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رواية

َ
ّ
فجر يعقوب ...صياد الحنين
سومر شحادة
في روايته «شامة على رقبة الطائر»
(منشورات املتوسط) ،يعيد الروائي
الـفـلـسـطـيـنــي ف ـجــر ي ـع ـقــوب تشكيل
س ـنــوات ال ـحــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة،
يعيشه
متخذًا من «االنشطار» الذي
ً
ض ـح ــاي ــا ال ـ ـحـ ــروب وامل ـ ــذاب ـ ــح س ـمــة
م ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات ال ـنــص
امل ـت ـعــددة .أخ ــرج الـنــاقــد السينمائي
رؤيته السردية في مشاهد متقطعة،
كما لو ّأن الرواية جزء من فيلم ّ
يتميز
عال للتفاصيل ،لكن وفق بنية
بأداء ٍ
ّ
رهيفة
بلغة
ومصاغة
مفككة،
نصية
ّ
وم ـك ـث ـفــة .أم ــر يـجـعــل ق ــارئ ــه يـتــرقــب
امل ـش ـهــد ال ـت ــال ــي ،ث ـ ّـم م ــا ي ـل ـي ــهِ  ،حتى

نهاية الرواية التي ترتسم بالتدريج
عـلــى هـيـًئــة انـطـبــاعــات ب ـ ّـراق ــة حينًا،
وغامضة أحيانًا.
تحكي ال ــرواي ــة قـصــة الــرقـيــب رشيد
عثمان ،الــذي يخدم فــي ثكنة مقامة
ف ــي ق ــري ــة مـسـيـحـيــة ،ك ــان أه ـل ـهــا قد
استسلموا لفكرة وج ــود «الـغــربــاء»
ب ـي ـن ـهــم .ت ـب ــرز م ـســألــة ال ـتــأق ـلــم لــدى
الغرباء أنفسهم ،وقصة رشيد مثال
ثري لتلك الغربة اإلنسانية .سيدفعه
الـ ـحـ ـص ــار فـ ــي ال ـث ـل ــج ل ـل ـت ـف ـك ـيــر عــن
ّ
البقاعية.
مـغــزى وج ــوده فــي الـقــريــة
ت ـظ ـه ــر «ك ــري ـس ـت ـي ـن ــا» م ـ ـبـ ــررًا لــذلــك
ً
الـ ــوجـ ــود ،أو بـمـعـنــى آخ ـ ــر ،تــأج ـيـ ّـا
السـتـحـقــاق ذل ــك الـ ـس ــؤال .حـتــى أن ــه
سيتمنى إطــالــة الـحــرب حتى يبقى
بــال ـقــرب م ــن كــريـسـتـيـنــا أطـ ــول فـتــرة
ُ
ممكنة .تعرف كريستينا باسم يأخذ
بعدًا داللـيــا ،هــو «األرمـلــة الـســوداء».
ي ــرم ــي الـ ـك ــات ــب عـ ـل ــى ع ــات ــق ق ــارئ ــه

الـفـهــم الـعـسـيــر لـلـعــاقــة بــن األرم ـلــة
ال ـســوداء وذكــورهــا الكثيرين .تقود
رشيد إلى حظيرة الخنازير متى ما
رضيت ُ
عنه ،وسيشكل ،هــو ،الحزام
املمغنط حول وسطها متى ما أرادت
ّ
أن تـتــزنــر ب ــهِ  ،فــي حــن تـكــون مقبرة
عائلتها هي املكان األثير لديها في
انتهاك لطمأنينة املوتى .يأخذ شكل
العالقة بني رشيد واألرملة السوداء
شكل «نزال عاطفي أجوف» ،ما يدفع
ّ
جهنمية لـلـبــزوغ فــي مخيلة
بـفـكــرة
رشيد تقضي بنبش مقابر العائلة
دون اك ـت ــراث بتفسير تـلــك «الــرغـبــة
الجامحة» التي ستضاف إليها آثار
البندورة.
الفودكا املمزوجة بعصير
ّ
ك ــان ــت كــريـ ًسـتـيـنــا واعـ ـي ــة إلـ ــى أن ـهــا
تقيم عــاقــة مــع «م ـن ـبــوذ» .بالتالي،
كـ ــانـ ــت قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى «تـ ـب ــدي ــل رأس
الـضـحـيــة» فــي امـتـثــال للقبها .وفـ ّـي
الــوقــت ذات ــهِ  ،كــان رشيد واعـيــا ،بأنه
ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة م ـت ـس ــرع ــة مـ ـث ــل ح ـي ــات ــهِ
ٌ
ـات ناقصة» ،ال يملك
خاضع لـ «رغـبـ ٍ
ً
حيلة في وجه سؤال أكبر من وعيهِ ؛
ح ــول وجــودهــم وس ــط مجموعة من
«النسوة املسكينات» .يخرج الكاتب
ب ـط ـل ــه م ـ ــن ذلـ ـ ــك امل ـ ـ ـ ــأزق عـ ـب ــر ح ـ ّـدث
ُ
حقيقي وهو األبرز في الرواية .تشن
غارة إسرائيلية على موقع الجيش،
م ــا ي ـق ـســم الـ ــروايـ ــة إلـ ــى ن ـص ـفــن مــا
يلبثان أن يتباعدا.
ي ـع ـيــش رش ـي ــد امل ـ ـهـ ــووس ب ـم ـط ــاردة
ال ـ ـكـ ــاب ال ـس ـل ــوق ـي ــة لـ ـ ـ ُـه فـ ــي هـ ــروب
ُ
حياته
مـتــواصــل إل ــى األمـ ــام .تـنــدلــق
أمـ ـ ــام ن ــاظ ــري ــه .ي ـن ـق ــذه خ ــروج ــه مــع
املجرفة إلى مكان دفن الكلب السلوقي
من الغارة ،وتحرره تلك الصدمة من

يعيد
تشكيل
سنوات
الحرب
األهلية
اللبنانية

ّ
قيد األرملة الـســوداء .إن الغارة التي
لم تقتله ،قد قتلتها في نفسهِ مثلما
قـتـلــت أش ـي ــاء ك ـث ـيــرة وج ـع ـلــت أم ــورًا
ـرب
تـنـبـعــث م ــن ذاكـ ــرة بـعـيــدة ع ــن ح ـ ٍ
ال ـش ـع ــارات ،ال ـت ــي جـ ُــاءت بــاملـقــاتـلــن
ب ـح ـث ــا عـ ــن الـ ـ ـ ـ ــرزق ،ث ـ ـ ـ ّـم تـ ــاشـ ــوا مــع
ال ـش ـع ــارات ب ـعــد ذلـ ــك .تـتـفـتــح ذاك ــرة
رشيد على مشاهد ماضية؛ بدءًا من
أب ـيــه ال ــذي ع ــرف ضـحـكــة واحـ ــدة في
حياتهِ  ،وقد أودت بهِ في باحة الدار،
وم ـنــذ خ ــروج ــه م ــن حـيـفــا ،ل ــم يـعــرف
س ــوى ال ـب ـك ــاء ،ح ـيــث ك ــان ــت ال ــدم ــوع

ً
أرخص ما يمكن العثور عليهِ وصوال
إلـ ــى ج ــدت ــهِ  ،ال ـت ــي ان ـك ـس ــرت الـعـصــا
القاسية التي تتوكأ عليها وسقطت
على األرض .ينقلنا الكاتب إلى عالم
ـوار فـ ــي ح ــاض ــر رش ـ ـيـ ــد ،ل ـي ـكــون
م ـ ـتـ ـ ٍ
ت ـف ـج ـيــر امل ــوق ــع ال ـع ـس ـك ــري تـفـجـيـرًا
للرواية ومقوالتها.
يلجأ الكاتب إلى قصة غرامية ثانية
ك ــي ي ـب ـنــي ع ـل ـي ـهــا ت ــداعـ ـي ــات رش ـيــد
ع ـث ـمــان .سـتـبــرز سـهــى ًدج ــه بــرايـيــل
ماثلة في مناماتهِ  ،قادمة من حكايات
جدتهِ عنها .بعدما نبش قبر عائلة

كريستينا خاضعًا لرغبة تحرر من
ّ
سيفر من الخدمة،
عقد غير مــدركــة.
ويـ ـتـ ـتـ ـب ــع آث ـ ـ ـ ــار سـ ـه ــى ف ـ ــي ش ـ ـ ــوارع
دم ـشــق ،فــي حــن سـتـكــون سـهــى في
بــاد بعيدة تنجب األوالد وتستمر
ّ
بــال ـع ـيــش .ك ـمــا ل ــو أن ال ـعــاط ـفــة هي
ّ ُ
ش ــأن امل ـتـ ّـرصــد الـتــي ال يـعــرف عنها
«املــرصــود» شيئًا .يجعل الكاتب من
التقاطع بني أخيلة الطفولة وأخيلة
ّ
سردية يطلق فيها
املستقبل مساحة
بطلهّ ،ويـعـ ّـرف ال ــراوي تلك املساحة
على أنها «الطريق إلى الوهم» الذي
يـعـبــره رشـيــد إلــى مـصـيــره الــدمــوي،
ض ــائـ ـع ــا فـ ــي مـ ـص ــائ ــر ت ـت ـف ــاع ــل فــي
ظ ــروف ال ـحــرب وسـنــواتـهــا ًالطويلة
الـتــي شكلت خـلـفـ ّـيــة مــؤسـفــة لحياة
أجيال كاملة.
ٍ
شكلت الحاجة الـسـ ّ
ـرديــة اآللـيــة التي
تبرز فيها الشخوص إلى الصفحات.
لـقــد كــانــت الـكــائـنــات تنبثق مـتــى ما
احتاجتها القصة .وبدا الكاتب مهتمًا
بــإبــراز الـتـقــاطـعــات بــن حـيــاة الــوالــد
واالب ــن والـعــاقــة بينهما .فــي الوقت
ّ
عينهِ  ،اعتبر ال ــراوي ،أن البكاء على
األط ــال «ثيمة شـعــريــة» ،إذ ال يمكن
تـصــديــق دمـعــة تسيل عـلــى األط ــال.
ف ـق ــد م ـض ــت حـ ـي ــاة األب ف ــي ال ـب ـكــاء
وحـيــاة االبــن فــي ترميم ثقوب ذاكــرة
ّ
جمعية
مــرهـقــة ،كــونـهــا تمثل ذاك ــرة
وفق املوضوع الذي تصدى ُله الكاتب
لفلسطيني خدم في الجيش السوري
في حرب لبنانّ ،
مجربًا ترك شيء من
الحنني في ّكل مكان ذهب إليه بطلهُ.
جــر ي ـع ـقــوب ص ـي ــادًا لـهــذا
ل ـقــد بـ ــدا ف ـ ّ
الحنني ،أو أنه منصاع لثقافةٍ أنجبت
ذلك الحنني.

ْ
نبيل قديش :تونس بين زمنين
ضياء بوسالمي
ً
ق ــد ي ـك ــون األدب س ـب ـي ــا لـلـخــاص
ووسـيـلــة إلف ــراغ شحنة مــن األفـكــار
وامل ـشــاعــر الـسـلـبـ ّـيــة ال ـتــي نكتسبها
مــن الــواقــع ومــا يحيط بـنــا مــن ظلم
و قهر .ولئن كانت الكتب واملقاالت
الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ه ـ ــي األك ـ ـث ـ ــر ت ـع ـب ـي ـرًا
ّ
ومـعــالـجــة ملـثــل ه ــذه األوض ـ ــاع ،فــإن
الـ ـ ــروايـ ـ ــة ب ــاتـ ـس ــاع آف ــاقـ ـه ــا وكـ ـث ــرة
َ
ّ
َ
ش ـخ ـص ـ ّـيــات ـه ــا وت ـ ـ َـح ـ ـ ُّـر َره ـ ــا مـ ــن ك ــل
القيود تبدو األنجع في نقل قتامة
الـ ـ ّـصـ ــورة وإع ـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج األحـ ـ ــداث.
رواي ـ ـ ــة «ش ـ ــارل ـ ــي» (دار ف ـ ـضـ ــاء ات ـ
عـ ّـمــان) للتونسي نبيل قديش خير
دليل على ذلك .يصحبنا ّ
الراوي في
ّ
محورية من تاريخ
جولة إلــى فترة
ّ
ّ
ت ــون ــس ،ك ــاسـ ـرًا كـ ــل ح ـ ــدود ا ّل ــزم ــن.
ـورة -
ال ـقــارئ  -فــي فـتــرة مــا بعد الــثـ ّ ّ
يـجــد نفسه ملقى فــي عــالــم ظ ــن أنــه
ّ
نهائيًا.
نسيه وأســدل عليه الستار
ّ
غير أن قديش استطاع بذكاء فائق
أن ي ـعــود ويـنـبــش تـلــك ال ـف ـتــرة على
طــريـقـتــه ،فــأخــذ يـصـ ّـور تـلــك الحقبة
م ـب ـتــدعــا ش ـخ ـص ـيــات عـ ــدة ،وخــالـقــا
ّ
أهميتها من الوهلة
أحداثًا ال تظهر
األولـ ـ ــى ب ــل تـنـكـشــف ت ــدري ـج ــا كـلـمــا
ّ
تقدمنا في الرواية.
ّ
ّ
امل ـت ـمــعــن ف ــي «ش ــارل ــي» ،يــاحــظ أن
ّ
وتيرة ّ
تشجع منذ البداية
السرد ال
ّ
ع ـل ــى املـ ــواص ـ ـلـ ــة .غ ـي ــر أن ت ـصــويــر
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـ ــن جـ ـه ــة وإق ـ ـحـ ــام
القارئ في األحداث من جهة أخرى،
يقلبان الــوضــع .يجد الـقــارئ نفسه
ّ
مـ ـب ــاش ــرة ف ــي ق ـل ــب ح ـك ــاي ــة س ـي ـظــل
يـبـحــث ع ــن بــداي ـت ـهــا ،آم ــا اإلم ـســاك
ّ
بالخيط ّ
الرابطّ .إن ما ُي ْح َس ُب لكاتب
ّ
ـاد الــش ـمــس» ه ــو الـبـنـيــة
ـ
ـب
«زهـ ـ
ـرة ع ـ ّ
ّ
السردية ،كأنه يضعنا في منتصف
ّ
ال ـطــريــق مـنــذ ال ـبــدايــة ،ويـعـلـمـنــا أن
أحداثًا كثيرة فاتتنا ،ولن نستطيع

ّ
فهم ما يجري من حولنا إل عندما
ّ
نتقدم في فصول الرواية.
مـشـهــد ش ــارل ــي ،ه ــذا املــاكــم الـقــديــم
وهـ ــو يـ ـع ــود م ــن امل ــدي ـن ــة إلـ ــى ري ــف
مــن أري ــاف والي ــة بــاجــة فــي الـشـمــال
ّ
ال ـغــربـ ّـي ال ـتــون ـسـ ّـي ،ي ــول ــد أك ـثــر من
تـ ـس ــاؤل :م ــا الـ ــذي ج ــاء ب ــه إل ــى هــذا
املـ ـ ـك ـ ــان؟ مـ ــا س ـ ـ ّـر خ ـش ــون ـت ــه وح ـ ـ ّـدة
طبعه؟ ثـ ّـم مــا هــو سبب عــداوتــه مع
«الـ ـف ــرع ــون»؟ أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة تـتــالــى
وتعترضنا أجوبتها تارة في شكل
ّ
باطنية،
حوارات مباشرة أو حوارات
وطورًا في فصول منفردة ّ
خصصها
ّ
ق ــدي ــش ل ـت ــوض ـي ــح بـ ـع ــض ال ــنـ ـق ــاط
ّ
ّ
الغامضة .ذلك أن قديش يتوغل بنا
ف ــي ع ـمــق األح ـ ـ ــداث ويــوص ـل ـنــا إلــى
ّ
أقـصــى درج ــات الــتـيــه واالسـتـفـهــام،
ّ
ش ـل ـن ــا مـ ـ ــن حـ ـي ــرتـ ـن ــا ع ـبــر
ثـ ـ ـ ــم ي ـن ـت ـ ّ
تسليط الــضــوء على مــاضــي بعض
ّ
ً
ّ
الشخصيات لتتضح الــرؤيــة قليال،
ثـ ّـم ســرعــان مـ ّـا نـعــود إلــى الغموض
وال ـت ـشــويــق .إن ـه ــا لـعـبــة ال ـ ــراوي مع
ّ
ال ـ ـقـ ــارئ .ي ـت ــاع ــب ب ــه وي ـت ـح ــك ــم فــي
ّ
ّ
جمالية السرد
«جرعات» التشويق.
ّ
تشد القارئ وتجذبه ،ولكن من املهمّ
ّ
ّ
أن نـشـيــر إل ــى أن لــواقـعــيــة األح ــداث
دورًا محوريًا .نبيل قديش اختار أن
تكون أقاصي ريف والية باجة إطارًا
مـكــانـ ّـيــا ،حـيــث األوضـ ــاع املـتــدهــورة
ّ
واالن ـق ـط ــاع ال ــت ــام ع ــن ص ـخــب امل ــدن
ّ
ّ
الشخصيات تكاد
الـكـبـيــرة .كما أن
ّ
تكون محاكاة أو نسخًا لشخصيات
نـعــرفـهــا ّجـ ّـي ـدًا (ف ــي ال ـح ـ ّـي ،الـ ّـســوق،
مــركــز الــشــرطــة .)...لقد نجح ال ـ ّـراوي
ف ــي ّ إضـ ـف ــاء ال ــواق ـع ـ ّـي ــة ع ـل ــى عـمـلــه،
ّ
فكأننا  -ونحن تصفح هذه الرواية
ّ
 ق ــد أل ـف ـن ــا ع ــامل ـه ــا و ّش ـخ ـصــيــات ـهـ ّـاحـتــى ص ــارت ج ــزءًا مــنــا نحفظ أدق
تفاصيلها عن ظهر قلب.
ّ
لقد نقلنا مؤلف «العبث مع نيتشه»
إل ـ ــى فـ ـت ــرة انـ ـتـ ـه ــاء ح ـك ــم بــورق ـي ـبــة

رواية تدور
عند انتهاء
حكم
بورقيبة
وبداية
حكم بن
علي

وب ــداي ــة ح ـك ــم ب ــن ع ـل ــي .وال ـح ـق ـي ـقــة
ّ
أن ه ــذه ال ـف ـت ــرة (االن ـت ـق ــال ـ ّـي ــة) عـلــى
ّ
ق ـصــرهــا ،ت ـبــدو مــركــزيــة ف ــي تــاريــخ
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد .اخ ـ ـ ـتـ ـ ــار ق ـ ــدي ـ ــش ت ـس ـل ـي ــط
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ل ـك ــن
ب ــأس ـل ــوب ط ــري ــف .ف ـق ــد ت ـت ـ ّـب ــع وق ــع
ّ
تغيرات وتقلبات هــذه املرحلة على
ّ
مجموعة مــن املواطنني التونسيني
ّ
ـف فــي ال ـش ـمــال ال ـغــربـ ّـي .كــأن
فــي ري ـ ٍ
ّ
جمهورية
ال ــراوي أراده ــا أن تـكــون
ّ
مصغرة ونموذجًا يتناوله ّ
بالدرس
ّ
وال ــت ـح ـل ـي ــل وي ـض ـع ــه ت ـح ــت املـجـهــر
ّ
ّ
ل ـيــرى عـيــوبــه ويـفـضـحــه .إن رمــزيــة
األم ــاك ــن واألح ـ ـ ــداث وال ـش ـخ ـصـ ّـيــات
ّ
ّ
مكنته من التدقيق في هذه املرحلة
عـبــر إع ــادة إن ـتــاج لـلــواقــع .فـمــا عبد
ّ
ّ
الجبار «الفرعون»  -كما يــدل اسمه

 س ـ ـ ــوى رم ـ ـ ــز الـ ـسـ ـلـ ـط ــة املـ ـتـ ـج ـ ّـب ــرةبـ ـهـ ـي ــاكـ ـلـ ـه ــا وآل ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـب ــولـ ـيـ ـس ـ ّـي ــة
ّ
ال ـق ـم ـعـ ّـيــة ال ـت ــي ت ـخ ــرس كـ ــل ص ــوت
حـ ـ ّـر« ،تـنـتـهــك أع ــراض ـه ــم» (ال ـعــاقــة
ال ـح ـم ـي ـمـ ّـيــة ب ــن الـ ـف ــرع ــون وزوجـ ــة
ّ
الشادلي الطبال).
يـ ـ ـق ـ ــف شـ ـ ـ ــارلـ ـ ـ ــي (رم ـ ـ ـ ـ ـ ــز م ـ ـعـ ــارضـ ــة
ّ
ال ـن ـظ ــام ورف ـ ــض الـ ـ ــذل وال ـخ ـض ــوع)
ف ــي وج ـ ــه الـ ـجـ ـب ــروت .ك ــذل ــك تـظـهــر
شـ ـخـ ـص ـ ّـي ــة «الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــش» الـ ــراف ـ ـضـ ــة
ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات «الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرع ـ ـ ــون» (إج ـ ـ ـبـ ـ ــاره
ع ـلــى ال ـ ـ ــزواج) .ه ـنــا ي ـص ـ ّـور الـكــاتــب
ذلـ ــك الـ ـص ــراع األزلـ ـ ــي ب ــن أص ـحــاب
الـسـلـطــة ومـعــارضـيـهــا .ص ــراع نشأ
م ـنــذ ب ــداي ــات ال ـح ـق ـبــة ال ـبــورق ـي ـبـ ّـيــة
ّ
ليتواصل مع حكم بن علي .إن صراع
ّ
الشخصيتني يفسح املـجــال
هــاتــن

ّ
أمـ ــام نـبـيــل قــديــش ل ـيــذكــر بـطـغـيــان
أص ـح ــاب ال ـق ــرار وال ـس ـل ـطــة ف ــي تلك
ّ
ّ
الـفـتــرة وتـغــلـبـهــم عـلــى ك ــل مـعــارض
باملكيدة وبأساليب رخيصة .وأمام
ّ
ت ـض ــخ ــم ص ـ ـ ــورة ص ــاح ــب ال ـس ـل ـطــة
ّ
وتغوله ،يأخذنا قديش إلــى الجهة
ّ
امل ـظ ـل ـم ــة مـ ــن ش ـخ ـص ــي ــة الـ ـف ــرع ــون
لـيـكـشــف لـنــا عــن ضـعـفـهــا (أي وهــن
الـسـلـطــة وع ـج ــزه ــا) .ي ـعــود بـنــا إلــى
ط ـفــول ـتــه وي ـك ـش ــف ل ـن ــا ع ــن مــآسـيــه
وال ـ ـص ـ ـعـ ــاب الـ ـت ــي واج ـ ـه ـ ـتـ ــه .ه ـك ــذا
تـنـكـشــف أم ــام ـن ــا م ـع ـط ـيــات جــديــدة
ّ
شخصيات الــروايــة
عــن إحــدى أكثر
تــأث ـي ـرًا لـتـنـتـهــي ال ــرواي ــة ،وق ــد فهم
ّ
القارئ أن شارلي هو والد الفرعون،
ّ
وأن ّأمه ما زالت تبحث عنه.
ّ
ّ
ّ
ي ـبــدو أن ال ـ ــراوي ق ــد ت ـفــطــن إل ــى أن
األس ـئ ـل ــة الـ ـت ــي خـ ـم ــدت م ـن ــذ ب ــداي ــة
الرواية من املمكن إعادتها لتسيطر
ع ـلــى وج ـ ــدان الـ ـق ــارئ .أمـ ــام اق ـتــراب
االن ـ ـفـ ــراج وانـ ـح ــال ال ـع ـق ــدة ،ت ـعــود
ّ
بتغير
األ ّم ــور إل ــى سـيــرتـهــا األول ــى
الــن ـظــام ال ــذي أدى إل ــى تـغـيـيــر على
م ـس ـت ــوى الـ ـق ــري ــة .ي ــرح ــل ال ـف ــرع ــون
ّ
ّ
ويعوضه هتلر كأن قدر هذه القرية
ّ
املنكوبة (البالد عمومًا) أن تتخلص
م ــن م ـس ـت ـبـ ّـد ل ـتــرت ـمــي ف ــي أح ـض ــان
آخ ــر .أم ــر ي ـحــدث بـلـبـلــة فــي الـقــريــة،
وس ـ ـ ـيـ ـ ـ ّ
ـؤدي مـ ـب ــاش ــرة إلـ ـ ــى امل ـش ـه ــد
األخـ ـي ــر ف ــي الـ ــروايـ ــة :ش ــارل ــي قــابــع
فــي الـ ّـس ـجــن ،عـبــد ال ـجـ ّـبــار الـفــرعــون
ّ
ّ
واألم تائهة
يسلم مكانه لـ «هتلر»،
وس ــط ال ـح ـشــود تـبـحــث ع ــن مــامــح
اب ـن ـه ــا الـ ـ ــذي ف ـق ــدت ــه م ـن ــذ سـ ـن ــوات.
ّ
ه ــل س ـت ـت ـع ـ ّـرف إلـ ـي ــه ب ـع ــد كـ ــل ه ــذه
الـسـنــوات؟ هــل سيخرج شــارلــي من
الـ ّـسـجــن؟ كيف ستكون فـتــرة الحكم
ّ
ال ـجــديــد؟ كــلـهــا أسـئـلــة ال نـعـثــر لها
على أجوبة في الرواية التي تنتهي
ّ
لعل الكاتب ّ
تعمد
عند هذه النقطة.
ّ
ليشوقنا للجزء الثاني.
ذلك

