جامل أبو حمدان يف روايته املوت الجميل
قراءة يف موتيف الحب واملوت
إبراهيم أبو هشهش
 – 1عتبة النص:
يدلف القارئ إىل عامل رواية (املوت الجميل) ( )1لجامل أبو حمدان عرب ثالث درجات متتالية هي
العنوان واإلهداء والشواهد أو االقتباسات االستهاللية التي صدرت بها الرواية وأثبتت عىل صفحة
الغالف الخلفية ،وهذه الدرجات الثالث هي موازيات نصي ّـة ( ،) Paratextواملوازي النيص مـن
مصطلحات ما بعد البنيوية ويقصد بـه النص الـذي ال ينتمـي مبارشة إىل العمل األدبــي ،مثل
صفحة الغالف ،والشعـار ( ،)Mottoأو االقتباس االستهاليل ،والتقديــم واسـم املؤلف ،والعنوان،
ولكنه يف الوقت نفسه ذو عالقة مع النص ألنه يؤثر يف استقبال العمل األدبـي أو النص بشكـل ما
من دون أن يعي القارئ ذلك دامئاً ،ومن ذلك عىل سبيل املثال نوع املقدمة وشمولها ،أو املعلومات
التي تقدم للقارئ ،وحوارية النص  ..الخ وانطالقاً مـن ذلك فإن تحليل الخطاب ال يقترص عىل عمل
واحد فقط ،بل يتع ّداه إىل سياقات أخرى متعلقة به أي ما يعرف بالتناص (. )2()Intertextuality
وسوف يتم فيام ييل تناول هذه املوازيات النصية حسب تسلسلها وتتبّع عالقاتها النصية مع منت
الرواية أو مع سياقات من خارجها ال تلبث أن تعود لتتصل بالرواية من زاوية أو أخرى .

:1.1العنوان:
إذا اعتربنا أن العنوان مفتتـح للنص ومؤسس لنقطــة االنطالق فيه يف استهدافه إىل تبئري انتبــاه
املتلقـي بصفته تسمـية مصاحبــة للعمل األديب ومؤرشة عليه( )3فإن عنوان الرواية يرفع إىل
الواجهة األمامية النواة التي تدور الرواية حولها ،ألنه يشكل هنا قيمة داللية كربى عند الدارس
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باعتباره واجهة النص اإلعالمية التي متارس عىل املتلقي إكراها أدبياً يؤرش عىل معنى ما ،فضالً عن
كونه وسيلة للكشف عن طبيعة النص واإلسهام يف فك غموضه ،فهو يظهر معنى النص ومعنى
األشياء املحيطة به ،ألنه يلخص معنى املكتوب من ناحية ويكون بارقة تحيل خارج النص من ناحية
أخرى ،وكأن املؤلف يحاول أن يثبت فيه قصده برمته ،ولذلك يعترب النواة املتحركة التي يخيط
عليها املؤلف نسيـج النص( ،)4وحسب الدكتـور صالح فضل فإن العنوان مسألة ذات أهمية بارزة
للنص األديب
تتصل بتحديد النص األديب ،فعن طريق العنوان تتجىل مجموعة من الدالالت األساسية ّ
مام يجعلنا نسند للعنوان دور العنرص املوسوم سيميولوجياً فـي النص ،بل رمبا كان أكرث العنارص
وسامً (.)5
وارتباط املوت بالجامل يف عنوان الرواية يحيل مبارشة إىل واحد من أبرز تجليات موتيف الحب
واملوت ( ) Liebestodفقد برزت صلة املوت بالجامل منذ أقدم العصور وخاصة يف الشعر ،ولكنها
وصلت مداها لدى الشعراء الرومانسيني بشكل خاص ،وحسب ماريـو بـراز ( )Mario Prazيف
كتابه “(“Liebe ,Tod und Teufel: die schwarze Romantikالحب ،واملوت ،والشيطان:
الرومانتيكية السوداء) فإن هاتني القوتني ،أي الجامل واملوت ،كانتا مرتبطتني عىل نحو عميق يف
وعي الرومانتيكيني حتى كأنهام انصهرتا يف كينونة ذات طبيعة ثنائية من الجامل املشؤوم الذي
يودي إىل التهلكة ،حيث تتجاور الكآبة والرغبة يف جوهر واحد (.)6
وعلـى سبيــل التمثيــل عىل ذلك فقط نستشهد مبقطوعـة من قصيدة كتبها هوغو ( )Hugoعام
 1871يتجىل فيها هذا االرتباط الغامض بني املوت والجامل:
املوت والجامل أمران ساميان
يحتوي كل منهام عىل كثري من الضوء والظل يف آن معاً
حتى ليكاد املرء أن يعتربهام شقيقني
الخوف نفسه ،والرعب نفسه
فهام ممتلئان بالغموض ذاته ،واألرسار ذاتها (.)7

 :1.2اإلهـــداء :
يهدي الكاتب عمله هذا إىل " رساس " القرية التي مل يعش فيها فعاشت فيه  .وهو إهداء بالغ
األهمية يف تعيني املكان أي القرية التي دارت فيها وقائع الرواية ،وتزداد أهمية هذا اإلهداء من
خالل ربطه بالرتجمة املوجزة للكاتب يف الصفحة السابقة التي تقرر والدة جامل أبو حمدان يف
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قرية رساس ،وذلك ألنها تعمل عىل إزالة القناع الدرامي الرقيق بني شخصية الكاتب وشخصية سارد
الحكاية اإلطار وكاتب األوراق يف الحكاية املتضمنة ،وخاصة إذا تذكرنا دامئاً أن جامل أبو حمدان
هو كاتب املطلق ،فهناك دامئاً يف أعامله إنسان ،أو رجل ،أو أمرأة ،أو قرية ،أو موت ،دون تعيني
؛ فهو ال يرتبط بالتفاصيل التي تعينها األسامء بقدر ما يلتصق بالجوهر الذي يتضمنه املطلق (.)8

 :1.3االقتباسات االستهاللية:
االقتباس االستهاليل ( )Epigraphyأو الشعار( )Mottoجملة أو عبارة قصرية يف صدر كتاب أو يف
رأس فصل منه ذات صلة مبوضوعه ،وغالبا ما يقدم هذا االقتباس أو الشعار العمل برمته ،وعادة
ما ميارس عالقة داللية تبادلية مع النص بحيث يكتسب الخطاب األديب املتضمن يف العمل دالالت
جديدة أو محددة من خالل هذا الشعار ،ويف الوقت نفسه يتحدد استقبال الشعار ودالالتـه من
خالل قراءة النص األديب ،مام يعمق داللة النص أو يركزها أو يجعلهـا تأخذ منحى معيناً ،ولذلك
كان لهذا الشعار أهمية كبرية يف تحليل األعامل األدبية (.)9
وقد أثبت الكاتب يف مقدمة الرواية كام عىل صفحة غالفها األخري سبع عبارات منصصة بعضها
مقتبس من الرواية نفسها ،وبعضها اآلخر مـن خارجهـا ،وجميعهـا تدور  -بشكل رمزي أو مبارش
– حول الحمل العضوي للموت أو ما يعرف باملوت الحال،
أو حول ارتباط املوت بالجامل ،وهي عىل النحو التايل:
 ".1املوت عكازة الحياة "

ج ّدي .

 ".2الحياة عكازة املوت"

هو  ..الغريب .

ظل الليل "
 ".3النهار ّ
 ".4الليل شمعة النهار "

محي الدين بن عريب .
هي  . .الغريبة .

 ".5حيف يا فنجان صيني

يكرسك فنجان طيني "

من الندب عىل امليت .

.6ما نحن إالّ القرشة والورقة
واملوت الكبري الذي يحمله كل واحد منا
هو الثمرة التي يدور حولها كل يش "

رايرن ماريا ريلكه .

 " .7بحثت يف مرياث الذين ارتحلوا ،فام وجدت يف أكفانهم الناصعة البياض
إال قصائد ممزقة عن املوت الجميل " جامل أبو حمدان
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وهذه الشعارات أو االقتباسات أعطاها املؤلف اسم " شواهد " ،وهي كلمة ملتبسة الداللة بشكل
مقصود لتوحي يف بعض معانيها بشاهدة القرب وما ينقش عليها من عبارة موجزة تكثف معنى
عميقاً يف شهادة املوت عىل الحياة أو الحياة عىل املوت ،لوقوفها عىل هذا الربزخ الفاصل بينهام .
ومن هذه الشواهد السبعة يعود ثالثة إىل شخوص الرواية نفسها وهي األول والثاين والرابع،
بينام نجد الشاهد األخري ممهورا ً باسم " جامل أبو حمدان " وهو تعيني آخر يؤكد ما ذهبنا إليه يف
حديثنا عن وظيفة اإلهداء يف إزالة القناع الرقيق بني السارد الضمني والسارد الحقيقي أو املؤلف
الرصيح الذي أثبت اسمه عىل غالف الرواية.
ولو توقفنا عند دالالت هذه الشواهد ،ولو برسعة ،فإننا سنالحظ متركز الدالالت فيها حول حلول
املوت يف الحياة أو ما يعرف بالحمل العضوي للموت ،وخاصة إذا أجرينا الربط بني بعض هذه
الشواهد وبني مواقف معينة يف سياقات الرسد الروايئ ،من جهة ،وتناصاتها الخارجية يف بعضها
اآلخر ،من الجهة الثانية .
فعىل سبيل املثال تتقابل الداللة يف حلول املوت يف الحياة أو الحياة يف املوت يف الشاهدين األول
والثاين " :املوت عكازة الحياة " و " الحياة عكازة املوت " مثلام يبدو أن الشاهدين الثالث والرابع
" النهار ظل الليل " و " الليل شمعة النهار" تنويع رمزي أو استعاري عىل هذا التقابل ،فكأن الحياة
تتوكأ عىل املوت وصوالً إىل نهايتها الحتمية أو العكس ،يف إشارة إىل زمن يسري بشكل ال يرد نحو
موت محتوم هو صورة أخرى للحياة ،أو مثلام أن الحياة هي وجه آخر للموت يف الوقت نفسه.
وهذه االقتباسات أو الشعارات مل تقترص وظيفتها فقط عىل تصدير الكتاب ليك تسهم يف توجيه
االستقبال وإضاءة الداللة من الخارج ومن الوهلة األوىل التي تقع عليها عني املتلقي – بـل تجاوزت
ذلك لتصبح جزءا ً من املنت الروايئ ،كام يف قول ابن عريب " النهار ظل الليل " الذي قوبل بقول
الغريبة " الليـل ظــل النهــار " فقـد احتال مقطعا كامالً فــي املتــن الروايئ الذي قسم إىل عرشات
املقاطــع ذات العنوانات املنفصلــة واملتكررة أحياناً وفق اسرتاتيجية رسدية محكمة  .وجاء ذلك
تحت عنـوان " الليل والنهار " (ص  )55 – 54ثم استطرد الرسد يف تأمل قول ابن عريب يف املقطع
املعنون بـ " الظل " (ص  )57 – 55مام يعطي امتدادا ً وظيفياً لهذا الشعار بعد أن يصبح جزءا ً من
مقولة الرواية من خالل تأمل السارد يف فحواه ويف وجوهه املختلفة التي هي بشكل أو بآخر زوايا
النظر التي يرى منها الكاتب  /السارد هذا املعنى امللتبس يف حلول املوت يف الحياة .
وهـذا املوت الحال يدفعنـا إلـى التوقف بشكــل أكرث ترويـــا عند أبيات ريلكه ()R.M.Rilke
( )1926- 1875التي اقتبسها الكاتب يف صدر روايته ،ويتجىل فيها بشكل واضح ما يعـرف بالحمل
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العضوي للموت ،أي تضمن الحياة للموت يف ذاتها منذ البداية:
" ما نحن إال القرشة والورقة
واملوت الكبري الذي يحمله كل واحد منا
هو الثمرة التي يدور حولها كل يشء ".
وهذا الوعي باملوت املتضمن يف الحياة أساسه وعي لزمن ال يرد يسري حتامً نحو موت ال مفر منه،
وهذا يجعل توقع املوت يدخل يف حياة اإلنسان كجزء ال يتجزأ وال يقتلع منها ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً
مبوت حا ٍل يحمله اإلنسان معه ويولد مع الحياة ،ويف الوقت نفسه يكسب الحياة شكلها بوضع حد
لها يف النهاية ،فوعي املوت هو الذي يقوي بدوره رغبة اإلنسان يف معرفة العامل يف وقت واحد،
وهذا الوعي الحديث يختلف عن األفكار الدينية التي ترى أن الحياة متتد بعد املوت ،ومثل هذا
ألح عليه الفكر الحديث( . )10وهو ملخص أشد التلخيص يف قولـة مارتن هايدغر
الوعي هو ما ّ
( )1976-1889( )11( )Martin Heideggerالشهرية " حاملا يولد اإلنسان يكون قد أصبح ناضجاً
للموت " وهي فكرة تكررت بصورة متنوع ًة يف أدب ريلكه الذي عرف املوت غياباً لألبــد ،وهــذا
الغياب يربـك حيـاة األحياء الباقني ( ،)12وقد ظهرت هذه الفكرة بتنوعات متعددة وخاصة يف
قصائده الشهرية املعـروفة مبراثـي دوينو " )13( )1922( " Duineser Elegienوفـي عمله شبه
الروايئ " مذكرات مالته لوريدز بريغه "()Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
التي منها عىل سبيل املثال هذا االقتباس عن فاكهة الحياة التي تحمل يف داخلها بذرة املوت:
"فيام مىض كان املرء يعرف (أو رمبّا كان قلبه يح ّدثه بذلك) بأنه يحمل املوت يف داخله مثلام تحمل
الثمرة البذرة  .األطفال يحملون موتاً صغريا ً يف ذواتهم ،والنساء يحملنه يف أحضانهن ،أما الرجال
فيحملونه يف صدورهم )14( ".
وأما فكرة املوت الذي يولد مع الحياة فقد عبرّ عنها ريلكه تعبريا ً موحياً يف روايته
هذه عندما قال:
"وما الذي مينح النساء ذلك الجامل الحنون عندما يكن حوامل ويقفن بينام يف بطونهن املتكورة
التي تظل اليدان تستلقيـان عليها بحركة غري إرادية تنمو مثرتان يف آن معاً :طفل وموت  .أليست
هذه االبتسامـة الكثيفــة والبلهــاء إلــى حــ ّد مـــا التي تحتل كامل مساحة وجوههن الفارغة –
آتية من أنهن – أحياناً – يرغنب يف االثنني معاً )15(".
واملقطوعة التي اقتبسها جامل أبو حمدان هي جزء من قصيدة طويلة بعنوان " كتاب الفقر
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واملوت " ( )Das Buch von der Armut und vom Todeيدعو فيها الشاعـر (ريلكـه) الله
أن يهبه موتاً خاصاً من النوع الذي ينبثق من كل حياة عرفت الحب واملعنـى والعناء ،ألن الناس
ليسـوا سوى األوراق أو القشــرة التـي تحتــوي الثمرة الحقيقية – املوت  -والتي يحملها كل
إنسان داخل نفسه:
"يا رب هب لكل امرئ موته الخاص
ذلك املوت الذي ينبعث من كل حياة
املتضمن للحب واملعنى والعناء
فام نحن سوى القرشة والورقة
أما املوت الكبري الذي يحمله كل واحد يف داخله
فهو الثمرة التي يحوم الجميع حولها " (.)16
إنهـا فكــرة اإلنسـان الـذي ينضج رويـدا ً رويـدا ً ملوت متضمـن كام عرب هايدغر (،)Heidegger
ولكن ريلكه هنا ال يقابلها بأي شعور من املرارة والخوف ،بل برىض صويف ،ألن هذا املوت الخاص
الكبري يأيت تتويجاً لحياة خاصة امتألت بنفسها وباملوت يف الوقت نفسه ،وهي فكرة تكررت لدى
ريلكه يف عمله شبه الروايئ (مذكرات مالته لوريدز بريغه) ،عندما قال:
" الرغبة يف أن يحصل املرء عىل موته الخاص تصبح أكرث ندرة باستمرار ،فرتة قصرية أخرى أيضاً
وسوف تغدو نادرة متاماً ندرة الحياة الخاصة  .يا إلهي  .إن كل يشء موجود هنا  .يأيت املرء ،فيجد
أمامه حياة ،انتهى ،عىل املرء فقط أن يرتديها .
يريد املرء أن مييض أو أنه مدفوع لذلك دفعاً ال داعي ألن تجهد نفسك( :هذا هو موتكم يا سيدي)*
ميوت املرء ،وكأن األمر يأيت للتو ،إن املرء ميوت امليتة الخاصة باملرض الذي يحمله ،فمنذ أن صار
اإلنسان يعرف جميع األمراض ،بات أيضاً يعرف التتامت املميتة التي تخص املرض وليس اإلنسان
 .أما املريض - ،مثلام ميكن القول – فليس عليه أن يفعل أي يشء )17( ".
إن هـذه الجربية املرعبة يف الحياة واملوت التي عربت عنها الفقرة السابقة هذا التعبري املدهش
هي ما كان يدفع ريلكه دامئاً ألن يتمنى الحصول عىل موته الخاص؛ ألنه كان يرغب يف أن يحيا حياة
خاصة ،ولذلك كان يتحدث عن املوت الكبري الذي يتـوج حياة كبرية ،ألن يف مقابل ذلك هناك أيضاً
موتاً صغريا ً فجاً ال يكتمل لينضج كام ينبغي:
* الجملة يف األصل بالفرنسية .
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" ذلك هو املوت الحقيقي ،ال ذلك الذي
تحياته قد أصابتهم يف طفولتهم مبعجزة
املوت الصغري كام ينبغي أن يفهم
الذي يتدىل يف دواخلهم أخرض
مثل مثرة فجة ال حالوة فيها ومل تنضج بعد " ()18
وقد كان املوت لدى ريلكه مرتبطاً بالحب ،وهو يرى أن خوفنا من املوت ناجم من أننا أخرجنا من
وجودنا شيئاً أساسياً يخصه ،وال ميكن التغلب عىل هذا القلق إالّ مبعاودة التأمل يف املوت والحياة،
ولهذا السبب فقد أثنى ريلكه عىل كبار العاشقني ألنهم ممتلئون باملوت إذ هم ممتلئون بالحياة (.)19
إن هذا االستطراد حول االقتباس االستهاليل من ريلكه يف مقدمة رواية (املوت الجميل) له أهمية
خاصة يف الكشف عن معنى املوت يف تفاعله مع عامل رواية جامل أبو حمدان وشخوصها ورؤيتها
الكلية ،وهو استطراد ليس مقصودا ً يف ذاته وإمنا محاولة للقبض عىل املعنى الدال الذي يقودنا
إىل استقبال رؤية الرواية عىل النحو األفضل ،وسوف تتضح أهمية هذا االستطراد الحقا يف إضاءة
مفهوم املوت يف الرواية  .أما األسئلة التي
ينبغي أن نطرحها هاهنا فينبغي أن ال تتمحور فقط حول معنى املوت يف رواية جامل أبو حمدان يف
ذاته أو يف ارتباطه بالحب فقط ،وإمنا يجب أن نحاول أيضاً تلمس أثر ذلك عىل بنية الرواية نفسها
ومعرفة األدوات التي استخدمها الكاتب للتعبري عن تجربة املوت التي ال ميكن نقلها لآلخرين .

 : 2البنية الروائية:
تقدم الرواية عاملها أمكنة وشخوصاً وأحداثاً تحت سبعة وخمسني عنواناً فرعياً تتوزع يف أربعة
أقسام أو فصول مل تس ّم ومل ترقم ،ولكنها فصلت بفراغ أو بياض  .وعرشة من هذه العنوانات التي
تستغرق الفصل األول تتكرر يف الفصل الثالث ،ولكن برتتيب معكوس ،مام يجعل الرواية تستدير
عىل ذاتها يف بنية دائرية تنتهي من حيث بدأت ،بعد أن تكون قد بلغت ذروتها ،وقدمت رؤيتها .
وميكن حرص أغلب هذه العنوانات الفرعية من النظرة األوىل يف أربعة حقول داللية أساسية ،هي:
 الضوء والعتمة :الرساج ،القنديل ،العينان ،النيون ،العتمة ،الليل والنهار ،الظل ،الشمعة ،االنطفاء . -املوت واستعاراته :الذبيحة ،الدم ،القرب ،املوت ،الجنازة ،التابوت ،الرصاصة ،البندقية .
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 معامل طبوغرافية ومكانية :البوابة ،البرئ ،القرية (باعتبار تضاريسها) ،الحجارة ،الدار ،الحائط،الخرابة ،الباب ،الدرب .
 أشخاص :الغريب ،القرية (باعتبار ساكنيها) ،وطفا النعامن ،ج ّدي .وهذه العنوانات الفرعية وإن كانت – شأنها يف ذلك شأن العنوان الرئييس – تعطي ومضات داللية
رسيعة ،إالّ أنها ال تأخذ دالالتها األساسية إالّ من خالل متوضعهـا فــي الرسد الروايئ ،ومن خالل
ارتباطها بشخوص الرواية وأحداثها وأمكنتها ورؤيتها الكليـة ،ففـــي حني يبدو " الرساج " – علـى
سبيــل املثــال – مرادفاً " للقنديل " ،وهام بدورهام يشابهان " النيون " باعتبارها جميعاً آالت
لإلضاءة ،فإننا سرنى أن النيون ينهض يف سياق الرواية مناقضاً داللياً ونفسياً للقنديل ،ولذلك فال
ب ّد من النظر يف وظيفة هذه العنوانات ودالالتها من خالل سياق املعنى أو املعاين التي تتخذها يف
الرواية ،مع الرتكيز يف أثناء ذلك عىل ثيمة املوت بشكل عام ،وموتيف الحب واملوت بشكل خاص .
ومن ناحية أخرى ،ميكن اعتبار هذه العنوانات موتيفات ( )Motifsأي وحدات غرضية صغرى
يستحيل تفكيكها يف النص الرسدي ( ،)20وهي من هذه الناحية تشكل املنت الحكايئ الذي هو
مجموع هذه املوتيفات املتتابعة تتابعاً زمنياً وحسب النتيجة والسبب ،أي مجموعة األحداث
املتصلة فيام بينهام والتي يجري إخبارنا بها من خالل العمل ( ،)21وهذا الرتتيب الخاص للموتيفات
أو العنوانات السبعة والخمسني التي قامت عليها الرواية بحسب التتابع الذي جرى التزامه وما
يتبع ذلك من معلومات تقدم للقارئ تدريجياً ،هو ما يشكل املبنى الحكايئ ،مبعنى أنه الطريقة
الخاصة التي اتبعها الكاتب  /السارد فـي عرض األحداث ،والطريقة التي يتعرف بها القارئ عىل
هذه األحداث ( ،)22ويف الوقت نفسه ،فإن اصطفاف هذه العنوانات أو املوتيفات بالنحو الذي
جاءت عليه يخدم بنية الحكاية اإلطار والحكاية املتضمنة اللتني تشكالن معاً املنت الروايئ ،وهام
حكايتان تتداخالن كثريا ً يف شخوصهام وأحداثهام وأمكنتهام ،ولكن شخصية السارد يف كل من
الحكايتني ،تقوم بدور الخيط الذي يسمح باالسرتشاد بني ركام املوتيفات ،وبدور وسيلة مساعدة يف
تصنيف األحداث وتنظيمها ( ،)23فالسارد الذي يق ّدم الحكاية اإلطار يعرث عىل أوراق " الغريب "
الذي هو بدوره سارد الحكاية املتضمنة وبطلها ،ثم يتضافر الصوتان يف تتابع متقن يتقدم باملبنى
الحكايئ للرواية يف سلسلة متصلة من األحداث يأخذ بعضها برقاب بعض يف نظام رسدي خاص
سماّ ه الدكتور طراد الكبييس " نظام التقفية " أو " السلسلة " ( ،)24إذ تبدأ الحكاية الثانية من
الكلمة األخرية التي انتهت بها الحكاية األوىل ،وهكذا  ..وهو نظام مل يكن غريباً عىل الرسد العريب
القديم كام هو معروف ،وهذه الكلمة األخرية هي التي تعطي للجزء الذي يليها عنوانه دامئاً،
وعىل هذا النحو تتقدم الرواية يف مستويني من الرسد ،هام مستوى سارد الحكاية اإلطار ،ومستوى
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سارد الحكاية املتضمنة أي كاتب املذكرات أو صاحب األوراق  .وقد ميّز (الكاتب) بني هذين
املستويني من خالل تقديم صوت صاحب األوراق بالحرف الغامق ،وهو متييز رضوري إىل ح ّد ما
يف هذه الرواية لتشابه الخطاب يف كال املستويني من جهـة ،ورقة القناع الذي يجعله الكاتب بينه
وبني السارد صاحب األوراق من جهة أخرى ،إضافة إىل ما يف هذا البعد الطباعي من داللة رسدية
موحية تتمثل يف االنطباع الذي يعطيه للقارئ بأنه يقرأ فعالً يف أوراق مكتوبة بالحرب ،يف حني يوحي
صوت السارد املطبوع بالخط الفاتح أنه كالم يلقى شفاها ويستمع إليه املتلقي من سارد الحكاية
اإلطار ،هذا بالرغم مام يف التشابه بني الصوتني من قصدية تهدف يف نهاية األمر إىل أن يدمج املتلقي
بينهام يف صوت واحد ،فالصوتان يتداخالن وينصهران يف رؤى ومواقف متامثلة أو متطابقة .
وسارد الحكاية اإلطار سارد درامي غري عليم ال يعرف من الحقائق واملعلومات إالّ بالقدر نفسه،
ويف الوقت ذاته مع القارئ ،ويظهر منذ البداية مياالً للعزلة والتأمل يلجأ إىل الخالء والخرابات
املهجورة لالستغراق يف تأمالته أو باحثاً عن حقائق ال يجدها يف مخالطة الناس والسعي يف األسواق،
ظل هكذا حتى عرث عىل أوراق الغريب التي كشفت له كثريا ً من األلغاز ،وأم ّدتـه بإجابــات
وقد ّ
عن األسئلة التي أرقته ،فهـو من هذه الناحية يستعيد – ولو من بعيد – سرية األنبياء والقديسني
الذين يهيمون يف الخالء أو ينعزلون يف مغائر أو صوامع بعيدة حتى يتوصلوا إىل الهداية أو يوحي
إليهم ،أو تتنزل عليهم كتب من السامء ،بل إنه يوحي مبثل هذا االنطباع من خالل وصف نفسه
بلغة مستعارة من األسلوب القرآين ومفرداته:
والدي ،فأبرهام ،وأحسن إليهام ،وال أقول لهام
"مل أكن طفالً شقياً ،وال كنت عصياً  ..بل كنت أطيع
ّ
ٍ
أف ،وال أنهرهام ،بل أقول لهام قوالً كرمياً ( ".الرواية ص .)14
ليظل مشتع ًال
وكانت خرابة ويل مهجورة يضيئها رساج يحرص القرويون دامئاً عىل م ّده بالزيت ّ
باستمرار هي مكانه األثري ،ومنها كان يخرج إىل الدرب الذي ينتهي بشجرة الزيتون " املباركة "
ويقود إىل القرية ثم إىل بوابة دارهم التي طبعت عليها فور بنائها يد غمست بدم ذبيحة أومل بها
أصحاب الدار احتفاء ببناء البوابة  .والدم أيضاً هو الذي يقوده إىل البرئ القدمية عىل أطراف الخالء
حيث تستلقي جثة رجل وهي تنظر إىل فوق ،فيخرب أهل القرية فيأتون ويخرجون الرجل امليت
الذي يعرفونه جميعاً ما عدا السارد ،ولكنهم يتواطؤون عىل تسميته بـ " الغريب " ثم يدفنونه
يف قرب منفرد بالقرب من البرئ ،ويف أثناء ذلك يعرث السارد عىل األوراق التي تركها الغريب مخبأة
تحت حجر بحيث تظهر جزئياً ،وهي األوراق املحتوية عىل الحكاية املتضمنة التي ستبدأ من اآلن
فصاعدا ً عرب املذكرات التي تركها الغريب ،وتحتـــل مساحــة واسعــة مــن الروايـــة تستغـرق
القسـم الثالث (ص ص  ،)112 – 23ولكن صوت الغريب املطبوع بالحرف الغامق ال ينفرد بالرسد،
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بل يتضافر ويتداخل – كام سبقت اإلشارة – مع صوت سارد الحكاية اإلطار ،وهكذا تبدأ الحكاية
األساسية ،حكاية الحب واملوت – بالتكون والنمو .

 . 3الحكاية املتضمنة :الحب واملوت:
إذا كان وقوع املوت متمثالً يف حادثة موت الغريب هو الذي ف ّجر سؤال سارد الحكاية اإلطار "
ِ
إحك يل عن املوت يا جدي " (الرواية ص  )23وجواب الجد " :املوت عكازة الحياة " (ص  . )23ثم
قاد خطواته وبحثه فيام بعد ،فإن هذا الوعي نفسه أيضاً هو الذي يرسم حركة الحكاية املتضمنة
ويتحكم يف إيقاعها ،بل إن العنوان األول يف القسم الثاين من الرواية هو كلمة " املوت " أي املوت
الذي أحرضه الغريب إىل القرية:
"  ..ألول مرة مل يأت املوت إلينا ليصطحب أليفاً من قريتنا ،بل أحرضه إىل القرية غريب عابر لها" .
(الرواية ص  )24وكانت أول جملة يقرؤها السارد يف أوراق الغريب هـي " الحياة عكازة املوت".
(الرواية ص  )24التي تذكره بقول جده اآلنف الذكر ،ثم يقرأ بعد ذلك يف األوراق بخط الغريب:
" الحياة عاجزة ،واملوت قادر ،الحياة ناقصة وتسعى إىل التكامل ،واملوت تام وكامل بذاته( ".الرواية
ص  ،)25 – 24بل إن هذا الغريب جاء أساساً إىل القرية ليموت فيها " :أخاف أن أظل غريباً يف
املوت ،مثلام كنت غريباً يف الحياة ،ولهذا سأذهب إىل القرية ألموت( ".الرواية ص .)25
وإذا كانت هذه الجملة تشكل القرار الذي سيختتم حياة الغريب ،فإن املواجهة مع موت اآلخر يف
البداية هي التي ح ّولت مجرى حياته فجأة ،وكانت بشكل أو بآخر سبباً يف أن يخوض قصة الحب
تلك التي انتهت عىل نحو فاجع يكرر النهايات املأساوية لقصص العشاق يف األدب العريب القديم .
فعندما كان يدرس الحقوق يف املدينة ويسكن يف بيت امرأة وحيدة ،ويف اللحظة التي كانت هذه
املرأة تتهيأ لعالقة جسدية معه – مرت يف الشارع أمام الرشفة التي كان يقف عليها جنازة مهيبة
تجسدت يف صورتني
مليت شاب ،وهكذا جرت املواجهة األوىل مع موت اآلخر يف حضور املرأة التي ّ
متقابلتني :املرأة املحبطة التي تتهيأ يف الداخل ملامرسة الغرام ،والفتاة التي تقف إىل جوار جدا ٍر يف
الخارج ،قد يكون جدار املقربة ،حيث مت ّر الجنازة "البهية" وبذلك تكتمل بشكل مكثف يكاد يكون
" أليجورياً " جميع عنارص موتيف الحب واملوت ؛ املرأة – الجامل – املوت:
" أذكر أنه كان هناك ميت ما ،محفوفاً بجنازة ما .كان املشهد بهياً ؛ هذه املفارقة املذهلة الغريبة
يف تلمس البهاء يف مشهد الفناء .
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وعرب هذه املفارقة متت مواجهتي األوىل مع املوت  ..موت اآلخر عىل ح ّد شديد الرهافة ما بني
اآلخر وبني الذات  .فال يدري املرء أين ينتهي اآلخر وأين تبدأ الذات  .أو باملسار العكيس أين تنتهي
الذات وأين يبدأ اآلخر  .ثم يف لحظة انبثاق املشاعر يختلط عليك األمر ،فينداح اآلخر عىل األنا،
ومتتد األنا وتتداخل مع اآلخر .
هكذا أحسست يف تلك اللحظة ،حني ح ّدقت من علٍ يف وجه امليت  .كان شاباً صغيـر السن ..
فأخذتني رعدة مباغتة ثم ارتحت إىل خاطر؛ إن اإلنسان ال ميوت إالّ صغريا ً .
وقد أخذين األمر زمناً طويالً ألدرك أ ّن املوت ال يأيت اإلنسان يف الوقت املناسب ،وأن مقدمه الجليل
غري متوافق مع نهاية الحياة  .فهو يأيت إ ّما قبل نهاية الحياة ،أو يأيت بعد نهاية الحياة  .وفـي الوقائـع
القليلـة التي يتطابـق فيهــا األمران ،نهايــة الحياة وبدايـة املـوت يبـدو الوجـود والعـدم فــي
حالة توازن قصوى  ..لكن قلام يحدث ذلك ( ".الرواية ص )31
إن جنازة الشاب " البهية " هذه هي منعطف التحول يف حياة سارد الحكاية املتضمنة ومفتتح قصة
الحب التي قادته إىل حتفه:
" كان هناك حائط ،وكانت هنالك امرأة  ..وكان هنالك ميت شاب محفوفاً بجنازة بهية مهيبة ".
(الرواية ص )32
فاقرتان املوت بالجامل الذي ورد يف عنوان الرواية يتكرر هنا يف وصف جنازة الشاب ،وميتد إىل
املرأة الجالسة بجوار الجدار الذي متر الجنازة من أمامه ،وهي امرأة تجلس تحت أضواء النيون
فتبدو عيناها بنفسجيتني ،وحاالً يجد الشاب الواقف يف الرشفة نفسه مشدودا ً إىل هذه الفتاة
فينزل إليها ،ويدرك فورا ً أنه يريدها بطريقة تختلف عام يريد اآلخرون منها ،ورسعان ما ينتقل
إىل السكن معها يف غرفتها ويطلب منها أن تشاركه حياته فتحذره قائلة " :ال تخاطـر بحياتـك  ..أمل
أقـل لك إن االقرتان بـي اقرتان باملوت  ..قد يكون موتـاً مؤجـالً ولكنــه مـوت نافذ وحقيقي ،قد
يكون قبل االقرتان وقد يكون بعده( " .الرواية ص )68
وهي تقف من املدينة موقفاً سلبياً معادياً ،وتكره أضواء النيون التي تقف تحتها مسا ًء انتظارا ً
للزبائن الذين متنحهم جسدها إلعالة ابنتها الوحيدة من عالقة سابقة فاشلة ،ولذلك تطلب منه
بإلحاح أن يرتكا املدينة ويذهبا للعيش يف قريته ،وأن يرتكا كل يشء ويأخذا فقط الرسير معهام:
" أكره أضواء النيون ،أحلم أن أعيش يف مكان ال أراها فيه ،مكان ميتلئ بقناديل الزيت  .هل خطر
لك أن هنالك عالقة بني قنديل الزيت يف لحظة اشتعاله ،وبني الجسد يف لحظة توقده بالحب … [ .
] سرتى أن الربودة ليست برودته [ الرسير ] وليست بروديت ،ولكنها برودة وجفاف هذه املدينة،
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سنأخذه معنا إىل القرية ،وسرتى أن الخطأ ليس ّيف ،وال فيه ،ولكن يف هذه املدينة " (الرواية ص
ص . )89 – 78
وهذا املوقف من املدينة بجفافها وبرودتها وأضواء نيوناتها يف مقابل دفء القرية وخصوبتها
وأضواء قناديلها  -هو أيضاً من العنارص التي تعزز البعد الرومانتييك يف موتيف الحب واملوت الذي
هـو واحــد من أبرز تجليات األدب الرومانتييك بشكل عام.
وهكذا يعودان إىل قريته ويعيشان يف بيت عائلته الخايل وميآلنه بالحبور والدفء ،ويشهد الرسير
الذي اصطحباه من املدينة اشتعال جسديهام بالحب تحت قنديل الزيت املتقد ،أما هي فتمأل
القرية بحيويتها وحضورها وحبها لجميع الناس واألماكن واألشياء ،ولكن أهل القرية ال يبادلونها
مثل هذه املشاعر بل يقابلونها بفتور وصمت وحذر ،ألنهم يعرفون عن ماضيها صدفة من تاجر
عابر بالقرية ،وحدها وطفا النعامن حبيبة الشاب األوىل التي قطف عذريتها تحت شجرة اللوز ثم
تركها وسافر بعد أن وعدها بالعودة ،تقابلها بو ّد ودفء ،ولك ّن الفتاة تعرف بطريق الصدفة أيضاً
عن عالقة زوجها السابقة بوطفا النعامن وداللة اللوز الذي تعاهدا تحت أشجاره ،وعدم وفائه
بوعده ،فتدرك بذلك أن عالقتهام قد انتهت:
" أحسست بأن يدها ،ألول مرة ،باردة يف يدي " (الرواية ص  )87وتدرك يف الوقت نفسه أن نهاية
هذا الحب تعني أيضاً نهايتهام معاً " :لن أقول لك أ ّن ما بيننا انتهى ،لكنني أقول إننا انتهينا معاً
" (الرواية ص  . )88فيناولها البندقية التي كانت منذ زمن طويل معلقة عىل الجدار لتطلق عليه
الرصاصة الوحيدة املوجودة يف مخزنها ،ولكنها ترد قائلة:
"وأنا من يريحني برصاصة مثلها ،أنت أناين حتى يف هذا  .وضعت اصبعها عىل الزناد وكان الرسير
بيننا ،وضغطت ،بعد أن حرفت فوهة البندقية عن صدري إىل صدر الرسير فاستقرت الرصاصة يف
الدوي حتى رمت البندقية عىل الرسير ،وسمعتها :لو كانت
صدره تاركة دوياً يف املكان ،وما إن ذاب
ّ
هناك رصاصتان لفعلت غري هذا  ..فلن منوت إالّ معا ( ".الرواية ص )88
وهكذا تنتهي قصة الحب عىل نحو رمزي بإطالق الرصاص عىل الرسير الذي شهد لحظات اشتعال
جسديهام املشبوبني بالعاطفة تحت ضوء القنديل ،وتستلقي عليه البندقية التي هي إحدى
استعارات املوت يف اقرتان رمزي آخر بني الحب واملوت .
أما الخامتة املأساوية فهي مغادرة الفتاة وانتحارها يف البرئ املهجورة عىل طرف القرية التي يجعل
منها أهل القرية قربا ً لها ،وهو املكان نفسه الذي اختاره العاشق صاحب األوراق ليجتمع فيه مع
حبيبته يف مستقره األخري عىل نح ٍو يكرر مصارع العشاق يف األدب العريب القديم الذين يخ ّرون يف
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النهاية ميتني عىل قبور أحبائهم ( . )25ولكن أهل القرية يحولون دون اجتامعهام يف املوت مثلام
حالوا دون ذلك يف الحياة ( ،)26ويدفنونه يف قرب منفرد إىل جوار البرئ.
وبذلك انتهت حكاية الحب واملوت التي اجتمعت فيها بشكل منوذجي عنارص هذا املوتيف
الرومانتييك وخاصة متجيد املوت ( ،)27واقرتان املوت بالجامل ،واشتداد جذوة الحب بعد أن يتم
إنهاؤه مبوت أحد الطرفني قبل الطرف اآلخر ،فيصبح املوت يف نظر هذا الطرف اآلخر هو االكتامل
النهايئ للحب ،واللقاء األخري به ( )28؛ فقد كان هذان العاشقان مسكونني بالحب مبقدار ما هام
لعل الصالت التي تربط كالّ منهام باملوت ،كانت أكرث وأقوى من تلك التي
مسكونان باملوت ،بل ّ
تربطهام بالحياة ،يظهر ذلك فـي النظرات والتأمالت املتعددة يف املوت التي تركها " الغريب "
يف أوراقه ،مثلام يظهر يف تحذير الفتاة للشاب بأن االقرتان بها يعني اقرتاناً باملوت ،ولكنه يتمثل
بشكل حاد يف جوابها ردا ً عىل سؤاله إذا كان ذك امليت الشاب الذي تحيط به تلك الجنازة البهية
يخصها ،فتقول:
" كل األموات يخصونني  .األحياء وحدهم ال يخصونني  ..ولكن يف لحظة املوت ينتسبون إيل
وأنتسب إليهم  ..لحظة املوت يقرتنون يب وأقرتن بهم ( ".الرواية ص )67

 .4جدل اإلطار والصورة :املوت العام واملوت الخاص:
قد يبدو دور سارد الحكاية اإلطار للوهلة األوىل مقترصا ً عىل العثور عىل أوراق الغريب وقراءتها،
أي القيام بدور السارد الضمني الذي يلعبه املستمع يف الحكايات املبنية أساساً عىل وفق تقنية
الحكاية اإلطار والحكاية املتضمنة ،مثل دور شهريار مثالً الذي كان يستمع إىل حكايات شهرزاد يف
(ألف ليلة وليلة) وبذلك يكون وسيطاً بني السارد الرئييس والقارئ ( – )29ولكن القراءة تكشف
عن أن سارد رواية (املوت الجميل) هو سارد واحد متعدد يقود الرسد وتسمح شخصيته مبظاهرها
الخارجية املتنوعة باالسرتشاد بني تتايل األحداث والذكريات والتداعيات ،خاصة يف مثل هذه الرواية
التي قام بناؤها عىل التداخل يف زمن األحداث وزمن الرسد ،وبذلك مل تكن الحكاية املضمنة يف
أوراق الغريب مستقلة عن إطار الرواية العام وما يتضمن من فضاء مكاين وشخصيات ،فرسعان
ما يدرك القارئ أن هناك ساردا ً واحدا ً يف الرواية هو نفسه السارد الرئييس والضمني والبطل
( ،)Protagonistقد يكون هو (جامل أبو حمدان) نفسه ابن قرية رساس الذي درس الحقوق
فـي بريوت ،وهو هنا يروي جزءا ً من مختزن الذاكرة من خالل كتابة أوراق الغريب ،ثم من خالل
قراءتها يف ضوء مـا يحيط بهـا مـن ج ّو عام ،وهو نفسه املحامي الذي زار القرية بصحبة الفتاة ذات
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العينني البنفسجيتني التي كانت ترتدد يف أوقات متباعدة عىل الدار املهجورة فتتجول يف أرجائها
وتجهش فيسمع لبكائها نهنهة ،ويتضح فيام بعد أنها ابنة املرأة (الغريبة) التي انتهت حياتها تلك
النهاية يف البرئ املهجورة عىل طرف القرية .
وقد تضمنت الرواية إشارات مختلفة تربط بني الشخصيات املتعددة لسارد الرواية الذي هو بطلها
الرئيس يف الوقت ذاته ،ومن ذلك هذا التداخل يف الرؤى والخربات بني الج ّد والغريب صاحب
األوراق اللذين كانت رؤاهام وأقوالهام تتقاطع وتتوازي بشكل الفت ،ومن ذلك ما سبقت اإلشارة
إليه من قول الجد " :املوت عكازة الحياة " الذي يقابلــه قـول الغريب " :الحياة عكازة املوت " .
ثم حديث الغريب بعد أن مرت من أمامه جنازة الشاب البهية عـن املوت الـذي ال يأيت يف وقته
املناسب إالّ يف حاالت نادرة يكون التوازن فيها بني الحياة واملوت فـي ذروتــــه ؛ فهـو إما يأيت
قبل األوان ،أو يأيت متأخرا ً عن أوانه ( .الرواية ،ص )31وهذا الرأي ورد بفحواه متاماً تعليقاً عىل
قول األم عن موت وطفا النعامن التي مل تكن تشكو من مرض ومل تتقدم بها السن ،فقال وكأنه
يحدث نفسه:
" ومتى كان املوت يأيت يف موعده  .إنه يخلف موعده دامئاً فيأيت إىل البعض بعد أن انقضت حياتهم،
وملّوا انتظاره ،مثيل  .ويأيت إىل البعض وهم مألى بأشواق الحياة " .وصمت ثم أكمل " :ملاذا ال يأيت
املوت أبدا ً فــي موعـده  .كأننا نعيش يف تابوت مفتوح محمول عىل كتف الدنيا ،حتى تتعب الدنيا
منه ،دون أن نتعب ،فتحطّه عىل كتف القرب ( " ..الرواية ص )60 – 59
وهذا ما يذكرنا ،من زاوية أو أخرى ،مبا م ّر من حديث عن أبيات ريلكه حول املوت الخاص أو
املوت الكبري ،واملوت الصغري الذي مل ينضج ليكتمل ،وهو ما اقتبست الرواية جزءا ً عنه يف شواهدها
الخاصة يف رؤيتها للحياة
االستهاللية ،وسكتت عن الجزء اآلخر )31( ،ولكنها متثلّته بطريقتها
ّ
واملوت .
ومن جهة أخرى ،فقد تطابقت تجربة السارد مبارشة يف معايشته لحدث والدة الطفل وموت ج ّده
يف اللحظة نفسها يف حجرتني متجاورتني من بيت واحد ،مع ما قرأه قبيل ذلك يف أوراق الغريب،
وهذا ما يدعم ما ذهبنا إليه من القول بالوجوه املتعددة لسارد واحد ،فقد قرأ يف أوراق الغريب:
" يف البيت الواحد حجرتان
يف األوىل طفل يولد
ويف الثانية عجوز ميوت
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بني الحجرتني جدار ،وباب حائر
ال يدري إن كان يفيض
من الوالدة إىل املوت
أم من املوت إىل الوالدة ".

(الرواية ص ص )59 – 58

ولعل الكاتب أراد أن يلقي يف روع القارئ أن جزءا ً من هذا التقاطع هو تقاطع خارجي فقط جاء
نتيجة قراءة الج ّد ألوراق الغريب التي كان السارد يخبئها يف الخرابة املهجورة ،وقد تـرك الجـ ّد
لحفيـده إشارة لذلك وهــي عكــازه املركــوز إلــــى جدار الخرابة (الرواية ص .)37 -36
وبالرغم من األقنعة املتعددة التي اتخذها السارد لنفسه يف سبيل جعل مسافة درامية تفصل بني
األنا السارد من جهة وشخوص الرواية من جهة أخرى ،وخاصة الغريب والجد ،فإن هذه األقنعة
رسعان ما تزول وتتقلص املسافات كاشفة عن سامت غنائية واضحة للخطاب الروايئ بأرسه ،وهذه
الغنائية ال تح ّد من الفضاء التخيييل للرواية ،ولكنها تصبغ الرواية بشكل عام بصبغة شعرية متثلت
يف لغة حدسية مكثفة وعبارات مصفاة ،ومفردات منتقاة باعتناء واضح ،بل إن الوزن والقافية قد
تحققا يف أحد املقاطع من أوراق الغريب:
"مل يجد بني جموع النادبني
أحدا ً يرثيه يف يوم مامته
غري أكوام شظايا وغبار
بعرثتها ،حني عاثت
يف زوايا الدار
أوهام حياته".

(الرواية ،ص )54

وعىل أية حال ،فسواء أكان السارد هو جامل أبو حمدان نفسه ،أو كان ساردا ً آخر يقف جامل
أبو حمـدان وراء وجـوده أساســاً ،وسواء أكانت القرية هي (رساس) أو كانت أية قرية أخرى،
فإن هذه القرية بصفتهــا املكان الرئيس يف الرواية ال تعدو كونها مكاناً مصغرا ً ()Microcosm
قصة اإلنسان فـي كل زمان ومكان،
أو استعارة مكثفة للوجود اإلنساين عىل األرض ،تتجسد فيه ّ
فجامل أبو حمدان ال يقدم يف روايته هذه حكاية اجتامعية ،بل أمثولة رمزية (أليجوريا )Allegory
للوجود اإلنساين عىل األرض ،وتتجسد فيه قصة اإلنسان يف كل زمان ومكان ،وهذا ما يفرس ورود
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الشخوص يف الرواية بال أسامء وبال مالمح خارجية( ،)30بل من خالل تسميات تعني صفات إنسانية
مطلقة؛ فاألسامء ال أهمية لها مثلام عبرّ الج ّد ر ّدا ً عىل سؤال عن االسم الذي أطلق عىل الوليد الذي
رصخ رصخة الحياة األوىل يف اللحظة نفسها التي لفظ فيها ج ّده نفس الحياة األخري يف الحجرة
املجاورة لحجرة والدة الطفل (الرواية ،ص  ،) 58-57فاالسم هنا يعني حضورا ً اجتامعياً تاريخياً
متعيناً ،وهذا ما ال يعني الكاتب فـي يشء ،فالذي يعينه أساساً هو وجود هذه الشخصيات املطلق
عىل األرض ،أي حضورها من خالل والدتها وحياتها وموتها بكل بساطة واختصار ،ورمبا هذا ما
يفرس هذا الحضور الكثيف لتأمل شخوص الرواية يف الحياة واملوت وليس يف أي يشء آخر قد يهم
اآلخرين الذين يقضون حياتهم يف العيش ،ويتمثل هذا األمر أكرث مـا يتمثل لدى الج ّد والغريب
اللذين ميارسان حضورا ً قوياً يف وعي السارد الرئيس ،وتتفاعل أقوالهام ورؤاهام يف داخله يف الوقت
الذي تؤدي فيه دورها يف تشكيل رؤية الرواية الكلية من خالل تفاعلها مع األحداث واالقتباسات
االستهاللية التي سبق الحديث عنها ،فهناك دامئاً وجود برشي مقتسم بشكل متسا ٍو بني الحياة
واملوت:
تدب فيها الحياة ،وقبور يهجع فيها املوت ،وبينهام طبقة من تراب لدن
" ولقريتنا بيوت طينية ّ
دافئ محمر ممتد  ..فيه جدب وخصب ،وللخصب شوك ونبت ،وللنبت مثر حلو ومثر م ّر ،عىل
أغصان مرشئبة ضارعة إىل السامء ،وأغصان مائلة ناحية األرض ..
ويف قريتنا رجال ونساء ،كبار وصغار ،يولدون وميوتون ،وبينهام خط رقيق ال يبني ،يفصل بني الحياة
واملوت .ويف مواسم ،نخىش أن ينداح املوت عىل الحياة  ..أو تأخذنا الحياة من املوت..
فنعيش عىل هذا الخط الرقيق بخشية ووجل ".

(الرواية ،ص )25

فالعبارة السابقة تتضمن توازناً مرهفاً بني الحياة واملوت يشبه التوازن الدقيق الذي يحتاجه من
مييش عىل حبلٍ مشدود هو الربزخ الذي يفصل بني الحياة واملوت ،ولكنه يف النهايـة يؤدي هنا إىل
غاية واحدة محتومة  .وقد تجىل هذا التوازن الداليل يف توا ٍز بنيوي
متثل لغوياً عىل النحو التايل:
بيوت تدب فيها الحياةو يهجع فيها املوت
خصبو جدب
نبتو شوك
مثر حلوو مثر مر
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أغصان مرشئبة ضارعة إىل السامءو أغصان مائلة ناحية األرض
صغارو كبار
يولدونو ميوتون
الحياةو املوت
نخىش أن ينداح املوت عىل الحياةأو تأخذنا الحياة من املوت
وقد تكررت هذه الفكرة يف صورة أخرى ،عن الوجود اإلنساين املقتسم بني الحياة واملوت:
"ويف قريتنا بيوت طينية متناثرة  .وكانت الندابات يف القرية ينتحنب ويندبـن علـى امليت صارخات:
"حيف يا فنجان صيني ،يكرسك فنجان طيني .وكنت دامئـاً أتخيـل تلك البيوت فناجني طينية
مقلوبة فوق سطح األرض  ..ولكن أهلها ما زالوا يدبّون يف الحياة وكأنهم يتهيأون النقالب فناجينهم
الطينية من ظاهر األرض إىل باطنها ( ".الرواية ص . )26
وهذا الوجود املقتسم بني الحياة واملوت ،أو املوت والحياة ،الذي متثله القرية بوصفها استعارة
مكثفة للوجود اإلنساين عىل األرض ،وما تحتوي من بيوت تتجاور فيها غرف الوالدة مع غرف
املوت ،هـو اإلطار العام الذي يؤطر صورة مختلفة نسبياً من الوجود ،أي الوجود الخاص الـذي
مثلتـه حكايــة " الحب واملوت" التي تطورت من قرار العاشقني (الغريب والغريبة) بأن يرتبط
أحدهام باآلخر ،وأن ينتقال من املدينة إىل القرية دون أن يحمال معهام شيئاً سوى الرسير ،مثلام
متثل أيضاً يف ذلك املوت الفاجع ،الخاص ،املبكّر ،االختياري إىل ح ّد ما ،الذي انتهت إليه وبه حياة
الغريبة أوالً ،ثم تبعها الغريب يف موت مشابه إىل ح ّد كبري  .ولعل هذا هو الذي جعل بناء هذه
الرواية يجيء عىل وفق تقنية الحكاية التي تحتوي يف داخلها حكاية أخرى ،ألن هذا التعبري هو
املوازي الفني أو الرسدي لوجود يحتوي يف داخله وجودا ً آخر مياثله من حيث الجوهر ؛ أي االبتداء
بالوالدة واالنتهاء باملوت ،ويخالفه يف األعراض التي تنعكس عن حريّة اختيار الحياة الخاصة،
واملوت الخاص.
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