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 صفدرت،ثلثا روايفاتالفذي كتب حفتى الن  ، للكفاتب السفوري عفدنان ففرزات عمل روائي"جمر النكايات" أول

ورغم صغر حجم هذه الرواية، إذ ل يتعدى متنها المئة صففحة من الحجم المتوسفط،.ف 2010 عام  بدءا منفي أوقات متقاربة

فهي حافلة بعددف كبير من الشخوص يصنعون، بتوالدهم في النص، سياقات سردية حبلى بحكايات، وقصص تخفط سفبيلها في

منعرجات الحبكة، التي يشد أطرافها حدثا رئيس، بطلته السيدة هداية. 

 البطل/الراوي إلى مشارف دير الفزور على متن الحافلفة–ويكون زمن السرد الروائي قصيرا، يبدأ بوصول عادل 

قادما من غربته، وينتهي مساء بزيارتفه حي الكجلن، في تلفك المدينفة،ف رفقفة ابنفة أختفه نفور. لكن الكفاتب يعفود بالقفارئ إلى

زمن متخيل، يحكي الكثير عما دار من صراع، ولحظات دراميفة، في تلفك المدينفةف النائيفة، الممتفدة على ضففتي الففرات. كفل

ذلك ينبثق من فيض ذكرياته، التي تنساب حينفا من تيفار وعيفه على شفكل مونولفوج داخلي، أو الفتي تتخفذ، حينفا آخفر، شفكل

أحاديث يشارك بها نوًرا من خلل سرده وقائع قصة هداية، وما تفرع عنها من حكايات ما زالت رائحتها تنبعث من شفوارع

المدينة،ف رغم كل ما اعتراها من تغيرات عظيمة. وتلك اللحظات المنتقاة بعناية من الذاكرة، بكفل حمولتهفا الشفكالية، يمكنهفا

أن تكفون مفرآة لمفا كفان يمفور بفه المجتمفع السفوري في حقبفة مهمفة من تاريخفه، يمكن الففتراض أنهفا ففترة الثمانينيفات أو

التسعينيات من القرن العشرين.

 شفغاف قلبفه. البطفل جفاوزفي حفامل شفوقه ، بعفد غربفة عشفرين عاما،لى موطنفه ديفر الفزورإيعود عادل الراوي 

راه عند فرزات يميفل إلى حالفة السفكونن ة، وحيوية الرجول، تهجره قوة الشبابا ورغم أن النسان في هذا العمر ل،الربعين

وهي لغفة ،. هفذا مفا تفصفح عنفه أفكفار البطفل بلغفة الكفاتببطيء أو الستسفلم لحتميفة القفدر المفضفي إلى المفوت ال،السفلبي

، ما يقتضي وجود "أنت" المخاطببضميرتوجهها الحميمي إلى القارئ ينبغي القرار بانفلتها المجازي الدللي الجميل، وب

، فالقضفية هنفا إنسفانية. وهذا ما يناسب الدللفة المقصفودة، حيث يلغي السرد الحدود ما بين بطله والمتلقينوع ما من الحوار

عامة تنسحب على مصير الكائن البشري أنى وجفد: "فبعفد الربعين تبفدأ الفدنيا تفنزلق من بين أصفابعك وأنت تنظفر بحياديفة

.]8جمر النكايات، ص  [إليها. أكثر ما تقدر فعله هو انتظار ما ستجود عليك به ذاكرتك من أيام مضت.."

 فهفو يفدرك أن هفذه القضفية أعقفد من ذلفك، الكفاتب ل يكتفي بتنفاول ثنائيفة الحيفاة والمفوت من جفانب واحدبيفد أن

 والموجفودات. فمن خلل مشفهد، والوجفود، منهفا اختلف الجيفال في النظفر إلى الشفياء، وتحكمهفا عوامفل كثفيرة،بكثفير

جيل الشباب وجيل المسنين.بين أفكار ال يتبين للقارئ مدى اختلف  متفرقة،د ردود فعل على شكل أحاديثّ الذي يول،المقبرة

 وتعليقفاتهم على منظفر،وقد يبدو للوهلة الولى أن الكاتب قد أقحم شخوصفه المجهفولين على هفذا المشفهد مفتعل ردود فعلهم

 الفتي،ن الختلف في أفكار هذين الجيلين حول فلسفة الموت والحياة. بيد أن طريقة السردا ومتخذا من ذلك حجة لتبي،القبور

 تبرر هذا "القحفام"، فكثفيرا مفا يشفدنا حفديث عفابر في،إلى مدينتهفي طريق عودته تقوم هنا على وصف سير رحلة البطل 

 يمثلن، السفردإلى اللفذان أتي بهمفا ،فهم في أسففارنا وترحالنفا. الشفابان العفابراند نصا،مسفافرين عفابرينبين قضفايا مهمفة 

 وتتجاهل الموت أو تعانده:   ، التي ل ترى إل رفيف الحب،نظرة الشباب إلى الحياة

"الزوجفان الشفابان اللفذان يجلسفان في المقعفدينف المطلين على المقفبرة، بفدا لهمفا الجفو شفاعريا، فاكتفيفا بنظفرة هلفع عصفرية

عابرة قبل أن تضع الفتاة رأسها على كتفه لتسأله بغنج ل يتناسب وأجواء المقبرة، التي بدأت تغيب عن أنظارنا:

"هل سننتهي هنا"؟



أجابها بتصنع محاول أن يحشد وعيه ليبدو متميزا: 

.]9جمر النكايات، ص ["أنا وأنت لن يغيبنا التراب.. حبنا مثل نبتة ستطل من خلل الصخور" 

 بشففكل مباشففر نظففرتهم المغففايرة لنظففرة، عارضا تمثلن كبففار السن،يففأتي الكففاتب بشخصففيتينفي مقابففل ذلففك، و

"لم يكن هفذا رأي الفزوجين العجفوزين في المقعفد الفذي أمامهمفا، إذ ارتفعت أكفهمفا باضفطراب وتحفركت شففتاهما الشفباب:

سفحا وجهيهمفا، وأشفاحا بنظراتهمفا بعيفداف عن المفوت، وكفأن المسفافة الفتي تفصفلهما عنفه تقلصفت بعفدمبقفراءة الفاتحفة، ثم 

.]9جمر النكايات، ص [إحساسهما بالخلود على مدى أربعين عاما من الزواج" 

 الففراوي في أثنففاء حديثففه،قدمها يست، ونفسففانية متعففددة، ومكانية،ينشففئ عففدنان فففرزات في سففرده سففياقات زمانية

 تمهفدف، واستباقات، وبشرا. هذه السياقات حبلى بإشارات، وزمانا،يستدعي الكلم على دير الزور مكانا، مثل، فمشهد المقبرة

مشفهدمدهشفة،  ببراعفة ، ولفولدة شخصفية سفتلعب دورا كبفيرا في الروايفة، فنجفد الكفاتب يربط،لمخاضفات الحفدثا الفرئيس

 منفذتلمسهي طفرف الخيفط الفذي بفدأ القفارئ ؛ الذي يصبح طفرف الخيفط في عمليفة التشفويق المبكفرة،القبور باسم السيدة هداية

: بداية النص

"قبل سنوات كانت هذه المقبرة أبعد ما تكون عن مركز دير الزور، أما اليوم فقد التصقت بأطرافها حفتى أصفبحت جفزءا من

معالمها.. كان للمقابر  هيبتها في السابق أكثر من اليوم، كنا حين نمر بجانبها ونحن في طريقنا إلى منطقفة "المالحفة" للتفنزه،

ننظفر إليهفا بخشفوع وإجلل، وقفد نترجفل عن الفدراجات الهوائيفة الفتي نسفتقلها احترامفا للرواح الفتي نحسفها تحلفق بسفكينة

صامتة فوق حجارة الخفرة.. يومهفا لم تكن روح السفيدة هدايفة قفد سفكنت هنفا [...] تفرى أي من هفذه القبفور يحنفو اليفوم على

.]8-7جمر النكايات، ص [رفات السيدة هداية؟" 

يخلفق الكفاتب عفددا كبفيرا من الشخصفيات الثانويفة العفابرة، فيوظفهفا لتخفدم سفرده، ولتضفيء جفوانب من عالمفه

المتخيفل المقفدم، ومنهفا سفائق الحافلفة، والفراكب الفذي يجلس جفوار الفراوي. فالسفائق يُفذَكُر ليفذّكَر القفارئ باسفتهتار النفاس

بالقوانين، وعدم مراعاتها واحترامها. وإلى ذلك يستغل المؤلف الموقفف في تقفديم إشفارات حفول البطلفة، الفتي سفتدور حولهفا

الحكاية لحقا، إشارات تفصح عن بعض من شخصيتها الحازمة والقوية: "فتح سائق الحافلة الشباك الملصق لكتفه اليسفر،

كي يخرج منه دخان السيجارة التي أشعلها رغم قوانين منع التدخين ، فتخيلت أن روح السيدة هدايفة بنظراتهفا الحفادة كنصفل

 .]9جمر النكايات، ص محارب عتيق، ستطل عبر النافذة" [

أمففا الففراكب العففابر، فلففه وظففائف مرسففومة بعنايففة في النص، إذ من خللففه يعففرف القففارئ اسففم الففراوي، ويتلقى

الفزور، ولكنهفا شفديدة الهميفة في العمليفة السفردية، فهي تسفهم في توكيفدف ديفر –معلومات مختزلة جدا عن المكفان المقصفود 

أجواء الغتراب، وإظهار تغير الحال والحوال.

وتتوالفد الشخصفيات أحيانفا، حفتى تبفدو وكأنهفا أتت عرضفا، فتقطفع سفرد القصفة الرئيسفة، الفتي يرويهفا عفادل من

الفزمن المتخيفل، وتضفعنا في قلب الواقفع الفراهن المعيش في زمن السفرد الفروائي. فحين يظهفر كفاظم أمفام عفادل فجفأة في

قارعة الطريق، ل يكون حضوره اعتباطيا، لن هذا الحضور المفاجئ مرسوم بدقة ليفيفد في توطيفد حركيفة المشفهد. كمفا أن

ذلك الظهور المباغت ل يمكن وضعه في خانة الفتعال، فمن الطبيعي أن يصفادف البطفل بعض أصفدقائه القفدماء حين يسفير

في شوارع المدينة،ف التي غاب عنها سنين طويلة. ومن الطبيعي أيضا أن يولّد هذا اللقاء حورارات ستفضي حتما إلى السؤال

عن أحوال الصحاب، وعن التغيرات التي حدثت في البلد. وهكذا يقتنص الكاتب من الحوار معلومات تفيفد في تقفديم صفورة

عن تغير أحوال الناس والمجتمع، ويوظفها بذكاء في سرده: 

"أهل كاظم طمني عنك؟"...



"أنت طمني، أنا كما أنا منذ تركتنا، والفرق الوحيد اليوم أن المخفبز لم يعفد يجفني الربفاح كمفا في السفابق، اليفوم النفاس تأكفل

.   .]25ص جمر النكايات، [الخبز الفرنجي والكاتو.. كما أن الفران كثرت".." 

إلى ذلك يفيد المؤلف من وجود كاظم لينقل معلومات عن شقيقه كمال، وهو شخصية يأتي بها الكاتب ليظهفر نمفاذج

مختلفة من المجتمع السوري، تغني سرده بتفاصيل مختصرة من الواقع الفاسد الرديء.

ومن الشخصفيات الفتي تفذكر بشفكل عفابر، لكنهفا توظفف بشفكل مفيفد، يخفدم الحبكفة: شخصفيتا مفنى (أخت عفادل)،

وزوجها. فمن خلل حكايتهما تنشكل حالت سردية، يمكن فصلها عن نسيج الرواية الكلي، لتغدو وكأنها قصفة قصفيرة جفدا،

لها مقوماتها الفنية، وعالمها الخاص. تحاك قصة منى ومصيرها المحزن بعناية، لتثير جانبفا من المشفكلت الجتماعيفة الفتي

 تتخلى عن ممارسفة مفا تحب بسفبب الضفغط العفائلي.– الرسفامة الموهوبفة –تواجههفا المفرأة في مجتمعاتنفا العربيفة؛ فمفنى 

ويقفدم الكفاتب تلميحفات عن هيمنفة الرجفل / الفزوج على عقيلتفه، واضفعا إيفاه في موقفف الفدفاع عن النفس وكأنفه السفبب في

الظلم الذي يحيفق بفالمرأة. هفذه هي قصفة مفنى، الفتي يفدخلها الكفاتب إلى تبفاعيض نصفه، بطريقفة سلسفة وذكيفة، فتكفون قصفة

قصيرة متكاملة العناصر، يستخدم فيها أسلوب السترجاع الفني (فلشا باك):

"لم يعفد لي في المدينفة بعفدف انتقفال والفدي ووالفدتي إلى حمفاة، سفوى أخفتي مفنى وبناتهفا السفت وابنهفا الوحيفد. مفنى لم تتجفاوز

البتدائية في تحصيلها الدراسي، ولكنها كانت تبهر الناس برسوماتها التي يعجز خريجو كلية الفنون الجميلة عن عمل مثلها،

كانت تشارك في معارض جماعية مع فنانين أكاديميين،ف وكان التجمع الكبر للجمهور من نصيب لوحاتها:

"أما زلت تذكر يا عادل.."؟ قالت منى بلهجة حالمة وهي تضع كأس الشاي أمامي.

"طبعا.. أذكر لوحة الراعي، ولوحة المرأة الفيتنامية التي تمسك البندقيةف مع ابنها".

منى توقفت عن الرسم منذ سنوات، ولما سألتها عن السبب اكتفت بالنظر إلى زوجها الفذي رد بالنابفة عنهفا وكأنفه يفدافع عن

   .]11- 10ص جمر النكايات، نفسه: "كنت دائما أشجعها ولكن مسؤولية البيت والولد..أنت تعرف.."  [

بيد أن الحديث عن منى وزوجها سرعان ما ينقطع، وتأتي ابنتها الوسطى نور لتلعب دورا مهما في السرد، وتكفون

المتلقي المنصت جيدا، وفي الوقت نفسه، المتفاعل مع الراوي. إنها الرابفط وظيفتها الصغاء للقصة التي يرويها عادل، فهي

الواقعي، الذي يشد الحكاية إلى الواقعية، ويربطها بزمن السرد الروائي. وبحضورها يعرف القارئ أنه في الفزمن الحاضفر،

 القفادم من ذاكفرة الفراوي. ل نعفرف بالتحديفد الفدافع الفذي أغفرى– زمن القصة المتخيلفة –حيث يتم قطع الزمن الستذكاري 

الكاتب على اختيار واسفطة العقفد هفذه، من بين أخواتهفا، ليجعلهفا بطلفة في روايتفه، بفل ليففرد لهفا فصفل خاصفا ُوسفم باسفمها.

ربمفا تكفون نفور شخصفية حقيقيفة، تشفغل مكانفة مهمفة في حيفاة الكفاتب؛ فسفيرته الذاتيفة تتبفدى في مفاصفل كثفيرة من جسفد

الروايفة، في زمانهفا ومكانهفا، فعلينفا أن ل ننسفى أن عفدنان ففرزات ولفد وترعفرع في مدينفة ديفر الفزور. وينبغي النتبفاه أن

القصة المتخيلة مبنية على ذاكرة الراوي، مفا يعفزز حضفور سفيرة الكفاتب الذاتيفة بقفوة في النص. "فكتابفة السفيرة الذاتيفة هي

فن الفذاكرة الول، لنهفا الفن الفذي تجتلي فيفه النفا حياتهفا، صفراحة وعلى نحفو مباشفر، مسفترجعة هفذه الحيفاة في امتفدادها

]. 167الدال، أو في وقت بعينه من أوقات هذا المتداد.." [زمن الرواية، ص 

بيففد أن أهميففة نففور تكمن، على مففا أظن، في كونهففا صففورة للجيففل الجديففدف المتعلم، والمنفتح الففذي يتمففيز بأسففلوبه

الخاص في التفكير، وبعفدم تقبلفه هيمنفة الخفر، وبأنفه ل يسفتكين بسفهولة للقناعفات الموروثفة. هكفذا هي نفور الذكيفة، تفهم مفا

يريد خالها بسرعة، رغم محاولته أحيانا عدم التصريح بما يبتغي فعله. ويمكن هنا فهم اختيار الكاتب لنور بأنه أراد منها أن

تعبر عن صورة المرأة العصرية اليجابية الفاعلة، وأن تكون المعوض لشخصية أمهفا مفنى، الفتي خضفعت لواقعهفا الصفعب

بل هي أيضفا مشفاركة فاعلفة في عمليفة السفرد، تقفدم بفذكائها، وخففةدونما مقاومة. نور ليست مستمعة جيدة للراوي وحسب، 

ظلها، وحسن تقديرها للمور، صورة مشرقة للجيل الشاب الجريء. ول بد للقارئ أن يلحفظ ذكاءهفا، وجرأتهفا، وحضفورها



 وهي تسفحب يفدها من مفرفقي وتكمفل بابتسفامة مفاكرة: "أنت شفاب وسفيمالقفوي، في عفدة مواقفف في النص: "قفالت نفور

   .]19ص جمر النكايات، وأخشى أن تقطع نصيبي من العرسان الذين ل يعرفون أنك خالي" [

ل شك أن هدايفة هي الشخصفية المحوريفة الفتي تفدور حولهفا الروايفة، لفذلك نفرى الكفاتب يوليهفا عنايفة فائقفة ليرسفم

صورة فريدة لها؛ فمنذف بداية العمفل راح يفذكرها ممهفدا لحكايتهفا بصفورة ل تخلفو من التشفويق. وحين يبفدأ الفراوي بتقفديمها،

تتبدى صورتها الخارجية الرهيبة، فأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ليست حسنة الشكل، لكن صفورتها الجوانيفة تجعلهفا محفط

اهتمفام القفارئ. فنقاؤهفا، وطيبفة نفسفها، سفمتان غالبتفان في شخصفيتها، رغم أنهفا تعيش مأسفاة موجعفة متعفددة الوجفوه. هكفذا

يقدمها الراوي ملخصا حالها من الخارج والداخل: 

"خلف هذا الباب كان تجلس السيدة هداية، تنظر إلى النفاس بصفمت ثقيفل وبالكفاد تفرد عليهم السفلم. كفانت في العقفد الخفامس

من عمرهفا، لهفا عينفان داكنتفان وقفد جعلهمفا الكحفل العفربي ذو الخفط السفميك، والفذي كفانت تسفتخدمه كفدواء، أكفثر وحشفة

ورهبة.. جسمها الممتلئ وقامتها القصيرة جعلها مثل جفذع سفنديانة مقطوعفة، ترتفدي الثيفاب السفود منفذ أن حلت بهفا كارثفة

وفاة زوجها، ثم ابنها اللذين فقدت أحدهما في حادثا سير، بينما سافر الخر إلى الخفارج واختفت أخبفاره. ثم اكتملت فجيعتهفا

   .]22ص جمر النكايات، بجنون ابنتها ملكة.." [

هدايفة امفرأة قياديفة قويفة الشخصفية، اضفطرت إلى التقاعفد من منصفبها كمفدير مدرسفة. لكنهفا وبعفد عزلفة طويلفة،

اكتنفها الغموض، قررت الترشح في النتخابات النيابية لمجلس الشعب، سعيا منها لكسر قمقم عزلتها، وتحقيفق حلمهفا في أن

تفعفل شفيئا مهمفاً قبفل أن تمفوت، وهي الفتي تشفعر أنهفا مفا زالت قفادرة على العطفاء: "كفانت هفذه النتخابفات هي فرصفتها

الخيرة في فتح ثغرة من المل في جدار حياتها القاتم.. حياتهفا الفتي هفوت فجفأة من عليائهفا المفترف كنخلفة شفامخة أزاحوهفا

].34ص جمر النكايات، عن الدرب لشق طريق إسفلتي" [

ويكون هذا المر مركز الحداثا المتنامية في مسار الحبكة وسيرورتها إلى مآلها. وهداية، بشجاعتها، وقوة رأيها،

تجبر الخرين على احترامها، وتكسر الصورة التي رسمها لها خصومها. فها هي عندما يحاول الموظف عدم قبول ترشفحها

لمجلس الشفعب، تصفر على لقفاء المحاففظ، فتنجح في ذلفك. ويفشفل المحاففظ في إقناعهفا بالعفدول عن الترشفح، وتفلح هي في

تغيير موقفه، فيوافق على ترشحها، بعد أن تتمكن من ففرض احترامهفا عليفه: "أجفبرت السفيدة هدايفة المحاففظ على احترامهفا

جمفرفشفعر أنفه أمفام امفرأة مختلففة عن الصفورة الفتي رسفمها لفه مستشفاروه. امفرأة محترمفة.. ومخيففة في الفوقت نفسفه" [

   .]38ص النكايات، 

إن هذه الصورة اليجابيفة لهدايفة تتعفزز أيضفا بفاحترام الجميفع لهفا، حفتى في غيابهفا، ففالراوي، على سفبيل المثفال،

حينما يتحدثا عنها، يذكر اسمها مستبقا إياه بلقب "السيدة"، وهذا ما يثير انتباه القفارئ، كمفا أثفار انتبفاه نفور المنصفتة لحفديث

عادل بشغف: "قاطعتني نور: "يبدو أنك تحترم هذه السيدة جدا بدليل أنك ل تزال تلقبها بالسيدة؟"

   .]29ص جمر النكايات، أجبت على عجل بهز الرأس فقط [...] "إنها امرأة جديرة بالحترام"..." [

 بشكل بارع في نصه، ما يفاقم درامية الوضع النفسي للبطلفة الرئيسفة،– ابنة هداية –يوظف الكاتب شخصية ملكة 

ويصعد تأزمه، ويخلق قصة تعقد الحبكة، وتغنيها بروافد سردية، تكشف عن شخصيات جديدة، وقضايا متعددة.ف فجنون ملكة

يحرك العملية السردية، ويكشف عن أمور تعد من المحرمات في مجتمعاتنا العربيفة، فهي تتحفدثا "بصفوت عفال عن أسفرار

]. لكن الكفاتب يبقي أحاديثهفا تلفك طي الكتمفان، مكتفيفا23ص جمفر النكايفات، حياتهفا الزوجيفة قبفل أن تطلفق من زوجهفا" [

بالشارة إليها ليفهمها القارئ كما يشاء، فهي في النهاية "كلم مجانين".



يقدم الكاتب بعض الشخوص التي ترتبط بقصة ملكفة، ولكنفه ل يطورهفا، فتفأتي مبتفورة غفير موظففة بشفكل يماشفي

سير الحبكة وأحداثها. من ذلك، قصىة المهندس الزراعي الذي تتهمهف ملكة بالتحرشا بها، فنرى بعضا من زملئه يتآمر عليفه

لليقاع به، والتخلص منه: 

"وخرج مدير المصرف على أصوات الصراخ محاول الستفسار، بينما وجدها مهندس زراعي آخر، منافس للول، فرصفة

للساءة إلى سمعة زميله، فغمز المدير بعينفه بمفا يعفني أن زميلفه "شرشفح سفمعة المكفان".. ثم اقفترب من رئيس الفديوان باثفا

    .]24-23ص جمر النكايات، في أذنه: "من زمان وأنا أشك فيه .. ولكنكم كنتم دائما تقفون ضدي".." [

كان من الجدى لهذه القصة أن تتطور قليل، حتى يدرك القارئ الرسالة الفتي أراد المؤلفف إيصفالها، وهي على مفا

أعتقد، تتعلق بجو العمل الفاسد، والمنافسة غير الشريفة في الدوائر الحكومية، والشك، والريبة بالموظفين من قبل رؤسفائهم،

وتربص زملء العمل أحدهم بالخر، في ظل مناخ غير صحي في المؤسسات الرسمية السورية.

يمكن عد كسفار واحفدا من أهم شفخوص الروايفة، فهفو نمفوذج للشخصفية الفاعلفة والشفكالية، حيث يتجلى الصفراع

الفدرامي في داخلهفا بأعقفد حالتفه. ففنرى الكفاتب مسفلطا الضفوء على مفا يعتمفل في دواخفل البطفل من تمفزق وارتبفاك. إن

الصراع الداخلي، وإن نجح في إرباك صورة كسار بخلق شخصيتين متناقضتين، فقد فشل في هزيمفة الشخصفية الطيبفة أمفام

إغفواء الشخصفية الفاسفدة. لقفد أبفدع الكفاتب في رسفم هفاتين الشخصفيتين:ف كسفار القفديم (الطيب)، وكسفار الجديفد (الفاسفد)،

فجعلهما تتصفارعان وتتفدافعان حفتى تكسفب إحفداهما الصفراع: "شفعر كسفار القفديم بفالقلق والحفزن معفا.. حفاول إقنفاع كسفار

الجديد بإعادة مقدم المبلغ الذي تسلمه من هاني، لكنه تلقى كلمات قاسية منه: "ما علقتك أنت بالموضفوع.. أنت الفذي سفيدفع

 .]68ص جمر النكايات، الثمن أم أنا؟ .." [

والجميفل أن الكفاتب ألبس كل من شخصفيتي كسفار لباسفا مختلففا، يمفيز إحفداهما عن الخفرى، فالتنفاقض بينهمفا ل

يقتصر على المضمون، بل يمس أيضا الشكل الذي يفضح ما تخبئ النفس في أحشفائها: "بفدا الحي أكفثر نشفاطا هفذا الصفباح.

ثمة شيء مختلف لفت لم يحدد ساكنو الحي ملمحه في البداية،ف ولكن بعد التمعن جيدا بهذا القادم ببدلتهف البنية وحذائه اللميع،

 .]62ص جمر النكايات، أدركوا أن كسار هو هذا الشيء المختلف.. [

يظهفر كسفار، بشخصفيته القياديفة الشفعبية، كمحفرك للقصفة المتخيلفة؛ فهفو الفتفوة، الجفدع، "الزكفرت"، القفوي،

الجسور، والمبدئي الذي رغم حاجته إلى المال ل يبيع مبادئه. وحتى حين يضعف أمام الغراءات، يعود معتفذرا عن خطئفه،

ويفدفع ثمن ذلفك، ولفو كفان على حسفاب قفوت يومفه. وممفا يصفعّد إشفكالية هفذه الشخصفية أنهفا تنتصفر على عيوبهفا، المتمثلفة

بالقسفوة أحيانفا، وبضفعفها أمفام الغفراءات (والمخفدرات) أحيانفا أخفر، وتقفدم مثفال سفاطعا للثبفات على المبفدأ، والخلص،

ومناصرة الحق. وعلى ما يبدو،ف فمكابدات كسار بدأت مع تصاعد شعوره بالعار، والخجل من الناس، لنه لم يستطع أن يأخذ

 من قاتله المختفي. لقد كان عمار قويا، شديد البأس، ل يهاب أي شيء، وفجأة مات بيد رجفل جبفان غفير– عمار –بثأر أخيه 

معروف؛ وهنا نقف أمام شخصية جديدة، وقصة جديدة، لشجاع قتلته شجاعته! بيد أن الكاتب يجعل مصير الحكايفة مجهفول،

في النص، ويكتفي بعرضفها مبتعفدا عن السفتطرادات (وهفذا أمفر محمفود هنفا)، مسفتغلكمصفير القاتفل الفذي ل يفذكر اسفمه 

إياها في إظهار حال كسار المتغيرة باطراد نحو الضفطراب: "اختفى القاتفل بعفدها ولم يعفد أحفد في المدينفةف يفراه، تاركفا كفل

هذا العار لكسار الذي انكسرت نفسه، وأصبح يتفرس في وجوه العابرين إما بحثفا عن القاتفل، وإمفا ليعفرف مفا تكنفه نظفراتهم

.]17ص جمر النكايات، [تجاهه." 

يبرع فرزات في خلق شخصيات شديدة الطرافة، تجمع في سلوكها بين الجد والهزل، أو تمسفك بطرفيهمفا معفا، في

الفوقت ذاتفه. ول ريب أن المحاففظ، ومفدير مكتبفه، ينتمفان إلى تلفك الشخصفيات الطريففة؛ ففالول يبفدو مهفذبا ودبلوماسفيا،

ويحسب ألف حساب لية قضية سياسية، قد تثير حساسية من هم أعلى منه في هرم النظام. ول بد من الشارة إلى أن الكاتب



تففوخى، من وراء شخصففية المحافففظ، أن يقففدم صففورة صففادقة عن الواقففع، الففذي يتحكم بسففلوك مففوظفي مؤسسففات النظففام

السوري، وخاصة كبار المسؤولين منهم، مظهرا توجسهم، وحذرهم، من أيفة قضفية يمكن أن تتففاقم وتسفبب لهم مشفكلت قفد

تطيح بهم. فالمحاففظ يخشفى من تهديفدف هدايفة بأنهفا ستوصفل موضفوع منعهفا من الترشفح إلى أعلى المسفتويات. ولكنفه حين

يكتشفف أن هدايفة ليسفت على تلفك الصفورة، الفتي صفورت بهفا من قبفل موظفيفه، يواففق على ترشفحها بعفد أن اقتنفع بأنهفا لن

تقترب من التابو السياسفي، وهفو أكفثر مفا يخشفاه السفوريون. وكمفا أسفلفنا، ففإن صفورة المحاففظ ومفدير مكتبفه ظهفرت مؤيفدة

بفروح الفكاهفة، فالمفدير، المصفاب بفألم الظهفر، يوظفف بشفكل بفارع لرسفم مشفهد إنسفاني مفرح، يجعفل السفرد أكفثر طراففة

ومتعفة، وأبعفد عن الملفل والجمفود: "عفدل المحاففظ من وقفتفه وبفدا أن مفدير مكتبفه تعب من الوقفوف خصوصفا وأن وقففة

الحفترام اقتضفت منفه أن يبقى منتصفبا باعتفدال.. [...] همس مفدير المكتب في سفره: "هفذا ألعن من السياسفة!" وتمفنى أن

.]38ص جمر النكايات، ينتهي اللقاء ليرتاح من ألم الديسك الذي بدأ ينخره من طول الوقوف". [

ويعفزز الكفاتب هفذا الجفو الفكفاهي، الفذي سفاد تصفرفات المفدير، بفأمر آخفر، يشفترك فيفه المحاففظ، الفذي يطلب من

مديره أن يذكره باسم هداية، في كل مرة حين يخاطبها. ولكنه في المرة الخيرة ينجح في تذكر اسمها، فيستغل المؤلف ذلفك،

أفضفل اسفتغلل، في خلفق جفو هفزلي فكفاهي، على هيئفة تعليفق يضفعه بين قوسفين على النحفو التفالي: "حسفنا ل مفانع من

صجمفر النكايفات، ترشحك سيدة.. هداية".. (ونظر بانتصار إلى مدير مكتبه كونه هذه المفرة نطفق السفم دون مسفاعدته)" [

39[.  

وما يلفت النتباه أن الكاتب، حتى في خضم عرضه للواقع السياسفي في بلده، يسفتقدم شخصفيات تسفتدعي الفكاهفة

في خطابهفا الديولفوجي. وهي متنوعفة تمثفل مختلفف المشفارب السياسفية والفكريفة في المجتمفع السفوري المعاصفر، ففنرى

الشيوعي (راشد)، والسلمي (موسى)، والقومي السوري (مجد)، والقومي العربي (هلل)، والمسفتقل (أمين) غفير المنتمي

فتتبفدى مشفاهد ل تخلفو منإلى أي حزب سياسي. تبنى هذه الشخصيات على أساس انتماءاتها الفكرية التي يفضحها الحفوار، 

الطرافة، مظهرة آراء ممثلي الحزاب السياسفية، وطرائفق تفكفيرهم. بيفدف أن تفدخل الفراوي، واسفتطرداته التقريريفة الشفارحة

لحفال هفذه الحفزاب قفد حفدت من فنيفة النص المحلفق، وجعلتفه ينغمس في خطفاب مباشفر. فنجفده منشفغل في وصفف واقفع

رد قصفة أحفدالتيارات السياسية، التي لم يكن لها أي تأثير يذكر في المجتمع السفوري في تلفك الحقبفة؛ ونفراه مسترسفل في سف

]. مثل هذة الستطرادات قد تولفد شفعورا لفدى المتلقي93-92الشيوعيين القادمين من قرية "الموحسن" [جمر النكايات، ص 

بأنهفا حشفو، يشفتت السفرد، ويبطئ حركيتفه الدافقفة. وهنفا ل بفد من الشفارة إلى أن النص، بحكم صفغر حجمفه، ينحفو نحفو

القتضاب، فل مجال إذاً للستطرادات التي تكبح جماح تصاعد الحبكفة. وهفذا مفا سفعى إليفه بالفعفل عفدنان ففرزات في عملفه

بشفكل عفام. ولعلفه من المفيفد هنفا التفذكير بمفا قالفه جفان ريكفاردو، في كتابفه "قضفايا الروايفة الحديثفة": "إن تطفور الحكايفة

يفترجح دائمفا بين حفدين متناقضفين: السفتطراد الفذي يكبح والقتضفاب الفذي يسفرع. وبالقفدر الفذي تنمفو فيفه القصفة المتخيلفة

الرواية على أنها تشخيص للكتابة التي تبنيها، فليس من النادر أن نراهما متوافقتين بحسفب كفل من هفذين المكفانين" [قضفايا

].38-37الحديثة، ص 

يسعى فرزات إلى منح المكان صفة الشخصفية الروائيفة وجعلفه بطل من أبطفال روايتفه. ففنراه ينفثر في سفرده نتففا،

هنفا وهنفاك، من أوصفاف المدينفة الفتي يحفاول أنسفنتها. تفارة يصففها كطففل صفغير متعب، وتفارة أخفرى كعاشفق في قلب

الصفحراء: "في هفذه المدينفة المتكئفة على ضففة الففرات كطففل غففا على سفاعد أمفه من التعب.. ديفر الفزور مدينفة متعبفة..

جمفر النكايفات،وضعت لنفسها موطئ حب في صحراء باهتة، ولول سخاء النهر لذوت أوصال المدينةف باكرا قبفل التفاريخ" [

].47ص 



وفي مقطع آخر من الرواية يؤيد الكاتب دير الزور بمشاعر إنسانية سامية نبيلة: "هذه المدينةف يا نور حنونة مثفل أم

]. إن هفذا العتنفاء بصفورة المدينفة،81ص جمفر النكايفات، يعترصفها السفى لحظفة إيقفاظ أبنائهفا للفذهاب إلى المدرسفة.." [

وجعلهفا أشفبه مفا تكفون بشخصفية واعيفة فاعلفة في العمليفة السفردية، يمنح الروايفة بعفدا جماليفا يضفاف إلى جماليفات النص

الفنية.      

يحفرص الكفاتب أن يمنح أبطالفه المهمين أسفماء تحمفل دللت معفبرة عن بعض صففاتهم. فاسفم هدايفة، الفذي يشفير

 المفرأة المؤمنفة–الفراوي إلى غرابتفه عن مدينفة ديفر الفزور، يمكن القفول أن اختيفاره قفد تم قصفدا ليناسفب شخصفية البطلفة 

الورعفة الفتي ترمفز إلى هدايفة النفاس إلى جفادة الصفواب. وهفا هي صفورتها المرسفومة بحفرص تففوح منهفا رائحفة الهدايفة

والتقوى: 

"كانت تنتظر انتهاء زوجها من الوضوء لتبدأ هي. مسحت كعب قدمها اليسرى وهي تتمتم: 

"اللهم اجعلني من المتطهرين التوابين"، وترفع رأسها إلى السماء داعمفة دعاءهفا بقطفرات من الفدموع.. على الفرغم من آلم

].35ص جمر النكايات، الروماتيزم في مفاصل قدميها،ف إل أنها كانت عنيدة تأبى أن تصلي جالسة.." [

أما اسم كسار فهو يدل على قوة البطل وقد جاء على صيغة المبالغة "فعّفال"، من اسفم الفاعفل "كاسفر"، ومن الفعفل

يكسر شوكة خصومه، ويكسر اللم بقوة تحملفه وجلفده، حفتى أن صفورته"كسر"، الذي يفيد معناه المبالغة في الكسر. فكسار 

تشبه أحيانا صفورة كفائن خفرافي خفارق، قُفدّ من السفاطير، فبضفربة من كففه المجفردة يقتفل عقربفا على الجفدار: "النفاس هنفا

كانوا يتداولون خرافة عن مقدرة كسار على تحمل الضرب الذي تعرض له في مخفر الشرطة، قالت أم كريم إنفه عنفدما كفان

جمفر دون شفعوره بفاللم.." [– حسفب اعتقفاده – يصطادها فيحول دمه طفل دأب على دهن كفيه وقدميه بدماء السحالي التي

]. 54ص النكايات، 

ومقابفل كسفار نجفد جبفاًرا الفذي يجيء اسفمه أيضفا على صفيغة المبالغفة "فعّفال"، حيث يعفبر تمامفا عن شخصفيته

الرهيبة. فهو ند لكسار شديد البأس؛ دخل بطولت الملكمة، و"خاض الكثير من المشاجرات، ومن عادته أن يترك "ذكرى"

جمفرعلى وجفه أو جسفد خصفمه، كفانت تربطفه بكسفار علقفة حسفنة لكنهفا غفير عميقفة، كلهمفا يحسفب للخفر حسفابا" [

].78ص النكايات، 

يمنح الكاتب الراوي اسما يتأتى من العدل، وهذه دللة رمزيفة تؤكفد دور الفراوي النزيفه الفذي أراد أن تكفون قصفته

واقعيفة، تعفبر بموضفوعية، وعفدل، عن دراميفة الصفراع، ووجهفات النظفر المتنوعفة، والقناعفات المختلففة اختلف شفخوص

 ممثلة الجيل الجديد،ف الرامز إلى بزوغ نور المل–العمل، واختلف مشاربهم وقضاياهم. أما اسم نور، فتحمله البطلة الشابة 

في فضاء التغيير المنشود لحوال الوطن. ول شك أن ذلك التغيير المشتهى يمثل طموح الراوي الفذي أتعبتفه الغربفة، وملت

قلبه الرغبة في أن يفرى بلده تفرحب بفه، وبكفل البفاحثين عن الفرزق خارجهفا. ول شفك أن اسفم أمين اختفير أيضفا بعنايفة كي

يكون اسما على مسمى، فنرى البطل شخصا موثوقا، يشهد له بالمانفة والنزاهفة. فمثل، عنفدما يكلفف بجمفع التبرعفات لجفل

حملفة هدايفة النتخابيفة يقفوم بفذلك بكفل إخلص، ول يأخفذ من المفال المجمفوع شفيئا، بفل يعلن عن وجفود ففائض عنفه، ليتم

التصرف به على النحو السليم.

لقد قدم عدنان ففرزات مجموعفة من شخصفيات روائيفة، رئيسفة وثانويفة، رسفم صفورها بمهفارة. ورغم أن معظمهفا

مفر عفابرا، مثفل فراشفات أضفاءت هنيهفة، لكنهفا سفرعان مفا اختفت متهافتفة على جمفر السفرد المتقفد بمسفاراته السفاخنة، فقفد

تركت أثرا عميقا في سيرورة القصة المتخيلة وحبكتها الشائقة. ول شك أن ذلك الثر أيضا سيبقى طفويل في مخيلفة القفارئ،

الذي يحق له أن يتساءل فيما إن كانت هذه الرواية حقا هي العمل السردي الول لعدنان فرزرات! 
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