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هاجس أرباب العمل
عمليات إطالق نار ينفذها موظفون مستاؤون

فـــي حـــادثـــة تــتــكــرر بــاســتــمــرار في 
ــام مــوظــف  ــ ــدة، قــ ــحــ ــتــ ــات املــ ــ ــواليــ ــ الــ
مستاء من عمله ومدّجج بالسالح 
أخــيــرًا بقتل تسعة مــن زمــالئــه، زارعـــا املــوت 
والـــذعـــر فـــي مــحــطــة حـــافـــالت وقـــطـــارات في 
كاليفورنيا، في سيناريو هو هاجس أي رّب 
عمل في هذا البلد. أطلق سامويل كاسيدي، 
األميركي األبيض البالغ من العمر 57 عاما، 
أربعني رصاصة يــوم األربــعــاء داخــل شركة 
نقل عــام في ســان خوسيه حيث كــان يعمل 
الشرطة  الصيانة، وأوضــح رئيس  في قسم 
املــحــلــيــة لــــوري ســمــيــث لــشــبــكــة إن بـــي ســي: 
»كان سريعا جدا ومصمما جدا، كان يعرف 
أين يوجد املوظفون«. وعند وصول الشرطة 
أقـــدم على االنــتــحــار وُعــثــر فــي حــوزتــه على 
ثــالثــة مــســدســات شــبــه أوتــومــاتــيــكــيــة و32 

مخزن ذخيرة.
ــذي أشــــعــــل فـــيـــه الــــنــــار كــمــا  ــ ــ وفـــــي مـــنـــزلـــه الـ
تــبــنّي قبل أن يــخــرج الرتــكــاب جــرائــمــه، عثر 
املحققون على 12 سالحا ناريا وحوالي 22 
 
ً
ألف قطعة ذخيرة من أنواع مختلفة، فضال

عن صفائح بنزين وقنابل حــارقــة، على ما 
أفاد به مكتب رئيس الشرطة الجمعة.

لكنها  بدوافعه،  التكهن  السلطات  ورفضت 

)Getty( أطلق سامويل كاسيدي، األميركي األبيض البالغ من العمر 57 عاما، أربعين رصاصة

ــدًا مــنــذ  ــ ــه »مــــوظــــف مـــســـتـــاء جـ ــأنـ وصـــفـــتـــه بـ
سنوات«. وقد ال يكون أطلق النار عشوائيا 
بــل اخــتــار ضــحــايــاه، إذ أعــلــن ألحـــد زمــالئــه 
»لـــن أقــتــلــك«. وأكــــدت زوجــتــه الــســابــقــة التي 
كــــان يشكو  أنــــه  عــــام 2005  عــنــه  انــفــصــلــت 
ــان مـــن عــمــلــه. وأوضـــحـــت  ــيــ فـــي غـــالـــب األحــ
ســيــســيــلــيــا نــيــلــمــز لــصــحــيــفــة »مـــيـــركـــوري 
نــيــوز« أنــه »كــان يعتقد أن أوضـــاع البعض 
أفـــضـــل مـــن أوضــــاعــــه، وأنـــــه يــحــصــل دائــمــا 
كان  أنــه  إلــى  الشاقة«، مشيرة  املهمات  على 
صـــاحـــب أطـــبـــاع نـــزقـــة ويـــدخـــل فـــي نــوبــات 

غضب مفاجئة.
إلـــى  ــة  ــلــ ــن رحــ ــ ــه مـ ــ ــودتـ ــ لــــــدى عـ وفــــــي 2016 
الفيليبني تم تفتيش حقائبه، فعثر عناصر 
الــجــمــارك فيها عــلــى »كــتــب حـــول اإلرهــــاب« 
على  نقمته  فيها  يبدي  دونــهــا  ومالحظات 
شركته، وفق ما جاء في مذكرة لوزارة األمن 
الـــداخـــلـــي نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
ــــوزارة  جــــورنــــال«. ورفـــضـــت نــاطــقــة بــاســم الـ
ــلـــى »تـــحـــقـــيـــق جــــــــار«، مـــشـــددة  الـــتـــعـــلـــيـــق عـ
ــد الــســلــوك  عـــلـــى الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة »لــــرصــ
آلية تقاسم  املرتبط بأعمال عنف وتحسني 
املعلومات« بني مختلف الوكاالت الحكومية. 
غــيــر أن املــتــخــصــص فـــي عــلــم الـــجـــرائـــم في 

جــامــعــة نــــورد إيــســت فـــي بــوســطــن وخــبــيــر 
أعمال العنف في أوساط العمل جيمس آالن 
فوكس قال: »ال يمكن رصد هؤالء األشخاص 
مسبقا، حتى لو قالوا: سأقتل هذا الرجل«. 
وهـــو يعتبر أن ثــمــة فــي غــالــب األحــيــان في 
ــا يــــثــــيــــرون مـــخـــاوف  ــاصــ ــخــ ــات »أشــ ــركــ ــشــ الــ
ُيظهرون مواصفات مرتكبي عمليات إطالق 
العظمى  بغالبيتهم  يكتفون  لكنهم  الــنــار، 

بالتشّكي«.
وفــــي مــطــلــق األحـــــــوال، لــفــت إلــــى أن جــرائــم 
القتل في أماكن العمل تبقى »نــادرة« نسبة 
ــــدى انــتــشــار  إلــــى حــجــم الـــقـــوى الــعــامــلــة ومـ
األسلحة النارية في الواليات املتحدة حيث 
يــمــلــك ثــلــث الــبــالــغــني ســالحــا نـــاريـــا واحــــدًا 
آخر  العام 2017 بحسب  األقــل. وشهد  على 
الـــرســـمـــيـــة 458 جـــريـــمـــة قــتــل  اإلحـــــصـــــاءات 
الــشــركــات، لكن 77 منها »فــقــط« نفذها  فــي 
موظفون أو متعاونون، في حني أن الجرائم 
املــتــبــقــيــة كـــانـــت مـــن فــعــل أقــــربــــاء أو زبــائــن 
ــذه الــظــاهــرة لــيــســت جــديــدة.  مــســتــائــني. وهــ
فـــبـــني الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مــن 
املــاضــي، تسبب موظفون وموظفون  الــقــرن 
أربــعــني قتيال في  سابقون بسقوط حــوالــى 
حتى  البريد،  أجــهــزة  على  هجمات  سلسلة 

أن األميركيني ابتكروا عبارة »سلوك منحى 
بـــريـــدّي« لــوصــف حــــوادث الــعــنــف فــي مكان 
الــعــمــل. وإن كـــان لــوبــاء كــوفــيــد-19 حسنة، 
 هدنة فــي أعــمــال العنف هــذه. 

ّ
فهي أنــه أحــل

لــكــن مـــع إعـــــادة فــتــح الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
العمل. ففي  أماكن  إلى  العنف  أبوابها، عاد 
إبريل/نيسان، قام موظف بقتل شخص في 
أقــدم موظف  أثــاث فــي تكساس، كما  متجر 
سابق على قتل ثمانية أشخاص في مركز 
لفرز البريد تابع لشركة »فيديكس« للبريد 
السريع في إنديانابوليس. وباتت الشركات 
ــار عـــمـــل آمـــن  ــ ــ املـــلـــزمـــة قـــانـــونـــيـــا تـــوفـــيـــر إطـ
الخطر  هــذا  متزايد  بشكل  تــدرك  ملوظفيها، 
وتحاول إيجاد حلول له ويقول حوالي %45 
من املوظفني األميركيني إن شركتهم اتبعت 
العنف، وفق  أعمال  بتدارك  سياسة تقضي 
مــا أظــهــرت دراســــة أجــرتــهــا »جــمــعــيــة إدارة 

املوارد البشرية«.
التدابير  مــن  بعدد  الجمعية  هــذه  وتــوصــي 
ــتـــي يــمــكــن اتـــبـــاعـــهـــا، تــــتــــراوح بــــني رصـــد  الـ
الحاالت التي تنطوي على مخاطر، وصوال 
ــم نــفــســي لــلــمــوظــفــني الــذيــن  إلــــى تــوفــيــر دعــ
املوظفني  تدريب  يتم تسريحهم، فضال عن 
على طريقة التصرف في حال وقوع هجوم 
مسلح مثل إصدار إنذار والهروب واالختباء 
وغيرها. وقال جيمس آالن فوكس: »تعلمنا 
دروسا على مر الوقت« لكنه أضاف: »حتى 
لو بذلت الشركة أقصى ما بوسعها وعاملت 
ــدة، ســيــكــون هــنــاك  ــيـ مــوظــفــيــهــا مــعــامــلــة جـ
عــلــى الــــــدوام خـــائـــبـــون. ومــــع كــمــيــة الــســالح 
إلى  البعض  البلد، سيلجأ  املنتشر في هذا 
استخدامه للتعبير عما لديهم من شكاوى«.
)فرانس برس(

رفضت السلطات 
التكهن بدوافعه، لكنها 
وصفته بأنه »موظف 

مستاء جدًا منذ 
سنوات«. وقد ال يكون 
أطلق النار عشوائيًا بل 

اختار ضحاياه
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جرائم القتل في أماكن 
العمل تبقى »نادرة« 

نسبة إلى حجم القوى 
العاملة ومدى انتشار 
األسلحة النارية في 

الواليات املتحدة

■ ■ ■
شهد العام 2017 

بحسب آخر 
اإلحصاءات الرسمية 
458 جريمة قتل في 

الشركات، لكن 77 منها 
»فقط« نفذها موظفون

باختصار

قام رجل أميركي أبيض هو سامويل ياسيدي، بإطالق النار على زمالئه، بسبب استيائه من أجواء العمل، وأردى فورًا 9 أشخاص 
قتلى وخلّف جرحى في هذا الهجوم المرّوع

هوامش

محمود الرحبي

أنــيــس الــرافــعــي قـــاّص مــغــربــّي. حــن تــقــول: »مــغــربــّي«، 
نا نتحدث عن الظالل والدهاليز، 

ّ
بالنسبة إلى أنيس، فإن

ــن الــقــرمــيــدات الــحــمــراء  ــن الــســحــر والـــشـــرفـــات، وعـ وعـ
ملراكش، وعن  شخوٍص عبروا في الزمن، وتركوا أثرهم 
موغلة ومشاهدات.  قـــراءات  من  واستفادة  املــكــان،  في 
عن التجريب ليس لعبًا حّرًا منفلتًا، بل مسؤولية فنية 

وجمالية لها قواعدها.
ومعينًا  زادًا  تعتبران  مدينتن  في  وعــاش  أنيس  نشأ 
ه 

ّ
أن  

ّ
 ســارد، مراكش والــدار البيضاء، إال

ّ
ال ينضب لكل

الحّوام،  الطائر  ذلك  القصصية،  اقتناصاته  في  يشبه، 
ــــذي ال يــحــفــل بــالــفــريــســة الــســهــلــة، بــقــدر مــا يشغف  ال
ــنــزول الــســهــل والــتــلــقــائــي إلــى  بالتحليق الــحــر وعـــدم ال
تفاصيل الواقع. لذلك، ال تحفل كثيرًا قصص أنيس بما 
ألفناه عن القصة من تتبع لحركة اليومي وشوارد الواقع 
الحياة،  غــول  مــع  فــي صراعها  املــأزومــة  وشخصياته 
بقدر احتفائها بالَغوص في مرموزات اللغة وإشارات 

الجوامد ومكر املحكيات وحموالتها املضمرة.
الوجوه،  من  وجــه  في  الرافعي،  تجربة  ر 

ّ
تذك أن  يمكن 

املصري  الــعــربــيــة،  القصة  فــي  التجريب  رائـــد  بتجربة 
يــوســف الــشــارونــي. لــكــّن تــجــريــب الــشــارونــي اقتصر 
إّن مــواضــيــع  إذ  الـــجـــديـــدة،  ــار  ــكــ األفــ عــلــى مــضــامــن 

إلــيــه في  إلـــى مــا ال يــتــطــّرق  الــواقــعــيــة تنتمي  قصصه 
العادة، وإلى الخفّي واملتواري، مثل تلك القصص التي 
مــحــفــوظ، من  لنجيب  ــاٍت  ــ مــن شــخــوص روايـ ها 

ّ
يستل

أمثلتها شخصية صانع العاهات »زيطة« الذي اقتبسه 
 فــي نهاية الــزقــاق، 

ً
ــاق املـــدق« وجــعــل لــه تــمــثــاال مــن »زقـ

الــعــاهــات، كــي يستطيع بعض  ــه يصنع 
ّ
لــه، ألن تكريمًا 

أفراد املجتمع أن يكسبوا عيشهم. ومن قصٍص يمكن 
 تــتــحــدث عــن أســبــاب 

ٌ
ذكــرهــا لــلــشــارونــي كــذلــك واحــــدة

هــزيــمــة الــــ 67، حــيــث كـــان مــوظــفــون يــحــصــلــون على 
مكافآت سهلة، من دون أن يبذلوا جهدًا إضافيًا يذكر، 
ر على الفساد االجتماعي الذي كان أحد بذور 

ّ
في مؤش

الهزيمة. تجريب الشاروني تلقائي، بينما التجريب عند 
أنيس يتميز بالحرص حّد التقشف، وباجتهاد البحث 
دًا في النظرة 

ّ
عن شكل جديد، وإن بدا هذا الشكل معق

ه ينتمي إلى رحابة التجريب والبحث عن 
ّ
 أن

ّ
األولــى، إال

أشكال جديدة للقصة، لم تختبرها الذائقة من قبل.
هـــكـــذا، فــعــل أنــيــس الــرافــعــي فـــي مــجــمــوعــتــه »الــشــركــة 
الفتة  مسّمى  اقتنص  حيث  ــوات«،  ــ األمـ لنقل  املغربية 
في أحد شــوارع مدينة مرزوكة. لذلك، يمكن أن تكون 
- تحظى  نفسه  الــوقــت  فــي   - ها 

ّ
لكن نخبوية،  قصصه 

ــــه مـــن أكــثــر 
ّ
بــتــفــاعــل نـــقـــدي. وال مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إن

القاّصن في العالم العربي استقطابًا لكتابة مقاالت عن 
وعالقاته  محبيه  شبكة  طبعًا  نستبعد  ال  قصصهم. 

ــإّن  الـــخـــاصـــة الـــتـــي ال ُيــخــفــي مــوهــبــتــه فــيــهــا. كـــذلـــك فـ
عة كقصصه 

ّ
دماثته ليست مصطنعة، هي كذلك متمن

تخوم  على  كذلك  يقيم  النهائي.  التأطير  على  عة 
ّ
املتمن

الــذاكــرة والــتــاريــخ، بــن النثر والــســجــع. مــا بعد حداثي 
فــي ســرده ومتصّوف أحيانًا. ســـرُده مـــراوغ، كما في 
ــج الــبــســتــان فـــي تــصــاريــف الــعــمــيــان«  ــ مــجــمــوعــتــه »أريـ
الــذي كتبها  التراثية، وكــأّن  اللغة  التي تبدو، من خالل 
كتاب  الجبرتي، صاحب  املصري  املـــؤّرخ  تالمذة  أحــد 
ــار«، إذ تنفتح  ــ ــبـ ــ الـــتـــراجـــم واألخـ »عــجــائــب اآلثـــــار فـــي 
ماكر،  ه سجٌع 

ّ
لكن واملترادفات،  السجع  على  الصياغة 

ارته ومتى. وكثير 
ّ
ال تعرف فيه أين يضع الحدث صن

في  كما  وابتكار،  موسوعيٍة  قـــراءٍة  نتاج  من قصصه 
الشبحية.  الطبيعة  ذات  الــدمــى«  »مــصــّحــة  مجموعته 
 مجموعة 

ّ
وتتعّدد أشكال تقديم املادة املسرودة في كل

قصصية لديه، كما في مجموعتي »اعتقال الغابة في 
الهيئات«. وكان في بعض قصصه  زجاجة« و»خياط 
يعيد بعث شخصياٍت مّرت على مدينة والدته مراكش، 
مثل شخصيتي الكاتبن، اإلسباني خوان غويتسولو، 

واإلنكليزي جورج أورويل.
 

ّ
ــــنــــزوح نــحــو الــــروايــــة، ظــل ــم تـــدفـــع الـــرافـــعـــي مـــوجـــة ال لـ

وعبر  مجّرب  العمق  في  ــه 
ّ
أن بيد  بقصصه،  متحّصنًا 

نوعي، ويقيم على مسافٍة قريبٍة من مختلف األجناس 
القصصية األدبية، بما فيها املقامة النثرية، فهو قاّص 
ال تلتزم قصصه بالُعرف املغلق للنوع، بقدر ما تحاول 
 املــتــالشــيــات 

ّ
ــل أن تـــجـــّرب فـــي طــريــقــهــا، وتــســتــخــدم كـ

قة بمختلف 
ّ
عة ومرت

ّ
والتحف و»األنتيكة« من مواد مرق

أفريقيا  رايــة  سقطت  إذا  والالتينية.  األفريقية  الخرق 
ه 

ّ
فإن  ،

ً
مــثــال الــصــاريــة، ذات ريــح عاصفة  الوسطى عــن 

يأخذها معه إلى مختبره، ويستخدمها قماشة إلحدى 
ــر حن كنا في عّمان، أصــّر على لقاء 

ّ
قصصه. وأتــذك

أنيس  القصة.  الــذي ال يكتب سوى  إبراهيم صموئيل 
مثله ال يكتب سواها، كما فعل محمد خضير وأحمد 
بوزفور وآخرون تحّصنوا بهذا الجنس األدبي العريق، 

وما بّدلوا تبديال.

قصص أنيس الرافعي أو التجريب مسؤوليًة

وأخيرًا

ُتذّكر تجربة أنيس الرافعي،
في وجه من الوجوه، بتجربة 

رائد التجريب في القصة 
العربية، يوسف الشاروني
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