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 رواية طائرالشؤم بين توظيف األسطورة واكتشاف اآلخر

  

   * محمد عبد الجليل جعفر
  **             هشام عثمان. د

 
  

 هي بدورها وليدة شرعية  وليد شرعي للطبقة الوسطي والتين الرواية والقصةأيعتبر النقاد الغربيين 
فردية ومتابعة تجلياتها المختلفة ن ظهور سكان المدن وبروز الشخصية ال أ ويرون،للثورة الصناعية

عبر عن الذات ن القصة القصيرة تتصل وتإ" :و كما يقول الرميحيأ ،نتجت القصة والروايةأوعالقاتها 
فراد أ ولكنها تعبر عن ،نها التعبرعن المجموعات البشرية، إسئلة الكون العويصةأالفردية في مواجهة 

  )1.(" وشذوذبعينهم بكل مافيهم من سواٍء
  

ة الشعورية المشتركة بطعم  عن الخبر أي معبراً، المشترك للناس عن الوجدانتعبيراً لشعربينما كان او
ن الوعي والثقافة يتمايزان أذا اتفقنا إ و، حسب الوعي والثقافةى كانت الرواية عل،يقاع واحدإواحد و
نتاج ا ينتج عن شروط اإللحياتية نفسهن تمايز الخبرات اأخبرات الحياتية وجب علينا القول بتمايزال
 فبعض معايير ،والوعي يغير في الواقع والعالقة بينهما جدلية ن الواقع المادي ينتج الوعيأ ىبمعن، المادي

 عن قيمة سناناأل في ماميةزالة القواطع األتعبر إ سبيل المثال ىعلف ،الجمال خلفيتها المادية واضحة
القواطع ناتج عن تمجيد الثروة  زالةإ ف، الكثرة العددية للحيوانجمالية عند بعض القبائل النيلية التي تمجد

  ).الحيوان(المادية 
  

ة محددة بشرط الزواج في كل أن العالقة بين الرجل والمرأ نجد ،خالقيةذا ذكرت المعايير األإما أ
ئلة وتحديد نظام العا لخلق سياج اجتماعي لحماية ثروة  هذا الشرط للمعاشرة نتج تاريخياً،المجتمعات تقريباً

لماني برتولد برخت و كما عبر عنه الشاعر األ؛ أ يخرج المال من داخل هذا السياج الىبناء حتالوراثة لأل
ن الرواية أ و  هةليه بهذه التوطئإن نصل أردنا أما  ."عضاء الجنسية الزواج وثيقة لتبادل الثروة واألنإ"

ه ءراآن الكاتب يصب خبراته الحياتية وأ ى بمعن، الفردتعبير عن) الجمهور( في شرطيها الكاتب والمتلقي
نا إن ف، وفي الغالب.و ذاكأتموضعه داخل الرواية بهذا الشكل موقعه من الصراع االجتماعي بوومعتقداته 

  .يتموضع الكاتب داخلها  مانجد في الرواية شخصية محورية غالباً
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 ففي ،ا عن الكاتب التي نعرفهةلسيرة الذاتي نجد في روايات ديستوفسكي ظالل من ا،علي سبيل المثال
 يتحدث عن كاتب مديون "لون مهانونذم" وفي رواية ،يتحدث عن البطل المصاب بالصرع* "بلهاأل "رواية

ننا نجد الكثير من النقاد يكون مدخلهم لدراساتهم النقدية جمع إ ف،لذا. ة الديونأللناشر يكتب تحت وط
قدمت به ناقدة مغربية  الدوريات عن ما تىحدإذكر ما صادفته في أني  ولعل،معلومات عن خلفية الكاتب

  . سعيدى بمصطفصيلة لتكريم الطيب صالح لتقبض عليه متلبساًأفي مهرجان 
  

ل  نوا.قصد بعض روايات دأو. ظالل صارخة من السيرة الذاتية  فيهاخيرةأن نكتفي بنماذج أونستطيع 
نفسه داخل  ن الكاتب قد يحصرأال يفهم في هذا السياق بأ رجوأو .السعداوي والدكتور مصطفي محمود

ل العالقات وتقاطعات ن كأ ولكن نقول ، الذهن إلىالشخصية المحورية بصورة صارمة كما قد يتبادر
ن  الشخصيات أكما نجد . تقي بالشخصية المحورية داخل بؤرة الحبكة القصصية تلىخرالشخصيات األ

ال كانت إ و،ن الرواية نقل مسطرة للواقعأ وال نقول بالطبع ب،لكاتب لخبرات اىيضا هي صدأ ىخراأل
 من التنظيم ن الرواية بها قدر عاٍلأ و والصحيح ه،المذكرات الشخصيةإلى قرب في الوصف أالرواية 

  . وهذا ما يكسب الرواية صفة الفن،للواقع المبعثر
  

 داخل  يجد نفسه كمتلٍق، فإنهبوجودهال إواية  والذي ال تكتمل الر، أي المتلقي،خرما بالنسبة للقطب اآلأ
 مما ،ثناء معايشته للروايةأعر الغضب والحزن والفرح تتنازعه ن مشاأذ نجد إ ،حد شخوصهاأالرواية في 

و أ ،جلنت تحزن ألأ ف،ن هذه المشاعر بطبيعة الحال ليست حياديةذلك ألها، يدلل علي تموضعه داخل
 ،لذا.  والغضب كذلك، والحزن موقف،ن الفرح موقفأد نجة أخرى، بعبار  .ِلـو تفرح لِـ ، أتغضب 

 ى ستجد نفسك عل،و كاميأت لسارتر أذا قر، فإفكار الروايةأو يتفق مع أن القارئ قد يختلف أنجد 
دب أت رواية روسية من أ قر ماذاإ و).ن صح التعبيرإ(يدلوجيا الرواية و وفاق مع النسج العام ألأاختالف 

 و وال تخل، ستجد نفسك في أي موقع من الواقع الفكري داخل الرواية،قبيل الثورة وأة البلشفية ما بعد الثور
توجيه هذا التختلف  ولكن في اعتقادي الخاص حدة ،صارخ فكرياً وأية رواية من توجيه خفي أ

ابة  التي صاحبت تاريخ كتو الظروف الموضوعيةألمامي بخلفيات عن الكاتب إ ىباستشعاري كقارئ ومد
 يصور اًوتعبير عن الفرد في تموضعه داخل الرواية اً تعبير،و المتلقي أ بالنسبة للكاتبسواء، الرواية
  . الفرد في المجتمع المدني الحديثفردانية

  

تخرج الرواية عن  في تقديرنا ال ف.رئيسية لمحورة النقاش نضع نقاط ة،  في هذه التوطئوحتي نرتقي سلماً
 :رئيسية  محاورةثالث
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 .الخ. .. موقعه من الصراع االجتماعي، خلفيته الثقافية، خبراته الحياتية،نسيج الوعي للكاتب:  والأ

 )....مطارأ ، برودة،حرارة (  الطقس، جغرافيا المكان، بيئة الرواية: ثانياً

 .و مادة النسج القصصيأ المحورية ة أي القضي،النواة: ثالثا 

. دوات الكاتب الفنيةأ ليكتمل العمل الروائي عبر ، واحد نسيجلمواقع في تتبادل اة،هذه المستويات الثالث
  .نفعاله معهاإغالق هذه الدائرة بتلقيه وإ يقوم المتلقي بىحلقة غير مغلقة حت  تظل الرواية،خيراًأو
  

  ال،ذاً إ. هي رواية طائر الشؤم للكاتب السوداني فرانسيس ما دينق دينقنالرواية التي نحن بصددها اآل
وسبب . ن اآلتىشح الكتاب بالمكتبات السودانية حول هو  األ،هم سببينخيص للرواية ألس من سرد تلأب
 وربما ، المتابعةى علكثر قدرةًأ الرواية ى القارئ غير المطلع علن سرد تلخيص الرواية يجعلأ هو ،قلأ

إلى قام بترجمتها ونجليزية إلالرواية كتبت با .يجارو اإلأباحتمال االقتناء  طالع سواء اإلىتحريض عل
  .حمد النعيمأالعربية الدكتور عبد اهللا 

  

 ذكر ىمن خالل تنشئته عل. ىفريقي والوريث لتقاليد ثقافية عظمأ ماليك هو االبن المتبقي لزعيم بول
غزاة   تلك الليلة المشئومة التي اختطف فيهاىساتها الكبرأ يعلم بول م،عمال البطولية لعشيرتهمالحم األ

 بداألإلى م أحد التوأ فقد ،بعد م فيمانقاذ األإوبينما تم . والنم األأها التويبنأه ومعها مأ) العرب(من الشمال 
  .ةحداث تلك الليل أخر بعاهة مستديمة من جراءصيب اآلأبينما 

  

ة  تاريخ ومعانا ولكن بول كان يعي تماماً،حداثمام تلك األأش أ والده الزعيم ملينقديت رابط الجظّل
 إلىرساله إ تم .ح كبار القبيلة بول لمستقبل مجيد فقد رش،ونفوذ عشيرته وعزتها  و بحكم ذكائه؛عشيرته

 عليه تعليمه مسحة ىضفأ ،بالتدرج ).الياس( طلق عليه اسما مسيحياًأمدارس المبشرين في الجنوب حيث 
 الذي لمس ، الجاكىاسمه عل  الجنوب بالجيش في عمل ضابطاً،رزبا وتحت رعاية شمالي ،ثقافية شمالية

 ثم دخل منها  الكلية الحربية ، مدرسة حنتوبإلىرسله أ ف، وفتح له نافذة للتعليم بالشمالفي الصبي نبوغاً
  . مرموقاوتخرج ضابطاً

  

صبح الناطق الرسمي باسم  ي، ومع شعوره بالتنازعات الثقافية.سة فيدخل عالم السيا،يام بالياسوتتدرج األ
 ةوهي ابن. ة يقع الياس في حب فضيل،وفي تطور درامي. عارضة السياسية في البرلمان المىتحالف قو

 المنافس السياسي للياس ،يضا هي شقيقة بركة محمدأ فضيلة . نصير الياس وعونه،خ الضابط علي الجاكأ
 كما .ةالمحافظه التقليدية سرة فضيلأضيلة بعدم القبول من جانب فاتسمت عالقة الياس و. داخل البرلمان

 .وانأثمار في غير ما إ طائش نتج عنه ىمنحإلى اتسمت باندفاع فضيله والياس بعالقتهما 
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هل . هلية والتناحر الثقافيع السودان فريسة للفقر والحرب األوفي القصة نري تزامن نجم الياس مع وقو
مين في أبليلة مصيبة التو أن تنبأوالذي سبق و ير الخرابذنه نأ طائرالشؤم الذي يعتقد الكثيرين هذا وقت

 ؟حياة عشيرة الياس
 

 ،المحور الجوهري في الكتاب من االكتشافات المفاجئة والمؤلمة التي تؤكد  تنتهي الرواية بسلسلة،المهم
من العداءات مة يتحتم عليها الخالص أنجبت أمد قد الدم الناجمة عن التفاعل طويل األن عالئق أذلك 

يرمز طائرالشؤم ،  وهكذا. لكي تبعث وتنقذ مستقبل الشعب السودانيل والتمييز الجهىالثقافية القائمة عل
 .ملأ تعبر قصة الياس وفضيلة عن بصيص  بينما،لي النذير قبيل وقوع الكارثةإ
 

عمق أدق وصية المثيرة والمعالجة الرصينة ألوفق بين عناصر الحبكة القصتتميز هذه الرواية بالجمع األ
 لثقافة قبائل الدينكا في  ممتعاً وفيها يجد القارئ وصفاً،في السودان والثقافية والسياسيةالقضايا االجتماعية 

فريقي والعربي  لمعضالت العالقة بين األ موزوناً ثم تحليالًى،خرأنوب وتمازجها مع ثقافات سودانية الج
ق يعج بالشخوص الب قصصي مشوكل ذلك في ق. والمسلم وغير المسلم في الذاتيه السودانية المعاصرة

ة الياس في الجنوب وتعلمه أفمن خالل ميالد ونش. مع السوداني في حياة المجتةاش والتجارب المعالحية
 والتحيز العرقي  المؤلف مسائل التعددية الثقافية يثيرة،ال ثم ارتباطه بفتاة شماليه مسلموحياته في الشم

 السياسيه ىاس بالقوات المسلحة وتفاعله مع القو ومن خالل عمل الي.والديني في حياة المجتمع السوداني
  *.وحدة والحرية والمشاركة السياسية جوهر قضايا الإلى ينفذ المؤلف ،من غرب وجنوب وشمال البالد

  

و أية رواية تتحرك عبرها أن أ التي حددناها وقلنا ةالثالث  نعود للمحاور،بعد التلخيص الموجز للرواية
 :خاللها

 ة؛المحورية ي الشخصي وقلنا بتموضعه في الغالب ف،ب وخبراتهوعي الكات: والًأ

 ؛ الرواية الجغرافيةةبيئ :ثانياً

  .ة المحورية التي تعالجها الروايةالقضي قصدأ وة،نواة الرواي"ـب تسميته ىما اصطلحنا عل: ثالثاً
  

ا نطرح سؤالين  وهن.ة المحورية من خالل الشخصيةضاء نسيج وعي الكاتب واإل،ولبالنسبه للمحور األ
 في هذه الرواية  المحورية سواءشخصيةو كيف نحدد الأ ةلشخصية المحوري من هي ا:خرحدهما يقود لآلأ
 :خر ومن ثم ندلف للسؤال اآل، الشخصية المحوريةو ه"س"ن أ نقول  مثالً،جابةاإلى؟ خرأية رواية أو أ

 نقول في ة،جابلإلة؟ ة المحوريهي محددات الشخصي و ماأ ، المحوريةشخصية هو ال"س"لماذا كان 
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تلتقي كلها في  ، بالتقريب، ولكن،دلتهاأ تتشعب ظروفها وة المحورية تحديد الشخصيلةأن مسأاعتقادنا 
  .ة المتوفرة خارج الرواية ثم الحقائق الموضوعية، التي تناقشها الروايةساسي األة هي القضيةنقطة بؤري

  

 هذا النحو قد ى وعل، ثم يقوم المتلقي بتحديدها،رشحها الكاتبن الشخصية المحورية يبعبارة أخرى، إأي 
جابة نستطيع  اإل.  في رواية طائر الشؤمة المحوريةن نحدد الشخصيأبنا   يجدر، لذا.يتشعب بنا النقاش

؟ جابة عن سؤال لماذا كان الياس بول تحديداًما اإلأ ، المحوريةةن الياس بول ماليك هو الشخصيأبثقه 
  .رواية بنواة الةر عدة شروط ذات وشيجنقول لتوفف
  

 .رث القبلي والعادات والتقاليد واإلة المحلية للثقافةتبطة بالجذور متشرب مرةالياس بول شخصي، والًأ

 تتميز بالذكاء واالنفتاح عبر مراحل خبراته بالمحيط االكبر حيث استوعب بقية مكونات شخصية ،ثانياً
 ).داك جور(م العربية واالنجليزيه مع احتفاظه بحبله السري مع مسقط راسه الثقافة السودانية والعالمية تعل

 في التغيير االجتماعي والسياسي  مساهمةً، عن معضالت قبيلته باحثةًةيجابيإشخصية  الياس بال شك ،ثالثاً
ن شئنا إ ،وأ ، وهو بهذا الوصف شخصية مرشحة لتقريب وجهات النظر،)نائب برلماني( في الوطن ككل

 . التباينات،لدقةا

 بخلفية عن  المامي كمتلٍقىحات الكاتب وهو مد فهذا يتعلق بالمتلقي وال يتعلق بترشي،الشق الرابع ماأ
 ة السياسية المطروحىطروحات والرؤني الخلفية الثقافية للمتلقي واألعأ و،القضايا التي تناقشها الرواية

 مطابقة الرؤية ى الرواية ومدى قبل وقوفه على حتدداًيا محأ الوطن التي يشكل عنها المتلقي رة لقضيكحٍل
  .الموضوعية مع وجهة نظر الياس بول ماليك

 

ساسية التي تناقشها خذنا القضية األما أذا إ و،و شرط واحدأن ايتوفر فيها شرطف ،روايةشخوص ال ما بقيةأ
 الوطن والحريات ةو قضيأ ة،يدان السوةفريقية في الذاتي واإلةو العربيألرواية عن عالقة الشمال بالجنوب ا

 غير مخل  يعد تلخيصاً،"مشكلة الجنوب"ـبدب السياسي ن ما عرف في األأ نجد ،والمشاركة السياسية
 نستعرض بقية شخصيات ة،ياس بول ماليك بوصفه شخصية محوري ولتثبيت حق ال،بقضية السودان

 .الرواية
 

 ولكنه مثقف حافظ وحارس لعادات وتقاليد ،ميأ شبه  رجل، السلطان ملينقديت هو والد الياس بول:والًأ
 متمحورة شخصية فهي ، ولكن مهما يكن،كية ثاقبة في تقييم المواقفذ عقلية ،القبيلة ونظم الحكم والقضاء

 .فق واسعأ وال يعالج قضية المشاركة ب، وهو رمز القبيلة،حول ذاتها كقبيلة
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 مما ،الشمالية الرسمية وثقافة الجالبة ب يمثل وجهة النظر شمالي عمل بالجنوالضابط علي الجاك:  ثانياً
و حتي وجهة أوجهة النظر الجنوبية كطرف مغبون يستبعده كشخصية محورية تناقش قضية مطروحة من 

 .ةنظر شمالية غير منحاز

أي ،  لوجهة نظر الياس مليكة مكمليتأ من ناحية الظهور في الرواية تىبركة محمد شخصية حت: ثالثاً
 وبركة رمز لالستعالء الديني ، لتفنيدها في الغالب للياس نقاشهاى ليتسن،تظر مغايرةطرح وجهة ب

 .والعرقي المغالي
 

ال إ الشخصيات داخل الرواية ال تظهر ن كلأ ذلك ،ختم هذه الجزئية بتثبيت محورية الياس بول ماليكأ
ضواء حول ن األأ ىلإ ةضافاإل ب، أي لوال الياس بول لما لزم ظهورها،عبر مراحل خبرات الياس

  مروراً،ب ملينقديت باأل بدايةً، اتصالها بالياس بولىتنحسر بمد وأشخصية المعينة داخل الرواية تتمدد ال
 . حبيبة الياس وشقيقها بركة محمد،بفضيلة  وانتهاء،بعلي الجاك

 

ه الياس آ لحلم مزعج راًكيدأت وكانت هذه البرقية ، والده ببرقية تلقاها الياس بول عن مرضتبدا الرواية
 ،هنا .)قرية داك جور(سه أ مسقط رإلى فيقرر السفر ،اسية المرموقةيل النائب البرلماني والشخصية السبو

 فيسافر عبر الزمن باستخدام لغة ،)طريقة الفالش باك السينمائية( لحيل الدراميه من اةيستخدم الكاتب حيل
ن أونجد . تدعاء المعارف والخبرات القديمة واس،فكارفي تداعيات األ وتتمثل ،)الحوار الداخلي( المنولوج

عداد ‘ أي مجرد سفر ب،لم تكن مجرد عملية ميكانيكية، ريته بمعية السائقإلى قسفره وعودته بالمكان 
شف تلنك، )باالسترجاع(عبر الزمان  المكان ليربطنا بالسفرإلى  ولكنه يستخدم حيلة السفر ،ائب وخالفهقالح
  وانتهاء،معتقداته القبلية، ول بناء طفولتهأ نكتشف وعيه منذ ،ات الوعي في فسلجة دماغ الياسطبق

اس بول ن احترام اليأ ىونر. خروالتي هي اعتراف ممهور بتوقيع اآل ،رفع شهاداتهأبمنصبه الدستوري و
 ،طوال الرحلة": )18ص(  في الكتابأ نقر. بل هو احترام عميق،مر شكليألمعتقده المحلي ليس مجرد 

 منذ  تذكر معالم عالقتهما،ه ويتسائل كيف تكون الدنيا بدونهكان الياس يفكر في والده وعالقته الوثيقه ب
و فكر في ألما فكر في عالقتهما كوالد وابن وك.  وخالل سنوات الدراسة ثم الكلية الحربيةة،سنوات الطفول

دار أ ، ومع ازدياد الظالم. قبول احتمال وفاة والده كلما ازداد عليه صعوبة، والدهىاعتماد القبيلة عل
 ةنيابه المرعبأ و تماماًاًر وفمه مفتوحأسد هائل وهو يزأ قبع ، وفي وسط الطريق.ةمامينوار األالسائق األ

   ".ظاهرة
  

 ىتناول السائق بندقيته المعلقه عل وعندما ،سد زئيراًصدر األأ: "يمضي المؤلف بضعة سطور ليضيف
 ،ال عند الضرورةإقتل ـتَ ن االسود الأال تعلم أ ،تفعل هذا ال:  اعترض الياس قائالً،مامي للمقعدالسقف األ
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 ،سد في ثقافة الياس ووعيه من جانب نالحظ هنا التقييم لأل.يضاًأال عند الضرورة إقتل ـال تُأويجب 
 بل ، نمر عليه مرور الكراممراًأ هذا االختالف في التقييم ليس .خرآسد كخطر من جانب وتقييم السائق لأل

أي رمز العشيرة ، الطوطم سد يمثلن األأذ إ. رواية كما سنعرف من سياق ال عميقاً ثقافياًيحمل مدلوالً
ذكية والذعة من الكاتب في شارة إونجد هنا كذلك .  بالنسبة للسائقال الخطرإبينما ال يعني ،  للياسةبالنسب
ال عند إقتل ـال تُأويجب ، ال عند الضرورةإقتل ـال تَ  فهي، للسلمكثر المخلوقات حباًأن االسود أ: قوله

 ولعل لسوء التفاهم هنا ،كية لسوء التفاهم الذي ينجم عن اختالف الثقافاتذشارة إ وهنا ،يضاًألضرورة ا
  .زمة االكتشافأنها إ .كبر السبب في استمرار الحربأكان 

  

قرة السابقة في الرواية ن نعيد كتابة الفأ يمكننا ،سبة للياسسد هو رمز العشيرة بالنن األإلى أذا خلصنا إو
ن إ في،تأ وكما سوف ي".ال عند الضرورةإنهم ال يقاتلون أ للسلم وكثر الشعوب حباًأ الدينكا نإ: "علي نحو

  . السودانيةةفريقية داخل الذاتي بل رمز للثقافة اإل،رمزية الدينكا رمز لمجمل ثقافة الجنوب
  

لقارئ كد اأ يتى حت،يي من خالل الروايةأدعم مسبق رعود ألأ ، بنحو قد يفقدنا خيوط السردسهابوقبل اإل
 ةسباب عميقأاس  اليىكانت لد: ")19ص(ذ نجد في الكتاب إ. ذكرته ليس مجرد استنطاق للسطور ن ماأ

العالقة ن أ و، عشيرتهىسد حيوان مقدس لدن األأ فقد سمع ،يذاء ذلك الحيوانإ عدم ىالجذور للحرص عل
 فقد حاول ،فهم الياس  للرقيق حسب ماعراب طلباً تاريخ غارات األإلىسرته تعود أسود وبين عالم األ

 منهم وتشتت البقية سود التي قتلت عدداًن هاجمتهم جماعة من األأ لوال  قريتهم ليالًىغارة علعراب اإلاأل
جراء طقوس عالقة قرب مع إ ب، الياس وهم عشيرة، ووقتها قامت زعامة القبيلة، للنجاةهاربين طلباً

  .اسود بعدم االعتداء عليه من األ طقوسياًخذوا عهداًأ و،سود األى حيث تعهدوا بعدم االعتداء عل،سوداأل
  

 معتقدات ة، غير قابلة للتجزئة لمكونات ثقافية متكاملةاس بول نجده محصل اليشخصية في تتبعي ل،ذاًإ
وهو ، اس بول كل تلك العناصر كانت مساهمة في تشكيل وعي الي؛ عربية ثقافة، تنشئة دينية مسيحيةة،قبيل

 المثقفين  من فاعالًاً يعكس نوع،ثقافته  والياس باحترامه لجذور.ال يستبعد أي مكون من هذه المكونات
 ةعلأ ب وانتهاء،سرتهأ في ة متمثلةصغر وحدأ ب هذا النموذج بدءاً وهو يمثل نوعم،الملتزمين بقضايا شعبه

  ).السلطة التشريعيه(  في البالد ةسلط
  

 .ىول في التشكل منذ صرخة الميالد األأن الوعي يبدأشك  الف ،ي فردردنا تتبع مراحل الوعي ألأواذا 
ة عدلياس في إح الكاتب بميالد يلم  ولد الياس بول ماليك؟ىل متأ نس،ولتتبع مراحل وعي الياس بول

 .فيستنتج بنفسه تاريخ ميالد الياس ،مصاحبه يعرفها القارئ سلفاًو أ ةحداث محيطأ ب،مواضع من الكتاب
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ن ميالد أح الكاتب بيلم.  مميزة لطريقة فرانسيس دينق في هذا الكتابةسلوب دفع القارئ لالستنتاج سمأو
يعلم : ")43ص (ا الربط؟ يقول في الكتاب  ماذا يقصد الكاتب بهذىتر. اس بول كان مع فجر االستقاللالي

 كان ملينقديت والويل قد فقدا طفليهما ،وامهما) اشويل ومديت( مأية داك جور عن فاجعة التوهل قرأكل 
 ، وماتا في حداثتهما،حسب العرف الساري، والد الذين تمت تسميتهما نقور وشانمين من األأ تو،وليناأل
 حلت بهم الكارثة حيث، ومديت شويل، أمين الثوانيأعران بالعوض بميالد ولديهما التو الوالدان يشأوبد
 .ىخراأل

 

يام غزوات العرب من الشمال أ ة، حيث انتشرت الشائعات عن عودشدهأ ىكان الحديث عن االستقالل عل
م وعودتهما  في ذلك أ أي اختطاف شقيقي بول التو،نه بعد الحدثأ نجد ،روايةاق الي في س.) للرقيقطلباً(

ن أ أي ،الياسنجب الويل زوجة ملينفديت ابنها  ت،شدهأ ىلان فيه الحديث عن االستقالل عالعام الذي ك
 . االستقاللى كان ميالده في ذكر فرضاًىبعد مدأفي  وأ ، ولد في نفس عام االستقاللو بولأالياس 

 

 ، بحدث االستقالل له مدلول بالنسبة لتشكل الوعي الذاتي والموضوعيورود تاريخ ميالد الياس مقروناً
جنوبيين متروك لهم ميالد جيل كامل من المثقفين الإلى شارة إقالل س مع فجر االستن ميالد الياذلك أل

 عن العقلية البسيطة رضية جديدة للمعرفة والمشاركة بعيداًأ وتشكيل ،خر اكتشاف اآل،خرمهمة معرفة اآل
نسيس في  فراةفبراع .التي قد تدحرجها الشائعات وسوء التفاهم وعقلية التوقع الدائم للعداء والتجني

 الحدث من مدلوالت بكل ما يضج به هذا) االستقالل( اختياره لحدث الرواية وربطه بالحدث الموضوعي
 ويمد ، وتدفع به ليمثلها،)ةللقبيل( شواقلتئم عنده كل األت  فقد جعل من ميالد الياس حدثاًة،تاريخية سياسي

 صورة عن المحيط الذي تشكل فيه ةضافليسمح لي قارئي بالعودة للكتاب إل و.جسور التواصل مع الشمال
 . الكتمال ذلك الوعية والموضوع وحركة الصيرورة المفضيوعي الياس بول وجدلية الذات

 

 حسب عرف الدينكا في ، فقد تمت تسميته بول،مينألد بعد تون الطفل قد وأوبما : "47في الكتاب ص
مخاطر وصعوبة  وبحكم . تعويضياًتباره حمالً والع، التي تم فيها الحملة وبحكم الظروف الحزينة،التسمي

وسع أ فقد وجد رعاية خاصة من دائرة ، لوالديه ولكونه طفل خاص، خاصاً فقد اعتبر بول طفالً،دتهوال
 عن ن تفاني الويل لطفلهما كان زائداًأال إ .خرين من المحيطين بمنزل الزعيم ملينفديتقارب واآلمن األ

من يحمل الطفل ويهدهده في  مدح ينشدها كل ةغنيأصبحت أبيات التي دوقامت بنظم بعض األ، كل ذلك
 :يقاع مصاحب للغناءإحنان و

 رواـقد سح مك العرب أل  *    رـسمأسمر يا األ الطفل 

 اةــسأمولود في قلب الم  *    رـ تهج  لم مكأوالدينكا 
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 رــابسم ال تلفت عين الش   *   درـ قى ك جئت علـلكن

 كيف ينفث في حبي سحرا   *   لسمراءمن عاين بشرتك ا

 راـقه ه ــ  قدرات عشيرت*ه   ــعمتأاه اهللا وــعمأ

  رةــدي حـيأفبالدك في    *  م ـرقد في سلأصغيري أ
  

يلعب دوره التاريخي الزم للعداد اعدته اإلأ في تشكيل وعي الياس بشكل مختلف هناك عوامل ساعدت
 بل هو بن الزعيم ،نه لم يك مجرد فردأذ إ ة، في القبيلادهول خبرات الياس بول نجأ .داخل الرواية

 قد يتحلل منها ة قاسياً ويفرض عليه شروط، وهذا يعني خصوصية في التكوين، زعيم القبيلة،ملينقديت
داء  ويحضر الممثلون الدينيون أل،ازعاتل فيه المنـح منزل تُ، تفتحت عيونه بمنزل الزعيم.قرانهأ

الزعامة  ( بدوره المرتقب متشبعاًأ فينش،لمام بالعرف والقانون المحلييمكنه اإل ه وفي،الطقوس السحرية
  .عداده وتكوينهإثر خاص في أ وميالده في بيت الزعامة كان له ن مجرد وجود الياسأذ إ ،)القبلية

  

 الذي مر األ،نه قد تغير مفهوم الزعامة القبلية مع تغير الظروفأحداث الرواية كيف أ عبر تطور ونالحظ
نجد في ، حيث وار غني عن التعليق في هذا الصدد وفيما يلي ح،بناءهم للمدارسأثره الزعماء أدفع 

د كنت  يا بني لق،طلق الخبرأ ثم ، وجهه ابتسامة عطوفةىجذب ملينقديت بول نحوه وعل): "78ص(الكتاب 
ك قد كبرت بالقدر الذي يمكنك  ولكن،نك ال تزال طفالًأ، المدرسةإلى ن الوقت قد حان لذهابك أفكر لتوي أ

لم . معسكر الماشيةإلى  كل حال عندما يذهبون ىهذا ما يفعله االوالد عل. والديك عن ن تكون بعيداًأمن 
 ولكن ، اقتراح والدهى علو سلباًأ يجاباًإ ليرد ة المدرس إلىيكفي عن موضوع الذهاب يكن بول يعلم ما

حد أ ثم بادر .يها الزعيم كيف تقول مثل هذا الكالم أ.مراأل ى من الجماعة تحت الشجرة علقوا علخرينآ
 ، المبشرين إلىال يفتقد الولد الذي يرسلأ ة،ن تغامر بمستقبله بهذه الطريقأهل بول ولد يمكن : الكبار قائالً

،  قول الرجلىضحك ملينقديت عل مل قومه وقائدهم في المستقبل؟أ وهو  للمبشرين وحيداًوكيف ترسل ابناً
حمل ن يتأخي من تتوقع أبن  ا ال تضحك يا فقال معلقاً،مر مدعاة للضحكعمامه لم يجد في األأحد أن أ الإ

كبر مجرد تذكار لصراعنا المتصل مع ن ابنك األإن تتوالها؟ أكبر من أنت أمسئولية القيادة عندما تصبح 
بها المبشرون  ت الدنيوية التي يمألوليس الكلما، سالفنا تقتضي العلم بالكلمات الروحية ألن القيادةإ ،العرب

  ."ليهإن قومه في حاجة إ ،س الولدأالمدرسة تدخل رإلى  ال تدع فكرة الذهاب ،والدرؤوس األ
  

رسل أ لقد ، حقيقة ما يدور حولكمنال تروأ ،يها القوم الجالسون هناأعسي ": واصل ملينقديت الحوار بقوله
نهم أتظنون أنهم فعلوا ذلك؟  أ لماذا تعتقدون ، المدارسإلىالدهم وأ عرفهم تقريباًأكل زعماء الدينكا الذين 
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ن نعلمهم؟ أهم ؤمما يمكننا نحن ابا كثرأسالف م من المبشرين عن اهللا وكلمات األطفالهأن يتعلم أيتوقعون 
لطب كثر عن اأموا الكتابة والقراءة وليتعلموا  مدارس المبشرين ليتعلإلىوالدهم أرسلوا ألقد ... بالطبع ال

نعلم نحن  شياء الأهذه .  قومناىنجليز علدخلته حكومة اإلأنفسهم للعالم الجديد الذي أ وليعدوا ،وربياأل
 كيف نكون قادة مؤثرين في عالم ال ،نحن في هذا كالقوم الصم العمي البكم.  بما فينا الزعماء،عنها شيئاً

 لهذا . المدارسإلى الذين ترونهم يذهبون د الصغارواليدي هؤالء األأادة المستقبل هي في ين قإ نفهمه؟
 دعوه يعاني ،يمكن عمله  فليس هناك ما،خر الذي حطمه العربما عن ابني اآلأ .ن يكون بول هناكأريد أ

حد أ، وتحدث ن ملينقديت قد قدم حجة قاطعةأ ظهر ،ومن الصمت الذي تبع ذلك القول. هلهأهنا وسط 
 بعد نظراًأنه إ ف لو لم يكن متعلماًىن القائد حتأال تعلمون أ ،هل بلدناأ  يا: ما قاله الزعيمكبار القوم مؤيداً

  ".كثر حكمة من عامة الناسأو
  

ن يرسم طريق أغيرات المحيطة بهم بعمق ويستطيع  جيل من السالطين يدرك التأ بشهادة ملينقديت بدذاًإ
دركت أ، طار القبيلةإكبر من أاك دور ن هنأدركت أن القبيلة أ حيث ،نها بداية االكتشافإ .المستقبل في ثقة

ذا إو. عي في التشكل باتجاه المستقبل الوأ بد،الجغرافيا الواسعة للوطن وبدورها داخل هذه الجغرافيا
مركز الحضارة ي االتجاه نحو فت أنها بوعيها الذاتي بدأ نجد ،و مفردة كقبيلةأاعتبرنا القبيلة ذات متكاملة 

 ولوال ،ولهأ في اًفنساني الواسع مهمها كان هذا الحس ضعيطارها اإلإا في ت تدرك ذاتهأوبد، نسانيةاإل
  .ن يكون كذلكأ للياس بول ى هذا المفترق من التفكير لما تسنوصول القبيلة

  

 مدارس إلىوالدهم أا رسلوألقد ": ذ يلخص التطور بقولهإلسابقة المتعلقة بحديث ملينقديت نعود للجزئية ا
عدوا وربي وليكثر عن الطب األأ وليتعلموا ، ليتعلموا الكتابة والقراءة، السالطينة ويقصد بقي،المبشرين

 وعيه ى ثم يمضي ملينقديت ويبرهن عل. قومناىنجليز علدخلته حكومة اإلأانفسهم للعالم الجديد الذي 
 إلىذهبون الذين ترونهم يوالد الصغار يدي هؤالء األأن قيادة المستقبل هي في إ ":ونظرته الثاقبة بقوله

  ".المدارس
  

 عند الياس بول ماليك قشنا تطور الوعي فعندما نا،مسالة تشكل الوعي خاضعة لجدلية الذات والموضوع
  :تيال حظنا اآل

 ومن تحليلنا . هي القبيلةىولالموضوع بالنسبة له في مرحلته األ يكون ،"ذات"ذا اعتبرنا الياس بول إ
رائها ومعتقداتها آمتمحورة حول نفسها بكل ثقافتها وبيلة ذات لتطور الوعي عند القبيلة اعتبرنا الق

لذات ا"ـ ذه الحالة يكون الموضوع بالنسبة لوفي ه. وزعامتها القبلية والدينية وكانت بداية االكتشاف
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ن إ ف، لذلك.الخ...س  بولي، جيش، شفخانات، مدارس،هي جغرافيا الوطن الواسعة بكل المؤسسات" القبيلة
 بل هو اعتراف ببداية حركة القبيلة ،ت اعتباطاًأبناء المدارس لم يأن المستقبل في يد أقديت باعتراف ملين

  .في اتجاه الدولة مهما كان البطء االميبي للحركة
  

 تمحور ىومد،  وتشكيل ثقافتها ووعيها، تناولنا فيما سبق من سطور الشخصية المحورية،خالصة القول
 تبقتو. ولي في القبيلة الشخصية وخبراتها عبر تشكلها األاحل وعي هذه ثم تتبعنا مر،و تموضعهأب الكات

  .بيئة الرواية ثم محاور االكتشاف
  

  ونقصد بها كل،نقصده ببيئة الرواية الجغرافية  يجب توضيح ما، بيئة الرواية الجغرافيةإلىباالنتقال 
 وذلك ،لكاتب برسم البيئة الجغرافية وفي تقديرنا لم يهتم ا،.حداث فيهوصف يتعلق بالمكان الذي تدور األ

وطبيعة الوصف في الرواية  ،ه عن الوصف فيما نعتقدفكار شغلدمغة واألن تجوله المستمر داخل األأل
 في بضعة سطور بتخصصية حساساًإوالمالمح الفلكلورية مما يمنحنا  جاليري لعرض الصور إلىتحول 

 إلى ولعل ذلك يرجع في تقديرنا ،الجتماعية والعالئق بنقل الجوانب ا ولعله كان مهتماً،ما في الكتاب
شد أ في ىنه حتأ الكاتب بصورة متكاملة لدرجة ىهاجس التعريف بالذات الذي سيطرعلو أهاجس التمايز 
 مما يخفف ،كثر من اهتمامه بوصف الموقفأفكار نراه يستخدم لغة األ) سد مثالًموقف األ( اللحظات توتراً

  .لقارئالتوتر المنطقي لدي ا
  

 ،)قرية داك جور( حداث في الخرطوم وجنوب السودانن الجغرافيا التي دارت فيها األأ ،خالصة القول
ن كان عند سفره بعد مكاأ ولعل ،السيارات وأسفار بالقطار  وقائع األإلىضافة  باإل،وكذلك غرب السودان

  .رض الوطن لم نبرحه شبراأ ىوظللنا نحن القراء عل، للواليات المتحدة
  

 ، بل هو عنصر في غاية الحيوية،مر ثانويأاالهتمام بجغرافيا الرواية  وأن وصف المكان أوال نعتقد 
ن هذا الجانب أ إلى نخلص *.نيس منصورأ ى وحتةدب الرحالت منذ بن بطوطأ ذلك رواج ىوالدليل عل

 الحياة والثقافة ن وصف تباين المكان الذي انتج نمطأ وخاصةً،  مخال من قبل الكاتبكان به قصوراً
 ،فصول المطر ،هو معروف ن الجنوب السوداني يزخر بسحر المكان وحيويته كماأ و خاصةً،المختلفة

 وفي ؛كما في الرواية نقل هادئ وغير الهث إلى، كل ذلك كان باحتياج يقاع المنسجماإل ،نبض الحياة
ن أ ىالمتواضع نروفي تقديرنا . لروائي يضخ الدم في شرايين العمل ان  لجغرافيا المكان سحراًأاعتقادنا 

رافيا المكان  نقل جغى القدرة الفائقة علإلىسيا ماركيز في كثير منها تعود النكهة المميزة لروايات غار
 .ميكية التفاعل مع الشخوصكسابها ديناإواستنطاق الطبيعة و
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ن الرواية كانت تدور أن يفهم من هذا القول بأ وال يعقل ،ن حضور المكان كان ضعيفاًأ إلىنخلص 
 نجد  بحيث الدميون كل فراغاتها اآل مثل لوحة يمأل تماماً لم يك محسوساً ولكن المكان،وقائعها في فراغ
 أي القضية المحورية التي ، هي نواة الروايةأخرى، جزئية إلىوهنا ننتقل بالقراءة . طارلها خلفية غير اإل

  .ن صح التعبير، إسج القصصي خامة النعبارة أخرى أي ب،تناقشها الرواية
  

 في . للرواية ووصف لهااً العربية تلخيصإلىرجي للكتاب في نسخته المترجمة  الغالف الخاىنجد عل
صية المثيرة والمعالجة وفق بين عناصر الحبكة القصتتميز هذه الرواية بالجمع األ: "جزئية مهمة نجد

 ممتعاً  وفيها يجد القارئ وصفاً،والسياسية في السودانعمق القضايا االجتماعية والثقافية أدق والرصينة أل
فريقي  لمعضالت العالقة بين األ موزوناً ثم تحليالًى،خرأنكا وتمازجها مع ثقافات سودانية لثقافة الدي

في وصف الرواية وتلخيصها  ثم يمضي ".م في الذاتية السودانية المعاصرةوالعربي والمسلم وغير المسل
 ،ة وميالد الياس في الجنوب وتعليمه وحياته في الشمال ثم ارتباطه بفتاة شمالية مسلمةأخالل نش": ليقول

 ومن خالل ،دق مسائل التعددية الثقافية والتحيز العرقي والديني في حياة المجتمع السودانيأيثير المؤلف 
الد ينفذ المؤلف غرب وشمال الب السياسية والوطنية من ىبالقوات المسلحة وتفاعله مع القوعمل الياس 

  ".نية والحرية والمشاركة السياسية جوهر قضايا الوحدة الوطإلى
  

 :ن جوهر ما يتناوله المؤلف يوجز في نقطتينأ نجد ،ذاًإ

 ).السودان( سالمية داخل جغرافيا الوطنفريقية عن الثقافة العربية اإلتمايز الثقافة اإل_  1

ن ندرج أ يمكننا ،النقطةذا فصلنا هذه إ ، وطبعاً.سياسيةثارة قضية الوحدة الوطنية والمشاركة الإ_ 2
  .الخ ...ا الثروة وعدالة التوزيعتفاصيل مثل قضايا التحيز العرقي والديني وقضاي

  

مؤلف يتبع فيما يتعلق بالنقطة ن الأ نجد ،وفي سبيل نقاش النواة التي لخصناها في النقطتين السابقتين
 وهذا ،سطورياًأ  وهو توظيف المعتقد المحلي بحيث يكسبه بعداً،فريقيةقافة اإلبراز الث إلاً فنياًسلوبأ ىولاأل

 والمجموعةأ) الياس مثال( وتظل في انسجام تام داخل وعي الفرد. سطورةطلقنا عليه توظيف األأما 
ن ثقافة الذات بعبارة أخرى، إ ،سلوب الكاتبأعمل بتكنيك الحياد في يسطورة  وتوظيف األ.)القبيلة(
ال إ العالقة بالدخول في طور الحركة أ وال تبد،)خراآل(تكون في حالة سكون بالنسبة للموضوع ) قبيلةال(

حديثه عن يقول كرستوفر كوردويل في كتابه الوهم والواقع دراسة في منابع الشعر في  .بالتفاعل
نسان تتعلق بغرائز اإل يعبر عن حقيقة ،و الدراما، أسطورةالعالم الفنتازي للطقس الشعري لأل": سطورةاأل

 نحن ، سبيل المثالىوعل".  الفردية بل في التجربة المشتركةكما تتصرف ليس في التجربة البيولوجية او
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 لم تستخدم، الموسيقية في جمودها ما ةل تظل اآل،و الفالوتأ ولنقل الناي ، موسيقيةةلآعندما نستخدم 
غنية يتحرك  بمجرد عزف األ،"عازة في هواك" غنيةأنها عزفت عليها أ ولنفترض ،وبمجرد استخدامها

و أ ،لة في جمودها اآل،ذاًإ .و الوجدان المشترك بمعارفنا وعواطفنا عن عازة ومدلولهاأ، الحس المشترك
 ،ثير االستياءتقد  ربما في حالة النشازو ،عبر عن الوجدان الجماعي المشتركت ال ، عزف غير خبيرىحت

  .و معرفة بالنموذج المثال الذي حاد عنه العازفأية لب خلف يتط، في هذه الحالةىولكن حت
  

 ، وهو الذي يشكل الوجدان الجماعي،نسان في تفكير اإلناًأ شىرق يعد العصارة األة،الفن بصورة عام
 ،سطورة والفن أي األ،وهما معاً، دواتهأالدور الوظيفي للفن وتستخدم نفس سطورة تلعب نفس كذلك األ

سطورة شكلت ن األأ ولكن نجد الفرق بينهما في ، عن الوعي الجمعي والعاطفة الجمعيةيتفقان في التعبير
بحبلها السري مع وجدان الجماعة الممتد   مع التفسير المنطقي للوعي الجماعي مع احتفاظها موازياًوجوداً
وهذه القوة  ،جماعي مستمدة قوتها من الخيال ال موازياًاًسطورة وجودلت األشكّ ).البعد التراكمي (تاريخياً

 إلىسطورة تمتد في الزمن ن األأ أي ،سطورة بقوة الميثولوجيارة مستمدة من تراكم معرفي يمد األسطولأل
تفكيره نها عند االنفصال عن الفرد من إ لذا ف،ن يحددهاأ من نقطة ال يستطيع الفرد أ وتبدةما ال نهاي

 طائر سطورة في روايةرية للحديث عن توظيف األوهذه المقدمة ضر . عقيدةإلىواكتساب التراكم تتحول 
  .الشؤم

  

فراد أد القبلي للدينكا يتحكم في حياة سالف في المعتقن روح األأسالف باعتبار يستخدم الكاتب عقيدة األ
 سطورة مجازاًننا نستخدم كلمة األأ إلى ومن المهم هنا التنبيه ؟ حيث الرضا والسخط والمنع والمنحالقبيلة

 والفكري ،ننا خارج النسيج االجتماعيأ ى، بمعنوهذا االصطالح غير محايد، د الدينكاتقلوصف مع
ننا أال إ ، الكاتب نفسه بالرغم من انتمائه لقبيلة الدينكاى قد نجد حت،وفي تقديرنا. والثقافي لقبيلة الدينكا

ويحضرني . ستواه العلمي ولعل مرد ذلك للتغيير النوعي في ثقافته بحكم م،نعتبره ينظر من الخارج جزئياً
اعتناق ( مر تنصرهأذنه في أهنا حوار دار بين الياس بول ووالده السلطان ملينقديت عندما جاء الياس ليست

سالفنا أ ةن ديانأ هل تعتقد ، كمسيحي،نت يابول أ:ول السلطان ملينقديت ما مضمونهيق) المسيحيه
ننا حسب معتقدك الجديد سنكون في أ وب، بافتراض ذلكى حت؟ صوابىنك علأ وأ خطىومعتقداتنا عل

 ، بعد فلسفيوذو أ هذا الحوار قد يبدو دينياً؟ هلك في النارأ وكل ة كيف ستسعد وحدك يابول في الجن،النار
ن السلطان أ فك، وظفه الكاتب بعٍدإلىر ظاهر كالم السلطان ملينقديت ولكن في تقديرنا قد يتجاوز الحوا

 :يردد مع المعري

  حببت بالخلد انفراداأ   لما يت الخلد فرداًني حبأولو 
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ينبغي  و المثقفأن المتعلم أن السلطان بن الكاتب يؤكد علي لساأ ك،نالحظ هنا توظيف الحوار عن المعتقد
كيف ستسعد وحدك في ف ،ننا سنكون في النارأ: "والحظ معي عزيزي القارئ. ال ينفصل عن هموم شعبهأ

 الحقيقية التي نخبرها نار الحرب ، النار في النارههلألجنوبي عندما يكون ه للمثقف ا والسؤال موج"؟الجنه
 ة،و المقاعد الوزاريأ ،نت في المكاتب المكيفه الهواء بالسوق العربي في الخرطومأ كيف ستسعد ،والدمار

د راأما هذا بالضبط ؟ هلك الذين تراهم في النارأ وفي السلك الدبلوماسي باسم ة،والمناصب الدستوري
ساسية عندما يتناول المؤلف معتقدات أ وهناك مالحظة . لسان السلطان الحكيم ملينقديتىالكاتب قوله عل

ة ؤ نجد من الوقائع ما يؤكد نب،حداث ومن خالل تداعي األ.القبيلة في أي موقف في سياق الرواية
 ال ذلك االحترام ، لثقافة الدينكااً وحقيقيعميقاً  ولكن ليؤكد احتراماً،ت اعتباطاًأكيد لم يأوهذا الت، سالفاأل

تعارض  عماقه مهماأ احترام عميق ينبع من ؛الزائف الذي نشاهده من خالل رقصات الفنون الشعبية
س بول ذكر الطبيب لليا ما سبيل المثال عندى ولكن عل،الرواية نماذج عدةوب. شياءالمعتقد مع منطق األ

  .خرة وحسب معطيات العلم لن يعش كثيراًتأ حالة مان فينه مريض بالسرطأحالة والده الميئوس منها و
  

 إلى فعندما ذهبت ،فهم ما يحدثأزال ال أ ولكن ال ،عفوا يا دكتور): "28ص (يقول الياس في الكتاب 
ي قد استعاد صحته بصورة معجزة  كان والد، ما وظهريء ولكن حدث ش، للغاية كان والدي مريضاً،هليأ

 يشعر أ بد وفعالً،شياء معينةأ استمرار حياته لحين حدوث سالف قد ضمنت لهألن روح اأنه قال لي أ ىحت
 ابنيه المفقودين مديت ىاستمرت حياة ملينفديت حتي عثر عل ، في سياق الرواية، وبالفعل.بتحسن ملحوظ

سالف ان بالغيبيات المتعلقة بعقيدة األيمن اإلأ ونالحظ . فيما بعد والذي كان بركة محمد،مه المختطفأوتو
 ظلت جذوره الوثنية تؤكد ذاتها ،فبالرغم من اعتناقه للمسيحية.  في تفكير الياس بولساسياًأ جزءاً استمر

 ، الرتباطها بجذوره شكلياًكيد مجرد ملق لمعتقدات يكن لها احتراماًأ ولم يك هذا الت،بصورة مستقلة داخله
لسابقة استمرار  ونالحظ في الفقرة ا،ة داخلهحساس قلق داخله يؤكد وجود بذور المعتقدات القبليإبل هو 

 دع عنك ،ن يرددهأغاية وال ينبغي لرجل متعلم مثلي  للن حديثي قد يبدو خرافياًأقدر أني إ :حديثه للطبيب
  .مركيد روايته بظهور استعادته للصحة دعاني لتصديق األأ ولكن ت، يصدق بصحتهنأ
  

ي الفقرة التالية عندما هاجمه د المعتقد بصورة واضحة ف مما يؤكد وجو،وكذلك يبدو القلق داخل الياس
سد يذاء األإ عدم ى عل وكان حريصاً،لزيارة والده المريض  قريته داك جورإلىسد في طريق عودته األ

نه أكان الياس يشعر ب" يقول الكاتب . حسب معتقد العشيرةىسود وعشيرة الياس عللوجود عهد قديم بين األ
سرته الذي أنه ال يستطيع انتهاك عهد أال إ ،يحية يحرم عليه االعتقاد بمعتقدات الوثنيةن تدينه بالمسأرغم 

ن الشر إبائه فآنه لو انتهك عهد أ من عماق نفسه كان يتوجس خوفاًأ ففي ،سالف من تقاليد األصبح جزءاًأ
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 ىمناسب عل فقد كان الوقت غير ، وحيث كان والده علي وشك الموت،سرتهأفراد أحد أو بأ به قسيلح
  ."طالق للتصرف بطريقة غير مسئولةاإل

  

 تصوير ىومقدرة الكاتب عل، سطورةمثلة من الكتاب عن توظيف األهذه النقاط التي استعرضناها باأل
  : مهماً يجعلنا نطرح سؤاالً،فريقيةنفس للنفس في استعراض الثقافة اإل وحميمية همس ال،دواخل التفكير

يقاع وصدق رواية إن يكتب رواية بنفس حرارة وطعم وأ) عربي مسلم(هل كان بامكان كاتب شمالي 
 العربية ةن الكاتب صاحب الثقافأفي تقديرنا  ؟قي والعربي في الذاتية السودانيةفري لنقاش اإل"طائر الشؤم"

 لن يتمكن من نقل كل ، وذكاء في تصوير الدواخل التقمص ولماحةًىوتي من قدرات علأسالمية مهما اإل
ثر ذلك التفكير في المواقف أقافة مع التكوين الوجداني وظهور  تلك الثفة مختلفة وتداخالتل داخل ثقاالظال

من *  المثقف الجالبية في كتاب سيظل وعي السلطة حاضراً، ومهما يكن.والمداخالت مع بقية الشخوص
  .حيت يدري وال يدري

  

ات من القرن المنصرم  في يالتسعين واخرأة في وساط النقديخر في األ حول تقمص اآل كبيراًلقد دار جدالً
ذا كانت إ وعما ،"الرواية النسائية"ـ بسموهأعن ما   تحدثوا. عن مهرجان سوسة للرواية الدورياتىحدإ

ديب واالذاعي فاروق جراه األأ ويحضرني في هذا المعرض حوار ، رجاليةىخرأهناك رواية نسائية و
مكانية تعبير الرجل إفي الروايات و ةألمر تقمص الرجل لمكانيةإن  ودار الجدل ع،شوشة مع كاتبة عربية

 فكيف ، داخل ثقافة واحدةىخرأانت هناك صعوبة في تعبير ذات عن ذا كإ ومدخل الجدل عما .ةأعن المر
  ؟ ة وبموضوعية عن ثقافة لم يعايشهان يعبر شخص بدقأيمكن 

  

 ،خرآ من جّلأ موروث  والى،خرأ من ناًأرفع شأافة  ليس هناك ثق، يتعلق بالقيم داخل تلك الثقافاتوفيما
اف لحاجة عر القيم واألأتنش .ريخ وكذبت النازية عن سمو الجنس اآلبنفس القدر الذي صدق فيه التاري

 وما نتابعه من ، الموتى تنتصر الحياة علىفراد نوع لمعالجة شئون الحياة حتأالمجتمعات لحفظ ذاتها ك
عراف لحفظ الحقوق أات تتضمن قوانين ون قيم تجمل كل مؤهالت المجتمعخالل رواية طائر الشؤم م

سيدات القبيلة مام أها ئن تعترف بكل اخطاأ ينبغي لها ،ة التي تتعسر في الوالدةأفالمر .داء الواجباتأو
 ينا المشهد عندما انجبتأور. سالف قد تنتقم منهان روح األإال فإ و، تضع مولودها بسالمى حتكبر سناًاأل

 عند اختطاف )والدته (ن بول ثمرة الليلة التي قضتها الويلأ الرواية عرفنا في سياقف ،والدة بول، الويل
ن الفتاة عندما أ من القيم التي وضحها الكاتب عن ذم جريمة السرقة مثالً، يضاً أ.ميهاأالعرب لها مع تو

بالحراب عقوبة *  بتمزيق ثور الذاتيةنداد خطيبها من الفتيان ويقومونأناث وتسرق يحضر نديداتها من اإل
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 ، والعادات،عرافواأل، ناء المتكامل لثقافة الدينكا في عدة مواضع من الرواية يظهر الب،وهكذا .لها
 ،غيرهما وأفريقيا أم أ كان عربياً، نسانيرث اإلاك قواسم مشتركة في كل اإلن وه.والتقاليد والقانون

ن هناك أوال نعتقد  . والعقوبة مهما اختلفت وسائل الردع،منبوذ هناك والمنبوذ هنا ، هناكأ هنا خطأفالخط
سماء أو يطلق أ ، في الشوارع للصوصو يجعل تماثيالًأ ،ن شعوب العالم قد يمجد الكذابين مشعب

ن تحل محلها ثقافة أينبغي أنه ورث إو أمن يعتقد بتخلف ثقافة ل ،ولكن . الشوارع الرئيسيةىالنخاسين عل
 وفر المستشفيات ،مراضحارب األ. قافة المتخلفةفرز الثأن الواقع المتخلف هو الذي أ نقول ،ناًأرفع شأ
 ،نسانيةإ وفر شروط : بكلمة واحدة، واالنسانيةة والعادل وفر فرص العمل الشريفة،نشئ المدارسأ،

ر ينبغي التخلص منها ساطيأن المعتقدات  الوثنية هي أذا كنت تعتقد إ .وبالتالي سيحل الواقع الجديد تلقائياً
  . الوهمإلىن تتخلص من واقع هو بحاجة أ  عليك،وهامأوهي مجرد 

  

 واقع ما من الخارج يكون فيه قدر ىن أي حكم عل أل،خرباالعتراف المبدئي بثقافة اآلإال لن تحل القضايا 
 ذ نقول دائماًإ ،اتبهام الشعارإ عن  عملية بعيداًنكتشف واقع التعدد الثقافي بصورةن أعلينا  .من التجني
صولنا العربية أنية تقوم علي  هويتنا السودا نحن سودانيون، الخطاب الرسميى مستوى عل،في الشمال

 *جابة عن ما يجعل منا جميعا سودانيين؟قتصر دون اإلي  قول ولكنهة،فريقياإل
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