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نادية هناوي

رواية أزمنة الدم لجهاد مجيد ..أسطرة 
المكان وإستدارة الزمان

 
 

في مقالة بعنوان) رواية أزمنة الدم 
األسطورة والجسد( للدكتور قيس كاظم 

الجنابي  تم تناول االثر األسطوري في 
بنائية الرواية أعاله، لكن المالحظ على 

هذا التناول بعض التسطيح القرائي وعدم 
الدقة في الطرح اإلجرائي من ناحيتي المبنى 
والمحتوى مما أفضى إلى الال فاعلية النقدية 

في تلمس التوظيف األسطوري ودوره في 
تعضيد الفاعلية السردية للرواية سواء أكان 
ذلك في تناول كاتب المقال لداللة العنوان) 

أزمنة الدم( أم في وقوفه على مدلولية 
المتن الروائي داخليا وخارجيا.

وه���ذ� �لتق�صري يف �لفعل �لقر�ئ���ي عائد �أ�صال �أما 
�إىل �لتغاف���ل �لقر�ئ���ي عن در�ي���ة ومق�صدية، و�أما 
ر�ج���ع �إىل �لرت�خ���ي ورمب���ا �لته���اون يف مللمل���ة 
خي���وط �للعب���ة �ل�ص���ردية، �لأمر �لذي ت�ص���بب يف 
خو�ر �لهمة يف ��ص���تكناه �لأغو�ر وفك �لتلغيز�ت 
كم���ا ل  بي�ص���ر،  لقارئه���ا  نف�ص���ها  تعط���ي  ل  �لت���ي 
تتك�ص���ف بطائعية ملن يروم ممار�صة �لنقد عليها..
نظ���ر� لتعقد �حلبك �ل�ص���ردي �ل���ذي �نتهجه كاتب 

�لرو�ية..
ولقد غابت عن ذهن كاتب �ملقال حقائق و�ختلطت 
�لثيم���ات بطريق���ة  لدي���ه  علي���ه روؤى وت�ص���طحت 
ملتب�ص���ة وغري مفهومة.. من ذلك متثيال ل ح�صر� 
�دعاوؤه �أن �لإقط���اع هو مو�صوعة �لرو�ية و�أن ما 
ور�ء �ل�صرد يخرج ع���ن منت �لرو�ية ولذلك ت�صتت 
��صتثم���ار �لن�صو�ص �أو �أن �لن�ص يحاكي ما فعلته 
�لآلهة حني �أحدثت �لطوفان �أو �أن فكرة �لدم ت�صري 
�إىل ن����ص مرك���ز رو�ه �لكاتب يف نهاي���ات �لرو�ية 
�أو �أن نا�صبي���ال �غت�ص���ب �ي�ص���ول ..وغري ذلك من 

�لتقولت �لو�همة �أو �ملوهومة.
ول���و تعمق كاتب �ملقال قلي���ال وبذل جهد� �أكرب يف 
تتب���ع �ملخاتل���ة �ل�صردي���ة يف �لرو�ية، مل���ا وقع يف 
ه���ذ� �ل�صطر�ب �ملو�صوع���ي وذ�ك �لتفكك �لفني. 
ولأت�صح له �أن �للتبا�ص �ل�صردي �لذي �عتقده يف 
�لرو�ي���ة، �إمنا ه���و يف �حلقيقة �لتبا����ص يف �لفهم 

�لقر�ئي وت�صتت يف �لر�صد �لتحليلي.
 ول خ���الف �أن �لناق���د � �أيا كان �أدبي���ا �أو ثقافيا �أو 
ت�صكيلي���ا �أو �صينمائيا � حني ي���روم ممار�صة �لفعل 
�لنق���دي حتلي���ال �أو تفكي���كا �أو تاأوي���ال؛ ف���ان �أهم 
متطلبات هذه �ملمار�صة هو �لتحلي با�صرت�تيجية 
قر�ئية حمددة ي�صري �لناقد على هديها وي�صت�صيء 
بخطو�ته���ا منقب���ا وباحث���ا وم�صتجليا ك���ي يوؤدي 
�لوظائفية �لنقدية �ملنوطة به و�إل فليعتزل �لنقد .
فكيف مث���ال ن�ص���ّوغ للناقد �لذي �ص���رب تنظري�ت 

ه �ل�صارد هو  بويون وجينيت عر����ص �حلائط، عدَّ
نف�ص���ه �لكاتب �لذي كتب �لرو�ية، �أو كيف نربر له 
عدم ف�صله بني منت �لرو�ي���ة �ل�صردي من �لد�خل، 
و�إ�صار�ته���ا �مليت���ا � �صردية من �خل���ارج، �أو ذهابه 
�إىل �أن �لإ�ص���ار�ت حقيقي���ة تتعل���ق مبرحلة مهنية 
كان �لرو�ئ���ي قد زو�لها..!! م���ع �أن هذ� �لناقد كان 
قد �أ�ص���ار �ىل �أن �حللم بني���ة مت ��صتثمارها ب�صكل 

و�ع يف �لرو�ية.

دقة الناقد
ثم كيف ن�صتطيع �أن نتفهم دقة �لناقد ومو�صوعيته 
وه���و يجد �أن )�لفكر �ل�صيا�ص���ي �لذي يحيط بهذه 
�لرو�ية يب���دو فكر� و��صح���ا ( و�أن عملية) �لربط 
بني �ملا�صي و�حلا�صر تبدو فجة دفعت �ملتلقي �إىل 

�ل�صعور بالت�صتت(
و�لأده���ى من ذلك كله ربطه ترتيب حركية �لأزمنة 
يف �لرو�ية با�صطر�ب �لجتاهني �ل�صردي �ملبا�صر 
و�ل�ص���رد  باملونولوج���ات  �لد�خل���ي  و�ل�ص���ردي 

�لتف�صريي و��صطرة �ل�صخ�صيات و�لأحد�ث.
�إنَّ ه���ذ� �ل���ذي وقع في���ه كات���ب �ملق���ال لالأ�صف هو 
ف�صل���ة ق���ر�ءة مل ت�صتن���د �إىل مرجعي���ة وحم�صل���ة 
�جرت�ر نق���دي ل يرى يف �ل�ص���رد نظريات جتدده 
با�صتم���ر�ر، �و حم���دد�ت ت�ص���وغ مفاهيمه وتوؤطر 
��صطالحات���ه وتو�ص���ح �جتاهات���ه وم�صار�ت���ه. . 
ناهي���ك عن كون ما تق���دم، هو ��صتنت���اج متاأت من 
ع���زوف كمي ونوعي عن �لتقاط �لأبعاد �لتوثيقية 
�لعر�قي���ة  �لرو�ي���ة  يف  �لأ�صط���وري  للتوظي���ف 
وه���و ما �أوقع �لناق���د يف خطاأ �لت�صي���د للتوظيف 
�ل�صطوري ما بني رو�ي���ة) �أزمنة �لدم( �لتي ن�صر 
ف�صاله���ا �لول وجزء من �لف�صل �لخري يف جملة 
�لقالم بد�ية �لع���ام 1994 وبني رو�ية) �لأبجدية 

�لأوىل( �لتي ن�صرت �لعام 1996 .
وعل���ى �لرغم مما تقدم، فاإنن���ا ل نعدم �أن جند عند 
�لناقد وقفات جميل���ة كتاأويله لرمزية حرق �لكتب 
ومدلولي���ة  �ل�صلط���ة  و�غت�ص���اب  �لآث���ار  و�صرق���ة 

�لطق�ص �ملقد�ص يف زو�ج �مللك نا�صيبال.
ولي����ص خافيا �أن �ملبدع عموم���ا و�لكاتب �لرو�ئي 
حتدي���د� ل يكت���ب من ف���ر�غ و�إمنا ه���و يكتب وقد 
��صتظه���ر بع���د� فكري���ا معين���ا �أو ��صتثم���ر روؤي���ة 
فل�صفي���ة خا�صة وحم���ددة، ب���اإز�ء �لو�قع و�حلياة 

ليع���رب عنه���ا يف �لكتاب���ة �لرو�ئي���ة و�لق�ص�صي���ة 
ب�صكل و�ع �أو غري و�ع وب�صورة مق�صودة �أو غري 

مق�صودة.
وم���ن هنا لن تتحق���ق لأي عمل كتاب���ي �صعريا كان 
�أو نرثي���ا �ل���ولدة �لإبد�عية ما مل تكن ل���ه �أر�صية 
و�قعي���ة يحاكيه���ا بالأ�ص���كال �لو�قعي���ة كلها نقدية 
�أو ��صرت�كي���ة �أو جدي���دة �أو بنائي���ة �أو �صحرية �أو 

غر�ئبية �أو �إيهامية �أو هد�مة..�لخ
ه���ذ� من جانب ومن جانب مماثل؛ فاإن �أهم ما ميدُّ 
�لناقد �لها�صم للنظري���ة �ل�صردية �أو حتى �لطارق 
لها و�ملحاول �لتم�صك ببع�ص تالبيبها هو �رتكانه 
بالأ�صا����ص �أو بالتثني���ة على �ملنظ���ور�ت �لفل�صفية 
�لتي تفتح له �آفاقا رحبة للتاأويل و�لر�صد �ملبنيني 
على �إ�صرت�تيجي���ة قر�ئية ومبق�صدي���ة نقدية �أهم 

�صماتها �حلياد و�لتز�ن و�ملو�صوعية.

البناء السردي
 وو�ح���دة م���ن �أه���م �لفل�صف���ات م���ا بع���د �حلد�ثية 
�لتي لها �صلة مبدلولي���ة �لبناء �ل�صردي يف رو�ية 
)�أزمن���ة �ل���دم ( �لفل�صف���ة �لظاهر�تي���ة وحتدي���د� 
روؤيته���ا �مل�صتدي���رة مليتافزيقيا �لوج���ود بحثا عن 
�حلقيق���ة و�رتهان���ا بالأفكار �لو�عي���ة، عرب نوعني 

من �ملخيلة) �ملخيلة �ل�صورية و�ملخيلة �ملادية(.
 لتحفر ه���ذه �ملخيلة من ثم يف« عم���ق �لكون �لتي 
تبغ���ي �أن تك�ص���ف �لبدئ���ي و�ل�صرم���دي مع���ا.. �أن 

تهيمن على �لعار�ص وعلى �لتاريخ".
 وتعد �لروؤية �ل�صتد�رية من �ملو�صوعات �لأثرية 
يف �لفل�صف���ة �لظاهر�تية و�لت���ي جندها قد �صكلت 
عند جهاد جميد �ملح���ور �ملو�صوعاتي �لذي د�رت 

حوله رو�يته )�أزمنة �لدم(..
 و�إل م���ا كان �لزمن عبارة ع���ن �أزمنة. وملا �صارت 
هذه �لأزمن���ة مبجموعها �لغابر منه���ا و�ل�صحيق، 
د�ئ���رة يف دو�م���ة )�ملا�ص���ي � �حلا�ص���ر � �ملعا�صر � 
�لر�ه���ن( م�صطبغة بدور�نية دموي���ة و�زدو�جية 
حلمي���ة /و�قعي���ة، وجاذبية مغناطي�صي���ة يتماهى 
فيه���ا �لد�خل باخلارج وين���ادم فيها �لزمان �ملكان« 
�ختف���ت �آثار �ل���زو�ر وبقيت منهم نت���ف متناثرة؛ 
بقاي���ا طع���ام، ق�صور فو�ك���ه، �أعق���اب �صكائر، علب 
فارغة، ورق باأل���و�ن خمتلفة ..�آث���ار �أقد�مهم على 
�لرم���ال .. ه���ل ت�صمد �آثاره���م للزم���ن �صمود هذ� 

�ل�صرح �لتاريخي �ل�صام���خ ؟؟ �ختفو�... كاأن قوة 
�صحري���ة �صحبته���م فج���اأة فاأخلت �مل���كان منهم كما 

�أخلته من �لذين من قبلهم “
وه���ذ� م���ا يوؤك���ده غا�صتون با�ص���الر بالق���ول:« �إذ� 
م���ا خ�صعن���ا للقوة �ملنوم���ة مغناطي�صي���ا ملثل هذه 
�لتعابري ف�ص���وف جند �أنف�صنا فج���اأة وب�صكل كلي 

يف ��صتد�رة هذ� �لوجود “
وه���ذ� ما حتمله بنائية �لفع���ل �ل�صردي يف رو�ية) 
���د كاتبها جهاد جميد متثيل  �أزمن���ة �لدم( وقد تق�صَّ
�زدو�جي���ة �لتعاي����ص م���ع �لوج���ود م���ن �لد�خ���ل 
و�خل���ارج م���ن خ���الل ف�ص���اء مت�ص���ع م���ن �لأحالم 

و�لروؤى و�لتخيالت �ليهامية.

المرشد اآلثاري
وله���ذ� كان �لبط���ل /�ملر�ص���د �لث���اري و�ل���ذي هو 
�ل�صارد �ملركزي يف �لرو�ية معاي�صا �أزمنة عك�صتها 
�أ�صي���اء �مل���كان �لتاريخية �لغابرة ممثل���ة بال�صرح 
�لعتي���د بقمت���ه �مل�صتدقة و�ملعبد �لتلي���د ب�صخوره 
�ل�صم���اء ودك���ة �ملذب���ح �ملقد�ص���ة و�ملوك���ب �ملهيب 
و�لأعم���دة �ل�صطو�ني���ة و�لبه���و �لو��ص���ع �ملتهدم 
�لأركان، جنب���ا �إىل جن���ب �أ�صي���اء �مل���كان �حلديثة 
ممثل���ة ب�)�لكازين���و �ملهج���ور و�لورق���ة �ل�صم���ر�ء 
و�لكتب �ملودعة( ليكون �ملكان هو �لبوؤرة �ملركزية 
�لتي �صتدور حولها �لأزمنة جميعها وبذلك يكتمل 

بناء �مل�صهدية �ل�صردية.
حركي���ة  يتخل���الن  و�لنط���و�ء  �للتف���اف  ويظ���ل 
�لأحد�ث كما ت�ص���كل �لزو�يا و�لأركان خ�صو�صية 
مكانية حلركية �ل�صخ�صيات يف ف�صاء من �لتناهي 
ما بني �ل�صغر و�لكرب و�لد�خل و�خلارج و�ملفتوح 
و�ملغل���ق و�لزم���ان و�مل���كان و�لق���دمي و�حلدي���ث« 
�لآث���ار �آثار �أينم���ا تكن فال بد من �قتف���اء �آثارها« » 
�صرح تلي���د ومبنى جديد �لأول �ص���ارب يف �لقدم 

و�لآخر ينحني م�صتخذيا �أمام �لأول.. “
ويف متثي���ل �لتاري���خ �أو ما قبل �لتاري���خ؛ ت�صبح 
ه���ذه �لد�ئري���ة �ملكاني���ة مرت�فقة مع ��صت���ذكار�ت 
حلمي���ة« �مل���كان ي�صي���ل عذوب���ة ..وهك���ذ� كان يف 
�صال���ف �لأزم���ان« ويك���ون �مل���كان �أبق���ى ثبات���ا من 
�لزم���ان ولذلك تتع���دد �لأزمن���ة بينما يظ���ل �ملكان 

و�حد� ..
و�إذ يج�ص���د �لزم���ان خطي���ة �لذ�كرة �لت���ي نهايتها 
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ن�صتطي����ع �لق����ول �إّن �لرو�ية �لو�قعي����ة هيمنت على �لو�ق����ع �لأدبي يف حقبة 
�ل�صبعينات، و�أخذت حّيزً� مرموقًا على م�صتوى �لنتاج �لأدبي و�لنقدي.

ويعد �لكاتب �لرو�ئي جهاد جميد من �لذين ��صتهو�هم منهج �لتجريب فربع 
فيه، و�أجاد كما يف رو�ية »حتت �صماء د�كنة« على �صبيل �ملثال.

ولأننا ب�صدد در��صة بو�عث �لهجرة و�أ�صبابها و�لظروف �لتي دفعت �ملثقفني 
و�ملفكري����ن ومعتنق����ي �لفك����ر �حل����ر خا�ص����ة �إىل هج����رة �أوطانه����م، فنج����د �أن 
�لأ�صب����اب تتنوع بتنوع �لزمان و�ملكان، و�إذ� كنا نتحدث عن �حلالة �لعر�قية 
فاإّن فرتة �ل�صتينات و�ل�صبعينات وما تالها من �أحد�ث و�أمناط حكم �صيا�صية 

و�جتماعية �أجربت �لكثريين على �لهجرة.
وميك����ن �لقول �إّن �لأ�صباب �ل�صيا�صي����ة �حتلت �ل�صد�رة يف م�صببات �لهجرة، 
�إذ �أدى �لتفّرد بال�صلطة، و�حلكم �لديكتاتوري، و�أ�صاليب �لعنف �إىل هجر�ت 

متنوعة يف �أزمنة و�أماكن خمتلفة ولكل منها ق�صة ورو�ية.
بينم����ا جند �أن �لأ�صب����اب تغريت كما تغرّيت �لأماكن �لت����ي هاجر ونزح وجلاأ 
لها �لنا�ص، ففي �لقرن �حلادي و�لع�صرين ويف �لعقدين �لأوليني منه جند �أن 
�صب����ب �لهجرة �لرئي�ص هو ما �صمي بحرب �خلليج �لثانية و�لثالثة �لتي �أدت 
�إىل �حت����الل �لع����ر�ق من قبل �لغ����زو �لأمريكي ع����ام 2003 وكان من نتائجها 
هجرة مئات �لآلف بل �ملاليني ب�صبب �أعمال �حلرب و�أعمال �لعنف �لتي تلت 

�حلرب.

األلفاظ ودالالتها في الرواية
ل����و تاأملن����ا يف رو�ي����ة »حتت �صم����اء د�كنة« جن����د �أّن �لإيحاء�ت �لت����ي ر�صمها 
�ملب����دع رّكزت عل����ى �جلو�نب �لقامتة ب����دءً� من �لعنو�ن )حت����ت �صماء د�كنة( 
�ل����ذي ير�صم �ص����ورة للقارئ للول����وج �إىل �لعمل و�لدخول �إلي����ه بو�صفه بنية 
��صتهاللي����ة، �إذ �إّن �لعنو�ن مينح �ملكان و�ملكني مو�صعًا حتتيًا، كما �أّن �إ�صافة 
�صف����ة »د�كن����ة« �إىل �ل�صماء يعط����ي �صورة قامتة مل����ا يجول يف �لنف�����ص �إذ �إّن 
كن����ة توحي بحال����ة �لياأ�ص و�حلزن �لتي متلكت حياة �ملُب����دع. و�لأ�صل �أّن  �لدُّ
�ل�صم����اء ولونها و�نفتاحها على �لأفق يعطي م�صاح����ة للرفعة و�ل�صمو، �إل �أّن 
�لأج����و�ء �لتي خّيم����ت على نف�ص �لكاتب وما هدف �إليه ع����رّب عنها بهذ� �لرمز 

�ل�صماوي.
م����ن خالل ��صتعر������ص �لرو�ية جن����د �أّن �لرو�ئي جهاد جمي����د �نتقى معجمه 
بعناي����ة فائقة، ولنتقاء هذه �لألفاظ دللت كامنة مل يف�ّصرها �لرو�ئي، تاركًا 
�ملجال للق����ارئ كي يف�ّصرها بنف�صه وي�صتجلي �ملغ����زى �لكامن فيها. وقد برع 
يف ذل����ك حينما رمز �إىل قوى �حل����زب �حلاكم و�صجونه ب�»�مل�صيدة«، وحينما 
و�صف �أجهزة �لنظام ب�»�جلالدين«، وهو و�صف ينم عن بر�عة بالغة فاجلالد 
ل يع����ي ما يفعل و�إمنا ينفذ �أو�م����ر �حلاكم و�ل�صلطة ول يهمه َمن يجلد وملاذ� 

يجلده!
وبا�صتعر������ص �لرو�ية جند �أن �لرو�ئ����ي ��صتعار من معجمه �للغوي �لألفاظ 
�لت����ي ت�ص����ف �لنظ����ام ورجال����ه و�أجهزته وو�صائل����ه يف �لتعذي����ب و�لعتقال، 
و�نتز�ع �لعرت�فات، فهو ي�صفهم بالقتلة عندما يتحدث مع نف�صه »مونولوج 
د�خل����ي« يف مطل����ع �لرو�ي����ة؛ »�صي�صتقبل �ص����دري �لر�صا�����ص و�صوتي يهدر 
بهتاف يغي�ص �لقتلة...«!، وي�صور لنا بطل �لرو�ية )�صعدي( حالة فريدة من 
�ل�صمود عندما يقول حمدثًا نف�صه، ول يخفى �أّن حديث �لنف�ص يكون �صادقًا 
وعفوي����ًا؛ »قد ينهار ج�صدي ولكن هيهات �أن ينالو� من قناعاتي«، فهنا �لبطل 
�صع����دي ل يخ�صى و�صائل �ل�صلطة و�إمنا يخ�صى �نهي����ار �جل�صد. ويح�صن �أن 
ن�ص����ري �إىل �أّن لفظ����ة »�نه����ار« و��صتقاقاته����ا تكرر كث����ريً� يف �لرو�ي����ة، ذلك �أّن 
�لكثريين �نهارو� حتت و�صائل �لتعذيب �لرهيبة �لتي ��صتخدمها رجال �لأمن 
يف تعذي����ب �لر�ف�صني للم�صاومة و�ل�صت�صالم للحزب �حلاكم ونظامه، فكلمة 

»�نهار« يف �ملعجم تدل دللة عميقة على �ل�صقوط و�خَلَور و�ل�صُعف.
ومل ي����رتك )�صع����دي( فر�ص����ة �إل وبنّي ح����ال �ل�صلط����ة �حلاكمة �لت����ي تطارده 
ورفاق����ه و��صفًا و�صائله����م بالوح�صية، بل �إنه ي�صفه����م باحليو�نات �لهائجة، 
»�إنه����م حيو�ن����ات هائج����ة تنطح من ت����ر�ه �أمامها ول تلتفت لأح����د«، و�لعالقة 
�لدللي����ة �لعميقة بني ه����ذ� �لو�صف لأجه����زة �لنظام باأنه����ا حيو�نات هائجة، 
فالهيج����ان يطلق على حالة م����ن �ل�صطر�ب �لتي تكتن����ف �حليو�نات �لذكور 
ويف ه����ذ� �لو�ص����ف �لدقيق عالقة بني ما يقوم به �لنظ����ام �حلاكم �صد �صعدي 

ورفاقه.
�إّن مل�صطل����ح »�لهروب« دللة عظيمة �لأثر، فهي ُتنب����ئ عن معنى �نتفاء �لأمن 
وحماول����ة �للوذ �إىل ناحية �آمن����ة، قد تكون بق�صد �لعم����ل �أو حفظ �حلياة �أو 
حف����ظ �لكر�مة و�لعي�ص حتت مظّل����ة �مل�صاو�ة و�لعدل وغريه����ا من �لدو�فع، 
ومل يف�ص����ح �لكات����ب عل����ى ل�صان بط����ل �لرو�ية �صع����دي عن رغبت����ه يف �لهرب 
�إل بع����د �أن و�ص����ل لدرجة �ل�صتحال����ة بالبقاء يف هذ� �جلو �ل����ذي يخيم عليه 
�خلوف و�لرعب، فلم يف�صح عن هذه �لرغبة �إل بعد �أن خ�صي �لنهيار ب�صبب 
�لتعذي����ب �ل����ذي كان يرى رفاقه يتعر�صون له وبع�صه����م �نهار، وحيث مل يعد 
�لختف����اء ممكنًا فق����د بّث �لنظام �لعي����ون يف كل مكان، ومل ي�ص����اأ �أن يقرت�ص 

�لرو�ئ����ي لفظ����ة �لهرب �أوًل فج����اء بلفظة �ل�صف����ر مر�دفًا للفظ����ة �لهرب عندما 
جاءت �لتعليمات له ولرفاقه »من ي�صتطع �ل�صفر فلي�صافر«.

بع����د ذل����ك يب����د�أ �صع����دي بالتفك����ري جدي����ًا باله����رب من �لب����الد وجن����د �أن لفظة 
»�له����روب« وم�صتقاته����ا �أخذت حّيزً� كب����ريً� يف �لرو�ي����ة ويف حديث �صعدي، 
و�إذ� كان كلم����ة �له����روب تر�دفه����ا كلم����ة �لف����ر�ر �إل �أن كلم����ة �له����روب بوقعها 
�ل�صوت����ي ت����دل على حال����ة فزع �صديد، وم����ن خالل حديث �صع����دي مع زوجته 
هدى ي�صي مبا ميكن �أن يكون عليه �حلال عندما يقول: »�صنعي�ص كحيو�نات 
مذع����ورة«. ول����ك �أن تتخيل لفظة »مذع����ورة« ودللتها يف ه����ذ� �ل�صياق. لكن 
�صع����دي مت�صب����ث بالبقاء ورمبا �أر�د �أن ي�صور حال����ة من حالت �ل�صمود فهو 
مل ي����رد �له����رب ولكنه ف�صل �لختف����اء، يظهر ذلك بجالء من خ����الل حديثه مع 
نف�ص����ه: »�صاأختف����ي يف �أي بي����ت، يف �أي م����كان، يف ك�ص����ك، يف كهف، يف حقل 
ولن �أ�صت�صلم لهم...، لكن �خلوف ي�صيطر على �صعدي ومل ي�صتطع �إخفاء هذ� 
�خلوف رغم حماولت عدم �إظهاره، فنجده ي�صف بيته و�صفًا ينبئ عن حالة 
�خل����وف تلك �لتي تتملكه، »من ثق����ل �للحظات يف هذ� �حليز �ملظلم �ملوح�ص، 
يف هذ� �لكه����ف �ملخيف �لذي ترتب�ص به �لوحو�ص. فالبيت هو �مل�صكن �لذي 
ي�صع����ر فيه����ا �لنا�ص بالأمان �إل �أن����ه مل يعد كذلك بالن�صبة ل�صع����دي، بل �أ�صبح 

كهفًا خميفًا مرعبًا تر�قبه �لوحو�ص لكي تنق�ّص على �صعدي.
كم����ا نلح����ظ يف ثناي����ا �لرو�ية و�ص����ف توّغل �ل�صلط����ة يف �لّظل����م و��صتخد�م 
�لو�صائ����ل �لب�صع����ة و�ملكر م����ن خالل م�صاه����د تعذيب رفاق����ه يف �لب�صرة �لتي 
ي�صفه����ا �أخوه »�صتار«: »�ملدينة تبك����ي �أبناءها...حلقو� ر�أ�ص جليل و�أركبوه 
عل����ى حمار وطاف����و� به �صو�رع �لب�ص����رة... وعدنان حني رف�����ص �ل�صت�صالم 
�أذ�قوه �ألو�ن �لعذ�ب، وملا �صارف على �ملوت �ألقوه يف �ل�صحر�ء..... وتنبئ 
هذه �لدللة و�ل�ص����ورة �ملرت�كبة يف بكاء �ملدينة �أبناءها بحقيقة ما رمز �إليه 

�لرو�ئي من �ألو�ن �لقهر و�لتعذيب.
ويالح����ُظ يف لغ����ة �لكات����ب �أّنها لغ����ة و��صح����ة يف تركيبه����ا، �إذ يعتمد �جلمل 
�لق�ص����رية �ملّت�صم����ة بقّل����ة �أدو�ت �لّربط، مما �صّهل على �ملتلّق����ي �لفهم و�صرعة 

ٍر �أو حاجة �إىل �إعادة �لقر�ءة ُبغية �لفهم. �ل�صرت�صال بالقر�ءة دون توعُّ
ل �ص����ك �أّنن����ا من خالل ه����ذه �لألف����اظ ودللته����ا ن�صتطيع �أن نتب����ني حقيقة ما 
ي�صعر به هوؤلء �ملثقفون و�لأدباء يف مثل هذه �لظروف و�لأحو�ل، فتن�صاب 
�ملعاين لتعرّب بجالء عما كان يجري �آنذ�ك، وهو يربز حالة فنية نادرة يعطي 
من خاللها �لأدب �صورة �لأحد�ث �لتي جرت خا�صة �أّن �ملبدع عا�ص حلظاتها.
ول����و ُغ�صن����ا با�صتعر������ص �لألف����اظ يتجّل����ى لنا ذلك �لك����م �لهائل م����ن �مل�صاعر 
�ملمزوج����ة باخل����وف و�حل����ذر و�لرتّقب من �ملجه����ول: »�إنك لرتتع����ُد عند ذكر 
م����ا حّل ببع�ص رفاق����ك �لذين وقعو� يف �ملَ�صيدة« فل����و �أمعننا �لنظَر يف لفظة 
ح حج����م �خلوف  »�رتع����د« لوجدن����ا فيه����ا كّمًا هائ����اًل من �ملع����اين �لت����ي تو�صّ
و�لوج����ل، وتوّق����َع �مل�ص����رِي بع����د �ل�صق����وط يف �أي����دي جالدي����ه �ملرتب�صني به 
ى �أَو َخْوٍف  وبرفاقه، فلفظة »�رتعد« تطلق على َمن �أَخذته ِرعدة من َبْرد �أو ُحمَّ
�أَو �ْنِفعال، فهو ير�صم �صورة قامتة ملا ميكن �أن يحدث له حينما متر �خلو�طر 
متذّك����ر� �أ�صدقاءه وزمالءه �لذين �صقطو� يف �مل�صيدة! ولفظة »�مل�صيدة« كما 
ي�ص����ف �لرو�ئي رفاقه �لذين �صقطو� فيه����ا وكاأن تلك �لأماكن وذلك �مل�صري ما 

هي �إل م�صائد و�صر�ك ُت�صِقط يف حبائلها �ملعار�صني لل�صلطة ورموِزها.

�لتحطم و�مل���وت؛ فاإن �ملكان يج�ص���د دورية �حللم 
حيث ل نهاية ل�صتمر�ريته كون« �لذ�كرة ل ت�صجل 

��صتمر�رية و�قعية باملعنى �لربج�صوين"
ولن �لذ�ك���رة �ملكانية عند �ل�صارد ذ�كرة موؤ�صطرة 
باحلل���م ومنغلق���ة علي���ه، لذل���ك كان �حلل���م �لتقانة 
�لأكرث توظيف���ا يف �لرو�ية و�لتي �صاعدت على �أن 
يك���ون �حللم هو �لقاع �ل���ذي �صيحفر عربه �ل�صارد 
يف عمق �لزمان كقوة مغناطي�صية جتذبه، لتتجلى 

له �أزمنة �خلوف و�لتوج�ص و�لدم.
 وهذ� م���ا وّلد ��صطرة مكانية يتج���ادل فيها« مزيج 
م���ن �لذ�كرة و�لأ�صطورة وهذ� يعني �أننا ل نعي�ص 
�ل�ص���ورة ب�ص���كل مبا�ص���ر..�إن لكل �ص���ورة عظيمة 
عم���ق حلم���ي بعي���د �لغ���ور ي�صي���ف �إلي���ه �لتاريخ 

�ل�صخ�صي لونا خا�صا"
و�مل���كان باإ�صكال���ه) �ملهج���ور و�ملاأه���ول / �ملفتوح 
و�ملغل���ق( �إمن���ا يج���ادل �لزم���ان وينادم���ه، عاك�صا 
جدليات �أخر، منها جدلي���ة) �لقوة و�لقوة �مل�صادة 
وجدلية �لأج�صاد �ملغرية و�لعظام �لنخرة وجدلية 
�لع�ص���ور �ملندر�ص���ة و�لأمكنة �مل���زورة و�مل�صوهة 
وجدلية �لتو�ري و�لظهور ما بني �حللم و�ليقظة( 

..
ولذلك تختلط روؤية ع���د�ي �خلليف بروؤية �أي�صول 
�ل�صياح« عد�ي يف ظاهره وباطنه �إن�صان بد�ئي..

كاأن �آلف �ل�صن���ني �لت���ي مرت عل���ى �لب�صرية نفذت 
�لفوه���ات«  مفتوح���ة  �نانبي���ب  �له���و�ء يف  نف���وذ 
وي�ص���ري �ل�صيخ �صهيل �لغ�صب���ان �صورة ثانية عن 
�دب���ون نا�صيب���ال و« ينطل���ق عوي���ل �لوت���ر �ليتيم 
ينت�صر يف �لف�ص���اء �ل�صا�صع هل يبحث عن تر�تيل 
�ملعابد �لقدمية ليمتزج باأنغام �لقيثار�ت �لورية"

وت���زود ه���ذه �جلدلي���ات �ل�ص���رد بالدر�مي���ة، كم���ا 
�نها جتع���ل �لب���وؤرة �ملكانية حمملة بك���م هائل من 
�لت�ص���اوؤلت �ملونولوجي���ة باز�ء �لزم���ن/ �لتاريخ 
و�لت���ي تنث���ال عل���ى ل�ص���ان �ل�ص���ارد ب�صم���ري �لأنا 
ب�ص���كل متتاب���ع وم�صتم���ر ول �صيم���ا يف �لف�ص���ل 
�لأول، فيتوج����ص م���ن �لتاري���خ �لر�صم���ي وي�صكك 
مب���ن يكتبون���ه و�أنه���م م���ا نقل���و� لن���ا �إل م���ا �أر�ده 
�ملنت�ص���رون. فنق���ل زكن���ون �ليم���ار لن���ا م���ا �أر�د 
نا�صيب���ال �أن نعرفه عنه، ليكون �لتاريخ هو تاريخ 
زكنون �ليم���ار ولي�ص تاريخ �لوقائ���ع مثلما جرت 

ووقعت يف �حلقيقة..
 ويظ���ل هذ� �لتزييف ي�صغل �ل�ص���ارد بالأ�صئلة« �أمل 
يجلب  مل���وك ميزوبوتاميا �لفتيات من �صتى بقاع 
�لأر����ص؟«  و« �أي ع���ني ر�أت ذل���ك؟ ح�ص���اب �لزم���ن 
..م�صي �لع�ص���ور لن تكون �صوى �إغفاءة يف جفن 

�لغو�بر من �لع�صور"
م�صد�قي���ة  �ل���دم(  �أزمن���ة  رو�ي���ة)  توؤك���د  وبذل���ك 
�لتفك���ر ما بعد �حلد�ث���ي ملفهومي �مل���كان/ �لزمان 
وجتلياتهم���ا �لفل�صفي���ة �ملوؤ�صط���رة، ويف مقدمتها 
�أن �لتاري���خ ما ع���اد علما �أ�صا�ص���ه �لوثائق وبغيته 
�ملدون���ات و�إمن���ا هو م�ص���رود ك�صائ���ر �مل�صرود�ت 
�حلل���م  يطاله���ا  �لت���ي  �حلكائي���ة  �أو  �لق�ص�صي���ة 

و�خليال كما يطالها �لإثبات و�لتحقق.
فهر�ص �لحالت

 �ملاء و�لأحالم در��صة عن �خليال و�ملادة ،غا�صتون 
با�ص���الر، ترجم���ة د. عل���ي جنيب �بر�هي���م، تقدمي 
�دوني����ص ،�ملنظم���ة �لعربي���ة للرتجم���ة و�لن�ص���ر، 

بريوت، طبعة �أوىل، 2007 / �ص13�14
 �أزمن���ة �ل���دم رو�ي���ة، جه���اد جمي���د، د�ر �لر�فدين 

للطبع و�لن�صر، بريوت، 2016/ �ص2
 جمالي���ات �ملكان، غا�صتون با�ص���الر، ترجمة غالب 
و�لن�ص���ر  للدر��ص���ات  �لعربي���ة  �ملوؤ�ص�ص���ة  هل�ص���ا، 
و�لتوزيع، بريوت، طبعة ثانية، 1984 /�ص 208 

.
 �لرو�ية �ص8
 �لرو�ية �ص9

 �لرو�ية �ص10
 جماليات �ملكان/39

 جماليات �ملكان/ 57
 �لرو�ية �ص13
 �لرو�ية �ص14
 �لرو�ية �ص12

 �لرو�ية �ص.16

بواعث الهجرة في األدب العراقي وأسبابها

رواية »تحت سماء داكنة« لجهاد مجيد نموذجًا
د. عبد الجبار محمد كاظم



4

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )5269( 
السنة العشرون

الخميس )22( أيلول 
2022

حاوره: عالء المفرجي

جهاد مجيد المولود عام 1947 يعد من جيل 
الستينيات، فقد بدأ النشر منتصف هذه الحقبة 

في مجال القصة القصيرة فأصدر عام 1972 أولى 
مطبوعاته هي )الشمس في الجهة اليسرى( 
وهي مجموعة مشتركة مع كتاب آخرين.. ثم 
أصدر عام 1988 مجموعة أخرى حملت عنوان 
)الشركاء( . وكانت آخر مجموعة قصصية له 

هي )الرغبة السامية( التي صدرت عام 1989. 
تقول الناقدة نادية هناوي عنه: جملة جهاد 

مجيد رصينة قوية تدل على ثراء الكاتب اللغوي 
وخزينه المعرفي في ما يكتب. مشّددة على 
ضرورة دراسة أعمال جهاد مجيد الروائية من 

قبل النقاد."

فالأعمال �لرو�ئي جهاد جميد خ�صو�صية يف �ل�صردية 
�لعر�قية، فقد �جته �ىل �لرو�ية و�أ�صدر �أوىل رو�ياته 
) رو�ي���ة �له�صي���م(، ع���ام 1974. ثم )رو�ي���ة )حكايات 
دوم���ة �جلن���دل(، ع���ام 2001 ، و )رو�ي���ة حتت �صماء 
�لإ�ص���د�ر  ث���م رو�يت���ه �حلديث���ة  د�كنة(ع���ام 2010. 
)�أزمنة �لدم( عام 2016، منازع �لتجريب �ل�صردي يف 
رو�يات جهاد جميد، للباحثة �لدكتورة نادية هناوي ، 
�لد�ر �لعربي���ة للعلوم نا�صرون ، بريوت، طبعة �أوىل، 

.20116
*هل حتدثنا عن بد�ياتك و�أبرز �ملوؤثر�ت يف ميلك �ىل 

�لق�ص ؟وهل هناك مرجعيات بعينها ��صتندت عليها؟
- يف �لب���دء كان���ت �ملدر�ص���ة �لبتد�ئي���ة حي���ث تعهدنا 
�ص���ام  ه���و  م���ا  كل  �إىل  خمل�ص���ون  �أكف���اء  �أ�صات���ذة 
و�ص���ادق وجمي���ل فكان���ت �ملدر�ص���ة م���ن خاللهم خري 
حا�صن���ة وحمف���زة �إىل �لتطل���ع و�لطم���وح، غر�ص���و� 
فينا ح���ب �لكلم���ة �ل�صادق���ة، �لهادف���ة، �لنافعة، وحب 
�أ�صحابها �لأع���الم و�لإح�صا�ص بعظمته���م؛ بالتعريف 
به���م و�حلدي���ث عنه���م باإعج���اب و�أحيان���ًا بتبجي���ل، 
و�ل�صت�صهاد مباآثرهم و�عتباره���ا معايري لالإن�صانية، 
فكان���ت تطالعنا �أقو�لهم باأجم���ل �خلطوط يف لوحات 
�ل�ص���رف �ملعلق���ة عل���ى ج���در�ن �ملما�ص���ي �أو �ل�صفوف 
كِحَكم جاذبة ونافذة يف �لأعماق: حكمة �ليوم.. حكمة 
�لأ�صبوع .. حكمة �ل�صهر، دينية �أو �أدبية �أو �جتماعية 
ل�صخ�صي���ات مقد�ص���ة �أو تر�ثي���ة �أو �أع���الم معا�صرين 
حكماء و�أدباء �أو علماء؛ من خاللهم عرفنا �صخ�صيات 
م���ا كان يتيح لن���ا معرفته���ا �لدر�ص �لبتد�ئ���ي �ملقرر؛ 
عرفن���ا م���ن �لفال�صف���ة �لأقدم���ني �أر�صط���و و�أفالط���ون 
و�صق���ر�ط و�لفار�بي و�بن �صينا و�ل���ر�زي و�لغز�يل 
وم���ن �لأدب���اء �ملعا�صري���ن حبب���و� لن���ا ج���رب�ن و�أب���ا 
ما�ص���ي و�ملنفلوطي و�لر�ص���ايف و�لزه���اوي و�أحمد 
�صوق���ي وحافظ �إبر�هيم و�أبا �لقا�ص���م �ل�صابي باأجمل 
�أقو�لهم و�أعمق �أفكارهم و�أ�صدق جتاربهم، فانطبعت 
يف نفو�صن���ا عميقًا فكانت �أر�صًا خ�صب���ة لإنبات �مَلَلكة 

�لأدبي���ة فينا �أو لإذكاء �صر�ر�ت �لوعي لالنطالق نحو 
ميادين �ملعرفة و�لإبد�ع.

بالن�صب���ة �إيلَّ كانت �ملدر�ص���ة �لبتد�ئي���ة منطلقًا قويًا 
نح���و �لأدب عام���ة، �أم���ا �لق�ص، ف���ال �أدري بال�صبط ما 
���ه �له���ادر، و�لعوم يف  �لعو�م���ل �لت���ي �ألقتن���ي يف ميِّ
تيار�ت���ه �جلارف���ة ..لعلها تل���ك �لأحادي���ث ذ�ت �ل�صمة 
�ل�صردي���ة �لتي كن���ُت �صغوفًا بالإ�صغ���اء �إليها مع باقي 
�أف���ر�د �لأ�ص���رة م���ن �لأب �أو �لأم �أو �أق���ارب �آخري���ن؛ 
وه���ي حكايات �أم���ا و�قعية �صرف���ة �أو خيالية للت�صلية 
؛حكاي���ات �لفق���ر�ء قب���ل �أن ينام���و� ولي�ص���ت حكايات 

لالأمري قبل �أن ينام.
مل يك���ن هن���اك تلفزي���ون ول ر�دي���و ..ول ذه���اب �إىل 
�ل�صينم���ا �إل يف �لأعي���اد؛ مع �لأ�صق���اء �لكبار مل�صاهدة 
�لأف���الم �مليلودر�مية �أو �لرومان�صي���ة �مل�صرية �أو مع 
�لأت���ر�ب مل�صاه���دة ط���رز�ن وفال����ص ك���وردن وزورو 
وماج�صتي و�لت���ي نعود لنق�صها عل���ى �لأتر�ب �لذين 
مل يحظ���و� مب�صاهدته���ا معن���ا. وبالتاأكي���د �ص���ّكل هذ� 
�ل�صتمتاع رغبة بال�صتز�دة من معني �لق�ص�ص وربط 
عرب���ة ه���ذه �لرغبة خل���ف ح�صانه���ا �جلام���ح، و�أوىل 
حماولت���ي �لأدبية �لتي �أذكر كان���ت م�صرحية وعظية 
ل �أتذك���ر ��صمها قام بتمثيلها طالب مدر�صتي باإ�صر�ف 
�ملعل���م ج���و�د �لغافل وه���و فنان حم���رتف و�عتقد �نه 
كان من �أع�ص���اء فرقة �لزبانية، كنت حينها يف �ل�صف 
�خلام����ص �لبتد�ئ���ي وبعده���ا بعام قدم���ت يل �إحدى 
�لفرق �لتلفزيونية – رمبا فرقة �لفن �ملعا�صر � متثيلية 
تلفزيونية� بعنو�ن )من ظ���الم �ملا�صي( �أدى �أدو�رها 
فنان���ون حمرتف���ون، وبعد فرتة نرثُت ه���ذه �لتمثيلية 
جلعلها ق�صة ق�صرية –�أقول نرثُت لأين مل �أكن مدركًا 
متام���ًا �ل�صروط �لفنية للق����ص ف�صاغّتها �صليقتي �لتي 
تخلقت عرب قر�ء�تي �لق�ص�صية �ملتنوعة من �لق�ص�ص 
�لأجنبي���ة و�لعربي���ة، �أم���ا �لق�ص���ة �لعر�قي���ة فعرفتها 
لحق���ًا، وق���د ن�ص���رُت تلك �لق�ص���ة �لنرثي���ة يف جريدة 
)كل �صيء(�لأ�صبوعي���ة ع���ام 1964وه���ي �ملرة �لأوىل 
�لت���ي �أرى ��صمي مطبوعًا يف جريدة فكان ما كان ومل 
ي�صعن���ي زم���ان ول مكان .وهكذ� �ص���ارت �لعربة خلف 

ح�صان �لق�ص �لرهو�ن .
�مل�صاهد�ت �ل�صينمائي���ة �لأوىل على �صطحيتها �نبتْت 
يف نف�ص���ي ولع���ًا ملتابع���ة �لأف���الم �ص���و�ء ع���رب �صا�صة 
�لتلفزي���ون �لتي توفرت فيما بعد ل���كل �لبيوت تقريبًا 
�أو م���ن خالل دور �لعر����ص �لتي �أ�صبح���ُت قريبا منها 
بدخ���ويل ثانوي���ة حتي���ط به���ا ع���دة �صينم���ات فكانت 
�ل�صتيني���ات حافل���ة بالأف���الم �ملاأخوذة ع���ن �لرو�يات 
�لعاملي���ة ، وكانت هناك �ل�صينم���ا �ليطالية وو�قعيتها 
�جلدي���دة ،�صغفتن���ي، وحظي���ت ببع�ص م���ن دي �صيكا 
،وفللين���ي و�آخري���ن مل �أتع���رف على ��صمائه���م جيدً�، 
�صدتن���ي �لو�قعية �جلدي���دة باللقط���ة �حلا�صرة بقوة 
بتف�صيالتها، ج���زءً� جزءً�، �صو�رع تل�ص���ف �أر�صفتها 
حتت �لأ�ص���و�ء �خلافتة ت�صفعها قط���ر�ت مطر تر�صم 
فقاعاته���ا عل���ى �أدميه���ا، �صخو����ص مي���رون م�صتظلني 
مبظالته���م ت�صري معهم ظاللهم �أمامه���م �أو �إىل جانبهم 
�أو ور�ءه���م، �لأ�ص���و�ء تتذب���ذب حوله���م فامل�صابي���ح 
م�صنوق���ة ب�صباب �صفي���ف كالغب�ص �أو مناظ���ر �ملنازل 
�ملتال�صق���ة يف �لأزق���ة �ل�صيق���ة تت���دىل م���ن �صرفاته���ا 
حب���ال �لغ�صيل باأ�صمال نا�ص �لقاع �ملهملني يف �لزو�يا 
�خلفي���ة �أو �ملتكد�صني عل���ى دكات �لبيوت �لالنظامية، 
كاأنه���ا حماولة عنيدة لالإم�ص���اك بر�هنية �للحظة، هذ� 
م���ا �أح�ص�صته من تلك �ل�صينما وه���ذ� ما تعلمته منها و 
ماتغلغل يف �صردي لحق���ًا، �ل�صعي لالم�صاك باللحظة 
�لر�هن���ة حتى لو كانت تل���ك �للحظة من �ملا�صي، لي�ص 
ل���دي زم���ن �ص���ردي ما�ص، زم���ن �ل�ص���رد كل���ه حا�صر، 
وحت���ى �مل�صتقب���ل حا�ص���ر يف �حلا�ص���ر. يف »�لذكرى 
�ملئوية« ��صتح�صرت قرن���ًا م�صتقبليًا لأ�صعه بني يدي 

�حلا�صر وكذلك مع قرن ما�ص قبل هذ� �حلا�صر لَتمثل 
�لأزمن���ة �لثالث���ة يف زم���ن �ل�ص���ارد وزم���ن �لتلقي.�إنه 
جت�صيد لت�صاب���ك �لزمن بالتاريخ �صردي���ًا، حيث يغدو 
�لر�ه���ن تاريخ���ًا تارة �أو يغ���دو م�صتقباًل ت���ارة �أخرى 

ويدخل �لتدوين عن�صرً� فاعاًل يف �ل�صرد.
*�حلدي���ث ع���ن تد�خل �لزمن���ة و��صتح�ص���ار �لقرون 
�لتاري���خ  ��صتثم���ار  �إىل  يقودن���ا  و�لقادم���ة  �لغاب���رة 
و��صتلهام���ه �صردي���ا وه���و م���ا طب���ع �صرديات���ك خالل 
�لعق���ود �ملن�صرمة وحتى �لآن فكيف ع�صت خ�صم هذه 

�لتجربة ؟
-من���ذ ثمانينيات �لق���رن �ملا�صي وجل���ُت مرحلة مهمة 
وجدي���دة يف �ل�ص���رد با�صتثم���ار �لتاري���خ ب���دءً� م���ن 
�لثالثي���ة �لق�ص�صية )�لذك���رى �ملئوية، ذكرى �لقرون، 
خطاب �لقرون( و�لت���ي �صمتها جمموعتي �لق�ص�صية 
) �ل�ص���ركاء( ع���ام 1988ث���م رو�يت���ي )حكاي���ات دومة 
�جلندل (�لتي ب���د�أُت بن�صرها يف جمل���ة �لأقالم جزءً� 
بعد جزٍء �بتد�ًء من �لعام 1988حتى �لعام 1993عد� 
�جل���زء �لأخ���ري فق���د ُن�صر يف جمل���ة �لأدي���ب �ملعا�صر 
يف �لع���ام 1993 نف�صه وكان���ت جتربة تعك�ص منهجي 
�خلا�ص �لذي �أطلقت عليه �لو�قعية �لإيهامية وموؤد�ه 
تخلي���ق و�ق���ع ن�ص���ي يوه���م بحقيقيت���ه �لتاريخية �أو 
�صدقي���ة و�قعيت���ه �لالحقيقي���ة، وه���و ما تر�ص���خ �أكرث 
يف رو�يت���ي )�أزمن���ة �لدم ( �لتي ن�ص���رُت ف�صلها �لأول 
وج���زءً� من ف�صلها �لأخري عام1994 يف جملة �لأقالم 
ثم �صدرت يف كتاب عام 2016. ومل يكن �هتد�ئي �إىل 
��صتثم���ار �لتاريخ هذ� لأغر��ص �صكلية ح�صب؛ بل كان 
�رتباطا مبفهوم تولد عندي �أ�صا�صه �لنظر �إىل �لتاريخ 
كوقائ���ع م�صك���وك بحقيقيته���ا ومطع���ون ب�صدقيته���ا، 
وُعرف���ْت ه���ذه �لفكار فيم���ا بعد يف كتاب���ات منظرين 
غربي���ني مثل و�يت وريك���ور �إل �إنها مل تكن قد وفدتنا 
�آن���ذ�ك ومل تكن مطروح���ة ل يف �ل�صاحة �لعر�قية ول 
�لعربي���ة ورمبا مل تتم ترجمات تل���ك �لتنظري�ت حتى 
�أو�خ���ر �لت�صعينيات. �إن مفه���وم )�لو�قعية �ليهامية( 
مر�دف���ًا  �أو  م�صاوي���ًا  �آن���ذ�ك  نحُت���ه  �ل���ذي  �مل�صطل���ح 
لال�صدقي���ة �لتاري���خ وز�ئفيته و�ختالقيت���ه، وبالتايل 
وهميت���ه، عم���دت �إىل �صن���ع تاري���خ مظه���ري يوه���م 
متلقيه بحقيقيت���ه ليجاور �لتاريخ )�مل�صّطر( �لذي هو 
ل���دّي ولدى �لكثريمن منظري �لغ���رب ثم �لعرب لحقًا 

يعتوره �لال�صدق و�لزيف و�لوهم �أو �ليهام.
*خ���الل �أربعة عق���ود قدمت منجزً� يعت���د به يف كتابة 
�لق�صة �لق�صرية و�لرو�ية ..لكن �لنقد مل ين�صفك بعد 
م���ا خال بع�ص �لدر��ص���ات �لنقدية ..ه���ل ترى �حلركة 
�لنقدي���ة يف �لع���ر�ق عاج���زة ب�ص���كل عام ع���ن �للحاق 

بال�صرد �لعر�قي �لذي هو �آخٌذ بالت�صاع؟
-ل�أمي���ل �إىل �لت�صك���ي و�لتظل���م م���ن �لنق���د و�لنق���اد 

و�عت���رب �لكاتب ناقد ن�صه �لأول ل �أعني يبوئه �ملكانة 
�لت���ي ي�صتهيها؛ بل �أعني �أن يك���ون مقتنعا به وموفرً� 
ل���ه �لأ�ص�ص �لنظرية للدفاع عنه وه���ذ� ي�صرتط توفره 
على ق���در منا�صب م���ن �لوعي �لنقدي. وم���ن قناعاتي 
يف ه���ذ� �ل�صدد و�لت���ي ثبُتها �أكرث من م���رة �أن �لن�ص 
�ملكتنز بقيم���ه �جلمالية و�لفكرية لي�ص مكتوبا لزمانه 
فق���ط؛ ب���ل لأزمنة �أخ���رى. وه���ذ� هو معي���ار دميومة 
�لن�صو����ص �أو تال�صيها زمانيا وم���ع �أن كتاباتي لقيت 
تقومي���ًا كب���ريً� من ل���دن نقاد كب���ار وحظي���ت باهتمام 
وحف���اوة �أفخر به���ا �إل �أن هناك م�ص���كالت بيني وبني 
بع����ص �لنقاد و�لكتاب حالت دون �أن تاأخذ ما ت�صتحقه 
كام���ال. �أنا مم���ن يوؤمنون ب���اأن على �لكات���ب �أن ميتلك 
وعي���ا نقدي���ا كافي���ا ليفه���م م���ا يفع���ل ويفه���م �لعملي���ة 
�لبد�عي���ة كاملة م���ن حوله مبا فيه���ا �حلركة �لنقدية؛ 
ب���ل �أذهب �إىل �أبعد م���ن ذلك و�أدع���وه لي�صهم مبا لديه 
م���ن روؤى و�أفكار وت�صويبات للدف���اع عن مثاله �لفني 
ومناق�ص���ة كل من�صرب���ات �لعملي���ة �لإبد�عي���ة. وعل���ى 
وف���ق هذ� �لت�ص���ور دخلت مع���رتك مناق�ص���ات �صاخنة 
م���ع معظ���م نقادن���ا �ملعروفني وعل���ى م���دى كل �لعقود 
�ملا�صي���ة وق���د حتولت تل���ك �لنقا�ص���ات �إىل م�صاجالت 
حامي���ة �لوطي�ص و�أح�صب �أن ذلك يرتك �صيئًا من �لأثر 
يف نفو�ص بع�صهم يرتجمه بالناأي و�ل�صد عن �أعمايل 
ورمب���ا �إىل �ملع���اد�ة و�صاأ�صرب مثاًل و�ح���دً� على ذلك 
ويل عليه �صهود عيان وثقاة يف منت�صف �لت�صعينيات 
تق���رر يف �حت���اد �لأدب���اء �أن تطب���ع �صتة كت���ب: �ثنان 
يف �ل�ص���رد �أحدهما جمموعة ق�ص�صي���ة و�لآخر رو�ية 
و�ثنان يف �ل�صعر و�ثنان يف �لنقد. وتقدمُت برو�يتي 
)حكاي���ات دومة �جلندل( للجن���ة �مل�صكلة من �ثنني من 
�أب���رز نقادن���ا وقا�ص متميز كبري و�تفق���ت �أن تلجاأ يف 
عمله���ا �إىل و�صع نقاط ل���كل عمل من قبل كل ع�صو من 
�أع�ص���اء �للجنة وكانت �ل�صم���اء و�لعناوين حمجوبة 
ويف نهاية �لعملي���ة �حل�صابية حظيت )حكايات دومة 
�جلن���دل( بالنق���اط �لأكرث من ب���ني �لرو�ي���ات �ملقدمة 
فاعرت�ص عل���ى �لنتيجة �أحد �أع�صاء �للجنة وهو ناقد 
كب���ري و�أكادمي���ي كبري و�أ�ص���ر على ��صتبع���اد رو�يتي 
و�ل�صب���ب لأين خ�ص���ت مع���ه مناق�ص���ة عل���ى �صفحات 
جمل���ة �لأقالم فن���دت �آر�ءه يف ق�صية نقدي���ة ح�صا�صة 
كان يع���ول كث���ريً� على متريره���ا وذهب بعي���دً� يف ل 
مو�صوعيته وعد�ئيته للرو�ية �أن طالب بار�صالها �إىل 
خب���ري فكري معلنًا عدم ��صتعد�ده لتحمل ما فيها وهو 
�لأكادمي���ي �لدميقر�طي �لي�صاري علمًا باأن �لرو�ية قد 
ح�صلت على �إجازتها من �لرقابة بف�صل �ل�صتاذ با�صم 
حمي���د حمودي �لذي له ماآثر ل تن�صى يف �لوقوف �إىل 
جان���ب معا�صدة �لر�أي �حلر و�لإبد�ع �لقّيم. هذ� مثال 
و�حد على ناقد و�حد �صاجلُته يف مقال و�حد فما بالك 

مبن �صاجلته مر�رً� وتكر�رً� ؟
*يف در��ص���ة �لناق���دة نادية هناوي)من���ازع �لتجريب 
�ل�ص���ردي يف رو�ي���ات جه���اد جميد( �ن���ك �جتهت �ىل 
�لتجريب �ل�صردي يف منج���زك �لإبد�عي يف رو�ياتك 
�لث���الث وحتى يف �أزمن���ة �لدم �ىل �أي م���دى ميكن �أن 

تد�فع عن هذ� �لختيار؟
-�ختي���ار �لتجريب ل يحت���اج دفاعًا فه���و �لذي يد�فع 
ع���ن نف�صه بنف�صه، وعلى �لعك����ص فهو تهمة على من ل 
ميار�ص���ه �إن كان كاتب���ًا جادً� وطموح���ًا. وقد قلت مرة 
– قالبًا �ملعادلة �لديكارتية - »�أنا �أجرب فاأنا موجود« 
مبعن���ى �أن �لتجريب دليل على حيوية ��صتمر�ر �ملبدع 
ل ��صتم���ر�ره ح�ص���ب. و�لتجري���ب �أه���م �لعنا�صر يف 
دف���ع �حلياة �إىل �أم���ام ويف كل ميادينها، وكل �لأ�صياء 
قيمته���ا يف نتائجها �إل �لتجري���ب فقيمته يف حماولته 
ل تق���ل ع���ن قيمته يف جن���اح نتيجت���ه، �لهياب���ون من 
�لتجري���ب ل ميك���ن �أن يخلق���و� �صيئا لفت���ا للنظر فلن 

يتميزو� قط .

جهاد مجيد: على الروائي أن يمتلك وعيًا نقديًا 
ليفهم العملية اإلبداعية
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بعد تخطي طور �لتكون و�لن�صاأة وجدت نف�صي ميال 
لأن �أج���رب م���ا مل يج���رب فكن���ت �أول من ج���رب �إطار 
�حلكاي���ة �ل�صهرز�دية مطلع �صبعينيات �لقرن �ملا�صي 
يف ق�ص���ة » ليل���ة من�صي���ة م���ن لي���ايل �صه���رز�د » �لتي 
�صمته���ا �ملجموعة �لق�ص�صي���ة �مل�صرتكة) �ل�صم�ص يف 
�جلهة �لي�صرى( مع ثالثة من �لكتاب �ل�صباب »�أنذ�ك« 
وه���م ناجح �ملعم���وري ،وفا�ص���ل �لربيع���ي ،وحممد 

�أحمد �لعلي .
ولعل���ي �لكاتب �لوحيد من جيلي جتّر�أ بطرح رو�يته 
�لأوىل قب���ل �أن ي�صدر جمموع���ة ق�ص�صية، فقد كانت 
مغام���رة  و��صد�ره���ا  �صعب���ًا  �أم���رً�  �لرو�ي���ة  كتاب���ة 
غ���ري م�صمون���ة �لنتائ���ج ل ُيق���دم عليها �إل م���ن جتّر�أ 
ومتر����ص بط���رح جمموعة �أو جمموعت���ني يف �لق�صة 
�لق�ص���رية .��ص���درت رو�يت���ي) �له�صي���م( ومل �أكن قد 
ن�صرت �أي���ة جمموعة ق�ص�صية . وتلته���ا كتابة رو�ية 
) حت���ت �صم���اء د�كنة( وه���ي جترب���ة يف كتابة رو�ية 
ت�صجيلي���ة ع���ن مرحلة مريرة م���ن تاريخن���ا �لعر�قي 
��صت�ص���رْت و��صت�صر�صت فيه���ا �لديكتاتورية وزمرها 
�لبولي�صي���ة. و�خفي���ت �لرو�ية طيلة زم���ن �ملالحقات 
و�لعتقال وعند ن�صرها �طلقت عليها ��صطالح �لأدب 
�ل�ص���ري وهو ما ��صتغربه �أحد كب���ار نقادنا فا�صتف�صر 
ع���ن ماهي���ة �ل�صط���الح فاأجبته �ن���ه بب�صاط���ة �لدب 
�ل���ذي يكتب بعي���د� عن �أعني �لأجه���زة �لقمعية و�لتي 
ل���و ظفرت به فال م�صري ل�صاحب���ه �إل �لأعد�م . ثماين 
�صنو�ت د�مت فرتة �ملالحق���ات �لبولي�صية من �و�خر 
ع���ام 1978 حتى �و�خرع���ام 1986 ومن ثم �لعتقال 
فمحاول���ة �لت�صفية ت�صميما مب���ادة �لثاليوم .عاودت 
بع���د �ل�صفاء م���ن �أعر��صه���ا �ملر�صية ن�صاط���ي �لأدبي 
وب���د�أت مبح���اولت جتريبي���ة جدي���دة ق���ي �لق�ص���ة 
و�لرو�ي���ة جرى �حلديث عنها وتقوميها من قبل نقاد 
�و ق�صا�ص���ني له���م ب���اع يف �لنقد ولن �ك���رر �حلديث 

عنها فهي �أمور باتت معروفة .
*يف رو�ي���ة )دوم���ة �جلن���دل( �عتم���دت لغ���ة تر�ثي���ة 
�ل�صع���ر  �أي���ات و�حادي���ث قد�صي���ة وحت���ى  ت�صمن���ت 
�لعم���ودي ه���ل كان ذل���ك ب�صب���ب طبيع���ة �لأ�صخا����ص 

و�لأحد�ث؟

لي����ص �لذهاب �إىل �ملوروث غاي���ة يف حد ذ�ته ول هو 
جم���رد �إجر�ء �صكلي، لبد من روؤي���ة متكاملة للتعامل 
مع���ه روؤية له كمادة خ���ام، وروؤية �إىل ط���رق توظيفه 
، �مل���وروث بالن�صب���ة يل م���ادة ماثل���ة للعي���ان ، ماثلة 
يف �لو�ق���ع �لذي �عي�صه، خمتلط���ة بحيثياته. و�صبل 
تعامل���ي مع �مل���وروث ه���ي ذ�ت �ل�صبل �لت���ي �تعامل 
به���ا مع �لو�ق���ع �لقائم ، �ملنطلقات ذ�ته���ا، وثمة روؤية 
و�حدة للتعامل مع )�لو�قعني( لين �أح�صب �ملوروث 
و�قع���ًا حي���ًا ، و�لنهل منه ومن �لو�ق���ع �لر�هن بنف�ص 
�لدرج���ة ولنف�ص �لغاية و�لتي هي تخليق و�قع ن�صي 
قو�م���ه �للف���اظ، �لو�ق���ع �لن�ص���ي و�ق���ع ملفوظ���ات، 
ومقت�صيات �لتعامل م���ع �ملوروث كو�قع حي �لبحث 
يف مو�صوعات���ه �ملختلفة �أي ملفوظات���ه و��صتقد�مها 
و�معان �لنظر يف ت�صكلها و��صتثمارها يف �لت�صكيل.

ولبد من �لإ�ص���ارة �ىل �أن دومة �جلندل ��صتح�صرت 
كل �مللفوظ���ات �لرت�ثية وغ���ري �لرت�ثية وكل �صروب 

�لأ�صعار �لعمودية و�حلد�ثية وحتى �ل�صعبية .

مو�صوعه���ا  د�كن���ة(كان  �صم���اء  رو�يتك)حت���ت  *يف 
هج���رة �ملثقفني و�لأدب���اء و�لتي �صمل���ت �حلديث عن 
ذل���ك م���ن خ���الل �لدلل���ة �لرمزية �بت���د�ء م���ن عنو�ن 
�لرو�ية و�لذي هو �لبنية �ل�صتهاللية، ما�لذي تقوله 

عن هذه �لرو�ية؟
-مو�ص���وع هجرة �ملثقفني هو ن���اجت عر�صي يف هذه 
�لرو�ي���ة وق���ف عن���ده باحث م���ن جامع���ة ��صطنبول 
ه���و �لدكت���ور عبد �جلب���ار حممد �لغري���ري يف بحث 
قدم���ه �إىل موؤمت���ر عن �أدب �للج���وء و�لهجرة عقد يف 
��صطنب���ول ع���ام 2019 �ملو�ص���وع �لرئي����ص للرو�ية 
ه���و ت�صجي���ل �لهجمة �لقمعي���ة �ل�صر�صة �لت���ي �صنتها 
�ل�صبعيني���ات  نهاي���ة  �ل�صد�مي���ة  �لأمني���ة  �لأجه���زة 
عل���ى �ل�صيوعي���ني و�لي�صاري���ني و�لتقدمي���ني بغر�ص 
�أو  �ل�صيا�ص���ي  �لت�صقي���ط  �أو  �جل�صدي���ة  �لت�صفي���ة 
�لت�صريد خ���ارج �لوطن. وقد �لتقط �لباحث �لغريري 
�لأم���ر �لأخري وتتبعه كباعث م���ن بو�عث �لهجرة عن 
�لوط���ن و�للجوء �ىل �ملنايف . لقد كنُت يف �آتون هذه 

�لتجربة و�كتويت بنارها وع�صت معاناتها مع رفاقي 
و��صدقائ���ي ومعاريف ، و�جهن���ا �صتى �صنوف �لقمع 
و�لأ�صالي���ب �لوح�صي���ة ، ودر�أن���ا خماطره���ا ب���كل ما 
ن�صتطيع، ومل ن�صت�صلم مل�صيئ���ة �لدكتاتور ومل منكنه 

من فر�ص �إر�دته �لتع�صفية �لتي ح�صبها ي�صرية.
يف  وت�صردن���ا  منازلن���ا  وهجرن���ا  وظائفن���ا  فرتكن���ا 
�مل���دن و�لق�صب���ات و�لق���رى �صعي���ا �إىل م���الذ�ت �آمنة 
م���ن بط�ص �لنظ���ام �لبولي�ص���ي وزم���ره �ملجرمة �لتي 
مار�ص���ت �أق�صى �صنوف �لتعذي���ب ملن �صقط بيدها من 
�ملنا�صل���ني، كان���ت هجمة �فظع و��صن���ع من �لهجمات 
�لفا�صية و�لنازية. و�صط هذه �لأجو�ء كتبُت رو�يتي 
)حتت �صماء د�كنة( يف ميد�ن �أحد�ثها يف عام 1979 
�أ�صر����ص �أعو�م �حلمل���ة حيث ��صتد�د �ص���ر�وة ماكنة 
�لقم���ع �لديكتاتوري���ة يف �لقت���ل و�لتعذيب و�ملالحقة 
و��صت���دت معان���اة �ملنا�صل���ني �لذي���ن �أخ���ذت ت�صي���ق 
به���م �ل�صب���ل ، وتنف���د و�صائ���ل �ملو�جه���ة ،هامو� على 
وجوههم �إىل كل �مل���الذ�ت �ملفرت�صة، نامو� يف عر�ء 
�لماك���ن �لعامة.. يف �لقط���ار�ت �لليلية، يف �لبنايات 
�ملهجورة لك���ن ع�صابات �لقمع �ل�صد�مية كانت توقع 
به���م و�ح���د� تلو �لآخ���ر وتفت���ك بهم ب���ال رحمة حتى 
وج���دت �ل�صخ�صيت���ان �لرئي�صت���ان يف �لرو�ي���ة � �أن���ا 
وزوجتي � وجد� نف�صيهما وحيدين، مقطوعي �ل�صلة 
بالرفاق وبالأهل، خمتفيني يف مكان يكتمان فيه حتى 
�أنفا�صهما؛ ف�صرعُت حينئذ بكتابة �لرو�ية، �إنها رو�ية 
يف �ملي���د�ن، فاخرتت لها �لت�صجيلية منهجًا فنيًا وهو 
م���ا ينا�صب مادة هذه �ملعان���اة ، وعملت منها ن�صختني 
.متكنت م���ن تهري���ب �أحد�هما و�لحتف���اظ بالأخرى 
ونظام���ه  �لديكتات���ور  �صق���وط  وبع���د  خمبئ���ي.  يف 
�لبولي�ص���ي �خرج���ت ن�صخت���ي �ملخب���اأة ون�صرتها كما 
هي �صم���ن �أعمايل �لرو�ئية �لت���ي �صدرت يف دم�صق 
ع���ام 2010وبع���د ذلك باع���و�م و�أن���ا يف تركيا �ت�صل 
ب���ي ولدي ليقول يل :�أن �صخ�صًا �ت�صل بي و�خربين 
باأن���ه يحتفظ باأمانة يل �أودعها لديه �أحد معارفه، وملا 
ذه���ب �إليه ول���دي �صلمه ن�صخ���ة رو�ية )حت���ت �صماء 
د�كن���ة ( �لت���ي هربتها ف���ور كتابتها . وه���ذه �لرو�ية 
مع رو�ية )�لعناكب( ل�صقيق���ي �لكاتب �لر�حل نعمان 
جمي���د هم���ا �لرو�يت���ان �لوحيدت���ان �للت���ان �صجلت���ا 
�أحد�ث تلك �لهجم���ة �لوح�صية نهاية �ل�صبعينيات يف 
�ت���ون وقوعها. و�أطلقُت عليهم���ا )�لأدب �ل�صري( فقد 
ظلت���ا يف خمبئيهم���ا ومل ُتن�صر� �إل بع���د زو�ل �لنظام 
�لديكتات���وري، وقد عملُت عل���ى طبع رو�ية )�لعناكب 
( �صم���ن من�صور�ت �حتاد �لأدباء و�أخرت طبع )حتت 
�صم���اء د�كن���ة( حت���ى متكنت م���ن طبعها عل���ى نفقتي 

�خلا�صة.
*يف �لعق���ود �لثالثة �لأخ���رية �زدهرت �لرو�ية �عني 
من حي���ث �صيوعه���ا كتاب���ة ون�صرً�..هل ت���رى ظروفا 
بعينها ��صهمت بذلك، بحيث �ز�حت �ل�صعرعن عر�صه 

كما يقال ؟
-و�أز�ح���ت �لق�صة �لق�صرية �أي�صًا فهي �لأخرى كانت 
�أكرث ح�ص���ورً� و�أوف���ر حظًا ن�ص���رً� ونق���دً� وبالتاكيد 
ل ميك���ن ح�ص���ر �لأم���ر ب�صبب و�حد حم���دد ول ميكن 
�لقط���ع ب���اأي تف�ص���ري مهم���ا ب���د� مقب���ول لن �حلال���ة 
تخال���ف متام���ا م���ا كان ر��صخ���ًا عملي���ًا ونقدي���ًا ب���اأن 
�زدهار �لرو�ية يف �أي جمتمع يتطلب قاعدة م�صتقرة 
�جتماعي���ًا و�قت�صادي���ًا و�صيا�صي���ًا وظاه���ر �أحو�لن���ا 

يف ه���ذه �لعق���ود �لثالث���ة �لأخرية ليوح���ي لنا بذلك 
،لكن���ي �صاأغامر بط���رح ر�أي مفاده �أن بن���ى جمتمعنا 
�ملرت��ص���ة و�ملتد�خل���ة يف بع�صه���ا مل تك���ن ت�صمح �ل 
بروؤي���ة جمت���ز�أة من كثافته���ا وهو �أمر تنف���ع للتعامل 

معه �لق�صيدة و�لق�صة �لق�صرية.
بعد 2003ح�صلت تط���ور�ت در�ماتيكية يف �لو�قع ، 
ففكك���ت بناه وعزلتها بع�صها عن بع�ص ،وتف�صف�صت 
كثافتها، و�ت�صعت ط���ول وعر�صا ، وتباعدت �حلدود 
بينها و�صار �لإمل���ام بكل بنية يتطلب جهدً� كبريً� ومل 
يع���د �لنظر �لجمايل كافيا لالحاط���ة بها �جماًل؛ مما 
تطل���ب حرك���ة �أو�ص���ع زمانًا ومكان���ًا وهذ� م���ا توفره 
�لرو�ي���ة ل�صتيع���اب در�ماتكية�لو�ق���ع بخ�صائ�صه���ا 
�لدر�ماتيكي���ة؛ تع���دد �ل�صخ�صي���ات، تع���دد �لمكن���ة 
،�لمتد�د�ت �لزمانية وتنوع �ملو�صوعات �ل�صخ�صية 
و�لعام���ة : بقايا �لديكتاتورية،�لحت���الل ، �لطائفية، 
�لكيان���ات �جلدي���دة، وكل م���ن هذه تتف���رع وتتنا�صل 
وتت�ص���ارع مم���ا ل حتي���ط ب���ه �ل�ص���كال و�لجنا����ص 
توف���رت  ول���و  حمتم���ا  �لرو�ي���ة  دور  ف���كان  �ملكثف���ة 
�لمكانيات �لتقني���ة رمبا لزدهرت �لأف���الم �لرو�ئية 

لكن هذه تتطلب جهدً� جماعيًا ل فرديًا كالرو�ية .

ميك���ن �إ�صافة دور �ل�صخاء �ملغري �لذي قدمته جو�ئز 
�لرو�ية ملنتجيها كّتابًا ونا�صرين يف حتفيز �لكثريين 
على دخول ميد�نها هو�ة وحمرتفني متخ�ص�صني فيها 
�أو غ���ري متخ�ص�صني وُف�صح �ملج���ال لهم فهب فيها من 
ه���ب ودب فيه من دب و�ذكر هنا �صرحًا موفقًا للكاتب 
�مل�صري �ملجيد �إبر�هيم عبد�ملجيد ي�صري فيه لالنتقال 
�ىل �لرو�ية من حقول �صتى )�نتقل �إليها �لنقاد وكثري 
من �ل�صعر�ء و�ل�صحفيني و�ل�صيا�صيني و�ملحامني ... 
ورج���ال دي���ن قال���و� �صنكت���ب رو�ي���ات و�حلمدلله مل 
يفعل���و� .. فعلها و�حد منهم فق���ط برو�ية ل معنى لها 
ول قيم���ة( وميك���ن �أن ن�صي���ف �ىل قائمت���ه مر�هقات 
عل���ى مقاعد �لدر��ص���ة �لأولي���ة و�أي�ص���ًا متقاعدين �و 
متقاع���د�ت ع���ن مهن ل مت���ت للكتابة �لأدبي���ة ب�صلة ؛ 
ومل ل يجرب���ون فقد حت�صل �صرب���ة �حلظ ويفوزون 
بقيم���ة �جلائزة �ملغري���ة . فهوؤلء �لذي���ن هبو� ودبو� 

�لآن وت���و� يف )�لإب���د�ع �لرو�ئ���ي ( مل ل يغام���رون ؟ 
وم���اذ� �صيخ�صرون ؟ فال �صيء يخ�صون على فقده ول 
هم يحزنون ، خ�صو�صًا م���ع وجود نا�صرين ج�صعني 
ي�صيل لعابه���م على مغامن �جلو�ئ���ز في�صرتطون على 
َكتبته���ا م�صاركته���م �لغنيم���ة لك���ي يطب���ع له���م مئة �أو 
مئتي ن�صخ���ة ول يكتفى بالتفاق �للفظي فيتم �لن�ص 
عليه حتريري���ًا بالعقد �لذي مي�صي���ه �لطرفان؛ �لأول 
�ملغل���وب عل���ى �أمره �ملوؤل���ف و�لثاين �لنا�ص���ر �لتاجر 
عل���ى �أن يعود �لي���ه كل مايتعل���ق بامل���ردود�ت �ملادية 
للمن�ص���ور �إل حمتو�ه فهذ� يبتلي ب���ه كاتبه بالتاأكيد. 
ل ننفي وجود رو�ئيني حقيقيني ومبدعني يو��صلون 
م�صاريعهم �لرو�ئية �لتي ت�ص���كل �مل�صتويات �لرفيعة 
للرو�ية �لعربية وبع�صهم فازو� بهذه �جلو�ئز فال بد 
) م���ن �لطاق���ة باقة ( كم���ا يقول �ملث���ل �ل�صعبي . هناك 
كالم كث���ري يف �صاأن �جلو�ئز �لرو�ئية قيل بع�صه ومل 

يقل معظمه.
* �أنت ب���د�أت يف كتابة �لق�صة �لق�صرية �لتي و�جهت 
�لنح�ص���ار مقارن���ة بالرو�ي���ة عل���ى م�صت���وى �لدب 
�لعاملي لكن )نوبل ( �أعادت �لعتبار للق�صة �لق�صرية 
عندم���ا منحت �ألي�ص ووك���ر جائزتها ، فهل عدد �لقر�ء 
�صي���زد�د ب�صبب هذ� �لتتويج �لعامل���ي لكاتبة مل تكتب 
�إل رو�ية و�ح���دة وتفرغت للق�صة �لق�صرية ور�هنت 
عليها ، �أجنبيًا مكنها يف �لنهاية من �نتز�ع لقب �صيدة 

�لق�صة �لق�صرية يف �لعامل.
- ق���د ي�صهم ه���ذ� �لتتويج كم���ا تف�صلت بزي���ادة رقعة 
�لهتم���ام بالق�ص���ة �لق�ص���رية ولكن���ه لي����ص بالم���ر 
�حلا�صم يف كرثة قر�ء �لق�صة �لق�صرية �أو �نح�صارها 
وخ�صائ�صه���ا  مكوناته���ا  له���ا  �لق�ص���رية  فالق�ص���ة  ؛ 
�جلاذب���ة لن���وع م���ن �لق���ر�ء ، منه���ا ق�صره���ا �لذي ل 
يتطل���ب وقت���ًا طوي���اًل م���ن قارئه���ا وه���ذ� ماينا�ص���ب 
قارئًا معا�ص���رً� �ت�صمت حيات���ه وتف�صيالتها �ملختلفة 
بال�صرع���ة و�صيق �لوق���ت في�صع���ى �ىل فر�صة عاجلة 
توفر ل���ه معرفة مكثفة لتوفرها ل���ه �لرو�ية بحجمها 

وطول �لزمن �لذي ت�صتغرقه قر�ءتها .
�لرو�ية متت���ع قر�ءها باأت�صاع �صبكة عالقتها و�متد�د 
جو�نب �حلياة فيها لكن حم�صلة �لكثافة يف �حلمولة 
�لفكري���ة �لت���ي تو�صلها �لق�ص���ة �لق�ص���رية ��صرع من 
�لرو�ي���ة مم���ا يزيد من �ن�ص���د�د قر�ئها �ليه���ا ويو�صع 

رقعة �لهتمام بها .
وخ���الل �ك���رث م���ن ق���رن �صل���ت جائ���زة نوب���ل متنح 
للرو�ئيني و�ل�صعر�ء ولكن ذلك مل يوؤثر على تطور فن 
�لق�صة �لق�ص���رية ومل يحجمها ؛ فحت���ى �ألي�ص ووكر 
له���ا ر�صيد �دبي ل ي�صتهان به م���ن �ل�صعر ولها رو�ية 
�خ���رى غري رو�يته���ا �ل�صهرية ) �لل���ون �لرجو�ين ( 
وهي �ي�ص���ا معروفة بكونها من �لنا�صطني يف �لدفاع 
ع���ن حقوق �لن�ص���ان و�حلري���ات �لعام���ة وبالخ�ص 
حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته �لعادلة . لعل كل 
ذل���ك كان متمما جلهودها يف جم���ال �لق�صة �لق�صرية 
�لتي ل���ن تفقد �صرورة ��صتمر�رها و�صرعية وجودها 
لأ�صباب ��صتهالكية �و ترويجية دعائية ، فعلى �لرغم 
من �صي���ق �صبل ن�صرها وقلة حرك���ة ترجمتها من لغة 
�ىل �أخ���رى جند �لتطور�ت �لفنية يف �ملنت �لق�ص�صي 
�لق�صري ��صرع منه يف �ملنت �لرو�ئي فالأخري ي�صتقي 

من �لأول م�صتجد�ته.
�لق�صة �لق�صرية هي �ملخت���رب ملعظم و�صائل �لتجديد 
و�لتجوي���د و�لبت���كار يف �لرو�ي���ة و�لت���ي مب���رور 
�لوق���ت �أخذت تتخلى عن كث���ري من �صماتها م�صتعرية 
من �لق�صة �لق�صرية �صمات مل تكن تت�صف بها و�أولها 
كثافة �ل�صرد وكثافة لغته و�لتخلي عن �لطول �ملفرط 
ملتونه���ا و�لقرت�ب من �لق�صر كلما وجد �لرو�ئي ذلك 
ممكن���ا . ل���ذ� ظهر م���ا �أطلق علي���ه )نوفي���ال ( و�نت�صر 
و�لأمثلة �ل�صاطع���ة عليه مثل : �صمت �لبحر لفريكور 
و�مل�ص���خ لكاف���كا ولي����ص للكولوني���ل م���ن يكاتب���ه �و 
حكاي���ة بحار غري���ق �أو م���وت معلن ملاركي���ز وعربيًا 
نذكر : خامت �لرم���ل وب�صقة يف وجه �حلياة للتكريل 
ولكنف���اين ماتبقى لك���م وعائد من حيف���ا و�صوى ذلك 

�لكثري.
* �ل�صن���و�ت �لأخ���رية �قم���ت يف تركيا ..ه���ل تطلعنا 
على �ل�صب���ب يف هذه �لهجرة �لطوعي���ة وهل كان لها 

�أثر كبري فيما تبدع؟
فعاًل �إن هجرتي طوعية، و�أ�صبابها �صخ�صية حم�صة، 

�أما تاأثريها �إبد�عيًا فهو ملمو�ص كميًا ونوعيًا.
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“سها جد أبي مرة فانقطع عن الدنيا، وحين 
عاد إليها حدث الناس عن مدينة يجهلونها  
ربما هي تحت الماء، وربما في السماء وربما 

تحت األرض، فانفضوا عنه قائلين: خرافة"

 هك���ذ� تبد�أ »دومة �جلن���دل« خربها مزلزلة �لو�قع 
يف  بن���ا  لتحل���ق  �ملنطقي���ة  تر�بطات���ه  وخملخل���ة 
ف�صاء�ت تخييلية تبتكر منطقها �خلا�ص وو�قعها 
�مل�صن���د بالوثائ���ق و�لوقائ���ع. �إنه���ا تف���كك �لو�قع 
وتعي���د تركيب���ه بطريقة غ���ري و�قعي���ة لي�صري لها 
و�ق���ع خا����ص هو و�ق���ع �لذهني���ة �لآني���ة �خلالقة 
مل�صم���م دومة �جلندل وو��ص���ع �أ�ص�صها وتر�كيبها 
�لبنائية و�لفكرية. �إنها، ومنذ �ل�صطر �لأول تدخل 
يف منعط���ف �خلر�ف���ة، �أو هك���ذ� نظر �إليه���ا �أولئك 
�لذي���ن عرف���و� باأخباره���ا م���ن ر�ويه���ا �لأول »جد 
�أب���ى« فاأي���ة مدينة تلك �لت���ي ت�صتوط���ن �ل�صماء �أو 
تقبع حتت �مل���اء �أو تتمو�صع حت���ت �لأر�ص �أن مل 
تكن مدين���ة خر�فية؟ ذلك لن هذه �لأماكن �لثالثة، 
ح�صب ت�صاخ�صها وح�صب ما نقل �إلينا من حكايات 
�لإن����ص و�جل���ن و�ل���رت�ث و�خلو�رق ه���ي �أماكن 
حيوي���ة لتو�لد وتكاثر ومن���و �حلكايات �خلر�فية 
وما مي���ت �إىل �خلر�فة ب�صل���ة �جنا�صية من قريب 
�أو بعي���د. ويق���وم �لر�وي �لثاين ب���دوره يف منح 
�ل�ص���ك قوة زعزع���ة �ليقني بت�صاوؤله عم���ا �إذ� كانت 
�أحادي���ث جده »�ل���ر�وي �لأول« ع���ن دومة �جلندل 
�أحادي���ث خر�ف���ة. ويتب���ع خط���و�ت ج���ده، في�صري 
نحو �ل�صر�ب باحثا عن دومة �جلندل يتبعه �لأهل 
و�ل�صح���ب و�لأ�صدق���اء حمذرين �إي���اه �أن ل يقفو 
»خط���ى �لرجل �خل���رف �ل���ذي بلبلت عقل���ه �لكتب 
�لقدمية و�جلديدة وو�صو�صت يف قلبه �ل�صياطني« 
لكنه، على �لرغم من حتذيرهم، يدخلها وي�صف ما 
فيها وما حولها بطريقة توحي بو�قعيتها، وتوؤكد 
وجودها على �ر�ص �لو�ق���ع ل على �أر�صية �لوهم 
م�صفوع���ة بتاأث���ري�ت �إيهامية هائلة ت���ذوب عندها 
�حلدود �لفا�صلة بني �لوهم و�حلقيقة، بني �لو�قع 
�مللمو����ص و�لو�قع �ملتخي���ل، بني �ل�ص���ك و�ليقني، 
بني �لروؤية و�ل�صر�ب، بني خد�ع �لب�صر وو�صوح 
�لب�ص���رية، وكلما �أوغ���ل حدثه���ا يف �لتخييل كلما 
تع���زز بالوثائ���ق �ل�صاندة وبالإثبات���ات �لتاريخية 
حد جعلنا نن�صاق ور�ء �للعبة ماأخوذين ب�صحرها 
و�إيهامه���ا على �لرغ���م من وعينا �لكام���ل باأ�صولها 
وبتنقله���ا �لد�ئ���ب بني �لأح���د�ث �لوهمية �ملبتكرة 
وب���ني �إيهامن���ا بو�قعية تل���ك �لأح���د�ث، على هذه 
�لثنائي���ات وتقاطعاتها ��صتغل �لكاتب �ملبدع جهاد 
وجميد موؤ�ص�صا وجمندل �إياها مبوجهات �لرت�ث 

لغة و�صخ�صيات و�أمكنة.
 �إن لغ���ة جهاد جميد لغ���ة متتاز مبرونته���ا �لعالية 
و�أناقته���ا ووقعه���ا و�إيقاعها �ملوؤث���ر وقدرتها على 
خل���ق �لأج���و�ء �لرت�ثي���ة م���ن خ���الل ��صتخد�مه���ا 

�ملق�ص���ود لطريق���ة �ل�ص���رد �لتقليدي���ة . وه���ي لغة 
تر�ثي���ة ت�صكل م���ن تر�كيبها �ل�ص���كل �لرت�ثي �لذي 
يتالءم مع �خلطاب �لرو�ئي و�صخ�صياته و�أماكنه 

�لرت�ثية.
 �إن جهاد جميد ياأخذ من �لكتب �ملنزلة و�لأحاديث 
�لقد�صي���ة و�خلزي���ن �لرت�ثي عب���ار�ت ر��صخة يف 
�لذ�ك���رة �جلمعي���ة ، ففي �ل�صفح���ة �لثالثة يقتب�ص 
من �صورة �لرحم���ن �لآية �لآتية :  )يقيمون �لوزن 
بالق�ص���ط ول يبخ�ص���ون �ملي���ز�ن( ويف �ل�صفح���ة 
ويف  بال�ص���وء(  لأم���ارة  �لنف����ص  )�إن  �ل�صاد�ص���ة 
�ل�صفح���ة �لثامنة و�لثالثني يقتب����ص بت�صرف من 
�ص���ورة �لغا�صي���ة )ه���ل �أتاك���م حديث ج���دي( ويف 
�ل�صفح���ة �خلام�ص���ة ع�صرة ) وم���ا �أدر�كم ما حيث 
�ل�صف���ن (. وم���ن �لإجني���ل يقتب����ص �ك���رث عبار�ت 
�ل�صي���د �مل�صي���ح �صيوع���ا )�حل���ق �أقول لك���م( ومن 
�حلدي���ث �لنبوي ي�صم���ن خطابه �ك���رث �لأحاديث 
حت���د )و�لله لو و�صعت �ل�صم�ص يف مييني و�لقمر 

يف ي�صاري(.. �لخ..
 ومثلم���ا ��صتخ���دم �لعبار�ت و�لآي���ات و�لأحاديث 
لبلورة مناخه �لرت�ثي ��صتخ���دم �ل�صعر �لعمودي 
و�لزج���ل و�لأنا�صي���د �مللحمي���ة و�ل�صج���ع وه���ذه 
كله���ا منح���ت لغت���ه �لق���درة عل���ى تاأكي���د هويته���ا 
�لقومي���ة . �ما  �صخ�صيات �لرو�ي���ة ، �إذ� ��صتثنينا 
�ل���ر�وي �حلفيد و�لر�وي �جل���د وهما �صخ�صيتان 
معا�صرت���ان فان بقي���ة �صخو����ص �لرو�ية ميثلون 
�لعنا�ص���ر  م���ع  وي�صكل���ون  �لتاريخي���ة  مرحلته���م 
�لرت�ثية �لأخ���رى قوة فعالة وموؤثرة يف تاأ�صيل » 
دومة �جلندل » كعمل رو�ئي عربي . �ما ��صتخد�م 
�لكات���ب لأ�صلوب �حلكايات ، وه���و �أ�صلوب تر�ثي 
ط���اغ على �ل�صردي���ات �لعربية فق���د جنح يف خلق 
ع���و�مل  �ىل  �لق���ارئ  لدخ���ول  �لالزم���ة  �ملمه���د�ت 
)�جلن���دل( �لغر�ئبي���ة و�لكابو�صي���ة �لرهيبة حيث 

ميار�ص �لقم���ع كطق�ص يومي ي���وؤذن للر�عي، فيه، 
بالتل���ذذ يف تعذيب رعيته و�إمعانه يف �إذللهم ويل 
�أعناقه���م بو�صائل ب�صع���ة و�أ�صاليب قذرة وطرق مل 
تخط���ر على بال �أحد م���ن قبل ول م���ن بعد. وعلى 
�لرغم من �أن مو�صوع���ة �لقمع مل تكن جديدة على 
�لرو�ي���ة �لعربية �ل �أن »�جلندل » جاءت بجديدها 
من �أ�صالي���ب �لقتل و�لتعذيب �لتي لي�ص لها �صابقة 

يف تاريخ �لقمع و�صفك �لدم.
يف �حلكاي���ات �لأوىل يروي لنا جهاد جميد ق�صته 
» فات���ك ب���ك » �لذي فتك باأهل �لدوم���ة و�صلط �صيفه 
عل���ى رقابهم و�أذلهم. ]بقر بطون �حلو�مل ، ومزق 
�صدور �لفتيات و�فت�ص جنده �لكو�عب و�لغلمان 
، �صل���ب كل خري�تها وحمله���ا يف �ل�صفن �ىل بالده 
�لق�صي���ة بعد �ن ��صطبغت مي���اه نهرها و�صو�قيها 
وبركه���ا بال���دم ، ت���رك فيه���ا جالوزت���ه يحكمونها 
;   فكان���ت �جم���ل ن�ص���اء دوم���ة  بالن���ار و�حلدي���د 
�جلندل تعر�ص نف�صها على �أحقر جنده لقاء ك�صرة 

خبز �أو يروين عط�صا.
�فت�ص جن���ود فاتك ب���ك كل عذ�رى دوم���ة �جلندل 
حت���ى �صغري�ت �ل�ص���ن ، فا�صدر رئي����ص جالوزته 
�أمر� من�صفا يق�صى مبنع �جلند من مو�قعة �لبنات 

�ل�صغري�ت دون عمر �خلام�صة.[
�لقط���ط  �أكل���و�  �لدوم���ة  �ه���ل  �إن   : �أي�ص���ا  وروي 
و�لكالب و�جلرذ�ن حتى �نقر�صت كلية و�صار من 
�ملاأل���وف لديهم �نتظ���ار موت �ملر�ص���ى ليتقا�صمو� 
جثثه���م . وروي �ن �م���ر�أة ��صتك���ت عن���د رئي����ص 
�جلالوزة جري�ن���ا ظلموها �إذ قطع���و� �أختها �لتي 
حتت�ص���ر و�قت�صموه���ا دون �ن يعطوه���ا م���ن جثة  

�أختها �صوى �لر�أ�ص .
 �إن ه���ذه �حلكاي���ة مهم���ا ب���دت غريب���ة رهيب���ة يف 
ظاهرها �ل �أنها حتمل جو�ز وقوعها يف �أي زمان ، 
و�أي مكان م�صابهان لزمانها ومكانها . �إنها تعك�ص 

كابو�صي���ة نظ���ام غاز موغ���ل يف �لعن���ف و�لع�صف 
و�لقمع و�ل�صر��صة و�لرهاب و�لغت�صاب.

يف �حلكاي���ة �لثاني���ة ياأم���ر حاكم �لدوم���ة » حمب 
�لدي���ن �ل�صر�ب���ي »جن���ده �أن يدخل���و� �صيخ���ا يف 
دب���ر خ�صم���ه » نام���ق �وزبك���ي »ويخرج���وه م���ن 
في���ه ، ويعلق���وه على �ل�صف���ود ويقلبون���ه على نار 
حامي���ة �أوق���دت ل�صي حلمه �حل���ي . �ن �ل�صرخات 
�حليو�ني���ة �ملدوية �لتي �أطلقه���ا » نامق �وزبكي » 
�ختلط���ت بقهقهات خ�صمه �ملدوية فعك�صت �صورة 
ب�صعة من �ص���ور �لتعذيب �لوح�ص���ي �لتي تر�صي 
يف �لآخر �صاديته و رغباته �لتدمريية . �ن �لكاتب 
يعر����ص يف هذه �حلكاية ، حال���ة �لفعل �لتدمريي 
» �إدخ���ال �ل�صيخ » وحالة رده �لنعكا�صية »قهقهات 
�ل�صر�ب���ي » بع���د �ن ق���ام بتبدي���ل هات���ني �حلالتني 
وتغي���ري مو�قعه���ا ب�ص���كل معاك�ص مل���ا يف �حلكاية 
�لأوىل �لت���ي وقع �ثر �لفع���ل فيها على �هل �لدومة 
خل�ص���وم لغازيه���م . �م���ا يف �حلكاي���ة �لثالثة فانه 
يعر�ص �حلالت���ني معا ، من خالل �صخ�صية و�حدة 
ه���ي �صخ�صي���ة » م�ص���رور » �صالب دوم���ة �جلندل 
�لذي ��صقط �ثر �لفع���ل  ، �ل�صنق ، على �ملحكومني 
م���ن �هل �لدومة ب�صهول���ة ومهارة ، وهو ميازحهم 
ويالطفهم مو�صيا �إياه���م �أن ي�صلمو� له على �لذي 
     ; �أرجحه���م ، م���ن قبل ، به���ذ� �حلبل ، كحال���ة �أوىل 
ث���م وقوع �ث���ر �لفعل نف�ص���ه عليه » عل���ى م�صرور » 
عندما حت���ول �ىل حمك���وم بالإعد�م كحال���ة ثانية 
. لق���د رف����ص �لأر����ص وق���اوم وح���رن ومل ي�صتطع 
خليفت���ه يف مهنة �ل�صنق » ماأم���ون » �أن يقوده �ىل 
حب���ل �مل�صنق���ة �ل مب�صقة بالغة . وعندم���ا �أوقفوه 
حت���ت �لن�صوط���ة جمدت عين���اه �ملتطلعت���ان �ليها 
و�صكن ج�صم���ه و�صرع �صرو�له بالتبلل ثم خر على 
�لأر����ص )  �نحن���و� عليه ، حاول���و� �إنها�صه .. فما 

��صتطاعو� .. ج�ص ماأمون نب�صه وخاطبه قائال :
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� �صل���م يل على �لذين �رحجتهم يف هذ� �ملكان ، �صاأر�صل 
لك �صالمي مع من يلحقونك... (.

�مل���وت  �أم���ام رهب���ة  �ن خ���وف )م�ص���رور( و�نهي���اره 
، بع���د �آن كان ميار����ص تل���ك �لرهب���ة عل���ى �لآخري���ن . 
وت�صبثه باحلياة يك�صفان ع���ن وجهي �لعملة �لقا�صيني 
وي�صاويان ، من حيث �ل�صعور �لإن�صاين �مل�صتفز ، بني 
�ل�ص���الب و�مل�صلوب فالكل هنا يت�صاوى  مع �لكل �أمام 
ق�ص���وة �ملوت �مل�صنع���ة ب�صريا . و�لكات���ب يخفي ور�ء 

هذه �لرهبة هدفا تطهرييا  » كثار�صي�ص “.       
 يف ر�ب���ع حكايات �ملدخ���ل ياأخذ �ملوت �ص���كال جماعيا 
ل يقل كابو�صي���ة عن �حلكايات �ل�صابق���ة، وفيها يجهز 
�ل�صر�ب���ي �لأخ���ري جي�ص���ه للقي���ام بحمل���ة �صخمة على 
�أق���و�م مفكك���ة فيعباأ كل ما ميلك م���ن �صفن بكل ما ميلك 
من عدة وعدد. غ���ري �أن �لأقو�م �ملفككة �حتدت بع�صها 
مع بع�ص وجابهت عدوها �مل�صرتك و�أوقعت به هزمية 
م���ا بعده���ا هزمي���ة �إذ قطع���و� روؤو����ص جن���د �ل�صر�بي 
و�أعادوه���ا بال�صف���ن نف�صها �ىل دوم���ة �جلندل. وما �ن 
و�صل���ت �لدوم���ة حت���ى �ص���اع خربه���ا ور�ح كل و�حد 
يبح���ث عن ر�أ�ص �بن له �و قريب. ردعتهم �ل�صرطة ومل 
تفلح فتم���ادت يف رمي �لروؤو����ص �ملقطوعة �ىل �لنهر. 
�ذ ذ�ك هت���ف �صيخ يف �لن�صاء و�لأطف���ال و�ل�صيوخ �ن 
يدعو� �لروؤو�ص ويهبو� �ىل �ل�صر�بي �لأخري ليقطعو� 
ر�أ�ص���ه. وقد متكن ثابت �لأزرق م���ن �إلقاء �لقب�ص عليه 
و�ص���ده �ىل عم���ود يف �صاح���ة �ملدينة طالبا م���ن �لنا�ص 
�ن يتقدم���و� من���ه ليب�ص���ق كل و�حد منه���م على وجهه 
ولي�صرب���ه بنعاله كي ينتزع م���ن نفو�صهم �لرهبة �لتي 

زرعها ��صم هذ� �لظامل �لظلوم �ل�صر�بي �لأخري.
 يف نهاي���ة �ملدخ���ل �و قب���ل ذل���ك بقلي���ل يتح���ول �ص���رد 
�لأح���د�ث م���ن �ل���ر�وي �لأول، �ل�ص���ارد،  �ىل �ل���ر�وي 
�لث���اين �لناق���ل لالأح���د�ث . �أي �نهما تب���ادل مو�قعهما 

ث���م �ختف���ى �ل�ص���ارد �لأول ليح���ل حمله �لناق���ل �لثاين 
وليتح���ول �لثاين، بعدها، م���ن �لنقل �ىل �ل�صرد ثم �ىل 
�مل�صاهمة �لفعلي���ة يف �أحد�ث �حلكاية. �لتي جعلها يف 

�أربعة �أبو�ب:

 قمع المازوكيين:
   و�ملازوكيون،هن���ا، جمموعة متجان�صة طبقيا وفكريا 
عل���ى حتم���ل �صن���وف  �لفائق���ة  ،�ت�صف���و� مبقدرته���م 
�لتعذيب و�صمودهم �ص���د كل ��صكال �لإبادة �جلماعية 
، وه���ذ� يف�صر لنا وجود حكايات عديدة لهم تنتهي كلها 
بالفو�جع �لرهيبة و �لدمار و �لقتل و�لإبادة �جلماعية 
. و�إمعان���ا يف �لإيه���ام بو�قعية ه���ذه �حلكايات جعلها 
م�صندة بالوثائق �ملهم���ة و�ملر�جع و�مل�صادر ككتاب   » 
رحلة �ىل �ل�ص���رق » للرحالة �لفرن�صي ترنيفيه و�ملفوه 
�لكندي يف كتابه » بلوغ �ملر�م يف �لك�صف عن م�صارع 

�لأنام » ف�صال عن �إ�صنادها باأقو�ل �لر�ويني.
يروم���ون  م�صامل���ون  �أنا����ص  عموم���ا  �ملازوكي���ون   
�ىل حتقي���ق �ف�ص���ل و�ص���ع �إن�ص���اين لدوم���ة �جلن���دل 
وحري�ص���ون عل���ى �أن ل يت�صبب���و� يف �إي���ذ�ء �أح���د مبا 
يف ذل���ك رجالت �ل�صلط���ة �لذين بالغ���و� يف ت�صريدهم 
و�إذلله���م و�لقت�صا����ص منهم ، على �ل���دو�م ، وتلويث 
�صمعتهم و�تهامهم بالكفر و�لزندقة و�لتمرد و�لتاآمر.. 

�لخ.

خلفيات الصروح القمعية:
  �إذ� قي�ص لنا �إعادة قر�ءة �ل�صفحات �لأول لهذ� �لف�صل 
�لبائ���ي فاأننا جن���د �أن �لكات���ب �أعطى لن���ا و�صفا دقيقا 
للمكان ، وهو هنا �صرح �ل�صر�بية ، بطريقة توهمنا �ن 
�لر�وي �حلفيد �منا ينقل لنا ما ي�صاهده مبعية �لر�وي 
�جلد م�صاهدة حية ومبا�صرة ل لتثبيت تفا�صيل �صورة 

�ل�صرح يف ذهن �ملتلقي كمعامل عمر�نية وطرز بنائية ، 
ب���ل ليملئ �لذهن بتاأثري�ته �لدر�مية عن �أحد�ث ج�صام 
كانت جو�نب �ل�صرح و�أركان���ه و�أروقته ت�صكل خلفية 
متجان�ص���ة معها . ناهيك عن قاعات���ه �لكثرية مثل قاعة 
�لعر����ص وقاعة �نتظار �لوفود وقاعة �خلا�صة وقاعات 
�أخ���رى ، فلكل قاعة من تلك �لقاعات خ�صو�صية ، ولكل 
ب���رج من �أب���ر�ج �ل�ص���رح �لد�ئرية �و �لن�ص���ف د�ئرية 
حادث���ة ، ولكل �صرف���ة من �صرفه �لعالي���ة حكاية ، ولكل 
قب���و من �أقبيته �لكثرية �صره �لدفني . فالأبر�ج �لأربعة 
�لن�ص���ف د�ئرية و�لأب���ر�ج �لع�ص���رة �مل�صتديرة �صيدت 
لأغر�����ص تزييني���ة يف ظاهرها ودفاعي���ة يف باطنها . 
وهك���ذ� هو حال �ل�ص���رح ب�صكل عام فه���و جميل مبالغ 
يف جمال���ه ظاهري���ا ومثري خلوف ورهب���ة �لناظر �ليه 

و�لد�خل �ليه باطنيا.

قمع المطبق:
  يف ه���ذ� �لف�ص���ل �جليمي يتناول �لكات���ب. على ل�صان 
�صد�ح �لدومة حال���ة �أخرى، �أو �صكال من ��صكال �لقمع 
و�لتعذي���ب و�لرتهي���ب خ���ارج �ملطب���ق يتماث���ل قلي���ال 
�و كث���ري� م���ع �صكل قمعي �آخ���ر د�خل �ملطب���ق ف�صد�ح 
�لدوم���ة ومطربها �لغري���د كان �صوته ينطلق حر� عذبا 
يد�ع���ب �أوتار قلوب �لدومي���ني فيهيمون طربا ب�صوته 
ون�صوة باأنغامه . فهو �صلوة �لدومة ومتنف�صها �لوحيد 
. وبع���د �ن خنق هذ� �ل�صوت د�خ���ل �ل�صرفة �ل�صر�بية 
)و�جه���ة �لقمع( مل يعد كما كان حت���ى �ن ن�صاء �لق�صر 
�أمط���ن �للث���ام عام���د�ت عندما مررن من حت���ت �ل�صرفة 
�ل�صر�بي���ة و�صماع���ه يغني عل���ى �أنغام ع���وده �جلريح 
. فف���ي �أم�صي���ة م���ن �أما�ص���ي �لدوم���ة هاجم���ت ق���و�ت 
�ل�صر�ب���ي د�ر �صد�حها ملقية �لقب�ص عليه وز�جة �إياه 
يف �ملطب���ق  د�خ���ل غرفة مكتظة برج���ال هم من ��صرف 
رجالت �لدومة و�أكرثهم �إخال�صا ومت�صكن بها وعمال 
يف �صبي���ل �صعادته���ا ودو�م عزها وثب���ات جمدها. لقد 
�لتق���ى �ص���د�ح �لدوم���ة باملازوكي���ني و�صم���ع �صرخات 
�لأمل تنطل���ق حادة جر�ء �صييه���م باملاء �حلار. و�أنينهم 
بق�ص���وة و�صر��ص���ة ف�صع���ر  �لطوي���ل وه���م ي�صاط���ون 
باخل���وف يخرتقه ويتوغل �ىل �أعماقه من كل م�صامات 

جلده . خوف بال حدود.
   وم���ن �جلدي���ر بالذك���ر ، هن���ا ، �ن �ص���د�ح �لدومة هو 
�ل���ذي قام برو�ية حكايته مبا�ص���رة مما جعل �مل�صار�ت 
�حلكائية تتوزع بني �ل���ر�وي �لأول » �جلد » و�لر�وي 

�لثاين » �حلفيد » و�صد�ح دومة �جلندل. 

 القمع الكيساني:
  بعد تثبيت �ب�صع �صور �لقمع �لكي�صاين يقوم �لر�وي 
�حلفيد يف �آخ���ر �حلكاية بالتج���و�ل يف �صو�رع دومة 
�جلن���دل م�ص���اركا يف وقائعه���ا ك�صخ�صي���ة م���ن د�خ���ل 
�حل���دث ل من خارج���ه . يتع���رف على مقاه���ي �لدومة 
و�صو�رعه���ا ودور عد�لته���ا.. �ل���خ.. ويج���د كل �ص���ئ 
متام���ا كما و�صفه �لر�وي �جل���د با�صتثناء �أهل �لدومة 
�لذين �ص���ارو� يزعمون �ن �ملدينة مدينتهم و�ن ��صمها 
�لكي�صاني���ة ول وج���ود للدوم���ة �ل كاأط���الل مندر�ص���ة 
فيتاأجج �ل�ص���ر�ع حول حقيقة ه���ذه �ملدينة بينه وبني 
�أه���ل �لكي�صانية . ويج���د �لكي�صاني���ون يف هذ� �لرجل 
عن���اد� �صديد� و�إ�صر�ر� على �ن ه���ذه �ملدينة ما هي �ل 
دومة �جلندل فينهالون عليه �صربا وركال ويقذفون به 
�ىل �ل�صج���ن ليو�جه تعذيبا دوريا ح���د �لإغماء . ويف 
�صاع���ات �صح���وه من �لع���ذ�ب كان يح���دث �مل�صجونني 
�صائ���ال �إياه���م : مل���اذ� يخاف���ون!؟ �أهناك �أ�ص���و�أ مما هم 
في���ه!؟ فيقول���ون و�لأمل يعت�ص���ر قلوبه���م نع���م.. هناك 
�آلت �لتعذي���ب . ثالثون �آلة تعذيب متخ�ص�صة ، بطرق 
خمتلفة يف تقطيع ومعاجلة �جل�صم �لب�صري، ومن تلك 
�لآلت �لعجيب���ة �لرهيبة �ملرثم���ة و�ملع�صرة و�ملكب�صة 
و�ملب�صمل���ة و�ملق�ص���رة و�ملحرق���ة و�ملذبح���ة و�مل�صلخة 
و�ملطم���رة .. �لخ .. ومن ح�صن حظ �ل���ر�وي �نه لي�ص 
م���ن �آهل �لكي�صانية ف���و�يل �ملدينة ل يري���د م�صاكل مع 
�لغرب���اء لذ� �أخذوه بقوة و�لقو� ب���ه من حيث �أتى. �ن 
م�صاهمة �ل���ر�وي يف �أحد�ث �حلكاي���ة ، بهذه �لطريقة 
، �صه���ل �ملهم���ة �أم���ام �لكاتب لرب���ط �حلا�ص���ر باملا�صي 
و�ل�صت���دلل، م���ن خ���الل ه���ذ� �لرب���ط، عل���ى �ن �لقمع 
مور�ص ، باأ�صاليب خمتلفة على مر �لع�صور و�ن دومة 
�جلندل ، بعد ذلك �ملخا�ص �لع�صري ، جتلت يف �لأذهان 

حلما يجنح �لكل �ىل حتقيقه ولو بعد حني. 



ناجح المعموري

رو�ي���ة تهيكلت عل���ى تاريخ مفرت�ص ، كع���ادة جهاد جميد 
، يق���رتح مرحل���ة تاريخية ويح���دد �لكث���ريون عنا�صرها 
�ل�صرورية حتى توحي بكونها حقيقية تاريخية ، مكونة 
م���ن جمموعة وقائع و�حد�ث مرتبط���ة باململكة . مع ر�صم 
دقي���ق ملا حتتاجه �ملرحلة من مكم���الت جوهرية لها عالقة 
مبا�صرة باماك���ن مقد�صة مثل �ملعبد وبيت �لكهنة ، ومكان 
�ملل���ك وزوجاته ، وغرفته �خلا�ص���ة . هكذ� هو يف رو�يته 
�جلدي���دة �أزمن���ة �لدم �لت���ي �أع���اد تر�صيم �أزمن���ة حا�صرة 
بتخي���الت �ملا�ص���ي وتو�ريخ���ه . ويب���دو يل هن���ا �لقا�ص 
جه���اد جميد �أكرث �أث���ارة للده�صة و�لغر�ب���ة وقوة خمياله 
يف �لتق���اط ز�وية �ص���رده لهذه �لرو�ية . لق���د غادرت �آلية 
دومة �جلندل �لتي كان فيه���ا م�صتعيدً� �ملا�صي ومروياته 
من بط���ون �لكتب �أو م�صتمتعًا لبع����ص وقائعه من رو�ة . 
هن���ا ذهب �بعد من ذلك ، و�أعمق ، و�أ�صفى على �صخ�صيته 
�لرو�ي���ة م�صاركة وح�صورً� ، و�ألغى كلي���ًا �لزمن �لفا�صل 
بني حلظة �لتعاي����ص �ملتخيل وزمن �ل�صتعادة لزمن �مللك 
�آدب���ون نا�صيب���ال .و�ملث���ري هو �لبع���د �لزمني �ل���ذي منح 
�ل�ص���رد �أ�صطوري���ة وغر�ئبية مل تكن جدي���دة على جتربة 
�لقا����ص جه���اد جمي���د ، ب���ل ه���ي متث���ل �مت���د�دً� و��صحًا 
لرو�يت���ه �ملهم���ة » دوم���ة �جلن���دل وتكم���ن �لأ�صطوري���ة 
و�لغر�ئبية يف هذه �لرو�ية يف حماور عديدة منها وعلى 
�صبي���ل �ملثال �لعقائد �لدينية و�لإلية �لتي يتم فيها �ختيار 
قر�بين���ه م���ن �لفتيات �جلمي���الت ، وكذل���ك طقو�ص زو�ج 
�ملل���ك ، و�لحتف���الت ، ودور �ملعب���د يف تو�صيف �لتقاليد 
و�ل�صعائر �لديني���ة �لتي جتري يف �ململكة ، ولعل �أكرث ما 
يثري يف �أ�صطوريات رو�ية » �أزمنة �لدم » هو عيد �لإيكال 
�لذي تب���د�أ �حتفالته باليوم �لر�ب���ع ع�صر من �يكال وهو 
�لعي���د �لوطني �لكبري �خلا�ص ميي���ز وبوناميا . و��صتغل 
�لقا�ص جهاد جميد برب�عة على ما هو بحاجة �إليه ، حتى 
مينح رو�يته تغريبًا و�أ�صطورة ويجعل �لتاريخ بني يديه 

وتطرف �أكرث يف ذلك عندما قال :
»  � دل���ت �حلفري���ات على وجود ثالث���ة �أو �أربعة �صو�طيء 

جيولوجية لنهار ميزوبوتاميا مل ي�صمعوين » 
� ح���دد �لثاري���ون �صاحل �خللي���ج باخلط �مل���ار بني هيت 
و�صام���ر�ء وبل���د »قبل ن�ص���ف ملي���ون �صنة ) م���رة �أخرى 
�أي ع���ني ر�أت ذل���ك ( / �ص12// يدخ���ل �ل�صوت �حلا�صر 
بق���وة منطق���ه وعقله ليعل���ن �صكوكا حول م���ا مت �لتعارف 
عليه وهي لي�صت �أكرث م���ن ��صتعادة ملوروثات ومرويات 

�صعبية تثري �أ�صئلة حول �لتاريخ �لعميق .
�ل���ر�وي �ثاري له خ���ربة ومعرفة بالتفا�صي���ل �لتاريخية 
�لت���ي جعلها منف���ذً� ملهارته يف توظيفه���ا خ�صي�صًا لزمنة 
�ل���دم �ملعا�ص���رة ، �لتي مل تكن غريب���ة �أو مفاجاأة ، بل هي 
�مت���د�د لتاريخ من �لدم وموروثًا ملا كان متد�وًل قبل زمن 
عمي���ق ، وكاأن جه���اد ذ�هب �ىل ما يريده حت���ى يقوله من 
�أن ميزويزتامي���ا حمكومة بالدم وح�صور مد�فن �ل�صبايا 
�مل�صتمرة ك�صحايا و�صط مطامري » �دبون نا�صيبال » �لتي 
�أع���اد ق�صه���ا » �ي�صول » و�ت�صع يف ك�ص���ف �ملفا�صد و�أي�صا 

�لإ�صالح.
وي���زد�د جهاد جميد ولعًا يف عالقته م���ع �لتاريخ �ملتخيل 
�ل���ذي ب���رع متام���ًا يف توف���ري �صردي���ات خا�ص���ة باإحد�ث 
ووقائ���ع متنح���ه �صفة �قرب �ىل �حلقيق���ة ، حتى ت�صتولد 
طاق���ة وقوة ل�صح���ن �ل�ص���رد مب�صتلزمات بنائي���ة ، جتعله 

جمموع���ة من �حلقائق �لتي ح�صلت مبرحلة ما من تاريخ 
عميق . ��صتعادة جه���اد جميد و�بتكر له مكمالت �لتخييل 

من �أ�صماء كهنة وكتبة يف مقدمتهم » زكتون �ليمار ».
غي���ب �لكهن���ة كث���ريً� م���ن وقائع �ل���دم ، لكن �لذ�ك���رة حية 
ومتحرك���ة ت���رث با�صتم���ر�ر مروي���ات �ملاقب���ل وه���ذ� هو 
�حلي���وي بالإلية �ل�صفاهي���ة �لتي ل تتعط���ل ول تتوقف ، 
ب���ل تظل متحركة جياًل بعد جي���ل » � �أعرفت م�صري �دبون 
نا�صيب���ال ي���ا �ي�ص���ول » �صدقن���ي ل يهمن���ي م�ص���ريه ، بل 
م�ص���ري ميزوبوتامي���ا ينقطع ه�صي�ص �ملط���ر ، �أتطلع عرب 
�لنافذة متعلقًا بالغي���م كان يتبدد ويتحرك �صريعًا ما�صحًا 
�صفحة بدر يتوهج �صيئًا ف�صيئًا ، هي �لليلة �لر�بعة ع�صرة 
م���ن �إيكال ، عي���د ميزوبوتامي���ا مل �ن�ص دعوت���ه حل�صور 

�حتفالتهم بهذه �ملنا�صبة �لكبرية .
� �عرف عنها �لكثري �لكثري

� ما عليك مما تعرف وتعال لتعرف ما ل تعرف .
� �آثمة ما ل �عرف بعد كل �لذي ر�أيت و�صمعت وقر�أت ؟

� م���ا تعرفه هو م���ا �أر�دك �أن تعرفه » �دبون نا�صيبال » عرب 
كتبت���ه ويف مقدمته���م زكن���ون �ليم���ار » �أمام���ا ل تعرف ، 
فل���م يدون���ه زكتون ب���ل مل يفه به ، و�تل���ف كل ما ميكن �أن 

ي�صتدل به عليه / جهاد جميد / �أزمنة �لدم / د�ر �لر�فدين 
/ بريوت كند� / 2016/ �ص22//

ت�صمن���ت �صرديات �ل���ر�وي ، �صوت �لتاري���خ و�حل�صارة 
وم���ا هو �صرورة بنائية �لر�وي���ة �لتي ��صتغل عليها جهاد 
جميد ، �ل���ذي �أ�صفى ما هو و�صيلة �أقناع للمتلقي ، من �أن 
�لقا����ص توفر على �أر�صيف خا�ص بالذي ��صتغل عليه ، لذ� 
ذوب جه���اد جميد غي���اب �ل�صلة بني �ملا�ص���ي و�حلا�صر ، 
وجعل من �ملا�صي موجودً� يف تفا�صيل �ل�صرد وتخيالت 
�لر�وي . ووظف جهاد بع�ص �مل�صميات �ملاألوفة لنا جميعًا 
و�ملعروف���ة يف تاري���خ �حل�ص���ارة ، مث���ل �ملعب���د ، �لزو�ج 
�ملقد�ص �لكهنة / �لكتب���ة / �مل�صلة �خلا�صة ب� » من�صتو�صو 
» �نه���ا م�صلة �لر�وي �ملتخيل لها و�لتي توميء مل�صلة نر�م 
� �ص���ني �ملعروف���ة . هذ� �ح���د �بتكار�ت جه���اد جميد عندما 
يذه���ب نحو �لتاريخ ويجعله �أط���ارً� وبوؤرة بنائية ، وهو 
� جه���اد � �ل���ذي يعي���د �حلا�صر ويزج به ، ميتح���ن مهار�ته 

للتموية على �ملتلقي .
وله���ذه �ل�صم���ة ح�ص���ور يف �ل�ص���رد وبتك���رره �مل�صتم���ر ، 
ين�صغ���ل �ملتلقي بالتد�خل و�لتفارق بني �لوقائع و�لأزمنة 
�لبعيدة ج���دً� و�ملعا�صرة ، و�حلا�صرة بالذ�كرة �نه قا�ص 

مول���ع بالإيهامي���ة مثلم���ا �صرح بذل���ك قبل ف���رتة طويلة . 
ولدي���ه خربة بالإيهام ، حيث جعل من هذه �لرو�ية �أزمنة 
/ وحق���ب �ندث���رت ، ��صتعادها و�أعطاها حي���اة من خالل 
��صتع���ادة �لطقو�ص �لت���ي كانت و�مل�صرح���ة �لدينية مثلما 
يف عيد �إيكال �لذي ل وجود له �أ�صال يف �لتاريخ �لقدمي.

ي�صتم���ر جه���اد جمي���د بلعبية �صردي���ة تربك �لق���ارئ �لذي 
�صيعتقد م���ن ح�صور تاريخي يف �ل�صرد مع وجود �صوت 
�حلا�ص���ر �ملمثل ل���ه بالر�وي �لذي يعم���ل �ثاريا يف موقع 
مفرت����ص ويوف���ر �لقا����ص م���ا يدع���م لعبيت���ه و�يهاميت���ه 
بالتحفظات �لتي يتخيلها �حلو�ر بني �لر�وي وبني عد�ي 
�خللي���ف . ومن �ل�صردي���ات �لتي جعلت �ملا�ص���ي حا�صرً� 
موج���ودً� وقائم���ًا » مل مل يدخ���ل لن�ص���رب �ل�ص���اي مع���ًا ثم 
نب���د�أ رحلتنا �ليومي���ة يف �بهاء ق�صر » �دب���ون نا�صيبال » 
وقاعاته �خلا�صة و�لعامة ، وغرفة �ل�صرية ، ثم ن�صرب من 

خمر معبده �لعتيق / �ص20//
�لتد�خ���ل بني �لأزمنة وت�صابك وقائ���ع �لتاريخ و�صردياته 
�ملتخيل���ة ، فمثلما مع���روف �أن �لتاريخ متخيالت خا�صعة 
للتاأوي���ل كالأدب كم���ا ق���ال هاي���دن و�يت . ه���ذ� ولع جهاد 
�ملهيم���ن على. ف�ص���اء �لتنوعات �ملروية وق���د حقق مهارة 
عالي���ة يف لعبت���ه �ليهامية وي�ص���ع �لقارئ �أم���ا ما يخلقه 
�لتد�خ���ل من �رتباكات موئقة و�هت���م �أي�صا ب�صرد خا�صع 
للبيني���ة �ملكون���ة م���ن �ملا�ص���ي و�حلا�صر ود�ئم���ًا ما تثري 
ت�ص���اوؤلت �لقارئ » حني فتح���ت باب غرفتي لطمني هو�ء 
ب���ارد ) لجته �صوب �ملعب���د ، جهة �صري �ي�ص���ول »�لأر�ص 
موحل���ة ، قب���ل قليل كانت ياب�ص���ة ، و�صاخنة بفع���ل �أ�صعة 
�ل�صم�ص �حلامية ، خلع �لزو�ر جاكيتاتهم وبلوز�تهم قبل 
�نت�ص���اف �لنهار »ها ه���ي �أوىل �صالمل �ملعب���د ، وها �أنا ذ� 
وجه���ًا لوجه مع �أي�صول ، كان مقطب���ًا ثم عاجلني ب�صوت 

عاتب : �أن�صيت �لر�بع ع�صر من �يكال ؟
� ل مل �ن�صه »مل �ن�صه مطلقًا

� جئتك مرتني ، فالفيتك تغط يف �لنوم
� �أخذتني غفوة »وها �أنا �أمامك / �ص22//

مالحظة �للحظ���ة / �لآن يف هذ� �ل�صرد �ملتد�خل و��صحة 
د�ئم���ًا م���ا يلج���اأ �ليه���ا جه���اد جمي���د بتوظيف���ه للتاري���خ 
باعتب���اره �صردً� حتى يعطيه ح�ص���ورً� و�متد�دً� باعتباره 
موروثًا ثقافيًا ، كذلك يوهم �ملتلقي باأن وقعائعه معا�صرة 
وقريب���ة جدً� . ويف لعبت���ه مع �لتاريخ ، يتجاور معه فعاًل 
ويطل���ع عليه عرب م�صادره من �جل زيادة �لإيهام وتفعيل 
خا�صيته �للعبية عندما يكتب ونعرف باأنه ��صتعان كثريً� 
م���ن �مل�صادر عندما كت���ب رو�يته �ملهم���ة » دومة �جلندل » 
حت���ى ذه���ب �ىل �أكرث من ذل���ك و��صتع���ان باخلطط ور�صم 
�خلريط���ة ووظفها عالم���ة �صيميائية ع���ززت طاقة �ل�صرد 
يف حتدي���د �لوقائ���ع و�خلط���ط . ويف رو�يت���ه » �أزمن���ة 
�ل���دم » ��صتثمر يف هذه �لرو�ي���ة �أكرث من م�صدر / �أ�صعار 
ر�فدبين���ة و�صج���الت ميزوبوتامي���ة �لقدمي���ة ج1. وهذه 
�لإ�ص���ار�ت �ل�صريحة ق�صدية ، ��صتدعته���ا حاجات �لبناء 
�لفن���ي من �ج���ل تكري����ص �ل�صتثم���ار �لتاريخي وحتويل 
وقائعه ، �أو ما يحتاجه �لقا�ص �ىل �صرديات ، تد�خلت مع 
�للحظة �حلا�ص���رة ويف �أحيان عديدة دفع بالآن �حلا�صر 
نح���و متون �لتاريخ و�أنتج مروي���ات ووقائع يقرتب منها 
بق���در حاجت���ه �إليه���ا ، م���ن �ج���ل �أن يوه���م وي�صو�ص على 

�ملتلقي ويزد�د لعبية .
لكن���ا ل ن�صتطيع جتاهل ح�ص���ور متثيالت لهم �صخو�ص 
�لنظ���ام �ل�صاب���ق وهذ� ما �صنعمل عل���ى فح�صه يف در��صة 

�خرى .

المسكوت عنه في التأريخ ..جهاد مجيد في »أزمنة الدم« 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون


