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سالم إبراهيم

الرواية العراقية :رصد الخراب العراقي
في أزمان الديكتاتورية والحروب
واالحتالل وسلطة الطوائف
متيزت التجربة العراقية من مثيالهتا يف الوطن العريب بسبب طبيعة التطورات السياسية واالجتامعية يف
ّ
تاريخ العراق احلديث منذ نشوء دولته عام  :1921رصاع سيايس دموي ،حركات معارضة مسلحة
يف جبال العراق منذ أربعينيات القرن املايض ،انقالبات عسكرية دموية أدت إىل ديكتاتورية دموية
قادت إىل حروب دموية وحصار اقتصادي طويل ،ثم احتالل .هذه الظروف كلها أفرزت يف ربع
اً
متيز بـ:
القرن األخري
تقسيم حا ًدا بني نمطني من الرسد :األول ،مكتوب يف ظل الديكتاتورية ،وقد ّ
ً
أشكاال فنية
نصوص التجأت إىل الرمز واألسطورة وتاريخ العراق القديم ،يف بنية روائية أضافت
جديدة إىل الرسد العريب ،لكنها حتاشت اخلوض يف حمنة العراقي يف زمنها .وقد أرشنا إىل بعضها من
دون حتليله بسبب ضيق املجال؛ نصوص بررت ثقافة احلرب يف بنية روائية جمّدت قيم القتل والعنف،
وقد أرشنا يف البحث إىل مصادرها التي يستطيع الباحث العودة إليها؛ نصوص تناولت مناحي
الواقع االجتامعي يف زمنها لكنها حتاشت جوهر املعاناة ،فالتبس الرسد ووقعت الشخصيات يف جلة
املحرمات الثالثة :السياسة واجلنس والدين.
الغموض؛ نصوص حتاشت بشكل عام االقرتاب من ّ
متيز بـ :رسم أبعاد اإلنسان العراقي الواقع يف ظل
الثاين ،مكتوب يف ظل احلرية يف املنفى ،وقد ّ
الديكتاتورية واحلرب اً
مصورا معاناته وعذابه وخوفه ومقاومته
رسم اتّسم بالعمق والوضوح،
ً
وعناده وخيبته وانكساره؛ مراجعة التاريخ العراقي احلديث من خالل نصوص روائية تبحث فيه،
يف حماولة لقراءة تاريخ العنف من خالل بنية العالقات االجتامعية والسياسية التي أدت إىل هذا
احلارض املأساوي؛ ظهور بنية روائية جديدة من خالل تراكم نصوص السرية الروائية التي متيزت
بحرارة جتربة ك ّتاهبا ،الذين خاضوا احلرب يف اجلبهات وذاقوا مرارة الترشد ،والتزموا الصدق
يف الكتابة ،وهو ما و ّلد ً
روائيا جديدً ا يف تاريخ الرواية العراقية والعربية حيتاج إىل دراسات
نمطا
ً
متخصصة؛ تناول «تيامت» جديدة مل تتطرق إليها الرواية العراقية ،كمعاناة املنفى واختالف الثقافات
ومشكلة اهلوية ،ومعاناة اجلندي يف املؤسسة العسكرية العربية بنموذجها العراقي ،وجتربة النضال
املسلح ،ومعاناة املقاتل يف جبال العراق ،إذ تنفرد هذه التجربة الطويلة ،كنموذج يكاد يكون وحيدً ا
ً
احتالال ،ومعاناة املرأة الطليعية
يف الوطن العريب ،بحركة مسلحة قاومت سلطة ديكتاتورية وليس
العراقية التي نشطت يف احلركات السياسية ،واحلفر يف بنية املجتمع األخالقية ،وتعرية زيف القيم
تنوع األساليب والصوغ
هز
واألعراف والتقاليد؛ ّ
املحرمات الثالثة :اجلنس والدين والسياسة؛ ّ
ّ
الفني املرتاوح بني بنية نص تقليدي وبنية نص خيوض يف أقىص أشكال التجريب.
* قاص وروائي وناقد عراقي.
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غلب التيار الواقعي عىل كتابة القصة والرواية منذ نشأهتام يف عرشينيات القرن املايض؛ إذ كان الك ّتاب
يف أغلبيتهم يؤمنون بالفكر املاركيس ،ويبشرّ ون يف مقاالهتم بأفكار االشرتاكيةّ ،
وحمددين
منظرين
ّ
باملقارنة،
ومتيز النص الروائي العراقي دون غريه من النصوص العربية -
َ
الرؤيا الفكرية التي ستسود الحقًاِّ .
عىل سبيل املثال ،بـتطور الرواية يف مرص ،حيث ظهرت روايات تارخيية ،روايات رومنسية ،وروايات اجتامعية
تصور الواقع االجتامعي املرصي يف زمنها -بارتباطه املبارش بتاريخ العراق وحوادثه السياسية وحتوالته العنيفة،
ّ
جتسد من
ه
التوج
هذا
للقارئ.
تروهيا
التي
احلكاية
وطبيعة
شخصياهتا
خالل
من
أم
الرواية
تيمة
خالل
من
أكان
ّ
َّ
رواد النص القصيص والروائي بالعمل السيايس امليداين املبارش وبالكتابة التبشريية ،وقيامهم بدور
خالل اهنامك ّ
الداعية واملصلح االجتامعي والناقد يف مقاالت نُرشت يف الصحافة وقتها ،تناقش األدب وطبيعته وعالقته
ورسخه ليظل سمة مالزمة لألدب العراقي حتى اآلن.
باملجتمع ،وهو ما بلور هذا
ّ
التوجه ّ
حتمل عبء النهضة ،وغلبت عليه يف مراحله
هذه السمة َوسمت النص النثري العراقي منذ النشأة؛ فقد ّ
املبكرة الصفة التعليمية والدعائية يف ميدان االجتامع والسياسة ،وهي الصفة التي ستظهر بشكل أوضح
يف فرتة ما بني احلربني العامليتني ،حني تصاعد النضال الوطني واحتدم من أجل االستقالل وفك االرتباط
باالستعامر اإلنكليزي.

تأخر ظهور الرواية يف العراق مقارن ًة بالقصة القصرية والشعر والفنون األخرى؛ فمنذ صدور رواية جالل
خالد ملحمود أمحد السيد عام  1928وحتى صدور أول رواية أسست للرواية الفنية العراقية ،النخلة
ِ
فنيا هي :جمنونان
واجلريان لغائب طعمة فرمان عام  ،1966مل
نحص سوى ثالث روايات غري ناضجة ً
لعبد احلق فاضل ( ،)1939والدكتور إبراهيم لذي النون أيوب ( ،)1939واليد واألرض واملاء لذي النون
أيوب ً
أيضا (.)1948
مقومات الرواية الفنية القصرية وكانت
هنا ،يمكن اإلشارة إىل قصة فؤاد التكريل الطويلة الوجه اآلخر ،التي هلا ّ
قد صدرت ضمن جمموعته القصصية التي حتمل االسم نفسه عام .1960

عالقة الرواية بالصراع السياسي الدموي في العراق
سياسيا ،منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى
فنيا ،كان العراق املضطرب
ً
قبل ظهور أول رواية عراقية ناضجة ً
سجل أول ظهور مليليشيات األحزاب (املقاومة
استالم العسكر السلطة بانقالب  14متوز /يوليو  1958الذي ّ
رصاعا دمو ًيا عىل السلطة السياسية بسلسلة حماوالت
الشعبية التابعة للحزب الشيوعي العراقي) ،قد دخل
ً
محامات دم وسحل أجساد املتآمرين يف
انقالبية فاشلة عىل سلطة عبد الكريم قاسم ( ،)1963–1958تبعتها ّ
الشوارع ،يف تقليد بدأته السلطة الوطنية التي متثّلت يف سلطة الضباط األحرار (اجليش) بمذبحة العائلة امللكية
يف قرص الرحاب يف متوز /يوليو  1958وسحل جثتي الويص عىل العرش عبد اإلله ورئيس الوزراء نوري
وقعا ودموية بانقالب  8شباط /فرباير 1963
ليتوج العنف يف ذروة جديدة أرشس ً
السعيد يف شوارع بغدادّ ،
وظهور ميليشيات حزب البعث (احلرس القومي) ،التي ّ
ً
وقتال حتت التعذيب،
نكلت بالشيوعيني اغتصا ًبا
ً
غصت هبم .والتاريخ الدامي
واغتياال يف الشوارع ،ودف ًنا وهم أحياء ،واحتجازً ا يف السجون واملعتقالت التي ّ
هذا سيرتدد صداه يف الرواية العراقية الحقًا.
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ثم جاء انقالب ترشين الثاين /نوفمرب  1964الذي أزاح سلطة البعث ،لكن البعث عاد بانقالب مضاد يف
ليطور سلطة ديكتاتورية تص ّنعت االنفتاح عىل خمتلف القوى السياسية ،فتحالفت
 17متوز/يوليو ّ 1968
معها واحدة بعد أخرى لتص ّفيها وتنفرد بسلطة تركزت بشخص الديكتاتور صدام حسني ،الذي استوىل
العدة حلربه الطويلة عىل إيران
يعد ّ
عىل رئاسة اجلمهورية بحفلة تصفية دموية داخل حزبه عام  .1979وراح ّ
َ
العراق يف حرب غري متكافئة عام  1991انتهت
( ،)1988–1980ثم احتل الكويت عام  1990فأدخل
ختريبا مضا ًفا إىل ختريبه بالقمع،
وخربه من الداخل
بحصار اقتصادي طويل نخر يف بنية املجتمع العراقي
ً
ّ
لينتهي األمر بسقوط العراق حتت نري االحتالل وتسليمه إىل القوات األمريكية والقوات املتحالفة معها،
حيث ُأقحم يف دوامة عنف جديدة ال تزال مستمرة حتى اآلن ،وكان قد سبقها تاريخ دموي من قتل ومقابر
مجاعية وإعدامات ميدانية عىل جبهات احلرب ويف املالعب الرياضية والساحات ،واختفاء مئات اآلالف من
الشباب إىل األبد.
ً
مشغوال بمحنة النجاة
وقد جعل التاريخ العراقي الدموي خالل األعوام الثالثني املنرصمة اإلنسان العراقي
بنفسه من موت ظل يتهدده كل حلظة ،أكان عىل جبهات احلرب أم يف املعتقالت والسجون أم بني فكي اجلوع
يف زمن احلصار.

حصرا؟
كيف انعكست هذه الظروف على الروائي والرواية
ً
بعد خماض طويل وعسري ،ولِدَ ت أول رواية عراقية مستكملة رشطها الفني ،وذلك بصدور رواية النخلة
واجلريان((( لغائب طعمة فرمان .وهي رواية متعددة األصوات ،تناولت واقع بغداد أيام احلرب العاملية الثانية
من خالل حياة جمموعة من الناس الفقراء يف حي شعبي وسط بغداد .ثم تلتها رواية مخسة أصوات((( للروائي
نفسه ،الذي تناول فرتة اخلمسينيات وخماضها الفكري والسيايس يف إبان احتدام الرصاع الذي ت ُّوج بوالدة
النظام اجلمهوري عىل يد العسكر ،عرب مخسة أصوات يف الوسط الثقايف والصحايف .ثم صدرت لفرمان الذي
سينفرد بتثبيت أركان الرواية العراقية الفنية ،رواية املخاض((( التي تناولت عراق ما بعد عام  1958من خالل
مغرتب يعود إىل بغداد بعد غيابه مخسة أعوام فيجد أهنا تبدلت .واحلكاية حكاية الكاتب نفسه الذي عاد إىل
العراق ومل يمكث سوى عام واحد ليعود إىل موسكو ويبقى فيها حتى وفاته عام  ،1991لتأيت بعد ذلك روايته
القربان(((.
ُعنيت هذه الروايات يف معظمها بتصوير األجواء الشعبية ،واستخدمت اللهجة العراقية الدارجة يف احلوار.
ومن اجلدير بالذكر أن معظمها ُكتب يف املنفى خالل فرتة إقامة كاتبها يف موسكو ،حيث توافرت له ظروف
استقرار نسبي منحته القدرة عىل تأمل التجربة والكتابة عنها.
1
2
3
4

النخلة واجلريان (بريوت.)1966 :
مخسة أصوات (بريوت.)1967 :
املخاض (بغداد.)1974 :
القربان (بغداد.)1975 :
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يف هذه الفرتة ،صدرت ً
أيضا روايات لك ّتاب شباب ليست ذات أمهية تُذكر باستثناء رواية الوشم((( لعبد الرمحن
(((
جميد الربيعي ،ورواية القلعة اخلامسة لفاضل العزاوي ،وهي حتكي قصة موظف بسيط يأيت من كركوك يف
قوا ًدا  -بقضاء ليلة مع عاهرة ،لكنه يتعرض لالعتقال
إجازة ،وجيلس يف مقهى وسط بغداد حيلم  -ريثام جيد ّ
والسجن مع الشيوعيني ،ويتحول إىل سيايس ،كاش ًفا طبيعة حياة السجن ونمط تفكري الشخصية احلزبية يف
نظرهتا القارصة إىل احلياة .ورغم تواضع الرواية من حيث الصوغ الفني وحمدودية شخوصها وتص ّنع لغتها،
فإهنا أسست لرواية السرية التي ستتدفق الحقًا.

ً
قرسا بتوقيع
فيام كان العراقي
مشغوال باحلرب التي أشعلها الديكتاتور مع إيران وبحملة «بعثنة» املجتمع العراقي ً
ً
سياسيا يف حزب غري حزب البعث،
نشاطا
املواطن املادة رقم  ،200التي حتكم عليه باإلعدام سل ًفا إذا مارس
ً
ً
فنيا عن نصوص غائب فرمان؛ إذ
صدرت رواية الرجع البعيد((( لفؤاد التكريل ،وجاءت خمتلفة بنية
وصوغا ً
بالبعد الداخيل لشخصياهتا املنتقاة من بيئة مثقفة مشا ِركة يف الرصاع السيايس الذي احتدم بعنف بني
إهنا ُعنيت ُ
القوى القومية والقوى املاركسية عقب  14متوز /يوليو  ،1958معتمدة التحليل النفيس للشخصيات ،وملقية
متزقها الداخيل ،باإلضافة إىل رصدها مرحلة مهمة من تاريخ العراق السيايس واالجتامعي املرتبط
الضوء عىل ّ
بشيوع العنف بشكل سافر.
بتخيل روائي عراقي
يف ظروف القمع واحلرب تلك ،كان من املستحيل احلديث عن الكتابة الروائية ،ناهيك ّ
جيلس إىل طاولة الكتابة ليتأمل ويكتب؛ فقد عانى كاتب الرواية ،أو من كان حياول كتابتها ،ما كان يعانيه
العراقي من هتديد مبارش لكينونته ،فأدى ذلك إىل هجرة كبرية ملبدعي العراق ،من ضمنهم الروائيون ،علماً
كبريا ّممن سيكون هلم شأن يف كتابة النص الروائي اجلديد كان قد هاجر يف سبعينيات القرن املايض
بأن عد ًدا ً
ألسباب خمتلفة ،ومن أبرز هؤالء فاضل العزاوي وعالية ممدوح وسالم عبود وهيفاء زنكنه وعارف علوان
وبرهان اخلطيب.
وقد أدت ظروف القمع الشديد قبيل احلرب ،يف أوج محلة تصفية املعارضني ،إىل هجرة عدد آخر مثل زهري
اجلزائري وسليم مطر وعيل عبد العال ونجم وايل .وتبعهم من اضطر إىل اهلرب من جبهات القتال ،ملتحقًا
باحلركات املسلحة يف جبال العراق ،مثل جنان جاسم حالوي وشاكر األنباري ومحيد العقايب وسالم إبراهيم
(كاتب هذه السطور) .مع رضورة اإلشارة إىل أن الك ّتاب املذكورين كانوا يف أغلبيتهم وقت هجرهتم غري
نصا وبعضهم اآلخر مل يكن قد أصدر أهم نصوصه.
مكرسني كروائيني ،فبعضهم مل يكن حينذاك قد نرش ً
َّ
أعقبت هذه اهلجر َة هجر ٌة أخرى شملت عد ًدا من الروائيني عقب احتالل الكويت وفرتة احلصار االقتصادي،
من أبرزهم فيصل عبد احلسن وهدية حسني وعيل بدر وسنان أنطوان.
نصني عراقيني :نص مكتوب حتت ظروف القمع (زمن الديكتاتور) ،ونص مكتوب
أدت هذه الظروف إىل والدة َّ
يف ظروف احلرية يف املنفى .ولكل نص سامته الفكرية والفنية كام فيه الغث والسمني .ووفق هذا التقسيم ،من
املمكن النظر بموضوعية إىل النص الروائي وطبيعته.
 5الوشم (بريوت.)1972 :
 6القلعة اخلامسة (دمشق.)1972 :
 7الرجع البعيد (بريوت.)1980 :
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نص مكتوب تحت ظروف القمع
ٌّ

لقد أفرزت ظروف القمع واحلرب:
– روايات احلرب ،وهي روايات ّجمدت قيم احلرب واملوت والوطنية الزائفة ،وأعرضت عن عذابات اإلنسان
يف حمنة هتدد كينونته .وهذا جيده القارئ واملتابع يف سلسلة روايات وقصص قادسية صدام((( ،التي هي نصوص
وجترع األمل
ال قيمة فنية هلا ،إذ ليس يف تاريخ اإلنسانية حرب جتعل اإلنسان سعيدً ا بموته
ً
وفرحا بفراق األحباب ُّ
والرعب ،عىل النحو الذي صورته تلك النصوص.
ً
منشغال عن مهوم العراقي يف حمنته زمن الديكتاتور ومتغر ًبا عن زمنه،
– نص جلأ إىل التاريخ واألسطورة والرمز،
(((1
(((
ً
جاعال من العراق يف أول نشوء
كنصوص حممد خضري يف كتابه برصياثا وحممود جنداري يف احلافات  ،أو
دولته احلديثة ميدانًا ،كام يف قبل أن حي ّلق الباشق( ((1لعبد اخلالق الركايب الذي جعل شخوص روايته يف رحلة
بحث عن اهلوية ،لكنه جلأ يف رواياته الالحقة إىل الغموض واإلهبام.
وقد ّ
تعذرت الكتابة الواضحة بدرجة متزايدة مع اشتداد وطأة القمع ،فكانت حوادثها غامضة وشخوصها أكثر
اهلم ،أو بتعبري
إهبا ًما ،ال يعرف القارئ ما تريده رغم أهنا تبدو مهمومة باإلنسان لكنها ال تفصح عن طبيعة ذلك ّ
يوميا يف جبهات القتال ويف املعتقالت والسجون
أدق َشغَ َلته هبموم بدت بعيدة عن واقعه ،حيث كان يسحق ً
(((1
كام يف روايتي الركايب الراووق( ((1ومن يفتح باب الطلسم( ،((1وروايتي لطفية الدليمي من يرث الفردوس
وخسوف برهان الكتبي( .((1نستثني من ذلك روايتي بيت عىل هنر دجلة( ((1ورصاخ النوارس( ((1ملهدي عيسى
الصقر ،اللتني تعرضان لتداعيات احلرب عىل اإلنسان والعالقات االجتامعية ،بطريقة رمزية من دون اإلشارة
بوضوح إىل األسباب السياسية.
 نص مبهم ال تفهم منه شيئًا عند قراءته ،فبدا جمرد تراكم أفقي للحوادث وإنشاء غامض ال تستطيع قراءته،كروايات طه حامد الشبيب( ((1وروايات أمحد خلف( ((1التي هي نصوص تروي حوادث باهتة غامضة ال
تقول شي ًئا.
 8يستطيع القارئ الرجوع إىل شهاديت األدبية املنشورة يف جريدة الصباح العراقية يف حلقتني ،يومي  ، 2004/2/15 –14حيث ذكرت
باألسامء ّ
نصوصا من هذا النوع ،وكذلك إىل :سالم عبود ،ثقافة العنف يف العراق (كولونيا :دار اجلمل.)2002 ،
كل من كتب
ً
 9برصياثا (دمشق :دار املدى.)1996 ،
 10احلافات (بغداد :دار الشؤون الثقافية.)1989 ،
 11قبل أن حيلق الباشق (بغداد :دار الشؤون الثقافية.)1990 ،
 12الراووق (بغداد :دار الشؤون الثقافية .)1986
 13من يفتح باب الطلسم (بغداد :دار الرشيد.)1982 ،
 14من يرث الفردوس (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.)1989 ،
 15خسوف برهان الكتبي (مدريد :دار ألواح.)2000 ،
 16بيت عىل هنر دجلة (دمشق :دار املدى.)2006 ،
 17رصاخ النوارس (بريوت :دار اآلداب.)1997 ،
 18روايات طه شبيب هي :األبجدية األوىل ( )2004وقبلها مخس روايات :مقامة الكريوسني ،الضفرية ،مواء ،احلكاية السادسة،
مأتم ،وأد.
 19روايات أمحد خلف هي :اخلراب اجلميل ( )1980وموت األب ( )2003وحامل اهلوى (.)2005
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الروائي حتت حكم الديكتاتور يعاين يف حلظة الكتابة سطوة رقيب داخيل يثري فيه اخلوف؛ فالكلمة حماسبة ،وقد

تؤدي إىل حتفه ،كام حدث للروائيني حممود جنداري وحسن مطلق ،وهو ما أهبت النص وجعله يتناول كل ما
ً
منشغال بتفاصيل غري مهمة؛ تاريخ قديم؛ مهوم اجتامعية عادية ال حمل هلا وسط
هو غري جوهري يف التجربة،
مواجهة املوت اليومي؛ حكاية ال متت إىل الواقع بصلة ،األمر الذي أ ّثر يف الصوغ الفني ،فبدت الرواية واهية
البنية ،مرتبكة الصوغ ،غري ناضجة ،وهو ما يستطيع القارئ أو الباحث أن جيده يف الكم اهلائل من الروايات التي
صدرت عن دار الشؤون الثقافية الرسمية يف تلك الفرتة ،وقد ضاق املجال هنا ّ
فتعذر ذكرها.

نص مكتوب في المنفى

يف املقابل ،نشأت الرواية العراقية وتطورت يف املنفى بوترية رسيعة منذ أوائل تسعينيات القرن املايض ،وبلغت
ذروهتا يف بداية األلفية الثالثة ،وأضحت من السعة بحيث حتتاج إىل من يتفرغ ملتابعتها؛ إذ من املالحظ عدم
ً
خجوال
مرورا
وجود ناقد أو دارس عراقي متخصص يتابع هذه الظاهرة املهمة ،وما كتبه بعض النقاد عنها َيعد
ً

أمام الكم الروائي الذي صدر ويصدر(.((2
ومن سامت نص املنفى أنه:

 انشغل يف تقليب حمنة العراقي زمن الديكتاتور واحلرب؛ إذ وفّرت فسحة احلرية يف املنفى كتابة نصوصيوميا؛ نصوص كان
واضحة ورصحية عن عذاب العراقي وخوفه وهلعه ومقاومته ومعاناته وهو يواجه املوت ً

من املستحيل كتابتها يف ظروف العراق حينذاك ،كنصوص ٍّ
كل من شاكر األنباري( ((2يف رواياته :الكلامت

الساحرات؛ ألواح؛ ليايل الكاكا؛ بالد سعيدة؛ نجمة البتاوين ،وجنان جاسم حالوي( ((2يف رواياته :ياكوكتي؛

ليل البالد؛ دروب وغبار؛ أماكن حارة ،وعالية ممدوح( ((2يف حبات النفتالني والغالمة ،وسالم عبود( ((2يف أمري
األقحوان وذبابة القيامة ،ونجم وايل( ((2يف احلب يف حي الطرب ،مكان اسمه كميت ،تل اللحم ،صورة يوسف،

 20عبد اهلل إبراهيم« ،الرواية العراقية اجلديدة :املنفى ،اهلوية ،اليوتوبيا »،غيامن ،العدد ( ،8صيف  ،)2009عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.ghaiman.net/derasat/issue_08/alrewaya_al3raqia.ht>.

زهري شليبة« ،ظاهرة الكتاب العراقيني يف اخلارج :جيل نوستاجليا وجيل دون أساتذة »،2/2 ،الزمان ،العددين -14 ،1710-1709
 15كانون الثاين؛ فاطمة املحسن« ،حدود العامل املفتوح ونوستاجليا الوطن :رواية املنفى العراقية« :السيايس» املبعد يتذكر مكانه »،احلياة،
.1994/9/21
 21روايات شاكر األنباري :الكلامت الساحرات (بريوت :دار الكنوز األدبية)1993،؛ ألواح (دمشق :دار املدى)1996 ،؛ ليايل الكاكا
(دمشق :دار املدى)2002 ،؛ بالد سعيدة (دمشق :دار التكوين)2008 ،؛ ونجمة البتاوين (دمشق :دار املدى.)2010 ،
 22روايات جنان جاسم حالوي :يا كوكتي (بريوت :دار رياض الرئيس)1991 ،؛ ليل البالد (بريوت :دار اآلداب)2001 ،؛ دروب
وغبار (بريوت :دار اآلداب ،)2003 ،وأماكن حارة (بريوت :دار اآلداب .)2006
 23روايات عالية ممدوح :حبات النفتالني (بريوت :دار اآلداب)2000 ،؛ الغالمة (لندن :دار الساقي.)2000 ،
 24روايات سالم عبود :أمري األقحوان (غوتنربغ :مركز احلرف العريب ،)1996 ،وذبابة القيامة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش.)1999 ،
 25روايات نجم وايل :احلرب يف حي الطرب (بودابست :دار صحارى)1993 ،؛ مكان اسمه كميت (القاهرة :دار رشقيات)1997 ،؛
تل اللحم (القاهرة :دار مرييت)2005 ،؛ صورة يوسف (بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2005 ،ومالئكة اجلنوب (أبو ظبي :دار كليم،
.)2009
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مالئكة اجلنوب ،وزهري اجلزائري( ((2يف حافة القيامة واخلائف واملخيف ،وسليم مطر( ((2يف امرأة القارورة

والتوأم ،وفاضل العزاوي( ((2يف آخر املالئكة واألسالف ،ومحزة احلسن( ((2يف سنوات احلريق واألعزل ،وسنان
أنطون( ((3يف إعجام ووحدها شجرة الرمان ،وحممود سعيد( ((3يف هنايات النهار وقبل احلب ..بعد احلب،
وبرهان اخلطيب يف اجلنان املغلقة وبابل الفيحاء( ،((3وسالم إبراهيم يف رواياته( ((3رؤيا الغائب؛ اإلريس؛ احلياة

حلظة؛ يف باطن اجلحيم.

السيرَ الذاتية ّ
للكتاب الذين خاضوا غامر جتربة االعتقال
تناول ُجل هذه النصوص العراقي من خالل روايات ِّ
واحلرب كجنود أو كثوار ،أو من خالل العودة إىل تاريخ العراق القريب ملعرفة مسببات ما آل إليه العراق
ً
من خراب وتدمري ،وسنتناول نامذج منها ً
حيا لتاريخ العراق احلديث ،صورت ما
أيضا ،فكانت
أدبيا ً
سجال ً
تتحاشاه كتب التاريخ املهتمة بتدوين األحداث العامة وتداعياهتا ومذكرات السياسيني التي حتاول جتميل ما

حيدث وجتاهل عذاب الفرد.

 أضاف «تيامت» [موضوعات] جديدة إىل النص الروائي العراقي والعريب؛ فألول مرة تتناول النصوصجتارب اجلندي العراقي وعذابه يف أثناء خدمته يف املؤسسة العسكرية زمن السلم وزمن احلرب ،بعد أن كان هذا

حمرمات الكتابة يف األوطان العربية إال من زاوية الدفاع عن الوطن ،كام هي حال النص املكتوب
املوضوع من ّ
حتت ظروف الديكتاتورية يف العراق ،أو ما ُكتب يف أعقاب هزيمة  1967عن معاناة اجلندي العريب وعذابه
بسبب خسارته احلرب مع إرسائيل ،بينام كشف النص العراقي مهجية املؤسسة العسكرية التي قادت العراق إىل

اخلراب ،وهذا ما سنلقي الضوء عليه يف قسم البحث التفصييل الذي سييل.

 -تناول حمنة املنفى والغربة بعد ترشّ د أكثر من مخسة ماليني عراقي موزّ عني يف بقاع العامل ،يعيشون يف حميطات

ثقافية غريبة عليهم ،أدت بالرضورة إىل زعزعة القيم والعادات والتقاليد التي حيملوهنا من بيئتهم الثقافية،
ومعاناة جيل ُولِدَ وكرب يف املنفى وله مهومه املختلفة.
صدر كثري من الروايات التي كانت «تيمتها» اجلوهرية مأزق املنفى وتداعياته االجتامعية والنفسية ،من أبرزها
 26روايتا زهري اجلزائري :حافة القيامة (دمشق :دار املدى ،)1996 ،واخلائف واملخيف (دمشق :دار املدى.)2003 ،
 27روايتا سليم مطر :امرأة القارورة (بريوت :رياض الريس ،)1991 ،والتوأم (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2001 ،
 28روايتا فاضل العزاوي :آخر املالئكة (بريوت :رياض الريس ،)1992 ،واألسالف (كولونيا :دار اجلمل.)2001 ،
 29روايات محزة احلسن :سنوات احلريق (بريوت :دار الكنوز األدبية)2000 ،؛ األعزل (بريوت :مؤسسة االنتشار العريب)2007 ،؛
عزلة أورستا( ،بريوت :دار الكنوز األدبية.)2001 ،
 30روايتا سنان أنطوان :إعجام (بريوت :دار اآلداب ،)2004 ،ووحدها شجرة الرمان (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
.)2010
 31روايتا حممود سعيد :هنايات النهار (القاهرة :دار مكتبة احلياة ،)1997 ،وقبل احلب ..بعد احلب (دمشق :دار املدى.)1999 ،
 32روايتا برهان اخلطيب :اجلنائن املغلقة (استوكهومل :دار بوديوم ،)2000 ،وبابل الفيحاء (استوكهومل :دار أوراسيا.)1995 ،
 33روايات سالم إبراهيم :رؤيا الغائب (دمشق :دار املدى)1996 ،؛ اإلريس (القاهرة :دار الدار)2008 ،؛ احلياة حلظة (القاهرة :الدار
املرصية اللبنانية)2010 ،؛ يف باطن اجلحيم (جملة الكلمة األدبية اإللكرتونية الشهرية) ،العدد .)2011( 48
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رواية عندما تستيقظ الرائحة( ((3لدنى طالب ،وأقامر عراقية سوداء يف السويد( ((3لعيل عبد العال ،وموطن
األرسار( ((3لشاكر األنباري واملحبوبات( ((3لعالية ممدوح ،وحتت سامء كوبنهاغن( ((3حلوراء النداوي ،وزنقة
بن بركة( ((3ملحمود سعيد.

ُ
احلرية التي متتع هبا الروائي العراقي ،واالحتكاك املبارش باحلضارة
– انعكست عليه وعىل بنيته وبالتايل أسلوبه
واضحا بال غموض يقتل املعنى فيه ،ومتنوع األسلوب
الغربية واالطالع عىل أنامطها الثقافية ولغاهتا ،إذ بات
ً
والصوغ الفني املرتاوح من بنية نص تقليدي إىل أقىص أشكال التجريب.

املحرمات السياسية فحسب ،بل باحلفر ً
حمرمات األعراف والتقاليد والقيم العراقية
 تمَ َ ّيز ال بتجاوزأيضا يف ّ
ّ
الشكلية املبالغ يف رصامتها ،فجاءت النصوص جريئة وكاشفة عن تكوين الشخصية العراقية املزدوجة بني
ظاهر عنيف شديد التمسك بالقيم وداخل يبيح الكبائر ،كام نجد ذلك يف الضلع( ((4وأصغي إىل رمادي حلميد
(((4
والتشهي( ((4لعالية ممدوح ،ويا كوكتي جلنان جاسم حالوي ،وأقامر عراقية سوداء يف
العقايب ،والغالمة
ّ
السويد لعيل عبد العال ،وعندما تستيقظ الرائحة لدنى طالب ،واإلريس واحلياة حلظة لسالم إبراهيم.

الحرب والعراقي الباحث عن الخالص في روايات السيرة
يف التطبيق العميل ،سنتناول يف البدء بعض جتارب ّ
الكتاب الذين خاضوا جتربة جبهات احلرب يف نصوصهم،
التي جاءت كشكل من أشكال السرية الذاتية الروائية ،أو رواية مستمدة من جتربة كاتبها احلية .وبسبب ضيق
املجال ،سأتناول نامذج منها ،من دون أن يعني هذا أن النامذج األخرى أقل أمهية ،بل حتتاج إىل بحث منفصل.
قدمها جيل الك ّتاب الذين
تشرتك النصوص الروائية العراقية املكتوبة عن احلرب يف بنية الشخصية الروائية ،كام ّ
رسا باحلركة املسلحة يف جبال العراق ،أو هربوا
سيقوا إىل اجلبهات كجنود ورأوا أهواهلا ،ثم هربوا ملتحقني ً
إىل دول اجلوار .فهذه الشخصية مساملة ،تُبتىل بخضم رصاعات سياسية دموية ،تبدو شبه قدرية ،بني السلطة
واملعارضة ،السلطة والناس ،ثم احلرب التي أشعلتها السلطة مع إيران والكويت ،وهي ،أي الشخصية الدرامية،
منظورا إليها من زاوية حيادية غري
ال تبتغي من الدنيا غري السالمة .والقاسم املشرتك هو الشخصية العراقية
ً
الفارة من موت يلوح أينام ح ّلت.
أيديولوجية ـ وهي جتد نفسها يف االحتدام العويص ،تسلك سلوك الطريدة ّ
وقد تبلور هذا االستنتاج بعد تراكم كثري من نصوص ك ّتاب خمتلفني مشا ِركة يف نمط الشخصية الروائية نفسه
فيام هي ترسد لنا جتربتها يف املخاض املذكور ،وتبدو من خالل تلك التجربة أن جمرد استمرار وجودها املادي َيع ّد
أعجوبة .وحكاية الشخصيات الروائية التي أرشت إليها هي حكاية كاتبها ،اجلندي يف اجلبهة ،أو من يوشك أن

34
35
36
37
38
39
40
41
42
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دبر بطريقة أو بأخرى أمر هروبه إىل ما كان يظنه َّبر أمان ،أكان إىل معاقل الثوار يف اجلبل أم إىل
ُيساق إليها ،لكنه ّ
أسريا لدى احلركات املسلحة يف جبال العراق.
إيران عرب خطوط القتال ،إذا مل يقع ً
كام أهنا تشرتك يف أن التخييل الروائي ينهض وينبني من جتربة فعلية لكاتبها ،فيلملم الواقعة احلقيقية بانتقاء ما
يصلح من عنارصها ويو ّلفها يف وحدات رسدية تؤلف جسد النص وتصنع «تيمته».

رواية ليل البالد( ،((4وتصوير جحيم العراق بالكلمات

وتعمد حرش اسمه يف متن النص أن يع ّلق عىل
رغم أن الكاتب حاول من خالل الرسد بالضمري الثالث
ّ
الشخصية واحتامل أن يكتب عنها كاتب ،مثل جنان جاسم ،رواية يف املستقبل لإلحياء بحيادية الراوي ،فإن
وجهة نظر السارد وبنية النص والشخصية وطبيعة مسار احلكاية الروائية واهلوامش الكثرية التي ترسم خريطة
جغرافيا ،واللهجة لغو ًيا ،كل ذلك جعل من النص رس ًدا لسرية ذاتية مستعادة الحقًا لتجربة مبدع نجا
األمكنة
ً
يميزها هو الصدق يف الكتابة ،وحرارة
من موت أكيد .ومن هنا تأيت أمهية نصوص جنان جاسم الروائية؛ فام ّ
ختيل ما يصري
جتربته الدرامية التي خاضها بام حتمله من خماطر :موت واعتقال وجوع وعذاب
ّ
وتشوه ،حتى إنه ّ
إليه لو فشل يف عبور دجلة إىل الضفة السورية يف أواسط ثامنينيات القرن املنرصم ،كام حدث لشخصيته املحورية
رسا إىل البرصة وإىل بيت أهله الذي وجده خرا ًبا ليمكث
عبد اهلل ،الذي يسقط يف اليأس واخلواء إىل حني عودته ً
جتمدت بعد أن أذابتها النريان يف رسداب
فيه كائ ًنا َّ
مشو ًها بوجه أحاله حريق القصف إىل ما يشبه قطعة بالستيك ّ
حتت بيت الطفولة املهدم ،إىل أن دخلت القوات األمريكية مدينة البرصة يف حرب اخلليج الثانية ،فيخرج ليفزع
من هيئته املمسوخة جنود االحتالل الذين ال جيدون سواه يف البرصة اخلاوية.

متدرج ،هلا بداية
بنية النص تقليدية ،أي إن الكاتب سعى إىل بناء احلكاية ،حكاية العراقي عبد اهلل ،بشكل
ِّ
واضحة ووسط وهناية ،بفصول الرواية البالغة سبعة وثالثني ً
فصال وخامتة .فنجد عبد اهلل يف الفصل األول يعود
مدعيا أهنا خطيبته .ونعرف أنه سيق
إىل أهله يف البرصة بصحبة عاهرة كردية التقطها من ساحة امليدان ،وجلبها
ً
جند ًيا إىل جبهات احلرب بسبب طرده من الكلية لكثرة غيابه .ونجد يف الفصل الثاين تفاصيل مراجعته دائرة
التجنيد يف البرصة .ونالحق يف الفصل الثالث تفاصيل التحاقه بمركز التدريب ،من احلالقة واستالم املالبس
وطريقة األكل ووصف األبنية ،إىل القاعات والسجن وأوقات التدريب والنزول .ويف الفصل الرابع نطل عىل
عامل سجون الوحدات العسكرية املزدحم باملتمردين ،من هاربني ولوطيني وأشباه جمانني ،وما جيري من تفاصيل
رضب وقتل وحاالت عشق بني املسجونني ،كام حدث يف الفصل اخلامس حينام يقتل أحدهم زميله بسبب صبي
املشوه وشبه املجنون إىل
مجيل يتنازعان عليه .وهكذا تتدرج حكاية الرواية حتى هنايتها املأساوية بعودة عبد اهلل َّ
البرصة التي استحالت خرا ًبا ،حسب منطق النص.

غصبا كجنود يف مؤسسة تدير
يرسم لنا السارد بالضمري الثالث تفاصيل دقيقة عن بؤس حياة العراقيني املسوقني ً
القسوة والقتل ،حيث جيري نزع كرامة اجلندي بمامرسة القسوة بمعناها املطلق الراسخ يف املؤسسة العسكرية
العراقية ،بنظام عقوبات وهرمية خميفة جيعالن اجلندي يشعر بضآلته ،وهو ما شعر به عبد اهلل يف دائرة التجنيد
قبل سوقه ،ويف الوحدة العسكرية حني ُيسجن بسبب خمالفة واهيةُ .فيرضب هؤالء من أمثاله بقسوة وكأهنم
أعداء ،ويقوم ضابط اخلفر بسحقهم متا ًما يف مشهد مرعب بقسوته:
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حد عبد اهلل..
«فرز عبد اهلل وأوقفه حذاء احلنفية ،جنب املرحاض ،ثم فرز جند ًيا آخر هو حسني أنجيال وأوقفه ّ
رصخ :اسرتح!  ..اسرتاحوا ..استدار وسحب قطعة اخليش التي تسرت املرحاض ،وأمر :خطوة إىل األمام!.
تقدم عبد اهلل وحسني خطوة واحدة .ـ أركعا! .ركعا : .ضعا رأسيكام يف املرحاض! .تر ّددا ،سارع أحد رشطة
ً
ً
دافعا إيامها صوب الفتحة
داخال ليدوس ،عىل التوايل ،ببسطاله عىل ظهرهيام
االنضباط
حارشا جسدهيامً ،
يتغوط السجناء عىل جانبيها ً
أيضا ،جعل عبد اهلل يتقلص ويتقيأ ،فيام الرشطي
العريضة اململوءة خرا ًء ،حيث ّ
يضغط ببسطاله عىل رأسه املدسوس اآلن متا ًما يف الفتحة املرحاضية» (ص.)89

وحيول إىل كائن ف ِزع ين ّفذ األوامر بدقة خو ًفا من أنظمة
يجُ ََّرد اجلندي يف املؤسسة العسكرية من بقايا كرامتهَّ ،
العقاب الرهيبة ،قبل أن ُيدفع به إىل اجلبهة.
يف املفصل الثاين من الرواية ينتقل بنا الرسد إىل تفاصيل ما جيري يف جبهات احلرب من معارك دامية ،مالحقًا
املوت واألنني واألجساد املرتوكة عقب هدوء املعارك يف اخلنادق
ومصو ًرا بدقة
حركة عبد اهلل يف اخلنادق،
َ
ِّ
والعراء:
روعه ً
فعال هو منظر اجلثث التي ما انتبه إليها يف الظلمة .كانت األجداث البرشية مرمية بعضها فوق
«إن ما ّ
بعض ّ
مزقها ودجمها فبدت جسماً واحدً ا برؤوس وأذرع
مقطعة األوصال ،فضغط قنابل املهداد وشظاياها ّ
يشدها الدم والرتاب والطني واملالبس الكاكية املخزوقة ،واخلوذ املخسوفة واملثقوبة،
مشمورة إىل كل ناحية ّ
والرشاشات املكسورة ونصف املطمورة» (ص .)166
مضم ًنا
تتالحق الفصول عارضة أدق التفاصيل يف حياة جنود اجلبهات اليومية وقت اشتداد املعارك وهدوئها،
ِّ
ً
مسجال بالتفصيل أهوال احلرب
الكثري من بيانات القيادة العسكرية العراقية التي تبث بحامسة عن سري املعارك،
وبدلت مصائره.
العراقية-اإليرانية .هذه الفرتة املفصلية يف تاريخ العراق سامهت يف تشويه اإلنسان العراقيّ ،
جسدها الكاتب يف نسيج ليله الطويل.
وما مصري عبد اهلل املأساوي سوى التعبري الفني هلذه «التيمة» التي ّ

يف املفصل الثالث من النص ،ينتقل بنا الرسد إىل أجواء حركة املعارضة املسلحة اليسارية التي خاضت الكفاح
أسريا لدى احلركة
جنبا إىل جنب احلركة القومية الكردية ،من خالل وقوع الشخصية املحورية عبد اهلل ً
املسلحً ،
املسلحة ،بعد نقله بسبب إصابته من جبهات القتال إىل شامل العراق ،فنطل عىل تفاصيل حياة رجال الفصائل
املسلحة ،موثقًا لتاريخ معارك دامية جرت بني فصائل الثوار أنفسهم كام يف عام  1983بني مجاعة جالل طلباين
يسمى إقليم كردستان) والشيوعيني من
(رئيس اجلمهورية احلايل) من جهة ومجاعة مسعود الربزاين (رئيس ما ّ
مطار ًدا بني الثلوج ،كحاله يف اجلبهة عندما يضل طريق
تائها
جهة أخرى .جيد عبد اهلل نفسه وسط تلك األهوال ً
َ
الوحدة العسكرية التي كان فيها ،إىل أن يلتقي الشيوعيني يف إحدى قرى إيران احلدودية .يصاب يف املفصل
فيتحول إىل مسخ .ثم يفشل يف عبور دجلة بعد أن تقرر
اخلتامي خالل قصف جوي استهدف مواقع الثوار،
ّ
شبحا بني أنقاض بيت طفولته يف املدينة اخلربة.
إرساله إىل موسكو للعالج ،فيتسلل عائدً ا إىل البرصة ليعيش ً
يتميز أسلوب جنان جاسم الروائي بعنايته الشديدة بالتفاصيل القادرة عىل احتواء جتربة كبرية ،هي حمنة العراقي
شحيحا،
قرسا إىل حرب ال يدري ملاذا ُأشعلت ،معتمدً ا عىل الوصف والرسد بشكل كبري ،فجاء احلوار
ً
املسوق ً
وذلك يعود يف األساس إىل وجهة نظر السارد املالحق لشخصية حمورية واحدة.
هذا األسلوب يناسب عامل الكاتب املعني بشكل أسايس بعالقة الشخصية بالعامل اخلارجي واملكان ،ومالحقة
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حركتها وفعلها من دون حتليل لعاملها الداخيل ،فبدا الرسد ورسم املكان والشخصيات أقرب إىل روح فنان
ميزات أسلوب جنان حالوي ومن أرسار مجاله اآلرس.
تشكييل منه إىل عامل نفيس ،وهذا من أهم ّ

الرواية وثيقة بالغة األمهية تتناول فرتة مفصلية من تاريخ العراق املعارص ،وقد ُعنيت باحلوادث اخلارجية
ومصائر الشخصية العراقية املعيارية التي ابتليت بمحنة احلرب والسياسة ،وهي رواية ميدانية ،إن صح التعبري،
بتكريس رسدها ووصفها لتفاصيل املكان والبرش يف مفاصلها الثالثة التي افرتضتها :املدينة زمن احلرب،
وجبهة احلرب امليدانية ،ورجال العصابات يف اجلبل .وهي تعري بصدق جتربتها النصوص التي ّجمدت قيم
املوت والقتل الصادرة يف فرتة اندالعها ،وهذه إحدى أهم رسائل الرواية يف عالقتها املعقَّدة مع التاريخ.
أصغي إلى رمادي( ،((4ومحنة العراقي منذ الطفولة

جانبيا هو «فصول يف السرية»،
يذهب محيد العقايب يف نصه الروائي أصغي إىل رمادي ،الذي أضاف إليه عنوانًا
ً
إىل أبعاد جديدة من أبعاد جتربة العراقي الذي هيرب من جبهات احلرب؛ إذ يتأمل جتاربه يف الطفولة ،النضج،
السوق إىل جبهة احلرب ،اهلروب عرب الثوار يف اجلبل إىل دول اجلوار ،حياة معسكرات اللجوء يف إيران ،ثم حياة
َّ
املنفى ،فيبدأ النص بسؤال عن معنى الذات ووجودها ،إذ يتساءل الكاتب وهو يف الطائرة العائدة من دمشق إىل
اكتشفت نفيس؟ ما الذي أبغيه؟ حقًا ما الذي يبغيه هذا الكائن الكامن ّ
يف؟ ما الذي يبغيه اإلنسان
الدنامرك :هل
ُ
يف حياته؟

مرت به
هذه األسئلة اجلوهرية هي مفتاح النص الذي أمسك الكاتب به وهو يرشع يف تدوين جتارب حياتية ّ
يف رحلة عذابه الطويلة التي ابتدأت بطفولة مؤملة يف حملة شعبية بمدينة الكوت ،جنوب العراق ،وحتت سلطة
ومراهقة مكبوتة يف ظل قيم بيئة شديدة التحفظ ،صارمة ،ثم خوض
ٍّأم قوية متسلطة وأب ضعيف مسكني،
َ
التجربة السياسية باالنتامء إىل احلزب الشيوعي العراقي الذي رسعان ما قمعته السلطة بعد حتالف قصري يف
سبعينيات القرن املايض .سيخرس أخاه الكبري –مهدي -الذي يضيع إىل األبد يف الزنازين .ثم يساق جند ًيا إىل
جبهة احلرب مع إيران ،وأهوال جتربة سائق دبابة عراقي يف معارك رشسة ،وهروبه إىل إيران عن طريق شامل
املر والويل
العراق ليدخل جتربة أكثر مرارة يف معسكرات الالجئني اإليرانية الشبيهة بأنظمة السجون ،فيذوق ّ
وسط الالجئني العراقيني املنسيني يف تلك املعسكرات .حياول اهلرب إىل أفغانستان ،فيقع يف أيدي احلركات
األفغانية املسلحة املعارضة لسلطة كا ُبل الشيوعية آنذاك ،ويس َّلم إىل رجال احلدود اإليرانية ُليعاد إىل املعسكر
نفسه بعد فرتة سجن ،فيظل حيلم ويعمل عىل اخلروج من دوامة إيران املخيفة بالتشبث بمن ينجح يف السفر إىل
مزورة إىل الدنامرك.
سورية ،فينجح هو اآلخر لكنه ال يمكث يف سورية سوى ستة أشهر ليسافر بوثيقة ّ
ً
فصال ،لكل فصل منها عنوان وبنية ذات «تيمة» يدور الرسد واحلوادث
قس َم الكاتب الرواية إىل اثني عرش
ّ
حوهلا .ففصل «بزون» يتحدث عن عالقة السارد ورؤيته لألب الضعيف الشخصية ،الذي يلطم نفسه كلام وقع
ً
متسائال باللغة
يف مطب ،وما عاناه من زمالء الصف ومعلم اإلنكليزي الذي جيعله جيلس حتت مقعد الدرس
ومنتظرا جواب التالميذ وضحكهم وهم يشريون إىل جلوسه القرفصاء
اإلنكليزية عن مكان وجود القط،
ً
ً
عامال يف بلورة مشاعر حقد وعداء نحو املحيط ،سيعاين
حتت املقعد .وتفاصيل هذه الشخصية ،التي ستكون
بسببها السارد الحقًا ،وستطبع سلوكه كام اكتشف هو نفسه يف ما بعد ،خالل استعادة تلك التجارب بالرسد؛
ففي الفصول األخرى ،يتأمل وحياور مقولة بارت عن تواضع املبدع بينام هو ال يرى يف اإلنسان أول وهله إلاّ
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العيوب قبل اجلوانب األخرى .سيصبح حاد الطباع ،يسخر من اآلخرين ،وكأنه ينتقم من احليف والسخرية
اللذين ظلاّ يالحقانه ُ
حد أنه مل حيرض جنازته رغم
منذ الطفولة بسبب اسم أبيه ،بزون ،حتى بلغ به التش ّفي ّ
فضل البقاء يف بغداد حيث كان يدرس يف جامعتها .وكذلك األمر مع بقية الفصول،
سامعه خرب الوفاة ،بل ّ
مهمة هلا جتربتها احلياتية ومدلوالهتا الرمزية املستقلة
عدا عن أن بعض الفصول تدور حول شخصيات أخرى ّ
عن الكاتب؛ من ذلك ً
مثال فصل «شمعة» ،القابلة الغريبة األصل والعارفة أرسار املحلة وما يدور حوهلا من
أساطري شعبية عن زوارها الرسيني ،وكيفية فقدان إحدى عينيها ،وعن مساعداهتا للنسوة الفاقدات أزواجهن
يف املعتقالت واجلبهات ،يف رسد يمزج الواقعة بموروث احلكاية الشعبية تلك الرحلة التي تقوم هبا شمعة
وغورها يف الرمل لتولد امرأة أمرية تعيش يف باطن األرض وعودهتا كأهنا زارت احللم ،ثم تفاصيل اعتقاهلا
واإلفراج عنها ّ
خنزيرا ،ثم لتتحول باختفائها الغامض إىل رمز من رموز
ولدته
وهتكمها عىل مدير األمن الذي
ُ
ً
املنتهكة التي أجربت خرية أبنائها عىل اهلجرة.
املدينة َ
عىل مستوى آخر من الرسد ،يتناول فصل «عادل عرس» تفاصيل شخصية مأساوية تعرف إليها السارد يف
معسكر الالجئني يف إيران؛ شخصية حاملة تقرض حياهتا يف البؤس واحللم بتغيري العامل ،تارة بتأليف حزب
سيايس يقترص عليه وعىل الجئ آخر يف املعسكر ،عىل طريقة ماركس ،ثم السخط عىل العامل واآلخرين الذين
أفشلوا املرشوع ،وتارة أخرى يف حلم السفر إىل أوروبا وكتابة رواية عظيمة ستغيرّ بدورها العامل ،فيحاول اهلرب
يف إحدى البواخر الراسية يف ميناء بندر شاه .خيتفي هو وصاحبه ثالثة أيام ،وعندما خيرج يكتشف أن الباخرة مل
تغادر امليناءُ ،فيلقى القبض عليه و ُيسجن ثامنية أشهر قبل إعادته إىل املعسكر نفسه .وبعد نجاحه يف الوصول إىل
فيحدثه – عادل  -عن روايته التي يعكف عىل إنجازها ،لكنه يموت بالسكتة القلبية يف
الدنامرك يزوره الراوي
ّ
مدينة ارهوس الدنامركية ،والسارد يروي حكايته وهو يقف بباب املستشفى لتس ّلم جثامنه.
يف فصل «الرسام والفرشاة» نتعرف إىل حكاية الرسام العراقي الشاب الذي التحق باملقاومة الفلسطينية ليعود
بعد مذبحة أيلول األسود وينتحر بعد معاناة وجودية جيد فيها السارد شجاعة تفوق قيمة الشهيد الذي يفني
طمعا يف اخللود بالنسبة إىل املتدين ،ويف املجد بالنسبة إىل املادي .هاتان الشخصيتان مها ظالل
ذاته من أجل فكرة ً
السارد الذي يعرتف بعجزه املطلق ،إذ يسخر طيف الرسام املنتحر بعد أكثر من عرشين سنة من الراوي ،حينام
متزوجا.
جيده
ً
بنية النص مبتكرة ،إذ ّ
املتدرج؛ فاحلكاية كلها تأيت كقصة متناثرة يف الفصول املستقلة «التيمة»
حطم فيها الرسد
ّ
واملبنى ،عدا ذلك التنقل احلر بني األزمنة ،كام يف الفصل ا ُمل َتخيل األخري املعنون «بلييم» الذي يتخيل فيه الكاتب
شيخوخة احلكيم يف عودته املتأخرة إىل مدينة الطفولة ،أو يف تنقّله املنساب من حلظة الطائرة يف مدخل الفصل
األول «املسبحة» ،وهو يف طريقه من الدنامرك إىل دمشق ،إىل تفاصيل معارك جبهة احلرب العراقية-اإليرانية
القصاب التي تُقتل
التي خاضها كسائق دبابة ،إىل الطفولة ،وتفاصيل املراهقة والتلصص عىل بنت جارهم ّ
ً
فنيا يتطابق مع هدفه
الحقًا
غسال للعار .هذه الطالوة واخلفة يف التنقل وحتطيم الزمن الفيزيقي جعلتا النص ً
حتليليا لذات السارد التي كانتها يف رحلة استكشاف وهو يراجع املايض ،حيث جيد أن بعض احلوادث
نصا
كونه ً
ً
الصغرية هلا عواقب مل تكن متو َّقعة وقت حدوثها ،وكان هلا األثر األكرب يف بنية الذات ،وذلك عند تأملها يف فعل
تسجل تغيريات النفس حينام متر من الطفولة إىل املراهقة والنضج ،ثم الكهولة .إن كتابة السرية
الكتابة ،وهي ّ
تقدم صورة ثابتة حلياة كاتبها؛ فاحلوادث التي رسدها الراوي تتغري قيمتها وفعلها حينام ينظر إليها يف خريف
ال ّ
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العمر؛ فالسارد يشعر بالندم بعد أكثر من عرشين عا ًما ملشاعر التشفي برحيل أبيهُ ،فيشعل لروحه شمعة يف
صحن السيدة زينب بصحبة زوجته ،ويذرف دمعة.

لغة الكاتب رشيقة بسيطة وواضحة ،وشاعريتها تأيت من غنائية احلاالت اإلنسانية التي تشكل مادة الرسد .وما
جيعل الكتابة حيوية ليس فقط مراعاهتا للغة والنحو كرشوط حرفية فحسب ،بل ً
أيضا طبيعة انتقاء احلوادث
هتم كاتبها ،وهذا ما فعله
وزاوية نظر السارد التي تُقنع القارئ بأن ما يرسده من حوادث وتفاصيل ّ
هتمه مثلام ّ
محيد العقايب.
نجمة البتاوين( :((4توثيق الخراب العراقي بعد االحتالل

ّأما شاكر األنباري ،فيشرتك مع جنان حالوي ومحيد العقايب يف «التيمة» نفسها ويف رؤية متقاربة ،لكن هلا
خصوصيتها.

يف رواية نجمة البتاوين خيوض األنباري يف أجواء بغداد زمن احتدام احلرب الطائفية أعوام 2008–2006
وسيادة سلطة امليليشيات ،وذلك من خالل اختياره جمموعة شخوص من الوسط الصحايف والثقايف تلتقي يف
مستأجرة يف البتاوين ،وسط بغداد يدعوهنا النجمة ،وتنغمس يف حوار ومعاقرة اخلمرة وممارسة اجلنس مع
شقة
َ
عاهرة تدعى أحالم وترت ّدد إىل الشقة بانتظام .والشخصيات هي :الشخصية املحورية زاهر ،الصحايف والكاتب
العائد من املنفى عقب االحتالل ،وهو متزوج من سورية أنجبت له ً
مستأج ًرا يف شارع فلسطني؛
طفال ،ويسكن
َ
ً
متحمسا للوضع اجلديد ،وهو متزوج ،ولديه عشيقة يستأجر هلا شقة
مقاوال
وعمران ،املهندس الذي أصبح
ً
يف البياع .إنه صديق زاهر من أيام دراستهام اجلامعية .وهناك ً
أيضا أبو حسن صاحب مكتبة يف شارع املتنبي،
له يف حترير الصفحة األخرية من جريدة السالم
وعيل حممد أمني ،الشاعر والصحايف الصعلوك الذي يحَ ِل زاهر محَ ُ
ملؤسسها سعيد عبد الكريم الذي عمل معه زاهر يف دمشق قبل االحتالل ،وربيع املحمدي ،املصحح املتزوج،
فأم َن بي ًتا ،ولديه ابن يف الدنامرك وآخر يف أربيل خو ًفا
الذي عمل إبان احلصار زمن الديكتاتور يف ليبيا واليمنّ ،
من القتل الطائفي .ثم هناك شخصية سهى ،الصحافية العراقية التي تعمل معهم يف القسم ،واجلميع يشتهيها.

يمهد الروائي يف الفصل األول بلحظة اختطاف عمران عىل أيدي جمموعات مسلحة ومقتل أيب حسن يف تفجري
ّ
شارع املتنبي الشهري ،فريسم صورة شاملة للوضع يف بغداد ،وألحوال املجموعة مرصعة بتأمالت يف الرشّ
الناهض من التاريخ الدموي العراقي ،ومضاعفات العنف الذي رسخ يف نفس زاهر وهو يرى قتىل احلرس
سببا ملوهتم (ص ،)11فيقوم بتأمل الشخصية
القومي عام  1963الذين جلبوهم إىل قريته من دون أن يعرف ً
ً
حتوهلا إىل شخصية مهجية تُقبل عىل القتل واالختطاف والسلب ،عاز ًيا ذلك إىل
العراقية
حماوال معرفة أسباب ّ
تراكامت احلقد واآلثار النفسية لرؤية القتل واإلعدامات يف حروب الديكتاتور ،وفقدان أبسط مستلزمات احلياة
زمن االحتالل ،وال سيام العمل واخلدمات (ص.)12
بني مدخل النص وخامتته يأخذنا السارد إىل عوامل بغداد وتفاصيل أمكنتها اخلربة يف زمن النص ،واص ًفا يف
مقاطع طويلة أحوال شارع الرشيد والسعدون والبتاوين ،مستعي ًنا بام ُكتِب عن بغداد وشوارعها يف الكتب.
تارخييا لألماكن التي يصفها الراوي .والنص يف العموم مهموم بوصف األمكنة
فوفّر هذا التوظيف عمقًا
ً
وتفاصيلها الصغرية ،وهي سمة عامة جلهد الكاتب يف جتربته اإلبداعية.
 45نجمة البتاوين (بغداد :دار املدى.)2010 ،
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وملّا كان النص مهمو ًما ومكتو ًبا من أجل اإلحاطة بام جيري يف بغداد ،وقت القتل عىل اهلوية ،وهو ما عمل
االحتالل األمريكي عىل ترسخيه متهيدً ا لبناء العراق الطائفي اجلديد ،فقد تكرر الكثري من األوصاف
والرسد املعني باخلراب ،من أوساخ وذباب و ّهتدم اجلدران ،وهو ما جعلها تنأى عن تصوير التفاصيل
النفسية للشخصيات.

املهمة الكاشفة لطبيعة الرجل العراقي ونظرته إىل املرأة ،عالقة زاهر وحممد وربيع بزميلتهم سهى،
من التفاصيل ّ
النموذج املتنور للعراقية املقا ِومة ملحاولة تكبيلها؛ صحافية ناجحة ترفض ارتداء احلجاب ،وتتعرض لتهديدات
من امليليشيات املتشددة بحيث خيشى زمالؤها اخلروج معها يف مهماّ ت عمل .رغم أفكار التنوير التي تلهج
هبا املجموعة طوال النص ،واملوقف من االحتالل وقوى الظالم ،ورغم حديثها عماّ تعانيه املرأة العراقية ،فإن
الثالثة حياولون اإليقاع هبا :ربيع ،املتزوج واألكرب س ًنا ،تبلغ شهوته حدود انتهاكها يف خميلته؛ إذ يقوم بمامرسة
العادة الرسية يف مرحاض الصحيفة ،ويف أثناء سكره يف الغرفة املجاورة لزوجته ،وعيل الشاعر ال خيتلف عن
ربيع بيشء ،أما زاهر فيلعب لعبة أكثر حذ ًقا؛ إذ يقوم باستدراجها ليضاجعها يف مكتب صديقه املقاول عمران،
جانبا آخر من وضع املرأة العراقية املأساوي والشائع ،إذ يتبني أن سهى ليست عذراء.
وهذا احلادث يكشف ً
هذه الناحية يف النص أجدها مهمة جدً ا ألهنا تكشف اجلانب البشع واملعتم من شخصية الرجل العراقي بام يفرس
طبيعة املجرم والقاتل؛ ففقدان الضمري من أهم األسباب التي ّ
متكن القاتل من قتل ضحيته من دون الشعور
باإلثم ،وهبذا املعنى زاهر هو ً
أيضا قاتل بامتياز ،فهو مل يشعر باإلثم مطلقًا بعد مضاجعته سهى ،بل حرص عىل
عدم التعلق هبا ،وعىل اعتبارها أداة متعة ،وعىل احلؤول دون اختالل نظام حياته كام يفعل القتلة واخلاطفون،
صوره لنا تقرير عمران عن ظروف خطفه واألمكنة التي ّ
حل فيها،
الذين هلم حياهتم العائلية الطبيعية ،وهذا ما ّ
حيث ُح ِجز يف بيت فيه أطفال وامرأة ختبز ،أي يف مكان جتري فيه احلياة عىل سجيتها.
بنى الروائي روايته ،كام سبق أن ذكرت ،عىل حبكة تقرير عمران الذي أخربنا يف مجلة النص االفتتاحية أن
«عمران املهندس اخ ُتطف يف اخلريف» ،ومل خيرب القارئ بتفاصيل التقرير الذي محله معه وهو يف طريقه إىل دمشق
إال يف الفصل الرابع عرش.
العالقة بني شخصيات الرواية بدت باهتة ال عمق فيها؛ فمقدار األمل الذي خ ّلفه مقتل جليسهم صاحب املكتبة
أيب حسن واختطاف عمران كان عاد ًيا ال فاجعة فيه ،وكأن ما جرى قد جرى لغريبني ،وهذا ييش بأمرين :األول
هو أن العالقات التي نشأت يف هذا الوضع الشاذ ليست محيمة ،وليس فيها صداقة وعمق ،وهذا ما أفىض إىل
رد الفعل البارد ذاك ،والثاين هو فقدان الشخصية املحورية (زاهر) صداقات محيمة كام يرصح يف مجلة تعبرّ عن
خالصة جتربته ،بكون البيوت مثل الصداقات خترب وتتبدل ،وهو مفهوم غري مطلق بل خيص طبيعة السارد
وموقفه من احلياة« ،فالصداقات مثل البيوت ،كلام اكتملت يف مكان رسعان ما خترب ،وتبنى يف مكان آخر،
سلسلة» (ص.)16

لكن ،أال يعبرّ ذلك املوقف عن طبيعة اخلراب الروحي العميق الذي أصاب العراقي يف معمعة احلروب والقتل
جليا بربودته وأنانيته من خالل سلوكه طوال
طوال نصف قرن ،وأصاب العراقي املنفي من خراب داخيل ظهر ً
رحلة النص؟

ً
تفصيليا و ّثق فظائع فرتة
سجال
وتعد
املهمة املكتوبة زمن االحتالل األمريكيّ ،
إن نجمة البتاوين هي من األعامل ّ
ً
وجيزة من التاريخ العراقي املعارص تُعترب من أشد فرتاته قسوة.
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كم بدت السماء قريبة( :((4الحرب خ ّربت كل شيء

فنادرا ما نقع عىل نص حييط بحياة العراقي اليومية وقتها .لقد
رغم وفرة النصوص العراقية املكتوبة عن احلربً ،
خاضت غالبية النصوص يف تفاصيل ما جيري عىل جبهات القتال أو يف مدن التامس .تتساوى يف ذلك النصوص
التي كتبها ك ّتاب السلطة لتسويق فكرة احلرب ومتجيدها ،والنصوص التي كتبها جيل من الك ّتاب هرب من
جبهات احلرب إىل الثوار يف اجلبل ،أو إىل دول اجلوار .كام تشرتك تلك النصوص يف الشخصية القصصية ،حيث
ً
رجاال يساقون جنو ًدا إىل اجلبهات ،فيستبسلون يف املعارك ،من زاوية ك ّتاب السلطة ،أو هيربون
تكون يف أغلبها
أو يموتون مقهورين ،من زاوية الك ّتاب الرافضني للحرب .تأيت احلرب يف نص بتول اخلضريي ال من جبهات
القتال ،وال من مدن التامس ،وليس عىل لسان رجل بل عىل لسان امرأة تعيش يف العاصمة بغداد ،وتراقب بعني
حمايدة دقيقة مجلة التغريات التي أحدثتها احلرب يف نفسها والناس والعالقات واألشياء ،يف نص مكثف وشامل
صور بعمق وشجن ما كانت عليه األمور قبل احلرب ،وما صارت إليه يف أثنائها وبعدها.
َّ

احلكاية الروائية تأيت عىل لسان فتاة ترسد سريهتا الذاتية من الطفولة حتى سن النضج .ومن خالل هذه
الرحلة ،نتعرف إىل حياهتا العائلية املضطربة؛ فهي بنت ألب عراقي اقرتن يف فرتة دراسته يف إنكلرتا بأمها
اإلنكليزية التي هتاجر لتعيش معه يف بيت وسط مزرعة يف الزعفرانية بضواحي بغداد ،حيث أمضت فرتة
طفولتها قبل احلرب.

يشكل بيت املزرعة القسم األول من هيكل النص وبنيته املشيدة عىل ثالثة أمكنة وثالثة أزمنة خمتلفة ومفصلية.
يشغل قسم «الطفولة واملزرعة» ،قبل نشوب احلرب ،الفصلني األول والثاين .ومن خالهلام نقع عىل «تيمة»
جوهرية من «تيامت» النص الكثرية ،أال وهي ذات الطفلة التي تتجاذهبا ثقافتان ،غربية من جهة األم ،التي
حتاول أن تطبعها عىل العادات اإلنكليزية ،ورشقية من جهة األب العراقي الذي حياول تربيتها عىل التقاليد
العراقية ،فيشتد الرصاع بينهام ،وتكثر املشادات ويتكرر العراك ،وحتار الطفلة بني األب واألم ،لكن يظهر
موجها إىل األب وكأن النص رسالة له ،كام أهنا تتعلق بالطفلة
ميلها إىل األب؛ فالرسد يبدأ بضمري املخاطب
ً
خدوجة من أطفال الفالحني العاملني يف املزرعة والساكنني يف بيوت من طني عىل ضفة دجلة ،متيض معها
معظم وقتها بعد املدرسة ،فنتعرف إىل تفاصيل طفولة الهية مجيلة وسط احلقول ،صيد احلرشات ،قطف ثامر
األشجار ،أغاين طفولة عراقية غ ّناها كل طفل يف طفولته ،حكايات شعبية خرافية حتكيها جدة خدوجة يف
حجرات الطني ،فيتحول النص يف كثري من مفاصله إىل قطعة رسدية غنائية عذبة عن طفولة العراقي ،تتقاطع يف
مونتاج حمسوب بدقة مع ما جيري يف البيت من تفاصيل مضطربة يتجاذهبا األم واألب ،ترصد من خالهلا تدهور
العالقة بني والدهيا؛ فاخلالفات تبلورت حول كل يشء :املالبس والسلوك وطريقة األكل وتربية الطفلة ،وهو
كليا ،فتتفاقم عزلة األم التي اخذت متيل إىل
ما أورث العالقة املزيد من الربود ،وجعل األب ينشغل بالعمل ً
صديقيها اإلنكليزيني ،ديفيد وإمييل ،العاملني يف رشكة نفط يف البرصة .ولقد جت ّلت بوادر اخلراب عىل مستوى
اجتامعي نفيس بثالثة حوادث مؤثرة سامهت يف غرس احلزن واخليبة يف روح الطفلة :إصابة األب بمرض
القلب ،واكتشاف الطفلة عند عودهتا من املدرسة خيانة أمها مع ديفيد يف املخزن عندما أطلت من شباك صغري
صورته بشكل مؤثر (ص ،)52وموت صديقة طفولتها خدوجه
قرب سقفه ،فرأهتام يتضاجعان يف مشهد ّ
بمرض «البلهارسيا».
 46كم بدت السامء قريبة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)1999 ،
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ّ
يشكل القسم الثاين -والتقسيم افرتايض يف حقيقة األمر -اهليكل الوسطي والرئيس للنص ،وهو يمتد من
الفصل الثالث (ص )61إىل الفصل السادس (ص .)152ويبدأ باملكان الثاين يف النص ،بيت وسط بغداد يف
جانب الرصافة ،وفيه تبلغ الراوية سن املراهقة ،وتدخل مدرسة رقص الباليه ،وتتوطد عالقتها بأبيها الذي
يرشكها يف عمله كخبري مطيبات ،بينام تزداد األم عزلة وتعمل يف رشكة اخلطوط اجلوية اللبنانية ،وتبدي
متيز طبيعة
رغبتها بالطالق ،لكن األب يطلب منها الصرب حتى تكمل ابنتهام اإلعدادية يف «تيمة» جوهرية ّ
الثقافتني الغربية والرشقية يف نظرهتام إىل العائلة؛ فاألوىل تضع الذات فوق العالقة العائلية ،والثانية بالعكس
متا ًما .كام أن احلرب مع إيران تبدأ .والنص يف هذا القسم سجل حي ودقيق ملا جرى خلف جبهات القتال من
إجراءات ومتاعب للناس ،مرصودة بعني ذكية حيادية منحت النص نكهة خاصة .اإلعالن األول للحرب،
ارتباك الدارسة يف املدارس ،عدم النوم عىل السطوح ،التعبئة اإلعالمية ،تضمني الكثري من البيانات العسكرية
يوميا وعىل نحو متكرر ،مقاطع من اتفاقية احلدود مع إيران (ص .)96يف متن
العراقية ،أغاين احلرب املذاعة ً
النص وصف أوضاع الناس العامة ،سلسلة القوانني اجلديدة ،إجراءات السلطة يف تزييف طبيعة الرصاع من
خالل تغيري اخلرائط ،تزوير االتفاقات ،وضع مناهج دراسية جديدة ،حمارضات توجيه سيايس ،ثقافة قومية،
وصف صور من املعركة تطل من شاشة التلفزيون ،تقنني الغاز ،تشجيع األعراس اجلامعية وقت تراجع القوات
العراقية .وقد قامت الكاتبة بعملية مونتاج دقيقة ،إذ داخلت أجواء احلرب هذه يف الرسد بطريقة حمسوبة النسب
مع حركة الشخصية املحورية املشغولة بتفاصيل حياهتا ووجودها االجتامعي املأزوم يف بيت يزداد اضطرا ًبا مع
تدهور صحة األب ،انشغال األم بالعمل وعالقتها شبه العلنية بـديفيد ،وحياهتا يف مدرسة الباليه التي نطل من
خالهلا عىل شخصيات جديدة يف النص ،مع ّلمة الرقص التي سيكون هلا دور كبري يف حياة الراوية ،فعن طريقها
عرصا
النحات سليم فتقع يف أول عالقة حب .وزمالؤها يف مدرسة الباليه ،أمحد الذي يعمل
ً
ستتعرف إىل ّ
كسائق تكيس ويمثّل نافذة تطل منها الساردة عىل أوضاع الناس ،وفاروق الراقص ،وسارة والبنات التوائم.
يعمق فعل النص من خالل مالحقة حركة الرقص ومعاناة
تصور الساردة طقوس الرقص يف منحى داليل ّ
الراقص ساعة األداء مع نص بيان عسكري يصف العمليات العسكرية ،كام أهنا تداخل بني موت أبيها وإصابة
أمها برسطان الثدي وبني سري املعارك املحتدمة يف اجلبهةً ،
فمثال ينتقل الرسد مرتني بني معاناة والدهتا وأخبار
املعارك (ص ّ .)127أما مصائر هذه الشخصيات فمأساوية ،البنات الراقصات يعملن خياطات يف معمل بعد
غلق املدرسة ،وأمحد وفاروق يساقان إىل جبهات القتال ،أما الساردة فتنقل إىل مدرسة أهلية لتدرس اللغة
النحات املثقف إىل عالقة حب عنيفة ،تذوق معه جتربتها اجلسدية األوىل،
اإلنكليزية ،وتتطور عالقتها بسليم ّ
شاعرا بعدم
وجتد به نقطة ضوء يف عاملها املعتم الكئيب ،لكنه هو اآلخر يساق إىل جبهات احلرب فينتابه اليأس،
ً
حوارا خيلص فيه إىل أن «هذه احلرب جعلتني أفكر ملاذا أنحت .مل أعد
جدوى الفن واحلياة ،فيخوض معها
ً
أسأل ملاذا نعيش وملاذا نموت .هذا النوع من التساؤالت يرافق سنوات احلرب األوىل فقط .فبعد أن أفقنا من
الصدمة ،تبلور اليقني بأنه عجلة من نار ال مفر منها .واآلن أجدين أبحث عن خدعتي .هل أستطيع أن أفلت
كبعد آخر يضاف إىل
بنحتي؟»(ص .)135عن طريق هذه الشخصية توظف الراوية النحت وجسد اإلنسان ُ
ُبعد الرقص يف مدلول رمزي ييش بقداسة هذا اجلسد وأبعاده يف الكتلة واحلركة واملعروض برخص عىل شاشة
التلفزيون ممز ًقا مطحونًا يف برنامج يومي «صور من املعركة» .هذه العالقة مصريها اخلراب ً
أيضا؛ إذ حيطم يف
باكيا .تتوقف احلرب يف هذا
لقاء أخري خملوقاته النحتية ،ويضاجعها بعنف يف احلامم وعىل الطاولة قبل أن ينهار ً
القسم ،فتقرر السفر مع أمها التي أزالوا يف عملية جراحية إحدى ثدييها ،بينام يقرر سليم البقاء يف العراق.
يف القسم الثالث القصري تنتقل الراوية إىل مكان جديد خمتلف متا ًما ،شقة يف بناية وسط لندن ترشف عىل تقاطع
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طرق تعيش فيها شبه وحيدة ،بعد أن يتفاقم الرسطان يف جسد أمها ويرقدها يف املستشفى .وهنا تبدأ معاناة من
نوع آخر ،معاناة وجودية من وحشة الغربة والوجود ،جتعلها تتأمل معنى املوت واحلياة ،وهي ترى أمها تذوي
رويدً ا ..رويدً ا يف األمل ،وإىل جوارها يغادر مرىض الرسطان الواحد بعد اآلخر .فتقرتب من فلسفة العبث الذي
كان كام ًنا يف نفسها ُ
منذ طفولتها وفقداهنا خدوجه وأبيها وأمها ومدرستها وحبيبها ،ثم وطنها الذي يطل عليه
النص ً
أيضا يف حربه اجلديدة بعد احتالل الكويت ،وما أعقب ذلك من حرب وحصار من خالل متابعة الراوية
لألخبار يف حمطات التلفزيون ،والحقًا من خالل رسائل مع ّلمة الرقص التي تنقل تفاصيل ما آلت إليه أوضاع
الناس يف زمن احلصار ،فيدفعها اليأس والقنوط إىل إقامة عالقة جسدية مع أحد األفارقة (أرنو) الذي تتعرف
إليه يف مقهى يلتقي فيه األجانب .وحتمل منه ،لكنها تكتشف أنه متزوج يف بلده ،لينتهي النص بموت أمها،
وقيامها هي بعملية إجهاض وشحوب عالقتها بمعارفها يف العراق؛ إذ تنخرط يف رتابة حياة الغرب.
إن لشخصيات كم بدت السامء قريبة ميزة خاصة وخمتلفة عن غالبية النصوص املكتوبة عن احلرب ،فهي تود
العيش يف العراق وتستسلم ملصريها بقدرية ،فتذهب إىل احلرب وتبقى إىل هنايتها ،متوقّعة القتل يف أي حلظة،
وليس يف نيتها املقاومة رغم عدم اقتناعها باحلرب ،وهذه الشخصية متثّل الغالبية العظمى من العراقيني الذين
خاضوا احلرب الطويلة مع إيران.

التاريخ العراقي كميدان بحث في الرواية العراقية
نتناول هنا ً
نمطا آخر من الروايات التي اختذت من التاريخ العراقي ميدانًا ،وهي ال ختتلف عن الروايات
املستقاة من السرية التي عرضنا لبعضها ،من حيث تناوهلا «تيمة» العنف واملوت ،لكن هذه الروايات حاولت
حماكاة التاريخ العراقي وترتيب رسد روائي فني حياول الوصول إىل ع ّلة ما حيدث ورسم تلك املعاناة التي يدفع
ثمنها العراقي املسامل الذي تعصف به السياسة واألطامع يف أرضه بام ختتزنه من ثروات جلبت له البؤس وعدم
حتول من عنف وقتل يف املعتقالت والسجون زمن الديكتاتور
االستقرار ،كام جلبت له العنف الذي رسعان ما ّ
إىل عنف وقتل يومي يف الشوارع والبيوت واملقاهي زمن االحتالل األمريكي وسلطات الطوائف يف األعوام
التسعة األخرية.
حافة القيامة( ،((4وبحث فني في طبيعة الديكتاتورية في العراق

متو ًجا بحثه
فنيا يف طبيعة الديكتاتورية العراقية املحليةِّ ،
حاول زهري اجلزائري يف نصه حافة القيامة البحث ً
األرشيفي عن ماهيتها وكيفية ترسخ سلطتها وآلية تلك السلطة يف تسيريها لشأهنا الداخيل عرب دراسات مو َّثقة
(((4
يتتبع الكيفية التي بنت فيه سلطتها ،من سلطة انقالبات عسكرية
مجعها
ً
مؤخرا يف كتابه املستبد  ،بنص روائي ّ
هشة ومتكررة إىل سلطة ديكتاتورية شديدة الرتكيز ،ختضع لفكرة رجل واحد مل يكن عسكر ًيا ،يقرر كل يشء.
ومتيزها كذلك من مثيالهتا يف أمريكا الالتينية.
وهذه السمة تنفرد فيها التجربة العراقية وما شاهبها يف املنطقةّ ،
هامشيا يف الفصول األوىل؛ فهو
بتمهل ،مبتدئًا بمتابعة الشخصية املحورية وهاب الذي بدا
نسج الروائي نصه ّ
ً
قروي يأيت إىل املدينة ويسكن مع ابن عمه جميد ،الضابط يف القرص اجلمهوري ،ليتعرف عن طريقه إىل حلقة

 47حافة القيامة (دمشق :دار املدى.)1996 ،
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العسكريني املتآمرين الذين يوظفونه كقاتل مأجور ين ّفذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية مناوئة.
وكانت أول عملية له تلك التي ن ّفذها صبيحة انقالب عسكريُ ،فيسجن بعد فشل االنقالب ،ومن داخل
السجن تبدأ رحلته بخدمة العقيد الذي سيهرب الحقًا ويتمكن من القفز إىل كريس الرئاسة بالدخول إىل القرص
اجلمهوري بطلقة دبابة وبعض الرصاصات هذه املرة.
خيوط الرسد مرتبة عىل ثالثة مسارات ،يتنقل بينها السارد يف فصول قصرية غري مرقمة:

اخليط األول ،وهو اخليط الرئيس واألكثر ً
حظا يف التفاصيل ،جيمع العقيد املسيطر عىل مقاليد السلطة بعد
االنقالب ومساعده القاتل املحرتف وهاب ،الذي يتطور من جمرد قاتل وخادم يف السجن إىل املساعد األول
للعقيد واملرشف عىل أجهزة القمع ،الرشطة الرسية واالستخبارات العسكرية ،إضافة إىل تشكيله أجهزته
اخلاصة ،ويعقوب ،الرشطي الرسي الذي يظل عىل دوره باختالف السلطات؛ فرغم أنه يدرب وهاب
ويساعده يف تعميق خربته وبلورهتا ،يظل يف موقعه كرمز للرشطة الرسية ،اليد اخلفية احلارسة ألنظمة احلكم
الديكتاتورية ،وسلطان ،الرجل العسكري الغامض الذي َّ
نفذ االنقالب بشكل عميل وأتى بالعقيد إىل احلكم،
وقد عرضه النص زاهدً ا بالكريس األول ومتد ًهلا يف املباهج وامللذات« ،عالقته بعشيقته الصغرية» ،والراقصة
بويس التي تقوم بمساعدة االنقالبيني بدعوة رجال احلكم السابق للسهر يف بيتها ليلة تنفيذ االنقالب.
اخليط الثاين للرسد يذهب إىل تفاصيل الضحايا ،وهم الطرف اآلخر يف الرصاع ،كالسجني صادق اليساري
وحبيب مجانة التي تتحمل ضغوط عائلتها ،إخوهتا وأزواج أخواهتا العسكريني ،كي تتخىل عنه لكنها تضعف
مع طول فرتة مكوثه يف السجن ،فتضطر إىل ذلك بعد أن تعمل سكرترية للعقيد وزوجة له الحقًا ،وهو الشيخ
جنسيا ،فيستحوذ عليها يف املراحل األخرية وهاب لتتحول إىل رمز الضمري اجلمعي املغتصب .والكاتب
العاجز
ً
وليد ،وهو املثقف الذي يقع يف جتاذب بني ضمريه وما تريده السلطات ،وشخصيات أقل أمهية كإسامعيل
وخليل السجينني اليساريني يف خالفاهتام حول أساليب النضال وطرق الوصول إىل السلطة ،والظروف الطبقية
وما إىل ذلك من التفسريات املاركسية اللفظية التي مل تفعل فعلها يف حياة النص وتطوراته ،يف ترميز إىل شحوب
دور املعارضة اليسارية يف تلك الظروف االستثنائية التي أتت بسلطة الديكتاتور ،من هزيمة عسكرية وجفاف
وجماعة وبطالة ومترد عسكري يف اجلبال ،وإرضابات طالبية يف اجلامعات.

اخليط الثالث للرسد يتابع السيد احلائري وأوالده ،وهو رمز للتيار الديني الذي مل يغب عن ساحة الرصاع
السيايس ،بل كان ً
فاعال يف فرتة ما قبل االنقالب العسكري ،حسب النص والواقع.
يتتبعها الراوي العليم ،مستخد ًما الضمري الثالث يف رسده املحسوب النسب واألوقات
اخليوط الرسدية الثالثة ّ
يف تنقّله من خيط إىل خيط .تنعقد خيوط الرسد يف العالقة املتبادلة يف عملية الرصاع السيايس واالجتامعي؛
فالعقيد ووهاب يف دأهبام عىل ترسيخ السلطة وتركيزها يقمعان املعارضة بشقيها اليساري والديني .مجانة،
حبيبة صادق السجني اليساري أو زوجته ،تصبح عقب االنقالب زوجة العقيد وسكرتريته .ويتحول يعقوب،
باعتباره رجل أمن وعني السلطة يف املدينة ،إىل رابط بني كثري من الرموز يف النص بعالقته باملثقفني وجتمعاهتم يف
رمزا لسلطة شعبية أخالقية يدخل يف رصاع مبارش مع بويس،
احلانات واألندية الثقافية ،وبرجل الدين ،باعتباره ً
الراقصة التي هلا موقع خاص يف عالقتها بشخصيات السلطة من عسكر ووزراء ،وحماولة اغتياهلا التي مل يفصح
ّ
لتحذره من املساس هبا (ص .)95كام تنعقد العالقة
عمن قام هبا ،والزيارة الرسية التي تقوم هبا إىل احلائري
ّ
بني الطرف الديني والسلطة من خالل اجلذب والشد يف عالقتهام بعامة الناس ،وكذلك يف إيامن العقيد الديني
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يتتبع الراوي
املضطرب واحلائر بني السلطة واخلوف من اهلل .يف هذه الشبكة املعقدة من العالقات والرصاعّ ،
ناسجا خيوطه حول العقيد وأجهزة السلطة من خالل سهره ودأبه
وهاب وهو يتسلق خطوة ..خطوة ،وبدقة،
ً
عىل احلضور والزيارات املفاجئة ليتحول إىل ظل حيوم حول رؤوس املسؤولني وعني وحيدة يرى العقيد الدنيا
من خالهلا ،فريتب أمور اخلصوم واحدً ا بعد اآلخر يف تصفيات دموية طاولت املعارضة اليسارية الضعيفة،
والدينية باغتيال الشيخ احلائري ،والتخلص من بويس الراقصة بعد انتهاء دورها ،ثم التخلص من املعارضة
القوية التي هتدده من داخل السلطة متمثَّلة يف وزير الدفاع سلطان الذي يل ّفق ضده هتمة التآمر هو وجمموعة
كبرية من شخصيات السلطة ،وهو ما يتيح له ،مع تفاقم مرض العقيد وخرفه ،إىل االنفراد بالسلطة بتنحية
حمو ًال السلطة إىل طبيعة فريدة ختتلف حتى عن أعتى الديكتاتوريات
العقيد واالستيالء عىل مجانة والكريسّ ،
مترس بالرش
العسكرية .فالشخص األول ليس عسكر ًيا ،وإنام هو قروي فاشل
ً
دراسيا ،وقاتل مأجور وخادم ّ
متخلصا ،مع إمعانه يف القتل ،من أي تأنيب أو إحساس بالذنب.
وسط املتآمرين ،ونزع ضمريه رويدً ا ..رويدً ا،
ً

يمهد الكاتب ثلث النص لعرض الظروف والشخصيات واألوضاع قبيل االنقالب العسكري ،وما جيري
ّ
يف اخلفاء من مؤامرات ،دسائس ،تسلل ألجهزة الدولة ،تصفية لبعض الرؤوس يف مواقع السلطة احلساسة،
وبني صفوف املعارضة اليسارية ،مشهد اغتيال الطالب اليساري خالد عىل يدي وهاب (ص ،)63كيفية
كرس إرضابات الطلبة وختريب التظاهرات ،وانقسام املعارضة اليسارية إىل قسمني ،ليبدأ بتقديم بانوراما لليلة
االنقالب (ص  ،)104إذ ينقطع التيار الكهربائي ليتنقل الرسد بني السجن واحلائري وبني بويس ومشهد
االنقالبيني الساهرين حتى حلظة دخول القرص اجلمهوري ،ليرتكز الرسد عىل العقيد الذي حلم طوال سنني
باللحظة هذه .يف الثلثني املتبقيني من النص (  303صفحات) ،يتابع السارد الكيفية التي تركزت فيها السلطة
بني يدي العقيد ً
أوال ،ثم بني يدي وهاب الذي أحكم قبضته عىل ّ
كل يشء.
املادة الروائية اخلام حمض سياسية عىل نحو مبارش ،إال أن الروائي ّ
متكن من بناء رواية ختلو متا ًما من املبارشة
وصفيا أم رسد ًيا .كام أن
الفجة ،بفضل لغته الغنية واملنتقاة بدقة تناسب احلالة اإلنسانية وطبيعة املشهد ،أكان
ً
اجلملة مكتوبة باقتصاد شديد ،أقصد بذلك أهنا ختلو من االستطراد غري الرضوري .كام أن تقسيم النص إىل
فصول قصرية خمتزلة أكسب النص ميزة سهولة القراءة ومتابعة احلبكات املتالحقة لشخوص النص .ثم هناك
بناء شخصيات النص بأبعادها اإلنسانية من دون انحياز ،كوهنا ذوات برشية تتجاذهبا نوازع اخلري والرش .فحتى
أقسى الشخوص وأكثرهم دموية ،وهاب ،مبني بشكل حي بال تعسف وال نظرة أيديولوجية مسبقة ،وهو ما
أتاح للقارئ اإلحساس بخلجاهتا واضطراهبا فيام تتأمل الضحية املنشغلة بشأهنا ،وهي تفشل يف أول حماولة
اغتيال (ص .)61وكذلك بنية شخصية يعقوب ،رجل الرشطة الرسية بأبعاده االجتامعية وحلظاته اإلنسانية ،مع
أنه الشخصية التي متارس القمع بشكل فعيل .من ذلك ،عىل سبيل املثال ،تأمالت يعقوب وهو ُيطلق السجني
ً
متأمال هذا الكائن الذي
صادق الذي توسطت له مجانة لدى زوجها العقيد ،فيأخذه يف جولة يف أنحاء املدينة،
أمىض سبعة أعوام سج ًنا وذاق صنوف التعذيب واملرض ،وخرس زوجته ،ليكتشف «أنه ال حيمل له أية كراهية
رغم ما بينهام من حروب ،فام فعله ضده كان بحكم املهنة ورضورات السلطة التي هي بالصدفة بني يديه اآلن،
وبالتأكيد سيفعل هو اآلخر اليشء نفسه لو كان يف موقعه» (ص .)164كام أن الراوي العليم يغور يف العامل
مصورا كوابيسها وأحالمها يف أثناء النوم ،أي ال يكتفي يف تأمالهتا الشاردة وقت
الداخيل لشخصيات النص،
ً
اليقظة؛ كوابيس رجل الدين احلائري ورؤياه بدخول العامل السفيل املصوغة بلغة روائية الهثة تناسب جو
الكابوس (ص ،)244أو حلم العقيد ورؤيته مقتل احلائري قبل أن يأمر وهاب بتنفيذ االغتيال (ص ،)249أو
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خلوه من الزوار (ص.)271
كوابيس العقيد املريض يف عزلته يف مزرعته ،ويف أثناء زياراته لرضيح اهلادي وقت ّ
هذا االستخدام املكثف يستغل أبعا ًدا أخرى من أبعاد الوجود أال وهو عامل الالوعي ،حيث يتشكل الكثري من
حتولت
أبعاد الشخصية اإلنسانية هناك ،وما ذكرناه أكسب النص وشخوصه حيوية ،وكأننا أمام شخوص لغوية ّ
إىل كائنات من حلم ودم نتعاطف معها بشغف ونحس بمعاناهتا ،أكانت رشيرة أم خيرّ ة.
رغم أن الكاتب حتاشى تشخيص املكان والزمان يف النص ،وال أدري سبب ذلك ،إذ كان من املمكن تسمية
األمكنة بأسامئها من دون أن يؤثر ذلك يف حسه الفني ،فإن فالتفاصيل توحي باملكان بوضوح ،فطبيعة البيئة
املوصوفة ومفردات األمكنة واألشياء يف النص تكاد تتطابق مع طبيعة العاصمة بغداد وأمكنتها وأشيائها.
وطبيعة شخصية العقيد وسامته ومصريه توحي متا ًما بمصري أمحد حسن البكر ،رئيس مجهورية العراق يف
الفرتة  .1979-1968وشخصية وهاب وسامته ونمط تفكريه ،والكيفية التي تسلسل هبا واستحوذ عىل
احلكم توحي بشخصية صدام حسني ،رئيس مجهورية العراق يف الفرتة  .2003-1979ومجلة األوضاع قبل
االنقالب ،اهلزيمة العسكرية يف حرب  1967مع إرسائيل ،وما أعقبها من اهتزاز السلطات القومية القائمة،
وردود فعل الشارع العريب بصعود مد يساري قوي يف العراق ،تكللت بانشقاق احلزب الشيوعي العراقي إىل
قيادة مركزية قادت حركة كفاح مسلح فاشلة يف أهوار اجلنوب ،وجلنة مركزية حتالفت مع السلطة الحقًا ،ثم
اإلشارة إىل التمرد الكردي يف شامل العراق ،وموقف السيد احلائري الذي يكاد يوحي ً
أيضا بموقف التيار
الشيعي ومرجعيته يف النجف .وهو ما أعطى النص نكهة التجربة العراقية الفريدة يف طبيعة السلطة ،وتفسري
الكثري من دموية رجاهلا الذين ترعرعوا يف مدرسة وهاب العريقة بالتنكيل واإلرهاب والقتل.
عراقيون أجناب( ،((4والبحث في طبيعة الصراع الدموي
في ريف العراق الحديث

حيا يؤكد ما ذهبنا إليه يف معرض حتديد سامت ٍّ
كل من
متثّل رواية فيصل عبد احلسن عراقيون أجناب
ً
نموذجا ًّ
الرواية املكتوبة يف ظروف حكم الديكتاتور والرواية املكتوبة يف ظروف احلرية يف املنفى؛ فالكاتب سبق له
أن كتب روايات تعبوية زمن احلرب العراقية–اإليرانية ،وفازت إحدى رواياته (أقىص اجلنوب( )((5بجائزة
رواية احلرب ،لكنه حينام اضطر بسبب احلصار االقتصادي إىل مغادرة العراق والعيش يف املغرب ،كتب بشكل
مغاير متا ًما.
نموذجا متقد ًما للرواية العراقية من حيث طبيعة موضوعها وبنيتها وصوغها
تصلح رواية عراقيون أجناب
ً
الفني؛ ففي ظل افتقار الرواية العراقية إىل عامل القريةّ ،
يشكل صدور عراقيون أجناب والدة ناضجة لرواية
تصور عامل القرية ونبضها الرسي ،غائرة يف تفاصيل برشها املنسيني ،وتشابك عالقاهتم
القرية العراقية؛ فهي ِّ
يف بيئة القرية االجتامعية والدينية ،وعالقتهم باملدينة والسلطة املركزية ،وذلك من خالل بحثها يف احلكايات
الشفاهية واملكان الريفي وجت ّليات اإلرث الديني يف املخيلة الشعبية.

يستهل الكاتب رسده بصورة مست ّلة من كتاب صادر حديثًا عن اإلمام عيل بن أيب طالب ،كام يذكر اهلامش
وأنا أعتقد أن الصورة املذكورة مست ّلة بدورها من كتاب رشح هنج البالغة البن أيب حديد  -يف مقطع صغري 49عراقيون أجناب (الدار البيضاء :األمحدية للنرش.)1999 ،
 50أقىص اجلنوب (بغداد :دار الشؤون الثقافية.)1989 ،
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ً
ارتباطا عضو ًيا ببنية النص .وسوف نرى جتليات الذات املوصوف شكلها عىل مدى الرواية
مستقل يرتبط
وبرشها وتراهبا وطقوسها .الصورة تصل إىل القارئ من خالل عيني طفل يتابع تفاصيل صورة لإلمام شائعة
يف اجلنوب ال يكاد خيلو جدار بيت منها ،بطلعته املهيبة وسط ولديه ،وحتت قدميه يربض أسد عظيم احلجم.
ميثولوجيا من طقوس الشيعة حينام يعثرون عىل طامورة حتت
يصور الراوي مشهدً ا
يف مفصل متهيدي الحقّ ،
ً
األرض تضم رفات أحفاد اإلمام بعد أن سجنهم فيها األمويون حتى املوت اختنا ًقا .يصف الراوي املشهد
الدرامي والفالحون يلملمون البقايا ،من مسبحة وعاممة وأردية سوداء ،وسط نحيبهم ونواحهم ولطمهم،
يمهدان
إىل أن يتحول املكان إىل مزار من مزارات الشيعة املقدسة املنترشة يف أرجاء العراق .هذان املشهدان ّ
فنيا وفكر ًيا للدخول يف غور برش تلك القرى املنسية عىل حافة اهلور ويف أعامقه .يعرض النص يف فصوله األوىل
ً
جريان احلياة االجتامعية ،والرصاع بني القيم وأعراف القرية من ناحية وواقع اإلنسان ورغباته ونزواته من
ناحية أخرى ،يف فرتة سابقة لتبلور الرصاع السيايس الدموي الذي عصف باملجتمع العراقي عقب انقالب
املخرب لعفوية حياة العراقيني عمو ًما وجنوب العراق زمن النص ومكانه؛ تلك العفوية
 ،1958وانعكاسه
ِّ
الوديعة وطبيعتها اجلميلة رغم قسوهتا وخت ّلفها وبدائية معتقداهتا الدينية املمزوجة باخلرافة ،ذلك السالم
الروحي ستفتقده شخوص النص إىل األبد.
يشتغل النص عىل ُبعدين من أبعاد انعكاس املوروث الديني عىل أرواح الفالحني:

البعد األول هو ذلك الذي تثريه روايات املقتل يف جمالس العزاء احلسينية املقامة عىل مدار العام ،لوفرة مناسبات
ُ
مقاتل الطالبني املوزعة بني فصوله ،حتى تبلغ أوجها يف ذكرى مقتل احلسني يف العارش من حمرم ،حيث تقام
طقوس حزن دموية ،من اللطم عىل الصدور العارية حد اإلدماء إىل رضب الظهور العارية بسالسل من احلديد،
ورضب الرأس املحلوق بالسيف .يصور النص تفاصيل هذه الطقوس التي تقام كل عام يف القرية مبارشة عقب
إعادة متثيل مذبحة كربالء أمام اجلمهور ،يضاف إليها رسد احلكاية التارخيية املتداولة من عىل املنابر احلسينية،
التي تأخذ بدورها مسارات رسدية ختتلف حسب خميلة راوي املنرب ،ومزاوجتها بام حيدث من مظامل شبيهة يف
حارض القرية زمن النص يف سبعينيات القرن العرشين.

شفاها يف خميلة املرأة الفالحة ،التي تنسج بدورها
البعد الثاين يتمثّل يف انعكاس الروايات الدينية املتناقلة
ً
ُ
ِ
حكايات يمتزج فيها املوروث الشيعي باملوروث اخلرايف املوغل يف القدم .نجد يف الفصل اخلامس اجلدات
ترسد لألحفاد قبيل النوم حكايات عن أيام النكبات الطبيعية :اجلراد الذي هجم ملتهماً كل يشء ،واإلمام
عيل يظهر لنجدة شيعته اجلياع،؛ عودة املوتى الصاحلني يف األعياد واملواسم ،حاملني من دار البقاء الرسائل
والوصايا والبخور والعطور؛ السيد مهنا وسفره الغامض يف عمق األهوار إليداع تربعات الشيعة السنوية يف
يسمونه احلفيظ ،فيلج من كوة جمهولة إىل باطن له جغرافيا خمتلفة ،فيها بحريات وجبال وكهوف
مكان مسحور ّ
تؤدي إىل مكان الكنز املخفي إىل حني ظهور املهدي املنتظر ليعينه عىل النرص عىل األعور الدجال (الفصل .)21
من ناحية أخرى ،اشتغل النص عىل موروث خرايف سابق ملرحلة األديان الساموية ،وذلك من خالل بيئة قرية
يف األهوار تدعى الدبن ،وسكاهنا  -املعدان  -الذين يعتمدون عىل الصيد وتربية اجلاموس ،و ُي َع ّدون يف الكثري
ً
حفاظا
من الدراسات بقايا السومريني الذين أقاموا قبل التاريخ يف اجلوار اليابس وجلأوا إىل عمق األهوار
عىل الكينونة وقت تدهور دولتهم التي انقرضت الحقًا .فالعامل الديني لدهيم ضعيف مقارنة بقرى اليابسة،
ويوضح النص ذلك من خالل اختالف موقع رجل الدين يف كال املكانني؛ فبخالف موقع مهنا ،رجل الدين،
وسلطته الروحية يف قرية اجلوابر املعتمدة عىل الزراعة والقريبة من املدن ،نجد هزال دور السيد املنتدب من
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احلوزة يف النجف إىل قرية املعدان ،حيث يكاد ال جيد ما يسد به رمقه ،وهو ما جيعل الشيخ يقدم له الطعام شفق ًة
واجبا.
ال
ً

متارس يف هذه القرى ،منها ما جاء يف الفصل  22عن رحلة الزوجات
ويعرض النص لبقايا طقوس شبه وثنية َ
طلبا للخصوبة يف طقوس ذات صلة بطقوس
العواقر يف ثالثة مشاحيف نحو معبد قديم قائم يف أعامق األهوارً ،
اخلصوبة يف حضارة وادي الرافدين القديمة .يطل القارئ عىل مشهد ال ُينسى ،حيث الشابة املأخوذة تحُ رش
وسط األدعية والبسملة يف شق ضيق حد العنق ،لِ ُتغتصب يف العتمة عىل إيقاع أدعية النسوة املستنجدات باألئمة
األطهار! (ص  .)97هذا الطقس الوثني ،الشديد االندماج ببيئة النص وبرشه ،ينجح يف توظيف طقس من
طقوس بالد الرافدين القديمة بطريقة ذات صلة عضوية باحلارض ،عكس الكثري من النصوص التي حاولت
توظيف املوروث نفسه ،فسقطت بالتجريد الذهني والتارخيي ،فكانت عسرية القراءة رغم جودة أدائها الفني.
طلبا للخصوبة،
حييل هذا الطقس إىل طقس مشابه َ
يامرس يف بعض قرى صعيد مرص برتك العاقر يف معبد قديم ً
كام تناولته بعض الروايات املرصية واألفالم.
حمددة من تاريخ العراق املعارص؛ فمن بني
يسجل النص ويرسم عامل القرية وعالقته بفرتة ّ
من ناحية أخرى ّ
ً
فصال .وجاسم
فصول الرواية الـ  ،60تابع السارد تطور شخصية ابن قرية اجلوابر املدعو جاسم العطية يف 26
واعيا بالرصاع السيايس يف املدينة ،فراح يدعو أبناء قريته إىل
هذا عاش يف املدينة فرتة من الزمن ثم عاد منها ً
االنخراط يف تنظيامت احلزب الشيوعي .البد من اإلشارة إىل أن الكاتب أمسك بمفصل حيوي من تاريخ
دورا بارزً ا فيه ،إذ
الرصاع السيايس يف العراق خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،حيث أدى الشيوعيون ً
ّ
معارضا للسلطة احلاكمة .كام كانت شخصية جاسم العطية حمورية ّ
التحكم يف
مكنت الراوي من
ً
كانوا طر ًفا
فصول النص بالعودة إليه بني حني وآخر يف فصل مستقل .وبسبب سامهتا اجلديدة املتمثّلة يف اختالف مفاهيمها
ومعتقداهتا التي تتناقض متا ًما مع معتقدات القرية ،ستكون هذه الشخصية نافذة توسع عامل النص من خالل
حركتها بني قرية املعدان وقرية الدبن يف عمق األهوار ،وما تكتظ به ذاكرهتا من تفاصيل األيام التي أمضتها
ْنعا للجوء قادة الشيوعيني إىل قرى األهوار أواخر
يف املدينة بني الرفاق؛ هذه الفرتة التي تقدم
فنيا مق ً
تربيرا ً
ً
دفاعا عنهم يف الفصل اخلتامي ،األمر الذي حيكم احلبكة؛ فالشخصية املحورية
الستينيات .و ُيقتل جاسم العطية ً
أصبحت النقطة املركزية يف املرشوع الرسدي وبنية النص .ورغم تعاطف الراوي مع جاسم العطية احلامل،
املتجسد يف الطقوس الدينية املمزوجة
نلمس سخرية دفينة من حماولته زحزحة ذلك اإلرث الروحي اهلائل،
ّ
باخلرافة ،الواشمة للطبيعة البرشية واجلغرافية ،فينتج كثري من املواقف الكوميدية بسبب التصادم بني القيم
الفكرية واملفاهيم النظرية الناشئة يف الغرب املتطور وبيئة النص ومستوى وعي الفالحني املتخ ّلف ،وهو ما
يضطره إىل العيش يف املنفى ،يف قرية الدبن املجاورة.
يتألق النص فكر ًيا من ناصيته احليادية التي تُلقي عىل الرصاع واحلياة نظرة موضوعية يفتقر إليها كثري من
النصوص الروائية العراقية التي تستقي «تيمتها» من تفسري أيديولوجي .وقد أكسب ذلك الشخصيات
حية؛ ففي الوقت الذي سوف نسخر من حماوالت جاسم العطية وأفكاره ،سنحبه ونتأمل
حيوية ،وجعلها ّ
لعذابه ومقتله.
يف مقابل هذه الشخصية الديناميكية يف النص ويف التاريخ العراقي املعارص نجد شخصية رشهان قاطع ،ابن
القرية نفسها واملنتمي إىل حزب السلطة ،حزب البعث :شخصية قومية التوجه ومكروهة وشاحبة يف املحيط
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االجتامعي ،تفرض نفسها بالقوة ،مراوحة بني التهديد والرتغيب يف حماولتها إجبار الفالحني عىل االنتامء إىل
احلزب ،ويساعد اجليش يف محلة ترحيل قسم من سكان القرية بحجة التبعية اإليرانية عقب نجاح الثورة اإليرانية
عام .1979
غالبا ،وتطول بحسب منطق احلدث وموضوعة الرسد ،فبلغ
ُش ّيد هيكل النص عىل هيئة فصول قصرية ً
ً
فصال ،تستقي منطقها احلكائي من احلكاية الشفوية املتناسلة يف املخيلة الشعبية ،املنسوجة
عددها الـ 60
من املوروث الديني الشيعي أو من املوروث اخلرايف السابق لظهور األديان الساموية .أما احلوادث املالحقة
لتطورات الواقع االجتامعي والنفيس والسيايس يف الفرتة التي تناوهلا النص ،فمبنية وفق رؤية الفالحني
وتصورهم إذ يمنحون أي حدث عابر مبالغ ًة تناسب خميلتهم ،فاقرتب الرسد من احلكاية الشفاهية
وخميلتهم
ّ
ّ
وموروثها الديني واخلرايف .وقد رتّبت احلكايات يف هيكل النص بشكل يتناسب مع اخليط الرسي الرابط
حلبكة النص؛ إذ يبدأ يف الفصول األوىل بوصف حياة الفالحني ومعتقداهتم وطبيعة املكان الذي سوف
ً
تصور
جتري احلوادث فيه ،فيفرد الراوي
فصوال مستقلة لوصف املكان فقط ،وكأنه عدسة كامريا سينامئية ّ
املمهد للدخول يف
للمكان بانوراما جغرافية قبل الدخول يف احلوادث .وهذا ما نجده يف الفصل االفتتاحي ِّ
طقوس الشيعة .ويف الفصل  12الذي يرشح كيف يبني سكان األهوار جباشاهتم العائمة وسط املاء ،كتمهيد
لدخول القارئ ،مع جاسم العطية اهلارب من قريته بسبب أفكاره الشيوعية الغريبة ،إىل معتقداهتم وحياهتم
االجتامعية البدائية ،حيث ال يوجد جائع بفضل تكافلهم القبيل .وهنا أصل إىل استنتاج مغاير ملا توصل إليه
الناقد املغريب د .عبد اهلل سفيان(.((5
استخدم الكاتب يف الرسد الضمري الثالث املناسب لبنية عمل تتناسل فيه احلكاية تناسل حكايات ألف ليلة وليلة؛
فشهرزاد ،يف رسدها املتسلسل تتحدث عن آخرين ،وتستخدم ضامئرهم عندما يروون جتربتهم .نجد هذه التقنية
يف الفصل  ، 21حيث رحلة السيد مهنا بصحبة أبيه إىل مكان حفظ كنوز الشيعة يف عمق األهوار ،فالراوي هنا
هو مهنا ،رجل الدِّ ين الذي يرحل بنا عرب كوة جباشه وسط اهلور إىل جغرافيا خمتلفة ،حيث البحريات واجلبال
والكهوف ،لنكتشف يف هناية الفصل أن احلكاية جمرد هتويامت ذاكرة طاعن يف السن يف رحلة مفرتضة مع والده
إىل ذلك املوقع اخلرايف.

ال تقبل مثل هذه البنية الروائية سوى لغة بسيطة ،لغة تستعري من الرسد الشفاهي روحها ،ومن موروث الرسد
جمسدً ا بتفاصيله ،وكأن القارئ يلمس
العريب يف ألف ليلة وليلة تركيب مجلته البسيطة ،لكنها ترسم املشهد َّ
حيوات النص بأصابعه .ففي خضم دراما احلوادث املتالحقة ،يصاب شيخ املعدان بالع ّنة إبان زيارته األوىل إىل
البرصة وحمارصته من ِقبل الرشطة يف بيت البغاء ،حيث كان يميض ليلته وسط العاهرات اللوايت يتناوبنه حلدود
القرف والع ّنة ،فتصاب زوجاته الثالث باحلرية وهن حمتدمات يف ليل الغريزة (ص .)141
 51قارن الناقد د .عبد اهلل سفيان بني عراقيون أجناب ووليمة ألعشاب البحر حليدر حيدر يف مقالته املنشورة يف القدس العريب بتاريخ
ِّ
صغريا يف رواية فيصل عبد احلسن يشرتك فيه مع رواية حيدر حيدر ،أال وهو جلوء جمموعة من
مضخماً يف حتليله حد ًثا
2000/8/17
ً
الشيوعيني يف أواخر الستينيات إىل األهوار خلوض الكفاح املسلح ،وهذا هو حمور نص الكاتب السوري املعتمد يف كتابة نصه عىل رواية
عبد األمري الركايب ،الناجي من جتربة اليسار املسلحة يف األهوار ،وما رواه الالجئون منهم إىل سوريةَ ،ف َي ِصل الناقد عبد اهلل سفيان إىل
استنتاج مفاده أن عراقيون أجناب هي عبارة عن كوالج رتّب من دون خربة كافية للتخلص من رتابة الرسد التقليدي ،وقد قاده التضخيم
ً
مشغوال
كليا بانشغال عامليهام؛ فنص عراقيون أجناب كان
املذكور ،باإلضافة إىل عدم دقة حتليل بنية النص ،إىل املقارنة بني نصني خمتلفني ً
املهمشني املنسيني من شيعة ريف اجلنوب العراقي ،بينام انشغل نص وليمة ألعشاب البحر بأجواء النخبة اليسارية العراقية املعزولة
بالبرش َّ
التي خاضت آخر معاركها اخلارسة يف األهوار.
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العدد 2
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سأتوقف هنا بسبب حمدودية املساحة املتاحة ،لكن البد من ذكر كثري من املحاور و«التيامت» اجلديدة
مهمة ،حمور سؤال اهلوية العراقية التي تعرضت وال تزال تتعرض
التي طرحتها نصوص روائية عراقية ّ
(((5
(((5
للتهديد زمن االحتالل لدى كل من إنعام كجي جي  ،وعيل بدر  ،وحمور وضع اإلنسان ومعاناته
(((5
(((5
مهمة
زمن احلصار ،لدى هدية حسني وبتول اخلرضي  .كام أن دراستنا أعرضت عن تناول أعامل ّ
ً
تناوال ،كرواية املرسات واألوجاع( ((5للراحل فؤاد التكريل ،وروايات
أشبعتها الصحافة واملجالت
فاضل العزاوي(.((5
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