دراسات

«حموى زين» ..حتمية طبقية وقانون جائر

قراءة سردية لرواية «طعم أسود ..رائحة سوداء»

�صباح الإرياين



مدخل:
بعد قمت� � ��ي اليمن ف� � ��ي األدب الواقعي اليمني:
محم� � ��د عبد الول� � ��ي ,وزي� � ��د مطيع دم� � ��اج ,ظهرت
أس� � ��ماء عدة كتبت وعبرت عن الكثير من الظواهر
االجتماعية.
يعد الروائي علي املقري من أبرز هذه األسماء،
والذي أثار بروايته« :طعم أس� � ��ود رائحة س� � ��وداء»
الكثير من التس� � ��اؤالت ،س� � ��واء على مس� � ��توى رقعة
الوطن أم في األوطان املجاورة.
()1

تس� � ��اؤالت تغوص في حيز املخفي في قاع راكد،
حتاول األع� �ي��ن واأليدي أن تراه أو تالمس� � ��ه ،لكنه
متش� � ��ابك بطحالب صمغية تنزل� � ��ق وتتلوى مخفية
احلقائق في سدنها الراكد املعتم.

ولنق� � ��ل بصدق :هذا هو املجتم� � ��ع اليمني بفئاته
وآفات� � ��ه .وإحدى فئاته« :األخ� � ��دام» ،مبرارة أقولها؛
لكني مجبرة على اس� � ��تخدام هذه التسمية ،إليضاح
النص.
أما اآلفة فليس� � ��ت هم ،بل رؤيتنا لهم وما نطلقه
عليه� � ��م من تس� � ��مية .وال ش� � ��ك أن لهذه التس� � ��مية
داللة كبيرة عل� � ��ى ال جتانس املجتمع ،وحدة فوارقه
الطبقية .والس� � ��ؤال الذي أثارني حني رؤيتي لعنوان
الرواي� � ��ة هو :هل حقا يزخر مجتمعنا بس� � ��ادة بيض
ليكون هناك خدام سود؟
س� � ��ؤال مغيظ أيضاً؛ ألن معنى ه� � ��ذا أن هناك
ظاهرة ش� � ��اذة تفرض نفس� � ��ها داخل املجتمع الذي
تنص إحدى مواده الدس� � ��تورية عل� � ��ى أن «املواطنني
سواس� � ��ية» .قادني السؤال األول إلى سؤال ثان :هل

 قاصة وشاعرة من اليمن مقيمة في السويد.
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لهذه الظاهرة الش� � ��اذة أن تتحول إلى خلل نس� � ��قي
داخل البن� � ��اء االجتماعي ،مبا في� � ��ه البنية الثقافية
نفسها؟
وه� � ��ل ه� � ��ذا ه� � ��و املجتم� � ��ع اليمن� � ��ي :مجتمع ال
متجانس؟
وه� � ��ل رؤي� � ��ة هذا اخلل� � ��ل يعك� � ��س رؤى تاريخية
مس� � ��تقبلية أخ� � ��رى لهذا املجتمع من ش� � ��أنها إما أن
تزيد م� � ��ن حدة ال جتانس� � ��ه وإما أن تدع� � ��م الرؤى
املطروحة ملعاجلته؟
تساؤالت طرحتها الرواية بشكل سردي روائي،
وأطرحه� � ��ا هنا مس� � ��تخدمة التحليل االجتماعي في
قراءة اآلداب والفنون.
حس� � ��ب املقولة «األينشتاينية» تس� � ��ير األجسام
والظواهر في م� � ��دارات منحنية ,وهذا يجعلها تغير
مساراتها واجتاهاتها .وهذه النظرية النسبية ميكن
تطبيقها عل� � ��ى الظواهر الال اجتماعي� � ��ة ،وكما هو
ح� � ��ادث فعال؛ فلو عمقنا الرؤية في املجتمع اليمني،
كم� � ��ا أوضحت� � ��ه الرواي� � ��ة ،لوجدنا أن هن� � ��اك خطاً
مس� � ��تقيماً ثابتاً ل� � ��ه بداية ونهاي� � ��ة ...ظواهر تكمن
في الق� � ��اع ،وظواهر تكمن في القم� � ��ة وبينهما هذا
املدى الثابت الذي يحد من تس� � ��ارع احلركة ,مبعنى
سوسيولوجي التغيير.
وبعك� � ��س ذلك ه� � ��ي املجتمعات التي تس� � ��ير في
عملي� � ��ة التغيير وفق عمليات دائري� � ��ة انحنائية متر
بصراعات طبقية صحي� � ��ة تطيح كل واحدة منها با
ألخرى ،إال أن هذه الدورات ليست النهائية ،وليست
ثابتة ،كما قد يكون التغير بخط مستقيم.
ول� � ��و رصدت عملية التغير ف� � ��ي املجتمع اليمني
لوجد هناك خلل نس� � ��قي داخل البنية ال شك سببه
اخللل الوظيفي في البنى االجتماعية واالقتصادية
والسياسية .هذا اخللل في الوظائف ال شك يعكس
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نفس� � ��ه بش� � ��كل أو بآخر ف� � ��ي تفتت الوح� � ��دة الكلية
للمجتمع وعدم جتانسها.
فالبنى االجتماعية تكون متجانس� � ��ة حني تدمج
جماعاتها الصغيرة في وحدة كبرى ،ومن ثم متتلك
أدوارها ووظائفها داخل تلك الوحدة .وتلك الصورة
غي� � ��ر متواج� � ��دة في املجتم� � ��ع اليمن� � ��ي؛ فهو يحوي
جماعات وفئ� � ��ات صغيرة مح� � ��دودة احلراك ,وفي
الوقت نفس� � ��ه تتواجد جماعات أكبر وأقوى تفرض
هيمنتها وس� � ��يطرتها عل� � ��ى القن� � ��وات االقتصادية،
بحيازته� � ��ا مللكيات كبي� � ��رة ورأس مال اليش� � ��غل في
اقتصاد الوحدة الكبرى للمجتمع ،وبالتالي ال يحدد
نوعية إدارته.
فاملجتمع اليمن� � ��ي يحوي ارتكازاً قبيلياً في كثير
من املناطق ال يتسم بنمطية اقتصادية محددة .كما
يحوي متركزاً سياسياً شبه مديني في املدن الكبرى،
ولكنه خ� � ��ال من قواع� � ��د قاعدية لبني� � ��ة اقتصادية
حتتي� � ��ة .ولهذا أطلقت علي� � ��ه «مجتمع ال متجانس»،
من حيث وحدته املجتمعية وتفاوته النس� � ��قي ما بني
قمة وقاعدة بينهما تظهر تقسيمات ال منطية وغير
موصوفة.
في ق� � ��اع هذا الالجتانس من الطبيعي أن تظهر
فئة مهمشة منفية كفئة «األخدام».
يقول الروائي علي املقري في أحد حواراته:
«األخ� � ��دام ليس� � ��وا أي� � ��ة فئ� � ��ة أو أي مجتمع» .
ويواص� � ��ل« :ميكن القول إنهم حالة إنس� � ��انية نادرة،
وتاري� � ��خ هائ� � ��ل من التم� � ��رد واجلمال والف� � ��ن ،ولهم
حياته� � ��م اخلاص� � ��ة ،على رغ� � ��م كل قهري� � ��ة التمييز
العنص� � ��ري والتهميش والفقر .حي� � ��اة تبدو متجاوزة
ومغايرة للس� � ��ائد وثقافته العنصرية واملكرسة عبر
التاريخ»(.)3
()2

وبالفع� � ��ل ،من املمكن من الناحية االجتماعية أن
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نقر أن هناك فئة مهمشة تواجدت على مدى تاريخ
ال يقل عن خمس� �ي��ن عاماً وإن زاد وهذه الفترة التي
حددناها ه� � ��ي فترة عمر الثورة اليمنية والتي وضع
فيها دستور تنص إحدى مواده القانونية :على كفالة
«املساواة لكافة الفئات االجتماعية».
ورغم ذلك جتذر تهميش هذه الفئة وعمق نفيها
لتصبح كما هي في نظر الراوي ،حالة إنسانية عامة
يجب النظر إليها بل والعمل على دمجها في النسق
االجتماعي.
لكن الروائي علي املقري يجيب على هذه الفكرة
بتساؤل يطرحه في أحد حواراته:
«هل لألخدام هوية ليتم دمجهم؟ وأين يوجدون
في ه� � ��ذه التركيبه االجتماعية ويقينيتها؟ أين تكمن
روحهم احلرة في هذا النفي التاريخي الطويل ،نفي
الفكرة! نفي الهوية!؟».
وبنفس� � ��ه يجي� � ��ب ف� � ��ي م� � ��كان آخ� � ��ر« :األخدام
يواجهون ممارس� � ��ات عنصرية م� � ��ن غالبية املجتمع
اليمني ،فيعيش� � ��ون في جتمعات منبوذة ومعزولة ال
يتمتعون فيها بأدنى حق� � ��وق ,حتى تلك التي حصل
عليها أسالفهم العبيد في كثير من البلدان ،والذين
يش� � ��بهونهم بالسمة الس� � ��وداء ,وهي سمة تظهر في
ح� � ��ال األخدام كمبرر عنص� � ��ري لنفي أصحابها من
الوطنيه وحق املواطنة واملساواة ,بل تتحول إلى شبه
يقني معرفي ينحو في اجتاه األس� � ��طورة واخلرافة,
كالقول إنهم ليس� � ��وا من البشر أو أنهم عصيون على
النظاف� � ��ة ,وأن ال� � ��دود يعقبهم ف� � ��ي أي وعاء يأكلون
فيه.
أما مت� � ��رد األخدام وس� � ��لوكهم الغج� � ��ري املميز
فإنه يصاحب القول عن كس� � ��رهم للقيود األخالقية
وحتررهم اجلنسي»(.)4
واألخدام ليس� � ��وا هم خدم البيوت ،كما قد يبدو

مل� � ��ن ال يع� � ��رف التركيبة االجتماعية ف� � ��ي اليمن؛ إذ
حتى هذا النوع من اخلدمة هم مبعدون منها بحكم
املوروث التقليدي املمتد واحملكي عن جناستهم كما
سبق الذكر.
يحاول ال� � ��راوي علي املقري ف� � ��ي أحد حواراته
تق� � ��دمي تعريف موضح ع� � ��ن «األخ� � ��دام» ،لكنه يقر
بصعوبة ذلك ،إذ يقول:
«من الصعب تق� � ��دمي تعريف واحد عن األخدام
ف� � ��ي اليم� � ��ن ،كالقول إنه� � ��م اخلدم الفق� � ��راء الذين
يقوم� � ��ون بتنظيف القاذورات واألوس� � ��اخ في خدمة
للميسورين واألغنياء ،أو أنهم إذ يعيشون في هامش
القرى واملدن ميتازون بلون جلودهم السوداء»(.)5
هل هؤالء ه� � ��م األخدام -إذاً -مواطنون س� � ��ود
البشرة يقومون بأعمال النظافة ال مجال النخراطهم
في أي نش� � ��اط مقبول من الفئ� � ��ات األخرى! كما ال
مجال ملمارستهم مهن قد تسمهم باحترام غيرهم؟
«نش� � ��تي من يحترمنا كما نحن ،يحترم ثقافتنا،
يحترم لوننا ،طعمنا األسود»(.)6
هذا ما يطلبه س� � ��كان «محوى زين» على لس� � ��ان
إحداه� � ��م (بهجة) .فمن هم «األخ� � ��دام» إذاً ،إن كان
الس� � ��ارد بنفسه قد قال إنهم «ليسوا اخلدم ,وليسوا
أية فئة أو مجتمع»()7؟
لك� � ��ي نضع صورة أوضح ملا طرحه الروائي علي
املقري عن هذه الفئة التي ليس� � ��ت نتاج خيال أدبي
محض ،بل واقع اجتماعي مجسد وموجود ،ارتكزنا
على عاملني رئيسيني في دراسة هذه الرواية (طعم
أسود ...رائحة سوداء) .هذان العامالن هما :املنحى
التاريخي ،واملنحى القانوني.
متركز هذين الش� � ��قني في الدراس� � ��ة ال ينفي أن
الراوي قد استند في سرده على اجلانب الثقافي مبا
يحويه من أعراف ومقوالت متداولة وأغان وأهازيج
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ش� � ��عبية ,وحتى الطقوس التي متارس� � ��ها هذه الفئة
في حياتها وس� � ��لوكها اليومي ،في أفراحها وألعابها
وأحزانه� � ��ا ...ال تبعد عن الواقع كثيراً ،وإن تداخلت
معها احلبكة الدرامية الالزمة ألي عمل روائي.

السرد ومفاهيمه املكرسة في كل اجلوانب .فاحلب
مث� �ل � ً
ا لم يعد محركاً أو دافع � � �اً للفعل املتمرد ،وإمنا
اجلس� � ��د .خيط رائحته هي الت� � ��ي تقود إلى التضاد
وبالتالي املضي في احلرية»(.)9

أما اجلنس فقد استخدمه في الرواية كمحرك
أساسي لعالقات إنس� � ��انية خارجة مبمارسته كفعل
عن وظيفته كلذة أو وسيلة لإلجناب .بل إن اجلنس
في رواية «طعم أس� � ��ود ...رائحة سوداء» هو حتقيق
لل� � ��ذات ,ومحاولة لنس� � ��يان ه ٍّم .وال� � ��زواج هو طلب
لالعتراف بهوية أناسية ,واستبدال القيمة الفردية
لإلنس� � ��ان بقيمة ومكانة أوس� � ��ع؛ «الدكتور سيتزوج
جمعة»(.)8

ويتس� � ��اءل الراوي« :هل استطعت فع ً
ال حتقيق
م� � ��ا أردت؛ أن أق� � ��دم نص � � �اً غي� � ��ر مغلق ف� � ��ي إطار
مرجعية مختلف� � ��ة ,وإن بدت تس� � ��تذكر في إطارها
املاضي؟»(.)10

وهكذا يصبح البع� � ��د االجتماعي ،بكل مفرداته
وعالئقه في هذه القراءة السردية ،هو املدخل الذي
ال ينفصل اجلنس فيه عن املنحى التاريخي للظواهر
املعرفية والقانونية لفئة مثل فئة «األخدام».
كل ه� � ��ذا اس� � ��تخدمه الروائي عل� � ��ي املقري في
الرواية ال ليش� � ��كل بناء س� � ��ردياً أدبياً متعارفاً عليه
ق� � ��د ال يتوافق مع عالم «األخ� � ��دام» الاليقيني وغير
احملدود ثقافة وحياة ...وكما قال بنفس� � ��ه في أحد
نصوصه« :فمع هذا العالم ال ميكن اتباع مس� � ��ارات

البعد االجتماعي ،بكل مفرداته
وعالئقه في هذه القراءة
السردية ،هو المدخل الذي ال
ينفصل الجنس فيه عن المنحى
التاريخي للظواهر المعرفية
والقانونية لفئة مثل فئة
«األخدام»

وهو بالذات الهدف من هذه القراءة .كيف عمد
الروائ� � ��ي علي املقري إلى أن يقدم نصا س� � ��ردياً ذا
مرجعي� � ��ة ال مألوفة لهذا العالم الال مألوف بجذوره
وثقافته وخلفيته وتاريخه؟
ال ب� � ��د لتق� � ��دمي ه� � ��ذا العالم من االقت� � ��راب من
مكوناته األساس� � ��ية .ومكونات أي جماعة إناس� � ��ية
هم ش� � ��خوصها .ل� � ��ذا من املهم أن يت� � ��م محورة هذه
الش� � ��خوص كما ش� � ��كلت في الرواي� � ��ة ،وكما مت فهم
هذه القراءة لها .شخوص «محوى زين» قسمت إلى
قسمني :شخصيات لها أدوار رئيسية ،وشخصيات
لها أدوار هامش� � ��ية؛ وإن كان واقعاً أن الهامشي هو
أيضاً الرئيسي في آن واحد وبالعكس.

�شخ�صيات رئي�سية:
الشخصية احملورية:
< الراوي« :عبد الرحمن» أو «األمبو» كما صار
متعارفاً عليه في «محوى زين» .واحد من آالف ذوي
املرجعي� � ��ة الرعوية أو القبائلية .لكنه ليس من الفئة
التي ال تنتمي إلى أية فئة كاملزاينة أو األخدام .أبوه
أحد اآلالف الذين هاجروا إلى الس� � ��عودية لتحسني
مس� � ��تواهم وأسرهم لكنهم لم يعودوا إلى تلك األسر
ولم يتحسن مستواها.
< «جمال� � ��ة» :فتاة من املزاين� � ��ة قتلت رجماً بعد
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إدانته� � ��ا من فقهاء القرية وش� � ��يوخها ،حلبلها بطفل
غير ش� � ��رعي ،مع جتاهلهم إدانة ش� � ��ريكها ،ألنه ال
ميت إلى الفئات الدنيا بصلة.
ُّ
< «الدغل� � ��و» :أخت جمالة وحبيبة األمبو ،الحقاً

هرب� � ��ت معه إلى «مح� � ��وى زين» :مس� � ��كن األخدام،
وشاركته احلياة فيه.
< «رباش العبد» :أحد سكان «محوى زين» ،اتهم
في قضية بدعوى خيانته لصاحب العمل ،ألنه أحب
ابنته .قضى في الس� � ��جن عشر سنوات وأطلق بعد
محاكمة صورية إلصابته باجلنون ،الذي لم يصبه.
< «ش� � ��معة» :أخت رب� � ��اش العبد .فت� � ��اة جميلة
مليئ� � ��ة باحلياة ,يرغب فيها كل م� � ��ن يراها .خصها
احلرت� � ��وش :فتوة احمل� � ��وى بحبه؛ لكنه� � ��ا غير قابلة
للتقييد .صاحبت األمبو وسواه ممن في احملوى.
< «عيش� � ��ة» :أحد س� � ��كان احملوى وأول من آوى
األمبو والدغلو بداخل احملوى.
< «سرور» :أخو عيشة ,أحد سكان «محوى زين»
املتنورين الرافضني .يعرف القراءة والكتابة .سجن
بتهمة ملفقة وأطلق بضمان ابن الش� � ��يخ الذي يعمل
عنده.
< «احلرت� � ��وش» :فتوة «محوى زي� � ��ن» وحاميهم.
عاهد نفس� � ��ه أ ّال يجوع واحد في «محوى زين» وهو
على قيد احلياة .تعلم القراءة والكتابة.
< «عب� � ��د الله» :ابن صاح� � ��ب املطعم الذي يعمل
في� � ��ه األمبو .من س� � ��كان مدينة تعز .اهت� � ��م بتاريخ
األخ� � ��دام وأح� � ��ب أن يت� � ��زوج بخادم� � ��ة ،لكنه خضع
لألعراف املتداول� � ��ة ولم يكن بق� � ��ادر على املواجهة
فاكتفى بالتعاطف الصامت.

الش� � ��رطة عنها ولم تعد إلى احمل� � ��وى ولم يعرف إن
كانت سجنت أم ال.

�شخ�صيات هام�شية:
< «زي� � ��ن» :رغ� � ��م موتها إال أنها ظل� � ��ت أهزوجة
احملوى بس� � ��بب جاذبيتها اجلنس� � ��ية لألمبو ،والتي
اس� � ��تغلتها في حتصيل مقابل إطعام س� � ��كان احملوى
به .وكذا سمي احملوى باسمها لكونها كانت املعيلة.
< «ليلى» ،و«التركي» :اللذان آويا األمبو والدغلو
ليلة هربهما.
< «الدكتور» :طبيب اعتاد عيادة احملوى وعالج
األطفال فيها .أغرم بجمع� � ��ة :فتاة احملوى ،وعلمها
التمريض ثم تزوج بها.
< «عبده عيش� � ��ة»« ,كاذية بنت املسفوح» ,و«ابن
ش� � ��موس» :أطفال ماتوا بسبب تفشي األمراض في
احملوى وعدم وجود رعايه كافية لهم.
باق
< «القيرع� � ��ي» ,و«عايش» :س� � ��جينان ,األول ٍ
في الس� � ��جن لعدم توفر ضمني ،والثاني قضى نحبه
في س� � ��احة الس� � ��جن حني أبلغ بتوقيع حكم اإلعدام
عليه وأطلق عليه الرصاص وهو جثة.
< «عت� � ��وس» :طف� � ��ل س� � ��جني في العاش� � ��رة من
عمره.
< «زيزفون»« ,العرطوط»« ,الغرنوط» ,و«جمعة»:
رجال ونساء من سكان احملوى.
< «العصفور» ,و«الزناط» :من مستجدي احملوى،
مهنتهما الغناء والتطبيل.
< «فارعة» و«نهود» :ابنة العصفور وزوجته.
< األب ,اجلد ,واخلالة «شموس» :أقرباء األمبو
عبد الرحمن ،مينيون هاجروا ولم يعودوا.

< «بهجة» :أحد س� � ��كان «محوى زين» من النساء
املتن� � ��ورات ,ناش� � ��طة سياس� � ��ياً .اختف� � ��ت بعد بحث
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املكان:

املنحى التاريخي:

لك� � ��ي يقرأ تاري� � ��خ اية جماعة بش� � ��رية ال بد من
حتدي� � ��د املكان الذي اس� � ��توطنته .و«محوى زين» ما
هو إال جزء من عالم أوس� � ��ع أس� � ��ماه سكان احملوى
«أمبو» ،وهو املكان األش� � ��مل في الرواية« .أمبو» هو
مدين� � ��ة تعز ،املدينة الثانية في اليمن .وال أس� � ��تطيع
التقرير إن كان الراوي قد اختارها عمداً لتوسطها
خارط� � ��ة اليمن .ومعنى الوس� � ��ط احتواء كل ما يأتي
م� � ��ن الفروع .ف� � ��إن كان «محوى الزين» قد توس� � ��ط
في وجوده فمعناه تنوعه وتع� � ��دد اجتاهاته وثقافته
وداللته ومعن� � ��اه .وبالتحديد :ف� � ��ي مدينة عصيفرة
اس� � ��تقام «مح� � ��وى زين» ،حتي� � ��ط به تل� � ��ة هائلة من
القاذورات واألوس� � ��اخ وبقايا املستنقعات .ببساطة:
هي منطقة موبوءة اس� � ��توطنها األمراض واألخدام.
وامل� � ��كان دالل� � ��ة واضح� � ��ة عل� � ��ى نوعية الس� � ��كنى.
«تفحصت عيوننا مكوناته� � ��ا املتداخلة من مخلفات
صفائح الزنك وأعواد األش� � ��جار النحيلة ,في شكل
غرف صغيرة ,تس� � ��ندها أعمدة خشبية مهترئة في
األركان واألبواب»(.)11

للتاري� � ��خ في الرواية ش� � ��قيان :املتخي� � ��ل املروي,
والتقريري املذكور في مصادر تاريخية مكتوبة.

يزخر تاريخ «األخدام»
بحكايات وأساطير خارجة
عن إطار المعقول ،بل
والمتخيل؛ كالقول إنهم
يأكلون موتاهم ,أو أن الدود
يتناثر من بين أيديهم,
وأنهم يتبادلون زوجاتهم
وأطفالهم
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يعرض كاتب الرواي� � ��ة لدقائق حياة األخدام في
«محوى زين» :ممارس� � ��اتهم للحي� � ��اة كحياة ,مأكلهم,
مش� � ��ربهم ,أهازيجهم وأغانيه� � ��م والتي ال تفرق عن
األهازيج واألغاني املعروفة في التراث اليمني ،وكذا
تورياتهم املخفية ،وممارساتهم اجلنسية التي تطبع
تاريخهم باملطلق الالمقيد.
فـ«س� � ��رور» ،أحد شخصيات الرواية ،في دورانه
كاشفاً عضوه الذكري ،يلتقط «صورة» ،لقطة مميزة
من القاص تعب� � ��ر بقوة عن احلتمية الفعلية املضادة
للقدرية املصيرية الت� � ��ي يعانيها األخدام على مدى
متحد
تاريخ طويل .هي صورة ممارسة وجود فعلي
ٍّ
يبحث عن اعتراف حقيقي داخل تاريخ منسي.
يلغ� � ��ي «س� � ��رور» كل ما هو مس� � ��تهجن ومخجل،
مقراً حلقيقة واقعة ،ه� � ��ي حقيقة وجود «األخدام»
بكينونتهم وتاريخهم ،الذي يدعو «س� � ��رور» نفس� � ��ه
إل� � ��ى كتابته بوجهه الصحي� � ��ح« .يختلفون إذا كنا من
أصول أفريقية أو ميني� � ��ة ...هل نحن من اإلنس أم
من اجلن ...خلقنا الله أم خلقنا الشيطان»(.)12
«يق� � ��رؤون ما يكتب� � ��ون فقط ...ويبي� � ��دون تاريخ
غيرهم»( ,)13حني يش� � ��هر «اخلادم» «سيف أحمد» ال
تخف� � ��ى الداللة التاريخية لذل� � ��ك ،فـ«أحمد يا جناه»
وهو اإلمام أحمد الذي حكم اليمن بطغيانه وبسيفه
الش� � ��هير بيد «الوشاح» سيافه الشهير أطاح برؤوس
الكثير من الثوار راس� � ��ماً مرحلة تاريخية من الظلم
والتفرقة الطبقية واله� � ��وان لكثير من الفئات داخل
املجتمع اليمني.
و«سيف أحمد» لذكور «محوى زين» عالمة وجود
وفن� � ��اء ف� � ��ي آن واحد .فهو وجود م� � ��ن حيث رمزيته

دراسات

للممارس� � ��ة اجلنس� � ��ية واإلخصاب وبالتال� � ��ي البقاء
والتوالد واالستمرار .لكنه في الوقت نفسه السيف
القاطع مجهول االجتاه واملطعم باملوت الذي يحصد
نتاج ه� � ��ذه العملية« :عملية اخلل� � ��ق ،الصغار ،طعم
املوت وهشيم الفناء لفئة في قاع السلم االجتماعي
ال حتضى بأية رعاية :ابن شموس مات بعد ان بقي
يبول دماً ملدة أس� � ��بوعني ...كاذية بنت املسفوح في
العش� � ��ة املجاورة لعشة شموس كانت أكبر ,رمبا في
العاشرة ,ماتت بعد سعال دام ألشهر»(.)14
«ل� � ��م يكونوا في العش� � ��ش يرهب� � ��ون املوت ,حني
يعلم� � ��ون بوفاة رج� � ��ل أو امرأة بلغ� � ��ات الثالثني من
عمره� � ��ا ،أو أقل من ذلك ببضع س� � ��نوات ,يعتقدون
أنها كافية لعمر اخل� � ��ادم» .هؤالء مثل ،وأكيد يوجد
غيرهم ممن تزخر بهم حياة «األخدام».
هؤالء أنفسهم هم البشر الذين يسجلون التاريخ،
لكنه� � ��م في حال مثل حال هذه الفئة ما هم إال طمر
علني لتاريخ بشري ،نفي مصر لوجود وجد وأنكر.
بجانب ه� � ��ذا يزخر تاريخ «األخ� � ��دام» بحكايات
وأس� � ��اطير خارجة عن إطار املعق� � ��ول ،بل واملتخيل؛
كالق� � ��ول إنهم يأكلون موتاهم ,أو أن الدود يتناثر من
ب� �ي��ن أيديهم ,وأنهم يتبادلون زوجاتهم وأطفالهم(.)15
أما املقوالت واألمثال التي جتسد الدونية املتعارف
عليه� � ��ا لهذه الفئ� � ��ة فزاخر بها تراثنا الش� � ��عبي في
اليمن ،وال أظن أن أح� � ��داً منا قادر على إنكارها أو
الق� � ��ول إنها محض خيال روائ� � ��ي .فعلى مدى تاريخ
طويل اعتبرت «س� � ��بة» أن ينعت الفرد العادي بعبارة
"خادم" ،ملا حتمله هذه العبارة من حتقير وتوصيف
لكل األوضاع املس� � ��تنكرة واملستهجنة اجتماعياً .ولم
علي
تكن األمثال املذكوره في الرواية بجديدة ،سواء َّ
كقارئة أم على س� � ��واي من الق� � ��راء؛ ولرمبا ألجيال
متعاقبة تداول الناس أمثاالً مثل:
"اخلادم يومه عيده" ،اغس� � ��ل بعد الكلب واكسر

بع� � ��د اخلادم"" ،ال إمامة خل� � ��ادم" أي ال يؤم الصالة
خادم ...وغيره� � ��ا وغيرها من املقوالت التي تكرس
وتعم� � ��ق دونية وتهمي� � ��ش وحتقير بل وس� � ��حق هذه
الفئة.
كان ذل� � ��ك هو تاريخ "األخ� � ��دام" ،والذي أدرجته
الدراس� � ��ة كتصنيف متخيل عمد إلي� � ��ه الراوي علي
املقري ليعطينا صورة ع� � ��ن مدى التزامن التاريخي
وفكرة حتقير فئة "األخدام" بتسلسل تراثي تعاقبي
للمجتمع اليمني .وهو بإثباته لتلك الصورة أرس� � ��ى
ج� � ��ذور قاعدة ثقافي� � ��ة وجدت وتعاقب� � ��ت وآن أوان
أن توضع موضع بحث ومناقش� � ��ة في قواعد أوسع
وأش� � ��مل من مجرد عمل روائ� � ��ي أو مقالة صحفية.
ليس هذا مجال ملناقش� � ��ة أية كيفية مطروحة ،ولكنا
نحاول ولو تس� � ��ليط بصيص م� � ��ن الضوء لطرح مثل
هذه اإلمكانية.
نعود لطرح الرواي� � ��ة للتاريخ التقريري لألخدام
كم� � ��ا ورد في مص� � ��ادر تاريخية مختلف� � ��ة لم تتمكن
هذه الدراس� � ��ة من مراجعتها جميعها ،إال أن املتتبع
مل� � ��ا طرح في الرواية وملا ذكر ف� � ��ي كثير من املراجع
التاريخية يج� � ��د أن تاريخ األخ� � ��دام حضي برعاية
حك� � ��م اجلبهة القومية في جنوب الوطن؛ إذ أدرجوا
في املنظمات القاعدية وكانوا محوراً رئيسياً لبرامج

تاريخ األخدام حضي
برعاية حكم الجبهة
القومية في جنوب الوطن؛
إذ أدرجوا في المنظمات
القاعدية وكانوا محورًا
رئيسيًا لبرامج محو األمية
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محو األمي� � ��ة .وكما ذكر كثير من الرواة فإن حكومة
الث� � ��ورة في الس� � ��تينيات م� � ��ن القرن املاض� � ��ي والتي
أعقبت الثورة اليمنية  1962وضعت ضمن برامجها
توعية فئ� � ��ة "األخدام" وفتح برامج محو األمية لهم.
إال أن القالقل السياس� � ��ية التي تعرضت لها البالد
حدت من مثل تلك النشاطات ،إن لم تكن قد ألغيت
َّ
متام � � �اً ،وعادت تلك الفئة كغيرها من الفئات الدنيا
إلى الوضع نفسه.
ظل� � ��ت فئة "األخدام" على فترات قصيرة محوراً

للنش� � ��اطات احلزبية التقدمية في اليمن .وقد حكى
أحد الرواة أنهم وعمال مصنع الغزل والنس� � ��يج في
صنعاء كان� � ��وا ضمن أفراد املقاومة الش� � ��عبية التي
ش� � ��كلت للدفاع ع� � ��ن العاصمة صنع� � ��اء أثناء حرب
الـ"سبعني يوماً" ضد جيش امللكية املندحرة.
إال أن احلكومات السياس� � ��ية التي تعاقبت والتي
عملت على القضاء على أية نش� � ��اطات حزبية داخل
حدت من اس� � ��تمرار تواجد أية برامج تقدمية
اليمن َّ
لدمج الفئات االجتماعية الدنيا ضمن برامج إمنائية
قاعدية .كما أن انهيار النظام في اجلنوب أعاد تلك
الفئة إلى ما كانت عليه.
عرضت الرواية لكثير مم� � ��ا ذكر ،إ ّال أن التاريخ
التقريري ف� � ��ي الرواية ابتداء بع� � ��ام  1981ثم يعود

ركزت الرواية على الفترة
التي أحس «األخدام» فيها
بآدميتهم في عهد الرئيس
"سالمين" ،لذا عمت المحوى
مشاعر الحزن الغتياله
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الراوي بس� � ��نينه إلى الوراء لعرض أحداث وحقائق
في تاريخ اليمن أ َّثرت بش� � ��كل مباشر أو غير مباشر
على مجتمع الرواية.
مبحاكمة "رب� � ��اش العبد" عرض لواقع اجتماعي
سياس� � ��ي في تاريخ اليمن فيه ابتدأت محاولة خلق
تقارب في وجهات النظر بني شطري اليمن متهيداً
لتحقيق الوحدة .إبانها أصدرت قرارات "العفو عن
املساجني السياسيني ،س� � ��واء أدخلوا بتهم سياسية
مباشرة أو بتهم جنائية ملفقة"(.)16
بعد ذلك تعرض عوالم الرواية للبداية التاريخية
لفئة "األخدام" وكيف أن الرواة واملؤرخني تعددوا في
آرائهم في أصول "األخدام" التاريخية واالجتماعية.
مبتدئة الع� � ��رض التاريخي ببداية وعي بطل الرواية
ب� � ��أن هناك عاملاً مغاي� � ��راً ملا هو موج� � ��ود ،هو عالم
"األخدام" الال يقيني ،حس� � ��ب تعبي� � ��ر الروائي علي
املق� � ��ري نفس� � ��ه ...فبطل الرواية يق� � ��رأ وقائع كتبها
كت� � ��اب معاصرون عن هذه الفئة ،منهم أس� � ��تاذ علم
االجتم� � ��اع في جامعة صنعاء عب� � ��ده عثمان ،واملؤرخ
اليمن� � ��ي املعروف س� � ��يف عل� � ��ي مقب� � ��ل ،وغيرهما.
دراس� � ��ات علمية عن هذه الفئة لكنها لم تثر أو تعر
أي ذكر.
أما األص� � ��ول التاريخية القدمي� � ��ة فقد تعددت
ف� � ��ي اجتاهاتها كم� � ��ا ذكرت الرواية ،فم� � ��ن قائل إن
«األخدام» ذوو أصول أفريقية ،ومن قائل إن أصولهم
هندية ،أو أنهم بقايا االحتالل احلبش� � ��ي في اليمن،
أو أنه� � ��م ...أو أنه� � ��م ...كل ذلك ال يهم ،ما يهم أنهم
استوطنوا أرض اليمن ،صاروا مواطنني مينيني على
مدى قرون طويلة.
ركزت الرواية على الفترة التي أحس «األخدام»
فيها بآدميتهم في عهد الرئيس "ساملني" ،لذا عمت
احملوى مشاعر احلزن الغتياله ،وذكرت أيامه كأنها
تاريخ س� � ��حيق آلدمي� � ��ة "األخ� � ��دام" وحتصلهم على
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حقوقهم .وظل الس� � ��ؤال يع� � ��اد ويعاد ،منهم ومنا :لم
ننظر إليهم تلك النظرة؟ لم وعلى مدى طويل نطلق
عليهم "أخدام"؟ هل لبش� � ��رتهم السوداء؟ حتى هذه
التس� � ��اؤالت تطرح في حيز املخفي الذي مهما قلنا
ال نس� � ��تطيع مالمس� � ��ته مببضع جراح يداوي موطن
الوجع ويستأصله .قد نندفع في عواطفنا كما اندفع
"األخدام" في أملهم مبجتمع مساواة كاملجتمع الذي
صنعوه مع "ساملني"؛ لكنه -كما سبق القول -الواقع
املخفي املغلف بطحال� � ��ب صمغية لزجة يعود ناحية
عجل� � ��ة التاريخ نحو الس� � ��كون والفن� � ��اء .وكذا كانت
اخلامتة التاريخية في الرواي� � ��ة ...أي عام؟ لم يعد
التاري� � ��خ مهماً ...ما يهم هو دوي اجلرافات وزحفها
على "محوى زين" وعلى أي محوى لهم بداخل اليمن،
ليظ� � ��ل اإلصرار على أنهم حالة يج� � ��ب تنحيتها من
التاريخ ووضعها في ركن� � ��ه اخلفي .ويكفي كما قال
أحد ش� � ��خصيات الرواية أن "يحن� � ��ط أحد األخدام
ويحف� � ��ظ" ،وليفنى الباقون وليكونوا في تاريخنا كما
قال س� � ��رور" :قرطاس في أرض ,حفنة غبار ,كومة
ق� � ��ش" .ويتابع" :أن� � ��ا زبالة ،البقاي� � ��ا ،إخوتي ،العلب
الفارغة بيوتي .ال أنا بيته� � ��ا ،أنا علبة فارغة ،علبة
مدعوسة في طريق".
هل هذا ه� � ��و تاريخهم أم تاريخنا ...مس� � ��حوق
مس� � � ٍ�او للقاع؟ سؤال لم تس� � ��تطع الرواية الرد عليه،
وباملثل هذه القراءة.

القانون:
أعجبن� � ��ي وأنا في طور اإلع� � ��داد لهذه القراءة
أحد الش� � ��روح املوضوعة لكلمة "قانون" ،إذ إن كلمة
"قانون" .مقتبسة من كلمة ( )Kanonاليونانية والتي
تعني »العصا املس� � ��تقيمة» ،ومجازي � � �اً فهي القاعدة
التي اشتق منها فكرة اخلط املستقيم الذي هو غير
اخل� � ��ط املنحرف أو املنحني أو املنكس� � ��ر .ومن هذا
نس� � ��تخلص أن كلمة «قانون» تستعمل كمعيار لقياس

انحراف األش� � ��خاص ع� � ��ن الطريق املس� � ��تقيم .كان
بالتحديد هذا ما عبرت عنه الرواية ،وهو ما تعتبره
هذه القراءة سكوناً زمنياً عند فكرة ملرحلة تاريخية
معينة .فمرحلة احلض� � ��ارة اليونانية ،والتي وجدت
فيه� � ��ا متايزات طبقية ح� � ��ادة ،أوجدت قوانني ينص
معظمها على توقيع عقوبات أكثر منها على حتصيل
حق أو اس� � ��تخالصه .ولألسف توورثت هذه احلدود
القانوني� � ��ة املس� � ��تقيمة املنحى في كثي� � ��ر من األمم،
بقياس تقلي� � ��د الضعيف لألقوى؛ إذ كانت احلضارة
اليونانية في أوج قوتها حني تش� � ��ريع تلك القوانني،
لذا انتشرت عن طريق الترجمات العديدة لكثير من
تراثها ومن ضمنها قوانينه� � ��ا .بالتأكيد تغير الكثير
م� � ��ن قوانني املجتمع اليوناني ف� � ��ي الفترة املعاصرة،
لك� � ��ن ظل ما أورثته لكثير من األمم س� � ��اري املفعول
في قوانينها .لألس� � ��ف هذا ما هو حادث فع ً
ال .فلو
أخذنا مجتمع الرواية ،وهو املجتمع اليمني ،لوجدنا
القانون فيه هو قان� � ��ون عقوبات في كثير من مواده
أو ملحقاته ،فقانوننا الوضعي مث ً
ال هو قانون منقول
ومحشو بنصوص كثيرة ال أدري من أين مت اقتباسها.
وكما هو في التاريخ في الرواية هو القانون .فهناك
القانون التراجي� � ��دي املتخيل ،كما أن هناك القانون
الوضعي التقريري .تتوسط الرواية صورة متوحشة
لتطبيق القانون ,هي صورة «جمالة» ورأسها يتهشم

هل هذا هو تاريخهم أم
تاريخنا ...مسحوق مسا ٍو
للقاع؟ سؤال لم تستطع
الرواية الرد عليه ،وبالمثل
هذه القراءة
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دراسات
من ج� � ��راء احلجارة التي قذفت نحوها بحكم أجمع
عليه فقهاء ومشائخ وعقال القرية ،إذ «ارتكبت أكبر
الكبائر زنت وقامت بأكثر من هذا :خرقت العادات
والتقاليد التي ال تبيح املعاشرة مع املزينني».
وفوق هذا تردد احلشود « :الله أكبر ,ألله أكبر»،
وتهلل ملنظر اجلس� � ��د املتهشم من جراء هذا احلكم
اجلائر .بجان� � ��ب هذا القانون العرف� � ��ي هناك إرث
كامل من األق� � ��وال واألمثال املتع� � ��ارف عليها والتي
تعتب� � ��ر قوانني كونية ال يجب اخل� � ��روج عليها ,والتي
لو حللت وتفحصت ألنكرها العقل اإلنس� � ��اني ,ولكن
في حال كثير من املجتمعات التي تنتشر فيها األمية
ويس� � ��ودها اجلهل فلألس� � ��ف! إن مثل تل� � ��ك األفكار
تظل سائدة بل ويؤمن بها كمعتقدات وحدود إلهية.
تعرضت الرواية لكثير من تلك القوانني الس� � ��ائدة،
والت� � ��ي تعتبرها الدراس� � ��ه قوان� �ي��ن ،وإن لم متحور
بنصوص مكتوبة في حاالت كثيرة ،لكن القول بأنها
أصبح� � ��ت معتقداً يكفي .كمثل عل� � ��ى جور مثل تلك
القوانني القول« :إكرام املي� � ��ت دفنه ،وإكرام الزانية
قتله� � ��ا» .ويعني هذا وجوب حد القت� � ��ل للزانية .وال
أدري إن كان هن� � ��اك نفس النص للزاني من الذكور,
ومما ال ش� � ��ك في� � ��ه أن هناك موروث � � �اً كام ً
ال لوجود
مثل تلك األحكام القطعية ليس هنا مجال التفحص
فيها.
«إذا تزوج إنس� � ��ان عادي من ابنة مزين سيتحول
إلى دود» ،ويقصد به رمبا حكم النفي من الوس� � ��ط
االجتماعي وحتقير الش� � ��خص املعن� � ��ي .هذه أمثال
ليس إال ،وفيما عداها زخرت الرواية بصور عديدة
لهيمنة قانون س� � ��اد ولم ينظر إليه إن كان صاحلاً أو
غير صالح .فسجن الطفل «عايش» وهو في العاشرة
توقيع لقانون جائر ،اغتصابه من قبل الشرطة دون
أن يس� � ��تطيع الشكوى توقيع لقانون جائر ,اغتصاب
الدغلو من قبل حرس الليل ورجال الش� � ��رطة أيضاً
دون أن يس� � ��تطيع أحد الش� � ��كوى قانون جائر ،املوت
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ال� � ��ذي يحصد أطفال احمل� � ��وى كل يوم ،اجلوع الذي
تعانيه هذه الفئة مما يضطر أفرادها إلى التس� � ��ول
وامتهان املهن املهينة مما يكرس وضعهم واستمرار
امتهانهم رمبا ألحقاب قادم� � ��ة ...وبعد ،فإن زحف
اجلرافات وتهدميها ألكثر من محوى دون أن يراعى
إيجاد مكان للسكان صورة واضحة النتهاك احلقوق
وجور القانون املطبق بدعوى صالح عام.
تلك صور ملا زخرت به الرواية والتي جاء اهتمام
هذه القراءة بها لكونها انعكاس � � �اً مجسداً لواقع حي
يعايشه مجتمعنا اليمني كل يوم ،واملشكلة أنه يتكرر
كل يوم دون أن نحاول مناقشته ،بل نعتبره جزءاً من
سواد الليل الذي يداهمنا بعد شمس صباحية حلة
طبيعية لعالم طبيعي ،وإن كان «أعور حازق الكبتنة»
مثل القانون املتع� � ��ارف هي أحكام القانون الوضعي
واملوضحة في الرواية.
ص� � ��ورة مجس� � ��دة طرحها الروائ� � ��ي علي املقري
مس� � ��ته ً
قاض
ال بها روايته .وجود محكم� � ��ة مدنيةٍ ،
وقان� � ��ون ومكان محدد رمبا حمل لوحة مزخرفة في
مدخله.
تغير املكان ،لكنها نفسها اجلماهير التي تساند
األقوى دوم� � ��ا ،تهلل كما هللت ح� �ي��ن رجم «جمالة»
ونادت بقتلها ،تهلل وتن� � ��ادي بإعدام «رباش العبد»،
لك� � ��ن القاضي هنا حتكمه ق� � ��وة أعلى منه دعته إلى
جتاهل هذا النداء والتهلي� � ��ل ،بل واإلنصات للمتهم
في دفاعه عن نفس� � ��ه ثم اإلفراج عنه .لكنه القانون
اجلائر نفسه لم يفرج عن «رباش العبد» لبراءته من
التهم املوجهة إليه بل بسبب جنونه.
للمحكم� � ��ة دعوى أخرى تخفي ب� � ��ه جورها ،هي
الرحم� � ��ة ،ولقد رق قلب ممثل القض� � ��اء لهذا املتهم
الذي س� � ��جن عق� � ��داً كام ً
ال بدون جري� � ��رة تذكر ،ثم
يتهم مجدداً بتهم� � ��ة اجلنون وتعتبر هذه التهمة هي
حكم الرأفة ال� � ��ذي ارتأته احملكمة .لكن «القيرعي»
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والطف� � ��ل «علوس» لم يجدا قاضي � � �اً يرأف بحالهما
ويتهمهما باجلنون ،لذا ظال في الس� � ��جن إلى وقت
انتهاء الرواية.

خامتة:
إن جناح أية رواية أو عمل إبداعي هو الوس� � ��يلة
التي تدفع الوسط أو البيئة الثقافية املتعايشة معها
إلى التساؤل عن كنه املاهية املتمردة وطبيعة قدرتها
على مواجهة القوى ,أية قوة قد تعمل على تالش� � ��ي
ما هو طبيعي تلقائي إنس� � ��اني ,املاهية املتمردة التي
تدع� � ��و إلى خرق القانون الكوني ،وممارس� � ��ة احلياة
باحلياة ,وممارسة املوت بواسطة املوت.

حاول ال� � ��راوي كما أوضح� � ��ت روايته املعروضة
ودالالتها في حواراته العديدة أن يعرض لفئة تخرج
على املألوف واملعاش ,فئة يكمن وجودها في حريتها.
رمب� � ��ا ومن غير أن يدري أظه� � ��ر بنية متكاملة لواقع
مخفي ،واقع له بناه وحدوده وفلسفته ,واقع حتتدم
فيه معركة لصراع واع من أجل احلياة ,واقع يصارع
الكيفية التي يعمل بها التاريخ والقوة والقانون.
واق� � ��ع يقول :لقد قتلت ,لكني ل� � ��م أقتل ،ودليلي
بقائي ،جسدي هنا يعيش ،يحمل السر الذي يخفي
كنه حياتي ذاتها.
< جوتانبورج 2009
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