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في عالم زكريا تامر وتلقيه النقدي

سليمان الطعان)1)

امللخص

تسعى	هذه	الدراسة	إلى	استكشاف	مالمح	العالم	القص�سي	عند	زكريا	تامر،	وتناول	الجهد	النقدي	

الذي	حاول	تلمس	هذه	املعالم	واإلشارة	إليها.	وألنها	ذات	مسعى	ثنائي،	فإن	النوسان	بين	هذين	الحدين	

سيكون	سمة	أساسية	فيها،	حيث	يتأرجح	جهدنا	بين	النص	وعملية	تلقيه	النقدي.	وبغية	وضع	اليد	

املنهج	 فإن	 النقدية	حوله،	 للحركة	 العامة	 الخطوط	 ورسم	 العالم،	 هذا	 في	 األساسية	 القضايا	 على	

الوصفي	التحليلي	سيكون	أداتنا	في	رحلة	االستكشاف	هذه.

	تناولت	الدراسة	مجموعة	من	القضايا	يمكن	إجمالها	بما	يأتي:

1	 عن	. التعبير	 حاول	 والتي	 الكاتب،	 إليها	 ينتمي	 التي	 الطبقة	 هي	 الصغيرة	 البرجوازية	

صبواتها	وأحالمها	املجهضة،	وبحثها	عن	خالصها	الفردي	وأمنها	املادي.	وقد	استمرت	

اإلشارات	النقدية	إلى	موقع	الكاتب	الطبقي	حتى	نهاية	السبعينيات،	ثم	تالشت	من	

املمارسة	النقدية،	بعد	دخول	املناهج	األسلوبية	إلى	ساحة	النقد	العربي.

2	 نحو	. بها	 وسار	 املستهلكة،	 النمطية	 من	 القصة	 أخرج	 فني	 لتيار	 تامر	 زكريا	 ريادة	

فضاءات	جديدة،	انفتحت	على	العالم	الداخلي	للنفس	البشرية،	وكسرت	الحواجز	

بين	الواقعي	والسحري.	وهي	هجرة	تلقاها	النقد	بكثير	من	الترحاب،	غير	أنه	أخفق	في	

)1(	سليمان	الطعان:	أكاديمي	وناقد	سوري.
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تلمس	الدوافع	التي	قادت	الكاتب	إليها،	ألنه	ردها	إلى	تأثر	الكاتب	بالتيارات	األوروبية،	

مع	أن	قفزة	زكريا	تامر	نحو	التعبيرية	كانت	حصيلة	عبقرية	فذة	قادته	إلى	معاصرة	

آخر	التيارات	األدبية	في	العالم	األوروبي.

3	 أهم	. من	 آخر،	 عالم	 إلى	 واملمكن	 والعادي	 املألوف	 من	 القص�سي	 بالعالم	 االنتقال	

	منه	بالشخصية.	وعلى	
ً
خصائصه	الغرابة،	وإسقاط	الحدث	الروائي،	والعناية	بدال

النقيض	من	العالم	القص�سي	السابق	لزكريا	تامر،	فإن	شخوص	عامله	تعاني	الجوع،	

واالفتقار	إلى	الحب،	وغياب	الحرية.

4	 يمتاز	عالم	زكريا	تامر	بمحاولة	أسطرة	الواقع،	واالنتقال	من	الواقعي	إلى	املجازي،	.

وهو	تحول	ناتج	عن	»الرؤية	الكابوسية	للعالم«،	وقد	أسفر	هذا	التحول	عن	تأثير	

تألفه	 الكثافة	الشعرية	على	نحو	لم	 انزاحت	نحو	 التي	 اللغة	القصصية	 في	 مباشر	

القصة	العربية	من	قبل.

5	 ال	تخرج	قصص	زكريا	تامر	املوجهة	لألطفال	عن	املألوف	والعادي،	وهذا	ما	يفسر	.

عدم	تكريس	أي	جهد	نقدي	لتناولها.	

مهاد عام

ال	ينبع	االهتمام	النقدي	بنتاج	زكريا	تامر	من	الجدل	الذي	يثيره	عامله	القص�سي،	وال	من	التحوالت	

الفنية	التي	شهدتها	مسيرته	األدبية	على	غرار	كتاب	آخرين،	بمقدار	ما	يأتي	هذا	االهتمام	من	العمق	

من	 بكثير	 النقاد	 إمداد	 عن	 يتوقف	 ال	 الذي	 القص�سي	 لعامله	 املتنوعة	 املستويات	 به	 تمتاز	 الذي	

؛	فمنذ	بداية	الستينيات	من	القرن	املا�سي،	تحول	
ً

	وتفسيًرا	وتأويال
ً

الدالالت،	كلما	جاسوا	فيه	تحليال

زكريا	تامر	إلى	ظاهرة	أدبية،	يبدو	من	املتعذر	حصر	الكتابات	حولها،	إذ	تراوحت	بين	املادة	الصحافية	

في	ذلك	عدد	ال	يستهان	به	من	الرسائل	الجامعية	والكتابات	 النقدية	الجادة،	بما	 السريعة	والكتب	

األكاديمية	في	العالم	العربي	وخارجه.	وهو	جهد	نقدي	ربما	لم	يحظ	به	أي	قاص	عربي	آخر	في	العصر	
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الحديث.	

			ولكن	كثرة	الكتابات	حول	زكريا	تامر	ال	تعني	أن	الدخول	إلى	رحاب	هذا	العالم	غدا	ميسًرا،	وأن	

أسرار	عامله	القص�سي	باتت	معروفة،	بحيث	لم	تعد	هناك	حاجة	إلى	قراءات	جديدة	في	هذا	املضمار.	

التي	 الرموز	 إذ	تسيطر	عليه	مجموعة	كبيرة	من	 بالغنى	الشديد،	 تامر	القص�سي	يمتاز	 فعالم	زكريا	

تحمل	في	داخلها	قابلية	للتأويل،	وهو	ما	يبقي	عامله	القص�سي	نًصا	مفتوًحا	على	القراءات	املتعددة	

واملتجددة	في	آن	مًعا.

أو	حول	كاتب	 في	موضوع	معين،	 النقدية	 الكتابات	 تتناول	 التي	 الدراسات	 أمام	 ما	يكون	 	عادة	 	 	

التي	 املعالم	األساسية	 التركيز	على	 أو	 تاريخًيا،	 تتبًعا	 الكتابات	 تتبع	 القضية:	 لتناول	 زاويتان	 محدد،	

إلى	روح	النقد،	ذلك	أن	الجهد	النقدي	 التناول	األخير	أقرب	 تدور	حولها	تلك	الكتابات.	وفي	ظني	أن	

القدرة	على	 يمنحنا	 التناول	 التجارب،	وألن	هذا	 التعميم	وإطالق	األحكام	وتقييم	 إلى	 يتجه	بطبيعته	

تحديد	القضايا	األساسية	في	تلك	الكتابات،	وعلى	رسم	حدود	الحركة	النقدية	وخصائصها	وسماتها.	

هذا	مع	العلم	أن	عملنا	سيترسم	خطا	املنهج	الوصفي	التحليلي،	إذ	غرضنا	األسا�سي	هو	تتبع	العالمات	

الفارقة	في	تلك	الكتابات،	وبسطها	أمام	القارئ،	وتسليط	الضوء	على	الزوايا	الغامضة	فيها.	

أنها	تعطينا	فكرة	عن	مستوى	التفاعل	النقدي	مع	النص	 	وتنبع	أهمية	مثل	هذه	الدراسة	من	 	 	

مع	 يتفاعل	 فكري	 نشاط	 النقد	 أن	 اعتبار	 على	 الفكرية،	 الحركة	 روائز	 من	 رائًزا	 بوصفه	 اإلبداعي،	

يرسم	 التناول	 هذا	 مثل	 أن	 إلى	 إضافة	 السائدة،	 والسياسية	 واالجتماعية	 الفكرية	 التيارات	 مجمل	

ما	 تحديد	 وفي	 األدب،	 في	خارطة	 به	 يليق	 الذي	 مكانه	 في	 العمل	 في	وضع	 النقد	 إسهام	 أمامنا	حدود	

أضافه	إلى	التراث	األدبي،	والرؤية	التي	تؤطر	نظرة	الناقد	للحياة	من	حوله.	
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املوقع األيديولوجي

من	األمور	التي	تسترعي	انتباه	املتلقي	أن	الدراسات	النقدية	التي	تناولت	عالم	زكريا	تامر	القص�سي	

مساءلة	 قضية	 الباحث	 أمام	 يثير	 ال	 الذي	 األمر	 بينها،	 ما	 في	 واضحة	 تناقضات	 على	 تنطوي	 قلما	

الحديث	عن	 القليلة	 التناقضات	 توجهها.	ومن	هذه	 أو	 القراءات	 تلك	 تحكم	 التي	 املنهجية	 القواعد	

املوقع	الطبقي	للكاتب،	وهو	تناول	نقدي	يعيدنا	إلى	طبيعة	الطروحات	التي	سادت	الخطاب	النقدي	

حتى	نهاية	السبعينيات	من	القرن	املنصرم.	في	هذا	السياق،	يرى	صبري	حافظ	أن	زكريا	تامر	انفصل	

عن	الطبقة	العمالية	التي	ظهر	فيها،	واشتبكت	أقدامه	بالرمال	املتحركة	التي	تعيش	فوقها	البرجوازية	

الصغيرة	بطابعها	املأسوي،	إذ	وجد	نفسه	غريًبا	وسط	هذه	الطبقة،	يبصر	حياتها	بعينين	مندهشتين	

تريان	ما	ال	تبصره	العيون	األخرى،	وتعريان	هذه	الطبقة	التي	لم	يندمج	فيها	وال	تبنى	صبواتها،	بل	ظل	

عيًنا	غريبة	تهتك	أسرارها،	وتكشف	ضعفها،	وتبلور	معاناتها	املضنية	في	البحث	عن	الحرية	ونشدان	

األمن	املادي	واملعنوي)2(.		وهو	رأي	يعيد	توكيده	كتاب	“األدب	واأليديولوجيا	في	سورية”،	حيث	أدرج	

وجشعها	 وأنانيتها	 احتضارها	 على	 عالمة	 منه	 وجعال	 الصغيرة)3(،	 البرجوازية	 زمرة	 في	 كاتبنا	 املؤلفان	

وفرديتها	وبحثها	عن	خالصها	الشخ�سي.	ولن	يعدم	هذا	الرأي	أدلة	دفعت	إلى	تصنيف	زكريا	تامر	في	

زمرة	البرجوازيين	الصغار،	بمثل	التشاؤم	الذي	يغرق	فيه	عامله	القص�سي،	والذي	يمثل	نقيًضا	للتفاؤل	

املنوط	بالكاتب	الطليعي	البروليتاري،	والفردية	التي	تتسم	بها	شخصياته،	وكل	ذلك	يعيده	الكاتبان	

إلى	االنسالخ	عن	املنبت	الطبقي	وااللتحاق	بالبرجوازية	دون	التمكن	من	التخلص	التام	من	املا�سي،	

ألن	عامله	القص�سي	ما	يزال	يحتضن	»الكادحين	واملعدمين	املظلومين،	إلى	جانب	املثقفين	الجائعين	

والحرومين،	وإلى	جانب	األطفال	وأبطال	التاريخ.	وهؤالء	جميًعا	يفقدون	صفتهم	الطبقية«)4(.	

زاوية	 من	 تنطلق	 التشاؤم	 ملسألة	 النقاد	 نظرة	 	 فإن	 القضية،	 هذه	 في	 ورد	 ما	 مع	 اتفاقنا	 ومع	 	 	 	

أتون	 البشرية	 تلقاها	اإلنسان	املعاصر	بعد	أن	عانت	 التي	 أيديولوجية	ضيقة،	تتجاهل	عمق	اآلالم	

)2(	انظر:	صبري	حافظ،	»مسافر	في	عالم	مضطرب«،	مجلة اآلداب اللبنانية،	سبتمبر-أيلول،	1973م،	ص	31.

)3(	انظر:	بوعلي	ياسين	ونبيل	سليمان،	األدب	واألديولوجيا	في	سورية،	ط2،	)دار	الحوار،	الالذقية،	1985م(،	ص212	وما	بعدها.

)4(	انظر:	املرجع	نفسه،	ص229.	
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حربين	عامليتين،	تخللتهما	حركة	استعمارية	كسرت	أحالم	شعوب	العالم	الثالث،	وذلك	كله	كان	له	

القيم،	 انكسار	 وفي	 والتقدم،	 بالرخاء	 بشرت	 التي	 السابقة	 اإلنسانية	 الرؤية	 انهيار	 في	 الكبير	 تأثيره	

	من	تلك	الرؤية	املتفائلة	مناخ	مأساوي،	من	أبرز	
ً
وكذلك	سيادة	الضبابية	والاليقين،	بحيث	ساد	بدال

فالعودة	 إلخ.	 الزمن...	 وتفكك	 السردي،	 البناء	 وتخلخل	 الكابوسية،	 الرؤى	 األدب:	 في	حقل	 تجلياته	

املاثلة	أمام	عيني	كاتب	تنشغل	 إلى	منبع	طبقي	تسطيح	للقضية،	وتجاهل	ملظاهر	الخراب	 بالتشاؤم	

نصوصه	بهموم	كونية	وبقضايا	تالمس	اإلنسان	املعاصر	عامة.	وحصر	هذا	التشاؤم	في	زاوية	طبقية	

إدانة	غير	مباشرة	لكتابنا،	حيث	تتجاهل	الحركة	النقدية	لدينا	قدرتهم	على	اإلحساس	بهموم	اإلنسان	

املعاصر،	وتقلل	من	تعاطفهم	العميق	مع	مآ�سي	البشر،	وتباعد	بينهم	وبين	ركب	الحضارة	اإلنسانية،	

وتضعهم	في	زاوية	لها	خصوصيتها	التاريخية	والجغرافية	بال	شك،	ولكنها	تتأثر	بالعالم	من	حولها.	وتبقى	

اإلشكالية	حيال	فردية	الكاتب،	فهل	هي	نتيجة	منطقية	لنزعة	التشاؤم	أو	العكس	هو	الصحيح؟	ومهما	

يكن	من	أمر	تفسير	هذا	التمركز	الشديد	حول	الذات،	فإن	الفردية	–إذا	ما	حاولنا	ربطها	بكره	الكاتب	

للظلم-			تعبير	عن	رغبة	أصيلة	في	استعادة	صوت	اإلنسان،	بعد	أن	سلبت	الُنظم	الشمولية،	من	مثل	

الشيوعية	والنازية	والفاشية،	خصوصيته،	وحولته	إلى	أداة	في	آلتها	الرهيبة	لسحق	معارضيها.	

التجاه الفني

إذا	أردنا	أن	نضع	زكريا	تامر	في	منزلته	الصحيحة	في	خارطة	القصة	العربية،	وأن	نعرف	

	من	الوقوف	على	واقع	القصة	آنذاك.		لقد	وصلت	
ً
اإلسهام	الكبير	الذي	قام	به،	فال	بد	أوال

وتفاعلها	 اشتباكها	 مع	 والتبلور،	وال	سيما	 النضج	 إلى	درجة	من	 في	سورية	 القصيرة	 القصة	

مع	التجارب	القصصية	املترجمة	التي	كان	لها	األثر	األكبر	في	تطور	هذا	الفن	األدبي	الوافد،	

وخصوًصا	الدور	املهم	الذي	قامت	به	مجلة	»النقاد«.

سماء	 من	 »أنزلها	 متميز،	 واقعي	 بمذاق	 السورية	 الخمسينيات	 قصة	 اتسمت	 وقد	 	 	 	 	

اجتماعًيا	 واملسحوقين	 الفقراء	 وعالم	 الواقع	 أرض	 إلى	 املترفة	 والهموم	 املحلقة	 الشطحات	
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استنادها	 املرحلة	 تلك	 في	 القصة	 بها	 تتسم	 كانت	 التي	 الخصائص	 أبرز	 من	 واقتصادًيا«)5(.	

الكبيرة	 والعناية	 وللحدث،	 القصصية	 للواقعة	 املتسلسل	 السرد	 على	 القائم	 التسجيل	 إلى	

دشنه	 كما	 العاملية،	 القصة	 تراث	 على	 الكالسيكي	 البناء	 هذا	 وينهض	 اإلنشائي.	 بالوصف	

روادها	األوائل	كتشيكوف	ومومباسان	وإدغار	آالن	بو،	مثلما	كان	على	مستوى	الرؤية	تعبيًرا	

أنها	لم	تكن	سوى	أوهام.	هذا	 التاريخية	 عن	استمرار	النظرة	املتفائلة	التي	ستثبت	الوقائع	

أصبح	 التكرار،	 من	 درجة	 إلى	 القصة	 مع	وصول	 ترافق	 الرؤية،	 على	صعيد	 الضبابي	 األفق	

فيها	الكتاب	يعيدون	صياغة	التجارب	وخلق	العوالم	القصصية	على	نحو	أدخل	القصة	في	

وفي	ظل	 القصيرة،	 القصة	 تعانيه	 كانت	 الذي	 املسدود	 األفق	 هذا	 في	ظل	 مستهلكة.	 نمطية	

الرغبة	في	تيار	يخرجها	من	النمطية	التي	هيمنت	عليها	طوال	مرحلة	الخمسينيات،	ظهر	زكريا	

الذي	استنفد	قدرته	على	 الواقعي	 الفهم	 يتجاوز	 القصيرة	 للقصة	 تامر	مقدًما	فهًما	جديًدا	

أسهم	 الذي	 الخارجية	 الوقائع	 تسجيل	 من	 	
ً
وبدال خانقة.	 أزمة	 في	 القصة	 وأوقع	 التجديد،	

الفني	فيها،	اتجه	زكريا	تامر،	 التقليل	من	جمالية	النصوص	القصصية	ومستوى	الخلق	 في	

اإلنسانية	 للنفس	 الداخلية	 األعماق	 الكشف	عن	 نحو	 أبو	عوف،	 الرحمن	 عبد	 يقول	 كما	

تعبيرية	 أبنية	 للبحث	عن	 نتيجة	منطقية	 التحول	 بكل	أحزانها	وقهرها	ووحشيتها.	وكان	هذا	

التجربة	 لتلك	 »أعطى	 ما	 وهو	 بالعصر)6(.	 املرتبطة	 الجديدة	 املواقف	 تتبع	 في	 أكثر	صالحية	

ثراء	 عن	 وكشف	 السائد،	 الجمالي	 الوعي	 حدود	 خارج	 والتجريب،	 البحث	 خصوصية	

التجربة	وتعدد	أنماط	التعبير	االستعاري	واملجازي	والرمزي	التي	تقدمها	للتعبير	عن	قضايا	

الواقع«)7(.		لكن	ما	غاب	عن	الباحث	أن	أهمية	زكريا	تامر	تكمن	في	أنه	كان	النذير	بانكسار	

إلى	 الوحيد	 في	مرحلة	الخمسينيات،	حيث	سيتحول	صوته	 الكبير	 الطموح	 األحالم،	وانهيار	

حركة	أدبية	في	ما	بعد.		فاالنعطاف	أو	القفزة	التي	حققها	زكريا	تامر	استهدفت	من	الناحية	

الفنية	تجاوز	النمط	املألوف،	ولهذا	امتازت	قصصه	بأنها	كانت	محاوالت	دائبة	الرتياد	آفاق	

)5(	انظر:	صبري	حافظ،	مسافر	في	عالم	مضطرب،	ص31.

)6(	انظر:	عبد	الرحمن	أبو	عوف،	»زكريا	تامر	والقصة	السورية	القصيرة«،	املجلة،	ع	170،	فبراير،	1971م،	ص	100.

)7(	انظر:	مفيد	نجم،	»التناص	القص�سي	في	قصص	زكريا	تامر	استدعاء	الشخصيات	التاريخية	والتراثية«،	مجلة املعرفة،	ع	546،	
آذار،	2009م،	ص123.
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وعوالم	قصصية	جديدة،	وسباحة	ضد	تيار	الواقعية	السائد	في	القصة	السورية	والعربية	في	

خمسينيات	القرن	املنصرم،	ولكن	هجرته	املبكرة	من	الواقعية	بصورتها	السابقة	إلى	التعبيرية	

تزامنت	مع	هجرة	عاملية	على	هذا	الصعيد،	بحيث	بدا	هذا	النضج	الفني	طفرة	أثارت	الحيرة	

إلى	مرحلة	من	التطور،	تقف	فيها	 النقاد	الذين	استغربوا	أن	تصل	قصص	زكريا	تامر	 لدى	

على	قدم	املساواة	مع	آخر	ما	وصل	إليه	فن	القصة	العالمي.	وقد	عبر	رياض	عصمت	عن	هذه	

الحيرة	حين	تساءل	إن	كان	هذا	التطور	نتيجة	معاصرة	تحطم	جدران	الزمان	واملكان،	أو	هو	

الغربي؟)8(،	 العالم	 في	 الجديدة	 والتيارات	 الحديثين	 النفس	 وعلم	 بالفلسفة	 للتأثر	 نتيجة	

قصصه	 أفقد	 مما	 والتعبيرية(،	 )االنطباعية	 األوربية	 »بالتيارات	 الكاتب	 تأثر	 إلى	 ليخلص	

هويتها	السورية	أو	العربية«)9(.	

			على	النقيض	من	استنتاج	رياض	عصمت،	نعثر	في	مقابلة	لزكريا	تامر	على	إجابة	عن	هذا	السؤال،	

يشير	فيها	إلى	اطالعه	على	معظم	التجارب	القصصية	العربية،	وعلى	ما	أتيح	له	من	القصص	العاملية،	

	إيجاد	صوت	لم	يعثر	عليه	في	قراءاته)10(.	ومع	أن	املرء	ينبغي	أن	يأخذ	بحذر	
ً
وأنه	ابتدأ	الكتابة	محاوال

األدبي	 املوقف	 طبيعة	 نلمس	 االعتراف	 هذا	 في	 فإننا	 األدبية،	 نتاجاتهم	 عن	 الكتاب	 يقوله	 ما	 شديد	

آنذاك،	فمع	هيمنة	التيار	الواقعي	على	الساحة	الفنية،	انهمك	كتاب	هذا	التيار	بتصوير	»املتسولين	

وبائعي	اليانصيب	وتقديمهم	على	أنهم	الطبقة	املسحوقة	في	بلدنا	مادًيا	وروحًيا«)11(.	لكن	الحرمان	في	

نظر	زكريا	تامر	لم	يكن	مقصوًرا	على	طبقة	محددة،	فهناك	أيًضا	“مخلوق	مضطهد	مسحوق	هالك	

)12(.	االضطهاد	شمل	فئات	اجتماعية	أخرى،	لم	يعرها	 ا” 
ً
	ومنبوذ

ً
له	وجود	حقيقي	ولكنه	كان	مهمال

اهتماًما	كافًيا	الكتاب	امللتزمون	الذين	اعتنوا	بتصوير	طبقة	معينة،	بمعنى	من	املعاني	فإن	زكريا	تامر	

)8(	انظر:	رياض	عصمت،	»االتجاهات	األدبية	لفن	القصة	القصيرة	السورية«،	مجلة املعرفة،	ع108،	فبراير،	1971م،	ص111.	

)9(	انظر:	املرجع	السابق،	ص137.

)10(	انظر:	زكريا	تامر،	»مقابلة	مع	زكريا	تامر«،	مجلة املعرفة السورية،	ع126،	أغسطس	1972م،	ص115.

)11(	املرجع	السابق،	ص115.

)12(		املرجع	نفسه،	ص115.
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املسحوقة	 فالفئات	 الدائرة،	 ولكنه	وسع	 إيديولوجية،	 زاوية	 والحرمان	من	 الفقر	 إلى	 ينظر	 يكن	 لم	

ليست	هي	الفئات	الفقيرة	فقط،	ألن	الخراب	والدمار	واالضطهاد	شمل	البشر	كلهم،	وإن	اختلفوا	في	

مستوى	املعاناة.	

			األمر	اآلخر	الذي	نلمسه	في	االعتراف	السابق	أن	التيارات	الغربية	الوافدة،	عبر	ما	هو	مترجم	من	

فالقصص	 العربية،	 الثقافية	 الساحة	 في	 السائد	 تتجاوز	 لم	تحمل	أصواًتا	جديدة	 قصص	قصيرة،	

املترجمة	كانت	تندرج	ضمن	التيارات	الكالسيكية	في	القصة	األوروبية	التي	كانت	القصة	العربية	قد	

تعرفت	إليها	من	قبل،	واستطاعت	التفاعل	معها	ومجاراتها.

ما	 تقتصر	على	 باآلداب	األجنبية	 نابعة	من	قراءاته،	فمعرفته	 إذن،	 تامر،	 لم	تكن	قفزة	زكريا	 	 	 	

هو	مترجم	منها،	أما	الترجمات	فلم	تنفتح	في	تلك	املرحلة	على	الحساسيات	الجديدة	في	عالم	السرد	

عموًما،	وعالم	القصة	على	نحو	خاص،	ولهذا	السبب	أخفقت	في	تلبية	رغبته	في	العثور	على	أشكال	

تعبيرية	جديدة	تتجاوز	السائد	والنمطي.

الثقافية	 الساحة	 في	 املوجودة	 الكتابات	 خالل	 من	 إليها	 نظر	 -إذا	 التامرية	 فالنقلة	 	 	 	

بين	رغبة	كتاب	الخمسينيات،	بمثل	سعيد	حورانية،	 للمزج	 آنذاك-	كانت	محاولة	 السورية	

والفقراء	 املحرومين	 وتبني	قضايا	 املجتمع،	 قاع	 في	 تعيش	 إنسانية	مسحوقة	 نماذج	 نقل	 في	

منها	 الشعر	 إلى	 األقرب	 بلغته	 صفدي	 مطاع	 مقدمتها	 في	 يأتي	 أخرى	 وأصوات	 واملهمشين،	

إلى	النثر،	والتي	لم	تكن	بعيدة	عن	التأثيرات	األجنبية،	وخصوًصا	تأثيرات	القصة	الوجودية	

ومسوغاتها	الفكرية)13(.	وما	يحسب	لزكريا	تامر-	كما	يرى	صبري	حافظ-	أنه	جمع	إلى	التصاق	

مطاع	 استقصاءات	 بعَض	 رؤاها	 واحتضانه	 السورية	 الشخصية	 بهموم	 حورانية	 سعيد	

مًعا	على	 االثنين	 إنجازات	 يتجاوز	 وأن	 الشخصية...	 لهذه	 النفسية	 لألبعاد	 العقلية	 صفدي	

في	 تلوح	 مبهمة	 نذًرا	 تزل	 ملا	 وهي	 الجديدة،	 الحساسية	 يستشرف	 حتى	 الفني	 الشكل	 صعيد	

األفق	البعيد)14(،	كذلك	تتمثل	في	تجاوز	العثرات	التقنية	التي	وقعت	فيها	قصة	الخمسينيات،	

)13(	انظر:	بدر	الدين	عرودكي،	»البحث	عن	هوية	القصة	القصيرة	في	سورية«،	مجلة املعرفة،	ع108،	شباط،	1971م،	86.	

)14(	صبري	حافظ،	مسافر	في	عالم	مضطرب،	ص31.
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واالنفتاح	على	التجريب	بوصفه	رغبة	في	الخروج	على	التنميط	الذي	حاول	القصاصون	منذ	

األدب	 في	 التجريب	 قيمة	 أن	 ذلك	 الخاصة.	 الفنية	 أصواتهم	 عن	 ا	
ً
بحث تجاوزه،	 الستينيات	

الحديث	أخذت	تحتل	ميزة	متقدمة	في	سلم	تقييم	الكاتب،	ألنها	تشكل	رغبة	واضحة	في	إظهار	

البراعة	الفنية	من	خالل	الثورة	على	األشكال	القديمة،	وتقديم	أشكال	جديدة	تسهم	في	دفع	

األدب	نحو	عوالم	لم	يسبق	له	أن	طرقها	من	قبل.

			وبخالف	قصة	الخمسينيات	املثقلة	باإلشارات	املرجعية،	سواء	ما	يتصل	منها	باألحداث	الجارية	

آنذاك،	أو	باإلحاالت	إلى	األمكنة	التي	تدور	فيها	أحداث	القصص،	تتحرر	قصص	زكريا	تامر	من	قيدي	

الزمان	واملكان،	فباستثناء	مجموعة	دمشق	الحرائق	التي	تشير	إلى	الفضاء	الذي	تجري	فيه	أحداث	

ومن	 لقصصه.	 املكانية«)15(	 وال	 الزمانية	 الهوية	 	« »تحديد	 من	 القارئ	 يتمكن	 ال	 املجموعة،	 قصص	

العالم	 ولكنه	 والسحر،	 األساطير	 وعالم	 وليلة،	 ليلة	 ألف	 عوالم	 إلى	 قصصه	 تعيدنا	 الناحية	 هذه	

ارتقى	 ما	 يتنكر	ملواضعاته	وقوانينه.	وهذا	 الواقع،	وال	 الرفيع	مع	 الخيط	 بذلك	 دائًما	 الذي	يحتفظ	

بها	من	املستوى	املحلي	بخصوصياته	التاريخية	وأوضاعه	االجتماعية،	إلى	مخاطبة	الوجود	البشري،	

عبر	االنفتاح	على	اإلنسان	عامة.	وبخالف	قصص	الستينيات	معظمها	في	سورية،	والتي	سيطر	عليها	

القومية	من	 بالقضايا	 ذات	صلة	 أخرى	 إلى	موضوعات	 إضافة	 الفلسطيني،	 واملوضوع	 الوطني	 الهم	

مثل	بورسعيد	والجزائر	والوحدة	وتجربة	االنفصال	املريرة)16(،	فإن	زكريا	تامر	آثر	أن	يتجاهل	التيار	

منظور	 من	 الصراع	 رؤية	 عن	 لعزوفه	 اإليديولوجي)17(،	 النقد	 لسهام	 عرضة	 جعله	 ما	 هذا،	 السائد	

إلى	 طبقي.	وما	يحسب	للكاتب	في	نظري	أنه	آثر	السير	في	درب	ارتقى	بنصوصه	من	حدودها	الزمنية	

آفاق	أكثر	رحابة،	وتجاوز	تلك	الدعوات	النقدية	التي	وصلت	في	لحظات	كثيرة	إلى	حد	التجريح؛	وقد	

أفاده	بقاؤه	مغرًدا	خارج	السرب	في	النجاة	بنصوصه	من	املباشرة	والخطابية	واملعالجة	السطحية	التي	

جرفت	معها	الكثير	من	األسماء	الالمعة	في	تلك	املرحلة،	وانتهت	بتلك	الكتابات	إلى	أن	تتحول	إلى	وثائق	

)15(	انظر:	بدر	الدين	عروكي،	ص89.

)16(	انظر:	أحمد	جاسم	الحسين،	القصة	القصيرة	ونقدها	في	القرن	العشرين،	)منشورات	اتحاد	الكتاب	العرب،	دمشق،2001م(،	
ص148	وما	بعدها.

)17(	انظر	على	سبيل	املثال:	بوعلي	ياسين	ونبيل	سليمان،	ص229.
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اجتماعية	وشعارات	سياسية.	وهو	ما	يطرح	للنقاش	جدوى	النقد	اإليديولوجي،	وعجزه	عن	القيام	

بالوظيفة	األساسية	التي	يفترض	بالنقد	القيام	بها.

العالم القص�شي

			يتصف	العالم	القص�سي	لدى	كتاب	الخمسينيات	بخلوه	من	الغرابة،	وبوضوح	املعالم	والحدود	

املكانية	والجغرافية	التي	تتحرك	فيها	الشخصيات	القصصية،	واالتجاه	نحو	وصف	املحيط	الخارجي،	

بما	في	ذلك	اإلحاالت	املستمرة	إلى	أمكنة	معروفة	لدى	املتلقي،	على	النقيض	من	هذا	العالم	الباعث	

على	الدفء،	يمتاز	عالم	زكريا	تامر	القص�سي	باالنكفاء	إلى	داخل	النفس	البشرية،	والبحث	في	أحوالها	

النفسية،	والغوص	فيما	وراء	الالشعور،	األمر	الذي	يتقلص	معه	الحدث	القص�سي	إلى	الحدود	الدنيا	

بحيث	يصبح	شرارة	النطالق	القصة.	لقد	أسقط	زكريا	تامر	الحدث	القص�سي	بوصفه	مركز	القصة	

وبؤرة	االهتمام	األساسية	فيها،	ودفعه	ذلك	إلى	العناية	بالشخصية	التي	نالت	جزًءا	كبيًرا	من	مناقشات	

أهمها:	 من	 السمات،	 من	 بمجموعة	 لديه	 القصصية	 الشخصية	 خصائص	 أجملوا	 الذين	 النقاد	

الفردية،	واالنكفاء	على	الذات،	ورفض	املجتمع.

			هل	أتى	هذا	التحول	نتيجة	شعور	متولد	لدى	الكاتب	باستحالة	فهم	العالم	ووصفه	من	خالل	

في	 القصة	 التي	وسمت	 النمطية	 في	كسر	 نما	بسبب	رغبته	 	هل	 الواقعي؟	 املباشرة	والتعبير	 املعاينة	

املرحلة	السابقة؟	سيبدو	ضرًبا	من	املجازفة	التي	ال	تناسب	منطق	البحث	العلمي	اإلجابة	عن	هذين	

السؤالين،	ولكن	مما	ال	شك	فيه	أن	عالم	زكريا	تامر،	من	ناحية	الشخوص،	هو	عالم	العمال	الفقراء	

واملوظفين	الصغار	والعاطلين	عن	العمل،	ومن	ناحية	مكانية	هو	عالم	البسطاء	في	األحياء	الشعبية	

املهملة	على	أطراف	املدن،	والتي	يدخل	إلى	أزقتها	راصًدا	ما	فيها	من	مآس	ومشكالت	وأوجاع.	ويجمل	

الجوع	والحب	والحرية)18(.	وال	 العالم	ضمن	ثالث	قضايا:	 في	هذا	 النقص	 الدين	عرودكي	مالمح	 بدر	

شك	أن	هذه	املالمح	كانت	جوانب	جديدة	غير	مألوفة،	والجديد	دائًما	تكتشفه	العين	بصورة	ميسورة،	

)18(	بدر	الدين	عرودكي،	ص89.
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ولكن	الناقد	اكتفى	بتسجيل	املالمح،	دون	أن	يذهب	خطوة	أخرى	تتجاوز	الوصف.		فالجوع	والحرية	

كانا	قضيتين	جديدتين	على	الفن	القص�سي،	أما	الحب	فإن	معالجة	زكريا	تامر	له	تكشف	عن	تجاوز	

املفهوم	الرومان�سي	السابق،	والنظر	إليه	من	زاوية	جنسية،	سرعان	ما	تكرست	في	أدب	الستينيات	وما	

يليه،	على	نحو	تصادت	فيه	مع	الحركة	العاملية	في	هذه	القضية.

	 الجوع:	تشير	امتنان	الصمادي	في	مالحظة	قيمة	إلى	كثرة	النماذج	التي	تصور	الجوع	عدًوا	أ.

إليها	 تنبه	 مالحظة	 وهي	 الحيوان)19(،	 عالم	 من	 ويقربه	 إنسانيته،	 اإلنسان	 في	 يقتل	 شرًسا،	

رياض	عصمت	منذ	السبعينيات	من	القرن	املا�سي،	حين	ذكر	أن	الجوع	يقود	أبطال	زكريا	

تامر	إلى	»إنكار	كل	القيم	الخيرة،	ويدفع	بهم	إلى	هوة	من	اليأس	والقهر	واإلحباط	تودي	بهم	إلى	

ارتكاب	أعمال	العنف	والشر«)20(.	كثرة	القصص	التي	تتناول	املشكلة	ال	تعني	اتساع	ظاهرة	

الفقر	فحسب،	ولكنها	أيًضا	دليل	على	أن	الفقر	دورة	محكمة	ال	يمكن	الفرار	منها،	فاإلنسان	

القهر	والجوع،	وكل	ما	يجري	فيه	هو	تكرار	لدورة	النهائية	من	 يغلفه	 في	عالم	مغلق	 يعيش	

الفقر،	 تحليل	ظاهرة	 في	 بعيًدا	 يذهب	 الصمادي-ال	 امتنان	 تامر-بحسب	 زكريا	 لكن	 الظلم.	

وال	في	التساؤل	عن	أسبابها،	إنما	يكتفي	برصدها.		ولذلك،	ال	يثور	زكريا	تامر	على	األغنياء،	

فاالنقسام	االجتماعي	برأيه	من	نواميس	الكون،	والنتيجة	الحتمية	أن	أبطاله	يعيشون	صراًعا	

عبثًيا	نابًعا	من	محاوالتهم	االنسالخ	عن	طبقاتهم	االجتماعية	الفقيرة،	وعجزهم	عن	الدخول	

إلى	 الكاتب	 الرغم	من	سبق	 أنه	على	 الدراسات	 تلك	 ما	غاب	عن	 األغنياء)21(.	ولكن	 في	عالم	

تناول	الظاهرة،	وإشارته	املبكرة	إليها،	فإن	منبع	القصور	في	فهمه	ظاهرة	الفقر	أنه	ينظر	إليها	

بوصفها	قضية	فردية،	وليست	مشكلة	نابعة	من	النظام	االجتماعي	والسيا�سي،	ولهذا	السبب	

يجردها	من	بعدها	العام،	مقزًما	إياها	إلى	مسائل	شخصية	ال	تعني	سوى	أصحابها	أنفسهم.	

)19(	امتنان	الصمادي،	زكريا	تامر	والقصة	القصيرة،	ط1،	)عمان،	املؤسسة	العربية	للدراسات،	1995م(،	ص52	وما	بعدها

)20(	رياض	عصمت،	»هموم	زكريا	تامر«،	مجلة املعرفة،	العدد	189،	نوفمبر	1977م،	ص86.

)21(	امتنان	الصمادي،	زكريا	تامر	والقصة	القصيرة،	ص82.
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	 من	ب. وهي	 	، الجنسية)22(	 األزمة	 تسمية	 الجانب	 هذا	 على	 نقشبندي	 خالد	 يطلق	 الحب:	

وجهة	نظره	قضية	اجتماعية	ناتجة	عن	تأزم	الحاجة	الجنسية	للفرد	بوصفه	كائًنا	اجتماعًيا	

اإلنسان،	 وجود	 تدهور	 في	 تسهم	 التي	 النقص	 عوامل	 من	 وهي	 فيزيولوجية.	 حاجات	 لديه	

وانهياره.		وتالحظ	امتنان	الصمادي	أن	أبطال	زكريا	تامر	ال	يعرفون	معنى	الحب،	وأنهم	دائمو	

البحث	عنه)23(.	وغياب	الحب	في	عالم	زكريا	تامر	دليل	آخر	على	انعدام	سبل	الحياة	الكريمة،	

ألنه	ال	يخلف	وراءه	سوى	الحسرات	والدموع،	وال	يصل	فيه	البطل	إلى	االرتواء	الذي	يسعى	

إليه.	عموًما،	فإن	موقف	الكاتب	من	املرأة	وقضاياها	من	املعايير	األساسية	في	تحديد	توجه	

اإلنسان	 رغبة	 عن	 يعبر	 املرأة	 من	 الكاتب	 وموقف	 واالجتماعي.	 السيا�سي	 وموقفه	 الكاتب،	

في	الحياة	من	جهة،	وعن	الواقع	االجتماعي	املأزوم	من	جهة	ثانية.	وهذا	التحول	من	املفهوم	

الرومان�سي	إلى	مفهوم	آخر،	لنسمه	غلبة	الطابع	الجن�سي	على	العالقة	بين	الرجل	واملرأة،	هو	

انعكاس	للرؤية	الجديدة	على	املستوى	العالمي	التي	سيطلق	عليها	فيما	بعد	اصطالح	الثورة	

للقضايا	 املحلية	 نظرتها	 بسبب	 استيعابه،	 في	 النقدية	 القراءات	 أخفقت	 ما	 وهو	 الجنسية.	

الفنية	والفكرية،	وتجاهلها	لعمق	ارتباط	الكاتب	بالرؤية	الحضارية	التي	تطبع	عاملنا	املعاصر	

ا.
ً
كله	بسمات	خاصة،	مهما	تباعد	البشر	واختلفوا	لغات	وقوميات	وأعراق

	 املدينة	ت. من	 املوقف	 أهمها	 العالئق،	 من	 جملة	 خالل	 من	 األمر	 هذا	 ويتمظهر	 الحرية:	

املوقف	من	 أن	 السلطة	سطوتها	ووحشيتها.	ومع	 تمارس	فيه	 الذي	 األمثل	 الفضاء	 بوصفها	

النقدية	يوحي	 الدراسات	 املعاصر،	عموًما،	موقف	سلبي،	فإن	ما	كشفته	 في	األدب	 املدينة	

بأن	موقف	الكاتب	من	املدينة	أكثر	راديكالية	مما	كان	يظن،	ويستند	في	رفضه	إلى	مجموعة	

الصناعي)24(.		 القرية،	ورفض	املجتمع	 إلى	 العودة	 في	 املعايير،	كالضياع	واليأس،	والرغبة	 من	

ويالحظ	ياسين	كتانة	أن	زكريا	تامر	منذ	عمله	األول،	صهيل	الجواد	األبيض،	يحمل	بقسوة	

	رمزًيا	الفتقاد	البراءة	والفطرة،	حيث	تتحول	نصوصه	إلى	مدونة	
ً
على	املدينة	التي	تبدو	معادال

)22(	انظر:	خالد	نقشبندي،	»زكريا	تامر	واألزمة	الجنسية«،	اآلداب،	العدد	رقم،	7-8،	يوليو	1978م،	ص48.

)23(		امتنان	الصمادي،	ص82.	

)24(	حسام	الخطيب،	سبل	املؤثرات	األجنبية	وأشكالها	في	القصة	السورية،	)رام	هللا:	د.ن،	2019م(،	ص129.
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إلدانة	املدينة)25(.

				وإذا	كان	املوقف	السلبي	من	اآللة	لدى	قاص	يعيش	في	ظل	مجتمع	صناعي	مفهوًما،	فإن	

صدوره	عن	قاص	في	سورية	الخمسينيات	وبداية	الستينيات،	يعزز	ما	أشرنا	إليه	آنًفا	من	قدرة	

لدى	الكاتب	على	تجاوز	حدود	اإلقليمية	الضيقة،	واالنفتاح	على	اإلنسان	بمعناه	األشمل،	إذ	

علينا	أال	نن�سى	أبًدا	أننا	نعيش	في	زمن	سيادة	الحضارة	األوروبية.	إن	الحياة	السورية	لم	تصل	

في	تلك	املرحلة	إلى	درجة	عالية	من	التصنيع	الذي	يسوغ	مثل	هذا	التوجه،	فلم	يكن	»في	دمشق	

وحولها	سوى	بضعة	معامل	صغيرة«)26(،	كما	أشار	إلى	ذلك	حسام	الخطيب.	ولذلك	فأغلب	

الظن	أن	املوقف	من	املدينة	هو	موقف	حضاري	عام،	يجد	له	سنًدا	في	أوضاعنا	التاريخية،	

إذ	أثرت	مجتمعاتنا	القائمة	على	اإلنتاج	الزراعي	في	وعينا،	وحفرت	بعيًدا	في	ذواتنا،	ووجهت	

في	 التي	نمت	 للعالم	من	حولنا،	وبات	املوقف	من	املدينة	تعبيًرا	عن	وجداننا	وقيمنا	 نظرتنا	

مجتمعات	زراعية	راسخة،	ولكنها	وجدت	نفسها	فجأة	أمام	نمط	جديد	من	العالقات.	وهذا	

جانب	لم	تعره	الدراسات	النقدية	اهتماًما	كبيًرا،	ألنها	نظرت	إلى	إنتاج	زكريا	تامر	ضمن	سياق	

جغرافي	قومي	محدد،	وكأنه	مبتوت	الصلة	بقضايا	العالم	ومشكالته،	ألن	الكتابات	النقدية	

هموم	 في	جوهرها	 هي	 العربي	 الكاتب	 هموم	 أن	 مفاده	 مسبق	 افتراض	 من	 أغلبها	 في	 تنطلق	

أولوياته،	 في	سلم	 في	مرتبة	متأخرة	 تأتي	 العالم	 قومية،	ترتبط	بقضايا	األمة،	وأن	مشكالت	

وهذا	ما	جعل	الكتابات	النقدية	تستند	في	محاكماتها	إلى	معايير	سياسية	وأخالقية	يؤطرها	

الوعي	القومي	ألصحابها.		

				ما	يكشفه	الثالوث	السابق	أن	عالم	زكريا	تامر	هو	عالم	الفرد	املسحوق	الذي	يحلم	بالعيش	

الكريم،	ويسعى	لشق	طريقه	في	دروب	الحياة	ال	عبر	البحث	عن	حلول	فردية،	ولكن	عبر	الهرب	والحلم	

والهلوسة.	غير	أن	القراءات	النقدية	السابقة	بقيت	في	حدود	الوصف،	ولم	تتكلم	على	األثر	الشعوري	

والنف�سي	لعامله	الكثيب،	فالقارئ	يخرج	من	قراءة	أية	قصة	لزكريا	تامر	وهو	منقبض	النفس،	فالعالم	

الذي	يرسمه	مغلق	على	اليأس	واالنهيار	واإلخفاق،	يكتفي	الكاتب	فيه	بتسجيل	وقائع	الهزيمة	دون	

)25(	انظر:	ياسين	كتانة،	املبنى	واللغة	في	قصص	زكريا	تامر،	)د.م:	دار	الهدى	للطباعة	والنشر،	1996م(،	ص112.

)26(	حسام	الخطيب،	129.	امتنان	الصمادي،	ص87	وما	بعدها.
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أن	يبحث	عن	حلول	لها.	وإذا	استثنينا	كتاب	األدب	واأليديولوجيا،	فإن	املغامرات	النقدية	املتنوعة	

في	عالم	زكريا	تامر	القص�سي	لم	تضع	نصب	أعينها	تقييم	تجربة	الكتاب،	وأثرها	النف�سي	ومدلوالتها	

االجتماعية،	إذ	تجاهلت	النهايات	املفجعة	في	كل	قصص	زكريا	تامر،	والتي	تنتهي	غالًبا	بهزيمة	البطل.	

من	 الصراع	 رؤية	 في	 تامر	 زكريا	 إخفاق	 إلى	 املبكرة	 إشارتهما	 ياسين	 وبوعلي	 سليمان	 لنبيل	 ويسجل	

النابع	من	رؤيته	لإلنسان	بوصفه	 التشاؤم	 في	 الفردية	املغرقة	 منظور	طبقي،	بسبب	طغيان	النظرة	

ا،	انهارت	فيه	القيم	األخالقية	
ً
ا	متوحش

ً
فرًدا	مجرًدا	من	أدوات	القوة	ووسائلها،	فرًدا	يواجه	وحيًدا	عامل

كلها،	فغدا	غابة	يتصارع	في	حلبتها	املرعبة	الجميع	بال	استثناء.	

				معنى	ذلك	كله	أن	رؤية	زكريا	تامر	للعالم	تستند	إلى	أساس	تراجيدي،	مفاده	أن	العالم	

مبني	على	خطأ،	وأنه	ال	سبيل	إلى	إصالحه،	ولذلك	فإن	صراع	اإلنسان	محكوم	بالهزيمة)27(.	

وهذا	ما	يمكن	أن	نطلق	عليه	البنية	العميقة	لرؤية	زكريا	تامر،	فالخير	في	قصص	زكريا	تامر	

إلى	الهرب.	 يدرك	مسبًقا	أنه	مهزوم	أمام	قوى	الشر،	وأنه	عاجز	عن	مقاومتها،	ولذلك	يلجأ	

األمر	الذي	ُيفِقد	شخصيات	زكريا	تامر	الثقة	بنفسها،	بحيث	تبدو	عارية	من	األمل	في	تغيير	

العالم،	ألن	العالقة	بين	الفرد	ومحيطه	االجتماعي	غير	موجودة	على	اإلطالق،	وألن	الفرد	ال	

يؤمن	بالعمل	الجماعي،	وال	يرى	الصراع	بين	فئات	فقيرة	وأخرى	غنية،	وإنما	مع	قوى	غيبية،	

تامر	 زكريا	 أبطال	 فموقف	 ماهيتها.	 تحديد	 عن	 عاجًزا	 يقف	 ولكنه	 بوجودها،	 الفرد	 يشعر	

وشخصياته	قوامه	الهرب	من	مواجهة	املشكلة،	واليأس	واإلحباط	والتشاؤم.	باختصار،	فإن	

عالم	زكريا	تامر	عالم	خال	من	البهجة)28(.

)27(	ملزيد	من	االطالع،	انظر:	محمد	كامل	الخطيب،	السهم	والدائرة،	)بيروت،	دار	الفارابي،	1979م(،	ص11	وما	بعدها.	وسيالحظ	
القارئ	أننا	نختلف	مع	الكاتب	في	قضية	االصطالح،	إذ	يرى	أن	املوقف	التراجيدي	ينطوي	على	فكرة	ظهور	العالم	اآلخر،	العالم	البديل	
	من	هذا	العالم	من	خارجه.

ً
من	هذا	العالم	الخطأ،	وأن	االصطالح	األنسب	هو	املوقف	الغنائي	الذي	يعترف	بالخطأ،	ولكنه	ال	يطرح	بديال

)28(	انظر:	صبري	حافظ،	مسافر	في	عالم	مضطرب،	ص32.
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التقنية القصصية

صار	من	الالزم	اآلن	االلتفات	إلى	مسألة	الخصائص	الفنية	التي	تلمستها	الكتابات	النقدية،	

املجموعة	 عنوان	 األولى:	 النصية	 العتبة	 من	 يبدأ	 القص	 تقنية	 عن	 البحث	 أن	 ظني	 وفي	

القصصية،	ثم	الولوج	إلى	عنوان	القصة،	وقدرة	هذا	العنوان	على	الداللة	على	الشخصية،	

ومدى	إيحائه	بالجو	النف�سي،	للوصول	إلى	الطريقة	التي	يتبعها	الكاتب	في	عنونة	مجموعاته	

فطريقة	 اإلبداعية،	 تجربته	 مدار	 على	 الطريقة	 هذه	 في	 الحاصل	 التغير	 وتتبع	 وقصصه،	

في	 رغبته	 بناء	على	 العناوين	 يختار	 الذي	 الكاتب	 فيه	 يتحرك	 الذي	 األفق	 إلى	 تشير	 العنونة	

تشويق	املتلقي	أو	إثارته	...	إلخ.		يالحظ	مفيد	نجم	أن	عناوين	مجموعات	زكريا	تامر	تتوزع	على	

انتدب	ليكون	 نوعين،	يوحي	األول	بجزئية	تمثيله	للنص	ألنه	عنوان	فرعي	إلحدى	القصص	

الطريقة	 هذه	 املؤلف	 اتبع	 وقد	 هويتها،	 ويمنحها	 يسمها	 بحيث	 بأكملها،	 للمجموعة	 عنواًنا	

الكياني،	 نظًرا	الستقالله	 للنص	 تمثيله	 بكلية	 فيوحي	 الثاني	 النوع	 أما	 األولى.	 مجموعاته	 في	

وتحوله	إلى	عالمة	دالة	على	مجموعة	النصوص	التي	تتكون	منها	املجموعة،	وقد	ابتدأت	هذه	

العنونة،	 في	طريقة	 تحول	 نقطة	 رأيه	 في	 تمثل	 التي	 الحرائق«	 »دمشق	 مع	مجموعة	 املرحلة	

تتجلى	في	استقالل	عنوان	املجموعة	عن	العناوين	الداخلية،	إذ	بات	العنوان	يوحي	بأنه	يمثل	

تتصف	 والقصص	 املجموعات	 عناوين	 أن	 إلى	 نجم	 مفيد	 وينتهي	 كاملة.	 املجموعة	 قصص	

بالفقر	الشديد)29(.	وهو	جانب	يراه	عثرة	سردية	لدى	املؤلف،	غير	أن	هذه	املالحظة	تكشف	

تامر،	وهو	 العنونة	لدى	زكريا	 في	محاكمة	استراتيجية	 الذي	ينطلق	منه	 النقدي	 عن	األفق	

أفق	يشكل	الشعر	ركيزته	األساسية.	فهذا	االقتصاد	اللغوي	ال	يعني	أن	الكاتب	لم	يكن	يولي	

العنونة	أهمية	كبيرة،	ألنه	ال	يتسق	ولغة	زكريا	تامر	التي	تتسم	بالشعرية	والكثافة،	وال	يتسق	

أيًضا	وإصرار	املؤلف	على	الخروج	من	األطر	التقليدية	التي	وسمت	تيارات	القصة	من	قبل،	

بمقدار	ما	يعني	إدراك	القاص	لطبيعة	النصوص	السردية	التي	تنحو	إلى	املطابقة	بين	العنوان	

واملضمون،	أو	على	األقل	تبدو	العناوين	فيها	أكثر	إخالًصا	في	اإلحالة	والتعيين،	وأقل	رغبة	في	

آب	 ع17،	 بجدة،	 األدبي	 الثقافي	 النادي	 الراوي،	 مجلة  القصصية«،	 تامر	 زكريا	 تجربة	 في	 العنونة	 »شعرية	 نجم،	 مفيد	 انظر:	 	)29(
أغسطس،	2007م،	ص107.
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املراوغة	واملخاتلة)30(.	

من	 والفنية،	 الفكرية	 الخصائص	 من	 بمجموعة	 اتسمت	 قد	 الواقعية	 املرحلة	 كانت	 	 	 	

ة،	وكذلك	العناية	الفائقة	بتصوير	
َّ
ل
َ
مثل	ظهور	الصراع	الطبقي،	واالنحياز	إلى	الفئات	املستغ

الشخصية،	ورسم	حدود	الفضاء	املكاني	الذي	تتحرك	فيه	تصويًرا	فوتوغرافًيا	يعتمد	مبدأ	

هذه	 من	 التحلل	 في	 فتظهر	 تامر	 زكريا	 عند	 التعبيرية	 مظاهر	 أما	 الفني،	 الخلق	 ال	 االختيار	

إلى	الفضاء	 العناصر،	والكف	عن	تسمية	الشخصية	في	كثير	من	األحيان،	وإهمال	اإلشارة	

بناء	 في	 والكوابيس	 األحالم	 على	 واالعتماد	 والعجائبي،	 الغرائبي	 على	 االتكاء	 وكذلك	 املكاني،	

النص	القص�سي.

		وإذا	كان	اإلحباط	هو	ما	يميز	هذه	التجربة	على	املستوى	الفكري،	فإن	أبرز	خصائصها	

الفنية	هي				محاولة	»أسطرة	الواقع«،	عبر	االنتقال	من	الواقعي	إلى	الغرائبي،	ومن	الحقيقي	

إلى	املجازي،	وهي	عملية	تجري	من	خالل	»الرؤيا	الكابوسية	للعالم«)31(،	والتي	تنزلق	في	أحيان	

ذي	 التعوي�سي	 الخيال	 من	 »نوع	 فهي	 وظيفتها	 وأما	 املبتورة،	 والنهايات	 االفتعال	 إلى	 كثيرة	

بهذه	 الواقع«)32(.	 في	 املفقود	 التوازن	 عبره	 ويحقق	 املهلهل	 واقعه	 به	 يرتق	 العقلية	 الصبغة	

الطريقة	تقترب	قصص	الكاتب	من	الحكايات	الشعبية،	ولكن	مع	فارق	جوهري	أن	نهاياتها	

مختلفة	عن	طابع	الحكاية	الشعبية	الذي	يقوم	على	رؤيا	رومانسية	للعالم،	ينتصر	فيها	الخير.	

			هذه	الهجرة	إلى	عوالم	الغرائبي	واملجازي	أفضت	إلى	استعمال	اللغة	على	نحو	انزاحت	

فيه	الداللة	لتحاكي	عملية	الهجرة	،	إذ	يالحظ	صبري	حافظ	أن	قصص	زكريا	تامر	تفيض	

ليؤكد	 يعود	 ولكنه	 قبل«)33(،	 من	 العربية	 األقصوصة	 تعرفها	 لم	 كثيفة	 شعرية	 »بطاقة	

اللغة	 يحيى	حقي	عن	 بحث	 »في	 بالصور	جذوًرا	واضحة	 املثقل	 الشاعري	 األسلوب	 لهذا	 أن	

تعهد	»كل	هذه	 تامر	قد	 القص�سي«،	وأن	زكريا	 للعمل	 املالئمة	 الشفيفة	 الشعرية	والصور	

)30(	انظر	في	هذا	املضمار:	بسام	قطوس،	سيمياء	العنوان،	ط1،	)عمان،	وزارة	الثقافة،	2001م(،	ص	118-117.

)31( رياض	عصمت،	»الجوع	إلى	الحياة«،	مجلة املعرفة،	دمشق،	ع165	نوفمبر	1975م،	ص61.

)32(	صبري	حافظ،	مسافر	في	عالم	مضطرب،	ص32.

)33(	املرجع	نفسه،	ص30.
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البذور	الجنينية	وجمعها	وحدب	عليها	وأضاف	إليها	من	معاناته	ورؤاه	الكثير،	حتى	أصبحت	

تياًرا	متميًزا	ما	لبث	أن	فرض	نفسه	على	األقصوصة	العربية	وأثراها«)34(.	وهو	رأي	يتصل	في	

التركيز	على	مركزية	مصر	ودورها	 في	 الكتاب	والنقاد	املصريين	 ظني	بمحاولة	دائبة	من	قبل	

املحوري	في	الحياة	األدبية	والفكرية	في	العالم	العربي،	وحرصهم	على	إعادة	كل	أشكال	الريادة	

إليها،	وبخاصة	أن	هذا	الرأي	يبقى	من	دون	أي	سند	ن�سي	يدعم	به	الناقد	فرضيته.

			لكن	ما	يسجل	للكاتب	أن	البؤس	الذي	يغلف	العالم	ال	يجد	طريًقا	إلى	لغته	التي	تفيض	

»بشاعرية	تجعل	منها	نزعة	مضادة	لليأس«)35(،	وهو	رأي	يكرره	فيما	بعد	ياسين	كتانة	الذي	

إلى	أن	قصص	زكريا	تامر	مغلفة	»بصياغة	شاعرية	تتناقض	مع	املضمون	املأساوي	 يذهب	

املباشر«)36(.		إن	استعمال	اللغة	بهذه	الصورة	الشعرية	التي	تتخذ	مساًرا	مختلًفا	عن	الرؤية	

إلى	قراءة	خاصة،	فهل	كان	 	يحتاج	
ً
الفكرية	والفنية	التي	يتبناها	الكاتب	يطرح	أمامنا	سؤاال

اللغة	 إبقاء	 في	 الكاتب	 اختيار	 من	 نابًعا	 املأساوية	 لألجواء	 املغايرة	 اللغة	 هذه	 نحو	 التوجه	

اللغوي	 املستويين	 في	 الكآبة	 بأجواء	 القارئ	 يصطدم	 ال	 بحيث	 والسرور،	 بالبهجة	 ناضحة	

والرؤيوي	أم	هل	يعود	هذا	االستعمال	إلى	أن	القاص	العربي	يعيش	عصر	املتناقضات،	وأن	

لغته	تأتي	بعد	خطوة	أو	أكثر	من	رؤيته	الفكرية؟	

			غير	أن	هذا	االستعمال	الشاعري	للغة،	والذي	تحول	إلى	تيار	جارف	هيمن	على	الساحة	

التامري	 اإلنجاز	 أن	 الذين	»ظنوا	 الكتاب	 السلبية	عند	 له	جوانبه	 كانت	 بعد،	 فيما	 األدبية	

األول	هو	تحويل	القصة	إلى	شعر،	وتحويل	اللغة	القصصية	إلى	تهويمات	وتصاوير	فنية	رامزة	

اللغة	 في	 السلبية	 الجوانب	 تلمس	 إلى	 تتطرق	 لم	 النقدية	 الكتابات	 ولكن	 	 	،)37( كنائية«	 أو	

الشاعرية	عند	زكريا	تامر،	والتي	تمتص	أحياًنا	الحدث	القص�سي،	بحيث	تتحول	العالمات	

)34(  املرجع	نفسه،	ص31.

)35(	انظر:	صبري	حافظ،	»زكريا	تامر	شاعر	الرعب	والجمال«،	الطليعة،	يناير،	1973م،	ص172.

)36(	انظر:	ياسين	كتانة،	112.

1977م،	 189،	تشرين	الثاني	نوفمبر،	 مجلة املعرفة السورية،	العدد	 )37(	يوسف	اليوسف،	»دمشق	الحرائق	والباطنية	املدمرة«،	
ص7.
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اللغوية	إلى	رموز،	ال	يفلح	معها	املتلقي	في	إعادة	ربطها	بمدلوالتها	في	العالم	الواقعي.

* * *

الحركة	 بأي	اهتمام	نقدي،	وضعف	 تامر	املخصصة	لألطفال	 لم	تحظ	كتابات	زكريا	 	 	 	

النقدية	التي	تتناول	أدب	األطفال	ظاهرة	عامة	في	األدب	العربي	ال	تقتصر	على	قصص	زكريا	

تامر	وحده،	نظًرا	لفقر	املكتبة	العربية	بهذا	النوع	من	الكتابات	التي	بدأت	في	أواخر	القرن	

فكرًيا	 موقًفا	 نجد	 كذلك	 قضاياه،	 حيال	 نقدًيا	 ضموًرا	 استتبع	 والذي	 عشر)38(،	 التاسع	

مسبًقا	ينظر	إلى	هذا	األدب	على	أنه	أقل	شأًنا	من	أن	يبذل	فيه	الناقد	أي	جهد،	ولهذا	جملة	

خيال	 توسعة	 إلى	 تهدف	 والتي	 الكتابات،	 لتلك	 التعليمية	 الوظيفة	 مقدمتها	 في	 يأتي	 أسباب	

للنص	 الجمالية	 الوظيفة	 إلى	حد	ما	مع	 يتعارض	 أو	 يتنافى	 	مما	 تنمية	معارفهم،	 و	 األطفال	

األدبي.	أما	الناحية	السردية	فهي	ال	تغري	الناقد	بالتصدي	لتلك	القصص،	نظًرا	ملجموعة	

من	الخصائص،	من	أهمها	محافظتها	»على	البنى	الحكائية	التقليدية	التي	تقوم	على	الترتيب	

الخطي	للزمن،	بحيث	تقدم	الحوادث	وفق	ترتيب	تصاعدي	دون	أي	إخالل	به،	فالحدث	األول	

تعرض	 ثم	 األحداث،	 فيه	 تجري	 الذي	 الجغرافي	 والحيز	 الشخصيات	 أو	 الشخصية	 يعرض	

القضية	األساسية	التي	ستدور	حولها	األحداث،	أي	بؤرة	الصراع	التي	تتأزم	مع	توالي	األحداث	

حتى	الوصول	إلى	االنفراج	وانتهاء	الصراع«)39(.	وهذه	كلها	سمات	ال	تبقي	أمام	الباحث	الكثير	

لرصد	املخبوء	واإلشارة	إليه،	نتيجة	طابع	الوضوح	الذي	ينبغي	أن	تتسم	به	تلك	الكتابات.	

عادة	 تتصف	 والتي	 األطفال،	 أدب	 بها	 يكتب	 التي	 اللغة	 بالحسبان	 نأخذ	 أن	 علينا	 كذلك	

بمحدودية	معجمها	اللغوي،	وجملها	البسيطة	التي	تناسب	مستوى	تحصيل	األطفال	اللغوي	

ومداركهم	العقلية،	وهو	ما	يضعها	في	مستوى	أقل	من	مستوى	الكتابة	املخصصة	للكبار،	

وعلينا	أن	نشير	أيًضا	إلى	أن	الكتابة	لألطفال	حديثة	العهد،	نمت	في	القرن	العشرين	بفعل	

اإلسهام	الكبير	الذي	قدمه	كل	من	علم	النفس	وعلم	اللغة	في	الكشف	عن	التالزم	بين	النمو	

)38(	انظر:	موفق	رياض	مقدادي،	البنى	الحكائية	في	أدب	األطفال	العربي	الحديث،	)الكويت:	سلسلة	عالم	املعرفة،	سبتمبر	2012م(،	
ص21.

)39(		انظر:	املرجع	السابق،	ص	16
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في	ظل	 أننا	نعيش	 ينسينا	كل	هذا	 اللغوية	لدى	األطفال،	دون	أن	 النف�سي	وزيادة	الحصيلة	

مجتمع	متخلف	ما	يزال	يتعامل	مع	النصوص	األدبية	بكثير	من	الطبقية	العمرية	والنوعية.

وجه	 على	 القص�سي	 تامر	 زكريا	 لعالم	 النقدي	 التناول	 طبيعة	 السابقة	 الصفحات	 كشفت	 	 	 	

التحديد،	وذلك	عبر	تتبع	جوانب	التجديد	التي	تتصف	بها	كتابات	زكريا	تامر،	والتي	تتجلى	في	تجاوز	

الشكل	القص�سي	التقليدي	بعناصره	املعروفة	كالحركة	والحدث،	وكذلك	اإلشارة	إلى	العثرات	الفنية	

والفكرية	على	حد	سواء،	كالفردية	واالنعزالية	ورفض	الواقع	االجتماعي	والسيا�سي،		ولم	تقتصر	تلك	

الكتابات	على	تناول	القضايا	الفنية	فحسب،	وإنما	تعدتها	إلى	املوقف	الفكري	العام	الذي	يسم	تلك	

الكتابات،	فزكريا	تامر	كما	يبدو	في	الكتابات	النقدية	يعرف	ما	ال	يريد،	ولكنه	ال	يعرف	ما	يريد	على	

وجه	التحديد.	غير	أن	مشكلة	تلك	الكتابات	أنها	لم	تنظر	إلى	حركة	زكريا	تامر	بوصفها	صدى	لحركة	

إنسانية	عامة،	وهو	ما	حاولت	هذه	الدراسة	اإلشارة	إليه.	كذلك	يبدو	من	خالل	معالجة	النقاد	أن	

أدًبا	نخبوًيا،	البتعادها	من	جهة	عن	 التي	ظلت	 »التامرية”	 آثار	على	 له	 التعبيرية	كانت	 التحول	نحو	

يتمكن	 ال	 فنية	 في	عوالم	 تدخل	 ثانية	 وألنها	من	جهة	 التقليدي،	 الوعي	 يفضلها	 التي	 الحكائية	 البنى	

املتلقي	العادي	من	إدراك	جمالياتها،	نظًرا	ألنها	تتوسل	لتحقيق	ذلك	بجملة	من	العناصر	التي	تنهض	

على	آليات	سردية	تعتمد	على	الرمز	والحلم	واألسطورة،	وهي	آليات	ما	تزال	األغلبية	القارئة	عاجزة	عن	

التجاوب	معها،	ألن	وعيها	ما	يزال	أسير	أزمنة	قديمة	متخلفة.	
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