
منتمون والطبقات الدنيا الل
منصور الصويم

�ه وأنا أشرع في كتابة هذه الورقة تبادر ��دم الدب ذات��ديما� ق� إلى ذهني سؤال حول الدب، قد يبدو ق
�اه��دور الدب، بمعن��ق ب��ؤال يتعل��اليب، الس��رق والس��ف الط��ثيرا� وبمختل��رات ك��ن الم� نفسه، طرح مليي

�ه��دافه ومرامي��ة. وأه��ى الدوار المفترض��ود إل��ذي يق��اح ال��ا المفت��د أنه��ؤال أعتق��ذا الس��ى ه��ة عل� فالجاب
�ن��ئلة م��ن أس��ة ع��دخل للجاب��و م��ا، وه��يين مجتمعي� للدب في علقته بالمهمشين واللمنتمين والمنس

�ول: (شاكلة��ى حل��ود إل�شكالت هذه الشرائح المجتمعية المغيبة يق Cهل تناول هذه الفئات أو قضايا وا 
�ات��ى درج��ي أدن��بين ف��ؤلء المغي��ى ه��وء عل��ليط الض��ى تس��ادرا عل��و – أي الدب – ق��اتهم أو ه� لزم
�ة��ة الدب وأدواره المفترض��ن ماهي��ة ع��ي الجاب��اولتي ف��اH؟ مح��ا تهميش��ة وأكثره��يمات المجتمعي� التقس
�حذ��ي ش��اعل� ف��يا� وف��ب دورا� أساس��رية لع��ا البش� قادتني إلى أن الدب وفي كل العصور التي مرت به
�ى،��ق المعن��ى عم�لهامها ودفعها صوب التغيير والنتقال بها من حافات اللوعي إل Cالنفس البشرية وا 

�يرية ���ئلة المص���دمة الس���ن ص���ا م���ي ذاته���د ه���ة تتول���عورية جمالي���ة ش���ده حال���ذي توج���ة (ال�� -الوجودي
�انية����ون الدب ) النس����ن يك����ة حي���ة الجمالي����ة الدبي���ا الدفق����تي تخلقه����ن(ال����ا�) الف����يل� وخالص����ا� أص�� أدب
�انيا���نس Cر. وا����ذرة التغيي���ى زرع ب���درته عل���ى ق���ابي، وعل���أثير اليج���ى الت���درة الدب عل���ن بق���ا أوم�� إذن أن

��س ب��ي أح��انية تجعلن��لية إنس��ة تواص��ان(داخل النفس البشرية، وعلى قدرته على خلق حال�ن) النس Cوا 
�ي��حله، ف��اولت س� فصلتني عنه مكانيا� بحار ومحيطات وقارات، فألم النسان، مأزقته وتهميشه ومح

�ة ���ي حال���عوري، ه���دها الش���ا وبع���انية(معناه���س) إنس���ا النف���فو فيه���ر، تص���دها البش���د عن���دة، يتوح�� واح
�دأ ���ؤال يب���يغة س���ي ص���كل ف���وعي ويتش���ا ال���ف به���ف ويتكث���رية وتش���ي ب�(ب� البش���اذا؟ وينته���ف(لم�� ؟)كي

�ؤال��ى، س��ؤال المعن��ى س��ود إل��تي تق��عورية ال��دة الش��ذه الوح��ق ه��رق لخل��رب الط��ر وأق��و أيس� والدب ه
.النسان

�اؤل��ى تس��أدلف إل��اه، س��ن دور الدب أو معن��اؤلي ع��ا تس��ادني إليه��تي ق��يرة ال� بعد هذه المقدمة القص
�اتب أن- آخر يتعلق بالكاتب ��ن للك��ف يمك��دا�، وكي��اوزة عم� الديب، وعلقته بهذه المجتمعات المتج

�ة��مة( يصبح متحدثا� باسم هؤلء المجهولين، الفوضويين، وحياتهم المفكك��ل)المهش��ن يحص��ن أي� ، وم
على مادته الدبية؟ 

�ا��ة لنه��أختار الرواي��الطبع س��س، وب��ص أو التجني� أعتقد أن الدب، واسمحوا لي بمساحة من التخص
�ل��ى عم��تغال عل��ي الش��رع ف��ن يش��روائي حي��اتب ال��د أن الك��ا�، إذن أعتق��ه أدبي��تغل في��ذي اش� الحقل ال



�وع �����روطية الموض�����وده مش�����د تق�����ة(روائي جدي�����ة الجمالي�����ن الرواي�����دث ع�����ا ل أتح�����لفية أو- وهن���� الفس
�يئة���ة)المتش���ق حال���ي خل���هم ف���انية تس���ات إنس���ن غاي���ث ع���ى البح���الي؛ إل���ائه الجم���ة بملء بن�� ، الملزم

�ود��ي يق��ي رأي��انية، ف��روح النس� شعورية تنسجم مع جمالية اللغة والتشييد، هذا البحث المستند على ال
�دوره��ود ب��ا يق��ع م��ذا المجمت��آزق ه��كالت وم��ي إش��ب ف� الكاتب إلى الغوص في قضايا مجتمعه والتنقي
�تي��ب رؤي� إلى اللتفات إلى هذه المجموعات المنسية، المطحونة والمهمشة، وبما أن الرواية – بحس

�رائح والفئات –- ��ذه الش��ى ه��از إل��ن النحي��ا� م� هي سؤال في المعنى والوجود، ل يجد الكاتب مناص
�اني – قد يكون منبثقا� منها – والتعبير عنها وعن حقها في إيصال ��ود إنس��ا – كوج� صوتها وأهميته

 يستحق حياة أفضل تجعله متساويا� مع الخرين؛ الذين يعبرون يوميا� من فوق فوهة حفرته المتوحلة
. دون ادنى محاولة للقاء مجرد نظرة عليه

�تراب،- هذا الغوص – الدبي النساني��م، الق��رف، الفه��ة التع��ى محاول��اس عل��ي الس� الذي ينبني ف
 ثم الحساس، يخلق لدى الكاتب حالة من التماهي النساني، أو الذوبان الشعوري، حيث يجد نفسه
�كبهم –���ى س���وده إل���ا يق���ذا م���اس، وه���ؤلء الن���ي ه���آلم ومآس���س ب���عورية تح���ة ش���ى كتل���ول إل���د تح�� وق
�اس���ى الحس���ي – إل���ر – المتلق���دفع الخ���ذي ي���كل ال���روائي بالش���زه ال���ي منج���ا� ف���كالتهم – جمالي�� إش
�ن��ا� م��ا قريب��ي، يحي��ش ومنس�لى النتباه إلى أن ثمة أشخاص، إنسان آخر محروم و مهم Cبوجودهم وا 

�ي ��ذه ه��ا ه�ن كانت هن Cوم(هنا، وا���ي )الخرط��ود ف��ارئ موج��اريس(، والق��ذي). ب��بر ال��ر الك��ن التغيي� لك
�ة ���ذه الفئات – المهمش���دى ه���ر ل���روائي – يتمظه���ي أو ال���زه الدب���اتب – منج���ه الك���ن أن يخلق�� -يمك

�ش��ذارة والتهمي��اع الق��س ق�لى تحس Cبصورة أكبر، وذلك بدفعها إلى طرح سؤال المعنى على ذواتها، وا 
 . الذي وجدت نفسها تسبح في أوحاله دون سؤال عن إمكانية إزالته وقبره وتغييره

..لكن
�ذهن ��ى ال��ادر إل��د يتب��ؤال ق��ذا س��م؟ ه��وت له��ذين ل ص��ؤلء ال��وتا� له��ح ص��ن للدب أن يمن��ف يمك� كي

�ايا ��يما قض��ة، لس��ايا الجتماعي��اط الدب بالقض��رة ارتب��ى فك��تغاله عل��اء اش��ين(أثن��الدب)المهمش� ، ف
�روائي ��ي- مثل� - ال��ا ف��تفيد منه��ام يس��ادة خ��ا م��وعات باعتباره��ذه الموض��ى ه��تند عل��أنه يس��دو وك� يب

�اب���تي كت���ن دف���جنة بي���ة م]نس��ادة فني��ى م���وعات إل���ذه الموض��ول ه��م تتح���ن ث���روائي وم���اره ال���اء معم�� بن
�دو��ذا يب��ى؛ ه��م ينس��وم ث��اعة أو ي��رف س��ي ظ��رأ ف��اب ي]ق��يها، كت��ا ومآس��داثها وأمكنته��ها وأح� بشخوص
�ي –��اس فن��ن انعك��ه م��ا تمثل��يات وبم��ذه الشخص��ف أن ه��ق؛ سنكتش��ي العم��ن ف��طحيا�، لك� ظاهريا� وس

�ا ���اة؛ أنه���ي أرض المأس���ة ف���ون حقيق���ن منزرع���خاص حقيقيي���ي لش���ة –- أدب���يات الروائي�� أي الشخص



�يات��ذه الشخص��اه ه��ذي تحي��ي ال��ع الحقيق��ى الواق��راءة إل��ل ق��د ك��ير عن��ة تش��ات دال� ستتحول إلى علم
�بح��وحي يص��الي الم��ر الجم��ة ذات الث��ة الدبي��ذه الطريق��ا وبه��ور، هن��تها الب��ي أرض مأس��ة ف� الحقيقي

�ة��ة والمنيس���ذه الفئات المغيب��رئي له���الوجود اللم���دا� ب���ذكر أب��ة ت��وتا� وعلم���راء. الدب ص���ا كق���ا أنن� كم
�اة����اليب الحي����اعي، وأس����اء الجتم����ش والقص����اني التهمي����تي تع����ذه الفئات ال����ن له����ر منتمي����اب غي��� وكت

�ا ��ا – حينه��نى لن��ى- المختلفة، حين نجدها منعكسة بامتياز من خلل الدب الجيد، يتس��رف إل� التع
�واجه��ا، وأن ن��س واقعن��ي، وأن نتحس��ود المخف� ذواتنا، أن نرى ما بداخلنا من مساحات تتقبل هذا الوج
�ى���ا إل���ة تقودن���ة، ومعرف���ى المعرف���ا إل���س يقودن���ع، تحس���ذا الواق���ن ه���ا م���ة موقعن���نا وحقيق���ة أنفس�� بمواجه

�لحه�ص Cره وا���اولت تغيي��ل ومح��واطن الخل��دي . م��ل بل��د مث��ي بل��ودان(وف��دى)الس��اني لم��ل يع��د ظ� ؛ بل
�د��ا أوج��ة، م� عقود طويلة من الحروب الطاحنة والزمات القتصادية والسياسية والجتماعية المتفاقم

�ان(حالة مستمرة ومتوالية من عدم الستقرار المجتمعي، وقاد ويقود إلى خلق ��ط) إنس��ى أبس��د إل� يفتق
�زف��ف الن��اولت وق��ي مح��هم ف��ا أن نس��ا� علين��بح لزام��د يص��ذا أعتق��ل ه��د مث��ي بل� مقومات النسانية؛ ف

�مة. المستمر والنهيار المتتابع��ة ووص��بح إدان��مت فيص��ا الص��ه، أم��لوبه وطريقت��وقعه وبأس� كل من م
.أبدية

�ذه الفئات��ن ه��ايا وع��ذه القض��ول ه��ة ح��ي الكتاب��ة ف��تي الخاص� أخيرا� اسمحوا لي أن أتحدث عن تجرب
�ة��ذا الكتاب��ت ه��ل نجح� المجتمعية التي تعاني التهميش، وأن أطرح على نفسي ذات التساؤل، وهو ه
�ى��ايا إل��ذه القض��راز ه��ي إب��ل ف��در القلي� في تسليط الضوء على هذه الفئات، وبالتالي أسهمت ولو بالق

. سطح الواقع المتعالي عليها؟
�اقين)ذاكرة شرير(كتبت] رواية بعنوان ��ايا المع��وارع، وقض��ال الش��ية أطف��وعها قض��ي موض� ، تناولت ف

�اع... والشحاذين والمشعوذين��ي ق��ا ف��ة تحي� ، بصورة عامة كانت الرواية مسحا� كامل� لفئات مجتمعي
�وء��ي دائرة الض��ا ف��ذي يحي��ع ال��ت. المجتمع دون أن ينتبه أو يلتفت إليها نصف المجتم��ة نجح� الرواي

�ة��ا القلم النقدي��ة وتناولته��ه. كعمل روائي ووجدت حظها من النشر والترجم��ذي أزعم��اح ال��ذا النج� ه
�ال��ايا أطف��ى قض��وء عل��ليط الض��ي تس��ة ف��ه الرواي��دأت تلعب��ذي ب��دور ال��ي ال��ل ف��ر تمث��اح آخ��ه نج� رافق

�راءات)الشماسة، كما يسمون في السودان(الشارع ��توى الق��ى مس��واء عل��ك س��اقين، وذل� ، وقضايا المع
�ى��ة، أو عل��ل التطبيقي��ورش العم��ة ب��ة المرتبط� الكاديمية أو الدراسات النقدية أو الدراسات الجتماعي
�ور��ى ص��وا إل��ة انتبه��م للرواي��د قراءته��رة بع��م ولول م��هم أنه��ار بعض� مستوى القراء العاديين، الذين أش
�اطف���وا بالتع���وا وأحس���نوات، انتبه���دى س���ى م���ا� وعل���امهم يومي���رض أم���انت تع���تي ك���ارع ال���ال الش�� أطف



   .والحب، حتى أن بعضهم أطلق أسماء شخصيات الرواية على شخوص الواقع المسحوقين
 


