
السبب يف موته بعد ذلك،
وكان حضور هذا اهلاجس لدى املدرب

ً
طبيعيا أن ميتلئ
وعندما تكون نظرة اإلنسان إىل املوت هكذا ،يغدو
ً
خوفا مبجرد أن ُيذكر املوت أمامه ،فكيف إذا كان هذا
كيان اإلنسان

َ
الشعور بأن
كما يرى السارد؛ فقد منح هذا اهلاجس األسد «سلطان»

هاجسا ً
ً
قويا بقرب وقوعه يف براثن املوت؟
اإلنسان حيمل يف داخله

فرصته قد حانت:

واع،
واع أو غري ٍ
عندها ،ستتحول حياة اإلنسان كلها إىل سعي دؤوبٍ ،

أحسست أن اللعبة احلقيقية اخلطرة هنا ،وأن يف الوضع ما يزعج،

«فجأة وللمرة األوىل ،يدب يف غرائزه العميقة ذلك الشعور الذي مل

ألجل دفع هذا املوت ،أو ألجل تأخريه على أقل تقدير .وهذا ما

خياجله ً
أبدا .الرجل ،ذلك الرجل الذي خياف منه ،الليلة خائف»

ميكن أن ُيالحظ يف القصص الثالث مجيعها.
ِّ
«الشباك» ،تقدم بيان كيف َّ
أن هاجس املوت
ففي قصة العجيلي
ً
ً
داخليا بـ «الرعب الصحيح» ،فقد «شعر بأن
«عارفا» ميتلئ
جعل

( إدريس.)22 :1980 ،
وقد يكون حضور هاجس املوت ،يف قصة «دو مسافر» لسعدي،
ً
ً
بتاتا
بروزا منه يف القصتني السالفتني ،إال أن هذا ال يعين
أقل
ً
نفي حضور هذا اهلاجس كلية .ففي بدء القصة إشارات تتعلق بـ:
«املرض» و«السالمة» و«قيمة احلياة الدنيا» ،وهي إشارات ال ميكن
أن ُتقرأ مستقلة عن داللتها الكربى :حضور هاجس املوت.
فعندما وصل املسافران – بعد أن أنهكهما السفر يف الصحراء – إىل

ً
يدا لزجة للرعب تتسلل بني ضلوعه وتتلمس فؤاده»(العجيلي،
د.ت.)57 :
ً
ً
ً
هروبيا ،ممعنا يف اهلروبية،
وقد دعاه رعبه هذا إىل أن يقف موقفا
من شبح املوت؛ ولذا قام يف يومه األخري بأعمال ما كان ليقوم بها
َّ
صفى
لوال إحلاح الرغبة يف اهلروب من براثن املوت عليه .فقد

واحة فيها أشجار وساقية للماء ،انكب املسافر األول ،قوي اجلسم،

نزاعه الطويل على قطعة أرض مع أبي سليمان ،بأن زاره يف منزله،

على املاء يشرب منه بنهم وإكثار .أما املسافر اآلخر ،ضعيف اجلسم،
ً
قليال .عندها،
فقد اقرتب من املاء يف هدوء وبرود ومل يشرب إال

وبكل بساطة َّ
قدم له وثيقة تنازله عن األرض ،مع أن احملكمة كانت

َّ
تعجب املسافر األول وقال لصاحبه:
َ
ً
ً
ً
متاما كما يف تناولك
أيضا تقتصد،
أراك يف شرب املاء
عجبا!
لطعامك؟

قد حكمت بأن األرض له (أي لعارف) .وعندما دعاه أبو سليمان إىل
البقاء يف بيته لتناول العشاء ،اعتذر عارف بعبارة أخفت وراءها
دافعه احلقيقي الذي دفعه إىل فعل ما قد فعله:
ّ
«إن الليلة آخر السنة يا أبا سليمان ،ويهمين أن أصفي حساباتي قبل

َ
فأجابه املسافر اآلخر« :إذا شربت كثريًا من املاء،
مرضت»!

حلول األجل» (العجيلي ،د.ت.)62 :

َ
َ
مرضت! لقد
«مرضت!
ساخرا:
وهنا ضحك املسافر األول وقال
ً

ً
هروبا من املوت ،هو أنه اجته إىل
واألمر الثاني الذي قام به عارف

أرهقتين! احلياة الدنيا ليست سوى يومني ،وهي ال تستحق كل هذه

دار حمبوبته «سعدى» بعد أن كان قد انقطع عن زيارتها لثالثة
أشهر ،ليخطبها من أبيهاَ .ف َع َل هذا ألنه خشي أن تكون غرية أهل

العناية ( »...لزكي 1375 ،هجرية مشسية.)12 :
لقد بينَّ املسافر اآلخر ،من خالل اهتمامه الشديد باملرض والصحة

ً
مدخال يدخل
سعدى عليها ،بعد أن جرى بني احلبيبني ما جرى،

9

إشكالية املوت يف قصص ثالث

إليه املوت منه .ولكنه مل جيد أباها يف الدار ،وانتهت القضية

الحقا .ما يهمنا هنا هو أن ّ
ً
تبلد مثل هذا اإلحساس لدى
اإلشارة إليه

مبطاردة أخيها «وحيد» له على حصانيهما ،كما مر يف ملخص

اجلمهور :كان جيعل حممد احللو يفقد إحساسه بقيمته ،بأهميته؛

القصة ،وبقيت «سعدى» قلقة مضطربة:

ًّ
مهتما بأن ُيبعد عن نفسه املوت القادم من جهة األسد،
ولذا مل يعد
ً
بعد أن كان اجلمهور قد قتله فعال:

«وظللت تلك الليلة أغلي على نار من القلق ،مرتقبة أن أعرف ماذا
دار بني أخي وحبييب .ظللت تلك الليلة أترقب ألن أخي مل يعد
حتى الصباح .حينئذ علمت بأن ما ترقبته كان أسوأ من كل ما
ً
عارفا حبييب الذي جاء خيطبين ،قد أضحى جثة
توقعته ،وأن

ً
أوال ،ولتثبت لنفسك
«ذلك أنك ختتار هذا العمل لتسعد ذاتك

مهما ً
وللناس قدراتك .فإذا مل يعد ًّ
أبدا لدى الناس أن تثبت بطولتك،
وال حتى لديك أنت نفسك ،فماذا يبقى منك؟» (إدريس.)18 :1980،

هامدة» (العجيلي ،د.ت.)67 :

والعامل اآلخر وراء موقف حممد احللو هو العامل املادي؛ فمواجهة

ً
موصدا أمام
والباب األخري الذي أراد عارف أن يطمئن من كونه

األسود هي مهنة احللو الوحيدة اليت يكسب بها معاشه ،وأي موقف

املوت ،هو زائدته الدودية .فهذه الزائدة الدودية كان عارف فيما

هروبي من قفص األسود سيعود بأوخم العواقب على احللو

مبال بها ،على الرغم من حتذير الدكتور مشس الدين
سبق غري
ٍ
له منها:

وأسرته:
«أكل العيش وحده مع أكلة حلوم البشر .والقفص احلديدي مغلق.

ً
دوما منها،
«كانت زائدته الدودية على غري ما يرام فكنت أحذره

ومن بني أنيابهم عليه أن ينتزع لقمة عيشه» (إدريس.)19 :1980،

أما هو فكان يضحك من حتذيري ويقول :ما دامت زائدة فلست

ً
وهذا كله يعين بالنتيجة َّ
حممدا احللو كان حيمل يف داخله ،يف
أن

أخشاها ،ال شيء يقتل غري النقص يا دكتور! (العجيلي ،د.ت.)69 :

أعمق أعماقه ،الرغبة يف اهلرب من املوت املرتبص به .يدلنا على

ولكن األمر اختلف يف اليوم األخري من سنة  ،1945فقد هرع عارف

ذلك خوفه الشديد واضطرابه األكيد يف أثناء مواجهته ألسوده،
ً
ً
بتاتا عن «عارف» العجيلي .غري َّ
عارفا
أن
فهو يف هذا ال خيتلف

ّ
امللح الوحيد كان:
لديه ،وسؤاله

مل يكن مثة مانع مينعه من حتقيق رغبته اهلروبية من املوت،

«هل تظنها تكفيين شرها حتى حلول العام اجلديد؟» (العجيلي،

خبالف حممد احللو الذي منعه مانعان من ذلك .أما احلديث عن

د.ت.)70 :
ً
واخلوف الشديد من املوت الذي وجدناه لدى «عارف» ،جنده أيضا

شجاعة احللو وحنكته فهو حديث قد يبدو لنا اآلن غري ذي موقع،

ً
طالبا منه أن يطمئنه على وضع الزائدة
إىل الدكتور مشس الدين،

ً
خصوصا وأن هذه الشجاعة قد انقلبت إىل خوف داهم.

لدى «حممد احللو» مروض األسود يف قصة يوسف إدريس «أنا

فإذا انتقلنا بعد هذا إىل قصة «دو مسافر» لسعدي ،فإننا واجدون
ً
متمثال ،جبالء ،يف موقف املسافر اآلخر،
املوقف اهلروبي من املوت

«ولكن الرجل ليس نفس الرجل .إنه هذه املرة خائف .هكذا راحت

الضعيف البنية اجلسمانية ،الذي كان هاجس املوت املاثل أمامه
ً
رغبة يف الصحة والسالمة،
يدعوه إىل االقتصاد يف الطعام والشراب،

سلطان قانون الوجود»:
تدق أحاسيس األسد الغريزية وتؤكد .يف يده الرمح املدبب املرعب
ولكنه يرتعش .النظرة خارجة من عينيه ،ليست واضحة وقاطعة
وحامسة ،إنها ترتدد ،إنها حتسب ،إنها تراجع ،إنها حتومً ،
أبدا ليست

ً
رغبة يف التهرب من املوت قدر اإلمكان.
أي

ً
خمتلفا عن موقف
أما املسافر األول ،القوي البنية  ،فقد كان موقفه

نفس النظرة» (إدريس.)21 :1980 ،

صاحبه كل االختالف ،على الرغم من حضور هاجس املوت لدى

وعلى الرغم من كل هذا اخلوف الذي استوىل على فؤاد «حممد

كليهما ،كما مر بيانه .فاملسافر األول كان من أولئك النفر من

احللو» ،فإنه مل يهرب من حتفه الذي ينتظره ،بعد أن أعلن بعض

الناس الذين يعانون «أزمة فكرية نفسية ،أو وجودية تتلخص

أسوده املدربة العصيان عليه .فلماذا كان األمر هكذا؟ قبل كل شيء،

يف عدم القدرة على االنسجام مع هذا العامل ،وعدم االقتناع بأن

ال بد من مالحظة أن عدم هرب حممد احللو هو ما يقتضيه منطق

هلذه احلياة قيمة كبرية تستحق كل هذا العناء أو كل هذا التكالب

األحداث حسب جرياناتها الطبيعية؛ إذ ال يقبل منطق األمور أن
ِّ
هاربا من أسوده ومجهوره جملرد َّ
ً
أن
يولي املدرب اخلبري ظهره ويفر

عليها واحلرص على املضي فيها» (الزعيب .)103 :1994،وقد دعته
هذه النظرة الفلسفية اليت محلها إىل احلياة واملوت إىل عدم االهتمام

ً
أسدا ما قد بدأ يرفض االمتثال لألوامر املوجهة إليه:

بهما ً
معا؛ ولذا مل يكن يبالي بتعرضه للموت ،ومل يفكر يف اهلروب

َّ
«إن حممد احللو مدرب قديم ،باعه طويل ،وجراب خربته مليء.
إن املسألة ليست شجاعة وبطولة فقط .إنها ً
أيضا مليئة بالصنعة

من مواجهته .وكان ينصح صاحبه بقوله:
ُ
ً
سعيدا .عدة أشهر مضت على رفقتنا يف سفرنا ،ويف
«كل ،البس ،كن

واحلنكة والدهاء» (إدريس.)21 :1980،

طول هذه املدة أراك ال تأكل سوى وجبة طعام واحدة يف كل يوم
ً
َ
ضعيفا! فريد عليه صاحبه مع هزة رأس:
أصبحت
وليلة ،انظر كم

ومع ذلك ،فاملسألة تبدو أعمق من هذا بكثري .فالكاتب يطرح علينا
– من خالل خضم األفكار اليت انثالت على ذهن سارده – عاملني

يف نظري ،كلما أكل اإلنسان أقل ،كان هذا أسلم له .فيقول املسافر
ً
ً
حسنا ،ال
حاال منك.
األول :ولكنك ترى أنين أقوى منك ،وأحسن

العاملني هو شعور حممد احللو ،كما يعتقد السارد ،بأن اجلمهور

تأكل أنت ،فسآكل أنا!» (لزكي.)13 -12 :1375 ،
ً
َّ
إن هذا التباين يف موقفي املسافرين ليخفي وراءه تباينا من نوع

ً
غائبا عن وعيه .وهذه
نظره سواء ،والشعور بتفرد البطل أصبح

آخر ،هو مفارقة موقفيهما للمواقف احلياتية املعتادة ملن كان

نقطة قد تشري إىل بعض األبعاد الرمزية يف هذه القصة ،مما ستأتي

ينطلق من مثل نظرتهما إىل املوت واحلياة .فاملعتاد واملألوف

كان هلما أكرب األثر يف موقف حممد احللو :فالعامل األول من هذين
الذي يتفرج عليه مل يعد ّ
ميجد البطولة ،فالبطولة والالبطولة يف
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يف احلياة أن اإلنسان الذي حيب احلياة هو الذي ُيقبل على متعها

َّ
متكلفة بعض الشيء ،أو هي مستبعدة
لبطله «عارف» هي نهاية

يعب منها قدر إمكانه ،وال يكتفي بالقليل منها ً
ّ
أبدا.
ولذاتها،

احلصول يف الواقع املألوف على أقل تقدير .ولكن يبدو أن هذا

واملعتاد أن اإلنسان الذي يبغض احلياة وال يرى هلا أية قيمة هو الذي

املنحى مقصود ،بل مفضل لدى العجيلي كما يتضح من كلماته

جيتنب كل لذائذها وبهارجها ،ويعيش يف تقشف وزهد كبريين.

اآلتية:

ً
متاما ،فاملقبل على لذائذ احلياة
لكن املسألة يف هذه القصة معكوسة
ً
وطيباتها بإسراف هو الشخص الذي حيمل يف داخله بغضا هلذه

ّ
ً
دوما يف كتابيت يف أن أقنع القارئ بأن
أجد
«والذي أالحظه أني
ً
ما هو مستبعد احلدوث ميكن أن حيدث ،بل إنه حدث حقا .وأنا

ً
واستهانة لقدرها وقيمتها ،ويف املقابل َّ
فإن املبتعد عن لذائذ
احلياة
ً
الدنيا وبهارجها هو الشخص الذي حيمل للدنيا قيمة كبرية ويراها

أوفق يف هذا كثريًا ،وأعتقد أن هذا التوفيق هو أحد اجلوانب املهمة
ملقدرتي كقاص» (طرابيشي.)26 :1988 ،

ً
جديرة باحملافظة واحلرص عليها ،أشد ما تكون احملافظة ،وأقوى

ويف قصة يوسف إدريس كان األسد «جبار» هو الذي رفض االنصياع

ما يكون احلرص .ولعل هذه املفارقة ترجع إىل رغبة «سعدي»،

ألوامر مدربه «حممد احللو» يف ليلة افتتاح السريك ،وهو الذي كان
ً
ً
وفزعا .ومع كل هذا،
خوفا
ينظر إىل مدربه نظرة مألت قلبه

التعرف إىل
اخلارجية لألشياء وللبشر على السواء .فعلى من يريد
ّ
ً
حقيقة ،أن ميعن يف حقيقة أفكارهم وطبيعة رؤاهم ،ال أن
البشر

ً
«جبارا» هو الذي سيقتله ،وال
ال بد أن يكون املدرب قد توقع أن
ً
بد أن قارئ القصة قد توقع هذا أيضا ،إال أن هذا مل يقع .فالذي

يقتصر على ما يالحظه من سلوكهم يف اخلارج ،فرب سلوك أخفى

توىل الفتك باملدرب واإلجهاز عليه يف النهاية هو أسد آخر يدعى

وراءه رؤية قد ال يتوقعها املرء على اإلطالق.

«سلطان» .وهكذا فقد أبت أحداث القصة أن يقع موت املدرب إال

األديب الفيلسوف العارف ،يف دعوة الناس إىل عدم االغرتار باملظاهر

صدفة ،أي من الناحية غري املتوقعة .وقد حاول السارد أن يسوغ

ً
ثالثا :املوت بالصدفة:

لنا هذه القضية بقوله:

ً
هاجسا يتهدد األبطال يف كل
مع أن املوت ،يف القصص الثالث ،كان

«فجبار حديث املعرفة مبحمد احللو ،ال تزال العالقة بينهما عالقة

آن ،ومع َّ
أن هؤالء األبطال كانت هلم مواقفهم الواضحة بإزاء هذا

من خياف ّ
ممن؛ وهلذا كان هو أول من أدرك أن اآلخر خائف .أما

يأت ،يف القصص الثالث
املوت املرتقب يف أي حلظة ،إال أن املوت مل ِ
َ
جهة ما كانوا
األبطال إال من
يأت
ٍ
مجيعها ،إال صدفة ،مبعنى أنه مل ِ

سلطان فأمره خمتلف .سلطان قضى عمره كله يعرف احللو وخياف
منه ويطيعه .والليلة األوىل ،مثلها مثل كل الليالي األخريات ،مرت

يتوقعون جميئه منها .وهذا ما قد حيلو لبعض الباحثني أن يسميه

وسلطان يقوم مبا تعود القيام به من ألعاب ( )...يف الليلة التالية

«عبث األقدار» أو «سخرية القدر» أو ما أشبه ذلك ،ولكنه يف كل

فقط ،عرف سلطان ،فجأة وللمرة األوىل ،يدب يف غرائزه العميقة

ً
واضحا على حمدودية اإلنسان وعجزه بإزاء
مؤشرا
األحوال يبقى
ً

ذلك الشعور الذي مل خياجله ً
أبدا .الرجل ،ذلك الرجل الذي خياف

سلطان املوت.
ً
ّ
َّ
مر بنا ،فيما تقدم ،أن «عارفا» ،يف قصة العجيلي ،كان يتوقع
فقد َّ

منه ،الليلة خائف» (إدريس.)22 -21 :1980 ،

أن يأتي املوت من إحدى جهات ثالث :من جهة أبي سليمان واخلالف

ويتعمق جانب «الصدفة» يف موت «حممد احللو» حني حياول
ً
أصال إىل قتل مدربه:
السارد إقناعنا بأن «سلطان» مل يكن يهدف

حول قطعة األرض ،أو من جهة أهل سعدى وغريتهم عليها ،أو من
ّ
تبشر خبري .ولكن الغريب يف
جهة الزائدة الدودية اليت مل تكن

«ونستغرب بعد هذا ملاذا صام سلطان عن الطعام وقضى األيام
ً
حزينا .احلزن يف رأيي كان سببه أنه ً
أبدا مل يرد أن حيدث
التالية

األمر أن املوت مل يأته من أي من هذه اجلهات اليت كان يتوجس

ما حيدث .إن األسد حيوان ليس الغدر يف طبعه ،وكالكلب ،الوفاء

منها خيفة .بل أتاه من جهة مل تكن ختطر له على بال .هي –
على األغلب – جهة خوفه من املوت بالزائدة الدودية .فإذا كان

عنده ،غريزة .وهو مل يقصد أن يغدر أو يفرتس ً
أبدا صاحبه .أراد
ً
خائفا من ملكه وصاحبه
فقط ،كل ما أراد ،أن يستمر على وضعه

الفزع ،كما يقول أبكتيتوس« ،يكمن يف مفهومنا عن املوت ،أي أن

ومدربه وسيده .أراد ،كل ما أراد ،أن جيعله يشعره (كذا) مرة أخرى

هذا املفهوم هو املفزع ،فليس املوت أو األمل هو الشيء املخيف وإمنا

أنه األقوى واألقدر» (إدريس.)24 -23 :1980 ،

خشية األمل أو املوت» (شورون )79 :1984 ،فإن هذا الفزع نفسه قد

مقتل حممد احللو ،إذن ،هو مقتل غري خمطط له وال مقصود .هو

حتول يف حق عارف إىل قاتل ،أو إىل مدخل يدخل إليه املوت منه،
ً
تاركا كل املداخل املتوقعة؛ ولذا وقف الدكتور مشس الدين ،يف

أشبه ما يكون مبقتل الرجل العربي على يدي «مريسو» ،غريب

نهاية القصة ،يسأل يف حرية:
«مب مات عارف؟ األصح أن نسأل مل مات عارف؟ لو أن هلذا السؤال
َّ
ً
ً
فلعله مات باخلوف منها .ولذا
مصابا بالزائدة،
جوابا .إنه مل يكن
ً
عارفا قد قتله مرض مل يصبه .قد ترى أنت يف األمر
قلت لك إن
ً
لغزا ،أو على األقل خطأ يف التشخيص .ولكين أنا الذي أرى حوادث
احلياة واملوت يف كل يوم قد شببت عن الطوق فلم أعد ألقي على
نفسي أمثال هذا السؤال»(العجيلي ،د.ت.)74 :
ورمبا خيطر بذهن القارئ أن هذه النهاية اليت رمسها العجيلي

«كامو»« .إنه ينتج عن فوضوية هذا العامل وعبثية الوجود .إذ مل
ً
ً
خمططا له ،وإمنا هو حلظة فوضوية جاءت
مقصودا أو
يكن القتل
مبحض الصدفة» (الزعيب.)155 -154 :1994 ،
ً
والفكرة نفسها ،فكرة املوت بالصدفة ،جندها ماثلة أمامنا يف قصة
أيضا .إذ أن األقدار قد َّ
«دو مسافر» ً
رتبت للمسافرين جمموعة من
األحداث واملالبسات بالصدفة؛ ليكون موتهما بعد ذلك بالصدفة
ً
أيضا .فقد قادهما مسريهما إىل مدينة ال يعرفانها بالصدفة ،وكانت
ً
مشتعلة بالثورة ضد حاكمها الظامل .ووقع
املدينة وقتها ،بالصدفة،
املسافران بني مجوع الناس الثائرين بالصدفة .واعرتض طريقهما
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أحد اجلنود بالصدفة .وحدس هذا اجلندي ،ال لدليل بل جملرد
الصدفة ،أنهما جاسوسان .ووقع اختيار احلاكم الظامل على هذين
ً
عربة لغريهما ،فأنزل بهما أشد العذاب
املسكينني ،بالصدفة ،ليكونا
حتى يرتدع الثائرون ويكفوا عن ثورتهم ضده .وهكذا ،مل يكن
ً
صدفة .وبالفعل،
موت املسافرين ،نتيجة هذه الظروف ،سيقع إال
كان هذا ما حصل للمسافر األول ،ذي البنية اجلسمانية القوية،
فقد ّ
متكن منه املوت بالصدفة .ولكن املسافر اآلخر كان قد استعد

يد القدر قد حددت له تاريخ موته .فقد بذل كل ما يف وسعه يف
حماولة جتنب أَ َ
جله ،لكن حماوالته كلها باءت بالفشل ،وحتقق للقدر
ما هو خمطط ،رغم أنه بدا يف ظاهره «صدفة»!
بيد َّ
أن هناك معنى آخر يف القصة يكمن وراء هذا املعنى اإلمجالي،
أو يف أحشائه .هذا املعنى اآلخر ميكن أن تتضح لنا مالحمه فيما
إذا الحظنا موقف «عارف» ،منذ أن اطلع على النبوءة القدمية:
«وأحس عارف بأن ً
يدا باردة متتد من املاضي البعيد إىل قلبه

ً
جيدا ملواجهة مثل هذه الصدف؛ لذا فقد بقي ًّ
حيا .وعلى الرغم

فتعصره .وأحس كذلك أن أفكاره مل تعد تطاوعه يف التطواف

من كثرة تكرر الصدف يف هذه القصةَّ ،
فإن القارئ ال يشعر أن يف
ً
تكلفا من جانب املؤلف ،فاألحداث يأخذ بعضها برقاب بعض،
األمر

بالعوامل البهيجة اليت كانت تطوف بها كل ليلة ،بل إنها أخذت
تالزم هذا الرقم املشؤوم ،1945 :وهذه اجلملة الكئيبة يف تلك

واجلزئيات كلها تتضافر يف تشكيل البنية الكلية للنص ،األمر الذي
ً
ميزة فنية هلذه القصة على القصتني األخريني ،رغم
قد يكون

الصفحة من صفحات مفكرته العتيقة» (العجيلي ،د.ت.)56-55 :
ً
إن هذا الكالم ليدل ،بوضوح ،على َّ
ّ
عارفا قد جتمدت حياته
أن

حداثة هاتني من الناحية الزمنية.

كلها عند «الرقم املشؤوم» الذي هو تاريخ موته ،حسب النبوءة
القدمية ،ومجود احلياة عند نقطة تارخيية معينة معناه أن هذه

ً
رابعا :الرمزية:

احلياة قد توقفت ،على مستوى رؤيوي نظري على األقل ،عند تلك

تشرتك القصص الثالث ،مورد الدراسة ،يف أنها حتمل جوانب رمزية

النقطة .فهذه النقطة أصبحت الوحيدة يف حياة عارف :هي املاضي

يف داللتها .وإذا كان مصطلح «الرمز» قد استعمل يف الدراسات

الذي يتسلل بنبوءاته إىل احلاضر ،وهي احلاضر الذي ال ميلك عارف

احلديثة استعماالت خمتلفة املداليل ،فإن «العنصر املشرتك يف كل

أن يتحول لربهة وجيزة عنه ،وهي املستقبل بكل قتامته وثقله
ً
ً
فعال .لقد
عارفا قد مات ،قبل أن ميوت
وظالمه .وهذا كله يعين أن

هذه االستعماالت الدارجة ،رمبا كان ذلك الشيء الذي ينوب عن،
ً
شيئا آخر» (ويليك ووارين )196 :1987 ،وهذا املعنى هو
أو ميثل
ً
خصوصا
الذي تسعى الدراسة احلالية إلبرازه يف القصص الثالث،

مات بروحه ،بتطلعاته ،بآماله .ومتى ما حتققت هذه احلالة لدى
ً
إنسان ما َّ
فعال ال حمالة ،سيموت جبسده
فإن هذا اإلنسان سيموت

يف تعامل هذه القصص مع اإلشكالية الرئيسة فيها ،إشكالية املوت.

بعد أن مات بفكره ونظرته إىل احلياة .وبكلمة فإن مبدأ املوت

ففيما يرتبط بقصة العجيلي ،الحظ بعض الدارسني أن هذه

اجلسدي هو موت األيديولوجيا .هذا هو اجلانب الرمزي يف قصة

القصةَّ ،
ميحي فيها احلد بني املوت واحلياة (طرابيشي،)63 :1988،
ً
ً
مفتقرة إىل التعميق،
عابرة
وهذه املالحظة ،رغم أنها جاءت

العجيلي ،ويف معركة عارف مع املوت.
وإذا صرفنا احلديث بعد هذا إىل قصة يوسف إدريس وإىل األبعاد

جديرة بأن متنعنا من االكتفاء بالنظرة السطحية الساذجة إىل

ً
ثراء من هذه
الرمزية اليت حتملها ،فسنجد هذه القصة حتوي

حمتويات هذه القصة ،حماولني تلمس األبعاد املختفية وراء السطور

الناحية .فقد الحظ بعض الدارسني أن هذه القصة تتناول

الظاهرة ،دون أن جيعلنا هذا منارس مع النص ً
ولي
نوعا من القسر ّ

«عالقة الفرد باجلماعة من منظور جديد للكاتب ،كما نلمح فيها

العنق يف حماولة التوصل إىل أبعاده املاورائية.

انعكاسات سياسية حول الزعامة اليت فقدت معناها ألن الزعيم
مل يقدم للجماعة قناعات كافية لزعامته ،كما تعطي القصة ً
أيضا

قبل كل شيء ،ال بد أن تلفت انتباه القارئ القصة املختصرة اليت
ّ
املستهل – قبل البدء بقصته – واليت اقتبسها من
ذكرها املؤلف يف

ً
أبعادا إنسانية أخرى يف طبيعة احلياة اإلنسانية من خالل إطالق

«قصص األنبياء» .والقصة تقول:

قانون الفطرة وهو قانون حمبب لدى الكاتب ،كثريًا ما كان يلجأ

«قال اخلضر لصاحبه :هذا ملك املوت قادم إلينا .فاستوىل على
صاحبه الفزع وقال له :يا نيب اهلل إني خائفُ ،
ادع ربك أن ينقلين

إليه خاصة يف حديثه عن عالقة الرجل باملرأة يف قصص املرحلة
اجلنسية .ويتبقى بعد ذلك العنوان «أنا سلطان قانون الوجود»

الساعة إىل اهلند .فدعا اخلضر ربه ،فأرسل اهلل ً
ملكا محل صاحب

يبشر بواقعية جديدة تقوم على الفرد والقوة .فسلطان هو األسد،

اخلضر إىل اهلند يف ساعته .وتقدم ملك املوت وعلى مالحمه الدهشة

واألسد هو القوة»(الورقي.)151 :1990 ،

إىل اخلضر؛ فقال له اخلضر :ماذا يدهشك؟ قال ملك املوت :يدهشين

ما يهمنا هنا من هذه األبعاد ،يف دراستنا املقارنة هذه ،هو أن

أني رأيت صاحبك هنا ،ويف لوح األزل مكتوب أني أقبض روحه

نالحظ أن اجلانب الرمزي الذي سبق أن الحظناه يف قصة العجيلي
موجود حبذافريه يف هذه القصة ً
أيضا .ففي هذه القصة خييم على

وذكر املؤلف هلذه القصة يف استهالله يشري إىل الغرض األساس الذي

السارد إحساس َّ
ِّ
مروض األسود «حممد احللو» مل يعد حيس
بأن

يريد لقصته أن تدور حوله ،وهو احلديث عن أن املوت ال ميكن

بقيمة بطولته؛ ذلك أن اجلمهور مل يعد ذلك اجلمهور الذي ميجد

اليوم يف اهلند»(العجيلي ،د.ت.)50 :

َّ
املقدر واقع ال حمالة مهما سعى اإلنسان إىل
الفرار منه ،وأن املكتوب

البطولة ويعرف قيمتها وشأنها:

تغيريه ،وبتعبري آخر :إن اإلنسان يف هذه احلياة ،واقع بني براثن

«إن البطل ال يولد وحده .البطل خيلق .وال بد لكي يوجد ويعيش

القدر األزلي ،وليس له يف مواجهة هذا القدر إال التسليم حلكمه.

أن يرتعرع يف ظل إحساس عام بضرورة البطولة ،بروعة البطولة،

وهذا املعنى هو ،بالفعل ،املعنى اإلمجالي لقصة «عارف» الذي كانت

بتفرد البطل .وال ميكن لفكرة البطولة أن ترتعرع يف جو عام كهذا
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وحدها» (إدريس.)15 :1980 ،

ً
فارقا مفاده أن املوت الداخلي لدى حممد احللو والسمني ترافق مع

ووسط مثل هذا اجلمهور امليت ،الذي أطال الكاتب يف وصف موته،
مل َ
تبق لدى «حممد احللو» تلك اجلذوة احلياتية اليت جتعل حياة

كره احلياة ،وأنه لدى عارف يرتافق مع حمبتها والتمسك بها.
ومن كل ما تقدم يف هذه النقطة ،يتضح أن القصص الثالث ال

ً
ً
وأحالما .لقد ماتت نفسه،
آماال وطموحات ورغبات
املرء متتلئ
ً
وماتت روحه وكل اجلوانب املشرقة من حياته .ونتيجة هلذه

إشكالية املوت ،بل تتعدى هذا املستوى الظاهري إىل املستوى الباطين

احلالة ال بد أن ميوت اجلسد يف النهاية؛ ذلك أن املوت األيديولوجي

أو الرمزي ،لتتحد يف البعد الرمزي الكبري الذي تثريه ،أو الذي

ال بد أن يقود إىل املوت اجلسدي .وال ينبغي الشك هنا يف ّ
أن املؤلف

ً
أساسا .وإذا كانت النقاط املتقدمة كلها ترتبط جبانب
تنبثق عنه

كان يتحدث هنا ،حبديثه عن موت حممد احللو ،عن موت اجملتمع
ً
كاملة .ويف القصة إشارات تدل على حمتواها الرمزي،
أو األمة

الرؤية أو املضمون يف هذه القصص الثالث ،فإن هذا ال يعين عدم
وجود نقاط التقاء أو تشابه بينها يف جانب التشكيل أو الصياغة؛

من خالل حماولة التعمد يف عدم حتديد األشياء ومالمح الرؤية

ولذا يعرض البحث للنقطتني اآلتيتني:

تكتفي باالشرتاك يف مستواها الظاهري باحلديث عن بعض جوانب

بوضوح ،مثل:
 «األسود دخلت ،أسود ستة ،زيتية الصفار أو رمادية البنية ،أو بالأي لون له اسم ( »...إدريس.)7 :1980 ،

ً
خامسا :االقتصاد يف تقنيات القص:

ُيالحظ على القصص الثالث مجيعها أن بناءها الفين بسيط ً
جدا،
كليا على ما يذكره ّ
ً
اعتمادا ً
النقاد من أجزاء لبنية العمل
فهو يعتمد

 «أنوار كاشفة مكشوفة مسلطة على وجوه ال تعكس الضوء .بعضهابالدسم ميتصه ،وبعضها لقلة التغذية ميتصه ً
أيضا» (إدريس:1980،

القصصي :املقدمة فاملوضوع فاحلبكة وقمة التأزم وحلظة التنوير

.)12-11

ثم أخريًا اخلامتة ،وتتحرك هذه األجزاء بسريورة منتظمة ومرتبة

« -زرقاء ،كل بدل العمال زرقاء .ولكن كل أزرق منها له لون»

من ناحية الزمان وإيقاع احلديث ،دون أن حتاول االستعانة ،بشكل

(إدريس.)12 :1980 ،

كاف ،بتقنيات القص احلديثة اليت باتت مألوفة االستعمال ً
جدا
ٍ

مثل هذه التعبريات املموهة قد تكون دالالت على أن الكاتب هنا

لدى األدباء مثل :تداخل األصوات وتبادل الضمائر وتيار الوعي

يشري إىل ما هو أوسع كثريًا من نطاق «السريك» الذي تتحدث عنه
رمزا ً
ً
داال على كل
القصة ،وعلى أنه مل يتخذ من «حممد احللو» إال

ووجهات النظر والقص واللصق ...وغريها.
ً
منصفا ،فمن الضروري استبعاد توقع استخدام
وحتى يكون احلكم

الشخصيات اليت ُيفرتض فيها أن متثل «البطولة» يف األمة.

التقنيات احلديثة عن قصة «دو مسافر» لسعدي؛ ألنها قصة قدمية
ً
ً
آخ ًرا ،قصة فلسفية حكيمةُ ،يراد بها مغزاها
تارخييا أوال ،وألنهاِ ،
ُ
ّ
ُ
ورمزيتها أكثر مما يراد بها فنها ،وإن كانت يف حد ذاتها تعد من

وإذا عدنا ،بعد هذا ،إىل قصة «دو مسافر» فسنجد أن القصة ،يف
مغزاها السطحي ،تريد أن تقول إن على اإلنسان أن يعتدل يف مأكله
ً
ّ
طويال يف هذه احلياة ،إذ ما كان بقاء
يعمر
ومشربه إذا أراد أن
املسافر الضعيف البنية اجلسمانية ً
حيا يف نهاية املطاف إال لكونه
ً
قد ّ
عود نفسه منذ البدء عدم اإلسراف يف املأكل واملشرب ،خالفا

اآلثار األدبية اخلالدة لدى الفرس .ولكن ما بال القصتني العربيتني
قد اقتصدتا كثريًا يف استعمال التقنيات املتاحة يف وقتيهما؟ وهنا،
ال بد من مالحظة أن البحث ال يقصد أن القصتني املشار إليهما قد
َ
ً
متاما من تقنيات القص ،ففيهما استعمال ألسلوب االسرتجاع
خ َلتا

لصاحبه املسافر األول الذي لقي حتفه يف النهاية.
لكن هذا املغزى السطحي ال ّ
ميثل كل ما يف القصة من أبعاد؛ إذ لو

وللمونولوج (= احلوار الداخلي) ولعنصر املفاجأة ،ولكن املسألة

كان األمر كذلك ملا احتاج املؤلف إىل أن جيعل املسافر األول ،املسرف

َ
املتساءل بشأنها هنا هي مسألة االقتصاد والندرة الشديدة يف

ً
مستصغرا من شأنها ،بل َّ
إن اإلسراف
كارها للدنيا
يف مأكله ومشربه،
ً

استعمال التقنيات.

يف امللذات ال يعين ،حسب املألوف واملعتاد ،كراهة الدنيا كما تقدم

َّ
إن املسألة هنا تبدو – بغض النظر عن قصد املؤلف أو عدم قصده
ً
طغيانا جلانب املضمون على جانب الشكل ،أو إن شئت :هي
هلا –

فيما مضى.
ً
ً
ً
رمزيا يف هذه القصة ،خمتلفا عن مغزاها السطحي،
إن هناك ُبعدا
ً
ً
ومقرتبا بل متطابقا مع البعد الرمزي الذي سبقت مالحظته يف

مسألة اندماج كلي بني اجلانبني .فاجلانب املضموني يف القصتني
ً
شعورا
يتمحور حول إشكالية املوت .واملوت ميأل نفس اإلنسان
بعبثية حياته ،إذ «عندما يتحقق اإلنسان من أن املوت هو فناء

القصتني األخريني .هذا البعد الرمزي ميكن مالحظته من موقف
ً
ساخرا منه:
ثانية كلمته لصاحبه،
املسافر األول .ولنتذكر هنا
ً

شامل يكتمل اكتشافه للموت .وحتت تأثري هذا االكتشاف الشامل

َ
«مرضت ! مرضت! لقد أرهقتين! احلياة الدنيا ليست سوى يومني،

للموت يغمره شعور بعبث احلياة بقوة ال مثيل هلا .فإذا كان اإلنسان

وهي ال تستحق كل هذه العناية( »...لزكي.)12 :1375 ،

سيفنى عرب األبد كله ،وإذا مل يكن مثة أمل يف حياة أخرى ،فأي

واضح َّ
ٌ
أن املسافر األول يتعامل مع احلياة تعامل املضطر الذي ال

منفعة ملن يتعب مما يتعب به؟» (شورون ،)30 :1984 ،وحتى لو
ً
ً
مثال ،بوجود حياة
معتقدا ،حبكم إميانه الديين
كان هذا اإلنسان

يرى هلا أي قيمة أو أهمية يف حد ذاتها؛ ولذلك فهو غري مستعد
ً
ً
وباطنا،
روحا
للتفكري يف ضرورة احلفاظ عليها .إنه إنسان ميت

أخرى بعد املوتّ ،
فإن هذا ال يعين استبعاد حالة الشعور بالعبثية

بلحاظ «احلياة الدنيا» اليت هي مورد احلديث ،وما دام كذلك

كل االستبعاد لدى كل الناس.

فاملوت اجلسدي ال بد أن يكون مصريَه ،إذ املوت أيديولوجيا يقود إىل

ّ
فإن هذا الشعور بالعبث
وعندما يندمج املضمون مع الشكل،

ً
جسدا بالضرورة .نعم ،ال بد لنا ،مع كل ما تقدم ،أن نلحظ
املوت

يسري إىل طبيعة األدوات اليت يستخدمها األديب يف رسم صورة عن
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اإلحساس بالعبث الذي حيمله يف داخله ،وعندها لن تكون التقنيات

الغائب فيما يتعلق بالشخصية اليت ستموت ،وإن كانت قصة يوسف

سوى مزيد من العبث الذي لن جيد األديب أي داع يف نفسه لإلكثار

إدريس تستخدم ضمري املتكلم بالنسبة إىل السارد ،وهو غري «حممد

منه.

احللو» الذي ميوت يف القصة.

ً
صعبا أن نفهم السر يف وقوع أديب كبري مثل
ومن هنا ،لن يكون

تتجنب قصة «دو مسافر» السرد بضمري املتكلم متام التجنب،
فهي كلها ُتروى بضمري الغائب ،كما أنها تكتفي بوصف الشخصيات

يوسف إدريس يف مأزق الوعظ املباشر والتقريرية الصرحية اليت
ً
مثال« :البطولة قيمة ،وال
تنتشر يف أرجاء قصته ،كما يف قوله

وسرد األحداث من اخلارج فقط ،دون أن حتاول التعمق يف مشاعر

بد أن توجد وسط حمصول وافر من القيم .ال جمد للبطولة ،بال

ٍّ
أي من الشخصيات ،ومنها الشخصيتان الرئيستان يف القصة .ويف

جمد للكرامة ،بال جمد للنبوغ ،بال جمد للشرف ،بال جمد للعمل

وضوحا ًّ
ً
تاما ،حني ال
قصة العجيلي تربز حماولة «عدم االقرتاب»

الصاحل( »...إدريس.)15 :1980،

يسمح الكاتب للشخصية الرئيسة «عارف» بأن تتحدث عن نفسها،

والشيء نفسه ميكن أن يقال عن األديب الكبري اآلخر :العجيلي؛ فقد

حتى عندما يكون احلديث عن مشاعرها ودواخلها .بل يأتي ضمري
ً
عوضا عن ضمري
الغائب ليتوىل حكاية هذه املشاعر والدواخل

أراد يف قصته أن يتحدث عن قصة بطله «عارف» مع كل من أبي
سليمان وسعدى والدكتور مشس الدين ،فماذا صنع؟ حتدث لنا ً
أوال
عن اكتشاف عارف للنبوءة القدمية يف أثناء تقليبه ألوراقه وأشيائه
ً
عنوانا يقول« :قصة أبي سليمان» وحتدث حتته
القدمية ،ثم وضع

املتكلم ،كما يف:
«أتراه ينسى كيف كان يتحدث الناس بطيب غرسه وباألمل
املعقود عليه ،بل وبالنور املتأللئ يف وجهه؟ أم تراه ينسى كيف كان
هو نفسه حيس بصفاء روحه حتى ليخيل إليه أن له نظرة َترى ما

ً
مروية على لسانه ،مع عارف .وبعد ذلك
عن قصة أبي سليمان،
ً
ً
ً
ً
ثانيا« :قصة سعدى» ،ومن ثم عنوانا ثالثا« :قصة
عنوانا
وضع

ال ُيرى؟( »...العجيلي ،د.ت.)56 :

الدكتور مشس الدين» ،وهكذا كان املؤلف حتت كل عنوان يتحدث

ويف قصة يوسف إدريس ّ
حيدثنا السارد عن «حممد احللو» باستعمال

عن قصة بطله عارف مع شخص معينّ .

القراء – ننظر إىل «احللو» من بعيد،
ضمري الغائب ،فنظل – حنن
ّ
ً
دون أن نسمع صوته مباشرة وهو يتحدث إلينا .وقد حنسب لربهة

إن هذا الصنيع الذي صنعه املؤلف ،أطلق عليه بعض الدارسني
ذاكرا أنه «ال عالقة هلذا املصطلح باملعنى
مصطلح «الرتصيع»،
ً

ً
ُ
َّ
«كنت
قائال:
أن احلال قد تغيرّ فجأة ،عندما نسمع صوت «احللو»

البالغي املعروف ،بل املقصود هو إدخال قصة يف سياق قصة أخرى،

أرى الناس أكيلة عيش ،وأفندية ،وبورجمية ،وجدعان ،ولكن من
بينهم أنا البطل .هم ً
أيضا يرون أني البطل( »...إدريس.)15 :1980،

(خشفة ،)151-150 :1990،لكن هذا الدارس مل يذكر القيمة الفنية

ولكننا سرعان ما سنكتشف احلقيقة ،حقيقة أن هذا الصوت ليس

اليت أضفاها هذا الشكل املعماري املستخدم على القصة اليت استخدم
ً
ً
فنية لو
متاسكا وأكثر
فيها .ويبدو أن القصة كانت ستبدو أشد

صوت «حممد احللو» احلقيقي .إنه صوت السارد ،الذي َّ
وسطه
املؤلف بيننا وبني «احللو» .وهذا السارد هو الذي يتصور ويتخيل

أن املؤلف مل يفصل بني القصص الثالث بعناوين جانبية جعلت

ما ميكن أن يقوله لسان حال «احللو» يف تلك اللحظات .وهكذا فنحن

قصته تبدو أشبه بالتقرير العلمي! وكان املؤلف سيوفق أكثر ،لو

نبقى بعيدين عن الشخصية اليت ستواجه املوت.

أنه استخدم أسلوب «وجهات النظر» ( ،)Points of Viewبطريقة ال

وإذا ما أردنا أن نربط اجلانبني الشكلي واملضموني فيما يتعلق

تؤدي إىل إشعار القارئ بالرتهل والتفكك يف بنية القصة األساسية.

بهذه النقطة ،كما كنا قد صنعنا فيما يتعلق بالنقطة السابقة،
دون أن نلقي ً
باال ،هنا ً
أيضا ،لقصد املؤلف ،فإن باإلمكان أن نزعم

للمؤلف ما دمنا نتحدث عن «عبثية» املوت.

أن عدم االقرتاب من الشخصية اليت ستموت مرجعه إىل ما يف

سادسا :عدم االقرتابًّ ،
ً
فنيا ،من الشخصية اليت ستموت:

املوت نفسه من غموض .فاملوت غامض ،وهو البدأة لطريق أشد
ً
غموضا« ،فاملوت هو حلظة اإلعالن عن بداية الدور الذي يؤدي

مجيعا َّ
ً
أن مؤلفيها مل يسعوا إىل
ُيالحظ على القصص الثالث

ًّ
نهائيا ،وإعادتها إىل حالتها اخلام .ومن هنا
لتحطيم املادة العضوية

االقرتاب من الشخصية اليت واجهت املوت .وما دمنا يف هذه النقطة

فإن احلياة الثانية ،كما يتمثلها علم الروح احلديث ،جمرد حياة

السادسة نتحدث عن اجلانب التشكيلي للقصص ،كما كان احلال يف

عقلية صرفة ،ال ميكن بأي شكل استيعابها عن طريق احلواس.

النقطة اخلامسة املتقدمة؛ لذا ال ينبغي أن يكون مقصودنا من

ً
متاما أن نستخدم يف وصفها نفس املعايري والكلمات،
بل من املتعذر
ً
ً
ومن املستقبل أيضا أن ّ
نكون عن طبيعة دميومتها املرهونة ،إدراكا

ً
صحيحا يف حد
عنها ،ليفهمها على الصورة األجلى ،وإن كان هذا

ًّ
عاديا» (منصور.)270-269 :1987،

ذاته ،إذ أن القارئ يبقى – يف كل هذه القصص – يشعر بأنه ال يزال

َّ
إن جتنب استخدام ضمري املتكلم عند احلديث عن الشخصية اليت

غري وثيق الصلة بالشخصية اليت ستموت وأن هناك جوانب كثرية

ستموتُ ،يشعر القارئ ّ
بأن هذه الشخصية ال ميكن االقرتاب منها،

ويدعى هذا النوع القصصي باحلكاية ذات األدراج باللغة الفرنسية»

ً
مقصودا
ولكن من يدري؟ فقد يكون هذا اإلشعار بالرتهل والتفكك

عدم االقرتاب من الشخصية عدم إعطاء القارئ معلومات كافية

فيها ما تزال غري واضحة أمام عينيه.

التعرف إىل كل ما لديهاّ .
إن هذه الشخصية توجد حوهلا
وال ميكن
ّ

ما نقصده من «عدم االقرتاب» ههنا ،هو َّ
أن املؤلفني الثالثة قد

هالة من غموض ،وهذه اهلالة ال بد أن تبقىّ .
إن هذا حكم األقدار،

جتنبوا أن يكون السرد بضمري املتكلم على لسان الشخصية اليت

وال بد للقارئ من أن يرضى به.

ستموت .فالقصص الثالث جيري السرد فيها باستعمال ضمري
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اخلامتة

(بتصرف عن :د .أمني عبد اجمليد بدوي :القصة يف األدب الفارسي،

حاولت هذه الدراسة املقارنة أن تستعني مببدأ «التوازي» املعروف

ص.)415-412

يف جمال األدب املقارن – وهو املبدأ الذي يرمي إىل استخراج وجوه

(**) «كتب الشيخ سعدي كتابه «كلستان» يف سنة 656هـ .وهذا

التشابه وااللتقاء بني النتاجات املختلفة دون افرتاض وجود تأثري
ّ
وتأثر فعليني – يف مقاربة ثالث قصص قصرية ،تنتمي إىل زمانني

الكتاب ،املشتمل على الشعر والنثر ً
معاُ ،يعد من األعمال الفكرية

وحديث ،وإىل مكانني فارسي وعربي.
قديم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

والفنية املميزة يف األدب الفارسي .ويتكون الكتاب من مثانية
فصول أو أبواب هي -1 :سرية امللوك  -2أخالق الدراويش (الفقراء)
 -3فضيلة القناعة  -4فوائد الصمت  -5العشق والشباب  -6الضعف
وكرب السن  -7تأثري الرتبية  -8آداب الصحبة»( .سيد حبيب اهلل

 -1على الرغم من االختالف الظاهري يف مضامني القصص الثالث
وأحداثهاَّ ،
فإنها تشرتك فيما بينها يف حضور هاجس املوت بطريقة

لزكي :داستانهاي بركزيده از أدبيات فارسي ،ص.)16

فعلية جتعل األشخاص يستشعرون ّ
دنو آجاهلم ،وبطريقة طاغية

(***) ولد العجيلي سنة  1918يف الرقة مشالي سورية ،من عائلة

تعمل على حتريكهم وفق مقتضاها احملتوم.

عربية تنتسب إىل عشرية البو بدران اليت ترجع أصوهلا إىل بادية

ّ
موحد إزاء املوت،
 -2تكشف القصص الثالث عن موقف إنساني

املوصل يف العراق .انتسب إىل جامعة دمشق ودرس فيها الطب،

يتمثل يف اللجوء إىل التهرب منه ،كلما أمكن ذلك .ولئن كان يف بعض

وخترج سنة  .1945توىل الوزارة عام 1962م بني شهري نيسان وأيلول

مالمح بعض القصص ما ينايف ذلكَّ ،
فإن تلك املنافاة ليست سوى
ً
ً
واقعا مماثال للهروب املوجود يف
الظاهر اخلادع الذي خيفي حتته

يف وزارة الثقافة ووزارة اخلارجية ووزارة اإلعالم( .بتصرف عن:
د .حممد نديم خشفة :جدلية اإلبداع األدبي ،دراسة بنيوية يف

سائر القصص.

قصص عبد السالم العجيلي ،ص.)25-23

 -3جاء املوت ،إذ جاء ،يف كل القصص املدروسة بالصدفة ،أي من
ً
حمققا بذلك عنصر الدهشة واملفاجأة ألفق
طريق غري متوقع،

(****) ُولد يف  1927/5/19يف حمافظة «الشرقية» يف مصر ،يف قرية
صغرية تسمى البريوم .أنهى دراسته الثانوية يف عام  1945والتحق

ورامسا بذلك ً
ً
أيضا حبكة قصصية متقنة من الناحية
املتلقي،

بكلية الطب جبامعة القاهرة .ويف هذه املدة بدأ نشاطه السياسي

الفنية ،ومفعمة بالدروس اإلنسانية املؤثرة من الناحية

باالنضمام إىل منظمة سرية تدعى «اللجنة التنفيذية للكفاح

املضمونية.

ً
طبيبا يف يناير
خترج
املسلح» ،وقد أدى به هذا إىل السجن غري مرة.
ّ

 -4مالت القصص الثالث إىل اإلحياء الرمزي َّ
بأن املوت ال ينال من
ً
جسد املرء إال بعد أن يكون قد نال من روحه أوال ،فال ميوت إال

ً
جديا للكتابة اإلبداعية اليت
 ،1952وبدأ يف هذا الوقت يكرس نفسه
خاض معها غمار القصة القصرية والرواية واملسرح( .بتصرف عن:

عقيب موت آماله وطموحاته ورؤاه يف احلياة.

ب.م .كربرشويك :اإلبداع القصصي عند يوسف إدريس ،ترمجة

 -5قاربت القصص املدروسة بني اجلانبني املضموني والفين حني
ً
فاحتة
بنحو واضح – يف استعمال تقنيات القص الفنية،
اقتصدت –
ٍ
ً
واسعا أمام فرضية كونها تشري بذلك إىل ما يكتنف
بذلك الباب

رفعت سالم ،ص 41وما بعدها).

املراجع

املوت من عبثية وعدمية يف أنظار كثري من الناس.

إدريس ،يوسف ،1980 ،أنا سلطان قانون الوجود ،مكتبة غريب،

 -6جعلت القصص الثالث بيننا (حنن املتلقني) وبني الشخصيات
ً
ً
حاجزا ًّ
متمثال يف عدم استعمال ضمري املتكلم
فنيا
اليت ستموت
ً
بالنسبة إليها ،وهذا قد يكون مرتبطا مبا يف املوت من غموض

القاهرة.
العربية ،بريوت.

وإبهام ال يتناسبان مع القرب الفين الذي حيققه استعمال ضمري

التوجني ،حممد ،1995،اآلداب املقارنة ،دار اجليل ،بريوت.

املتكلم.

تيغم ،فان ،د.ت ،األدب املقارن ،ترمجة سامي احلسامي ،املكتبة

بدوي ،أمني عبد اجمليد ،1981،القصة يف األدب الفارسي ،دار النهضة

العصرية ،بريوت.

اهلوامش

خشفة ،حممد نديم ،1990 ،جدلية اإلبداع األدبي ،دراسة بنيوية يف

(*)اختلف يف امسه فقيل :هو الشيخ مشرف الدين مصلح السعدي،

قصص عبد السالم العجيلي ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق.

وقيل :سعد الدين ولقبه الشيخ مصلح ،وقيل :مشرف بن مصلح

الزعيب ،أمحد ،1994 ،إشكالية املوت يف الرواية العربية والغربية،

السعدي .قيل إنه ولد سنة 580هـ1184/م .يقسم بعضهم حياته بعد
ً
أثالثا بالسوية كل منها ثالثون سنة ،قضى األول منها
دور الطفولة

مكتبة الكتاني ،إربد.
شورون ،جاك ،1984 ،املوت يف الفكر الغربي ،ترمجة كامل يوسف

العلم ،والثاني يف السياحة ،واألخري يف التأليف والعبادة.
يف طلب ِ

حسني ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.

وقد أغنى األدب الفارسي برتاث أدبي ضخم ،ولكن أشهر آثاره
ً
تداوال كتاباه «بوستان» و«كلستان» وله كذلك ست رسائل
وأكثرها

طرابيشي ،جورج وآخرون ،1988 ،دراسات يف أدب عبد السالم
العجيلي ،دار األهالي ،دمشق.

نثرية وقصائد فارسية وعربية وملمعات ،مجعت كلها مع كتابيه

العجيلي،عبد السالم ،د.ت ،قناديل إشبيلية ،مكتبة دار الشرق،

بوستان وكلستان يف ديوان واحد يعرف بـ «الكليات» .تويف بني

بريوت.

سنيت 690هـ1291/م و694هـ1294/م.

غويار ،ماريوس فرانسوا ،1988 ،األدب املقارن ،ترمجة هنري
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زغيب ،منشورات عويدات ،بريوت -باريس.

ً
قليال وهما يتحدثان ،ثم قاما ليواصال طريقهما،
اسرتاح الرجالن

كربرشويك ،ب.م ،1993 ،اإلبداع القصصي عند يوسف إدريس،

يفر فيها الناس من ناحية إىل
فوصال إىل مدينة مضطربة األحوالّ ،

ترمجة رفعت سالم ،ط ،1دار سعاد الصباح ،القاهرة.
لزكي ،سيد حبيب اهلل 1375 ،هجرية مشسية ،داستانهاي بركزيده از

أخرى .كان جنود احلكومة يتتبعون الثوار ضد احلاكم ،وحيرقون
ً
مشكوكا يف أمره .كانت األوضـاع
دار كل من يكون يف أنظارهم

أدبيات فارسي ،ط ،4مكتبة فرجام ،طهران.

مشوشة .أخذ ذانك الرجالن – بتأثري مجوع الناس املتزامحة

املناصرة ،عز الدين ،1996 ،املثاقفة والنقد املقارن ،ط ،1املؤسسة

ودون إرادة منهما – يتحركان من ناحية إىل أخرى .حاوال أن
ً
ممكنا ،وسرعان ما
يفلتا بنفسيهما من املعركة ،لكن هذا مل يكن

منصور ،حممد منري ،1987،املوت واملغامرة الروحية ،دار احلكمة،

اعرتضهما جندي وقال:

دمشق.
الورقي ،السعيد ،1990 ،مفهوم الواقعية يف القصة القصرية عند

ً
حتما جاسوسان! هيا معي!
 أرى أنكما جمهوالن!َ
ّ
حلف له املسافران باألميان املغلظة أنهما بريئان ،لكن بال جدوى.

يوسف إدريس ،ط ،1دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية.

وبعد مدة قصرية جاء عدة جنود ملساعدة زميلهم ،وساءت األمور

ويليك ،رينيه وأوسنت وارين ،1987،نظرية األدب ،ترمجة حميي

بشدة.

الدين صبحي ،مراجعة حسام اخلطيب ،املؤسسة العربية ،بريوت.

كان الناس قد خرجوا ثائرين على احلاكم الظامل .ولكي يتمكن

العربية ،بريوت.

من القضاء على ثورتهم؛ أصدر أوامره بقتل الثوار ،فكانوا ُيقتلون
ً
فمثال
بأنواع عجيبة وغريبة من التعذيب؛ ليكونوا عربة لغريهم.
أصدر احلاكم أمره حببس اجلاسوسني اجملهولني اللذين اعتقلهما

امللحق

اجلنود ،يف غرفة ،وبأن ُيقفل باب تلك الغرفة ونافذتها بالطني
ً
ً
واآلجر واحلجارة؛ لكي ُيدفنا َّ
عطشا ،فيعترب
جوعا
حيينْ وميوتا

«املسـافران»

الناس بهما وخيافوا احلاكم ويوقفوا العصيان .أطاع اجلنود أمر

لألديب اإليراني الكبري سعدي الشريازي

احلاكم ،فوضعوا املسافرين يف غرفة ،وأوصدوا بابها ونافذتها

ترمجها من الفارسية:

بالطني واحلجارة واآلجر.

د .إحسان بن صادق بن حممد اللواتي

مضى أسبوع ،وكان الناس قد ّ
وسعوا ثورتهم؛ فاضطر احلاكم

كانت الصحراء جافة وحارة ،والشمس تشع حبرقة ،وظل املسافران

وحرروا
الظامل إىل الفرار من املدينة .اجته الناس إىل السجون
ّ

يتقدمان يف سريهما .الحت هلما من بعيد خضرة شجرة ،فحركا

السجناء ،فكان اجلميع سعداء حيتفلون .تذكر أحدهم ذينك

بنحو أسرع ،وبعد قليل صارا إىل جانب الشجرة.
أقدامهما
ٍ

املسافرين اجملهولنيَّ ،
ونبه الناس على وجودهما.

أوصل الرجل األول – الذي كان طويل القامة وقوي البنية – نفسه

اجته اجلميع ،مسرعني وخائفني ،صوب الغرفة اليت ُسجن فيها

بسرعة إىل ساقية املاء وشرع يشرب ،أما الرجل اآلخر – الذي بدا
ً
ً
وضعيفا – فجلس بهدوء وبرود إىل جوار املاء وشرب منه
حنيفا

الشخصان ،وانشغلوا يف فتح بابها ونافذتها بقبضاتهم وأسنانهم ،إىل
ً
مجيعا.
أن انفتح الباب بعد قليل ،فدخلوا

ً
قليال.

كان الناس يتوقعون أن يواجهوا جثيت ذينك الشخصني .أسبوع

ضحك الرجل األول وهو يشرب املاء بسرعة وسرعة ،وقال:
عجبا ! أراك يف شرب املاء ً
ً
ً
متاما كما يف تناولك
أيضا تقتصد،
-

كامل دون ماء أو طعام ،ال بد أنهما ماتا.
الشخصان كانا ممددين على األرض .اقرتب واحد من اجلمع من

لطعامك ؟

الرجل األول الذي كان قوي البنية ،فأخرب من معه – بانزعاج

فأجابه الرجل اآلخر:

شديد – عن موته.

َ
َ
مرضت !
شربت كثريًا من املاء،
 -إذا

تضايق الناس ،وأرسلوا لعناتهم على احلاكم الظامل .وفجأة هتف

ساخرا:
وهناك ضحك الرجل األول وقال
ً

رجل:
َ
َ
َ
حي ! ما زال يتنفس ! فقد وعيه
 تعالوا إىل هنا ،الرجل اآلخرّ

َ
َ
مرضت ! لقد أرهقتين ! احلياة الدنيا ليست سوى
مرضت !
ُ
ْ
ً
يومني ،وهي ال تستحق كل هذه العناية .كل ،والبس ،وكن سعيدا.
أنا رفيقك يف السفر منذ عدة شهور ،وطوال هذه املدة أجدك ال
ً
حنيفا
تأكل سوى وجبة واحدة يف كل يوم وليلة .انظر كم أصبحت
ً
وضعيفا.
ّ
فهز الرجل اآلخر رأسه وقال:

فقط !
أخذ الناس يهتفون من فرط فرحهم وهياجهم ،وأسرعوا لنجدة
الرجل اآلخر.
بعد مدة ،حتسنت حالة الرجل اآلخر ،ففرح الناس لنجاته .سأله
أحدهم:

 يف نظري ،كلما أكل اإلنسان ّأقل ،كان هذا أسلم له.

 صحيح ،أيها الرجل أخربني ،كيف بقيت أنت ًحيا ،على ضعفك

فما كان من األول إال أن قال:
ً
حسنا ،ال تأكلْ
ً
 -ولكنك ترى أنين أقوى منك ،وأحسن حاال منك.

وهزالك ،وتويف الرجل األول؟
ّ
تذكر الرجل صديقه ،فاغرورقت عيناه بالدموع وقال:

أنت ،فسآكل أنا !

ً
جيدا ،لكنه كان معتاد الشره! مل يستطع
 -لقد كان رفيق سفر
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ّ
حتمل اجلوع والعطش؛ لذا تويف.
ّ
ودع املسافر الناس ،وواصل سفره( .انتهت).
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