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Özet
Modern Arap Edebiyatının bir çeşidi de öyküdür. Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi
Suriye’de de bu edebî tür 20. yy da yaygınlık kazanmıştır. Suriye’de öykü yazarlarının en
önemli simalarından biri Zekeriya Tamirdir. Tamir öykü, kısa öykü, çocuk öyküleri, siyasi
ve edebî makaleler türünde birçok eser yazmıştır. Bunlardan bazıları Türkçe, İngilizce,
Almanca, Fransızca gibi belli başlı dillere çevrilmiştir. Tamir öykülerinde tarihi, edebi,
halk kültüründen, yöneticilerden, din adamlarından ve kadınlardan birçok karakter canlandırmıştır. Bu makalede Zekeriya Tamirin öykülerinde canlandırdığı bu karakterler ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Suriye, Zekeriya Tamir, Öykü.
The Characters in the Storıes of Zakarıa Tamer
Abstract
The story is a kind of modern Arabic literature. This literary genre as in other Arab
countries, has been prevalent in Syria in the 20th century. Zakaria Tamer is one of the
most important figures in the history of the Syrian short stories. Tamer wrote several
works on the political and literary articles, stories, short stories and children’s stories.
Some of them has been translated into major languages like Turkish, English, German,
French. Tamer, in their stories were portrayed historic, literature, folk culture, managers,
religious leaders and many of the women characters. İn this article these characters of
portrayed in his stories were handled.
Keywords: Syria, Zakarıa Tamer, Story.
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الشخصيّات يف قصص زكريا تامر
مدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
القصة القصرية نوع من أنواع النثر يف األدب العريب احلديث .وهي متثل نصاً أدبياً يروي حكاية هادفة ،حمدودة يف
زماهنا ومكاهنا وأحداثها ،تتفاعل فيها شخصيات قليلة العدد.
ولعل أهم ميزات القصة هي أن تكون هناك وحدة عضوية وترابط داخلي بني الشخصيات واألحداث فيها ،وذلك
ضمن إطار زمان ومكان حمددين .كما يعد من الالزم فيها اتصافها بالرتكيز والتكثيف يف تصوير األحداث ،وخلوها
من احلشو واالستطراد ،وهذا ما مييزها عن الرواية.
يعد زكريا تامر من ابرز الرجال يف ساحة القصص يف سوريا  ،خاصة يف القصص القصرية ،الّف تامر كثريا من القصص
 ،وبعض منها ترجم اىل لغاة متعددة  ،من بينهم اللغة الرتكية.
َّ
إن الشخصيات مرتكز أساسي يف قصص زكريا تامر ،يعتمد عليها اعتماداً أساسياً يف بناء القصة ،بينما يعتمد كثري من
كتاب القصة على احلدث .إنه لصيق مبجتمعه ،خيتار منه شخصياته بذكاء حاد ،وما يهمه يف الشخصية طبيعتها
االجتماعية ،وليس االسم أو اهلوية ،أو غري ذلك ،ولذلك ميكن وصفها بالشخصية اجلماعية.
 -1القصة القصرية يف سوريا:
يعد علي خلقي يف جمموعته القصصية " ربيع وخريف " الصادرة سنة 1391م رائد القصة السورية .وميكن رصد
تطور القصة يف سوريا ،وأهم أعالمها من خالل مراحل عدة  ،تتوافق مع التطورات السياسية واالجتماعية فيها.
بدأ زكريا تامر حياته األدبية يف مرحلة توصف يف البحوث املتعلقة بتاريخ القصة السورية مبرحلة استواء الفن (1393
–  1391م) .وتعد هذه املرحلة من أبرز مراحل تاريخ القصة السورية ،لتأثر اإلبداعات بالتحوالت السياسية اهلائلة
اليت حصلت يف سوريا والوطن العريب ،مثل الوحدة السورية – املصرية اليت رأى فيها الكثريون حلما قومياً حتقق  ،مث
انكسر بسرعة ،مما تسب يف متز الشخصية العربية ،ومثل وصول حزب البعث إىل احلكم رافعا شعارات محاية مصاحل
الفقراء.
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بدت هذه اخلطوات براقة نظرياً ،ولكن تطبيقاهتا العملية الفاسدة وغري العادلة أفرزت فئة ضمن الطبقة احلاكمة
استغلت نفوذها ،وحققت لنفسها منافع خاصة أهلتها عن مهامها يف إدارة الدولة .وكان ذلك بداية الفساد يف احلكم
الذي استشرى وتضاعف يف السنوات الالحقة .
ويف أواخر هذه املرحلة حلّت نكسة حزيران 1399م حيث دخلت سوريا مع اسرائيل يف حرب غري متكافئة  ،ودون
حتضري واستعداد  ،وخسرت أجزاء من أراضيها ،وانتكست النفوس واملشاعر القومية احلاملة بتحرير فلسطني وحتقيق
الوحدة العربية الشاملة وغريها من األحالم الرباقة غري املتناسبة مع حقيقة احلكم املستبد الفاسد وشوفينية حزب
البعث.
ولكن بزوغ جنم زكريا تامر كان يف املرحلة التالية اليت توصف مبرحلة التنوع املثمر ( 1393 – 1393م) .وهي
مرحلة قصرية تعد من أغىن املراحل ،من حيث املدى الواسع لنضج التجارب القصصية السابقة واجلديدة ،والزيادة
العددية الكبرية يف النتاجات املنشورة ،واحلرص املستمر على التجديد الفين ،وتطوير إمكانات اللغة ودالالهتا ،ومتازج
تيارات ومدارس فنية متنوعة ،وظهور تقنيات جديدة يف السرد الفين ،وفيض املشاعر لدى القصاص  .وبرزت أمساء
أدبية المعة أخرى خالهلا ،مثل  :وليد إخالصي وجورج سامل وغريمها.

()1

هاجر تامر بعد ذلك من سوريا ،ولكنه محلها معه يف قلبه وذاكرته ،وظل حين إليها ،ويسرد حكايات القهر اليت عاش
فيها.
 -2حياة زكريا تامر :
ولد زكريا تامر سنة1391م ،يف حي شعيب ضمن مدينة دمشق ،ألسرة فقرية .اضطر بسب

الفقر إىل أن يرتك

املدرسة بعد التعليم االبتدائي ،وعمره ثالث عشرة سنة (1399م) .وحتّول إىل العمل يف مهن يدوية متفرقة ،حىت
استقر على العمل ح ّداداً يف ٍ
معمل لألقفال .أح ّ مهنته ،واستمر يزاوهلا حىت سنة 1399م ،وكان خالل تلك الفرتة
ٍ
بشغف قراءات متنوعة ،وله حماوالت يف كتابة القصة القصرية ،ونشر أوىل قصصه يف السنة ذاهتا.
يقرأ

()1

راجع :اخلطي  ،حسام :القصة القصرية يف سورية ،وزارة الثقافة ،دمشق  ;1311احلسني ،أمحد جاسم :القصة القصرية السورية

ونقدها يف القرن العشرين  ،احتاد كتاب العرب  ،دمشق .2001
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 وأعج، وأقبل على مطالعة الرتاث األديب العريب والعاملي، وتابع تثقيف نفسه،انتقل إىل العمل يف جمال الصحافة
 وقد أثّرت هذه القراءات. واملذاه األدبية األوروبية احلديثة،  وغريهم،  كامو،كافكا،بأعمال األوروبيني مثل سارتر
.يف أسلوبه التعبريي الفين
عدة يف الوزارة تتعلق

 فشغل مناص، وبدأ يثبت حضوره ومتيّزه،1391صار موظفاً يف وزارة الثقافة السورية سنة
 وبرع يف تنشيط االهتمام، " كما متيز دوره مبرور الزمن يف "احتاد الكتّاب العرب. وأعمال النشر،بتحرير اجملالت األدبية
)1(

. وجمموعاته القصصية العديدة املوجهة إىل األطفال،بأدب األطفال من خالل جملة "أسامة" اليت كان يرتأس حتريرها
: وهي،مثة أمور عدة اتسمت هبا حياته الشخصية
. فال نعلم غري أنه متزوج وله أبناء، وتكتّمه عن إيضاحها، ندرة املعلومات عن أسرته-1
.ً وسوريا عامة، وعزلته عن اجملتمع األديب والثقايف يف دمشق خاصة، انغالقه على ذاته-1

 إين، نعم: يقول يف ذلك. مما جعلها املكان األبرز يف عامله القصصي، تعلّقه الزائد مبدينة دمشق وأحيائها الشعبية-9
 وأحبها أيضاً ألهنا متنحين الشقاء والفرح يف.أحس أهنا املدينة اليت سأسقط يوماً ميتاً فو أرضها
ّ  ألين،أح دمشق

)1(
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آن .ومن يعتقد بوجود مدينة متنح الفرح فقط فهو خملو مل تطأ قدماه أرض الواقع .دمشق مدينة شجاعة ،مفعمة
باحلياة وبالقدرة على التطور ،وعلى هزمية األعداء.
 -9تعلّمه يف مدرسة احلياة  ،فهو مل يتلق تعليماً منظماً  ،بل تعلّم من احلياة والكت

أكثر مما ميكن تعلمه من

املدارس .لقد صهرت تامر نار احلدادة يف بوتقة احلياة العمالية ،فك ّون نفسه بنفسه ،وتطلع إىل التكامل الذايت ،بعدها

ذا مرارة العوز.

مر عليه عقدان من الزمن ،وهو يعاين من استبداد
يف سنة1311م انتقل زكريا تامر إىل العيش يف لندن ،بعد أن ّ
النظام السياسي احلاكم يف سوريا ،ويعايش ما حيدثه من تفتيت يف اجملتمع السوري ،وما ميارسه من ظلم واضطهاد.
وكان ينأى بنفسه عن النقد الصريح أو املواجهة ،ويعرب عن مكنوناته برمزية بالغة تتجلى يف قصصه لدى التحليل
النقدي هلا.
ٍ
بصوت
ما يزال يعيش يف لندن ،يعمل يف الصحافة ،ويكت يف جمال األدب والسياسة يف جمالت عربية عدة ،وينتقد
ٍ
عال ممارسات النظام السوري ،ويؤكد احنيازه لصفوف الشع الثائر من أجل حريته وكرامته.
ومن مقاالت زكريا تامر املتميزة املعربة بسخرية مّرة عن موقفه الفكري من الثورة السورية والنظام املستبد ،ما نشره يف

موقعه االلكرتوين "مهماز" حتت عنوان :رئيسنا املقبل .جاء فيها:

الشع السوري غاض يطال رئيسه بالتنحي والرحيل ،والسيد الرئيس راغ يف تقدمي استقالته واالختفاء ،لكن
تأخره يرجع إىل أسباب إنسانية ،فابنه البالغ من العمر تسع سنوات عومل منذ أن كان حيبو على أنه سيصبح رئيساً،
ّ

وسيع ّدل الدستور حىت يتاح له أن يتسلم الرئاسة يف سن العاشرة ،ولو قيل للطفل اليوم إنه لن يصبح رئيساً لبكى
وصاح :جدي كان رئيساً وأيب كان رئيساً .ومن املؤكد أنه سيصاب بعقد نفسية ال عالج هلا ،وهذا أمر ال يقبله أي
إنسان شريف.
 -1-2مؤلفاته :
كت زكريا تامر القصة القصرية ،وقصص األطفال ،واملقالة األدبية والسياسية.
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ومؤلفاته هي:
 صهيل اجلواد األبيض .قصص .1391، ربيع يف الرماد  .قصص .1399، الرعد  .قصص .1391، هجاء القتيل لقاتله  .مقاالت قصرية .1399، دمشق احلرائق .قصص .1399، ملاذا سكت النهر .قصص لألطفال .1399، وقالت الوردة للسنونو .قصص لألطفال.1399 ، النمور يف اليوم العاشر .قصص.1391 ، بالد األران .قصص لألطفال .1393، اجلراد يف املدينة .قصص لألطفال .1311، نداء نوح .قصص .1339، سنضحك .قصص .1331، أف ! .قصص .1331، احلصرم .قصص .1331، -قصة لألطفال نشرت يف كتيبات مصورة عام .1111

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ
Newrooze MAHMOOD

286 /

287

ZEKERİYA TAMİR’ İN ÖYKÜLERİNDE YER ALAN KARAKTERLER

 تكسري رك  .قصص .1111،وقد ترمجت أعماله إىل عدة لغات  ،وهي اإلنكليزية ،الفرنسية ،األملانية ،األسبانية ،اإليطالية ،الروسية ،البلغارية،
الرتكية.
 - 3أمناط الشخصيات يف قصصه
 -1-3الشخصيات التارخيية:
يبدو زكريا تامر قارئاً واعياً للتاريخ ،استلهم منه كثرياً من األحداث  ،واستنطق شخصيات شهرية يف التاريخ
اإلسالمي واحلديث ،وأجرى معها حوارات شائقة هادفة متثل املواجهة بني التاريخ السابق والواقع املعاصر ،ووظّفها
رموزاً متمردة  ،وسعى بذلك إىل فهم احلاضر واستشراف املستقبل.
ولعل دافعه إىل ذلك هو إحساسه العميق باهلزمية أمام الواقع املر ،وشعوره بشدة تناقضات هذا العصر ،وفظاعة
سياسات القمع واالستبداد إزاء الشعوب .وكأنه يستنجد بتلك الشخصيات لتشاركه يف حزنه ويأسه ،وتنصحه،
وتنصح الشعوب مبا ميكن فعله ضمن هذا الواقع املزري.
ليعرب عن ٍ
موقف يريده ،حماكماً نقائض العصر احلديث من خالهلا،
لقد اختبأ زكريا تامر خلف بعض الشخصيات ّ

فعرب عن كثري من القضايا املصريية املعاصرة ،وعن الغربة اليت يعيشها اإلنسان العريب ،مقنّعاً بعمر املختار وطار بن
ّ
زياد ويوسف العظمة وغريهم.
ومل يه تم زكريا بالتحقيق التارخيي للشخصيات املنتجة ،وذلك ألن األمهية  -يف رأيه – ال تقع على بعث املاضي،
بقدر ما تقع على إمكانية حماكمة أحداثه يف ضوء املفاهيم العربية املعاصرة.
تأزم احلاضر وبريوقراطيته .كما أ َّن تعامل تامر مع التاريخ جاء على أساس
وغالباً ما يتهاوى املاضي بشخصياته أمام ّ

االستمرارية ،فاستطاع أن يدمج القدمي يف روح العصر دون قيود بالدالالت التارخيية ،فيقبض على طار بن زياد وعمر
املختار وعمر اخليام ويوسف العظمة  ،ليعيد حماكمتهم من جديد ،ويلغي الفواصل بني املاضي واحلاضر ،واحلياة
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واملوت ،ليسلّط الضوء على حجم التناقض بني املثل واالحزان ،والصمود واالستسالم ،فيكشف عن أخال الواقع
()9

وانتهازيته".

إنه ميزج املاضي املشر باحلاضر املزيف ،يف صورة تدعو إىل األسى والسخرية ،يف حماولة لرسم خطوط ملستقبل
أفضل.
وشخصياته التارخيية عديدة ،سنتوقف عند مناذج منها .فقد استنطق البطل والصحايب اجلليل خالد بن الوليد الذي
ل ّقبه الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ب"سيف هللا املسلول" ،لرباعته يف التخطيط والقيادة العسكرية خالل
الفتوحات اإلسالمية .وذلك بأسلوب التهكم والسخرية ،كي يعكس سذاجة اجملتمع وهشاشة البطوالت املصطنعة،
وجعله يعيش هذا العصر الذي يندر أن جند مثيالً له فيه ،ويتأثر به ،فيضعف إذ ال يصادف قيماً حقيقياً له ،ويلتهي
مبسائل ثانوية ليست ذات قيمة ،وتصل به احلال إىل أن يتحادث مع نوع من أنواع امللح ،هو ملح أندروس الفوار
الذي يشربه كل صباح .إنه ترميز عميق بليغ إىل ما ميكن أن يصل إليه بطل صنديد يف هذا الزمن املعاصر الرديء.
وجنده يلبس البطل طار بن زياد  -القائد العسكري الذي قاد الفتوحات اإلسالمية يف شبه اجلزيرة اإليبريية أي بالد
األندلس -ثياب العصر ،ويدعه يقف أمام حمقق من السلطة احلاكمة ،يتهمه بتبديد أموال الدولة ،ألنه أحر السفن.
يدافع طار عن نفسه ،ويبني أن حر السفن كان إجراء ضروريا لتحقيق النصر .ولكن احملقق ال يهمه النصر ،بل
ممارسة سلطته ،فيواجهه بأنه على الرغم من تلك احلجة كان جي عليه أن يستأذن السلطة ،وحيصل على موافقتها يف
عمله ذاك ،ويتهمه خبيانة الدولة ،وين ّفذ حكم اإلعدام قحقه.

()9

أراد تامر أن يرمز بطار بن زياد إىل كثري من أبطال العصر غري املشهورين الذين استبسلوا يف الدفاع عن الوطن
وحتريره ،ولكنهم عوقبوا بدالً من املكافأة ،لسب

بسيط وحيد ،هو أن بطولتهم كانت ذاتية فردية ،أرعبت السلطة

وأحرجتها ،وجتاوزت قراراهتا اليت كانت ذات طابع إعالمي دعائي ،ومل تتحول إىل فعل حقيقي.

()9

سليمان ،نبيل -ياسني ،ابو علي ،األيديولوجيا واألدب يف سورية  ،دار ابن خلدون ،بريوت  1399ص  ، 111راجع للشخصيات

الرتاثية  :سامر ،عبدالرحيم حممد مسعود ،الشخصيات الرتاثية يف أعمال زكريا تامر القصصية  ،نابلس  ،فلسطني .1111
( )9تامر ،زكريا :الرعد  ،مكتبة النوري  ،دمشق  ،1391ص.13
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وينبّه أمحد حممد عطية إىل أمهية تاريخ كتابة هذه القصة "الذي أحر السفن" ،فقد كتبت ب عيد مأساة نكسة
حزيران 1399اليت خسر خالهلا السوريون جزءاً من أراضيهم يف حرهبم مع إسرائيل ،وهي مناطق اجلوالن  .وكان من
أهم أسباب النكسة عدم وجود أمر عسكري لقادة الوحدات والكتائ باستعمال األسلحة .

() 9

وبث تامر الروح االهنزامية يف عدد من شخصياته ،خوفاً من استبداد السلطة ،وحرصاً على أن ال يبدع املواطن ،أو
ّ
ميارس أي شيء ،وال يتن ّفس ،دومنا أذن منها .فوصل األمر بعباس بن فرناس العامل املسلم األندلسي ،الذي ي عد رائد
فكرة الطريان ،إىل ٍ
درجة ال يفصح فيها عن حقيقة مشروعه وإبداعه يف التحليق ،وراح يربر سب طريانه يف كل مرة
بشكل خيتلف عن سابقتها ،ويوحي بأن الفكرة راودته عندما سئم من طبيعة حياته وعيشه ،فأراد اخلالص من جمتمعه
وحكامه.
لقد بدا عباس بن فرناس شخصاً ممز الروح ،حزيناً ،فاشالً ،فصنعت له قططه الثالث أجنحة ليطري هبا ،ويهجر
األرض اخلراب إىل الفضاء الرح .
أما املفكر السوري عبدالرمحن الكواكيب الذي ي عد من أبرز رواد احلركة اإلصالحية العربية ،وأشهر دعاة حماربة استبداد
احلكام ،فنجده لدى زكريا تامر قد امتهن بيع التدخني على األرصفة ويف الدروب ،ناسياً أو متنكراً ملبادئه وأفكاره اليت
عرضها يف مؤلفاته الكثرية اليت دعا فيها الشع

إىل اليقظة الفكرية  ،وحماربة االستبداد الذي يكون بوجوه متعدة

وأشكال خمتلفة )9(.وكأنه يقّر بذلك أن ما كتبه أو قاله ال جيدي وال ينفع يف احلياة العملية.
ويلتفت تامر إىل شخصية البطل عمر املختار ،املل ّق

بشيخ الشهداء ،وأسد الصحراء ،قائد ثورة الليبيني ضد

االحتالل اإليطايل لبالدهم .لقد قاد عمر املختار الثورة أكثر من عشرين عاماً ،حىت أسره اإليطاليون ،وأعدموه شنقاً.
خيصص له تامر قصة "اإلعدام"( ،)9ويصور اللحظات األخرية من حياته ،متدلياً من أعواد املشنقة ،منكس الرأس،
غري ٍ
آبه باحلارس الواقف جبواره .يشعر احلارس باملذلة ،فيص ّ غضبه الداخلي على دمية بيد طفل يراق املشهد املؤثر.
( )9عطية ،أمحد حممد :فن الرجل الصغري  ،احتاد كتاب العرب  ،دمشق  ،1399ص.111
( )9تامر ،زكريا  ،الكواكيب اجلديد  ،جملة الدوحة القطرية ،العدد  ،1319 ،119ص.99
( )9تامر ،زكريا  ،دمشق احلرائق  ،احتاد كتاب العرب  ،1399 ،ص.13
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عند ذلك يبكي عمر املختار حزناً على دمية الطفل ،ال على نفسه ،واستهجاناً لوحشية اإلنسان املستبد الظامل  ،وأملاً
على الطفل اللييب الذي يرمز إىل مستقبل البالد.
ويف قصة "اجلرمية" يسلط تامر الضوء على شخصية الشاب سليمان احلليب ،البطل السوري الكردي املؤمن الذي
سافر إىل القاهرة سنة 1111م ،وخطط هناك لقتل اجلنرال كليرب قائد احلملة الفرنسية على سوريا .لقد ن ّفذ عمله
اجلهادي ،مث دفع حياته مثناً لذلك.
يستعري تامر اخلطوط األساسية للحادثة ،ويع ّد هلا يف صيغة أخرى  ،فنجد لديه أن سليمان احلليب شخص متواضع،
يعيش بسالم وهدوء .تعتقله السلطات و تتهمه بأنه رأى يف احللم أنه يقتل اجلنرال كليرب .ينكر سليمان التهمة ،إال أن
أسرته األب ،األم ،األخت  ،تشهد على صحة االهتام .فيقول له احملقق :ملاذا ولدت ما دمت بريئاً؟ أنت جمرم ،وكنا
نراقبك منذ أمد طويل.
إنه القرار القاطع لرموز االستبداد ضد املستضعفني احملكوم عليهم منذ الوالدة .وال ختتلف سوى املربرات الومهية
الكاذبة .وعندما تتسع دائرة االستبداد ،ويستشري اخلوف يف النفوس ،يصبح اجملتمع بغالبيته انتهازياً ،يهادن املستبد.
() 1

وتروي قصة "االستغاثة"

قصة البطل يوسف العظمة قائد الثورة السورية يف مواجهة احملتل الفرنسي ،يف معركة

فضل االستشهاد يف ساحة املعركة ،على االنسحاب مبذلة.
ميسلون1311م ،الذي ّ
يتوقف تامر عند متثال يوسف الذي دبّت فيه الروح ،وهاجت احلميّة لدى مساع نداءات االستغاثة ،وراح يتحرك يف

دروب مدينته دمشق .يستوقفه حارس ليلي مأمور ،ألنه حيمل سيفاً ،ويستغرب ويستهجن ،فيفصح له يوسف عن
منصبه بأنه وزير للدفاع يف احلكومة السورية .يستخف به احلارس قائالً :الوزير ال ميشي يف آخر الليل وحيدا  ،يل
يرك سيارة طويلة عريضة ،والوزير ال حيمل سالحاً ،بل يرافقه دائماً شرطي مسلح مبسدس.
يستمر احلوار الساخر بينهما ،ويعجز يوسف عن إقناع احلارس الذي يفرتض أن يقدم له التحية والطاعة ،وتتالطم
األفكار يف تفكريه ،وتتضارب املفارقات بني املاضي واحلاضر حىت ينتهي به األمر إىل مستشفى اجملانني.

( )1تامر ،زكريا  ،دمشق احلرائق .ص .191
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وسخرها لتصوير التناقضات احلادة بني ألق املاضي وعتمة
هذه مناذج من أبطال التاريخ ومشاهريه ،استلهمها تامرّ ،
احلاضر .هذه العتمة الكاحلة تدفعه إىل البحث عن بصيص نور وأمل ،فال جيده يف غري املاضي .ولذلك ميكن وصفه
باملتشائم من املستقبل.
 -1-9شخصيات من تاريخ األدب :
كان زكريا تامر مهتماً بقراءة األدب يف عصوره املختلفة .وقد استعار منه شخصيات شهرية ليقدمها بروح عصرية،
فحور حقائق نعرفها عن تلك الشخصيات ،وعرضها بأسلوب هتكمي مثري ساخر.
ولطرح مشكالت واقعيةّ .
عاد إىل األدب اجلاهلي السابق لإلسالم ،واستوقفته من بني مشاهريه شخصية الشاعر الصعلوك الشنفرى الذي كان
رمز الثورة على القبيلة ،فعوق بالنبذ عنها.
الشنفرى عند زكريا تامر يبحث عن قوم جديد من غري البشر .إنه ينفر منهم ،وقد قتل تسعة وتسعني رجالً ،مث باع
سيفه ،وأراد أن يتحول إىل شخص رومانسي هادئ يعشق الورد والنجوم.
يعود إىل منزله ،يعيش وحدة قاتلة فال جيد غري قطّته يتعامل معها وحيدثها عن مجال الكلمات والورد والنجوم  ،ولكن
القطة أيضاً ال تستسيغ سلوكه وكلماته ،وهتجم عليه وختدش وجهه.

() 3

كما يصوره يف قصة أخرى يطر األبواب،

ويسر وينافق أحياناً.
ويذكر املتنيب يف أكثر من مقالة أدبية ،ويصور رحالته وتنقالته يف مسالك احلياة ،وينهي حاله باإلضراب عن نظم
الشعر )11(.كما يعرضه مقيماً يف لندن يف قصة بعنوان"املتنيب يغزو لندن".
وترتاكم اهلموم ع لى أيب حيان التوحيدي ،ويعجز عن مواجهتها ،فيقرر حر كتبه واهلروب من واقعه ،وينس نفسه
إىل شع أفريقي ،قاطعاً صلته بالعرب والعروبة.

()11

( )3تامر ،زكريا  ،دمشق احلرائق .ص.193
( )11تامر ،زكريا  ،ماذا جرى للمتنيب يف رحالته  ،جملة الدوحة القطرية ،العدد .1319 ،119
( )11تامر ،زكريا  ،أبو حيان حيرق كتبه  ،جملة الدوحة القطرية ،العدد .1319 ،119
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يفضل فيه أن يعيش حياة هادئة خالية من التنقل والرتحال ،بعد
ويقدم الرحالة ابن بطوطة يف ثوب عصري خمتلفّ ،

أن أدرك صعوبة التنقل بني حدود األقطار العربية يف العصر احلديث.

ويف قصة "املتهم" يتوقف عند شخصية شاعر الفرس األكرب عمر اخليّام الذي نظم شعراً فريداً يف العشق اإلهلي بروح

وصور جمالسها ،مما دفع إىل اهتامه
صوفية خالصة ،احتد فيها مع الذات اإلهلية ،واستخدم كثرياً من ألفاظ اخلمرة ّ ،
وحماكمته.
وزكريا تامر يستدعيه أيضاً إىل احملاكمة ،ولكن لسب

غري ديين ،بل ربط التهمة املوجبة للمحاكمة بسب

يتصل

بالوضع السياسي واالقتصادي املعاصر .إهنا هتمة نشر الرتغي باخلمرة ،وهي بضاعة أجنبية ،واسترياد البضائع األجنبية
من دون موافقة السلطات احلاكمة أمر يعاق عليه القانون ،ألنه قد يؤدي إىل إثارة الفوضى والتمرد على السلطة.

()11

 -3-9شخصيات من الرتاث الشعيب:
نعين بالرتاث الشعيب القصص واحلكايات املتداولة بني عامة الناس ،املتواترة من عهود قدمية  ،وغالباً ما تكون واسعة
االنتشار بني الطبقات الشعبية باختالف أصوهلا ومعتقداهتا الدينية .إهنا وليدة بيئة وجغرافية ميكن وصفها باملشر
اإلسالمي.
ويضاف إليها بعض الفنون؛ كالغناء واملوسيقا والرقص ،وكذلك ممارسات ومعتقدات شعبية سارية بني الناس.
لقد اهتم األدباء هبذا الرتاث ،وسعوا إىل إحيائه ،واستفادوا من أبعاده ودالالته القدمية ،وأضافوا إليه عناصر كثرية من
ٍ
دالالت جديدة هادفة.
واقعهم لتمتزج معاً ،وتشكل عرباً ،وتفيد
تعد حكايات كليلة ودمنة منبعاً ّثراً للرتاث الشعيب .وهي حكايات هندية قدمية هتدف إىل النصح اخللقي واإلصالح

االجتماعي.

استفاد تامر من تلك احلكايات ،واعتمد عليها يف صياغة قصص متميزة ،أبرزها قصة "النمور يف اليوم العاشر"
اليت مسّى جمموعة قصصية كاملة بامسها.
( )11تامر ،زكريا  ،الرعد .ص.13

()19

293

ZEKERİYA TAMİR’ İN ÖYKÜLERİNDE YER ALAN KARAKTERLER

إهنا قصة النمر سيد الغابة الذي فقد سلطته يف غابته ،ومل يعد قادراً على فرض هيبته على سائر احليوانات ،فاضطر
خالل عشرة أيام إىل أن يقلّد احلمار ،ويرقص ويصفق لسيده ،ويأكل األعشاب .وبذلك وحده استطاع أن حيافظ
على حياته.
إنه يسرد يف احلقيقة حكاية اإلنسان احملكوم إزاء سلطة مستبدة .يضعف ويلني ،ويفقد إرادته احلقيقية وحريته التامة،
وال يستطيع مواجهة القمع واإلرهاب.
وهنل تامر من حكايات ألف ليلة وليلة قصصاً ومشاهد وشخصيات عديدة .فقد أحيا من جديد حياة شهريار

وشهرزاد يف قصته "ربيع يف الرماد"( ،)19وقدمها بصورة جديدة متناسبة مع الواقع املعاصر .فشهرزاد ليست فتاة مرهفة
ناعمة؛ بل هي جارة فقرية تشقى يف العثور على احلبي

شهريار .كما أن شهريار ليس ملكاً قوياً سعيداً ،بل عاش

حزيناً يبحث عن شهرزاد.
وبعد عناء ومشقة يلتقيان ،ويتحقق احللم .ولكن القدر يفرقهما مرة أخرى ،فمدينتهما تسقط بأيدي الغزاة .متوت
شهرزاد ،وبعد ح ٍ
ني يلتقي شهريار قحسناء أخرى ويقرتن هبا ،ويعودان معاً إىل مدينتهما املنكوبة املدمرة ،ويستأنفان
حياة مجيلة.
ٍ
بشكل ما.
إهنا حكاية العشق الاله الذي يطفئه القدر ،ولكن سريورة احلياة تظل مستمرة،
ووظف تامر حكاية عالء الدين واملصباح السحري يف قصته "مشس للصغار" اليت تسرد حكاية طفل صغري فقري
ميلك صحناً من اللنب ،يلمحه طفل آخر غين ،فيضايقه ويريد أن يسل منه اللنب .وعندما عجز تعمد أن يضع يف
الصحن ذبابة ميتة ،مث كسره.
جلس الطفل الفقري ،وراح يبكي ،خوفاً من عقاب أمه .مل تطل به احلال حىت ظهر أمامه عفريت من وسط خامت
فضي مرمي على األرض ،وامتثل لرغباته وأمنياته ،فما كان من الطفل إال أن طل بسرعة :أريد صحن اللنب ال غري.

( )19تامر ،زكريا  ،النمور يف اليوم العاشر  ،دار اآلداب  ،بريوت  ،1391ص.99
( )19تامر ،زكريا ،ربيع يف الرماد  ،مكتبة النوري ،دمشق  ،1399ص.99
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ما يساعد على البذخ والرتف

والسعادة البالغة ،لكن الطفل ال يريد غري احملافظة على واقعه .ال يريد تغيرياً مفاجئاً يف حياته.
وتتشابه قصة "أقبل اليوم السابع"

()19

مع حكاية مدينة النحاس يف ألف ليلة وليلة .فأهل املدينة أناس من خش ،

بفعل ساحرة شريرة .يطل بطل القصة فجأة على مسرح األحداث ،وهو شخص سئم حياته ،وراح يفكر يف االنتحار،
ولكن بعد أن يتجول يف أحياء مدينته كلها ،يتأمل حياة الناس الذين صاروا من خش .
فجأة ،وبإرادة جمهولة ،يكون له الفضل يف عودة احلياة إىل الناس الذين مير هبم .ولكن املفاجأة الصادقة له هي أن ال
أحد يهتم مبا حيصل من تغيري ،وال أحد يق ّدر عمله وتضحيته ،ويشكره .فيندم ويعجز عن التكيف مع هؤالء الناس
الذين جيحدون فضله.
نالحظ يف هذه الرموز املستلهمة من الرتاث الشعيب عامة ،أهنا تعكس حال الفقري الضعيف يف مواجهة الطبقة الغنية
أو املستبدة.
 -4-3شخصيات من البيئة الشعبية الدمشقية:
عاش زكريا تامر يف حي البحصة الدمشقي الشعيب؛ فاختزنت ذاكرته صوراً كثرية منها ،ومن أحياء دمشق القدمية
وبني طبيعة تفكريها ،واهتماماهتا ،وسلوكها ،ولباسها ،وغري
صور يف قصصه شخصيات عدة منهاّ ،
األخرى .لقد ّ
ذلك .وعرض خالل ذلك عدداً من املواويل الشعبية واحلكايات واملمارسات اخلرافية املتداولة يف تلك األحياء.
ركز تامر على شخصية الرجل (القبضاي) الشهم الشجاع الذي شاع وجوده يف معظم أحياء دمشق ،يف مطلع القرن
العشرين امليالدي .ففي قصة " ليلة من الليايل" يصور أحد أهم (قبضايات) دمشق (الشام) ،ويدعى أبا حسن .إنه
شديد االفت خار والتباهي بشاربيه املفتولني ،رمز الرجولة والقوة والشهامة .يثبت ذاته يف مواقف عديدة ،وينال إعجاب
الناس ،ويشتهر  ،حىت يصل إىل أنه ينال إعجاب ابنة امللك ،ويتزوجها.

( )19تامر ،زكريا ،دمشق احلرائق .ص.93
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أما صياح وقاسم يف قصة "الراية السوداء"

()19

فيمثالن منطاً شعبياً جاهالً من الرجال  ،فهما يكرهان التغيري،

ويتشبثان مبوروثهما الشعيب كيفما كان ،ويعتزان بكل قدمي ،ويتقيدان به يف لباسهما .يصطدمان بشاب مثقف عصري
خمتلف يف لباسه وفكره ،فينشأ بينهما صراع يؤدي إىل مصرع الشاب .إنه التأكيد على صراع القيم واملفاهيم بني جيلني
 ،ينتهي بانتصار القدمي لقوته وبطشه وجهله ،على احلديث الذي يعتمد يف قوته على العلم والثقافة.
ويصور شخصيات متميزة فيها .فأبو شكور وأبو قاسم أمنوذجان
وينتقل تامر إىل حارة السعدي يف كثري من قصصهّ ،

منها .يف قصة " السهرة " جندمها يذهبان إىل قرب والد أيب شكور ،جيلسان جبواره يف الليل ،ويقيمان سهرة تصدح فيها
يروحان به انفسهما عن اعذبة احلياة اليومية ،
املواويل الشعبية ،ويتبادالن كؤوس اخلمرة ،ويغنيان ما طاب هلما ،وما ّ
وقهر العيش البائس  ،واملستقبل املظلم الذي يبدو السري فيه خميفا .

ويف قصة "مشس صغرية"( )19جند شخصية أيب فهد الذي ميلك خروفاً ،يتحول بني يديه  -بشكل خرايف  -إىل ابن
ملك اجلان؛ الذي يعده جبرار من الذه مقابل أن يدعه وشأنه .يرتدد أبو فهد يف االختيار بني خروف يس ّد جوعه

يغري جمرى حياته كلها .ويتغل الطمع على حلظات اجلوع ،وخيتار الذه  .ولكن سكرياً متسكعاً
إىل حني ،وذه ٍ ّ
يلحظ ذلك ،يغتا له فجأة وينه الذه  .وهكذا يفقد روحه ،وتتبدد أحالمه ومطامعه ،ويزداد بؤس أسرته .إنه الطمع

الذي فتك بصاحبه ،وخطأ الفقري يف أن يصري غنياً فجأة.
تغري حياهتم .ففي
العرافني واملشعوذين ،وتعلّق الفقراء خبدعهم وأكاذيبهم ،أمالً يف مفاجأة ّ
ويهتم تامر بتصوير حياة ّ

قصته " امرأة وحيدة"( )11تذه املرأة إىل عراف كي يساعدها على أن يبقى زوجها خملصاً وفياً هلا .فيستغلها العراف
املشعوذ جنسياً ،قحجة أن ذلك يطرد الشياطني من داخل جسدها.
لقد كان زكريا تامر بارعاً يف التوغل يف ثنايا البيئة الشعبية اليت عاشها شخصياً ،ويف اختيار شخصيات ومفاهيم
وأحداث معينة مفيدة يف توضيح بنية اجملتمع الدمشقي التقليدية املختلفة ،وذلك بأسلوب فين ختيلي يثري القارئ.

( )19تامر ،زكريا ،دمشق احلرائق .ص.119
( )19تامر ،زكريا ،ربيع يف الرماد .ص.91
( )11تامر ،زكريا ،دمشق احلرائق ،ص.911
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 -5-3شخصيات من عامل احلكم والسلطة:
يلمح زكريا تامر يف معظم قصصه إىل أن شقاء الناس ومشكالت اجملتمع ناجم عن دائرة احلكم واستبداد السلطة اليت
ّ
تريد االستئثار بالقرار ،وصوغ النظم والقوانني بشكل حيفظ هلا حقها يف تقييد حرية اإلنسان ،وتبعيته هلا.

إنه يدرك جيداً طبيعة العالقة السلمية بني احلاكم واحملكوم ،ولكن ما يراه على أرض الواقع خمتلف متاماً ،بل معكوس
تغرد ،بينما احلمائم تنع  .واملواطن
مقلوب غالباً .فتصري قصصه مرآة تظهر الصور الواقعية العكسية ،فالغربان لديه ّ
احملكوم املثقل باهلموم والظلم ال يتمىن – يف ظل هذا النمط من احلكم والسلطة – غري أن يصري حصاناً ! ملاذا؟ ألن
احلصان ال يركبه غري شخص واحد  ،بينما هو حمكوم بأن يركبه رموز السلطة مجيعاً ،كل من ناحية.
فيصوره بأنه ميتلك عقلية ساذجة سخيفة ،ال تتخذ قراراهتا
يتوقف تامر عند تلك الشخصيات بدءاً من الرئيسّ ،
بعمق ودراسة ،بل بعفوية ساذجة ونزوة عابرة .لقد أمر السلطان/الرئيس بقتل السجناء مجيعاً ،ألن سجون بالده
امتألت هبم ،ومثة أعداد أخرى كبرية يف اخلارج جي أن تسجن ،وتنتظر دورها ،وفرصة توافر مكان فارغ.
ويف الصورة املقابلة يبدو الرئيس حريصاً على أموال الدولة اليت أؤمتن على إدارهتا ،ولذلك ال يريد أن يصرف منها
مبلغاً لبناء سجون جديدة .وهلذا السب جيد أن القتل وسيلة مناسبة للحفاظ على أموال الدولة !
واملكلّف من الرئيس أو إدارة احلكم باالحتكاك املباشر مع املواطن والشع هو الشرطي .والشرطي أداة قمع مغلوبة
على أمرها ،مرغمة على تنفيذ أهواء القيادات العليا ،وعلى حماباة االغنياء املرتبطني باحلكم بعالقة منفعة متبادلة.
يف قصة "الشرطي واحلصان" يستوقف الشرطي رجالً فقرياً ميلك عربة جيرها حصان ،خيدم هبا الناس يف أعمال النقل،
ألنه سار يف طريق يف أوهلا إشارة "ممنوع املرور" ،وبذلك جتاوز قانون السري .ويأمره الشرطي بأن يعود ويرتاجع إىل
حيثما أتى .ويف الوقت نفسه متر سيارة فارهة مسرعة ،فال يستوقفها الشرطي ،ألن صاحبها من األغنياء.
ال يستطيع الفقري أن يعرتض ،ولكن احلصان يهيج ،ويطرح الشرطي أرضاً .فيصري احلصان مذنباً قحق احلكومة وحياكم
ويعاق باإلعدام يف ساحة أمام مرأى الناس.
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ويف قصة "الصقر" جند الشرطي يقبض على فقري جائع بتهمة أنه يسري منحين الظهر ،ويعد ذلك إساءة وتشويهاً
ل سمعة البلد ،وعالمة من عالمات الفقر واملرض أمام اآلخرين الذين سينشرون إشاعات مغرضة.
يوضح الفقري بأنه بال عمل ،ومريض وجائع حقاً ،فتشتد التهمة قحقه ،ويعد ذلك هجوماً على القوانني اليت تضمن
العيش الرغيد للمواطن.
تشفق السلطة عليه ،وتؤنبه ،وحتذره من أن يكرر ذلك ،فعليه أن يسري مبتسماً شامخ الرأس .يتوجه الفقري إىل بيته
مسرعاً ،ولكن شرطياً آخر يقبض عليه بتهمة أنه تثاءب يف الشارع ،وحيكم عليه باإلعدام ،ألنه مواطن غري صاحل.
والوزير يكون من أبناء الشع  ،وقد يكون شخصاً بسيطاً حمبوباً أو ثورياً  ،وعندما يصري من رجاالت احلكم يتبدل
()13

ويتناسى بيئته ومبادئه .ففي قصة "يا أيها الكرز املنسي"

نقرأ عن املعلم عمر القاسم الطي الويف املخلص لبيئته

القروية .صار وزيراً ،وفرح أبناء قريته باحلدث .وقرروا زيارته ،واصطحبوا معهم سلة من الكرز الذي حيبه ابنهم الوزير.
ولكنه مل يستقبلهم ،وعادوا خائبني.
وشخصية القاضي تغدو باهتة ،عندما تفقد مصداقيتها ،وتغي

عنها روح العدالة ،وتغل

عليها املداهنة وطاعة

احلاكم املستبد .وكذلك الصحفي الذي يفرتض فيه أن يكون صوت الشع  ،يكت عن معاناته ويتابع مشكالته ،ال
أن يكون أداة بيد السلطة .ذلك ما جنده يف قصة عمر اخليام ،فقد رأى القاضي أن احل
للقوانني ،فاملواطن الصاحل ال حي

يف شعره مترد وخمالفة

غري أمه واحلكومة ،وقد خالف اخليام ذلك ،وخرج عن القانون واألخال العامة.

وقد أعانه يف إدانة اخليام صحفي قدم شهادة ضده ،ورأى أنه مل ميدح احلكومة يف أشعاره ،ومل يظهر حبه للشع ،
وأكثر من تصوير حاالت احلزن والفرا  ،وهو أمر ينشر التشاؤم بني صفوف الشع  ،ويع ّد تعاوناً مع أعداء الوطن
الذي يريدون زعزعة ثقة الشع بالسلطة احلاكمة.
وهكذا جند أن زكريا تامر يتخذ موقفاً واضحاً من السلطة املستبدة ،وقد كرر ذلك يف صور شىت .ولكنه اكتفى
بالتصوير الفين البارع ،ومل يطرح حلوالً ،ومل ينتهج هنجاً ثورياً بالدعوة املباشرة الصرحية إىل الثورة .وهو أمر نفتقده يف
حياته الشخصية وأفكاره السياسية عامة.
( )13تامر ،زكريا ،دمشق احلرائق ،ص.19
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 -6-3شخصيات من رجال الدين:
يكشف زكريا تامر عن حقائق تتصل برجال الدين الذين يقفون مواقف العداء من العلم والعلماء ،ويسهمون يف
طمس شخصية الفرد باسم الدين.
فقد رأى كثريون منهم أن كل مستجدات العصر كفر وإحلاد ،وتص ّدوا للعامل الذي صنع طائرة إلنقاذ دمشق ،كما
اهتموه بالكفر واإلحلاد ألن يف هذا االخرتاع تقليداً ملا خيلق هللا وخمالفة ملشيئته .وما كان من الرجل ذي اللحية الطويلة
 ،رمز رجل الدين املتطرف  ،إال أن أشار قائالً" :هذا ليس عاملاً ،إنه إبليس متنكر ،يريد إغواءنا وإبعادنا عن

ديننا"( .)11فما كان من السلطان إال أن أمر بإعدام العامل.

لقد تعمد زكريا أن يكشف عن الوجه املتطرف لرجال الدين ،والذي يعكس من خالله ممارساهتم السلبية جتاه الفرد،
فرسم صورهتم  -بداللة اللحى الطويلة جداً -كجهلة ال يفقهون شيئاً ،ملمحاً إىل ذلك من خالل أحد رجال الدين

الذي صرح أمام حاشية السلطان بأن إبليس يتجسد يف الكرة اليت اخرتعها العامل لألطفال )11(.ومل يكتف بوصفهم

باجلهلة ،بل ينس هلم اهلزمية اليت حصلت يف قصته "اللحى" أمام تيمورلنك الغاشم.
لقد اسهم رجال الدين يف جتسيد املواقف االهنزامية مبعاونة السلطة السياسية ،فدعوا إىل اخلنوع وعدم املقاومة ،وفق
مبدأ القضاء و القدر.

()11

فوقع يف احلرية بني حقيقة الدين احلنيف وتفسريات رجاله اخلاطئة له ،ففقد الدين قداسته

وضاع الفرد بني قهره ومتيزه.
إن رؤي ة زكريا تامر إىل رجال الدين تنبثق من أفكاره السياسية ،وتعتمد على مناذج معينة من رجال الدين عايشها،
ورأى ممارساهتا اخلاطئة ،وليس على فهم دقيق شامل جلوهر الدين اإلسالمي وتعاليمه.

( )11تامر ،زكريا ،دمشق احلرائق ،ص.99
( )11تامر ،زكريا ،النمور يف اليوم العاشر ،ص.111
( )11تامر ،زكريا ،دمشق احلرائق  ،ص.113
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 -7-3شخصية املرأة :
تتنوع طبيعة الشخصيات النسائية يف قصص تامر ،ولكنها غالباً ما تكون ضعيفة مقهورة متخلفة طيبة طاهرة،
ساذجة يف سلوكها ووعيها ،مشتهاة يف جسدها ،مغلوبة على أمرها.
إهنا ساكنة مجيلة ،ضعيفة اإلرادة ،يرمقها اجلميع بنظرة اإلعجاب واالشتهاء ،وال يبايل هبا كثرياً بعد أن ينال منها ما
تعمق متازجه مع
حيتاج .تبدو له املرأة جزءاً من الطبيعة ،أو هي الطبيعة اجلميلة ذاهتا ،وهو دائم البحث عن امرأة ّ
الطبيعة ،ففاطمة "امرأة مجيلة ضحكتها حديقة خضراء" ،ومسيحة " هلا جناحا عصفور" ،وعباس يتمىن أن يتحول إىل
()19

هواء تستنشقه ليلى ليستقر يف صميم كل خلية من خاليا جسدها.

وهو غري راض عن واقع املرأة يف جمتمعه الذكوري الذي ال يهتم بغري جسدها ،وال يتيح اجملال لربوز شخصيتها .إنه
يرغ

يف أن يش ّكل امرأة مثالية من بنات أفكاره ،يريد أن "يصنع امرأة من ذه  ،وسيحبها بضراوة" .ويتمىن أن

تكون له امرأة صديقة حيدثها عن أحزانه ،ويبكي بني يديها ال أحضاهنا ،دومنا خجل.
 -1-7-3املرأة – األم :
توجه وتريب ،وتدافع عن األبناء أمام سطوة
األم رمز العطاء و التضحية ومنبع احلنان يف معظم األعمال األدبيةّ ،
املشوه
شوه كثرياً من مظاهرها يف سيا تصوير الواقع االجتماعي ّ
اآلباء .ولكن تامر مل يقدمها هبذه الصورة دائماً ،بل ّ

املتناقض.

امتازت األم بالبساطة و السذاجة واجلهل واخلوف ،ومل تستطع أن حتقق التفاهم مع أبنائها وأحالمهم الرومانسية،
ومستجدات واقعها .ففي قصة "الرجل الزجني" تتهم األم ابنها باجلنون ،عندما تلحظ أنه حياور نفسه أو صديقه
الومهي )19(.ويف قصة "رندا" تتنصت رندا الصغرية إىل األرض ،فتسأهلا أمها عما تسمعه ،فتقول رندا :إهنا تسمع غناء

()19
عمان  ،1339ص.99
الصمادي ،امتنان  ،زكريا تامر والقصة القصرية  ،املؤسسة العربية للدراسات ّ ،

( )19تامر ،زكريا  ،صهيل اجلواد االبيض  ،مكتبة النوري  ،دمشق  ،1391ص.19
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األم وتقول :ما هذا احلكي األبله؟ هل تريدين أن يقول الناس إن رندا جمنونة؟ االرض جمرد تراب

()19

واألم امرأة مسكينة خائفة من الواقع السياسي القمعي ،وتأثريه على أبنائها ،ولذلك تنزلق إىل التوجيه السليب ألبنائها،
ففي قصة "األعداء او األبناء " جند الطفل يسأل أمه بعفوية وسذاجة عن فائدة العينني واألذنني واللسان .فرتتعد األم
خوفاً ،وتراه سؤاالً حمرياً قد جيل

اخلطر ،فتجي  :العينان خلقتا كي ينظر فيهما باحرتام إىل احلكام املسؤولني،

واألذنان كي تسمعا األوامر الرمسية واخلط السياسية ،واللسان ال يفيد يف شيء سوى املضغ.

()19

كما يدفعها اخلوف إىل إبعاد أبنائها عن مواجهة الواقع .فاألم يف قصة "األبطال" حت ّذر ابنها من االقرتاب من النهر،
ألنه خيطف األطفال .ولكنها تؤكد على املثل والقيم ،وتنهيه عن الكذب ،فتؤنبه يف القصة نفسها ،ألنه خيربها بأنه
"سر غيمة " ،ألن الكذب عي .

()19

وجند يف قصصه كثرياً من األمهات اللوايت يسهرن على راحة أبنائهن ،ويضحني من أجلهم ،وحيرصن على احلنان
الفيّاض ،مثل أم أمحد يف قصة "جوع" ،وأم عمر يف قصة "يا أيها الكرز املنسي" .وقد تصل هبن احلال يف سبيل أداء
ذلك الواج  ،إىل أن تسلكن دروب الرذيلة من أجل رعاية أبنائهن ،عندما ال جتدن حالً آخر ،كما يف قصة
"االبتسامة".
واألم دائمة اخلوف على بناهتا املراهقات ،من عدم قدرهتن على مواجهة إغراء اجملتمع االستهالكي ،وإغواء الرجال
ا لباحثني عن الشهوة .ولذلك جندها يف قصة "قرنفلة لإلمسنت املتع " تقدم البنتها نصائح عدة ،وتركز على أن
()11
"الرجال كلهم يعبدون املرأة بذل ،عندما يشمون رائحتها .ولكنهم يبتعدون عنها ٍ
بقرف حلظة تنطفئ شهواهتم".

( )19تامر ،زكريا  ،النمور يف اليوم العاشر .ص.119
( )19تامر ،زكريا  ،النمور يف اليوم العاشر .ص.11
( )19تامر ،زكريا  ،الرعد .ص.19
( )11تامر ،زكريا ،صهيل اجلواد األبيض  ،ص.119
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إهنا خائفة من جمتمعها احملافظ ،ومن أن تنال البنات عقاباً قاسياً عندما ختالف تقاليده ،وتعلم مدى تأثري ذلك،
عندما تتذكر أن أخا نوال قتلها ملا رآها مع رجل عجوز ،وراح يفتخر "العار جي أن حيمى".
ولكن موقف األم خمتلف إزاء األبناء الذكور  ،فهي ترى فيهم املعيل ،والرجل البديل الذي ميكن أن يبعد الفقر عن
األسرة .ولذلك مل حتزن يف قصة "رحيل إىل البحر" عندما أخربها ابنها أنه سيهاجر ،بل اكتفت بالسؤال عما سيعود
غنياً أم ال ؟

()13

 -2-7-3املرأة – الزوجة :
يصور تامر الزوجة كامرأة متعبة مرهقة جسدياً ومعنوياً .إهنا أسرية وخادمة يف جمتمع شرقي ذكوري ،ال يد هلا يف
اختيار الزوج شريك احلياة الدائمة ،ومن واجبها الطاعة الدائمة بال مناقشة .وهي تفتقد غالباً احل

الروحي الذي

حتتاج إليه كطاقة معنوية تقويها يف مواجهات أزمات احلياة اليومية.
الزوج ال يرى هلا دوراً غري اإلجناب وتربية األطفال  ،وحتقيق رغباته اجلسدية .وال يرى نفسه ملزماً جتاهها باحل
والوفاء .إهنا نظرة شرقية متخلفة قاسية تزيد أعباء املرأة املخلوقة الضعيفة.
ليس للمرأة أن ختتار زوجها برغبتها ،بل مبشيئة األهل ،ولو انتفى احل  .فأم يوسف يف قصة "البدوي" مل حت
زوجها يف بداية الزواج ،ولكنها ك ّفت بعد ح ٍ
ني عن الشكوى والتذمر منه ،حرصاً على سعادة أبنائها.
ويصل االستبداد الشرقي بالزوج إىل أقصى درجاته يف قصة "موت الشعر األسود" ،حيث يقول الزوج لزوجته  :أنا
رجل ،وأنت امرأة .واملرأة جي

أن تطيع الرجل ،واملرأة خلقت لتكون خادمة للرجل .فتجي

فاطمة :إنين أطيعك،

وأفعل كل ما تريد .ورغم ذلك فإن الزوج يستقبح جمرد كالمها ،ويقول :عندما أتكلم جي أن خترسي .فتبكي الزوجة،
ومتسح دموعها وتضحك خوفاً من أن مينعها من ذلك أيضاً.
وغالباً ما تكون املرأة األرملة سعيدة يف قصص زكريا تامر ،لشعورها بأهنا أعتقت من العبودية وفازت قحريتها ،بعد
طول معاناة .فعائشة يف قصة "العائلة" ال تبكي على زوجها امليت ،وال حتزن ،بل على العكس من ذلك تسارع يف
( )13تامر ،زكريا ،دمشق احلرائق  ،ص.199
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()91
دفنه .ويعود هلا شباهبا وتشر نضارهتا رغم كرب سنّها.
أما يف قصة "السجن" فتبكي على زوجها امليت وفاءً
بالواج  ،وأمام الناس ،ولكنها يف الليل تستسلم لنوم هادئ ،وال تفار البسمة وجهها .وتظهر عليها يوماً بعد يوم

أمارات السعادة لتحررها من قيود زوجها املستبد.

()91

 --3-7-3املرأة -العاشقة املخدوعة :
تعشق املرأة بصد  ،ولكن الرجل نرجسي خمادع ال هتمه غري شهوته .هذا ما يؤكده تامر يف عدد من قصصه،
ويعرض أبطاالً ال يعرفون معىن احل

احلقيقي السامي ،بل املادي اجلسدي ،فتكون املرأة ضحية عشقها الصاد ،

واالخنداع بأحابيل الرجال.
يف قصة "الصيف" تستسلم عفاف لعاشقها املزعوم ماجد ،مث تطل منه الوفاء بوعد الزواج ،ولكنه يرفض ،ويهينها.
ويف قصة" الرجل الزجني" تقع فتاة يف ح

البطل ،إال ان أهلها يلزموهنا بالزواج من رجل آخر ال حتبه .تظل الفتاة

متمسكة قحبها األول ،وتنخدع بوعوده إلنقاذها ،وتستسلم له .ولكنه يكذب ويتملص منها بعد ذلك.

()91

أما احل بني يوسف ومسرية يف قصة "البدوي"( )99فمثال على الفار الطبقي وتأثرياته .لقد أحبت مسرية الطالعة من
بيئة فقرية ا لشاب يوسف الغين ابن صاح العمارة اليت تسكن مع أهلها يف قبوها املظلم .وتعلقت به تعلقاً شديداً،
وفكرت باهلرب معه ،بينما كان يوسف ال يبحث عن غري متعته.
لقد أدرك تامر أن املرأة -بشكل عام -ضحية عادات وتقاليد قدمية بالية ،وجمتمع حديث مضطرب مليء
بالتناقضات ،ويصع

العيش فيه هبدوء وسالم .ولكنه يبدو  -على الرغم من ذلك  -سلبياً يف مواقفه منها ،ال

يناصرها وال يفتح أمامها أبواب األمل والتفاؤل بوضع أفضل .وهو أمر نالحظه يف مواقف تامر من احلياة املعاصرة
جبميع جوانبها.

( )91تامر ،زكريا  ،دمشق احلرائق  ،ص.19
( ) )91تامر ،زكريا  ،دمشق احلرائق  ،ص.1
( ) )91تامر ،زكريا  ،صهيل اجلواد األبيض  ،ص.19
( ) )99تامر ،زكريا  ،دمشق احلرائق  ،ص.139
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 -4أسلوب التصوير الفين للشخصيات
إن الشخصية ليست هي املؤلف الواقعي احلقيقي للقصة ،بل هي اخرتاع أو ابتداع فين من املؤلف ،يوظّفه لعرض فكرة
أو رأي ،أو لتصوير حالة من حاالت اجملتمع.
إن قضية الشخصية هي قضية لسانية  /لغوية ،فال وجود للشخصيات خارج الكلمات ،ألهنا ليست سوى كائنات
من صنع املؤلف ،مع األخذ بعني االعتبار أن الشخصيات أحياناً متثل أشخاصاً حقيقيني ،وتعكس بعض جوان
طبيعتهم وصفاهتم  ،وفق صياغات خاصة بالعمل الفين.

()99

 -1-4أسلوب تصوير الشخصيات:
يرسم تامر شخصياته غالباً بطريقة حتليلية غري مباشرة ،ويكتفي بإضاءة مظاهرها العامة ،فتبدو صورهتا أولية (كروكي)
خالية من التفاصيل ،وبذلك يبتعد عن االستطراد واحلشو حرصاً على تقدمي صورة أو مشهد مكثّف يفي بالغرض
الذي ينشده .وقد يتوقف فجأة عند عنصر معني يف صورة الشخصية ،ويتوسع يف تصويرها ،عندما يشعر بأن ذلك
يفيد ،أو يثري القارئ.
وهو ال يرمسها جامدة ،بل غالباً ما تكون حيوية متفاعلة مع وسطها االجتماعي ،ويف حالة مواجهة مع سلبيات
اجملتمع ،وقد تكون حيوهتا نابعة من قلقها أو متردها ،من بؤسها أو رغبتها الصامتة يف الثورة .وميكن تصنيف أسلوبه يف
تصويرها يف شكلني ،مها:
 -1-1-4التصوير الداخلي النفسي ،حيث يتوغل الكات

يف أعما النفس البشرية ،ويدقق ،ويصور خبايا

املشاعر واألحاسيس ،اإلجيابية والسلبية ،بال حرج ،وال مراعاة للعادات واملفاهيم االجتماعية .فهو ال يتحرج عن ذكر
املشاعر والرغبات اجلنسية كيفما كانت ،وال عن البوح باألسرار ورغبات االنتقام وغريها.
وزكريا تامر فنان بارع يف حتليل األبعاد النفسية للشخصيات ،ويدلل على فهم ومت ّكن يف حتليل النفس البشرية،
وإضاءة اجلوان اجلاذبة املثرية فيها.
( )99دي فوتو ،برنار :عامل القصة ،ترمجة حممد هدارة  ،عامل الكتاب  ،القاهرة  ، 1393ص.11
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 -2-1-4التصوير اخلارجي الشكلي .الذي يعتمد على رسم املالمح الظاهرة للشخصيات .وهو أمر مل يركز عليه
تامر ،بل غل عليه التصوير الداخلي ،ومل يستغر يف تفاصيله ،ألنه مل ير فيها خدمة كبرية للبناء الفين القصصي.
 -2-4أمهية الشخصية:
إن شخصيات تامر ليست بأمهية متساوية ومكانة واحدة  ،بل ميكن احلديث – بشكل عام – عن منطني منها يف
بنية قصصه ،مها:
 -1-2-4الشخصية احملورية:
هي الشخصية األساسية يف القصة ،وعليها يقوم بناء احلدث وتسري جمريات القصة ،وتثري اهتمام القارئ بشكل
أساسي.
لعل أبرز من ميثل هذه الشخصية يف قصصه هو الرجل املثقف ،إمياناً من الكات بأن املثقف وحده قادر على حتليل
الواقع ،والتفكري يف معىن الوجود اإلنساين ،والشعور بأزمات اجملتمع ،ولكنه يف الوقت ذاته يدرك وجود الروح االهنزامية
واالنتهازية لدى املثقف ،وعدم استعداده للتضحية ،وانغماسه يف القضايا النظرية ،وحرصه على مصاحله اخلاصة ،وقد
أدى ذلك كله إ ىل أن يعيش املثقف يف حالة من الفراغ وعدم الفاعلية املؤثرة يف تغيري سلبيات اجملتمع .وقد أدان تامر
غالباً هذه الشخصية احملورية يف أعماله.
 -2-2-4الشخصية الثانوية:
هي اليت تدور يف فلك الشخصية احملورية وختدمها .ويغل يف قصص تامر أن تكون مثرية جاذبة ،مثل شخصية املرأة
أو رجل الدين ،أو تكون مرهوبة خيافها اآلخر ،كشخصية األب أو الشرطي .وقد فصلنا من قبل يف صورها ومظاهرها.
 -3-4غلبة النزعة الفردية:
تشرتك شخصيات تامر بسمات عامة ،رغم اختالف مالحمهم ومنابتهم وبيئاهتم ،وأبرز تلك السمات نزعتها الفردية،
وانتفاء روح العمل اجلماعي لديها.
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تتمثل شخصيته املتكررة يف فرد مأزوم دائم البحث عما يرتبط بذاته  ،احل  ،اخلبز ،احلرية ،وهكذا ،وهو وحيد يف
عما حرم منه .وتتوافق أحالمه مع ذلك فهو ال يريد وطناً مزدهراً ،بل يعرب عن
مواجهة اجملتمع واحلاكم ،ويف البحث ّ
حزنه ومأساته بأنين "ال أملك سيارة ،وال بناية شاخمة يف شارع ال يسكنه الفقراء ،إىل غري ذلك".

()99

ولذلك فإن أبطاله ليسوا ثوريني ،بل مستسلمني للواقع املر ولنزعاهتم الفردية ،على الرغم من أهنم يعرفون جيداً
أسباب تلك املرارة وسبل التغيري يف بنية اجملتمع.
 -4-4لغة الشخصيات:
اللغة وسيلة أساسية يف بناء العمل اإلبداعي املكتوب ،وتشكل غاللة شفافة خارجية للنص الفين ،وهبا ميكن أن
تسمو القصة وتزدهي باأللوان.
لقد جاءت لغة شخصيات تامر مليئة باحلدة والتوتر ،ونقلت برباعة أشكال القهر واالضطهاد والتمز اإلنساين
الذي تعانيه الشخصيات القصصية.
ولغتها العربية سهلة  ،تتوافق مع مستوياهتا االجتماعية .وبرع الكات يف تشكيل الصور البالغية املثرية ،وجعل القارئ
يشعر وكأنه جيوب يف عامل أسطوري ملحمي أحياناً ،ويف بيئة شعبية مأنوسة و مألوفة أحياناً .وقد مزج بني العربية
الفصحى السهلة والعامية الدارجة.
وتبدو لغته مكثفة ،تتمتع مبا يسميه بعضهم "االقتصاد اللغوي" ،وهي لغة قريبة من الشعرية أحياناً ،ومتتزج فيها
الرمزية بالتصوير النفسي واألسلوب اإلحيائي .وتتحول اللغة لديه أحياناً من أداة تعبري عادية إىل فضاءات رحبة من
التبدالت الداللية ،حيث يغري املعاين املباشرة للكلمات ،ويرّكبها يف مج ل ذات معان غري مألوفة ،كما يف كالم بطل
قصة "النهر امليت" ،إذ يقول" :حقدي يتسلق صخور جبال موحشة ،اجلراد يطفئ أفراح احلقول  ...النهر ميت ،لقد

( )99تامر ،زكريا ،صهيل اجلواد األبيض  ،ص.99
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متز القناع ،هذا وجهي ،أنا ذبابة املدينة ،النهر ذو الشفاه القامتة الذي غمر هليبها الشرس ،حبيبة نضرة كسنبلة
خضراء كانت نائمة ،غري أن حلمها األبيض أوقظ مشساً جمنونة ،ركضت يف شوارع الدم املرتعد".

()99

وميكن القول – بشكل عام – إن شخصيات تامر ممزقة األرواح ،ال جتد خالصاً يف األفق ملعاناهتا .تتأمل وتفصح عن
مكنوناهتا وآالمها يف انتظار مشر مشس جديدة خمتلفة ،من دون أن يكون هلا دور متميز ،وأن تضحي من أجل
ذلك.
خامتة
تتميز الشخصيات يف قصص زكريا تامر بارتباطها الوثيق باجملتمع ،وبأهنا متثل شرائحه املختلفة ،وال سيما ضمن طبقة
الفقراء واملثقفني .وهي شخصيات تعي غالباً أسباب مشكالت واقعها ،وتدرك حلوهلا ،ولكنها عاجزة مسلوبة اإلرادة،
حمطمة نفسياً ال جتد يف نفسها الرغبة أو القدرة على املواجهة العملية الفاعلة.
وهي لذلك متناقضة ،وال تواجه مواجهة حقيقية ،بل ختتلف أوضاعاً تن ّفس فيها عن مكبوتاهتا ،وتص غضبها على
من هو ليس السب

احلقيقي .فالرجل يشعر بكامل القوة إزاء املرأة ،ألهنا ضعيفة ،ولكنه ال جيرؤ على إظهار قوته

وجربوته ورجولته أمام شرطي عجوز ميثل احلكم والسلطة.
إن عامل زكريا تامر القصصي عامل مثري مدهش ،يلتصق به القارئ وال يريد مغادرته .ولكنه من حيث املضمون يثري
التشاؤم ويقوي الضعف والرتدد ،وقد يضعف الروح الثورية ،ولكنه يف الوقت ذاته قد يولد لدى بعضهم انعكاساً وحتدياً
ورغبة يف املواجهة ،والبحث عن التغيري .وال نعتقد أن الكات
الشخصية العملية.

( )99تامر ،زكريا  ،صهيل اجلواد األبيض ،ص.111

يريد املنحى األخري ،كما يتضح من سرية حياته
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