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كانون األول 2022

جتمُع بني الّتحليل الّنف�سي والّتمثيل الأدبّي زوايا 
التقاء َحِرجة من املُمكن اكت�ساُف م�ساحاتها البينّية 
عند مقاربة اخلطابني النف�س���ي وال�س���عري كليهما، 
وعند مراجعة املق���ولت التاأ�سي�سّية للمتخ�س�سني 
فيهم���ا؛ جن���د اأن رومان ياكوب�سن متّك���ن من اإقامة 
ل���ة ب���ني الالوع���ي اجلمع���ّي م���ن جه���ة وب���ني  ال�سّ
املج���از والكناي���ة من جه���ة ثانية عندم���ا قارب بني 
مفه���وم الإزاح���ة النف�سّي���ة الت���ي ُت�س���ر اإىل طاق���ة 
توظي���ف لالأ�سي���اء قابلة لالنف�سال ع���ن ت�سوراتها 
الأ�سلي���ة وبني الكناي���ة التي تعني جت���اوَر لفظني 
ُمتلفني بينها عالقة زمانية اأو مكانية. وقد ا�ستند 
ياكوب�س���ن يف وجهة نظره على توّجهات لكان يف 
التحليل الت���ي ت�سر اإىل اأّن تكوينات الالوعي هي 
دوالٌّ لغوية واإ�سارية وعالقتها بالذات املتكلمة. اأما 
جورج غرودريك وهو اأول من اكت�سف مفهوم الُهو 
ال���ذي تلّقفه بعد ذلك فرويد وجعله اأ�سا�ًسا لنظرّيته 
يف التحلي���ل النف�س���ي يقول:»اإننا ل نعرف من هذا 
الُهو اإل م���ا ُيوجد منه يف �سعورنا، واجلزء الأكرب 
مب���ا ل يقا�س جمال يتعّذر مّن���ا له مبدئيا، ولكن من 
املمكن اأن ننفذ بعم���ق اإىل ل �سعورنا عندما ن�سمم 
عل���ى اأن نتخي���ل ل اأن نع���رف«، فالالوع���ي بتمثليه 
احُللم���ّي اأو املر�س���ي يع���ّد نتاًجا للثقاف���ة والهوّية 

والّذاكرة وهو بذلك يقارب مفهوم الأدب.
الت���ي  النف�س���ي  التحلي���ل  م���ن نظري���ة  بالت���وازي 
مث���ل  العالم���ات  ونظ���ام  بالبيولوجي���ا  احتف���ت 
الأح���الم والأ�ساط���ر وزّلت الل�س���ان يف حتليله���ا 
الرب���ع  يف  الثقافّي���ة  الّدرا�س���ات  �سّي���دت  للنف����س 
الع�س���ر  وحت���ى  الع�سري���ن  الق���رن  م���ن  الأخ���ر 
الراهن حوارّية جديدة ب���ني علمي ال�سايكولوجيا 
والأنرثوبولوجي���ا؛ �س���ّدرت فيه���ا قيم���ة الثقاف���ة 
النف�سي���ة  الأ�س����س  �سل���وًكا وخطاًب���ا يف �سياغ���ة 
ملجتمع���ات بعينه���ا، ومنحته���ا وظيف���ة رئي�سة يف 
درا�س���ة جن�ساني���ة اأف���راد ذل���ك املجتم���ع واأع�سبته 
جتري���ٌد  الثقاف���ة  م�سطل���ح  اأن  مب���ا  ولوعي���ه، 
ُم�ستخل�ٌس م���ن ال�سلوك، وه���ذا الأخر بدوره من 
عالم���ات النف����س. ذه���ب فيجوت�سك���ي – وهو من 
رّواد التوّجهات الثقافي���ة يف الدرا�سات النف�سية- 
اإىل »اأن الكائن���ات الب�سري���ة تعي����س يف ع���امل م���ن 
منتجات الإن�س���ان؛ اأدوات وكلمات ووترة اأعمال 
وطقو����س، وهي اأ�سي���اء متبّدلة يتحّت���م على الفرد 
اأن يتعام���ل معه���ا يف الوق���ت نف�س���ه ال���ذي هي فيه 
م�ستودع���اٌت للفك���ر واحلكمة الب�سري���ة«. نقل فرع 
علم النف�س الثقايف الدرا�ساِت النف�سّية من انكفائها 
على الالوعي واأخذها اإىل ف�ساءات اإن�سانية اأرحب 
واأغنى؛ تلك هي ف�ساءات الثقافة الإن�سانية، وبذلك 
اأ�سحت مفاهيم العقل والإدراك والذاكرة والتقاليد 
والطقو�س ال�سعبية اإ�سافة لالآداب والفنون نوافَذ 

ُمنفتحة على نظرية التحليل النف�سي.
ا�ستغلت جمموعة القا�س والروائي العراقي لوؤي 
عبد الإله، وعنوانه���ا »لعبة الأقنعة« على الفجوات 
البينّية لتلك الزوايا املنفرجة بني الق�ّس والنف�س؛ 
فاملجموع���ة وكما يتبني م���ن عنوانها ُتقارب مفهوم 
تع���ّدد اأقنع���ة ال�سخ�سّي���ة وف���َق مفاهي���م التحلي���ل 
النف�س���ي �سمن ف�ساء ما ميكن اأن نطلق عليه »لعبة 
املراي���ا« بحيث يتبّدى الالوع���ي ويك�سف عن بنائه 
امل�سمر مبراآة البناء وال�سكل الق�س�سّيني، ولي�ست 
املجموع���ة ب�س���دد تق���دمي �س���ورة تقليدّي���ة لل�سرد 

النف�س���ّي الذي يجنح نحو تطبيق مقولت »فرويد« 
واتباعه ال�سخ�سية الق�س�سية ووظائفها الدللية؛ 
ذلك الأم���ر الذي طالعه الق���ارئ العربي يف بدايات 
ن�س���اأة الق�س���ة والرواي���ة العربيت���ني يف نتاج���ات 
»حمم���د  و  التك���ريل«  حمفوظ«و»ف���وؤاد  »جني���ب 

خ�سر« وغرهم.

أوال: البداية من الطفولة:
ب���ات م���ن البدهّي���ات الق���ول اإن نظري���ة التحلي���ل 
النف�س���ّي ترتكز يف اأ�سا�سها على تاأويل اجلن�سانّية 
الطفولّي���ة يف �سبيل الو�سول اإىل فهم للنف�س التي 
متّث���ل مرحلة الطفولة م�ستودعه���ا الرئي�س، خلزن 
وحتوي���ل العق���د واملكبوتات النف�سي���ة اإىل مراحل 
عمرية لحقة »يعترب التحلي���ل اأن ا�ستقالل اختيار 
املو�سوع عن جن�س هذا املو�سوع ذاته هو الأ�سل 
ال���ذي يتط���ور انطالقا من���ه« ل تلتق���ي اجلن�سانية 
م���ع مو�سوعه���ا ال�سبق���ّي اإل يف البل���وغ؛ اأما قبلها 
من مراحل وه���ي املرحلة الفمّي���ة وال�سرجّية فتعّد 
اجل���ذور اأو الأ�س���ول للحي���اة النف�سّي���ة املرتبط���ة 
ارتباط���ا ع�سوي���ا مبركزّي���ة الق�سي���ب يف احلي���اة 

البيولوجية والنف�سية على حد �سواء.
يف ق�س���ة »املخ���ادع« ي���روي ال�ّس���ارد وم���ن خ���الل 
اآلي���ات التذّكر املمتزجة باخليال جتربة من جتارب 
طفولته التي و�سفها بالهانئة؛ فقد عا�سها يف كنف 
والدي���ن عطوف���ني مبقت�س���ى الظاه���ر؛ لكنهما مثل 
اأغلبي���ة الآب���اء ال�سرقي���ني ميث���ل العن���ف املتوارث 
جزءا م���ن �سماتهم���ا ال�سخ�سّية الأ�سا�سّي���ة اإ�سافة 
اإىل م���ا متنحهم���ا �سلطتهم���ا على الأبناء م���ن تعاٍل 
وهيمن���ة، رمّب���ا مل ي�س���ر ال�س���ارد للبي���ت العراق���ي 
بال�س���م اإل اأن الق���ارئ ي�سعر بالأج���واء البغدادية 
يف و�س���ف ال�سخ�سي���ات والف�س���اء الق�س�سّي���ني؛ 
بالأخ�س اإ�سارته للقبو الذي حتر�س العوائل على 
ت�سييده حتت بيوته���م؛ ليكون مالًذا لهم يف اأزمنة 
ال�س���ّدة واحلروب، وبع�سه���م ي�ستخدمه للتخزين، 
الدارج���ة  باللهج���ة  »ال�س���رداب«  اأو  القب���و  ميث���ل 
م�ستودًع���ا لذكري���ات الطفول���ة املا�سي���ة وعقده���ا 
النف�سّي���ة وحماولة قراءتها ق���راءة ق�س�سّية ن�سّية 

جديدة.
ي�ستعي���ُد ال�سارد ذكري���ات طفولته يف بيتهم القدمي 
مب�ساع���ر متناق�س���ة جتمع ب���ني الّنقم���ة والرتياب 
تارة، وبني احلنني للما�س���ي واملحبة تارة اأخرى، 
ل ت�ستع���اد مرحل���ة الطفولة اإل بال�س���ورة احل�سّية 
لأّنها تنتمي للذاكرة بعيدة املدى: »ينتابني �سعوٌر، 
كّلما دار احلديث عن طفولتنا اأنها لي�ست اإل حكاية 
ن�سي���ت �سه���رزاد اأن ترويه���ا للملك �سهري���ار؛ فهي 
مث���ل ق�س�سها التي تدور عن ق�س���ر يحوي اأربعني 
غرف���ة، وما على البط���ل اإل اأن ي�ستمتع فيها جميًعا 
عدا واحدة عليه األ يفتحها اأبدا، لكّنه وحتت وطاأة 
ف�س���ول عارٍم ينغزه دون توّقف يخلف الوعد الذي 

قطعه، فيفتح باب الغرفة امل�سوؤومة«.
تع���ّد الق�سة ومبا متثل���ه من ت�سوير ح�س���يٍّ واأداٍء 
تعبرّي الطريقة الأمثل ل�ستدعاء مرحلة الطفولة 
وحماولة فه���م عقدها النف�سّية، وق���د َمنَح التداُخُل 
َة بن���اًء غرائبيًّا  ال�س���ردّي مع ق�س����س الليايل الق�سّ
ودْه�س���ة  احل�سّي���ة  الطف���ل  مّيل���ة  م���ع  يتنا�س���ُب 
وغمو����س الالوعي عن���د الإن�سان؛ فه���و ي�سبه اإىل 
ح���دٍّ بعيد الغ���رف الأربعة والأربع���ني يف حكايات 
�سه���رزاد.ل تخل���و حي���اة العائل���ة م���ن الغمو����س 
وبع����س املنغ�س���ات؛ منها وف���اة طفلته���م »فدوى« 
ب���ني  يت���وارد هم����ٌس  يف ظ���روف غام�س���ة، وق���د 
الفين���ة والأخ���رى عن مالب�سات ُت�س���ر اإىل اأّن اأحد 
الوالدين ق���د ت�سّب���ب يف وفاتها �سه���ًوا ولمبالة. 

املنّغ����س الآخر ه���و ح�سور رجل م���ن اأقرباء الأب 
اأطل���ق عليه ال�س���ارد لقب »الغري���ب« ياأتي لزيارتهم 
يف اأوق���ات معّين���ة خ���الل الع���ام، وزيارُت���ه ُتث���ر 
احلرة والقلق عند الأبوين اإىل احلّد الذي ياأمران 
طفلهما بالنزول اإىل قبو البيت اأثناء الزيارة وعدم 
مغادرته اإىل اأن ي���اأذن له بال�سعود اإىل الأعلى مرة 
اأخرى؛ لكن الطفل امل�ساك�س، ويف اإحدى الزيارات 
يقّرر ك�سر الأوام���ر رغبة منه يف اكت�ساف ما يدور 
�س  خل���ف الأبواب املغلقة. يتذّكر ال�ّس���ارد اأنه تل�سّ
يوًم���ا على اأبي���ه اأثناء حواره م���ع الغريب، يك�سف 
ت الطفل من خالل ثقب الباب اأو العني الثالثة  تن�سّ
حقيقة الأب بعد �سقوط قناع الّطيبة والّتزان عنه، 
وارتدائه وجهه الآخر؛ وجه العنف والعدوان على 
الآخر. ي���رى الطفل وي�ستم���ع اإىل م�ساجرة عنيفة 
ب���ني ال�سي���ف والأب ت���دور عل���ى اإ�س���رار القريب 
»الغري���ب« عل���ى التدّخ���ل يف حي���اة الأب وحتويل 
م�ساره���ا؛ فالأخ���ر كان يتمن���ى اأن يك���ون باحًث���ا 
تاريخيًّا لهتمامه بثقافة واأدب ال�سعوب والبلدان؛ 
اأم���ا قريبه فقد اأراد له اأن يعمل يف التجارة؛ وهكذا 
اأم�س���ى الأُب رج���ل اأعم���اٍل مي�س���ور احل���ال يتزّوج 
زواًجا تقليدّي���ا من امراأة مل تربطه بها م�ساعر قبل 
زواجه، واأجنب منها اأطفال بحكم قانون التنا�سل، 
وبذلك ترتبت حيات���ه بخالف رغبته، وما يريد هو 

اأن يكون.
يق���ول الغري���ب ل���الأب: » انظ���ر حول���ك الي���وم، كّل 
اأقارب���ك يح�سدون���ك على م���ا لديك« ي���رد الأب: »لو 
اأّن بع���ت اأمالك اأبي لتمّكنت م���ن التفرغ للدرا�سة، 
ومل���ا تزوج���ت اأب���دا«)8( يع���ان الأُب ف�ساًم���ا بني 
اأن���اه املثايّل ال���ذي يرغ���ب يف اأن يك���ون �سخ�سية 
ب���ارزة قريب���ة من املث���ال ال���ذي ين�سده وب���ني ذاته 
�سورت���ه احلقيقّي���ة الت���ي ت�سّكل���ت ع���رب �سنوات. 
ونتيجة لهذه الزدواجي���ة؛ يعان مر�َس الع�ساب 
الهي�ست���رّي الذي يعني ان�سط���ار وعِي ال�سخ�سّية 
اإىل جمموعتني نف�سّيتني منف�سلتني؛ الأوىل تن�سُد 
املث���ال، والثانية را�سخة للواق���ع. هذا الف�سام وّلد 
لدي���ه دافًع���ا ُعدوانيا جت���اَه الآخر؛ ولذل���ك فاإّنه مل 
يت���وّرع ع���ن ارتكاب جرمي���ة قتل الغري���ب ركال ثم 
خنق���ا »ها هم���ا الغري���ب والأب يتب���ادلن قناعيهما 

اأمام عيني الثالثة، تاأتيني اأ�سوات ب�سرية متنافرة 
من قلب الغرف���ة تتقاطع معها ح�سرج���اٌت واأنفا�ٌس 
حيواني���ة وبينهم���ا ارتطام���اٌت �ساخب���ة ل�سحون 
تتك�ّسر فوق بالط���ات الأر�سّية«)9(،يبدو اأن نزعة 
العدوانّي���ة متج���ذرة يف �سل���وك الوالدين؛ ولرمبا 
ج���اءت وفاة الطفل���ة )فدوى( نتيجة له���ذا ال�سلوك 
املرتبط بدوافع عق���د اخلوف والرتياب والق�سوة 
التي عا�سها الأبوان يف طفولتهما وبعد ن�سوجهما 
يق���ول )فرويد(: »اإننا نرى اإن ال�سادية واملازو�سية 
تقدم���ان لن���ا مثال���ني ممتازين عل���ى احّت���اد نوعي 
النزوات الأيرو�سية والعدوانّية، واإّن كل احلركات 
النزوي���ة التي ميكننا درا�ستها هي من احتاد هذين 
النوع���ني م���ن الن���زوات«)10( اإنه���ا عائل���ة غريب���ُة 
الأطوار ي���راوح ت�سّرف الوالدين فيها من اأق�سى 
اله���دوء واحلن���ّو والت�سام���ح اإىل اأق�س���ى ال�سادّية 
والعن���ف والع���دوان، اأمن���وذٌج للعوائ���ل العربي���ة 
الت���ي تعي����س تراك���م عن���ف ال�سلط���ات الجتماعية 
وال�سيا�سّية والدينية ع���رب �سنوات، وعدم حتقيق 
الرغب���ات اجلن�سانية منه���ا والفكري���ة، الأب والأم 
يعو�سان عق���دة خ�سائهما بالعنف، يعمل اخل�ساء 
عل���ى تنظيم الرغبة اجلن�سية عن���د الرجل واملراأة؛ 
ف���اإّن تهديد اخل�ساء ي���وؤدي اإىل زوال عقدة اأوديب 
عن���د الرج���ل، واع���راف امل���راأة بخ�سائه���ا يح���دد 

انتظامها بالأوديب الأنثوي.
متيزت ق�سة )املخادع( بلغٍة �سردّية �سعرّية معرّبة 
ع���ن ماتلة الذاك���رة البعي���دة وامتزاجها باخليال 
من خ���الل تكثي���ف الح�سا����س بالزمن م���ع اإ�سفاء 
غرائبّي���ة وده�سة عل���ى ف�ساء البي���ت بالإ�سارة اإىل 

الغرف الأربعني يف حكايات الف ليلة وليلة.

ثانيا: اللبيدو وعالقات الجندر بين المرأة 
والرجل

ع���ن  الدينام���ّي  باأنه»الّتعب���ر  )الللبي���دو(  يع���رف 
يتي���ح  النف�سّي���ة«  احلي���اة  يف  اجلن�سّي���ة  الّن���زوة 
املفهوم للمحّلل ت�سخي����س الأمرا�س النف�سّية ذات 
املرجعّي���ات العاطفّية واجل�سدّية املرتبطة مبراحل 
الفمّي���ة  ومنه���ا  واجلن�س���ي؛  النفع���ايّل  الن�س���ج 
وال�سرجّي���ة والكم���ون؛ و�س���ول ملرحل���ة البل���وغ 

حوارية النفس والقص:
»لعبة األقنعة« للؤي عبداإلله
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والتنا�س���ل. م���ن الق�س�س التي طرح���ت مو�سوعة 
اللبي���دو اأو الرغب���ة اجلن�سّي���ة واأثره���ا يف �سياغة 
الهوية ال�سخ�سية وماآلت الأحداث، �سارحة توازن 
ن���زوة احلياة واملوت، نطالع ق�سة »قب�ستان« التي 
ت���روى بطريقة تي���ار الوعي يف �سرده���ا لالأحداث 
فالق���ارُئ  ال�سخ�سّي���ة؛  ون���زوات  لعق���د  وتبيانه���ا 
مطالٌب بل�سق �سذرات مونولوج ال�ّسارد امل�سطرب 
ذهنّي���ا، وبالرب���ط ب���ني فجوات���ه. الق�س���ة حافل���ٌة 
بو�س���ف امل�ساف���ة الزمانية واملكاني���ة الفا�سلة بني 
الثنني، وهي امل�سافة الفا�سلة بني الفرح واحلزن، 
اللقاء اأم الف���راق، منطق املقدمة والنتيجة ومنطق 
ال�سدف���ة، هم���ا ام���راأة ورج���ل عراقّي���ان ي�سافران 
لعا�سم���ة ال�سباب لندن، لق�س���اء �سهر ع�سلهما بعد 
لق���اء وتعارف يف بلدهم���ا الأ�سل، وبع���د قليل من 
�سف���و اللذائذ احل�سّية ووجد ال�ستياق يحدُث كدٌر 
ما كان لهما يف احل�سب���ان، ُيحيل ال�سفَو اإىل نفوٍر 
وانزعاٍج، ثم فراق اأبدي »وها اأنذا م�ستلٍق بجانبها 
مي����ّس كتفي كتفه���ا، وكفي كفه���ا، و�ساق���ي �ساقها؛ 
لكنني اأع���رف اأن حميطات تف�سلنا عن بع�س« اإنها 
امل�ساف���ة ال�سخ�سّية الت���ي و�سفها )فران���ز بوا�س( 
باحلميمّي���ة الت���ي �سرعان م���ا تتح���ول اإىل م�سافة 
عدائّي���ة ح���ني ينقط���ع التوا�سل ب���ني �سفتني، ففي 
ليل���ة مقم���رة خرج���ا للتن���ّزه ويف طري���ق الع���ودة 
املخموري���ن  املراهق���ني  م���ن  جمموع���ة  �سادفهم���ا 
وح���اول �سرقتهم���ا »مل يبق اأمامنا �س���وى الراجع 
خطوت���ني ثم النحراف ي�س���ارا لندخل فناء الفندق 
حي���ث الأ�س���واء ال�ساطعة، وحيُث الأم���ان املطلق. 
كان عل���ّي اأن اأع���ّت ذراع رج���اء املت�سب���ث بقما����س 
�سرت���ي، وتنفيذ ذلك اخليار ف���ورا كان علي« يفهم 
من موقف ال�ساب جنٌب وتخاذٌل عن حماية عرو�سه 
فلم يبد اأمامها رجولة املوقف يف حمايتها والدفاع 
عنها كما يفعل الذكور ذلك مع الإناث، اأدى ذلك اإىل 
نفورها من���ه، وافرقا اإثر ذل���ك، وبقيت ذكرى تلك 
الليل���ة يف وع���ي وميل���ة العا�سق جم���ّرد كابو�س 
بعي���د راآه ب���ني اليقظة والن���وم واأح���ال حياته اإىل 

جحيم.
اإذن مل���اذا ق���ّررت العرو����س النف�سال ع���ن عري�سها 
يف �سه���ر الع�س���ل بع���د وق���وع ه���ذا احل���ادث الذي 
���ا اأو عاب���ًرا للوهل���ة الأوىل، ومل���اذا  يب���دو عر�سيًّ
ح�سا�سّيته���ا املُفرطة جتاه �سل���وك عري�سها الهادئ 
وغر العدوان مع الآخ���ر؟ الحتمال الأول قّررت 
العرو�س الّرحي���ل لأّنها مل تكن را�سية عن �سريكها 
يف الفرا�س ومل ت�سل اإىل انت�سائها معه؛ فزواجهما 
ا مل ي�سبق لهما العالقة اجل�سدّية  كان عربّي���ا تقليديًّ
قبل ال���زواج واإن جمعتهما عالق���ة عاطفية و�سفها 
ال�س���ارد باأنها »عذرية« وقد وج���دت يف تخاذله عن 
حمايته���ا مرّبرا كافًيا لف�س���خ العالقة بينهما. �سبٌب 
اآخ���ر يب���دو يل وجيًه���ا مث���ل الأول ه���و اأن رغب���ة 
امل���راأة دائما م���ا تختبئ خل���ف عواطفه���ا، واأحيانا 
تت���وارى خلف املث���ل والتقالي���د الجتماعية؛ لذلك 
تو�س���ف �سهواته���ا باأنها »اإ�سافية« فه���ي ل تتكامل 
م���ع املتع���ة الذكرّي���ة املرتبط���ة بالأيرو�سي���ة غالبا 
فنزواته���ا م�ستقّل���ة ع���ن مو�سوع اجلن����س ترتهن 
اإىل ُمث���رات جانبّية ذهنّي���ة وانفعالية متنح املراأة 
ة،  ة والزوجيِّ �سا ع���ن حياتها اجلن�سيِّ الن�سوة والرِّ
واملث���ر الذي مل جتده م���ع �سريكها يف هذه الق�سة 
هو مفه���وم الفتّوة اأو ال�سجاعة الذي من املُمكن اأن 
تعّو�س به نق�سه���ا البيولوجي بتج�سده واكتماله 
عن���د زوجه���ا اأو م���ن تقبل به �سري���ًكا لها. مل���ا تنفّك 
الدلل���ة النف�سّي���ة يف الق�س���ة تت���الزم م���ع الدلل���ة 
الفل�سفّي���ة والالوع���ي الثقايف ل���كال ال�سخ�سّيتني؛ 
فق���د اأ�سه���م امل���كان املختل���ف اأو املع���ادي يف اإعادة 
ال�سخ�سي���ة �سماته���ا واأدواره���ا  الهوي���ة  �سياغ���ة 
ووظائفه���ا، وق���د مينحه���ا ال�س���رد املتخّي���ل هوي���ة 
ن�سّي���ة بديلة عن الهوية العينية، لقد اأعادت جتربة 
ال�سفر �سياغة هوي���ة كال الزوجني اأو جعلتهما يف 
مواجهة ب���ني الأ�سل والقناع داخ���ل ذاتهما الرجل 
»الفح���ل« ال���ذي اكت�س���ف يف طباعه رق���ة التخنث، 
الق�سي���ب  ق���وة  ع���ن  الباحث���ة  »الأنث���ى«  وامل���راأة 
و�سعهم���ا عن���د مف���رق ط���رق النهاي���ة، م���ن جه���ة 

اأخ���رى يفر�س املكاُن قوانينه عل���ى الذات، قوانني 
اجلاذبي���ة والق���وة وال�سرع���ة والنط���الق، فه���ذه 
���ة وق�س����س اأخرى ت�س���ف تفا�سي���ل احلياة  الق�سّ
اليومية بالإ�سارة اإىل قوانني الفيزياء ذات الأبعاد 
الفل�سفّي���ة مث���ل ال�سرع���ة والنط���الق واجلاذبي���ة 
تل���ك القوان���ني التي تقلب حي���اة الب�س���ر راأ�ًسا على 
عق���ب بني حلظ���ة واأخرى يطل���ق عليه���ا املتدّينون 
الق�ساء والقدر والليرباليون ال�سدفة والحتمال، 
فالالوع���ي اأو العالقة بني الهو والأنا، والأنا العليا 
ق���د ل حتكمه���ا قوان���ني اللبي���دو كم���ا يوؤك���د علماء 
التحلي���ل النف�سي على ذلك فق���د توؤثر عليها قوانني 
الفيزي���اء والهند�س���ة والريا�سي���ات وه���ي قوانني 
فل�سفّي���ة يف اأ�سولها، فالإن�س���ان روح ومادة مثلما 
توؤث���ر النف�س يف �سياغ���ة اأق���داره »الروحانيات«، 
امل���ادة هي الأخرى موؤثرة علي���ه، املادة املتمثلة يف 
تاآمر الطبيعة وال�سدفة، املكان والزمان �سّده، وقد 
ل حت���دد حوارية املكان والزم���ان قدَر ال�سخ�سيات 
ا  ح�سًرا واإمّنا حتّدد منط���ق الق�س�س وت�سيئها فنًّ
ا عل���ى الهام�س���ّي وال�ستثنائّي يف  فيزيائًي���ا قاب�سً

حياتنا.
يف ق�س���ة )الن�س���ف الآخر( ي���ربُز قان���ون ال�سدفة 
والحتمال وا�سًح���ا يف �سياغة قدر ال�سخ�سّيتني، 
ام���راأة ته���وى الّر�س���م ورج���ل يح���رف الت�سوير 
الفوتوغ���رايف جمعتهما ق�سة ح���ّب عا�سفة؛ بعيدا 
ع���ن موطنهما يف مدين���ة الربد والظ���ل والرطوبة 
والغيوم واملطر لن���دن؛ لكّنهما �سرعان ما يفرقان 
لختالف رغباتهما ال�سخ�سية وروؤيتهما الإدراكية 
للحياة. لق���د اأرادا توجيه حياتهما مبنطق ريا�سّي 
وبيولوجي حمك���م يوؤمن لهما حياة مّتزنة وهادئة 
بعيًدا عن بوهيمية حي���اة الفنانني. تزوجت املراأة 
م���ن رج���ل بريطان يدع���ى »ماي���كل« واأجنبت منه 
طفل���ني، وتزوج حبيُبه���ا امراأة م���ن اأقربائه و�سار 
عن���ده ه���و الآخ���ر طف���الن »اأعتق���د كاٍف اأن���ه حّقق 
وف���ق زواجه التقلي���دي انتح���اًرا ح�سارّيا، اغتيال 
املا�س���ي وامل�ستقب���ل والت�سّبث الأعم���ى باحلا�سر« 
ويف اللحظ���ة التي ظّنا اأنهما �سبَطا اإيقاع حياتهما 

الرتيب ه���ذا، �سبًطا يوائ���م بني اأ�سلهم���ا ال�سرقّي 
وقناعهما الغربي، كان القدر لهما باملر�ساد ولعبت 
ال�سدفة يف جمعهما ثاني���ة بعد فراق دام �سنواٍت؛ 
لكن عند نقطة الف���راق والنهاية املاأ�ساوية: »توقف 
ال�سحفّي يف تقريره عن احلادث عند م�سادفة يقّل 
احتم���ال وقوعها، حتى عن الف���وز باليان�سيب، اأن 
يك���ون القتي���الن مولودي���ن يف نف����س املدينة ويف 
نف����س اليوم«. لعب���ة الأقنع���ة لي�ست كناي���ة معربة 
عن لعبة احلي���اة وعالقتها بالكون ح�س���ًرا؛ واإمّنا 
ه���ي لعبة للموت كذلك؛ فدائم���ا ما نلحظ يف �سياق 
احلي���اة قرينة داّلة ُت�سر ل�سياق املوت وتدّل عليه، 
والعك����س �سحيح؛ ففي �سياق امل���وت ما ي�سر اإىل 
معن���ى حي���اة. يف اأغل���ب ق�س�س املجموع���ة ومنها 
الق�س���ة ال�سابقة و�س���ع املوؤلف ال�سمن���ّي النزوات 
اجلن�سّي���ة لل�سخ�سيات على هام����س نزوات املوت 
والقت���ل، منحت ه���ذه احلوارّية املث���رة بني متون 
وهوام����س غريزة امل���وت والعدوان الت���ي �سدرت 
يف امل���ن، وغريزة احلياة التي ذّيلت نحو الهام�س 
الق�س�س توازًنا بنائيًّا؛ خا�سة واأن كل واحدة من 
الغريزت���ني تع���ادل الأخ���رى يف الق���وة، واإن كانت 

تعاك�سها يف الجتاه.
ق�سة »لعبة الأقنعة« عنوان املجموعة تنطوي على 
�سيء من الإ�سح���اك والطرافة؛ فلم تكن اأجواوؤها 
قامتة و�سوداوّي���ة مثل بقّية الق�س�س مع مالحظة 
ت���ني ال�سابقتني حتكي  قربه���ا املو�سوعّي من الق�سّ
ع���ن عالقة زوجني عربّيني يقيم���ان يف »لندن« بعد 
ح�سولهم���ا على الإقام���ة ينتقالن لل�سك���ن يف اأحد 
اأحي���اء العا�سمة، عندها تاأخ���ذ الزوجة بالندماج 
م���ع املجتم���ع اجلدي���د واإقام���ة عالق���ات ودّي���ة مع 
���ل ال���زوُج العزل���ة وجتّنب  اجل���ران؛ بينم���ا يف�سّ
الآخ���ر للحفاظ على ذاته م���ن الذوبان يف املجتمع 
اجلدي���د. جارتهما »لو�سي« وهي اأم عازبة، ولديها 
�سدي���ق، رغب���ت اأن ترّف���ه ع���ن نف�سه���ا يف اأوق���ات 
الفراغ فوجدت يف الرج���ل ال�سرقّي املنطوي على 
نف�س���ه خ���ر و�سيلة لك�سر رتابة احلي���اة، وهو من 
جانب���ه مل ميان���ع، واأخذ يقع يف دائ���رة اللعبة. اإن 

زمن احلكي ي�ستغرق مدة مكوث الزوج يف فرا�س 
الزوجّي���ة وهو ينتظر بني �ساع���ة واأخرى مغادرة 
زوجت���ه، وزي���ارة جارته���م ل���ه، وتت�س���ّدر واجهة 
الو�س���ف تفا�سي���ل وهوام����س عالق���ة ال�سخ�سية 
بامل���كان وبالآخ���ر، ومن خ���الل مونول���وج ال�سارد 
ب�سم���ر ال�سخ�س الثال���ث ت�ستذكر اأح���داث اإقامة 
و�سولهم���ا  حت���ى  الغ���راب  بل���د  يف  الزوج���ني 
ل�سقتهما اجلديدة، ي�سطدم الزوج يف النهاية باأن 
زوجته تعرف خيانته لها؛ لكّنها تتجاهل ما تعرف 
لأّنها ترغ���ب يف ت�سكيل قناعه���ا )هويتها( بح�سب 
ا�سراطات املجتمع اجلدي���د؛ فاملراأة جتيد ارتداء 

الأقنعة، وهي عك�س الرجل يف ذلك.

ثالثا: الذئاب البشرية » االفتراس«:
تناولت ق�س���ة )كذبة بي�ساء( مفه���وم )الفرا�س( 
وه���و م���ن املفاهي���م املهّمة الت���ي طرحه���ا )فرويد( 
بالأخ����س يف كتابه»الطوطم واملحرم« الذي �سرح 
في���ه عق���دة قتل الأب يعن���ي به »العتق���اد املت�سّمن 
يف ممار�س���ة ال�سع���وب البدائي���ة لالفرا�سية فمن 
خ���الل اأكل بع�س اأج�ساد الآخ���ر ُي�سار اإىل امتالك 
خ�سائ����س ه���ذا ال�سخ�س« يوؤك���د امل�سطلح بع�س 
خ�سائ����س عالق���ة املو�س���وع الفمّي���ة؛ اأي احت���اد 
اللبي���دو والعدوانّي���ة. حتك���ي الق�سة ع���ن �سعراء 
���ا بعد �سربه  يقومون ب���اأكل �سديقه���م ال�ساعر حيًّ
�سرًب���ا مربًح���ا؛ دافُعه���م لفع���ل ذل���ك غرُته���م منه 
وكراهّيُته���م ل���ه؛ لأّن���ه موه���وب اأك���رث منه���م، وقد 
ح�س���ل عل���ى جائ���زة �سعرّية م���ن اإيطالي���ا. ي�سر 
ال�س���ارد اإىل عملي���ة )الفرا����س( مبا�س���رة: »ه���ل 
هنال���ك اأحد يع���رف اأن ج�س���ده م���ا زال ي�سري يف 
اأج�ساد اأ�سدقائه الأربعة دًما، واأّن قدا�سة ال�سحية 
ل تتحق���ق اإل بع���د اأكله حي���ا« تعّد الرغب���ة يف اأكل 
ا للعدائية عندما ترتك�س نحو  الآخر تطّوًرا مر�سيًّ
الفمّي���ة؛ فتتقم����س الأنا عندها احلال���ة احليوانية 

الطوطمية اأو الذئبية.
ال�سعراء والفنانون هم اأق���رب ال�سخ�سيات لعقدة 
الرنج�سّية التي تعني رج���وع املري�س اإىل الغلمة 
الذاتّي���ة؛ حيث يب���داأ ال�سخ�س ب���اأن يّتخذ من ذاته 
ه؛ اإّنها مرحلة احتبا�س  ومن ج�سده مو�سوًعا حلبِّ
اللبيدو عند الغلمة الذاتّية والعالقة املراآوية معه.

تتمي���ز ق�س���ة »كذب���ة بي�س���اء« برثائه���ا الأ�سلوبي 
ال���ذي متثل بتعّدد الأ�س���وات وم�ستويات التعبر 
اللغوية، اأما تعدد الأ�سوات فاأجد اأن هنالك متايًزا 
يف وجه���ة النظر ب���ني �سوت ال�ّس���ارد العليم الذي 
يب���دو اأنه حانق عل���ى �سلوك الأ�سدق���اء الوح�سّي 
م���ع �سديقهم، وب���ني وع���ي ال�سحّي���ة امل�سّفى من 
اأدران احلي���اة الدنيا وعقدها؛ فاملغ���دور مت�سامٌح 
مع �سل���وك اأ�سدقائه؛ فقد اأ�سحت روحه اأكرث نقاًء 
و�سفافّي���ة يف العامل الآخ���ر. تتميز الق�س���ة بتعّدد 
م�ستوي���ات التعب���ر؛ فهي ق�س���ة تراجيدية مثرة 
بق���در م���ا حتمل���ه م���ن �سخري���ة اأ�سب���ه بالكوميديا 
ال�سوداء م���ن طبائع الب�س���ر احليوانية يف الوقت 
ذاته، عنوان الق�سة فيه دللة تهّكم وا�سح من قبل 
املوؤلف من زيف عامل ال�سهرة لكون اجلائزة جمّرد 
منت الق�س���ة حوارّية  وه���ٍم يف راأ����س ال�ساع���ر، �سُ
ر�سيق���ة م���ن دون اإطن���اٍب اأو ترّه���ل ب���ني متل���ف 
اأ�سالي���ب ال�سرد من و�سف تلخي�س���ّي اأو تف�سيلّي 
ونظ���ره  مبا�س���ر،  وح���وار  ت�سوي���ري،  واآخ���ر 
اخلط���اب امل�س���رد، اإ�سافة اإىل ما حفل���ت به الق�سة 
م���ن مقتب�س���ات حكمّي���ة و�سعري���ة حقق���ت اإيقاًع���ا 
ُمتناغًم���ا ب���ني ال�س���كل ال�س���ردي وم�سمون���ه، اأم���ا 
ة فقد ت�سّمن ه���و الآخر حوارّيات  مو�س���وع الق�سّ
ع���ّدة اأهمها م���ع ق�س�س الق���راآن؛ حي���ث اأ�سر اإىل 
النب���ي ُيو�سف وغ���در اإخوته ب���ه، واتهامهم الذئب 
���ت الق�س���ة م���ع كتاب  باجلرمي���ة الب�سع���ة، وتنا�سّ
»الطوطم واملحرم« )ل�سيجموند فرويد( حيث اأكد 
ال�سارد على اأكل حلم ال�سحية لتحويل املقد�س اإىل 
اأج�ساد القتلة، وهنال���ك اإ�سارات لق�س�س م�ساهر 
الأدب الذين مثل اختفاوؤه���م املريب �سّر ر�سوخهم 
يف ذاك���رة القراء، وم���ن هوؤلء ال�ساع���ر الإ�سبان 

)لوركا(.
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حاوره: عالء المفرجي

ولد في بغداد عام 1949 واكمل 
دراسته االولية والجامعية فيها، 

حيث حصل على شهادة البكالوريوس 
في الرياضيات من جامعة بغداد.. 
وعمل في التعليم قبل أن يغادر 
العراق منتصف السبعينيات من 

القرن المنصرم الى الجزائر )وهران( 
حيث عمل في التدريس ضمن البعثة 

العراقية لنحو 10 سنوات قبل أن 
يغادر إلى لندن ويستقر فيها عام 
1985. دّرس الترجمة التطبيقية 

عامين في جامعة ويست مينستر في 
لندن وعمل في الصحافة.

ا�س���در ع���دة جمامي���ع ق�س�سي���ة هي: رمي���ة زهر، 
والعب���ور اىل ال�سف���ة الخرى، واح���الم الفيديو، 
ولعبة القنعة، وحني تغرنا عتبات البيوت.. كما 
�س���درت له رواية )كوميديا احلب الألهي( واأ�سدر 
كت���اب بعن���وان )مفك���رة بغ���داد( وكت���اب مرج���م 

بعنوان )خيانة الو�سايا(.
»يف �س���ن اخلام�س���ة ع�سرة، و�سم���ن و�سط عائلي 
مرتبط���ة  ال  في���ه  الق���راءة  ُتع���رف  مل  تقلي���دي، 
باملدر�سة، ها انت تك�سر هذا القانون.. وانت تقراأ 
يف كت���اب فرويد “درو����س يف التحليل النف�سي”، 
منده�س���ًا بف���رح جن���ون لقدرت���ك عل���ى ادراك م���ا 
تق���راأ« ه���ذا ماكتبته م���رة.. ومن هن���ا هل حتدثني 
عن ن�ساأتك وطفولت���ك واأهم امل�سادر واملراجع يف 
اختيارات���ك فيم���ا بع���د والتي اأ�سهم���ت يف �سياغة 

�سخ�سيتك الدبية؟
– لع���ل ه���ذه الف���رة الواقع���ة ب���ني 18 ت�سري���ن 
الث���ان 1963- و5 حزي���ران 1967 كان���ت الأكرث 
تاأث���را على تكويني النف�س���ي والفكري، فالتاريخ 
الأول ي�س���ر اإىل انق���الب عبد ال�س���الم عارف على 
حلف���اء الأم�س البعثي���ني، والث���ان اإىل بدء حرب 
حزيران وم���ا اآلت اإليه من هزمية ع�سكرية رهيبة، 
وحت���ولت جذري���ة عل���ى كل الأ�سع���دة ال�سيا�سية 
والفكرية، ما زلنا نعي�س نتائجها حتى يومنا هذا.
ورمبا ينطب���ق تاأثر ذلك على ع���دد كبر من اأبناء 
جيل���ي الذين دخل���وا للتو �س���ن املراهق���ة و�سكنت 

فيه���م عفاري���ت غريب���ة نزقة تدف���ع للتم���رد واإثارة 
ال�سكوك مبا كان �سائدا حولها من تقاليد وقناعات 

عامة.
لكنن���ا عل���ى العك����س م���ن الأجي���ال الت���ي دخل���ت 
مراهقته���ا بعد ثورة الرابع ع�سر من متوز 1958، 
تفتح���ت اأذهانن���ا يف و�س���ط يخلو تقريب���ًا من ذلك 
ال�ستقط���اب احلزبي ال�سديد ال���ذي �سهدته الفرة 
اأواخ���ر ع���ام 1963، فال�سراع���ات  الت���ي �سبق���ت 
العنيف���ة الت���ي غالب���ًا م���ا كان���ت ذات طاب���ع دموي 
مت�ساع���د يف حدت���ه وق�سوته ب���ني اآيديولوجيتني 
توؤمن���ان بالتغي���ر الث���وري العني���ف: ال�سيوعي���ة 
والعروبي���ة بكل فروعها، قد بلغ���ت اأوجها على يد 
اأح���د فروعه���ا: ح���زب البعث خ���الل ف���رة الت�سعة 
اأ�سه���ر الت���ي اأعقبت جن���اح انقالبه ي���وم 8 �سباط 
1963، وم���ا جلب���ه م���ن تعذي���ب و�سف���ك للدم���اء 
خل�سوم���ه جت���اوز بطبقات ذلك العن���ف الذي �ساد 

بعد ثورة 14 متوز.
كاأن تل���ك الفرة اأ�سبه ب���ربكان انطفاأت )ولكن اإىل 
حني( حمم���ه، فخلق مناخ���ًا ت�ساحليًا م���ع احلياة 
حولنا و�سمح لهذا اجليل الذي ي�سع اأول خطواته 
يف ع���امل الأفكار بطريق���ة تخلو من ق���وى اجلذب 
والتناف���ر ال�سيا�سي���ة الت���ي حتكم���ت يف احلي���اة 

الثقافية والجتماعية وال�سخ�سية.
ويف هذا املناخ اخلايل من الأخ الأكرب الذي يتدخل 
يف كل ما يفعله امل���رء مراهقًا كان اأم را�سدًا، بداأت 
تدخل بغ���داد الكثر من الكت���ب واملجالت الفكرية 
والأدبية. اأتذكر كيف كان لكتاب »الالمنتمي« الذي 
ا�ستعرته من اأحد زمالء املدر�سة تاأثر �سارخ على 
كل املنظومة الفكرية امل�سو�سة التي كانت ت�سكنني 
واأ�سكنها، ث���م جاءت روايات الب���ر كامو الثالث: 
الطاع���ون، والغريب وال�سقطة اأ�سبه بزلزال جديد 
فتح اأمامي بوابات جحي���م الأ�سئلة وال�سكوك، ثم 
ج���اءت رواي���ات �سارت���ر: ثالثي���ة دروب احلرية، 
وم�سرحيات���ه: الذب���اب والأيدي الق���ذرة واحللقة 
املفرغ���ة وغره���ا لتقذفن���ي م���ع العديد م���ن زمالء 
الدرا�سة يف ثانوية ج�سر دياىل بعيدًا عن ال�ساطئ 

اإىل عمق النهر اجلارف.
كان���ت ال�سن���ة العدادي���ة الأوىل م���ا ب���ني اأيل���ول 
رجع���ة  ل  حت���ول  نقط���ة   ،1965 ومت���وز   1964
منه���ا، اأخرجتن���ي م���ن كل تلك الأمني���ات امل�سركة 
التي جتم���ع اأغلبية الطالب: التف���وق يف الدرا�سة 
واحل�س���ول عل���ى قبول يف اإح���دى الكلي���ات التي 
جت���ذب اأغلب املتفوقني: الطب والهند�سة. بدل عن 
ذلك، اأ�سبحت قراءة الكتب غر املدر�سية هاج�سي 
الأول، بينم���ا اأ�سبحت املواد العلمية املقررة الأقل 

اهتمامًا.
تق���ع ثانوي���ة ج�س���ر دياىل بالق���رب م���ن م�ست�سفى 
التويث���ة التي ت�ستقبل امل�ساب���ني بال�سل فقط، قبل 
اأن تتحول اإىل مركز ع�سكري، وكان علي اأن اأذهب 
كل ي���وم م���ن الزعفراني���ة الأوىل اإليه���ا بالبا����س، 

حيث ت�ستغرق الرحلة فيه حوايل ع�سرين دقيقة.
كان الط���الب الذي���ن يتابع���ون درا�سته���م فيه���ا من 
اأبن���اء  بع�سه���م  الجتماعي���ة،  اخللفي���ات  �ست���ى 
مزارعني وفالحني واآخرون اأبناء موظفني وعمال 
و�سرطة. يف ال�ساحة الوا�سعة املغطاة بال�سمنت، 
يف ف���رات الراح���ة الق�س���رة ب���ني در����س واآخ���ر 

كان الطلب���ة من�سغل���ني بنقا�س���ات ح���ول اأف�سلي���ة 
العق���اد على طه ح�سني اأم العك����س، اأف�سلية ال�سعر 
العمودي على ال�سعر احلر، اأف�سلية د�ستويف�سكي 

على تول�ستوي.
كان عل���ي اأن اأجته���د اأك���رث للحاق برك���ب زمالئي، 
وم���ع وجود مكتب���ة حملية اأنيق���ة و�سديدة الهدوء 
بالق���رب من املدر�س���ة، ت�سمح بالق���راءة يف قاعتها 
فق���ط للكتب الن���ادرة، رح���ت اأق�سي �ساع���ات فيها 
بعد انته���اء الدرا�سة لقراءة فرويد الذي ظل ا�سمه 
يردد. وهناك قراأت كتابه حما�سرات يف التحليل 
النف�سي، وتف�سر الأحالم، ترجمها )على الأغلب( 

الدكتور م�سطفى �سويف.
ل اأتذكر كي���ف دخل الروائي���ون الرو�س اإىل غرفة 
نوم���ي يف بيتن���ا احلكوم���ي الوا�س���ع: ل ب���د اأن 
ا�ستع���رت بع�سه���ا من املكتب���ة املحلي���ة: اجلرمية 
والعق���اب والإخوة كرام���ازوف برجمة الأخوين 
ف���وؤاد و�سهي���ل اأي���وب )على م���ا اأظن( قب���ل �سدور 
ترجمة �سامي الدروب���ي لكل اأعمال د�ستويف�سكي، 
ث���م ج���اءت رواي���ة تول�ست���وي: احل���رب وال�سلم، 
وجمموع���ة من ق�س����س ت�سيخوف الت���ي جعلتني 
الق�س���ة  ا�سم���ه  اأدبي���ًا  �سنف���ًا  هن���اك  اأن  اأع���رف 
الق�س���رة، وبطل من هذا الزم���ان للرمانتوف ثم 

بع����س من رواي���ات لبو�سكني وغوغ���ول من بينها 
ابن���ة ال�ساب���ط والرواح امليت���ة، ول اأع���رف كيف 
دخ���ل يوج���ني يون�سك���و و�سموئيل بيكي���ت حيز 

ين مب�سرح الالمعقول اأو العبث. اأفكاري مب�سرَّ
اأتذك���ر كن���ت اأق�سي العطالت الطويل���ة �سجينًا يف 
غرفت���ي مع ه���ذا الك���م املتن���وع الهائل م���ن الكتب 
الأدبي���ة، ومعه���ا متكن���ت م���ن كتابة ما يق���رب من 
ثمان ق�س����س ق�سرة وم�سرحي���ة تتبع خطوات 

م�سرح العبث عنوانها: »الدمية تتحرك«.
ل ب���ّد م���ن اإ�سافة عامل مه���م يف ه���ذا الإقبال على 
الق���راءة والتفاعل مع زمالء ال�سف، قدوم ال�ساعر 
الراحل حممود الريفي منفيًا من بغداد ليدّر�س يف 
ثانويتن���ا عامًا واحدًا. ول بد اأن تكون لهذه ال�سنة 
الوحي���دة الت���ي عمل فيه���ا تاأثر كبر عل���ى م�سار 

حياتي بالكامل.
كان الريف���ي اأحد املدر�س���ني الذين ق�س���وا �سهورا 
عدي���دة يف ال�سجن بع���د انقالب 8 �سب���اط 1963، 
ول ب���د اأنه كان يف حالة ياأ�س م���ن �سيا�سة احلزب 
ال�سيوع���ي الت���ي �سبق���ت النق���الب الدم���وي، وما 
اآل اإلي���ه م�س���ر ع���دد كب���ر م���ن خ���رة املثقف���ني 

والكادمييني العراقيني.
كان مدر����س العربي���ة حري�س���ًا اأك���رث عل���ى حتفيز 

لؤي عبد االله:
الرواية الناجحة هي التي تجعلنا أشخاصًا 

آخرين عند االنتهاء منها
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طالب���ه عل���ى البح���ث والق���راءة ولذل���ك �ساعد يف 
تنظي���م جل�س���ة اأ�سبوعي���ة تعق���ب انته���اء الدرا�سة 
الراغب���ني  الط���الب  عل���ى  ن�سو�سن���ا  لق���راءة 

بامل�ساهمة.
رمبا هو م���ن دون اأن يعلم حفز العديد منا للكتابة 
وامل�ساركة باإ�س���دار الن�سرة الأدبية ال�سهرية التي 
تعلَّق على جدار بجانب غرفة املدير مغطاة بزجاج 

يف الهواء الطلق.
لق���د كان مبثابة اأب روح���ي يل ولعدد من زمالئي، 
ول ب���د اأن مغادرت���ه املدر�سة �سريع���ًا كان لها تاأثر 
�سلبي علينا، فح�سوره كان مينحنا �سعورًا بالثقة 
وج���راأة يف التعبر و�سالبة لالأر����س اله�سة التي 

كنا نخطو عليها.
اأخرًا، كان لل�سينما اأثرها الإ�سايف، خ�سو�سًا ما 
كانت تعر�سه قاعات ال�سينما احلديثة مثل اخلّيام 
وغرناط���ة وباب���ل والن�سر من اأف���الم نوعية، مثل 
زورب���ا، وطري���ق ال�سدم���ات، وبيكي���ت، واحلرب 
وال�سل���م، وهاملت بالن�سخ���ة الرو�سية، وع�سرات 
غره���ا. ومل يكن بالإم���كان الذه���اب اإىل بغداد اإل 
باله���روب من املدر�س���ة وال�سفر بالبا����س اإىل باب 

ال�سرقي.
يق���ول توما����س مان )يف م���كان م���ا( اإن الن�سان ل 
يعي�س حياته فقط بل حي���اة جيله وع�سره اأي�سًا. 
األتف���ت اإىل ال���وراء يح�س���رن ه���ذا  والآن ح���ني 
ال�س���وؤال: م���اذا ل���و مل يح���دث انق���الب 18 ت�سرين 
الث���ان 1964؟ وم���اذا لو مل يطلق �س���راح ال�ساعر 
حمم���ود الريفي ويق�س���ى عن بغ���داد، ليدّر�س يف 
ثانوية �سبه مدينية و�سبه قروية ت�ستغرق الرحلة 
يف البا����س منها اإىل بغداد اأك���رث من �ساعة؟ وماذا 
لو ذهب���ت اإىل مدر�سة يف بغ���داد مثلما كان يرغب 
اأب���ي؟ وم���اذا لو مل األت���ق بتلك النخب���ة الالمعة من 
الط���الب ال���ذي فتحوا يل ع���وامل مل اأك���ن اأظن اأنها 

موجودة قط؟
وماذا حدث لك بعد هزمية حزيران؟

– ترك���ت حرب ال�ستة اأي���ام اأثرًا ما زال باقيًا حتى 
يومنا هذا، وغرت متاما م�سار احلياة ال�سيا�سية 
والثقافي���ة والقت�سادي���ة يف العدي���د م���ن البلدان 
العربي���ة. لعل التاأثر علي وعل���ى الكثر من اأبناء 
جيل���ي ت�س���كل يف هيئ���ة قناع���ة ب�س���رورة تغي���ر 
الأنظم���ة، و�سرورة تبن���ي املارك�سي���ة- اللينينية 

كو�سفة �سحرية تنقلنا اإىل الفردو�س املوعود.
ه���ذا املوق���ف تبنت���ه العدي���د م���ن احل���ركات ذات 
التوج���ه العروبي مث���ل اجلبهة ال�سعبي���ة لتحرير 
فل�سط���ني واأطراف يف حزب البع���ث داخل العراق 

و�سوريا ورمبا الأردن ولبنان.
اأ�سب���ه بخ���روج العفري���ت ال���ذي  كان���ت الهزمي���ة 
اأغل���ق النبي �سليمان عليه داخ���ل قارورة من اآلف 
ال�سن���وات على الكث���ر من اأبناء جيل���ي امل�ستقلني 
حزبي���ًا. ولع���ل التح���ول يف اجت���اه الق���راءة نحو 
الأدبي���ات املارك�سية الكال�سيكي���ة هو اأهم انعطافة 
يل خ���الل ال�سن���وات الت���ي اأعقب���ت حزي���ران 67 
وحت���ى خروج���ي م���ن الع���راق يف ت�سري���ن الأول 

1976 اإىل اجلزائر.
بعد تخرجي من اجلامعة عام 1970 واأداء اخلدمة 
الإلزامي���ة برتبة جندي، ُعينت مدر�سا للريا�سيات 
يف ثانوي���ة العطيفي���ة التي �س���اءت امل�سادفات اأن 

تبعد عن بيتي حوايل كيلومر واحد.
اأتذك���ر كيف اأ�سبح���ت الكتب واملج���الت الفل�سفية 
والقت�سادي���ة والثقافي���ة ذات املنح���ى املارك�س���ي 
ه���ي العالمة الفارق���ة يف قراءاتي: معظم ما ترجم 
م���ن اأعمال مارك����س مثل راأ�س امل���ال ومطوطات 
1844 و�س���د دوهرن���غ كانت متوافرة ل���دى بّناي 
ال���ذي بداأ بائع���ا للكتب على الر�سي���ف ليت�سع بعد 
ذل���ك في�س���ري مكتب���ة هائل���ة يف الب���اب ال�سرقي، 
وعلى الط���رف الآخر اأمام ن�سب ج���واد �سليم كان 
هناك ك�س���ك لبيع الكتب واملجالت الثقافية القادمة 
من لبنان مثل الطري���ق ودرا�سات عربية وغرها. 
اأما مت���ارات لين���ني ذات اللون الأحم���ر باأغلفتها 
ال�سميك���ة فكانت جزءا اأ�سا�سيا من القراءة. جاءت 
موج���ة الكتب الأخ���رى ملفكري���ن مارك�سيني كانت 

تعدهم الأحزاب ال�سيوعية الدائرة يف فلك الحتاد 
ال�سوفيات���ي ب� »املنحرفني« هّبة هواء نقي �ساعدت 
عل���ى خل���ق تيار ي�س���اري متفتح ي�سم ع���ددا كبرا 
م���ن ال�سباب جنبا اإىل جنب م���ع احلزب ال�سيوعي 
ال���ذي كان من�سغال يف التفاو�س م���ع حزب البعث 
)اليمين���ي( ال�سغر الذي جاء للتو اإىل احلكم عرب 

انقالبني متتابعني يف 17 و30 متوز 1968.
من ب���ني اأ�سم���اء املفكري���ن الذي���ن اجنذب���ت اإليهم 
بغ���داد كتب���ه  اإذ و�سل���ت  غ���ارودي،  كان روجي���ه 
الثالث���ة: مارك�سي���ة الق���رن الع�سري���ن واملنعط���ف 
الكب���ر وواقعية بال �سف���اف، اإ�سافة اإىل درا�سات 
اقت�سادي���ة اأخ���رى اأبرزه���ا م���ا قدم���ه القت�سادي 
املرك���ز  ح���ول  ونظريت���ه  اأم���ني  �سم���ر  امل�س���ري 
واملحي���ط )اعتربه املنظ���رون الر�سميون حتريفيا 
يتعار����س مع نظري���ة الطري���ق الالراأ�سمايل الذي 
�سيق���ود لال�سراكية عرب الأح���زاب البورجوازية 

ال�سغرة الوطنية(.
خالل تلك ال�سنوات كنت األتقي بعدد من الأ�سدقاء 
الذين جتمعني به���م اهتمامات وتطلعات م�سركة 
كل ي���وم خمي����س يف اإح���دى حان���ات �س���ارع اأب���و 
نوؤا�س، اأبرزها فندق �سرجون، وهناك يف حديقته 
الف�سيحة، كنا نناق�س كل اأ�سبوع موا�سيع متلفة 
يف �ستى املج���الت الثقافية. كان���ت تلك اجلل�سات 
ت�سبه كث���رًا املاأدبة الإفالطوني���ة فاخلمرة لأولئك 
ال�سب���اب و�سيلة لفك عق���دة األ�سنتهم ليتحدثوا عما 

قراأوه.
لع���ل ه���ذا التمايز الذي جع���ل من الع���راق ال�سوق 
احلقيقي���ة للكت���اب العرب���ي عائ���د اإىل حمدودي���ة 
احلي���اة الجتماعي���ة الت���ي نعي�سه���ا وم���ا اأق�سده 
بذلك ه���و حمدودية م�ساركة امل���راأة يف هذا املناخ 
الثق���ايف، على عك�س جمتمع���ات عربية اأخرى مثل 
�سوريا ولبن���ان وم�سر، ووجود القي���ود الفا�سلة 
ب���ني اجلن�سني م���ن بطرياركي���ة اإىل ع�سائرية اإىل 

دينية مبطنة.
لذل���ك كان هو�سن���ا بالقراءة يف الع���راق يحمل يف 
طيات���ه قدرا من الزدواجية يف اأعماقنا: بني تبني 
اأك���رث الأفكار حداث���ة من جانب، وم���ن جانب اآخر 

عي�س حياة عاطفية ونف�سية فقرة بغياب املراأة.
لقد اأبعدتن���ي تلك ال�سنوات عل���ى الرغم من غناها 
يف جمال الق���راءات وال�سداق���ات والتدري�س عما 
�سكنن���ي م���ن هو�س لكتاب���ة الق�س���ة الق�سرة قبل 
هزمي���ة حزيران، وكان �سف���ري اإىل اجلزائر نقطة 
حت���ول مهم���ة يف حيات���ي، اإذ بف�سل ذل���ك النتقال 
املفاج���ئ ال�سديد الختالف عما اعتدت عليه، عدت 

اإىل �سغفي القدمي: الكتابة الق�س�سية.
– كان���ت الريا�سي���ات بالن�سبة يل اأ�سب���ه باأحجية 
يثره���ا اأب���و اله���ول يف م�سرحي���ة �سوفوكلي����س 
»اأودي���ب« وَمن يف�سل يف حله���ا يق�سي عليه، لكنها 
يف الدرا�سة اجلامعية ت�سبح اأ�سبه بتمثيل رمزي 
)ع���رب الأرقام فقط( للواقع: حلركة الأج�سام حول 
حم���ور م���ا، حلرك���ة البن���دول املنتظم���ة، وللكثر 
م���ن الظواه���ر الطبيعي���ة والتطبيق���ات العملي���ة، 
لك���ن هن���اك حقال اآخر يق���وم على و�س���ع فر�سيات 
معاك�س���ة ملا ه���و متفق علي���ه م���ن دون برهان مثل 
فر�سي���ة اإقليد����س اخلام�س���ة: م���ن نقط���ة خ���ارج 
م�ستقي���م ميكن ر�سم م�ستقي���م واحد مواز له فقط. 
ومن هذه الفر�سية ا�ستطاع اأن يبني هند�سته التي 
اأخذت ا�سمه، لكن طاملا اأنها فر�سية مل ي�ستطع اأحد 
الربهن���ة على �سحته���ا اأو عدم �سحته���ا، فماذا لو 
نفين���ا هذه الفر�سية، و�سلمنا بوجود عدد ل متناٍه 
من خطوط موازية خلط واحد؟ هنا ن�ساأ ما يعرف 

بالهند�سة الال اإقليدية.
كي���ف ميك���ن العثور عل���ى ذلك اخلي���ط الرفيع بني 
الريا�سيات والفنون الأخ���رى مبا فيها فن الق�سة 

الق�سرة؟
العربية رمبا هي من اأكرث اللغات التي تتبع قواعد 
الريا�سيات، ولعلي وج���دت نف�سي منجذبًا اإليهما 
مع���ًا. لعل ال�سن���ة الرابعة يف ثانوي���ة ج�سر دياىل 
وم���ا رافقها من اأحداث وم�سادفات هي التي كانت 

وراء اجنذابي لالأدب بقوة.

ول اأ�ستبع���د اأن كنت �ساآخذ طريق���ًا اآخر لول تلك 
ال�سنة احلا�سمة يف حتديد م�سار حياتي.

¡ ان���ت من اولئك الذين يقراأون اكرث مما يكتبون، 
الذي���ن حت���دث عنه���م طه ح�س���ني م���رة.. ورغم قلة 
نتاج���ك، فان م���ا كتبت���ه – براأيي – غط���ى مرحلة 
مهمة م���ن م�سرتك ب���ل وم�س���رة الدب العراقي، 
اق���ول  النق���دي، ودعن���ي  لوعي���ك  ه���ل  �س���وؤايل.. 
ح�سا�سيت���ك النقدية كان���ت ال�سبب يف ان ل تقتحم 

قالع الكتابة وانت القادر على ذلك؟
���ل اأن اأكون هاوي���ًا يف كل جمال اأحبه،  – اأن���ا اأف�سّ
وكتابة الق�س���ة الق�سرة بالن�سب���ة يل ل تاأتي عن 
ق���رار �سخ�س���ي مثلما ه���و احلال مع كتاب���ة املقالة 
الت���ي ه���ي ن���وع م���ن البح���ث يف �س���وؤال ي�سغلني 
ب���ه  املتعلق���ة  العنا�س���ر  حتلي���ل  اإىل  ويدفعن���ي 

وال�ستغال على �سياغتها.
كتابة الق�سة الق�س���رة )واأظن اأن رواية كوميديا 
احل���ب الإلهي كتبت عل���ى �سكل �سال�س���ل متوازية 
ومتقاطع���ة م���ن الق�س����س الق�س���رة الت���ي ت�سبه 
حب���ات امل�سبح���ة يف تعاقبه���ا(، بالن�سب���ة يل مت���ر 
مبراحل عديدة قد ت�ستمر �سن���وات. فالفكرة تاأتي 
اأ�سبه بالعلقة التي تلت�سق يف املخيلة وتبقى تنمو 
لوحده���ا، وحني تكتمل هياأته���ا يكون دوري اأ�سبه 
بالو�سيط: الو�سيط الذي يقوم بتح�سر الأرواح 
اأو القابلة التي عليه���ا اأن تعمل امل�ستحيل لتحقيق 

الولدة ب�سكل �سليم.
بالطب���ع هذا املث���ال يحمل مبالغ���ة ومفارقة يف اآن 
واح���د: املبالغة تكم���ن يف تقليل اجلان���ب النقدي 
ال���ذي يظ���ل ير�س���د عملية ت�س���كل خي���وط الق�سة 
الق�سرة يف نقطة ما من راأ�سي. هذا اجلانب يظل 
حا�س���رًا مع���ي يف اأي م���كان اأذهب اإلي���ه، واأحيانا 
ا�سط���ر اإىل ت�سجيل مالحظات على الورق اأو على 
جه���از الت�سجيل ك���ي ل اأن�ساها. اأم���ا املفارقة فهي 
يف الكتاب���ة نف�سها. اأنا ل اأوؤمن مبا ي�سمى بنجاعة 
الكتابة الآلية الت���ي ب�سر بها موؤ�س�سو ال�سوريالية 
الأوائ���ل، ولذلك هم مل ينتجوا اأدبًا جنح يف البقاء 
ف���رة طويل���ة لكنهم زحزح���وا الأر����س التي نقف 
عليه���ا، ووف���روا قدرا اأكرب من احلري���ة لل�ساعر اأو 
القا����س اأو الروائ���ي اأو الر�س���ام. لذلك ف���اإن كتابة 
الق�س���ة نف�سه���ا اأق�س���ر بكث���ر م���ن الوق���ت ال���ذي 

ا�ستغرق ت�سكلها يف عدة م�ستويات بني الال�سعور 
وال�سع���ور. هناك ق�س�س ا�ستغرقت اأكرث من ع�سر 
�سن���وات حتى اكتملت يف داخل���ي. اجلملة الأوىل 
فيها قد ت�ستغرق اأ�سهر وهي املفتاح الذي يقود اإىل 

متاهتها ب�سالم.
اأنا ب�سكل ع���ام اأ�ستمتع بالق���راءة كثرا رمبا اأكرث 
م���ن الكتاب���ة، ولع���ل الأخ���رة ه���ي ثمرة م���ن ذلك 
التفاع���ل ب���ني م���ا اأقراأ، وم���ا اأ�ساه���د، وم���ا اأ�سمع، 
وم���ا ي�ستث���ره يف خل���دي م���ن اأف���كار وتاأوي���الت 

وا�ستطرادات.
اأعتق���د اأن النق���د رغم ما كتب عن���ك، مل ين�سفك اىل 
الن.. واأرى ان ذل���ك ي�سم���ل جمي���ع كّتابن���ا الذين 
اجربته���م الظ���روف ال�سيا�سي���ة القا�سي���ة ملغادرة 
العراق؟ فهل النقد �س���رورة ق�سوى لنتاج املبدع، 
طبع���ا بعيدا عن كتاب���ات الروي���ج والدعاية التي 

تنتمي ظلما اىل النقد؟
النقد مهم بالن�سبة للقارئ اأول، اأما بالن�سبة للكاتب 
فه���و ن���وع من لعب���ة ممتعة ب���ني الكات���ب والناقد. 
فالكتاب���ة الق�س�سية والروائية ه���ي تاأويل للواقع 
اأم���ا الكتابة النقدي���ة عن هذا العم���ل الق�س�سي اأو 
ذاك فه���ي تاأوي���ل عل���ى تاأوي���ل. وطامل���ا اأن جم���ال 
التاأوي���ل مفتوح ف���اإن الأعمال الأدبي���ة القابلة على 
تاأويالت متعددة هي القادرة باعتقادي على البقاء 
اأط���ول من غره���ا. الكتابات النقدي���ة مهمة جدًا ل 
للكات���ب فق���ط بل كذل���ك لالأعمال الأدبي���ة املتميزة، 
وم���ن دون وجود نقاد جادين وجمتهدين �ست�سيع 
هذه الأعم���ال و�سينطبق عليها املب���داأ القت�سادي 

القائل: العملة الزائفة تطرد العملة احلقيقية.
اكت�سف���ُت يف الكتاب���ة النقدي���ة نوع���ا م���ن ال���روح 
الع�سائري���ة يف العامل العربي فكل فريق من النقاد 
يف اأي بل���د من���ه مهت���م غالب���ًا بدرا�س���ة م���ا ين�سره 
مواطنوه���م اأكرث م���ن غرهم، وهذا عل���ى العك�س 
مما ن���راه يف اأمريكا الالتينية حيث اأن ال�ساعر اأو 
الروائ���ي اأو القا�س اأو الر�سام هو ابن هذه القارة 

قبل انتمائه اإىل اأحد بلدانها.
كتبَت روايت���ك )كوميديا احلب الله���ي( بعد اأكرث 
م���ن ثالث���ة عق���ود عل���ى كتاب���ة الق�س���ة الق�سرة، 
هل فا�س���ت عليك تاأمالت���ك اإىل درج���ة انك وجدت 
ب���كل  احلي���اة  لتمث���ل  ال�سبي���ل  ه���ي  الرواي���ة  ان 
تفا�سيله���ا..؟ وان���ت م���ن قلت م���رة:« لذل���ك ل اأجد 
اأن هن���اك فرقا بني الق�س���ة والرواي���ة اإل بكونهما 
معين���ة  عنا�س���ر  يف  ي�س���ركان  اأدبي���ني  �سنف���ني 

ويختلفان يف عنا�سر اأخرى«؟
– رمب���ا تنطب���ق طريق���ة كتاب���ة الق�س���ة الق�سرة 
بالن�سب���ة يل عل���ى الرواي���ة اأي�سًا. الف���ارق هو يف 
عدد الثيمات الت���ي ت�سبه املحركات لكال ال�سنفني. 
الق�س���ة ل حتتم���ل اإل ثيم���ة واح���دة، تت�سعب مثل 
ال�سراي���ني يف متنها، اأما الرواي���ة فهي تعالج عددًا 
م���ن الثيمات تتوازى وتتقاط���ع يف ما بينها داخل 
ن�سيجه���ا. يف كال الن�س���ني املبداأ واح���د: ل توجد 
جمل���ة واحدة ميك���ن حذفها م���ن اأي منهما. الق�سة 
الق�س���رة اأق���رب لل�سوناتا يف بنائه���ا يف حني اأن 
الرواي���ة اأق���رب اإىل ال�سيمفوني���ة يف تناميها ويف 
تنقله���ا م���ا ب���ني احل���ركات البطيئ���ة واملتو�سط���ة 

وال�سريعة.
مقيا����س جن���اح ه���ذه الرواي���ة اأو تلك ه���و قدرتها 
عل���ى �سد القارئ مث���ل عمل �سيمف���ون بارع حتى 
اآخ���ر جمل���ة مو�سيقي���ة في���ه، ومقاب���ل ذل���ك متن���ح 
الرواي���ة متعة فكرية وح�سي���ة وعاطفية غر قابلة 

للتعوي�س باأي �سنف اأدبي اأو فني اآخر.
الرواي���ة الناجح���ة متام���ا هي تل���ك الت���ي جتعلنا 

اأ�سخا�سًا اآخرين عند النتهاء منها. �سخا�س اأ�س
غ���ر اأن للق�س���ة الق�س���رة املتمي���زة الق���درة على 
اإغ���راء الق���ارئ لقراءته���ا ب���ني الفين���ة والأخ���رى، 
فهو بالع���ودة اإليها كاأنه ي�ستم���ع اأكرث من مرة اإىل 
�سوناتا ق�سرة لديبو�سي اأو �سوبان. اإعادة قراءة 
ق�س�س كتبه���ا ت�سيخوف وف���وؤاد التكريل وحممد 
خ�س���ر وولي���ام تريف���ور وبورخي����س واآخري���ن 
م���ن وق���ت اإىل اآخر متنحن���ي دائما متع���ة متجددة 

واكت�سافات جديدة بني �سطورها.
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إبتسام يوسف الطاهر

منذ العنوان �سعرت ان املو�سوع اأو ثيمة الرواية 
لعالق���ة لها بالكوميديا، وكوميدي���ا الله لبد انها 
�ستك���ون من الك���وارث التي تثر الأ�س���ى اأكرث من 
ال�سح���ك رمب���ا. لكن احل���ب اللهي ه���و ذلك احلب 
الذي تق���وم عليه كل املحب���ات اي كل انواع احلب 
»احل���ب ح�سب ال�سويف ب���ن عربي ه���و ذلك الذي 
يقود اىل ح���ب الله..فاح���د ا�سماء الل���ه احل�سنى 
ه���و الغيور والتي تعني انه يغار من اي حب لغر 
ال���رب« هذا التف�س���ر او الروؤيا يوؤم���ن بها الكاتب 
عب���د الله وهو من املتعمق���ني يف درا�سة بن عربي 
واملعجبني ب�سخ�سيته وافكاره.«الرب خلق الب�سر 
لك���ي يعرف ذات���ه من خ���الل حبه���م وعبادتهم له«. 
لكن روؤيت���ي للغيور هي من احلر����س على حماية 
الخ���ر. وهناك تفا�سر عديدة للغرة كاأحد ا�سماء 
الل���ه احل�سنى منها الغرة عل���ى عباده من ارتكاب 

اخلطيئة.
تلك الثيمة هي التي ارادها الكاتب لروايته الوىل 
»الرواية مبنية على احل���ب بكل ا�سكاله« العاطفية 
واجلن�سية وحتى حب البطل عبدل للمال وال�سعي 
للغنى باأي طريقة. واراد الكاتب ان يربط الرواية 
اىل فكرة بن عربي وال�سماء اللهية فذكر باملقدمة 
ع���ن املمكنات وع���ن اخللق..ليخلق ه���و ا�سخا�س 
الرواي���ة، ليقودن���ا لدواخلهم ك���راوي وم�ساهد ملا 
يق���وم به اوؤلئ���ك ال�سخو����س. بل احيان���ا يت�سائل 
حاله حال الق���اريء عن �سبب اقدام عبدل اأو غره 

من البطال بفعل ما.
الكاتب منذ ال�سفحات الوىل، �س22، ق�سم ابطال 
الرواية لث���الث انواع هذا من خالل »و�سع النا�س 
يف ث���الث خان���ات من ال���ذكاء، الول ال���ذي يعي�س 
حلا�س���ره ويومه دون اللتف���ات للما�سي« ومافيه 
من �سور ما�ساوية رمب���ا او ذكريات موؤملة..وهذا 
م���ا جن���ده يف �سخ�سي���ة �سه���رزاد الطبيب���ة الت���ي 
هاج���رت اىل لن���دن لدرا�سة الط���ب، وماح�سل من 
ث���ورة �س���د املل���ك يف الع���راق، منعها م���ن العودة 
لوطنه���ا وه���ي ابن���ة اح���د رج���ال املل���ك املقربني. 
لتم�س���ي حياته���ا يف لن���دن وتن�سجم م���ع النكليز 
وحرك���ة الهيبز يف ال�ستين���ات. وحتى حني تاتيها 

قريبته���ا ب�سور قدمي���ة ل تذكر منها حت���ى ا�سماء 
زميالتها او املنا�سب���ة التي التقطت فيها ال�سورة. 
وياخذن���ا الكات���ب اىل تل���ك املرحل���ة ل���رنى كي���ف 
واج���ه العراقيون املهاجرين خ���رب ثورة 14 متوز 
ومرا�س���م الع���زاء الت���ي اقاموه���ا عل���ى روح امللك 
ال�س���اب وعائلت���ه. فالقليل من الروائي���ني تطرقوا 
ل�سخو����س تل���ك املرحلة. وق���د ا�سار الكات���ب »لقد 
ق���راأت كل ما يخ�س تلك املرحلة عن العراق ولندن 
وهذا اخذ مني �سنوات لألتقط بع�س ال�سور التي 

بنيت عليها بع�س اركان الرواية«.
ام���ا اخلان���ة الثانية م���ن ال���ذكاء فهي الت���ي يتمتع 
به���ا م���ن ل ين�سغل باملا�س���ي، واحلا�س���ر بالن�سبة 
لهم جم���رد حمط���ة او قط���ار ي�ستقلون���ه للو�سول 
اىل امل�ستقب���ل وحتقي���ق احالمه���م فيه..تتمثل يف 
�سخ�سي���ة عبدل الذي ر�سم���ت �سورته منذ البداية 
عل���ى النتهازي���ة وال�سرق���ات ال�سغ���رة لتحقي���ق 
حلم���ه بالغنى والرثاء باأي���ة و�سيلة، ومل يوؤثر فيه 
عق���اب وال���ده له بتغي���ر ا�سم���ه من عب���د الوهاب 
اىل )عب���دل(. ويوا�سل نهمه ل���كل الفر�س املتاحة 
للغنى. ومن خالله يحك���ي الكاتب عن �سريحة من 
املغرب���ني يف لن���دن مم���ن ا�ستغلت قوان���ني البلد 
للتحاي���ل واحل�س���ول على امل���ال. في�ستغ���ل عناية 
الدول���ة باملعاقني ج�سديا ويفتع���ل حادثا ب�سيارته 
للح�س���ول على اق�س���ى املعون���ات. وي�ستغل طيبة 
عب���د ال���روؤوف �سديق���ه لي�سري عق���ارات وامالك 
باإ�سم���ه، ولك�سب ذل���ك ال�سديق ي�ستغ���ل �سفر الم 
وي�سحي بكلية ولده املعاق ويتربع بها لإبنة عبد 
ال���روؤوف املري�سة..والغاي���ة لي�ست انق���اذ الطفلة 

بقدر ماهي لربط عبد الروؤوف بتلك الت�سحية.
اما اخلانة الثالثة م���ن الذكاء، امل�ستجيب للما�سي 
ويجع���ل الروائيني ه���م اكرث الذي���ن تنطبق عليهم 
تلك احلالة »حركتهم �سوب املا�سي �سبيهة بحركة 
فرا����س العث �سوب النار« ����س22 وهنا يخلق لنا 
�سخ�سي���ة الكات���ب �سالح الذي نتطل���ع ملا�سيه من 
خ���الل العمل الروائ���ي الول الذي يحاول اجنازه 
من ذكريات���ه مع رفاقه الي�ساري���ني وحبه وزواجه 
م���ن �سلمى املراأة املتح���ررة الثورية والتي يقب�س 

عليها �سرطة البعث امل�ستويل على ال�سلطة توا مع 
رفاقه���ا، فينج���و بنف�سه وي�ساف���ر اىل لندن لي�سمع 
الخب���ار الغ���ر موؤك���دة، عن اع���دام رفاق���ه ومنهم 
�سلم���ى والتي يجعلها بطل���ة روايته التي �سرع يف 
كتابتها با�س���م حياة..تنقذ على ي���د احد اجلالدين 
الذي يتخذها ع�سيقة وحتمل منه ثم بف�سله تهرب 

اىل لندن.
لكن���ه يعود ليق���ول »احلا�سر �سجن بن���اه املا�سي« 
�س159.. واحلقيق���ة ان الن�سان يرتبط باملا�سي 
اكرث..رمب���ا لأن املا�س���ي ل يخيف���ه ول ي�سب���ب له 
القل���ق لأن���ه وىل وانتهى..ق���د ت�سب���ب ل���ه بع����س 
املواق���ف الن���دم او الرغب���ة يف تغي���ر م�سر تلك 
اللحظ���ات املا�سية ب�)ل���و( والكث���ر ي�ستعذب تلك 
ت م�ساج���ع الن���دم واحللم.  الكلم���ة حت���ى ل���و ق�سّ
فمعظم �سخو�س الرواية ت�سحبهم خيوط املا�سي 
دون ارادته���م فعب���دل يبق���ى ا�س���ر غ�س���ب الوالد 
من���ه. و�سه���رزاد ي�سده���ا �سالح ال���ذي ترتبط معه 
بعالقة عاطفية بعد وفاة زوجها النكليزي �ستيفن 
ومرورها بتجارب عديدة مع انكليز، فهو ميثل لها 
املا�س���ي يف وط���ن ل تذكر منه الكث���ر، بالرغم من 
اعرا����س ابنته���ا عليه ونفورها من���ه بل واليقاع 
بينهما للتخل�س منه مع انها اأي البنة مل تعر�س 

على عالقات امها ال�سابقة.
جنح الكاتب يف لغته ال�سهل���ة وال�سل�سة بتوظيف 
التاري���خ وبع����س ق�س�س���ه يف الرواي���ة كم���ا يف 
حكاي���ة اب���ن الق���ارح م���ن ر�سال���ة الغف���ران لأب���ي 

الع���الء املع���ري. اب���ن القارح بع���د وفات���ه وذهابه 
للجن���ة يكت�سف ان كل من التقاه���م هناك قد فقدوا 
ذاكرته���م ويتمتعون بنعمة الن�سيان. بينما من هم 
يف اجلحيم ذاكرتهم متوقدة وحادة �س33. ي�سبه 
الكاتب حالة الن�سيان التي تعي�سها �سهرزاد، وهي 
تت�سف���ح الب���وم ال�سور الت���ي زودتها ب���ه قريبتها 
بي���داء زوج���ة عبدل، مب���ن ه���م يف اجلنة..كما لو 
ان���ه اراد ان يقول ان اوربا هي اجلنة فال باأ�س من 

ن�سيان جحيم الوطن!
الكات���ب ل���وؤي عب���د الله وا�س���ع الط���الع وثقافته 
متنوع���ة فق���د ا�ستخ���دم اهتمامه بالف���ن الت�سكيلي 
ومعرفت���ه به يف الرواية من خ���الل حتليله للوحة 
�سي���زان وا�سقاطه���ا على طريقة �سال���ح يف كتابته 

لروايته.
ق�سم الكاتب الرواية اىل عدة ف�سول واطلق عليها 
ا�سم���اء مع���ربة مث���ل )ازرار ملون���ة( و)تروي����س 
الغيوم(..لكن���ه يف الف�سول التالية جعل ا�سماءها 
اأو)�سال���ح  متاهته���ا(  يف  )بي���داء  مث���ل  مبا�س���رة 
وروايته( بينما كان بالم���كان ت�سمية هذا الف�سل 
ب�)رق�س���ة امل���وت( الت���ي ذكره���ا بني ثناي���ا احداث 
ذل���ك الف�سل، للحفاظ على وح���دة ا�سماء الف�سول 
وتناغمها. اما ف�سل ال�سماء اللهية فكان بالمكان 
الكتفاء بالف�س���ل الثان منها لي�سكل قفلة للرواية 
وق���د ذكر عنها يف املقدمة..ف���الول منها عن عالقة 
حم���ي الدين بن عربي ونظ���ام، مع جمالية الن�س، 

مل يكن له رابط بف�سول الرواية.

“كوميديا الحب اإللهي”

لكل كاتب اسلوبه في اختيار اللغة المكتوبة 
للعمل االبداعي سواء قصة او رواية او شعر وحتى 

المقالة.. كذلك لكل قاريء رؤياه وتصوره عن 
مايقرأه.. ومن رؤيتي كقارئة ساتحدث عن رواية 

القاص لؤي عبد االله )كوميديا الحب االلهي(.
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سعد هادي

تتخلص شخصيات رواية لؤي عبد اإلله 
»كوميديا الحب اإللهي« )دار المدى( 
من سلطة المكان، لكنها ال تستطيع 
التخلص من ماضيها. إنها رغم الفروق 

واالستثناءات، أسيرة لتشابكاته 
وتداعياته. المكان البعيد يرسل رسائله 
دائمًا وهي مشحونة باأللم والسخط 

والمأساة. عبدل مثاًل: اللص منذ طفولته 
والبرغماتي، عاشق المال الذي يذهب 
إلى لندن بعدما يسمع حوارًا بين رجلين 

يشيد أحدهما بالضمان االجتماعي 
هناك. لكّن عبدل سيعيش أربع سنوات 

فقط مع زوجته اإلنكليزية ويطلقها 
حالما يصله جواز السفر بالبريد. ويعود 

ليتزوج من خطيبته العراقية بيداء، 
الفتاة الخجولة التي تأتي من بغداد بكل 
خواص الزوجة التقليدية: ماكينة لإلنجاب 

والطبخ. وهي تأتي لقريبتها شهرزاد 
بدفتر ذكرياتها وصورها من بغداد، 

لتوقظ فيها مشاهد من ماض حاولت 
نسيانه.

�سهرزاد ابن���ة الأ�ستقراطية الت���ي در�ست الطب وظلت 
تب���ّدل ع�ساقه���ا، وكان والدها يعمل م���ع العائلة املالكة 
قب���ل انق���الب 14 مت���وز 1958، ت�سرب���ت اإليه���ا رائحة 
األيفة وغريبة من الدفر. فربغم انطفاء مالمح املا�سي 
من ذاكرتها، ظل���ت تلك الرائحة تهب اأحيانًا يف روحها 
لتركه���ا يف دوار خفي���ف. كم���ا اأيق���ظ ظه���ور بي���داء 
املفاجئ فيها �سع���ورًا بالنتماء اإىل بقعة ما من العامل. 
وع���رب ال�سور التي جلبتها بي���داء، كانت �سهرزاد تتبع 
اأق���دار اأولئ���ك الذين تركته���م وراءها. �ساأل���ت مثاًل عن 
مغن �س���اب �سعد جنمه قبل مغادرته���ا: ناظم الغزايل. 

فرد عليها عبدل �ساحكًا: »لقد مات منذ قرن«.
اأما ع�سيقه���ا �سالح الذي يهرب من الع���راق بعدما عقد 
قران���ه على امراأة تنتمي اإىل الي�سار، وقّرر ال�سفر معها 
اإىل لن���دن يف �سه���ر ع�س���ل، فيهرب وحده م���ن ال�سرطة 
التي تداهم بيته هن���اك... ثم ين�سغل بكتابة رواية عن 
املا�س���ي، جاءته فكرتها عندما كان يطوف مع احل�سود 
حول اجلث���ث ال�14 املعلقة يف �ساح���ة التحرير يف 22 
�سباط )فرباير( 1969 بعد اإدانة اأ�سحابها بالتج�ّس�س 
يف ال�سهور الأوىل من ا�ستيالء البعثيني على ال�سلطة.

اأ�سل���وب الرواية ال���ذي ي�ستعر خ�سائ�س���ه الفنية من 
اأ�سلوب �سيزان يف الر�سم، يركز على �سرد الأحداث من 

مواقع زمنية متلفة، باإدماج �سوتي الراوي والبطل 
وتفريقهما، مثل اآلتني مو�سيقيتني، تتحدان وتفرقان 
عل���ى امت���داد زمن املقطوع���ة. ثمة رواي���ة اأخرى داخل 
الرواية، وف�سول تعيد حكاية �سلمى التي كادت تكون 
زوجت���ه عرب �سخ�سي���ة حياة التي تتح���ول اإىل ع�سيقة 
للم�س���وؤول الأمن���ي الكب���ر ال���ذي ي�سمي���ه »املبدع« يف 
اإ�س���ارة ملغزة و�ساخرة اإىل اأّنه هو الذي ابتكر الطوق 
احلدي���دي ال�سارم الذي عا����س العراق داخله لأكرث من 
30 عام���ًا. بف�سل ذلك اخل���وف املتغلغل يف الهواء عرب 
تاأ�سي�س���ه للقلعة )اأو �سجن ق�س���ر النهاية ال�سهر وهو 
املعتق���ل ال���ذي كان م�سرح���ًا لت�سفي���ة خ�س���وم النظام 
اجلدي���د(، متك���ن الزعي���م ووزراوؤه من التمت���ع باأمان 
مطل���ق، وكذلك النا�س ما دام���وا من�سرفني اإىل حياتهم 

اخلا�سة!
ويف الرواي���ة، ت�س���ر حكاية حي���اة/ �سلم���ى مبوازاة 
احلكاي���ات الأخ���رى م���ن دون اأن تتالقى. اإّنه���ا حكاية 
متخيل���ة اأع���اد �سالح تاأليفه���ا يف روايت���ه داخل رواية 
متخيل���ة اأخ���رى اأك���رث ات�ساع���ًا وتداخاًل، �س���رد يناظر 
�س���ردًا ون�سيج م���ن ال�ستع���ارات التاريخية والتحوير 
ولعب���ة اإمت���اع يتمكن منها ل���وؤي عبد الإل���ه. اإن روايته 
تق���رب من التاريخ ع���رب »ذاكرات« حت���اول اأن تك�سف 

ع���ن ما�سيها. لكن ه���ذا املا�سي يع���اد اإنتاجه ثانية يف 
رواي���ة اأخرى، يكتبه���ا �سالح بدًل عن���ه... اأو ي�ستعر 
وجهه داخل الرواية الأ�سلية، قناعًا يجرده من هيمنته 
املطلق���ة على الن�س. جتاور وخطوط متوازية ل تلبث 
اأن تنته���ي بتدمر الرواي���ة الداخلية، وتوا�سل الإطار 
الروائ���ي الأ�سا�سي: �سهرزاد مت���ّزق املخطوطة بعد اأن 
تكت�س���ف عالقت���ه ببي���داء. وبي���داء حترق �س���ور ابنها 
املري����س ور�سائ���ل اأبيه���ا وتهي���م يف �س���وارع لندن... 
وثمة اإ�س���ارات يف الروايتني الأ�سا�سية والداخلية اإىل 

اأّنها �ستموت حتت عجالت املرو مثل اأنا كارنينا.
عل���ى اجلان���ب الآخ���ر، هن���اك دائم���ًا كوابي����س تط���ارد 
�سخ�سي���ات الرواي���ة، كوابي����س طويل���ة يراق���ب فيه���ا 
احلاملون ذواتهم يف حلظات رعب و�سهوة واكت�ساف، 
عرب���ي  اب���ن  للما�س���ي...  ا�ستع���ادة  م���ا  ب�س���كل  ه���ي 
املت�س���ّوف املع���روف ال���ذي يقحمه املوؤل���ف يف م�ساهد 
اعرا�سي���ة داخل الرواية، ليبحث ب���ني �سوؤال يوؤرقه: 
ه���ل هناك بع���ث للحيوانات يف الع���امل الآخر؟ يكت�سف 
يف ال�سفح���ات الأخ���رة وه���م اللحظ���ة املعي�سة: نحن 
ل�سنا �س���وى حم�س ظالل للذات الإلهي���ة، حيث ُك�سيت 
اأعي���ان املمكنات بثي���اب الوجود، ودفع���ت �سوب عامل 

ال�سهادة اإىل حني، لكنها لن ترك وراءها اأي اأثر.

لؤي عبد اإلله:
عن ماض ال خالص منه



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

عبد العزيز الزم

التعريف بهذه القصة القصيرة لالديب 
المغترب لؤي عبد اإلله يشير الى إن تاريخ 
صدروها هو في 31 تشرين االول من عام 

2014. لكن الزمن السردي يتحدد في كلمة 
ظرفية هي “ ذاك “. العنوان ال يشير الى 
ماهية “ ذاك “ لكنه يدعونا لقراءة العمل 
كي نتعرف على الزمن المقصود. إن هذه 
الكلمة ال تشير الى الزمن فقط بل الى “ 

حالمون “ ايضا،

ول تتوقف عند حدود الإ�سارة، لكنها تخلق امامنا مع�سلة 
تتعل���ق بهوية احللم الذي يرجتله احلاملون وتطلق ا�سئلة 
لي�س م���ن املوؤكد ان جتي���ب عليها الق�سة بع���د قراءتها من 
مث���ل: من هم احلاملون؟ ومل���اذا هم حاملون يف ذاك الزمان؟ 
وه���ل ه���م غ���ر قادري���ن عل���ى احلل���م يف الزم���ن الراهن؟ 
واإن مار�س���وا احلل���م اليوم فه���ل احالمهم ت�سب���ه احالمهم 
يف ذاك الزم���ن؟ م���ن املمك���ن البحث عن اجاب���ات عن هذه 
ال�سئلة يف ج���وف الق�سة وجمرياتها لك���ن تلك الإجابات 
�ستظ���ل حم���دودة وت�ستف���ز اجاب���ات اأخ���رى ت�ستقر خلف 
احلقائ���ق التي متثله���ا الأحداث. وهكذا ت���ربز واحدة من 
تل���ك الإجابات )ورمبا تكون الأبرزعلى الطالق( م�ستندة 
عل���ى حقيقة ان الكاتب لوؤي عبد الإل���ه ا�ستطاع نقل ثيمته 
املحلي���ة اىل ثيم���ة عاملي���ة. الق�س���ة ترك���ز عل���ى واحد من 
مكوناته���ا وه���و ال�سراع دون اإهمال العن�س���ر املهم الآخر 
املتثمل بال�سخ�سي���ات. اما الزمان واملكان فياأتيان لتعزيز 
الج���واء الدرامية التي تبثه���ا ال�سخ�سيات يف �سراعاتها 
متع���ددة ال�سور. اإن تركيز الهتم���ام على عن�سر ال�سراع 
جعله يتم���دد يف اجتاهات �ست���ى. فال�سخ�سي���ة الذكورية 
الرئي�سة التي جهد الكاتب على ر�سم ا�سعاعها بعناية فائقة 
وا�سع���ا على ن���ار هادئة م�س���ادر تكونه���ا وتبلور�سفاتها 
الت���ي و�سعته���ا يف ال�س���ورة النهائية.ا�ستخ���دم الكات���ب 
و�سائل تعريف ب�سخ�سي���ة “ا�سعد” الفل�سطيني م�ستمدة 
املوق���ف  اأهمه���ا،  واملو�سوعي���ة  الذاتي���ة  مفرداته���ا  م���ن 
وثانيهم���ا امل���كان وثالثهما ال�س���راع الرئي�س���ي وال�سراع 
الثانوي، فاأ�سع���د �ساب فل�سطيني التح���ق باملقاومة يافعا 
وي�سك���ن موؤقت���ا يف وه���ران اجلزائرية م���ع جمموعة من 
طلب���ة العل���م امل�سرقي���ني. لك���ن امل���كان البعي���د ع���ن �ساحة 
ال�س���راع �سد من اغت�س���ب الوطن مل مينع���ه من ممار�سة 
واجبه عرب النتق���ال املفاجئ اىل فل�سطني ولبنان ملقارعة 

املغت�س���ب بعد ان اكت�سب اخل���ربة القتالية الالزمة كخبر 
يف الأ�سلحة الثقيلة. علينا ان نالحظ ان الطابع الن�سان 
لل�س���راع قد تغلب على الطاب���ع ال�سيا�سي، فهذا الأخر قد 
و�س���ع يف زاوية غر بارزة رغم و�س���وح املظهر اخلا�س 
به باعتب���ار اإن ا�سعدا هومنا�س���ل فل�سطيني ميتلك ق�سية 
مت�س �سعبا تعر�س للعدوان واغت�سبت ار�سه. لذلك ميتد 
ال�سراع نحو ب���وؤرة ان�سانية متاأججة ممثلة يف �سخ�سية 
ال�س���اردة وه���ي العا�سق���ة اجلزائرية. فه���ذه ال�سخ�سية ل 
متتلك دورا يف الن�ساط الكفاحي الذي ميار�سه “ ا�سعد”. 
اإنه���ا فق���ط تعي�س نوب���ة طاغية م���ن نوبات الهي���ام باأ�سعد 
ال���ذي ل يتج���اوب معه���ا ب���ذات امل�ست���وى بل وحت���ى باأي 
م�ستوى خ���ارج حدود ال�سداقة معه���ا. مل يكن ا�سعد قليل 
الإكراث مب���ا تعي�سه ال�ساردة العا�سق���ة من �سراع ثنائي 
الجتاه. فهو يعلم انها تعي�س �سراعا عاطفيا معه من جهة 
و�سراعا اآخر مع نف�سها. وت�سّرف هو على وفق ذلك يريد 

م�ساعدتها على التخل�س من �سباكه.
تتط���ور �سخ�سية ا�سعد وتنمو يف ظل نوعني من الأجواء 
ال�سلمي���ة  والج���واء  الكفاحي���ة  القتالي���ة  الج���واء  هم���ا 
وق���د ع���ززت الق�سة ه���ذه احلقيقة من خالل ث���الث �سفات 
ل�سخ�سية “ا�سعد” هي اتقانه ل�ستخدام ال�سلحة الثقيلة 
وغارات���ه املفاجئة البطولية على الع���دو ومن ناحية ثانيه 
اتقانة حت�سر القه���وة الركية بالهيل وهي حركة تنتمي 
اىل اأج���واء ال�س���الم والثالث���ة ه���ي �سجاي���اه ال�سخ�سي���ة 
املتمثلة يف تقدمي اخلدمات اىل ا�سدقائه وتوا�سعه اجلم. 
فبني حي���اة بطولية يف ال�سلم وحي���اة بطولية يف احلرب 
توا�س���ل �سخ�سي���ة “ ا�سع���د” تكونه���ا حت���ى تتحول اىل 
رم���ٍز �ساٍم يقف يف مكان اعلى من امل���كان الذي ي�ستقر فيه 
الب�سر بقيمه الن�سانية الإعتيادية. تن�سحب هذه النتيجة 
الأخرة على حي���اة ال�سخ�سية الن�سوي���ة الرئي�سة اي�سا، 
وهي ال�س���اردة، العا�سقة اجلزائرية التي نعلم منها جميع 
تفا�سيل حياة “ ا�سعد” لكنها تعان من �سراعها اخلا�س 
اي�سا فهي من جهة تريد اللت�ساق به حلد الذوبان يدفعها 
ع�سقه���ا الطاغي له. ومن جهة اأخ���رى متار�س �سراعا �سد 

نف�سه���ا �ساعي���ة لع���ادة توازنه���ا العاطف���ي والنف�سي بعد 
التحرر من هيمنة �سخ�سية ا�سعد عليها.

اإن ه���ذا الت���وزع يف اجتاه���ات ال�سراع هو ال���ذي يتحكم 
يف اخلارط���ة الت���ي اب���رزت ت�ساري����س اجل�س���م ال�سردي 
عل���ى امت���داد خم�س���ة كت���ل �سردي���ة �سبق���ت كتل���ة �سردي���ة 
ختامي���ة حا�سمة ف�سلت عن املن بث���الث جنيمات. اإن هذا 
التخ�سي����س للق�س���م احلا�س���م من ال�س���رد قد ج���اء ب�سبب 
طبيع���ة وظيفت���ه وهي اإلق���اء ال�سوء الكا�س���ف على تغير 

جوهري لدى �سخ�سية ال�ساردة كما �سرنى.
تغل���ف الق�س���ة خطابه���ا ال�س���ردي ب���رداء �سف���اف وملون 
لتحقي���ق انزي���اح �سع���ري يوؤ�س����س لعالق���ة حميمي���ة م���ع 
املتلق���ي، فاجلزء رقم -1- يتكر�س لو�سف البيئة الب�سرية 
والتعليمي���ة التي �سم���ت “ ا�سعد”وال�ساردة ومعهم ح�سد 
م���ن امل�سرقيني يعي�س���ون يف اجلزائ���ر لغر����س الدرا�سة، 
و�سفته���م ال�ساردة بانهم “كالطي���ور املهاجرة “ وو�سفت 
حياته���م يف وه���ران بلغ���ة طغى عليه���ا ال�سع���ر اىل جانب 
احلقائ���ق ال�سارم���ة التي تنتمي اىل املدين���ة واىل اأع�ساء 
احل�س���د امل�سرق���ي. يت���م يف هذا الق�س���م، التعري���ف ب�سكل 
اإهتمامه���ا  وبداي���ة  وال�س���اردة  اأ�سع���د  ب�سخ�سي���ة  اأويل 
ب���ه وظه���ور اأوىل ب���وادر العالق���ة مع���ه. يف الق�س���م “ 2” 
يتوا�س���ل التعري���ف باأ�سع���د بع���د انتقال���ه م���ن عنابة اىل 
وهران وخربات���ه الع�سكري���ة باعتباره فدائي���ا فل�سطينيا 
اقران���ا ب�سفاته ال�سخ�سي���ة. تدخل مظاه���ر الطبيعة يف 
ه���ذا الق�سم والأق�سام الأخرى لت�ساهم يف تف�سر ال�سراع 
الداخلي لدى ال�ساردة العا�سقة، ولت�سيف حركات درامية 
لي�ست مف�سرة للخواطر فقط بل لت�سعيد الإنفعال الب�سري 
التلق���ي  وطبيع���ة  الب�سري���ة  احلرك���ة  انعطاف���ات  ح�س���ب 
الإن�سان ملفاعيل ال�سراع الذاتي. تقول ال�ساردة:” اندفع 
املط���ر غزيزا فجرفني اليه مرة اأخ���رى، ازداد انفعايل اىل 

حد ا�سبح البقاء ع�سرا علي يف القاعة.«
يف الق�سم “3” ينفتح ال�سرد على املكان باإعتباره حا�سنة 
توؤ�س�س ل�سفحة من الواق���ع النف�سي لل�سخ�سيات. فعائلة 
ال�س���اردة ت�سك���ن يف قري���ة يف اجلزائر وعائل���ة “ ا�سعد” 

ت�سك���ن يف قري���ة ق���رب نابل�س. وه���ذا يعن���ي ان النحدار 
احليات���ي لل�سخ�سيت���ني ه���و انحدار ق���روي فالحي. ومع 
ذل���ك ن���رى اإن ه���ذا الإنح���دار املتماث���ل ل يوؤ�س����س لعالقة 
دائم���ة ومتين���ة ب���ني ال�س���اردة واأ�سع���د ب�سب���ب اإخت���الف 
امل�سائرالبعي���دة ل���كال ال�سخ�سيت���ني وب�سب���ب انغما�سهما 
يف ممار�س���ة قي���م املدين���ة املتح�س���رة، وه���ران ونابل����س 
و�ساح���ة املقاومة �سد قوى غا�سم���ة. وهناك �سبب اآخر ذو 
طاب���ع ذات���ي يتمث���ل يف اأن اأ�سعدًا مل يعد ب�س���را عاديا، بل 
انه وب�سبب �سخامة الق�سية التي يقاتل من اأجلها وجالل 
معناها �س���ار كائنا يبتعد �سيئا ف�سيئا عن الهموم اليومية 
للب�سر وا�سبح يف عقل ال�ساردة رمزا مرتفعا عن م�ستوى 
الب�سر. وقد عر�ست ال�ساردة �سفات �سخ�سية لأ�سعد تقوم 
على مغادرته ل�سفات الأنانية التي يت�سم بها عادة ال�سلوك 
الب�سري عرب ا�ستع���داده لتقدمي �ستى انواع اخلدمات اىل 
الآخرين دون اأن ينتظر خدمة مقابلة منهم، بل يعتذر منهم 
عل���ى اي تق�سر حمتمل �س���در عنه. اإن هذه �سفات ترتفع 
ب�سلوك اأ�سعد ع���ن املظاهر الب�سرية لل�سلوك. يف الق�سم “ 
5” يت���م التمهيد خلتام الق�س���ة فا�سعد يغيب لفرة طويلة 
دون اأن تع���رف ال�ساردة العا�سقة متى يعود، وتظل تعان 
م���ن �سرا�سة ال�س���وق وال�سكوك خا�سة واإنه���ا كانت ملحته 
ي�س���ر مع امراأة اأخ���رى بان�سجام تام. م���رة اأخرى تدخل 
مظاه���ر الطبيع���ة لت�ساع���د يف ت�سوير دواخ���ل ال�ساردة: 
املطر، البحر، ال�سجر،الربيع والأع�سا�س، كلها متثل بوؤرا 
و�سفية لتاأثيث حقائق روحية تتفاعل داخل النف�س. يعود 
ا�سع���د ليح�سل اللقاء احلا�سم بينهم���ا يف �سقته وت�ستعيد 
العا�سقة توازنه���ا بعد ان يقدم ما يجفف مالب�سها امل�سبعة 
مب���اء املطر وبع���د ان تختلي باحلبيب غ���ر املفهوم وغر 
املوؤكد،فيت���م التهيئ���ة مل���ا يج���ري يف الق�س���م الأخ���ر م���ن 
الق�سة. يتم تتويج ا�سع���د ر�سميا وب�سكل �سريح على انه 
كائن يحت���ل مكانه اأعلى من الب�سر فتق���ول ال�ساردة:” بدا 
يل رائع���ا، مثاليا، منتمي���ا اىل عامل اآخر عل���وي، بعيد عن 
احلي���اة اليومية.” قدم ا�سعد مقول���ة �سفوية اأثبت فيها اإن 
“ الإن�س���ان يتطور من خالل احل���ب “. من جانبها ادركت 
ال�س���اردة يف ه���ذه املقابل���ة اإنها تغادر �ساح���ة احلب جتاه 

ا�سعد فطلبت منه ان يكتفيا بعالقة ال�سداقة.
اإن الق�س���ة تنت�س���ر للثائ���ر الف�سلطين���ي وتنت�س���ر للح���ب 
والعالق���ات النظيف���ة رغ���م تعر�سه���ا للت�سكي���ك م���ن قب���ل 
الكثري���ن يف عاملن���ا الواقعي. وا�ستطاع���ت فنيا اكت�ساف 
حقائ���ق الواق���ع املكون���ة للملحم���ة. لكنها تط���رح اإ�سكالية 
تتعل���ق ب�س���روط الق����س الق�س���ر احلدي���ث مع���ربا عن���ه 
بال�س���وؤال: ه���ل ي�سمح الق����س الق�سر احلدي���ث باحتواء 
ه���ذه التفا�سي���ل والنتق���الت اىل اماكن عدي���دة وازمات 
متكاث���رة؟ اي���ن احل���دود الفا�سلة ب���ني الأج���واء الروائية 
والأجواء الق�س�سية؟ نعتقد ان هذه الق�سة اقربت كثرا 
من عنا�س���ر الرواية على ح�ساب الق�س الق�سر احلديث. 
ولبد من القول مع ذلك بان الكاتب متكن من حتليل اغوار 
�سخ�سي���ات لي�ست من بيئته العراقي���ة فجميع ال�سخو�س 
ه���م من بيئات بلدان عربية تختل���ف عن نظرتها العراقية 

ولبد اإن طول الق�سة الن�سبي �ساعده يف ذلك كثرا.
* املادة �شبق ان ن�شرت يف املدى

 تشريح الصراع في حالمون من ذاك الزمان 
للروائي لؤي عبد اإلله

ناقد راحل


