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في ظل منافسة قوية شارك فيها أكثر من مئة وثلثين كاتبا، بعدد مماثل من العأمال الروائية، فسازت روايسة "سساق

، التي قسسد يحلسسو للبعض أن2013، للكاتب الكويتي الشاب سعود السنعوسي، بالجائزة العالمية للرواية العربية، للعام iالبامبو"

يسميها "البوكر العربية". وهي أرفع جائزة تمنح لفضل رواية عأربية كل عأام. 

–تستحق "ساق البامبو" هسذا الفسوز وبجسدارة، إذ أنهسا تعسبر عأن ذلسك الهساجس، السذي تعيشسه المجتمعسات الخليجيسة 

هاجس الهوية، وسلطة القبيلة القوية، وأعأرافها وعأاداتها، وتعقد العلقسات الجتماعأيسة، المبنيسة عألى روابسط عأائليسة وعأرقيسة،

متجذرة في أعأماق التاريخ العربي.   

ل شسسك أن الروايسسة العربيسسة قسسد وصسسلت إلى مرحلسسة متطسسورة في ميسسدان التعبسسير عأمسسا يعتمسسل في نفسسوس العسسرب

ومجتمعاتهم، التي قطعت شوطا كبيرا في طريق النفتاح عألى الخآر. وقد تكون مسألة الهوية من أهم القضايا الملحة، وليس

غريبا أن تكون المجتمعات الخليجية هي الكثر توجسا وحساسية منها، إذا ما قورنت بسائر الشعوب العربية. ورواية سسسعود

السنعوسي، "ساق البامبو"، تتخذ من هذه القضسية بالسذات موضسوعأها الشسكالي. فهي تنشسغل بسالبحث عأن الجسذور والهويسة،

وتفسح المجال لمقارنة الفلبين بالكويت، ثقافة ومجتمعا، إذ تقدم معلومات قيمة عأن الحياة وتفاصيلها في البلدين. 

لقد نجح الكاتب في سبك روايته بطريقسة سسردية، بديعسة، تشسوق القسارئ، فيتنقسل مسع السراوي بين مسسارات عأديسدة،س

ويطلع عألى عأوالم مدهشة في تنوعأها، تمتدس من أرخآبيل الفلبين، وسسهول هسذه البلد، ومزارعأهسا، وشسواغل شسعبها وهمومسه،

إلى شواطئ الخليج العربي، وشوارع مدنه، وعأتبات بيوته، وطباع أهلسه، وعأساداتهم، وتقاليسدهم. يتمساهى هسذا العسالم المتخيسل

الموغل في واقعيته مع بيئتين مختلفتين، يوحدهما البطل السرئيس عأيسسى/هوزيسه بانزلقسه في هاويسة هويتسه الشسكالية، حيث

يغدو منزلقه مركز استقطاب لثقافتين إنسانيتينس تتقاربان رغم شسسوع تباعأسدهما. ل بسد من العأستراف هنسا أن الكساتب قسد ذلسل

الفارق الحضاري بين المجتمعين بوعأي فكري، وآخآر فني يستحقان العأجاب، ورسم صورة شديدة الواقعية لهما. ول بد من

القسول أن السنعوسسي قسد أثسرى الدب العسربي بهسذا النسزلق الجميسل في شسؤون وشسجون ذلسك المجتمسع السسيوي القصسي،

والمجهول لجمع كبير من أدبائنا العرب. 

تمسر بأزمسان متعسددةس فيو ، والسدين، والسوطن، والهوية،رحلة البحث عأن الذاتخآضم في تتصاعأد درامية الحداث 

 كما بقلم بطلها، عأيسى الطاروف، أوتكتب والدينية. ، والسياسية، التاريخيةوقائع بعض ال منبهة إلى،فضاءات مكانية مختلفة

 من أم فلبينيسةس (اسسمه راشسد)لب كويستي، وتسدور حسول سسيرته الشخصسية، وهسو المولسود  هوزيسه مينسدوزيسمى في الفلسبين:

موطنهسا، سساعأية إلى سسد رمسق عأائلتهسا، الستي تكساثرتتاركسة دراسستها و، للعمل خآادمة في الكويتجاءت  ) جوزافين(اسمها

، تسرفض زواجسه من خآادمسةمعروفةكويتيسة إلى عأائلسة راشسد ينتمي  العيش الكسريم.  سسبلاضساقت بهسو عأليهسا سسهام العسوز،

. فيكون عأيسى، الذي يصبح اسمه في بلد أمه هوزيه، ثمرة هذا السزواج. ولخآفساء المسر عأن سراًهافيقرر الزواج بوضيعة، 

مشساقوويعيش الطفل حياة قاسسية يعساني الفقسر  . تنقطع أخآبار أبيه، شهره الثانيكمل قبل أن يعأائلته يرسله والده إلى الفلبين،

 . بلد أبيه–الذات، وعأن الجذور، متذكرا كلمات أمه عأن جنة الكويت  يبدأ مشوار البحث عأن ، وما إن يشتد عأوده حتىالحياة

ينجح السنعوسي في شدنا إلى مواضع الشستباك، المستربع عألى خآسط التمساس الخآلقي بين الخسبيث والطيب، كاشسفا

تحسد من إنسسانية السسلوك البشسري، مركسزا عألى المثسالب والنسواقص، الستي تصسنعها التباينسات الطبقيسة في الستي ،القيسودعأن 

، أو غير ذلسك. لكن أزمسة البطسل السرئيس ل تتصساعأد في داخآلسهعأائلي وأ ،قبليالمجتمع، والتمييز بين المواطنين عألى أساس 

 بل يعلو صهيلها من حوله أنى حل، أو حسستى– كونه يدرك خآصوصية هويته الموزعأة بين أمتين وبلدين متباعأدينس –وحسب 



صسراع الهويسة المريسر داخآليسا وخآارجيسا، وهنسا يسبرع الكساتب في تسأزيم هساجسحيث استدار أو تلفت. دراميسة أزمتسه يتناوبهسا 

 بلسدفيي ذروة هذا التأزيم، نرى البطل ثابتا رغم الحسساس بسالمرارة، ففالنتماء من الداخآل صعودا إلى الخارج، وبالعكس. 

النساس يدعأونسهكسان ، مسع أنسه يشسبه السسيويين، وعأنسدما عأساش في الكسويت العربيبسالطفسال ينادونسه  – كسان – الفلسبينأمسه 

 .الفلبينيب

أما صورة البطل، فتبقى إيجابية ل تهتز، ول تعكر ملمحها شدة الشتباك، ومنه الرفض والصسدود، اللسذان يلقاهما

من عأائلة أبيه، التي ل تريد العأتراف به ولدا من ذرية ابنهسا، مسع أن أفرادهسا متأكسدون من صسحة نسسبه. ل يسستطيعون تقبسل

–فكرة تضعضع مكانتهم الجتماعأية، واهتزاز صورتهم أمسام  تقسولت النساس. لكن ثمسة رجفسة أمسل تتسأتى من أخآتسه من أبيسه 

 التي تحبه وتريده أن يبقى بقربها، يتسلح بها لتزيد من إصراره عألى عأسدم الستسسلم. وتكسون عأسودة البطسل إلى ديسار–خآولة 

أمه محملة برمزية ذات دللت واضحة، نسدرك من خآللهسا أن تلسك العسودة ل تعسني القطيعسة عأن وطن الب والنفصسال عأن

هويته، بل تحمل في طياتها معاني الخآلصا للجذور، واليمان بإمكانية دمج الهويتين،س وتحقيسق النسسجام النفسسي، والتوافسق

الثقافي المنشودين، ولكن ليس بعد. هكذا نقرأ رمزية زجاجة الستراب، الستي يأخآسذها من أرض الكسويت حسامل إياهسا في حقيبسة

سسفره، وبجانبهسا عألم الكسويت، ونسسخة من القسرآن الكسريم، باللغسة النكليزيسة، وسسجادة صسلة، يفكسر البطسل في اسستخدامها

بانتظام، لكنه ل يعرف متى! فهو إذاً سيثوب إلى هويته السلمية، ويسؤدي فسروض السسلم، لكن المسسألة تبقى مسسألة وقت،

ل أكثر. وحتى قضية زواجسه من فتساة فلبينيسة، وتسسمية ابنسه باسسم أبيسه "راشسد"، تؤكسدان فكسرة دمج الهويستين، والتصسالح مسع

السذات، وإنهساء صسراع النتمساء والشستباك السداخآلي. ول ننسسى أن الروايسة تحمسل في طياتهسا مسستوى رمزيسا، وظفسه الكساتب

بعمق، وأراد من القارئ أن ينتبه إليه، حتى قبل قسراءة المتن، أي منسذ العنسوان السرئيس، السذي يحساكي جماليسة رمزيسة، تحيلنسا

 الهويسة والجسذور. فسساق البسامبو تشسمخ إلى العأسالي، وكأنهسا تبحث عأن فضساء–إلى مضسمون النص، وموضسوعأه السساس 

خآساصا، يكسون حسيزا لوجودهسا وانتمائهسا، بينمسا جسذورها تضسرب عأميقسا في الرض، وكلمسا تمسسكت بجسذورها وامتسدت بهسا،

بسقت أكثر لتلمس الشمس في كبد السماء محققة التوازن، الذي ل بد منه لتبقى قوية منتصبة.   

من جماليات الرواية نهايتها المثيرة، حيث يوظف السنعوسي بحنكة، وذكاء، لعبة كرة القدم في سرده، جساعأل منهسا

أداة خآادمة لفكرة النص الرئيسة، التي ستحدد مصير البطسل، وتحسسم موضسوع هويتسه الملتبسسة. يرتبسط سسرد وقسائع المبساراة،

بين منتخسبي الكسويت والفلسبين، بمشساعأر البطسل السسارد، وعأواطفسه المتصسارعأة، وتوازنسه النفسسي. ل يسستطيع تشسجيع أحسد

الفريقين عألى الخآر، فخسارة أحدهما خآسارة له وانكسار، وكل هدف يحرزه أحدهما يكون هدفا ضده. يريد التعادل، إذ يعني

له التوازن النفسي، وهو ما ينسحب عألى هويته الثنائية، التي ل يريسد خآسسارتها. إنسه نتساج الهويستين معسا، ول يمكنسهس أن يكسون

كويتيا فقط، أو فلبينيا فقط. ينطق البطل السارد بكلمات معسبرة عأن هسذا الجسدل، السذي ل تخفى عألى القسارئ دللتسه الرمزيسة:

"هسا أنسا أسسجل هسدفا جديسدا في مرمساي الخآسر.. النتيجسة حستى الن مرضسية بالنسسبة لي. المتبقي من زمن المبساراة يزيسد عأن

نصف السساعأة لسست أرغب بمتابعتهسا. ل أريسد أن أفقسد تسوازني. ل أريسد أن أخآسسرني أو أكسسبني. بهسذه النتيجسة أنسا.. متعسادل.

).396(صا 

، وما ينجم عأن هسذه الظساهرة منخليجمن ظاهرة العمالة الجنبية في بلدان الواضحة،  بموضوعأية  الرواية،قتربت

، في كشف بعٍض من كواليسها، بواقعية، وبخطاب روائي عأميق في مضسمونهمؤلف، نجح ال الجتماعأيةعلقاتاشتباك في ال

ه. وما يثير العأجاب، حقا، شجاعأة الكاتب، وجرأته عألى رصسد الظساهرات السسلبية المتهافتسة عألى وأمكنت،ودللته،س وأحداثه

المجتمع الكويتي، وإظهار نقاط الضسعف المسستوطن في أحشسائه. فسنراه يشسّرح، بمبضسعه القساطع، الجسوانب المظلمسة من تلسك

الظاهرات تحت ضوء الحقيقة الساطع، الذي ل يمكن تجاهله، أو إنكاره. في الوقت نفسه، يبث صورا، من غير رتسوش، عأن

المجتمسسع الفلبيسسني، وبسسؤس فقرائسسه، وأحلمهم، وأوهسسامهم، وطموحسساتهم المشسسروعأة، مسسا يجعلنسسا نسسرى تضسساريس الفسسوارق



كسسثر تسسسامحاأ الول ؛بين مجتمعينسرسسسم الروايسسة خآطوطسسا واضسسحة للفسسوارق الهائلسسة وتالجتماعأيسسة بكسسل حالتهسسا وحسسدتها. 

ما هو غريب أو وافد، مصدوما من جراء ما حل بسه بعسد تعرضسه لغسزو في كل امتشككا، حذرا،  منغلقوالخآر يبدووانفتاحا، 

 غاشم. 

خليجيسة، والعلقسات المعقسدة، الستي تتشسكل فيالعمالة الجنبية في البلدان التتناول "ساق البامبو" مشكلة الوافدين، و

ظل هذا الشتباك البشري الهائل، ومحاولة التعايش، باجتراح طقسوس قسد تبسدو عأصسية عألى الثبسات، رغم فسروض المصسالح،

الستي يجب مراعأاتهسا في أحسايين كثسيرة. يكشسف السنعوسسي عأن بعض من ملمح هسذا الشستباك السدرامي بثقسة وصسدق، ولكن

العمسلبمسحة أسسى ولوعأسة. فستراه يرسسم لوحسات مسؤثرة، مطلقسا العنسان لريشسته لضساءة زوايسا من حيساة الوافسدين، وظسروف 

الشاقة، التي تنهب طاقاتهم، وتقضم أجسادهم. غالبا ما يكون هؤلء خآدما، يقضون ساعأات نهارهم، ونصف ليلهم، في خآدمسة

المواطسسنين ميسسسوري الحسسال، فل يكسساد يخلسسو منهم أي بيت كويسستي، حيث يقسسوم الكثسسير منهم بالعأمسسال المنزليسسة المتواصسسلة،

وغيرها من المشاغل المختلفة. يظهر الكاتب الحسال عألى حقيقتسه، مبينسا شسدة تلسك الشسغال وطسول سساعأاتها، حيث يتحتم عألى

الخادم أن يكون مستعدا للعمل دائما، وفي أي وقت، فمن الممكن أن يحتاجه سيده، أو أحد أبنائسه، أو أتباعأسه، في أمسر طسارئ،

يجب إنجازه عألى وجه السرعأة. وقد ل يُمنح إجازة أو يوم راحة، وفي أحايين كثسيرة يبقى حسبيس المسنزل، عأاكفسا عألى خآدمسة

سيده، والعأتناء بمن حوله، ممنوعأا عأليه الخروج إلى فضاء الحياة النابض. يخبرنا السارد بذلك صراحة، شارحا طبيعة هذا

العمل بشكل مباشر: "الخدم يعملون منذ السساعأة السادسسة صسباحا وحستى العاشسرة ليل (...) سساعأات العمسل مرتبطسة بحاجسات

).263أفراد البيت. في أي وقت يحتاج أحدهم شيئا ل بد أن يكون الخادم عألى أهبة الستعداد".س (صا 

يحاول الكاتب شرح أسباب الشتباك المتأجج، الذي مصدره عأدم وجود الثقة بين المواطن والوافد، وتنسامي العلقسة

المتوترة بينهما. ويعبر عأن ذلك بحديث إحدى الخادمات الفلبينيات، الستي تشستكي من أن سسيدتها ل تمنحهسا إجسازة، ول تسسمح

لها بالخروج من البيت، مخافة ارتكساب أعأمسال فاحشسة مخلسة بالعسادات والتقاليسد: "حين طلبت من السسيدة الكبسيرة ذلسك جساءت

حجتهسا ب "من أين لي أن أضسمن، إذا تركتسك تخسرجين، أل ينتفخ بطنسك بعسد أشسهر؟!"، هي ل تعسرف أنسني لسو أردت لفعلت

ذلك هنا... في بيتها".  

تتجلى مصسسداقية الروايسسة في منح الخآسسر الفرصسسة ليتحسسدث عأمسسا يعتمسسل في دخآيلسسة نفسسسه، معسسبرا عأن آرائسسه تجسساه

مجتمعاتنا العربية؛ وهذا ما يجعلنسا نفهم الخآسر بصسورة أفضسل، فليس من الصسواب أن نتجاهلسه، وليس من الحكمسة أن نسسمع

أصواتنا فقط، دون اللتفات إلى استغاثات من طحنته الحياة بأنيابها الحادة. 

ل تكتفي "ساق البامبو" بتصسوير شسقاء الوافسدين في عأملهم، بسل تبسوح بعسدم أخآلقيسة هسذا الشستباك المسرعأب بشسكل

بيّن، حيث تفضح نظرة مجتمعاتنا الفوقية إلى العمال الجانب، القادمين من بلد فقسيرة. يتمثسل هسذا السسلوك المشسين، الغسريب

عأن ثقافة العرب الحقة السمحة، بالمعاملة الفظة، والستغلل البشع للخآر، حيث يوجسه لسه أربساب العمسل أو السزبن المحليسون

 في المطساعأم، الستي يعمسل فيهسا– كمسا تخبرنسا الروايسة –أقذع أشكال الشتم، والسباب، وسيل الهانات. وغالبا مسا يحسدث ذلسك 

الفلسبيون والهنسود. ولن الكساتب يسسعى لن يكسون موضسوعأيا وعأسادل في طرحسه، تسراه ل يتسوانى عأن الحسديث عأن الشسعور

العدواني، الذي يتولد في نفوس العمال الوافدين، فيجعلهم يفكرون في النتقام من المواطنين، كرد فعل عألى المعاملة المهينة،

الستي يلقونهسا منهم. فتسأتي الروايسة محملسة بصسور واقعيسة متوازنسة، تتعامسل ببراعأسة مسع الشستباك الجتمساعأي العسويص. هكسذا

يلخص الراوي حال بعض العاملين الجانب، وسسلوك كثسير من السزبن السذين:س "لهم أخآلق سسيئة بحسق. ل تعجبسني تصسرفاتهم

عألى الطلق، وفي الوقت ذاتسه، ل يعجبسني مسا يفعلسه العساملون في المطعم ردا عألى سسوء المعاملسة الستي يلقونهسا من البعض.

يسيء البعض هنا إلى أنفسهم بتعاملهم مع الخآر (...) كثيرا ما نسسمع نحن العساملين في المطبخ صسراخ أحسدهم عألى مسسؤول
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يبتكسر الكساتب لعبسة سسردية مساكرة، تجعسل القسارئ في حسيرة من أمسره: أهي روايسة كتبهسا السنعوسسي حقسا، أم أنهسا

ترجمت عأن اللغة الفلبينية؟! لكن القسارئ، حين يسدرك كنسه هسذه اللعبسة الطريفسة، ينظسر بعين الرضسا إلى النص السروائي، ومسا

عأليه إل أن يقر بقدرة الكاتب عألى التحكم بالعملية السردية،س وبذلك المكر المحبب، الذي افتتح به الكتاب. فالرواية تبدأ بسسسيرة

عأن المترجم، وكلمة منه في المقدمة، عألى أساس أن النص مترجم عأن تلك اللغة السيوية، وأن كاتبسه مسا هسو إل بطسل العمسل

 هوزيه ميندوزا. من شأن هذا المفتتح الشائق أن يفتح باب التساؤلت عألى مصراعأيه، وقد يوحي للقسارئ المستردد في–نفسه 

قراءته، بواقعية الحداث، وبأن بطلها حقيقي موجود بيننا، فها هو يسرد حكايته الطويلة باسسمه، معسبرا عأنسه بضسمير المتكلم.

هذه الواقعية تمنح العمل مصداقية، يسلم بها القارئ دون طول تفكير.

تقوم العملية السردية، في "ساق البامبو"، عألى حشد عأناصر فنية، تغني الفضساء السروائي، وتسسمح بتسدفق الحسداث

في مسارات زمانية ومكانية متباعأدة، تتنقسل بين خآطوطهسا شخصسيات متنوعأسة، تتحسرك جالبسة معهسا همومهسا ومطامحهسا، في

 نزيف درامي متسارع اليقاع، تسيّره حبكة محكمة شائقة.

يرسسم المؤلسف شخصسياته بشسكل منضسبط وفاعأسل، فسنراه يسسبر عأوالمهسا الداخآليسة، نافسدا إلى أعأماقهسا، ليقسف عألى

مكابداتها في طريق الحياة الوعأرة، وهواجس قلقهسا المسأزوم. ونسرى اعأتنساء كبسيرا بشخصسية البطسل السرئيس، يعسادل إشسكاليته

 فقسط، بسل تجاوزهسا منغمسسة في معضسلة– هوزيسه وعأيسسى –المركبة، التي ل تقف عأند حدود اسميه المتنافرين لفظا ومعنى 

النتمساء إلى هويستين،س تتصسارعأان ضسمن عأمليسة انسدماج جدليسة، من شسأنها أن تنتج التسوازن النفسسي المشستهى. يشسدنا مسأزق

البطل، واشتباكه الداخآلي، والخارجي مع مجتمعيه، فنمضي قدما في استقصاء حركاته وسكناته، حاملين تعاطفنا مع مسا تلهج

به روحه في أزمته، الستي يتهيسأ للخسروج منهسا. وإذا تفحصسنا الشخصسيات من ناحيسة مصسداقيتها الفنيسة، ومسبررات سسلوكاتها،

نجسدها تمثسل حسالت تعسبر عأن منبتهسا الطبقي، وموقعهسا الجتمساعأي، ومنطلقاتهسا الفكريسة والثقافيسة المتنوعأسة. ومسا أم البطسل

السرئيس، وخآالتسه، وجسده الفلبيسني، إل مثسال عألى براعأسة الكساتب في رسسم هسذه الشخصسيات بأشسد حالتهسا دراميسة، وأفظعهسا

ضراوة في اشتباكاتها.

ل شك أن سعود السنعوسي، بعمله الجميل "ساق البامبو"، قد حقق فتحا جديسدا في مسسار الروايسة العربيسة الحديثسة،س

ملمسا قضايا معقدة، تدخآل في أتون الشتباك الدائر في الحياة اليومية، ليس فقط في المجتمعات العربية الخليجية، بسل أيضسا

في بلد نائية في أقصى أطراف الرض، بلد لم تعد غريبة، بالنسبة إلى القارئ العربي، بفضل هذه الرواية. 
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