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«�سوناتا لت�شرين»
		

رواية أسامة أنور عكاشة

�شوقي بدر يو�سف



«سوناتا لتش� � ��رين» هي أحد النصوص السردية
اجلديدة التي متثل عودة أسامة أنور عكاشة
إلى إرهاصاته القصصية األولى التي بدأها
ف� � ��ي أوائل الس� � ��تينيات ،حني كان ش� � ��اباً
صغيراً يش� � ��ارك في ن� � ��دوات ولقاءات
ومس� � ��ابقات نادي القصة بالقاهرة.
متثل ه� � ��ذه الرواي� � ��ة ،إضافة إلى
روايته التي صدرت العام املاضي
عن سلس� � ��لة «روايات الهالل»،
وهي رواية «جن� � ��ة مجنون»،
عوداً محموداً للكاتب إلى
مجال الس� � ��رد القصصي
والروائي مرة أخرى .وتعيد لنا
هذه التجربة الس� � ��ردية اجلديدة التجربة
الثرية نفسها التي سبق أن بدأها أسامة أنور عكاشة
ف� � ��ي بواكيره األول� � ��ى مبجموعت� � ��ه القصصية التي

حملت عنوان «خ� � ��ارج البيت» ،والتي ما زالت حتتل
من املكتبة القصصية مكاناً يذ ِّك ُرنا دائماً بأس� � ��امة
أنور عكاش� � ��ة الق� � ��اص املتمرس في ه� � ��ذا املجال
احلكائ� � ��ي املاكر امل� � ��راوغ والذي انتقل
منه فجأة إلى منطقة س� � ��ردية
أخرى واس� � ��عة االنتشار ،وهي
منطق� � ��ة الدرام� � ��ا التليفزيونية،
مبناخها وطبيعتها وأدواتها الفنية
اخلاص� � ��ة ،ومك� � ��ث فيه� � ��ا أكثر من
ثالثني عاماً أو تزيد ،وأصبح هو فع ً
ال
كما أطلق عل� � ��ى مجموعته القصصيةاألولى« -خارج البيت» ،ونقصد هنا البيت
القصصي ،ولكنه ليس خارج البيت اإلبداعي
على إطالقه.
ويعود القاص والروائي -على اس� � ��تحياء -إلى

 ناقد من مصر.
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بيته األول مرة أخرى ،حتى إنه يقول ،في هذا ،في
التذييل ال� � ��ذي جاء في الغالف األخير من الكتاب:
«لم أستطع أبداً نسيان احلب األول ،وظللت متشبثاً
باألرض التي شهدت فجر موهبتي ...وحرصت على
بقاء انتمائي األول ألصولي الروائية والقصصية...
حيث مي� � ��ارس الكاتب فيها حريته الكاملة ويتس� � ��ع
أمام� � ��ه فضاؤه� � ��ا غي� � ��ر
احمل� � ��دود ...وآلي� � ��ت على
نفس�� ��ي أن أكت�� ��ب رواية لعل �إطالق ت�سمية قالب مو�سيقي معروف ،وهو
أو مجموع�� ��ة قصصي�� ��ة ال�سوناتا ،مع اقرتانه ب�شهر اخلريف ،يعطينا
وأقدمها للناس كل عام...
�إيحاء بفعل الع���زف على وتر بداية النهاية
وجاءت س� � ��وناتا لتشرين
لتكون رواية هذا العام».

في مجال الس� � ��رد الروائ� � ��ي والقصصي احلديث،
تشير إلى التذكير بالتجربة السردية املتأصلة لدى
الكاتب ،والتي ترجمت بعد ذلك إلى جتربة سردية
في مج� � ��ال الدراما .ولعل العالم� � ��ة الفارقة بينهما
ه� � ��ي الرؤية بني لغتني متضادتني :لغة مكتوبة ،ولغة
منظ� � ��ورة .وكلت� � ��ا اللغتني تدخل لهما أبع� � ��اد التلقي
املتخ ّيل.
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ولع� � ��ل ه� � ��ذه البداية
الروائية ،والتي جاءت على وعد بتكرارها كل عام،
إمنا متثل إضافة خاصة للكاتب في عامله اإلبداعي،
وإضاف� � ��ة أخرى للرواية املصرية اجلديدة ،من أحد
أبنائها العائدين إليها بحب وشغف وشوق.

بدأ الكاتب النص بهذه
العب� � ��ارة التي حتمل دالالت
خاص� � ��ة لدى الش� � ��خصية،
م� � ��ن واقع ما ط� � ��ال حياتها
اخلاصة ،وق� � ��د وضع فيها
الكاتب ورمب� � ��ا اختزل فيها
أيض� � ��ا جانب� � ��ا كبي� � ��را مما
حمله مضم� � ��ون الرواية العام«:ملاذا تأتي األش� � ��ياء
الصحيحة ف� � ��ي التوقي� � ��ت اخلطأ؟ ومل� � ��اذا تتحقق
األمنيات بعد فوات األوان؟» .بهذا االس� � ��تهالل بدأ
الكاتب روايته.

ولع� � ��ل هذه القراءة لهذا الن� � ��ص الروائي الذي
يحمل ف� � ��ي طياته مالمح الع� � ��ودة احملمودة للكاتب

كما أعط� � ��ى الكاتب أيضا نصه الروائي عنوانا
له داللته اخلاصة ،س� � ��واء على مستوى ما جاء في
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النص من وقائع ،أم على مستوى مؤثرات األحداث
جتاه الشخصية احملورية للنص .حيث حملت الرواية
عنوان«سوناتا لتشرين» ،وتشرين هو بداية اخلريف.
ولعل إطالق تس� � ��مية قالب موسيقي معروف ،وهو
السوناتا ،مع اقترانه بشهر اخلريف ،يعطينا إيحاء
بفعل العزف على وتر بداية النهاية ،وهو ما جتسده
لنا الرواية فعال على مستوى األحداث.
تعتم� � ��د الرواية على ثيمة فنية أساس� � ��ية ،هي
ثيمة الفعل ورد الفعل ،س� � ��واء على مستوى احلدث
الرئيس� � ��ي ،أم على مستوى ممارسات الشخصيات
الفاعلة داخل النص.
والرواي� � ��ة من ناحية بنائها الفني تبدأ من حيث
انتهت ،ل� � ��ذا فهي تب� � ��دو وكأنها دائري� � ��ة الصياغة
والنس� � ��ق .فاألح� � ��داث ،التي جنده� � ��ا تتابع منذ أن
بدأ الفعل الرئيس� � ��ي للنص يظهر لنا ،تبدأ من هذه
املقابل� � ��ة التي متت في حديقة أحد الفنادق الكبرى
بني «أش� � ��رف عفيفي» الصحفي صاح� � ��ب التاريخ
الكبير واملكلف من املجلة التي يعمل رئيس � � �اً ملكتبها
باإلس� � ��كندرية ،وبني صحفية ش� � ��ابة هي «ميريت»
إحدى قدامى تلميذاته أثناء انعقاد مؤمتر في هذا
الفندق في يوم من أيام تشرين.
لق� � ��د تعرض ه� � ��ذا الصحفي ملكي� � ��دة محكمة
أقصته عن كرسيه في رئاسة حترير إحدى املجالت
الكبرى وهو لم يكد يجلس عليه .وبسبب هذه املكيدة
ان� � ��زوى إلى الظل وترك أضواء القاهرة ،ورحل إلى
اإلس� � ��كندرية ليبدأ مرحلة جديدة من حياته بعيداً
ع ّم� � ��ا ّ
يذكره بهذه األيام ،التي عاني منها الكثير في
عمله وفي ذاته وفي حياته كلها ،حتى قيض له الله
أح� � ��د زمالئه القدامى وكان رئيس � � �اً لتحرير إحدى
املجالت املعروفة ،فأوكل إليه اإلش� � ��راف على باب
الثقاف� � ��ة والفن واألدب ،على أن يراس� � ��ل املجلة من
اإلسكندرية لو أراد.

كانت هذه املقابلة الفجائية مع الصحفية الشابة
«ميريت» في حديقة الفندق أثناء انعقاد املؤمتر ،قد
فتحت ألشرف عفيفي آفاقاً إنسانية جديدة ،بعد أن
كادت حيات� � ��ه تتبلد وتغلق أبوابها متاما ،طوال هذه
الس� � ��نني التي قضاها في اإلسكندرية بعد أن ترك
القاهرة ألصحابها .ورمبا هو هنا يذكرنا بشخصية
«عيسي الدباغ» في رائعة جنيب محفوظ «السمان
واخلريف» ،الذي ت� � ��رك القاهرة بعد أن ضاقت به
سبل احلياة بعد إقصائه عن مهنة الصحافة ،فرحل
إلى اإلسكندرية ليستمد منها طاقة جديدة يحاول
بها أن يبدأ حياة جديدة بعيدا عن صخب العاصمة
وسطوة أصحاب السلطة فيها.
وبدأت مرحلة جديدة من احلياة عند أش� � ��رف
عفيفي ،ورمبا بدأت أيضا مرحلة حادة من املراهقة
املتقدم� � ��ة لدي� � ��ه ،فرضته� � ��ا عليه طبيع� � ��ة املواقف
واألزم� � ��ات التي مرت ب� � ��ه ،فما حمل� � ��ه على كاهله
خ� �ل��ال الفترة املاضية م� � ��ن حياته املهنية في مجال
الصحافة ،وما كان يدور في دهاليزها وكواليس� � ��ها
م� � ��ن أحداث وأزمات ،ينوء بحمل� � ��ه الكثيرون .ولقد
ملست الصحفية الشابة هذا اجلانب وبدأت تلمس
الوتر احلساس لدى هذا الرجل ،حني أخبرته أنها
ترغ� � ��ب في عمل حوار مع� � ��ه يتحدث فيه عن أزمته
الكبرى التي أبعدت� � ��ه عن أضواء الصحافة وقذفت
به إلى زوايا النس� � ��يان الذي يعيشه اآلن ،والذي ال
يذكره فيه سوى تالميذه في مهنة الصحافة الذين
يعرف� � ��ون مكانته الكبيرة وقدره .ويبدو أن الس� � ��جن
الداخل� � ��ي الذي وضع أش� � ��رف عفيفي نفس� � ��ه فيه،
وهذا املنف� � ��ى االختياري قد بدأ ف� � ��ي التهاوي بعد
هذه الطرقات امللحة من الصحفية الش� � ��ابة ،حتى
يواف� � ��ق الرجل أخيرا وعن طي� � ��ب خاطر أن يعطيها
األشرطة اخلاصة التي سجل عليها سيرته الذاتية،
ب� � ��كل ما حدث فيها من أحداث ،مب� � ��ا ذلك الوقائع
اخلاصة باملكيدة الت� � ��ي أقصته عن مهنة الصحافة
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التي أحبها وعشقها وكانت متثل له األمل والطموح
بالش� � ��هرة والثروة واجلاه؛ شريطة أنها بعد أن تقوم
بتفريغ هذه األش� � ��رطة ونشرها ،ال حتاول االتصال
به وال مقابلته.

األعمال كان هو احملور الرئيس� � ��ي في هذه السيرة،
وه� � ��و حجر الزاوية الذي بدأ عنده الفعل من جانب
أش� � ��رف عفيفي بأن بدأ حملة صحفية كبيرة ضد
مظاهر الفساد الذي متارسه مجموعة «اجلرواني»
االقتصادية في البلد .وكان رد الفعل قويا وحاسما،
بدأت� � ��ه املجموعة بأن أطلقت س� �ل��اح املرأة وحاكت
مؤامرة ش� � ��يطانية مبهارة شديدة ،حتى مت َّكنت من
القضاء على مس� � ��تقبل «أش� � ��رف» وهو م� � ��ا كاد أن
يجلس على كرس� � ��ي رئاسة حترير املجلة التي يعمل
به� � ��ا .لقد كان رد الفعل محبوكا مبهارة فائقة لعبت
فيه املرأة دوراً رئيسياً .ولم تنفع صداقات «أشرف»
وال معارفه في جتنب هذا االنهيار الذي جاءه على
غير موعد .ب� � ��ل كان أعوان «اجلروان� � ��ي» يتمتعون
بفراس� � ��ة نادرة في اللعب والض� � ��رب حتت احلزام،
فج� � ��اءت ضرباتهم قاصمة لظهر أش� � ��رف عفيفي.
وأقصي «أشرف» من منصبه ،وضاقت الدنيا أمام
عينيه ،حتى ترك القاهرة إلى اإلسكندرية.

نصح� � ��وه أن يتمه� � ��ل وأن ينتبه لنفس� � ��ه حتى ال
يكون ش� � ��هابا ميرق ثم يحترق ،وح ّذروه من املبالغة
ف� � ��ي حتدي األقوياء ،ألن قوتهم ال س� � ��قف لها وهي
متت� � ��د أفقيا إل� � ��ى كل أرجاء الس� � ��احة ...وال يوجد
مكان ..أو إنس� � ��ان مبنأى عن بطشها! سمع الكثير،
وأضيئت أمام عيني� � ��ه كل األنوار احلمراء ،وصكت
أذني� � ��ه أجراس إنذار ل� � ��م تتوق� � ��ف ...ولكنه ارتدى
مسوح املناضلني ورهبان احلقيقة واملبدأ ،واستمتع
مبمارس� � ��ة مش� � ��اعر «الفارس» الذي ميتطي فرسه
وميتشق حسامه ويندفع إلى ساحة النزال مستعداً
لالستشهاد!» (ص.)44

الرواي� � ��ة تعتمد أيض� � ��ا على احلالة النفس� � ��ية
الت� � ��ي صاغها الكاتب جراء األفع� � ��ال وردودها التي
تتعرض لها الش� � ��خصية .فقد كان الفعل األساسي
عند الشخصية هو محاربة الفساد وفضح أساليبه
وممارساته .وكان رد الفعل الذي حيك له من القوة
بحيث زلزل مكانته في مهنته بل وفي مدينته كلها.
كان ذلك كله كفيال ب� � ��أن يدفعه إلى حافة اجلنون،
حتى أنه خيل له أنه التقى املرأة ،التي ش� � ��اركت في
املؤام� � ��رة التي أطاحت به ،وقتلها ،بل واعترف على
نفسه بذلك؛ لكن اعترافه هذا كان من صنع خياله
املريض .وكانت تنتابه بني احلني واحلني الكوابيس
واألحالم املزعجة واملؤ ّرق� � ��ة .كان كل هذا ميثل رد
الفعل الذي جس� � ��ده الكاتب جتاه الفعل الرئيس� � ��ي
لهذا الصدام بني اخلير والشر.

وبدأ ش� � ��ريط االعترافات يتتابع على مس� � ��امع
الصحفية الش� � ��ابة«ميريت» التي وضعت س� � ��ماعة
خاصة على أذنيها حتى ال يس� � ��مع أحد غيرها هذه
األحداث التي يسردها صاحبها:
«حكى ما ح� � ��دث صبيحة ذلك اليوم من صيف
عام سبق منذ عشر سنوات! كان في أوج عنفوانه...
يش� � ��ق بقلمه الطريق نحو القمة مندفعا واثقا ثابت
اخلطى حتى س� � ��ماه اآلخرون «البل� � ��دوزر» .وكانت
حتقيقات� � ��ه الصحفية املتوالية تش� � ��عل انتباه اآلالف
الذين رفع� � ��وا توزيع الصحيفة إلى أرقام قياس� � ��ية
وتثير املعارك الصحفية والسياس� � ��ية املستمرة التي
تشبه الهزات التابعة بعد الزلزال الكبير.

م� � ��ن هذا املنطلق ب� � ��دأت رحلة املعاناة مع مهنة
املتاعب .وحوى الش� � ��ريط وقائع إنس� � ��انية في حياة
أش� � ��رف عفيفي ،خاصة عالقته بأسرته ،ونشأته،
وأصدقائه ،ومالمح من حياته العاطفية والزوجية...
إال أن الصدام الكبير الذي بدأ بينه وبني أحد رجال
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كذلك كان الفع� � ��ل العاطفي املتواري وراء قناع
ال� � ��ذات عند أش� � ��رف عفيفي جت� � ��اه تلميذته يظهر
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في نس� � ��يج االعترافات ،من خ� �ل��ال بعض الالفتات
اخلاصة أو حلظات الصمت ،حني جتيء س� � ��يرتها.
وكان رد فعله� � ��ا الن� � ��اجت عن بعض نب� � ��رات الصوت
الدالة تفضح مش� � ��اعره الداخلية ،مما أدى عندها
وهي تسمع هذه االعترافات الصامتة إلى حالة من
رد الفعل والدهش� � ��ة املتباينة« :وسكت حلظة رمقها
بعدها وكأنه فصلها عن اجلميع وخصها برس� � ��الة
غي� � ��ر منطوقة ..ترى ..هل يتذك� � ��ر؟ وإذا كان يذكر
فلماذا ال يقر ويعترف؟» (ص.)131
لق� � ��د كان ع� � ��زف هذه الس� � ��وناتا اخلريفية من
جانب الكاتب وجتس� � ��يد جتربة الص� � ��راع الضاري
بني اخلير والش� � ��ر ،م� � ��ن خالل لغة س� � ��ردية حاول
الكات� � ��ب في بع� � ��ض مناط� � ��ق منها أن يض� � ��ع فيها
بعض البصمات الش� � ��اعرية ،من خالل االسترشاد
بقصي� � ��دة لنزار قباني واالحتفاء باللغة املنحوتة من
الب� � ��وح والهواجس ،خاص� � ��ة وأن احلدث مبني على
شريط اعترافات وضع فيه الكاتب خالصة حياته
كله� � ��ا بحلوها ومرها ،وحدد فيها هويته وانتماءاته،
كما حدد فيها صراحة مرحلة صعوده وس� � ��قوطه.
إال أن مرحل� � ��ة األس� � ��ى التي جس� � ��دها الكاتب في
اعترافاته ،والت� � ��ي كان رد فعلها لدى تلميذته ،هي
التي تشابكت فيها اخلطوط وتقاطعت فيها الرؤى،
حت� � ��ى إنه خاطبها بهذا املقط� � ��ع اجلميل املعبر عن
طبيع� � ��ة العالقة التي ربطت بينهما في هذه اآلونة،
والتي كان ينش� � ��د منها اخلالص بكل ما يحمل من
�ان ،وهو ما أنهى ب� � ��ه اعترافاته« :هذا ما حدث
مع� � � ٍ
يا صغيرت� � ��ي ...وأنت تعرفني ما بع� � ��ده ...ومازلت
ال أعلم س� � ��ر إحجامي ع� � ��ن كتابة ما رويته لك على

أشرطة املس� � ��جل! هل ميكن أن تش ّكل الكتابة عبئاً

أبهظ على كاهل املذنب؟ وهل يعتبرها مرونة باقية
تطارد س� � ��يرته؟ رمبا! ورمب� � ��ا خجلت مما يبدو في
االعتراف املكتوب من عمدية وقحة! ولم أعرف لم
أن� � ��ت بالذات! فواقعة التعارف القدمي ش� � ��احبة في
ذاكرتي ،لكن ش� � ��يئاً قد توهج ف� � ��ي الرماد الكثيف،
وفوجئ� � ��ت بك تش� � ��علني اجلمرات بأنف� � ��اس الهثة
ملح� � ��ة! وكانت التماع� � ��ات الوهج أش� � ��به بإنذارات
اخلط� � ��ر تومض في عيني! هل تعجبني إذا قلت لك
إنني أحسس� � ��ت باخلوف منك؟ تلك حقيقة أقترب
به� � ��ا من نهاي� � ��ات مل� � ��كك ،واعتبري صوت� � ��ي الذي
تس� � ��معينه اآلن توقيعا قانونيا ي� � ��أذن لك أن تفعلي
م� � ��ا ترينه حيال املادة املس� � ��جلة! كوني بخير ...وال
حتاول� � ��ي أن تلتقيني ...هذا ش� � ��رطي الذي وافقت
عليه ..وأطالبك باحترامه» (ص .)154-153
لق� � ��د جنح الكات� � ��ب في هذه الع� � ��ودة احملمودة
ملنطقة الس� � ��رد بهذا النص الروائي في أن ينتس� � ��ب
إلى جنس الرواية ،كما س� � ��بق وانتس� � ��ب إلى جنس
الدرام� � ��ا طوال هذه الس� � ��نني الطويل� � ��ة ،وكان هذا
النص ال� � ��ذي التزم فيه مبنهج ونس� � ��ق التوازن بني
الشكل واملضمون ،ومراعاة التكثيف اللغوي والتوتر
واالنفع� � ��ال واللغة احلارة املوحي� � ��ة وخضوع اإليقاع
الداخلي للنص لشيءٍ من التنظيم وتقطيع النص إلى
س� � ��وناتات عازفة للخريف ودالة على عمق التجربة
التي جسدها الكاتب في روايته فجاءت بهذا النسق
ال� � ��ذي عودنا عليه دائما في أعمال� � ��ه التليفزيونية،
رواي� � ��ة درامية حتمل في طياتها الصراع الدائم بني
اخلير والشر ،بني الربيع واخلريف.
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