
أعظم كتاب ألف في موضوعه 
المزي  ــدأ  ب ـــالق.  اإلط على 
محرم/   /  9 ــوم  ي بتبييضه 
ــوم عيد  ــرغ منه ي 705هــــ وف
األضحى/ 712هـ. قال الصالح 
ــف كتاب  الــصــفــدي: (وصــّن
أربعة  في  الكمال)  (تهذيب 
عشر مجلداً، كسف به الكتب 
الشان،  هــذا  في  المتقدمة 
وسارت به الركبان). وقال التاج 
(تهذيب  (وصنف  السبكي: 
لم  أنه  على  المجمع  الكمال) 
يصنف مثله) وقد كان كما يقول 
الحافظ مغلطاي (حكماً بين 
والفقهاء،  المحدثين  طائفتي 
بيننا  قــالــوا:  اختلفوا  وإذا 
وبينكم كتاب المزي). والمراد 
بالتهذيب في تسمية الكتاب: 
إصالح الخلل وإتمام النقص، 
(الكمال)  كتاب  في  الواقعين 
للحافظ عبد الغني المقدسي 
أنه  المراد  (ت600هـــ) وليس 

(الكمال).  لكتاب  مختصر 
يكاد  كتاب  هو  بل 
عن  مستقًال  يكون 
وإن  ــال)  ــم ــك (ال
في  يستند  ــان  ك
عليه.  أســاســه 
وكان عبد الغني 
ــر  ــص ــت قــــد اق
فـــي كــتــابــه: 
(الـــكـــمـــال 
ــي أســمــاء  ف
الـــرجـــال) 
عـــــلـــــى 
ــة  ــم ــرج ت
كتب  رواة 
يث  لحد ا
لستة  ا

المشهورة، 
ــاف  فــجــاء الــمــزي وأض

ترجمة ما وقع في كل مؤلفاتهم 
األخرى من أسماء الرواة (انظر 
تفصيل ذلك في مقدمة د. بشار 

عواد معروف ص43) وقد طبع 
 (35) في  بتحقيقه  الكتاب 
عام (1983م).  مجلداً 

ـــاول  ـــن وت
ــاظ  ــف ــح ال
المزي  كتاب 
يب  لتهذ با
ــل،  ــي ــذي ــت وال
ــن  وكــــــــان م
ــادر  ــص أهـــم م
في  الـــذهـــبـــي 
الضخم:  كتابه 
اإلسالم)  (تاريخ 
استوعب  ولعله 
وأشهر  تراجمه.  كل 
تهذيب  في  ألــف  ما 
(تذهيب  ــكــمــال:  ال
التهذيب) و(الكاشف) للذهبي 
البن  التهذيب)  و(تــهــذيــب 

اختصر  العسقالني،  حجر 
فيه (تهذيب الكمال) إلى نحو 
جميع  منه  فأسقط  الثلث، 
المزي  خرّجها  التي  األحاديث 
أنه  إال  العالية،  مروياته  من 
كتاب  تــراجــم  مــن  يحذف  لــم 
من  فيهم  زاد  بل  أحــداً،  المزي 
وخالفه  المزي،  شرط  على  هو 
حروف  يلتزم  فلم  ترتيبه،  في 
المعجم، معتمداً تقديم األحفظ 
التراجم  من  وحذف  واألسند، 
أغلب األخبار التي ال تدل على 
توثيق أو تجريح، وأضاف عليه 
إضافات، ميزها بقوله: (قلت)، 
واستدراكاته  زياداته  ومعظم 
الحافظ  كتاب  من  استصفاها 
تهذيب  ــال  ــم (إك مغلطاي: 
الكمال). ثم اختصر ابن حجر 
(تقريب  سماه  كتاب  في  كتابه 
في  مطبوع  ــو  وه التهذيب) 
مجلدين، أما (تهذيب التهذيب) 

فطبع في ستة مجلدات.

احتلت رواية (هيبتا) للكاتب محمد صادق، 
المركز األول في قائمة الكتب العربية األكثر 
مبيعا في مكتبات الشروق كبرى دور النشر 
الرواية أحدث إصدارات دار  العربية، وتعد 
المركز  والتوزيع، وجاءت في  للنشر  الرواق 
الثاني رواية الفيل األزرق للكاتب أحمد مراد، 
لدار الشروق للنشر والتوزيع، الرواية التي تم 
تحويلها لفيلم سينمائي من بطولة كريم عبد 
العزيز، وفي المركز الثالث 1919 ألحمد مراد 

أيضا.
على  الثاني  لألسبوع  الدولي  الصعيد  وعلى 
لديانا  "الغريب"  ــة  رواي تتصدر  التوالي 
جابالدون قائمة نيويورك تايمز للروايات األكثر 
مبيعا سواء للنسخ الورقية أو االلكترونية فيما 

جاءت "رسائل #حب" لديبي ماكومبر ثاانيا.

وحلت رواية يالها من أكاذيب" لليان موريارتي في 
"اإلبادة  لرواية  الرابع  المركز  وكان  الثالث  المركز 

السادسة" لجيمس رولينز.
وجاء المركز الخامس واألخير بقائمة نيويورك تايمز 
للروايات األكثر مبيعا في األسبوع األخير من نصيب 
رواية "تسوكورو تازاكي عديم اللون وسنوات حجه 

" لهاروكي موراكامي.
وعلى مستوى األعمال غير األدبية للكتب األكثر مبيعا 
النيويورك  قائمة  كانت  وااللكترونية  الورقية  للنسخ 
تايمز لألسبوع األخير كالتالي، واصل كتاب "بال هوادة" 
السابع  لألسبوع  األول  المركز  احتالل  للورا هيلينبراند 
على التوالي وجاء المركز الثاني من نصيب "األوالد في 
الزورق" لدانيل جيمس براون، وثالثا حل كتاب "مملكة 
الجليد" لهامبتون سايدس فيما جاء كتاب "أميركا" لدينش 
دسوزا رابعا وكان المركز الخامس واألخير من نصيب 

كتاب "البرتقالي هو األسود الجديد" لبيبر كيرمان.
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يطل علينا الروائي اإلماراتي الغزير اإلنتاج "علي أبو الريش" برواية كاشفة ألغوار النفس البشرية، عنونها ب "الغرفة 
357"(1) وهو عنوان يحق لنا أن نتحفظ عليه لصعوبة التصاقه بالذاكرة، وكان يمكن استبداله بعناوين أخرى تحمل 
نفس المعنى وتبعدنا عن متاهة األرقام. وهذا يذكرني برواية أخرى بديعة ولكن عنوانها فاتر، هي روية "1984" للروائي 

البريطاني جورج أورويل(2).
وبعد تجاوز عنوان الرواية غير المشجع، سوف نقع على الفور في شباك الروائي من السطور األولى، فهو يدخلنا إلى غرفة 
في فندق فخم، ويجعلنا نرى مضاجعة غير متكافئة بين جسدين، طرفها األول بطل الرواية "مطر بن حارب" المكنى بأبي 
أحمد، وهو شيخ خمسيني ترك قريته في رأس الخيمة وجاء إلى دبي ليرتوي من رشف الملذات، والطرف الثاني امرأة من 
شرق آسيا تمتهن الدعارة ولها جسد غض في ميعة الصبا. ولكن هذا الشيخ الهرم المتباهي بفحولته يصاب فجأة بالعنة 
أمام الجسد الطري الشهي، فيضطر إلى استخدام الحبة الزرقاء "الفياجرا" إلنعاش قواه وإتمام العملية الجنسية، وبذا 

يضع الروائي اللبنة األولى في تفكك شخصية "مطر بن حارب" واختالل سويتها النفسية.
عاش "مطر بن حارب" حياته كلها في قريته برأس الخيمة متمسكاً بالعادات والتقاليد، ورافضاً لحياة المدن الكبيرة 
وصخبها، وملتزماً باألخالق الحميدة، ومحتقراً ألقرانه الذين يمارسون الرذيلة، ولكنه فجأة يمر بأزمة منتصف العمر، 
ويشعر برغبة ملحة لهجر فراش الزوجية البارد الذي مأل نفسه سأماً، والبحث عن صبايا جميالت يشبعن شهواته، فيرحل 

ويلتقط  البستان،  فندق  في  وينزل  دبي،  أول امرأة يصادفها في طريقة:إلى 
" جلس الرجل متأمًال جسده األشبه بلوح خشبي لعبت به السنون، 
الفانيلة، واستلقى بجانب  نفض إزاره ولفه حول خصره، ثم ارتدى 
المرأة التي كانت تحملق في وجهه في انتظار الخمس مئة درهم. وهو 
يقرأ وجهها الطفولي لمس انحساراً مريعاً في عينيها، وانسحاباً 
باتجاه المجهول، قال لها في لهجة قاسية: انهضي أيتها الفاجرة. 
لم تفهم المرأة لغة الرجل، لكنها فهمت مغزى عبوسه، فتمتمت 
 " قائلة:  مالبسها  بارتداء  تهم  وهي  حاجبيها  غضنت  ضجرة، 
محملقاً  عينيه  أحمد  أبو  فتح  فلوساً".  أريد  فلوس..  حبيبي 
في وجه المرأة، قائًال في لهجة برمة: الله يلعن سالمة البليدة، 
ويلعنك أيتها الفاجرة. لم تلق المرأة باًال لما يقول، بل بحلقت 
في يده،وهي تدخل في المحفظة، فارتعش قلبها وهي تنظر 
إلى الرزم المتالحقة من الدراهم، قالت في لهجة مكسورة: " 
مضض:  على  قال  تاكسي".  علشان  درهم  عشرين  حبيب 
خذي يا مجرمة، هذي الخمس مئة وهذه العشرين. نهضت 
المرأة ترقص جسداً بضاً رقيقاً وكأنها قطة شرسة بعد عناق 
مع رمل الحياة. نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يغيبها باب 
الغرفة، أشعل سيجارة والتفت ناحية النافذة المطلة على 

حوض السباحة المزدحم بأجساد الرجال والنساء"(3).
ـــا  ـــم نالحظ من النص المقتطف، فإن بطل الرواية متعطش للجنس، ولكنه في نفس الوقت يشمئز من هذا اللقاء وك

الجنسي المبتذل الذي يسيطر عليه الكالم حول المال، وهو الذي كان ُيمّني النفس بلذة تخفق لها روحه، وترقص من 
حالوتها كل خلية عصبية في جسده. يكتشف "مطر بن حارب" بعد تعثره في أول مضاجعة محرمة يقوم بها خارج 
اإلطار الزوجي أنه ال يبحث عن الجنس فحسب، بل وعن الحب، ثم كلما أوغل هذا الكهل في التأمل والغوص في عالمه 
الباطني كلما أدرك أنه يبحث عن امرأة كاملة تمنحه الجنس والحب وعاطفة األمومة، وهكذا مطلب كان بطبيعة الحال من 
المستحيل أن يعثر عليه بين أحضان بائعات الهوى، فإذا به يتردى بصورة أعمق في أزمة منتصف العمر التي يمر بها، 
وتظهر على تصرفاته أكثر فأكثر مالمح تفكك الشخصية وانحدارها إلى حضيض الجنون. يقتحم غرفته "جوزيف" الذي 
يبدو أنه من تجار الرقيق األبيض ويدعوه لعزومة غداء، وفي المطعم يتعرف على "مادلين" الشابة اللبنانية ذات الجمال 
الفائق، فيقع في حبها من أول نظرة، ويماهي بينها وبين أمه التي فقدها وهو في سن العاشرة. يفكر "مطر بن حارب" في 
ضم هذه الفتاة الجميلة تحت جناحه، ولكنه يعلم أن "جوزيف" لن يتركها له دون مقابل.. وفيما هو منشغل بتدبير وسيلة 
للخالص من جوزيف، تأتي الشقراء "مادلين" إلى غرفته في الفندق لوحدها، ولكن عاملة نظافة سريالنكية تكذب عليها 
وتخبرها أن نزيل الغرفة 357 قد غادر الفندق! وبعدها بأيام تختفي تماماً "مادلين" ويصاب "جوزيف" بانهيار عصبي 
وكأنه خسر أسهمه في البورصة، وأما بطلنا "مطر بن حارب" فإنه منذ هذه اللحظة فصاعداـً  فقدان مادلينـ  يفقد صلته 
بالواقع تدريجياً: يخرج إلى شاطئ الجميرا ويحفر لنفسه حفرة يمكث فيها أياماً، ثم يمشي باتجاه الصحراء باحثاً عن 
قبر أمه ويتوه فيها زماناً غير معروف، ثم يصل إلى قرية ساحليةـ  ربما كانت مسقط رأسهـ  ويسلم الروح بعد معاناة طويلة 

من التشرد وغياب العقل.

اللغة الشعرية وأعشابها الضارة:
يطغى على الرواية التي بين أيدينا النفس الشعري، وفي جمل متفرقة تم استخدام السجع. ربما امتدح النقاد كثيراً 
استخدام اللغة الشعرية في كتابة الرواية، ومنهم من قام بتوزيع األوسمة وعلقها على صدور الروائيات والروائيين الذين 
أغرقوا في شعرنة سردياتهم، فإذا هي تأتي مترهلة، تقول المعنى وتكرره، وتنضج الُمنضج حتى تحرقه. وفي رواية "غرفة 
357" نجد انجراراً قاهراً لتطعيم النص بالصور الشعرية، والجمل المضافة كحلية لفظية المقصود منها جعل النص أكثر 
توهجاً وبريقاً.. ولكن هذه الشحوم اللفظية التي نقدر أنها تشغل مساحة %30 من جسد الرواية لربما كان من المستحسن 
حذفها، بحيث تبدو الرواية أكثر رشاقة وسالسة، وبما ُيمكن القارئ من رشف عذوبة الرواية دون تلك الزوائد. من المهم 
أيضاً اإلشارة إلى أن هذه الجمل الطويلة التي بذل الروائي جهداً كبيراً في ترصيعها بالصور الشعرية تشكل إعاقة لتدفق 
السرد، وتجبر القارئ على أخذ وقفات استراحة.. أي أنه ال يستطيع قراءتها في جلسة واحدة. وهذه "الوقفات" هي أخطر 
داء يمكن أن تعاني منه أية رواية بغض النظر عن حجمها أو مكانة كاتبها.. وطبعاً ال يغرب عن البال أن هناك من القراء 
الكسالى من سينصرف عن إكمال قراءة الرواية ويضعها جانباً. وبلغة األطباء البد أن نعترف أن هذه هي إحدى مضاعفات 

اإلغراق في استخدام تقنية اللغة الشعرية في كتابة النص الروائي.

عقدة أوديب ومساربها الخفية:
يمكن القول أن موضوع رواية "غرفة 357" يمكن اختزاله في العقدة األوديبية المعروفة ـ الحب المحرم لألم ـ وقد تمكن 
الروائي اإلماراتي علي أبو الريش من معالجة هذا الموضوع بمهارة وجرأة غير متوقعة.. وأظهر الكثير من الخبرة والدراية 
في الصنعة الروائية من خالل خلقه لشخصية "مطر بن حارب" واإلمساك بنقطة البداية الصحيحة في فتح جرحه 
النفسي، ثم التطوير المتدرج لعالمه النفسي الجديد وتوسيعه بكالم الشخصية مع نفسها وهذياناتها، ومراقبة هذه 
الرحلة المؤلمة التي يقوم بها "مطر بن حارب" للوصول إلى حقيقته الباطنية. وما هو جدير بالمالحظة أن هذه الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر التي تجري في ذهن رجل، قام الروائي برصدها ببصيرة مدهشة والتقط تفاصيلها الخفية بصدق 

فني يثير اإلعجاب:
" عندما كنت في التاسعة وقبل أن تغيب أمي كنت أدس رأسي الصغير في صدرها، فتلمزني ناهرة بلهجة ودودة: كف عن 
هذا يا ولدي، لقد كبرت، بينما أنا كنت أسكر في الرائحة حتى الثمالة، وأغوص أكثر وهي تلكزني، وتهز منكبي بحفاوة أم 
رؤوم، كنت أشعر أن كائناً ما يستقر في هذا الصدر، ويستفزني ألوغل أنفي، وفمي في المكان الذي ما عاد مكاني كما كانت 
تقول أمي، ولكنني أشعر بالغبن عندما تشتد لهجتها فظاظة، فتتركني على وجل، خشية أن يشهد أبي هذا المنظر، الذي 

كان ينازعني ملكية هذا الصدر ومن دون أن أعلم"(4).
والمقطع طويل وال يسمح الحيز هنا بإيراده كامًال.. والشاهد أن الروائي قد تمكن ببراعة من معالجة هذا الموضوع الشائك، 
والشخصية التي وقعت فريسة للعقدة األوديبية انهارت قواها الحيوية بسرعة، وراحت تعدو في سباق مع الزمن للظفر 

بالجنون ثم الموت.

البعد األسطوري في تحلل جسد بطل الرواية:
في الثلث األخير من الرواية يصعد الروائي علي أبو الريش درجة أعلى في فنه الروائي عندما ينقل شخصية "مطر بن 
حارب" من البعد الواقعي البسيط والمباشر إلى البعد األسطوري الغني بالمجاز والدالالت الرمزية، وقد نلمح بين السطور 
ـ دون أن يصرح الروائي بذلك جهاراـً  إسقاطات على المجتمع الخليجي الحديث.. وما يؤيد هذه الفرضية أن بطل الرواية 
"مطر بن حارب" قد أبان في تأمالته للمدن الجديدة عن سخطه من طغيان أبراج اإلسمنت، ولوثة اإلسفلت، وزحف مختلف 
أجناس البشر على شواطئ بالده دون أن يعرفوا شيئاً عن ماضيها وتضحيات األسالف الذين عاشوا على ترابها أيام الفقر 
والحرمان. كما أن خاتمة الرواية ترسخ أكثر فكرتنا عن اإلسقاط الضمني لشخصية "مطر بن حارب" على المجتمعات 

المعاصرة في مدن اإلمارات الغنية:
" والمطر يمزج األرض برحيق الحياة.. انفرجت أساريره، ضحك بجلجلة فرحاً، هز رأسه، ثم سكن سكونه األبدي وهو 
يحتوي وجه أمه في الفراغ الممتد، وحوله تحوم الحمامة وفراخها.. غاب الرجل.. وهو يعصر صدره محتوياً الحب األزلي، 
ويعض على شفتيه بلذة المتشهي لرائحة األبد.. المطر ومطر يغيبان في التراب.. يغوصان بحلم اإلنبات واإلزهار.. مطر 
والمطر يحلبان الصدر األبدي ويقعان في السرمد.. يغيب الرجل وفي قلبه تغيب أمه، يغيب مطر تحت المطر في سحابة 

الوجه الذي ظل قريباً.. وقريباً يسكن المدى ويحتوي الحياة األبدية"(5).
ومن هذا المقطع نستنتج أن األم هي رمز للطبيعة واألرض، وأن االبن "مطر بن حارب" هو رمز لإلنسان المعذب باغترابه عن 
الطبيعة وانفصاله عن الصحراء مصدر القيم والفضيلة، وأن مصيره المحتوم هو العودة إلى الصحراء والذوبان في رمالها 
كما يذوب فيها المطر الهاطل من السماء. وفي خضم هذه التراجيديا الكونية ستمتزج ذرات االبن بذرات األم، ومن ثم يتمكن 

اإلنسان العائش على ضفاف الخليج من العودة إلى جذوره.
يلفت انتباهنا الروائي اإلماراتي علي أبو الريش إلى الخطر المحدق بصورة مجازية، محذراً من أن أزمة منتصف العمر ال 

تضرب بذيلها المسموم األفراد فقط ، وإنما يمكن أن تطال حتى المجتمعات أيضاً.
الهوامش:

(1) الغرفة 357: علي أبو الريش، رواية، دار الكتاب العربي، بيروت، 2009.
(2) من األمور الالفتة للنظر استشراء ظاهرة العنونة بأرقام غرف الفنادق، ولعل آخر ما وقعت عليه عيناي 

في هذا الصدد هو فيلم سينمائي للمخرجة الدانمركية برجيتا ستيرموس وعنوانه "غرفة 304".
(3) الغرفة 357: ص 6ـ 7.

(4) المصدر السابق: ص 209.

(5) المصدر السابق: ص 304.

وجدي األهدل

رواية "هيبتا" تتصدر عربيا و "الغريب" دوليا

جولة كنتاكي..ونهاية ثورة العواطف! رواية الغرفة 357:البطل يعاين من أزمة منتصف العمر 

عودة تاريخية

ــع واألحداث  ــق التاريخ للوقائ على طري
ــتفادة  اس ــد  وتأكي ــة  المعاش ــة  اليمني
ــى ارتباطها أكثر  ــة منها، بما يؤد إل الرواي
ــة اليمنية تخطو  ــع بدأت الرواي بالمجتم
ــة اليمنية عن  ــف الرواي ــًال .. فبعد توق فع
ــتزادة من معين القضايا التاريخية  االس
ــع دماج  ــة) لزيد مطي ــة (الرهين في رواي
وفي رواية (طوفان الغضب ) لمنير طالل 
يعود التاريخ الحديث إلى واجهه الرواية 

اليمنية.
 قضايا في شارع :

ــبق صدرت مؤخراً رواية  وبناًء على ما س
ــط عبد الله عباس  ــدة للروائي النش جدي
ــي تحت عنوان (جولة كنتاكي) ..  االريان
الرواية التي جاءت في (272) صفحة من 
القطع المتوسط حملت كل قضايا الوطن 

في بقعة صغيرة جدا ال تتعدى شارع!
تجمعات

ــة أمام العديد من  في البدء تضعنا الرواي
ــاذا يتجمع الناس  ــئلة المحّيرة ..لم األس
ــبب؟ ..كان مبرر من  في مكانا ما ..وما الس
ــى الظلم  ــر ..الثورة عل ــو التغيي ــع ه تجم
ــم االجتماعية  ــاد ومنظومات القي والفس
ــذي انهار  ــرر ال ــن هذا المب ــة ..ولك البالي
ــن  الطامعي ــن  م ــر  الكثي ــام  انضم ــد  بع
ــن  ــر والهاربي ــن التغيي ــب م ــي التكس ف
ــو العالقات  ــا هائًال لنم ــح ثقب والقوى فت
ــاحة..هذه العالقات  االجتماعية في الس
التي شكلت جدارا منع الشباب الحقيقي 
ــاحة بعدما  ــن ترك الس ــر المتحزب م غي
ــر من المدعين  ــهدته من انضمام الكثي ش

والفاسدين والمخربين!

ــي ونوري  ــي وفتح ــباب هم حلم (6) ش
ــابات  ــزي و(3) ش ــي ورم ــي وفهم ونظم
ــلوى  ــة وس ــابة الثري ــن الش ــن سوس ه
ــي  ــوا ف ــل تجمع ــكيلية وأم ــة التش الفنان
ساحة الجامعة (التغيير) تحت مبررات 

وظروف مختلفة ...
اختلفت ميوالتهم واتجاهاتهم الفكرية و 

مستواهم االقتصادي، لكن قضيتهم 
ــدة  واح ــت  كان

ــة  وواضح
..يتعرفون 

على بعض 
ــم  نه كأ

ن  ــو يلتق
ــن  وط ــي  ف

ــمه  ــد اس جدي
التغيير  ساحة 

ــي  حلم ــا  ..(أن
ــي كلية  ــب ف طال

ــب و سنة  الحاس
ــت إلى  ــة جئ ثالث

ــة  للمطالب ــا  هن
ــام  النظ ــة  بدول

ـــ7".."  والقانون..ص
أدرس  ــزي  رم ــا  أن

ــة  جامع ــي  ف ــب  الط
ــات الجنوب  من جامع

ــمها ..تركت  ــم اس ال يه
ــى  إل ــدت  وصع ــي  كليت

هنا.. ما يطالب به حلمي 
ـــ7" وهكذا لكل  مطلبنا ص

ــاب وضعه المختلف عن اآلخر لكن ما  ش
يجمعه باآلخر هو هذه الساحة والهدف. 
ــلوى فنانة  ــة جامعية وس ــن طالب سوس
ــكيلية و (أمل) ليست شيئا محدد بل   تش
ــف الرواية  ــز للمرأة..يؤكد مؤل ــرد رم مج
ــخصية أمل بان للمرأة الدور  من خالل ش
ــد الناس، ولكنه يرى ذلك  األكبر في حش
ــل كما ذكر  ــار مختلف ..هو لم يق من منظ
التاريخ بلقيس وأروى بل أوحى " جاءت 
ــه، لكنها  ــم تفصح عن ــكان ما ل ــن م أمل م

ــيوجع حلمي.. ــرص س ــدرك أن الق ــم ت ل
ــفتيها  ــد ش ــاب عن ــن النق صـ12...تغص
ــمت على وجهه ابتسامة عريضة  فارتس
ــم قال  ــزه فهمي ث ــى عينها لك ــه عل وعين

هامساً: ما أجملها من سافرة صـ13"
ــدهم االرياني  ــاء األثرياء والذي جس أبن
ــن  بسوس ــه  روايت ــي  ف
ــن  يلتحقون أيضا "سوس
ــم لغة  في كلية اآلداب قس
ــف  ــا موظ ــة والده عربي
ــي  ــره الوظيف ــر عم كبي
ــدت  ول ــا  عام ــون  ثالث
ــا ملعقة  ــى فهمه وعل
ــتطع  من ذهب لم يس
ــن الذهاب  ــا م والده
إلى الساحة صـ16" 

عالقات حب:

ــات  عالق ــدأ  وتب
ــو  بالنم ــب  الح
ــن  سوس ــن  بي
 ".. ــي  وحلم
ــن  عي ــح  من
ــن  س سو
لحلمي عينا 
ــة أنجز  ثالث
ع  ــد ب أ و
ــة  ليل ــي  ف
واحدة كما لم يفعل من 
ــن مرت  ــل ..العين الثالثة عين سوس قب
ــه عيون ال حصر لها من المنقبات في  علي
الوطن كله ولم يقع إال في عينها..صـ26"

ــة  ــات العاطفي ــذه العالق ــو ه ــل كان نم ه
ــاحة هو من  ــباب الس ــابكة بين ش المتش
ــدين  ــل الفاس ــم توغ ــاء رق ــم للبق دفعه
ــؤال ليس محيرا  ــن فيها ..الس والمخربي
ــي هذه  ــة ف ــن غامض ــم تك ــه ل ــن إجابت لك

الرواية.
على لسان حلمي يدين مؤلف الرواية من 
يهتفون بسقوط النظام من دون أي دراية 

ــزداد الخيام  ــام " ت ــقوط النظ بما بعد س
ــقوط النظام  ــد يوم..يهتفون بس ــا بع يوم
..إال حلمي ..لم يستطيع ان يهتف لوحده 
.....إذا سقط النظام كان التغيير أي تغيير 
ــاكني  ــيقوده ..ما غاب عن ذهن س ومن س

الخيام ص31.."
ــل التي رمز  ــاب إال أن أم ــم  ذلك الغي برغ
ــدة  ــت القائ ــة وكان ــرأة اليمني ــا بالم له
ــا كما هو  ــر من خالله ــوا التغيي ــي أمل الت
ــد وقعت في  ــت ق ــمها كان ــح من اس واض
ــرت....(إذا  ــي وانج فخ االنتماء السياس
ــي إال  ــوبة على طرف سياس كانت محس
أن الساحة في أيامها األولى تحمل وهج 

التغيير صـ31)
ــتفيدون من مواهبهم في دعم هدفهم  يس
ــات األخيرة  ــال ينجز  نوري اللمس ...فمث
ــم يذكر  ــيؤديه رمزي ..ل ــذي س ــن ال للح
ــن الوقائع التي حدثت  االرياني الكثير م
ــب نصا تاريخيا،  ــاحة ألنه ال يكت في الس
بل ألنه يكتب رواية تاريخية ..انعكاسات 
ــذه  ه ــى  حت ــة  قائم ــت  مازال ــا  أحداثه

اللحظة.
ــم ينحاز  ــي كان ذكيا، فل ــي كروائ االريان
ــرف، أو يعطي طرف بريقاً  لطرف ضد ط
ــر، بل ترك  ــاب طرف آخ ــاً على حس والق
ــة بحنكة  ــدوء مغّلف ــاب به ــة تنس الرواي
ــي رهيب  ــيط اجتماع ــي عبر وس الروائ
ومخيف وغامض في نفس الوقت يتمثل 

في الحب ..الحب ..
نهاية ثورة العواطف

ــبابي  الش ــد  الحش ــذا  ه ــى  انته ــف  كي
ــي ..النهاية  ــم بالتغيير الحقيق الذي حل
ــقطوا قتلى وصراع  مفجعة وصادمة ..س
ــتولي  ــردية مؤثرة ..ليس ــاهد س في مش
ــم تكمل  ــالم للعبيد"ل ــى الثورة كل ظ عل
ــن ..اخترق جسدها رصاص منكل  سوس
ــر  ــقطت من على الجس االتجاهات ....س
ــه  ــقط في ــذي س ــكان ال ــي الم ــت ف ..وقع

حبيبها صـ270"
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