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� أكادميي عراقي مقيم في أمريكا.

الكنــز فـي "حكايـة الّلْقَيـة"
للقاص زيد مطيع دماج

ت��ت��ك��ئ ح��ك��اي��ة ال��ك��ن��ز ع��ل��ى رص���ي���د ض��خ��م من 
الكنز  إل��ى  احلاجة  أن  ويبدو  الشّيقة.  احلكايات 
فطرة تكمن في أعماق اإلنسان؛ إذ كثيراً ما يكون 
تعلّق  ما  وإذا  م��اّدي��اً.  كنزاً  منة  أكثر  معنوياً  الكنز 
ينجح  أن  بإمكانية  وآم���ن  بالكنز،  اإلن��س��ان  بصر 
دافعاً  يضمن  حينذاك  فإنه  عليه؛  احل��ص��ول  ف��ي 
خصبة  حافلة  ح��ي��اة  على  يحفزه  وم��ه��م��ازاً  ق��وّي��اً 
حوار  وعبر  األم���ل.  الكنز/  إل��ى  طريقه  ف��ي  وه��و 
مازالوا  كثيرين  وأصدقاء  معارف  مع  لي  شخصّي 
الرغم  على  ما،  ي��وٍم  في  كنزاً  يجدوا  بأن  يحلمون 
ما. ح��ّد  إل��ى  ميّسرة  حياة  يعيش  بعضهم  أّن  م��ن 

احتضنتها  ال��ت��ي  ال���لُّ���ْق���َي���ة")1(،  "ح��ك��اي��ة  وحت��ي��ل 
اليمنّي  للقاص  مياسة"،  البنت  "أح��زان  مجموعة 

احلكايات؛  من  النمط  هذا  إلى  دّم��اج،  مطيع  زيد 
إذ ال ريب في أن فكرة العثور على كنز كانت تعيش 
في أعماق بطل القصة، لذلك فإّنه عانق املستقبل 
"أت��اح له ضوء القمر املتقّطع بفعل  وآمن به، حني 
السحب السابحة في الفضاء أن يرى هذا الشيء 
الصلب. عرته دهشة وانبهار، وبدأت يداه تتفّقدان 
واألركان.  اجل��وان��ب  أملس  احل��ج��م،  مربع  معامله؛ 
ينّط من  لقّط  الشيء رس��م  ذل��ك  انتباهه في  ش��ّد 
وشاربه  ال��ب��ّراق��ة،  ال��ام��ع��ة  بعينه  دائ�����رة،  داخ���ل 
بيديه  إليه. مسح  ينظر  املدببة،  الواقف بشعيراته 
بذلك  العالقة  ال��ق��ذرة  امل��خ��لّ��ف��ات  وب��ع��ض  األت��رب��ة 
فجأة  صرعته  وق��د  يفكر،  وجلس  الصلد،  الشيء 
إنه  والتحّقق؛  املنال  قريبة  أصبحت  أح��ام  موجة 

�سربي م�سلم�
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محكم  احلجم  متوسط  في صندوق  كنز  با شك 
اإلقفال، ليس له أقفال ظاهرة وال منافذ واضحة، 
ال��ف��راع��ن��ة ف��ي اجليزة")2(. ك��أن��ه ه��رم م��ن أه���رام 

ويعي القاص دور الفضاء القصصّي في تأصيل 
ال��ق��ص��ة وم��ن��ح��ه��ا ال��ط��اب��ع ال��ي��م��ن��ي اخل����اص، عبر 
في  الرئيس  للحدث  واملكانية  الزمانية  الركيزتني 
القصة، وهو خروج بطل القصة من قريته من أجل 
احلصول على قدحني من الذرة ُقرضة. وقد انتقى 
القصصّي  حلدثه  تاريخياً  مهاداً  دم��اج  مطيع  زيد 
في  الدقة  وجه  وعلى  القريب،  املاضي  إلى  ينتمي 
القصة:  استهال  منذ  ه��ذا  نفهم  اإلم���ام،  عصر 
األمير،  دار  وأم��ام  املدينة،  أزق��ه  في  كثيراً  "تسّكع 
فيها  يطلب  ال��ت��ي  مراجعته  على  اإلف����ادة  ينتظر 
قدحني من الذرة ُقرضة. نفد ما بحوزته من الزاد، 
وباده بعيدة، وهو ال يعرف أحداً سوى صداقات 
عابرة كّونها مع جموع مثله )ُمراِجعة(، فقيرة تطلب 
تهدف  لم  القصة  أّن  بيد  األم��ي��ر")3(.  من  القرضة 
بل  وحسب،  احلقبة  تلك  طبيعة  عن  الكشف  إل��ى 
في  مقروءة  القصة  يجعل  إنسانياً  حساً  تضّمنت 
التاريخي  الهاجس  ف��إّن  لذلك  وم��ك��ان؛  عصر  كل 
تضّمنته.  ال��ذي  اإلنساني  الهّم  أم��ام  يخفت  فيها 
يفرض  اليمنية  البيئة  إلى  املنتمي  املكاني  واملهاد 
عندها  توقفت  ال��ت��ي  األم��ك��ن��ة  طبيعة  عبر  نفسه 

اليمنية في  املدن  يرسم صورة  وهو  القاّص  ريشة 
وإليها،  منها  السير  وط��رق  القريب،  املاضي  ذل��ك 
التعبيرات  في  أحياناً  الشعبية  املفردات  مستثمراً 
ي��ف��ّس��ر بعض  أن  إل���ى  ع��ن بعضها، مم��ا اض��ط��ّره 
معاني هذه املفردات في هامش الصفحة. "وكانت 
ال��س��ي��ان��ي ت��ُع��جُّ ب��ال��ق��واف��ل، ف��ق��د أص��ب��ح��ت محطة 
للتجارة، لكونها تقبع مبوقعها في أسفل نقيل )وهو 
الطريق الصاعد الوعر إلى اجلبل( ال�َمْرَحل )وهو 
باحلجارة  درج��ات��ه  املعّبدة  باحلجارة(  منه  املعّبد 
من  والصاعدة  الهابطة  طريقه  وامللتوية  السوداء، 
برحابة  السياني  ومتتاز  الكبير.  اجلبل  قمة  وإل��ى 
حمل،  مبا  اجلمل  ت��ؤوي  التي  الواسعة  سماسرها 
أتعاب  تزيل  أخرى  والقهوة وخدمات  ال��زاد  وتقّدم 
وبالعكس")4(. إلى صنعاء  الطويل من عدن  السفر 

 وألّن القصة تنطلق إلى رحاب إنسانية واسعة، 
فإّن هذا التأصيل املكاني والزماني يبدو وكأنه هدف 
القارئ يستنتج دون ترّدد،  أّن  عرضّي للقصة، مع 
اليمني  اإلنسان  أن  للقصة  األول��ى  السطور  ومنذ 
بها  االنغمار  العيش حّد  لقمة  آنذاك  تشغله  كانت 
واالقتصار عليها، فهي كّل هّمه وطموحه زمن عهود 

االستغال والتحّكم حّد القهر. 
إحداهما  دالل��ت��ان،  اللُّْقية"  "حكاية  ف��ي  وللكنز 
رمزية، واألخرى فنّية. فأما الداللة الرمزية فإنها 
تبرز مرادفة لألمل واحللم، اللذين يحّركان اإلنسان 
بحيث يتجاوز ذاته ويتغلب على كل متاعبه ويصبح 
الصعوبات.  واح��ت��م��ال  ال��ت��ح��ّدي  على  ق���درة  أك��ث��ر 
لقد امتألت روح بطل القصة تفاؤالً وعزماً، حتى 
يدخل  "ل��م  وتعبه.  وخوفه  آالم��ه وجوعه  نسي  إن��ه 
إلى  املؤّدية  الطريق  إلى  أدراج��ه  املدينة، فقد عاد 
يعانيه من اجلوع واإلجهاد. حتّمل  ب��اده، رغم ما 
اجلوع والتعب وهو مكّب على الطريق يكاد يلتهمها 
معرفته  وبقدر  اإلم��ك��ان،  بقدر  حتاشى،  التهاماً. 

يعي القاص دور الفضاء 
القصصّي في تأصيل القصة 

ومنحها الطابع اليمني 
الخاص، عبر الركيزتين 

الزمانية والمكانية للحدث 
الرئيس في القصة
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املأهولة،  الطريق  ف��ي  السير  القصيرة،  للطريق 
حتّمل  ال��س��وداء.  باحلجارة  املعّبدة  القوافل  طريق 
أن��واع��اً م��ن امل��ش��اق وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي أدم���ت قدميه 
الصغيرة  والصخور  األش���واك  أث��ر  من  احلافيتني 
املدببة")5(. ومن هنا فإّن كل إنسان يحتاج إلى فكرة 
الكنز؛ فإذا عاشت في داخله فإنها تبّرر كّل أعباء 
احلياة وجتعله يحّس بقدرة سحرية مضافة وطاقة 
هائلة، كما أحّس بطل "حكاية اللقية" حني "حشر 
املتسخ  املغبر  نومه  كيس  في  الكنز  الشيء/  ذل��ك 
ل��م متنعه أجراس  ووض��ع��ه حت��ت ك��وع��ه األي��س��ر. 
اجلمال املعلقة على أعناقها، والتي ترّن بأصواتها 
املزعجة، عن التفكير والنوم. كان وجًا خائفاً من 
أن يكشف أمره وسّره أحد من نزالء السمسرة")6(.

وأّما الداللة الفنية للكنز في هذه القصة فإنها 
بعنوانها،  واس��ت��أث��رت  ال��ق��ص��ة،  أواص����ر  انتظمت 
ومن���ت ب��ن��م��ّو أح��داث��ه��ا، وأوص��ل��ت��ه��ا إل���ى خامتتها. 
الذي  "الكنز  ب��أّن��ه  "ال��لّ��ْق��َي��ة"  لفظ  ال��ق��اص  ويفّسر 
وحتاك  القدمية،  اخل��رائ��ب  ف��ي  فجأة  عليه  يُعثر 
حوله عدة أساطير وحكايات")7(. واستطاع القاّص 
الكنز في ذات بطل  أن يوقظ هاجس  عبر قّصته 
القصة وقارئها على حّد سواء؛ إذ فتح باب الفأل 
أزمة  انفراج  باجتاه  القارئ  توّقعات  وقاد  احَلَسن، 
بطل القصة، السّيما أنه جنح في إيصال الكنز إلى 
أسرته، وإْن "خابت آمال وأحام الزوجة، لفشله في 
انبهرت  لكّنها  األمير،  من  القرضة  على  احلصول 
مبا هو أهّم من ذلك؛ مبا حمله معه وطرحه أمامها 
ال��ذي يبهر األبصار  ال��ش��يء/ الكنز  م��زه��ّواً، ذل��ك 
األبناء  وجت��ّم��ع  احل���واس.  وجميع  األف��ئ��دة  وينعش 
إلى ذلك الشيء/  أّمهم بشغف  حوله يتطلعون مع 
إلى  األّم  قامت  أن  بعد  القلوب  خلب  ال��ذي  الكنز 
الصبل  باب  وهو  الوحيد،  املنفذ  بإغاق  احلكيمة 
وما  واحل��س��دة -  الفضولّيني  م��ن  خ��وف��اً  )ال��ك��وخ( 

أك��ث��ره��م ف��ي ال��ق��ري��ة! ع��ود ف��ي ع��ني احلسود")8(.
ولو كّنا نقرأ حكاية شعبية الستطعنا أن نحدس 
بخامتة  فاجأنا  القاّص  أن  بيد  السعيدة؛  خامتتها 
من نوع آخر، "فاندفع نحو فأس غليظة وانهال على 
دّكاً.  يدّكه  متوحشة  بضربات  الكنز  الشيء  ذل��ك 
تبعثر ذلك الشيء/ الكنز رماداً، ُفتات فحم أسود، 
نصف  وأجسامهم  األطفال  ووج��وه  وجوههم  على 
العارية. نظر األطفال بعضهم إلى بعض ضاحكني 
لهذه اللعبة اجلديدة التي لم ميارسوها من قبل مع 
أقرانهم في ساحة القرية. وضحك األب واألم أيضاً 
من أعماق قلبيهما؛ لكنه كان ضحكاً كالبكاء")9(. إّن 
هذه اخلامتة املؤملة تضّم هذه القصة إلى منط من 
قصص العودة اخلائبة )وهو اسم مقترح لها(، وهي 
التي يعود فيها اإلنسان محبطاً وإلى النقطة ذاتها 
التي بدأ منها، حيث يكمل فيها البطل دورة كاملة 
بأّول  تذّكرنا  اخلامتة  ه��ذه  ومثل  إجن��از.  أّي  دون 
به  وأعني  إلينا،  متكامل وصل  إنسانّي  أدبي  عمل 
ملحمة "جلجامش" اخلالدة، التي تنطوي على رحلة 
الوصول  ف��ي  حلمه  ب��اجت��اه  أوروك  م��ن  جلجامش 
إلى سّر اخللود، ولكنه يعود خائباً إلى أوروك مرة 
النبات الذي يعيد الشيخ إلى صباه  أخرى، وحتى 
تختطفه منه األفعى وتلتهمه وتختفي، "وعند ذاك 
جلس جلجامش وأخذ يبكي حتى جرت دموعه على 

لم تهدف القصة إلى الكشف 
عن طبيعة تلك الحقبة 
وحسب، بل تضّمنت حسًا 
إنسانيًا يجعل القصة مقروءة 
في كل عصر ومكان
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وجنتيه وكلّم أورشنابي )املاح( قائًا: من أجل من 
استنزفت  من  أجل  ومن  ي��داي؟  كلّت  أورشنابي  يا 
دم قلبي؟ لم أحقق لنفسي مغنماً أجل، لقد حّققت 
املغنم إل��ى أس��د ال��ت��راب")10(؛ وم��ا أس��د التراب إال 
األف���ع���ى. وف���ي رواي����ة "ال��ش��ي��خ وال��ب��ح��ر" ألرنست 
العجوز،  الرواية  بطل  "سنتياغو"،  ينجح  همنغواي 
يَر أطول  لم  التي  الكبيرة  في أن يصطاد السمكة 
في  أيضاً  ينجح  وهو  في حياته،  وزن��اً  وأثقل  منها 
أن يوصلها إلى ساحل البحر، ولكّنها كانت مجرد 
"عمود فقري ضخم طويل أبيض ينتهي بَذنٍَب هائل 
يرتفع ويتمايل مع املّد، بينما كانت الريح الشرقية 
لعب سّر  وقد  امل��رف��أ")11(.  عند مدخل  البحر  تثير 
اخللود في ملحة "جلجامش" والسمكة الكبيرة في 
"الشيخ والبحر"، ومثلهما اللُّْقيَة في "حكاية اللُّْقية"، 
دور الكنز الذي يلهب حماس البطل باجتاه حتقيق 
الهدف؛ ولكّن النهاية تأتي مخّيبة لآلمال. وال جند 
مثل هذه العودة اخلائبة في "أوديَسة" هوميروس، 
وقبلها في "إلياذته"؛ إذ على الرغم من أن يوليسيس 

يخرج من مدينته )إيثاكا( إلى حرب طروادة مرغماً، 
إذ لم تنفعه حيلته واّدعاؤه اجلنون؛ إال أنه يخوض 
أسوار  يفتح  كي  ط��روادة  ويحتال بحصان  احل��رب 
بعد  إيثاكا منتصراً  إلى  يعود  ثم  املدينة احملاصرة 
مما  شيئاً  يفقد  فا  التجارب،  من  عاماً  عشرين 
)بنيلوب(  املخلصة  زوج��ه  إليه  وتعود  ميلكه،  ك��ان 
لنا  يحّق  وهنا  )ت��ل��ي��م��اك()12(.  الشاب  ول��ده  ومعها 
طبيعة  إل��ى  أق��رب  العودتني  أّي  تُ��رى  نتساءل:  أن 
اإلنسان  والسّيما  فيها،  اإلن��س��ان  ومصير  احل��ي��اة 
ال��ع��ودة اخل��ائ��ب��ة، وه��ي مسألة جديرة  إن  ال��ف��رد؟ 
وخامتتها،  احلياة  روح  إل��ى  أق��رب  تبدو  بالنقاش، 
إذا ما أخذنا إجنازات اإلنسان فيها على الصعيد 
بذل اجلهد  يعقب  ال��ذي  ما  إذ  البحت؛  الشخصي 
والتعب واحللم واآلمال البّراقة؟ أال ينتهي عنفوان 
اإلنسانية  اخلامتة  برماد  األمنيات  واتقاد  احللم 
ولكننا  خ��اص��ة؟  ال��ذات��ي  الصعيد  وع��ل��ى  البائسة 
سرعان  م��ج��ّردة  بفكرة  املصير  ه��ذا  م��ن  نحتمي 
للجهد  املعنوية  النهاية  وهي  الهواء،  في  تطير  ما 
البشري، السّيما إذا ما صبت تلك النهاية املعنوية 
اإلنسانّي. النوع  خدمة  في  النسبّي  الطابع  ذات 

فنّية  أداة  كان  اللُّْقَية"  "حكاية  في  -إذاً-  فالكنز 
شّدت أطراف هذه القصة القصيرة ومنحتها طاقة 
أكبر على التشويق وجذب القارئ إلى عالم القصة. 
صحيح أّن هذه العودة اخلائبة لبطل القّصة منحتها 
حّساً إنسانّياً ورؤية شمولية لطبيعة اجلهد البشري، 
اإلنسان احل��اّد حلياته، ذلك  بوعي  أنها تشي  بيد 
في  البسيطة  وقناعته  بفرحه  أط��اح  ال��ذي  الوعي 
بنهايات سعيدة  دائماً  ينتهي  الذي  الشعبي  القّص 
ويستقّر  يسعد  وجتعله  بُْغَيته  إل��ى  البطل  تُ��وص��ل 

إّن القارئ يستنتج دون 
ترّدد، ومنذ السطور األولى 
للقصة، أن اإلنسان اليمني 
كانت تشغله آنذاك لقمة 
العيش حّد االنغمار بها 

واالقتصار عليها، فهي كّل 
هّمه وطموحه زمن عهود 

االستغالل والتحّكم حّد 
القهر
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كانت  وإن  ونبات(، حتى  ثبات  )يعيش في  ويتوازن 
هذه السعادة، وذلك االستقرار على صعيد احللم 
ومن باب التمنّي الذي يعّبر عنه الفّن واألدب أصدق 
تعبير. إنها ضريبة الوعي الباهر واملعرفة املضيئة 
التي سلبت اإلنسان بقدر ما أعطته، فما عاد ثمة 
شيء يرضي طموحه فيستقّر إليه. بيد أن اإلنسان 
-أّي إنسان- يحتاج إلى كنزه اخلاص الذي يتجّدد 
حماسه من أجل الوصول إليه. وإذا كان بطل "حكاية 
اللُّْقَية" للقاص زيد مطيع دماج، قد أخفق في حيازة 
امتاك  ييأس من  لم  مّنا  كثيراً  ف��إّن  امل��اّدي،  كنزه 
كنزه األثير، سواء أكان ذلك الكنز ماّدياً أم معنوياً. 
وهذا اإلحساس املهّم هو الذي مينحنا قدرة سحرية 
وتقلّباتها. نزواتها  وتقّبل  أعباء احلياة  على حتّمل 

استطاع القاّص عبر قّصته 
أن يوقظ هاجس الكنز في 
ذات بطل القصة وقارئها 
على حّد سواء؛ إذ فتح باب 
الفأل الَحَسن، وقاد توّقعات 
القارئ باتجاه انفراج أزمة 
بطل القصة


