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 :�دعوة�صريحة�إ¦ى�نقد�الذات"ام�ا�اعزأيّ "رواية�
  

  ع`ي�الوا&ي��محمد

 نداله،�نيودل¬�V،و رُ �ْ �ل�َ رْ َه وَ جامعة�َج ،�مركز�الدراسات�العربية�و�فريقية،�الباحث

 

� �من�ب$ن�_عمال�_دبية��"أيام�اPاعز"رواية �آفاق�الكويتية �عن�مكتبة الصادرة
�القراء� �إvى �السنة �هذه ��ي �للكتاب �الدوvي �الرياض �معرض �قدمها VWال� ال[فتة
العرب.�و×ي�ترجمة�عربية�قام���ا�سهيل�عبد�الحكيم�الوا�ي�لرواية�هندية�جريئة�

� �تكشف�عن �حقيقية �أليمة �قصة �من �دول�مستندة ��ي �الكفالة �نظام مخالب
�من� �الوافدة �العمالة �به �لتختنق �و�ع[م �الناس �عيون �عن �اPخفية الخليج

� سوية �البلدان �من �خاصة �العالم �أنحاء �مشهورة�.مختلف �رواية �هذه تم�،
وضعها��ي�اPقرر�الدرا���Vبعدد�من�الجامعات�واPدارس�الثانوية��ي�الهند،�كت�éا�

� �الهندي �’_ديب �‘ بنيام$ندانييال �بعنوان �الهندية �ك$�� �و�ية �‘اميتَ يفِ وِج آدُ ’من
طبعة��ي�لغ±�ا�_صلية�مما�جعلها�من��٧٥وصدر�لها�ح��W ن�،� Malayalam(الحياة�اPاعزية)��ي�لغته�اPلياPية

�يشهده�إقبال�القراء�ع�،ثم��ي�الهند�عموما�وخارجها�،أك¿��الكتب�نسخا�وتداو��لدى�القراء��ي�ك$�� dى�كما
��نجل$¡ية �ورشحت�ترجم±�ا ��نجل$¡ية. �صدرت�عن�دار�النشر Goat Days ترجم±�ا VWال Penguin Books 

،� Orhan Pamuk‘ان�باموق رحأ’ أمثال�،عم[�أدبيا�لكبار�الكتاب�١٤ضمن� Man Asian Literary Prize لجائزة
�ولجائزة�Hiromi Kawakami‘ه$�ومي�كاواكامي’و ،�DSC Prize for South Asian Literature٥٠٠٠٠بقيمة���

  .ولجوائز�أخرى�كث$�ة��ي�الهند�وخارجها�،عشر�عم[�أدبيا�خمسةضمن� دو�ر�أمريكي

  موضوع�الرواية�وخلفيÇ]ا

�،يدور�حول�عامل�بسيط�يدÙى�نجيب�،كما�يكتب�اP§�جم�سهيل�الوا�ي�عdى�غ[ف�الكتاب�،وموضوع�الرواية
واتفق�أن�وصل�إvى�مزرعة��،ودية��ي�سبيل�البحث�عن�لقمة�العيشالسعب�باع�كل�ما�يملك�وسافر�إvى�الرياض

�اPقفرة �الصحراء �رب�عمل�بدوي��،أغنام��ي �ث[ث�سنوات�تحت�قسوة �غ$��إنسان�Pدة وعاش�هناك�غنما
�يع¿��إ��عdى� �الهروب�فلم �حاول �الهوية �آخر�مجهول �هناك�عامل �وكان �باPاء. ̄ستنجاء � �عdى �Wح� يضربه

�مع�صديق$ن�له�(هندي�وصوماvي)��ي�مزرعة��‘_رباب’عظامه،�قتله�رصاص� (رب�العمل).�هرب�نجيب�يوما
 
ّ
�ضل �فحمله�مجاورة.. �نجيب �أما �الهندي.. �الصديق �مات �لوجه.. �وجها �اPوت �رأوا �الصحراء.. ��ي �الطريق وا

� �استعاد �بر�_مان.. �إvى �أوصله �اPبتل.. �اPنديل �يحمل �كما �أكتافه �العض[ت�عdى �اPفتول روحه..�الصوماvي
�الحكايات �حكى�له �لقي�بينيام$ن�كاتب�الرواية.. �وطنه.. �إvى �رّحلوه �روح�رواية�، ولكن�بينيام$ن�اكتشف�ف¸�ا

�– ولك½�ا�ليست�خيا��مفتع[�بل�×ي�واقع�مّر �،إ�ا�رواية.�مث$�ة..�حّولها�إvى�أرض�الواقع��ي�ثوب�رواية�متكاملة
�مئات�العمّ  �النفط.واقع �بعض�دول �الوافدين�إvى �عن��ال �للرواية �_صلية �ملحق�النسخة �الكاتب��ي يقول

�الكتابة �لقيت�صديقي�"�:الدافع�الذي�دفعه�إvى بالصدفة�عن�رجل�يدÙى�نجيب..��يخ��ني‘ ُسِنْل ’ذات�يوم،
الكث$�ة�ال�VWسبق�vي�أن�أسمعها�بألوا�ا��‘الخليجية’بالنسبة�vي،�كانت�حكاياته�مجرد�قصة�من�تلك�القصص�

�اPختلفة. �ولكن�قرّ وأشكالها �انقيا. �كان�رج[�درت�يوما �نجيب.. �بزيارة �أقوم �اPتواصل�أن �ßلحاح�صديقي ا
�وقد� �"إ�ا�مضت��ي�بعيد�الزمان.. بسيطا،�منقبض�الوجه�ح$ن�أجاب�Vjعdى�سؤاvي�عن�تلك�التجارب�قائ[:

�وأخذْت  ���دوء، �تلك�الحياة �أخذ�يحاكي �Wألّحه�ح� �لم�أزل�وراءه Vjولكن� �كلها.." �كانت�_ح�نسي±�ا VWداث�ال
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�VWي�أن�جميع�القصص�الvن� ب$َّ
َ
�ت تهجع��ي�غياهب�النسيان�ت§�اءى�نصب�عينيه��ي�صورة�أرعبت�Vjقساو«�ا..

سبق�أن�سمع±�ا�كانت�سطحية�م�éمة�بعيدة�عن�وجه�الحياة�الواق£ي..�ولم�أكد�أملك�بعد�ذلك�إ��أن�أكتب�
ريزات�تزيد�متعة�القراءة،�Åن�حياة�نجيب�تستأهل�ع½�ا..�ولم�أكن��ي�حاجة�إvى�اخت[ق�خيال�بعيد�أو�إvى�تط

  ).١(ز"القراءة�ح��Wبدو�ا.�وهذه�ليس�بقصة�نجيب�بل�كانت�حياته�كاßنسان�اPاع

  مشكلة�الرواية

ومن�اPعلوم�أن�العثور�عdى�النفط�والب§�ول�حقق��ي�الدول�الخليجية�طفرة�كب$�ة��ي�مجال�¯قتصاد�الذي�
�التحتية�وبيئ±�ا�يرتفع�بارتفاعه�مستوى�الحيا ��ي�بني±�ا �سريعا �وشهدت�اPنطقة�تطورا ̄جتماÙي�والفردي. � ة

�أبواب� �_مر�الذي�فتح �حياته، �لقوام �خدمات� خرين �إvى �يحتاج �مجتمع �إvى �شعو��ا �حول �فيما اPعمارية
�الفرص�السانحة��ي �لين±�زوا �الثالثة�والفق$�ة �من�الدول أسواق��اPنطقة�أمام�الباحث$ن�عن�مصادر�الحياة

�أيام�اPاعز�"�وتعت�� العمل�ف¸�ا. �تتمحور�الرواية�" �ومضمو�ا، �الروايات�العربية��ي�شكلها ��ي التجربة�_وvى
بتمامها�حول�مأساة�قل�من�التقطها��ي�الرواية�العربية�الخليجية�من�خ[ل�عرض�نموذج�ل�نسان�اPمزق�

�و_ح[م �الع�.ب$ن�الواقع �رموز �عdى �الضوء �الحق�وتسلط�الرواية �كعدم �الكفالة، �نظام ��ي �والقسوة بودية
�عdى� �وإجباره �زهيدة، �مقابل�أجرة �البشرية �واستغ[ل�طاقاته �مقر�عمله، �إvى �اصطحاب�عائلته ��ي للعامل
�أوراقه�الثبوتية�وجواز�سفره،� �العامل�بإخفاء ̄حتجاز�الرمزي�لحرية �مع� ��ي�السوء، ظروف�عمل�×ي�غاية

بتصريح�مسبق�من�الكفيل،�ومنع�نقل�الكفالة،�والتأخر�عن�الراتب�وما�إvى��وعدم�سماحه�بمغادرة�الب[د�إ� 
ذلك.�وهذا�اPوضوع�الذي�يتناوله�الكاتب��ي�الرواية���نزال�نسمع�عنه��ي�اPجتمعات�الخليجية�بعد�أن�ك¿�ت�

  .هجرة�العمال�من�مختلف�أنحاء�العالم،�لكنه�لم�تجسده�رواية�عربية�هذا�الجانب�اPأساوي�اPهجري 

م�
ّ
�يضخ �بنيام$ن �نرى�الروائي �اPتكاملة�كما �الفنية �من�خواص�الرواية �أن�اPبالغة �الشك��ي و��سبيل�إvى

الجانب�السل�Vþمن�نظام�الكفالة�بينما�ي��ئ��اP§�جم�ذمته�مما�رمى�به�الكاتب�نظام�الكفالة�وعرب�الخليج�
̄نتقادات�والتصوير�اPبالغ�فيه،�إذ�يقول�اP§�جم�سهيل�عبد الحكيم�الوا�ي��ي�كلمته�"هذه�الرواية�مثل��من�

ل�الحقيقة،�
ّ
�تمثل�الحقيقة��ي�قليل�أو�كث$�،�وإذا�خّيل�إvى�أحد�أ�ا�تمث أي�رواية�من�نسج�الخيال،�ولك½�ا

فليس�إ���Åا�واقع��ي�إطار�معرفته،�وإذا�خّيل�إvى�آخر�إن�هذا�إ����تان�عظيم�فليس�إ���Åا�غ$��واقع��ي�
� ج�ع½�م�لكي�يكونوا�إطار�معرفته. �يروَّ �بريئا�رجوُت�أن�أنقل�إvى�أبناء�عقيدتي�ما وأنا�كم§�جم�لست�إ��راويا

�أني��� �وأعتقد �و_جناس. �_ديان �العريض�اPتخطي�حدود �عرب�الخليج�الطويل �بجميل �مع§�فا باPرصاد،
  ).٢"(أكون�مذنبا�إذا�أشرُت�ونصحُت�وهللا�من�وراء�القصد

  دائرة�الرواية

و�ي�ذات��،�ي�قص±�ا�اPستوحية�‘الحن$ن�إvى�الوطن’رة�الرواية�كما��ي�أية�رواية�مهجرية�حول�محور�تدور�فك
م.�وقد�نجح��ي�٢٠١٣م�إvى�عام�١٩٩٢عام��،�مننفس�الكاتب�عdى�حد�سواء�علما�بأن�الكاتب�كان��ي�البحرين

̄غ§�ابية�وب$ن�شخصية�نجيب،� بطل�الرواية�الحقيقي�بلورة�انسجام�عجيب�ب$ن�شخصية�الكاتب�ومشاعره�
�الرواية�نجيب�جديد�يتكون�من�نجيب�الحقيقي ��ي والكاتب�الذي�ي[حقه�كظل���يفارقه�إvى�آخر��،ليتولد

نة�ال�VWنزل�ف¸�ا�نجيب��ي�مطار�الرياض�×ي�نفس�السنة�ال�VWنزل�الرواية�أو�ح��Wما�بعدها.�لذلك�نجد�أن�الَس 
�نرى  �كما �البحرين�وعمره�عشرون�سنة، �الكاتب��بنيام$ن��ي �ب$ن �تجمع �أقوى�ما �الخليج�×ي �إvى أن�الهجرة

�إvى�الخليج�ليأتوا�بخ$�ها�Åسبابتالهند��ي�مقدمة�الب[د�ال��VW.والبطل�عdى�أرض�الواقع م½�ا��،رسل�أبناءها
الع[قة�الحميمة�بي½�ما�منذ�_زمنة�السحيقة�كما�تش$��إليه�اPواثيق�التاريخية.�وقد�وصلت�حركة�الهجرة�من�
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�بفعل�عوامل�اقتصادية�واجتماعية�سادت��الهند V�÷اPأواخر�الثمانينات�من�القرن�ا� ��ي �الخليج�ذرو«�ا إvى
�وكانت�ل خاصة�للمسلم$ن�ف¸�ا�Åسباب�دينية��،ك$�¯�_سبقية��ي�تلك�الحركةو�ية�وقتذاك��ي�ربوع�الهند.

�لم�تع VWال� �لتحقيق�أح[مهم �ذهبية �كفرصة �بالهجرة ��ذوا �حيث�إ�م دو�أن�تكون�ضمان�حياة�وسياسية
�يقارب�مليون$ن�ونصف�مليون�من�العمال�اPهاجرين�إvى� �وهناك�ما �أغلب�_حيان. كريمة�لهم�ولعوائلهم��ي
��ي�شمال�ك$�¯�إ�� �أن�تلق�بيتا �وليس�من�قبيل�اPبالغة�إن�قلت�أنه�بعيد�جدا الخليج�من�ك$�¯�وحدها.

  .ل�عdى�راتبه�الشهري�العائلة�الكب$�ة�برم±�اوواحد�أو�أك¿��من�أعضائه�يعمل��ي�الخليج�ويعو 

 السرد�&ي�الرواية

و¯قتصاد�فيه،��السلس�لعل�أول�ما�ن[حظه��عندما�نجلس�إvى�قراءة�الرواية�من�الناحية�_دبية�هو�السرد
�اPؤلف�طريقة�السرد��خباري�محركا�شخصيته� �ينمو�الحدث�الروائي�من�خ[ل�ذلك�السرد،�وينتهج �Wح

� �الثانوية�،(نجيب)الرئيسية �شخوص�الرواية �(أرباب)�:ومن�حوله �العمل �القادري �،وحكيم�،رب �،وإبراهيم
�ولغة�الرواية�ال�VWاختارها�لحكاية�القصة�سهلة،�و×ي�خالية�من�التعقيد�الف��Vjي�بني±�ا�السردية.� و_غنام.

�نجح ��اP§�جم�وقد �الفعالة �دورها �لعبت VWال� �اP$¡ة �هذه �إبقاء ��ي �الوا�ي �_صلية�سهيل �نسخ±�ا �رواج �ي
�الثقافية �الطبقات �حدود �اPتخطية �فهم�اPختلفة�وشعبي±�ا �القراءة �يستطيع �من �لكل �يمكن �أنه �وذلك .

�بل� �معينة، �لهجة �ولم�يتطرق�الكاتب�واP§�جم�إvى �من�دون�غموض، واستمتاع�الحدث�الروائي�بشكل�كdي
�كان �وPا هدف�الكاتب�إيصال�رسالته�إvى�جيله��استخدم�لغة�متوسطة�تستوعب�جميع�أصحاب�اللهجات.
ن�بقدرة�ن�يوّس أووطنه�بأكمله،�استخدم�لغة�خالية�من�التعقيد،�أو�Åنه�كان�يريد�

ّ
ع�من�دائرة�قرائ±�ا،�وتمك

   .اح§�افية�من�الجمع�ب$ن�الفكرة�واللغة�وفق�أسلوب�سردي�إمتاÙي

 الحياة�ا�اعزية

ت�م�قراءةويمكن�القول�بعد�
ّ
�الشخصية�الثانوية،�إذ�إن�اPاعز�هو�_نيس�الوحيد�الرواية�أن�اPاعز�حل حّل
�هوتغي$��ك½��حياته�اPاعزيةهو�الرامزة�_وvى�إvى��"أيام�اPاعز"لنجيب��ي�ف§�ة�احتجازه،�ولعل�عنوان�الرواية�

ج���عdى�النوم��ي�
ُ
�م½�م"،�يقول�نجيب�بعد�أن�أ

ً
�نساني�و¯كتساء�بسلوكيات�اPاعز.�"لقد�أصبحت�واحدا

طوابع�اكتشاف��محاولةكفيله�إvى�مع�وقد�أدت�بنجيب�الوحدة�بالتضافر�.�بولهااPبلل�ببة�الغنم�عdى�رو�Âا�عز 
قطيع�آم[�أن�يصبغه�البما�يستع$��به�اسم�دلع�إنساني�لكل�رأس�من��خصائصهاويربط��،�نسان��ي�_غنام

ولده�الذي�كانت�زوجته�يحمل�به�أن�يعتقد�أن�الحمل�اPولود��حّب بصبغة�آدمية�لكي�يستأنس�بجواره.�ويُ 
ح$ن�غادر�إvى�الخليج.�"ضربت�عdى�جدران�القلب�أمواج�عاتية�من�ذكريات�منسية�منذ�أيام..�زوج�VWزينب�

�الو�دة��ي�كل�لحظة..�ولم�يبلغ�Vjبعده�خ���من�أخبارها.. ولعل�هذا��حامل..�وّدع±�ا�و×ي��ي�حالة�تتوقع�ف¸�ا
زوج�VWالحبيبة..�قد�ولدت�اليوم..!�أنجبت�vي�ولدا�كما�كنت�أتوقعه..�بناء���بشرى�من�هللا�إvّي�مباشرة..�زينب..

̄عتقاد،�سميت�هذا�الحمل�الوليد�نبي[،� وهذه�).�١(..!"الذي�كنت�اخ§�ته��ب�VjاPنتظر..�نبيل�̄سمعdى�هذا�
َسرة"�(ا

َ
Pى�أك¿��وضوحا�عند�الوداع�قبل�الهروب�من�"اdحورية��ي�الرواية�تتجPلزريبة)،�"أستأذنكم�يا�الفكرة�ا

�ليس�منكم�بل�من� ��بد�من�الهروب.. �الحالة�سأموت��حقا.. �استمررت�هنا�عdى�هذه �إذا إخواني�_حباء...
�قبل�زمان..�ولكنكم�أحييتموني..��ليس�vي�أناس�أودّ  عه..�أقداري..�أحب�كل�واحدا�منكم..�ولو��أنتم،�لقد�متُّ

ني�عdى�الحياة�طوال�هذه�_يام..�امتناني�لكم�شديد�بعد�هللا�تعاvى..�عتمو أنتم�كل�الناس�vي..�أنتم�الذين�شّج 
َسرة’سمعت�عبد�الحكيم�ينادي�Vjمن�الُبعد..�خرجت�من�"و�،بكيت�مرة�أخرى.."

َ
Pغاء�_غنام�كلها�‘.. ا

ُ
تعاvى�ث

  ).٢"(..معا�بالصراخ..�لكن�Vjلم�ألتفت..�ولو�فعلت،�ربما�لم�أرحل�من�هناك
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