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أمس ية تس تحق أن توثق
مدينة ليدز وحاكية أب هماجر
حامد رضار
 14سبمتب 2019
بدعوة كرمية من املركز الثقايف ا إلرتري يف مدينة ليدز حرضان مساء اليوم الحد
سبمتب مضن مجع غفري توافد اإىل تكل املدينة من مدن نوتنغهام ومانشسرت وبرمنغهام
ولندن وغريها للمشاركة يف حفل تدشني رواية "حاكية أب هماجر" للس يد همند أدم.
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فامي ييل بعض من مالمح تكل المس ية (مع بعض الترصف)
أعطى السيد صابر رابط "أبو فيصل" يف البداية فكرة عن املركز الثقايف ا إلرتري والهداف املرجوة من
اإقامته واليت أمجلها يف رضورة تثبيت دعامئ الثقافة ا إلرترية وبلورة الشخصية الوطنية ابلتوازي مع معلية
الاندماج يف اجملمتع احمليل أسوة ببقية اجلاليات الخرى .بعد ذكل اسهتل مناسبة التدشني بأبيات من
قصيدة "جفر أيلول" للشاعر أمحد احلاج موىس
عفوك أيلول أن فاضت مأقينا
واستبدلت وصفك الزايه قوافينا
أيلولنا الطلقة اليت صدحت
رمغ املواجع ابلفراح تأتينا.
جاء بعد ذكل دور الإستاذ حسني صاحل سكرتري املركز واليت تضمنت بعد التحية والرتحيب ابحلارضين
عىل دعوة للشباب برضورة الاهامتم ابلقراءة والتحصيل املمهنج والواعي للمعرفة وحث امجليع عىل رضورة
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التوجه حنو اكتساب لك ما يفيد عب الاحتاكك والتواصل مع لك ماهل صةل ابلمتزي والنجاح .وقال أن يف
احلياة مساران اإحداهام يوصل للنجاح اذلي يسلكه اجملهتدون ومسار أخر يقود للتعرث والفشل فالول
يسري عليه من امتكل يف حياته رؤية وهدف واحضني.
وانطالق ًا من جتربة املركز ومالحظاته الشخصية قدم السيد سكرتري املركز وصفة لتحقيق النجاح اشمتلت
عىل:
 .1رضورة حتديد الهدف بوضوح؛
 .2وضع خطة توصل للغاية املرجوة؛
 .3العمل ابإخالص وتفان جلعل النجاح ج ً
رسا يفتح أفاق ًا جديدة لتبين أهداف ًا أخرى تضمن مزيد ًا
من النجاحات اليت ستنعكس أاثرها الإجيابية ليس عىل الفرد ،بل تتجاوزه لتصل اجملمتع احمليل
والهل يف الوطن الم.
ويف مجمل الكمه نصح الاستاذ الشباب برضورة عدم خلط ترتيب الولوايت لكونه اإذا حدث
سيكون عامل اإحباط إواعاقة ليس فقط لذلات بل وللغري وشدد عىل أن امليض اإىل المام صوب
النجاح خبطوات وئيدة واثبتة ستكون نتاجئه ملموسة عىل عكس القفز الزائد والغري خمطط واذلي
سيحول دون الوصول اإىل الغاايت الهنائية والنجاح.
فاصل قصري قدم خالهل صابر رابط فاص ًال مجي ًالوبصوت هجوري مفعم ابمحلاس مجموعة من
الشعار الثورية اكنت مهنا البيات التالية من رساةل من عليت للشاعر محمدمحمود الش يخ

"مدين"
اي رفايق
مل نعد تبغ ًا يدخن يف دهالزي الس ياسة
مل نعد حمض عباءة يرتدهيا أخنث قوم ليواري ما وراءه
اإمنا حنن إارادة
حنن للرض ومن الرض وابلرض ننادى
حنن للعامل مشسا
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حنن للزارع غرسا
وجلرح الشعب يف الساحة قوسا
وعىل الكف للثوري زاندا.

بعد الفاصل اكن دور الاس تاذ همند أدم ميا اذلي بدا وللوهةل الوىل خشص ًا واثق ًا ل
حيب ل التظاهر ول الزهوانية اليت تس هتوي البعض عند الظهور أمام مجهور وحضور
كبري اكذلي جاء حلضور حفل تدشني ابكورة أعامهل .ومبنهتىى الهدوء دخل الرجل يف
احلديث ابلتعريف عن نفسه قائ ًال" :أان مل أكن قط اكتب ًا ومل أفكر ذات يوم يف أن
أكتب رواية .ولكن الهول اذلي أحل يب واخلسارة اليت مرت بعائليت الصغرية نتيجة
احلدث اجللل واملمتثل يف فقداين رشيكة حيايت سلوى اضطرين أن أمهس لإبنيت
الصغرية مرابط حاكييت واصبح المر عادة أكررها لصغرييت قبل أن ختدل للنوم
كحاكايت الطفال اليت حتكهيا الهمات واجلدات للصغار يف لك ماكن.
ذات يوم قلت ملا ل أجسل تكل احلاكايت واتركها مكتوبة يف ورق لتمتكن أبنتنا
الصغرية قراءهتا واستيعاب مضموهنا عندما تكب ،بد ًل من أن تظل احلاكية شفوية.
من هنا جاءت فكرة توثيق جتربيت احلزينة كتاب ًة لخب معاانيت الطويةل للعامل لكه ،أخب
العامل ،ليس لهنا معاانيت لوحدي ،بل معاانة الكثريين من أبناء جييل .ويه بطبيعة
احلال معاانة شعب اس مترت لكرث من مخسة عقود ونيف .ابلتايل ما أان اإىل قطرة يف
حميط وجمرد منوذج من عرشات ألف الامنذج اليت ما تزال تعاين يف املهاجر القصية.
وهكذا انبلجت من العمتة ومن الاليشء فكرة هذه احلاكية .فكام قلت ،يف ذات مساء
من المس يات ودون مقدمات وجدت نفيس وقد انكبتت عىل الكتابة فكتابة أكرث
من تسعة صفحات يف ليةل واحدة ،ويه بطبيعة احلال قد تبدو قليةل للممترسني يف
الكتابة ،ولكن ابلنس بة يل اكنت كثرية جد ًا ملن مل يتعود عىل الكتابة .وما زادين حامس ًا
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هو أنين كنت أحس ابلراحة واتنفس الصعداء مع لك لكمة ولك سطر كنت أكتبه
عن حاكييت ومعاانيت ،لنين كنت أشعر وكن مح ًال ثقي ًال اكن ينداح من أعاميق لمييض
هار ًاب بعيد ًا عىل حنو اشعرين ابلراحة احلقيقية .وابلفعل وضعت يف تكل الصفحات
واليت مضنهتا أخري ًا ضفيت هذا الكتاب اذلي امسيته "حاكية أب هماجر".
هناك عىل أي حال حقيقة أود البوح هبا ،ليفهمها لك من يقرأ هذه الرواية واليت يه
الن بني أيديمك .وسأحاول أن أورد تكل احلقيقة عىل شلك نقاط:
أو ًل :كام نوهت فامي مىض من أسطر ،أان لست بأديب ول روايئ ول أدعي ذكل.
بل أان جمرد شاب إارتري بس يط َّمر بتجارب قاس ية ومعاانة مرة يف هذه احلياة ،ويه
معاانة لتنهتىي وتتجاوز خشيص لتطال الكثريين غريي من أبناء جييل من ألف
الش باب ا إلرتريني.
اثني ًا :ما ميزي جتربيت هو أنين فقط قررت توثيق معاانيت دون أن أعر مسأةل عدم كوين
ل اكتب ًا ول أديب ًا اب ًل .ابلتايل هبدف أن أقوم مبهمة التوثيق الشخيص تكل وجدتين
وقد كرست حاجز اخلوف والرهبة.
ُ
حتديت لك املعوقات ،ومهنا كام قلت ،عدم امتاليك أدوات الكتابة ومهنجية
اثلث ًا:
كتابة الرواايت أو العملية الإبداعية معوم ًا ،وطبع ًا الصعوابت املادية يه الخرى كواحب
اكن مبقدورها أن حتد من اإقدايم عىل الكتابة.
رابع ًا :أان شاب درس اللغة العربية فقط يف املرحةل الإبتدائية للصف اخلامس حيث
بعدها تتحول ادلراسة ابلجنلزيية يف بدلي إارتراي .وغين عن القول هنا ،أن عدم
امتاليك لناصية اللغة العربية اكنت أحد وأكب معوق اذلي اعرتض مشوار رحليت يف
كتابة هذا اجلهد املتواضع.
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خامس ًا :وأخذ ًا يف احلس بان ما تقدم ،مل يكن ابلقط أمر ًا يسري ًا أو سه ًال أن أكتب
الامثنني صفحة اليت يه عدد صفحات هذه الرواية اليت مضنهتا بعض ًا من تفاصيل
معاانيت.
أقول رمغ لك تكل املعوقات حاولت واعتقد جازم ًا وامحلدهلل قد جنحت وحققت
مبتغاي ابلوصول اإىل ما كنت أصبو اإلهيا ،ل لكون خشصية مشهورة ،بل لمتكن من
توثيق ما حدث يل من مأ ٍس ومعاانة ،وهذا هو عىل ما أظن بيت القصيد ،وما عداه
فهو حتصيل حاصل.
وهنا ل بدّ من أن اس تغل هذه الساحنة لانشد لك الش باب ا إلرتري للتوجه اإىل
الكتابة والتوثيق لتجاربعهم الشخصية لتعممي الفائدة ولتعريف العامل هبا وأن انصحهم
برضورة كرس حاجز اخلوف وعدم الاس تخفاف بتكل التجاربة همام بدت ضئيةل وغري
ذات مغزى.
أقول لولئك الش باب عليمك أن ل ترتددوا بسبب عدم توفر اخلبة وضيق احلال ،ول
بدّ من التذكر من أن املرء ل يودل عامل ًاأو عارف ًا ،ولكن مع توفر ا إلرادة والعزمية ميكن
صنع املس تحيل فلك الناحجني يف التارخي مل تتوفر هلم وسائل النجاح لكهنم حنتوا يف
الصخور الصامء جفعلوا املس تحيل حقيقة ماثةل ليس تفيد مهنا لك البرش.
ويف يقيين "يواصل همند حديثه" أن لك شاب إارتري ،هو مرشوع قصة ورواية
بذاهتا ،فكام أسلفت وكررت مرار ًا يف هذه المس ية ،ليس هناك من شاب إارتري
وول زمر بتجربة قاس ية تس تحق أن تُ ْروى ُ ْ
حصيح هناك من جنح
وحتىك للجيالٌ .
هنا يف بالد املهجر يف حياته العملية أو العلمية ،ولكن أرى ابلرضورة أن هنمت بتوثيق
لك التجارب ،جتربة املعاانة والإحباط وكذا جتارب النجاح والتفوق لكوهنا مجيع ًا
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تش متل عىل ما يفيد جممتعاتنا ،وفهيا فوق ذاك فائدة اإظهار خشصيتنا الناحجة واملمتزية
للغري ول ننىس أن تكل التجارب وتوثيقها تكون عامل حتفزي لطفالنا ليقتدو أثر
الناحجني منا.
حصيح أن موضوع حاكييت متحور حول مأساة ومعاانة رجل وطفةل .فقد الول زوجته
ٌ
والثانية فقدت أهما ويه مل تبدأ تذوق حليب ثدهيا لكوهنا اكنت يف أايم ولدته الوىل،
طفةل اكنت أحوج ما تكون حلضن أهما ويه مازالت وقهتا يف همد ولدهتا يف
كتب من
املستشفى .مع ذكل ليس ابلرضورة كام أسلفت أ ْن تكون منطلقات ما س ُي ُ
أعامل احلزن واملوت ،فهناك جناحات وصور انصعة حتتاج يه الخرى أن تُسلط
علهيا الضواء ويمت توثيقها ،لتكون مهن ًال ومرجع ًا لش بابنا وأبنائنا ليأخذوا مهنا ليبنوا لنا
صور اإجيابية تُ ْفه ُم اجمل ُ
متعات الخرى طبيعتنا الإجيابية املعاكسة للصورة المنطية السيئة
اليت علقت بأذهان الكثريين سواء عن اإفريقيا أو عن بالدان.
اكن لضيوف الرشف فسحة للمداخالت:
نوري محمد عبدهللا:
" لقد سعدت أميا سعادة حبضوري هذه المس ية الرائعة وهذا التدشني امجليل".
مفبادرة املركز الثقايف ا إلرتري يف مدينة ليدز والنجاح يف تدشني رواية "حاكية أب
هماجر يقف أماهما الش باب من بيهنم صابر رابط وهمند ميا وأخرون كرثٌ وهذا ديدن
الش باب ا إلرتري ،حفامد اإدريس عواىت وحصبه والالحقون من الرعيل الول وحىت
وقت قريب لهو تأكيد عىل أمهية دور الش باب يف لك مرحةل من املراحل احلامسة اليت
مرت هبا إارتراي ،وأؤمن من أنمك أهيا الش باب اس مترار ًا ملا بدأه الرعيل الول اذلين

7

حتملوا عبء النضال حىت حتقق التحرير مع أهنم مل يكن ميتلكون سالح أخر غري
اإمياهنم بعداةل قضيهتم".
وإاين مقتنع الن مع بروز اإشارات التغيري نتيجة الهنضة التوعوية دلى الشعب يف
ادلاخل وارتباط الش باب بوطنه يف املهجر ،فاإن ليل ادليكتاتورية املقيتة أي ٌل للزوال
ووجود ش باب من شألكة هؤلء املس تنريين املتواجدين يف هذه المس ية يؤكد أن
دلينا قادة حقيقيني سيتحملون وزر النضال اخملاض هبدف اإحداث التغيري من أجل
املصلحة الوطنية .ومع توفر ا إلرادة ميكن حتقيق لك ما نبتغي حتقيقه".
وهنا "يس تطرد نوري محمد عبدهللا"" :أويص هنا الش باب برضورة الاهامتم
ابلتحصيل املعريف وإايالئه المهية القصوى لكتساب املهارات والتجارب ،كام انصح
ابلعمل من أجل مساعدة الهل والرس هناك يف الوطن لتخفيف وطأة احلياة
وقساوهتا".
حامد رضار" :بعد التحية ،أان سعيد بأن أكون بني هذا امجلع الكرمي اذلي ينظر اإىل
الوراء ،اإىل املايض ،ليس هبدف التشبث به ،بل لالس تفادة منه واحليلوةل دون
تكرار ما اكتنفه من أخطاء وإاحباطات ،بل للتطلع حنو المام لبناءمس تقبل أفضل".
"ويف احلقيقة يصعب احلديث يف هكذا مناس بة دون حتضري أو اس تعداد ،اإل أ َّن
هذا العمل الرائع لخينا همند أدم ميا والتقدمي اذلي مت مبنهتىى الرحيية جند يف دواخلنا
تنبع شاللت من المل والطاقة الإجيابية واليت تدفعنا للقول والتحدث من أجل تأكيد
وتثبيت ما قيل من اذلين س بقوين فامي اتصل مبا قدمه املبدع اكتب الرواية".
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"فبيامن أان جالس يف القاعة وجدتين اتصفح وعىل جعل الكتاب كنت أحلظ يف
الصفحات اليت وقعت علهيا عيناي ،اإبداع ًا حقيقي ًا وغري مصطنع ومتنيت لوجدت وقت
أطول لقرأ لك احلاكية عىل حنو هاديء لإدرايك بأن هناك الكثري من العب".
"س ئل ذات مرة" (والالكم ما زال حلامد رضار) الروايئ المرييك أرنست مهنغواي
ُ
عن رس تطور الثقافة والإبداع يف أمرياك الالتينية وختلفها يف أورواب؟"
اكن جوابه "املعاانة"" .فاإنسان أمرياك الالتينية يف تكل احلقبة ،اكن يعاين من سطوة
احلياة وقسوهتا وابلتايل اكن جيد نفسه مضطر ًا للهروب من وطأة احلياة اليومية اإىل
املسارح ودور السيامن وقراءة الكتب وذكل لتنفيس عن ما اكن يلحق به من حاةل
حسق جسدي ونفيس".
"من هنا وما زال املتحدث هو مهنغواي :انبثقت يف أمرياك الالتينية من رمح تكل
املعاانة ينابيع من الإبداع الانساين ،بيامن يف الغرب الورويب املش بع واملتخم بتفاصيل
احلياة عىل أساس الفردية البحتة وذكل عىل عكس أمرياك الالتينية .ابلتايل من هنا
اكن مصدر الإبداع يف أمرياك الالتينية اذلي خرج من رمح املعاانة اجملمتعية".
يف مثال أخر ذي صةل ابملوضوع قال حامد رضار "س ئل عام  1999الاكتب واملثقف
ا إلرتري أمل سقد تسفاي حني صدور كتابه (لن نفرتق) يف طبعته الوىل ،س ئل
سؤا ًل حمور ًاي جاءفيه :ما جدوى أن تكتب أنت أو غريك من ا إلرتريني كتا ًاب حول
إارتراي ،بيامن هناك مئات الكتب بذات العناوين كتبه كتاب أجانب معظمهم من
الغرب؟

9

اكن رده عىل السؤال" :اإن مل نكتب اترخينا بأنفس نا سوف لن يش هبنا ما يكتب عننا
من قبل الخرين ".فهمها امتكل الخرون أروع الدوات وأكرثها تطور ًا سوف لن
يمتكن أولئك الخرون من تلمس موطيء معاانتنا كام قد نفعل حنن".
ما وددت قوهل من خالل اإيرادي للمثالني السابقني (يس تطرد حامد رضار) وكام أكد
ذكل همند ،فاإن القضية ليست تتعلق بتوفر الإماكنيات من عدهما أو امتالك أدوات
الكتابة أو غريها ،فامتالكها ل يعين أن الانسان س يكون مبدع ًا ،ولكن العامل احلامس
يف ذكل كام اعتقد هو أن جند يف دواخلنا ما يدفعنا للكتابة عن قضية نؤمن هبا وابلتايل
التعبري عهنا بطريقتنا اخلاصة .فاإذا اكنت هناك قضية ما يعتبها اإنسان ما مقدسة
وتدفعه للبوح هبا بصوت عالٍ ومسموع ،فهنا يمكن العامل احملفز واملشجع اذلي يدفعه
اإىل المام ملامرسة معلية الكتابة".
" وبطبيعة احلال ،هناك حتدايت مجة يف جممتعاتنا ،كام أكد الس تاذ املناضل نوري
محمد عبدهللا وكذا اكتب الرواية همند أدم يف معرض حديثهيام ،ويه أن هناك يف
جممتعنا وللس باب والظروف اليت َّمر هبا فامي مىض من عقود ،عدم اهامتم ابلثقافة
املكتوبة واعتبارها وكهنا ترف وابلتايل من هنا تبدأ معاانة املبدعني عندان".
مفن التارخي القريب واذلي يعرفه الكثريون منا أتذكر أحد املبدعني املشهورين اكن قد
سأهل املذيع عىل الشاشة موهج ًا اإليه السؤال التايل يف ختام حو ٍار طويل:
ماذا ننتظر من فناننا امللهم واحملبوب من أغنيات جديدة يف املس تقبل؟
قال املبدع واكنت اإجابته صادمة متام ًا" :أان أمضيت أكرث من مخسني عام ًا غنيت
خاللها للثورة وغنيت للوطن وادلوةل وغنيت للقبيةل والعشرية وغنيت أكرث من ذكل
للفراد .والن وقد تقدم يب العمر ووصلت اإىل هذه املرحةل وأعاين الإهامل من امجليع
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وعدم الإهامتم لتأيت الن تسألين هذا السؤال وأان أاكبد لحبث يف لك الاجتاهات
لمضن طعام ًا رشيف ًا لعائليت ولهيل!!"
الس بوع املايض ،اتبعنا لقاء ًا تلفزيوني ًا مماث ًال مع مبدع أخر قدم الكثري يف جمال الفن
والغناء وامتعنا ابلكثري من امجلاليات والإبداع .وجه املذيع اإىل مبدعنا ذات السؤال
القدمي اجلديد .ماذا نتوقع منك من ألبومات جديدة يف الفرتة القادمة؟
ويف احلقيقة (يقول املتحدث) اكن قد منا اإىل عمل الكثريين منا ،عب ش ىت املصادر من
أن ذكل املبدع اذلي ُوج َه اإليه السؤال أعاله اكن مريض ًا وأجريت هل حفوصات طبية
ورمبا معلية جراحية يف دول اجلوار حيث ظل هناك لفرتة من الزمن .وابلفعل من
نظراته وطريقة الكمه اكن ابد ًاي اإنه اكن يف مرحةل النقاهة .ومع أنه اكن لبق ًا يف الرد
عىل السؤال اإىل أن صوته وحركة جسمه اكن ينضحان ابلستناكر لإهامل الناس هل،
مع ذكل ُمس َع وهو يقول وبثقة" :هناك ألبوم من الغنيات س يزنل يف السوق عن
قريب وسوف لن أتوقف يف عطايئ رمغ املصاعب املادية والصحية حىت أخر حلظة
يف حيايت ومل يزد يف رده أكرث من ذكل".
اإذن أخويت اإننا حباجة اإىل ترتيب أولوايتنا عىل املس توى اجملمتعي عب الاهامتم بعمليات
التوثيق مع الثقة ابلنفس وعدم التقليل من التجارب الشخصية أو الاس هتانة هبا حىت
لو كنا نعتقد اإنه غري همم وخشيص ما نوثقه .فالتارخي ،كام نعرف أ ّن أحد عنارصه هو
التدوينات الشخصية ومتثل كتاابت ومذكرات الفراد أمهية ابلغة يف معلية التأرخي.
فاملعاانة اليومية ،حصيح يه خشصية وفردية ،لكهنا حتمل يف جوفها أحداث شعب
اكمل".
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من هنا أرى أن ما كتبه همند أدم ميا يندرج مضن هذا الس ياق من معلية التأرخي
والكتابة عىل حنو يتجاوز اذلات الشخصية والفردية تكل اإىل نطاق أرحب وأوسع.
فالرتاكامت اليت تكتب عىل الشلك الفردي تعطي مبجملها صورة لك الشعب واجليل
احلايل .وابلتايل علينا أن ل نس تخف ابلرتامك اذلي حيدث يف هذا املضامر".
الناحية الثانية ويه الخرى ابلغة المهية ويه علينا أن ل ننتظر أن مينحنا املؤلف
نسخ كهدية ،بل عىل العكس علينا أن نعمد اإىل مساعدة تعزيز مسأةل الكتابة والتأليف
عب السعي لرشاء عدد من النسخ لتشجيع املؤلف ويف حاةل التعذر يكون غاية يف
المهية أن نشرتي كتا ًاب واحد ًا .فكام ذكرت يف الكم مهنغواي ،فاإن توجه الناس
العاديني وغري العاديني من املهمتني ابلثقافة اإىل خش بة املرسح ودور السيامن واملكتبات
وغريها من أماكن ترفيه ،قد لعب دور ًا اإجيابي ًا يف الهنضة الإبداعية هناك لن القيام
بذكل ايلمر نشط دورة احلياة الاقتصادية ،فالاكتب س يكتب ،واملطابع س تطبع
واملمثلون س يظهرون عىل خش بات املسارح وصناعة السيامن ستهنض يه الخرى
ولك ذكل س يعين هنوض الاقتصاد عىل حنو شامل".
"علينا أن نتحرر من مرض التقليل من شأن أنفس نا والخرين وعلينا الكف عن
توجيه النقد الهدام اذلي حيطم املعنوايت .كام علينا أن حنرتم قناعات وأذواق الخرين
فامي خيتارون من خيارات لنفسهم .ففي حاةل ممارسة الاس تخفاف ابلخر أو ببعضنا
الخر ،سنسقط مجيع ًا سقوط ًا مريع ًا".
"اإذن مسأةل الإبداع والثقافة والإهامتم به ليست حكر ًا عىل رشحية أو فئة معرية
بذاهتا ،بل لكوهنا تعين لك اجملمتع ،فهىي فع ٌل اإنساين يُعىن بتوثيق اإبداع أمة باكملها.
ٍ
صعوابت ش ىت وتسعى للهنوض من من كبواهتا
أمة كام هو حال جممتعاتنا اليت تعاين
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عب تسويق ثقافهتا وذاتيهتا ،المر اذلي يكون همامً معه ممارسة الإبداع بش ىت صنوفه
لكونه عام ًال همامً يف تشلك وعينا ذلاتنا ولغريان".
"اعتقد أن حاكية أب هماجر ،رواية حقيقية حتتوي ،مع قةل صفحاهتا ،عىل لك
العنارص اليت ترتقي بقارهئا اإىل مصافات سامقة جلهة بعدها الإنساين ووطأة املعاانة
وقسوهتا اليت انطلقت مهنا .مفهند أدم ،رمغ حداثة عالقته ابلكتابة ،فقد جنح يف
اإخراهجا دون ترمزي دومنا حاجة اإىل القيام بعملية تذويق وتزيني .فاحلوارات بني سلوى
وهمند يف الكثري من صفحات الرواية ورسد الحداث قد جاءت مبنهتىى البساطة
وبوضوح مل يكتنفه أي مغوض خمل ،واعتقد حىت املبارشة اليت حلظهتا يف بعض
الصفحات اليت مررت علهيا خالل تصفحي الرسيع ،يه الخرى ل يصاحهبا أي ملل
وميل لوضع الكتاب جانب ًا والتوقف عن مواصةل القراءة .بل عىل العكس ،أظن أ َّن
القاريء س يجد فهيا نفسه حبال من الحوال وأن بعض أو لك أحداهثا يه صورة ملا
مر به يف حمطة أو أخرى من حمطات حياته .فباجململ ،أن بساطة املفردات وحترر
اكتهبا من الكثري من معوقات الكتابة وتعقيداهتا ،جعل حاكية أب هماجر رواية بس يطة
ورش يقة وتس تحق القراءة".
ختام ًا ،أقول أ ّن ما يعوقنا دون امليض يف جمال الكتابة الإبداعية أو الكتابة معوم ًا،
كوننا نقفل معلية تشجيع الكتاب ،اإما ابلس تخفاف مهنم أو الامتناع عن رشاء ما
ينتجونه من أعامل اإبداعية فض ًال عن جتاهلها وعدم تسليط الضواء علهيا وابلتايل
حرمان أولئك الكتاب من فرصة الوصول دلائرة أوسع من القراء المر اذلي يؤدي
مع الوقت اإىل انسحاهبم من الساحة وتوقفهم عن ممارسة الفعل الإبداعي".
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والمس ية امجليةل تقرتب من هنايهتا ،دخل القاعة ا إلس تاذ اإسامعيل موىس من لندن،
وهو قاريء المس ية الرئيس ،وصل متأخر ًا رمغ حتركه من وقت مبكر ،وذكل بسبب
الزمحة الغري عادية اليت اتسمت به الطرق املوصةل اإىل ليدز.
قرر الس تاذ اإسامعيل موىس الاكتفاء بقراءة بعض أجزاء مما أعده وذكل بسبب ضيق
الوقت املتبقي .واحلقيقة تقال أن القراءة اليت قدهما اكنت غاية يف الوضوح وامجلال عىل
حنو ظلت القاعة مركزة تتابع لك مفردة قالها الرجل .ودون اإضاعة الوقت اس هتل
قراءته عىل النحو التايل:

"حاكية أب هماجر ،يه يف الواقع أكرث من حاكية مبا حتمهل من رسائل جشاعة ،فهىي
تتجاوز خشصية الاكتب لتعكس معاانة شعب ووطن .فلك حاكية أو قصة ُحتىك يف
هذا الكتاب لها عالقة حباكية أي خشص إارتري".
"فقراءيت س تكون تعليق عىل الكتاب .فالكتاب ،وكام هو ابين أماممك ،هو حاكية
أب هماجر واملؤلف هو همند أدم ومن اإصدار دار بدائل للطبع والنرش والتوزيع يف
القاهرة عام .2019
التعريف :الرواية حتيك عن قصة شاب ودل يف السودان من أرسة إارترية لجئة ،تعود
غاقةل اإىل وطهنا بعد التحرير .متر حياة ذكل الشاب مبنعطفات حياتية أربعة تمتثل يف
احلب والفقد والفراق والبوة .تكل املنعطفات الربعة تشلك خشصيته من مث حتدد
مسار حياته لحق ًا وإاىل البد.

14

املنعطف الول :احلب
يقع الشاب همند يف حب فتاة وهو يف سن املراهقة ،ولكن بسبب أحوال وطنه
لميكنه أن يس متر هذا احلب ويصل اإىل غاايته ،فقد أضطر الشاب لهجر بدله وقرر
الرحيل .مع ذكل ،فذكل احلب مل ينهتىي نتيجة ذكل ،فبعد مرور س نوات يلتقي
احلبيبان يف بالد املهجر ،فتمت سعادهتام بعقد قراهنام.
املنعطف الثاين :الفقد
يتخلل الفقد حياته منذ البداية فقد فقد أخته الصغرية وهو حيهنا دون اخلامسة .بعد
ذكل فقد الشاب أرسته ووطنه عندما قرر الهجرة يف سن مبكرة مث فقد زوجته اليت
أحهبا بعد بضعة أايم من وضعها أبنتهيام.
املنعطف الثالث :الفراق
جند الفراق مسة أساس ية يف حياة الراوي ،فنجده يفارق السودان موطن ميالده
ويعود مع أرسته اإىل بدله بعد التحرير ليبدأ حياة جديدة هناك .ولكن ما يلبث أن
يغادر وطنه ويعود جمدد ًا اإىل السودان ،ليبدأ حياة جديدة أيض ًا ومن مث يغادر
السودان متجه ًا اإىل أورواب عىل أمل اس هتالل حياة جديدة للمرة الثالثة .وهنا نلحظ
أن الفراق هو مسة متكررة يف حياة ذكل الشاب .ففراق وطن عشت فيه جزء ًا من
حياتك س يصاحبه فراق من عارشت ورمبا فراق من أحببت ومن شاركوك تفاصيل
احلياة حبلوها ومرها.
املنعطف الرابع :البوة
وهذا املنعطف يعكس فقد ًا وفراق ًا ليكون بداية قصة حب جديدة وهناية قصة حب
معاشة ،اإذ أنه يبدأ بقصة رحيل الزوجة سلوى اليت جتسد فهيا احلب وفقدان أبدي
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للحياة ولكنه مع ذكل يكون ذكل الفراق بداية حلياة جديدة تمتثل يف دور البوة اليت
تربط بنت حديثة الولدة مع أب تركه القدر وحيد ًا يف حميط متالطم المواج دون
خبة يف اإدارة السفن وتاليف الغرق...
يأيت الكتاب اإذن ،عىل شلك قصة واحدة دون تقس اميت أو فصول ،لكننا يف ذات
اللحظة لميكننا أدراج العمل حتت قامئة القصة القصرية لتجاوزه القصة القصرية من
حيث احملتوى واحلجم ورمبا املوضوعات اليت تتضمهنا عاد ًة
الرواية واليت نطلق علهيا العنارص أو ”“the themes
اس تطيع أن أقول أ ّن عنرصي احلب واخلوف هام أبرز املوضوعات اليت يتلمسها املرء
من خالل قراءته للرواية .فاحلب جنده ميثل احملور الرئيس للرواية .فيبدأ احلديث عن
احلب يف الصفحة الثامنة من الرواية ويه تعتب الصفحة الثانية من حيث اس هتالل
الكتاب موضوعه مكحتوى للرواية وما س بق من صفحات يتعلق ابملقدمات املتصةل
ابلتصممي.
يروي الاكتب التغيري اذلي طرأ يف حياته عندما يقول ":اكن معري  17س نة عندما
أحببت تكل الفتاة اليت غريت َّيف الكثري ،اكنت الصديق الويف اذلي اكن ينصح ويقول
يل :أفعل هذا ،أو كذا وكنت أفعهل حب ًا هل ،كنت عنيد ًا جد ًا ".تصوروا معي اكن
يفعل ما تأمره رمغ عناده ،لنه اكن أسري حهبا...
يف بداية الكتاب تأيت موضوعة احلب وتتسلسل مع الرواية اإىل أ ْن نصل اإىل أخر
صفحة وابلتحديد اإىل أن نصل الفقرة الخرية من تكل الصفحة ،حيث تبدأ قصة حب
جديدة حيث يقول فهيا "رمبا ْ
رحلت – يتلكم عن زوجته – لهنا أرادت أن يكون
قلبه حلبيبته فقط اإذ ل ميكن يف القلب أن يكون هناك ماكن حلبني يف أ ٍن مع ًا".
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إذن فامي ييل بعض اإشارات ميكن أن نشري اإلهيا من خالل ما تضمنته ضفتا الرواية:
ا ْ
اخلوف:
يطر كثري ًا عىل لك يشء وهذا رمبا حييك قصتنا
من قراءايت وجدت أن اخلوف مس ٌ
حنن كشعب يف لك مرحةل من حيث اللجوء والترشد ويف لك املراحل واحملطات اليت
مرران هبا .فهناك فع ًال خوف خيتلف شلكه وهمام تعدد ذكل الشلك فهو يف هناية
املطاف خوف.
فاخلوف والرعب خيتلطان ويتالزمان يف داخل الوطن .ففي الصفحة اخلامسة عرشة
ويف الفقرة الوىل جند الاكتب يقول" :يف ذكل الصباح حدث يش ٌء أرعب املدينة
ومن حولها ،فلقد أ ْ
تت قوات من اجليش وحارصت املدرسة ...............اإىل أن يصل
اإىل هناية الفقرة اليت تنهتىي بــ  ............عندما أخبوين ُ
فرحت ،وأ ُ
خذت أعطي
النقود اإىل لك من حيتاج اإلهيا هناك".
يف الفقرة أعاله يتجسد هاجس اخلوف يف داخل إارتراي وتعكس حياة املواطن هناك.
كام جند فقرة أخرى يتجسد فهيا عنرص اخلوف وإاىل حد ما عنرص الفراق .ففي الصفحة
السابعة عرشة والفقرة الثانية والخرية واليت تبدأ ابلقول":وذهبت سلوى ،ويف ذكل
املساء ذهبت أان اإىل خاليت اليت حتركت من بيهتا ....................وإاىل أن تصل تكل
ْ
الفقرة اإىل القول " :نظرت اإيل وحضنتين و ْ
حضكت وقالت :حس ن ًا ،كن رج ًال
بكت مث
ول ختف من يشء ،فلن يصيبك اإل ما كتب هللا كل".
نالحظ أ َّن اخلاةل هنا ويف الكهما شددت عىل اخلوف اذلي جيتاح وحييط ابمجليع.
ويف الصفحة الثامنة عرشة اخلوف يطل برأسه وبقوة جمدد ًا .ففي هناية تكل الصفحة
ويف الفقرة اليت تبدأ بـــ" :اخلوف يف لك ماكن ،فلكام مررت بيشء تتذكر ........اإىل
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أن هناية تكل الفقرة ...لك هذا صنع منا رجا ًل يصمدون أمام أي يشء ....وتواصل
ذات الفقرة لتصل الصفحة املقابةل.....
نالحظ أن هناك انتقال أو  transitionمن حاةل فرد يتحدث عن
اخلوف بصيغة امجلع حيث يقول ....." :لكن لك هذا صنع منَّا رجا ًل
يصمدون ".....فاخلوف جيعهل يس تدعي صيغة امجلع هنا للتعبري عن النطاق الواسع
للخوف اذلي جيتاح امجليع.
عىل حنو مماثل نالحظ يف الصفحة الثالثة والعرشين الفقرة الوىل وقبل هناية السطر
الثامن التعبري التايل":لكن بعد أ ْن ركبنا وقبل أن نتحرك أ ْ
تت الرشطة وهرب من
هرب" .........حىت هناية تكل الصفحة...
لك ذكل يتضمن أحداث هروبه من تركيا اإىل اليوانن وقصة الهتريب والفرار من
الرشطة يف لك الاجتاهات ،المر اذلي يعكس اخلوف والهلع بوضوح عندما خيب
القاريء عن حدوث مطاردات بني طاليب اللجوء والرشطة.
حصيح من مضن املوضوعات اليت تناولها الاكتب يبز اخلوف وهو ميثل مع احلب
احملورين الرئيسني الذلين يشالكن صلب الرواية .وهذا أمر طبيعي لن اخلوف
والفراق والفقد واخلش ية من الفراق والهتيب من أن شيئ ًا ما رمبا حيدث يف أي حلظة
اكن يسود النفس حىت حلظة اخلروج والهروب من الوطن.
من بني املوضوعات اليت عاجلهتا الرواية الوطن يأيت ذكره يف الصفحة الوىل من
الكتاب وتسري التفاصيل املتعلقة بقضااي أخرى ابلتوازي مع قضية الوطن مرتبطة
ابلهجرة واللجوء والترشد.
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فبداية القصة تنطلق من كسال والعودة اإىل وطن الاكتب ويه إارتراي ،مث تأيت العودة
والهجرة يف مراحل لحقة ولك ذكل ما هو اإل حاكية وطن بشلك شامل .نعم تأيت
القصة عىل شلك معادةل :كسال -التحرير – مث الهجرة ...فلك ذكل ول شك حييك
قصة وطن ومرشوع بنائه ومع طرح سؤال مفاده :أين وصل مرشوع ذكل الوطن؟
ماهو حال الرس اليت عادت اإىل وطهنا والش باب ولك الناس اذلين حلموا يف أن
هناك مثة أمل يف العيش بكرامة يف وطن حترر وبدل اس تقل ولكن ما فيتء أبناؤوه
يرحلون عنه للمنايف البعيدة.
مث يأيت املوت مضن القضااي واملوضوعات اليت تتحدث عهنا الرواية .ففي الصفحة
السابعة يأيت ذكر املوت حيث يذكر الاكتب فقد أخته الصغرية ويه مضن أربعة أسامء
فقط ُذ ْ
كرت رصاح ًة بأسامهئا عىل عكس بقية الشخاص جاءت مهبمة دون أسامء من
شألكة...صديقي – اإبن خاليت – اإبن خايل -معي اإخل ...ولكن هناك أربعة أسامء ذكرت
ابسامهئا ،ويه الإبنة وسلوى الزوجة والخت الصغرية والراوي نفسه.
وهكذا يواصل قاريء الرواية ،اسامعيل موىس صفحات حاكية أب هماجر بيشء
من التشويق والإاثرة اليت جعلت احلضور يكون مشدوه ًا لسامع املزيد عن الكتاب
بلك جوانبه وابلفعل مل يغفل الرجل بعض الهنات واجلوانب الفنية من أخطاء صياغية
أو اإمالئية أو حىت مطبعية.
وابلنتيجة اكنت قراءة اليوم يف مدينة ليدز واملتعلقة "بكتاب حاكية أب هماجر"
مشوقة وجذابة وبدا ذكل يف توجه احلضور اإىل اإقتناء الرواية ممهورة بتوقيع املؤلف.
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تنبيه هام":الس ياقات الواردة لبعض التعليقات ليست واردة ابلرضورة حرفي ًا كام قالها
أحصاهبا ،وما مت تضمينه يف هذا الإجياز من أقوال ومداخالت عن المس ية ليس
ابلرضورة أيض ًا أن ميثل رأي الشخاص اذلين مت نس هبا اإلهيم حرفي ًا.

