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متهيــد:

البنية امليتا�رسدية بو�صفها نزعة ما بعد حداثية

اأّن  فر�صيَّة  على  النقدي  الكتاب  لهذا  االأ�صا�صية  االأطروحة  تنه�ص 
اأو امليتا روائي يف الرواية العربية، وقبل ذلك يف  اأ�صكال البناء امليتا�رسدي 
هذا  اإّن  الثقافة.  يف  احلداثة  بعد  ملا  ومتّثالت  تنويعات  هي  العاملية  الرواية 
اآباء الرواية  اخلرق املق�صود لـ»عمود« الكتابة الروائية احلديثة الذي اأعلنه 
االأوروبية والغربية منذ �صبعينيات القرن املا�صي، والذي و�صف يف حينها 
باأّنه »موت للرواية« كما ذهب اإىل ذلك ِل�ْصلي فيدِلر، اإّنا هو مظهر لنزعة 
»االأ�صولية«  والتمركزات  واالأعــراف  والقوانني  القيود  من  االنفالت 

والعرفية يف الكتابة احلديثة. 

امليتا�صـرد(  )اأو  الروايــة  وراء  ما  اأو  ال�رسد  وراء  ما  نزعة  اأّن  ويبدو 
meta-narration  هي اأي�صًا جزء من انفجار »امليتا« وتنا�صلها الذي �صمل 

جميع  العلوم واملعارف االجتماعية والفكرية. 

»امليـتـا«  م�صطلـح  اجتـراع  يف  �صبـاقــة  الل�صانيات  كانت  ما  واإذا 
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ل�صانيات  ـ  امليتا  اأو   meta-language لغة  امليتـا  مقولة  خالل  من  هذه 
على  الوا�صفة  الل�صانيات  اأو  الوا�صفة  اللُّغة  )اأي   ،meta-linguistics
التعاقب( فاإّن هذا التنا�صل �رسعان ما انت�رس اأفقيًا وعموديًا، وهو تعبري عن 

الوعي املق�صود با�صتكناه اجلوهر الداخلي للمفاهيم والقيم واخلطابات. 

الق�ص�صية  بالكتابة  مق�صود  ذاتي  وعي  هو  اجلوهر،  فامليتا�رسد، يف 
اأو الروائية يتمثَّل اأحيانًا يف اال�صتغال على اإجناز عمل كتابي اأو البحث عن 
رات مفقودة وغالبًا ما يك�صف فيها الراوي اأو البطل عن  خمطوطة اأو مذكَّ
�ص طبيعة الكتابة  ان�صغاالت فنِّّية ب�رسوط الكتابة مثل انهماك الراوي بتلمُّ
ان�صغاالت  اإىل   meta-poetvy �صعر  ـ  امليتا  �صاعر  ين�رسف  وقد  الروائية، 
الذي  والزئبقي  االأثريي  ال�صعري  اخلطاب  �صياغة  باإ�صكاليات  ال�صاعر 

ي�صعب االإم�صاك به اأو و�صعه داخل �صبكة الن�ّص ال�صعري. 

من   �صل�صلة  توليد  اإىل  االإن�صانية  املعارف  يف  النزوع  هذا  قاد  لقد 
التي راحت تن�صوي حتت الفتة م�صطلح  املفاهيم وامل�صطلحات اجلديدة 

 . auto-phenomenon »صامل هو »الظاهرة الذاتية�

كما هو معروف حديثًا يف الدرا�صات النقدية، واإْن كنت �صخ�صيًا 
auto- م�صطلح  ذلك هو  يعربِّ عن  اأ�صمل  م�صطلحًا  له  اأْجَتـِرح  اأْن  ل  اأف�صّ

reference  اأي »املرجعية الذاتية«. 

ومن املهّم اأن ندرك اأّن هذا اللون من »امليتا« يفرت�ص القبول بالعقد 
االفرتا�صي بني املوؤلِّف والقارئ على عّد هذا الن�ص لعبة كتابّية �رسف. 

 narrative اإذ ُيفرت�ص بقارئ الن�ص امليتا�رسدي اأْن ميتلك كفاية �رسدية
اأو  competence الإدراك الطبيعة البنيويَّة االفرتا�صية لهذا الن�ص ال�رسدي 
ح�صن  الفل�صطيني  القا�ص  اأخربين  فقد  االإبهام،  اأو  اللَّب�ص  وجتنُّب  ذاك، 
حميد اأّن اأحد قّراء روايته »ج�رس بنات يعقوب« التب�ص عليه االأمر و�صّدق 
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اأّن املوؤلِّف فعاًل قد عرث على خمطوطة واأّنه ال ف�صل له �صوى اإعادة ن�رسها. 

اأحد  اأّن  املرتجمة،  الكتب  الأحد  مراجعتي  اأثناء  اكت�صفت،  كما 
العاملية  الروايات  الإحدى  �رسدية  امليتا  مة  املقدِّ حذف  ل  ف�صَّ قد  املرتجمني 
والتي ت�صري اإىل اأّن الن�ّص الروائي كان قد و�صل بالربيد واأّن النا�رس قد قام 

بن�رسه دونا اإ�صافات. 

ومباحث كتابي النقدي الذي بني يَدْي القارئ هو تعبري عن ان�صغال 
نقدي �صخ�صي الزمني منذ نهاية الثمانيات ومطلع الت�صعينات من القرن 
ال�صابط  »امراأة  رواية  ترجمة  على  عزمي  بعد  وخا�صة  بامليتا�رسد  املا�صي 
انهماكي  اأجنزه. وكجزء من  اأمر مل  للروائي جون فاولر، وهو  الفرن�صي« 
حتت  �صغرية  درا�صة  كتبت  اجلديدة  الروائّية  الكتابة  من  ال�رسب  بهذا 
عنوان »الرواية الرنج�صية«، ما وراء الرواية وخرق التقاليد ال�رسدية بتاريخ 
1991/8/12 يف اإحدى ال�صحف املحليَّة العراقية، اأعدت ن�رسها الحقًا 
يف جملة »راية اال�صتقالل« االأردنية يف عددها ال�صادريف متوز 1992�صمن 
»امللف الثقايف« الذي كان ي�رسف  عليه اآنذاك الناقد فخري �صالح، كما 
امليتا  ال�صكل  اإ�صكالية  عنوان  حتت  تطبيقية  درا�صة  االإجنليزية  باللغة  كتبت 
�صحيفة  يف   »Problematics of Meta_Fictional Form« روائي  ـ 
�صة لفح�ص  »بغداد اوبزرفر« العراقية بتاريخ 1991/12/9 وكانت خم�صَّ
�رسدية  ميتا  رواية  املو�صوي، وهي  للدكتور حم�صن  الق�صب«  »اأوتار  رواية 
الرواة  اأ�صافها عدد من   تنطوي على تفريعات وهوام�ص وحوا�ٍص كتابية 

الثانويِّني. 

راحت  التي  العربية  الروائية  النماذج  اأتفّح�ص  رحت  فقد  ولذا 
تطبيقّية  نقدّية  درا�صات  عنها  واأكتب  ال�رسدي،  ال�رسب  هذا  من  ت�صتفيد 
وحتليلّية م�صتقّلة، من دون اأن اأُلزم نف�صي بكتابة كتاب اأكادميي اأو منهجي 
الدرا�صة  ُتـمّثل  ورمبا  العربية،  الرواية  يف  �رسد  ـ  امليتا  لتجلِّيات  من�صبط 
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العام  ْمُت  قدَّ والتي  النقدي  الكتاب  هذا  ر  توؤطِّ التي  اال�صتهاللية  النظرية 
الفنون يف بغداد  القيتها يف مركز  اأ�ص�صها يف حما�رسة عامة  2002 بع�ص 
الكتابّية  باالإ�صكاليات  النقدي  ان�صغايل  ملوا�صلة  يل  االأو�صع  املنطلق  وهي 
والروؤيوّية والتقنّية لهذه اللعبة ال�رسدية املاكرة: ما وراء ال�رسد اأو امليتا ـ �رسد 

ط بع�ص ن�صو�صها التطبيقية اليوم بني يَدْي القارئ العربي.  والتي اأُب�صِّ

هو  ما  بقدر  العربي  ال�رسد  باإجنازات  احتفاء  هذا  النقدي  وكتابي 
فح�ص الأحد مظاهرجتلِّياته ما بعد احلداثية واأعني به املظهر امليتا �رسدي فيه. 
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 )امليتا -�رسد( ونرج�صية الكتابة ال�رسدية

يعلن  الركابي،  عبداخلالق  للروائي  اخللق«)1(  اأيام  »�صابع  رواية  يف 
التي  وع�صريته  اأ�رسته  تاريخ  بكتابة  نيته  »عن  �رساحة  املركزي  الراوي  لنا 
ينتمي اليها. وكاأنه يوا�صل كتابة خمطوطة ال�صيد نور التي ظهرت يف رواية 
لعبة  اإىل  القا�ص حممد خ�صري  �صابقة له حتمل عنوان »الراووق«)2( ويعمد 
�رسدية مثرية للجدل يف روايته »كّرا�صة كانون«))( التي واجهت ردود فعل 
متباينة، بع�صها ردود فعل راف�صة لهذا اللون من التجريب الروائي. وفعل 
التي  ال�صحاب«  »رغوة  روايته  يف  عبدالوهاب  حممود  القا�ص  ذلك  مثل 
عمل اإىل ابتكار تقنية طريفة تتمحور حول دليل التليفون وحماولة الربط بني  
دة. وين�صج القا�ص  مرويات متباعدة ال رابط بينها �صمن بنية روائية موحَّ
اأحمد خلف يف ق�صته الق�صيدة الطويلة »تيمور احلزين«))( ثنائية �رسدية قائمة 

بــريوت)ط2(،   بي�صان:  ن�رس  دار  اخللق"  اأيام  "�صابع  عبداخلالق،  الركابي،   )1(
 . 2000

الركابي، عبداخلالق، "الراووق"، دار ال�صوؤون الثقافية بغداد، 1986.   )2(
خ�صري، حممد، "كّرا�صة كانون"، دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد، 2001.   )((
خلف، احمد، "تيمور احلزين"، دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد، 2001.   )((
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تراثية،  وفح�ص خمطوطة  قراءة  من خالل  وتاأريخي  معا�رس  �رسدين:  على 
م لنا بواكري جتربة مقاربة يف روايته »اخلراب  وقد �صبق للقا�ص نف�صه واأن قدَّ
ن�ص  لكتابة  االأّولية  املادة  يجمع  البطل وهو  فيها  التي وجدنا  اجلميل«)1( 
رنا بالروائي غائب طعمة فرحان الذي �صّمن روايته  م�رسحي. وهذا يذكِّ
»ظالل على النافذة«)2( ن�صًا م�رسحيًا داخليًا، وكان جربا ابراهيم جربا قد 
اأ�رسة  تاريخ  بكتابة  منغم�صًا  طويل«))(  ليل  يف  »�رساخ  روايته  بطل  وجد 
فل�صطينية اأر�صتقراطية عريقة من خالل اأكدا�ص من املخطوطات والر�صائل 
ة لطفية الدليمي يف »عامل الن�صاء  واالأوراق العائلية، وتنغم�ص بطلة القا�صّ
ًا �رسديًا  ل ن�صّ رات االآن�صة "م" التي ت�صكِّ الوحيدات«))( بفح�ص وقراءة مذكَّ
رنا بن�ص اآخر للقا�ّص فوؤاد التكريل يحمل  داخل الن�ص االأ�صلي، والتي تذكِّ
عنوان »هم�ص مبهم«)5( ي�صتبك فيه الراوي بهوام�ص وحوا�ٍص على كتاب 
ن�صًا  املو�صوي  ملح�صن  الق�صب«)6(  »اأوتار  رواية  قدمي. وجند يف  مدر�صي 
مفتوحًا الأ�صافات الرواة املختلفني اإ�صافة اإىل ا�صتدراكات وحوا�ٍص تقطع 

من�صورات  من  بريوت،  الطليعة  دار  اجلميل"، طبع  "اخلراب  احمد،  خلف،   )1(
وزارة الثقافة واالعالم، دار الر�صيد، بغداد1981. 

فرمان، غائب طعمة، "ظالل على النافذة"، من�صورات دار االآداب، بريوت،   )2(
 .1979

جربا، جرب ابراهيم، "�رساخ يف ليل طويل"، مطبعة العاين، بغداد، 1955.   )((
بغداد  الثقافية،  ال�صوؤون  دار  الوحيدات"،  الن�صاء  "عامل  لطفية،  الدليمي،   )((

 .1986
التكريل، فوؤاد، "الوجه االآخر"، دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد، 1982، )ط2(.   )5(
املو�صوي، حم�صن، "اأوتار الق�صب"، من�صورات �رسكة املعرفة، بغداد، 1990.   )6(



1(

ي، وينهمك بطل رواية »بابا �صارتر«)1( للقا�ّص علي  �صياق ال�رسدي اخلطِّ
ة كتابة �صرية حياة فيل�صوف عراقي وجودي ـ اإفرتا�صي وتخّيلي  بدر مبهمَّ
وجند  ال�صتينات.  خالل  ببغداد  ال�صدرية  حمّلة  يف  عا�ص  ـ  وا�صح  هو  كما 
ناذج عديدة يف الرواية العربية تنحو مثل هذا املنحى التجريبي يف الكتابة 
ال�رسدية. ففي رواية »لعبة الن�صيان«)2( ملحمد برادة جند ح�صداً من الرواة 
الذي يك�صف عن خالفه مع املوؤلف. ويتدخل ابطال احدى روايات موؤن�ص 
باعادة  ـ  الرئي�صي  الراوي  اأو  ـ  املوؤلف  مطالبني  ال�رسد  �صياق  يف  الرزاز))( 
يذكروننا  بذلك  وكاأنهم  الرواية،  يف  وامل�صائر  االحداث  بع�ص  �صياغة 

مب�رسحية لويجي بريانديللو »�صت �صخ�صيات تبحث عن موؤلف«.

البنية  ف�صاء  اإىل  طريقه  وجــد  الــذي  التجريب،  من  اللون  هــذا 
االعرتا�صات  الكثري من  اثار  والذي  الق�ص�صي،  الروائي  اأدبنا  ال�رسدية يف 
الفرتة  يف  كانون«  »كرا�صة  خ�صري  حممد  رواية  فعلت  مثلما  والتحفظات 
االأخرية ميكن ان نطلق عليه م�صطلح ما وراء الرواية Meta –Fiction اأو 
»ما وراء ال�رسد« Meta-Narration، وهو اأي�صًا وافد حديث يف الرواية 
العاملية خالل �صتينات القرن املا�صي وب�صكل خا�ص يف الرواية االمريكية، 
وقد اثار ظهورهـ  اآنذاكـ  اعرتا�صات عنيفة راف�صة من قبل النقاد وال�صحافة 
اأ�صا�صي  ب�صكل  يعتمد  الروائي  التجريب  من  اجلديد  اللون  والقراء. وهذا 
على ان�صغال ذاتي من قبل املوؤلف بهموم واآليات الكتابة ال�رسدية. اإْذ جند 
الروائي اأو القا�ص منهمكًا ب�صكٍل واٍع وق�صدي بكتابة خمطوطة اأو �صرية 
الهم  يت�صدر  وبذا  الق�ص�صي.  اأو  الروائي  ن�صه  داخل  اآخر  �رسدي  ن�ص  اأو 

بدر، علي، "بابا �صارتر"، من�صورات ريا�ص الريِّ�ص، بريوت2001.   )1(
برادة، حممد "لعبة الن�صيان" دار االأمان، الرباط، املغرب، 1992.   )2(

الرزاز، موؤن�ص "اعرتافات كامت �صوت" دار ال�رسوق، االردن "ط1"1986.   )((



1(

حتتل  مثلما  الروائي  للن�ص   Foregrounding االمامية  الواجهة  ال�رسدي 
اللغة الواجهة االمامية يف الن�ص ال�صعري. 

الرواية  فيجعل  �رسده،  يف  املتكلم  �صمري  املوؤلِّف  ف  يوظِّ ما  وغالبًا 
من  اللون  هذا  يبدو  قد  كما  )االأوتوبيوغرافيا(.  الذاتية  ال�صرية  من  قريبة 
الراوي  �رسوب  اإىل  ودعوة  ارتداٌء  وكاأنه  للبع�ص  بالن�صبة  الروائي  ال�رسد 
العليم، الأّن املوؤلِّف غالبًا ما يتدّخل ب�صورة مبا�رسة يف �صري االحداث ويعلِّق 
ولذا  الدائم.  بتطفله  الروائية  �صخ�صياته  �صفاء  يقتحم  اأو  يجري  ما  على 
فقد وجدنا من يعد هذا ال�رسب الروائي خروجًا على االأعراف والتقاليد 
Anti- م�صادة  رواية  بو�صفه  اليه  نظر  َمْن  وهناك  والتخييلية،  ال�رسدية 

Novel اأو رواية مقالة اأدبية واجتماعية، بل اأنَّ البع�ص راح يتحدث عن 
»موت الرواية«. 

ويعّد الروائي جون فاِوْلز واحداً من اأبرز ممثِّلي هذا اللون الروائي. 
به  ي�صتهّل  الذي  االعرتاف  بهذا  القارئ  يفاجئ  ـ  املثال  �صبيل  على  ـ  فهو 
»اأنا  الفرن�صي«)1(  ال�صابط  املعروفة »امراأة  الثالث ع�رس من روايته  الف�صل 
التي  وال�صخ�صيات  احكيها هي جمرد خيال،  التي  الق�صة  اأعلم. وهذه  ال 
اخلقها لي�ص لها وجود خارج ذهني. واإذا ما كنت اأتظاهر حتى االآن باأيّن 
اأعلم بعقول �صخ�صياتي وبدخائل اأفكارها، فذلك الأيّن كنت اأكتب )متامًا 
مثلما ا�صتعدت توظيف بع�ص املفردات واالأ�صوات( وفق تقاليد واأعراف 
تالية  اأّن الروائي يقف يف مرتبة  مقبولة عامليًا يف زمن كتابة ق�صتي: وهي 
للرّب. وهو قد ال يعرف كل �صيء، لكنه مع ذلك يحاول التظاهر مبعرفة 
كل �صيء. ولكني اعي�ص يف ع�رس اأِلن روب غربيه وروالن بارت: فاإذا ما 

 Fowles, John. The french lieutenant’s woman, triad  )1(
Granada:Great Britan,1981
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كانت هذه رواية، فهي ال ميكن ان تكون رواية باملعنى احلديث للكلمة«)1(. 

يقينه  عدم  عن  يعرب  ـ  الرواية  هذه  موؤلف  فاِوْلز  جون  وجدنا  كما 
كتابًا  عليه  ر  وميرِّ القارئ  يخدع  يكن  مل  اإذا  فيما  يت�صاءل  عندما  وترّدده 
متخمة  روايته  باأنَّ  يعرتف  الأّنه  الرواية  با�صم  والدرا�صات  املقاالت  يف 
وهكذا  الرواية)2(.  بفن  لها  �صلة  ال  وثقافية  وفكرية  علمية  مبو�صوعات 
رون والروائّيون طيلة اأكرث من ثالثة عقود وحتديداً منذ  ان�صغل النّقاد واملنظِّ
اللون اجلديد  القرن املا�صي بفح�ص وحتليل وتقييم هذا  منت�صف �صتينات 
من الرواية وربطوا بينه وبني ظهور ح�صا�صية اأدبية وفنية وجمالية جديدة 
Post-Modernism. وظهرت جمموعة من  تقرتن مبرحلة ما بعد احلداثة 
ي هذا املفهوم اجلديد منها م�صطلحات  امل�صطلحات التي حاولت اأن تغطِّ
 Narclssitic novel الرنج�صية  والرواية   Surfiction الرواية  فوق  ما 
وخارج   super fiction الفائقية  والرواية   fabulations وتخريفات 
الرواية para fiction والرواية االنعكا�صية Reflexive novel، وغريها، 
اإال اأنَّ م�صطلح ما وراء الرواية meta-fiction هو الذي هيمن على املمار�صة 
النقدية، وهو م�صطلح يعود الف�صل يف اإبتكاره للروائي والناقد االمريكي 

وليم غا�ص العام 1970 ))(. 

عن  والك�صف  بدقة  امل�صطلح  هذا  لفح�ص  بحاجة  اإين  يل  وُيخيَّل 
قبل  يثريها  التي  الرتجمة  »يف  اال�صطالحية  االإ�صكاليات  وعن  داللته 
اال�صتطراد يف البحث. اإْذ يتكّون هذا امل�صطلح من جزئني: meta ويعنـي 

 .Ibid,p85  )1(
Christensen, Inger. The Meaning of metafiction Univer-  )2(
sitetsforalaget, Beugen, Oslo, 1981, p9
Wales, Katie, A dictionary of stylistics, Longman: Lon-  )((
don, 1989
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»مـا وراء« وfiction الذي يعني التخييل اأو الرواية. واجلزء االول meta هو 
عبارة عن بادئة prefix تلحق قبل بع�ص الكلمات لتخرج بها عن مدلولها 
املعجمي اإىل دالالت ا�صطالحية جديدة. وت�صري كاتي ويلز موؤلفة »قامو�ص 
االأ�صلوبية«)1( اإىل اأّن هذه البادئة امل�صتقة من اليونانية تعني، فيما تعني، ما 
وراء beyond اأو بعد after اأو )مع( along with او)فوق( above. وهي 
تذهب اإىل ان هذه البادئة قد اأ�صبحت عن�رساً تكوينيًا يف بناء الكلمات يف 
الوا�صفة  اللغة  اأو  اللغة  الل�صانيات والنظرية االدبية والذي يرتجم مبا وراء 
والتي  البادئة،  بهذه  امل�صبوقة  الكلمات  على  تاأثريه  ترك  قد  ال�صارحة  اأو 
تعك�ص اهتمامًا متزايداً مب�صتويات اللغة واخلطاب، وتورد املوؤلِّفة جمموعة 
كبرية من هذه اال�صتقاقات منها ما وراء الدراما meta-drama وما وراء 
النحو  وراء  وما   meta-poetry ال�صعر  وراء  وما   meta-theatre امل�رسح 
metagrammar وما وراء ال�صيميائية meta-semiotics وما وراء الن�ص 

meta-text كما ت�صيع مثل هذه امل�صطلحات والرتاكيب يف ميدان نظرية 

االت�صاالت مثل ما وراء االت�صاالت meta-communication وما 
النقد يرتجم  ما وراء  اأنَّ م�صطلح  املوؤلِّفة  meta-talk، وتبنيِّ  الكالم  وراء 
اإىل فرع من  ي�صري  meta-criticism و  النقد«  اأجمل وهي »نقد  ب�صيغة  
بو�صفه  ذاته  النقد  �ص  ويتفحَّ البنيويّة  بعد  ما  بتاأثري  ظهر  االدبية  النظرية 
نوعًا من الفعالية االدبية، ويناق�ص ب�صورة نقدية ا�ص�ص هذا الفرع املعريف 
امل�صابهة  امل�صطلحات  بع�ص  نن�صى  ان  لنا  ميكن  فال  واخرياً  واجراءاته)2(. 
امليتافيزيقيا  اأو  الطبيعة  التاريخ مثل م�صطلحات ما وراء  قبل هذا  املعروفة 
 metamorphosis والتحّول   metaphor واال�صتعارة   metaphysics

 .Ibid, p292  )1(
 .Ibid, p293  )2(
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وغريها)1( ونظراً ملا تخلقه هذه البادئة meta من اإ�صكاليات ميكن للمرتجم 
عند ال�رسورة االكتفاء بتعريب الكلمة فتقول ميتا ـ رواية وميتا ـ �رسد وقد 
بدا  مثلما  الرواية  داخل  رواية  اأو  الرواية  عن  رواية  فتقول  قلياًل  نن�رسف 

م�صطلح »نقد النقد« ماأنو�صًا ومقبواًل لدى القراء. 

 fiction به  ونعني  الرواية«  وراء  »ما  م�صطلح  من  الثاين  اجلزء  اأّما 
احلريف  فاملعنى  الداللية.  والتعددية  والغمو�ص  للب�ص  ــارة  اإث اأكرث  فهو 
للم�صطلح يقرتن مبعنى التخييل، اال انه ي�صتخدم على نطاق وا�صع مرادفًا 
احلديثة«  النقدية  امل�صطلحات  »معجم  ويحاول   novel الرواية  مل�صطلح 
 fiction م�صطـلـحي  بني  الفرق  يك�صف  اأن  فاولر)2(  روجر  حّرره  الذي 
وnovel. فم�صطلح fiction اأكرث اجنا�صيًة وح�رسيًة بينما ميتلك م�صطلح 
 .fiction حمتوًى ايديولوجيًا وتاأريخيًا اأ�صيق من م�صطلح التخييل novel

كانت  بينما  والرومانية،  اليونانية  الثقافتني  يف  موجودة  تكن  مل  فالرواية 
هناك اعمال تخييلية يف جمال النرث. وبالطريقة ذاتها ميكن ان تعّد ق�ص�صًا 
العام 1678  املن�صورة  بنيان  امثال رحلة احلاج جلون  )اليغورات(  رمزية 
الرواية هي م�صطلح  فاإن  ولذا  روايات  لي�صت  لكنها  التخيل،  اعمال  من 
اجنا�صي genre term بينما م�صطلح التخييل هو م�صطلح عام ال ينطوي 
على حتديد generic term، اإْذ ميكن مل�صطلح التخييل ان ي�صف ا�صكااًل 
م�صطلح  الأّن  اأي�صًا  امل�صطلحان  هذان  وينف�صل  هذا  التخييل.  من  نة  مهجَّ
اأو منتج الفاعلية التخييلية، بينما ي�صتخدم م�صطلح  اإىل نتاج  الرواية ي�صري 
التخييل له معنى  اأنَّ م�صطلح  الفعالية ذاتها. ومعنى هذا  التخييل لو�صف 

 Fowler, Roger)ed. (, Adictionary of modern critical Terms, )1(
Routlege: London, 1993. p99

 .Ibid, p94  )2(
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متعدٍّ ينطوي على عملية ذهنية. فنحن نتحّدث عن اأعمال التخييل لن�صري 
اإىل ال�صنف الذي تنتمي اإليه، اأو اإىل الفعالية التي مّت اإنتاجها بها. 

الروائي  التخييل  اأو  التخييل  م�صطلح  فــاإنَّ  االأخــرى  اجلهة  ومن 
Fiction كان عر�صًة النتقادات م�صتمرة. اإْذ كان التخييل بالن�صبة للبع�ص 
غري  باأ�صياء  لالعتقاد  النا�ص  يدفع  الأّنه  والغ�ص،  واخلداع  للكذب  م�صاويًا 
يكون  قد  االأدبي  التخييل  ف�صانع  الطبيعة.  لها وجود يف  ولي�ص  حقيقية، 

خمدوعًا ب�صورة ذاتية، اأو ينوي اأن يخدع االآخرين)1(. 

لوجدنا دالالت   fiction ا�صتقاقات م�صطلح  التو�ّصع يف  �صئنا  ولو 
نقدية وا�صطالحية اخرى �صاعت خالل هذه الفرتة. فال�صفة fiction ت�صري 
ال�رسوري  االنحراف غري  اإىل  )البيوريتانيِّني(  رين  املتطهِّ بع�ص  اإىل  بالن�صبة 
وغري املرغوب فيه عن احلقيقة. اما ال�صفة fictional فهي ال تنطوي على 
املعني الواجداين ذاته. هذا وقد جنح ال�صاعر االمريكي واال�ص �صتيفنز يف 
احلديث  النقد  ت�صيع يف  احلياة وجعلها  اإىل   fictive املندثرة  ال�صفة  اعادة 
ل اأو تعلِّق �صكوك  لالإ�صارة اإىل �صناعة التخييالت وخا�صة تلك التي ال تعطِّ

زها لغر�ص تاأ�صي�ص انواع معيَّنة من التاأثري البالغي.  القارئ، لكنَّها حتفِّ

بارث  امثال  )الثانية(  احلرب  بعد  ما  روائيِّي  من  العديد  ويعتمد 
ثابت  معنى  على  تاأثرياتهم  على  وناباكون  وجينيه  وبيكيت  وبورخي�ص 
بني  للتمييز  النقاد  دفعوا  فقد  وبذا  للت�صديق.  قابل  غري  هو  لها  د  وحمدَّ
االأدبية.  الذاتي  الوعي  تنويعات  لتف�صري  م�صطلحاتهم  يف  املعنى  ظالل 
 fictionality مــثل  مقاربة  ا�صتـقـاقّيـة  م�صطلحـات  فقد ظهرت  وهكذا 
وfictiveness واللتان تختلفان عن م�صطلحي التخييل fiction و�صناعة 
التخييل fictionmaking الأّنهما ت�صمران فكرة الوعي الذاتي للموؤلِّف. 

 .Ibid, p95  )1(
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احلداثي وبني خمتلف درجات  الذاتي  الوعي  بني  مييِّزون  النّقاد  راح  ولذا 
الوعي الذاتي يف فرتة ما بعد احلرب)1(. ومن جانب اآخر هناك م�صطلح 
 fact احلقيقة  توظيف  طريق  عن  والتخييلي  الواقعي  النقل  بني  ميزج  اآخر 
اطلق عليه م�صطلح factional وي�صري ب�صكل خا�ص اإىل لون من الروايات 
�صبه الوثائقية التي حتاول نقل الواقع ولكن عن طريق الرواية ومن خالل 
اإىل  لال�صارة  حتديداً  امل�صطلح  هذه  وا�صتخدم  التخييل،  من  قليل)2(  قْدر 
امل�صغر«))(  اوك�صفورد  »قامو�ص  ويــورد   D. M. Thomes ــات  رواي
 Fictionalize هما fiction وكذلك قامو�ص »وب�صرت«))( فعلني من كلمة
اإىل  القامو�صان  هذان  ي�صري  كما  بـ»ُيخّيل«  ترجمتها  وميكن   ،fictionize
ا�صتقاقات ت�صري اإىل �صانع التخييل اأو الروائي منها Fictionist الذي ي�صري 
اإىل الروائي حتديداً وم�صطلح fictioneer الذي ي�صري اإىل كاتب التخييالت 
�رسوط  توخي حتقيق  دونا  بافراط  يكتب  الذي  ذلك  اإىل  وب�صكل خا�ص 

عالية للكتابة.

وبعد اأن توقَّفنا اأمام بع�ص اال�صكاليات الل�صانية الداللية التي يثريها 
اأمام ظاهرة ما وراء  اأن نتوّقف  بنا االآن  meta وfiction حريٌّ  م�صطلحا 

الرواية meta-fiction ذاتها.

 .Wales, Katie, p293  )1(
 The shorter Oxford Dictionary, Oxford, 1984, vol. 1,  )2(
p745-746
Webster’s Ninth new collegiate dictionary, Merrian-Web-  )((
ster: USA, 1983, p460
 Mc Caffery, Larry. The metafictional Muse: The works of  )((
 Robert Coover, Donald Pathleme, and William G. Gass,
University of Pitsburgh press: London, m1982, p252
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منذ  االنتباه  لفتت  قد  الرواية«  وراء  »ما  ظاهرة  اأّن  القول  لنا  �صبق 
منت�صف ال�صتينات وا�صتمرت يف �رسقة االأ�صواء وحتى منت�صف ال�صبعينات 
post- احلداثة  بعد  ما  »مبرحلة  عادة  تقرن  وكانت  املا�صي،  القرن  من 

 post modernism، حيث كان يطلق عليها احيانًا رواية ما بعد احلداثة 
 post contemporary املعا�رسة  بعد  ما  روايــة  اأو   modern fiction
اأّن النّقاد بداأوا با�صتق�صاء مالمح �صعرية هذا اللون الروائي،  اإاّل   .fiction
وا�صعة  نقدية  ال�صبعينات حيث ظهرت حركة  منذ مطلع  وب�صكل خا�ص 
حول ذلك. وي�صري اأحد النّقاد اإىل اأّنه مل يجْد عاَمي 1972 و)197 اإاّل 
م�صاهمات نقدية حمدودة حول املو�صوع منها م�صاهمة طوين تانر املو�صومة 

»مدينة الكلمات« العام 1971:

�صانعو  اأو  ـ  فون  و»املخرِّ  Tony Taner’s. City of Words
 1967 العام   Robert Scholes’s the fabulators التخريفات« 
 Richard Gilman’s 1969 و»ا�صطراب العوامل« لريت�صارد جلمان العام
The confusion of Realms  وي�صري هذا الناقد اإىل اأّن النّقاد يف مطلع 
ٍة اأكرب مكرتثني بانفجاء التجريب  ال�صبعينات مل يكونوا متعاطفني، اأو بدقَّ
خالل  تتَّ�صح  ال�صورة  بداأت  فقد  ولذا  اآنذاك)1(.  ينت�رس  بداأ  الذي  االأدبي 
ال�صبعينات وتوا�صلت الكتابات خالل الثمانينات واإن كانت املوجة ذاتها 
الكتب  ومن  الروائي.  ال�رسد  يف  مهيمن  رئي�ص  كتيار  باالنح�صار  اأخذت 
الرواية«  وراء  ما  »معنى  املو�صوع  حول  �صدرت  التي  ة  املهمَّ النقدية 
 The meaning of Metafiction by Inger كر�صتن�صن   اأْنِغر  تاأليف 
Christensen ال�صادر العام 1981 و»ال�رسد الرنج�صي: املفارقة ما وراء 
 Narcissistic 1980 الروائية« من تاأليف ليندا هات�صييون ال�صادر العام

Peck,John and Martin Coyle. Literary Terms and Criti-  )1(
 cism, Macmilian: London,1986
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 Narrative: The metafictional, form by Linda Hutcheon
بارثليمي  ودونالد  كوفر،  روبرت  اأعمال  الرواية:  وراء  ما  يف  و»االإِلهام 
 The العام 1982:  ماك كانريي و�صدر  تاأليف الري  من  غا�ص«  ووليم 
 meta fictional muse: The works of Robert Coover, Donald
و�صخو�ص  »التخييل  وكتاب   Barthelemy, and Willian H. Gass
 Fiction and غا�ص  وليم  االأمريكي  والروائي  الناقد  تاأليف  من  الرواية« 
the figures of life by william Gass ال�صادر العام 1970 وكتاب 
 Surfiction by  1975 العام  فيدرمان  تاأليف  من  الرواية«  فوق  »ما 
العام  ال�صادر  الرواية«  وراء  »ما  املو�صوم  )وو(  وكتاب   R. Federman
جديد  نقدي  كتاب  اإىل  ا�صافة   Metafiction by: P. Waugh  198(
من تاأليف الناقد املعروف روبرت �صولز حتت عنوان »التخريف وما وراء 
الرواية« Fabulation and Metafiction، R. Scholes وال�صادر العام 
1979 وعلى الرغم من �صيوع م�صطلح »ما وراء الرواية« وهيمنته على 
اخلطاب النقدي واال�صطالحي، اال ان بع�ص املعاجم والدرا�صات النقدية 
امل�صطلحات  معجم  ي�صع  اذ  اخرى.  ا�صطالحية  بدائل  ل  تف�صِّ مازالت 
اللون حتت  تاأليف جون بيك ومارتن كويل)1( هذا  االأدبّية والنقدية« من 
اأنَّ  اإىل  املعجم  هذا  وي�صري   .Reflexive novel:االنعكا�صية الرواية  باب 
اإىل  ت�صري  تعابري  هي  الوعي  ذاتي  اأو  املرجعية  ذاتي  اأو  انعكا�صي  م�صطلح 
روايات ي�صرتعي فيها املوؤلِّف االنتباه اإىل حقيقة اأنَّه يكتب رواية. ففي رواية 
»تر�صرتام �صاندي« للورن�ص �صفرين ال�صادرة العام1760 يحاول املوؤلِّف اأو 
الراوي ال�صمني اأْن يكتب �صرية ذاتية. لكّنه يخفق يف حتقيق اأّي تقّدم متامًا. 
اأنواع  اإىل خمتلف  اإ�صافة  بي�ص،  واأخرى  �صود  الرواية �صفحات  وتت�صّمن 
اللعب اخلا�صة بالتنظيم ال�صكلي للرواية. ويرى املعجم اأّن الق�صد ب�صيط: 

 .Ibid, p117-118  )1(
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اإذ يلفت �صترين االنتباه اإىل الفجوة بني احلياة وحماولة تقدمي احلياة يف عمل 
فّني. وكان ميكن للرواية اأن تكون ممّلة، لو اأّنها اقت�رست على مناق�صة ق�صايا 
اخلطاب الروائي )التخييلي(، لكّنها كانت موفَّقة الأن )�صترين( كان ميتلك 
دة للحياة. فاملو�صوعات املركزية يف الرواية هي تعبري عن قابلية  روؤيا معقَّ
العطب يف احل�ّص االإن�صاين وقلقه حول اجلن�ص واملوت. والرواية كوميدية، 
اإثارة  االأ�صياء  اأكرث  من  م  تتهكَّ وهي  لالأع�صاب  مثرية  فيها  ال�صخرية  لكن 
للقلق يف احلياة. ويبدو منهج ال�رسد مربِّراً الأنَّ الرواية تتناول مو�صوعات 
مثل املوت واجلن�ص وهي مو�صوعات تقع خارج حدود التحليل العقلي. 
وبهذا فالرواية تومئ اإىل عبثية حماولة الكتابة عن مثل هذه الق�صايا يف عمل 

روائي )تخييلي( متما�صك)1(. 

�صاندي(  )تر�صرتام  لرواية  االأ�صا�صي  النمط  هذا  اأنَّ  املعجم  ويرى 
ل�صترين يتوفَّر ولكن ب�صكل اأقلَّ جذرية يف روايات اأخرى. فروايتا »جوزيف 
اندروز« ال�صادرة العام 2)17 و»توم جونز« ال�صادرة العام 9)17 هما 
مثل  االنعكا�صية  الروايات  من  الكثري  اليوم  وتتوّفر  انعكا�صيتان.  روايتان 
روايات ناباكوف ورواية »امراأة ال�صابط الفرن�صي« جلون فاولز ال�صادرة 
باأن  االإح�صا�ص  اأن متنحنا  اجليِّدة  االنعكا�صية  الرواية  العام 1969. وعلى 

دة، ولذا فهي ال ميكن لها اأن حتتوى داخل رواية)2(.  احلياة معقَّ

الناقد الري ماك كافريي موؤلِّف »االإلهام ما وراء الروائي:  ويوفَّق 
بني اأعمال روبرت كوفر ودونالد بارتلمي ووليم غا�ص«))( اإىل حدٍّ كبري يف 
اإذ يالحظ هذا  الظاهرة وحتديد مالحمها وخلفّياتها ونتائجها.  تاأطري هذه 

 .Ibid. p118  )1(
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ت�صرتك يف خ�صائ�ص  تكاد  التي در�صها  الروائية  االأعمال  اأّن معظم  الناقد 
بتطوير  مولعني  كانوا  املثال،  �صبيل  على  الكّتاب،  هوؤالء  فجميع  معّينة. 
موز الطباعّية  اأ�صاليب اأدبية غري حماكاتية وغري تقليدية عن طريق توظيف الرُّ
القارئ واملوؤلف والن�ص.  بنينة العالقة بني  اأخرى الإعادة  وو�صائل �صكلّية 
اأو  وكان هوؤالء الكتاب غالبًا ما يخلقون روايات حتلِّل ب�صورة انعكا�صية 
بو�صفها  االأعمال  هذه  تقراأ  اأن  ميكن  كما  االإبداعية.  عملياتهم  ارتدادية 
مرموزات اأو األيغورات Allegories عن عملية الكتابة ب�صورة عامة. وهو 
زون عملهم  يالحظ ان الروائيِّني الثالثة الذين در�صهم يبدون وكاأّنهم يركِّ
لتطوير �صل�صلة من االأن�صاق الروائية التخييلّية التي ابتكرتها االإن�صانية لت�صمن 
�صيطرتنا على الواقع)1( وي�صري الباحث اإىل ان ن�صوء ما وراء الرواية بو�صفه 
meta- من ا�صناف ما بعد احلداثة هو اأحد املوؤثرات بان ما وراء املقاربات
approaches اأ�صبحت تزداد ات�صاعًا وانت�صاراً وتاأثرياً يف جميع االأ�صكال 
الفنية اليوم بطريقة بات باالإمكان احلديث عن ما ي�صّمى مبيتاح�صا�صية اأو ما 
وراء احل�صا�صية meta-sensibility التي هي قيد الت�صّكل والتطّور بو�صفها 

مة مميزة لع�رسنا)2(.  �صِ

ل اإىل فكرة ما وراء الرواية عن طريق  وي�صري الباحث اإىل اأّنه مل يتو�صَّ
النقد االأدبي واإّنا عن طريق ا�صتق�صاءات يف ميادين الفل�صفة واللغة والعلم 
واالأنرثوبولوجيا والريا�صيات واملنطق والدين وال�صيميوطيقا )ال�صيمياء(، 
وهذه كلها دفعته الخرتاع فكرة االإن�صان �صانع التخييل »والتي هي ا�صا�ص 
الوقت  ذلك  قبل  كان  واأنَّه  الروائي«،  وراء  املا  »االلهام  الكتاب  لفكرة 
على معرفة مبو�صوعات ما وراء املنطق metalogic وما وراء الريا�صيات 
metamathematics قبل ان يلتقي بتعبري ما وراء الرواية »يف كتاب وليم 

 .Ibid, p255  )1(
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 William Gass ،1970 غا�ص »التخييل و�صخو�ص احلياة« ال�صادر العام
اأنَّ  قد وجد  اأّنه  الباحث  ويقول   .Fiction and the Figures of life
ف  مه وليم غا�ص ي�صلح الأن يوظِّ املفهوم القيا�صي ما وراء الرواية »الذي قدَّ
ب�صورة مثمرة على ق�صم كبري من الكتابات املعا�رس. مع ان امل�صطلح بحاجة 
اأْن يكون اأكرث مرونة يف التطبيق على اعمال التخييل اأكرث من تطبيقه  اإىل 
الباحث  وي�صري  والريا�صيات.  للمنطق  املحدودة  ال�صلبة  مات  املقوِّ على 
 Fiction التخييل«  �صناعة  بـ»عملية  ا�صمته  ما  فح�صت  اطروحته  اأّن  اإىل 
making process– يف اعمال روبرت كوفر وبداأت من فكرة اأنَّ االدب 
وهذه  العامل.  فهم  مل�صاعدته يف  االن�صان  رها  طوَّ ا�صتعارية  اأداة  عن  عبارة 
الفكرة هي التي قادته ب�صورة حتمّية اإىل رف�ص اأي نظرية للتخييل تقوم ـ 

ح�صب قوله ـ على االأ�صا�ص ال�صيِّق لفكرة املحاكاة)1(. 

ق  وي�صتعر�ص الباحث نو روؤيته فيعلن باأن هذه الفكرة راحت تتعمَّ
و1975   1965 بني  ما  الفرتة  يف  �صدرت  التي  للروايات  قراءته  عرب 
بروايات  مقارنتها  ميكن  ال  وهي  بالتجريب،  مليئة  روايــات  بو�صفها 
اأنَّ  الباحث  وقد الحظ  والكم.  النوع  الع�رسين يف  القرن  من  الع�رسينات 
حماولة  هي  اأو  رواية  يكتب  روائي  عن  اإّما  كانت  الروايات  تلك  معظم 
العوامل  هذه  اأنَّ  الباحث  ويقول  �صابق)2(.  تخييلي  عمل  جتميع  الإعادة 
دفعته لالقتناع بجدوى توظيف هذا امل�صطلح لالإ�صارة اإىل روايات ما بعد 
احلداثة واإىل اأعمال كوفر وبارتليمي وغا�ص ب�صكٍل خا�ص. ومن املالحظ 
اإيديولوجيًا و�صو�صيولوجيًا لن�صوء نط ما  م تف�صرياً  اأْن يقدِّ اأّن املوؤلِّف يكاد 
اأّن  وراء الرواية �صمن اأدب ما بعد احلداثة يف االأدب االأمريكي. اإذ يرى 
تلك الفرتة كانت تّت�صم بنوع من الراديكالية ال�صيا�صية ب�صبب وجود رئي�ص 
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اأمريكي دميقراطي حيث توّفر مناخ ي�صّجع حركات التجريب واالبتكار يف 
ال�صيا�صة والثقافة والفن واحلياة. اال غنه ابدى ت�صاوؤمه يف مطلع الثمانينات 
حيث بداأت عالئم االرتداد نحو املحافظة مع جميء اجلمهوريِّني وانتخاب 
رونالد ريغان للرئا�صة االمريكية، وهو يتوقَّع انح�صاراً لهذا التيار الليربايل 
يف الثقافة االأمريكية)1(. اال اأّنه ي�صتدرك م�صرياً اإىل اأّن ارتباط الثقافة ومنها 
ما وراء الرواية بحركة ع�رس املعلومات والتكنولوجيا �صوف متنحها حرية 
وكتب  املحافظة  الردة  هذه  مواجهة  يف  مواقعها  على  املحافظة  يف  اكرب 

يقول:

يوفِّر  وكاأّنه  املحافظة  للنزعة  الت�صاعد  هذا  يبدو  االأوىل،  »للوهلة 
ب�صكل  هي  التي   meta-forms االأ�صكال«  »ماوراء  لتطّور  معاديًا  مناخًا 
ا�صا�صي غري تقليدية. ومع ذلك فقد اكت�صبت هذه اال�صكال �صعبية عري�صة. 
جماالت  يف  املثرية  التكنولوجية  التطورات  اإىل  ذلك  �صبب  يعود  ورمبا 
الرتفيه واالخبار وو�صائل االعالم التي حيَّدت جزئيًا تاأثري النزعة املحافظة 

ال�صيا�صي واالجتماعي«. 

ويلفت الباحث النظر اإىل ظهور الوان جديدة من التجريب الروائي 
تتَّ�صم  الثمانينات  ومطلع  ال�صبعينات  نهاية  منذ  احلداثة  وراء  ما  جمال  يف 
الواقعية  وتقاليد  جهة  من  واالنعكا�صية  التجريبية  النزعة  من  باملزاوجة 
املوروثة. فهذه الروايات لي�صت جتريبًا ب�صورة ح�رسية باملعنى االنعكا�صي 
ال�صيِّق ولي�صت ت�صخي�صية بال�صكل الواقعي التقليدي. بل هي تكاد تنتمي 
يه اأِلن وايلد مب�صطلح »الرواية الو�صطى« midfiction وهو تعبري  اإىل ما ي�صمِّ
جديد مل يجد جمااًل لالنت�صار بعد وهي ت�صّم اأعمااًل روائية جديدة اإ�صافة 
حًا ان »ما وراء  اإىل بع�ص اعمال كوفر وبارثليمي. وي�صتدرك املوؤلِّف مو�صِّ
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ر مل�صاألة االن�صغال بالعامل اخلارجي خارج  رة ال تتنكَّ الرواية« بالن�صبة ملتطوِّ
الروائي  التخييل  �صناعة  بعملية  املفرط  الذهني  لكن وعيها  الرواية،  جمال 
للغاية  االنهماك خمتلفة  اأو  االن�صغال  طبيعة هذا  املو�صوعية جتعل  وحدود 

عما جنده يف الرواية الواقعية التقليدية)1(. 

معينًا حيث  نطًا  ر  تطوِّ الروايات  معظم هذه  اأنَّ  الباحث  ويالحظ 
تفتقد احلب، مرتابة. وجتد هذه  دة، م�صتلبة،  جند �صخ�صية مركزية متوحِّ
ت�صعر  اأّنها  لدرجة  وقامع  بارد  اجتماعي  نظام  �صحية  نف�صها  ال�صخ�صية 
بحياتها وكاأّنها تفتقد اإىل املعنى. ومثل هذه ال�صخ�صية جتد نف�صها م�صطرة 
يف مواجهة هذا االح�صا�ص اجلبار بالعزلة الفردية واالنتهاك خللق اأو ابتكار 
ن�صقًا من املعاين ي�صاعد على منح حياتها اماًل، وتنظيمًا ومعياراً للجمال. 
اأن�صاق ا�صطناعية وذاتية متامًا  وهذه االأن�صاق التي تخلقها ال�صخ�صية هي 
ومن  وال�صيا�صية.  التاريخية  واملنظورات  الدينية  واالأن�صاق  االأ�صطور  مثل 
اأدوارها  جتاهل  اإمكانية  هي  ال�صخ�صيات  هذه  مثل  تواجه  التي  املخاطر 
هذه  تفتقد  وحاملا  التخييلية.  االأن�صاق  لهذه  خالقة  بو�صفها  نف�صها 
فاإّنهم  االن�صاق،  لهذه  التخييلية  الطبيعة  روؤية  على  القدرة  ال�صخ�صّيات 
على  قادرين  هم  مّما  اأكرث  خلقوه،  وما  ابتكاراتهم  هيمنة  حتت  ي�صبحون 

االإفادة منها بو�صفها ا�صتعارات جمازية �رسورية)2(. 

اجلديدة  الرواية  هذه  فاإّن  ذاته،  للباحث  والقول  ـ  ذلك  اإىل  اإ�صافة 
من  اأفادت  ما  �رسعان  التخييل،  �صناعة  عملية  على  املتواتر  تركيزها  يف 
االإمكانات ال�صكلية للجن�ص الروائي للم�صاعدة على تعزيز وجهة نظرها 
االأن�صاق واالأنظمة. ولذا فهذه االأعمال متيل  الذاتية جلميع  الطبيعة  حول 
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اأنَّ كل  د على حقيقة  لتقدمي نف�صها بو�صفها ابتكارات ذاتية الوعي وتوؤكِّ
والرواية  االن�صان.  ابداعات  من  اآخر  تخييلي  ابداع  د  جمرَّ هو  فني  �صكل 
التخييلية ال تاأمل لتعك�ص الواقع اأو تقول احلقيقة الأنَّ »الواقع« و»احلقيقة« 
ت�صبح  االعمال  هذه  فاإنَّ  ولذا  تخييلية.  جتريدات  عن  عبارة  ذاتهما  هما 
ميتاروائية، اأي تخييالت روائية تفح�ص االأن�صاق التخييلية، وكيفية خلقها، 
وبيان الطريقة، التي مّت بها حتويل الواقع وتر�صيحه من خالل االفرتا�صات 

واالأعراف ال�رسدية. 

وي�صت�صهد الباحث براأٍي لناقٍد اآخر هو م�صعود زافرزادة )او جعفر 
النقدي  كتابه  يف  الرواية  وراء  ما  معنى  لتعريف  حماولة  م  قدَّ الذي  زادة( 

»احلقيقة ال�صعرية االأ�صطورية« The Mythopoetic Reality اذ يقول:

»ما وراء الرواية هي ب�صكل كلِّي ما وراء النظرية ال�رسدية ومو�صوعها 
خاللها  من  مّت  التي  والت�صكيالت  ذاتها  التخييلية  الروائية  االن�صاق  هو 
اأكرث  تبدو  الرواية  وراء  وما   . ال�رسدية.  لالعراف  وفقًا  الواقع  »نذجة« 
التخييلية،  بخا�صيتها  transfiction وعيًا  التخييل  ـ  بقية �رسوب عرب  من 
وبذا ت�صبح قناعًا ي�صري اإىل ذاتها. اإّن هذه االنعكا�صية الذاتية احلادة ملا وراء 
بالن�صبة لكاتب ما  الوحيدة  دة  املوؤكَّ اأنَّ احلقيقة  ناجمة عن حقيقٍة  الرواية 
metafictionist هي حقيقة خطابه نف�صه، لذا  وراء الرواية )امليتاروائي( 
راً عملية الكتابة اإىل مو�صوع الكتابة.  ينقلب تخييله الروائي على نف�صه حموِّ
م لي�ص بو�صفه تعليقًا كا�صفًا عن  وهكذا فاإنَّ م�صداقية التخييل الروائي يتدعَّ
احلياة، ولكن بو�صفه ما وراء التعليق metacommentary على التخييل 

الروائي نف�صه«)1(. 
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 Inger christensen كر�صتف�صن  اأنغر  هو  اآخر  باحث  ويتناول 
 The meaning of metafiction الرواية«)1(  وراء  ما  »معنى  كتابه  يف 
ال�صادر العام 1981 روايات �صترين وناباكوف وبيكيت. ويربط الباحث 
meta- بني ظهور »ما وراء الرواية« وبني �صعود ظاهرة »ما وراء الفن« 

Art ويرى اأنَّ مثل هذه االأعمال التي تلفت االنتباه اإىل العمل الفني نف�صه 
ا�صبحت منت�رسة يف جميع و�صائل االعالم وا�صكال الفن. وي�صت�صهد لذلك 
باأعمال خمتلفة منها يف جمال الر�صم اأعمال )جورج براك( ويف امل�رسح اأعمال 
)بريانديللو( كما يتجّلى ذلك يف جمال ال�صينما عند )فيليني( واملو�صيقى عند 
)مورك�صن( وي�صمل ذلك النقد االأدبي اأي�صًا. ويرى اأنَّ ذلك اأي�صًا يتمثَّل يف 
ْنغ و�صيمون.  روايات وق�ص�ص كتاب معروفني اأمثال بورخ�ص وغرا�ص وِل�صِ

ويرى الباحث اأنَّ م�صطلح )ما وراء الرواية( قد مت ا�صتقاقه حديثًا، 
بينما متتلك الظاهرة ذاتها موروثًا اأقدم. ولذا فهو يدعو للتمييز بني اأ�صل 
امل�صطلح وت�صخي�ص الظاهرة، واأ�صل الظاهرة ذاتها، وهو يرى اأنَّ م�صطلح 

»ما وراء الرواية« ما هو اإاّل اأحد هذه امل�صطلحات املتداولة لي�ص اإال)2(. 

ويرى الباحث اأّن رواية »تري�صرتام �صاندي« ال توؤ�رسِّ بداية اإىل هذا 
النوع من االأدب، والذي كان على �صبيل املثال بارزاً يف القرن ال�صابع ع�رس 
َمْن  اأّول  اأنَّ  اإىل  وي�صري  فيغا( و)�رسفانت�ص(.  )لوب دي  اأمثال  كّتاب  لدى 
ا�صتخدم هذا امل�صطلح ـ يف حدود ما يعلم ـ هو وليم غا�ص عندما ا�صار اإىل 
اعمال )بورخ�ص( و)بارث( و)ااأوبريان( ويف الواقع فاإنَّ الكثري مّما ي�صّمى 
بالروايات امل�صادة Anti-novels هي يف الواقع من نوع »ما وراء الرواية« 
ولذا فهو يتَّفق مع غا�ص يف تف�صيل م�صطلح )ما وراء الرواية( على م�صطلح 
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الرواية  مفهوم  ال�صياق، والأنَّ  اأكرث مالءمة يف هذا  الأنَّه  امل�صادة(  )الرواية 
امل�صادة ن�صبي وال يفرت�ص بال�رسورة �صكاًل ميتا-روائيًا. 

العاملية«  االأدبية  امل�صطلحات  بـ»قامو�ص  الباحث  وي�صت�صهد 
�صاندي«  »تر�صرتام  رواية  اأّن  اإىل  فيه  ي�صري  والذي  �صبلي  ت.  جلوزيف 
واأ�صكالها.  الرواية  اأعراف  �صد  احتجاجًا  متّثل  الأّنها  م�صادة  رواية  هي 
اأن رواية »دون كي�صوت« تذكر بو�صفها رواية م�صادة النها كتبت  كما 
اإّن معنى الرواية امل�صادة يبدو وا�صعًا جداً  كرّد فعل �صّد كتب الفرو�صية. 
لدرجة اأّنه ال يخدم لو�صف االأعمال )امليتاروائية( الأّن عدد ال ي�صتهان به 
من الروايات يبدو وكاأّنه يحتّج �صد االأعراف الفنِّّية الرا�صخة من دون اأن 
يك�صف عن خ�صائ�ص ميتا ـ �رسدية. وي�صري الباحث اإىل راأي )الري ماك 
كافريي( ـ الذي تناولنا �صابقًا ـ والذي يرى فيه ان م�صطلح الرواية امل�صادة 
من االت�صاع لدرجة انه ي�صم جميع االأعمال التي تبدو غري تقليدية وجتريبية 
ية التعريفية ملا وراء الرواية،  وتوؤ�رسِّ املالمح الوا�صحة ملا وراء الرواية فاخلا�صِّ
اأّما  ذاتها،  الرواية  ب�صناعة  والفوري  املبا�رس  اهتمامها  اأي حال، هي  على 
مبا�رسة،  غري  بطريقة  ولكن  الرواية،  �صناعة  تعالج  فقد  امل�صادة  الروايات 

بينما جند ذلك مو�صوعًا رئي�صًا يف جمال »ما وراء الرواية«)1(. 

وي�صري الباحث اإىل اأّن )جون فلجر( و)مالكم برادبري( قد اجرتحا 
 The introverted ذاتها«  على  ة  املرتدَّ اأو  ـ  االرتدادية  »الرواية  تعبري 
ال�رسدي«  الذاتي  ــداد  »االرت بني  و)وبرادبري(  )فلجر(  ومييز   .novel
والذي مييِّز روايات القرن الع�رسين و»نط ال�رسد ذاتّي ـ الوعي« الذي ميّيز 
روايات القرنني ال�صابع ع�رس والثامن ع�رس. فرواية »تر�صرتام �صاندي« تريد 
رة  اأن تلفت االنتباه اإىل ذاتية ال�صارد اأو الراوي، بينما تلفت التقنّيات املتاأخِّ
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االنتباه اإىل ا�صتقاللية البناء ال�رسدي ذاته. ويرى الباحث اأنَّ رواية »تر�صرتام 
املرويّة  الراوي فقط، بل وعلى  ذاتية  تبدو وكاأنها ال تركز على  �صاندي« 
�صولز يف  الناقد روبرت  م�صاهمات  الباحث  ويتناول  معًا)1(.  له  واملروي 
تعريف )ما وراء الرواية( وهي من اأهم اجلهود يف هذا املجال فيالحظ اأّن 
الرواية عن طريق  وراء  ما  تعريف  العام 1970  قد حاول  �صولز  روبرت 
تف�صري »طبيعة التخييل الروائي التجريبي املعا�رس من خالل اأربعة حماور يف 
النقد االأدبي ي�صّميها بال�صكلي والبنيوي وال�صلوكي والفل�صفي. اإذ اإّن �صولز 
يربط بني خمتلف جتليات ما وراء الرواية بتلك املدار�ص النقدية، فهو يرى اأّن 
تخييل بارث �صكلي اأ�صا�صًا، اأّما تخييل بارثليمي فهو �صلوكي وما اإىل ذلك. 
وُيعّد )�صولز( واحداً من اأوائل الذين وّظفوا م�صطلح )ما وراء الرواية( لكّنه 
مل يقّدم تعريفًا وا�صحًا لها، لكّنه عاد يف مقالة الحقة لو�صفها باعتبارها 
»رواية تخييلية ذاتية االنعكا�ص« كما و�صفها باأّنها »رواية تخييلية، اذا ما 
الروائي  التخييل  وحمدوديات  اإمكانات  عن  فهي  معني،  �صيء  عن  كانت 
ذاته…« ويرى الباحث اأّن هذا التعريف من االتِّ�صاع بحيث اأّنه ال ي�صاعد 

على حتديد الطبيعة املمّيزة ملا وراء الرواية)2(.

اأكرث  يعتربه  فوجل(  )�صتانلي  للناقد  مهمًا  تعريفًا  الباحث  يورد  ثم 
�صمواًل وو�صوحًا يقول فيه »ت�صتلزم ما وراء الرواية ا�صتق�صاءات يف نظرية 
التخييل الروائي من خالل التخييل الروائي ذاته. فكتاب ما وراء الرواية 
يتفح�صون جميع اأوجه الهياكل االأدبية، الّلغة واالأعراف اخلا�صة باحلبكة 
وال�صخ�صية وعالقة الفّنان بفّنه وبقارئه«. اإاّل اأّن املوؤلِّف يعرت�ص على هذا 
التعّر�ص الأّنه ُيهمل يف نظره الثقافة وهي مهّمة يف نظرنا من جانبه ـ جانبًا 
مهمًا من جوانب ما وراء الرواية اأال وهو ر�صالة الروائي. اإذ اأّن )فوجل( 
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اإ�صارته  اأّن  ز على اجلانب ال�صكلي من االإبداع امليتاروائي. وهو يرى  يركِّ
يحملها  التي  الر�صالة  عن  للبحث  القارئ  لدى  عام  اجتاه  اإىل  ت�صري  هذه 
العمل امليتا ـ روائي. ويدعم الباحث راأيه بالتاأكيد على اأّن ما وراء الرواية 
ُتعّد تخيياًل روائيًا ين�صب اهتمامه على التعبري عن روؤيا الروائي للتجربة عن 
طريق ا�صتغوار عملّية ت�صّكلها ذاتها. وهو يرى اأّن هذا التعريف ي�صري اإىل 
اأّن االأعمال التي ُتَعّد ميتا ـ روائية هي فقط تلك االأعمال التي ميتلك فيها 
الروائي ر�صالة يرغب يف نقلها، وهو ال يكتفي فقط بعر�ص مهارته التقنية. 
الراوي  اإزاء  نظرهم  اأي�صًا عن وجهات  ون  يعربِّ الرواية  وراء  ما  كتاب  اإّن 

واملرويّة واملروّي له يف اأعمالهم)1(. 

وي�صري الباحث اإىل العناية اخلا�صة باملروّي له، والتي يعدها تغرّياً يف 
وجهة النظر حول اأهمية الفن يف القرن الع�رسين مقارنة بزمن )�صترين(. اإذ 
ياأمل )�صترين( يف الو�صول اإىل الق�صم االعظم من اجلمهور املتعلِّم يف زمنه. 
قد  املقروئية  ن�صبة  ان  حقيقة  فهو  و)بارث(  )ناباكوف(  عند  الراوي  اما 
تقلَّ�صت يف حدود القلَّة املختارة، بينما يبدو راوي )بيكيت( وكاأنَّه يكتفي 

بالتوا�صل مع نف�صه فقط)2(.

كاتب  اأّن  اإىل  باالإ�صارة  كتابه  كر�صتن�صن(  )اإنغريد  الكاتب  ويختتم 
له ولقارئه، فهو ال  اأّنه يحاول توفري خال�ص فردي  الرواية( مع  )ما وراء 
اأّن )ما  اإىل  ي�صري  العاّمة. فهو  بعيداً عن حتّمل م�صوؤولّياته  اأن يظّل  ي�صتطيع 
بعد  وب�صكل خا�ص  الع�رسين  القرن  اجتاهًا يف  اأ�صبحت  قد  الرواية(  وراء 
احلرب العاملية الثانية، حيث يحاول امليتاروائي اأن يخلق ـ ح�صب ما يرى 
وليام غا�ص ـ كونه اخلا�ص ناجيًا بالراوي والقارئ الأّنه يرى العامل احلقيقي 
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الذي يحاول يف  لناباكوف،  بالن�صبة  يتداعى حوله. هذا ما يح�صل  وهو 
يف  والعنف  ال�صيا�صية  ال�رساعات  عن  بازدراء  ين�رسف  اأْن  رواياته،  اأغلب 
اجلمال  ذات  التخييلية  مملكته  ذلك  من  بداًل  ويخلق  احلديث  املجتمع 
اال�صتثنائي ولكن لي�ص بو�صع جميع امليتاـ  روائيني ان ينجحوا ب�صورة جيدة 
يف الهرب من العامل نحو ما وراء الرواية. ويبنيِّ )بارث( يف ق�صة )ايبني( 
باأّنه ي�صتحيل حتى بالن�صبة لل�صاعر ان يرف�ص م�صوؤوليات الو�صع ال�صائد، 
واأنَّ جتربة املوت والتعذيب لدى رواة )بيكت( ال تعني متامًا ا�صرتاحًة من 
�رسور العامل. فقد متثِّل ما وراء الرواية بالن�صبة لكّتاب القرن الع�رسين طريقًا 
لتجربة  بالن�صبة  فعلت  مثلما  ذلك  تنجح يف حتقيق  ال  اأّنها  اإاّل  للخال�ص، 

)�صترين()1(. 

ولو عدنا لتفّح�ص امل�صهد الروائي العربي احلديث، لوجدنا الكثري 
من املحاوالت التجريبية التي ميكن اأن ت�صّب يف جمرى هذا ال�صنف الروائي 
املنحى  هذا  توظيف  الق�صد يف  غياب  بني  نيز  اأن  يجب  اأّننا  اال  اجلديد. 
الروائي التجريبي وبني الق�صدية الوا�صحة يف ذلك. وميكن القول اأنَّ بع�ص 
املظاهر اجلنينية املبكرة لهذا النمط من الكتابة ال�رسدية ميكن مالحظتها يف 
عدد غري قليل من التجارب الروائية املبكرة، وهذه املظاهر، يف اعتقادنا 
نت بعيداً عن املحاكاة املبا�رسة لتلك التجارب التي تنتمي ملا وراء الرواية 

وب�صكل خا�ص يف االآداب االأوروبية واالأمريكية احلديثة. 

روايته  كانت  رمبا  ـ  جربا  ابراهيم  جلربا  مبكرة  رواية  اإىل  عدنا  فلو 
 1955 العام  ال�صادرة  طويل«)2(  ليل  يف  »�رساخ  رواية  وهي  ـ  االوىل 
لوجدنا البطل من�صغاًل مب�صكالت الفن الروائي وتقنياته وروؤيته. اإذ يقول 

جربا، جربا ابراهيم "�رساخ يف ليل طويل".   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص20  )2(
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»تذكرت كّل �صيء بو�صوح ـ وقد و�صفت كل ذلك يف روايتي بالتف�صيل. 
غري اأيّن �صعرت االآن باأّننا جعلنا من الق�صية م�رسحية ملودرامية«)1( كما جند 
ار�صتقراطّية  اأ�رسة  وهي  يا�رس،  اآل  اأ�رسة  تاريخ  بكتابة  انهمك  وقد  الراوي 

عريقة بناًء على طلب خا�ص من ال�صيِّدة عنايت هامن:

الناجحة، بعد فرتة  ثالث كتبي  اأّنني �رسعت يف كتابة  »كان حينئذ 
من اجلدب دامت ثالث �صنوات، فا�صرتعى الكتاب انتباه اآل يا�رس ـ عنايت 

وركزان، وهي اأ�رسة من اقدم اأ�رس املدينة واأغناها«)2(. 

واالوراق  الــوثــائــق  يــدر�ــص  ــو  وه البطل  ــك  ذل بعد  ونــالحــق 
اال�رسة  هذه  تاريخ  كتابة  الإعادة  له  مت  ُقدِّ التي  والر�صائل  واملخطوطات 
العريقة، اإاّل اأّن االأمر يوؤول بعد ذلك اإىل ركزان التي متتلك ت�صوراً مغايراً 
عن احلياة، وت�صعر اأّن مثل هذا التاريخ ميثِّل اإرثًا وعبئًا ثقياًل يجب التخّل�ص 
باإحراقها  والوثائق وتقوم  املخطوطات  ا�صتعادة جميع  اإىل  تعمد  لذا  منه، 

رمزاً خلال�صها من اإرث املا�صي. 

ولذا ال ميكن اأن نعّد رواية جرب هذه تنتمي بالكامل اإىل نط ما وراء 
الرواية اأو ما وراء ال�رسد. واإْن كانت حتمل اجلذور اجلنينية لهذا اللون من 
واالنهماك  البطل  لدى  الروائية  الكتابة  هموم  اأّن  ذلك  ال�رسدية،  الكتابة 
مبحاولة كتابة تاريخ اأ�رسة اآل يا�رس اإّنا كانا يندرجان �صمن احلدث الروائي 
حموراً  الروائية  والكتابة  ال�رسد  بتقنيات  الذاتي  الوعي  يتَّخذا  ومل  العام، 

مركزيًا ومهيمنًا على بناء اخلطاب الروائي. 

امل�صدر ال�صابق، �ص)6  )1(
فرمان "غائب طعمة"، "ظالل على النافذة".   )2(
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وجند مثل هذا اال�صرتاك يف اأعمال روائية اأخرى. ففي رواية »ظالل 
على النافذة« للروائي غائب طعمة فرمان ال�صادرة العام 1979 )1(، حيث 
احلوارات  اأنَّ  ومع  الروائي.  املنت  داخل  م�رسحيًا  ن�صًا  الروائي  ي�صمن 
وتقنياته،  الدرامي  البناء  مب�صكالت  اهتمام حقيقي  عن  تك�صف  امل�رسحّية 
وراء  ملا  النوعّية  اخل�صو�صّية  م�صتوى  اإىل  َيْرَتِق  مل  ال�رسدي  اخلطاب  اأّن  اإاّل 
البنية  يف  الكامن  النزوع  هذا  مبثل  تره�ص  فالرواية  ذلك  ومع  الرواية. 
اأبطال  اأحد  وهو  �صامل،  الداخلية  امل�رسحية  موؤلِّف  ي�صتبك  اذ  الروائية. 
الرواية االأ�صا�صيِّني يف حوارات تدلِّل على مثل هذا االهتمام بتقنيات البناء 
رنا اإىل حد كبري مب�رسحية لويجي  الدرامي وبناء ال�صخ�صيات، وهو اأمر يذكِّ

بريانديللو ط�صت �صخ�صيات تبحث عن موؤلِّف«. 
»�صامل: اتركوين و�صاأين

عّدة ا�صوات: كيف نرتكك و�صاأنك بعد اأْن قطعنا كل هذا ال�صوط 
الطويل. 

خالد: واأَعْدنا املنطق اإىل م�رسحيتك. 
�صامل: ال حاجة اليها

كمال: وكل �صيء جاهز
جالل: وما عليك اإال اأْن ت�صمع

�صامل: ال اأريد اأْن اأ�صمع
علوان: عجيب! �رسنا �صخ�صيات تبحث عن موؤلِّف. واملوؤلِّف ال 

يريد اأن ي�صمع«)2(. 

امل�صدر ال�صابق، �ص295.   )1(
خلف، احمد "اخلراب اجلميل".   )2(
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وميكن القول اأنَّ اخلطاب الروائي ال يحمل منذ البداية ا�صرتاتيجية 
ميتا ـ �رسدية اأو ميتا ـ روائية، بل يندرج الن�ص امل�رسحي يف جمرى احلدث 
الروائي االأ�صمل، لكّنه من جهة اخرى ال يخلو من بذور اأوىل تومئ ملا هو 

كامن وممكن يف م�صتوى اخلطاب الروائي احلديث. 

املعاجلات،  هذه  مثل  من  ق�ص�صية  اأو  روائية  جتربة  تخلو  ال  وتكاد 
الكتابة  لفعل  الق�صدي  الذاتي  بالوعي  ي�صّمى  ما  اإىل  تفتقر  تظّل  لكنها 
ال�صادرة  خلف)1(  اأحمد  للقا�ّص  اجلميل«  »اخلراب  رواية  ففي  ال�رسدية. 
العام 1981، جند بطل الرواية حممود �صعيد وهو من�صغل بالتح�صري لكتابة 
واأحداثها  �صخو�صها  انتقى  ذاتها(  خمطوطته  هي  رواية  )ولرمّبا  م�رسحية 
اإحدى  يف  العاملني  اأ�صدقائه  مع  يعي�صها  كان  التي  والعوامل  االأجواء  من 
النزوع  هذا  مثل  عن  يعربِّ  البطل  جند  اإْذ  املحلِّية.  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات 

بالقول:

العنا�رس  �صيد  النه  االجتماعي،  اجلانب  ُترِبز  اأْن  للم�رسحّية  »ينبغي 
الكلية«)2( وجند الراوي، يف مو�صع اآخر يك�صف عن روؤيته الكلية لفكرة 
امل�رسحية التي ينوي كتابتها والتي ترتبط بفكرة اخلراب اجلميل االأدوني�صّية 

التي تقوم عليها الرواية))(:

اأ�صا�صًا اإىل اأنَّ االأ�صياء اجلميلة لن تاأتي ما مل  »ت�صتند فكرة امل�رسحية 

امل�صدر ال�صابق، �ص160.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص159، نعتقد اأّن فكرة "اخلراب اجلميل" حتمل تنا�صًا مع   )2(

ن�ص �صعري الدوني�ص. ففي ق�صيدة "ملوك الطوائف" التي ن�رسها ادوني�ص يف 
اجلميل:  اخلراب  ينطوي على فكرة  الذي  املقطع  ال�صبعينات جند هذا  مطلع 

"ل�صت وحدي" 
وجه يافا طفل/ هل ال�صجر الذابل يزهو؟ هل تدخل االأر�ص يف �صورة عذراء.  )((
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ي�صبقها اإ�رسار قاطع من قبل النا�ص الذين يحاولون الو�صول اإليها. غالبًا ما 
تاأتي هذه االأ�صياء نتيجة خلراب يعّم حياتهم. . ومع هذا ينبغي ت�صويره يف 

امل�رسحية على اأّنه خراب جميل«. 

ومن هنا ميكن القول اإّن جتربة اأحمد خلف املبكرة هذه، واإْن كانت 
حتمل اإرها�صًا بتقنية ما وراء الرواية، اإاّل اأّنها ظّلت حمدودة التاأثري على البنية 
الكلية للخطاب الروائي. لكن القا�ص اأحمد خلف عاد يف جتربة حديثة له 
ليدخل ب�صكل اأو�صح عامل ما وراء ال�رسد من خالل ق�صته الق�صرية/ الطويلة 
م�صتوى  اأعمق، على  ان�صغااًل  الق�صة  اإذ جند يف هذه  احلزين«)1(.  »تيمور 
البطل  نرى  للّق�صة،  االأّول  ال�صطر  فمنذ  ال�رسدية.  الكتابة  بهموم  ال�رسد، 
منهمكًا بقراءة خمطوطة تاريخية �صّلمتها اإليه اأّمه، كان والده قد جلبها معه 
حني كان جنديًا يف اجلي�ص العثماين. ومبا اأَّن البطل كان يزمع كتابة رواية 
عن بالده، فقد وجد يف تلك املخطوطة كنزاً ثمينًا لل�رسوع بكتابة عمله 

الروائي اجلديد. 

»فاجاأتني اأّمي بكد�ص من اأوراق قّدمتها يل، ملفوفة بقطعة قما�ص 
حمراء اللون، كاحلة، عتيقة، يكاد لونها الزاهي ي�صتحيل اإىل لون الرتاب. 
�صت االأوراق بعناية وهي داخل قطعة القما�ص: هذه اأوراق جلبها اأبوك  تلمَّ

حني كان جنديًا يف اجلي�ص العثماين يف ماردين«)2(. 

وما ُيك�صب هذه املهّمة االأ�رسية قيمة اأْن نكت�صف اأنَّ البطل، االبن 
نف�صه كان روائيًا، وهو كان يفكر اأ�صا�صًا بكتابة عمل روائي عن بالده:

»كان الكالم مفاجاأة يل، ورواية �صرية من �صري االحالم اأو الوهم. اذ 

من هناك يرّج ال�رسق؟ / جاء الع�صف اجلميل ومل ياأت اخلراب اجلميل".   )1(
خلف، احمد "تيمو احلزين" �ص127ـ158.   )2(
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كنت مزمعًا كتابة رواية عن بالدي يف احد احلك الظروف التي عا�صتها 
بعد احلرب الكونية. اخذت االوراق والقيها على من�صدة الكتابة«)1(. 

وتتحرك البنية ال�رسدية، بعد ذلك، على م�صتويني: م�صتوى احلا�رس، 
وب�صكل خا�ص عالقته  االجتماعية  اليومية وحياته  البطل  حيث عالقات 
جند  حيث  التاريخي:  املا�صي  وم�صتوى  ري  ال�صكِّ ال�صاعر  ب�صديقه  الدالة 
خمطوطة تاريخية ـ �صبه وثائقية ـ كتبها موؤرخ ـ خيايل بالتاأكيد ـ ا�صمه عبا�ص 
اأنَّ هذا املنت ينطوي على  اجلويني. وهذا يك�صف عن حقيقة مهمة وهي 
ك حركة  زمنني ولغتني معًا. فالن�ص احلديث، مكتوب بلغة حديثة ويتحرَّ
احلا�رس  اإىل  املا�صي  من  ـ  املت�صاعد  الزمن  ل�صري  قطع  تخلو من  ـ ال  خطية 
اإىل امل�صتقبل. اأّما الن�ّص التاريخي، املوازي، فهو مكتوب بلغة �صبه  عبوراً 
خالل  ومن  التاريخية.  للوقائع  التاريخي  احلكي  بطريقة  ومروي  تراثية 
ال�رسد يتحقق اأحيانًا نوع من التداخل بني ال�رسدين واأحيانًا اأخرى يحدث 
تدفع  مركزية  بوؤرية  نقطة  يف  النهاية  يف  يلتقيان  كما  ال�رسدين،  بني  تواز 
م�صتوى  على  املعا�رس  والو�صع  التاريخي  الو�صع  بني  الدمج  اإىل  بالداللة 
عايل من الرتميز واالإيحاء. اإذ يقوم القا�ص بت�رسيب الواقعة التاريخية داخل 
للقارئ  الفر�صة  تتيح  حديثة  �رسدية  لغة  خالل  من  الراهن  الواقعي  ال�رسد 
ومن  ن.  املهجَّ الن�ص  هذا  يفتحها  التي  الداللية  الف�صاءات  اإىل  للدخول 
املفيد االنتباه اإىل لغات الن�ص املختلفة. فالن�ص التاريخي ذاته يك�صف عن 
الواقعة  �رسد  بها  م  يقدِّ توثيقية  تراثية  لغة  وا�صلوبية:  لغوية  م�صتويات  ثالثة 
خ ال�صخ�صية  التاريخية، ولغة �صخ�صّية تت�صمن هوام�ص ومالحظات املوؤرِّ
ال�رسد  اأ�صلوب  اإليها  يت�صلَّل  ثالثة  ولغة  ولواعجه،  همومه  عن  تعربِّ  التي 

امل�صدر ال�صابق، �ص127.   )1(
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اإىل  العبارة االأوىل من املخطوطة  اإذ ت�صري  اللغة احلديثة.  احلديث و�صفافية 
لغة تراثية تاريخية وثائقية. 

يت اأر�ص ال�صواد، وهي اأر�ص  »…هذا ما اآلت اإليه البالد التي �ُصمِّ
اقوام وملل خمتلفة، من عجم  من  والطامعني  الفاحتني  عليها خيول  ت  مرَّ

واأتراك ومغول وترت«)1(. 

يف  ويتمثَّل  ذاته  خ  للموؤرِّ ال�صخ�صية  اللغة  فهو  الثاين،  ال�رسب  اأّما 
بع�ص احلوا�صي والهوام�ص التي ال عالقة لها بالتاريخ وكاأّنه يكتب ر�صالة 

اإىل حبيبته:

دون  الطوال  ال�صفحات  كتابة  يف  حياتي  اتلفت  حبيبتي  يا   .  .«
فائدة تذكر، وما نفعتني ب�صيء، فقد ام�صيت العمر كله يف خدمة امللوك 

وال�صالطني املارقني وحرمت نف�صي لذة العي�ص على هواي«)2(. 

ن من التعبري اللغوي التاريخي الذي يت�صح  اأّما امل�صتوى الثالث املهجَّ
يف نهاية احلكاية فيتمثَّل يف هذه اللغة التي ُتزاِوج بني الرتاث واحلداثة يف 

االأ�صلوب:

حتيط  ــرة  دائ ن�صف  اأخــذ  وب�صكل  البي�صاء  الفر�ص  »ا�صتدارت 
باخل�صم))( ومن هنا ميكن لنا احلكم على اأنَّ القا�ص احمد خلف كان اأكرث 
اقرتابًا يف ق�صة »تيمور احلزين« من دائرة التجريب ال�رسدي ملنطقة ما وراء 
الرواية اأو ما وراء ال�رسد مما كان عليه يف روايته االوىل »اخلراب اجلميل« 
التجريبي  الق�صاء  لهذا  االوىل  احلافات  على  يقف  ذلك،  مع  يظل،  لكنَّه 

امل�صدر ال�صابق، �ص127.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص1)1.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص5)1.   )((
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ومل يدخل اإىل �صميم الهم املركزي ملا وراء الرواية املتمثِّل يف متحور األهم 
الكتاب وال�رسدي على ف�صاء التجربة بكامله. 

تها  ة لطفية الدليمي يف ق�صَّ وجند جتربة متماثلة تتمثَّل يف جتربة القا�صّ
الق�صرية الطويلة »عامل الن�صاء الوحيدات« املن�صورة العام 1986. وهذه 
الق�صة الق�صرية، �صاأنها �صاأن ق�صة احمد خلف »تيمور احلزين« اأقرب اإىل 
الرواية الق�صرية novella منها اإىل الق�صة الق�صرية التقليدية. وجند يف ق�صة 
لطفية الدليمي هذه مالمح ميتا�رسدية وا�صحة عن طريق التداخل بني ال�رسد 
الذاتي االأوتوبيوغرايف للبطلة/ الراوية وال�رسد املن�صوب لالآن�صة "م"، كما 
جند متاهيًا بني عاملني وروؤيتني متمايزتني عن طريق التناوب تارة والتداخل 
بني امل�صتوَينْي ال�رسديني للن�ص تارًة اخرى. وجند هذا اال�صتباك منذ املطلع 
د م�صادفة  اال�صتهاليل للق�صة عندما تعرث البطلة عن طريق امل�صادفة )اأهي جمرَّ
رات االآن�صة "م" وهي يف طريقها ملغادرة  كما تقول البطلة؟( على دفاتر مذكَّ
م  االآن�صة  بالتماهي مع هموم  البداية  منذ  البطلة  الكتاب. وت�صعر  معر�ص 
كليًا. فها هي توقف ال�رسد يف حلظة من حلظات »تعليق القراءة« لتقول يف 

مونولوج داخلي)1(:

»وُخّيل اإيّل اأّنني اأعرف �صاحبة هذا اخلط الر�صني رغم رقته، ال بّد 
انني اعرفها، �صاعرفها. . 

اأهوى  كم  وي�صغلني،  حياتي  يقتحم  غريبًا  ما  �صيئًا  اأّن  واأح�ص�صت 
اكت�صاف خلجات الن�صاء الوحيدات، �صبيهاتي«)2(. 

وبذا تكون القا�صة لطفية الدليمي قد اقرتبت خطوة اأبعد نحو نقطة 
ج ملا وراء ال�رسد وما وراء الرواية، واإن مل تدخلها كليًا،  املركز البوؤري املتوهِّ

امل�صدر ال�صابق، �ص157.  )ال وجود لهذا الرقم يف الن�ص( )62(   )1(
الدليمي، لطفية، "عامل الن�صاء الوحيدات"، �ص5ـ70.   )2(
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فهي مازالت تقراأ وتقلب وتتاأمل ومل تن�صغل )اأعني بطلتها( بهموم ال�رسد 
وتقنياته، واأ�صبحت التجربة الداخلية هي املحور املركزي بداًل من حمور 

الكتابة ال�رسدية ذاتها. 

ومن التجارب الالفتة للنظر يف الرواية العراقية يف هذا املجال رواية 
املوؤلِّف يف هذه  ق  يعمِّ اإذ  الركابي.  للروائي عبداخلالق  اأيام اخللق«  »�صابع 
الرواية احل�ّص ال�رسدي يف دائرة ما وراء ال�رسد والذي مل�صنا بواكريه يف رواية 
ال�صّيد نور. وجند  »الراووق« والذي متحور حول مراحل كتابة خمطوطة 
هنا وعيًا اكرب ب�رسوط ما وراء ال�رسد. اإذ يعلن الراوي منذ ال�صفحات االأوىل 
الغياث،  ظاهر  �صبيب  كلمات  من  �صيّتخذ  باأّنه  اخللق«  اأيام  »�صابع  لرواية 
�صاد�ص رواة املخطوطة خري مدخل لروايته هذه، والتي تبدو للوهلة االوىل، 
اإىل منت رواية »الراووق«)1( وتكت�صف  ب�صلة  يقول، وكاأّنها ال متّت  كما 
مرويات  على  للرواية  وكذلك  للمخطوطة،  كتابته  يف  يعتمد  الراوي  اأّن 
�صفاهّية خمتلفة وعلى وثائق وخمطوطات ور�صائل متنوعة. والراوي يدخل 
لق�صايا  ذاتي  ووعي  اإبداعي  همٍّ  عن  كا�صفًا  ذاتها  ال�رسدية  اللعبة  �صميم 
ال�رسد امليتاروائي، ومنها ال�صبل الكفيلة ببناء روايته هذه، والتي ترتبط كما 

يك�صف بو�صوح بنزعة نرج�صية خا�صة:

ما  رواية  كتابة  باأنَّ  االعرتاف  �صوى  ي�صعني  ال  حال،  كل  »وعلى 
لي�صت يف واقع االمر اإاّل �رسبًا من حّب الذات! يحب الروائي اأْن يتجّلى 

يف مراآة الوجود، فيبداأ يف خلق �صخ�صياته الروائية«)2(. 

وهنا يك�صف لنا الروائي عن واحد من اأ�رسار ال�صنعة امليتاروائية وهي 
نرج�صّية الكتابة امليتاروائية التي تعني حماولة للتمّروء يف مرايا االآخرين ويف 

امل�صدر ال�صابق، �ص10.   )1(
الركابي، عبداخلالق "�صابع ايام اخللق"، �ص7.   )2(



(1

الكتابة  اي�صًا يعك�ص نرج�صية  التجلِّي يف مراآة الوجود« كما يقول، وهو 
الروائي لتكون هي املرجع  الف�صاء  الهيمنة على  ووعيها لذاتها وحماولتها 
ق هذا احل�ص امليتاروائي هو تق�صيم  الذاتي االأ�صا�صي لعامل الرواية. ومِمّا يعمِّ
الف�صول اإىل جمموعة اأ�صفار كّل �صفر يحمل حرفًا من احلروف، وهو �رسب 
على  الداخلية  وانعكا�صاتها  للغة  الذاتية  املرجعّية  د  يوؤكِّ و�صيميائي  ل�صاين 
البنية ال�رسدية. والرواية، توحي لنا باأّنها ثمرة عمل جماعي متوارث ناجم 
عن نزعة بوليفونية ـ تعّددية االأ�صوات ـ تتمثَّل يف تعّدد الرواة واالأ�صوات 
والتدوين  )كا�صيتات(  وال�صوتية  ال�صفوية  والرواية  التدوين  وو�صائل 

التاريخي:

خ ت�صجيل بدر مزهو الطار�ص الق�صم  »وهكذا اأ�صتطيع االآن اأن اأوؤرِّ
وهي  الرواية.  هذه  تاأليف  يف  ل�رسوعي  بداية«  املطلقية  ال�صرية  من  االأّول 
�صتظّلّ  مفارقة  وتلك  طويلة،  مبّدة  ال�صفحات  هذه  كتابتي  �صبقت  بداية 
تتكّرر على امتداد ال�صفحات القادمة من دون اأن اأملك لها تف�صرياً مقنعًا 
اللهم اإال باإرجاعها اإىل طبيعة خمطط ـ الراووق ـ التي اأخذت تهيمن على 

روايتي هذه �صئت اأم اأبيت«)1(. 

د  اأن يوؤكِّ اأّن الروائي عبد اخلالق الركابي قد ا�صتطاع  ومن هنا جند 
هذا الوعي الذاتي باإ�صكاليات ال�رسد، واإن ظّلت الواقعة التاريخية و�صرية 
ّية، الواقعية والتاريخية، ومل  الع�صرية وعامل املخطوطة)2( هي العنا�رس احِل�صِّ

تتحّول الكتابة بكاملها اإىل مرجع ذاتي لكتابة الرواية امليتاروائية. 

امل�صدر ال�صابق، �ص8.   )1(
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امليتا �رسد واأ�صطرة ال�صخ�صية الروائية

املو�صومة                معلوف  اأمني  رواية  يف  امليتا�رسدية  اال�صرتاتيجية  تنه�ص 
يف   199( العام  العربية  ترجمتها  يف  ال�صادرة  طانيو�ص«)1(  »�صخرة 
بريوت، على رغبة الراوي ال�صمني للبحث عن اال�رسار املحيطة بال�صخرة 
التي ُتِطّل على �صيعته مبهابة وجربوت والتي حتمل ا�صم �صخرة طانيو�ص، 
العامل  اأ�رسار  اإىل  للرواية وعتبة ن�صية تقودنا  اإىل عنوان  اأي�صًا  والتي حتولت 
ال�صخرة  الذي حتمل  ال�صخ�ص  تتمحور حول  التي  الرواية  لهذه  الروائي 

ا�صمه ونعني به طانيو�ص نف�صه. 

وهذه التقنية التي يعتمدها الروائي اللبناين ـ الفرن�صي اأمني معلوف 
هي ذاتها تقريبًا التي يعتمدها يف روايته »�صالمل ال�رسق«)2( التي �صدرت 
ترجمتها العربّية العام 1996 يف دم�صق، واذا ما كان الراوي املركزي يف 
اأّكده الراوي  »�صالمل ال�رسق« يعتمد على ال�رسد ال�صفاهي لبطله، وهو ما 
ال�صمني يف م�صتهل الرواية عندما قال: »ال حتمل هذه الرواية �صيئًا مني، 

معلوف، اأمني "�صخرة طانيو�ص" رواية تعريب جورج ابي �صالح، من�صورات   )1(
ملّف العامل العربي، بريوت، )199 . 

برت  ن�رس  دار  م�صطفى،  منرية  ترجمة  رواية،  ال�رسق"  �صالمل  امني"  معلوف،   )2(
للطباعة، دم�صق، 1996. 



((

برتتيبها«)1(.  قمت  التي  اخلا�صة  بكلماته  اآخر،  اإن�صان  حياة  تروي  بل 
�صفاهية  م�صادر  طانيو�ص« على جمموعة  الروائي يف »�صخرة  اعتمد  فقد 
نة، حاول اأْن يعيد �صياغتها بلغة روائية  وخمطوطات ووثائق و�صهادات مدوَّ
حديثة م�صت�صهداً اأحيانًا ببع�ص املقاطع الوثائقية من املخطوطات التي عرث 
عليها ومنها خمطوطة الراهب اليا�ص اأو من املرويات ال�صفاهية لبع�ص �صيوخ 
نات يف  �صيعته ومنهم جربائيل، اأو اأْن ينقل فقرات من هذه الوثائق واملدوَّ
اأو داخل املنت الن�صي، مما نعّده بدورنا عتبات ن�صية  بداية بع�ص الف�صول 

م�صيئة ت�صئ طريق البحث النقدي. 

من  لون  اإىل  املوؤلِّف  يعمد  ال�رسد  فّخ  اإىل  القارئ  ي�صتدرج  ولكي 
الت�صويق عن طريق اإ�صفاء هالة من الغمو�ص واالإثارة على �صخ�صّية طانيو�ص 
�صخ�صّية  اأ�صطرة  ثانيًا، من خالل  ا�صمه  التي حملت  ال�صخرة  اأّواًل وعلى 
مابني  يندرج وجوده  بطويل  واأ�صطوري  �صعبي  رمز  اإىل  طانيو�ص وحتويله 
القرية .  املفاجئ عن  الواقع واخليال، وب�صكل خا�ص بعد اختفائه  ْي  َحدَّ
ه الق�ص اإ�صحق مدير املدر�صة  ودفعا للت�صكيك بواقعية �صخ�صية طانيو�ص وجَّ

التي در�ص فيها ر�صالة تاأكيد تقول:

د لكم جوابًا على ر�صالتكم، اأّنه كان يوجد فعاًل بني  »ي�رّسين اأن اأوؤكِّ
ْهَلنْي فتى يدعى طانيو�ص«)2(. اأوائل التالمذة يف مدر�صة ال�صَ

ال�صمني،  راويه  خالل  من  الثانية  ذاته   اأو  املوؤلِّف،  ي�رسع  وهكذا 
ابن ال�صيعة، بجمع كّل ما يتعّلق ب�صخ�صية طانيو�ص الغام�صة لكتابة �صرية 
م�صادر  الإغناء  ين�صب  ال  معينًا  ال�صفاهية  امل�صادر  ووفَّرت  له،  بيوغرافية 

امل�صدر ال�صابق، �ص 7.   )1(
معلوف، اأمني "�صخرة طانيو�ص" �ص109.   )2(
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ال�صرية لديه وب�صكل خا�ص من خالل مرويات جربائيل، اإذ ي�صري الراوي 
ا�صتجوبهم  الذين  القرية، رجااًل ون�صاًء«  للرواية »بف�صل عجائز  ال�صمني 
بال كلل ومنهم جربائيل: ابن عم جّده)1(. لكن الراوي ال�صمني يعرتف اأّنه 

قد و�صع يده على ثالث وثائق حقيقية:

»ثّمة ثالث منها �صاأ�صت�صهد بها غالبًا: اثنتان �صادرتان عن �صخ�صني 
عرفا طانيو�ص عن قرب، وثالثة، وهي اأحدث عهداً«)2(.

كتبها  والتي  �صفحة  األف  من  يقرب  ما  ت�صّم  التي  الوثيقة  وت�صيء 
تاريخ  اأو  اجلبل،  املو�صوم »اخبار  موؤلَّفه  �صرية طانيو�ص يف  اليا�ص  الراهب 
قرية كفر يقدا والد�صاكر واملزارع التابعة لها))(. . .  وهو كما وا�صح عنوان 
رنا بعناوين كتب التاريخ العربّية القدمية مثل كتاب ابن خلدون  تراثي يذكِّ
بيوم  طانيو�ص  اختفاء  اليا�ص  الراهب  خ  ويوؤرِّ م�رس.  عن  اجلربتي  وكتاب 
الن�ص املزيد من ال�صدقية والوثائقية،  الثاين 0)18 ملنح  الرابع من ت�رسين 
وهو ال يفوته اأنَّ يربط بني اختفائه واللعنة التي متثِّلها ال�صخرة التي حتمل 
التي  بال�صخرة  ملت�صقة  لعنة  ثمة  اأنَّ  ال�صّك يف  ي�صعه  ال  اأحداً  واأنَّ  ا�صمه« 
التي  الغام�صة  الهالة  تلك  طانيو�ص  �صخرة  مينح  ولكي  ا�صمه))(.  حتمل 
ن ال�صرية الذي يكتب �صرية طانيو�ص ي�صري  جتعلها متثِّل لعنة �رسِّية، نرى مدوَّ
ال�صخرة، »كل  ٍم بعدم االقرتاب من تلك  بَق�صَ األزمه  اأنَّ جّده كان قد  اإىل 
ال�صخور اإاّل هذه«)5( وخالل االقرتاب من �صخ�صية طانيو�ص، يعود املوؤلِّف 

امل�صدر ال�صابق، �ص)1.   )1(
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طبيعة  واإىل  ال�صيعة  عامل  اإىل  فنتعّرف  واأ�رسته  وطبيعتها  �صيعته  ما�صي  اإىل 
النظام االإقطاعي ال�صائد تلك الفرتة)1( . 

اأمالك  وكيل  جري�ص  زوجة  مليا،  اإ�صمها  جميلة  فتاة  اإىل  ف  ونتعرَّ
االقطاعي)2( والتي ولدت ابنًا اأ�ْصَمْته طانيو�ص، اإذ يورد الراهب اليا�ص يف 
ل االمر عبا�ص  ي اأوَّ كتابه اأّن مليا زوجة جري�ص اجنبته �صنة 1821 �صبيًا �صمِّ
ثم طانيو�ص«))( ومعنى هذا اأّن عمر طانيو�ص ال يزيد عن ع�رسين عامًا عندما 
ية تراكمية من املا�صي  اختفى، وتتوا�صل كتابة ال�صرية بعد ذلك بطريقة خطِّ

اإىل احلا�رس، ومن َثمَّ اإىل حلظة الغياب. 

اأو  ف�صول  ت�صعة  من  مف�صليًا  طانيو�ص«  »�صخرة  رواية  تت�صّكل 
مة وخامتة �صغرية حتمل عنوان »مالحظة«. وقد  »معابر«، ف�صاًلً عن مقدِّ
اآثر املوؤلِّف اأو راوي ال�صرية اأْن يطلق على الف�صول م�صطلح »معابر« مربراً 
ذلك بالقول اأّن »العبور، هو عالمة من عالمات القدر، ومعلم، اأي مرحلة 
من مراحل وجود غري عادي«))(، ويحاول اأْن يربط بني نو �صخ�صية بطله 

طانيو�ص من خالل اإختبار هذه املعابر التي تخترب �صخ�صيته وت�صقلها. 

وبهذا املعنى كانت جتربة مليا يف قدر طانيو�ص ـ من خالل والدتها 
ن  له، متثِّل املعرب االأ�صا�صي الذي �صتنبثق منه املعابر االأخرى)5( وي�صري مدوَّ
ال�صرية اإىل اأنَّ الراهب اليا�ص كان قد ا�صتخدم يف خمطوطته »اأخبار اجلبل« 
معامل  املخيفة  معابره  ده  حتدِّ الذي  »القدر  اإىل  اأ�صار  عندما  امل�صطلح  هذا 

امل�صدر ال�صابق، �ص19.   )1(
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وجودنا وت�صنعه«)1( ويخّيل يل اأّن املعابر يف هذه الرواية مبثابة مراحل اأو 
حمّطات انتقال من جتربة اإىل اأخرى ومن حال اإىل حال و�صواًل اإىل الذروة 

املبتغاة على غرار املراحل التي ر�صمها دانتي يف »الكوميديا االلهية«. 

دة لالأحداث واملرويات  البنية االإطارية املمهِّ مة فهي مبثابة  اأّما املقدِّ
نة،  الروائية التالية التي ت�صتند على جمموعة من ال�صهادات ال�صفاهية واملدوَّ
ال�صاب وهو  ال�صرية  ن  يبداأ مدوِّ الراوية، عندما  وهي غري بعيدة عن نهاية 
وعند  القريب«،  اجلبل  َكِتَفْي  »خلف  �صيعته  يف  االأخــرية  وقفته  يقف 
ر يف  قدمي الوادي. . . وهناك يف البعيد، كنت اأرى البحر)2(. وهو يفكِّ
اأْن ي�صتاأنف �صناعة اأ�صطورة جديدة من خالل حتدي خماوف اأبناء �صيعته 
اإاّل  ال�صخور  »كّل  جده  و�صّية  ومنها  طانيو�ص  �صخرة  على  اجللو�ص  من 

هذه«))( لي�صعد ويرتقي �صخرة طانيو�ص:

»هل كنت ما اأزال ملتزمًا بالق�صم الذي اأّديته؟ كانت ثمة اأمور كثرية 
قد حدثت . . . . ما يجعلني قاباًل لال�صت�صالم ذات يوم . . . �صوف اأهم�ص: 

عفواً جلميع اأ�صاليف واأ�صعد بدوري الأجل�ص على هذه ال�صخرة«))(. 

اأّما التذييل الق�صري الذي يحمل عنوان )مالحظة( ال تزيد عن ب�صعة 
اإىل  تقودنا  ة  مهمَّ ا�صاءة  عن  فتكت�صف  الرواية  املوؤلِّف  بها  يختتم  اأ�صطر 
ْت منه الرواية اأ�صولها: وجود ن�ّص غائب ـ رمّبا حقيقي وتاريخي ـ ا�صتمدَّ

»هذا الكتاب م�صتوحى بت�رّسف من ق�صة حقيقّية: اغتيال بطريرك 
يف القرن التا�صع ع�رس على يد �صخ�ص معروف با�صم )ابو ك�صك معلوف( 

امل�صدر ال�صابق، �ص9).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص )1).   )2(
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عمالء  اأحد  من  بحيلة  البالد  اإىل  واأعيد  قرب�ص،  اإىل  جلاأ  قد  القاتل  وكان 
االمري، ثم اعدم«)1(. 

اأْن ت�صّد القارئ اإىل ال�رّس الذي جعل طانيو�ص  لقد حاولت الرواية 
اأو  التمف�صالت  هذه  خالل  من  اأ�صطورة  اإىل  ل  يتحوَّ �صيعته  ابن  ال�صاب 
الب�رسّي  َتْي  َكفَّ بني  تتاأرجح  طانيو�ص  �صخ�صّية  فكانت  احلياتيَّة،  املعابر 
واالأ�صطورّي. وبداأ املوؤلف يف بحثه عن احلقيقة كمن يرك�ص وراء �رساب 
هارب، حتى �صعر اأّنه يف اللحظة التي كاد اأْن ي�صل فيها اإىل حقيقة طانيو�ص 

كونه كائنًا ب�رسيًا كان قد حتّول اإىل ا�صطورة:

اأنَّني  ظننت  وحني  ؟  احلقيقة  عن  االأ�صطورة  وراء  اأفتِّ�ص  اأكن  »اأمل 
بلغت لب احلقيقة، كان �صنيع اأ�صطورة«)2(.

ميثِّل  الذي  العجوز  ال�صرية وجربائيل  ن  مدوِّ بني  ويف حوار خا�ص 
ذاكرة القرية احليَّة:

»اإنها اأ�صطورة فح�صب تقول؟ وال تريد اإال وقائع؟ اإن الوقائع بائدة 
قني، وحدها االأ�صطورة باقية. «))( �صدِّ

اإىل  فعاًل  حتّول  قد  كان  عمره  من  الع�رسين  طانيو�ص  بلغ  وعندما 
اأ�صطورة  »كان ذلك يف 0)18، اأ�صبح طانيو�ص ك�صك كائنًا اأ�صطورّيًا، 

بطل ملحمة ق�صرية، بطل لغُز من االألغاز«. ))( 

امل�صدر ال�صابق، �ص 15).   )1(
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عندما  والدته،  ليلة  منذ  رمبا  تت�صّكل  طانيو�ص  اأ�صطورة  بداأت  لقد 
من  �صل�صلة  حل�صول  مة  ومقدِّ �صوؤم  نذير  الوالدة  هذه  يف  يرون  النا�ص  بداأ 
خ »اأخبار اجلبل«  الكوارث واملاآ�صي التي �صتعّم اجلبل بكامله، وكان موؤرِّ
اأَْن يفتح  اليوم والعام الذي ولد فيه ال�صبي طانيو�ص« وقبل  د متامًا  قد حدَّ

ة«)1(. عينيه الربيئتني، كان قد جلب �صياًل من االأذّية غري امل�صتحقَّ

وعندما بداأ �صعر طانيو�ص ي�صيب فجاأة عّد ذلك مبثابة فاأل �صيِّئ كما 
اأهل كفر  اأنَّ  ال�صريية: »على  نة  املدوَّ اأحد م�صادر  ال�صّيد )�صتولتون(  ي�صري 

يقدا كانوا يرون يف ذلك عالقة لطانيو�ص نف�صه، ورمبا للمنطقة با�رسها. 

ميٌن اأو �صوؤم؟ مل يكن ثمة اتفاق على هذه النقطة«)2(. وتكون هذه 
عندما  املوت،  من  طانيو�ص  انقاذ  يف  �صببًا  املبكرـ  ال�صعر  بيا�ص  ـ  العالقة 
رف�ص قبطان ال�صفينة ال�صماح له بال�صعود اإىل �صفينته لل�صفر من قرب�ص اإىل 

لبنان ت�صاوؤمًا من لون �صعره))(. 

ميكن القول اإّن مفهوم البطولة عند اأمني معلوف ال مييل ب�صكل اإىل 
يف  وجدناه  ما  وهذا  عادي،  اإن�صان  له  بالن�صبة  فالبطل  ال�صخ�صية  اأ�صطرة 
بطله )لو�صيان( يف رواية )�صالمل ال�رسق( متجاوزاً احلديث الذي كان يدور 
�صخ�صية)باكو())(  باأ�صطورية  املتعلِّقة  الفرن�صية  املقاومة  اأو�صاط  بع�ص  يف 

وهو اأحد االأ�صماء احلركّية لـ)لو�صيان(. 

َد له  ن ال�صرية يعرتف بالدين جلربائيل العجوز الذي اأكَّ كما جند مدوِّ
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»اإنَّ طانيو�ص كان فعاًل كائنًا ب�رسيًا«)1( لكن �صخ�صية طانيو�ص على 
ن ال�صرية لتلحق  الرغم من  هذه التاأكيدات تظّل تفلت من بني يدي مدوِّ
اأّن هذه االأ�صطورة رمبا راحت متتد اإىل االأجيال  باملتخّيل االأ�صطوري، بل 
ر  يفكِّ ال�صيعة،  ابن  ال�صاب،  ال�صرية  ن  اأْن وجدنا مدوِّ بعد  اجلديدة خا�صة 
يف »تقّم�ص« �صخ�صية طانيو�ص ـ على حّد نبوءة )تول�صتون( يف مذّكراته 
لكي  التقليدية  التحذيرات  كّل  يًا  متحدِّ طانيو�ص  �صخرة  اإىل  وال�صعود 
فر�صة  نف�صه  ومينح  هواًء جديداً،  ويتنف�ص  مبنظور جديد،  العامل  يكت�صف 

حقيقّية و�صبه �صوفّية للتاأمل يف العامل واملرئيات. 

ورواية »�صخرة طانيو�ص« هي بعد ذلك رواية بحث عن الهوية، 
الهوية الفردية للبطل، والهوية االجتماعية والوطنية لل�صعب اللبناين ممثاًل 
اأثريت ق�صية  َيع واالمارات املختلفة. فقد  ب�صكان اجلبل، يف القرى وال�صِ
الهوية بعد فتح املدر�صة االإجنليزية التي كان يخ�صى منها ان تن�رس الطقو�ص 
الربوت�صتانتية املخالفة للطقو�ص الكاثوليكية التي يوؤمن بها غالبية م�صيحيو 
اجلبل، وكان هناك خوف من اأْن جتعل تلك املدر�صة الطلبة يقراأون »اإجنياًل 
مزّوراً« النهم ال يحرتمون العذراء مرمي والقدي�صني«)2( وجند هذا التجاذب 
الذي تتمّثل يف �صخ�صية طانيو�ص الذي تعّلم يف املدر�صة االإجنليزية منعك�صًا 
اإذ ي�صري يف كتابه »الهويات  اأمني معلوف نف�صه،  يف جتربة موؤلِّف الرواية 
القاتلة« اأّنه اأب�رس النور يف كنف الطائفة الكاثوليكّية، التي تعرتف ب�صلطة 
والده  الأّن  الربوت�صتانت،  لدى  موجود  �صجّله  باأن  يعرتف  لكّنه  البابا 
بالطقو�ص  كة  متم�صِّ اأّمه  كانت  بينما  الربوت�صتانتّية  بالتقاليد  كًا  متم�صِّ كان 
الكاثوليكية. اأّما م�صاألة التعبري عن الهوية االجتماعية والوطنية فتتمّثل يف 
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رغبة اأبناء اجلبل وب�صكل خا�ص فقراء الفالحني يف حتقيق ثورة اجتماعية 
وقود  اإىل  التحول  من  ال�صباب  وتنقذ  االمتيازات  ونظام  االإقطاعية  تلغي 
اهداف  تخدم  لكنَّها  جمل،  وال  فيها  لهم  ناقة  ال  عدوانية  حروب  اإىل 
الدول الكولونيالية التي كانت تتنازع لل�صيطرة على لبنان وال�صام وال�رسق 

االأو�صط ب�صكل عام)1(.

ومل تكن الرواية بعيدة عن ت�صوير الكثري من مالمح احلياة االجتماعية 
لالأن�صان  املك�صوف  واالنحياز  اللبنانية،  القرى  اجلبل ويف  وال�صيا�صية يف 
ق ذلك دونا اإقحام اأو ق�رس، بل من  وملطاليب التغيري االجتماعي، وقد حتقَّ
خالل حركة االحداث وال�رساعات االأجتماعية والفكرية، والت�رسيحات 
�صخ�صية  ومنها  �صة  املهمَّ ال�صخ�صيات  بع�ص  واآخر  حني  بني  تطلقها  التي 

نادر البّغال الذي ترك مدونات مهمة حتت عنوان »حكمة البغال«. 

عار�صًا  القرى  بني  يتجّول  ااًل  جــوَّ بائعًا  البّغال  نادر  عرفنا  فقد 
ال  التي  اجلريئة  والت�رسيحات  االحكام  يطلق  وكان  بغله،  على  ب�صاعته 
يجروؤ االآخرون على االعالن عنها، منها اإعجابه باأفكار و�صعارات الثورة 
الفرن�صية، ونبوءاته حول طانيو�ص و»املعابر« التي كان مير بها ومنها اختفاوؤه 
املفاجئ. ويبدو اأنَّ النا�ص كانوا ينظرون لنادر البّغال بو�صفه جمنونًا، ولذا مل 
يكن اأحد يكرتث لت�رسيحاته، وي�صري الراهب اليا�ص يف خمطوطته وهو يعلِّق 
جني الذين  على دور نادر البغال »اإّن العناية االإلهية بحاجة اإىل هوؤالء املهرِّ

كهم باأ�صابعها لتمّزق احلجب التي حاكتها فطنة الب�رس«)2(.  حترِّ

اأحيانًا  فون  يوظِّ االأدبــاء  كبار  اأنَّ  العاملي  االأدب  جتربة  من  ونعلم 
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واالأفكار  االأحكام  بع�ص  لتمرير  املجنون  اأو  البهلول  اأو  ج  املهرِّ �صخ�صّية 
مثل  قوله  ما ال ميكن  ولقول  عنها  يعربِّ  اأْن  العادي  لالإن�صان  التي ال ميكن 
االأديب  عرّب  وقد  ودينية،  واجتماعية  �صيا�صية  العتبارات  عنه  امل�صكوت 
هان�ص كر�صتيان اندر�صن يف واحدة من ق�ص�صه العميقة ونعني بها »مالب�ص 
كان  االمرباطور  اإّن  قال  عندما  �صيا�صي  عنه  م�صكوت  عن  االمرباطور« 
الكثري من  ف يف  يوظِّ مثل �صك�صبري  اأنَّ م�رسحيًا كبرياً  عاريًا. كما وجدنا 
م�رسحية  يف  مثاًل  احلال  هو  كما  البهلول،  اأو  ج  املهرِّ �صخ�صية  م�رسحياته 

»امللك لري«. 

بقية  عن  لغتها  يف  تختلف  البّغال  نادر  مدونات  اإّن  القول  وميكن 
نات، فهي مليئة بال�صعر واخليال واالإ�رساق والنبوءات. وميكن القول  املدوِّ
نني فهما ل�صخ�صية طانيو�ص واختفائه النهائي،  اأن نادر البّغال كان اأكرث املدوِّ

فهو اآخر من التقاه قبيل غيابه املفاجئ. 

اإ�صارته  ال�صابع  املعرب  املوؤّلف  بها  ا�صتهل  التي  مدّوناته  يف  جاء  ومّما 
ال�رسيحة اإىل املراأة التي اأحّبها يف قرب�ص والتي حتمل ا�صم »ثمار«:

»قال يل طانيو�ص: عرفت امراة، ال اأتكلَّم لغتها، وال تتكّلم لغتي، 
بابها  واأدّق  و�صاأعود  يوم،  ذات  ال�صلم  اأعلى  يف  تنتظرين  كانت  لكّنها 
الأقول لها اأنَّ �صفينتنا تتاأّهب لل�صفر«)1(  بل ها هو ي�صتقرئ اأفكار طانيو�ص 
امل�صقبلّية عن )ثمار( املراأة التي اأحّب: »فتاة كنزك بانتظارك يف جزيرتها ، 

و�صعرها ما زال بلون الغروب«)2(. 

نادر يف »حكمة  لنا  تركها  التي  التنبوؤية  ال�صعرية  االأ�صارات  وهذه 
البّغال« رمبا تقّدم التف�صري املنطقي املقبول اأّن طانيو�ص بعد اأْن �صعر باأّنه  قد 
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حتّول اإىل ا�صطورة على ح�صاب اأحالمه وعواطفه و»ب�رسّيته« قّرر اأن يعود 
ثانية اإىل نف�صه ليمار�ص حقوقه االن�صانية يف احلّب واحلياة من خالل العودة 
اإىل  معها  ذلك  بعد  االنطالق  ورمبا  »ثمار«  حبيبته  للقاء  قرب�ص  اإىل  اواًل 
ة كان قد حلم بها مثل اأوروبا والواليات املّتحدة.  رحلة يف عوامل متح�رسِّ
ولي�ص معنى هذا اأّن كتابات نادر البّغال قد قطعت الطريق على كل تاأويل 
اآخر يتعّلق بغياب طانيو�ص، اإْذ يظّل مّت�صع للتاأويل والتاأّمل يف داللة ومعنى 

غياب االأ�صطورة احلّية التي مثَّلها طانيو�ص. 



5(

املخطوطة بنية ميتا �رسدية

ك�صفوا  قد  العرب  ا�صني  والق�صّ الروائّيني  من  الكثري  اأّن  يل  يبدو 
مبكر  وقت  يف  امليتاروائية  اأو  امليتا�رسدية  الكتابة  ب�رسوط  كامل  وعي  عن 
لعوا على االأطروحات النظرية لهذا اللون ال�رسدي  اأْن يطَّ ن�صبيا ورمّبا قبل 
االأوروبّية  القارة  اإىل  انتقلت  ثم  اأواًل  املتحدة  الواليات  يف  بداأت  والتي 
عن  يك�صف  الــرزاز  موؤن�ص  هو  فها  املا�صي.  القرن  من  ال�صبعينيات  يف 
بها  واأعني  املبكرة  رواياته  من  واحدة  اللعبة يف  هذه  باأ�رسار  مده�ص  اإملام 
وف�صاًل  بريوت.  يف   1982 العام  ال�صادرة  امليت«)1(  البحر  يف  »احياء 
عن ذلك فقد ك�صف هذا الروائي عن مثل هذا الوعي يف روايته املعروفة 
يف  عنها  للكتابة  يت  ت�صدَّ واأْن  يل  �صبق  والتي  ال�صوت«  كامت  »اعرتافات 
العربي«)2(  ال�رسد  يف  عنه  وامل�صكوت  املقموع  املو�صوم«  النقدي  كتابي 
ال�صادر العام )200. والدرا�صة ذاتها �صبق واأْن ن�رست يف جمّلة »اأفكار« 
اعتماد  اإىل  اآنذاك  اأ�رْسُت  وقد  املا�صي.  القرن  ت�صعينات  نهاية  االأردنّية يف 

والن�رس،  للدرا�صات  العربية  امليت" املوؤ�ّص�صة  البحر  "اأحياء يف  موؤن�ص  الرزاز،   )1(
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عة من اال�صاليب ال�رسدية  رواية »اعرتافات كامت �صوت« على جمموعة متنوِّ
يعلِّقون  الذين  القّراء  من  واأ�صوات عدد  املوؤلِّف  ف�صاًل عن ظهور �صوت 
على اأحداث الرواية ويحاولون االعرتا�ص على املوؤلِّف، وهو منحى  ميتا_ 
اآليات ال�صوغ الروائي وعلى نرج�صّية اجلن�ص  روائي، حيث الرتكيز على 
يتمّثل  الرواية  اليه  تنتهي  الذي  اأّن االأهّم  اأي�صًا  الروائي«)1(. كما الحظت 
الروائي،  الف�صاء  تدخل  عندما  الرواية(  )ماوراء  روائي  امليتا_  منحاها  يف 
اأ�صوات القراء واملوؤلّف ال�صمني )وهو ال عالقة له باملوؤلف احلقيقي، يف 
حوار مفتوح يعيد تف�صري االأحداث وتاأويلها)2( هذا الوعي ب�رسوط واآليات 
موؤن�ص  الروائي  وعي  على  يهيمن  روائي،  امليتا  اأو  امليتا�رسدي،  ال�صوغ 
امليت«  البحر  يف  »اأحياء  الدرا�صة  قيد  روايته  يف  خا�ص  وب�صكل  الرزاز، 
التي تنفتح منذ البداية على متنني روائيني اأو �رسديني: املنت االول يتمثَّل يف 
مة. . . التي كتبها مثقال طحيمز الزعل« وال تزيد عن اأربع �صفحات  املقدِّ
بهذه  املطبعة  اإىل  يدفع  ان  على  قراره  ّقر  قد  اأّنه  مة  املقدِّ كاتب  فيها  يعلن 
تاركًا  فجاأة  اختفى  والذي  ال�صاهد))(  عناد  �صديقه  كتبها  التي  االوراق 
وراءه اأكرث من عالمة ا�صتفهام، متاما مثلما اختفى وليد م�صعود بطل رواية 

»البحث عن وليد م�صعود« جلربا ابراهيم جربا. 

مبثابة  هنا  ال�صاهد وهو  عناد  يكتبه  الذي  املنت  فهو  الثاين،  املنت  اأما 
كاتب  الزعل،  مثقال  املهّمة  اأطرافها  اأحد  �صهادة  متثِّل  كتابية  خمطوطة 
املقدمة و�صديق عناد، ورفيق حياته ون�صاله، وهذه التقنية وجدنا لها اأمثلة 
ليو�صف  املثال رواية »عزازيل«  العربية منها على �صبيل  الرواية  عديدة يف 
�صبح،                لعلوية  الغرام«  و»ا�صمه  العزاوي  لفا�صل  و»االأ�صالف«  زيدان، 
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بنات  و»ج�رس  معلوف،  الأمني  ال�رسق«  و»�صالمل  طانيو�ص«  و»�صخرة 
يعقوب« حل�صن حميد وغريها. 

م�صاك�صات  على  �صوت«  كامت  »اعرتافات  رواية  انفتحت  ومثلما 
البحر  اأّن �صخ�صيات رواية »اأحياء يف  لل�صارد، جند  الروائية  ال�صخ�صّيات 
يف  ذلك  وجدنا  مثلما  متامًا  عليه  وتعرت�ص  املوؤلِّف  اأي�صًا  ت�صاك�ص  امليت« 
املثال النموذجي الرائد املتمثِّل يف م�رسحية »�صت �صخ�صيات تبحث عن 

موؤلِّف« للكاتب االيطايل لويجي برياند يللو. 

اإذ جند عدداً من ال�صخ�صيات الروائية ورمبا ب�صورة تخيلّية وفنطازية 
ـ تعرت�ص على امل�صائر التي قّررها لها كاتب املنت الوثائقي عناد ال�صاهد. 

فها هو عبد احلميد ي�صتوقفه حمتجًا: 

االأزمنة  وتزيِّف  مالحمي  ر  تزوِّ ملاذا   .  . �صاهد.  يا  قراأتك   .  .  .«
وتتالعب باالأمكنة وتدفعني كب�ص فداء)1(. . . وتعرت�ص �صوزي على عناد 
الأّنه غرّي ا�صمها االأّول وزيَّف الزمان واملكان، كما يعرت�ص امل�صري على ذلك 

»قراأت يا �صاهد )اأحياء يف البحث امليت(، ملاذا اأنطقتني مبا مل اأقل 
وحّملتني ما مل اأفعل«)2(. 

اأكرث ده�صة وغرابة: فالغالف االأخري  وف�صاًل عّما تقّدم جند ما هو 
ه عتبة  يك�صف عن تعليق اأو تذييل الحق. . . ورمّبا خارج الروايةـ  لكّننا نعدَّ
ّية بتعبري جريار جينيت، ي�صيء الكثري من اأ�رسار اللعبة امليتا�رسدية. ففي  ن�صِّ
هذا »التذييل« املوقَّع با�صم عناد ال�صاهدـ اأحد �صخ�صّيات الرواية يعاتب فيه 
هذه املرة عناد املوؤّلف موؤن�ص الرزاز نف�صه، بعد اأن كان عناد بو�صفه �صارداً 
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مل  ما  وهو  الروائية،  �صخ�صياته  بع�ص  واعرتا�صات  احتجاجات  تلّقى  قد 
اأجد حتى االآن مثياًل له يف الكتابة امليتا ـ �رسدية العربية. 

رين �صخ�صًا �صويًا األيفًا، لكّنه  ل لو اأّن موؤن�ص الرزاز �صوَّ »كنت اأف�صّ
اأ�رّس على اأن يجعلني نتاج هذا الزمن املجيد وهذا الوطن ال�صعيد، ال بل 
جعلني اأكتب رواية مفتوحة تتداخل مع روايته وتختلط بها، �صاأنها �صاأن 

رها«)1(.  كوكتيل االأزمنة واالأمكنة التي �صوَّ

وهكذا نقف مبهورين امام هذا الوعي امل�صبق لوظيفة الكتابة    امليتاـ 
مة التي قّدم بها )مثقال( الأوراق �صديقه )عناد ال�صاهد(  �رسدية. بل اأّن املقدِّ
ًا نقديًا متما�صكًا عن الرواية ذاتها اإذ يذهب مثقال اإىل  تكاد اأْن تكون ن�صّ
تتقّم�ص �صرية ذاتية و�صّد  تت�صّكل،  اأّن هذه  االوراق »تت�صّكل رواية وال 
ال�صرية الذاتية)2(، كما يك�صف عن ا�صرتاتيجية الكتابة التي اعتمدها عناد 
ثالثًا  بي�صاء  اأوراقًا  الطاولة  على  اأمامه  ي�صّف  كان  انه  اٍذٍ الحظ  ال�صاهد« 
واحدة جتاور االأخرى، فيكتب ب�صعة اأ�صطر من م�رسوع روايته . . . . ثم 
ينقلب على نحو مفاجئ اإىل الورقة الثانية املحاذية فيكتب فيها �رسبًا من 
ل كلمات  الثالثة في�صجِّ اإىل  الورقة البي�صاء  ة  ال�صرية الذاتية، ثم ينتقل بخفَّ
م من  االآخرين))( وجند )مثقال( ي�صدر حكمًا نقديَاً هو بالتاأكيد مظهر متقدِّ
مظاهر اال�صتغال امليتا �رسدي يرى فيه اأنَّ هذه الرواية« ت�صور حركة احلياة، 
ال احلياة نف�صها، وتتوج الزمان ملكًا عليها دون �صخ�صياتها وهي يف اأ�صواأ 
االأحوال عمل ادبي قد يراه املرء رواية مفتوحة وقد يراه اآخر �صد ـ رواية ـ 
ويراه ثالث هلو�صة وجتديداً، ويراه رابع جمّرد اأوراق ال ت�صلح اإاّل لُت�صتعمل 

امل�صدر ال�صابق ـ الغالف االخري.   )1(
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مته، وكذلك عناد يف  لنا )مثقال( يف مقدِّ املرحا�ص«)1( كما يك�صف  يف 
املنت  داخل  مو�صعًا  له  اأجد  ومل  الرواية  غالف  على  كتبه  الذي  التذييل 
الروائي، عن االإطار الفل�صفي ـ �صبه  ال�صويف ـ لتداخل االأزمنة واالأمكنة يف  

الرواية اإذ يقول عناد ال�صاهد يف » الغالف االأخري«:

 »وقائع هذه الرواية املفتوحة جتري يف عوامل متباينة متداخلة: عامل 
الرواية  ن�صطرب  اأبطال  اأي  ـ  الواقع، وعامل احللم، ونحن  الوهم، وعامل 
امليت«  البحر  »اأحياء يف  فموؤلّف  ذاتيه،  اأزمنة  ذات  اي�صا يف مدن خمتلفة 
ف »املاء من لون االإناء«، على اأّن املاء زمان واالإناء مكان،  يف�رسِّ قول  املت�صوِّ
ده طبيعة  وهكذا ُتنتج  كّل مدينة زمانها اخلا�ص املتميِّز، فطبيعة املكان حتدِّ
»املقدمة«  )مثقال( ذلك يف  ويف�صل  اللغة)2(،  طبيعة  د  الزمان، وهذه حتدِّ
ف: املاء من لون االإناء،  عرب حتليل فل�صفي �صويف لكّنه حم�صو�ص: قال املت�صوِّ
وقلت االإناء مكان، واملاء زمان، اأين زمن بريوت الهادر الدافق املقاتل، من 

زمن م�صقط را�صك الهامد القتيل هذا؟))(. 

الرواية تتحرك  تبداأ  الفل�صفي وال�رسدي  الوعي  من خالل مثل هذا 
ٍّ لراويها عناد ال�صاهد، وتبدو  من داخل وعي م�صو�ص وم�صطرب ومت�صِظِ
الثلج املتناثرة  ث عنها مثل نتف  التي يتحدَّ االأماكن واالأ�صماء واالأحداث 
الرابط بينها: كفى، مرمي، م�صقط راأ�صي، الغزاوي، القائد الرائد، �صوزي  
النقيب، الرائد، لكن الروؤيا تبداأ تت�صح تدريجيًا من خالل ا�صتعادة الوعي  
تدريجيًا والتحّرك اأفقيًا وعموديًا داخل امل�صهد )الكرونوتوبي( الزمكاين 
للرواية: بتعبري باختني. امل�صهد االأ�صا�صي هو مدينة بريوت التي ت�صتعل بفعل 
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ال�صواريخ والقذائف التي دّمرت كل �صيء خالل �صنوات احلرب االأهلّية 
اللبنانية املريرة، وبدت �صخ�صيات الرواية جمرد �صحايا لهذه احلرب اأكرث 
بطريقة  امل�صطرب  ال�صاهد  عناد  �رسد  ينفتح  اذ  فيها.  »فاعلة«  كونها  من 
اال�صتيقاظ من كابو�ص طويل عرب توظيف �صمري املتكلِّم يف لون من ال�رسد 

الذاتي املبوؤور:

االأفقي،  بالرحيل  العمودي  الرحيل  يرتطم  عيني،  اأفتح  »اأ�صتيقظ، 
على اأنقا�صهما ينت�رس وعيي، يدور ب�رسي يف ال�صقف، ينزلق على اجلدران، 
يتلّم�ص هويّة املكان، لكن حوا�صي امل�صّو�صة، تعجز عن حتديد موقعي«)1( . 

نته عن بريوت  ويدرك الراوي الرئي�ص عناد ال�صاهد وهو يكتب مدوَّ
وعن ا�صدقائه فيها اأّنه يتعنّي عليه اأن ال يذهب بعيداً يف التجديد »فقد اآليت 
على نف�صي كتابة اأوراق واقعية، اأتخّل�ص فيها من براثن التجديد، واأعود 
داً ومت�صائاًل: ولكن اأّي واقعية  اإىل مادية الواقعية)2( لكّنه فجاأة ينتف�ص مرتدِّ

ت�صف دافعا حمكوما بقوانني الهلو�صة وقواعد الكوابي�ص«))(. 

ويروح ال�رسد الروائي يتحرك من خالل �صل�صلة من العناوين الفرعّية 
اعرتافات  من  عاب�ص،  يوم  بريوت،  احللم،  مدينة  راأ�صي،  م�صقط  منها: 
الرائد القائد، ق�صة م�صل�صلة، امليمون، وهذه االنتقاالت ت�صاعد يف اإعادة 
القائلة  فني  املت�صوِّ اأحد  مقولة  الأختيار  وزمانيًا  مكانيًا  الروؤية  تركيزعد�صة 
باأّن »املاء من لون االإناء« حيث يتحّكم تغيري املكان يف املزاج ال�صخ�صي 
والروائي واللغوي كما يتحّكم اإىل حدٍّ كبري يف الزمن ذاته . فعند االنتقال 
ر ويتقّبل احلوار واالختالف  من بريوت ـ مكانًا ـ وهو مكان منفتح متحرِّ
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وامل�صاركة اإىل مكان  اآخر »م�صقط راأ�صي« يتغرّي كّل �صيء بحيث يكت�صف 
البطل عناد ال�صاهد اأنَّ عليه اأْن يعيد �صبط عقارب �صاعته الداخلية ملتزمًا 
ى حتذيرات اجلميع بلزوم التقيد باحليطة ومنها حتذيرات  ال�صمت بعد اأن تلقَّ

�صديقه مثقال الهام�صة:

ـَْح�صب نف�صك يف بريوت«)1(  » ه�ص . . . اأت

رواية »اأحياء يف البحر امليت« رواية عن اإخفاق احللم الثوري العربي 
العربية  االأنظمة  التي متار�صها  االأفواه  القمع وتكميم  �صيا�صة  ب�صبب هيمنة 
االأهلية  احلرب  ومنها  الرواية  يها  تغطِّ التي  التاريخية  الفرتة  يف  ال�صمولية 
اللبنانية يف ال�صبعينيات و�صعود املقاومة الفل�صطينّية وف�صل الوحدة الثنائية 
بني م�رس و�صوريا وهي اأي�صًا اإدانة لكّل مظاهر العنف التي يتعّر�ص لها الفرد 
واملباحث  الع�صكر  �صلطة  من  يعاين  الذي  املثقَّف  خا�ص  وب�صكل  العربي 
للموؤلِّف  اأخرى  رواية  مع  تلتقي  الواقع  يف  الرواية  هذه  ال�رسي.  واالأمن 
االأخرى،  الروائية  اأعماله  من  الكثري  ومع  �صوت«  كامت  »اعرتافات  هي 
�صبول يف  تي�صري  منهم  اآخرين  فني وكتاب  مثقَّ مع هموم  تلتقي  فهي  ولذا 
ر اأْن ينهي حياته  روايته »اأنت منذ اليوم« والذي يطّل يف هذه الرواية ويقرِّ
ويلعب  الثوري.  احللم  واإخفاق  القمع  �صيا�صة  على  احتجاجًا  باالنتحار، 
ية »ودوراً مهّمًا يف ف�صح  العنوان »احياء يف البحر امليت« بو�صفه عتبة ن�صِّ

النظام ال�صيا�صي العربي الذي اأحال الوطن العربي اإىل بحر ميت«:

املحيط وي�صّب يف اخلليج »ميت«)2( ويعلن  ينبع من  »بحر ميت، 
هو  وها  بها«))(  حلمنا  التي  اجلنة  ماخور  فاجع،  باإِح�صا�ص  ال�صاهد  عناد 

امل�صدر ال�صابق، �ص 11.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 55.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص 1)1.   )((



60

بل  غــزاوي«)1(،  يا  احللم  دّمروا  الغزاوي«  يخاطب  ال�صاهد  عناد  البطل 
يجروؤ على خماطبة القائد الرائد وهو اأحد رموز ال�صلطة الع�صكرية القامعة، 
ر مدينة احللم«)2( وي�صعر عناد ال�صاهد  »اإّن اجهزتكم دّمرت احللم و�صتدمِّ
ال  »القلق  واملوت،  ال�صمت  �صوى  فيه  يعي�ص  ال  ميت  بحر  يعي�ص يف  اأّنه 
يحيا يف بحر ميت . ال �صيء يحيا يف البحر امليت �صوى املوت وال�صمت 

املطبق«))(. 

وي�صعر البطل باأّن البحر امليت يتغلغل اإىل م�صامات روحه، فيقول له 
�صديقه، مثقال مت�صاحكًا:

 )5 »اأنت البحر امليت«))(

ق لديه االإح�صا�ص باالإحباط والبارانويا:ـ ويتعمَّ

اجلميع يتواطاأ �صدي، املوؤامرة عاملية، م�صادرة االأوك�صجني، ون�رس 
مع  ق�صائده  اإحدى  يف  دروي�ص  حممود  �صوت  ويلتحم  امليت«)6(  البحر 

�صوت عناد ال�صاهد، ومع �صوت تي�صري �صبول:

»ِمَن املحيِط اإىل اخلليِج، كانوا ُيعّدون اجلنازة«)7( 
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»كان  املرير:  ال�صاهد  عناد  اإح�صا�ص  مع  يتناغم  االإح�صا�ص  وهذا 
البحر امليت يخنق العوا�صم«)1(

وعاناه  وعا�صه  �صاهده  ما  اأّن  ال�صاهد  عناد  الرواية  بطل  اأح�ّص  لقد 
خالل خم�ص �صنوات قد دّمره ورمبا دفعه اإىل لون من الغياب الغام�ص:

اأب�رست  بلحمه ودمه.  الهول  باأّم عيني  راأَْيُت  �صنوات  »يف خم�ص 
حروبًا اأهلية قذرة، وحروبًا خارجية دامية وحروبًا �صغرية ب�صعة . . . وما 

جًا اأبدا«)2(.  كنت متفرِّ

ة على مو�صع اجلرح، النازف  وهكذا ي�صع موؤن�ص الرّزاز اأ�صبعه بقوَّ
الذي  العامل  عن  بعيدا  يكن  مل  موؤلِّفًا،  بو�صفه  ـ  وهو  العربي،  واقعنا  من 
�صنعه، والذي مل يهبط اأبداً اإىل م�صتوى الوثيقة والت�صجيل، ذلك اأّنه كان 
العامل  لهذا  �صحية  بو�صفه  ال�صاهد،  عناد  املركزي  الرواي  وعي  عرب  ميّر 
الذي  االأوتوبيوغرايف  )اأنا(  املتكلِّم  �صمري  توظيف  خالل  من  الكابو�صي 
يفرت�ص ال�صدقية والوقائعية لكّنه يت�صظى داخل  وعٍي �صقي، يعاين التمّزق 
والغربة واال�صتالب معًا. واذا ما كان �صوت البطل املركزي هو املهيمن، 
بتعبري  ال�صوت)مونولوغية(  اأحادية  رواية  تكون  اأْن  عن  تبتعد  فالرواية 
الروؤيا  الأنَّ  )بوليفونية(،  االأ�صوات  دة  متعدِّ رواية  كونها  د  وتوؤكِّ باختني 
ب  املقرَّ )عناد(  �صديق  �صوت  منها  دة  متعدِّ غريية  الأ�صوات  فيها  ع  تتَّ�صِ
ال�صلطة  ممثَّل  و�صهادات  الأعرتافات  �صة  املخ�صَّ الف�صول  )مثقال( وكذلك 
القائد«. كما جند  »الرائد  العربي  ال�صمويل  للنظام  الع�صكرّية واملخابراتية 
نعّد  اأْن  ميكن  كما  امل�صاركة،  ال�رسدية  االأ�صوات  من  للعديد  مونولوغات 
خالل  من  الروائي  املنت  ر  يوؤطِّ اأّنه  ذلك  الروائي،  ال�رسد  يف  �رسيكًا  مثقال 
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التذييل الذي يختم  نة )عناد ال�صاهد( وكذلك يف  مة التي كتبها ملدوَّ املقدِّ
ظ  ية لها تتحفَّ فيه ال�رسد الروائي عن طريق اإبداء مالحظات هام�صّية ال اأهمِّ
على بع�ص ال�صياغات  التي متيل اإىل اال�صتطراد بدل االختزال واالقت�صاد 
يف اللغة)1(. ورمّبا تكمن اأهميتها االأ�صا�صية يف تذكري القارئ اأنَّ هذا املنت 
ان ال  اآثر  واأّنه  ال�صاهد  عناد  �صديقه  كتبها  اأو خمطوطة  وثيقة  هو  الروائي 
اأو لالندماج بالفعل  اإمكانية للتماهي  اأّي  اأْن مينع  يغريِّ فيها، ، وكاأّنه يريد 
اإنَّ  القول  عادة. وميكن  امللحمي  بريخت  م�رسح  يفعله  ما  وهو  الروائي، 
واملو�صوفات  واملرئيات  االأحداث  وباأنَّ  ومبوؤور،  ذاتي  جممله  يف  ال�رسد 
متّر عرب �صا�صة الوعي الداخلي للبطل ولبقية الرواة امل�صاركني، وال جند اإال 
الراوي  ال�صمني ورمبا  الراوي  من �رسد  قليلة، قد حت�صب جزءاً  ا�صتثناءات 

الكّلّي العلم، كما جند ذلك يف املقطع التايل:

» عناد وتي�صري يفتِّ�صان يف ال�صحن عن حبَّة ف�صتق جيِّدة عبثًا«)2( اإذ 
ال�صارد وطبيعته، لكن ذلك مل يقلِّل من  اأو  ال تت�صح وجهة نظر ال�صوت 
قيمة البنية الفنِّية للرواية القائمة اأ�صا�صًا على توظيف اأدوات ال�صوغ امليتا ـ 
ية الكتابة ال�رسدية وعلى  �رسدي بوعي وادراك من خالل الرتكيز على اأهمِّ

ية و�صهادة حّية تركها لنا )عناد ال�صاهد( .  نة خطِّ االنفتاح على مدوَّ

واأخرياً يخّيل لنا اأّن املوؤلف موؤن�ص الرزاز قد اأ�صاف ال�صيء الكثري 
من �صخ�صّيته على اأبطال الرواية ووقائعها حتى بداأنا نح�ّص اأحيانًا بلون من 
التماهي بني املوؤلِّف موؤن�ص الرزاز والبطل عناد ال�صاهد، الأنَّه كان ي�صتعري 
ث عن  الكثري من �صريته الذاتية ويدجمها ب�صخ�صّية بطله، فهو عندما يتحدَّ
عناد اأثناء كتابة مدّونته كان ي�صري اأ�صاًل اإىل رواية كان موؤن�ص الرزار قد كتبها 

امل�صدر ال�صابق، �ص 179، 180.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 178.   )2(
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ون�رسها فعاًل«: وكنت اأكتب ف�صاًل من روايتي ـ اأعراب)1( وا�صح هنا اأّن 
االإ�صارة هي لرواية موؤن�ص الرزاز« متاهة االعراب يف ناطحات ال�صحاب« 
يكتب  عناد كان«  اأّن  اأو�صح  مثقال يف »مقدمته« عندما  لها  اأ�صار  والتي 
يها  وي�صمِّ تارة  عرب  يها  ي�صمِّ كان  التي  روايته  م�رسوع  من  اأ�صطر  ب�صعة 
نها )عناد(  اآخر)2( وجند اأنَّ بع�ص احلوادث التي عا�صها ودوَّ اأعراب طوراً 
الرزاز، ومنها مثاًل واقعة  لتجربة موؤن�ص  ال�صخ�صي  اإنا كانت من اخلزين 
فر�ص قيود اأمنية ورقابية على عناد بحجة حمايته و�صلت حلد حرمانه من 
دة. وهذه التجربة  ية مع خطيبته اإال من خالل حماية اأمنية م�صدَّ التجّول بحرِّ
واقعية عا�صها موؤن�ص الرزاز حتت ظّل نظام �صدام ح�صني البولي�صي، عندما 
فر�ص �صدام ح�صني االإقامة اجلربيّة على والده املفكر منيف الرزاز ومنعه 
بطريقة  اأبيه  مبوت  ت�صّبب  ِمـّما  باالآخرين،  االت�صال  من  اأ�رسته  واأفراد  هو 
غام�صة لكّنها ال تخلو من اتهام �رسيح لنظام �صدام ح�صني يف هذه اجلرمية، 
وهو ما �صبق واأورده موؤن�ص الرزاز بع�صًا من جوانبه يف روايته« اعرتافات 

كامت �صوت« . 

د موؤن�ص الرزاز يف روايته احلالية »اأحياء يف البحر امليت »ورمبا  يوؤكِّ
يف معظم ما كتب عن اإدراك مبكر ب�رسوط وا�رسار ومتطلِّبات ال�صوغ امليتا 
ـ �رسدي احلديث يف الرواية، وهو ما يجعله واحداً من الرواد القالئل يف 
يدين  �صجاعًا  �صوتًا  كانت  التي  هذه  روايته  د يف  يوؤكِّ مثلما  املجال،  هذا 
اال�صتالب وم�صادرة احلريات وتكميم االأفواه التي كانت متار�صها معظم 
للحياة  انتهت �صالحيتها  الفرتة والتي  تلك  العربية يف  ال�صمولّية  االأنظمة 
الذي  املكان  بها يف  واألقى  بعيداً  كن�صها  الذي  اجلديد  العربي  الربيع  عرب 

ت�صتحّقه. 

امل�صدر ال�صابق، �ص2)1.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 5.   )2(



6(



65

تناوب ال�رسد الواقعّي وال�رسد الغرائبّي

 



66



67

منذ البداية تعلن رواية "امراأة القارورة" للروائي العراقي �صليم مطر 
عن نف�صها بو�صفها رواية تنتمي اإىل خميِّلة فنطازية جاحمة. فامراأة القارورة، 
رنا  هي اأيقونة اأو تعويذة يحملها بطل الرواية )اآدم( عرب املدن يف منفاه تذكِّ
يلبِّي  مارد عمالق  من جوفه  يخرج  الذي  ال�صحري  الدين  مب�صباح عالء 
مل�صها  عند  جوفها  من  يخرج  العجائبية  القارورة  فهذه  مالكه.  طلبات 
�صباب خفيف �رسعان ما يتجّلى يف �صورة امراأة حقيقية. ومثلما يخرج 
املارد ليقول ملالكه )لبيك لبيك، اأنا عبدك بني يديك( يف ق�ص�ص األف وليلة 
)�صيِّدي التخف  اآدم:  القارورة  لتقول حلامل  ال�صاحرة  املراأة  هذه  تخرج 
اإين لك والأجلك ج�صدي جل�صدك وروحي لروحك. . ملّذات ع�رسات 

القرون واالأ�صالف اأمنحها لك. . ()�ص))(. 

ًا بنيويًا و�رسديًا مع حكاية امل�صباح ال�صحري  وهكذا تقيم الرواية تنا�صّ
يف )األف ليلة وليلة( لكنَّها تنحو منحى اآخر، رمّبا اأكرث واقعية ومرارة، واإْن 
طبعًا  الروائي  فيه.  تتحّرك  الذي  الغرائبي  التخييلي  الف�صاء  هذا  تفارق  مل 
اليعتمد تقنيات احلكاية ال�صعبية اأو اخليالية التقليدية واإنا يطلق قمقمه من 
د ومت�صابك يف اآن واحد. فالراوي الرئي�ص الذي  خالل ن�صيج �رسدي معقَّ
اأْن ي�صع م�صافة بينه وبني ال�رسد احلكائي من خالل   ي�صتهّل ال�رسد يحاول 
تقنية )ماوراء الرواية( Meta-fiction  اأو ماوراء ال�رسد حيث يحاول التربوؤ 
امراأة  قبل  له يف مدينة جنيف من  �صلمت  اإىل خمطوطة  ال�رسد واإحالته  من 
غام�صة هي امراأة احلانة. ولهذا فهو يزعم لنا باأّنه جمّرد ناقل اأو نا�رس لتلك 
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املخطوطة التي تنطوي على احلكاية الغرائبية:حكاية امراأة القارورة. لكّننا 
اآدم، بل نواجه  من اجلهة االأخرى النواجه احلكاية ذاتها وراويها اجلديد 
اأي�صًا الراوي الرئي�ص الذي ي�صارك اآدم عملّية اكت�صاف القارورة الفنطازية 
حتى ليخّيل لنا اأّن الراوي الرئي�ص واآدم هما �صخ�صية واحدة اأو وجها عملة 

واحدة. 

يعلن الراوي الرئي�صي يف م�صتهل الرواية عن عالقته باحلكاية:

"قبل الولوج يف عوامل هذه احلكاية مع )امراأة القارورة( العجيبة، 
يهّمني اأْن اأعلمكم منذ االآن اأين ل�صت م�صوؤواًل عنها ومل اأ�صارك يف اأّي من 
احداثها وخيايل بريء منها. يف احلقيقة اإين اأجربت على ن�رسها من باب 
الواجب ال اكرث. منذ اأْن عرثت على هذه احلكاية بطريق امل�صادفة، وقبل 

اأ�صابيع، واأنا مرتّدد يف اإحراقها اأو رميها يف البحرية". )�ص5(. 

وعلى الرغم من طرافة حكاية امراأة القارورة وقدرتها على �صحذ 
اأنها لي�صت القيمة اجلوهرية يف  خمّيلة القارىء واإثارة ف�صوله وانتباهه، اإال 
هذا العامل الروائي ال�صاج. فاجلوهر يكمن يف تلك العوامل ال�رسِّية والغرائبية 
كان  التي  املجانية  احلروب  ظروف  يف  معًا  والبطل  الراوي  يعي�صها  التي 
�صيء  كّل  وقبل  العراقي،  املواطن  ثمنها  ويدفع  الدكتاتوري  النظام  ي�صّنها 
اجلندي الذي ي�صاق رغمًا عنه اإىل اأتون جبهات القتال التي الترحم اأحداً 

وال تبقي اثراً. 

التي  العراقّية  الهوية  الهوية:  عن  بحث  اآخر  جانب  من  والرواية 
ي واحيانًا للتال�صي يف عقل العراقي املغرتب الذي  �ص للت�صظِّ راحت تتعرَّ
ولذا وجدنا  والدكتاتورية،  اال�صطهاد  من  هربًا  املنفى  لالإقامة يف  ا�صطر 
املوؤلِّف منهمك بدرا�صة مو�صوعة الهوية يف كتابني هما )الذات اجلريحة( 

1996 و)جدل الهويات( )200. 
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املوؤلِّف من خالل اإنتاج حكاية القارورة اإنا كان يهدف اإىل الدفاع 
عن الهوية العراقّية يف مواجهة العوملة والغربة وق�صوة املنايف الثلجية. وكان 
ث يف كتاب )ال�صرية الذاتية( الذي ن�رسه حتت  املوؤلِّف على حق عندما حتدَّ
عن   2008 عراقية(  روائية  �صرية   – ي�صتحي  ال  رجل  )اعرتافات  عنوان 
عن  الروحي  ببحثه  القارورة(وعالقتها  )امراأة  روايته  التي حتملها  الداللة 
هوّيته: "مل اأكن اأدرك حينها اأنَّ )امراأة القارورة( تلك ال�صيِّدة اخلالدة التي 
اأبناء  ظلت خالل االف االعوام تعي�ص يف قارورة توارثها جيل بعد جيل 
القابعة يف قارورة روحي".  اأمومتي واأنوثتي وبالدي  اآباء كانت هي  عن 

)�ص )11(. 

كل  يف  اأ�صا�صًا  املتكلم  �صمـري  يوظف  املوؤلِّف  اأّن  املالحظ  ومـن 
مـــايرويه مـــــن وقائع وا�صتذكارات، حتى ليبدو الراوي مم�صكًا بتالبيب 
خيوط ال�صـــرد ومهيمـنًا ب�صوره كاملة على حركة امل�صاهد والزمـن فتغدو 
الرواية بكاملهـا �صريه �صبه ذاتية )بيوغرافيه( حلياة الراوي يف البحث عن 
هويته ال�صائعة التي يحاول ال�رسد  ذاته  اأن ميــنحها ال�رسعية يف �رساع مع 
داخلـي  تبئري  خالل  ومـن  ريكور  بــول  مبـنظور  والوجود  الزمـن  حركة 

وذاتي للراوي البطـل. 

�صندوق  مـــــن  اأخذها  التي  اخل�صبية  القارورة  ن�صي  قد  اآدم  كان 
ذكريات اأبيه وو�صعها يف قبــو داره يف جنيف، لـــكن امل�صادفه وحدها 
هي التي قادته اإليها عندمـا وجدها مرمـية يف القبــو فراح مي�ّصدها باأ�صابعه 
ب�رسية و�صباب و�صفري  رائحة  مـنه  ونفذت  يرتفع  بغطاء  ا�صطدمت  التي 
والأجلك«  لك  اأين  التخف.  »�صيِّدي  هام�ص  و�صوت  وحزين  خافت 

)�ص))(. 

اأم�صت حياتها  التي  القارورة  بامراة  ال�رسِّيّة  اآدم  تبداأ عالقة  وهكذا 
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يف تلك القارورة يتوارثها االأبناء عن االآباء« َمــْن ميـتلك قارورتـي ميـتلك 
اأ�صـــرار روحــــي وج�صــــدي« )�ص ))(. 

اخلا�صة  اأ�صطورتها  تخلق  التخييليه  اللعبة  هــــذه  اأّن  جند  هكذا 
املثيولوجي  للخطاب  تناوب  يف  وال�صحو  االإيهام  بيـن  يرتاوح  عامل  يف 

واخلطاب الواقعي داخل هالة التخييل والروؤيــــا. 

ولكي ي�صفي املوؤلِّف هالة اأ�صطوريّة وميثولوجيه على �صخ�صية امراأة 
القارورة. 

اإ�صمها  كان  عندمـــا  التاريخ  يف  وعمقًا  و�صاللة  تاريخًا  لها  يبتكر 
)هاجر( تعي�ص مع �صعبها يف اأور بعد الطوفان الكبري حيث كان اأبوها امـرياً 

مـن �صاللة امللك املقد�صـة. 

وبعد اأن وّقع )متوزي( يف ع�صقها تعّهد مبنح ن�صف ثروته ملن مينح 
مع�صوقته اخللود. ويرحل متوزي مثل جلجام�ص بحثًا عن �رس اخللود حلبيبته 
اأْن حّققه له  �صيخ حكيم اأدخلها داخل قارورتها اخلالدة )�ص)) ـــ  اإىل 

 .)(5

اأيدي  بانــتظار  القارورة  تلك  داخل  خالدة  الع�صور  عرب  لتعي�ص 
القارورة  الآالف االأعوام  مـــالكيها وورثتها اجلدد. »هكذا ظلَّْت �صيِّدة 
تنتقل مـــــن اأر�ص اإىل اأخرى  خالل اأكرث مـــــن خم�صة االآف عام. . حتى 

ورثها اآدم عن اأبيه« )�ص50 ـــ 51( 

وقد الحظت مبالغه يف تكري�ص الف�صل الثالث املو�صوم  » مـــا�صي 
عن  كناية  وكاأّنها  الع�صور،  عرب  القارورة  �صيِّدة  حياة  »ملالحقة  القارورة 
التاريخية اخل�صبة لالإن�صان  التاريخ والذاكرة  الرافديني عرب  االإن�صان  روح 
الـــعراقي حيــــث اأنــتهى بها املطاف اإىل )اآدم( وهو ما اأ�صاءه املوؤلِّف يف 

كتابه اجلديد »اعرتافات رجل الي�صتحـي«. 
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عندمـــا اأ�صار اإىل اأّن امراة القارورة ترتبط ببحثه الروحي عن هوية 
)�ص  روحــــه  قارورة  يف  القابعه  وبالده  واأنوثته  اأمومته  كانــت  واأّنها 

)11(كما اأملحنا اإىل ذلك �صابقًا. 

نكت�صف خالل ال�صـرد الكرونولوجي اأّن راوي املخطـــوطــة كان 
يجهل وجود القارورة لدى اآدم اإىل اأن طلب مـنه االأخري وكانا يف جنيف 
ن فيها الراوي اأّن لديه ع�صيقـه �رسِّيـه  اأْن يعطيه غرفته لب�صـــع �صاعات خمَّ

ال يـوّد ك�صــف حقيقتهـا:

»مل يكن يخطر ببالـي اأّي �صيء عن هاجر. مل اأكت�صفها االبعـــد فرتة 
» �ص 58 

ا�صتباقات  اإنـــا كانــت جمّرد  �صابقه  اإ�صارات  اأّي  اأّن  ومعنى هــــذا 
�رسدية مّهدت لهـذه املعرفه الالحقة، حيـث نكت�صف اأّن املوؤلِّف كان مولعًا 
القارىء كمـــا هو  ف�صول  الإثارة  ال�رسدية  اال�صتباقات  مثل هذه  بتوظيف 
احلال عند احلديث عن �صورة ال�صجينه التـي اأقتحمـت خيـاالت �صبـاه. 

)�ص 61(. 

 1988 العام  يف  اأّي  النهاية  نقطة  مـــــن  الرواية  اأحــداث  تبداأ 
نف�صه يف جنيف)�صويـ�صـرا(  مـا  بطريقه  الراوي  اأن وجد  بعـــد  وبالذات 
اأم�صى �صبعة  اأن  اأتون احلرب املجانية و�صيف اال�صطهاد، وبعد  هاربًا من 
ويحاول  للحرب.  االأول  العام   1981 العام  منذ  اإي  احلرب،  يف  اأعوام 
د للمخطوطة التي ين�رسها مـن  الراوي الرئي�ص خالل الف�صل االأول اأن ميهِّ
خالل عر�ص ال�صعوبات التي واجهها يف ظروف احلرب وحتى و�صوله 

العجائبي اإىل �صـوي�رسا. 

 واإذا مـا كان الراوي يـزعم باأّنه �صيرتك ال�صـرد لراوي املخطـــوطــة 
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بدءاً مـن الف�صل الثاين، لـكّنه ن�صي ذلك عندما اأ�صار اإىل اأّنه �صريوي »هـذه 
احلكاية العجيبة التي �صاأعر�صها لكم يف ف�صول قادمـــة« )�ص8(

عاء �صّيدة احلانة اأيّن �صاحب خمطوطة هـذه احلكاية  ز ذلك »ادِّ وما يعزِّ
واأين ن�صيتتها عندها منذ اأيام، واأنها تعرفني من رواد احلانة منذ �صبعة اأعوام. 

« )�ص)2(

هو  املخطـــوطــة،  �صاحب  به  �صيعرف  الذي  اآدم  ا�صم  اأّن  ويبدو 
اال�صم الذي اأطلقه الراهب )عمو تومـــا( على الراوي اأثناء عثوره علــــيه 
جريحًا وفاقداً للوعي يف جبال كرد�صتان نتيجة ق�صف عنيف ق�صى على 
خالل  مـن  والفنطازي  العجائبي  ُبعـــدها  الرواية  وتكت�صب  رفاقه.  بقّية 
تعّرف الراوي على متثال امراأة القارورة التي كانــت مـنقو�صة على جدران 
�صت املغارة  املغارة التي عمل فيها طّباخًا يف اجلي�ص. وخا�صة بعـــد اأن تعرَّ
اإىل الق�صف وحتّطم التمثال اإىل �صظايا واأجزاء اكت�صف خاللـهـا وجود ذلك 
اأعماق االأر�ص ويخرتق االأزمــنة واالأمكنة  اإىل  العجيب الذي ميتّد  النفق 

بطريقة عجائبّية حتى و�صل اإىل �صـوي�رسا:

بني  اأزحف  واأنا  علـّي  مـّر  قد  زمـن  مـن  كم  االآن  حتى  »اأجهل 
متاهات اأنفاق قادتني اإىل اأعوام وعوامل ع�صتها خالل االآف االأعوام، كاأينِّ 
ا�صتحلت اإىل طاقة مـــــن نور، اأطوف بني ع�صور واأوطان واأقوام. مئــات 
ثم مّت حتى وجدت  ال�صخ�صّيات ع�صت ومـــــن  اأنولد ومئات  املرات 

نف�صي اأخرج مـــــن بني �صخور �صواطيء جنيــف ». )�ص)2( 

ي  احل�صِّ الواقع  مبعاناة  ملت�صقة  ظّلت  القارورة(  )امراأة  رواية  لـكن 
املرعب للمقاتل العراقي الذي كان يقاد رغمًا عنه اإىل �صاحات القتال يف 

حروب خا�رسة وجمانيــة. 
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اإدانة و�رسخة عالية �صد  وبالتاأكيد فاإنَّ الرواية منذ بدايتها كانــت 
تلك احلرب و�صد اأية حرب من خالل اعتماد اآلية ال�رسد الواقعي احلديث. 

 وبعـــد اأن يرتكنا الراوي يف نهاية الف�صل االأول لنقراأ املخطـــوطــة 
بن�صفني:  حا�رس  هنا  وهو  معنا،  مـــازال  الراوي  اأّن  نكت�صف  املزعومة 
الن�صف االأول ميثِّله الراوي ال�صمـني الذي ا�صتهل الف�صل التمهيدي االأول، 
والن�صف الثاين ميثِّله �صاحب املخطــوطة )اآدم( لكننا يخامرنا اإح�صا�ص اأكيد 
يتّم مـن خالل  االأّول  الف�صل  ال�صـرد يف  مـا كان  واإذا  الوجهني.  بتماهي 
�رسد من الدرجه االأوىل يدور حول الراوي البطل ذاته وجتربته ومعاناته، 
فاأّن ال�صـــرد يف الف�صل الثاين يتّم مـن خالل �رسد من الدرجة الثانية يدور 
حول �صخ�صّية جم�ّصدة اأخرى هي �صخ�صية )اآدم( التي تقعـ  افرتا�صاـ  خارج 
ف هـذه املرة �صمـري الغائب )هو( لريوي  وعي الراوي اجلديد الذي يوظِّ
مـن  املـنحوته  القارورة  امراأة  مع  اآدم  هو  اآخرمم�رسح  �صخ�ص  حكاية  لنا 
خ�صب ال�صاج االأحمر التي عرث عليها م�صادفًة يف �صندوق خ�صبي ي�صّم 

بقايا ذكريات اأبيه اجلندي الذي رحل يف العام ال�صابــق. )�ص 26( 

وبالتاأكيد ال ميكن اأن يكون من باب امل�صادفه اأْن يطلق جنود املطبخ 
على التمثال الرافديني ا�صم )امراأة القارورة( اأي�صًا على هذا التمثال، فعملية 
التماهي واردة كثرياً وكاأّننا اأمـــام ف�صام �صيكولوجي، و�رسدي متوا�صل. 
اأوجه  بع�ص  عن  اللثام  مييط  املخطـــوطـة  راوي  اجلديد:  الراوي  اأنَّ  وها 

هـذه العالقة: 

» فاتني اأن اأخربكم اأين كنت اأعرف اآدم مـــــنذ اأن بداأنا معًا ندرك 
كنا  حلم.  عن  وتفتي�ص  اغرتاب  جتربه  خ�صنا  ومعًا  معًا،  �صافرنا  احلياة.. 
كعن�رسين �صالب وموجب، باندماجنا كنا ن�صنع كهـرباء وجودنا. « )�ص 

 .)26

كان الراوي اجلديد اأو راوي املخطوطة يخاطب جمعًا من املروّي 
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بيِّنة  على  تكونوا  ولكي  التفا�صيل،  �رسد  عليكم  اأطيل  اأن  »دون  لهم: 
بظروف العالقة بني اآدم وامراأة القارورة هــذه » )�ص 28( و»طبعًا اأيها 

ال�صادة ال اأود اأن اأطـيل عليكم احلديث«. )�ص 56( 

جنيف  اإىل  اآدم  ب�صحبة  و�صوله  عن  املخطوطة  راوي  لنا  يك�صف 
�صيف 1981 اإي عام اندالع احلرب وكانا قد غادرا بغداد العام 1978، 
اأي اأّنهما اأم�صيا ثالث �صنوات يف الرتحال قبيل اأن ي�صتقر بهمـــا املقام يف 
جنيف. )وبالتاأكيد فهــــذه التواريخ تختلف عن تواريخ الراوي الرئي�صي 
نا�رس املخطـــوطــة الذي اأم�صى �صنوات احلرب يف الـــعراق وجنح اأخرياً 
كمـــا  الزمن(  )نفق  من  نوع  فنطازيا  عرب  الهرب  يف   1988 العام  يف 
يبدو. وي�صري راوي املخطوطة اإىل تكامل �صخ�صّيته و�صخ�صّية اآدم: )وقد 
ي�صّح القول اأّنه كان الفكر والعقل واخلوف واالنطواء، واأنا كنت الروح 
وال�صهوة واللهو واالندفاع. للخال�ص من منفى وطن اخرتنا اأوطان منفى. 

. )�ص 28( 

تواأمان يف  اآدم »كاأّننا  بينه وبني  الت�صابه  املخطوطـة  وي�صف راوي 
بدن واحد«. )�ص1)(

كما �صعر الراوي وهو يقف مع �صديقه اآدم على �صفة بحرية جنيف 
بان وجه اآدم ي�صبه وجهه، وهو ماكان ميقته: » رفع نحوي وجهه الذي بدا 

يل مغاليا يف الفته واأعتياديته، كما لو كان وجهي يف مراآة. 

اأ�صد ما اأمقت اأن اأكون �صبيهـًا بــه«. )�ص76(

رنا برواية » مو�صم الهجرة  �صورة الوجه املتماثل يف املراآة هذه تذكِّ
اإىل ال�صمال« عندما فوجىء الراوي وهو يتطّلع اإىل وجهه يف املراآة بروؤية 

وجه م�صطفى �صعيد. 

ال�صخ�صيه  تكاملـية  حول  افرتا�صًا  م  تقدِّ ال�رسديه  الدالئل  وهذه 
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يف  التماهي  حالة  وتتجّلى  واحدة.  �صخ�صيِّة  يف  واآدم  املن�صطره:الراوي 
م�صهد تقبيل اآدم المراأة القــارورة: 

» عندما ان�صابت �صفتاه )اآدم( على �صفتيها، ان�صابت �صفتاي اأي�صًا«. 
)�ص96( 

واآدم  ــراوي  ال �صخ�صيَتْي  تكاملــّية  يف  املتمثِّله  احلقيقة  وهـذه 
النف�صي  التحلــــيل  معطيات  ببع�ص  ذلك  اإنارة  اإىل  تدفعنا  املـن�صطرتني 
الفرويدي لل�صخ�صية االإن�صانيه اإذا ميــــيل فرويد اإىل تق�صيم النف�ص االن�صانيه 

اإىل ثالثة م�صتويات: 

الق�صم االأول ويطلق علــــيه )الهو( وهو اخلزين العام امل�صرتك لكل 
يرتبط  )اللبيدو(، وهو  الثاين  الق�صم  الواعية والالواعية.  الغرائز والدوافع 
ا�صا�صًا بالطاقه اجلن�صّية والغريزية، وي�صري فرويد اإىل نطّيات لهــــذا اللبيدو 
بطريقة  الذات  اأو  )االأنا(  على  يركز  الذي  الرنج�صي(  )اللبيدو  مـــــنها 
كبرية قد تتحّول اأحيانًا اإىل حالة مر�صيــه ذهانيــه. اأما الق�صم الثالث ومتثله 
املنطقي والعقالين  بال�صلوك  العليا( وهي تعنى  )االأنا( وتتفرع منها )االأنا 
واالخالقيه  االجتماعيه  واالأعــراف  بالقيم  وبااللتزام  االإن�صانيه  للنف�ص 
�صاحة  هي  االإن�صانيه  النف�ص  باأنَّ  االعتقاد  اإىل  فرويد  ويذهب  االإن�صانيه. 
اأو  احلياة  غريزة  بني  خا�ص  وب�صكل  املتعار�صة  القوى  هــــذه  ال�صطراع 
ال�صبقيه االيروتيكيه Eros. اأو )اللبيدو( وغريزة املوت و التدمري والعدوان 
)ثناتو�ص( Thenatos. ومن خالل هذا التحلــــيل ميكن النظر اإىل �صخ�صية 
م�صطفى  �صخ�صّية  كبري  حدٍّ  واىل  ـ   « القارورة  امراأة   « رواية  يف  الراوي 
�صعيد يف رواية » مو�صم الهجره اإىل ال�صمـال » ـ بــو�صفها متثل )اللبيدو( 
يف  واالرمتـاء  اجلن�صيه،  الطاقة  ت�صّخم  يف  وخا�صة  الفرويدي،  الرنج�صي 
امللذات واأحيانا ً الرغبه يف التدمري. ومن اجلانب االآخر متثِّل �صخ�صيَّة اآدم 
يف رواية »امراأة القارورة« واإىل حدٍّ كبري �صخ�صية الراوي يف رواية »مو�صم 
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الهجره اإىل ال�صمـال« » االأنا« ـ ورمبا »االأنا العليا« حيث التقّيد بال�صلوك 
العقالين واالأخالقي يف احليــاة االجتماعيـه. 

الكبرية،  االإ�صكالـيات  من  جمموعه  القارورة«  »امراأة  رواية  وتثري 
هو  ومـا  واقعي  مـاهو  تعالق  م�صتويات  حول  �رسديه،  اإ�صكالـيات  مــنها 
مـن  احلكايه  باأّن  معّينة  حلظات  يف  االإح�صا�ص  يخامرنا  حيـث  تخييلـي، 
جوهرها قائمه على االإيهام، واأّن اآدم اإّنا ميار�ص نوعًا من اال�صتمـناء احللمي 

لـي�ص اال. 

وفنطازيًا  مـيثولوجيًا  عاملـا  لنف�صه  يخلق  الرئي�ص  الراوي  اأّن  كمـا   
للخروج من حالة اال�صتالب التي يعاين منها يف الواقع الـيومـي. 

 اإذ ي�صري الراوي ـ راوي املخطوطة ـ يف حلظة تاأمل فل�صفيه اإىل ذلك 
الواقع احللمي عندما قال: 

»اأت�صاءل اأحيانًا اإن كان تعّلق اآدم بعامل حورية حلمه لــــي�ص �صوى 
قبــح  على   واأ�صفاء جمال  فناء،  تربير حلتمــــية موت، ومكافحة رعب 

غيــاب. . . )�ص 2)1( 

ومــن اال�صكالـيات ال�رسديه تلك التي تتعّلق ب�صخ�صية الراوي الذي 
مة )الف�صل االأول( وراوي املخطـوطـة الذي يدير  يدير ال�رسد يف منت املقدِّ
ال�رسد يف الف�صول اخلم�صه االأخرية التي متثِّل املنت االأ�صلي للرواية. وعلى 
الرغم من زعم الراوي باأّنه ال عالقة له باملخطوطة و�رسدها، لكن يخامرنا 
ال�صعور بــوحدة هذين الراويني اأو ال�صاردين وهو مـا اأّكدته �صّيدة احلانة يف 
جنيف والتي اأخربته باأّنه كان قد �صّلمها تلك املخطوطة يف زمـن ما، عندما 

كان اأحد رواد حانـتها املعروفني. 

هو  كثرية  واأماكن  اأزمنة  يف  عا�ص  الذي  الراوي  اأّن  هـذا  ومعنى   
مع  الروائي،  للن�ص  الرئي�ص  الراوي  هو  فيكون  املخطـوطـة،  كتب  الذي 
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والوقائع  واحلكايات  املرويات  من  الكثري  تباين  اإىل  االعتبار  بعني  االأخذ 
غة  م�صوَّ تعّد  اأن  ميكن  لكّنها  اأخرى،  �رسدّية  اإ�صكالـّية  وهي  والتواريخ، 
�صمن اآليات ال�رسد العجائبــي اأو �رسد الواقعية ال�صحريه الذي اأ�صتمد مـنه 
مات وامل�صتويات ال�رسدية والبنائيه اإذ ال ميكن فهم  الروائي الكثري من املقوِّ
هــــذا التعار�ص بني املرويات املختلفة، التي يفرت�ص اأن يكون ق�صمُّ مـنها 
�ص لـها  اأن توؤ�صِّ واقعيًا، ف�صاًل عن مرويات حلميه وروؤى متخيلــه حتاول 
ومعاناته يف  الرئي�ص  الراوي  رحلة  فهناك  ومـنطقيًا.  واقعيًا  �رسديًا  ن�صيجًا 
زمن احلرب املجنونة وهربه من ذلك الواقع بطريقه �صحريه غام�صة �صبيهه 
باللعبه التخييليه التي تعتمدها بع�ص روايات اخليال العلمي يف االنتقال عرب 
مـا ي�صّمى بـ » نفق الزمن« للعبور اإىل اأماكن واأزمنة اأخرى، وهو ما �صبق 
به يف روايته »اإله الزمن« يف وقت  للقا�ص االنكلـيزي هـ. ج. ويلز اأن جرَّ
مبكر من القرن الع�رسين، وحذت حذوه الحقًا روايات من اخليال العلمي 

واأفالم �صينمائيه كثرية. 

ومنها  مة  املقدِّ راوي  يذكرها  التي  والوقائع  التواريخ  اأن  جند  اإذ 
خروجه  َثمَّ  ومن   1988 1980وحتى  من  للفرتة  احلرب  يف  ا�صرتاكه 
ال�صحري وتلك التي يوردها راوي املخطوطــة الذي ي�صري اإىل اأّنه قد غادر 
اأم�صى ثالث �صنوات ب�صحبة  اأي العام 1978 واأنه  الـعراق قبيل احلرب 

اآدم حتى حّط بهمـا الرحال يف جنيف يف العام 1981. 

كان  الأّنه  احللم  مثل  يبدو  القارورة  بامراأة  الراوي  لقاء  اأنَّ  كمـــا 
حدث  كما  واأيهامـيته،  حلميته  لـيكت�صف  الراوي  ويعود  مراراً  يحدث 
ذلك عندما �صحا الراوي من حلمه ليكت�صف اأّنه كان وحيدا يف غرفتــه 

)�ص 88(. 

اآدم ومادلني والراوي ب�صّيدة  اإذا كان لقاء  اأن جنزم فيمـــا  والميكن 
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نف�صه  يجد  عينه  يفتح  عندما  الأنه  تخيليًا،  اأو  حقيقيًا  احانه  يف  القارورة 
وحيداً على ال�صاطىء وقد اأختفي اآدم وقارورته. )�ص 110( 

يف الواقع ميكن اأن نعّد تعدد زوايا النظر يف تقدمي هــــذه املرويات 
عامل قّوة لطبيعة ال�صـــرد التخّيلــــي الذي تعتمده الرواية. اإذ جند مرويتني 
علــــيها  عثوره  يف  تتمّثل  االأوىل  اآدم،  اإىل  القارورة  و�صول  كيفّية  عن 
معه  فيلتقطها  الراحل،  اأبيه  وخمّلفات  ذكريات  ي�صّم  �صندوق  �صمـــــن 
ويرحل خارج الـــعراق. والثانية يرويها الراوي ـ راوي املخطوطـة ـ يف 
رحلة حلمـيه تخّيليه عندما �صّد والده على كتفه واأخرج قارورة خ�صبّية، 
لك  اأورثها  اأنا  وها  اأ�صاليف،  عن  ورثتها  اأين   « يقول  وهو  برقبته  وعّلقها 

لتورثها اأنــت بدورك اإىل ن�صــلك ». . . )�ص)8(

ومن االإ�صكاليات ال�رسديه والفكرية الكربى التي ك�صف عنها ال�رسد 
مـن  القارورة  اأمراة  بتحرير  )اآدم(  اتخذه  الذي  املفاجىء  القرار  الروائي 

�صجنها وحتويلها مـن كائن خالد اإىل كائٍن فاٍن. 

الذي  ال�صيخ  للبحث عن  ال�صفر  الراوي   وقد كّلفه ذلك و�صديقه 
منحها اخللود قبل خم�صة اآالف عام والذي يعي�ص يف اأحدى مغارات جبل 
م لهمـــا زجاجة فيها �صائل اأذا ما و�صع يف القارورة تفقد  �صيناء حيـث قدَّ
امراأة القارورة خلودها وتعود اأن�صّيه. وبعد و�صع ال�صائل يف القارورة مل 

تعد هاجر امراأة القــارورة. )�ص 1)1(

ال�صلطات  رف�صت  اإذ  » حقيقّية  كارثة   « اإىل  قاد  القرار  هذا  لكن   
ال�صوي�رسية منحها حّق اللجوء واأعادتها بالطائره اإىل الـعراق، وهو ما اأورث 
اآدم ورفيق رحلته الراوي اإح�صا�صًا باالثم والذنب اإزاء امل�صري الغام�ص الذي 
ينتظر امراأة القارورة عند و�صولها اإىل الـعراق. لـكن هــذا الكابـو�ص ميتزج 
ثانية بحالة حلميه تخييليه » اأخرى عندما ينبج�ص من دوامتنا جنني يطفو 
مع قارورته فوق املاء:وعرب جلة احلرية وغب�ص الروؤية تتجّلى  �صّيدة القارورة  

فوقنا �صاخمة بقامتها اخلالبة ». )�ص8)1( 
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هنا  »مـن  اخلتامي:  �صوؤاله  الراوي  يطرح  التخييلية  ال�رسبه  وبهـذه 
تبداأ حكايتنا احلقيقّية القادمة«. )�ص 8)1( 

بنهايات  تنتهي  التي  التلفزيونية  امل�صل�صالت  لغة  ي�صتعري  وكاأّنه 
مفتوحة على حكايات مثرية جديــدة. وهــــذه االإ�صارة ال�صــردّية اإ�صافة 
اأو  املــــيتا�صــرديه  الطبيعة  تعمــــيق  جمرى  يف  ت�صّب  اأخرى  اإ�صارات  اإىل 
مرويّة  على  االتكاء  يف  خا�صة  القارورة«  »امراأة  لرواية  روائية  ـ  املــــيتا 
احلانة يف  �صّيدة  الراوي  اإىل  �صّلمتها  التي  املخطـــوطــة  متمثِّلة يف  ملحقة 
جنيف. كمـــا تكت�صب دالله خا�صة يف هــــذا املجال املقدمة املـيتا�رسدية 
لكي   « الرواية:  مـن  واالأخري  ال�صاد�ص  الف�صل  الرواأئي  بها  ي�صتهّل  التي 
ف�صل  يف  مبا�رسة  اأدخلكم  احلكاية  �رسد  يف  االإ�صهاب  من  امللل  اأجنِّبكم 

اأنـتقالـي وميكنكم اعتباره )اأخري( اإن كان لكل بداية نهاية« )�ص129(

   حيـث جند هــــذا التوكيد على ق�صدية ال�صـــرد والكتابة املــــيتا 
روائيه. رواية » امراأة القارورة » مـن الروايات التجريبية العراقية اجلريئة 
التي تفيد من جتربة مدر�صة » الواقعية ال�صحرية » لدى اأدباء اأمريكا الالتينية 
وتنجح يف توظيف االإرث امليثولوجي التاريخي وال�صعبي لبالد الرافدين 
ٍن  وربطه بطبيعة الفرد الـــعراقي ومعاناته يف ع�رسنا مـن خالل بحٍث ُم�صْ
اأعماق  داخل  الكامن  االإن�صاين  واجلوهر  واجلمال  والــذات  الهوية  عن 

االإن�صان الـــعراقي. 

العنف والقهر  وهي ف�صاًل عن ذلك رواية موقف راف�ص الأ�صكال 
واحلرب و�رسخة مدوية مـن اأجل احلرية واإدانة الأنظمِة اال�صتبداد والت�صّلط 
احلديث  الواقعي  ال�صـــرد  م�صتويات  بني  موفَّقة  مزاوجة  يف  ال�صمولــــّية 
وم�صتويات ال�صـــرد الواقعي ال�صحري اأو االإيهامــــي وباإفادة وا�صحة من 

املبنى امليتا-�رسدي يف الرواية احلديثة. 
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املدوَّنة الرقمية بنية ميتا �رسدية
رواية بنات الريا�س اإمنوذجاً
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ال�صانع  عبداهلل  رجاء  ال�صعودية  للروائية  الريا�ص«  »بنات  رواية 
�ص رمبا، الأّول مّرة يف الرواية  ال�صادرة عن دار ال�صاقي العام 2005 توؤ�صِّ
العربية احلديثة لبنية �رسدية جديدة تتخذ من املدونة الرقمية blog منطلقا 
لها يف بناء اخلطاب الروائي من خالل ا�صتثمار طاقات ال�صبكة العنكبوتية 

واالإنرتنت لالت�صال التفاعلي مع االآخر. 

وبذا فهي تفتح الباب اأمام لقاء ــ بدا م�صتحيال ــ بني الن�ص الورقي 
والن�ص الرقمي، واإن كانت التقنية التي تعتمدها الرواية ورقية وكتابية ومل 
تنتقل اإىل �صّف »الكتابة التفاعلية« التي قّدمت يف الثقافة العربية احلديثة 
خالل العقد االأخري جتارب مهّمة يف ال�صعر والق�صة والرواية منها جتارب 
ق�صيدته  عبا�ص يف  م�صتاق  الدكتور  العراقي  يقودها  التي  العراقية  املدر�صة 

التي بع�صها اأزرق ف�صاًل عن جتارب عربّية �صابقة والحقة بهذه التجربة. 

اإنَّ م�رسوع رجاء ال�صانع الذي يخرتق بق�صدية تقاليد ال�رسد احلديث 
يدفع بالرواية اإىل االنتماء اإىل ف�صاء ما بعد احلداثة يف التجريب واالنفالت 
من الثوابت والتقاليد االأدبية والفنية املعرتف بها. وهذه التجربة من جهة 
اأخرى تدور �صمن م�صغل ما وراء الرواية اأو ما ي�صّمى بامليتارواية اأو امليتا 
اأو  املوؤلِّفة  قبل  من  وا�صحًا  ق�صداً  meta fiction، حيث جند  اأحيانًا  �رسد 
يها وين بوث يف »ت�رسيح الرواية« بالراوي ال�صمني بكتابة  ذاتها التي ي�صمِّ
نات الرقمية التي تن�رسها يف عدد  ن�ّص �رسدي اعتمادا على �صل�صلة من املدوِّ
ال�صعودية  املراأة  جتربة  من  جوانب  عن  للك�صف  االلكرتونية  املواقع  من 
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املوؤلِّفة  متنح  ولكي  االجتماعية.  االأعراف  مع  اأو  الرجل  مع  عالقتها  يف 
االإح�صا�ص لدى القارئ باأّنه اأمام مدّونة الكرتونية يتلّقاها من خالل جهاز 
حا�صوبي و�صبكة انرتنيت. كانت الرواية دائما تفتتح ف�صولها مبا جنده عادة 
يف املرا�صالت الرقمّية مثل subject ، date ، from ، to  ولكي توّفق يف 
م افتتاحية مثرية وحتري�صّية ل�صّد  اجتذاب تركيز القارئ على ما �صتن�رسه تقدِّ

اهتمام املتلقِّني:

الف�صائح  اأكرب  مع  موعد  على  اأنتم   .  . �صادتي.  اآن�صاتي  »�صيداتي 
هو  عامل  اإىل  تنقلكم  موا  ثتكم  حمدِّ ال�صبابّية  ال�صهرات  واأ�صخب  املحلِّية، 

ره اخليال«. )�ص9( اأقرب اإليكم مّما ي�صوِّ

وتعلن املدّونة blogger اأو كاتبة املدّونات الرقمّية عن عزمها ممار�صة 
فعل التغيري من خالل اإطالق هذه ال�رسارات التحري�صّية: 

»اإليكم اأكتب ر�صائلي عّلها تقدح الزناد فينطلق التغيري«. )�ص 10(

وعلينا اأن نعّد ق�صيدة نزار قباين التي تن�رس ن�صها مبثابة برنامج عمل 
لها يف م�رسوعها التحري�صي التغيريي: 

» �صاأكتب عن �صديقاتي 

ة كّل واحدة فق�صّ

اأرى فيها، اأرى ذاتي 

وماأ�صاة كماأ�صاتي » )�ص 10(

نات طق�صها االحتفايل الذي تعّده ف�صائحّيًا  ولكي متار�ص كاتبة املدوِّ

متار�ص طقو�صًا معّينة يف كّل مّرة ا�صتعداداً لن�رس حكايتها وحكايات 
�صديقاتها:
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�صيء  كّل  ال�صارخ.  باالأحمر  �صفتيَّ  ْخُت  ولطَّ �صعري،  »نك�ْصُت 
جاهز للف�صيحة االأوىل«. )�ص)1( 

وهذا الطق�ص يكاد يكون الالزمة التي ت�صتبق كّل ق�صة اأو ف�صيحة. 
وت�صتمّر �صل�صلة هذه »االإمييالت« اأو الر�صائل الرقمية ملدة عام واحد وت�صّم 
خم�صني ر�صالة رقمية، ف�صاًل عن ف�صل ختامي، وهو الوحيد الذي يحمل 
عنوانًا هو »بيني وبينكم« �ص 17)، وال تخفي املدّونة يف النهاية رغبتها 

يف ن�رس هذه الر�صائل الرقمية يف �صكل رواية: 

»لقد قررت اأخريا اأن اأك�صف لكم عن هويَّتي بعد اأن يتّم طبع هذه 
ت�صميتها  اأخ�صى مغّبة  الكثريون، لكني  اقرتح عليَّ  مثلما  الر�صائل كرواية 
رواية، فهي جمّرد جمع لهذه االإمييالت املكتوبة بعفوية و�صدق. اإنها جمّرد 

تاريخ جلنون فتاة يف بداية الع�رسينات« )�ص 18)(. 

ال�صخ�صية  اعرتافاتها  البطلة  فيها  تدّون  االإعرتافية  النربة  هذه  مبثل 
واعرتافات �صديقاتها االأربع من خالل توظيف �صمري املتكلِّم )اأنا( الذي 
وقائع  اأمام  اإنه  املتلقي  ويوهم  والوثوقّية  ال�صدقية  من  الكثري  ال�رسد  مينح 

حقيقية ولي�ص اأمام  لعبة �رسدية ماكرة. 

ية  ويك�صف عنوان الرواية »بنات الريا�ص« بو�صفه عتبة ما قبل ن�صِّ
عن الف�صاء اجلغرايف / املكاين املتمثِّل يف العا�صمة ال�صعودية الريا�ص، كما 
ي�صري اإىل ق�صّية اإجنا�صية تتعّلق بالنوع اأو "اجلندر" املرتبط ببطالت الرواية. 
حققته  ما  فعاًل  وهذا  الوا�صحة.  ال�صيميائية  بدالالته  ثري  فالعنوان  ولذا 
الرواية من غو�ص جريء داخل ن�صيج املجتمع ال�صعودي، وب�صكل خا�ص 
تلك ال�رسيحة املتعلمة واملثقفة من خريجات اجلامعات الالئي ميتلكن وعيًا 
احلا�صم  القرار  اتخاذ  واأحيانًا  واملكا�صفة  للحوار  يوؤهلهن  وع�رسيًا  ثقافيًا 
ـ اأنَّ العنوان  ـ من خالل �صفحات الروايةـ  ر م�صريهن. ونكت�صفـ  الذي يقرِّ
م�صتمّد من اأغنية للفنان ال�صعودي عبد املجيد عبد اهلل » يا بنات الريا�ص«. 
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التابو  الرق�ص، وبالتايل ك�رس  اإىل  البطالت  التي حّفزْت جميع  )�ص 27( 
االجتماعي املفرو�ص على حريّاتهن. 

تقرتب  وتكاد  ن�صيج خا�ص وغريب  ذات  الريا�ص«  »بنات  رواية 
يف بع�ص ف�صولها من الروايات ال�صعبية اأو التحقيقات ال�صحفية فاملوؤلِّفة ال 
تتقّيد بلغة متماثلة، بل تف�صح املجال لظهور وتداول العديد من اللهجات 
وب�صكل  االأجنبية  اللغات  من  عدد  توظيف  عن  ف�صاًل  واملْحِكّية  املحلِّية 
البناء  بطريقة  ــ  �صديقاتها  اإىل  ال�رسد  ل  حتوِّ اأي�صًا  وهي  االإجنليزيّة،  خا�ص 
وم�صاعرها  روؤاها  عن  ال�صخ�صيات  فيه  تعربِّ  الذي  )البوليفوين(  التعّددي 
اأي�صًا باأّنها قد اأفادت من وثيقة  من خالل ال�رسد الذاتي املبوؤور، وتعرتف 
مهمة تتمثل يف دفرت مذكرات �صديقتها �صدمي الذي افادت منه كثرياً بعد 
االإمييل التا�صع والثالثني »وال نقلت منه م�صاعرها كما كانت ت�صطرها يف 

تلك احلقبة املوؤملة من حياتها«. )�ص 18)( 

وال تخفي البطلة، كاتبة املدّونات امل�صاعدة الثمينة التي قّدمتها لها 
�صديقتها مي�صيل: 

ال�رسد،  يف  طريقتي  على  واأثنت  كثرياً  بالق�صة  مي�صيل  »اأعجبت 
ذهني  عن  تغيب  التي  االأحداث  تذّكر  على  با�صتمرار  ت�صاعدين  وكانت 
)�ص  وا�صح«.  غري  اأو  خاطئ  ب�صكل  اأذكرها  التي  النقاط  يل  وت�صّحح 

.)(17

املدّونات  لكتابة  والتوا�صلية  التفاعلية  الطبيعة  على  تاأكيد  وهذا 
الرقمية هذه واأ�صارتها اإىل اأّنها كانت تتلقى با�صتمرار الع�رسات من تعليقات 

قراء هذه املدّونات واعرتا�صاتهم اأو ت�صجيعهم اأحيانًا. 

وقد كان الروائي ال�صعودي الراحل غازي الق�صيبي على حّق عندما 
عَد عمل الروائية رجاء ال�صانع يف روايتها هذه مبثابة مغامرة كربى تزيح 
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ال�صتار العميق الذي يختفي خلفه عامل الفتيات املثري يف الريا�ص«. 

ولكن ال�صوؤال الذي قد يثار دائمًا ماهو وجه الغرابة واخل�صو�صّية 
يف مغامرة رجاء ال�صانع هذه ؟ وهل كان ميكن ملثل هذه الرواية اأْن تثري كّل 
هذا اللغط لو اأّنها كتبت يف بلد عربي اآخر مثل م�رس اأو �صوريا اأو لبنان اأو 
الكثري من احلكايات »والف�صائح«  تبدو  اأال  ؟  العربي  املغرب  بلدان  اأحد 
اإىل درجة كبرية يف  اإعتيادية مقبولة و�صائعة  اإجتماعية وعاطفية  ممار�صات 
اأغلب املجتمعات العربّية واالأجنبّية على ال�صواء؟ ويبدو اأّن وجه الغرابة هنا 
ينبع من طبيعة البنية املكانّية واحلا�صنة االجتماعية للرواية املتمثِّلة يف جمتمع 
�صارم القيود ومثقل بالتاُبَوات على حريّة املراأة وحركتها، ولذا يبدو كل 

خروج على هذه املمنوعات ال�صارمة مبثابة ثورة اإجتماعية مهّمة. 

ميكن القول اأّن الرواية قد مالت الأن تتحّول اإىل رواية »اأطروحة« 
اأن�صانيتها.  واإعادة  حتريرها  اإىل  ودعوة  املراأة  حرية  ا�صتالب  �صّد  فكريّة 
ي  تغطِّ اأن  االجتماعية  )املو�صوعاتية(  الثيمّية  االأطروحة  هذه  وكادت 
لت فيها  دة التي حوِّ على الطبيعة امليتا ــ �رسدية للرواية وبنيتها الفنِّية املتفرِّ
املدّونات الرقمية اإىل بنية روائية ما بعد حداثية ورمّبا هذه هي ميزتها االأهم 
يف النتاج الروائي العربي خالل العقود االأخرية وب�صكل خا�ص يف النتاج 

الروائي الن�صوي. 
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التناوب ال�رسدي يف وجهة النظر يف الرواية
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للروائي   )2006( القّهار«  اهلل  فرج  انتظار  »يف  رواية  تبدو  قد 
االإن�صاين  احللم  انهيار  عن  رواية  بو�صفها  االأوىل  للوهلة  املالح  �صعدي 
ت  بالعدالة، وتنويع موجع على ثيمة االنتظار العبثي الال جمدي الذي عربَّ
املتاأتّية  القراءة  لكن  بيكيت،  ل�صمويل  غودو«  انتظار  »يف  م�رسحية  عنه 
اأّن الرواية يف اجلوهر هي رواية  د  مل�صتويات ال�رسد والرتميز والتدليل توؤكِّ
املاآ�صي  كل  من  الرغم  على  ينك�رس  اأن  ميكن  ال  الذي  االإن�صاين  االأمل  عن 
املجتمع  �رسائح  عن  ممثلني  الرواية  اأبطال  بها  مّر  التي  الفاجعة  االإن�صانية 

العراقي االأثنية والدينية والطائفية عرب التاريخ. 

 فرج اهلل القّهار، الرمز االإن�صاين لالأمل الذي يتجّلى اأحيانًا ملختلف 
ال�صعوب ب�صور وم�صّميات خمتلفة والذي قد يكون منقذاً وملهمًا هنا هو 
االإن�صان  لقوى  ا�صتنها�ص  باالأحرى  اإّنه  يعود  ال  الذي  غودو  جمرد  لي�ص 
لالإ�رسار على حقه يف احلياة وموا�صلة الن�صال من اأجل اأن تتوّهج جذوة 

التوا�صل االإن�صاين بحرارة واإلفة وحميمّية. 

نها  ية يدوِّ القّهار« بو�صفه عتبة ن�صِّ بالتاأكيد يتحّكم رمز »فرج اهلل 
البداية  منذ  الروائية  االأحداث  حلركة  اخلطي  بامل�صار  ذاته  الرواية  عنوان 
الربية  اأْن كانت طفلة �صائعة يف  االأّم منذ  يرافق حياة  النهاية. فهو  وحتى 
جة لينقذها من موت حمتَّم ويرافقها  عندما اأطّل وجهه م�صبوقًا ب�صمعته املتوهِّ
القرية مثلما  القدا�ص االأخري يف كني�صة  يف م�صريتها االأخرية الأداء طقو�ص 
يرافق االأب يف حمنته، كما يظل يالحق االإبن الذي يحمل ر�صالة من االأم 
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هة واقعية اأو تخّيلية وميثيولوجية اأو  له، كما يتجّلى هذا الرمز عرب �صور مموَّ
يتبّدى للجنوبي عبد  خرافية، عرب مرويات خمتلف االإثنّيات العرقية مثلما 

احل�صني ولغريه من �صخ�صّيات ا لرواية. 

واإذا ما اأح�ّص االبن املثقف وهو يحمل و�صية االأم اإىل فرج اهلل القهار 
بعبثية هذا البحث وال معقوليته اأحيانًا الأّنه قد ميثِّل ا�صت�صالمًا للحموالت 
مالحقة  عن  داخليًا  بالعزوف  يبداأ  الرمز   لهذا  وامليتافيزيقّية  امليثولوجية 
هذا الوهم ال�رسابي الهارب، لكّنه يوحي لنا اأّن هذا االإخفاق هو اخفاق 
االأمل  اأما  االأمل،  لهذا  الرامزة  وال�صوفّية  امليتافيزيقية  ال�رسدية  للمرويات 
ي من خالل االإ�رسار على  االإن�صاين فهو يتوا�صل على م�صتوى دنيوي وح�صِّ
الدنيوية واالإيروتيكية واجلمالية  ـــ مبختلف م�صتوياتها  ممار�صة فعل احلياة 
ليوؤ�رسِّ دميومة احللم االإن�صاين الذي يظّل هناك دائمًا يف اآخر النفق. ولكي 
ملو�صوعة  �ص  يكرِّ نهل�صتي  ت�صاوؤمي  موقف  يف  ال�صقوط  الرواية  تتجاوز 
ف�صاءات  نحو  و�رسديًّا  روؤيويًا  تتحّرك  االأمل  واإخفاق  والياأ�ص  االإحباط 
املفرطة  والعاطفية  ال�صيكولوجية  واالإ�صقاطات  التفّجع  روح  عن  بعيدة 
ال�صنتمنتالية وحتديدا من خالل االنعطاف من ف�صاء  التي قد ت�صل درجة 
اليومية  احلياة  عن  التفا�صيل  اأدّق  لو�صف  بع�صقه  احلديث  الواقعي  ال�رسد 
رنا بتقاليد الواقعية احلديثة يف االأدب الرو�صي وباأ�صلوب الروائي  الذي يذكِّ
يف  والفنطازي  الغرائبي  ال�رسد  ف�صاء  نحو  حتديدا  فرحان  طعمة  غائب 
االأق�صام االأخرية من الرواية. فلتجاوز حجم املاأ�صاة االإن�صانية التي عا�صتها 
نات ال�صعب العراقي من عرب واأكراد و�رسيان وتركمان تبتعد  اأغلب مكوِّ
الرواية عن ال�رسد الواقعي وت�صبح يف ف�صاء تخيلي تتحاور فيه اأرواح القتلى 
رنا باأبي العالء املعري يف »ر�صالة الغفران« وبدانتي  وال�صحايا بطريقة تذكِّ
يف » الكوميديا االإلهية« حيث تروح هذه االأرواح ال�صائعة يف الربية تروي 
�صاخر  ح�ّص  من  تخلو  ال  بطريقة  االإن�صاين  االأمل  من  ف�صواًل  وللتاريخ  لنا 

رنا ب�رسد الروائي الفل�صطيني اأميل حبيبي يف »املت�صائل«.  وتهّكمي يذكِّ
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تطّل الرواية على الرتاجيديا العراقية من حلظة ت�صام وتدّرجها �صمن 
فعل اإن�صاين راف�ص لالإنك�صار واالن�صحاق. فطريقة ال�رسد املحايد والبارد 
متنح االأحداث الروائية املاأ�صاوية نقاًء يبعدها عن ال�صقوط يف هاوية الت�صاوؤم 
العقل  منطقة  نحو  هة  موجَّ ناطقة  مرويات  وت�صبح  والتباكي،  والتظّلم 

والوعي ولي�ص اإىل منطقة العاطفة وا�صتدرار الدموع. 

�رسدية  م�صتويات  على  القّهار«  اهلل  فرج  انتظار  رواية »يف  تنطوي 
الروائي،  تخلِّي  )تعددية( من خالل  بوليفونية  �رسدية  ببنية  متنوّعة وحتفل 
اأو راويه ال�صمني عن �صلطته االأوتوقراطية واإحالة ال�رسد اإىل ال�صخ�صّيات 
ذاتها من خالل �رسد داخلي مبوؤور تف�صح فيه ال�صخ�صّيات عرب منولوجات 
اأعماقها الداخلّية ومكنوناتها يف حلظات َزْمكانية  اأو حوارات ثنائية عن 
فيها  يلتحم  العراق  تاريخ  من  نادرة  باختني  ميخائيل  بتعبري  )كرنوتوبية( 
ع يف الوقت ذاته  ُيـَمْو�صِ الزماين باملكاين ليك�صف عن بذرة احلياة ولكي 
هذه التجرية االإن�صانية احلارة واأبطالها داخل هويات �رسدية رئي�صّية وفرعية 
من خالل اخرتاق ال�رسد ل�صيولة الزمن اجلارفة خللق »هوّيات �رسدية« بتعبري 

ر الفرن�صي )بول ريكور(.  املفكِّ

تت�صكل الرواية من اثني ع�رس ف�صال تعتمد على طريقة ال�رسد الذاتي 
ثانويِّني  اأو  اأ�صا�صيِّني  رواة  قبل  من  ُتروى  فاالأحداث  الغالب  يف  املبوؤور 
حيث  ومكانيًا،  زمانيًا  الروائي  امل�صهد  داخل  و�صهولة  بي�رس  يتحّركون 
جند  كما  واأمريكا  وكندا  ورو�صيا  العراق  املكان:  م�صتويات  يف  التعدد 
تنّوعًا يف املكان الداخلي: البيت العراقي والكني�صة وامل�رسب اأو املرق�ص، 
حيث �صي�صغل هذا املكان االأخري م�صاحة كبرية من الن�ص الروائي، كما اإن 
الزمن بدوره ينتقل من احلا�رس اإىل املا�صي من خالل ا�صتذكارات اأو "فال�ص 
باكات" واأحيانا من خالل مرويات ال�صخ�صيات الروائية بل يذهب الزمان 
اأحيانا اإىل وقائع تاريخّية عميقة الغور يف التاريخ العراقي القدمي )الرافديني 
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ع�صوائيا  يرتاكم  اأو  ينفلت  ال  واملكاين  الزماين  التنّوع  هذا  لكن  اأ�صا�صا(، 
ال�رسدية  التقنيات  من  جمموعة  خالل  من  واعية  �رسدية  بطريقة  ينّظم  واإّنا 
التي تعتمد على بناء امل�صهد الروائي مع توظيف ا�صتثنائي لطاقة املنولوج 
الداخلي واحلوار بني ال�صخ�صيات الروائية املختلفة وعلى الرغم من تنّوع 
ال�صخ�صّيات الروائية، لكن اخليط الرابط لها يظّل متمثِّال يف بطل الرواية 
املركزي )اأفرام( اأو )اأبراهام( وهو مواطن عراقي م�صيحي �رسياين يعي�ص يف 

قرية �رسيانية يف كرد�صتان العراق ال�صمالّية. 

والرواية تكاد اأن تكون باالأ�صا�ص عن البطل املركزي �صخ�صيًا، مع 
الكني�صة  التي توفيت بعد ح�صور قدا�ص  اأمه  اأّنه يحمل يف اجلوهر و�صّية 
هة اإىل فرج اهلل القّهار، ويجوب االأمكنة بحثًا  نها ر�صالتها واملوجَّ التي ُت�صمِّ
عن هذا املنقذ  امليثولوجي )فرج اهلل القّهار( الذي �صبق له واأن اأنقذ االأم 
ق، لكّنه يف حقيقة االأمر مل يكن  يف طفولتها، كما اأنقذ االأب من موت حمقَّ
مكرتثًا الإي�صال الر�صالة الأنه كان ي�صعر باأّن فرج اهلل القّهار جمّرد وهم �صعبي 
و�رساب ال وجود له ولذا فقد راأيناه يوا�صل حياته املغمو�صة بطقو�ص  يومّية 
ح�صية يهيمن فيها احلّب واجلن�ص وامللذات اليومية وحتيط بها هالة جمالية 
اإيقاع  اإىل ناظم  لتتحّول  التي ت�صغل كّل االأمكنة، حتى  املو�صيقى  ت�صنعها 
مع  بالتزامن  حت�رس،  اأو  تغيب  تعلو،  اأو  تخفت  فهي  الروائية،  لالأحداث 
اأي�صا  القول  الرواية. ميكن  ال�صيكلوجي للبطل وحلركة ال�رساع يف  املزاج 
ًا غائبًا موازيًا لالأحداث الروائية ورمبا  اأنَّ املو�صيقى متثِّل يف هذه الرواية ن�صّ
ميكن عدها مالذا روحيا للخال�ص من وطاأة الواقع ومن الرتاجديا التاريخية 
التي تلّف م�صري البطل وال�صخ�صّيات الروائية العراقية التي �صهدت جمموعة 

من املحن واملا�صي واال�صتالب عرب تاريخها الطويل ما�صيًا وحا�رساً. 

يف ال�صفحات االأخرية من الرواية يتح�ّص�ص البطل )اأفرام( الر�صالة 
التي حتمل و�صّية االأم اإىل فرج اهلل القّهار. وي�صخر من هذا االنتظار الالجمدي 
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عرب التاريخ الذي عا�صته اأجيال عديدة يف انتظار املنقذ االأ�صطوري: ــ ملاذا 
واأيوب  وعبداحل�صني  وهيوا  ووالدي  اأنت  االنتظار؟  ع�صتم جميعكم يف 

وكوريال واملاليني غريكم منذ اآالف ال�صنني«. 

فما كان من االأم اإاّل اأن تقول مرتعبة:

ـــ »ال تكفر يا بنيَّ كل ّ�صيء بيده« �ص 6)1

هذه  تنتهي  اأن  الروائية  االأحــداث  م�صار  يف  ة  خا�صّ داللة  له  وما 
ن من اأربع كلمات فقط  النهاية املفتوحة يف الف�صل الثاين ع�رس الذي يتكوَّ

هي: »لي�ص ثمة من نهاية. . . « �ص 8)1. 

واملروّيات  التاأويالت  من  �صل�صلة  اإىل  حتيل  املفتوحة  النهاية  فهذه 
التي تنطوي عليها الرتاجيديا العراقية بو�صفها �صل�صلة ال تنتهي من معاناة 
الب�رسية. قد تعني هذه النهاية انعدام االأمل وعبث االنتظار وبالتايل غياب 
اأو  الواقع  فنطزة«   « خالل  من  الروائي  لكن  النفق،  نهاية  يف  �صوء  اأي 
»اأ�صطرته« وتغريبه يبتعد بالرواية عن اأفقها الت�صاوؤمي يف نحو اأمل اإن�صاين 
اهلل  فرج  طراز  من  ما  ملنقذ  امليتافيزيقي  االنتظار  يعتمد  ال  اآخر  طراز  من 
جة  القّهار، واإن كانت جذوة احلياة واالأمل يف اأعماق البطل ال تبدو متوهِّ
وحياتية  ا�صتهالكية  الآليات  م�صت�صلمة  تبدو  بل  بديل  خلال�ص  وواعــدة 
وبنيوية تقليدية رمّبا متثِّل املو�صيقى املتَّ�صلة والكتاب الذي يقراأه البطل يف 

ي ل�صوء يف اآخر النفق.  رحالته هما ب�صي�ص االأمل املتبقِّ

كان رمز فرج اهلل القّهار الذي يبدو لالأم رمزاً للخال�ص امل�صيحي 
د خملوق  »تراءى لها ال�صخ�ص بهيئة ال�صّيد امل�صيح« �ص )1 قد حتّول اإىل جمرَّ
ع�رسي ميكن اللقاء به من ِقَبِل االإِبن على م�ص�ص ب�صبب وجود جفاء بينه 
وبني فرج اهلل القّهار منذ مرحلة ال�صباب: » يف احلقيقة مل التم�ص قط يف 
يوم من االأيام لقاء فرج اهلل القّهار. فلقد ن�صاأ بيني وبينه، منذ �صبابي نوع من 
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اجلفاء. ولوال و�صّية اأمي ملا اأقدمت على االت�صال به االأمر الذي ا�صطرين 
اإىل مكاملته بالهاتف. . واحلّق يقال �رسب يل موعداً عند امل�صاء ليلتقي بي 

يف مقهى« �ص 20. 

من هنا ميكن القول اإن البطل قد اأنزل هذا املخلِّ�ص » امل�صيحي اأو 
املنقذ » االأ�صطوري من مرتبة ميتافزيقية و�صوفية اإىل مرتبة اأر�صية اإن�صانية 
التما�صات  اإىل  اال�صتجابة  وعدم  والتوّهم  والعجز  للخطاأ  عر�صة  جتعله 
االآخرين ونداءاتهم، وهو ما دفع بالبطل اإىل عدم التعويل على جدوى اأو 

ية اللقاء بفرج اهلل القّهار الأن اللقاء به اأو عدمه �صّيان.  اأهمِّ

عة  متنوِّ �رسدية  م�صتويات  على  اأخــرى،  جهة  من  الرواية  تنطوي 
ال�صخ�صّيات  من  لعدد  مبوؤورة  مرويات  بوليفونّية من خالل  ببنية  وحتفل 
الروائية التي قّدمت جتاربها وعواملها الداخلية بعيدا عن �صلطة املوؤلِّف اأو 
�صبيه  �صمني  راٍو  االأول  الف�صل  يف  ال�رسد  ي�صتهل  املركزي.  البطل  قب�صة 
بالراوي الكلّي العلم لكّنه �صيتبطن الالوعي اجلماعي يف الرواية: »اأ�رسَّت 
العجوز املري�صة على مرافقة ابنتيها اإىل الكني�صة حل�صور القّدا�ص االإحتفايل 

بعيد الف�صح« )�ص 7(

خالل  من  ذاتها  العجوز  االأم  اإىل  ال�رسد  يحيل  الــراوي  هذا  لكن 
�صل�صلة مونولوجات داخلية و�رسد ذاتي مبوؤور قريب من �رسد »اأنا الغائب 

احلا�رس« حيث متثِّل وجهة النظر هنا ا�صتبطانا لوعي العجوز ذاتها 

» يف االأثناء هذه، راأت العجوز، بعد اأن ف�صح لها الكاهن جمال روؤية 
تتحّرك،  املذبح  ر  يت�صدَّ الذي  امل�صيح  متثال  اأمام  امل�صتعلة  ال�صمعة  املذبح، 

ومن ثم ترتفع يف ف�صاء الكني�صة فوق روؤو�ص امل�صلِّني« )�ص11(. 

البطل  )اأفــرام(  االبن  اإىل  ال�رسديّة  النظر  وجهة  ينقل  املوؤلِّف  لكن 
املركزي للرواية والذي يحمل على كاهله مهّمة اإي�صال و�صّية االأم اإىل فرج 
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ف البطل املركزي �صمري املتكلم بطريقة اأوتوبيوغرافّية،  اهلل القّهار. ويوظِّ
لكّنها اأي�صا ا�صت�رسافية مبعنى اأنها ت�رسف على امل�صهد كّله: 

للمرة  وخرجت.  جيبي  يف  الر�صالة  و�صعت  بقليل  املوعد  قبيل   «
الطراز  على  امل�صيَّد  الفخم  الفندق  هذا  اأدخل  كنت  حياتي  يف  االأوىل 

ر« )�ص 20( املعماري احلديث واملطوَّ

املركزي  البطل  الراوي  بني  حميمة  عالقة  تبداأ  اللحظة  هذه  ومن 
االأر�صي  العامل  هذا  تفا�صيل  بالتهام  البطل  فيها  ينهمك  اخلارجي  والعامل 
مو�صيقى  �صابة  عازفة  فيه  تعزف  مقهى  اإىل  يقوده  املوعد  فهذا  واجلمايل: 

موؤثِّرة �صيكون لها �صدى كبري يف م�صار احلدث الروائي و�صلوك البطل. 

ومع اأّن البطل يتظاهر بتجاهل العازفة وعزفها لكّنه يف الواقع كان 
الثالث  الف�صل  يف  ال�رسد  زاوية  املوؤلِّف  ينقل  ولذا  العزف  ذلك  يف  جزءاً 
اإىل العازفة ذاتها يف تنويع بوليفوين مهم من التناوب ال�رسدي يف الرواية: 
ي عملي يف هذا املقهى الهادئ«  »كاملعتاد جئت الأعزف اأو باالأحرى الأوؤدِّ

)�ص 28(. 

حيث تبدو العازفة م�صتاءة من جتاهل هذا الزائر اجلديد لها ولعزفها، 
لكّنها يف النهاية ت�صعر بارتياح عندما رفع راأ�صه واألقى نظره جتاهها »فلما 

ق فيه ارتَبَك وعاد اإىل الكتابة« )�ص ))(.  راآين اأحدِّ

البطل  بني  والفاأر:  القط  بني  التوا�صلية  اللعبة  املوؤلِّف  ط  ين�صِّ ولكي 
خالل  نف�صه  البطل  اإىل  تناوبيه  ب�صورة  اأخرى  مّرة  ال�رسد  ي�صلِّم  والعازفة 

الف�صل الرابع: 

»قطع عليَّ تغيري املو�صيقى يف املقهى من تلك ال�صمفونية ال�صادحة 
ز  باأ�صوات اآالت مو�صيقّية خمتلفة اإىل نغمات رنانة مدندنة« )�ص 5)( وحتفِّ
مو�صيقى العازفة ذاكرة البطل نحو ا�صتح�صار �صور املا�صي. فتارة تاأخذه 
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اآتون  اإىل  تنقله  اأخرى  قريته وتارة  ال�صغرية يف  الكني�صة  ناقو�ص  دّقات  اإىل 
اإىل  ثالثة  وتارة  ال�رسقية  اجلبهة  الدكتاتوري على  النظام  �صّنها  التي  احلرب 
حرب االأنفال التي �صنَّها النظام الفا�صي �صد اأبناء ال�صعب الكردّي حيث 
حملة  خالل  اجلي�ص  قتله  هيوا  ا�صمه  كردي  ل�صاب  هائمة  روحًا  يلتقي 

االأنفال الدموية: 

 » ـــ يا هيوا ماذا تفعل هنا ؟ 

ج:  قال ب�صوت متهدِّ

ـــ اإين اأهيم على وجهي يف هذه الرباري كما ترى. 

�صالته مبهورا: 

لكن اأين ج�صدك ؟ 

ج�صدي اأكلته ال�صقور. « )�ص))(

وبهذه النقلة الغرائبية تبداأ مرحلة جديدة من ال�رسد الروائي يروي 
فيها �صحايا الدكتاتورية جوانب من ماآ�صيهم ومعاناتهم فيتحّول هيوا اإىل 

راٍو داخلي فيما يتحول البطل اإىل مرويٍّ له: 

علينا  هجم  باالأنفال،  يت  �صمِّ التي  االأيام  تلك  يف  ذلك  كان   « ـــ 
اجلي�ص بالدبابات والطائرات، َفُقِتل َمْن قتل وقاوم من قاوم » )�ص ))(

لروح  اآخر  ب�رسد  للقاء  البطل  ذاكرة  املو�صيقى  �صوت  يحفز  كما 
هائمة هي روح اجلنوبي عبد احل�صني الذي نه�صت الكالب ج�صده خالل 
االنتفا�صة ال�صعبّية العام 1990 يف الب�رسة » ــ يا عبداحل�صني ما احلكاية ؟ 

اأين ج�صدك ؟« 

فقال بربودة اأع�صاب متناهية:
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ــ » نه�صته الكالب« 

عبداحل�صني اجلنوبي الذي قتله اأزالم الدكتاتورية العام 1991 كان 
غالبا ما ي�صتنجد باملخلِّ�ص اأو املنقذ الذي كانت تلتقي به اأم البطل العجوز 
يحمل  احل�صني  عبد  اإىل  بالن�صبة  لكّنه  القّهار  اهلل  فرج  ا�صم  يحمل  والذي 

م�صّمى اآخر: 

متى؟«  الغايب  يظهر  متى  وت�رسعت:  ال�صماء  اإىل  نظري  »رفعت 
)�ص55(

ينقل  الذكريات،  فيه  وتنهال  املو�صيقى  روح  فيه  تهيمن  جو  يف 
عازفة  اإىل  اخلام�ص  الف�صل  تناوبية يف  وبطريقة  اأخرى  مرة  ال�رسد  املوؤلِّف 
�صمريا  فيه  ف  توظِّ طويل  مونولوج  خالل  من  )نينا(  املقهى  يف  القيثارة 
حيث  �صخ�صيتها  اإىل  تدريجيًا  فيه  نتعّرف  )بالفتح(  واملخاَطب  املتكلم 
تتذّكر حبيبها الغائب )نهران( وتطّل من خالل �صورة هذا الزائر الغريب. 

ال�صجن  وهذا  املهيب  �صمتك  اأّن  الغريب  الرجل  اأّيها  اأتدري   «
رين كثريا بــ )نهران(« )�ص 68( املوؤرق. . . . . يذكِّ

ونكت�صف خالل ذلك ع�صق العازفة الرو�صية حلبيبها العربي )نهران( 
والفانو�ص  بابا  علي  حكايات  واىل  فريوز  اأغاين  اإىل  م�صدودا  كان  الذي 
متاما،  املخيف  حلمها  يف  كما  فجاأة،  لكنَّه  الريح.  وب�صاط  ال�صحري 
يختفي من حياتها دونا عذر وحتى اللقاء الثاين به مل يغريِّ من االأمر �صيئًا. 
وال�رسد  لالإيقاع  اإىل �صابط  ال�صاد�ص  الف�صل  العازفة يف  ل مو�صيقى  فتتحوَّ
معا حيث حتمل البطل على اأجنحة احللم اإىل »�صميل« تلك القرية االآ�صورية 
التي �صهدت اأب�صع جمزرة ارتكبتها احلكومة العراقية �صد االآ�صوريني العام 

 .19((
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موجعًا  اأنينًا  الكمان  واأ�صدر  الرقيق،  الوتر  على  القو�ص  »و�صدت 
قا�صيًا لل�صيف وحرارته الفائ�صة، فوجدت نف�صي يف �صميل« )�ص 78( 

ـ باالأرواح الهائمة التي  ـ عرب منظور �رسدي غرائبيـ  و يلتقي الراويـ 
ُقِتَلت قبل �صبعني عامًا اأو اأكرث من قبل قوات احلكومة اآنذاك. 

» كانت مئات االأرواح احلائرة من هذه القرية تهيم يف املنطقة منذ 
ما يقارب ال�صبعني عاما. اأنَّت االأوتار من جديد واأخذين اللحن من يدي 

ليدّلني عليها« )�ص 78(

لعبته  اإىل  الروائي  يلجاأ  الكالم  يف  الهائمة  االأرواح  رغبة  واأمــام 
لة واأعني بها التناوب ال�رسدي اإذ يحيل ال�رسد اإىل كوريال،  ال�رسديّة املف�صَّ

حيث يتحول الراوي الرئي�صي اإىل مرويٍّ له: 

ث اأنت يا كوريال، اأنت الذي خدعتنا وخدعت نف�صك  » ـــ حتدَّ
لقد كنت من موؤيِّدي احلكومة« )�ص 78(

ويبداأ كوريال �رسده التناوبي ب�صمري املتكلِّم: 

»اأجل، لقد خدعتكم وخدعت نف�صي. « )�ص 78(

الرواة  تناوب عدد من  ال�رسدي من خالل  التناوب  لعبة  وتتوا�صل 
ق�ص�صهم  من  جوانب  لريووا  ال�رسد  عملية  على  الثانويني  ال�صاردين  اأو 
الرتاجيدية املحزنة منهم الدكتور اأيوب وهو اأي�صا روح هائمة، كما التقى 
الثانويني  الرواة  من  قليل  غري  وعدد  �صاوؤول  اأنور  العراقي  القا�ص  بروح 

لينتهي ال�رسد بعودة الراوي البطل ليختتم هذه اجلولة الفنطازية: 

»�صحكت االأرواح املجتمعة حوله. اأما اأنا فلم اأ�صحك. . . قلت 
يف نف�صي هكذا �صيكون م�صريي اأي�صا، اأينما مّت �صت�صطر روحي للعودة 

اإىل وطني« )�ص 91(.
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يف الف�صل ال�صابع ترتّبع مرة اأخرى العازفة الرو�صّية نينا على عر�ص 
لة  ال�رسد يف خطوة جديدة من تناوب ال�رسد عرب مونولوجات داخلية مطوَّ
من خالل توظيف �صمرَيْي املتكلَّم واملخاطب اأي�صا حيث تخاطب الرجل 

الغريب: 

ر اأيّها الرجل الغريب ؟ وملاذا هذا ال�رسود الغريب؟« )�ص  » مب تفكِّ
)92

»�صهرزاد«  �صمفونية  من  معزوفة  له  م  تقدِّ اأْن  تقّرر  ت�صتميله  ولكي 
ومع  االأجواء.  لهذه  ال�رسقيني  حب  تدرك  الأنها  كور�صاكوف  لرمي�صكي 
اأنغام �صهرزاد ت�صرتجع ذكرى لقائها احلميم بحبيبها نهران يف عيد ميالدها 
التا�صع ع�رس عندما متنحه روحها وج�صدها معا وهي حتلِّق مع اأنغام بحرية 
ي وايروتيكي مده�ص و�صاعري اإىل  البجع لت�صايكوف�صكي يف و�صف ح�صِّ

حدٍّ كبري. 

اأي�صا  املو�صيقى  برفقة  ال�رسد  منرب  الثامن  الف�صل  يف  البطل  ي�صتعيد 
�صخمة  قيثارة  عزف  اإىل  للعازفة  ال�صغري  الكمان  عزف  مع  يحلِّق  حيث 
رته باأ�صاطري االأقدمني، وعندما اأغم�ص عينه راأى الكتابة امل�صمارية وقد  ذكَّ
اإنها   .  .  . القيثارة.  باجتاه  راأ�صي  رفعت  مفخور.  طيني  رقيم  اإىل  حتّولت 
القيثارة نف�صها التي اكت�صفت يف املقربة امللكية ملدينة اأور باأوتارها الت�صعة 
»بل اإنه يتخّيل اأّن العازفة ترتدي مالب�ص )اورنينا( وتغنِّي مقطعًا من ملحمة 

َجْلجاِم�ص« )�ص 106(

وهكذا بني احللم واليقظة، بني احلقيقة واخليال تاأخذ اأنغام املو�صيقى 
الواقع  عن  بعيدة  �صحرية  عوامل  اإىل  البطل  �صخ�صّية  االأثريية  اأجنحها  على 
الزائر  ــ  الراوي  تتداخل �صخ�صية  الوجع، حيث  اإىل حد  منه  تارة وقريبة 
الغريب يف نظر العازفة وبني �صخ�صّية نهران الذي ي�صتذكر )نينا( وولده 
الذي رحل به يف �رسد �صاعري ال يخلو من غمو�ص، حتى ليخّيل للقارئ 

اأّن البطل )الزائر الغريب( هو فعال نهران الذي تبحث عنه العازفة. 
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تنتزع العازفة )نينا( ثانيًة ال�رسد يف الف�صل التا�صع وكاأّنها ترّد على 
وجهة نظريّته التي قّدمها يف الف�صل ال�صابق يف عملية كرٍّ وفر مثل الرابية 
التي يتناوب خ�صمان على احتاللها وت�صتح�رس )نينا( لقاءها بنهران على 
�صاطئ البحر يف ذلك النهار املاطر وكيف اأنها اأجنبت بعد ذلك ابنها من 
نهران الذي اأ�صمياه )مطر( تيمنا بذلك النهار املاطر. وخالل ذلك كانت 
متنِّي نف�صها باأن تتماهى �صخ�صّيًا بنهران والزائر الغريب عبثا وقد اأرهقتها 
�صديقاتها  وا�صطرار  التغيري  بعد  بالدها  اأو�صاع  اإليها  اآلت  التي  احلال 

ملمار�صة الدعارة ك�صبًا للعي�ص. 

بعد اأن ي�صرتد البطل اأفرام ال�رسد من العازفة يف الف�صل العا�رس يقودنا 
اإىل �صهرة يف  بيت النادلة جاكي وكلبها املخيف، حيث مي�صي ليلة حمراء 
اأفرام  ولكن حتت رقابة وغرية الكلب العا�صق. ويوا�صل الراوي املركزي 
ة ال�رسد يف الف�صل احلادي ع�رس الذي يعّد يف واقع االأمر  الهيمنة على من�صَّ
الف�صل االأخري الأّن الف�صل الثاين ع�رس )االأخري( هو جمّرد اأربع كلمات لي�ص 
اإال. يف هذا الف�صل الذي يبداأ مب�صهد حواري بني النادلة والبطل نلّم باجلو 
العام يف املقهى والذي يقودنا ثانية اإىل ظهور �صخ�صّية العازفة )نينا( التي 
توهم البطل باأنَّ ا�صمها )اورنينا( الرتاثي العريق الذي ي�صتعيد معه العزف 
والغناء املتخّيل ملقاطع من »َجْلجاِم�ص«. »امنحوين بركتكم الأّنني قررت 

اأن اأدخل بوابة اأوروك ثانية« )�ص ))1(

وتاأخذه املو�صيقى والغناء يف �صياحة متخّيلة اإىل املا�صي فريى امللك 
يرتّبع يف اجلنائن املعّلقة اإىل جانب امللكة. لكن ما يرعبه ما راآه يف االأ�صواق 
وتباع  النا�ص  يباع  حيث  واال�صرتقاق  والعبودية  للنخا�صة  مظاهر  من 
اأع�صاوؤهم باأثمان بخ�صة وهي يف الواقع �صورة اإ�صقاط عن حا�رس معني. 
فهناك من يبيع كليته واآخر يبيع قلبه والثالث يبيع اأطفاله وهي اإ�صارة �رسيحة 

لواقع العراق حتت ظّل الدكتاتورية: 
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» - ماذا تق�صد ؟ ــ يعني منذ ذلك الزمن واأطفال العراق يواجهون 
امل�صري نف�صه. « )�ص 8)1(

وتتداخل يف هذا الف�صل االأزمنة وامل�صاهد بني حا�رس وما�ٍص وبني 
ح�صور جلاكي وح�صور للعازفة نينا التي كانت كاأنها ت�صارك البطل روؤية 
الوحو�ص  هذه  جميع  الأنَّ  اخلوف  عدم  اإىل  وتدعوه  الغرائبي،  اجلو  هذا 

م�صحورة باملو�صيقى: 

» ــ كيف ال اأخاف وهذه الوحو�ص الكا�رسة حتيط بي. 

هل ن�صيت ؟ هذه احليوانات م�صحورة باملو�صيقى. « )�ص 0)1(

ويف طق�ص فنطازي تخّيلي تعزف )اورنينا( مقطوعة ل�صوبرت مع 
اأّن �صوبريت مل يكن قد ولد بعد: 

» ــ اأنا اأّول َمْن عزْفُت هذه املو�صيقى ل�صيدتي ع�صتار« )�ص 2)1(

بعد  االأم  حكاية  مع  القدمية  نينوى  اإىل  اأخرى  مرة  البطل  ويرحل 
والنبي  االأكدي  و�رسجون  زاكريي  لوكال  ال�صومري  امللك  عن  القدا�ص 
عرب  الفنطازي  احللم  لكن  التوبة  ناقو�ص  و�صوت  الباعوث  و�صوم  يونان 

الزمان واملكان ينتهي حاملا يتوّقف �صابط ال�رسد واأعني به املو�صيقى:

الغطاء  ب�صط  من  لتوها  انتهت  والعازفة  توقَّفت  املو�صيقى  »كانت 
البني فوق القيثارة الهامدة. « )�ص 6)1(

ويخامرنا االإح�صا�ص باأّن نهاية املو�صيقى تعني اأفول احلياة والرغبات. 
فها هي العازفة تغادر املقهى دون اأن تكرتث اإىل الوجود احلّي للزائر الغريب 
الذي ن�صجت حوله االأحالم، ومل يتبّق اإاّل �رسامة الواقع اجلاف متمّثلة يف 
الطاولة  النادلة مب�صيتها االأفعوانية وهي ت�صع قائمة احل�صاب على  ح�صور 
بعد اأن خلت املقهى متاما » )�ص 7)1( وت�صعرنا هذه النهاية بانطفاء كل 
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البليدة بطقو�صها املكررة،  اليومية  اإىل ممار�صة احلياة  �صي وخموده وعودة 
)الثاين  االأخري  الف�صل  يدعمها  عديدة  تاأويالت  على  مفتوحة  نهاية  وهي 

ن من اأربع كلمات فقط هي:  ع�رس( والذي يتكوَّ

» لي�ص ثمة من نهاية. . . « )�ص 8)1(. 

النظر  »وجهة  اأن  جند  للرواية  ال�رسدية  البنية  ت�صّكالت  حتليل  ومن 
» اأي الزاوية التي تروى من خاللها االأحداث واملرئيات يتقا�صمها �صوتا 
البطل املركزي اأفرام اأو اأبراهام الذي يروي �صتة ف�صول، اأي اأكرث من ن�صف 
الرواية تقريبا والعازفة الرو�صية )نينا( التي تروي اأربعة ف�صول، اأي اأكرث من 
نظر  �رسد خمتلط من وجهة  فينطوي على  االأول  الف�صل  اأما  الرواية.  ثلث 

الراوي ال�صمني وال�صارد العليم ووجهات نظر مبوؤورة لالأم العجوز. 

 اأما الف�صل االأخري فيمكن عّده �رسدا يف درجة ال�صفر وهو �رسد غري 
مبوؤور وكاأنه تقرير خمت�رس عن حاله وفاة لي�ص اإال. 

يف كل هذه الف�صول ثمة تناوب �رسدي وا�صح وخا�صة من البطل 
اأفرام والعازفة نينا وكاأّن كل ف�صل يرّد على االآخر اأو ي�صارعه يف الك�صف 

عن االأعماق الدفينة لكّل �صخ�صية. 

عن  طباعيًا  الف�صول  هذه  توزيع  يعيد  اأن  املوؤلِّف  باإمكان  وكان 
طريق تق�صيم ال�صفحة اإىل ن�صفني:يت�صّمن الن�صف االأعلى �رسد البطل بينما 
�ص الن�صف االأ�صفل ل�رسد العازفة الرو�صّية، الأّن ال�رسد يكاد اأن يكون  يكرِّ
املركزي  الراوي  البطل  روؤيا  اأّن  اإىل  اأي�صا  ونخل�ص  متعاقبًا  ولي�ص  متزامنا 
تظّل هي الروؤية ال�رسدية املهيمنة ولكن دونا تدّخل من طرف املوؤلِّف الذي 
يف�صح املجال اأمام حرّية االأ�صوات  ال�رسدية للتعبري عن منظوراتها وروؤاها 
دة االأ�صوات( يدعمها  وذواتها مما يك�صب الرواية مالمح بوليفونية )متعدِّ
ولهجي  لغوي  تعّدد  على  تنطوي  فالرواية  متعّدد.  ولهجي  لغوي  ن�صيج 



105

اإذ تتحّدث معظم ال�صخ�صيات بلغتها اأو لهجتها الوطنية واملحلية،  نادر. 
فهناك لغات ولهجات عربّية و�رسيانّية وكردّية وعربيّة ورو�صّية واإجنليزيّة، 
وهذا ما يك�صب الرواية ف�صاءها البوليفوين الوا�صع الذي يلتحم بدوره مع 
ال�رسد  اإىل  الواقعي  ال�رسد  من  ال�صل�ص  واالنتقال  ال�رسدي  التناوب  عملّية 
الغرائبي اأو بالعك�ص، ومن احلا�رس اإىل املا�صي، ومن مكان األيف اإىل مكان 
ًا  لت ن�صّ معاد من خالل �صابط اإيقاعي �رسدي داخلي هو املو�صيقى التي �صكَّ

غائبا اأو موازيا لالأحداث الروائية. 

ث بفنية  رواية »يف انتظار فرج اهلل القّهار« رواية عراقية بحّق تتحدَّ
واللغوي  االثني  االجتماعي  الن�صيج  هذا  وعن  العراقي  الوجع  عن  عالية 
ع والثقايف الف�صيف�صائي املتباين للمجتمع العراقي، وهي �رسخة �صد  املتنوِّ
ت�صتلب  التي  ال�صمولية  االأنظمة  كل  و�صد  والكراهية  واال�صتالب  العنف 
يته. ولذا فهي دفاع عن احلياة ومبعنى اآخر دفاع اإن�صاين  اإرادة االإن�صان وحرِّ
ودنيوي عن االأمل الذي ن�صنعه باأنف�صنا وال ميكن لنا اأن ننتظر قدومه من 
املعروفة  »يف  بيكيت  انتظار جودو يف م�رسحية �صموئيل  مثل  املجهول 

انتظار غودو«. 
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التحقيق ال�صحفي بنية ميتا �رسدية

رواية  اجلوهر  يف  هي  الذئاب«  وراء  »الرك�ص  بدر  علي  روايــة 
بحث، بحث عن املعرفة اأو ب�صكل اأدّق بحث عن معلومة �صحفية حمددة 
من خالل رحلة يقوم بها �صحفي اأمريكي اجلن�صّية، عراقي االأ�صل يعمل 
يف وكالة �صحفية اأمريكية لكتابة تقرير عن جمموعة من الثوريِّني الي�صاريِّني 
اأفريقيا  اإ�صعال الثورة �صّد االأمربيالية  يف  اأنهم وراء  العراقيِّني الذين يعتقد 
منذ منت�صف ال�صعينات بعد اأن اأخفقت احلرب الثورية فى اأهوار جنوب 
العراق واأ�صتقر بهم املقام اأخرياً يف  مدينة اأدي�ص اأبابا. ولذا فهي اأي�صًا رواية 
الهوية  رواية بحث عن  اأي�صًا  والرواية  يقول.  للمواقع كما  تغيري  و  رحلة 
وهو ما�صبق لنا ان وجدناه يف رواية)بابا �صارتر( اأي�صًا، حيث يقوم البطل 
بالبحث واال�صتق�صاء عن �صخ�صية فكرية عراقية قيل اأّنها هي التي ب�رّست 

الأّول مّرة بالفكر الوجودي يف العراق. 

    وميكن القول بثقة اأّن معظم روايات علي بدر هي روايات ذهنية 
مبعنى اأّنها تن�صغل بتناول ق�صايا فكرية ونظرية واإبداعية حمددة كالبحث عن 
ماهية الوجودية وجتّلياتها وحتّوالتها وعالقة ذلك  باأهداف العوملة الثقافية 
يف )بابا �صارتر(، وتفّتت الثورة يف العامل الثالث واأ�صباب اإخفاقها وحتّول 
ال�صكر  يف  اأوقاتهم  مي�صون  متقاعدين  رييني  و�صكِّ عني  مت�صكِّ اإىل  الثوريِّني 
رات واجلن�ص يف املقاهي واحلانات يف رواية »الرك�ص وراء  وتناول املخدِّ

الذئاب«. 
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وروايات علي بدر هي اأي�صًا بدرجة حم�صو�صة روايات ميتا - �رسدية 
حيث الق�صدية الوا�صحة يف الكتابة:ثمة ن�صو�ص ووثائق وحقائق ولقاءات 
بدر  علي  مبهارة  يخلقه  الذي  ال�رسدي  املنت  ل  لت�صكِّ ترتاكم  وت�صجيالت 
املعريف يجعل من معظم رواياته  البحث  ب�صهولة خادعة. وهذا  له  وي�صكِّ
املواقع  الذئاب( روايات رحلة بني  )الرك�ص وراء  وب�صكل خا�ص روايته 

وبني االأزمنة والثقافات املتعار�صة. 

فهو ينتقل من موقعه يف العراق اإىل موقع جديد عندما ي�صبح مواطنًا 
ج من �صّيدة اأمريكية ا�صمها ماري  اأمريكيًا يحمل ا�صم جورج باركر متزوِّ
اأو ميمي، بل اأّنه حتى يف موطنه اجلديد يبداأ كما يقول بتغيري مواقعه مراراً. 
لكن التغيري االأكرب يتمثَّل يف رحلة البحث والتعّرف التي قادته اإىل افريقيا 
واىل ادي�ص ابابا حتديدا تلبية لطلب الوكالة ال�صحفية التي يعمل فيها والتي 
ترغب يف اإعداد تقرير �صامل عن جمموعة من الثوار العراقيِّني )وهي كما هو 
وا�صح واقعة متخّيلة اأو افرتا�صية( ومعظمهم من املارك�صّيني والرتوت�صكّيني 
الذين غادروا بغداد يف اأحد اعوام ال�صبعينات بعد ف�صل ثورتهم يف اأهوار 

اجلنوب والتحقوا بالثورة العاملية التي ا�صتعلت يف افريقيا اآنذاك. 

النظر  وكانت الوكالة ال�صحفية متتلك دافعًا حمدداً: »دعوة الإعادة 
مب�صاكل ال�رسق االأو�صط القدمية، وال�صيما بعد االإطاحة بنظام �صدام« )�ص 

.)9

وتك�صف هذه الرحلة عن عملية بحث معريف وا�صتك�صايف للقارة 
ف  اإّنه بحث حقيقي تتك�صَّ ال�صوداء ومل�صاكل الثورات يف العامل الثالث . 
امل�صّميات  من  الكثري  يف  فيها  النظر  ويعاد  ف�صيئًا  �صيئًا  احلقائق  خالله  من 
)اإ�صم  منها  حديثة  عاملية  بتجارب  وتذّكرنا  املتداولة  والقيم  واملفاهيم 
الربازيلي  وروايات  براون  لدان  دافن�صي(  ْفرة  و)�صِ اإيكو  المربتو  الوردة( 

باولو كويلو. 
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ف املوؤلِّف منذ البداية �صمري املتكلِّم، حيث تبدو الرواية اأحيانًا  يوظِّ
واالرجتاع  املونولوج  عنا�رس  من  يفيد  )اوتوبيوغرافيا(  ذاتيا  �صرييًّا  �رسداً 
من  �صل�صلة  خالل  من  وحتريكه  الروائي  امل�صهد  ور�صم  باك(  )الفال�ص 

كة.  احلوارات واملواقف املتحرِّ

تتحّرك الرواية من خالل �صل�صلة اأو �صبكة من العتبات الن�صية التي 
مهد  التي  االقتبا�صات  ويف  الرواية  عنوان  يف  تتمثل  الرواية  عامل  ت�صيء 
التوقف  املهم  والف�صول. ومن  امل�صاهد  تقطع  فرعية  للرواية وعناوين  لها 
من  الثاين  الف�صل  به  ا�صتهل  الذي  واالقتبا�ص  الرواية  عنوان  داللة  عند 
مثل  هو  االقتبا�ص  وهذا  ابابا(  اأدي�ص  يف  �صاخن  )�صيف  الروايةاملو�صوم 

افريقي يقول:

الرواية  عنوان  ميثِّل  وبذا  )�ــص)6(.  الذئاب«  وراء  ترك�ص  »ال 
ًا مع هذا املثل، لكّنه تنا�ّص م�صاد. فالبطل هنا اليلتزم بالتحذير الذي  تنا�صّ
ر من خطورة الرك�ص وراء الذئاب وعدم  يطلقه املثل االإفريقي الذي يحذِّ
ٍن معريف ا�صتك�صايف وراء ذئب  جدواه، واإّنا ينطلق يف عملية بحث م�صْ
الثورة املنك�رسة يف العامل الثالث وهي ا�صارة ا�صتباقية اإىل عبثية هذا الرك�ص 
اأو البحث وخطورته يف الوقت ذاته، ورمبا ميثِّل ذلك كناية عن جوهر مهنة 
وهو  البطل  يقول  وكما  امل�صاعب.  عن  البحث  مهنة  بو�صفها  ال�صحافة 
مثل  الثورة  عرفنا  العراق  من  »نحن  فيفي  البولونية  �صديقته  اإىل  ث  يتحدَّ
ذئب يرك�ص اأمامنا ونحن نرك�ص وراءه بال انقطاع. . . لقد رك�صنا وراء 
الرواية  عنوان  ي�صبِّه  نه�صتنا« )�ص168(. كما  بها  اأم�صكنا  الثورة وحني 

بعنوان فيلم امريكي هو »الرق�ص مع الذئاب«. 

رواية علي بدر اأي�صًا يف اأهّم جوانبها بحث عن الهوية اأي�صًا. وقد 
االأوىل  املّرة  اإنها  الثالث  العامل  اإىل  لالنتقال  العّدة  يعّد  وهو  البطل  اأدرك 
اأبناء بالده با�صمه احلقيقي ولي�ص با�صمه  التي �صوف يلتقي فيها باأفراد من 
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امل�صتعار، واإّن ذلك ميثِّل بالن�صبة له ا�صرتداداً لهويته وتطابقًا بني ال�صخ�صيتني 
بهوؤالء  فيها  التقي  التي  االأوىل  املرة  اللتني عا�صتا داخله:«هذه  املنف�صمتني 
النا�ص با�صمي احلقيقي، ولي�ص امل�صتعار، للمرة االوىل ا�صرتّد اال�صم القدمي، 
مدى  على  والعمل  الكتابة  يف  ا�صتخدمته  الذي  امل�صتعار  اال�صم  واأخفي 

ع�رسين عاما يف الوكالة« )�ص8)(. 

العراقيِّني الذين جاء ليكتب تقريره  الثوريِّني  البطل عن  كان بحث 
بًا ومتنقاًل من  ال�صحفي عنهم �صعبًا وم�صتحياًل وام�صى االأيام �صائعًا ومنقِّ
من  كوم  داخل  اإبرة  عن  يبحث  وكاأنه  اآخر  اإىل  بار  ومن  اآخر،  اإىل  مكان 
الق�ص. كان جميع الذين التقاهم من االأثيوبيِّني ويف مقّدمتهم اآدم والليت 
على  يتكّتمون  كانوا  الآخر  اأو  ل�صبب  لكّنهم  العراقيني  الثوريِّني  يعرفون 
الذين  العراقيِّني  دين  اأولئك املتمرِّ اللقاء بثالثة من  احلقيقة. لقد كان هدفه 
يعتقد باأنهم اأ�صهموا يف اإ�صعال نار الثورة يف افريقيا خالل ثمانينات القرن 
مثاال  البع�ص  يعتربه  كان  الذي  �صعيد  اأحمد  هم  الثوار  وهوؤالء  املا�صي. 
جليفارا العربي، واأحمد جرب املرا�صل ال�صحفي ومي�صون عبد اهلل. ومع اأّن 
اأحداث الرواية افرتا�صية وتخييلية متاما لكنها من جانب اخر التخلو من 
و�صبعينات  �صتينات  يف  العراقية  الثورية  باحلالة  تقرتن  ورمبا  حمّددة  جذور 
مبفاهيم  توؤمن  ثورية جيفارية  اأفكار  �صهدت ظهور  والتي  الع�رسين  القرن 
قادها  التي  الثورية  االنتفا�صة  يف  الحقًا  وجتلَّت  امل�صلَّح  الثوري  الكفاح 
خالد  املنا�صل  ومنهم  العراق  اأهوار جنوب  الي�صاريِّني يف  الثوريِّني  بع�ص 
زكي الذي ا�صت�صهد يف معركة االأهوار يف جنوب العراق ا�صافة اإىل ثوريِّني 
ن يوؤمنون بالكفاح امل�صّلح التحقوا باملقاومة الفل�صطينية، كما  عراقيِّني ِمـمَّ
املنحى،  تعربِّ عن هذا  �صيا�صية وحركات حزبية  تنظيمات  جت�صد ذلك يف 
وهو منحى يختلط بالرومان�صية والثورية وبال�صعر ويفهم الثورة كما ي�صري 
امل�صّلح، واأحيانًا  ال�صعر وال�صكر والن�صال  اأّنها عملّية مزج بني  اإىل  البطل 
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االكتفاء بالثورة الكالمية )�ص98( اأو كما كان  يقول )الثورة هي النقا�ص 
وال�صكر والق�صائد اأي�صًا()�ص60(. 

القارة  عامل  اإىل  للدخول  االأوىل  ال�صحفي  املرا�صل  حمّطة  وكانت 
الثائرة اآدم والليت. كان اآدم الثوري املتقاعد خري عون له ملعرفة كل �صيء 
عن اثيوبيا الأّنه كان مو�صوعة متكاملة وله �صالت ومعارف عديدة واأهّم 
من ذلك اأّنه وعده باللقاء بالثوريِّني العراقيِّني. اأما الليت الثورّية الي�صاريّة 
احلاجة  باأ�صّد  كان  وج�صدّيًا  روحّيًا  مالذا  له  بالن�صبة  كانت  فقد  ال�صابقة 
اليه. وكان ج�صد لوليت بالن�صبة له حمطة تعّرف �رسورية لت�صاري�ص القارة 
الثائرة، وهو موقف �صبق للبطل اأن اأعلن ا لك�صف عنه يف عالقاته ال�صابقة 
يها ومع  ي�صمِّ اأْن  له  يحلو  كان  ميمي كما  اأو  ماري  االأمريكية  مع زوجته 
اأّمة باأكملها اال من  اأّنه الميكن معرفة  �صديقته البولونية فيفي – فهو يرى 
تتّم  ال  –�صدقوين-  باأكملها  ة  اأمَّ ن�صائها:«معرفة  اأج�صاد  اكت�صاف  خالل 
املوقف  وهذا  بالليت.  عالقته  كانت  »)�ص5)(وهكذا  ال�رسير  على  اال 
الهجرة  )مو�صم   رواية  بطل  �صعيد  م�صطفى  مبوقف  كبري  اإىل حد  رنا  يذكِّ
اأن يلحق  اأ�رّس على  ال�صوداين الطّيب �صالح والذي  ال�صمال( للروائي  اإىل 
الهزمية  اإحلاق  ال�رسق من خالل  ا�صتعبد  الذي  الكولونيايل  بالنظام  الهزمية 

بن�صائه على ال�رسير. 

اأفريقيا كان اجلميع  الثورة يف  ي�صاأل عن م�صري  البطل  وعندما كان 
يجيب باأن الثورة قد انتهت منذ زمن بعيد حيث  حتّول الثوار اإىل متقاعدين 
فيما  ثوريا  كان  �صخ�ص  كّل  يقولون.  انتهت، هكذا  »الثورة  �صكارى  اأو 
قالت  اأو كما  املتوا�صلة« )�ص82(.  ال�صكر  االآن حالة من  يعي�ص  م�صى، 
الليت وهي تبكي: »هراء، الثورة ماتت. الثورة انتهت. مل تعد هناك ثورة 
وال اأّي �صيء من العلم االأحمر، اأفريقيا عبودية لل�صود يف النهار، ويف الليل 
بغي للرجال البي�ص الذين يركبون ن�صائها وينهبون ثرواتها« )�ص)10( اأو 
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كما اأعلن اآدم يف ذروة �صكره »الثورة خراء. . ال وجود لثورة وال اأّي �صيء 
من هذه ال�صخافات »)�ص107(. 

الليت  اأخربته  واالإحباط  بالياأ�ص  ي�صاب  اأن  البطل  كاد  اأن  وبعد 
اأحمد  اأما  �صامل،  منهم هو جرب  العراقيِّني غري واحد  الثوارا  يبق من  اأّنه مل 
�صعيد ومي�صون فقد هاجرا اإىل اأوروبا )�ص111( وجنح اأخرياً يف االلتقاء 
بواحد من اولئك الثوار العراقيِّني الذين كان يبحث عنهم وهو جرب �صامل 
الثوري  ببع�ص كربيائه  يحتفظ  الذي وجده مهمومًا ومتهالكًا، وان كان 
م له بع�ص املعلومات  )�ص112( وبعد �صعوبات وافق جرب �صامل على اأْن يقدِّ
حقيقية  وثيقة  اأّنها  على  الراوي  يقّدمها  والتي  لة  امل�صجِّ يف  لها  �صجَّ التي 
ق الطبيعة الوثائقية امليتا�رسدية للرواية من  العالقة له ب�صياغتها، وهو ما يعمِّ
�صامل  جرب  يبداأ  حيث  واالعرتافات  والوثائق  املخطوطات  توظيف  خالل 

ب�رسد تفا�صيل حياته حتت عنوان فرعي هو«اعرتاف« )�ص)11(. 

يف هذا ال�رسد يتحّول جرب �صامل اإىل �صارد رئي�صي مبا�رس يف �رسد من 
بدور  مكتفيا  الظل  يف  قابعا  الرئي�صي  الراوي  يظّل  بينما  االوىل  الدرجة 
ي�صتغرق  والذي  �صوتيًا  ل  امل�صجَّ االعرتاف  هذا  نهاية  ومنتظراً  له  املروّي 

اأكرث من ع�رسين �صفحة. 

ويف الواقع كانت �صهادة جرب �صامل اأحد رموز الثورة يف اأفريقيا مليئة 
باخليبة واملرارة واحلزن. فهو يرى باأنه قد خدع وباأن »الثورة ماخور مظلم 
ال�صورة  باأنَّ  واعرتف  )�ص)11(.  منه«  نخرج  كيف  نعرف  ومل  دخلنا 
التي كان ينقلها عن الثورة والثوريِّني والتي ن�رستها يف ال�صحف واملجالت 

العربية مل تكن �صادقة. 

مرير  رثاء  هي  الذئاب«  وراء  »الرك�ص  روايــة  اأّن  القول  وميكن 
و�رسابيتها.  وطوباويتها  وف�صلها  والإخفاقاتها  الثالث  العامل  يف  للثورة 
ورمبا ميثِّل التلخي�ص احلزين ل�صريورة الثورة يف العامل الثالث خال�صة هذا 
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الوعي ال�صقي الذي تك�صف عنه روؤيا املوؤلِّف للعامل: »تبتلي-الدول اأّواًل 
الكولونيايل،  نري احلكم  النا�ص من  لتخلِّ�ص  الثورة  تاأتي  ثم  بالكولونيالية، 
لكن الثورة يقودها دكتاتوريون يعيدون ال�صيا�صة الكولونيالية ب�صورة اأب�صع 
من ال�صابق، وهكذا تبداأ االن�صقاقات ويتّم اإجها�ص الثورة. ولكن االأمرال 
ينتهي عند هذا احلد، بل تبتلي البالد باحلروب االأهلية والفو�صى«)�ص)7(. 

يبدو  كان  الذي  وال�صحفي  الــراوي  البطل،  اأّن  جند  النهاية  ويف 
متدفِّقًا ومتاألقًا وواثقًا يف بداية ال�رسد قد حتّول اإىل اأنوذج حلطام الثوري 
املْحَبط يف مرحلة مابعد الثورة. فبعد اأن كان ي�صعر وهو يتجّول يف اأنحاء 
اأفريقيا واإثيوبيا بنف�صه مثل قائد ثوري –رمبا جيفارا اأو نبي راح يعرتف، يف 
حلظة �صعف، باأّنه قد قام بتزوير احلقائق يف التقرير الذي قّدمه اإىل الوكالة 
ال�صحفّية االأمريكية عندما زعم باأّنه قد التقى باأحمد �صعيد ومي�صون عبد 
ر باأنَّ كل �صيء قابل لالختالق  اهلل وكاأنه قد فقد براءته و�صدقه وهو يكرِّ
من  يكون حواراً  اأن  فيفي  االأخري مع �صديقته  والتلفيق حتى كاد حواره 
طرف واحد ينثال مثل مونولوج طويل اأو مناجاة حزينة اأو مثل بكائّية يف 

مقربة. 

التي  املجاورة  تعتمد  ب�رسية  مبفارقة  هذه  روايته  املوؤلِّف  يختتم 
اأْين�صتاين يف اأفالمه تعيد ال�رسد اإىل بداياته، حيث يعود اإىل �صقته  اعتمدها 
بعد اأن قّدم جزءاً من تقريره اإىل الوكالة ليجد اأّن اأ�رسته االأمريكية كانت قد 
هي احلرب  اأعجبت ب�صورة له يقف فيها مع ع�رسين امراأة وطفال من م�صوَّ
حمطة  كانت  بينما  ال�صالة  جدار  على  وو�صعها  تاأطريها  وقّررت  االأهلية 
الفوك�ص نيوز نعر�ص �صوقًا يف بغداد يت�صاعد الدخان منه، وجمموعة من 
اال�صخا�ص يرمون اجلثث املحرتقة وامللفوفة بالبطانيات يف �صيارات بيك 

اب مثل نفاية)�ص169-168(. 
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ال�صك اأّن الرواية جنحت يف اأْن تطرح الكثري من االأ�صئلة واالإ�صكاليات 
يف  ومو�صوعيًا  من�صفًا  بدر  علي  الروائي  كان  هل  ياترى  ولكن  دة  املعقَّ
روؤيته ال�صوداوية القامتة مل�صائر الثورة يف العامل الثالث، وهل يتعنّي علينا اأْن 
نكتفي بالوقوف عند منحى »الوعي القائم« فقط دون ان نتق�صى املالمح 
اجلينية »للوعي املمكن« عند �صياغة املنظور الروائي و»روؤيا العامل«بتعبري 
لو�صيان غولدمان، وماهو اأهم هل يتعنّي على اأبطال روايتنا – على االأقّل 
–ان ينزعوا من روؤو�صهم واإىل االأبد حلم العدالة واحلرية والتغيري وين�صاعوا 

لن�صيحة �صّيدة احلانة التي قّدمتها اإىل جلجام�ص يف نهاية رحلته:   

اإىل اأين ت�صعى يا جلجام�ص ؟

اإّن احلياة التي تبغي لن جتّد

فليكن كر�صك مليئًا 

وكن فرحًا مبتهجًا نهاراً دائمًا

واأقم االأفراح وارق�ص والعب م�صاء

واجعل ثيابك نظيفة  

واغ�صل راأ�صك وا�صتحًم زاهيًا

دلِّل �صغريك وافرح باملاء

فهذا هو ن�صيب زوجتك

يا جلجام�ص اإىل اأين اأنت؟ الب�رسية

لن جتد قط احلياة التي تن�صد  ثائراً؟

فاالآلهة عندما خلقوا الب�رس 

كتبوا عليهم املوت واحتفظوا باخللود لهم 
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يا جلجام�ص دع معدتك تكون ممتلئة  

وان�رسح ليل نهار

بطل  بناء  عملية  على  الرتكيز  اإىل  وا�صح  هو  كما  بدر  علي  يعمد 
االأ�صا�صي  باجلهد  ي�صطلع  الذي  وهو  احلدث  وم�صارك يف  فاعل  مركزي 
    autodiegetic يف ال�رسد، يف �رسد داخلي ميكن اأْن يو�صف بال�رسد الذاتي
اأو  الرئي�صة  ال�صخ�صية  الراوي هو  مب�صطلحات جريالد برن�ص حني يكون 
   homodiegetic احلكي  متجان�ص  بال�رسد  اأحيانًا  ي�صّمى  ما  وهو  البطل، 
الأّن الراوي عادة ما يكون حا�رساً ك�صخ�صية فاعلة يف احلكاية ولي�ص جمّرد 
مراقب خارجي اأو راٍو �صمني، يرتك بينه وبني االأحداث الروائية م�صافة. 
ميكن  بل  نف�صه.  باحلدث  الراوي  البطل  وا�صتباك  امل�صافة  تال�صي  جند  هنا 
القول اإّن هذا البطل الذي خّطط له الن ويعّد تقريراً عن �صخ�صيات ثوريّة 
يف اأفريقيا، قد اأ�صبح هو البطل احلقيقي، بو�صفه مركزا لالحداث، ولي�ص 
بو�صفه جمّرد �صارد الأحداث اأخرى تقع لغريه. اي ان ال�رسد هنا يتّم كما 
يرى جريار جينيت يف �رسد من الدرجة االأوىل ولي�ص يف �رسد من الدرجة 
هي  التي  الرواية  يف  ال�رسدية  التبئريات  بحقيقة  اأي�صًا  يرتبط  وهذا  الثانية. 
بحيث  االآخرين  وحكاية  حكايته  ا  البطل  يروي  حيث  داخلية  تبئريات 
تكون معلوماته بقدر ماتعرفه ال�صخ�صية الق�ص�صية، وهو الطرازالذي يطلق 
)الروؤية  اآخرين هما  مقابل نطني  )الروؤية مع( يف  )بويون( م�صطلح  عليه 
مّما تعرف ال�صخ�صية و)الروؤية من  اأكرث  الراوي  من اخللف( عندما يعرف 

اخلارج( عندما يعرف ال�صارد اأقل مما تعرفه ال�صخ�صية. 

التحّوالت  من  �صل�صلة  عن  الراوي  البطل  �صخ�صّية  تك�صف  وبهذا 
النقد  يف  ي�صّمى  ملا  اأنوذجًا  بحق  في�صبح  والتجربة،  واملواقع  الروؤيا  يف 
�صخ�صيات  مقابل  يف   round character النامية  بال�صخ�صية  الروائي 
واإذا   flat character روؤياها  اأو  تغرّيات  عن  تك�صف  ال  وم�صطحة  ثابتة 
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ما كان �صوت الراوي narrator  هو ال�صوت املهيمن يف ال�رسد فالميكن 
اأي�صًا  ان نهمل ح�صور املروي له narrate  يف الرواية الذي كان حا�رساً 
ه خطابه اإىل مروي  ب�صورة مك�صوفة اأو م�صترتة. اإذ وجدنا اأّن الراوي يوجِّ
 ،implied reader ايكو   امربتوا  بتعبري  �صمني  قارىء  اإىل  اأو  �صمني  له 
الأّن طبيعة ال�رسد ال ميكن اأْن تكون يف هذه الرواية على م�صتوى املونولوغ 
وكاأنه  الراوي  هذا  لنا  يبدو  بل  واالرتدادات،  اال�صتذكارات  اأو  الداخلي 
به  يخاطب  الذي  املقطع  هذا  ذلك يف  كما جند  م�صموع  ب�صوت  يتكّلم 

جمعًا من املروّي لهم:

»وعلّي اأن اأخربكم اأي�صًا طاملا اأين اأتكّلم عن املواقع، و�صيخطر على 
بالكم على الدوام اأين جئت من ال�رسق االأو�صط، ومن العراق حتديدا«...  
اأبداً« )�ص18(  اأوالدي ال عالقة لهم بال�رسق االأو�صط  اإّن  »واأقول لكم: 
وميكن اأن ننظر اإىل ال�رسد الذي قّدمه له جرب �صامل اأحد الثوريِّني العراقيِّني 
الثالثة الذي بقي يف اأفريقيا والذي ا�صتغرق ع�رسين �صفحة بو�صفه �رسداً 
من الدرجة االأوىل يتحّول فيه البطل اإىل مروّي له، كما جند البطل ي�صغل 
موقع املروّي له يف اأحاديث واعرتافات ال�صخ�صيات الروائية، لكّننا وجدنا 
يف النهاية ا�صمحالل لغة احلوار وهام�صّية دور املروّي له، كما جتّلى ذلك 
يف ال�صفحات االأخرية من الرواية والتي كان يتحّدث فيها البطل املحبط 
اإىل �صديقته البولونية فيفي. فقد انقطعت لغة احلوار مع االآخر وت�صّخمت 
وجهة  اأو  اأفعاله  وردود  له  املروّي  يعنيه  يكن  مل  الذي  الرواي  نرج�صية 
نظره، حتى خّيل يل اأّن �صخ�صية فيفي مل تكن �صوى اخرتاع ورقي لي�ص اإاّل 

اخرتاعه الروائي ليكون جمّرد اأداة ت�صجيل لتفّوهات البطل املركزي. 

لرواياته  كتابته  كيفية  عن  بدر  علي  الروائي  يل  ك�صف  مّرة  ذات 
درا�صة عن  كتابة  يعتزم  كان   باأنه  قال  �صارتر( حيث  لروايته)بابا  وحتديدا 
الوجودية يف العراق، واأّنه جمع فعاًل جمموعة كبرية من احلقائق واالأفكار 
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هذه  ل  يحوِّ اأْن  قّرر  االأخرية  اللحظة  يف  لكّنه  الوجودّية  عن  والدرا�صات 
الدرا�صة اإىل رواية فكانت رواية )بابا �صارتر(. ترى هل يعني ذلك بب�صاطة 
thesis novel  مبعنى  ان اغلب روايات علي بدر هي روايات اطروحة 
اأنها تن�صغل بق�صّية فكرّية مركزية حتاول اإ�صاءتها اأو تاأكيدها واأحيانًا نفيها؟ 
وهل ميكن اأْن ي�صدق ذلك اإىل حد ما على رواية )الرك�ص وراء الذئاب(؟ 
وهل اأّن املوؤّلف عندما بداأ يجمع كل هذه احلقائق عن الثورات يف بلدان 
الثورات،  هذه  اخفاق  �صبب  عن  معّينة  حقائق  د  ليوؤكِّ رمّبا  الثالث  العامل 
وهو اأمر غري بعيد عن منطلقات رواية االأطروحة. لكّننا يجب اأْن نقر باأن 
الروائي علي بدر كان بارعا يف توظيف عنا�رس التخييل الروائي للخروج 
من هذه االأطر املحّددة �صلفًا لرواية )االأطروحة( من خالل اإك�صاب االأجواء 
الروائية بنية �رسدية تخييلية تبتعد اإىل حدٍّ كبري عن الوثائقية وعن ميكانيكية 
�صخ�صّيات واأفعال رواية االأطروحة وهو ما يدفعني للتاأّمل يف الت�صابه املثري 

بني جتربة علي بدر وجتربة الروائي الربازيلي باولو كويلهو. 

د  يوؤكِّ الذئاب(  وراء  )الرك�ص  روايته  خالل  من  بدر  علي  الروائي 
ح�صوره القوي يف الرواية العراقية والعربية بو�صفه �صاحب مدر�صة خا�صة 

يف الكتابة الروائية �صيكون لها �صاأن خا�ص يف عامل الرواية. 



117

ما مل تقله الرواية: حياة بني املطرفة وال�صندان 

القا�ّص العراقي �صاكر االأنباري من الروائيِّني العراقّيني القالئل الذين 
عا�صوا يف املنفى عقوداً عديدة من دون ان متحو ذاكرتهم التفا�صيل اليومّية 
الدقيقة للحياة ولل�صلوك االإن�صاين يف املجتمع العراقي. ورمبا كان املنفى هو 
املبعرثة والتي  الذاكرة  االأكرب ال�صرتجاع ومللمة خيوط  االإجتماعي  احلافز 

تكاد تكون املنت ال�رسدي ملعظم اأعمال املوؤلف الق�ص�صية والروائية.     

تتحرك  تظّل  والب�رسية  والزمانية  املكانية  اال�صرتجاعات  هذه  لكن 
�صمن �صطح �رسدي معا�ص، ويومي ومعا�رس، مبعنى اأّن ن�صيج التجربة احلّي 
واحلا�رس زمنيا هو املهيمن زمنيًا وهو ال�صبكة التي ي�صطاد بها املوؤلِّف من 
خالل عني يقظة تقتن�ص املرئيات وذاكرة ت�صتغور طبقات تواريخ املا�صي  
نات الع�صّية على االإم�صاك  يف بنية �رسدية  د هذه املكوِّ املتتالية وروؤيا توحِّ
هًا وموقفًا اإن�صانّيًا وح�صارّيًا وفردّيًا، وت�صعد اإىل  دالة متنح اأعماله معنى مموَّ
االأعلى خالل ذلك ت�صّكالت هوّية �رسدية لل�صخ�صّيات الروائية الق�ص�صّية 
ولالأمكنة التي تتجّلى ب�رسيًا وم�صهدّيًا بفعل ا�صتنطاق الذاكرة لها. وهذه 
االآليات ال�رسدية كما يبدو هي التي يعتمدها املوؤلِّف يف رواية �صابقة له هي 
» ليايل الكاكا« ال�صادرة يف 2002. ولعّل رواية �صاكر االأنباري االأخرية 
امل�صتوى  هذا  على  اأنــوذج  هي    2007 العام  ال�صادرة  �صعيدة«  »بالد 
�صقوط  بعد  ما  لعراق  اليومي  ال�رسدي. فهي مزيج من احلا�رس  اللعب  من 
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الدكتاتوريّة وهيمنة االحتالل، وتفا�صيل املا�صي البعيد امل�صتعادة يف ذاكرة 
اأبطاله و�صخ�صّياته الروائية. 

للن�ص  االأوىل  العتبة  منذ  املفارقة  عن�رس  توظيف  اإىل  املوؤلِّف  ويعمد 
قامتة  �صبه  �صورة  هو  الروائي  فالن�ّص  �صعيدة«.  »بالد  العنوان  يف  املتمثِّل 
الذي  الزلزال  �صنوات من عمر  اربع  يقرب من  ما  للعراق خالل  ودمويّة 
املن�صوج  اليومي  بالواقع  له  العراقي، وال �صلة  االإجتماعي  الن�صيج  �رسب 
ثنائية  ا�صتثمار  خالل  من  هذه  لعبته  يلعب  اأن  اأراد  املوؤلِّف  لكن  مبرارة. 
االآخر  الوجه  اإىل  اأو  مغيَّب،  هو  ما  اإىل  يومىء  وكاأّنه  والغياب،  احل�صور 
للواقع العراقي الراهن، وهكذا فبداًل من اأن يقول »بالد حزينة« مثال طرح 
عيِّنة ن�صّية م�صادة هي غائبة راهنا » بالد �صعيدة« لكّنها رمبا م�صمرة وقد 

تلوح يف اآخر النفق. 

الذلتية  ال�صرية  ا�صتثمار خزين  على  تنه�ص  اأخرى  ب�صورة  والرواية 
ع مبهارة  ية. فاملوؤلِّف وزَّ هة ومت�صظِّ للموؤلِّف، لكّنها �صرية ذاتية ماكرة مموَّ
نات �صريته الذاتية على �صخ�صياته الروائية: كل �صخ�صية حتمل جانبًا  مكوِّ
من خزين جتربتة. فاأبناء احلاج ح�صني االربعة: حممد و�صعيد وكمال  وعلي 
البطل املركزي   ال�صرية واأبعادها:حممد  يكادون ان يقت�صموا تفا�صيل هذه 
بلدته  ويف  العراق  يف  مقيم  الروائي  للفعل  الرئي�صي  وال�صارد  الرواية  يف 
الرمادي   مدينة  من  قريبًا  االأنبار  حمافظة  يف  تقع  التي  احلام�صّية  الوادعة 
ومدينة الفلوجة، وهي حتاذي اخلط الدويل املو�صل اإىل دم�صق  غربًا، كما 
ال�صاهد احلّي  ال�صارد هو  الفرات. وهذا  اإحدى �صفاف نهر  تتكىء على 
اأّن  اأ�رسة املوؤلِّف ذاتها( كما  التي عا�صتها ا�رسته )وهي وثائقّيًا  املاأ�صاة  على 
بط�ص  من  هربًا  الهجرة  اإىل  اأ�صطر  الذي  العلماين،  املهاجر،  االبن  �صعيد 
النظام الدكتاتوري الذي كان يّتهمه بال�صيوعّية هو الوجه االآخر الرئي�ص، 
رمّبا الفكري واالإيديولوجي لهذه ال�صرية الذاتية، كما ان كمال املقيم يف 
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بلدته يحمل الوجه االآخر للهواج�ص التي حتملها هذه ال�صرية. وميثِّل علي، 
االبن املقيم يف الرمادي، واملتعاطف مع التغرّيات وب�صكل خا�ص مع زوال 
د العمق اخلفي املرتجرج من وعي ال�صريةالذاتية.  كابو�ص نظام ظامل يج�صِّ
اأحيانًا عاجزة  نف�صها  فظيعًا، وهي جتد  كابو�صًا  تعي�ص  الرواية  �صخ�صيات 
كان  ومبا  الدموي.  كابو�صها  من  وللخروج  الإ�صكاليتها  حّل  اإيجاد  عن 
بطل الرواية و�صاردها االبن حممد موفَّقًا اإىل حدٍّ كبري عندما قال اأكرث من 
مرة »اأننا واقعون بني املطرقة وال�صندان( )�ص 17( بني مطرقة املنّظمات 
ميكن  وبذا  الدولة.  وغياب  االحتالل  قوى  و�صندان  واالإرهابية  امل�صّلحة 
القول اأّن اأ�رسة احلاج ح�صني هي �صورة م�صّغرة واأنوذجية للتنوع الفكري 
عن  م�صّغرة  كناية  هي  احلام�صية  بلدة  اأّن  كما  العراقي،  املجتمع  داخل 
العراق ذاته، واإن كنت اأمتنى اأن يلتقط املوؤلِّف ناذج روائية اأخرى تنتمي 
ق  اإىل اجتاهات اأخرى قد تكون مغايرة لكّنها توؤ�رس للتنّوع الروؤيوي وتعمِّ
الثقافة  تاريخ  �صتدخل  رمبا  �صعيدة«  »بالد  الرواية.  يف  البوليفونية  النزعة 
العراقية بو�صفها واحدة من االعمال الروائية القليلة التي تناولت تفا�صيل 

الواقع االجتماعي وال�صيا�صي والثقايف يف عراق ما بعد الدكتاتورية. 

د هو         واأهّميتها تتاأّتى من كونها تتَّخذ من ف�صاء �صاخن ومعقَّ
حمافظة االأنبار وبلدة احلام�صية بالذات والتي كانت من البوؤر ال�صاخنة اأمنيا  
اأبنائها.  ل�صيطرة اجلماعات االإرهابية على حياتها وم�صائر  و�صيا�صّيًا نظراً 
يتمثَّل  مركزي  روائي  فعل  حول  تتمحور  اأن  الروائية  االأحداث  وتكاد 
يف اجلرمية الب�صعة التي قامت بها القّوات االمريكية بق�صف اأحد البيوت 
االآمنة الربيئة من اجلو مّما اأّدى اإىل مقتل الع�رسات بينهم اأغلب اأ�رسة احلاج 
فاالأ�رسة  واحد.  اآن  واالرهابيني يف  االحتالل  �صحية  كانوا  الذين  ح�صني 
هذه  )واحلادثة هذه هي واقعّية ووثائقية اأحاقت باأ�رسة املوؤلِّف ذاته منت�صف 
العام 2005( من االأ�رس التي ابتهجت ب�صقوط الدكتاتورية واأقامت االأفراح 
والوالئم بتلك املنا�صبة وظّلت بعيدة عن التوّرط يف اأعمال العنف والنهب 
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واالإرهاب، لكّنها مع ذلك مل ت�صلم من الكارثة و�صحقت بني » املطرقة 
يه  ي�صظِّ بل  واحدة،  دفعة  الفعل  هذا  لنا  م  يقدِّ ال  والروائي  وال�صندان«|. 
ويقّدمه  تدريجّيًا وعلى مراحل ال من خالل حركة خطّية للزمن واحلدث 
بل من خالل �صل�صلة من اال�صرتجاعات )فال�ص باك( بداأت رمبا على �صكل 
ت�رسيب تنبوؤّي اأو ا�صتباق �رسدي يطّل علينا منذ ال�صفحة االوىل من الرواية 
الرواية املركزي حممد عندما  لبطل  �صة وال�صبابية  امل�صوَّ الذاكرة  من خالل 

ي�صري اإىل تلك احلادثة الغام�صة:

   » ل�صت جائعًا، ورغبةاالأكل تال�صت منذ احلادث، كان كّل ما 
ارغبه هو الهدوء«)�ص5(

ويكون هذا اال�صتباق  مبثابة عن�رس الت�صويق وال�صّد والتوّقع بالن�صبة 
االأجزاء  يف  اإاّل  للماأ�صاة  الكاملة  التفا�صيل  اليعرف  الذي  اليقظ  للقارىء 
االأبطاء  اآليات  من  ماكرة  �صل�صلة  خالل  من  تقريبا  الرواية  من  االأخــرية 

ال�رسدي. 

�صخ�صيَّة  رة على  املدمِّ نتائجه  اأواًل من خالل  لنا  يقّدم  ذاته  احلدث 
اأ�رسة  داخل  ة  الروائية وخا�صّ ال�صخ�صيات  بقّية  وعلى  اأ�صا�صًا  البطل حممد 
الهلو�صة  من  حالة  يف  و�صاردها  الرواية  بطل  لنا  يبدو  اإذ  ح�صني  احلاج 
نفهم  ال  �صدمة  من  وعيه  ا�صتعادة  يحاول  وهو  الوعي  وفقدان  والذهول 
�صدمة  حتت  وقع  قد  البطل  اأّن  تدريجّيًا  ونكت�صف  تفا�صيلها.  البداية  يف 
انفعالية كبرية جعلته يتاأرجح بني املوت واحلياة لبع�ص الوقت وبني الوعي 

والالوعي، ورمبا بني العقل واجلنون. 

فالبطل ي�صعر بحالة انف�صام كامل، وانف�صال عن احلياة وعّما يجري 
حوله فقد كان يبدوا ذئبيا يف �صلوكه وكوابي�صه وتال�صت لديه رغبة االأكل 
وا�رسته  اأطفاله  خماوف  يثري  �صلوكه  وبداأ  ملياء  زوجته  مع  اجلن�ص  وممار�صة 



121

الليل عندما  الذين كانوا ي�صتيقظون على �صوت عواء ذئبي عند منت�صف 
يهّب االأب من نومه فزعًا من كابو�ص موؤرق:

�صيئًا ما  براأ�صي دون رحمة، وخلخل        »لقد ع�صف االنفجار 
اأريد اأن اأعي�ص كما كنت يف  اأْن اأ�صبح جمنونًا.  اأريد  يف ن�صيج دماغي. ال 

ال�صابق. « )�ص6( 

      ويظّل احلدث غائبا وحماال اإىل امل�صتقبل، لكن نتائجه النف�صّية 
واالجتماعية هي التي تلقي بظاللها على احلا�رس. وهذه اإ�صارة اإىل الفعل 
للن�صيج  الظاهر  ال�صطح  اأحداث احلا�رس هي  تظّل  املرجاأ، حيث  املركزي 
البطل  اأعماق  ا�صتغوار  خالل  من  تدريجّيًا  �صيطّل  الفعل  وهذا  الروائي. 
ونب�صه البطىء  يف املدفون واملن�صي واملرعب معا. ورمبا تذّكرنا اأزمة البطل 
هنا باأزمة بطل فوؤاد التكريل يف روايته الق�صرية«الال�صوؤال والالجواب«: 
هذا البطل الذي هر�صته ظروف الواقع والعي�ص حتت ظّل ح�صار الت�صعينات 
والدكتاتورية الفا�صية يف ثمانيات وت�صعينات القرن املا�صي. وميكن القول 
التي تتفّرع منها بقية  البنية االإطارية  ان �رسد تفا�صيل احلادثة املروعة ميثِّل 
االأحداث. وهذا يك�صف لنا اأّن احلدث الدموي هو جزء من ذاكرة املا�صي 
املرَجاأ، واأّن ال�صطح ال�رسدي يتحّرك من حا�رس اآخر، حا�رس ما بعد احلادثة 
الرئي�صي حممد وهو وعي م�صتَّت  البطل  لنا من خالل وعي  يقّدم  والذي 
ت�صري  الزمان  حركة  يجعل  االأمر  وهذا  كبري.  حد  اإىل  وع�صابي  ى  وم�صظَّ
احلا�رس، وهكذا  اإىل  عودة  ثم  املا�صي  وا�صرتجاعات  احلا�رس  بني  بتناوب 
مها يف الغالب �صل�صلة من مونولوغات  يف �صل�صلة من االرجاعات التي تنظِّ
النهاية عندما يتحّرك  اأْن تنحّل هذه االزدواجية يف  اإىل  الراوي املركزي، 
املا�صي هذه املرة بطريقة خطية، بعيدا عن �صطوة املا�صي، لي�صل اإىل م�صارف 
م�صتقبل يومىء باخلروج من النفق املظلم وعودة احلياة تدريجّيًا اإىل البلدة 
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التي ان�صحب منها امل�صلَّحون الذين يطلق عليهم �صفة »املجاهدين« متا�صيًا 
مع ما هو متعارف عليه بني اأبناء البلدة خوفًا من بط�صهم. 

ويجدر بنا االنتباه هنا اإىل ان الرواية تركز على حتليل احلالة النف�صية 
لبطلها حممد والتعرف على جذور ازمتة بعد االنفجار، والذي يكت�صف 
مما  ما،  �صظية  وجود  من  يخلو  كان  راأ�صه  ان  دقيقة  طبية  فحو�صات  بعد 
دفعه ودفع الدكتور ذاكر اإىل و�صف ازمتة بانها معاناة من »�صظية نف�صية« 
اأو »�صظية معنوية« وقد ادرك البطل ذلك عندما قال: »ال�صظية امللعونة ال 
مل  اأخرى  لكّننا، من جهة  بل يف روحي«. )�ص180(  راأ�صي  ت�صتقر يف 
االنثياالت  اأو  ال�رسد  م�صتوى  على  ال�صيكولوجية  ال�صظية  لهذه  جتّليًا  جند 
ووعي.  وعقالنية  مبنطقية  فة  املوظَّ اللغوية  والرتابطات  واال�صتذكارات 
وكان يفرت�ص اأْن تتماهى اللغة  وال�صياغات واالأفكار مع حالة اال�صطراب 
النف�صي على وفق ما يذهب  اإليه جاك الكان الذي يرى اأّن من الطبيعي اأن 
املر�ص  اأو  بالهلو�صة  امل�صاب  لغة  واملدلول يف  الدال  بني  انف�صال  يحدث 
النف�صي فيجيء خطابه مفتقدا اإىل الرتابط والتجان�ص ويفتقد يف الغالب اإىل 
اأّي معنى منطقي حمّدد. وال �صّك اأّن الرواية تنحو يف بع�ص م�صاهدها، بف�صل 
الرتكيز على االأزمة ال�صيكولوجية للبطل، اإىل ان تكون رواية �صيكولوجّية، 
لكن ذلك مل يتحّقق كلِّيًا ب�صبب هيمنة اللغة العقالنية واملنطقية على ال�رسد 

وا�صتنطاق م�صتويات الالوعي املختلفة يف الرواية. 

يتجاوز  اأْن  ا�صتطاع  قد  الرواية  موؤلف  اأّن  اإىل  االنتباه  من  بّد  وال 
احلاجز النف�صي للماأ�صاة واأْن يتعامل مع احلدث مبو�صوعّية وجتّرد واأ�صقط 
املتوقَّعة  وامليلودرامية   sentimentalism املفرطة  العاطفية  العنا�رس  كّل 
باأ�رسته. وكان  بالن�صبة لروائي يكتب عن ماأ�صاة بحجم الدمار الذي حلق 
الروائي يف كّل ذاته ملتزما اإىل حّد كبري ب�رسوط الكتابة ال�رسدية احلديثة، 
على الرغم من اجلوهر الوثائقي الن�صبي وال�صريي )االوتوبيوغرايف( الذي 
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م�صتمّدة من  �رسدية  تقنيات  على  املوؤلِّف  اعتمد  فقد  الرواية.  عليه  تتَّكىء 
التلخي�صية،  اأو  املبا�رسة  التقريرية  االأ�صاليب  وجتنَّب  الذاتي  ال�رسد  اآليات 
تقدمي  اإىل  وا�صتدراجها  الروائية  ال�صخ�صيات  اأعماق  ا�صتنطاق  خالل  من 
بناء  وتعيد  الو�صف  �ص  توؤ�صِّ عفوية  فيو�صات  اأو  �صهادات  و  اعرتافات 
دة االأ�صوات تفيد  ة  من خالل خلق رواية متعدِّ امل�صهد بطريقة درامية معربِّ
اإىل درجة كبرية من تعّدد ال�صمائر ال�رسدية. واملوؤلّف كان دقيقًا يف توقيتاته 
لالأحداث الروائية، والأ�صماء ال�صخ�صيات الروائية التي ظلَّت مرجاأة اإىل اأن 
راحت تتك�ّصف من خالل حوارات ال�صخ�صّية الروائية ولي�ص من خالل 
اإىل  اإْذ ظّل املوؤلِّف يخفي علينا ا�صم بطل الرواية  العليم.  الراوي  تعليقات 
ه: »حممد اأِفْق، نادت اأمي وهي تقف يف  ان تعرفنا عليه من خالل نداء اأمِّ

مدخل ال�صالون« )�ص)1(. 

كما بقي تاريخ االحداث الروائية جمهواًل، وحتديدا جرمية الق�صف 
ّي الذي قامت به قوات االحتالل ملنزل احلاج ح�صني يف بلدة اخلال�ص،  اجلوِّ
يف  ال�صحايا  قبور  على  ال�صاهدة  قراءة  خالل  من  االإعالن  هذا  جاء  وقد 
نهاية الرواية تقريبا: »هنا يرقد �صهداء الق�صف االأمريكي بتاريخ 11-2-
اإطار  يف  الروائي  احلدث  لو�صع  مهّم  تاريخ  وهو  )�ص178(،   »2005

 . تاأريخي وظريف معنيَّ

قد تخلو الرواية من م�صتويات جتريبية اأو عجائبية وقد ُتتََّهم اأحيانًا 
واقعية  ولي�صت  حديثة  واقعية  بالتاأكيد  لكّنها  الواقعية،  يف  باالإ�رساف 
وجتارب  اأولّية  مواد  على  اعتمادها  من  الرغم  على  وثائقّية  اأو  ت�صجيلّية 

اإن�صانية وحوادث �صيا�صية ميكن اأن تو�صف بالوثائقية اأو الت�صجيلية. 

رواية �صاكر االأنباري »بالد �صعيدة« مكتوبة بنف�ص واحد ومتوا�صل 
فيها  حقيقي  التقطيع  واحــدة  نحوية  جملة  اأو  طويل  منولوج  وكاأّنها 
لولبية  حركة  يف  تتنا�صل  واالأحداث  فيها  مكانية  اأو  زمانية  والمتف�صالت 
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ق�صمني  اإىل  الرواية  بتق�صيم  املوؤلِّف  لقيام  مربراً  اأجد  مل  ولذا  مت�صاعدة، 
يف  الثاين  الق�صم  وينتهي   )118 )�ص  يف  االول  الق�صم  ينتهي  مرقَّمني 
)�ص189( اأي يف نهاية الرواية، اإذ ال فارق زماين اأو مكاين اأو نوعي بني 

الِق�ْصمني. 

ميكن القول بكّل طماأنينة اأّن رواية )بالد �صعيدة( متثِّل انحيازاً للحياة 
النف�صي. ويبدو  االنك�صار  اإىل حالة  للموت والعنف واال�صت�صالم  ورف�صًا 
�صد  )ثقافة  لكتابه  ماته  مقدِّ اإحدى  يف  حتّدث  عندما  االأنباري  �صاكر  اأّن 
الكتابة  اإ�صكالّيات  عن  احلرب( 2007  مابعد  عراق  على  العنف:اطاللة 
الق�ص�صّية يف فرتة مابعد الدكتاتورية كان يعني ذلك جيدا. اذ كتب يقول:

»اإن ق�ص�ص هذه املرحلة هي عيِّنة تدّل على موا�صلة لالإبداع وعلى 
حماولة االنحياز للحياة« )�ص257(. 

حقًا متّثل رواية �صاكر االأنباري »بالد �صعيدة« انحيازا حاراً للحياة. 
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ي الثيمة املركزيَّة الرواية وت�صظِّ

ميكن اأن نعّد رواية املنعطف » للقا�ص الروائي العراقي جميد حنون 
مبثابة اليغوريا  allegory ترميزّية �صيا�صّية واأخالقّية عن النظام الدكتاتوري 
بخياراتهم  احلائط  عر�ص  �صاربًا  االآخرين  م�صائر  ر  يقرِّ الذي  الفردي 
ووجهات نظرهم يف ق�صايا م�صرييّة مت�ّص حياتهم وم�صتقبلهم وم�صريهم. 
 2001 العام  ن�رسها  اأن  للقا�ص  �صبق  التي  الرواية  هذه  اإّن  الوا�صح  ومن 
ال�صابق كانت متثِّل ف�صحًا  الدكتاتوري  النظام  على نطاق حمدود يف زمن 
�صجاعا ل�صيا�صة احلاكم الدكتاتوري اآنذاك من خالل الرتميز االأليغوري له 
الذين يحلمون  امل�صافرين  يقّل جمموعة من  الذي  ال�صّيارة  �صائق  ب�صخ�صّية 
رنا  بالو�صول اإىل مدينة خيالية فا�صلة هي مدينة �رس مارا ومدينة �رسمارا تذكِّ
اإبراهيم  اأبطال  من  الكثري  يق�صدها  التي  الفا�صلة  اخليالية  »واو«  مبدينة 
الكوين يف ترحالهم عرب ال�صحراء اأو مبدينة دملون يف امليثولوجية ال�صومرية 
ومثلما تظل مدينة  »واو« جمّرد مدينة حلمية اأو على حّد تعبري اأحد حكماء 
ال�صحراء »واو« تقع يف دواخلنا »كذلك تظّل �رسمارا، التي يتنا�ص ا�صمها 
التحقيق حيث  �صامراء، حلمًا م�صتحيل  اأو  راأى«  ا�صم مدينة »�رس من  مع 
كّل  قا�صديها  �صُتن�صي  التي  الفا�صلة  املدينة  هذه  عن  البحث  جتربة  تخفق 
معاناة احلياة وظروفها وما�صي احلروب التي عا�صوها ونكت�صف اإن ال�صبب 
االأ�صا�صي لف�صل هذا احللم العراقي يعود اإىل ا�صتهتار ال�صائق وطي�صه وجنونه 

وبامل�صطلح ال�صيا�صي دكتاتوريّته وفردّيته. 
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ية مت�صاعدة  وتبدو الرواية للوهلة االأوىل كاأّنها ذات روؤيا �رسدية خطِّ
يتحّرك فيها الزمن الروائي من نقطة معّينة هي انطالق رحلة امل�صافرين نحو 
التي  الرتاجيدية  بالنهاية  البحث  باإخفاق رحلة  ينتهي  مّت�صل  ي  م�صار خطِّ
و�صلت اإليها الرواية. لكن هذا الت�صّور �رسعان ما يتال�صى اإذا ما تفّح�صنا 
البنية ال�رسدية واأن�صاق الزمن فيها. ويتوّفر لدينا اإح�صا�ص باأّن الروائي اأكرث 
االأمر  حقيقة  يف  تتَّخذ  الرواية  اإّن  ذلك  نتخّيل،  ِمـّما  اأكرث  ودهاًء  مكرا 
ن�صقا �رسديا دائريا الأن الفعل الروائي يبداأ من النهاية واإّن ما قرانا لي�ص اإال 
ا�صتذكارات و�رسد الأحداث ووقائع تقع يف منطقة املا�صي، ويّت�صح  ذلك  
من اال�صتباقات ال�رسدية والتنبوؤات التي حتفل بها مرويات الرواة امل�صاركني 

يف �صياغة احلدث الروائي من الرواة االأ�صا�صيني وهم: 

املجيد،  عبد  �صاكر  جنم،  اأحمد  الــراوي،  نا�رس،  �صليم  )البدوي، 
البدوي، اإ�صافة اإىل الراوي ال�صمني(. 

وجند اأّن �صل�صلة االإ�صناد واحلكي تبداأ بالبدوي وتنتهي به اإ�صارة اإىل 
ال�رسدية  للبنية  االإلتفايف  الدائري  اجلوهر  واىل  الروائي  ال�رسد  على  هيمنته 

ولالأن�صاق الزمنية يف الرواية. 

ومن جهة اأخرى تبداأ الرواية ب�صارد خارجي ميكن اأن ميثِّل الذات 
د  وميهِّ ال�رسد  ر  يوؤخِّ اأن  يحاول  الذي  ال�صمني  الرواي  اأو  للموؤلِّف  الثانية 
�صل�صلة  وال�صتكمال  الالحقة  ال�رسد  عملية  يف  امل�صاركني  الرواة  لتقدمي 

االإ�صناد الإ�صفاء لون من امل�صداقية والواقعية على احلدث املروي. 

الراوي  اأحيانا مع  يتماهى  الذي يكاد  ال�صمني  الراوي        وهذا 
ذلك  عًا،  ومتقطِّ وق�صرياً  حمدوداً  دوره  كان  واإن  جداً  مهّم  العلم  الكّلي 
الغالب مروّي له جماعي  ه �رسده نحو مروّي له �صمني وهو يف  اأنَّه يوجِّ
وهو ما يك�صف عنه �صمري اجلماعة »نا« يف الفعل يخربنا يف هذا املقطع 
اال�صتهاليل الذي يخلو من عنوان حمدود اأو ا�صم حمّدد للراوي وهو ما ميّيزه 
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عن بقية الف�صول » هكذا يريد اأْن يخربنا البدوي الذي عرث م�صادفة على 
والق�ص�ص،  واالأقاويل  احلكايات  �صانع  بالراوي  ب  امللقَّ املري�ص  �صيفه 

يتخّبط يف ال�صحراء م�رسفًا على املوت« )�ص 5(

م لنا حكم قيِّمة على  وال يكتفي الراوي اخلارجي بذلك بل هو يقدِّ
داللة ما جرى:  » ح�صنًا 000 اإّن االأمر ليبدو كما لو انه من �صنع الغيب« 
»البدوي«  هو  جديد  �صارد  اإىل  ال�رسد  اإحالة  بعملّية  يقوم  اأّنه  كما  �ص5، 
والذي يروي فيه البدوي من خالل ا�صتخدام �صمري املتكلِّم كيفية العثور 
على اأحد امل�صافرين وهو يكاد ي�رسف على الهالك يف و�صط ال�صحراء حيث 
البدو، وقد  باملتاجرة مع  امل�صافر �صديقًا قدميًا كان يقوم  اكت�صف يف هذا 
اأطلق عليه البدوي �صفة »الراوي �صانع احلكايات واالأقاويل والق�ص�ص«. 

»عرفنا الراوي �صيفًا ن�صتاأن�ص بجميل حديثه وحكايته التي ال تنتهي 
وحرير«  وعطور  وتوابل  تبغ  من  عزلتنا  يف  اإليه  نحتاج  ما  يبيعنا  وتاجراً 
اأخرى  مّرة  يطّل  البدوي«   « ب  املو�صوم  الف�صل  ينتهي  اإن  وقبل  �ص9، 
ر احلدث ال�رسدي ثانية وليعلن عن منح  الراوي اخلارجي اأو ال�صمني ليوؤخِّ
حتى  الرحلة  يف  �صارك  الذي  نا�رس  �صليم  هو  اآخر  لراٍو  الفر�صه  البدوي 
منت�صفها الأّنه ا�صطر اإىل العوده اإىل اأهله بعد اأْن و�صله نباأ مقِلق عن مر�ص 

والدته »اأّمه«:

 »توّقف البدوي عن احلديث لي�رسب كاأ�ص ماء فقد ُبحَّ �صوته، وقام 
الرجل  دام  مـا  ا�صتئناف احلديث  نا�رس فر�صة  �صليم  ليمنح  رّبـما  �صاأن  اإىل 

هـذا با�صـر الرحله حتى  منت�صفها« )�ص 10(

الفر�صة  منح  وعدم  ال�رسد  من  البدوي  بان�صحاب  اأّنه  القول  ميكن 
هذا  من  ابتداء  ال�رسدية  البنية  تّتخذ  بال�رسد  لل�رسوع  »الراوي«  ل�صخ�صّية 
يًا مت�صاعداً من الناحية  الف�صل اجلديد الذي يرويه �صليم نا�رس م�صاراً خطِّ
هذا  ل  ي�صكِّ اأْن  يكاد  اإذ  جنم.  اأحمد  يرويه  الذي  بالف�صل  وانتهاء  الزمنّية 
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ال�رسد الق�صم االأعظم من املنت الروائي، حيث ي�صتغرق 115 �صفحة من 
اأو ب�صكل  ية  املتبقِّ اإّن ال�صفحات اخلم�صة ع�رسة  اأي  جمموع 0)1 �صفحة 
اأدّق »الع�رس �صفحات« هي �صفحات تاطريية ترتبط بخلق �صلة بني بداية 
ية  ال�رسد ونهايته. ولوال هذه ال�صفحات الع�رس لهيمنت البنية ال�رسدية اخلطِّ
ال�صفحات  الروائي. ولكن هذه  ال�رسد  املت�صاعدة واملّت�صلة على  والزمنية 
بالكثري  رنا  تذكِّ دائرية  خا�صية  واأك�صبته  الروائي  امل�صار  غرّيت  التاأطريية 
التي  ال�صينمائية  االأفالم  ولبع�ص  البولي�صية  للق�ص�ص  ال�رسدية  احلبكات  من 
تبداأ من النهاية ثم ت�رسع با�صتذكار املا�صي عن طريق �صل�صلة من لقطات 
الرجع اأو الفال�ص باك. لكنَّ البنية الروائية يف رواية »املنعطف« ال تعتمد 
مثل هذه اال�صرتجاعات اأو »الفال�صات« اال�صتذكارية فقط  واإّنـما تنه�ص 
بطريقة  الرواة  تعدد  خالل  من  ال�رسد  وبوؤر  زوايا  تعّدد  اأ�ص�ص  على  اأي�صا 
اعتمدها  التي  ال�رسدية  اللعبة  اأنقذتها  والتي  وتقليديّة،  ّية  من خطِّ تخلو  ال 
ي املت�صاعد واللجوء اإىل خلق بنية �رسدية دائرية.  الروائي بك�رس الن�صق اخلطِّ
مقاربة  و�صينمائّية  روائية  بتجارب  الروائية  للتجربة  العام  االإطار  رنا  ويذكِّ
حيث يجد اأفراد حافلة اأو طائرة اأو قطار اأنف�صهم مقطوعني يف ال�صحراء 
اأو البحر اأو الغابة، وهم يبحثون عن طريق للخال�ص. وخالل هذا احل�صار 
املعلنه  واأهدافها  املختلفة وم�صتويات وعيها  ال�صخ�صيات  ف طبيعة  تتك�صَّ
اأفراد هذه املجموعة  وال�رسدية، وتخلق حالة من االن�صجام والتوّحد بني 
يف الغالب ويف اأحايني اأخرى تت�صاعد بع�ص ال�رساعات الثانوية اإىل درجة 
االإنفجار وغالبًا ما يعمد املوؤلِّفون وكاتبو ال�صيناريوهات يف مثل هذه احلاله 
اإىل توظيف بع�ص التقنيات املالئمة ومنها تنمية حبكات ومرويات ثانوية 
اإىل  الغو�ص  من  اأق�صى  حدٍّ  اإىل  واالإفادة  امل�صاركة  ال�صخ�صيات  من  لعدد 
)الفال�ص  اال�صرتجاع  عملية  خالل  من  تدريجيا  ونب�صها  االإبطال  ذاكرة 
باك(، كما ميثِّل احلوار يف مثل هذه البيِّنات ال�رسدية موقعًا مهمًا وكا�صفًا. 
الروائي  بها  يبني  التي  االآليات  �صنالحظ هي  كما  ال�رسدية  االآليات  وهذه 
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حنون جميد ن�صه الروائي » املنعطف » اإذ مينح الروائي الفر�صة ل�صخ�صياته 
ال�رسد  عملية  يف  االإ�صهام  ذاته  الوقت  ويف  الذاتية  جتاربها  عن  للحديث 
»بوليفونية«  االأ�صوات  متعددة  مالمح  الرواية  مينح  مدرو�ص  تناوب  يف 
الأي  اأو  للموؤلف  املهيمن  املنولوجي  االأحــادي  ال�صوت  عن  بها  وتنائ 
يرى  كما  الن�ص  عتبة  بو�صفه  »املنعطف«  العنوان  ويوؤ�رس  �صخ�صياته.  من 
جريار جنيف مكانه هامه يف اإ�صاءة التجربة الروائية والك�صف عن داللتها 

وقيمتها ال�صيمائية الرمزية. 

هو  للرواية  ال�صطحية  البنية  م�صتوى  وعلى  ظاهريا  فاملنعطف 
املفرتق الذي يختاره ال�صائق )غائب( للو�صول اإىل »�رسمارا« وهو طريق 
امل�صافة  يخت�رس  براأيه  امل�صتبد  ال�صائق  يزعم  كما  لكنه  خطر  �صحراوي 
واإ�صارات  حوارات  وكذلك  الروائي  احلدث  لكن  املن�صود.  الهدف  اإىل 
مبثوثة هنا وهناك متيط اللثام عن م�صتويات اأخرى بداللة العنوان. اإذ ي�صري 
»البدوي« وهو الذي يتكّفل بالبنية االإطارية لل�رسد الروائي يف بداية الرواية 
ونهايتها اإىل دالالت فل�صفية عميقة للعنوان. فهو يرى اأّن املنعطف مكان 
الفارق  ال�صحراوية  البيئة  نحو  يف�صي  الأّنه  لي�ص  اأمنًا،  واأقّل  خطورة  اأكرث 
وح�صته ووح�صّيته فح�صب، واإنا الأّنه ميثِّل النقطه التي يتظّلل فيها االإن�صان 
بني ال�صك واليقني، مثلما يتظلل بني املاء وال�رساب، ليتعّلق يف النهاية بني 
احلياة واملوت، واملوت واحلياة )�ص 10( و»ي�صعر م�صاعد ال�صائق بالذعر 
واخلوف عندما يدرك اإّن ال�صائق قد قّرر اتخاذ املنعطف طريقًا نحو �رسمارا، 

الأّنه يعلم بخيبة َمْن �َصَلكها الأّنها يف عمق ال�صحراء« )�ص  51(. 

الطريق  �صلوك  خماطر  من  رة  املتكرِّ االأعمى  حتذيرات  جتد  مل  كما 
ال�صحراوي: 

)�ص  وخطري«  مهلك  �صئ  ال�صحراء  ؟  الطريق  هذا  وملاذا  »نعم.. 
. )52
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الرحلة  لهذه  امليتافيزيقي  التف�صري  نف�صه عن  »البدوي«  يبعد  ولكي 
نراه ي�صتهّل الرواية بجملة تف�صرييّة ا�صتباقية: 

»ح�صنًا اإّن االأمر ليبدو كما لو اأّنه من �صنع الغيب واأّنه لعمري، من 
مغزى  تاأّمالته حول  »البدوي«  وي�صتكمل   )5 )�ص   »  .  . نحن.  �صنعنا 
الرحلة فل�صفّيًا يف نهاية ال�رسد الروائي عندما يغلق ال�رسد نهائيا. م�صرياً اإىل 
اأّن ال�صحراء قد راأت غري مرة عربات ت�صّل وُترْتك نهبًا للوحو�ص غري اأنها 
هذه املرة مل تكن كذلك »اإذ األقت بها قرب عني ماء، وهتف بي هاتف اأْن 

اأجوبها بحثًا عن تائه اأو �صال. « )�ص 1)1(

ويختم البدوي ال�رسد الروائي بتعليٍق دال: 

»وذلك اإّن يف هذه القافلة و كما يبدو، من الرجال َمْن ال ي�صتحّق 
املوت« )�ص1)1(

ويف هذا اإ�صارة اإىل ا�صتمرار احلياة، على الرغم من حجم الت�صحيات، 
ونهاية ال�صائق، رمز احلاكم الطاغية امل�صتبد باأمره وامل�صتهرت مب�صائر النا�ص. 
ومن املفيد اأْن نك�صف التمف�صالت ال�رسدية االأ�صا�صية يف الرواية ومغزاها 
اإطارية  بنية  الفل�صفية. فالرواية تنطوي على  ال�صيمائية والرمزية  ودالالتها 
مه » البدوي« الذي اأنقذ ركاب  خارجية ي�صوغها اأ�صا�صا ال�رسد الذي يقدِّ
متهم »الراوي �صانع احلكايات والق�ص�ص«، وهذا ال�رسد  احلافلة ويف مقدِّ
ا�صتهاليل ال ي�صتوعب اأكرث من خم�ص �صفحات، لكّنه ي�صتكمل يف نهاية 
اأما   )128  -127 )�ص  �صفحتني  منهما  االأّول  ي�صغل  مبقطعني،  الرواية 
)�ص  االأخرية  ال�صفحه  من  اأ�صطر  �صوى خم�صة  ي�صغل  فال  االأخري  املقطع 
1)1( واإذا ماكان ال�رسد االإطاري للبدوي معنّي اأ�صا�صًا با�صتكمال دورة 
كبري  عدد  ملرويّات  خال�صة  هو  الذي  الالحق  ال�رسد  فاإّن  الدائرية،  البنية 
ني معنوَننْي، االأّول منهما يحمل  ع على ن�صَّ من ال�صخ�صيات الروائية يتوزَّ
ـــ  نا�رس وي�صتغرق 56 �صفحة  من )�ص 11  �صليم  الرئي�ص  ال�صارد  ا�صم 
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67( اأما الثاين منهما فيحمل ا�صم »الراوي« وي�صتغرق حيِّزاً مماثال هو 57 
ل هذان الف�صالن املنت االأ�صا�صي  �صفحة من )�ص 67 ــ �ص )12( وي�صكِّ
للرواية الذي ي�رسد ما حدث لرحلة احلافلة الرتاجيدية اإىل مدينة »�صارمارا« 
اأو  باأ�صماء رواتها  الف�صول  ت�صمية  اإىل  يعمد  املوؤلِّف  اإّن  هنا  املالحظ  ومن 
�صارديها، وهو ما �صبق واأْن درج عليه بع�ص الروائيني العرب اأمثال الروائي 
باأ�صماء  الف�صول  عنون  التي  مار«  »مريا  روايته  يف  حمفوظ  جنيب  الكبري 
»املنعطف«  موؤلِّف  اعتمده  الذي  االأ�صلوب  هو  وهذا  الرئي�صيِّني.  رواتها 
اإ�صناد  على  تنطوي  التي  االأوىل  اال�صتهاللية  ال�صفحه  هو  وحيد  با�صتثناء 
وللبدوي،  للموؤلِّف  الثانية  الذات  اأو  ال�صمني،  للراوي  متداخل  �رسدي 
لالأحداث  �رسده  م  ليقدِّ البدوي  اأمام  الطريق  ال�صمني  الراوي  ميهد  حيث 

الروائية كما �صهدها اأو �صمعها من الراوي 

» باأ�صنانه البي�ص ــ البدوي ـــ ول�صانه الف�صيح قال: )�ص 5(

با�صَمْي  معنوَننْي  �صغريين  اأخريني  ف�صلني  جند  ذلك  عن  وف�صال 
)�ص  احلميد«  عبد  »�صاكر  و   )12( )�ص  جنم«  »اأحمد  وهما  �صارَدْيها 
129( والذي يخطئ املوؤلِّف هنا بت�صميته �صاكر عبد املجيد )�ص 129(«. 

 point النظر   وجهة  �صبط  يف  ا�صطرابا  ولالأ�صف  مل�صنا،  وقد      
م فيها  of view  يف ال�رسد التي يفرت�ص اإن تك�صف عن زاوية حمدودة يقدِّ
الراوي بو�صفه �صاهدا اأو م�صاركا مروياته اأو ا�صتذكاراته اأو مونولوجاته. 

واإذا ما وفِّق املوؤلّف يف التزام وجهة النظر اخلا�صة بالراوي »�صليم 
بدا  الراوي  نظر  وجهة  يحمل  الذي  الف�صل  اأن  اإال  كبري  حد  اإىل  نا�رس« 
حمت�صدا باأ�صوات �رسدية غريية وال تقت�رس على عر�ص منظور »الراوي« كما 
هو مفرت�ص اأو معّلق يف عنوان الف�صل. جند على �صبيل املثال مونولوجات 
تعربِّ عن وجهة نظر ال�صائق )�ص 97 ــ 98( اإذ هو ال�صالل املطلق، اعرتف 
ي�صتفيق من  اأّنه  لو  اأنفا�صه، واأم�صك مبقود عربته كما  الزائفة وكتم  بنف�صه 
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)�ص  ال�صائق  مل�صاعد  اآخر  مونولوجًا  جند  كما   .)97 )�ص  طارئة«  غفوة 
زوجته  وفاة  بعد  احلميد  عبد  �صاكر  نظر  وجهة  عن  يعرب  واأخر   )12(

)�ص117(: 

ان�صياب حر  تاأخذ جمراها يف  اإن  »وكاد ي�صحك ومينع دموعه من 
وترى ج�صده يغرق يف بحر من العرق البارد كال�صقيع، فا�صتنتج يف �صحوة 

غائبة انه االن مري�ص« )�ص 117(.

لدى  ال�رسدية  البنية  كفاءة  من  تقّلل  ال  النقدية  املالحظات  هذه  اإّن 
احلّي  الروائي«  بـ»امل�صهد  ي�صّمى  ما  بناء  اأ�صا�صا على  اعتمد  الذي  الراوي 
الذي ينقل فيه االإحداث الروائية ب�صورة فورية مبا�رسة، واإْن كان يلجا يف 
بع�ص االأحيان اإىل خرق ذلك من خالل اللجوء اإىل تخزين »امللخ�صات« 
عرب  مها  تقدِّ اأْن  من  بداًل  �صها  وتلخِّ االأحداث  توجز  التي   summaries
يف  االإفراط  يف  اخلرق  هذا  يتمّثل  كما  ومكانّيًا،  زمنيا  الدرامي  �رساعها 
ح�ص  جته�ص  التي  التنبوؤات  اأو  ال�رسدي«  »اال�صتباق  من  لون  اإىل  اللجوء 
تقدمي  اأثناء حدوثه من خالل االقت�صار على  امل�صهد  الرتّقب والتفاعل مع 
يف  »البدوي«  يعمد  ما  غالبا  اإذ  زمن  يف  ا�صتباق  يف  اأو  وتقرير،  ملّخ�ص 
�صات من خالل اعتماد �صيغة تقريرية، كما جند يف  اإىل تقدمي امللخَّ �رسده 
�ص  الف�صل النهائي املو�صوم »البدوي« )�ص127 ــ �ص 128( والذي يلخِّ
فيه البدوي كيفية عثوره على �صديقه الراوي �صانع احلكايات كما ي�صري 

عَر�صًا اإىل ال�صائق وت�صمية الذين ماتوا والطريقة التي دفنوا فيها: 

»دفّنا َمْن مات وحملنا من بقي ي�صارع املوت ريثما نعيد له �صيئا من 
احلياة« )�ص128(.

غري  نا�رس  �صليم  نبوءة  منها  كثرية،  فهي  ال�رسدية  اال�صتباقات  اأما 
اأ�صار  املدعومة �رسدّيًا وزمنّيًا الن�صحابه من الرحلة وهي يف بدايتها والتي 

فيها اإىل ما �صوف يفعله ال�صائق املتهور الحقًا: 
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قيا�صًا على ما  �صيئًا كبرياً  اأّن ما �صدر منه حتى االآن مل يكن  »على 
�صوف يفعله يف ال�صاعات املقبلة« )�ص )2(.

ويفاجئنا الراوي با�صتباق �رسدي يتعّلق مبقتل االأعمى: 

»ولعّل ما مل يتنّباأ به اأو يتوّقع حدوثه اأحد هو مقتل االأعمى« )�ص 
.)67

عند  االأعمى  مقتل  حول  ال�رسدي  اال�صتباق  هذا  مثل  يتكرر  كما 
العني. 

»وهو ما �صوف يتحّقق عند موقع العني« )�ص 72(، وهو ا�صتباق 
زوجة  حامد  �صهام  قبل  من  االأعمى  مقتل  اكت�صاف  الأّن  وزمني،  �رسدي 
م من خالل م�صهد روائي حّي الحق )�ص 87( كما  �صاكر عبد احلميد يقدِّ
جند ا�صتباقًا �رسديًا اآخر يتعّلق مبوت �صهام حامد التي تخلَّت عن و�صاحها 

االأبي�ص ليلّف به ج�صد االأعمى قبل الدفن: 

باإزاره  حمتفظة  حامد  �صهام  بها  ترّبعت  بي�صاء  مبالئة  لّف  اأْن  »بعد 
االأحمر ليلف به، وهي ال تعلم بعد مبوتها الو�صيك« )�ص 92(.

للرواية  املركزّية  الثيمة  يف  حتّول  دائمًا  هناك  ذلك  عن  وف�صاًل 
القارئ  ي�صلِّل  اأمر  وهو  جديدة،  جمريات  نحو  انحرافها  اأو  يها  وت�صظِّ
املك�صوفة  اأو  املغّيبة  وال�صيميائية  الداللية  امل�صتويات  ا�صتنطاق  عن  ويبعده 
للن�ص الروائي. فمنذ ال�صفحات االأوىل رحنا بو�صفنا قراًء ندرك اإن القيمة 
الفا�صلة »�رس مارا«  البحث عن املدينة  الروائي تتمّثل يف  للفعل  االأ�صا�صية 
لكن هذه الثيمة �رسعان ما تراجعت اأمام ثيمة اأخرى نازعتها مركزيتها هي 
ثيمة الن�صال اجلماعي لركاب احلافلة للتخّل�ص من ت�صّلط ال�صائق الطائ�ص 
اإىل اخلطر. لكن حتى  الع�رسين  الركاب  بالراأي، وتعري�صه حياة  وانفراده 
هذه الثيمة الكبرية وهي ثيمة �صيا�صّية الأّنها ترمز اإىل طغيان حاكم مت�صلِّط 
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اإىل عدد ركاب  ي�صري  الذي  الرقم ع�رسين  يقابل  �صعبه حيث  م�صائر  على 
احلافلة اإىل عدد نفو�ص العراق اآنذاك والبالغ ع�رسين مليون. 

ثالثة  مركزية  ثيمة  اأمام  بدورها  ترتاجع  ال�صيا�صية  الثيمة  هذه  لكن 
اأو  اأْن تكون ميتافيزيقية هي ثيمة اخلوف من املوت والتعّلق باحلياة  تكاد 
»اخلروج من العماء« )�ص 102( كما يذهب اإىل ذلك اأحد اأبطال الرواية. 

رابعة  ثيمة  ت�صّكل  َنْلمح  اأْن  ميكن  والكتابية  ال�رسدية  الناحية  ومن 
املرويات  جمع  خالل  من  �رسديًا  الروائي  الفعل  توثيق  ثيمة  هي  مهيمنة 
اإىل  الرواية تنحو منحًى ميتا �رسديًا، واإْن كّنا نيل  املختلفة، وهوما يجعل 
وجود خيط رفيع يربط هذه الثيمات وهو ربط حاول »البدوي« التذكري به 
والذي يحاول اأْن يخرج به من االإطار امليتافيزيقي نحو اأفق دنيوي متفائل 

عندما ي�صري اإىل اأّن يف هذه القافلة وكما يبدو. 

من الرجال َمْن ال ي�صتحق املوت )�ص166( وهي اإ�صارة اإىل توا�صل 
قبيح وطائ�ص  اأو غياب ماهو  اإيجابي وان�صيابي يف احلياة. وموت  ما هو 
احلاكم  �صلطة  من  التخّل�ص  اإىل  تدعو  �صيا�صّية  اإ�صارة  وهي  وا�صتبدادي، 
امل�صتبّد كما تنّم عن حتري�ص مك�صوف على فعل التغرّي من خالل ا�صتعمال 
من  اأكرث  قّرر  اأْن  بعد  قتال  ُيقتل  بل  طبيعيًا  موتًا  ميوت  ال  فال�صائق  القوة. 
اأمام  ا�صتعداده  احلق  عبد  طالب  اأبدى  واأْن  �صبق  اإذ  منه.  التخّل�ص  راكب 
ندمي �صاري للتخّل�ص من ال�صائق بال�صكني التي �رسقها من املطعم: »بهذه 
ال�صكني التي ترقد بني حلمي وجلدي �صاأحتّز رقبته اأو اأثقب قلبه متاما مثلما 

ُفِعَل ب�صالح االأعمى« )�ص106(.

جاهر  الذي  جميد  حنون  للراوئي  اجلريء  املوقف  هذا  ويح�صب 
الدكتاتوري  النظام  مّرة يف ظالل  الأّول  روايته  طبع  عندما  العام 2001 
اآنذاك.  الدكتاتوري  النظام  راأ�ص  �صد  رمزّيًا.  التحري�صي-  املوقف  بهذا 
كما انطوت الرواية على بيانات ومواقف �رسيحة اأو �صمنية �صد حروب 
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مثل  فا�صلة  مدينة  عن  بالبحث  التفكري  جمّرد  اأّن  اإذ  اآنذاك.  الدكتاتورية 
اإنا ينطوي على رف�ص لواقع تتحّكم يف مفا�صله املمار�صات  »�رس مارا«: 
البولي�صّية والع�صكرية  للنظام اال�صتبدادي اآنذاك. وكما اإّن الكثري من اأبطال 
الرواية دفعوا �رسيبة احلرب فبع�صهم فقد �صاقًا  اأو ذراعا. اأو حمل و�صما 
من ذاكرة احلروب املجنونة لذلك احلاكم امل�صتبّد. كما يدين �صليم نا�رس يف  

مروياته احلرب ب�صورة �رسيحة:

بالغ على حياتنا جميعا.  اأثر  »لقد كان لن�صوب احلرب يف مدينتنا 
التي  وال�صيقان  واالأذرع  ُهِدَمْت  التي  الدور  عن  فف�صال  اإيجابًا.  اأم  �صلبا 
َلْت اأو تعطلت، وما تالها من هجرة وتهجري،  ُقِطَعْت واالأعمال التي ُعطِّ

فقد راجت بع�ص اأ�صكال التجارة  رواجا منقطع النظري« )�ص6)(.

كما يك�صف طالب عبد احلق عن ال�رسيبة التي دفعها للحرب:

اأنا طالب عبد احلق ،مهند�ص زراعي فقد ذراعه اليمنى يف احلرب، 
عا�ص بطالة بائ�صة، وها هو يق�صد »�رس مارا« )�ص7)(

بل اإّن �صخ�صية االأعمى �صالح �صخ�صية غام�صة، اإذ يبدو اأّنها تعرف 
والتي دفعت  تدور حوله  التي  وال�صبهات  الطائ�ص غريب  ال�صائق  ما�صي 
�ص االأعمى  ال�صائق لالنتقام منه وقتله لكي يخر�ص �صوت احلقيقة. ويلخِّ
يف كلماته التي قالها عن ال�صائق. الكثري من ت�صّورات  املخّيلة ال�صعبية عن 
الطاغية منها مثال يقول عنه:«هو غريب ابن التي احت�صنته يف رحمها �رّساً 
ثم األقت به على قارعة الطريق« )�ص68(. وهناك اإ�صارة وا�صحة �صائعة 
ه ال ابن اأبيه«.  بني النا�ص عن الطاغية ال ميكن اأْن تخطئ »اإّن الرجل ابن اأمِّ

)�ص81(. 

ومن هنا ميكن تربئة الكثري من االأعمال االأدبّية الروائية اأو الق�ص�صّية  
التطبيل  تهمة  من  الدكتاتوري  النظام  ظّل  حتت  كتبت  التي  ال�صعرّية   اأو 



1(6

عن  يختلف  ال  �صاذج.  فقهي  حكم  من  انطالقا  ورموزه،  النظام  لذلك 
فتاوى التكفرييِّني الفقهية هذه االأيام. يرى اإّن كل ما كتب يف ظّل النظام 
ال�صمويل مو�صوم باالنتماء اإىل ذلك النظام متنا�صيا حقيقة اأّن املثقَّف العراقي 
كان يبادر الخرتاق �صّباك املمنوعات والتاُبوات التي ي�صنعها اإيديولوجيو 
وع�ص�ص النظام الفا�صي اآنذاك واأّنه جنح اإىل حدٍّ كبري يف خرق نظام الهيمنة 
ن�صقه  واأنتج  ــ  غرام�صي  بتعبريـــ  والثقايف.  االإيديولوجي   hegemony
مو�صوعية  ثانية  قراءة  يتطّلب  ما  ،وهو  الهيمنة  لتلك  املعار�ص  اخلا�ص 
من  الكثري  الإزالة  الدكتاتورية  ظّل  حتت  العراقي  االأدب  ملنجز  دة  ومتجرِّ
ال�صبهات واالأحكام الظاملة ولرفع احليف الذي وقع على املثقف العراقي 

من خالل اإ�صاءة قراءة املنت االإبداعي العراقي املكتوب اآنذاك. 
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البطل اجلماعي وا�صكاليَّة التبئري ال�رسدي

رواية عبد اهلل �صخي«خلف ال�صدة« ال�صادرة العام 2008 عن دار 
املدى يف دم�صق متثِّل اإ�صافة مهّمة اإىل �صفر الرواية العراقية احلديثة وحتديدا 
لل�رسد  واملحاكاتّية  التقليديّة  االأطر  تتجاوز  التي  احلديثة  الواقعّية  الرواية 

الواقعي الذي يقرتب اأحيانًا من منهج ال�رسد الطبيعي عند اإميل زوال. 

  protagonist املركزي  البطل  مفهوم  بغياب  الرواية  هذه  وتتمّيز 
و�صيادة البطل ال�صّد anti-hero اأو البطل الالبطويل. فجميع ال�صخ�صّيات 
م�صتمدة  ب�صيطة  �صخ�صّيات  وهي  الثانوية،  ال�صخ�صّيات  نط  اإىل  تنتمي 
متّيزها  اإيجابية  اأو  بطولّية  بخ�صال  تتمّتع  للمجتمع وال  ال�صفلي  القاع  من 
املركزيِّني ميكن  االأبطال  اأو  املركزي  البطل  االآخرين. وب�صبب غياب  عن 
الهيئة  ميثِّل  اأو اجلمعي وهو بطل اجتماعي  البطل اجلماعي،  احلديث عن 
�رسد  يف  مبا�رسة  غري  اأو  مبا�رسة   ب�صورة  اجلميع،  ي�صارك  اإذ  االجتماعية 

اأحداث الفعل االروائي من زوايا نظر متباينة. 

املبوؤور  الذاتي  ال�رسد  نط  خالل  من  عام،  ب�صكل  الرواية،  تقّدم 
املعرو�ص من خالل وعي ال�صخ�صيات الروائية، لكن هذا ال�رسد يبدو اأحيانا 
عائما وغري مبوؤور حتى ميكن  للقارئ ان يلحقه بال�رسد املو�صوعي، الذي 
اأدراجه  اإىل  اأميل  وان كنت  العلم،  الكّلي  الراوي  اأ�صكال  من  �صكال  ميثِّل 
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�صمن اإطار ال�رسد الذاتي املبوؤور بو�صفه يعرب عن وجهة نظر جمعية، كما 
�صنبنيِّ ذلك الحقًا. 

 ت�صتهّل الرواية اأفتتاحيتها من خالل اأ�صتغوار اأعماق  �صخ�صّية �صلمان 
اليون�ص اإحدى ال�صخ�صّيات االأ�صا�صية يف الرواية الذي ي�صتيقظ فجاأة بعد 
اأْن راأى حلمًا »تلك الليلة ا�صتيقظ �صلمان اليون�ص فرحًا« )�ص5(، وهي 
الذاتي  ال�رسد  تيار  اإىل  ا�صتهاللها  منذ  تنتمي  الرواية  اأّن  اإىل  تومىء  اإ�صارة 
املبوؤور لكنها تك�صف اأي�صًا عن م�صتويات اأخرى للمونولوغ الداخلي وما 

ي�صّمى باأنا الراوي الغائب. 

تبدو لنا م�صاهدات ومروّيات �صلمان اليون�ص مثل مونولوغ داخلي 
اأي�صًا عن وعي جمعي وال يخلو  يعرّب  لكّنه  ال�صخ�صّية  يك�صف عن روؤيته 
زوجته  ومنولوغات  تاأّمالت  وت�صتغرق  خارجي.  ب�رسي  و�صف  ِمْن 
مكية احل�صن حيِّزاً وا�صعًا وخا�صةعندما تك�صف لنا عن معاناتها بفقدانها 
اأكرب  حيِّزاً  علي  ولدهم  مرويات  ت�صهم  كما  الثالثة  الطفالها  املتالحق 
امل�صاهد  من  الكثري  لكن  ال�صّدة.  ل�صكنة خلف  الثاين  اجليل  ميثِّل  باعتباره 
ت�صرتك يف  اأو عر�صية  ثانوية  اأي�صًا من خالل �صخ�صّيات  م  تقدِّ واملرويّات 
زوجته  و  اليون�ص  خلف  اأمثال  الروائي  للحدث  اجلماعي  ال�رسد  عملية 

فاطمة و�صادق والطبال املجنون �صوادي حميد وبدرية وغريهم. 

وكاأّنه  الظاهر  يف  فيبدو  ال�رسد  م�صتويات  من  االآخر  امل�صتوى  اأما 
ينتمي اإىل ال�رسد املو�صوعي غري املبوؤور اأو ما ي�صّمى بالتبئري يف درجة �صفر 
ال�صمني.  الراوي  �رسد  اأو  العلم  الكلِّي  الراوي  ب�رسد  كبري  اإىل حدٍّ  ال�صبيه 
اإ�صناد هذا ال�رسد اإىل �صخ�صّية  وجتّنبًا ملثل هذا اللب�ص كان باإمكان الروائي 
روائية حمّددة اأو اإىل رواة غري معّينني مثل الو�صف الذي قّدمه الروائي عن 

عملّية هدم ال�رسائف والذي ن�صبه اإىل بع�ص �صائقي اجلّرافات:

ال�صلطات احلكومية،  النا�ص حكاية �صّدقتها  اليوم تناقل  »يف ذلك 
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اهلل كانت  ال�صّيد جار  �صريها نحو مرقد  تتَّجه يف  االآالت و هي  اأّن  قالوا 
اإىل اخللف،  اأو ت�صحبها  التقدم  تتباطاأ وتتوّقف كاأنَّ قوة خارقة متنعها من 
ولذا  )�ص7)1(  القول  هذا  مثل  اأنف�صهم.  االآالت  �صائقي  اإىل  ون�صبوا  
خا�ص  وب�صكل  ثانوية  �صخ�صّيات  اإىل  الو�صف  اأو  ال�رسد  اإحالة  فــاإّن 
اأو خمتلط)مثل  اأو ذات وعي �صاذج مثل مكّية احل�صن  طفولّية )مثل علي( 
العجوزالكردية( مينح الرواية م�صداقية اأكرب وبراءة مثلما وجدنا ذلك يف 
رواية »مدينة احلجر« للروائي االألباين ا�صماعيل كادارية الذي قدم معظم 
�رسوده من خالل وعي �صخ�صّيات طفولية  قليلة الوعي اأو متيل اإىل التقاط 
املرئّيات واملح�صو�صات مما يحيط بها وال تكرتث للمجّردات اأو املفاهيم 

العامة )مثل احلرب وداللتها ونتائجها ال�صيا�صّية واالأخالقّية(. 

ومثلما يبنيِّ عنوان الرواية ذاته »خلف ال�صّدة« الذي هو عتبة مهمة 
من عتبات الن�ص اأون�ص قبلي pretext ح�صب تعبري جريار جينيت يتحّول 
العنوان -املكان       اإىل بطل مركزي وبنية مولّدة ودالة لالأحداث الروائية 
)بداية  املكانية  البوؤرة  هذه  ميالد  على  �صهادة  الرواية  ت�صبح  وبذا  ذاتها. 
ا�صتيطان القرويِّني خلف ال�صّدة( وموتها )عملّية هدم �رسائف خلف ال�صدة 

واالنتقال اإىل مدينة جديدة هي مدينة الثورة(. 

والرواية من جانب اآخر �صهادة على مرحلة تاريخّية مهّمة من تاريخ 
منت�صف  الع�رسين حتى  القرن  )منذ خم�صينات  احلديث  ال�صيا�صي  العراق 
القرن( ومدينة بغداد حتديداً من خالل اختيار عّينة مكانية  �صتينات ذلك 
وب�رسيّة حمّددة. فاملكان هو احلافة ال�رسقية ملدينة بغداد املحددة ب�صد ترابي 
هو  وب�رسيا  الفي�صان،  من  بغداد  حلماية  با�صا  ناظم  العثماين  الوايل  اقامه 
�صّكان اأرياف جنوب العراق الذين هجروا اأريافهم وم�صاكنهم ومزارعهم 
اإّما هربًا من اجلوع واجلفاف اأو خوفًا من ا�صطهاد االإقطاعيِّني وال�رساكيل 
لونهم اإىل ما ي�صبه االأقنان والعبيد،  الذين كانوا ميت�صون قّوة عملهم ويحوِّ
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واأما اأمال يف حياة جديدة لهم والبنائهم يف مدينة بغداد التي كانت تبدو 
لهم غام�صة ومتعجرفة وقا�صية لكّنها غنّية ومليئة بفر�ص العمل املختلفة. 
ال�صدة  اإىل خلف  اجلنوبيِّني  القرويِّني  بع�ص  بها  قام  التي  الرحلة  وتفا�صيل 
بقيادة ال�صيد جار اهلل قريب اإىل حدٍّ ما من تفا�صيل عامل »ال�صامئون« لعبد 
الرزاق املطلبي، ورحلة اآل عرفات يف روايات عبد اخلالق الركابي وخا�صة 
�صتاينبك  رواية جون  اآل جود يف  قريبا من رحلة  وقبل ذلك  »الراووق« 

»عناقيد الغ�صب«. 

خلف ال�صّدة بهذا تتحّول اإىل بوؤرة مكانية مولدة للوحدات ال�رسدية 
وحليوات املئات بل االآالف من الكائنات امل�صحوقة، ويروح هذا املكان 
غيتو �رسي،  مثل  ذاته  منغلقًا على  يظّل  اأْن  ين�صج حكاياته ومروياته دون 
بل يظّل مفتوحًا على املدينة الكبرية بغداد، ولذا حاملا ينتفي وجود املكان 
ال�رسد وتتفكك  �صبكة  تنتهي  اآخر(  اإىل مكان  ال�رسائف واالنتقال  )تهدمي 
نبوءة  عليهم  انطبقت  ورمبا  ومبعرثة  �صائعة  ال�صخ�صّيات  لتبدو  حتى 
العّراف»�صوف تتفّرقون« وميكن اأن نعّد �صياع علي داخل املكان اجلديد 

اإ�صارة اإىل انحالل البنية املركزية املولِّدة لل�رسد. 

املجهول  نحو  �صريا  املفتوحة  النهاية  هذه  تعّد  اأْن  ميكن  واأي�صًا 
ورمزاً ل�صياع جيل اأو رمبا �صعب باكمله. وفق املوؤلِّف يف ا�صتثمار الكثري 
املركزي  البطل  ا�صبح  والذي  املكان  يختزنها  التي  اجلوهرية  العنا�رس  من 
للرواية بو�صفه البنية املولِّدة التي تتنا�صل منها جميع احلبكات واملرويات 

والوحدات ال�رسدية الكربى وال�صغرى. 

طوبوغرافّيًا  اخلبيئة  املكان  هذا  طاقات  ي�صتنفد  مل  الروائي  لكن 
وب�رسّيًا واجتماعيًا وثقافيًا. فلقد كانت هذه البقعة املكانية من املراكز املهمة 
عن  معزولة  جزيرة  تكن  ومل  والطبقي،  واالجتماعي  ال�صيا�صي  للن�صال 
ن�صال ال�صعب العراقي. كما �صبق لهذه البقعة واأْن �صّجَلت �صفحات مهّمة 
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وغري عابرة يف تاريخ العراق ال�صيا�صي والثقايف. وكانت احلا�صنة االأ�صا�صية 
لطاقات ومواهب فكرّية وفنّية واأدبّية اأغنت تاريخ العراق الثقايف. فلم نلتق 
فّنان وهو ما يخرج  اأو  اأو �صحفي  �صاعر  اأو  اأو قا�ص  ولو عر�صًا بكاتب 
مثل  اأحيانًا  يبدو  املكان  فكان  ال�صامل.  االجتماعي  اإطارها  عن  الرواية 
قرية ريفّية مقطوعة ال�صالت مبا يحيط بها من حراك �صيا�صي واجتماعي 
�ص الرواية اأحيانًا اإىل خطر الت�صطيح وال�صعبوية  وثقايف حمتدم وهو ما يعرِّ
التي  امل�صحوقة  الطبقات  ولوعي  اجلماعي  البطل  ملفهوم  ال�صيِّق  والفهم 
ظّلت ولالأ�صف عند م�صتوى الوعي القائم ح�صب تعبري لو�صيان غولدمان 
ال�صتينات  يف  واقعيًا  ات�صح  والذي  املمكن  الوعي  م�صتوى  اإىل  تنتقل  ومل 

وخا�صة بعد االنتقال اإىل الف�صاء املكاين اجلديد مدينة الثورة. 

كما اأّن ا�صم خلف ال�صدة يقرتن يف الذاكرة ال�صيا�صّية العراقية مبعتقل 
ال�رسية  البقعة  هذه  ي�صتثمر  مل  املوؤّلف  لكن  ال�صيت  ال�صيِّئ  ال�صّدة  خلف 
ها م�ّصًا خفيفا يف بداية الرواية عندما  الإغناء عامل الرواية وان كان قد م�صَّ
كان معتقل خلف �صّدًة قيد االن�صاء والحقًا عندما خرج منه بع�ص املعتقلني 
من اأبناء خلف ال�صدة الذين اعتقلوا ب�صورة ع�صوائية اأو كيدّية بعد انقالب 

8/�صباط/)196. 

تتكّون الرواية من ع�رسة ف�صول وتقع يف 160 �صفحة من القطع 
ط وال حتمل ف�صول الرواية عناوين فرعّية اأو مقتب�صات خارجّية ولذا  املتو�صِّ
م  ميكن اأن نعّدها رواية ق�صرية novella. ويبدو اأّن الروائي يرغب يف اأْن يقدِّ
ي زمنّيًا  �صبه خطِّ القارىء دفعة واحدة وبت�صل�صل  ب�صرية  اأمام  روايته هذه 
واإْن كان ينقطع اأحيانًا اأمام وقفات ا�صرتجاع »فال�ص باك« ت�صرتجع فيها 
ال�صخ�صّية الروائية حدثًا اأو م�صهداً دااّلً من زمن م�صى. ولذا ميكن حتديد 
الفرتات الزمنّية للف�صول من خالل اإ�صارات ومعامل �صيا�صية واجتماعية متتّد 
من فرتة اخلم�صينات من القرن املا�صي عندما قاد �صّيد جار اهلل اأبناء ع�صريته 
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لهم  واختار  ال�صدة  خلف  منطقة  اإىل  اجلنوبي  الريف  من  �صاقة  رحلة  يف 
وهنا  بيتي  »هنا  يديه  من  حا�صمة  باإ�صارة  لهم  وهويقول  اجلديد  موطنهم 
قربي« )�ص 10( حيث ت�صدق نبوءة �صّيد جار اهلل الذي ميوت تلك الليلة 
�ص متتد حوله �رسائف وبيوت  ويتحّول املكان الذي دفن فيه اإىل مزار مقدَّ
اأبناء الع�صرية الذين قادهم. وتوا�صل الرواية تقدمي مراحل من معاناة ابناء 
�صكان ال�رسائف خالل العهد امللكي والب�صي�ص الذي الح لهم باخلال�ص 
اآمااًل  عليها  وعّلقوا  �صاندوها  والتي  )1/متوز/1958  ثورة  بعد  والتغيري 
انقالب 8/�صباط/)196  بعد  الثورة  ب�صحق هذه  ُيفجعون  لكّنهم  كبرية 
بالتغيري  اأحالمهم  واأجه�صت  اال�صطهاد  من  املزيد  اإىل  �صتهم  عرَّ التي 
العراق  تاريخ  من  جديدة  �صفحات  مالحقة  الرواية  وتوا�صل  واحلريّة. 
�صكان  انتقال  وا�صتكمال  ال�صتينات  منت�صف  يف  واالجتماعي  ال�صيا�صي 
مّت ردم وجرف جميع  الثورة حيث  اإىل مكان جديد هو مدينة  ال�رسائف 
ُيعترب  اأْن  وميكن  العمالقة  اجلرافات  �رسبات  حتت  والبيوت  ال�رسائف 
ال�صيا�صي  التاريخ  من  جديدة  مرحلة  وبداية  مرحلة  نهاية  اإىل  اإ�صارة  هذا 

واالجتماعي من تاريخ العراق. 

وتعاين الرواية من اجلانب االآخر من بع�ص االإخفاقات ال�رسدية منها 
د »�رسق بغداد، يف تلك  تعومي ال�رسد ووجهة النظر دونا اإحالة اإىل �صارد حمدَّ
الربيَّة ال�صا�صعة املمتّدة بني معامل الطابوق وَبْعقوبة مروراً بخان بني �صعد 
�صتقام املدينة اجلديدة. رئي�ص الوزراء ال يزال على وعده يف توزيع االأرا�صي 
يتواتر يف  ال�رسد  الكثرية. « مثل هذا  ال�رسائف رغم م�صاغله  �صكان  على 
�صفحات الرواية وهو �رسد غري مبوؤور ويبتعد عن طبيعة ال�رسد الذاتي الذي 

مييِّز الرواية. 

ى باال�صتباقات  كما جند يف مواقع خمتلفة مبالغة يف توظيف ما ت�صمَّ
احلرّي  من  وكان  داً.  موؤكَّ تقريراً  اأو  �صيحدث  ملا  تنّبوؤاً  متثِّل  التي  ال�رسدية 
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باملوؤلِّف اأْن يرتك ذلك اال�صتباق ال�رسدي لكي يفاجىء القارئ باحلدث اأو 
ميكن التنويه عنه باإِ�صارة عاّمة وغام�صة. ففي مونولوغ  ل�صادق يعربِّ فيه عن 
اأ�صاه وحزنه العتداءات �صقيقه قّدوري عليه« كان �صادق كثريا ما يتوقَّع 
مكروها منه لكنَّه مل يت�صّور يومًا اأّنه �صيطعنه بخنجر )�ص 101(. وكان 
باإِمكان الروائي االكتفاء بعبارة غام�صة مثل »مل يكن يت�صّور باأّن قدوري 
يبدو  الالحق  ال�رسد  الأّن  �صده«  ال�صنيعة  الفعلة  تلك  مبثل  يقوم   �صوف 
القارىء.  لدى  التوّقع«  »اأفق  لذة  ال�رسدي  اال�صتباق  اأفرغ  اأن  بعد  جمه�صًا 
ويتكّرر هذا اال�صتباق ال�رسدي عند االإ�صارة اإىل انقالب 8/�صباط/)196 
اأزقَّتها  اأو  البلدة ومل يظهر ب�صوارعها  اإىل  الليلة مل يعد قدوري  »منذ تلك 
الهاوية« )�ص)10(.  اإىل حافة  كّلها  البالد  دفع  انقالب  من  اأيام  بعد  اإال 
ا�صتـباقا �رسديا غرُي مربَّر  التي مثلت  انقالب  وكان باالمكان تفادي كلمة 

م ب�صورة حّية ومم�رسحة الحقًا.  الأن احلدث ذاته �صوف يقدَّ

وتبدو �صخ�صية قدوري ال�صقيق ال�صكري ل�صادق والل�ص الذي ميار�ص 
النظام االنقالبي الذي جاء عرب انقالب 8/ العنف انوذجا نطّيًا الأن�صار 

�صباط/)196. اذ يظهر قّدوري فجاأة م�صلَّحا وعنيفا وقاتال يف �صفوف 
اآخر يف رواية »الرجع  باأنوذج نطّي  رنا  االنقالبيني. وهذا االأنوذج يذكِّ
البعيد« لفوؤاد التكريل هو اأنوذج ع�صو احلر�ص القومي الذي يغت�صب ابنة 

خالته، وهو تنميط يقرن بني الف�صاد ال�صيا�صي والف�صاد االأخالقي. 

للق�صة  مقال  كاتبا  عرفناه  الذي  ال�صبعيني  القا�ّص  �صخي  عبداهلل 
الق�صرية ال�صبعينّية يقّدم لنا يف روايته »خلف ال�صدة« �صهادة حاّرة وحّية 
ما عن حياة جيل  واإىل حدٍّ  العراقي  ال�صعب  تاريخ  من  عن حقبة خطرية 
امليتا– للمبنى  مبا�رس  وغري  خا�ص  نط  اإىل  الرواية  تتحّول  وبذا  الروائي، 

�رسدي يف الرواية. 
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ال�رسد وت�صّدع البنية الإطاريّة

يف كتابة الق�صة الق�صرية ينتقل القا�ّص حممود الظاهر اإىل كتابة رواية 
جديدة فبعد جمموعات »درب املراهقات« العام 1958 و»النافذة« العام 
العام  »واملمرات«   1975 العام  رومان«  ر�صيف  على  »ووجه   1960

1990 اأ�صدر القا�ص روايته »تقاطع اأزمنة« العام )200. 

ويبدو اأّن كاتب الق�صة الق�صرية يرتّدد كثرياً قبل اأن ينتقل اإىل كتابة 
ة  الق�صّ بكتابة  تتمثَّل  متهيدّية  مبرحلة  يبداأ  فاإّنا  ذلك  فعل  اإْن  وهو  الرواية 
التكريل  فوؤاد  فعل  مثلما   novella الق�صرية  الرواية  اأو  الطويلة  الق�صرية، 
املهّمة  روايته  يكتب  اأن  قبل  االأخر«  »الوجه  الطويلة  الق�صة  كتب  الذي 
روايته  اأوىل  ن�رس  الذي  فرمان  طعمه  غائب  فعل  ومثلما  البعيد«  »الرجع 
العام 1966بعد جمموعتني ق�ص�صيتني �صدرتا يف اخلم�صينات وهو ما فعله 
حممود الظاهر يف كتابة روايته الق�صرية »تقاطع اأزمنة« والتي اأحلقت بع�رس 

ق�ص�ص ق�صرية اأخرى �صمن الكتاب ذاته. 

ويبدو اأّن �صبب الرتّدد يف االنتقال اإىل كتابه الرواية يعود اأ�صا�صًا اإىل 
اختالف لغة ال�رسد والروؤيا واالتِّ�صاع والف�صاء الروائي، مّما يجعل الكتابة 

الروائية بالن�صبة للقا�ّص مغامرة غري م�صمونة النتائج. 

ولكي نكون قادرين على �صرب اأغوار جتربة القا�ّص الروائية حريٌّ بنا 
ة الق�صرية، اإذ  اأن ن�صرتجع قليال بع�ص ما اأجنزه القا�ّص يف جمال كتابة الق�صّ
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تعّد جتربة القا�ص حممود الظاهر من التجارب املهّمة يف الق�صة العراقّية منذ 
نهاية اخلم�صينات وحتى اليوم اإِذ مل تتجّمد هذه التجربة �صمن اإُطر تعبرييّة 
حمّددة  واإْن ظلَّت بعيدة اإىل حدٍّ ما عن الو�صول اإىل م�صتوى ما اأجنزه روائيو 

اخلط االأّول يف العراق. 

فهذا القا�ص الذي بداأ جتربته الق�ص�صّية منذ نهاية اخلم�صينات بداية 
متوا�صعة يف جمموعته االأوىل »درب املراهقات« التي �صدرت يف الن�صف 
االأّول من العام 1958 ــــ اأي قبيل ثورة )1 متوز العام 1958 �رسعان ما 
حّقق قفزة فنِّية وروؤيويّة يف املجموعة الق�ص�صّية الثاأنية »النافذة« ال�صادرة 
التقليديَّة  املوؤثِّرات  تفارق  الق�ص�صّية  كتاباته  جعلت  والتي   1961 العام 
والروؤيا  تن�صجم  جديدة  اآفاق  نحو  وتنفتح  واخلم�صيني  االأربعيني  لل�رسد 

ال�رسديّة احلديثة التي اأ�ّص�صتها كتابات عبد امللك نوري وفوؤاد التكريل. 

بهيمنة  تتَّ�صم  املراهقات«  »درب  يف  القا�ّص  جتربة  كانت  ما  واإذا 
الهّم االجتماعي واجلماعي حيث ظلَّت الق�صة تطمح اإىل اأن متار�ص فعال 
�رسوط  �صمن  املتخلِّف  وال�صيا�صي  االجتماعي  النظام  �صد  تغيرييًا  ن�صااًل 
�رسديّة ب�صيطة وحمّددة تقرتب من تقنيات ال�رْسد اخلارجي والتقريري التي 
انفتحت  اأيوب فقد  النون  �صابقة منها جتربة ذي  كّر�صتها جتارب ق�ص�صّية 
»النافذة« على اآليات ال�رسد الق�ص�صي احلديثة حيث امليل ال�صتبطان الوعي 
الداخلي لل�صخ�صّيات الق�ص�صّية مع ا�صتثمار طّيب الإمكانيات املونولوج 
وتعّدد ال�صمائر ال�رسديّة وزوايا النظر مع نزوع وا�صح ل�صبط ارتفاع نربة 
ل مّرة بعداً ذاتيًا. ففي هذه  الهموم االجتماعية والتي راحت تكت�صب الأوَّ
املجموعة برزت الهموم الذاتية والفردية الإبطاله واالإ�صكالّيات الوجودية 
ترتقي  كانت  الفردي  التاأّزم  درجة  اأّن  حتى  منها  يعانون  التي  واحلياتية 
ق�صة  لبطل  بالن�صبة  احلال  هو  كما  الوجودي  املوقف  م�صتوى  اإىل  اأحيانًا 
�صورة  الق�صة  بطل  ي�صبح  حيث  املجموعة،  ا�صم  حتمل  التي  النافذة«   «
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وبطل  التكريل  لفوؤاد  االآخر«  »الوجه  بطل  جعفر  حممد  ل�صخ�صّية  هة  مموَّ
ة »العمق« يتماهى اإىل حٍد كبري مع عبا�ص بطل »الرجل ال�صغري« لعبد  ق�صّ

امللك نوري. 

لكّننا نوّد اأْن نبنيِّ هنا اأّن الهم ال�صيا�صي واالجتماعّي مل يغب نهائيا 
يف جمموعة القا�ص الثانية بل اكت�صب اأفقًا كما هو احلال يف ق�صَتْي »لعنة 

�صغرية«   و»التمرد« . 

اأما يف جمموعة القا�ص الثالثة »وجه على ر�صيف روماين« فقد حاول  
د روؤيته الق�ص�صّية من خالل مداخل ومقاربات جديدة منها  القا�ص اأن يحدِّ
االهتمام الوا�صح بت�صعيد توظيف اللغة ال�صعرية واال�صتخدامات البالغية 
زها وت�صبطها، كذلك من خالل  التي ت�صتِّت البوؤرة ال�رسدية اأكرث من اأن تركِّ
توكيد الهّم الفردي والذاتي واإيالء اهتمام خا�ص بثيمة االغرتاب املكاين 
والزماين وال�صيكولوجي. يف هذه املجموعة اأ�صيفت كثافة غنائية وتعبريية 
و�صعرية مل نكن نعهدها يف جمموعَتْيه املبَكرَتنْي لكّنها غنائية ت�صقط اأحيانًا 
اأقا�صي�ص  ذلك يف  كما جند  )ال�صنتيمنتالية(  املفرطه  العاطفية  من  لون  يف 
اأّن  اإىل  هنا  بالتنويه  ويجدر  االأخري«.  و»وال�صّد  الغريب«  الرجل  »اأحزان 
الهّم االجتماعي والن�صايل مل يغب متاما يف هذه املجموعة فقد ظّلت هناك 
ا�صتعاده له يف م�صتوى جديد كما هو احلال يف ق�صته »ال�صقوط بعد الف 
عام« اأّما جمموعة القا�ص الرابعة »املمرات« ال�صادرة العام 1990 فال ت�صّم 
يف حقيقة االأمر اإال اأقّل من ع�رس ق�ص�ص جديدة الأنها احتوت على معظم 

جمموعات القا�ّص ال�صابقة. 

 ويف اأقا�صي�ص املجموعة الرابعة يت�صاعد االهتمام بثيمة االغرتاب 
ويحتّل البحر واأحيانًا النهر موقعًا خا�صًا يف عملّية الرتحال عرب مرافئ ومدن 
الغربة املختلفة كما هو احلال يف ق�ص�ص »اأيام ال�صفر املزدوج« و»االإن�صان 
والرقم« و»املمرات«. ويتعّمق احل�ّص الذاتي الوجودي يف ق�ص�ص اأخرى 
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باالخفاق  ر  اإح�صا�ص مدمِّ البطل من  يعاين  مثل »�صنوات اجلفاف« حيث 
ق�صة  وتعّمق  االغرتاب.  وتاأثريات  العزلة  ب�صبب  واال�صتيحا�ص  واالإحباط 
»العمق« حاله االنف�صال االأن�صاين والقطيعة النهائية بني الذوات الب�رسية: 

االنتقام من حبيبته  فالعا�صق يحاول  الرجل واملراأة.  نفور بني  فثمة 
والزوج يهرب من اأ�رسته، بل اأّن الفرد يحاول اأن يهرب من ذاته. 

ويقرتن هذا االإح�صا�ص اأحيانًا باملوت عندما يتوقَّف ال�رسد نهائيا عند 
موت بطل »االإن�صان الرقم« الذي يظّل يواجه املوت و�صمك القر�ص متامًا 
مثل بطل همنغواي يف رواية »ال�صيخ والبحر«. وتتمّيز هذه الق�صة بدرجة 

عالية من املو�صوعّية يف ال�رسد وغياب االإ�صقاطات ال�صيكولوجّية فيها. 

يف  ية  خطِّ املجموعة  هذه  ق�ص�ص  اأغلب  يف  الزمن  حركة  اأّن  ومع 
د يف  ي ينقطع اأحيانًا اأو يتجمَّ الغالب لكن الن�صق الزمني املت�صاعد اأو اخلطِّ
بوؤرة زمنية فرعية وثانوية ت�صتح�رس �صور املا�صي، حيث يقوم وعي البطل، 
الذي ميثل عني الكامريا التي تلتقط املرئيات واملح�صو�صات، لتحريك هذا 

الزمن ليتحّول اإىل زمن ذاتي. 

ومهّمة  ملحوظة  جتريب  عنا�رس  على  »املمّرات«  جمموعة  تتوافر 
االفتعال  طابع  عليها  ويغلب  واالأ�صالة  ال�صدق  اإىل  تفتقد  اأحيانًا  لكّنها 
التو�ّصل  خالل  من  الغنائية  يف  االنغما�ص  هذا  ب�صبب  اخلارجيَّني  والق�رس 
اخلارجي ومن خالل هذا  االإن�صاء  م�صتوى  اإىل  تهبط  التي  ال�صعرية  باللغة 

اال�صطناع املبالغ فيه للهموم الفردّية. 

ورواية »تقاطع االأزمنة« تثري جمموعة غري قليلة من االأ�صئلة اخلا�صة 
بلغة ال�رسد والبناء وزاوية النظر وبناء ال�صخ�صّيات وحركتها وغري ذلك. 

اإطارية  تعتمد الرواية على بنية ميتا ــ �رسدية تقوم على ا�صتغال بنية 
�رسدية تتمحور حول الطبيب اجلّراح الذي ي�صتقبل يف امل�صفى مري�صًا يحمل 
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يف يده رزمه من االأوراق يكت�صف الطبيب بعدها اأّن هذا املري�ص م�صهور 
ب عليه جهازه العلمي اجلديد القادر على قراءة افكار مري�صه  ر اأن يجرِّ فيقرِّ
الدماغ  بجراحة  املخت�ّص  الطبيب  يدخل  وفعال  الورق.  على  وت�صجيلها 
مري�صه ــ الروائي املعروف ـــ اإىل ردهة الفح�ص ويربط اأجهزة اآلته اجلديده 
املري�ص مايف  تتواىل ويفرغ  الورق واالحرف  يبداأ رول  اإىل دماغه حيث 

اأعماقه، لتبداأ مرحله جديده يف قراءة ما دونه الورق: 

ف لقراءة جهد كاتب قد دخل نفق زمن  »دخلت غرفتي، واأنا متلهِّ
اآخر قد يكون لتقاطع االأزمنة ن�صيب اآخر« )�ص 12(

املنت  على  الرواية  لتنفتح  اخلارجية  االإطارية  البنية  دور  ينتهي  وهنا 
الداخلي الذي نقله اجلهاز، وهو يف حقيقة االأمر املنت الروائي االأ�صا�صي 
يعتمد  الداخلية ومعاناته. وهذا اجلزء  املري�ص  ل جتربة  ي�صجِّ الذي  للرواية 

نظاما جديداً اأومغايراً للرتقيم وكاأّنه منت م�صتقّل. 

البنية االإطارية اخلارجية بل يرتكها  الروائي اليعود لتوظيف  اأّن  اإال 
جزئيا مكتفيا باملنت الن�صي املنقول من ذاكرة املري�ص. 

هذه  االإطارية  البنية  توظيف  اإىل  العودة  املوؤلِّف  من  نتوّقع  وهنا 
القا�ّص  املثال  �صبيل  على  فعل  مثلما  اأخرى  و�رسديات  حبكات  الإ�صافة 
»ال�صادرة  الليل  طائر  »اأ�صواق  روايته  يف  ال�صقر  عي�صى  مهدي  والروائي 
العام 1995 والتي ت�صتلهم اأيام ال�صاعر العراقي الراحل بدر �صاكر  ال�صياب 
رواية  ففي  تقريبًا.  مماثلة  �رسدية  بنية  متتلك  والتي  امل�صت�صفى،  يف  االأخرية 
مه  مهدي عي�صى ال�صقر هذه جند اأي�صًا بنية اإطارية تتمّثل يف ال�رسد الذي تقدِّ
اأي�صًا تتخذ  �صة عن حالة مري�صها الذي كّلفت برعايته. والرواية  لنا املمرِّ
�صة اإىل ذاكرة مري�صها عن طريق  منحًى ميتا-�رسديًا من خالل ت�صّلل املمرِّ
بدورها  ل  ت�صكِّ والتي  الو�صاده،  يد�ّصها حتت  التي  واأوراقه  مذكراته  قراءة 
الروايتني تتحّركان عرب م�صتوَينْي  اأّن  القول  الرئي�صي للرواية. وميكن  املنت 

�رسِدَينْي اأ�صا�صيَّني:
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اخلارجّية  االإطارية  البنية  م�صتوى  هو  ل  االأوَّ ال�رسدي  امل�صتوى 
الطبيب  نظر  وجهة  من  االزمنة«  »تقاطع  رواية  يف  ال�رسد  يجري  حيث 
االخت�صا�صي بينما يجري ال�رسد يف رواية »اأ�صواق طائر الليل« من وجهة 
نظر املمر�صة التي متهد اي�صا لتقدمي املنت الن�صي ـــ امليتا روائي ـــ االأ�صا�صي، 
من  امل�صتّل  ي  الن�صّ للمنت  االأزمنة«  »تقاطع  رواية  يف  الطبيب  مهد  مثلما 

ذاكرة املري�ص. 

االأزمنة«  تقاطع   « لرواية  بالن�صبة  فيمّر  الثاين  ال�رسدي  امل�صتوى  اما 
من خالل وعي املري�ص ــ الروائي املعروف النبهاين ووجهة نظره بينما مير 
هذا امل�صتوى بالن�صبة اإىل رواية »اأ�صواق طائر الليل« من خالل روؤية ال�صاعر 
يو�صف هالل »ال�صياب« املري�ص الذي مي�صك هنا بال�رسد م�صرتجعا م�صرية 

حياته ومتاأمِّال يف ق�صايا املوت واحلياة واحلّب وتعّلقه مبمر�صته اأمل. 

وال  االإطارية  البنية  اكتمال  يقطع  ال  ال�صقر  عي�صى  مهدي  اأّن  اال 
الف�صاء  على  الهيمنة  فر�صة  )الوثيقة(  ي  الن�صّ للمنت  ليرتك  كلِّيًا  ين�صحب 
الروائي ـــ مثلما فعل حممود الظاهر ـــ بل يعود ال�صتكمالها واملناورة من 
خاللها لتحريك املناخ الروائي والإ�صافة حبكات ومرويّات ثانوية جديدة 
االأحالم«  بـــ »وهج  املو�صوم  الثالث ع�رس  املقطع  اأو  الف�صل  كما فعل يف 

والذي ميّثل ا�صتثناًء يف نظام �رسد هذه الرواية. 

ي التعاقبي،  فاإذا ما كانت بقية ف�صول هذه الرواية تعتمد امل�صار اخلطِّ
على م�صتوى الزمن واال�صتذكار، والو�صف والرتابط املو�صوعي للحدث 
ئ ال�رسد اإىل فقرات معزولة بخطوط اأفقيَّة  نف�صه فاإّن املوؤلِّف هنا اآثر اأن يجزِّ
�ص كّل مقطع منها للتعبري عن وجهة نظر معيَّنة تتعاقب فيها وجهتا  يخ�صِّ

�صة ومري�صها بالتناوب اأو التعاقب واأحيانًا بالتداخل.  نظر املمرِّ

    وِمْن هنا جند اأّن البنية االإطارية يف »تقاطع االأزمنة« هي بنية جزئية 
اأو ن�صفية غري مكتملة، وهي تكتفي اأحيانًا مبجرد التمهيد اأو التقدمي الذي 
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اأو للتمهيد الذي قّدم  اأندريه جيد روايته »الالخالقي«  ا�صتهّل به الروائي 
به كولن ول�صن روايته »طفيليات العقل« وميكن القول اأّن حممود الظاهر 
التغيري  اأو  التنويع  ل�صمان  مهّمة  و�رسدية  فنية  فر�صة  القطع  بهذا  خ�رس  قد 
البنية  اكتمال هذه  ال�صقر من  عي�صى  اأفاد مهدي  بينما  ال�رسدية،  البنية  يف 
لونًا من  اأخرى وفَّرت  االإطارية الإ�صافة م�صتويات �رسدية وثيمات �رسديّة 

التنويع واملغايرة يف البنية ال�رسدية. 

وِمْن جانب اخر تلتقي روايتا »تقاطع اأزمنة« و »ا�صواق طائر الليل« 
يف االإ�صارة ال�صمنية داخل املنت اإىل عنوان كّل رواية. اإذ ي�صري الراوي االأّول 
وهو الطبيب اجلّراح يف رواية »تقاطع اأزمنة« والذي يطمح اإىل اأن ي�صبح 

»املوؤلِّف الثاين« للرواية اإىل تلهفه لقراءة ما �صّجله جهازه: 

» دخلت غرفتي واأنا متلهف لقراءة جهد كاتب قد دخل نفق زمن 
اآخر قد يكون لتقاطع االأزمنة ن�صيب اآخر فيه« )�ص 12( حيث جند هنا 
الروائي  فعله  ما  وهو  االأزمنة«  »تقاطع  الرواية  عنواأن  اإىل  وا�صحة  اإ�صارة 
اعرتف  الليل« عندما  »اأ�صواق طائر  اأي�صًا يف رواية  ال�صقر  مهدي عي�صى 
ال�صاعر املري�ص ملمر�صته اأمل اأّنه يكتب االآن نتفًا من �صريةحياته واأنه �صوف 
يعمل فيما بعد على ترتيبها يف كتاب �صغري رمبا ا�صماه »ا�صواق طائر الليل« 
وهي اأي�صًا اإ�صاره �رسيحه لعنوان الرواية. وهذا االمر امل�صرتك ي�صع الروايتني 
�صمن ما وراء الرواية اأو ما وراء ال�رسد )امليتا�رسد( لتوفِّر عن�رس الوعي الذاتي 

بوجود م�رسوع ق�صدي لكتابة ن�ّص روائي. 

تهيمن على  ثيمة مركزيّة  اإىل  اأزمنة«  ويحيلنا عنوان رواية »تقاطع 
الروؤيا ال�رسدية لدى القا�ص حممود الظاهر، واأعني حماولة الروائي للمزاوجة 
بني زمنني، الزمن الواقعي الراهن وزمن اآخر خيايل  يقع خارج اإطار الزمن 
الراهن، قد يكون زمنًا فنطازيًا متخّياًل بفعل مكابدات �صوفية وميتافيزيقية 
ي�صرب  �صيكلوجّيًا  اأو زمنا  اإىل ق�صة »طق�ص االعمى«  بالن�صبة  مثلما حدث 
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بالن�صبة  حدث  مثلما  الفردية  التجربة  وما�صي  االإن�صانية  النف�ص  اأعماق 
الثيمة تهيمن يف الواقع على الرواية ذاتها،  اأزمنة«. وهذه  لرواية »تقاطع 

نتها املجموعة احلالية.  وعلى اأغلب الق�ص�ص الع�رس التي ت�صمَّ

مة التي اختارها املوؤلِّف لروايته كتوطئة والتي  وتكت�صب داللًة املقدِّ
من  مقطع  وهو  للن�ص  عتبة  اأو   pretext منا�صة  ال�رسدية  الناحية  من  تعّد 

ق�صيدة »حار�ص الكتب« لبورخ�ص والتي ي�صري فيها اإىل: 

»فكرة اأّن اخليال واملا�صي هما االآن ال�صي ذاته لرجل من زمن اآخر«. 

لتجربة رجل من  بالن�صبة  واملا�صي  اخليال  متاهي  اإىل  اال�صارة  فهذه 
زمن اآخر هي التي تهيمن على روؤيا الكاتب وهي روؤيا �صبق للموؤلِّف اأن 
ك�صف عن بع�ص جوانبها يف جمموعته الق�ص�صية الثالثة »وجه على ر�صيف 
روماين« لكن بطريقة حمدودة وجزئية. وي�صيء التذييل الذي كتبه املوؤلِّف 
الرواية  باأنَّ  الروؤيا حيث يعرتف  االأخري بع�ص جوانب هذه  الغالف  على 
اأزمنة وعناوينها خارجة  والق�ص�ص الق�صرية هي كّلها حتت عنوان تقاطع 

من رحمه. 

ويبدو يل اأّن فكرة »تقاطع االأزمنة« اأو التداخل بني الزمن الواقعي 
اإىل  للولوج  املوؤلِّف  اختاره  الذي  املدخل  هما  املتخّيل  الفنطازي  والزمن 
نحو  الواقعية  بدايته  عن  بعيداً  به  دفع  امر  وهو  واحلداثة،  التجريب  عامل 
وامليتافزيقية  وال�صوفية  الذهنية  الهموم  عليها  تهيمن  متخيَّلة  �صواطىء 
والكوابي�ص والروؤى واالإ�صقاطات الداخلّية لالوعي االأن�صاين. وال اأ�صتطيع 
هنا اأن اأجزم اأّن القا�ص كان موفَّقًا يف تنفيذ اأو اإ�صقاط هذه الروؤيا الكابو�صّية 
الرئي�ص،  الروائي  املنت  على  اأو  الع�رس  الق�ص�صية  التجارب  على  التغريبية 
ب�صبب انطالق املوؤلِّف من ق�صديّة  وا�صحة اأّدت اإىل بع�ص درجات التلفيق 

والق�رس واالفتعال. 
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يحاول املوؤلِّف ــ خالل املنت الن�صي الذي �صّجله جهاز الطبيب ـــ 
يتاأّمل يف وجهه  الذي  »النبهاين«  املركزية  �صخ�صّيتة  تدريجّيًا  لنا  م  يقدِّ اأْن 
من خالل املراآة عرب مونولوج مروي هو �صورة مموهة الأنا احلا�رس الغائب. 
فهو  للذاكرة.  فقدان  حالة  من  يعاين  هذا  املركزي  البطل  اأن  ونكت�صف 
اي�صا  تاريخه وا�رسته وحملته. ونعلم  �صيئا من  يتذكر  يجهل من يكون وال 
اأن حمنته قد بدات عندما ارت�صى اأن  ي�صع وجهه حتت رحمه جراح جتميل 
اعاد ر�صم خارطة وجهه، فدخل اثر ذلك حاله م�صتدمية من فقدان الذاكرة 
اأن�صاين  اأو �صعف  وقد يكون تبديل الوجه كناية رمزية عن حالة ا�صتالب 

قاده اإىل هذا االح�صا�ص املدمر باالأنف�صال عن �صخ�صيته الرئي�صية. 

ف هذا البعد الرمزي، مع اأّن �صخ�صّيته حتتمل  اإال اأّن املوؤلِّف مل يوظِّ
مثل هذا الرتميز وظّل �صبب هذا االإح�صا�ص باال�صتالب غام�صًا وغري مربَّر، 
دافعها  كان  وبالتايل  الوجه  جتميل  لعملّية  فيزيولوجي  عر�صي  ناجت  وكاأنه 
االأ�صلي تعّر�ص وجهه اإىل الت�صويه جراء تعّر�صه لياًل اإىل �رسبة فاأ�ص »وطعنة 

خنجر«، »وت�صويه يف النار« )�ص 7)(. 

وما يعنيني هنا كيفّية اإدارة هذا اال�صتالل املونولوجي لالوعي البطل 
الذي يعك�ص حالة ال�صياع على كافة امل�صتويات، فهو اليعرف م�صكنه اأو 
زوجته اأو اإبنه جا�صم مع اأّنه ميّر مبحّلته ويلتقي بابنه وزوجته. ويتطّور هذا 
االإح�صا�ص باال�صتالب وال�صياع اإىل حالة اإنف�صام �صخ�صّيته )ال�صيزوفرينيا( 
نف�صه،  اإىل  الر�صائل وير�صلها  بع�ص  البطل كان يكتب  اأّن  نكت�صف  عندما 
لكّنه من جهة اأخرى ظّل يجهل كاتب هذه الر�صائل اإىل اأن يخربه �صاحب 
الفندق باأّنه يعرث على ر�صائله اأحيانًا داخل غرفته. وتتحّول هذه العملية اإىل 
حوار قلق مع �صخ�صّية قرينه املتخّيلة هذه خا�صة عندما ينهي القرين ر�صالته 

بالقول ». . . . اأنا اأراك يف املراآة بل اأنا ظّلك االأبدي« )�ص 1)(. 

مع اأّن البطل منذ البداية يعلن لنا رغبته ا�صتعادة ما�صيه واأ�رسته وا�صمه 
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»اإبحث عن ما�صيك والتتوان عنه، اإّنه الوحيد الذي �صيعيدك اإىل حا�رسك« 
)�ص21(. 

ر ويف نهاية الرواية وب�صكل مفاجىء التخلِّي عن عملية  اأنه يقرِّ اإاّل 
�صخ�صّية  مع  واإنهاء �رساعه  والبيت  واملا�صي  واال�صم  الهوية   البحث عن 
النهائي  بالتعاي�ص  املثرية والقبول  بالر�صائل  له  تبعث  التي كانت  »القرين« 
مع وجهه وو�صعه الراهن حيث يختتم املوؤلِّف روايته هذه بهذه اجلملة التي 

يخاطب بها البطل �صورة وجهه على �صفحة املاء: 

»اأيها الوجه اجلميل. . . �صنعي�ص معًا حياة جديدة« )�ص 72(

اأدّق نهاية  اأو ب�صكل  للرواية  النهاية توفِّر نهابة مفتوحة  ومثل هذه 
مقطوعه، الأّن كّل ال�صياقات ال�رسدية كانت ت�صري اإىل ا�صتمرار هذا البحث 
ورف�ص اال�صت�صالم اإىل اليا�ص واال�صتالب. كما اأّن هذا اال�صت�صالم يتطابق 
مع موقف الزوجة هدية التي ظلَّت تبحث عن زوجها الذي طرق عليها 
الباب ب�صحبة ابنها جا�صم دون اأن يتاأّكد من معرفتها، لكّنها فجاأة ت�صت�صلم 
ر امل�صاحلة مع زوجها الثاين ابراهيم طالبة وابنها جا�صم يجب  لقدرها وتقرِّ

اأن يكون عاقاًل وي�صافحه حيث تخيِّم حالة من الوئام والتفاهم. 

»التقت عينا ال�صبي بعيني ابراهيم اللتني لي�ص فيهما حقد وال وّد، 
ونه�ص باكيا حا�صنًا االإثنني« )�ص 67(. 

وبهذا جند نكو�صًا غري متوقَّع يف فعل اإن�صاين كّنا نتوّقع له اأن يثمر اأو 
اأن يتوا�صل على ـــ االأقل ـــ ويظّل مفتوحًا على نهايات غري حمددة. 

نة  هذا من جانب، ومن اجلانب االآخر فقد اكت�صفنا خلاًل يف املدوَّ
ال�رسديّة التي �صّجلها جهاز قراءة االأفكار الذي ا�صتخدمه الطبيب اجلّراح 
ل اأفكار املري�ص ح�رساً وال ميتلك القدرة على  والذي يفرت�ص فيه اأن ي�صجِّ
اال�صتذكارية  نة  املدوَّ هذه  اأّن  وجدنا  اإذ  اأخرى.  �صخ�صّيات  اأفكار  قراءة 
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اأكرث من  بالزوجة هدية يف  تتعّلق  واأفكار وحوارات  منولوجات  تت�صّمن 
مقطع منها منولوج الزوجة )2 )املقطع الرابع( )�ص ))( )املقطع احلادي 
يتحّدث  اآخر  مقطع  اإىل  اإ�صافة  ع�رس(  ال�صاد�ص  )املقطع  )�ص57(  ع�رس( 
)املقطع  تي�صري  �صديقه  مع  املقهى  يف  وحواره  الثاين  الزوج  ابراهيم،  عن 
الرابع ع�رس �ص 51 ــــ )5(. اإ�صافة اإىل مفارقة خطرية اأخرى تتمثل يف 
اأّن املدخل االإطاري يك�صف عن مرافقة الزوجة لزوجها وهو ما يتعار�ص 
مع املنت التايل وهذا االمر يدفعنا اإىل االعتقاد باأّن املوؤلِّف كان قد اأجنز املنت 
ًا روائّيًا متكاماًل ونهائيًا لكّنه ا�صاف  ي اال�صتذكاري اأّواًل بو�صفه ن�صّ الن�صِّ
اليه يف وقت الحق تلك البنية االطارية التمهيدية اجلديدة دون اأن يتنبه اإىل 
وجود تباينات وتناق�صات واإقحامات كان يتعنّي عليه معاجلتها من الناحية 

ال�رسدية. 

الن�ص  هذا  ية  اأهمِّ من  تقلِّل  ال  النقدّية  املالحظات  هذه  فاإّن  وبعد 
الروائي الذي قّدمه لنا القا�ص حممود الظاهر بعد رحلة طويلة يف الكتابة 
قدرة  لنا  د  توؤكِّ الرواية  فهذه  قرن.  ن�صف  من  اأكرث  ا�صتغرقت  الق�ص�صية 
لة  متبدِّ ظروف  يف  واالجتهاد  والتجديد  والبحث  التوا�صل  على  املوؤلِّف 

زمنيًا  ومكاأنيًا. 



155

من القراءة اخلارجّية اإىل القراءة التاأويلّيّة

ًا الأّول مرة قي نهاية  عرفت مو�صى كريدي 0)19 – 1996 قا�صّ
�صتينات القرن املا�صي من خالل جمموعته الق�ص�صية االوىل)1(  . 

وقد  بــريوت.  يف   1968 العام  ال�صادرة  املدينة«  يف  »اأ�صوات 
البحث   « الرواية حتت عنوان  بعد �صدور  مبا�رسة يل  درا�صة  الحظت يف 
عن اخلال�ص امليتافيزيقي عرب رحلة مو�صى كريدي هيمنة الهّم امليتافيزيقي 
»ثمة نداء غام�ص ي�صّد رحلة البطل يف جمموعة مو�صى كريدي. اإّنه تطّلع 
يبحث عرب  والبطل هنا  يوتيوبيا جديدة  يفتح كوى  �صاطئ م�صحور  نخو 
اإدراك  ي�صتطيع  الذي ال  املفقود  الفردو�ص  اأزيل عن هذا احللم وهذا  �صفر 

كنهه واأبعاده«)2(.

تقع  كانت  هذه  الق�ص�صّية  كريدي  مو�صى  جتربة  اإّن  الوا�صح  ومن 
�صد  عنيفة  فعل  ردة  �صّكلت  التي  ال�صتينّية  العراقّية  الق�صة  دائرة  �صمن 
االأعراف والتقاليد االأدبية والق�ص�صية التي �صادت قبل ذلك التاريخ ومثَّلت 

كريدي، مو�صى »اأ�صوات يف املدينة« املكتبة الع�رسية �صيدا بريوت.   )1(
ثامر فا�صل »معامل جديدة يف اأدبنا املعا�رس« من�صورات وزارة االإعالم بغداد   )2(

1975 �ص 99. 
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حديثة.  داللية  اأ�صلوبية  روؤيوّية  مالمح  العراقية  ة  للق�صَّ فتح  اإبداعيًا  متّرداً 
والعبثية  والوجودية  وال�رسيالية  التجريبّية  االجتاهات  تاأثري  كان  وبالتاأكيد 
القا�ص مو�صى  وا�صحًا يف جتارب عدد كبري من ذلك اجليل ومنها جتربة 

كريدي يف جمموعته املبكرة تلك. 

عندما اأ�صدرت كتابي النقدي »ق�ص�ص عراقية معا�رسة«)1( باالإ�صرتاك 
مع الناقد يا�صني الن�صري )بغداد 1971( كان ال بّد لنا اإن نتوقَّف اأمام جتربة 
تقدمي  اإىل  يهدف  ذلك  م�رسوعنا  واإّن  خا�صة  الق�ص�صّية  كريدي  مو�صى 
انطولوجيا ق�ص�صّية متثِّل اجتاهات الكتابة الق�ص�صية يف ال�صتينات، فكان اأْن 
ته »طقو�ص العائلة«)2( التي ن�رست يف جمموعة الق�ّص  وقع اختيارنا على ق�صّ
الثانية »خطوات امل�صافر نحو املوت«))( ومل�صت فيها منحى جديدا يفرتق 

جزئيا عن جمموعته االأوىل: 

لديه  بارزاً  يكن  اآخر مل  يك�صف عن وجه  هنا  مو�صى كريدي  »اإن 
عن  اأزيل  �صويف  بحث  يف  وجدناه  حيث  االأوىل  الق�ص�صّية  جمموعته  يف 
ة  قيم ال�صعادة واحلرية املطلق تتحّول فيه الق�صة لديه اإىل اإ�صارة فكريّة معربِّ
اإىل  وحاجتهم  املاأزومني  الأبطاله  والفكري  الروحي  الفراغ  عن  تك�صف 
اأخرى  جديدة  واأقا�صي�ص  هذه  ته  ق�صّ اأنَّ  يف  �صك  ال  والتاأّمل.  االمتالء 

ت�صّمنتها جمموعته الق�ص�صّية اجلديدة: 

�صي�صري  الذي  اجلديد  امل�صار  تبلور  املوت«  نحو  امل�صافر  »خطوات 

ثامر، فا�صل و د. يا�صني الن�صري »ق�ص�ص عراقية معا�رسة« مكتبة بغداد والطريق   )1(
اجلديد بغداد 1971. 

امل�صدر ال�صابق �ص 72.   )2(
الكلمة  دار  من�صورات  املوت«  نحو  امل�صافر  »خطوات  مو�صى  كريدي،   )((

1970 �ص 5. 
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عليه القا�ص يف امل�صتقبل ومزاوجة بني همومه امليتافيزيقّية واالجتماعّية، 
وبالت�صاق اأكرب بق�صّية االآخرين واالإن�صان واحلرية«)1(. 

وفعاًل اأ�صبحت التجربة الق�ص�صّية التالية للقا�ّص مو�صى كريدي اأكرث 
ن�صجًا وات�صاعًا وات�صحت وب�صكل دقيق يف جمموعتيه الق�ص�صيتني »غرف 
 1986 بغداد  الــروح«))(  و»ف�صاءات   1979 بغداد  م�صاءة«)2(  ن�صف 
ن�رست يف  التي  »الغابة«))(  واالأخرية  اخلام�صة  الق�ص�صّية  واأخريا جمموعته 
ق�صته  اأعد  و�صخ�صّيًا  �صنوات،  بثماين  وفاته  بعد  اأي   200( العام  بغداد 
املهمة يف  النقلة  الروائي، لكن  اإرها�صًا �رسديًا و�صيا�صّيًا مب�رسوعه  »الغابة« 
م�صرية مو�صى كريدي متثلت ب�صدور روايته الوحيدة »نهايات �صيف«)5( 
ال�صادرة يف بغداد العام 1995 والتي مثلت تتويجا لتجربة �رسدية متنامية، 

وهي الرواية التي اأحاول اأن اأتناولها يف درا�صتي هذه. 

اأكرث من م�صتوى. فعرب القراءة احلرفية  ميكن قراءة هذه الرواية عرب 
الل�صاين  ال�صطح  عند  ت�صتقّر  والتي   denotation املعجمية  اأو  اخلارجية 
واملظهر الب�رسي تنفتح الرواية على عملّية مطاردة تتعّر�ص لها �صاّبة من قبل 

رجل يبدو عليه مظاهر اجلنون: 

»يف �صحى يوم اعتيادي من اأيام بدء ال�صنة وقع احلدث املثري للده�صة 
القامة  هو رجل طويل  فها   .  .  . �صوبه.  تّتجه  كّلها  االأنظار  الذي جعل 

ثامر، فا�صل »معامل جديدة يف اأدبنا املعا�رس« �ص 7) و�صبق اإن ن�رست الدرا�صة   )1(
�صمن " ق�ص�ص عراقية معا�رسة " �ص)). 

كريدي، مو�صى »غرف ن�صف م�صاءة« دار ال�صوؤون الثقافية بغداد 1979.   )2(
كريدي، مو�صى »ف�صاءات الروح« دار ال�صوؤون الثقافية بغداد 1986.   )((

كريدي، مو�صى »الغابة« دار ال�صوؤون الثقافية بغداد )200.   )((
كريدي، مو�صى »نهايات �صيف« دار ال�صوؤون الثقافية بغداد1995.   )5(
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اأجعد ال�صعر يهرول واإحدى الفتيات تهرول اأي�صًا وال اأحد يعرف ما الذي 
يجري حّقًا«)1( . 

�صمني  راٍو  خالل  من  مروّي  مطاردة  م�صهد  اأمام  هنا  اأنف�صنا  جند 
ببع�ص  رنا  ويذكِّ العلم  كلِّي  ــراوي  ال من  قريب  خارجي  لكّنه  مراقب 
د له با�صتباق �رسدي ي�صري  ا�صتهالالت فوؤاد التكريل الروائية. هذا امل�صهد ميهِّ
من  امل�صتوى  لكن هذا  القراء  انتباه  للده�صة« القتنا�ص  املثري  اإىل »احلدث 
ال�رسد اخلارجي �رسعان ما يتحّول اإىل �رسد داخلي يروى عن طريق الفتاة 

املطاردة ذاتها من خالل �صمري املتكلِّم:

»اجتزت عتبة البيت غري ملتفتة اإىل �صيء وحني احتوتني الباحة برتف 
نورها وبالطاتها املرّبعة �رست اأنحني الأرى َمْن يختبئ هنا اأو هناك«)2( .

طالبة  وهي  احلميد  عبد  هناء  هي  الفتاة  هذه  اأّن  الحقًا  ونكت�صف 
الهند�صة املعمارية، حيث جتد نف�صها داخل دوامة  الهند�صة ق�صم  يف كلّية 
غام�صة  جهات  خالل  من  للمطاردة  تعّر�صها  ب�صبب  تنتهي  ال  كابو�صّية 
الذي  كنعان  نايف  ال�صابق  اأمها  زوج  من  متاأتيَّة  اأنها  مظهرّيًا  نكت�صف 
لكنَّنا  الغام�صة.  ورغباته  مطالبه  اإىل  لت�صتجيب  واإرهابها  ابتزازها  يحاول 
نكت�صف عرب القراءة التاأويلّية الرمزّية اأو االإيحائية connotation اإّن هذه 
الرواية هي رواية �صيا�صّية واإّن عملية املطارده هي عملّية �صيا�صّية تقوم بها 
�صبكة معّقدة وقويّة لها اأجهزتها واأ�صاليبها وقدراتها الالحمدودة واأّنها تدار 
من قبل زوج اأمها ال�صابق نايف كنعان الذي يطلق على نف�صه ا�صم الداهية 
وال�رسفية  اللغوية  املقاي�صة  معارفه. ومن خالل  بها  يكّنيه  كنية  اأي�صا  وهي 
نكت�صف اأّن م�صطلح الداهية هو املقابل ال�رسيف مل�صطلح الطاغية واأّن نايف 

امل�صدر ال�صابق �ص 5.   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص 7.   )2(
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اأو �صورة رمزية لطاغية ما يحكم قب�صته احلديدية على  كنعان هو م�صّغر 
م�صائر النا�ص ومنها م�صائر اأ�رسة الفتاة املطاردة هناء عبد احلميد ف�صال عن 
الده�ص  اأو  القتل  اأو  لالختطاف  يتعّر�صون  الذين  ال�صحايا  من  الع�رسات 
و�صديقة  جامعية  طالبة  وهي  �صاهرة  تتعّر�ص  اإذ  معّقدة.  �صيطانّية  بطرق 
متاما  ووا�صح  �صعيد.  ا�صمه  هاربًا  اأخفى  اأباها  الن  االختطاف  اإىل  لهيفاء 
اإّن مثل هذا الهارب ال بّد من اأن يكون هاربًا �صيا�صّيًا واأنَّ الفتاة املختطفه 
تتعّر�ص نتيجة لذلك اإىل االختطاف والتعذيب والقتل بعد اأن حكم عليها 

من قبل » ق�رس العدل الثالث«)1(. 

روحي  متا�صك  عن  هناء  اإحداثها  وراوية  الرواية  بطلة  وتك�صف 
نايف  الداهية  الن�صال �صد طغيان  موا�صلة  اإىل  يدفعها  وفكري  واأخالقي 
�صاهرة  املختطفة  �صديقتها  م�صري  ملعرفة  رائعة  جمهودات  وتبذل  كنعان 
مهند�ص  �صاب  مع  حّب  عالقة  خالل  من  للم�صتقبل  طريقًا  لها  وت�صّق 
ا�صمه ربيع حممود. ومتتلك �صخ�صّيته هناء بع�ص جوانب البطلة االإ�صكالية 
لكنَّها  واملراقبة  والتهديد  املطاردة  من  كافكويًا  كابو�صّيًا  عاملًا  تواجه  فهي 
تتحدى كّل ذلك وحتافظ على متا�صكها وهي حتاول اأن تعيد قراءة امل�صاهد 
واالأحداث التي حتيط بها. وبذا تنقذ نف�صها من ال�صقوط يف هاوية الياأ�ص 
الطغيان  قوى  مواجهة  يف  اإيجابية  بطلة  اإىل  وتتحّول  وال�صياع  واجلنون 
والت�صّلط والرعب. و مّما يدعم هذا التاأويل ال�صيا�صي للرواية عنوان الرواية 
ذاته »نهايات �صيف« الذي يتكّرر على امتداد الرواية مثل الزمة متَّ�صلة 
احلدث  ب�صياق  داللّيًا  يقرتن  الن�ص  عتبات  من  عتبة  بو�صفه  هنا  فالعنوان 
بل هو  لالإحداث  �صقف زمني كرونولوجي  لي�ص جمّرد  فال�صيف  الروائي 
زمن �صيكولوجي وداليل و�صيميائي ي�صري اإىل زمن حكم الداهية / الطاغية 

امل�صدر ال�صابق �ص 5).   )1(
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على  /الطاغية  الداهية  �صلطة  تخيِّم  فمثلما  ينبغي.  مما  اأكرث  طال  الذي 
احلياة وعلى م�صائر ال�صخ�صّيات كذلك يجثم ال�صيف على اأنفا�ص النا�ص 
وحياتهم فتت�صاعد ال�صكوى من ا�صتمراره والتمنِّيات بانتهائه فها هي هناء 

تتاأّفف من ا�صتمرارا ال�صيف:

ال�صيف)1(؟ ثم  ينتهي  ال�صيف متى  انتهي  انتهى وما  اأيلول  اأف«   «
»هناء عبد احلميد تريد انق�صاء ال�صيف«)2( . 

اأمني غامن« كان طبيعيا  »وعندما التقت هناء عبد احلميد باملحامي 
اأْن يتحّدثا خالل الطريق واأن يذكرا معًا �صيئًا من نهايات �صيف وبدايات 
اخلريف«))( ومن الوا�صح هنا رغبة لدى الطرفني بل لدى اجلميع يف انتهاء 
اإىل اخلريف رمز  ال�صيا�صي املخّيم على حياة اجلميع والتطّلع  هذا ال�صيف 
التغيري وانق�صاع الكابو�ص ال�صيا�صي بل اإن عدم انح�صار ف�صل ال�صيف كان 
اأمامها« كانت كّلما اقرتب  الياأ�ص يف نف�ص هناء ويغلق باب االأمل  يبعث 
ال�صيف من نهايته اأغلقت باب االأمل ومالت اإىل الياأ�ص«))( لذا فان انتهاء 
املطر  �صقوط  يكون  حيث  الطاغية  الداهية  مبوت  يقرتن  ال�صيف  مو�صم 
هناء يف  ونرى  الطويل.  ال�صيا�صي  ال�صيف  كابو�ص  انتهاء  اإىل  االإ�صارة  هو 
ال�صفحات االأخرية وهي متفائلة عندما تخرج وحبيبها ربيع حممود لل�صري 
فالدنيا  املطر  وب�صقوط  /الطاغية  الداهية  مبوت  احتفاال«)5(   املطر  حتت 
نهايات �صيف   « العنوان  يكت�صب  هنا  ومن  املو�صيقى«)6(  تعزف  اأخذت 

امل�صدر ال�صابق �ص 6).   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص 6).   )2(
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الداهية / نبوءة عن موت  »داللة �صيميائية و�صيا�صية ورمزية وا�صحة فهو 
قون  الطاغية وا�صت�رساف ملا ميكن اأن يحدث بعد املوت. بع�ص النا�ص ال ي�صدِّ
الأّن  بطلقة،  حياته  اأنهى  قد  كان  اإن  ك  ت�صكِّ فهناء  كنعان.  نايف  مبوت 
الرجل كان �صهوانيًا مقباًل على احلياة اإىل حّد الكفر بنعيمها، كما اأنَّه بعيد 
عّما يدفعه للموت انتحاراً«)1( اأنها فعاًل نبوءة دقيقة ل�صيكولوجية الداهية /
الطاغية والنهاية املحتملة التي تنّباأ بها الكاتب مو�صى كريدي الذي كانت 
اأْن  اأْن ي�صهد نهاية الطاغية ويح�رسين م�صهد ال ميكن  اأْن ميوت  اأمنيته قبل 
التقيت  عندما   200( العام  الطاغية  �صقوط  بعد  املتنبي  �صارع  يف  اأن�صاه 
ال�صديق د. مالك املطلبي و د. غالب املطلبي وهما يف حالة �صبه ه�صتريية 
من الفرح ا�صتب�صارا بنهاية الطاغية وكان د. مالك املطلبي ينادي اأين اأنت 
يا مو�صى كريدي لت�صهد نهاية الطاغية التي كنت تنتظرها« وكذلك كانت 
د ربيع حممود املهند�ص ال�صاب لهناء عبد احلميد  نبوءة اأبطال الرواية اإذ يوؤكِّ
اأََو   اإبلي�ص  هذا  بياأ�ص  عليه  فرتّد  ؟  ترين  ماذا   . ميوت.  اأو  الداهية  »�صيقتل 
م �صقيقها �صادق يف ر�صالته اإىل هناء نبوءة مماثلة:  ميوت اإبلي�ص«)2( كما يقدِّ

احلياة  كتاب  من  هام�ص  يف  اإاّل  يكونوا  لن  واأمثاله  كنعان  »نايف 
يدعم  وما  ق�صرياً«))(  �صيكون  ال�صغري  الداهية  هذا  اإّن عمر  دائمًا  رين  تذكِّ
التاأويل ال�صيا�صي لرواية »نهايات �صيف« ملو�صى كريدي اتكائها على ن�ّص 
فهناك  ل�صك�صبري  »هاملت«  م�رسحية  ن�ّص  هو  �صيا�صّيًا  ُبعداً  ميتلك  غائب 
�صك�صبري  وبن�ّص  بامل�رسح  �صاهرة  و�صديقتها  هناء  الهتمام  كبرية  اإ�صارات 
اإىل  قة  اإن هناء عبد احلميد تظلَّ متامًا مثل هاملت ممزَّ االإ�صكايل هذا، كما 
حدٍّ كبري بني الفعل والال فعل بل اإّن الداهية /الطاغية نايف كنعان هو اأي�صا 

امل�صدر ال�صابق �ص))1.   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص  119.   )2(
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ال�صابق وكان قد تزّوجها بعد موت زوجها االأ�صلي ابن عمه  اأّمها  زوج 
عبد احلميد بظروف غام�صة، وهو ما وجدناه يف م�رسحية هاملت، وهو 
الروائية. لكن  ًا غائبًا ي�صيء حركة االأحداث  ما يجعل هذه امل�رسحية ن�صّ
الن�ص الغائب هنا مت�صظٍّ اإذ تلتقي هناء عبد احلميد يف امل�صجد ب�صبح اأبيها 
وهو ما مينح الرواية ُبْعداً فنطازيًا وتخيليًا وا�صحا حيث يخربها �صبح اأبيها 
بان �صديقتها �صاهرة كانت قد اعتقلت » وقّيدوها باحلديد الأّن والدها قد 

اأخفى هاربًا«)1( واأّنها عذبت وحكم عليها باملوت)2(. 

العتقال  والبولي�صّية  ال�صيا�صّية  الطبيعة  د  توكِّ عديدة  مقاطع  ثمة 
�صاهرة واإعدامها حيث يخرب �صبح االأب ابنته هنا اأّن املحامي الذي كلِّف 
بالدفاع عن ق�صيتها قد جنا املوت باأعجوبة«))( ثم جند حواراً �صاخراً بني 

هناء و�صبح اأبيها حول جواز احلكم باإعدام الن�صاء: 

» �صاألت اأبي اأيجيز القانون احلكم على الن�صاء باملوت اأي�صًا، �صحك 
منِّي وقال: كان هذا غري جائز يف الع�رس احلجري«))(. 

عملية  منذ  الناجحة  املتاهة  بنية  البداية  من  الرواية  تّتخذ  وهكذا 
املطاردة البولي�صية التي تتعّر�ص لها البطلة الراوية هناء عبد احلميد اإ�صافة 
اإىل �صل�صلة من املطاردات املتخيلة الكابو�صية التي توؤثِّر على البطلة وخا�صة 
ال�رسطة  مراكز  بني  �صاهرة  �صديقتها  م�صري  عن  بالبحث  قيامها  عند 
وامل�صت�صفيات و�صاالت الطّب العديل حيث تقول وهي تبحث بني اجلثث 

امل�صدر ال�صابق �ص  )2.   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص25.   )2(
امل�صدر ال�صابق �ص25.   )((
امل�صدر ال�صابق �ص26 .   )((
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»كان   الرعب. . . ابتداأ«)1( كما اأّن لقاءها بعدد من ال�صخ�صيات املتخّيلة 
رنا  دة ال نهاية لها تذكِّ ومنها �صبح اأبيها يبنيِّ اأنها كانت تدور يف متاهة معقَّ

مبتاهات كافكا الكابو�صية: 

»ما اإن اأدْرُت ظهري لق�رس العدل حتى وجدت نف�صي اأطوف يف 
ع يف �صعاب غام�صة وليل بارد خالل هياكل  متاهة �رسعت مرة اأخرى تتوزَّ
من الطني وجدائل من �صعر م�صعَّث وعباءة تتناثر حولها حمائم وخفافي�ص 
ني اخلوف ثانية ورحت كال�صائر يف نومه اأبحث يف عمق  ن�صف حمنَّطة. لفَّ
املتاهة«)2( كما اإّن �صحايا الداهية الطاغية الذين يختفون اأو ميوتون بطريقة 
اأمني  العجوز  املحامي  يقتل  املتاهة حيث  لهذه  اآخر  اأي�صا وجه  هم  غريبة 
بني اإىل الداهية /  غامن بحادث ده�ص م�صبوه كما يتعّر�ص عدد كبري من املقرَّ
الطاغية اإىل م�صائر خمتلفة ومنهم �صقيقه االأ�صغر قي�ص واحلاج زاير ويا�صني 
الك�صار وخلف ال�صاجي وم�صكور امل�صعود وغريهم وقد دفع ذلك البطلة 

هناء للقول: 

والرماد  احلجر  يف  الــرباءة  فاختفت  �صاهرة  اختفت  �صهور  »منذ 
ال  �صيء  اإذاً  هناك  والدم.  الرباءة  مهرجان  يف  الوديع  قي�ص  اختفى  بعدها 
نكاد نراه: �صيء مبهم جداً فنجد يف ركن ما ق�صي يفعل فعله مثل ماء �رسِّي 
يه  يجري حتت اأ�صا�ص لبنيان موغل يف العمق لي�ص بو�صع اأحد روؤيته اأنا اأ�صمِّ

قانون االختفاء. 

يلّف  الذي  الكابو�صّي  اجلّو  بجوهر  هذا  االختفاء  قانون  ويرتبط 
اأو  نهل�صتي  ملوقف  ي�صت�صلم  ال  املوؤلِّف  لكن  جوانبها،  جميع  من  الرواية 
اًل  ت�صاوؤمي بل ي�صت�رسف ب�صجاعة اآفاق التغيري وانت�صار اإرادة االإن�صان حموِّ

امل�صدر ال�صابق �ص )9 .   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص )2 .   )2(
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لو�صيان  ح�صب  ممكن  وعي  اإىل  والهاملتي  ال�صكوين  القائم  الوعي  بذلك 
غولدمان وهو وعي مغري وفعال وثوري، وهو ما مينح الرواية اأفقًا اإن�صانيًا 

متفائال و�صجاعا م�صاداً للطغيان والقمع واال�صتالب. 

ال�رسدية  االأداة  تطّور  د  توؤكِّ �صيف  نهايات  كريدي  مو�صى  رواية 
لدى املوؤلِّف وتك�صف عن احاطة �صاملة ب�رسوط الكتابة ال�رسدية وتخلِّ�صه 
من كوابي�ص اال�صتالب والياأ�ص والت�صاوؤم التي هيمنت على روؤيته املبكرة 
من  جمموعة  توظيف  يف  املوؤلِّف  جنح  كما  وال�صبعينيات.  ال�صتينيات  يف 
والنمطية.  واجلمود  الرتابة  عن  الرواية  ابعد  مما  احلديث  ال�رسد  تقنيات 
والرواية تت�صكل من �صبع وع�رسين ف�صال مرقَّمًا لكّنها تخلو من العناوين 
الفرعية كما يفعل البع�ص وهو ما يتيح الفر�صة الن�صياب االأحداث الروائية 
بات�صال  القارئ  ي�صعر  بحيث  نف�صي  اأو  زمني  انقطاع  دونا  وتالحقها 
قد  فرعية  عناوين  اأو  مف�صلّية  و�صاطات  دونا  وا�صتمراريته  الروائي  الفعل 
�صمن  االأمكنة  وتناوب  الزمن  حركة  �صيولة  عن  القارئ  تركيز  ت�رسف 
ف�صاء بغدادي حمدود يف متف�صل دال على تالزم الزمن واملكان لتاأكيد البعد 
ال�صيا�صي للرواية، وهو ما تذهب اليه مقولة باختني حول الكرونوتوب. 
والروائي كما الحظنا، يعمد اإىل التنويع يف التقنيات ال�رسدية فباإ�صافة اإىل 
اعتقاد قاعدة ال�رسد الذاتي املبوؤور الذي ميّر من خالله وعي البطلة و�صقيقها 
اآخر  موقع  اإجنلرتا كما جند يف  االإجنليزي يف  االأدب  يدر�ص  الذي  �صادق 
يومّيات  بع�ص  قراءة  اإىل  البطلة  تعمد  عندما  اليومّيات  الأ�صلوب  توظيفًا 
�صديقتها �صاهرة والتي ت�صيء بع�ص جوانب �صخ�صيتها ومتنح الرواية بعداً 
ال�صخ�صّيات  بني خمتلف  بحوارات خارجّية  الرواية  –�رسديًا. وحتفل  ميتا 
دواخل  جتلي  التي  الداخلية  املونولوغات  من  �صل�صلة  عن  ف�صال  الروائية 
موفَّقًا  الروائي  كان  كما  اخلارجية.  اأقنعتها  وتق�رس  الروائية  ال�صخ�صيات 
حركة  على  حركّية  الإ�صفاء  والدرامي  الروائي  امل�صهد  وبناء  توظيف  يف 

االأحداث وتدافعها. 
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�صيف«  »نهايات  الوحيدة  كريدي  مو�صى  رواية  اإّن  القول  ميكن 
املن�صورة يف بغداد العام 1995 هي نبوءة بنهاية الداهية/ الطاغية، وهي 
�صهادة �صجاعة لكاتب عراقي يف زمن كان فيه الكالم ال�صجاع م�صاَدراً، 
َخِفَي  ما  لنكت�صف  قراءات جديدة  بقراءتها  مّنا جميعًا  فهي جديرة  ولذا 

على رقيب الثقافة الفا�صية اآنذاك. 
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بناء ال�صخ�صّية ال�صكالّية يف الرواية

العظيم«  »احللم  املو�صومة  خلف  اأحمد  والروائي  القا�ّص  رواية 
جوهر  عن  تك�صف  دم�صق  يف  املــدى  دار  عن   2009 العام  ال�صادرة 
بطلها  جتربة  تدورحول  فالرواية  بدايتها.  منذ  ميتا�رسدي  اأو  ميتاروائي 
ال�صاب »الولد« الذي نكت�صف الحقًا اأّن ا�صمه عبد اهلل والذي كان حلمه 
العظيم - اإحالة اإىل العنوان - اأْن ي�صبح موؤلِّف ق�ص�ص وروايات )�ص22(
الروائية   والكتابة  ال�رسد  عن  مهّمة  واأفكار  بحوارات  الرواية  حتفل  ولذا 
ة  ال�صيء الكثري من  ال�صرية الذاتية للقا�ّص اأحمد خلف الذي اأحال  م�صتِمدَّ
الثقايف من خالل  �صبابه وتكّونه  اإىل جتارب �صخ�صّية مّرت به يف مرحلة 
اختيار حّي �صعبي بغدادي عا�ص فيه املوؤلِّف ُيطَلق عليه ا�صم »مدينة احلرية« 
حيث ا�صتقى الكثري من �صخ�صّياته واأحداثه من تلك البوؤرة املكانية، كما 
اأّن الرواية تدور زمنيًا يف اواخر �صتينات وبداية �صبعينات القرن الع�رسين 
من  الكثري  الرواية  بطل  الع�رسيني  الولد  »مرقاب«  خالل  من  والم�صت 
ومنها  العراق  عا�صها  التي  العا�صفة  وال�صيا�صية  االجتماعية  االأحــداث 
تنظيم  اإىل  ينتمون   الذين  العراقيِّني  الي�صارّيني  املنا�صلني  م�صاركة عدد من 
ال�صيوعي  القيادة املركزية يف احلزب  العراق هو تنظيم  حزبي ي�صاري يف 
هة  العراقي يف ا�صعال انتفا�صة االأهوار يف جنوب العراق والتي كانت موجَّ
�صد النظام ال�صيا�صي ال�صمويل اآنذاك، ومع اأّن الرواية تكتفي بتدوين نتائج 
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االنتفا�صة التي �صحقها النظام اآنذاك ودون ان تقرتب منها من الداخل، اال 
اأّنها جنحت يف االإ�صارة اإىل ما كان يدور اآنذاك من  �رساعات وتوّجهات 
اإىل  قادت  التي  و  املا�صي  القرن  �صبعينيات  عراق  يف  �صيا�صّية  وحتّركات 
اآخر  جانب  من  والرواية  العراق،  يف  قامع  بولي�صي  نظام  دعائم  تر�صيخ 
هي رواية »�صخ�صّية روائية« مبعنى انها تتمحور حول التجربة ال�صخ�صّية 
ال�صخ�صّية  هذه  تاأّثر  عن  وتك�صف  والروايات«  الق�ص�ص  »موؤلِّف  لبطلها 
وال�صبعينات  ال�صتينات  يف  العراق  �صاد  الذي  والثقايف  الفكري  باملناخ 
حيث بدا البطل ال�صاب يف بع�ص مراحل حياته ن�صخة عراقية من »مري�صو« 
اأنَّ البطل يتعاطف جزئيًا مع الفكر  بطل رواية الغريب الألبري كامو، ومع 
املارك�صي لكنَّه يبدو اأكرث مياًل ملفهوم احلرية الذي بلورته الفل�صفة الوجودية 

وب�صكل خا�ص على اأيدي جان بول �صارتر واألبريكامو. 

لكن الرواية، على الرغم من متحورها حول �صخ�صّية منفردة، مل   
بوليفية يف  رواية  بل ظلَّت  ال�صوت  اأحادية  رواية مونولوجّية  اإىل  تتحول 

اجلوهر. 

ويبدو اأّن اأحمد خلف قد اأدرك نزوع بطله ال�صاب ملحاكاة اأبطال 
اال�صتهاليل  االقتبا�ص  يف  اأملح  لكّنه   وخياراته،  حياته  �صرية  يف  الروايات 
املاأخوذ من اأحد منولوجات البطل اإىل خماطر اأْن نقلِّد اأبطال الروايات كما 
لو كانوا اأ�صخا�صا حقيقيني، ويدعو اإىل التمّرد عليهم بعد حني من الزمن، 
اأْن نعي�صها كما ن�صاء نحن، ال كما يريد  حيث يقول: »حياتنا التي ينبغي 

اأبطال الروايات اأو موؤلِّفوها« )�ص5( و)�ص)9(. 

والرواية منذ عتباتها الن�صيِّة االأوىل املتمثِّلة يف العنوان واال�صتهالل 
رنا باإِخفاق »احللم االأمريكي« الذي عا�صه  املوؤّرخ يف )200 )�ص5( تذكِّ
رواية  موؤلِّف  فينزجريالد  �صكوت  اأمثال  االأمريكيِّني  الروائيِّني  من  عدد 
اأحالم  جمموعة  رمبا  اأو  عظيم«  »حلم  عن  اأي�صًا  فهي  العظيم«  »غات�صبي 
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عا�صقًا  يكون  واأْن  والروايات  للق�ص�ص  موؤلِّفًا  البطل  ي�صبح  اأْن  ابرزها يف 
حقيقيًا، ورمبا اي�صًا ت�صري من طرف خفي اإىل حلم عدد من الثوريني العراقيِّني 
الي�صاريِّني يف مطلع �صبعينات القرن املا�صي الحداث تغيري ثوري واإ�صقاط 
النظام ال�صمويل اآنذاك من خالل انتفا�صة االهوار، كما اأنَّ التجربة العاطفية 
ط فيها بارتكاب جرمية قتل  للبطل تنتهي اأي�صًا ب�صل�صلة من االإخفاقات يتورَّ
زوج املراأة التي اأحّبها فعليًا اأو تخييليًا مبا يجعله �صبيهًا ب�صخ�صية )را�صكو 
و�صخ�صية  والعقاب«.  »اجلرمية  رواية  يف  د�صتويف�صكي  بطل  لنيكوف( 
البطل تبدو وكاأّنها نتاج جمموعة من التخّيالت واالأوهام والتمنِّيات التي 
اأعماق البطل ووجهت �صلوكه واأفعاله وتفكريه، حتى لتبدو  تغلغلت يف 
ال�صخ�صّية على حد تعبري روالن بارت جمرد �صخ�صية ورقية وانا اقول اي�صًا 
�صخ�صّية مانيلوفّية، �صنعتها الكتب واالأفكار واملخّيلة، اأكرث مما هي �صخ�صية 
حقيقية عركتها احلياة االإن�صانية، وجند ذلك مثاًل يف متاهي �صخ�صية البطل 

مع اأبطال حكايات األف ليلة وليلة وخا�صة »حكاية حّمال بغداد«. 

ب�صورة  اخلارج  من  البطل  �صخ�صية  بناء  يف  خلف  اأحمد  يقرتب 
تدريجّية ولكّنه، مع ن�صج هذه ال�صخ�صية، مينحها حرية كاملة يف التحّرك 
ي�صتهّل روايته  الروائي  يتمّثل ذلك يف كون  والتفكري  وال�صلوك، و�رسديًا 
بتوظيف �صمري الغائب »هو« يف االقرتاب من البطل مبا ي�صع م�صافة بني 
من خالل �صمري  بالتعبري  اأحيانًا  له  احلرية  يرتك  لكّنه  البطل،  وهذا  ال�رسد 

املتكلِّم الذي يوحي مب�صداقّية ووثوقّية وحميمّية اأكرب. 

باردة،  ليلة  »ذات  التايل:  باال�صتهالل  روايته  خلف  اأحمد  ي�صتهل 
احلادية  بعد  ي�صمع  النوم  غرف  يف  جني  املتزوِّ هم�ص  اأّن  الولد  اكت�صف 

ع�رسة« )�ص9(. 

وطريقة ال�رسد هذه قد تثري اللب�ص لدى القارئ غري الفطن الذي قد 
يظّنها تنتمي اإىل ال�رسد اخلارجي الكّلي العلم، الأّنها يف احلقيقة متثِّل اأحد 
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الثانية  الذات  اأو  »راٍو �صمني«  يديره  الذي  املبوؤور  الذاتي  ال�رسد  اأ�صكال 
�صل�صلة  يف  الروائية  ال�صخ�صّية  وعي  ي�صتبطن  ما  غالبًا  �رسد  وهو  للموؤلِّف 

مونولوغات داخلية متنح ال�رسد جوهراً ذاتيا مبوؤوراً. 

لكن املوؤلِّف بني احلني واحلني يحيل اإىل �صمري املتكّلم الذي يوحي 
مبنزع �صريي ذاتي)اوتوبيوغرايف(

»احلق اأقول، كنت يف ذلك الوقت الذي ن�صيت لونه و�صكله الأّنه 
كان قابال للن�صيان واالإهمال«)�ص51(. 

ال�صمة املهيمنة يف ال�رسد هي من خالل  باأّن  اأْن نعرتف  لكّننا علينا 
�صمري  عن  هة  مموَّ �صورة  االمر  واقع  يف  هو  الذي  الغيبة  �صمري  توظيف 

املتكلِّم اأطلق عليها تودورف  )انا الراوي الغائب(. 

نف�صي  حتليل  تقدمي  نحو  منها  كبرية  جوانب  يف  تنحو  والرواية 
بع�ص  يف  ال�صيكولوجّية  الرواية  من  تقرتب  يجعلها  مبا  البطل  ل�صخ�صّية 
ويعاين  داً  متوحِّ يبدو  عامًا  والع�رسين  الرابعة  ذو  ال�صاب  فالبطل  ابعادها، 
من الكاآبة، ويحاول اأْن يجد يف الكتابة الق�ص�صية مالذاً  له للخروج من 
وحدته وكاآبته، ويخّيل يل اأّن البطل يف بداياته املبكرة املراهقة كان يعي�ص 
داخل قوقعة  �صغرية �صبه مغلقة التتعدى حدود غرفته واأ�رسته. بدا لنا بال 
اأ�صدقاء وبال عالقات اجتماعية تربطه باخلارج، وكانت عالقته باخلارج 
�ص«  »يتل�صَّ مرقابًا ومر�صداً  اتخذها  التي  ال�صغرية  نافذته  تطّل من خالل 
نكت�صف  اال�صتهاليل  املفتتح  فمنذ  اخلارجي،  العامل  حركة  على  خالله 
حا�ّصة  ت�صغل  حيث  اخلارجي،  العامل  حركة  اإىل  باال�صغاء  البطل  انهماك 

راً يف بناء ت�صوراته عن العامل اخلارجي: ال�صمع لديه، موقعًا مت�صدِّ

»مر�صدة كان نافذة غرفته يف ال�صطح، املطلَّة على الزقاق، يكتفي 
مبراقبة واحدة منهن، واحدة ال اأكرث« )�ص1(«. 
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امل�صيئة  بالنوافذ  والولع  اليوم  ذلك  منذ  اأّنه  �صخ�صّيًا  يدرك  كما 
يتلب�صه« )�ص10( واأّنه كما يقول »كان يجيد التل�ص�ص على نافذتها بعد 

منت�صف الليل عّله ي�صمع ناأمة اأو �صوتًا اأو مناجاة«)�ص)1(. 

قلياًل نحو  يتحّرك  بداأ  �رسنقة كبرية  يعي�ص داخل  الذي  البطل  لكن 
اأّواًل ومدر�صته ثانيًا  اخلارج لنكت�صف عالقته املحدودة والباردة مع اأ�رسته 
واأ�صدقائه يف املحّلة الحقًا، حيث يتعافى تدريجيًا من ال�رسنقة املغلقة نحو 
عامل  خارجي اأكرث انفتاحًا ورجاحة واإن ظّلت �رسنقة غرفته ال�صغرية هي 
�رسنقة  هي  بديلة  ب�رسنقة  احيانًا  لها  ي�صتبّد  والتي  واالأثري،  االأخري  مالذه 

الكتب التي يقراأها ويتماهي مع �صخ�صياتها وعواملها. 

�صخ�صّية  رواية  هي  العظيم«  »احللم  روايته  اإّن  نقول  اأن  لنا  ويحّق 
والكتب.  واالأحالم  واخلياالت  االأوهام  �صنعتها  �صخ�صّية  كبري،  حدٍّ  اإىل 
على  الالمنتمي«   « نط  اإىل  تنتمي  البطل  �صخ�صية  اأّن  تقرير  ال�صعب  من 
اأنَّ  اأحيانًا، ووا�صح  تنتابه  التي  الرغم من كّل امل�صاعر واالأفكار االإيجابية 
البطل يتماهى اإىل حدٍّ كبري مع ال�صخ�صية الوجودية يف بحثها ال�صخ�صي 
عن احلرية، اإذ يقول باأّن عمله الوحيد هو البحث عن و�صائل للفوز باحلرية 

وقد وجدها يف �صياغة الق�ص�ص )�ص176(. 

»اأنت ت�صبه األبري كامو، لقد ن�صيت ذلك، اأنت وجودي النزعة منذ 
غادرت بطن اأمِّك« )�ص25( ويورد البطل حكاية تن�صب اإىل �صارتر عن 
احلرية مع اإ�صارة �رسيحة اإىل مقولة �صارتر املعروفة »االآخرون هم اجلحيم« 
ديكارت ومقولته  اأحيانًا متذكراً  يتفل�صف  اأن  للبطل  )�ص)12(، ويحلو 
ر اإذاً انا موجود« )�ص121( ويبدو  »الكوجيتو الفل�صفي امل�صهور« اأنا اأفكِّ
اأّن البطل اأدرك الانتمائه ووقوعه حتت تاثري الفكر الوجودي كما يفهمه 

ب�صذاجتة احيانًا. 

اأنا ال اأ�صلح ل�صيء من هذا قط، لقد عّطلني �صارتر مبا  »كان يقول 
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فيه الكفاية، اإن مل تكن بذرة اخلراب يف داخلي منذ الطفولة )�ص219( 
الرواي  يتداخل مع �صوت  البطل يدرك ذلك يف مونولوغ طويل  ويكاد 
ال�صمني جند حتليال �صيكولوجيًا ل�صخ�صيَّة البطل ي�صري فيه اإىل تاأثري الواقع 

االجتماعي على �صخ�صيتة«.

الذي  املرير  الواقع  املوؤلِّف، ذلك  الذي عا�صه  اأّي واقع ذاك  ولكن 
اّت�صم باحلرمان و�صظف العي�ص، ِمـّما وّلد يف نف�صه االإ�رسار با�صتبدال عامله 
�صدى  هو  اليه  ي�صري  وما  االآن،  يكتبه  ما  األي�ص  ولكن  اآخر،  بعامل  ال�صّيق 
قة عن احلقيقة ممكنة احلدوث وعن احتمالية التغيري من خالل  لقراءات متفرِّ

اخليال)�ص7)(. 

ويبدو اأّن عريف االأمن كان حمّقًا يف حريته اأمام انتماء البطل عند ما 
قال له بغ�صب بعد عجز عن معرفة ميوله اأو انتمائه:

»اأيّها احلقري، لقد حرّيتنا، َمْن تكون بحقِّ اجلحيم، هل اأنت �صيوعي، 
قومي، بعثي، خرايف، َمْن تكون وماذا تريد بال�صبط)�ص156(«

ويخّيل لنا اأّن البطل كان يعاين من كابو�ص هيمن على حياته وعقدة 
حلم  يالحقه  كان  اإذ  والبارانويا،  باال�صطهاد  غام�ص  واإح�صا�ص  خوف 

كابو�صي يك�صف عن الر�صو�ص النف�صّية العميقة ل�صخ�صيته:

» حلم واحد ظّل يطارد املوؤلِّف بعدد من ال�صنني. . . كان الرجل 
مبالحمه الغامقة يلوح به يف بئر عميقة  ليلقيه دفعة واحدة اإىل قاع ال قرار 

له، ثم يعاود الرجل الكرة ثانية«)�ص68(. 

�صخ�صّيته  طبيعة  كبري  حدٍّ  اإىل  �ص  يلخِّ رمبا  الكابو�صي،  احللم  هذا 
�صبه الع�صابية اله�ّصة وعطبها الداخلي، ولكي ينقذ نف�صه من ال�صقوط كان 
قادته  واأحيانًا، حيث  اجلن�ص  واىل  واالأ�صدقاء  والكتب  اخليال  اإىل  يهرب 
جتربته اجلن�صّية اإىل ماأزق روحي واجتماعي وقانوين كبري من خالل توّرطه 
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واقعيًا اأو تخيليا يف ارتكاب جرمية قتل زوج املراة التي اأحّبها رمبا مت�صبِّهًا 
برا�صكولينكوف بطل د�صتويف�صكي يف رواية »اجلرمية والعقاب«. ويخيَّل 
اأو تخّياًل ا�صطنعه  اأو همًا  لعبة  اال  القتل مل تكن  اأّن جرمية  اأحيانًا  للقارئ 
البطل موؤلِّف الق�ص�ص واحلكايات، اإذ يعلن يف اأحد مونولوغاته الداخلية 

الطويلة. 

»كاد يقول لنف�صه اأّنها جمرد لعبة األعبها وحدي، فلي�ص هناك رجل 
حتت  واقع  اأنا  ورمبا  اأوهام  كّلها  اإّنها  فلكي،  يف  تهيم  عا�صقة  وال  قتلته، 

كابو�ص طويل« )�ص251(:

اإنَّ الطبيعة ال�صيكولوجّية للرواية تتاأّكد على م�صتوى البنية ال�رسدية 
من االعتناء ببناء العامل الروحي والفكري والنف�صي للبطل وحماولة  الك�صف 
لة التي  عن ذلك داخليًا من خالل �صل�صلة من املونولوغات الداخلية املطوَّ

ترود بقاعًا جمهولة يف حياة البطل و�صخ�صيته. 

وبالتاكيد ال ميكن الزعم باأّن اأحمد خلف كان يعمل عن ق�صد خللق 
هذا البعد ال�صيكولوجي يف �صخ�صّية بطله، واأّنه رمّبا كان مثل د�صتويف�صكي 
م در�صًا يف علم النف�ص وعلم ت�رسيح ال�صخ�صية االإن�صانية من زاوية ال�رسد  يقدِّ
اأّواًل والولوج اإىل اقبية النف�ص ال�رسية تاركًا املجال للمحلِّل النف�صي، الحقًا، 

ال�صتنباط ما يراه من قوانني الوعي والالوعي يف ال�صخ�صّية االن�صانية. 

ومن املهم ان ن�صري اإىل اأّن ال�صخ�صية التي خلقها لنا اأحمد خلف  هي 
اإىل حدٍّ ما �صخ�صية ا�صكالية، مبعنى اأّنها جتد �صعوبة يف التالوؤم التوا�صلي 
جتاه  و�صكوك  واأ�صئلة  بهموم  حمّملة  دائمًا  اأّنها  كما  اخلارجي،  العامل  مع 
 )anti-hero( االخرين والعامل، واإّنها بالتايل قد تقرتب من نط البطل ال�صد
اأو الالبطل اأو البطل الالبطويل، الأّنها تظّل يف الغالب يف موقف املراقب 

والهام�صي وقّلما تنتقل اإىل ممار�صة الفعل. 
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االأر�ــص«  ن�صيد   « جمموعة  عن  التكريل  فــوؤاد  القا�ّص  كتب  مّرة 
للقا�ّص عبد امللك نوري وميز يف وقت مبكر هو العام )195 بني نطني 
اليومي واالجتماعي،  الواقع  ال�صخ�صّيات وق�ص�ص  ق�ص�ص  الق�ص�ص:  من 
وهو يرى ان النمط االول اأي ق�ص�ص ال�صخ�صيات ُيْنَظر فيها اإىل االإن�صان 
العامل  اإىل  الواقع االجتماعي فينظر  اأي ق�ص�ص  الثاين  النمط  اأّما  العامل،  يف 
والرتاثّيون  للتكريل،  والقول  ـ  املعا�رسون  فالكّتاب  االن�صان،  خالل  من 
ب�صورة عامة وبع�ص الكال�صيكيِّني ي�صعون االإن�صان مداراً الإنتاجهم الفّني، 
وال يعني هذا اأّنهم هم وحدهم يبحثون عن م�صاكل االإن�صان، ولكن يعني 
من  العامل  يعر�صون  ثم  اإن�صانًا  االأ�صا�ص  يف  لنا  مون  يقدِّ الكّتاب  هوؤالء  اأّن 
ون عن احتكاك هذا االإن�صان بالعامل الذي يحيطه، فاملحتوى  خالله ويعربِّ
د�صتوفي�صكي  هوؤالء  ومن  العامل،  ثم  االإن�صان  هو  ق�ص�صهم  يف  املوجود 
اإىل  ينظرون  الكتاب  من  اآخر  ق�صم  وهناك   .  . وكافكا.  وكامو  و�صارتر 
االإن�صان ك�صيء يف العامل لي�ص له ميزة االبتداء به ـ فو�صف العامل عندهم 
هوؤالء  ومن  واحد،  اأ�صا�ص  على  موجودان  االإثنان  االإن�صان،  كو�صف 

غوركي و�صتاينبلك وكالدويل«. 

»راجع مدارات نقدية« فا�صل ثامر، 1987)�ص )))ـ5))(. 

لنا  مون  يقدِّ الذين  الكّتاب  من  هو  خلف  اأحمد  اأّن  لنا  ويّت�صح 
اجلوهر  اأنَّ  اأي  خالله،  من  العامل  يعر�صون  ثم  اأواًل  الروائية  �صخ�صيتهم  
هو االإن�صان، اأّما الواقع اخلارجي فهو جمّرد اإطار اأو ديكور خارجي قابل 

للتعديل. 

البنيوي  النقد  اإىل مرجعيات  اأّننا نتفادى هنا االإحالة  ومن الوا�صح 
يف درا�صة ال�صخ�صّية الق�ص�صية الأّنها كما نرى قا�رسة يف هذا املجال، ورمبا 
متثِّل »عقب اأخيل« يف املنظور البنيوي يف ال�رسدية احلديثة ب�صبب النظر اإىل 
اأو  ال�صخ�صّية بو�صفها جتريداً. فهي جمّرد كائن ورقي يك�صف عن وظيفة 
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حافز اأو فاعل وغريها من الوظائف التي حّددها بروب اأو روالن بارت اأو 
غرميا�ص اأو برميون لل�صخ�صّية الق�ص�صّية. 

الذي  ال�رسدي  الرتاث  اإىل  لالإحالة  م�صطرين  اأنف�صنا  جند  ولهذا 
لبوك  وبر�صي  ميور  واأدوين  فور�صرت  مقوالت  على  اعتماداً  البنيوّية  �صبق 
اإىل  املفاهيم  وهرني جيم�ص وغريهم حول ال�صخ�صّية الق�ص�صّية والحقًا 
الفرن�صي بول ريكور  الفيل�صوف  املا�صي  القرن  التي طّورها يف ثمانيات 
الذي رّد االعتبار لل�صخ�صية الق�ص�صية والتجربة االإن�صانية، وب�صكل خا�ص 
العام )198  �صدر  والذي  وال�رسد«  »الزمان  الكبري  املو�صوعي  كتابه  يف 
»�صعد  العراقيني  واملرتجمني  الكاتبني  قبل  من  العربية  اإىل  حديثًا  وترجم 

الغاني وفالح رحيم«. 

ومن هذا املنطلق ميكن اأْن نقول اإّن �صخ�صّية بطل رواية اأحمد خلف 
ك�صفت  الأّنها    »round character« رة  ومتطوِّ نامية  �صخ�صّية  هي  هذه 
ال�صخ�صـية  ال�صاأن يف  هو  مقولبة كما  اأو  �صاكنة  تظّل  ونو ومل  تطّور  عن 
 .»proto_ type«  اأو ال�صـخ�صـيـّة النمطّية »flat character« حــة امل�صطَّ

واأحمد خلف يف روايته هذه، ورمّبا يف عدد غري قليل من رواياته 
وق�ص�صه االأخرية ي�صتغل بوعي �صمن ف�صاء ميتا�رسدي وا�صح ات�صح رمبا 
يف روايته الق�صرية »تيمور احلزين« والتي انطوت على وثيقة �رسدية تراثية 
برمته، وهو  للبلد  تاريخ  كتابة  من�صغلة مبحاولة  كانت  ق�ص�صّية  و�صخ�صّية 
اجتاه وجدناه اأي�صًا يف رواية »موت االأب« ال�صادرة يف بغداد العام 2002 
كما مل�صنا ذلك ب�صورة اأو�صح يف رواية »حمنة فينو�ص« ال�صادرة يف طبعتها 
الثانية العام 2010 ورمبا كنا قد مل�صنا جذوراً جنينية لهذه النزعة امليتا�رسدية 

يف روايته االوىل »اخلراب اجلميل« على نطاق حمدود ن�صبيًا. 

اأحمد خلف يدخل لعبة ماوراء ال�رسد اأو امليتا�رسدية بدراية ومهارة 
وهو ي�صنع لنا عوامله ال�رسدية املده�صة، ولكن ال�صوؤال الذي يحا�رس قارئ 
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هذه الرواية بالذات من روايات اأحمد خلف والتي غامر فيها ـ رمّبا الأّول 
مرة لالقرتاب من �صخ�صّيات اإن�صانية قريبة من موقف الي�صار اأو تقف داخله، 
عن ماهية عالقة احمد خلف ب�صخ�صّياته التي خلقها يف روايته هذه، وهو 
ثالثينيات  الذي جرى يف  االإ�صكايل اخل�صب  احلوار  اإىل  يعيدنا  قد  �صوؤال 
والروائي  �صارتر  بول  اآنذاك- جان   - ال�صاب  ر  املفكِّ بني  الع�رسين  القرن 
�صخو�صه،  بينه وبني  الروائي  يرتكها  التي  امل�صافة  الفرن�صي مورياك حول 
هنا اإىل اأّن الروائي ظّل ب�صورة عامة حمايداً بني �صخ�صياته،  وكما �صبق اأْن نوَّ
اإاّل يف ا�صتثناءات حمدودة �صناأتي على ذكرها، فقد ظّل ملتزمًا اإىل حدٍّ كبري 
ل  يتدخَّ اأْن  يحاول  ومل  للرواية،  االأ�صوات(  )تعددّي  البوليفوين  باجلوهر 
املهم  الوحيد  واال�صتثناء  و�صلوكها  اأفعالها  اأو  �صخ�صياته  تفكري  م�صار  يف 
الذي اأوّد تاأ�صريه هنا يتمّثل يف املوقف االأخري الذي اأعلن عنه بطله عبد اهلل 
موؤلِّف الق�ص�ص والروايات والذي اأ�صار فيه فجاأة اإىل اأّن بطله يف مونولوجه 
ل اإىل قرار حازم ب�صاأن كّل �صيء يدور حوله،  الداخلي اخلتامي »مل يتو�صّ
هنا  واالإ�صارة  احلرية« )�ص)0)(.  مدينة  هناك يف  اأو  ال�صجن  داخل  هنا 
احلمراين،  جواد  بني:  املقرَّ اأ�صدقائه  من  ثالثة  بني  املفا�صلة  اإىل  وا�صحة 
�صيوعي القيادة املركزية الذي �صارك يف انتفا�صة االأهوار وُزّج به يف �صجن 
احلّلة وحممود عبد العال ال�صاعر الرومان�صي، واملارك�صي املعتدل، و�صديقه 
الفل�صطيني الذي اختار الدرا�صة يف ق�صم امل�رسح يف اأكادميية الفنون اجلميلة 
اأو  قومّيًا  يبدو  العام  ال�صياق  من   لكنه  االنتماء  وا�صح   ببغداد، وهو غري 
بعثّيًا م�صتقاًل ومعتداًل يف مواقفه و�صلوكه وعالقاته، ولذا فقد فوجئنا نحن 
قّراء الرواية، مثلمًا فوجئ نف�صه باالنحياز يف ال�صطور الثالثة االأخرية من 

الرواية اإىل  �صديقه الفل�صطيني. 

امل�صدات واحلواجز متنع  بع�ص  ارتفعت  »وفوجئ يف داخله، وقد 
وحده  الفل�صطيني  كان  قلبه.  �صميم  اإىل  العال  عبد  اأو  احلمراين  دخول 

يقرتب رويداً رويداً من ع�صب الق�صية كّلها. « )�ص)0)(. 
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والروايات مفاجئ  البطل �صانع احلكايات  اأّن موقف  �صعرت  لقد 
متامًا وال ين�صجم مع االجتاه العام ل�صلوكه وخياراته ذات الطابع الوجودي 
الفردانّية  روؤيته  مع  ومن�صجمًا  عالقاته  يف  حّراً  يظّل  اأْن  به  حرّيًا  وكان 
والوجودية دونا االنحياز اإىل �صخ�صية معّينةـ  الأن هذا االنحياز قد يح�صب 
بو�صفه انحيازاً اأيديولوجيًا مقحمًا اأماله الروائي اأحمد خلف الأّنه غري نابع 
من ال�صياق البوليفوين لل�صخ�صّيات الروائية، ومن احلرية التي ظّلت متتلكها 

�صخ�صّية البطل قبيل  هذا االنحياز املفاجئ. 
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امليتا - �رسد وفتنة الن�س املتفرِّع

اأ�صكال  من  ك�صكل  �رسدية،  امليتا  الروايات  جتارب  بع�ص  تنحو 
الذي   hypertex املت�صل�صل  اأو  ع  املتفرِّ الن�ص  اآلية  توظيف  اإىل  التجريب 
وّظفته لغة احلا�صوب واالنرتنت حديثًا، ونعني به قدرة الن�ص على التنا�صل 
خا�ص  وب�صكل  العربي،  لل�رسد  �صبق  وقد  متعالقة،  ف�صاءات  اإىل  والتفّرع 
فالقا�ّص  الكتابّية،  االأناط  اأن وّظف مثل هذه  الق�صرية،  الق�صة  يف ميدان 
ال�صامي«  قتل حكمت  »َمْن  االأوىل  الق�ص�صية  الالمي يف جمموعته  جمعة 
ال�صادرة يف بغداد كان قد وّظف هذه التقنية عندما و�صع تخطيطًا داخل 
ته الرئي�صة التي حتمل ا�صم املجموعة وفيها تفريعات وتعليقات وحوا�ٍص  ق�صّ

خمتلفة. 

ق�صة  ال�صتينات  يف  ن�رست  اأن  اللبنانية  االآداب  ملجلة  �صبق  كما 
ته  ق�صَّ فيها  م  ق�صَّ الدين  حمي  �صباح  للقا�ّص  الناق�صة«  »ال�صمفونّية  بعنوان 
ا�صون اآخرون  اإىل م�صتوَينْي متوازَينْي يف�صلهما بخطٍّ اأفقي، وكّرر ذلك ق�صّ

مثل، اأحمد خلف. 

ومن النماذج الروائية التي �صدرت يف العراق العام 1990 تقف 
رواية »اأوتار الق�صب« للناقد الدكتور حم�صن املو�صوي ـ والتي �صبق يل واأن 
كتبت عنها درا�صة باللغة االإجنليزية العام 1991 يف �صحيفة )بغداد اأوبزفر( 
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مة  النماذج الرائدة يف هذا امليدان، والرواية تعمد ب�صكل مق�صود  ـ يف مقدِّ
ي االأ�صلي  مبجموعة  ع هذا واثراء املنت الن�صِّ لالإفادة من فكرة الن�ص املتفرِّ

كبرية من الهوام�ص واحلوا�صي التي تعلِّق على احلدث الروائي. 

يحاول الدكتور حم�صن املو�صوي يف روايته »اأوتار الق�صب« اأن يخلق 
كما هو وا�صح ميتا ـ رواية اأكرث من ميله لكتابة رواية تقليديّة، وقد و�صف 
ال�صاب  ال�صيخ  الرئي�ص  وبطلها  �صاردها  يرويها،  روائي  ن�ّص  باأنها  روايته 
غالب، اإاّل اأّن هذا الن�ص اأو املنت ال يظّل نقّيًا وخال�صًا اأبداً، فعلى العك�ص 
والقراء  الرواة  من  العديد  الأّن  التغيريات  من  العديد  عليه  تدخل  اذ  متامًا، 
االأ�صلي،  الن�ص  على  ومعلومات  اإ�صافية  تعليقات  اأ�صافوا  اأو  تدّخلوا  قد 
واإ�صافة اإىل ذلك فهناك تعليقات اإ�صافية م�صافة  يف الهوام�ص ت�صئ النقاط 
الغام�صة، وهذه الهوام�ص واحلوا�صي مكتوبة من ِقَبِل قّراء اإ�صافيِّني ورواة 
يعلِّقون على الن�ّص االأ�صلي، ولذا فقد اأ�صبح الن�صَّ االأ�صلي حقاًل لتنا�صات 
واندماج خمتلف الن�صو�ص واللغات، وبهذه الطريقة فقد اكت�صبت الرواية 
دة االأ�صوات( والتي ت�صارك فيها اأ�صوات  �صكل الرواية البوليفونية )املتعدِّ

�رسدّية خمتلفة، ب�صورة مت�صاوية يف تكوين الروؤيا النهائية للرواية. 

الرواية  تلفت  رواية  ـ  ميتا  بو�صفها  الق�صب«  »اأوتــار  رواية  اإّن   
البنيوي،  ل�صكلها  الذاتي  باالإدراك  متّيز  وهي  تقنيتها،  اإىل  خا�ص  ب�صكل 
ولذا فاإنَّ القراء يجب اأن يدركوا باأّنهم اإنا يقراأون رواية ولي�صوا يف حالة 
ن�ّص واقعي، وعلى القراء، يف الوقت ذاته اأن يعوا بدورهم بو�صفهم قراء 
وم�صاركني يف اإنتاج الن�ّص ال�رسدي كما ت�صري اإىل ذلك ليندا هيجيون يف 

كتابها »ال�رسد الرنج�صي«: املفارقة امليتا روائية. 

ويتعنّي على قارئ رواية »اأوتار الق�صب« اأْن ي�صع يف ذهنه حقيقة   
اأن  ال�صيخ غالب، ولكن يجب  اإّنـما يقراأ خمطوطًا كتبه راٍو  معنيَّ هو  اأّنه 
متقاعد،  معلِّم  ال�صّيد رحيم وهو  مثل  اآخرين  رواة  هناك  باأّن  اأي�صًا  يدرك 
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بع�ص  وتو�صيح  االحداث  على  ال�صوء  الإلقاء  التدّخل  يحاول  الذي  وهو 
التعابري واالأحداث الغام�صة. 

الذين  الثانويني  الرواة  معظم  اأّن  حقيقة  اإىل  يعود  الوعي  هذا  ان   
ا�صافوا �رسودهم يف احلوا�صي والهوام�ص ب�صكل رئي�صي ولي�ص داخل الن�ص 
قارئ  خماطبة  من  اأكرث  معينًا،  راويًا  يخاطبون  كانوا  انا  املنت  اأو  اال�صلي 
حقيقي، ولذا فالقارئ منغم�ص يف االأحداث الروائّية ومدعو لردم جميع 

الفجوات يف الرواية ذاتها. 

ال�صيخ  ة حب مم�رسحة بني  الق�صب« ق�صّ اإّن جوهر رواية »اأوتار   
ال�صاب غالب و�صلمى، ابنة قروي فقري وفخور هو ال�صيخ بدر، مل ي�صمح له 
بالزواج من القروية الفقرية، والتي كان ا�صمها يقرتن باإ�صاعات مريبة تتعّلق 
بعالقاتها ب�صبان اآخرين يف املنطقة، اإاّل اأّن ال�صاب غالب يتم�صك بحبِّه على 
ال�صيخ  قبل  يروى من  ال�رسدي  االأغلب من اخلطاب  الق�صم  اأنَّ  الرغم من 
املتكلِّم  �صمري  الراوي  ف  ويوظِّ حبِّه،  ق�صة  يومّيات  يكتب  الذي  نف�صه 
)ال�صخ�ص االأّول( لتدوين االأحداث الروائّية، لكّننا نكت�صف اأحيانًا رواة 
اإ�صافيِّني داخل الن�ص ذاته مثل �صوت )�صلمى( التي كانت تروي جوانب 
اأْن اأقول اأّن الرواية تتخذ �صكاًل اأتوبيوغرافّيًا  معّينة من االأحداث، وميكن 
الن�ص  هذا  الأّن  كليًا،  خمادع  اخلارجي  املظهر  هذا  اأّن  اإاّل  ذاتية(  )�صرية 
اأخرى و�صخ�صيات ت�صارك  باأ�صوات �رسدية  واأغنى  اأكرث تعقيداً  ال�رسدي  
ي�صيفون  الذين  الثانويون،  فالرواة  االأ�صلي،  الن�ص  وتفّح�ص  تطوير  يف 
تعليقاتهم يف الهوام�ص اأو يدر�صونها داخل الن�ص ذاته، يلعبون دوراً مهمًا 
يف بناء ال�صيغة النهائية للمخطوط وبذا فقد اأ�صبحت هذه الرواية ماأهولة 
مبختلف ال�صخ�صيات واالأ�صوات التي تندمج �صوّية لتكوين روؤيا الرواية. 

والق�صا�صني   الروائيِّني  بع�ص  افتتان  ع  املتفرِّ الن�ص  هذا  يثري  وقد   
ي،  فيبالغون يف خلق اأكرث  من ن�ّص مواٍز يتمحور حول املنت االأ�صلي اخلطِّ
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ومثل هذه اللعبة �صبق واأْن اعتمدها، ولكن  مب�رسوعّيٍة كبرية ال�صاعر ادوني�ص 
بهوام�ص  حماطًا  مركزاً  ن�صًا  وجدنا  حيث  »الكتاب«  الكبري  ديوانه  يف 
وحوا�ص على غرار احلوا�صي التي كان ي�صيفها املف�رسون اأو املحققون اأو 

النقاد الرتاثيون على املنت املركزي يف االدب العربي القدمي. 

اإثارة يف هذا املجال هي تلك التي قّدمها لنا  اإال اأّن التجربة االأكرث 
االأخ�رس  ال�صواد  روايته«  يف  جا�صم  عبد  عبا�ص  العراقي  والروائي  الناقد 
»الطبعة   2002 والعام  االأوىل  الطبعة   2001 العام  ال�صادرة  ال�صايف« 

الثانية التي اعتمدنا عليها«. 

وي�صري املوؤلِّف اإىل اأّن جتربته هذه هي »رواية ن�ص« مما يفتح املجال   
دة داخل الن�ّص ال�رسدي.  اأمام افرتا�صات اإجنا�صية متعدِّ

يه املوؤلِّف  والرواية اأ�صا�صًا هي رحلة بحث معريف عن داللة ما ي�صمِّ  
بـ»ال�صواد االأخ�رس ال�صايف«، وهي رحلة ال تخلو من بعد روحي و�صويف 
رنا اإىل حدٍّ ما برحلة ال�صاعر اأبي  بني مراتب املعرفة واأقبية املخطوطات تذكِّ
العالء يف »ر�صالة الغفران« ودانتي يف »الكوميديا االإلهية«، ورواية »ا�صم 
الوردة« الأمربتو اإيكو، ورواية »حكايات  دومة اجلندل« جلهاد جميد وق�صة 

»روؤيا الربج« للقا�ّص حممد خ�صري، وبع�ص ق�ص�ص حممود جنداري. 

وتذييالت   مبتون  تقع يف حوايل 120 �صفحة  التي  الرواية  حتت�صد 
حتيط باملنت الروائي املركزي، بع�صها يعلِّق على فقرة معينة اأو يو�صح داللة 
كلمة عابرة وقد ت�صيف معلومة جديدة، اأو ن�صًا من تقرير اأحد اخلرباء اأو 

املهند�صني، اأو ن�صًا وثائقيًا من �صاهد تاريخي اأو اآثاري قدمي. 

ال�صفحة  يف  اأحيانا  الع�رسة  واالإ�صافة  التفريعات  هذه  مثل  وتبلغ 
الواحدة، وقد يقتحم التذييل املنت الروائي ذاته وي�صري فيها املوؤلِّف اإىل اأنَّها 
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متنًا  ي�صيف  عندما  العك�ص  اإىل  يعمد  واأحيانا  منت،  ب�صيغة  ورقة  »حا�صية 
مركزيًا يف احلا�صية في�صفه املوؤلف باأّنه »منت ب�صيغة حا�صية«. 

ومع اأّن املنت املركزي ُيروى من خالل �صمري املتكلِّم الذي هو راوي 
الرواية واملتماهي مع اإبراهيم االإبراهيمي وال�صخ�ص اخلام�ص، اإاّل اأّن عدداً 
اإ�صاءات  مون  ال�رسد ويقدِّ الثانويني يقتحمون ف�صاء  الرواة  غري حمدود من 
اأمني  االأمني، وهو  الغام�صة هذه منهم: حافظ  البحث  مهّمة حول رحلة 
مكتبة املخطوطات وم�صتت  امل�صاح، و�صلمان ال�صائق ونبهان ال�صاعاتي 
وعبد العليم البناء وال�صيدة خ�رسة وعبد اهلل القائم، ويون�ص االأمني والباقر 
ويو�صف اليعقوبي، اإ�صافة اإىل االأربعة يون�ص االأكرب وحممد والهادي وزينب 

زينة ن�صاء ال�صواد. 

ويتوا�صل البحث يف الرواية للو�صول اإىل خمطوطة »تغريبة ال�صواد« 
عنها  يقول  والتي  االبراهيمي  ابراهيم  افرتا�صي  ملوؤلِّف  ال�صايف،  االأخ�رس 
الراوي  يعرث  وعندما  مطمو�صة  اأعراف  هي  الرقوق  هذه  اأّن  الرواة  احد 
يدرك  املــدّورة،  الكاأ�ص  اأ�صفل  االأر�صي  ال�رسداب  يف  امللّف  اأوراق  على 
يتحّول  ولذا  اآنذاك  راآها  التي  التفا�صيل  غري  هي  املدّونة  التفا�صيل  باأّن 
الن�ص الروائي اإىل بنية متاهة مغلقة ومعّقدة ي�صعب على القارئ والعادي 
مالحقتها اأو اخلروج منها، فالن�ّص يتحّرك اأفقيًا وعموديًا يف الزمان واملكان 
وهو يتنا�صل ويتفّرع ويتوالد فيعرب االأزمان اإىل املا�صي ال�صحيق واإىل تاريخ 
احل�صارات القدمية وخا�صة يف وادي الرافدين، وقد يبحر �صوب ال�صحراء 

االأفريقية حيث مدينة )غدام�ص(. 

اإّن املوؤلِّف باإ�رسافه هذا يف اإ�صافة الهوام�ص والتذييالت والتعقيبات 
دة  املتعدِّ القراءات  ن�ص مفتوح يحتمل  له من  ملغزاً، وحوَّ الن�ّص  قد جعل 
الرواية  ِمـّما جعل  العبثية،  املتاهة  ن�ّص  وملغز ومغلق هو  �صبابي  ن�ص  اإىل 
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تخ�رس  ال�صواء، وجعلها  على  والنقاد  القراء  على  القراءة  و�صعبة  م�صتغلقة 
فر�صة التوا�صل التفاعلي مع القراء. 

الن�ص  حتّول  على  انوذج  هي  ال�صايف«  االأخ�رس  »ال�صواد  رواية   
لذاتها  قائمة  كتابية  لعبة  اإىل  املتفرع  الن�ّص  بلعبة  املفتون  امليتا-�رسدي 
وتك�صف عن حتّول هذا النمط ال�رسدي اإىل فتنة موغلة يف االإغالق واالإبهام 

والتجريب. 
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من الوعي القائم اإىل الوعي املمكن

ال�صوؤون  دار  عن  ال�صادرة  غريبة«  بن  حلب  »ال�صليب  رواية  تثري 
للقا�ّص والروائي فهد االأ�صدي جمموعة من االأ�صئلة  العام 2008  الثقافية 
كامل  ب�صكل  العراقي  االأدب  يف  الواقعية  االجتاهات  جتربة  طبيعة  حول 
وجتربة فهد االأ�صدي ب�صكل خا�ص، منذ بداياته املبكرة يف ال�صتينيات من 
القرن املا�صي والتي متثَّلت يف املجموعته الق�ص�صّية االأوىل »عدن م�صاع« 
الثانية »طيور ال�صماء«  عن دار الكلمة العام 1969 وجمموعته الق�ص�صية 
ال�صادرة يف بغداد العام 1976 وجمموعته الق�ص�صية الثالثة »معمرة علي« 
ال�صادرة عن دار ال�صوؤون الثقافية العام )199 وانتهاًء بروايته هذه حمور 
درا�صتنا. فالرواية هذه، اإ�صوة باملنت الذي كتبه طيلة ن�صف قرن تنتمي اإىل 
االإطار العري�ص ملفهوم الواقعية النقدية احلديثة يف االأدب الق�ص�صي العراقي 
النون   ال�صيد و ذي  اأحمد  الريادة جتارب حممود  والذي د�ّصنته يف مرحلة 
فا�صل  احلق  متي وعبد  يو�صف  و  �صاوؤول  اأنور  و  اخلليلي،  اأيوب وجعفر 
وعبداملجيد لطفي يف الن�صف االأول من القرن الع�رسين وجتارب عبدامللك 
نوري وغائب طعمة فرمان ومهدي عي�صى ال�صقر وحممود الظاهر وحممود 
جميل  و�صافرة  نيازي  وعبداهلل  )جيان(  املجيد  عبد  ويحيى  عبدالوهاب 
حافظ يف خم�صينيات القرن املا�صي وجتارب غازي العبادي وفهد االأ�صدي 
ويو�صف احليدري وجا�صم عا�صي و زهدي الداوودي و�صمران اليا�رسي 
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وخ�صري عبداالأمري وعبدالرزاق املطلبي وغامن الدباغ وعبدالرحمن الربيعي 
ومو�صى كريدي وموفَّق خ�رس و�صهيلة داود �صلمان ومنري اأمري وح�صب اهلل 
يحيى وح�صن مطلك وحممد �صاكر ال�صبع وفرج يا�صني داوود ووارد بدر 
ال�صامل وكاظم االأحمدي و�صوقي كرمي وحميد املختار وعبدال�صتار البي�صاين 
وعلي خيون وزهري اجلزائري وحنون جميد وعبداهلل �صخي وجهاد جميد 
ر ولطيفة الدليمي وح�صني عارف  وفا�صل الربيعي ونعمان جميد وَمْي مظفَّ
وحمي الدين زنكنة واأحمد خلف وعبداخلالق الركابي وغريهم يف الن�صف 

الثاين من القرن الع�رسين. 

ز يف اأغلب ما كتب على �صخ�صية الفرد  لقد كان فهد االأ�صدي يركِّ
العراقي امل�صتلب واملن�صحق حتت �صغوط احلياة واال�صتغالل والفقر واجلهل 
واال�صطهاد ال�صيا�صي، وكان ي�صتمد اأغلب �صخ�صياته الق�ص�صية من القاع 
وقلما  والريف،  االأهوار  يف  خا�ص  وب�صكل  العراقي  للمجتمع  ال�صعبي 
وثقافية  اإىل خلفية مكانية  يتحّول  مائي  الق�ص�صية من مظهر  تخلو جتاربه 

�صكّلت وعي �صخ�صياته و�صلوكهم ومواقفهم. 

حمايدة  اأو  �صامته  حياة«  �رسيحة   « بتقدمي  يكتفي  القا�ّص  يكن  ومل 
على غرار ما يفعله �صيخوف اأو همنغواي بل كان رمّبا مثل مك�صيم غوركي 
�صلبيته  من  وانت�صاله  الق�ص�صي  امل�صهد  ت�صكيل  الإعادة  الوعي  بعن�رس  يزّج 
و �صكونه واالنتقال به اإىل موقف نقدي راف�ص جلذور اال�صتالب والقهر 
وعبور منطقة »الوعي القائم«  بتعبري لو�صيان غولدمان اإىل متهيد االأر�صية 
لدى  الكامنة  الوعي  طاقات  ت�صعيد  خالل  من  املمكن«   »الوعي  لبذور 
لالإن�صان  تعيد  دة  ومتمرِّ راف�صة  مواقف  يف  وتفجريها  امل�صطهد  الفرد 
كرامته امل�صتلبة. ويحمل عنوان الرواية »ال�صليب حلب بن غريبة«  بو�صفه 
بتعبري جريار جنيت والدالالت كبرية وترتبط  اأو ما قبل ن�صّية  عتبة ن�صّية 
بطبيعة الفعل الروائي املتمحور حول �صخ�صية البطل اأو ب�صكل اأدّق البطل 
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الالبطويل، اأو البطل ال�صد وال�صلبي املتمثِّل يف �صخ�صية عبد اأ�صود يعمل يف 
خدمة اأحد رموز االإقطاع يف جنوب العراق والذي حّوله اإىل جمرد »�صيء« 

اأو جزء من ممتلكاته »حيًا اأو ميتًا« . 

ق�صة  باالأ�صل  كانت  الرواية  هذه  اأّن  اإىل  هنا  ن�صري  اأن  املهم  ومن 
ط ن�رسها القا�ص �صمن  ق�صرية تقع يف اثنتي ع�رسة �صفحة من القطع املتو�صِّ
القا�ص  خها  اأرَّ ــ  ال�صماء«   الثانية حتت عنوان »طيور  الق�ص�صية  جمموعته 
اإىل  فيها  واعتمد  الق�صة  ا�صم  هذه  املجموعة  وحملت  ــ   1970 بالعام 

تق�صيم الق�صة اإىل اأربعة مقاطع معنونة هي:

احللم«   -( الذل  مهاجع   -( الفجيعة   -2 الراوي  �صوت   -1«
وكانت لغة ال�رسد مغرقة بلغة �صعرية وتاأملّية اختزلت الكثري من االأحداث 
والوقائع يف حياة البطل والقرية اجلنوبية التي عا�ص فيها مع اأمه »غريبة« . 

       ونظراً الأهمية هذه الق�صة يف جتربة القا�ّص فهد االأ�صدي قمت اأنا 
والناقد يا�صني الن�صري باختيارها �صمن املختارات الق�ص�صية امل�صرتكة التي 
اأ�صدرناها عن الق�صة ال�صتينية حتت عنوان » ق�ص�ص عراقية معا�رسة«  عام 
1971. وقد اأ�رست يف مقّدمتي للمختارات تلك اإىل اأّن الق�صة التي قّدمها 
لنا فهد االأ�صدي مليئة بال�صعر والتحدي اإاّل اأّننا نح�ّص اأي�صًا بان العامل الذي 
نطمح الإعادة خلقه هو اأغنى بكثري من العلم املرئي الذي طرحته، ولي�ص 
معنى هذا اإننا اأمام » جبل اجلليد«  الذي حتّدث عنه َهِمنغواي، بل ونحن اأمام 
غ له يف الرتكيز والتقث�صف والبرت، جعل الكثري من مالمح  اإ�رساف الم�صوِّ
التمّرد الذي ذهب حلب �صحيته جمهولة و�صائعة. ويبدو لنا البطل، المن 
حلظة التمّرد بل من اللحظة التي راأيناه فيها يتقّبل املوت ب�صمت، فتتحّول 
الق�صة اإىل نوع من املراثي ال�صعرية الغنائية عرب منولوج فردي مما اأفقد الق�صة 
الداخلي وتوترها، وبدت  ال�رساعية ومن نوها  الكثري من قدرتها  ال�صيء 
املالحظات واالنطباعات واالإ�صاءات جمّرد تداعيات الاأهمّية لها. ويبدو 
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ه ال�رسدي  اأّن القا�ص قد اأدرك االإمكانات الكامنة التي مل ي�صتثمرها يف ن�صِّ
املحتدم هذا، لذا فقد عكفت على االإ�صتغال عليها مراراً. اإْذ جند اإ�صارة يف 
ال�صادرة  ال�صماء«  الثانية »طيور  الق�ص�صّية  االأخرية من جمموعته  ال�صفحة 
العام 1976 �صمن اإ�صدارات املوؤلّف اإىل اأنه قد كتب رواية �صينمائية حتت 
عنوان »حلب بن غريبة« واأنها معّدة للطبع، لكن تلك الرواية ال�صينمائية 
مل ت�صدر اأبداً وعلمت يف حينها اأّن املخرج ال�صينمائي العراقي عبدالهادي 

ط اآنذاك الإخراجها لل�صينما العراقية.  الراوي كان يخطِّ

اأّن �صعود االجتاه الدكتاتوري الفردي يف نهاية ال�صبعينيات  ويبدو 
منع اأوك�صجني احلرّية وحّق التعبري من الو�صول بطريقة �صليمة ومعافاة اإىل 
اأغتيلت قبلها  مثلما  التجربة مبكراً  حتقيق ذلك احللم االإبداعي، فاغتيلت 
التجارب واالأرواح حتت ظّل �صيطرة نظام �صمويل  الع�رسات من  وبعدها 
اأحال الثقافة العراقية بكاملها اإىل جزء من ممتلكاته اخلا�صة. ويبدو اأّن الق�صة 
�صبعينيات  فوجئنا يف  اإْذ  ال�صواء  على  والفنانني  للقراء  اإغراء  م�صدر  ظلت 
م  القرن املا�صي على ما اأتذّكر باملخرج والفنان امل�رسحي عزيز خيون يقدِّ
يف اأحد املهرجانات امل�رسحّية، وعلى قاعة م�رسح الر�صيد عر�صًا م�رسحيًا 
مثرياً وموفَّقًا حتت عنوان »لو« قام فيه بدور البطولة الفنان جواد ال�صكرجي 
مقَتب�ص من الق�صة ذاتها ولكن ودونا اإ�صارة �رسيحة اإىل اإقتبا�صها من ق�صة 
املخرج  اخربين  حيث  ذلك  اإىل  التنبيه  اإىل  اآنذاك  دفعني  مما  االأ�صدي  فهد 
انذاك اأنه ح�صل على املوافقة ال�صفوية من املوؤلِّف الذي اأنكر ذلك، ويبدو 
اأّن �صبب جتاهل املخرج اآنذاك االإ�صارة اإىل اأّن امل�صدر االأ�صل يعود اأي�صًا اإىل 
اخلوف من �صلطة الرقيب البولي�صي الذي كان يتحّفظ الأ�صباب اأمنية على 

ن�رس اأعمال القا�ّص فـهد اال�صدي اآنذاك. 

بن غريبة«  »ال�صليب حلب  لرواية  النهائي  الن�ص  اأّن  هنا جند  ومن 
هو ثمرة ا�صتغال وتاأّمل ومراجعة طوال ما يقرب من االأربعة عقود اإىل اأنَّ 
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ا�صتقر يف و�صعه الراهن، كما اأنَّ العنوان ذاته مبحموالته الداللية الغنّية هو 
اأي�صًا جديد متامًا. ويبدو اأّن العنوان ذاته قد اأثار لدى بع�ص القراء والنقاد 
اإىل  ت�صري  »ال�صليب«  كلمة  اأّن  روا  ت�صوَّ القراءة حيث  ــ يف  مربراً  ــ  َلْب�صًا 
اخل�صبة التي �صلب عليها ال�صيد امل�صيح cross، بينما تعني كلمة ال�صليب 
هنا امل�صلوب  وهو ا�صتقاق �رسيف جائز مثلما نقول )القتيل واملقتول(. وبذا 
فالعنوان ي�صري اإىل �صخ�صّية معينة ت�صلب يف الرواية، بل اأّن املوؤلف قد اآثر 
اأن ي�صري �رساحة ً اإىل اأ�صم ال�صليب اأو امل�صلوب: حلب بن غريبة، وهو اأمر 
قد يفقد الرواية الكثري من عذريتها وتكتمها ويجعلها تك�صف عن اأ�رسارها 
وحدثها املركزي ب�صهولة، وهذا اللون من العنونه مبا�رس وغري موفَّق ورمبا 
كان عنوان الق�صة الق�صرية االأ�صلية »طيور ال�صماء« اأكرث �صاعريًة و�صفافية  
الرواية  املركزية يف  ال�صخ�صية  اإىل  ت�صري �رساحًة  العنَوَنة  اأّن  واإيحائيًة ومع 
اأن  الزعم  لكن الميكن  غريبة  بن  الزجني حلب  العبد  �صخ�صية  بها  ونعني 
الغالب  يف  كانت  الأنها  ذلك  حمددة،  مركزية  �صخ�صية  رواية  هي  الرواية 
اليها من بعيد الأنها متثل  مهم�صة ومق�صاة من بوؤرة ال�رسد وغالبًا ما ي�صار 

�صخ�صية املفعول بـه ال�صلبي ولي�ص الفاعل االإيجابي. 

وجهة  من  انطالقًا  املت�صاعد،  ي  اخلطِّ ال�رسد  بطريقة  تتابع  فالرواية 
الدقيقة  اليومّية  احلياة  للموؤلِّف،  الثانية  الذات  اأو  ال�صمني  الراوي  نظر 
ل�رسيحة من الفالحني العراقّيني يف اإحدى القرى الفقرية يف جنوب العراق 
وهي قرية »احلرية« التي كان يتو�ّصطها ق�رس االإقطاعي ال�صيخ مزاحم اجللبي 

الذي كان يبدو �صاخمًا »و�صط تلك االأكواخ املنحنية«: 

مرة،  والأّول  احلرية  بقرية  فيمّر  الرئي�صية  الطريق  يتخّطى  من  »كّل 
النهر  �صفة  على  تواجهها  التي  »احل�رس«  بلدة  وبني  بينها  وكــاأّن  يح�ّص 

االأخرى، خ�صامًا م�صتوراً« )�ص7(

على  ي�صتحوذ  �صوف  قادم  ل�رساع  الرواية  د  متهِّ اال�صتهالل  بهذا 
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الفعل الروائي هو �رساع بني املدينة والريف يف عراق اخلم�صينيات. املدينة 
باأ�صوائها وعلمها و�رسطتها والقرية ب�صالتها وفقرها وعبوديتها وهو �رساع 
واجتماعّيًا  طبقّيًا  بو�صفه �رساعًا  �صيا�صيًا  االآخر وجهًا  اجلانب  من  يحمل 
�ص هيمنة رجال  �صّد �صلطة الدولة العراقية �صبه االإقطاعية التي كانت تكرِّ
االإقطاع على رقاب الفالحني. ولذا يتحّول هذا ال�رساع اإىل �رساع اإرادات 
اأي�صًا:ارادة الدولة املركزية لل�صيطرة على الفالحني وارادة الفالحني للتمرد 

على هذه العبودية النتزاع حريتهم الكاملة. 

تتابع الرواية من خالل تفا�صيل دقيقة احلياة اليومّية الراكدة لفالحي 
ي�صاركون اجلامو�ص  الذين  اأطفالهم  يعي�صها  التي  قرية » احلرية » واملعاناة 
وال�صفادع اخلو�ص باملياه الراكدة. . وهم يت�صابقون يف لعبة الدم » )�ص8( 

ا�صتبطان  اإىل  ال�صمني  الــراوي  �صلطة  من  ب�صال�صة  ال�رسد  وينتقل 
الوعي ال�صخ�صيات الق�ص�صية االأ�صا�صية وب�صكل خا�ص )عواد اأبو املحاكم  

وحلب واأّمه غريبة، يف �صكل مونولوجات داخلية(. 

نف�صه على كر�صي  راً  مت�صوِّ بعيداً  وذهب خياله  فّكر عواد كثرياً   «
بلدة  بني  بارزة  اأو  م�صتورة  خ�صومة  اأّي  على  �صيق�صي  اأنه  قال  ال�صلطة. 
حدوده  ويتجاوز  يحتدم  ال�رساع  لكن   )9 )�ص   « احلرية.  وقرية  احل�رس 
رمز  جها  يوؤجِّ فالحية  �صعبّية  انتفا�صة  �صكل  يف  تدريجيًا  ليتفجر  ال�صاكنة 
الوعي املمكن )عواد اأبو املحاكم( الذي تربطه عالقات خا�صة مع بع�ص 
بو�صفها  املحاكم  اأبو  عواد  �صخ�صية  تربز  وبذا  املنطقة.  مدار�ص  معلِّمي 
متثِّل البطل االيجابي اأو الثوري الذي يرف�ص االن�صياع اإىل تقاليد العبودية 
االإقطاعي  ال�صيخ  اإىل  تنظر  والتي  الب�صطاء  الفالحني  عقول  يف  لة  املتاأ�صِّ
مزاحم اجللبي بو�صفه اأبًا للع�صرية وطاعته واجبة على اجلميع، ويربهن لهم 
من خالل حقائق ملمو�صة اأّن هذا االإقطاعي متحالف مع النظام ال�صيا�صي 
اآنذاك واأّنه ي�صتغل الفالحني وي�صتنزف طاقاتهم وعرقهم وال يرتك لهم اإاّل 
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الفتات من حما�صيلهم، ويك�صف لهم عّواد اأّن ال�صيوخ مل يعودوا مثل االأب 
ق�رساً  امتلك  منذ  طبقيًا  الع�صرية  عن  انف�صل  واإنا  البطريركّية(  )العالقات 
و�صيارة وعبيداً. وما مينح الرواية بعدها ال�صيا�صي والثوري حماولتها جتاوز 
طاقة    تفجري  اإىل  الفالحني  لدى  وال�صلبي  وال�صاكن  القائم«  »الوعي  حالة 
»الوعي الكامن« وتثويره بطريقة تعيد للفالحني امل�صتبعدين ولالأرقاء من 
العبيد كرامتهم وحريتهم واأحالمهم. وهذا هو ما يجعل الرواية تنتمي اإىل 
تقاليد الواقعية النقدية، ورمبا تقرتب من تقاليد الواقعية الثورية احلديثة التي 
ميكن اأن تتداخل وبع�ص روؤى » الواقعية اال�صرتاكية » يف االأدب العاملي، 

وب�صكل خا�ص يف االأدب ال�صوفياتي. 

�رسيطًا  ي�صاهد  ــه  اإّن الرواية  وقائع  يالحق  وهو  القارىء  وي�صعر 
�صينمائيًا. فها هو ي�صاهد حركة )بان( ــ عري�صة يظهر فيها ال�صيخ مزاحم 
غريبة  بن  حلب  كان  بينما  اجل�رس  نحو  »متجهًا  جــواده  ممتطيًا  اجللبي 
اال�صهب«.  �صيِّده  جواد  خلف  العرق  د  متف�صِّ الهثًا  يعدو  ال�صيوخ  عبد 
)�ص10( ثم تنتقل اللقطة اإىل )كلو�ص( مبكرة لتنتقل حوارات الفالحني 
وتعليقاتهم على امل�صهد املريب وب�صكل خا�ص تعليقات عواد اأبو املحاكم. 
وتتدافع االأحداث الروائية لتنقل لنا جوانب من غ�صب ال�صيخ مزاحم على 
القائمقام الأّن البا�صا نوري ال�صعيد خدعه ومل يعّينه نائبًا يف الربملان بعد اأن 
احلكومة.  ملمثِّلي  اأ�صواتهم  ملنح  ع�صريته  الأبناء  حت�صيده  لقاء  بذلك  وعده 
عك�ص  والتي  الع�رسين  ثورة  قادة  م�صاهد  بع�ص  من  قريب  ذاته  وامل�صهد 
اإخراج حممد �صكري جميل بع�ص جوانبها  ــ من  فيلم »امل�صاألة الكربى« 
ر ال�صيخ اأن يعلن مترداً اإحتجاجًا على احلكومة.  ب�صورة ب�رسيّة موؤثِّرة. ويقرِّ
باأن  الثورة هي ثورتهم ويخدعهم بالزعم  باأن هذه  ولكنه يقنع الفالحني 
مزيد«. وهكذا  الآل  وتعطيها  منكم  ال�صدور  اأر�ص  اأخذ  تريد  »احلكومة 
ت�صتعل الثورة التي يقودها ال�صيخ مزاحم لتحقيق اأهدافه اخلا�صة بينما يظّن 
الرواية  الوعي املمكن يف  اأّنها مل�صلحتهم. ويحاول عّواد رمز  الفالحون 
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رنا برباعية  ية ملمو�صة تذكِّ تب�صري الفالحني بحقيقة ما يجري بطريقة ح�صِّ
�صمران اليا�رسي )اأبو كاطع( لكن يواجه دائمًا بالرد التقليدي: 

يوم  االأب  الع�صرية  الع�صرية، فكيف ترتك  اأبو  ال�صيخ  ياعواد  »لكن 
ال�صيق« )�ص22(

وعندما يطالب عّواد الفالحني بالوقوف بوجه ماآرب ال�صيخ يقول 
له جعاز: 

»عمي ياعواد. كّف التلويها قبلها«. )�ص )2( يدعو عّواد الفالحني 
للتمييز بني ثورة الفالحني �صد االإجنليز واإْن كانت بقيادة ال�صيوخ، وبني 
ثورة الفالحني مل�صلحة االإقطاع مثل هذه الثورة التي يريدها ال�صيخ مـزاحم 

ويجعل من الفالحني جمّرد »حـطب يدفىء ويكوي« )�ص 25(. 

وي�صتخدم عواد و�صائل الإيقاظ وعي الفالحني وم�صتوى مداركهم 
فهو يقول لهم مميِّزاً بني ثورات الفالحني وهباتهم الثالث: 

لها  اأرق�ص  وهذي  اال�صتعمار  �صد  الفالحني  ثورة  منها  واحدة   «
حتى لو قادها �صيوخ. . وثانية ثورة الفالحني �صد االإقطاع وهذه اأرق�ص 
لها بالف منديل، وثالثة هي�صة الفالحني مل�صلحة االإقطاع وهذي ال اأ�صارك 

فيها حتى لو فاتتني اجلنة« )�ص 8( 

بني  »الع�صيان«  املو�صوم  الثالث  الف�صل  يف  »احلرية«  قرية  وبدت 
التي  احلكومة  �صد  للفالحني  ال�صيخ  حتري�ص  متعاك�صَتنْي:  جذب  قوتَّْي 
رة  املحذِّ الثورية  عّواد  نداءات  وبني  لها،  مقراً  احل�رس«   « بلدة  من  تتخذ 
من االجنرار اإىل ع�صيان يقوده ال�صيخ مزعل لتحقيق م�صاحلة بعد اأن خ�رس 
القائم« ما زال هو  النيابية. لكن م�صتوى »الوعي  مقعده يف االنتخابات 
ع�صيان  يف  الفالحني  زّج  يف  وينجح  ال�صيخ  اأكذوبة  تنطلي  لذا  املهيمن 
احتالل  يف  الفالحون  وينجح  جمل.  وال  فيه  لهم  ناقة  ال  احلكومة  �صد 
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من  ال�صيخ  ويطلب  �صيء،  كّل  وحتطيم  احلكومة  ومراكز  ال�رسطة  مركز 
يفعل،  ما  كنه  يدرك  اأن  دون  ذلك  فيفعل  احلكومة،  علم  ُينزل  اأن  حلب 
باالإعدام  الفعلة ويحكم عليه  حيث �صيحا�صب حلب فيما بعد على هذه 
اأ �صاحة ال�صيخ واأزالمه ليعود الوئام ثانيًة كما تنّباأ عواد بني ال�صيخ  بينما ُتربَّ
مزعل واحلكومة. لكّن الفالحني مب�صاعدة عّواد يبداأون باكت�صاف اخلديعة 
فيتمّردون بطريقة تلقائية من خالل الغناء وغناء العبد » عيد« حتديداً على 
�صلطة ال�صيخ مزعل وت�صتعل اإنتفا�صة فالحية حقيقية �صد ال�صيخ االإقطاعي 
ثورية جديدة وبديلة، لكن  بقيام كومونة  تنبىء  ورجال احلكومة وكاأّنها 

عواد بحد�صه الثوري البعيد يقول هام�صًا مع نف�صه: 

و�صيقوم  هنا  ال�صيخ  مات  لقد  اأحجار.  وبقيت  حجر  تفّتت  »لقد 
�صيخ اآخر. « )�ص166(

جرىء  ت�رسيح   « غريبة  بن  حلب  ال�صليب   « االأ�صدي  فهد  رواية 
لطبيعة العالقات االجتماعية داخل املجتمع االإقطاعي يف العراق يف الفرتة 
التي �صبقت خم�صينيات القرن الع�رسين ودعوة �رسيحة للتمّرد واالنتفا�ص 
ورف�ص اال�صت�صالم لعبودية االإقطاع و�صلطته املتحالفة مع النظام ال�صيا�صي 
اآنذاك. لقد كان الراوئي موّفقًا يف ت�صجيل ف�صول من تاريخ القهر والظلم 
النظام  هيمنة  ظّل  يف  الفالحون  يعي�صها  كان  التي  واال�صتغالل  واملهانة 
االقطاعي و�صبه االقطاعي، كما ا�صتطاع اأن ي�صتنه�ص قوى الوعي املمكنة 
املختزنة يف نفو�ص الفالحني واالرتقاء بها تدريجيًاُ اإىل ذرى التمّرد الثوري 

الواعي، وكما قال عواد مرًة » ثورة فالحني �صــد االإقطاع« )�ص28(. 

الت�صاوؤالت  بع�ص  وال�رسدية،  الفنية  الناحية  من  الرواية،  وتثري  هذا 
والريفية  ال�صعبية  اللغة  توظيف  يف  الراوي  اعتمدها  التي  الطريقة  منها 
)الهو�صات(  مثل  �صعبّية  مفردات  على  االإبقاء  اأو  تف�صيحها،  وحماولة 
ال�رسدي  �صياقها  �صمن  ومرّبرة  مقبولة  اأرى  كما  وهي  وغريها،  ال�صعبية 
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االإ�صكاليات  بع�ص  الرواية  تطرح  كما  د.  املحدَّ واالجتماعي  والثقايف 
املنظورات  يف  ال�رسدي  التناوب  من  لون  حتقيق  يف  بطريقتة  اخلا�صة 
اأّن الروائي  الرئي�صة. ومع  ووجهات النظر اخلا�صة بال�صخ�صّيات الروائية 
اأو  ال�صمني  الراوي  القائم على وجهة نظر  ال�رسد  اإىل حد كبري  ف  قد وظَّ
الذات الثانية للموؤلِّف، فاإّن وجهة النظر هذه غالبًا ما تتداخل مع تقنيات 
الراوي الكلي العلم، بل ويعّد بع�ص النقاد اأّن مثل هذا ال�رسد اإنا هو �رسد 
من  يخلق  اأن  ا�صتطاع  الراوي  اأّن  الحظت  اأين  اإاّل  مبوؤور.  غري  خارجي 
كبري.  حدٍّ  اإىل  مبوؤوراً  ذاتيًا  �رسداً  لنا  م  يقدِّ داخليًا  �صارداً  ال�صمني  الراوي 
وما يدعم ذلك اأن املوؤلِّف غالبًا مايرتك لراويه ال�صمني احلرية لنقل ال�رسد 
تعربِّ عن  التي كانت  الرواية  املركزية يف  ال�صخ�صيات  اإىل  النظر  اأو وجهة 
النظر  دخائلها العميقة من خالل مونولوجات داخلية. وت�صغل وجهات 
ة الإ�صفاء الطابع البوليفوين التعددي على الرواية،  املتناوبة هذه اأهمية خا�صّ
واإن كانت هذه االأ�صوات تقت�رس على ال�صخ�صّيات الفالحية وامل�صطهدة 
اأمثال عواد اأبو املحاكم وحلب واأمه غريبة واملغني عويد بينما حرم ال�صيخ 
يدلِّل على  الداخلي، وهو  الفر�صة ال�صتقراء عامله  مزاحم اجللبي من هذه 
ة وامل�صتلبة �صد  انحياز م�صبق من قبل املوؤلِّف اإىل جانب ال�صخ�صيات اخلريِّ
ال�صخ�صيات القامعة وامل�صتبدة مما ي�صعف جزئيًا الطابع البوليفوين للرواية. 
وجند على امل�صتوى االآخر عناية بر�صم امل�صهد الروائي scene باالإفادة من 
اإىل  اليومية واالفادة  ال�صغرية يف احلياة  عنا�رسالو�صف املكاين والتفا�صيل 
درجة كبرية من احلوار اخلارجي بني ال�صخ�صيات املختلفة من خالل عني 
نظر  زوايا  �صمن  بلحظة  حلظة  لها  وت�صجِّ االأحداث  تر�صد  خفية  كامريا 
بة، لتعود ثانية  متنقلة من م�صهد عري�ص و�صامل اإىل م�صاهد وتف�صيالت مقرَّ
اإىل م�صهد ف�صائي اأو مائي مّت�صع يف لعبة �رسدية ماكرة تكاد اأن ت�صتوعب 
احلدث الروائي برّمته. رواية » ال�صليب حلب بن غريبة« كتابة من نوع 
جديد، كتابة ــ �رسدية بالتاأكيد جلوانب من تاريخنا االجتماعي وال�صيا�صي 
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القرن  من  االأول  الن�صف  يف  العراقيِّني  الفالحني  جماهري  ن�صاالت  ومن 
الع�رسين �صد ا�صطهاد االإقطاعيني املتحالفني مع �صلطة �صبه اإقطاعية ـ �صبه 
م�صتعمرة اأذاقت الفالحني يف ارياف العراق املختلفة، �صنوف اال�صتغالل 
ـ رمزيا وفنيًا وتاريخيًا  واال�صطهاد. وجاءت رواية فهد االأ�صدي هذه لتنتقمـ 
ــ من كّل هذه املظامل ولرت�صم جزءاً من احللم االإن�صاين بالعدالة وا�صتعادة 
عرب  وامل�صحوق  وامل�صتلب  امل�صطهد  لالإن�صان  واالإرادة  واحلرية  الكرامة 

التاريخ. 
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الهوية ال�رسديّة للمدينة

 )199(( مدينة«  �صورة  »ب�رسياثا:  خ�صري  حممد  ن�صا  يحاول 
ومهدي عي�صى ال�صقر »املقامة الب�رسّية الع�رسيّة: حكاية مدينة« ))200( 
اإعادة خلق و�صياغة مدينة متخّيلة ـ رمبا تكون يوتوبيا افرتا�صية من نوع ما 
ـ ورمبا هي مدينة حمددة وملمو�صة مثل مدينة الب�رسة، من خالل ا�صتخدام 
اإىل الزوايا اخلفّية واحلّية  التغلغل  اإىل  جم�ّصات وحبكات ومرويات تهدف 
اأ�صا�صًا من هذه املدينة الفنطازية وب�صكل خا�ص حماولة االقرتاب من اأنا�صها 
من  موؤّلف  لكّل  كان  ما  واإذا  والتاريخية  واالجتماعية  الثقافّية  ورموزها 
هذين املوؤلَّفني اأدواته واأ�صاليبه ولغاته اخلا�صة يف بناء ت�صاري�ص هذه الرقعة 
اجلغرافّية ـ املكانية ـ الزمانية، اإاّل اأنهما ـ رمبا بدون وعي مق�صود ـ يعمدان 
ال�رسدية«  بـ »الهوية  الفرن�صي بول ريكور  الفيل�صوف  ي�صّميه  ما  اإىل خلق 
مثل هذه  ت�صكيل  واأْن حاول  له  �صبق  اأّن دكنز  القول  املدينة وميكن  لهذه 

الهوية يف نهاية رواية » ق�صة مدينتني » ولكن بطريقة مغايرة. 

من  جزٌء  االأمر  واقع  يف   »Narrative Identity ال�رسدية  »والهوية 
نظرية �رسدية وا�صعة طورها بول ريكور يف كتابه الكبري »الزمان وال�رسد« 
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حيث  وحده)1(  ال�رسدي  بالتاأليف  اإاّل  ق  تتحقَّ ال  وهي   1987 ـ   198(
يت�صّكل الفرد واجلماعة معًا يف هويتهما من خالل اال�صتغراق يف ال�رسديات 
واحلكايات التي ت�صري بالن�صبة لهما مبثابة تاأريخهما الفعلي)2(، وما يهّمنا 
هنا الرتكيز على وجهة النظر التي ترى اأّن كل هوّية تتعالق بهويات االآخرين 
ي اإىل توليد ق�ص�ص ذوات ن�صق ثاٍن تت�صابك وترتابط بدورها مع  بطريقة توؤدِّ
دة، حيث ي�صبح الزمن االإن�صاين هو الزمن الذي يعيد �صياغة  ق�ص�ص متعدِّ
الهوية ال�رسدية وهو اأي�صًا زمن ق�ص�ص حياتنا )اأو تواريخ حياتنا( ماأخوذاً اإّما 
على م�صتوى فردي اأو على م�صتوى جماعي بو�صفه تاريخ جمتمعنا))( وهذا 
االأمر هو الذي دفعنا اإىل ترحيل مفهوم الهوية ال�رسدية من مظهرها الفردي 
اأو اجلماعي الب�رسي الذي طرحه ريكور اإىل ف�صاء الهوّية ال�رسدية للمدينة 
ْي حممد خ�صري ومهدي عي�صى ال�صقر باأن�صنة  من خالل قيام مروّيات َن�صّ
وبالتايل   ،Personification و�صخ�صنتها  املدينة  هذه   humanization
االرتقاء بها اإىل م�صتوى الذات الفردية التي تبحث عن هويَّتها من خالل 

ال�رسد. 

اأنَّ  كالهما  ال�صقر  عي�صى  ومهدي  خ�صري  حممد  املوؤلِّفان  يعلن 
خ�صري  ملحمد  بالن�صبة  مدينة«  »�صورة  تقدمي  هو  ْيهما  ن�صّ من  الهدف 

كاظم، نادر " الهويّة وال�رسد ": درا�صات يف النظريّة والنقد الثقايف " نقاًل عن   )1(
�صحيفة " اأخبار االأدب " القاهرة العدد ال�صادر يف )1 / 5 / 2006 باب 

كتب " انرتنيت ". 
 Venn Couze. The Future of Dialogue: Narrative Identity,  )2(
 The Exchange of memory ,and The Constitution of New
 Spaces of Belonging. internet. P. ll
 Villela-Petit,Maria. Narrative Identity and Ipseity by Paul  )((
 Ricoeur. )internet(. P. 12
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يخفيان  ال  وكالهما  ال�صقر،  عي�صى  ملهدي  بالن�صبة  مدينة«  »حكاية  اأو 
ح�صورهما ال�رسدي، بل يعلنان من خالل الدخول يف لعبة ال�رسد عن فعل 
الكتابة ال�رسدية الواعية من قبل راٍو �صمني، رمبا هو الذات الثانية للموؤلِّف 

اأو قناعه. 
التعامل مع هذه  اعتماد عملية مزدوجة يف  اإىل  املوؤلِّفان  ينحو  كما 
املدينة املتخّيلة من خالل اآليتي »التغريب« »ونزع املالوفية« فاملدنية تبدو 
املكانية  الروؤية  مينح  ما  وهو  االأوىل،  للوهلة  تكت�صف  وكاأنها  بكراً  لهما 
جتدداً ووالدة بكراً، اإذ يدخل راوي حممد خ�صري املدينة بعينيني منده�صتني 
وكاأنهما تكت�صفان املدينة للمرة االوىل، كما يكت�صف مهدي عي�صى ال�صقر 
ان  املدينة بعيني االإمام احلريري موؤلِّف مقامات احلريري وبالتاأكيد يثري الن�صّ
ني غري تقليديني  اإ�صكالية اأّولية تتعلق بالتجني�ص االأدبي، فنحن هنا اإزاء ن�صَّ
فيهما  ويرتفع  الكتابية،  وغري  الكتابية  »االأجنا�ص  ف�صائيهما  يف  تتداخل 
فهم  اأو  تربيره،  ميكن  ف�صاء  وهو  ال�رسدية،  الكتابة  بق�صدية  الذاتي  الوعي 
م�رسوعّيته جزئيًا من خالل االندراج �صمن مغامرة ال�رسد الرنج�صي الذي 
ا�صطلح عليه مبا وراء ال�رسد اأو » امليتا ـ �رسد)metafiction   )1  واحل�صا�صية 
اجلمالية التي مّثلتها اجتاهات »ما بعد احلداثة Post_ Modernism، فمنذ 
الراوي  يقف  عندما  املنحى  هذا  يتك�صف  »ب�رسياثا«  لـ  االأوىل  ال�صطور 
املدينة  »عتبات«  مبثابة  هي  التي  لب�رسياثا،  االأربعة  املداخل  اأمام  ال�صمني 
القدمية  املدن  عن  الرواة  يروي  اال�صتهالل«  يف  ليقول  والن�صية  املكانية 
اأحداثًا وعجائب منطوية، لكنِّي اأروي يف كتاب ـ ب�رسياثا ـ عما هو معلوم 

ومدّبر يف �صطور القدر)2(. 

ثامر فا�صل، ما وراء ال�رسد ونرج�صيتة الكتابة ال�رسدية " جملة " االأديب العراقي   )1(
" ال�صادرة عن احتاد االأدباء يف العراق، العدد 2 كانون االأول 2005 �ص 6. 
خ�صري، حممد " ب�رسياثا: �صورة مدينة " من�صورات االأمد )ط1 ( بغداد )199   )2(

�ص 11. 
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ل ن�صو�ص »ب�رسياثا« الت�صعة ـ التي تبدو للوهلة االأوىل متباينة  وت�صكِّ
املجاورة  يعتمد  ف�صيف�صائي  ن�صيج  خالل  من  موّحداً  �رسديًا  ًا  ن�صّ م�صتقلَّة 
والب�رسية  واجلغرافية  املكانية  والدائرة  املوّحدة  والدائرة  املوحدة  والروؤيا 
ال�صغرى  ية  الن�صِّ والبنيات  الن�صو�ص  فيها  تتحرك  التي  امل�صرتكة  والزمنية 
ن�ص  هو   macro- structures اأكرب  ًا  ن�صّ ل  لت�صكِّ  microstructures
احلا�صنة  مبثابة  هو  الن�ص  هذا  باأّن  االعتقاد  اإىل  يدفعنا  ما  وهو  »ب�رسياثا« 
اجلنينية االأ�صيلة التي انبثقت منها الحقًا جتربة اأغنى واأعمق واأكرث متا�صكًا 
هي » كرا�صة كانون« ال�صادرة العام 2001 والتي وجدنا فيها ن�صجًا اأكرب 

لتقنيات اللعبة ال�رسدية امليتا ـ �رسدية. 

وي�صارك مهدي عي�صى ال�صقر منحى حممد خ�صري يف البحث عن 
مدخل مالئم لدخول املدينة والتي هي مبثابة العتبة املكانية والن�صية للتجربة 
اإليك واأبوابك  اأدخل  اأيِّ باب  ذاتها حيث يقول يف م�صتهل عمله: »ِمْن 
م�رّسعة على البحر وال�صماء)1( ويعلن الراوي يف حواره مع االإمام احلريري 
يها بـ » املكانة الب�رسية الع�رسية«  اأّنه �صيكتب مقامة عن الب�رسة �صوف ي�صمِّ
اأجنز  الذي  هو  اأّنه  ال�صمني  الراوي  باإعالن  ال�رسدية  لعبته  املوؤلِّف  ويختتم 
كتابة هذا الن�ص ال�رسدي: » كنت �صعيداً الأينِّ اأكملت روايتي ال�صغرية عن 
مدينة الب�رسة«)2(. وهكذا ي�رسع املوؤلِّفان يف ن�صج هوية �رسدية خا�صة بهذه 
وداللّية  و�صيميائّية  ل�صانّية  ولبنات  وبنيات  مبواد  اليوتوبيا  املتخّيلة  املدينة 
وال�رسد  الوجود  مقومات  بني  داخلي  وبتعالق  الزمن،  حركة  خالل  من 
والتجربة، لكن دونا انف�صال عن الواقع املادي والروحي والثقايف املعا�ص 

للمدينة واأنا�صها وتاريخها خالل ن�صق زمني ميتد اأفقيُا وعموديًا. 

ال�صقر، مهدي عي�صى. " املقامة الب�رسية الع�رسية ـ حكاية مدينة "، من�صورات   )1(
دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد )ط1( )200، �ص 5. 

امل�صدر ال�صابق �ص )22.   )2(
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احلبكة(   بناء  )اأو  التحبيك  عملّية  خــالل  من  ـ  ال�رسد  وي�صهم 
ذاتُا  بو�صفها  املتميِّزة  ال�رسدية  الهوية  هذه  �صياغة  يف   emplottment
اإىل اجلوهر  اأو ب�رسيّة ومن ال�رسوري االنتباه  اأُخر، مكانّية  مفارقة لذوات 
الكلِّي للنظرية ال�رسدية عند بول ريكور عند درا�صة الهوية ال�رسدية والتي 
للو�صول  رافعات  ثالث  مبثابة  هي  اأ�صا�صّية،  اأقانيم  ثالثة  على  فيها  يعتمد 
اإىل حتديد الهويّة ال�رسدية وهي، الوجود والزمان وال�رسد. وهو ما يدفعنا 
نوّد  وما  هذه.  ال�رسدية  ريكور  نظرية  من  االأ�صا�صّية  اجلوانب  اإ�صاءة  اإىل 
التي  اال�صتثنائية  االأهمية  البحث  من  املرحلة  هذه  اليه يف  النظر  نلفت  اأْن 
تف�صريي  انوذج  اإىل  الع�رس احلديث عندما حتّول  ال�رسد يف  راح يكت�صبها 
�صامل للحياة ذاتها وبذا يت�صّعد اإىل م�صتوى اأونطولوجي حاكم دفع بع�ص 
رين والنقاد اأمثال لوي�ص و�صاندرا هنجمان، اإىل احلديث عن منعطف  املفكِّ
Narrative Turn  يف الدرا�صات االإن�صانية، لكن الطور  اأو طور �رسدي 
ال�رسدي هذا ـ خالفًا للنظريات التي حتاول فر�ص اإنوذج تف�صريي لل�صلوك 
ية الفاعلة واملحّددة ذاتيًا للفكر االإن�صاين، والتي  ز على اخلا�صّ الب�رسي يركِّ
ر الظواهر االجتماعية باإحكام ب�صبكة االت�صاالت التي  ترى ان ال�رسد يجذِّ
انبثقت عنها)1( وللداللة على �صعة تاأثري ال�رسد يف العلوم االإن�صانية املعا�رسة 
بالربط بني الفل�صفة ال�رسد الذي دفع جوناثان راي اإىل القول باأّن الفل�صفة 
متاثل ال�رسد وت�صبهه)2( مع اأّن الفل�صفة اأكرث فروع املعرفة جتريداً، وهي يف 
اإن�صانّية  لتجربة  د  وجم�صَّ عيني  �صكل  هو  الذي  ال�رسد  عن  تختلف  الظاهر 

  Stephenson, Susan. Narrative, Identity and Modernity  )1(
)internet( ,p. 2
بول  فل�صفة  وال�رسد:  والزمان  الوجود   "  " وتقدمي  ترجمة   " �صعيد  الغاني،   )2(
ـ بريوت  البي�صاء  الدار  العربي،  الثقايف  " املركز  " حترير ديفيد وورد  ريكور 

1999 �ص 216. 
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د على �رسعّية هذه العالقة  حمّددة، لكن باحثة مثل )�صوزان �صتيفن�صن( توؤكِّ
اأو مودياًل  من خالل درا�صتها عن فاعلية ال�رسد بو�صفه اإنوذجًا اأو معياراً 
ية والثقافية والفل�صفية يف ن�صو�ص الفل�صفة  لدرا�صة وفح�ص الظواهر الن�صِّ
الفل�صفة  �رسديًا عن  يتبّنون ت�صّوراً  رين معا�رسين  ال�صيا�صّية لدى ثالثة مفكِّ

ويوؤمنون اأّن الفل�صفة ال�صيا�صّية متتلك خا�صّية �رسدية اأ�صا�صية)1(. 

ومن هنا جند اأّن ال�رسدـ  يف الدرا�صات احلديثة التي اأطلقتها ك�صوفات 
اأوكلت  التي  الوظيفة  يناف�ص  حاكمًا  تف�صرييًا  اإنوذجًا  اأ�صبح  قد  ريكور، 
للغة يف الدرا�صات ال�صو�صريية والبنيوية، حتى بات باالإمكان احلديث عن 
اللغوية)2(،  العالمة  اإمرباطورية  تزيح  الأن  تطمح  التي  ال�رسد  اإمرباطورية 
وهكذا اأ�صبح ال�رسد » ركنًا اأ�صا�صيًا من اأركان اأية نظرية يف املعرفة« ويف 
وبالعامل  بالذات  املعرفة  م�صادر  من  اأويل  م�صدر  اإىل  حتّول  ذاته  الوقت 

والن�ص ال�رسدي))(. 

خ والفيل�صوف االأمريكي »هيدن وايت« يف النظر          ويجروؤ املوؤرِّ
االأعمال  اأّن  يرى  اإْذ   History as Narrative �رسداً  بو�صفه  التاريخ  اإىل 
التاريخية ب�صورة عاّمة تتخذ �صكل ال�رسد مبعنى اأّنها متثل جتلِّيات متما�صكة 
مينح  ما  ورمبا  تعاقبي))(  زمن  خالل  من  والتطّورات  لالأحداث  ومنّظمة 
ية اإ�صافة اإىل اإجرتاح مفهوم »الهويّة  النظرية ال�رسدية عند بول ريكور اأهمِّ

Stephenson )ibid( p .10  )1(
ثامر، فا�صل " اللغة الثانية: يف اإ�صكالية املنهج والنظرية، وامل�صطلح يف اخلطاب   )2(
النقدي العربي احلديث " املركز الثقايف العربي، الدار البي�صاءـ  بريوت )199 

ـ �ص 15 ـ 8). 
الغاني، �صعيد ـ م�صدر �صابق �ص 1) ـ 2).   )((

 Sutermeister,Paul HaydenWhite or history as  )((
narrative,internet,P. l. Grin. com,1,20,2007
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احلديثة  املنهجيات  اإخفاقات  من  الكثري  جتاوز  على  قدرتها  ال�رسديّة« 
)اأو  املــ�رسود  الن�ص  عالقة  اإىل  االعتبار  رّد  خالل  من  وغريها  كالبنيوية 
ية التجربة االإن�صانية وال�صخ�صية  املروي( بالواقع واحلياة، والتاأكيد على اأهمِّ
مات  ال�رسدية ف�صاًل عن الوظيفة االأ�صا�صية للزمانية وللحبكة يف ت�صكيل مقوِّ

الهوية ال�رسدية. 

ال�صقر  عي�صى  ومهدي  خ�صري  حممد  ْي  بن�صَّ االأمر  يتعّلق  ما  وبقدر 
ميكن القول انهما ينتميان اإىل اآلية �صياغة الن�ص ال�رسدي والتخييلي ولي�ص 
اإىل اآلية ت�صّكل الن�ص التاريخي، على الرغم من وقوفهما ـ يف الظاهر ـ اأمام 
رته  وقائع تاريخية وزمنية حمددة، وهو متييز مهّم على امل�صتوى البنيوي طوَّ
درا�صات ما بعد ريكور ومنها درا�صة )ماريا فليال ـ بتيه( التي متّيز بني نطني 
من ال�رسد يف ثقافتنا: فمن جانب هناك ال�رسود التخييلّية التي واإن ابتداأت 
م نف�صها بو�صفها  باأحداث واقعية، لكّنها تفرتق عن الواقع وتغادره وتقدِّ
اأعمااًل للخيال ال�رسدي تاخذ بعني االعتبار كــــاّفة االإجراءات واملقت�صيات 
املنهجية )امليثودولوجية( يف مقابل ال�رسود التاريخية التي ت�صتند اإىل الوثائق 
واأناط املواد احلقيقية والتي تنزع الأن تكون مو�صوعّية لكن حتى ال�رسود 
الأنها  ال�رسدية،  التاأليف  كلِّيًا عن م�صادر  تنقطع  ان  لها  التاريخّية ال ميكن 

تتو�ّصل باخليال االإبداعي للموؤرخ وبقدرته على �رَسِْد ق�صة ما. 

     وتخل�ص )ماريا بتيه( اإىل اأّن ذلك يقود اإىل التاأكيد باأّن الكينونة 
يه �رسداً،  الفرديّة اأو اجلماعية ميكن متييزها من خالل فعل التاأليف الذي ن�صمِّ
ما  هو  وهذا  التاريخي)1(،  اأو  التخييلي  النوع  من  ال�رسد  ذلك  كان  �صواًء 
ده باحث حديث عكف على اإقامة موازنة نقدية وفل�صفية بني نظرّيَتْي  يوؤكِّ
بول ريكور ومريلو بونتي حول الهوية ال�رسدية، عندما اأ�صار اإىل اأّن ريكور 

Villela- Petit ،ibid،p. 2  )1(
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قد عالج اخلا�صّية الزمنية للتجربة بو�صفها مرجعًا م�صرتكًا لكلٍّ من التاريخ 
التاريخي  والزمن  ال�رسدي  التخييل  زمن  ِمْن  فكّل  ال�رسدي:  والتخييل 
يجدان نف�صيهما وقد جرى تو�ّصطهما من قبل الوظيفة ال�رسدية واإْذ ي�صتلزم 
التاريخي لونا من التخييل ال�رسدي خلدمة مقا�صده اخلا�صة لتمثيل  الزمن 
املا�صي، فاإنَّ ال�صوت ال�رسدي للتخييل ال�رسدي هو �صبه تاريخي لدرجة اأنَّ 

طها اإّنا تتحّول اإىل حقائق ما�صية)1(.  االأحداث غري الواقعية التي يب�صِّ

و»املقامة  »ب�رسياثا«  ن�صًا  اأنَّ  بثقة  القول  ميكن  ذلك  �صوء  ويف 
اأنهما  مع  كلِّي،  ب�صكل  التخييلي  ال�رسد  ف�صاء  �صمن  يتحّركان  الب�رسية« 
خرج  فقد  ملمو�ص،  تاريخي  طابع  ذات  ومكانية  زمانية  بنيات  يتناوالن 
ت�صّكل  اآليات  بفعل  التقليدي  التاريخي  ال�رسد  اإطار  من  الن�صان  هذان 
الرو�ص لكلٍّ  ال�صكالننيِّ  بتعبري  ـ  املبنى احلكائي  الداخلي وتبلور  اخلطاب 
�صمن  والزمن  الوجود  بني  بدوره  تو�ّصط  الذي  بال�رسد  وتو�ّصلهما  منهما 

ثالثية ريكور املعروفة:

الوجود والزمن وال�رسد والتي جتاوز فيها ريكور ـ كما ي�صري �صعيد 
مكانة  الزمن  وي�صغل  والزمن)2(  الوجود  الفل�صفّية  هيدغر  ثنائية  الغامتي 
ي حممد خ�صري ومهدي عي�صى ال�صقر، ذلك اأّنهما يتحّركان  خا�صة يف ن�صَّ
طبوغرافية  م�صاحة  وعلى  وعموديًا،  اأفقيًا  وتاريخي  زمني  اإمتداد  عرب 
ومكانية عري�صة، وهو ما يلتقي مع الدور الكبري الذي يفرده ريكور لل�رسد 
ان يف عملية حتويل رمزي للمدينة اإىل  يف بناء الهوية ال�رسدية وي�صرتك الن�صّ
كائن موؤن�صن وم�صخ�صن، وهو ما مينح املدينة هوية �رسديةـ  هي يف االأ�صا�ص 

Ricœur and Merleau - Ponty on Narrative Identity )inter-  )1(
net( - The Writer is not mentioned. p. 1

الغاني، �صعيد، �ص  )2(
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هوّية اإن�صانية من خالل اإلتحامها بالزمن، والتي هي يف الوقت ذاته و�صاطة 
ال ميكن حتا�صيها بني الذات والعامل حيث يوؤلِّف ال�رسد هنا اخلوا�ص الدائمة 
ل�صخ�صّية ما والتي ميكن اأْن ي�صميها املرء هويته ال�رسدية ببناء نوع من الهوية 

كة املوجودة يف احلبكة التي تخلق هوية ال�صخ�صية)1(.  الديناميكّية املتحرِّ

بطريقة  ريكور  منظور  يف  وال�رسد  الزمن  يتعالق  نالحظ  وكما      
خاّلقة، فالزمن عند ريكور ـ على وفق ما يقوله )كوزيه فني( ميّد جذوره 
يف اأونطولوجيا م�صتمّدة من تاأكيد هيدغر على الزمنية بو�صفها اخل�صائ�ص 
املحددة للكائنات الب�رسية، اإنَّ اولوية الزمن يف عالقته بالوجود يقرتن بفهم 
الوجود بو�صفه الكينونة التي ت�صائل نف�صها بنف�ص القدر الذي ت�صائل فيه 

طريقة وجودها)2(. 

    وبذا يقّرر الزمن اأفق اأّي فهٍم للوجود، ذلك اأّننا موجودون داخل 
وحا�رس  ي�صتذكر  ما�ِص  بني  م�صتَّتني  الزمن  داخل  كائنات  بو�صفنا  الزمن 
واحلال  علينا  ي�صتحيل  بالزمن  حما�رسون  والأننا  يحد�ص،  وم�صتقبل  يندثر 
هذه اأْن نقف خارجه، وهنا تتجّلى قدرة ال�رسد يف الهيمنة على الزمن الذي 
يبدو طاغيا ومنفلتًا وغري قابل للخ�صوع اإىل عملية متثيل اأو ت�صخي�ص ما، 
ذلك اأّن ال�رسد يقوم بوظيفة تنظيمية خالقه بو�صفه ال�صكل الذي ن�صتطيع 
نعرْب عن  اأن  بها  ن�صتطيع  التي  الزمن واالأداة  ت�صخي�صّية  قهر ال  من خالله 
الوجه املعا�ص، الظاهراتي لزمنية الوجود))( وبذا ت�صبح الهوية ذاتها وظيفة 

من وظائف ال�رسد))(. 

الغاني، �صعيد، م�صدر �صابق �ص 260 ـ 262.   )1(
 .Venn,ibid, p. 4  )2(

 .Venn, ibid, p. 5  )((
.Ricoeur and Merleau - Ponty, ibid, p2  )((
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ومن هنا ت�صبح االأطروحة املركزّية لكتاب ريكور »الزمان وال�رسد« 
الزمن  جتربة  اأّن  اإذ  والزمانية،  ال�رسدية  بني  التبادلية  اخلا�صّية  يف  متمثِّلة 
االن�صاين ـ وهو زمن ثالث يقف يف مقابل الزمن الكوين والزمن الظاهراين 
للخطاب،  ال�رسدي  التكوين  خالل  من  لنا  يتبّدى  ـ  الفينومينولوجي 
فالق�ص�ص التي حُتكى اأو ُتقراأ تف�صح عن هذا الزمن الثالث وت�صّكله ومتنحه 
�صكل التجربة االإن�صانية)1( وهو ما يدفع اإىل القول باأّن ال�رسد ينتع�ص مبثل 
هذه املقت�صيات، ف�صاًل عن عامل الزمن، واذ يغذي الزمن الكوين ال�رسد، 
املركزية  التجربة، وبالتايل مو�صعته بو�صفه اخلا�صّية  بتزمني  ال�رسدية  تقوم 
الإعادة  متهيد  هو  االإن�صاين  للزمن  ت�صكيل  اأي  اأّن  كما  الب�رسي،  للوجود 

ت�صكيله يف �صوء جتربة القارئ)2(. 

زمن  اإىل  وتق�صمه  للزمن  الثالثي  التق�صيم  بتيه(  )ماريا  وتعتمد      
اإن�صاين وثاٍن داخلي وثالث كوين، فالزمن االإن�صاين هو زمن ق�ص�ص حياتنا 
بو�صفه  جماعي  اأو  فردي  م�صتوى  على  اإما  ماأخوذاً  حياتنا(  تواريخ  )اأو 
تاريخ جمتمعاتنا، وبذا فاإن الزمن االإن�صاين هو لي�ص بالزمن الداخلي لكّل 
وعي والذي حاول اأوغ�صطني القب�ص عليه على الرغم من ال�صعوبات التي 
عرّب عنها ببالغة وهو الزمن الذي حاول هو�رسل و�صفه مب�صطلحات بنياته 
فاإن  وبهذا  للزمن،  الداخلي  الوعي  »الدرو�ص« حول  كتابه  االأ�صا�صّية يف 
للنجوم،  املنتظمة  احلركة  اإىل  امل�صتند  الكوين  بالزمن  لي�ص  هو  الزمن  هذا 
وهو الزمن الذي اعُتِمَد دوما يف كل مكان لقيا�ص الزمن من خالل االأيام 
ذلك  حتقيق  باإمكانية  ال�صاعات  تنجح  ان  وقبل  وال�صنوات،  واالأ�صهر 
الزمن االإن�صاين  اإىل ذلك))( واإذ مييِّز ريكور  الدقائق والثواين وما  مبقايي�ص 

 .ibid , p. 2  )1(
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عن الزمنني الداخلي والكوين، فاإنا ينبغي اأن ن�صرتعي انتباهنا لزمن الفعل 
التمو�صع  اأو  ما،  ق�صة  حكِي  فعل  خالل  من  فقط  اإذ  االإن�صانية،  واملعاناة 
به  االحتفاظ  يتّم  الطريقة  وبهذه  �صخ�صيته،  الزمن  يكت�صب هذا  داخلها، 

بعيداً عن الن�صيان بو�صفه جمّرد زمن م�صى لي�ص اإال)1(. 

ويلفت )كوزيه فني( االنتباه اإىل اأّن الفكرة الكامنة هنا هي اأنَّ فعل 
د. ولذا  اإن�صاين حمدَّ حكي ق�صة ما ي�صتطيع حتويل الزمن الطبيعي اإىل زمن 
ففي مقاربة ريكور بدمج م�صطلح البنية ال�رسدية اإ�صكاليتني من اإ�صكاليات 
ال�رسدي  باخليال  التاريخ  بعالقة  يّت�صل  وما  بالهوّية  عالقة  له  ما  الذاتية: 
من  مرتابطتني  االإ�صكاليتان  هاتان  تظل  حيث  الزمنّية،  ت�صكيل  عملّية  يف 
خالل فكرة اأّن الزمن والطريقة التي يقا�ص بهما توفِّران االأ�صا�ص امل�صرتك 
لتمف�صلهما املتبادل)2(. وهكذا فمن خالل العالقة بني ال�رسد والزمن تبدو 
التفكري  من  ميكننا  الذي  املفهوم  بو�صفها  خطابها  يف  ال�رسدية  الهوية  لنا 
للزمن،  والكوين  )الفينومينولوجي(  الظاهراتي  االإدراك  بني  بالو�صاطة 
العامل  فعالّيات يف  �صكل  يف  داً  متج�صِّ يعا�ص  كما  الزمن  بني  الو�صاطة  اأّي 
اأّن هدف ريكور  القول هنا  املرويات))(. وميكن  ومنقو�صة فوراًُ يف حياة 
هو اإعادة بناء الو�صاطات الالزمة لغر�ص ربط ق�صية ال�رسد بالزمن، وبهذه 
الطريقة ميكن تاأ�صي�ص االأطروحة املركزية للعمل، اإذ يعود الف�صل لل�رسد يف 
ت�صجيل وثوقية الزمن االإن�صاين، وبكلمات اأخرى تقوم املرويات وال�رسد 

بت�صفري ما ي�صتحّق التذكري وبذا حتفظ الذاكرة ما ي�صتحق التذكر))(. 
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ال�رسد  بت�صنيفه  ريكور  باأن  االعتقاد  اإىل  فانهوزر(  )كيفن  ويذهب 
اأدبّية فقط،  يقت�رس على تقدمي مادة  االإبداعي ال  اأ�صكال اخليال  �صكاًل من 
بل يقّدم اأ�صا�صًا حتليليًا عميقًا لفكرة كانط التي ما زالت غام�صة عن اخليال 
نف�صه  والزمن  االإبداعي  اخليال  من  كاًل  ريكور  يجعل  حيث  االإبداعي، 
باإك�صائه حلمًا ادبيًا ودمًا لغويًا على الهيكل العظمي املجّرد  اأكرث معقولية 
للر�صوم التخطيطية عند كانط وبعبارة اأخرى يجعل ريكور التحليل اخليايل 
للزمن اأكرث معقولية باإظهاره وهو يعمل كاأنا هو موجود يف ال�رسد. فالفعل 
ال�رسدي اإظهار لذلك الغام�ص، اأي التخطيطية يف حلظة ا�صتغاله »ال�رسد«، 
واحلبكة التي هي الكون ال�رسدي املركزي والتي هي لي�صت �صوى تاأليف 
اإبداعي للزمن ي�صتخرج من ت�صّعب التجارب الع�صوائي كالمًا موّحداً)1(. 

عملّية  ت�صغلها  التي  اال�صتثنائية  االأهّمية  اإىل  االأخرية  الفقرة  وت�صري 
املركزي وتاأليفًا  الكون  emplottment بو�صفها  بناء احلبكة  اأو  التحبيك 

اإبداعيًا للزمن. 

ويربط باحث اآخر عملية بناء احلبكة هذه وعملية القراءة من خالل 
االإ�صارة اإىل اقرتان هاتني العمليتني الديناميكيتني » بناء احلبكة والقراءة » 
واللتني ي�صري لهما بول ريكور بو�صفهما دينامية عامل الن�ص، ودينامّية عامل 
القارئ)2( حيث يتحّدد من طرف املوؤلِّف والن�ّص دور عملّية بناء احلبكة، 
فبهذه الطريقة يتّم ترتيب االأحداث واالأفعال التي متنح معنى الكلّية للق�صة 
اإّن بناء احلبكة هو ما يجعل ق�صة ما مفهومة،  البداية والنهاية،  من خالل 
ال�رسدي  بالذكاء  يه  ي�صمِّ الذي  اليه ريكور  بناء احلبكة، على ما يذهب  اإّن 
اأو االإدراك ال�رسدي الذي يعني املقدرة على �صم التعار�صات واحلكايات 

الغاني، �صعيد، م�صدر �صابق �ص 69.   )1(
 .Ricoeur and Merleau - Ponty, ibid , p. 2  )2(
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املتعار�صة اخلوا�ص للفعل االإن�صاين وربطهما معًا يف حبكة متما�صكة، موفِّراً 
بذلك قراءة متوافقة حلياتنا، فبناء احلبكة واحلال هذه هو املكان الذي ت�صبح 
الق�صة  تنه�ص  حاملا  وهكذا  الق�ص�صي،  للمنت  اأق�صو�صات  االأحداث  فيه 
من عملية بناء احلبكة تنه�ص ال�صخ�صّية وت�صهم يف نقل احلبكة اإىل الهوية 
ف يف �صياق تك�صف الق�صة، اإنَّ مثل هذه الهوية ال�رسدية �صوف  التي تتك�صَّ
التوافقات  اأمام  املو�صوعية  الناحية  م�صتوى تالزمي من  فقط على  ُتعرف 

املتعار�صة للق�صة ذاتها، اأي اأنَّ ال�صخ�صيات ذاتها هي حبكات)1(. 

وهذا الربط بني احلبكة وعملّية القراءة ينطلق من فكرة اأّن تاأثري بناء 
عاملًا  يوفِّر  الن�ص  اأنَّ  ذلك،  القارئ،  عند  بل  الن�ص،  عند  ينتهي  احلبكة ال 
اإ�صتنباطه من قبل القارئ حيث ت�صبح البنية ال�رسدية مرجعا متفتحًا  ميكن 
اإثارة كائنة تعمل  اإىل عملية  القراءة  اأو  وم�صتقباًل وتتحّول عملية االأ�صغاء 
اأحدهما  الن�ص  وعامل  الن�ص  عامل  يتغلغل  الطريقة  وبهذه  مبا�رسة،  ب�صورة 
باالآخر، وفق مقولة )غادامري( التي ي�صت�صهد بها ريكور ونعني بها مقولة 
اأفق  من  كّل  اإىل  ينتمي  فالقارئ   ،fusion of horizons االآفاق  اإن�صهار 
جتربة العمل تخيلّيًا واأفق فعله ب�صورة ملمو�صة، ويف اجلانب االآخر من هذه 
الن�ص والقارئ يف عالقة  القارى حيث يقف  العملية اجلدلية يقف جدل 

حتاوريه وتعاونية. 

من  الكثري  بني  يربط  اأْن  ا�صتطاع  قد  ريكور  بول  اأّن  جند  هنا  ومن 
تتجاهلها  كانت  التي  مات  املقوِّ بع�ص  اإىل  االعتبار  معيداً  ال�رسدية  مفاهيم 
ارتباط  خا�ص  وب�صكل  كالبنيوية،  احلداثية  االجتاهات  بع�ص  ترف�صها  اأو 
والرتكيز  االإن�صانية  التجربة  ية  واأهمِّ والواقع،  باحلياة  ال�رسدية  املرويات 
على مفهوم ال�صخ�صّية الق�ص�صية الذي اأهملته اأو كادت معظم االجتاهات 

 .ibid , p. 4  )1(
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ال�رسدية واأحالته اإىل جمّرد تر�صيمه اأو وظيفة من وظائف ال�رسد »عند بروب 
اأمراً معروفًا  اأّن كون احلياة ذات �صلة بال�رسد بات  د ريكور  مثاًل«. ويوؤكِّ

دائمًا)1( . 

لذا يحاول من خالل نق�ص مغالطة »اأّن الق�ص�ص تروى وال تعا�ص، 
واحلياة تعا�ص وال تروى« اإىل التاأكيد على الدور الفاعل لل�رسد داخل احلياة 
من خالل مقولته »لقد �صار باإمكاننا يف هذه املرحلة من التحليل اأْن ن�صك 
طريقة  ا�صاًل  هي  القراءة  الأنَّ  واحلياة،  ال�رسد  فيها  ي�صطلح  التي  بالكيفّية 
تروى  الق�ص�ص  اإنَّ  القول  ميكننا  وبهذا  اخليايل،  العمل  عامل  يف  للعي�ص 
ولكّنها اأي�صًا تعا�ص على نحو متخّيل، كما اأّن احلياة التي ي�صميها ريكور مبا 

قبل الن�ص pre-text، هي حياة ُتروى«)2(. 

ويعّد ريكور اأّن الق�ص�ص والتواريخ هي من بني و�صائل فهم الوجود 
الوجودية  االإمكانات  اإبراز  يف  واملرويات  ال�رسود  تنفرد  حيث  البارزة، 
الذات  توجيه  اأو  الزمن  يف  الوجود  وطرائق  االإن�صاين  الفعل  واإمكانات 
نحوه، ويقف ريكور يف �صف هايدغر يف القول باأ�صبقية املمكن، لكّنه، 
�صوى  وت�صتوعبها  ت�صقطها  ال  االإمكانات  هذه  اأّن  عي  َيدَّ لهايدغر  خالفا 
الق�ص�ص والتواريخ وحدها نح�صل على  ال�رسود واملرويات. فمن خالل 
اإّن الق�ص�ص  اإىل القول  دليل املمكنات االإن�صانية، ويذهب كيفن فانهوزر 
لي�صت غري واقعية وال وهمّية، بل هي فعاًل و�صيلة ا�صتك�صاف اأنطولوجّية 

لعالقتنا باملوجودات والوجود))(. 

اأّن ريكور يعار�ص ما يدعوه امليل اإىل جتريد  ويلفت ديفيد كار اإىل 

الغاني، �صعيد، م�صدر �صابق �ص 9).   )1(
الغاني، �صعيد، م�صدر �صابق �ص 8) ـ )5.   )2(
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الكثري  يعار�ص  الأّنه  عنده  التوّقف  ينبغي  مهّم  اأمر  وهو  زمنه،  عن  ال�رسد 
وعالقته  ال�رسدي  الن�ّص  مع  التعامل  يف  كالبنيوية  احلداثية  املنظورات  من 
يف  ظاهٌرً  امليل  هذا  اأّن  اإىل  ذلك  يف  حّق  على  وهو  كار  يرى  اإْذ  بالزمن، 
التقليد البنيوي، َبْدءاً من بروب، ويف حتليالت فيل�صوف من طراز لوي�ص 
خ من طراز )بول فاين(، والتي تفرت�ص اأّن الزماين جمّرد مظهر  منك وموؤرِّ
�صطحي يف الق�صة، اأو جمّرد تواٍل لالأحداث، اأما اخلوا�ص ال�رسدية احلقيقية 
فتوجد اخلوا�ص البنيوية �صبه املنطقية مثل وظائف )بروب( و�صيغ »منك« 

التي هي ال زمانية بطبيعته)1(. 

ل اإىل  ث عن الهوية ال�رسدية اإىل اأّنه قد تو�صّ ويعلن ريكور وهو يتحدَّ
اأو  مفرد  ل�صخ�ص  �صواًء كانت  ال�رسدية،  الهوية  تكوين  اأّن  موؤداها  فر�صية 
جلماعة تاريخية، واأّن املوقع املن�صود لهذا االن�صهار هو بني ال�رسد واخليال، 
ت�صري  اأفال  جزم:  من  تخلو  ال  ب�صورة  بالغيًا  ذلك  بعد  ريكور  ويت�صاءل 
التي  الق�ص�ص  تاأويلها يف �صوء  يتّم  اأكرث معقولية، بكثري حني  النا�ص  حياة 
يرويها النا�ص عنها. اأال ت�صبح ق�ص�ص احلياة نف�صها اأكرث معقولية حني يطبق 

االإن�صان النماذج ال�رسدية اأو احلبكات امل�صتمّدة من التاريخ واخليال؟)2(. 

وي�صري ريكور اإىل اأّن الذات تعجز عن معرفة نف�صها مبا�رسة اإال من 
خالل ال�رسد ومرويات احلياة اليومّية: اإن اإعادة الت�صوير التي يقوم بها ال�رسد 
اأّن  اأعني  ى ميدان ال�رسد،  التي تتخطَّ الذاتية  د هذا اجلانب من املعرفة  توؤكِّ
الذات ال تعرف ذاتها مبا�رسة، بل بطريقة غري مبا�رسة فقط، اأي من خالل 
اإىل  اإ�صتناداً  اإنتاجها  يتّم  التي  اأنواعها،  بجميع  الثقافية  العالمات  اإنعطاف 
و�صاطات رمزية تتيح دائما واأ�صا�صًا الفعل، ومن �صمن هذه مرويات احلياة 

امل�صدر ال�صابق �ص )22.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 251.   )2(



209

د الو�صاطة ال�رسدية هذه اخلا�صية اجلديرة باالنتباه يف املعرفة  اليومّية، وتوؤكِّ
الذاتية اأال وهي تاأويل الذات وامتالك القارئ لهوّية اإحدى ال�صخ�صيات 

اخليالية التي هي �صورة من �صورها)1(. 

وي�صري كوزيه فني اإىل هذه العالقة بني البنية ال�رسدية والذات بالقول 
ذاتًا  بو�صفها  الذات  فكرة  اإىل  ي�صري  ال�رسدية  البنية  عن  ريكور  مفهوم  اإّن 
ِكّية)2(. وت�صري ماريا فليال  مروية وبو�صفها كينونة م�صنوعة من ق�ص�ص حَمْ
الزمنية  والطبيعة  ما،  ق�صة  حكاية  فعالية  بني  عالقة  اإن�صاء  اأهمّية  اإىل  بتيه 
دة اأّنه حيثما توجد ق�صة ما فاإنَّ ذلك يعود الف�صل  للتجربة االإن�صانية، موؤكِّ
ة ما  فيه اإىل اأّن هناك اأنا�صًا يعملون، ويعانون، وبكلمات اأخرى اإّن �رسد ق�صّ
يعني اأّن هناك �صخ�صًا ما ميكن االإ�صارة اإليه عند ت�صاوؤلنا: َمْن فعل ذلك»؟« 
يقود  ما  االأمر؟« وهو  هذا  و »ملن حدث  »؟«  الطريقة  بهذه  ت�رسف  من 
فعل  من خالل  متييزها  اجلماعية ميكن  اأو  الفردية  الكينونة  اأّن  التاأكيد  اإىل 
يه �رسداً، �صواء اأكان ذلك ال�رسد من النوع التخييلي اأم  التاأليف الذي ن�صمِّ

التاريخي))(. 

االإن�صانية  للتجربة  االجتماعي  البعد  ال�رسدية  ريكور  نظرية  د  وتوؤكِّ
واالجتماعية من خالل االإ�صارة اإىل تعالق الهويات اأي تعالق الهوية ال�رسدية 
ي اإىل توليد ق�صة ذات ن�صق ثاِن ترتابط بدورها  بهويات االآخرين بطريقة توؤدِّ
دة، وبهذا ن�صبح جميعًا مرتبطني من خالل الق�ص�ص املبنية  مع ق�ص�ص متعدِّ
الثقافة، و�صمنها  تتمّثل يف  التي  بناء احلبكة  اأو  التحبيك  على وفق عملية 

اأناط احلياة الطّيبة))(. 

امل�صدر ال�صابق، �ص )26 ـ 265.   )1(
enn, ibid,p. 4. V  )2(

 .Vellela -Petit, ibid , p. 2  )((
Venn , ibid , p. 5  )((



210

"اليومّيات" بو�صفها  مدوّنة وثائقّية  ميتا�رسديّة

رواية »العمامة والقبعة« للروائي امل�رسي �صنع اهلل ابراهيم املطبوعة 
املاألوفة يف  ال�رسدية   البنى  تفارق  التي  املثرية   الروايات  العام 2008 من 
ال�رسد العربي احلديث، ذلك اأّنها تبدو يف املظهر جمّرد مدّونة وثائقية عن 
 .1798 العام  بونابرت  نابليون  قادها  التي  م�رس  على  الفرن�صّية  احلملة 
املعروف  م�رس  خ  موؤرِّ كتبها  التي  اليومّيات  بنية  حتاكي  مظهريا  والرواية، 
ن فيها يومّيات احلملة الفرن�صّية الحتالل  عبد الرحمن اجلربتي، والتي دوَّ

م�رس واملو�صومة بـ« عجائب االآثار يف الرتاجم واالأخبار«. 

لكن هذه الرواية، اذا ما تاأّملناها بب�صرية نقدية متمنِّعة، هي لون   
�رسدي يفيد من اجلانب الوثائقي والت�صجيلي للحياة االجتماعية وال�صيا�صية 
للرّب  الفرن�صي  الغزو  �صنوات  واأهلها خالل  مل�رس  والع�صكرية  واالقت�صادية 
امل�رسي، لكّنها ال متكث عند م�صتوى الوثيقة التاريخية، واإنا تبني من خالل  
خ اأو  اأ�صلوب »اليوميات« بنية ميتا �رسدية، يّت�صح فيها ق�صد ال�صارد /املوؤرِّ
ن يف الكتابة من خالل لغة تزاوج بني لغة »عجائب« اجلربتي ولغة  املدوِّ
الق�ّص احلديث بب�صاطتها ومبا�رستها وجتّنبها لل�صياغات البالغية واحلذلقات 
اال�صلوبية التي قد يلجاأ اإليها بع�ص كتاب امليتا ـ �رسد. وميكن اأن تكون هذه 
الرواية، ب�صكل من االأ�صكال جمموعة حبكات وحكايات وم�صاهد �رسدية 
املت�صاعد  الع�صوي  النمو  اأ�صا�ص  اأو على  تارة  التجاور  اأ�صا�ص  تنه�ص على 

تارة اأخرى اأو على اأ�صا�ص اللغة الب�رسية لل�صينما تارة ثالثة. 
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والروائي �صنع اهلل ابراهيم �صبق له واأن جّرب اأناطًا اأخرى من  امليتا 
التي  ال�صابقة، ومنها رواية »بريوت ـ بريوت«  ـ �رسد يف عدد من رواياته 
انطوت على جانب وثاقي ميتا�رسدي اأي�صًا. لكن هذه الرواية، هي بالكامل 
ببلبوغرافيا  كانت  واإن  �رسدية،  امليتاـ  اليومّيات  بنية  من  متكامل  �رسب 
لع عليها بعد،  موؤلّفات املوؤلِّف ت�صري اإىل �صدور رواية اأخرى مماثلة، مل نطَّ
هي رواية »يوميات الواحات«، رمّبا تكون االأقرب اإىل روح »اليوميات«. 
يف هذا العمل، ت�صتهّل الرواية يومّياتها، موؤّرخة بتاريخ »االأحد22 يوليو 
 (1 يف  خة  املوؤرَّ االأخــرية  اليومّية  على  ال�صتار  وت�صدل  ظهراً،   1798
التي  الفرن�صية  احلملة  اأحداث  اأبرز  ي  تغطِّ فهي  وبذا   ،1800 اأغ�صط�ص 
ا�صتمرت ملدة ثالث �صنوات وانتهت بالهزمية وان�صحاب القوات الفرن�صية 
املهزومة على ايدي الربيطانيني. وينتظم الرواية �صوت �رسدي رئي�ص هو 
املتكلِّم يف  ف �صمري  الذي يوظِّ اليوميات  ن  الراوي املركزي مدوِّ �صوت 

مدّوناته:

ال�صم�ص  خافتة،  احلــرارة  ال�صاخبة،  اجلموع  و�صط  »اندفعت   
الهبة، الرتاب ميالأ اجلو، العرق ي�صيل على وجهي واأ�صفل اإبطي« )�ص5( 
والراوي، كاتب مدّونات اليوميات، هو �صاب يف التا�صعة  ع�رسة من عمره 
خ عبد الرحمن اجلربتي، وهو يوا�صل   خ م�رس  املوؤرِّ ويعمل ن�ّصاخًا لدى موؤرِّ
اإماطة  احتذاء انوذج معلِّمه من خالل روؤيا �رسدية جديدة ركز فيها على 
اللثام عّما مل يقله اجلربتي  فيما يتعّلق بالتاريخ االجتماعي  واحل�صاري مل�رس 
واأهلها و�صلوكهم اليومي خالل احتاللني:االحتالل العثماين الذي ُيْرَمز له 
بالعمامة واالحتالل الفرن�صي الذي يرمز له بالقّبعة، كما يدلل على ذلك 
ية دالّة وم�صيئة  تومئ  هنا  عنوان الرواية »العمامة والقّبعة« بو�صفه عتبة ن�صّ

جلوهر ال�رساع القادم يف العمل الروائي. 

�رسد  بخ�صو�صية  يتعّلق  القارئ  يواجه  الــذي  ال�صوؤال  ويظّل   
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تاريخه،  يف  اجلربتي  نــه  دوَّ الذي  ذلك  عن  الرواية  هذه  يف  اليوميات  
وهل ميتلك خ�صو�صية اأو تفّرداً ام يظّل جمّرد  حماكاة ملا دبَّجه  يراع املعلِّم 
ن »يوميات« »الرواية  ال�صاب، مدوِّ النا�صخ  اأنَّ  واالأ�صتاذ  اجلربتي. ويبدو 
اأي�صًا  الت�صاوؤل  هذا  اأمام  الرواية  من  االأخرية  ال�صفحة  يف  نف�صه  وجد  قد 
عندما كان ي�صغي اإىل االأ�صباب التي دفعت مبعلِّمه اجلربتي  الأن يعيد �صياغة 
وتقدمي يومياته يف �صوء نتائج الغزو التي ا�صفرت عن هزمية نابليون وجي�صه 
واحتمال عودة �صلطة العثمانيني: »هل تت�صّور العثمانلي يقبلون ما كتبته 
له  اأكتب  اأْن  الرتكي طلب  الوزير  الرتك؟  وذّم يف  للفرن�صي�ص  امتداح  من 
نف�صي من  ئ   اأبرِّ اأْن  اأريد  اأّنني  ثم  الفرن�صي�ص يف م�رس  فرتة وجود  تاريخ 
ـ  ال�صاب  الَن�ّصاخ  ا�صغى  اأن  وبعد  �ص8)  الفرن�صي�ص«  مع  التعاون  تهمة 
بالقول  تربيراته  اختتم  الذي  معلِّمه  اإىل  ـ  يومياتها  وكاتب  الرواية  راوي 
»كتاب جديد هو نف�صه القدمي بعد ان ننزع منه ما  قد يغ�صبهم، ثم نهديه 

اإىل الوزير يو�صف با�صا«  )�ص 28)( يت�صاءل –الراوي- مع نف�صه:

املثل؟«  اأفعل  اأن  عليَّ  �صيكون  هل  ــا  اأن كتبته  فيما  »فّكرت   
ـ تاأويليًا ـ ملعرفة  )�ص28)( هذا الت�صاوؤل مهّم للغاية الأّنه �صيفتح الطريق 
روؤيا الراوي وخ�صو�صيته وافرتاقه عن �رسد معلِّمه اجلربتي، وهي اإ�صكالّية 
لي�صت بال�صهلة وال ميكن اختزالها بالقول مثال اأنَّ املوؤلِّف اأو راويه املعا�رس 
اأَْن يتمّلق العثمانيني اأو ير�صيهم بالقول  غري ملزم، كما كان �صان اجلربتي 
بـ »مظهر التقدي�ص بذهاب دولة الفرن�صي�ص« وليبعد عنه تهمة االنحياز ـ 
التي ال�صقت به �صابقًا ـ اإىل الفرن�صيني، ولذا فالروائي يعمد  ـ روؤَيِوّيًا ـ اإىل 
واالأحداث  الوقائع  نقل  واملو�صوعية واحلياد يف  االمانة   مزيد من  حتقيق 
واالإِنطالق من موقف املواطنة امل�رسّية �صّد كاّفة األوان الهيمنة واالإحتالل 
اال�صتغالل  يف  وحّقه  امل�رسي  املواطن  كرامة  عن  والدفاع  واال�صتبداد، 

ية.  والعي�ص الكرمي وحتقيق العدالة واحلرِّ
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»معاداًل  الرواية  هذه  يف  لنا  م  قدِّ قد  املوؤلِّف  اأن  القول  وميكن   
مو�صوعيًا« بتعبري اإليوت، اأي معاداًل فنيًا واأ�صتيتيكيًا لنتائج احلملة  الفرن�صية 
على م�رس  من خالل خطاب روائي بوليفوين وميتا�رسدي الإعادة ت�صكيل 
االحتالل  اأ�صكال  مواجهة  امل�رسي يف  الفرد  لدى  املقاومة  الوعي وروح 
اأخرى  روايات  عن  مثاًل  الراوية  هذه  مّيز  ما  وهو  املختلفة،  واال�صتالب 
مثل »غادة ر�صيد« لعلي اجلارم)1960(، »وتغريبة بني حتحوت«  ملجيد 
طوبيا)1988( و»اجلودرية« ملحمد جربيل )2006( ف�صاًل عن م�رسحية 
�رسيطه  يف  �صاهني  ويو�صف   )1966( احللبي«  �صليمان  فرج«  األفريد 
ال�صينمائي »وداعا بونابرت« والتي اأ�صار اإليها املوؤلِّف يف اخلامتة. ويبدو يل 
اأّن �صنع اهلل ابراهيم كان اأقرب ما يكون اإىل لغة ال�صينما، من بقية النماذج، 
وحتديداً من يو�صف �صاهني وكامريته املحايدة يف »وداعًا بونابرت«. اللغة 
تتابعها  اأو  وو�صفها  الب�رسية  امل�صاهد  جت�صيد  على  بقدرتها  ال�صينمائية، 
االأ�صطر  ومتّثل  والقّبعة«  »العمامة  لغة  مزايا  من  واحدة  هي  جماورتها  اأو 
االأخرية من الرواية مفتاحًا وبيانًا �رسديًا ملا فعله الروائي اأو ن�ّصاخه ال�صاب 
يف »العمامة والقبعة« عندما كان يكتب ما ميليه عليه معلمه عبد الرحمن 
يف  منظومة  غري  اأوراق  »يف  الفرن�صي  االحتالل  عن  تاريخه  يف  اجلربتي 
�صلك االجتماع واالتفاق« )�ص 28)( حيث يك�صف النا�صخ يف م�رسوع 

روايته عن روؤيته اخلا�صة للرواية: 

»وكثرياً ما كان يخطر ببايل، واإْن مل يكن ذلك من �صاأن اأمثايل اأن   
اأجمع افرتاقها واألب�صها بالرت�صيف ات�صاقها ليكون ذلك  تاريخًا مطلعًا اللبيب 
على عجائب االأخبار وغرائب االآثار تذكره بعدنا لكل جيل«)�ص28)( 
ويخّيل يل اأّن �صنع اهلل ابراهيم قد جنح اإىل حد كبري من خالل »يومّيات« 
داً، قد يثري �صل�صلة من  ق ذلك، واأجنز لنا عماًل متفرِّ ن�ّصاخه ال�صاب اأْن يحقِّ
ال�رسد  للرواية، وعالقة  التجني�صي  التو�صيف  االإ�صكالّية رمّبا منها  االأ�صئلة  
الروائي، مبا هو تاريخي ووثائقي، واحلدود املتداخلة بني ما هو واقعي وما 
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هو تخييلي، ف�صاًل عن اأ�صئلة فنِّية و�رسدية تتعلق مباهية »وجهات النظر« يف 
الرواية ودور ال�رسد ال�صفاهي والفعل الدرامي وبناء امل�صهد الروائي ودور 
احلوار والو�صف  والتلخي�ص واملونتاج والتف�صيل الفنِّي يف �صبك ال�صورة 

النهائية لهذه الرواية االإ�صكالية املخادعة. 

قد  ابراهيم هذا  لق�ّص �صنع اهلل  التجني�صي  التو�صيف  ناحية  ومن   
يلحقها  وقد  الرواية جتني�صّيًا  �صفة  من  العمل   هذا  التقليدي  النقد  يق�صي 
ببع�ص األوان »اليومّيات« يف االأدب  والتواريخ العاملية والتي  ي�صطلح عليها 
يف االنكليزية مبقابالت مثل diaries  اأو journals   اأو Chronicles . لكن 
ال�رسدية احلديثة، قد فتحت اآفاقًا تو�صيفّية �صبه اإجنا�صية ملثل هذا اللون من 
 meta )خالل توظيف  م�صطلح ما وراء الرواية اأو ما وراء ال�رسد )امليتا�رسد
لالإن�صواء  الكتابة  من  اللون  هذا  اأمام  املجال  يف�صح  والذي   narration
حتت التو�صيف االإجنا�صي للرواية احلديثة، وب�صكل خا�ص يف طورها ما 
بعد احلداثي الذي ينزع عادة لالن�صالخ عن قيود الربوتوكوالت ال�رسدية 
و»جامع  مفهوم  من  يقرتب  اأجنا�صي  تداخل  على  واالنفتاح  التقليدّية 

الن�ص« عند جريار جينيت. 

 narrative كما ينجح هذا الن�ص امليتا�رسدي يف خلق هوّية �رسدية  
وب�صكل  واملدن  واالأماكن  لل�صخ�صيات  ريكور  بول   بتعبري    identity
»اأيقونة«   ل�صناعة  املتدفِّق،  الزمن  حركة  خالل  من  القاهرة  ملدينة  خا�ص 
هوياتية تقف يف وجه االإجنراف ال�رسيع حلركة الزمن، وبذا  ت�صمن تخليد 
هذه ال�صخ�صيات واالأماكن ومتنحها هوياتها ال�رسدية »التي تظّل �صاخ�صة 

عرب الزمن. 

حتديد  يف  تتمّثل  الرواية  لهذه  بالن�صبة  الكربى  االإ�صكالية  وتظّل   
فيها،  تخييلي  هو  وما  تاريخي  هو  ما  بني  واالفــرتاق  التداخل  خطوط 
لن�ّص  التجني�صّية  اخل�صو�صيات  بتحديد  كبري  حدٍّ  اإىل  ترتبط  م�صالة  وهي 
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اأدبي معنّي. وعودة اإىل بول ريكور يف كتابه »الزمان وال�رسد« الذي يعّد 
راً اأمريكيًا  ال�رسد عن�رساً تكوينيًا يف اخلطاب التاريخي  دفعت ناقداً ومفكِّ
مثل هيدن وايت للنظر اإىل التاريخ بو�صفه �رسداً »حيث يرى اأنَّ االأعمال 
التاريخية ب�صورة عامة تتَّخذ �صكل ال�رسد، مبعنى اأّنها متثِّل جتلِّيات متما�صكة 

ومنّظمة لالأحداث والتطورات من خالل زمن تعاقبي«. 

بتيه«  فليال  لـ»ماريا  مهّمة  درا�صة  اإىل  االإ�صارة  هنا  املفيد  ومن   
ابتداأت  واإن  والتي  التخييلية،  ال�رسود  ال�رسود:  من  نطني  بني  فيها  متّيز 
باأحداث واقعّية، لكّنها تفرتق  عن الواقع وتغادره  وتقّدم نف�صها بو�صفها 
اأعمااًل للخيال ال�رسدي تاخذ بعني االعتبار كافة االإجراءات واملقت�صيات 
املنهجية، يف مقابل ال�رسود التاريخية التي ت�صتند اإىل الوثائق واأناط املواد 
احلقيقية والتي تنزع الأن تكون مو�صوعية. وت�صتدرك )بتيه( اإىل اأّن ال�رسود 
التاريخية بدورها الميكن لها اأْن تنقطع عن م�صادر التاأليف ال�رسدي، الأّنها 
خ، وبقدرته على حكي ق�صة ما، )راجع  للموؤرِّ االإبداعي  تتو�ّصل باخليال 

درا�صتنا« الهوية ال�رسدية للمدينة يف الراوية« �صمن هذا الكتاب(. 

ومن هنا جند اأّن رواية »العمامة والقبعة« تظّل عند حدود ال�رسد   
التخييلي واأّنها قد جنحت يف حتويل املواد والوثائق واملرويات وال�صواهد 
والوقائع التاريخية اإىل خطابات �رسدية متما�صكة، خا�صة واأّنها متحورت 
اخ ال�صاب، كاتب هذه  حول زاوية نظر مركزية ترتبط ب�صمري املتكلِّم للن�صَّ
ال�رسد  الوان  من  لونًا  الرواية  يجعل  مما   التاريخية،  واليومّيات  املدّونات 
م اأي�صًا ترجمة ذاتّية لراويها، كما  الذاتي )االأوتو بيوغرافيا( باعتبارها تقدِّ
وتف�صيلّية  بة  مقرَّ )بيوغرافيا(  �صرية  تقّدم  بو�صفها  الرواية  اإىل  النظر  ميكن 
ملدينة القاهرة ب�صكل خا�ص ومل�رس ب�صكل اأعّم، وبذا تخرج هذه الرواية 
الوثائقي  التاريخ  �رسنقة  من  البنيويّة  كات  واملحرِّ املوتيفات  هذه  بفعل 
اخلطاب  نفي خ�صو�صّية  ذلك  يتطّلب  اأْن  دون  التخييلي  ال�رسد  ف�صاء  اإىل 
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�رَسَْدْين  اأو  ني  ن�صّ اإزاء  وكاأّننا  الروائية،  البنية  داخل  املــوازي  التاريخي 
متناظرين ومتوازيني داخل الرواية هما: ال�رسد التخييلي، وال�رسد التاريخي 

ر يف جوهر �رسدي، وزماين، الميكن الفكاك منه.  املتجذِّ

احلكائي«  »املنت  بني  التمييز  احلديثة  ال�رسدية  اعتادت  ما  واذا   
كة،  مفكَّ اأخبار  اأو  ووقائع  ال�صببّية  تفتقد  الأحداث  االأولّية  املادة  بو�صفه 
وبني » املبنى احلكائي« الذي يعيد �صياغة هذه املواد اخلام االأولّية �صعريًّا 
ويبنيِّ  ال�رسدي  الفعل  ت�صكيل  بكيفّية  ُيعنى  �رسدي،  خطاب  يف  و�رسدّيًا 
عالقاته ال�صببّية ونتائجه، من خالل وعي �صارِد معنّي، فاإّن املادة  التاريخّية 
»املنت  اإىل حدٍّ كبري  متثِّل  التي  والقبعة« هي  العمامة  رواية«  والوثائقية يف 
احلكائي« يف الرواية، اأما الرواية ذاتها بو�صفها خطابًا فنيًا و�رسديًا فتمثل 

»املبنى احلكائي« للرواية. 

ويف النهاية خرج �صنع اهلل ابراهيم من ماأزق التوّرط بهذا الركام   
اإىل ف�صاء ميتا ـ  من االأحداث والوقائع وال�صهادات و املرويات التاريخية 
�رسدي مينح الرواية �رسعيتها التجني�صّية وانتمائها اإىل وعي مرحلة  ما بعد 
واخلطاب  ال�صوغ  ُنُظم  مركزية  جاذبية  على  بالتمّرد  تتمّيز  التي  احلداثة 
ية  اأهمِّ التقليدّية ومن الربوتوكوالت والتعاقدات ال�رسدية ال�صائدة. وما له 
ا�صتاأنف اال�صتغال  ابراهيم قد  الروائي �صنع اهلل  اأنَّ  الحقة يف هذا املجال 
الفرن�صي( التالية )القانون  ال�صاب من خالل روايته  خ  املوؤرِّ على خمطوطة 

ًا داخلّيًا فريداً بني الروايتنني.  حيث اأقام تنا�صّ

تقع رواية »القانون الفرن�صي« ال�صادرة العام 2008 للروائي �صنع 
اهلل ابراهيم حتت مظّلة اال�صتغال امليتا�رسدي اأو امليتاروائي يف الراوية العربية 
واعتماد  التدوين  وق�صدّية  والهوام�ص  االإحاالت  من  �صل�صلة  خالل  من 
مات  عة، لكن الرواية بالتاأكيد تنطوي على مقوِّ خمطوطات ون�صو�ص متنوِّ
بنية روائية وا�صحة تقرب من لون الرواية الق�صرية »novella« ملحدودية 
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الزمان واملكان واقت�صارها على �صخ�صّية مركزية رئي�صة هي  حركتها يف 
ظّلْت  التي  الثانوية  ال�صخ�صيات  من  وعدد  �صاكر   الربوفي�صور  �صخ�صّية 
ثانوية حتى النهاية وافتقدت اأو كادت اإىل اأّي نو اأو ك�صف يجعلها ت�صارع 
ما ُي�صّمى بال�صخ�صية النامية »round charactar« »واأهّم  ِمْن هذا وذاك 
وتاريخّية  و�صيا�صّية  فكريّة  ق�صّية  عن  الدفاع  يف  املركزي  الرواية  ان�صغال 
وايديولوجّية حمّددة هي نفي املزاعم القائلة بالوظيفة التمدينية لال�صتعمار 
درا�صة حملة  من خالل  اأخ�ص  ب�صكل  الفرن�صي  ولال�صتعمار  عام  ب�صكل 
رواية  باآخر  اأو  ب�صكل  منها  يجعل  مِمّا  م�رس،  الإحتالل  بونابرت  نابليون 
فرن�صي طرح  قانون  �صد  ن�صالها  Thesis name  وخا�صة يف  اأطروحة 
العام )200 و�صودق عليه العام 2005 يحاول جتميل �صورة امل�صتعمر 
اأّن  ال�صابقة وخا�صة يف اجلزائر. ومع  الفرن�صية  امل�صتعمرات  الفرن�صي يف 
الرواية تنه�ص ب�صكل اأ�صا�ص على اأ�صا�ص تخييلي من خالل افرتا�ص تنظيم 
موؤمترين يف باري�ص حول  التاريخ املعا�رس مل�صكالت اال�صتعمار الفرن�صي، 
اأو الت�صجيلية ورمّبا  اأْن ت�صارع الرواية الوثائقية  اأّن البنية الروائية تكاد  اإاّل 
جلل�صات  وتدوينها  بدقتها   Factual novel احلقائق  رواية  اأدّق،  ب�صكل 
املوؤمترين التاريخني االفرتا�صيني على غرار ما فعل الروائي ذاته يف »يوميات  
من  جلانب  يومّيات  اأو  مذّكرات  �صكل  يف  فيها   دّون  والتي  الواحات« 
يف  ومعتقاًل  �صجينًا  كان  عندما  »االأوتوبيوغرافّية«  الذاتية  �صريته  مدّونة 
�صتينات القرن املا�صي مع عدد كبري من املنا�صلني الي�صاريّني امل�رسّيني اآنذاك 

خالل احلقبة النا�رسية. 

على  اعتمادها  غزارة  الرواية  هذه  يف  الناقد  انتباه  ي�صرتعي  ومما   
اأغلبها حول  التنا�ص من ن�صو�ص تاريخية وقانونية ووثائق  وكتب يدور 
الروائي  كان  فقد  م�رس،  الحتالل  نابليون  وحملة  الفرن�صي  اال�صتعمار 
�ص اأو يعر�ص بع�ص الدرا�صات واملوؤلفات دونا تن�صي�ص وا�صح مما دفع  يلخِّ
منها  اقتب�ص  اإىل االحتجاج  الأنه  عّنان  ليلى  الدكتورة  خة م�رسية هي  مبوؤرِّ
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الكثري مكتفيًا بهام�ص �صغري ي�صري اإىل عملها، لكنِّي �صخ�صيًا ال اأعّد ذلك 
من باب ال�رسقة، بل هو جزء من م�رسوعية التنا�ص، واإْن  كان يتوّجب على 
الروائي التن�صي�ص على م�صادر االقتبا�صات، وهو اأمر ال يخّل اأبداً با�صالة 
نات لغوية  البنية امليتا�رسدية احلديثة التي راحت تنفتح على ن�صو�ص ومكوِّ

وخارج لغوية  » pars-linguistic« داخل ف�صاء الن�صيج الروائي. 

اإاّل اأّن اأقوى مظهر من مظاهر التنا�ص ـ بالن�صبة يل ـ يتمّثل يف اإقامة   
تنا�صات قوّية حتيل اإىل رواية املوؤلِّف »العمامة والقبعة« ال�صادرة يف طبعتها 
االوىل العام 2008، اأي يف العام نف�صه الذي  �صدرت فيه رواية »القانون 
الفرن�صي« اإْذ يك�صف بطل الرواية الربوفي�صور امل�رسي �صكري للم�صاركني 
تاريخّية جديدة  على خمطوطة  عثوره  باري�ص عن  التاريخي يف  املوؤمتر  يف 
ت�صارع  اجلربتي  الرحمن  عبد  امل�صهور  م�رس  خ  موؤرِّ تالمذة  اأحد  كتبها 
على  عكف  قد  واأّنــه  م�رس،  على  الفرن�صية  احلملة  عن  اجلربتي  خمطوطة 

تها:  درا�صتها وحتقيقها  والتاأّكد من �صحَّ

»قلت اإّن ورقتي تتناول خمطوطة اكت�صفت حديثًا الأحد تالميذ املوؤرخ 
امل�رسي املعروف عبد الرحمن اجلربتي وقمت بتحقيقها. »)�ص59(

املخطوطة  هذه  مقارنة  متّت  مزايا  �صاكر  الربوفي�صور  بف�صل  ثم 
مبخطوطة اجلربتي ذاتها:

د  من احلما�صة العاطفية  خ ال�صغري جمرَّ » واأ�رست اإىل اأّن خطاب املوؤرِّ
ومييل اإىل االقت�صار على ذكر  الوقائع دون حتليلها اأو اإ�صفاء �صبغة وطنية اأو 

دينية عليها. « )�ص 61(.

يذكر  موؤلِّفها  اأّن  من  تنبع  املخطوطة  ية  اأهمِّ اأّن  اإىل  املوؤلِّف  وي�صري 
عن  خمتلفة  للبلد  �صورة  تربز  »ومنها  اليومّية  احلياة  تفا�صيل  من  الكثري 
خون ال�صابقون على  ال�صورة التقليدّية التي ن�صاأنا  عليها، فقد اأجمع املوؤرِّ
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لكن  احل�صارة،  بونابرت  اإليه  وجلب  الظالم  ي�صوده  بلداً  م�رسكانت  اأنَّ 
املخطوطة ترينا كيف كانت م�رس يف ذلك احلني حمتّكة بالعامل  من خالل 
جذري  تغيري   �صفا  وعلى  بالتيارات  متوج  كانت  واأّنها  الدولّية  التجارة 

اأحبطته احلملة« )�ص 61( 

ومِمّا له دالاللة يف هذا امل�صتوى اجلديد من التنا�ص املتمثِّل يف جراأة  
الروائي على اإقامة تنا�ص  مع رواية �صابقة له، واأ�صطرة هذا التنا�ص ـ وهذا 
خ  املوؤرِّ خمطوطة  اأّن  اإىل  طبعًا  امليتا�رسدي  ـ  االإمياء  خالل   من  ـ  املهّم  هو 
ق املوؤلِّف هنا م�صتَوَينْي  ال�صاب هي وثيقة تاريخية �صحيحة وموثَّقة اإْذ ُيحقِّ
من االإيهام  بوثوقية املخطوطة: م�صتوى رواية »القانون الفرن�صي« الراهن 
مزدوج  �رسدي  ـ  ميتا  ا�صتغال  وهو  والقبعة«  »العمامة  رواية  وم�صتوى 

وجريء للغاية. 

وال�صيا�صية  الفكرية  الهموم  مــن  الكثري  ــة  ــرواي ال هــذه  حتمل 
رة لال�صتعمار  واالإيديولوجية وهي بحّق متثِّل اأطروحة وطنية �صد االآثار املدمِّ
وتنفي ما يقال عن دوره التمديني املزعوم لر�صالة »الرجل االأبي�ص« الذي 
 1917 العام  بغداد  احتّل  يوم  مود  االإجنليزي  اجلرنال  قاله  ما  وفق  جاء 

»جئت حمرراً ال فاحتًا«.

والرواية، مع اأّنها عمل تخييلي وفنِّي اإجنا�صيًا اإاّل اأّنها من جانب اآخر 
در�ص مهّم يف تاريخ اال�صتعمار يف الع�رس احلديث ومتد القارئ مبعطيات 
تاريخي  عمل  عليها يف  يعرث  اأْن  ي�صتطيع  قّلما  تاريخّية وجمالّية  وبيانات 
البنية  على  اأثقلت  قد  التاريخية  احلقائق  اأّن  اأعتقد  ال  و�صخ�صيًا  واحد، 
الروائية، اإاّل اأّنها جاءت مت�صاوقة مع اآليات اال�صتغال امليتا �رسدي، كما اأّن 
تتمثل  اأخرى على حركة روائية و�رسدية موازية  انطوت من جهة  الرواية 
يف م�صتوى العالقات االجتماعية واالإن�صانية التي اأقامها البطل الربوفي�صور 
�صاكر مع الكثري من ال�صخ�صيات الثانوية التي �صاركت يف املوؤمتر، ومنها 
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جنح  كما  »�صيلني«  مع  وممنوعة،  مقموعة  لكّنها  م�صبوبة،  عاطفية  عالقة 
املرة  اإطار تاريخي معا�رس حقيقي هذه  اآخر يف توفري  الروائي من جانب 
يتمّثل يف نقل اأحداث التمّرد التي فّجرها العام 2005 عدد  من املهاجرين 

ْت اإىل اإحراق االآالف من ال�صيارات واملباين.  يف ال�صواحي واأدَّ

ويبدو اأّن �صنع اهلل ابراهيم اليريد اأْن يكتفي باإقامة  تنا�ص مع خمطوطة 
ال�صابقة  روايته  روائيًا يف  ميتاـ  التي خلقها  اجلربتي  تلميذ  ال�صاب  املوؤرخ 
»العمامة والقبعة«، اإذ اأقام تنا�صًا اآخر مع رواية �صابقة له هي »اأمريكا« التي 
لع عليها بعد من خالل ا�صتح�صار �صخ�صّية الربوفي�صور �صاكر الذي  مل نطَّ
اأ�صبح  بطاًلً مركزيًا يف رواية »القانون الفرن�صي«، حيث جند يف حوا�صي 
هذه الرواية بع�ص االإحاالت اإىل تلك الرواية كما هو احلال يف ال�صفحات 
)7، 5)، )15(. اإّن ظاهرة التنا�ص امل�رسوعة واملقبولة يف رواية »القانون 
الروائية  االأعمال  من  بالكثري  و�صمولها   ات�صاعها  يف  تذّكرنا  الفرن�صي« 
ال�صابط  »زوجة  رواية  ومنها  �رسدي  امليتا  املنحى  اإىل  تنتمي  التي  احلديثة 
الفرن�صي« الروائي االأمريكي جون فاولز ورواية »كرا�صة كانون« للروائي 

العراقي حممد خ�صري. 
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خمطوطة العائلة واملرياث امليتا �رسدي

اخلالق  عبد  الروائي  اهتمام  بداأ   ،1986 الــراووق«   « رواية  منذ 
الركابي الأ�صتثمار طاقات التعبري ال�رسدي يف �صياغة املبنى امليتا �رسدي يف 
الرواية من خالل التمحور  حول خمطوطة ال�صّيد نور اأو » الراووق« التي 
كتب ف�صولها االوىل ال�صيد نور نف�صه وتعاقب على كتابة ف�صولها عدد من 
نني والرواة، رمبا كان اأهّمهم ذاكر القيم  واآخرهم عبد اخلالق الركابي  املدوِّ
ا�رسار هذه املخطوطة  الوريث واملوؤمتن على  باعتباره  الثانية  ذاته  اأو  نف�صه 

التي تعود اإىل اأ�رسته. 

عا�صها  التي  واملعارك  واالأحداث  الوقائع  الراووق  خمطوطة  ن  تدوِّ
على  ويطلقون  »مطلق«  االأكرب  بجّدهم  يعتّزون  الذين  البوا�صق  بها  ومر 
ع�صريتهم اأحيانًا ا�صم الع�صرية املطلقّية، وم�صرية الراووق بو�صفها ال�صرية 
املطلقية. والواقع  ان عبد اخلالق الركابي املوؤلِّف مل يفارق التاريخ يف اأغلب 
م بو�صفه  رواياته، لكن التاريخ الذي يكتبه هو تاريخ تخييلي و�رسدي ويقدِّ
رة يف  حا�رساً، ولي�ص �صفراً مطويًا اأو جمموعة من االأوراق الت�صجيلّية املتجذِّ

ف�صاء املا�صي فقط. 

يف اأعماله وب�صكل خا�ص يف رباعيته »الراووق« 1986، و»قبل 
حدٍّ  واإىل  اخللق«))199(  ايام  و»�صابع   )1990( البا�صق«  يحلق  اأن 
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من  حّية  �صفحات  املوؤلِّف  لنا  يك�صف   )2005( ال�رسمديّة«  »�صفر  ما 
اأو  معّينة  لع�صرية  ولي�ص  للعراق،  والثقايف  وال�صيا�صي  االجتماعي  التاريخ 
لبقعة مكانّية حمّددة، مع اأّن هذه الروايات ميكن اأن ُتقراأ بو�صفها روايات 
منف�صلة وم�صتقلَّة، لكّنها من اجلانب االآخر ت�صّكل متنًا �رسديًا مرتابطًا اإىل 
حدٍّ كبري من خالل لعبة املخطوطة امليتا �رسدية ذاتها. ولهذا ميكن النظر اإىل 
الرباعية على انها رواية اأجيال اأو حقب تاريخية حمددة. ومّما يلفت النظر، 
اأّن اهتمام عبد اخلالق الركابي بهذا النمط من التعامل مع التاريخ ميتد اإىل 
اأبعد من ذلك وب�صكل خا�ص اإىل روايته ال�صخمة »من يفتح باب الطل�صم« 
نهر  الع�صرية على  اآل غافل من موطن  تتحّدث عن رحلة  التي   )1982(
الفرات هربًا من بط�ص الوالة العثمانيني نحو اأق�صى احلدود ال�رسقّية للعراق 
املتاخمة الإيران، ورمبا يف مو�صع قريب من ق�صاء بدرة يف حمافظة وا�صط. 
وهذه الرحلة القا�صية بداأت بح�صد ي�صّم واحداً وثالثني �صخ�صًا »بني رجل 
وفتى وامراأة وطفل« )�ص15( لكن الرحلة التي ا�صتمرت ملدة ثالثة ع�رسة 
�صنة مل ُتْبِق �صوى �صتة اأو �صبعة اأ�صخا�ص )بعد عودة را�صي اإليهم( )�ص))(

)حمولة(  وت�صكيل  عرفات  �صهب  يف  باالإقامة  الرحلة  هذه  وانتهت 
ع�صائرية قوّية بقيادة را�صي، اآخر ورثة اآل غافل. الت�صابه كبري بني هجرة 
هذه الع�صرية ومالحمها وتقاليدها وبني الت�صكيالت الع�صائرية التي ظهرت 
اأو اال�صا�صي رمبا يكمن يف  امليتا �رسدية« والفارق الوحيد  خالل »الثالثّية 
اأّن »َمْن يفتح باب الطل�صم« مل تكن من�صغلة بوجود خمطوطة للع�صرية مثل 
عنه  ك�صفت  الذي  �رسدي  امليتا  املبنى  عن  ابتعدت  فهي  وبالتايل  الراووق 

روايات الرباعية من خالل التمحور حول خمطوطة الراووق. 

رواية  )اآل جود( يف  برحلة  كبري  اإىل حد  رنا  تذكِّ غافل  اآل  ورحلة 
جون �صتاينبك »عناقيد الغ�صب« وبذا ميكن النظر اإىل رواية »َمْن يفتح باب 

الطل�صم« بو�صفها ال�صكل اجلنيني للرباعّية امليتا �رسدية. 



22(

يف  مّرة  الأّول  املخطوطة  توظيف  اإىل  الراوئي  جلوء  كان  ما  واإذا 
ذلك  عًدوا  الذين  النقاد  من  عدد  لدى  اإ�صتغراب  مثار  »الراووق«  رواية 
تقليداً ملخطوطة ملكياو�ص يف رواية ماركيز »مائة عام من العزلة« ومدينة 
االأ�صالف االفرتا�صية تقليداً لقربة )ماكوندو( يف رواية ماركيز ذاتها، فاإنَّ 
هذه التقنيات اجلديدة هي جزء من التقنيات امليتاـ  �رسدية التي فتنت الراوئيني 
االأمريكيني واالأوروبّيني منذ �صبعينات القرن املا�صي والتي وجدت �صداها 
احل�صا�صية  مظاهر  من  مظهر  االأمر  حقيقة  يف  وهي  العربية،  الرواية  يف 

اجلديدة التي عرّبت عنها نزعات ما بعد احلداثة يف ال�رسد احلديث. 

خمطوطة  با�صتخ�صار  »مبا�رسة  ــراووق  »ال روايــة  املوؤلِّف  ي�صتهل 
الراووق التي بداأ بكتابة �صفحاتها االأوىل ال�صّيد نور من خالل مونولوغ 
نيها ذاكر القيم الذي ت�صّلم اأي�صًا  داخلي طويل الأهّم رواة املخطوطة ومدوِّ
�صدانة مزار ال�صّيد نور »انها لفرتة مديدة ت�صيبه بالذهول، فقد مات خاللها 
املئات من ع�صرية البوا�صق وطواهم الن�صيان، بينما ال تزال هذه املخطوطة 
�رسدية  تقنية  ال�رسد  من  اللون  هذا  يبدو  وقد  �صليمة«  حجرة  يف  املركونة 
املونولوج يعتمد على ما  العليم لكّنها يف احلقيقة لون من  للراوي  تنتمي 

ي�صّميه تودوروف بـ»اأنا الراوي الغائب«. 

وهذه االفتتاحية ت�صع اجلزء االأّول هذا من ثالثية الراووق، وكذلك 
جزئيها الالحقني حتت مظّلة املبنى امليتا�رسدي يف الراوية املتمحور حول 
من  العديد  �صفحاتها  كتابة  على  تناوب  التي  الع�صرية  اأو  العائلة  خمطوطة 
نني، ونكت�صف اأّن التاريخ الذي كان يقف فيه ذاكر القيم اأمام  الرواة واملدوِّ
املخطوطة هو العام الف وت�صعمائة للميالد، اي بعد مرور اأكرث من قرنني 
حيث  املخطوطة،  يف  نور  ال�صيد  اأًرخه  الذي  املذنَّب  النجم  ظهور  على 
فة على العراق ومنه ديرة اله�صيمة  ال�صلطة العثمانية تفر�ص �صلطتها املتع�صِّ
والتي اأ�صبحت بعد اأن حتّولت اإىل ناحية ـ موطن ع�صرية البوا�صق ـ  والتي 
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العراق قريبا من مدينة » بدرة« يف حمافظة  تقع يف منطقة حدودية �رسقي 
وا�صط حاليًا كما اأ�رسنا �صابقًا. 

وميكن اأن نك�صف هنا اأّن رواية »الراووق« هي البوتقة االوىل التي 
عت عنها بل وبدت بع�ص التف�صيالت  ان�صهرت فيها اأحداث الثالثية وتفرَّ
التي �رسدها اجلزءان الثاين والثالث جمّرد تفا�صيل جمهرّية ملرويات �صبق لرواية 
ت�صتكمل  ووثائق  واأوراق  نات  مدوَّ اكت�صاف  بعد  �رسدها،  »الــراووق« 
ايام  االأخري من رواية »�صابع  الف�صل  مثاًل  ذاتها، ومنها  الراووق  خمطوطة 
اجلّد  خا�صها  التي  القلعة  مبعركة  واخلا�ص  بـ»االأحدية«  املو�صوم  اخللق« 
اإىل  اأّدت  والتي  العثمانية  ال�صيطرة  �صّد  واأبناوؤه«  »مطلق  للع�صرية  االأكرب 
تدمري القلعة ومقتل ال�صيخ مطلق وابنائه بطريقة بطولّية. هذا الف�صل كان 
يف اال�صل احدى مرويات رواية »الراووق« ولكن ب�صورة موجزة كما 
وردت يف الف�صل االأول من الرواية يف حدود �صفحتني اأو ثالث ال غري 
)�ص12ـ)1(، واما ما كان اجلزءان الثاين والثالث من الثالثية اأي »قبل اأن 
ال�صخ�صيات  من  عدد  على  تعتمدان  اخللق«  اأيام  و»�صابع  البا�صق«  يحلق 
االأّول  اجلزء  فاإّن  اإليها   والتعّرف  متابعتها  ميكن  التي  املركزية  اأو  الرئي�صة 
منها واأعني به رواية »الراووق« يكاد يفتقد اإىل اأّي �صخ�صية مركزية كبرية 
رّبـما با�صتثناء ذاكر القيم ويعتمد اأ�صا�صًا على عدد من الرواة وال�صخ�صيات 
امل�صاركة التي �صهدت بع�ص االحداث والوقائع يف الراوية وهو ما يجعل 
امللحمي يف  البناء  امللحمة، ومن  االأبنية  من  ت�صّكلها  قريبة يف  الرواية  من 
الرواية حتديداً الذي يّت�صم عادًة بغياب ال�صخ�صّيات املركزيّة واال�صتعا�صة 
عنها بعدد كبري من ال�صخ�صيات الروائية وهذه ال�صفة اجلماعية اأو التعدديّة 
يف طريقة ال�رسد الروائي القائم على التناوب وعلى تتابع اأو جتاور احلبكات 
الفرعية اأو الثانوية والقائم على فكرة البطل اجلماعي وغياب البطل الفردي 
والتي ت�صبه روايته املبكرة »من يفتح باب الطل�صم« ال متنع وجود حبكة 
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ية مت�صاعدة لالأحداث يف الزمان واملكان متتّد رمّبا اإىل  مركزيَّة وحركة خطِّ
ل خمطوطة الراووق حمورها.  اأجزاء الثالثية ب�صكل عام، وت�صكِّ

ـ تتحّرك ب�صورة عمودية  ية  النامية ـ ورمبا �صبه اخلطِّ الزمنية  احلركة 
ي  فرتة تزيد على القرنني كان العراق فيها  يف تاريخ العراق احلديث وتغطِّ
مازال حتت ال�صيطرة العثمانية التي اتخذت لها من �صعار اخلالفة االإ�صالمية 
اأب�صع اأ�صكال الهيمنة الكولونيالية  ة االإ�صالمية« مظّلة لها لتمرير  و»االأخوَّ
الرّثة، كما غطت الثالثية الفرتة االأوىل من االحتالل الربيطاين للعراق بعد 
احلرب العاملية االوىل وكذلك غّطت جوانب من ثورة الع�رسين يف العراق. 

اأما الف�صاء املكاين فهو العراق ب�صكل عام، يكّنى له يف اجلزء االأّول 
الثاين  اجلزء  يف  ويّت�صع  العراق  �رسق  افرتا�صيًا  ـ  تقع  التي  اله�صيمة  بديرة 
ليتحّول اإىل مدينة »االأ�صالف« االفرتا�صية بعد ظهور بوادر النمو العمراين 
يف املنطقة، فيبداأ املكان ينتقل يف اجلزء االأّول من عامل ريفي قروي متخلِّف 
يعتمد يف الغالب على االقت�صاد الطبيعي وتهيمن فيه العالقات البطريركّية 
مديني  حت�رس  بني  يجمع  الرتكيب  ثنائي  عامل  اإىل  الع�صرية،  تقاليد  وحتكم 
اويل وحياة ريفية يف اجلوار كما ات�صح ذلك يف اجلزء الثاين ليتحّول هذا 
الثالث وتتحّول حمافظة  اإىل ف�صاء مديني متح�رسِّ يف اجلزء  الف�صاء املكاين 
للعراق  ورمبا  بغداد،  ملدينة   م�صّغرة  �صورة  اإىل  االفرتا�صية  »اال�صالف« 
م  �صهادة فنِّية وجمالية و�رسدية لنمو  بكاملة. لذا ميكن القول اإّن الرواية تقدِّ
احلديث خالل  العراقي  املجتمع  والتحديث يف  والتح�رسّ  التمّدن  مظاهر 
 chronotope القرنني االخريين، وهذا الف�صاء الزمكاين اأو الكرونوكوبي
واملكان وجتّليهما  الزمان  بني حموري  التعالق  ميثِّل  باختني  ميخائيل  بتعبري 
الفني يف االأدب، حيث يتحول هذا التعالق اإىل كلٍّ ح�صي وب�رسي يختزن 

حركة الزمان واحلبكة والتاريخ معًا. 

ثالثية  يف  واملكان  الزمان  ملحوري  »الكرونوتوبي«  التعالق  وهذا 
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اخلالق  عبد  وق�ص�ص  روايات  يف  االأوىل  اجلنينّية  اأ�صكاله  يجد  الــراووق 
يفتح  رواية »من  وب�صكل خا�ص يف  الثالثية  �صبقت  التي  املبكرة  الركابي 
باب الطل�صم«، كما يتوا�صل يف روايته »�صفر ال�رسمدية« التي تلت الثالثية 

لكّنها ظّلت ترتبط بها بو�صائج متينة زمنيًا ومكانيًا وميتا �رسديًا. 

واإجمااًل ميكن القول اإّن رواية »الراووق« تعتمد على ال�رسد الذاتي 
امل�صاركة  وال�صخ�صيات  الثانونّيني  الرواة  من  عدد  ي�صارك  حيث  املبوؤور 
رواية  منها  يجعل  مما  م�صهداً  �صتني  من  يقرب  ما  �رسد  يف  ت�صهم  التي 
بوليفونية متعّددة االأ�صوات يق�صى فيها بعيداً ال�صوت املونولوجي املنفرد 
لبطل مركزي اأو للموؤلِّف وذاته الثانية، وبذا تتكّر�ص اآلية دميقراطية جماعية 
على  تظّل،  لكّنها  الرواية،  يف  اجلماعي  البطل  نط  فيها  يت�صيَّد  ال�رسد  يف 
الرغم من حبكاتها الثانوية ال�صتني تقريبًا تنطوي على وحدة �رسدية متنامية 
تنّوعًا  الراووق وتدوينها ونبوءاتها. وقد الحظنا  تتمحور حول خمطوطة 
كبرياً يف الرواة امل�صاركني، فبينهم �صيوخ و�صبان و�صبيان واأطفال ون�صاء، 
نات  مدوِّ اأنَّ  من  الرغم  على  اجلزء  هذا  ملرويات  احلقيقيون  ال�صناع  وهم 
ال�صّيد نور واأبرز رواة املخطوطة تظّل هي االأكرث  القيم �صادن مزار  ذاكر 
الأّنه ال�صارد الذي ي�صتهّل ال�رسد الراوئي ويختتمه اأي�صًا، لكن ذلك ال يجعل 
منه بطاًل مركزيًا على ح�صاب البطل اجلماعي الأّن �صخ�صيته تندرج �صمن 

�رسود ومرويات ومدّونات خمطوطة الراووق ذاتها. 

الرواية  فاإن  املركزية،  احلبكة  لنمو  ية  اخلطِّ البنية  من  الرغم  وعلى 
م�صاهد  اأربعة  منها حوايل  ف�صل  كّل  ي�صّم  ف�صاَل،  ثالثة ع�رس  من  تت�صّكل 
مرويَّة من قبل اإحدى ال�صخ�صيات امل�صاركة يف �صكل مونولوغات داخلية 
التلخي�ص،  اأو  اإىل حد كبري عن تقنية الراوي الكّلي العلم  مبوؤورة وبعيدة 
الأّن بناء امل�صهد الروائي )حوايل ال�صتني م�صهداً( يظّل هو ال�صمة االأ�صا�صية 

التي تتحّكم يف ن�صيج اخلطاب الروائي ب�صورة عامة. 
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املبنى  برنج�صية  يه  ن�صمِّ اأن  ميكن  ما  اإىل  االإ�صارة  بنا  يجدر  وختامًا 
الروائّية  بالكتابة  واأ�صا�صًا  بذاته،  مفتونًا  عادة  يكون  الذي  امليتا�رسدي 
يف  الركابي  اخلالق  عبد  املوؤلِّف  لها  ي�صري  التي  املوؤلف  ب�صخ�صية  واأحيانًا 
اغلب رواياته، كما �صنجد ذلك الحقًا يف اجلزء الثالث من الثالثية واأعني 
به »�صابع ايام اخللق« حيث جند ا�صارة �رسيحة اإىل عنوان الرواية داخل املنت 
الروائي، وكما �صنكت�صف ذلك بتف�صيل اكرب يف رواية املوؤلف التي اأعقبت 
الثالثية واأعني بها »�صفر ال�رسمدية« من اإحالة غري مبا�رسة اإىل ا�صم املوؤلِّف. 

مبا�رسة  غري  ا�صارة  »الـــراووق«  روايــة  من  اخلتامي  امل�صهد  ففي 
عن  حديثه  خالل  القيم  ذاكر  فيها  ي�صري  الركابي  اخلالق  عبد  املوؤلِّف  اإىل 
اإ�صارة اإىل ا�صم  املخطوطة  احتمال  ظهور »مدّون اآخر من عبيد اخلالق« 

عبد اخلالق الركابي:

اأو �صبعني �صنة عبداً من عبيد اخلالق  يقّي�ص لها بعد خم�صني  »وقد 
ي�صتثمرها اإْن حاول اأْن يكتب تاريخ ع�صرية البوا�صق« )�ص56)( 

ونرج�صّية املبنى امليتا�رسدي هذا رمبا، هي التي دفعت بالناقدة  ليندا 
الرنج�صي  بال�رسد  �رسد  امليتا  عامل  عن  النقدي  كتابها  لعنونة  هت�صن�صون 
رة يف طبيعة ال�صوغ  د ال�صمة الرنج�صية املتجذِّ narcist narration  مما يوؤكِّ
امليتا �رسدي ب�صورة عامة، وهذا ما �صيتاأّكد للقارئ عندما يدخل عامل اجلزء 

الثاين من الثالثية »قبل اأن يحلق البا�صق«. 

يف االإهداء الذي كتبه يل �صخ�صيًا الروائي عبد اخلالق الركابي والذي 
و�ّصح به ن�صخة روايتة املهداة يل » قبل ان يحلق البا�صق؟ » قال:

»ها اأنذا اأطلق البا�صق يف ف�صاء الرواية؟ تراه �صيحلِّق عاليًا ؟ لعلك 
متلك اجلواب اأف�صل مني؟«. 

وقد ظّل هذا اال�صوؤال عالقًا يف ذهني بو�صفي قارئًا للرواية واعتمدته 
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بها  اال�صتنارة  ميكن  التي  هات  واملوجِّ الدالة  ية  الن�صِّ العتبات  من  كواحد 
ية  تعالقًا مع عنوان الرواية »قبل ان يحلق البا�صق« بو�صفه العتبة ما قبل الن�صِّ

م اإىل حد كبري يف م�صار احلدث الروائي.  التي تتحكَّ

ه ب�صوت اإطالق  ي�صّق ال�صماء و�صوت طائر  ي�صتهّل الروائي ن�صّ  
تدريجيًا  ونكت�صف  جمهول.  �صّياد  بر�صا�صة  �رسيعًا  ي�صقط  وهو  البا�صق 
امل�صهد الذي يخلقه  الروائي عرب زاوية نظر البطل املركزي للرواية وروايتها 
يخلو  ال  ب�رسد  املتكلِّم  �صمري  ف  يوظِّ الذي  عا�صي  ال�صيخ  مانع  االأ�صا�ص 
من بع�ص مالمح ال�صرية الذاتية االوتوبيوغرافية التي جترى عرب مونولوج 
داخلي للبطل. ففي اجلانب  االأّول هناك جمموعة من اأفراد اجلندرمة يقودهم 
لة باالأمتعة ويرافقون �صابًا متفرجنًا واأنيقًا  رديف  بك ي�صوقون  بغالهم املحمَّ
نكت�صف الحقًا اأّنه بطل الرواية مانع ال�صيخ عا�صي الذي عنّيـ  بعد تخّرجه 
من مدر�صة احلقوق يف بغدادـ مديراً لناحية االأ�صالف م�صقط راأ�صه وموطن 
اأبناء ع�صريته البوا�صق، ن�صبة اإىل ا�صم الطائر اجل�صور »البا�صق« والذي كنِّي 
اأحيانًا  الرواية  �صرية  ت�صّمى  والذي  مطلق،  ال�صيخ  االأكرب  الع�صرية  جّد  به 

بال�صرية املطلقية اأي�صًا كما اأ�رسنا اإىل ذلك �صابقًا. 

ويف اجلانب االآخر هناك ال�صياد املاهر ورجاله الذين اأ�صقطوا طائر 
الذي  الطار�ص  ال�صيخ فزع  ال�صياد هو  اأّن هذا  اأي�صًا  البا�صق، و�صنكت�صف 
عا�صي  ال�صيخ  وفاة  بعد  غري�رسعية  بطريقة  الع�صرية  مقاليد  على  هيمن 
ومار�ص �صنوفًا من اال�صطهاد واالإذالل الأبناء الع�صرية ومنهم عائلة ال�صيخ 
ونبوءة  �صيميائية  كعالمة  البا�صق  مقتل  جاء  فقد  ولذا  مانع.  وابنه  عا�صي 
املونولوج  نتلّم�صه من  ما  الرواية، وهذا  �صيجرى من �رساع الحق يف  ملا 

الداخلي الذي يدور داخل ذهن ال�صيخ مانع:

بالتاكيد  املفرح  من  لي�ص  اإذ  لنف�صي:  خواطري  ببقية  »واحتفظت 
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اأن اأفاجاأ ـ يف اأّول حلظة اأطاأ فيها ديرتي بهذا الطائر القنا�ص وقد حتّول اإىل 
طريدة وهو الذي لّقب جد الع�صرية االأكرب »مطلق« با�صمه«. )�ص5(. 

مق�صوداً  عماًل  ورمبا  �صيئًا  فااًل  ذلك  مانع  البطل  عّد  فقد  ولذا 
يه، و�رسدّيًا رمّبا ميثِّل ذلك ا�صتباقًا �رسديًا ملا �صياأتي من اأحداث  لتهديده وحتدِّ
الذي  ال�صياد  اأنَّ  مانع  اكت�صف  عندما  ما حدث،  وفعاًل هذا  و�رساعات. 
كان يقود جمموعة من الفر�صان مل يكن �صوى فزع الطار�ص، خ�صمه اللدود 
الذي مل يكن غريه قادراً على اإ�صطياد هذا الطائر القنا�ص. ولذا  عندما راآه 
مع بقية فر�صانه الذين جاءوا ال�صتقباله وهو يحمل البا�صق القتيل فّكر يف 

نف�صه:

»هكذا اإذاً! اأّنه كان على علم مبقدمي !مبعنى ذلك اأّنه مل ي�صتهدف 
بر�صا�صته الطائر قدر ما كان ي�صتهدف بها �صجاعتي وجلدي« )�ص6(.

ال�صيخ  الرواية، بني مانع  القادم يف  ومن هنا تتحّدد طبيعة ال�رساع 
عا�صي  العائد اإىل »ديرته« مديراً للناحية بقرار من االإدارة العثمانية وبني 
فزع الطار�ص الذي انتزع زعامة الع�صرية باخلداع والغدر، الأّن مانع كان 
ب نف�صه وليًا  �صغرياً وغري مهّياأ لقيادة الع�صرية مّما دفع بفزع الطار�ص لين�صِّ

عليه و�صيخًا لع�صرية البوا�صق. 

واأعني  البا�صق:  �صبقت حتليق  التي  املرحلة  متثِّل  اإّنا  بهذا  والرواية   
وقبلها  الع�رسين  ثورة  اأ�صداء  مع  تناغمت  التي  ال�صعبية  الثورة  »با�صق«  به 
العاملّية االوىل.  للعراق بعد احلرب  الربيطاين  النجف �صد االحتالل  ثورة 
تها الرواية متثِّل حالة »الوعي القائم« اأو ال�صائد  فقد كانت الفرتة التي غطَّ
وهو وعي �صلبي وخانع اإىل حد كبري، لكنَّها يف النهاية ترتفع اإىل م�صتوى 

»الوعي املمكن« بتعبري الناقد الفرن�صي لو�صيان غولدمان. 

التي  الفرتة  الطار�ص، وهي  الفرتة االأوىل فرتة هيمنة فزع  اإذ كانت 
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اأُذل فيها طائر البا�صق والذي حتّول اإىل جمّرد طائر حمّنط فوق مكتب ال�صيخ 
ماحدث  وهذا  ال�صماء.  يف  ثانية  اإطالقه  اإىل  ويدعوه  يناجيه  وكاأّنه  مانع 
يف نهاية الرواية. وبذا مل يكن ت�صاوؤل الروائي عبد اخلالق الركابي يل يف 
قارئ  اإىل  هًا  موجَّ م�رسوعًا  ت�صاوؤاًل  كان  واإنا  اعتباطيًا  ال�صخ�صي  اإهدائه 
نعم  عاليًا«؟  �صيحلِّق  تراه  امل�رسوع:  ت�صاوؤله  عن  جوابًا  له  واأقول  ناقد، 
وعوامل  واالجتماعية  الثورية  الظروف  له  توفِّر  اأن  يف  موفقًا  كنت  لقد 
ليحلِّق عاليًا يف ف�صاء احلرية  ثانية  الفكري وال�صيا�صي لكي تطلقه  الوعي 
اأنف�صهم  »البوا�صق«  نهو�ص  مثله  جديد،  �صعبي  لنهو�ص  ورمزاً  والثورة 
�صد هيمنة االحتالل الربيطاين. وهذا النهو�ص ال�صعبي الذي مثله البوا�صق 
هو كناية رمزية عن نهو�ص العراق يف زمن االحتالل الربيطاين وا�صتعال 
ثورة الع�رسين. فمدينة »االأ�صالف« ذاتها هي مدينة افرتا�صية وتخييلية ال 
وجود لها على اخلارطة. ولذا فهي مدينة رمزية للعراق بكامله الأّنها حتت�صد 
بال�رساعات والهموم االجتماعية وت�صّم خليطًا ب�رسيًا ميثِّل  مكّونات العراق 
عة)�ص15)(. ويح�صب للروائي اأّنه قد جتنَّب خطاأً  القومّية والدينّية املتنوِّ
ج�صيمًا وقع فيه بع�ص الروائيِّني العراقيِّني عندما وجد نف�صه منحازاً اإىل احد 
طريَفْ االحتالل:العثماين اأو الربيطاين. اذ ارتفع م�صتوى الوعي املمكن اإىل 
الوطنية،  وال�صيادة  التام  باال�صتقالل  معًا واملطالبة  مرتبة رف�ص االحتاللني 
املعلِّم  اأفندي،  ممدوح  مثَّلها  التي  والقومّية  الوطنّية  االأفكار  بتاأثري  رمبا 
ال�صوري الهارب من ا�صطهاد العثمانيِّني يف �صوريا. والروائي باجنازه هذا 
النقدية« التي انطلق منها يف ر�صم هذه ال�صورة احلية  يعرب عقبة »الواقعية 
ثورية ووعيًا  اأكرث  افرتا�صية نحو م�صارف  ب�رسية ومكانية عراقية  ل�رسيحة 
ت�صّب يف اإطار »الواقعية احلديثة« وتقرتب يف بع�ص مالحمها من منطلقات 
»الواقعية اال�صرتاكية« ولكن دونا ا�صقاطات اأيديولوجية مبا�رسة. فالرواية 
تنتهي يف �صفحتها االأخرية مثلما بداأت بطائر البا�صق وهو يحلِّق يف ال�صماء 

بج�صارة:



2(1

»كانت ال�صم�ص قد اأ�رسقت واكت�صحت االأر�ص بوم�صها اخلاطف، 
ف�رسعت النوار�ص تتخاطف، مطلقة �رسخاتها احلادة، وظهر طائر جارح 

م يف عمق ال�صماء الزرقاء حلظات قبل اأْن يحلق عاليًا«)�ص))5(.  حوَّ

طائر  �صوى  يكن  مل  ال�صماء  يف  انطلق  الذي  اجلارح  الطائر  فهذا 
البا�صق رمز الع�صرية الذي قد ي�صري يف القراءات االأنرثوبولوجية اإىل لون من 
الطوطمية املندثرة والثاوية عميقًا يف الالوعي العام الأبناء الع�صرية. كما اأّن 
رواية »�صابع اأيام اخللق«))199( تختتم هي االخرى برمز البا�صق عندما 
يوا�صل جّد الع�صرية االأكرب »مطلق« الذي اطلق عليه ا�صم »البا�صق« اإطالق 
النار من بندقيته وهو يدافع عن قلعة الع�صرية يف وجه جندرمة االحتالل 

العثماين)98) ـ 02)( من رواية »�صابع ايام اخللق«. 

»من  ال�صابقة  روايته  اأْن وّظف يف  الركابي  اخلالق  لعبد  �صبق   وقد 
ف�صائي  منظر  على  تعتمد  التي  الرمزية  التقنية  هذه  الطل�صم«  باب  يفتح 
ي بانورامي حتلِّق فيه الطيور اجلارحة بداللة رمزية وا�صحة، اإْذ يفتتح  جوِّ
الروائي روايته هذه مبنظر الن�صور وهي حتلِّق على ارتفاع �صاهق: »عندما 
قد  �صيء  كل  كان  �صاهق،  ارتفاع  على  الب�صعة  ال�صلعاء  الن�صور  حّومت 
ي مماثل للن�صور  انتهى« )�ص11(. كما يختتم املوؤلِّف روايته هذه مبنظر جوِّ

ال�صلعاء وهي حتلِّق على ارتفاع �صاهق« )�ص9)7(. 

ال�صخ�صيات  من  الكثري  اإىل  الوعي  اإعــادة  يف  املوؤلِّف  وفِّق  لقد 
بامل�صوؤولية  ال�صعور  م�صتوى  اإىل  ورفعها  دة  املرتدِّ اأو  ال�صعيفة  اأو  املهزوزة 
بني اإىل مقاتلني  ل بع�ص الل�صو�ص واملهرِّ االجتماعية والوطنية، ومنها حتوَّ
الكبري  التحّول  ميّثل  كما  االجنليزي،  االحتالل  �صد  الثوار  �صفوف  يف 
هجر  انه  ذلك  مهمة،  عالمة  عا�صي  ال�صيخ  مانع  وعي  على  طراأ  الذي 
تاأّنقه وزّيه االفرجني الذي جاء به يف بداية الرواية اإىل ديرته ليت�صّلم من�صبه 
جذوره  اإىل  لعودته  اإ�صارة  العربية،  اأبيه  مالب�ص  وارتدى  للناحية،  مديراً 



2(2

يذّكرنا  وهو  واقانيمها،  الع�صرية  لتقاليد  واحرتامه  وال�صعبية،  االجتماعية 
هنا يف حتّوالته ببطل رواية يحيى حقي »قنديل اأم ها�صم« ورمّبا اأي�صًا ببطل 
االأحداث  العا�صق« )1982(. وطوال م�صار  اهلل  روايته »مكابدات عبد 
يحتفظ  التي  نور  ال�صّيد  خمطوطة  اأو  »الراووق«  خمطوطة  كانت  الروائية 
الأغلب  ومدّونًا  نور  ال�صّيد  مزار  على  قيمًا  بو�صفه  القيم  ذاكر  اآنذاك  بها 
وقائعها حمّط رعاية اأبناء الع�صرية، وكانا هي وديعتهم ومرياثهم وذاكرتهم 
املقّد�صة. ولذا فقد قاوم اجلميع حماولة �رسقتها اأو التطاول عليها كما حدث 
املدينة بع�ص  الكابنت »فوك�ص وايت«احلاكم االجنليزي يف  عندما حّر�ص 
ب  املهرِّ رف�ص  اإْذ  ال�رسيح،  من  املخطوطة  �رسقة  على  بني  واملهرِّ الل�صو�ص 
�صاري عر�ص �صديقه ده�ص املخبل للقيام ب�صكل م�صرتك ب�رسقة املخطوطة 

وقال له:

ط  ط اأنت. . . واأنت ابن هذه البلدة، كيف تفرِّ »كيف تر�صى اأن تفرِّ
بهذه املخطوطة التي كتبها ال�صّيد نور منذ ع�رسات ال�صنني ليكملها القّيمون 

على مزاره فيما بعد« )�ص)6)(. 

كما اأّن )ده�ص املخبل( عند حماولته �رسقة املخطوطة اأ�صيب مبا ي�صبه  
ال�رسع ووىّل هاربًا ونادمًا على فعلته. 

قراءة  ا�صاءت  التي  النقدية  القراءات  بع�ص  منطق  نف�صي  يف  ويحّز 
املبوؤور،  الذاتي  ال�رسد  بطريقة  مروية  فّنيًا  الرواية  فهذه  فّنيًا،  الرواية  هذه 
نظر  وجهات  خالل  من  واحلبكات  واملروّيات  االحــداث  تقّدم  حيث 
ال�صخ�صّيات امل�صاركة املختلفة، دونا اأي مظهر من مظاهر ال�رسد اخلارجي 
اأو التقريري اأو ال�رسد »الكّلي العلم«. كما اأّن الرواية مل تقت�رس على وجهة 
نظر معينة، بل �صمت وجهات نظر خمتلفة ومتعار�صة مّما جعل منها رواية 
قيا�صًا  مهّمة  نقلة  متثِّل  هذه  الرواية  بحّق.  اال�صوات(  دة  بوليفونية)متعدِّ
اإىل رواية »من يفتح باب الطل�صم« التي اأ�رسف فيها املوؤلِّف يف التفا�صيل 
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الرتكيز  اأفقدها  مّما  فة  املتطرِّ الطبيعية  اأو   البدائية  الواقعية  من  بلون  اليومية 
والتكثيف واالإيجاز. 

ومع اأّن »وجهة النظر« االأ�صا�صية ظّلت من ح�صة بطل الرواية مانع 
ال�صيخ عا�صي، اإاّل اأّن الراوية قّدمت »وجهات نظر« متعار�صة ومعادية يف 
تناوب �رسدي �صل�ص، منها وجهة نظر فزع الطار�ص وبع�ص ال�صخ�صيات 
تقدمي  الطرق، كما جنحت يف  والل�صو�ص وقطاع  بني  املهرِّ مثل  املهزوزة 
بع�ص املرويات من خالل »وجهة نظر« اأطفال و�صبيان �صغار منهم وثيج 
املوؤلف  بالرباءة واحلياة، لكن  تت�صم  الزم ورميح �رساع، وهي وجهة نظر 
اأكرب  �صفافية  الرواية  متنح  اأْن  ميكن  الأّنها  با�صتمرار  ي�صتثمرها  مل  ولالأ�صف 
للروائي  احلجر«  »مدينة  رواية  يف  املثال  �صبيل  على  ذلك  وجدنا  مثلما 
نظر  وجهة  من  احلرب  �صورة  مت  قدَّ التي  كاداريه  ا�صماعيل  االألباين 
وبراءة،  ومو�صوعية  حياداً  االأحداث  على  ا�صفى  مما  طفولية  �صخ�صّيات 

وهو ما كان بامكان الروائي ا�صتثماره على نطاق اأو�صع. 

بانورامي وا�صع ل�صفحات من  �صفر  البا�صق«  ان يحلق  رواية »قبل 
تنّم عن دربة   العراقي مكتوبة بطريقة �رسدية  التاريخ االجتماعي والثقايف 
ومكر وحرفية، مما يجعلها واحدة من الروايات الواقعية ال�صادقة تاريخيًا 
ن�صج  وعملية  العراقي  املجتمع  يف  الوعي  ت�صّكل  عملّية  عن  وجماليًا 
وتكامل االأدوات الفنية واملعرفية والروؤيوية للروائي العراقي احلديث. ومما 
م يف هذه الراوية بو�صفه حا�رساً،  له اهمية يف هذا ال�صدد اأنَّ التاريخ يقدِّ
ي  ولي�ص جمرد وثيقة من املا�صي. فحركة االأحداث يف م�صارها �صبه اخلطِّ
حركة تبدا من حا�رس افرتا�صي، وهي يف الوقت ذاته، جزء من مدونة �رسدية 
»الراووق«،  خمطوطة  بها  واأعني  نور،  ال�صّيد  مزار  يف  حمفوظة  وتاريخية 
الروائي بكامله جزءاً من �صفحات تلك املخطوطة  الن�ص  وهو ما يجعل 
التي تعتّز بها ع�صرية البوا�صق. وبذا تدخل الرواية بوابة امليتا �رسد من خالل 
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ويف  ع�صرية«البوا�صق«،  �صجالت  يف  حمفوظة  مدّونة  بو�صفها  املخطوطة 
اإىل  ينتمي  روائيًا  خطابًا  بو�صفها  الروائي  ال�رسد  عامل  تدخل  ذاته  الوقت 
ال�رسد   تقنيات  ظلَّت  واإْن  الروؤيوية،  الناحية  من  احلداثة  وراء  ما  ح�صا�صية 
التي  روايته  ويف  الرواية  هذه  يف  املهيمنة  هي  ية  واخلطِّ املَن�صبطة  الواقعي 
�صبقتها »من يفتح باب الطل�صم« 1982  التي اأفرطت اأحيانًا بنقل تفا�صيل 
الواقع اليومي والتاريخي بطريقة ال تخلو من وثائقية، وهو منحى �صوف 
»�صفر  وب�صكل خا�ص يف  الالحقة  رواياته  الروائي الحقًا يف  عنه  يتخّلى 
من  اعلى  درجة  حيث  اخللق«،  اأيام  »�صابع  يف  ما  حد  واىل  ال�رسمدية« 
الو�صفي  اال�صتطراد  حمل  حتّل  واالقت�صاد  والتكثيف  االختزال  درجات 
ية  احل�صِّ وتفا�صيله  الروائي  للحدث  الطبيعي  و�صبه  الواقعي  ـ  والبانورامي 
الكثيفة، ومن خالل اإنتقاء ملا هو نوذجي ودال وموؤثر، �صيميائيًا، يف بناء 

اخلطاب الروائي. 

ايام  »�صابع  لرواية  االوىل  اال�صتهاللية  ال�صفحات  يف  نكت�صف 
املخطوطة  رواة  �صاد�ص  هو  الغياث  طاهر  �صبيب  اأّن  اخللق«))199( 
الرواية  �صارد  ال�صابع  الراوي  اإىل  ر�صائله  اإحدى  فيها يف  وي�صري  )�ص7(، 
ال�صمني اإىل منت الراووق وهي عملية تنا�ص داخلي جتعل من ثالثية عبد 
اأن تقراأ منفردة. وال�صك  اأنها ميكن  الركابي مرتا�صلة ومّت�صلة، مع  اخلالق 
اننا نعرف من رواَيَتْي »الراووق«، و»قبل ان يحلق البا�صق« عددا اآخر من 
ين املخطوطة منهم ذاكر القيم وعذيب البا�صق، ف�صاًل عن ال�صيد  رواة ومدوِّ

ن االأّول للمخطوطة.  نور، املدوِّ

ف �صمري املتكلِّم ـ اأّنه ي�رسع  ويعرتف الراوي ال�صمني ـ الذي يوظِّ
حروفه  تت�صّكل  »الذي  املخطوطة  من  ال�صابع  الق�صم  بتدوين  هذا  بعمله 
قد  اأّنه  املركزي  الراوي  ويعرتف  )�ص7(.  القارئ«  عيَنْي  حتت  وكلماته 
قلمه  مبداد  ليفتح  الب�رس واحلرب  مدينة  االأ�صالف  مدينة  ال�صتائر دون  اأ�صدل 
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وهي  )�ص8(،  والكلمات  احلروف  مدينة  على  والنوافذ  ال�صتائر  اآالف 
له  عالقة  ال  تخييلي  ورقي  ن�ّص  هو  الراهن  الن�ص  اأّن  اإىل  مهّمة  اإ�صارة 
باملرجع الواقعي اأو التاريخي. ويك�صف لنا الراوي عن طبيعة هذا املرياث 
للمخطوطة،  ال�صابع  الراوي  بو�صفه  اليه  الذي و�صل  املرتاكم  امليتا�رسدي 
اما  جد«)�ص8(  عن  »ابًا  �صفهيًا  كرواة  عملهم  منهم  ثالثة  تناقل  حيث 
الثالثة االآخرون فقد �صّيدوها كتابيًا »الرابعة منهم بالري�صة« واخلام�ص بقلم 

القوبيا وال�صاد�ص باحلرب«)�ص8(. 

ويقّر الراوي باأبوة »الراووق« وهو يت�صاءل مع نف�صه فيما اذا كان 
يعمل خارج منت الراووق، لكنه ال يرى �صرياً يف ذلك، ويفل�صف ذلك 
به  ونعني  امليتا�رسدي  املبنى  مالمح  من  مركزي  ملمح  خالل  من  �رسديًا 

الك�صف عن اأ�رسارالكتابة:

»وعلى كل حال الي�صعني �صوى االإعرتاف باأّن كتابة رواية ما لي�صت 
يف واقع االأمر اإاّل �رسبًا من حّب الذات. يحّب الروائي اأن يتجّلى يف مراآة 

الوجود، فيبداأ يف خلق �صخ�صياته الروائية؟)�ص8(. 

ومن الوا�صح اأّن الراوي ال�صابعـ   وهو ال�صارد احلايل للروايةـ  والذي 
جاء ليكمل مادونه �صت رواة، اإنا يتنا�ّص  مثيولوجيًا مع »�صفر التكوين« 
فمثلما اكتمل الكون يف �صتة اأيّام، و جاء اليوم ال�صابع ليمثل حالة اال�صتواء 
والتاأّمل، فان ال�صارد ال�صابع جاء لي�صع اللم�صات النهائيةـ  اأو هكذا يفرت�ص 
ـ على �صرية ف�صول ال�صيد  نور اأو خمطوطة الراووق )�ص17( والتي �صتطّل 

مرة اأخرى عرب رواية »�صفر ال�رسمدية« اي�صًا. 

عة على ف�صول اأطلق على كل ف�صل  ورواية »�صابع ايام اخللق« موزَّ
منها ا�صم »كتاب الكتب«  مع عنوان فرعي لكلمة »�صفر » مثال:

»كتاب الكتب« �صفر االألف 
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وحتمل هذه االأ�صفار �صبعة حروف هي »االألف والالم والراء واحلاء 
اأّنها  لوجدنا  احلروف  هذه  جمعنا  ولو  والنون،  املحذوفة  وااللف  وامليم 
الت�صكيل  وهذا  احل�صنى.  اهلل  اأ�صماء  اأحد  وهو  )الرحمن(  ا�صم  ت�صكل 
ية االفتتاحية املتمثِّلة يف اقتبا�ص  من  احلرويف يرتبط باإحدى العتبات الن�صّ
املن�صور  ابن عربي هو »العامل حروف خمطوطة مرقومة يف ورق الوجود 
وال تزال الكتابة فيه دائما واأبداً ال تنتهي« )�ص6( وهذه الفكرة مرتبطة 
كما نرى بفكرة التكوين واإىل حدٍّ ما بـ »�صفر التكوين« والق�ص�ص الديني« 
ال�صابع  اليوم  اأيام وا�صتوى يف  �صتة  الرحمن )اهلل( الكون يف  فمثلما خلق 
الفكر  )يف  الكربى  املرويات  من  واحدة  مع  الراوي  يتنا�ّص  العر�ص  على 
االإن�صاين master narrative  ليوحي لنا باأّنه اأي�صًا قد اأجنز »�صفر تكوينه« 
الروائي يف �صتة اأيام )او روايات( واأّنه اإنا يتّم ذلك  العمل يف اليوم ال�صابع 
وي�صتوي على عر�ص ال�رسد الروائي، وهو ما بينه العنوان »�صابع ايام اخللق« 
بو�صفه عتبة ن�صية دالة اإىل ما يذهب اليه الناقد الفرن�صي_  جريار جينيت. 

ـ  الكتب  »كتاب  املوؤلِّف  فيه  يفتتح  الذي  الراوئي  اال�صتهالل  ففي 
�صفر االلف« يعلن الراوي اكتمال املخطوطة: 

» لقد مّت العثور على اأهّم اأوراق ال�صّيد نور، وبذلك اكتمل منت جديد 
للمخطوط، منت غريب هو مزيج من ن�صو�ص �صفهّية ـ مازال رواة ال�صرية 
الرباب  نغمات  على  يق�صونها  االأ�صالف  حمافظة  يف  املحرتفون  املطلقية 
بحت«)�ص7(.  تراثي  طابع  ذات  اأدبية  ون�صو�ص  عرفانية،  ون�صو�ص 
الق�صم  هي  اإّنا  اخللق«  ايام  »�صابع  احلالية  الرواية  اأّن  اإىل  الراوي  وي�صري 

ال�صابع من املخطوطة:

هذا  هو  �صابع  ق�صم  عن  ف�صاًل  ـ  بع�صًا  بع�صها  يكمل  اق�صام  »�صتة 
الذي تت�صّكل حروفه وكلماته حتت عيني القارئ. «)�ص7( ويتعنّي علينا 
الثالث  اجلزء  متثِّل  التي  الرواية  هذه  يف  ينتقل  الروائي  اأّن  اإىل  االنتباه  هنا 
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ال�رسمدية« من  الرابع منها املو�صوم »�صفر  الرباعية، وكذلك يف اجلزء  من 
�صمري  ي�صتخدم  الذي  اخللق«  اأيام  »�صابع  فراوي  احلا�رس،  اإىل  املا�صي 
املتكلِّم ويتماهى اأحيانًا  مع املوؤلِّف عبد اخلالق الركابي اأو ذاته الثانية اإنّا 
يعي�ص يف احلا�رس ويف مدينة بغداد التي يكنِّيها مبدينة االأ�صالف االفرتا�صية 
وهو يعيد قراءة خمطوطة الراووق التي �صبق واأن افاد منها �صابقًا يف كتابة 

روايته االوىل »الراووق«. 

التي  ال�رسمدية«  اإىل حد كبري على روايته »�صفر  ينطبق  وهذا االمر 
ف �صمري املتكلِّم  تقع اأحداثها  يف احلا�رس حيث يحاول الراويـ  الذي يوظِّ
دة تنه�ص  االتوبيوغرايف اأي�صًا ان يلعب معنا ـ بو�صفنا قراًء لعبة �رسدية معقَّ

عليها البنية امليتا �رسدية لروايته هذه. 

 / البطل  بولوج  اخللق«  اأيام  »�صابع  يف  الروائي  الفعل  بداية  تتمّثل 
الطار�ص يف  ان�صاأه بدر فرهود  الذي  االأ�صالف  اإىل مكتبة متحف  الراوي 
ديرة  اله�صيمة ال�صتعارة خمطوطة الراووق ـ التي يبدو املقام و قد حطَّ بها 
اأخرياً يف مكتبة املتحف كوثيقة وخمطوطة تاريخية مهمة، وما رافق ذلك 
فة املكتبة »ورقاء« ومدير املكتبة بدر فرهود الطار�ص وهو  من تعرفه اإىل موظَّ
من �صاللة البوا�صق و�صكنة مدينة االأ�صالف اأي�صًا وديرة اله�صيمة بالتحديد. 

لت فيها ال�صرية املطلقية التي �صّمها  ونالحظ هنا الكيفّية التي ت�صكَّ
�صفر الراووق من خالل مرويات �صفاهية وق�ص�ص مغّناة على الرباب قبل ان 
تتحّول اإىل مدّونات مكتوبة باحلرب يف �صحائف وا�صفار املخطوطة. ففي 
الف�صل الثاين املو�صوم »اإ�رساق االأ�صماء« جند رواية �صفوية يرويها اأحد رواة 
رنا بطريقة  االإ�صناد  املخطوطة عبد اهلل الب�صري عرب �صل�صلة اأ�صانيد موثَّقة تذكِّ
اأ�صبحت  ال�صفاهية  اأنَّ هذه احلكاية  ـ وبذا جند  النبوي  يف رواية احلديث 
جزءاً من منت اخلطاب الروائي هذا، ويدعم هذا اللون من احلكاية ال�صفوية 
احلكائي  لل�رسد  متهيداً  بو�صفها  مراراً  رت  تكرَّ التي  الراوي«  »قال  عبارة 
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واأوراقها  املخطوطة  اأ�صول  عن  البحث  عملية  اأّن  نالحظ  كما  الالحق، 
عة قاد اإىل اكت�صاف حقائق جديدة منها اأّن ال�صّيد نور هو لي�ص اأّول َمْن  املوزَّ
ن �صفر الراووق فقد يكون هو الرابع )�ص92( وقد دفع ذلك بالبطل /  َدوَّ
الراوي ال�صمني اأو الذات الثانية للموؤلِّف اإىل عّد املخطوطة ن�صًا مفتوحًا: 
»وقد بقي ذلك االلتبا�ص يرافق نو املخطوط وت�صّعبه بال�صورة التي انتهى 

اليها ن�صًا مفتوحًا اليعرف التوقف عند حد«)�ص92(. 

للعبة امليتا�رسدية.  اأيام اخللق« بحّق انوذجًا فريداً  تعّد رواية »�صابع 
حتقيق  اأجل  من  ي�صعون  الذين  نني  واملدوِّ الرواة  من  عدد  اإزاء  هنا  فنحن 
وهم  واحلديثة،  القدمية  والو�صائل  ال�صبل  ب�صتى  الراووق  وتوثيق خمطوطة 
ال يرتاجعون اأبداً عندما يقعون كل مرة يف متاهة جديدة تن�صف اأعمالهم 
احلقيقي  املنت  اإىل  الو�صول  عن  بعيدين  مازالوا  باأنهم  وت�صعرهم  ال�صابقة 

والنواة ال�صلبة ملخطوطة الراووق. 

الثانية  ذاته  اأو  املوؤلِّف  مع  واملتماهي  وراويها  الرواية  بطل  ويعلن 
باأّنه �صيفيد من ت�صويبات �صبيب طاهر الغّياث لت�صحيح املخطوطة لكتابة 
تتبلور  بداأت  �صفحاته  ختام  يف  اإليها  ل  تو�صّ التي  »فالن�صخة  هذه  روايته 
لديَّ على �صكل هذه الرواية)�ص156( » ومربهنًا على كون الراووق ن�صًا 

مفتوحًا قاباًل لالإ�صافة والتمحور اإىل االأبد. 

وي�صتطيع القارئ اأن نالحظ وجود تقارب �رسدي يف »وجهة النظر« 
بني منظوَرين �رسدَينْي على امتداد ف�صول الرواية الثالث ع�رس االأّول ميثِّل 
»وجهة نظر« »البطل املركزي، الراوي املتماهي مع الذات الثانية للموؤلِّف 
وهو ي�صطلع ب�رسد الف�صول التي حتمل عناوين »كتاب الكتب« مع حروف 
تقّدم من خالل وعي هذا  �صبعة ف�صول  اأّن  اأي  ال�صبعة،  كلمة »الرحمن« 
الراوي املركزي، اأما الف�صول ال�صّت الباقية فتقّدم بو�صفها اأخباراً ماأخوذًة 
من مرويّات »�صبيب طاهر الغياث« اأحد رواة املخطوطة االأ�صا�صيِّني، وهي 
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كتاب  االأ�صماء،  اإ�رساق  وهي:  الغالب  يف  �صوفية  عرفانية  عناوين  حتمل 
 . االأحدية  كتاب  الذات،  ا�رساق  الهوية،  كتاب  ال�صفات،  ا�رساق  االآنية، 
وجميع هذه الف�صول ُت�صتهلَّ بعبارة: »اأخربين �صبيب طاهر الغياث يف ما 
الذي  االأ�صماء«  »اإ�رساق  وهو  منها  االأّول  الف�صل  عدا  قال:  اإيّل  به  كتب 
انطوى على تعديل طفيف يف ال�صياغة، لكن جميع الف�صول ت�صري اإىل اأّن 
ال�رسد قد مّت عن طريق الكتابة والتدوين تاأكيداً لوثوقية البيانات واحلقائق 
التاريخية التي يتّم الك�صف عنها، لكن ذلك اليعني عدم وجود �رسد �صفوي 
يقّدمه �صبيب طاهر الغياث اإىل الراوي ال�صابع ـ بطل الرواية ـ اأو اإىل اأمني 

مكتبة املتحف بدر الطار�ص. 

نني  عملية الكتابة ال�رسدية هذه وم�صاركة عدد كبري من الرواة واملدوِّ
عزف  على  م�صحوبة  حكاياتهم  مون  يقدِّ جمهولني  »ق�صخونية«  ومنهم 
لالأ�صوات  /التعّددي  البوليفوين  اجلوهر  ق  تعمِّ العملية  هذه  الرباب، 
وهذا  الرواية،  يف  باختني  مبفهوم  واحلواري  الدميقراطي  املنحى  وترثي 
اجلانب يتناغم مع النزعة امليتا�رسدية من خالل انهماك هذا العدد الكبري من 
الرواة يف �صياغة وتدوين املخطوطة اأو يف البحث عن اأوراقها وف�صولها 
ن�ّص  كتابة  الروايةيف  بطل  املركزي،  الراوي  ق�صدية  عن  ف�صاًل  املفقودة، 
كتابتها روائيًا، وهي مهّمة  اإعادة  اأو  املخطوطة  ينه�ص على فكرة  روائي 
كتابية واإبداعية وفنِّية خال�صة لتحويل املادة الوثائقية ملخطوطة تاريخّية اإىل 
خطاب روائي حديث، وهو ما يفتح الباب وا�صعًا اأمام كيفّية تعامل املوؤلِّف 
ذاته عبد اخلالق الركابي مع التاريخ، وب�صكل خا�ص يف هذه الراوية ويف 
روايته الالحقة  »�صفر ال�رسمدية«. فكال هاتني الروايتني متمو�صعتان يف 
»الراووق«،  بهما  واأعني  والثانية  االوىل  الروايتني  خالف  على  احلا�رس، 
ـ الذي كان  البا�صق« اللتني كانتا متمو�صعتني  يف املا�صي  اأن يحلق  »قبل 

م بو�صفه حا�رسا.  بدوره ُيقدَّ
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اإىل برج بابل جديد  اأن تتحّول روايته  الراوي املركزي  اإذاً يخ�صى 
مليء باالأبراج واملتاهات، )�ص162( كما اأجرى الراوي هذا مقارنة بني 

فن النحت وكتابة الرواية. 

التمثال  اأّن  يقول  كان  الذي  الفلورن�صي  النحات  ذلك  مثل  »اأنا 
 .  . عنه.  الق�صور  اإزالة  �صوى  عليه  ال�صخرية، وما  الكتلة  قلب  يكمن يف 
انا مثله اأ�صعر اأّن روايتي تكمن يف تلك االأ�صياء املتنافرة: ن�صو�ص �صفوية، 
اأدبّية...« )�ص162( كما  واأخرى  ووثائق وتواريخ، وكتابات عرفانية، 
يعرتف الراوي ـ �صمنيًا ـ  بفكرة التنا�ص بني الن�صو�ص من خالل اإ�صارته 
اإىل مقولة لبورخ�ص ي�صري فيها اإىل اأّنه ال يوجد اأديب ي�صتطيع ادعاء اال�صالة 
»بل اإّنه حّدد االأدب احلديث كّله بقيامه على اأربع تقنيات هي: »الكتاب 
وامل�صاعفة«  الزمن،  يف  وال�صفر  باحللم،  الواقع  وعدوى  الكتاب،  داخل 
اجلوهر  د  توؤكِّ والنقدية  ال�رسدية  االإ�ــصــاءات  هذه  ومثل  )�ـــص165(. 
امليتا�رسدي للرواية الأّنها تنّم عن وعي ق�صدي بالكتابة الروائية من خالل 
كتابة ن�ّص �رسدي داخل الرواية اأو اال�صتغال على حتويل خمطوطة تايخية اإىل 

خطاب روائي. 

وانطالقًا من فكرة التنا�ص ـ اأو تداخل الن�صو�ص وترا�صلها، يعرتف 
ي الكتابي  بف�صل الرواة ال�صابقني »فبني الن�ص ال�صفهي للراوي االول، ون�صِّ
الذي ما زال يف طور الت�صّكل والنمو، �صتتخذ الن�صو�ص االأُخر مواقعها. 
«)�ص225( لكنه يعرتف بالف�صل االأكرب ل�صاد�ص الرواة الذي قا�صمه فعليًا 
ي هذا ـ اإن ا�صتطعت اأْن  يف �صياغة روايته هذه »يف حني اأ�صتند اأنا يف ن�صّ
اأبرهن يف ختام هذه الرواية على جدارتي باأن اأغدو �صابع الراوة ـ اإىل ن�ص 

الراوي ال�صاد�ص �صبيب طاهر الغياث. «)�ص 225(. 

الرواية  ا�صم  حتديد  حّد  اإىل  الروائي  التاأليف  يف  الق�صد  ويبلغ   
ي، عندما يخرب الراوي �صديقه ال�صاعر باأّنه  اجلديدة داخل هذا املنت الن�صِّ
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اإىل  ل  تو�صَّ اأْن  بعد  نق�ص  من  مابها  با�صتكمال  و�صيقوم  روايته  �صيكمل 
عنوانها النهائي. 

اإّن  »حمال. . . فخطوط الرواية تكاد تكون قد اكتملت كّلها، بل 
عنوانها  )�صابع اأيام اخللق( اتخذ مو�صعه يف دفرت مالحظاتي. «)�ص62)(. 

الكتب،  به »كتاب  واأعني  الف�صل   نهاية هذا   اأّن  اأعتقد  فاأنا  ولذا 
�صفر االألف املحذوفة« هو الف�صل اخلتامي للرواية، ومل يكن املوؤلِّف موفَّقًا 
يف اإ�صافة ف�صل اآخر بعد هذا الف�صل حتت عنوان »كتاب االحدية« الذي 
ث عن واقعة قدمية �صبق لنا االطالع عليها يف ال�صفحات االأوىل من  يتحدَّ
رواية »الراووق« ورمبا اأ�صبحت جزءاً من املا�صي، وال ينبغي لها اأن تكون 
احلقيقية  النهاية  لي�صت  الأنها  القارئ،  ذهن  تظّل يف  التي  االأخرية  اللقطة 
تتمثَّل  اإطارية  بنية  على  تنطوي  الرواية  اأّن  اأرى  كما  ذلك  ومرّد  للرواية، 
قناعة  اأو  املوؤلِّف  مع  املتماهي  البطل  الــراوي،  يرويها  التي  الف�صول  يف 
الثانية(، ومنها الف�صل االأّول للرواية املو�صوم »كتاب الكتب، �صفر  )ذاته 
االألف« وكان يتعنّي اإنهاء الرواية بف�صل مماثل يعيد للبنية االإطارية ح�صورها 
الف�صول  بقية  اما  اليه،  اأ�رست  الذي  الف�صل ما قبل االأخري  ودائريّتها وهو 
الغياث، وبذا  �صبيب طاهر  يرويها  الثانية  الدرجة  فهو روايات �رسدية من 
قبل  �صابق  باالإمكان و�صعه يف مو�صع  االأخري مقحمًا، وكان  الف�صل  بداأ 
الف�صل  اخلتامي االأ�صا�صي، اأّما الف�صل املو�صوم »كتاب الكتب:�صفر النون« 
احلايل  الن�ص  اأّن  اإىل  ت�صري  بي�صاء  �صفحة  ليكون  املوؤلِّف  له  والذي خّطط 
الراووق يظّل مفتوحًا وقاباًل لال�صافة، فلم  اأدّق ن�ّص خمطوطة  ـ وب�صكل 
ي�صمم طباعيًا بطريقة موّفقة، لذا مل يلفت االنتباه وكاأّنه �صيء نافل، وكان 
يفرت�ص اأْن تو�صع ال�صفحة البي�صاء داخل اإطار جلذب االنتباه وعدم تلويثها 

باأّي اإ�صارة اأو كتابة. 

وميكن الو�صول اإىل ا�صتنتاج اأّن ف�صول البنية االإطارية تقع يف زمن   
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اأما الف�صول  احلا�رس، وهي �رسد من الدرجة االوىل بتعبري جريار جينيت، 
االأخرى فتمثِّل االإ�صافات واالكت�صافات واملتون الالحقة التي اأ�صيفت اإىل 
الدرجة  من  ال�رسد  وتاأخذ �صفة  املا�صي  متمو�صعة يف  املخطوطة، وكّلها 
الركابي  عبداخلالق  املوؤلِّف  فتنت  قد  �رسدية  امليتا  اللعبة  اأّن  ويبدو  الثانية. 
املوؤلِّف  من  جتعل  والتي  ال�رسمدية«  »�صفر  الالحقة  روايته  يف  فوا�صلها 

�صاحب رباعية ميتا �رسدية. 

ي�صعرنا   )2005( االأزلية«  »�صفر  لرواية  االأوىل  ال�صفحات  منذ 
االأوتوبيوغرايف، وهو راٍو متماه مع  املتكلِّم  ف �صمري  الذي يوظِّ الراوي 
املوؤلِّف اأو قناعة )ذاته الثانية( اأّنه �صوف يدخلنا معه يف لعبة روائية معقدة 
للفنان  بالن�صبة   الفن  اأّن  ترى  التي  اال�صتهاللية  املقولة  يف  ذلك  ويتجّلى 
فيها  يقولها  التي  االوىل  ال�صطور  يف  وكذلك  اللعب)�ص7(  من  �رسب 
»حني ت�رسع يف قراءة هذه الكلمات يكون الوقت قد فاتك لالإفالت من 

لعبة روائّية الإخال�ص لك منها..« )�ص7(. 

د لنا هذا الن�ص الروائي طبيعته امليتا ـ �رسدية، خا�صة بعد اأْن  وبذا يوؤكِّ
ين�صغل الراوي/البطل باحلديث عن فن الرواية يف الع�رس احلديث وتعّر�صه 
فهو يوظف  احلديثة، ولذا  االتِّ�صال  �صبكات  قبل  اإىل حتديات خطرية من 
اأّن هناك  نكت�صف  ما  قارئه. و �رسعان   اإىل  الرقمي  ه  ن�صّ م  ليقدِّ احلا�صوب 
خطابًا )اأو مونولوغًا( موجهًا من الراوي اإىل متلقٍّ اأو مروّي له، وهو كما 
يّت�صح ناقد منهمك باإعداد ر�صالة دكتوراه عن روايات املوؤلِّف، �صنعرف 
الحقًا اأّن ا�صمه وحيد حلمي«، من املوؤّكد اأّنك �صتعود بذهنك اإىل )الر�صالة( 
اأ�صا�صًا  تت�صّكل  اأن  الرواية بكاملها  التي تعّدها عن رواياتي)�ص7( وتكاد 
من هذين ال�صوتني اأو وجهَتْي النظر ال�رسدتيني« الكاتب الكبري الذي طبع 
بع�ص ف�صول روايته على احلا�صوب ـ والذي �صوف نكت�صف يف ال�صفحة 
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اأّنه عبد اخلالق الركابي  اأّي  اأّن ا�صمه مدرج على غالف الرواية ـ  االأخرية 
نف�صه اأو ذاته الذاتية )الورقية( )�ص216(. 

الثانية فيمثِّلها طالب الدرا�صات  اأو وجهة النظر  اأّما ال�صوت الثاين 
العليا وحيد حلمي الذي  ينهمك يف كتابة ر�صالة دكتوراه عن ذلك الكاتب 
الكبري الذي يجد نف�صه داخل لعبة �رسدية ملغزة ي�صتدرجه فيها هذا الروائي 
معه يف  لالإ�صرتاك  له  هة  بل ويجد دعوة موجَّ الرواية،  عنوان  �رّس  لك�صف 
كتابة رواية م�صرتكة )�ص15( وهو حلم كبري بالن�صبة لكاتب مغمور يدفعه 
املواد  النظر عن كتابة ر�صالته اجلامعية واالنهماك بجمع  اإىل �رسف  حتى 
االأولية الت�صجيلّية وال�صفاهّية حول اأبطال روايته. وميكن القول اإنَّ الراوية 
ذاتها )�صفر ال�رسمدية( هي هذا العمل امل�صرتك بني الروائي الكبري وطالب 
الدرا�صات العليا وحيد حلمي الأنهما فعاًل تقا�صما كتابة ف�صول الرواية يف 
لون من التناوب ال�رسدي �صبيه اإىل حد كبري بتقنية رواية »�صابع اأيام اخللق« 
حيث  التناوب ال�رسدي بني �صوت الراوي/البطل املن�صغل بتدقيق خمطوطة 

الراووق و�صوت  �صبيب طاهر الغياث �صاد�ص رواة املخطوطة. 

وميكن اأْن ن�صيف اكت�صافًا اأخطر وهو اأّن الراوئّي عبد اخلالق الركابي 
اأفاد اإىل حدٍّ كبري من �صريته االأوتوبيوغرافية الذاتية خللق ال�صخ�صّيات  قد 
فة لكّنها  الروائية االأ�صا�صية وهي م�صالة ي�صفها البع�ص بكونها نرج�صّية متطرِّ
فنيًا ميكن اأْن تندرج �صمن اللعب التجريبي يف الرواية. فالروائي الكبري هو 
نف�صه عبد اخلالق الركابي اأو ذاته الثانية كما نكت�صف يف ال�صفحة االأخرية 
من الرواية حيث يرجو الروائي الكبري الطالب وحيد حلمي باالمتناع عن 
ذكر ا�صمه ال�رسيح ما دام اال�صم مدرجًا على غالف الراوية »اإذاً ما حاجتنا 
الغالف؟« )�ص 261( كما ال  يقراأه على  اأن  القارئ  اإليه مادام يف و�صع 
يخفى على القارئ املدقِّق اأّن طالب الدرا�صات العليا ال�صاب وحيد حلمي 
هو االآخر ميثِّل الن�صف االآخر ورمبا الثلث االآخر من �صخ�صّية عبد اخلالق 
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الركابي وذلك اأين اأذهب اأبعد من ذلك فاأجزم باأّن عبد اخلالق الركابي قد 
نقل جتربته ال�صخ�صّية املريرة وهي تعّر�صه لل�صلل ب�صبب تلقيه لعالج خا�ص 
بداء الكلب اإىل �صخ�صّية مركزية مهّمة هي �صخ�صّية الفنان الت�صكيلي طالل 
كر�صيه  واأ�صري  الفرا�ص  قعيد  وبقي  بال�صلل  االآخر  هو  اأ�صيب  الذي  �صاكر 
ل طيلة الرواية ب�صبب تعاطيه العالج اخلا�ص بداء الكلب، وبذا ميكن   املتنقِّ
اال�صتنتاج باأّن عبد اخلالق الركابي قد وّزع جتربته احلياتية على �صخ�صيات 
العليا وحيد  الثالثة: الروائي الكبري، وطالب الدرا�صات  الرواية االأ�صا�صية 
حلمي والفّنان الت�صكيلي طالل �صاكر وهو ما يربِّر احلديث عن ما ي�صّمى 
احلياتية  وجتربته  ا�صمه  اإقحام  اإىل  قادته  التي  �رسدية  امليتا  املوؤلِّف  برنج�صية 
اخلالق  عبد  روايات  معظم  يف  جلّية  حقيقة  وهي  اأعماله،  يف  والروائية 
الذي عرف عنه  اإيليا كازان  الكبري   العاملي  باملخرج  رنا  الركابي رمّبا تذكِّ
بتخ�صي�ص لقطة واحدة على االأقل ـ ولو عابرة له ـ يف اأغلب اأفالمه وهذه 
ال�رسمدية«  لروايته  »�صفر  اإىل ان يختار لوحة  قادته  التي  احلقيقة رمّبا هي 
للفّنان اال�صباين فيال�صكيز التي حتمل عنوان »الو�صيفات« ظهر  فيها الر�صام 
داخل اللوحة. وكذلك يك�صف عن �رّس و�صع املوؤلِّف الكبري �صور الأربع 
لوحات عاملية خلفّية حلافظة ال�صا�صة التي كتب فيها روايته، ذلك اأّن هذه 
اللوحات االأربع ـ كما ك�صف عن ذلك الحقًا الفنان طالل �صاكر ـ ت�صرتك 
اأّن ر�صاميها كانوا يدخلون �صخو�صهم يف لوحاتهم ))20�ص( وهو  يف 
الدافع  ف يل  تك�صَّ الفور  القول: »وعلى  اإىل  دفع وحيد حلمي  اكت�صاف 
اإىل كونه  الروائّي  اللوحات. فمن خاللها ي�صري  الكامن وراء اختيار تلك 
قد اأدخل �صخ�صه هو �صمن �صخو�ص روايته« )�ص)20( وهذا بال�صبط ما 
فعله مراراً عبد اخلالق الركابي ـ موؤلِّفًا ـ  من ادخال ا�صمه وجتربته احلياتية 

داخل عامل روايته هذه ويف اأغلب رواياته االأخرى. 

ولو تاأّملنا ف�صول الرواية لوجدنا اأّنها ت�صّم خم�صة ف�صول اأو اأ�صفار 
»�صفر  بـ  املو�صوم  االأّول  الف�صل  وهي  الكبري  الروائي  منها  ثالثة  كتب 
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احلب«  ف�صل  االأزلية:  بـ»�صفر  املو�صوم  والثاين  اللعب  ف�صل  ال�رسمدية« 
والثالث املو�صوم بـ »�صفر االأزلية: ف�صل االأمل« وجميع هذه الف�صول ت�صرتك 
االأزلية« كما تك�صف عن  »�صفر  الزمن  هو  يدّل على  يف عنوان م�صرتك 
عنوان فرعي لكّل �صفر هي: ف�صل اللعب، وف�صل احلب، وف�صل االأمل، اأما 
الف�صلني االآخرين وهما الثاين واملو�صوم بـ »�صفر االأبدية« والرابع املو�صوم 
اأي�صًا بـ »�صفر االأبدية«  فيتك�ّصفان عن اال�صرتاك يف العنوان كما  يخلوان 

من  اي عنوان فرعي بخالف ف�صول الروائي الكبري الثالثة. 

النظر  وجهة  يف  ال�رسدي  التناوب  يف  التق�صيم  هذا  يوحي  وقد 
ال�رسدية   البنية  على  الكبري  الروائي  نظر«  »وجهة  اأو  روؤيا  بهيمنة  ال�رسدية 
القول  اإىل  اأخالف هذا اال�صتنتاج واأذهب  لكنِّي  الأّنه كتب ثالثة ف�صول، 
الرئي�صة  احلبكة  ل  ت�صكِّ الأّنها  الدكتوراه وحيد حلمي  روؤيا طالب  بهيمنة 
للرواية والبنية االإطارية الكلّية التي تنتظم فيها ف�صول الرواية، على الرغم 
توحي  قد  التي  االأّول  الف�صل  الكبري يف  الروائي  نظر«  تقدمي »وجهة  من 
اإىل  اأذهب  فاأنا  ولذا  للرواية،  االإطارية  البنية  اأو  الرئي�صة  احلبكة  متثل  باأّنها 
القول اأّن الف�صول الثالثة التي كتبها الروائي الكبري انا هي حبكات ثانوية 
ل مبجموعها منت الرواية  و ال ي�صعنا اإاّل القول اإّن هذه الف�صول اخلم�صة ت�صكِّ
ال�رسدي املتكامل الذي كتبه الروائيان معًا يف هذه الرواية على وفق »عقد« 

اأو »بروتوكول« كتابي وقرائي م�صبق. 

وهذه التقنيةـ  واأعني بها بنية االإطار واملتون واملرويات امللحقةـ  هي 
فها عند كتابة روايته ال�صابقة »�صابع اأيام اخللق«  التي �صبق للموؤلِّف واأن وظَّ
كما اأملحنا اإىل ذلك �صابقًاـ  حيث �صّكل �رسد الراوي املركزي البنية االإطارية 
للرواية اأو احلبكة الرئي�صة لها، بينما �صّكلت مرويات �صاد�ص رواة خمطوطة 
نة وال�صفاهية املتون امل�صافة اأو احلبكات  الراووق �صبيب طاهر الغّياث املدوَّ

الثانوية يف تلك الراوية. 
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يبداأ  الروائي هذا مبكر كبري عندما  ال�رسدية يف اخلطاب  اللعبة  تبداأ 
طالب الدكتوراه ال�صاب وحيد حلمي ب�صحبه زميلته حنان بقراءة الف�صل 
االأّول املو�صوم »�صفر االزلية- ف�صل اللعب«  والذي كتبه الروائي الكبري 
�صوف  ونبوءات  �رسدية  ا�صتباقات  على  وينطوي  وملغز  ق�صري  ف�صل  وهو 
يكت�صف القارئ تفا�صيلها ودقائقها يف �صفحات الراوية الالحقة، يف هذا 
�رسدي  فّخ  داخل  نف�صه  القارئ   وكذلك  ـ  ال�صاب  الطالب  يجد  الف�صل 
ر  اأّنه جنح يف قراءة ف�صلني مرقومني على احلا�صوب لكنَّه تعذَّ د، ذلك  معقَّ
عليه فتح امللّف االأخري اخلا�ص بـ »ف�صل االأمل« وذلك الرتباطه بكلمة �رس 
غري معروفة، وت�صتنزف عملية البحث عن كلمة ال�رس جهداً كبري من قبل 
الطالب ال�صاب وحيد حلمي وزميلته حنان، حتى نكت�صف اأّن كلمة ال�رس 
ا�صتبدالها  االأجدى  من  وكان  االأزلية«  »�صفر  هو  االأمل«  »ف�صل  ومفتاح 
ال�صفحة  يف  له  �صبق  القارئ  الأّن  الزمن  م�صطلحات  من  اآخر  مب�صطلح 
يحمل  كان  الرواية  من  االأّول  الف�صل  باأن  َعِلم  واأن  الرواية  من   )105(
يف  جديداً  يكت�صف  لن  القارئ  فهذا  ولذا  ذاته،  االأزلية«  »�صفر  عنوان 
كلمة ال�رس هذه، على الرغم من كّل اال�صتطرادات الفل�صفية حول مفاهيم 
ل  الزمن الكثرية التي ان�صغل بها طالب الدكتوراه وحيد حلمي وكنت اأف�صِّ
اأي�صًا اأْن يعمد املوؤلِّف اإىل اختفاء الروائي الكبري ب�صورة غام�صة ـ الأ�صباب 

اجتماعية اأو �صيا�صية اأو �صخ�صية ـ اأو ب�صبب �صفره اإىل جهة جمهولة. 

وهو ما �صبق واأن فعله جربا ابراهيم جربا عندما جعل بطل روايته   
»البحث عن وليد م�صعود« يختفي ب�صورة غام�صة، الأّن مثل هذا الغياب 
مقنعة  مربرات  ويقّدم  القارئ  ولهفة  الروائي  التوّتر  من  د  ي�صعِّ �صوف 
للقارئ عن �رس عدم حماولة االت�صال بالروائي الكبري الذي �صافر اإىل بغداد 
لكنه بقي على �صلة ب�صاحب الدكان الذي ائتمنه على مفتاح البيت واأثاثه 
وحا�صوبه، وكان باالإمكان تاأمني االت�صال به ثانيا اأو من خالل املرا�صلة اأو 

الزيارة. 
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يتعّلق  الدرا�صة  هذه  نهاية  يف  ي�صغلني  الذي  االأخري  ال�صوؤال  يظّل 
الركابي  اخلالق  عبد  ثالثية  من  ال�رسمدية«  »�صفر  روايــة  موقع  بتحديد 
اخللق«  اأيام  و»�صابع  البا�صق«  يحلق  اأْن  و»قبل  »الــراووق«  من  نة  املكوَّ
وفيما اإذا كانت تنتمي اإىل هذه الثالثية لتكون رباعية. واذا ما كان االأمر 
�ص  يتعّلق مبحور درا�صتنا عن املبنى امليتا �رسدي للرواية، فهي جزء مهّم يكرِّ
حد  اإىل  تنهمك  اإّنها  وذلك  �رسدي،  امليتا  ال�صوغ  ا�صرتاتيجيات  مفهوم 
ال�رسدي  الفعل  ق�صدية  ز على  تركِّ والتي  ال�رسدية  الكتابة  باإ�صكاليات  كبري 
ودور الزمن يف ذلك والتي يومئ فيها اإىل رغبة املوؤلف يف » ايقاف ت�رسب 
الزمن« من خالل الكتابة الراوئية)�ص)2( وكاأنَّه يريد ـ من دون اأن ين�ّص 
على ذلكـ  على  خلق »هوية �رسدية« للمدينة والأبطال روايتة بالطريقة التي 
ذهب اليها الناقد والفيل�صوف الفرن�صي بول ريكور، بل اأّن الروائي الكبري 

يك�صف عن طبيعة فهمه للتجريب يف الرواية عندما يقول: 

»يف ظنِّي اأّن الراوية احلقيقية عن جدارة ـ اإن حتمل على غالفها ا�صم 
رواية هي الرواية التجريبية التي ال تن�صج على منوال رواية �صابقة. »)�ص 

 .)(5

الثالثية  ومن اجلانب االآخر فهذه الرواية ال تن�صغل ـ كما هو �صاأن 
هم االأكرب  مبخطوطة الراووق واملروّيات التي تدور حول �صري البوا�صق وجدِّ
ثالثية  من  جزءاً  تكون  اأن  ميكن  ال  فهي  ولذا  االأ�صالف  مدينة  يف  مطلق 
اإ�صارات مهّمة عن الف�صاء  الراووق، لكنَّها من ناحية اأخرى ال تخلو من 
االجتماعي واملكاين ملدينة االأ�صالف االفرتا�صية، فهي اي�صًا تدور يف مدينة 
االأ�صالف، لكّن مدينة االأ�صالف هنا كما نرى  عبارة عن كنية رمزية ملدينة 
بغداد اأو الية مدينة عراقية كبرية، نظراً لت�صابه ت�صاري�صها اجلغرافية ومعاملها 
املعمارية واملعلمية مع مدينة بغداد بالذات، ونكت�صف مدى لهفة طالب 

الدكتوراه وحيد حلمي لزيارة بيت الراوئي الكبري:
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ق �صوقًا لزيارة بيت نوذجي  » لقد اأ�صعدتني تلك الدعوة، واأنا اأحترَّ
كان م�رسحًا لوالدة �صل�صلة من روايات عن مدينة االأ�صالف )�ص52(. 

كتبها  التي  الركابي  اخلالق  عبد  ثالثية  اإىل  اإ�صارة �رسيحة  هنا  وجند 
عن مدينة االأ�صالف والبوا�صق وال�صرية املطلقية، وهو ما يجعل هذه الرواية 
منها، مثلما  مت�ّص الف�صاء االجتماعي واملكاين للثالثية، واإْن مل تكن جزءاً 
كانت رواية املوؤلِّف »من يفتح باب الطل�صم« التي �صبقت ثالثية الراووق 
احلا�صنة اجلينية لل�صرية املطلقة ولتاأ�صي�ص مدينة االأ�صالف االفرتا�صية التي 

كانت حتمل اآنذاك ا�صم«�صهل عرفات«. 

يعني  ال  الركابي  اخلالق  عبد  ا�صم  اإيراد  اأّن  هنا  نتذّكر  اأن  بنا  حريَّ 
بال�رسورة اإننا نتحدث عن عبد اخلالق الركابي االإن�صان واملوؤلِّف، بل عن 
كائن ورقيـ  بتعبري روالن بارتـ  يعي�ص بو�صفه �صخ�صية روائية اأو �صمنيًا. 
واإن  وا�صمه  ينفي وجوده  فهو  »اأنا«  يقول  اأو  الكتابة  يبداأ  فالروائي حاملًا 
الروائي  برواية  هنا  ن�صت�صهد  اأن  وميكن  الروائي،  املنت  يف  �رساحة  اأورده 
اأحد  كان  والتي  ال�صائع«  الزمن  »البحث عن  برو�صت  مار�صيل  الفرن�صي 
اأبطالها يحمل ا�صم مار�صيل برو�صت لكن النقد يذهب اإىل اأّن هذا اال�صم 

هو كائن ورقي وال ي�صري ـ بال�رسورة اإىل ا�صم الروائي الفرن�صي ذاته. 

الروائي عبد اخلالق الركابي يف ثالثيته الروائّية اأو رباعيته امليتا �رسدية 
عمومًا  ال�رسدية  للعبة  وا�صتثنائي  عميق  فهم  حتقيق  يف  كبري  حد  اإىل  وفِّق 

والأ�رسار و�رسوط اللعبة امليتا �رسدية. 
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الرواية والوعي ال�صقي يف زمن الحتالل

»احلفيدة  الثانية  جي  كجه  اإنعام  لرواية  االأوىل  ال�صفحات  منذ 
االمريكية« ال�صادرة يف بريوت العام 2009، نقف يف مواجهة �صابة عراقية 
حتمل اجلن�صّية االأمريكية، وهي تعي�ص حالة �صجن دائم وتنزف اأحزانها عرب 
مونولوغ طويل، اوتوبيوغرايف بع�ص ال�صيء عرب �صمري املتكلِّم بلون من 

تكبيت ال�صمري:

»يائ�صة اأنا، طاولة زينة مقلوبة، م�رسوخة املراآة، اأ�صحك من ق�رسة 
القلب باإيجاز وبال كثري حبور«)�ص9(. 

االأزمنة  تدريجيًا  نكت�صف  ال�رسِّي  العامل  هذا  يف  نتوّغل  وحاملا 
من  واأّنها  بهنام،  زينة  ا�صمها  اأنَّ  �صنعرف  والتي  /البطلة  للراوية  احلقيقية 
اأ�رستها يف  مواليد املو�صل وتقطن جدتها رحمة، وهي اآخر من تبّقى من 
العراق وتنحدر من قرية بع�صيقة، التي يقطنها امل�صيحيون يف �صمال العراق، 
وبداأت اأزمتها منذ اللحظة التي قبلت فيها اأن تعمل مرتجمة �صمن القوات 
�صدام  نظام  واأ�صقطت   200( العام  بعد  العراق  احتلت  التي  االأمريكية 
الهوية:  بازدواجية  االإح�صا�ص  ازمة  لديها  تفّجرت  فقد  ال�صمويل.  ح�صني 
بالتجن�ص،  اكت�صبتها  اأمريكية  وهوية  الالوعي   يف  متجذرة  عراقية  هوّية 
وهي �صبية يف اخلام�صة ع�رس يوم جاءت مع عائلتها اإىل الواليات املتحدة 
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واأق�صمت ق�صم الوالء للوطن اجلديد لُتمنح بعدها اجلن�صّية االأمريكية وهي 
اأّدت الق�صم مع  اأّمها يوم  اأن  لـّما تزل �صغرية  ال تعي �صيئًا، لكّنها تتذّكر 
ح�صد من املهاجرين كانت ترجتف وتبكي وتلعن ذلك اليوم الذي جعلها 
ي مثل ذلك الق�صم م�صتنجدة با�صم ابيها يو�صف ال�صاعور: »�صاحمني يا  توؤدِّ

اأبي... يابا �صاحمني«)�ص29(. 

ما اإن قبلت البطلة مبهمتها يف العراق مرتجمة مع القوات االأمريكية 
حتى راحت متزقها م�صاعرها الوطنّية الدفينة التي تدفعها للتمّرد على هذا 
الو�صع، لكّنها من جهة ثانية حاولت اأْن تهدئ م�صاعرها بتف�صريات عقالنية 
نها على  ت وهي ت�رسد جتربتها تلك وتدوِّ تربِّر موقفها اجلديد ذاك. واأح�صَّ
حا�صوبها النقال ال�صغري اأّنها كانت من�صطرة فعليًا اإىل �صخ�صيتني تتنازعان 

ال�رسد والكتابة بطريقة �صبه �صيزوفرينية: 

»ال اأرغب يف اال�صتجابة لهذه املوؤلِّفة اللجوج التي تزاحمني على 
ثنائي يعزف، مرغمًا،  الكومبيوتر وجتل�ص ل�صقي، الكتف للكتف، كاأّننا 
اأيٍد وع�رسين اإ�صبعًا، ق�صة  اإّنها تريد اأن ننقر معًا، باأربع  على بيانو واحد، 
احلفيدة االأمريكية العائدة اإىل بيت العائلة يف بغداد، واأنا ال اأريد هذه املوؤلِّفة 
مل�صاٍت مت�صح  واأنقر على  واأمتّرد على حماوالتها  اأدفعها عني  اإىل جواري، 

املكتوب على ال�صا�صة« )�ص))(. 

وهكذا تتك�ّصف الطبيعة امليتا ـ �رسدية لهذه الرواية وت�صتبك مع ازمة 
املوؤلِّفة  »تراين  ومتعاديتني  متناق�صتني  وموؤلِّفتني  بني هويتني  املمّزقة  البطلة 

ربيبة لالإحتالل، وترى جدتي من نفائ�ص املقاومة«)�ص5)(. 

يف  ف�صام  من  تعاين  التي  للبطلة  االآخــر  الوجه  يحاول  وهكذا 
ال�صخ�صية والهوية وال�رسد معًا، اأن يتمّرد وين�صلخ عن الوجه االأّول:

» هذا فّخ ال يعجبني وال �صاأن يل به، حبكة روائية �صيِّقة تخنقني 
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وت�صلبني احلّق يف اأن يكون يل راأي يف اأي �صيء، على االأقل يف اأمور هذا 
الوطن الذي ولدت  انا وامي وابي على ار�صه، ملاذا حترمني املوؤلفة من ان 

ا�صارك على طريقتي وبكامل قناعاتي يف الرواية)�ص 5)(

ر ان ت�صحب تفوي�ص الكتابة منها واأْن ال ت�صتجيب لها  وهكذا ُتقرِّ
)�ص6)( ولكن هذه املوؤلِّفة اللجوج ال تفارقها ابداً وتقا�صمها عملية كتابة 

الرواية حتى النهاية تقريبًا. 

الرواية مروية من خالل بنية اإطارية دائرية يتحّكم فيها �صوت البطلة 
/الراوية االأنوي، اإذ تبداأ الرواية من النهاية وحتديداً من حلظة عودتها من 

مهمتها يف العراق اإىل الواليات املتحدة منك�رسة ومليئة بال�صجن:

»اأقّر باأنني عدت مقهورة حمّملة بح�صى ال�صجن وبحبَّتنْي من النومي 
قبلي  من  اخلذالن  نعمة  اكت�صفت  اأّنها  يبدو  التي  الأمي  ا�صتهيتها  احللو، 
وبالتحديد منذ ذلك اليوم الذي �صيقت فيه لالحتفال الكبري يف ديرتويت 

ي ق�صم الوالء الأمريكا وتنال بركة جن�صيتها« )�ص10(  كي توؤدِّ

وتعتمد املوؤلِّفة على نط من ال�رسد املتناوب، فهي تنتقل من خالل 
ف عني الكامريا )�ص0)( بني اأزمنة  فعل الذاكرة وبناء امل�صاهد احلية وتوظِّ
ي مت�صاعد، مما يجعل حبكة الرواية  دة دونا التزام بن�صق خطِّ واأمكنة متعدِّ
حارة  حياتية  جتربة  النهاية  يف  �ص  لتوؤ�صِّ وانك�صاراتها  م�صارها  يف  فريدة 
وموجعة يف اآن واحد، فبني العودة اإىل �صنوات الطفولة يف العراق، واىل 

ح�صن جدتها رحمة، وهي تن�صد لها يف ح�صنها: 

» ديل. . . . ديل. . . . . . . . ديالين 

بع�صيقة وباحزاين« )�ص12( 

كالفن،  االأمريكي  و�صديقها  املتحدة  الواليات  يف  حياتها  وبني 
وحياتها مع اأمها بتول التي هجرها اأبوها املذيع الو�صيم �صباح بهنام الذي 
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اتهمه نظام �صدام ح�صني باّنه متاآمر وخائن للحزب والثورة الأّنه ا�صتكى 
 .  .  .)82 81ـ  م�صاء)�ص  كل  يقراأها  كان  التي  االأخبار  ن�رسة  طول  من 
واملوؤلِّفة تنتقل بر�صاقة بني عاملها اجلديد يف الواليات املتحدة وعودتها اإىل 
جاءت  الأّنها  بها  مرّحب  غري  عودتها  اأّن  اأح�ّصت  حيث  العراق  موطنها 

خلدمة اجلي�ص االأمريكي:

»كّل العودات مرّحب بها اإاّل هذا االإياب. . . اإّنه يكوي احل�صا«. 
)�ص)8(. 

مطار  يف  تنزل  وهي  العراق  يف  يطاردها  االإح�صا�ص  هذا  ويظّل   
ببغداد وتنتقل لتعمل مرتجمة يف تكريت داخل اأحد ق�صور �صدام ح�صني 

لتها القوات االأمريكية اإىل مراكز للقيادة لها.  الباذخة التي حوَّ

عن  عاجزة  نف�صها  جتد  وهي  ا�صتفحااًل  تزداد  البطلة  اأزمة  كانت 
التباهي باأنها عراقية وانها ابنة املنطقة التي كانت متّر بها يف بع�صيقة وهي 
لن اأو�صحتهن البي�ص فوق روؤو�صهن«)�ص)1(  ق يف الفتيات »وهن يعدِّ حتدِّ
وطنها،  اأبناء  وبني  بينها  الفجوة  هذه  تعرَب  اأن  ت�صتطيع  ال  باأّنها  و�صعرت 

فالتعليمات الع�صكرية متنعها من ذلك:

» لذلك ت�صايْقُت للمّرة االأوىل  من بزتي الع�صكريّة التي تعزلني عن 
النا�ص كاأّنني يف خندق وهم يف اآخر. علي اأْن اأكون ابنتهم وعدوتهم يف 

اآن، واأن يكونوا هم يف الوقت عينه، اأهلي وخ�صومي« )�ص95(. 

تها  جدَّ مع  به  حتلم  كانت  الذي  اللقاء  البطلة  اأزمة  من  عّمق  ومّما 
رحمة جرج�ص ال�صاعور، اآخر ما تبقى من اأ�رستها يف العراق اإْذ ا�صتهجنت 
كّل  من  الرغم  على  االمريكية  القوات  مع  بالعمل  حفيدتها  قبول  اجلّدة 
ت�صتغل  اأّن حفيدتها  مقتنعة  اجلدة  كانت  فقد  لها.  قّدمتها  التي  التربيرات 
مع االمريكان« )�ص71( ورف�صت اأثناء زيارتها اإىل زينة يف تكريت »اأْن 
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تاأكل اأو ت�رسب اأّي �صيء يف املع�صكر، وكانت اآخر جملة احتجاج نطقتها: 
املكان« )�ص 75( ورمبا  املا�صخة يف هذا  �صغلتك  »يعني كانت �رسورية 
نى موقف اجلّدة رحمة جتاه عودتها للعمل جمنَّدة لدى القوات االمريكية 
ب بها يف عودتها على هذه  ب�صفة مرتجمة لديها االإح�صا�ص باأّنها غري مرحَّ
الهيئة يف العراق وذلك من خالل هذا املونولوغ الذي ت�صتهل به الف�صل 
اإاّل هذه العودة، كّل  ال�صابع ع�رس من الرواية: »كّل العودات مرحب بها 

االذرع تنفتح الأحت�صان االبناء ال�صالني، اال هذه«)�ص80(.

ويبدو لنا اإّن املوؤلِّفة اإنعام كجه جي ت�صتثمر يف ا�صرتاتيجيتها الروؤيوية 
للروائي  البحر«  »�صمت  لرواية  املركزية  الثيمة  االإحتالل  لرف�ص  والفنية 
الفرن�صي الذي ج�ّصد رف�ص ال�صعب الفرن�صي لالأحتالل االملاين من خالل 
�صيا�صة ال�صمت التي اأتبعتها اإحدى االأُ�رس الفرن�صية جتاه �صابط اأملاين طّيب 
القلب يحّب املو�صيقى والفن لكن االأ�رسة حتاربه ب�صالح ال�صمت واالحتقار 

في�صعرنا بالعزلة واال�صتيحا�ص واملهانة. 

ر بالرف�ص من   وت�صعر البطلة بالعار وهي تواجه هذا االإح�صا�ص املدمِّ
قبل جّدتها ـ بو�صفها كنية رمزية عن ال�صعب العراقي، والوطنية العراقية، 
كما تكت�صف اأّن املوؤلفة ـ ن�صفها  االآخر املن�صطر الذي يزاحمها على اأزرار 
احلا�صوب عندما تكتبـ  هي االأخرى تعمل بوحي وحتري�ص من لدن اجلدة 
رحمة واأفكارها وقيمها الوطنية، فيتوا�صل �رساع البطلة مع ذاتها الثانية ـ 

املوؤلِّفة ـ حتى نهاية الرواية:

» ـ ل�صت اأنا من يكتب بل رحمة، اأمل تفهمي هذا ؟. 

هل �صلَّطتها جدتي علّي« )�ص102(

مثل  معها  وت�صري  �صيء  كّل  يف  تزاحمها  املوؤلفة  اأّن  البطلة  وتتخّيل 
ظّلها:
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مثال،  ويتطابقان  بظلي  يلت�صق  ورائي  ظّلها  واأرى  منها  »اأهرب 
اأعرف  نف�صي منها« )�ص 102(.

تراهن  اإّنا  ذاكرتها  ثورة  اأن جّدتها رحمة عند  تدرك جيداً  كانت 
ح  وي�صحِّ الدرب  اإىل  »�صيعيدين  جناتها  حبل  هو  عائلتها  تاريخ  اأّن  على 

بو�صلتي« )�ص)10( .

كانت البطلة يف �رساعها مع املوؤلِّفة ت�صعر باأنها تتاآمر على املوؤلِّفة   
كما اأّن املوؤلِّفة بدورها »�صتقتلني يف النهاية، �صتدبر يل اختطافًا يل اأو  هاونًا 
البطلة  تعرتف  اإذ  بالعك�ص  ُنفاجاأ  لكّننا  �صيارة« )�ص)10(  لغمًا حتت  اأو 
اإليه، تخل�صت منها لكي ال ترى  للموؤلفة لغمًا ودفعتها  باأّنها قد »دبَّرت 

مقتلي، جل�صـت وحيدة اأمـام ال�صا�صة، اخـتم حكايتي  » )�ص )19(. 

لكنها تكت�صف اأّنها مل تفقد موؤلِّفتها فقط، بل فقذت نف�صها اي�صًا:

»لن ت�صدق ليزا اأنني فقدت موؤلِّفتي ونف�صي«

ل�صّد ما كان ميّزقها ان تكت�صف اأّن جدتها ماتت بح�رستها:

»بح�رسة عملي وبدلتي الع�صكريّة 

ماتت ب�صبب عاري 

عار احلفيدة االأمريكية« )�ص187(.

وحتاول البطلة ان ت�صتعيد رباطة جاأ�صها وهي تراجع جتربتها القا�صية 
ت�صعر  وهي  االإحتالل  جي�ص  يف  مرتجمة  العراق  اإىل  العودة  يف  واملريرة 

باالمتنان ملوقف جدتها:

»مل تكمل مهمتها يف تاأديبي لكن ما نالني منها خلقني امراة اإن�صانًا« 
)�ص)19(.
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وتختتم الرواية وهي ت�صتعيد مقاله ابيها املذيع بهنام: 

»�صّلت مييني اإن ن�صيتك يا بغداد«. )�ص195(

اإىل  وعادت  ارتكبتها  التي  اخلطيئة  من رج�ص  تطّهرت  قد  وكاأّنها 
اأّن هذا ال�رساع الروائي الذي قاد  جذورها وعراقيتها ولتعلن مّرة اأخرى 

اإىل متزيق �صخ�صيتها اإىل ن�صفني:املرتجمة واملوؤلِّفة:

اإّن  » ان�صطرت ن�صفني ما قبل بغداد وما بعد بغداد« )�ص160(. 
هذا ال�رساع قد ح�صم ل�صالح الوالء للهويّة الوطنية العراقّية، واأّن اأّي هوية 
ت  عربَّ لقد  وانتمائها.  وجوهرها  ذاكرتها  م�صح  على  قادرة  غري  اأجنبية 
بعمق عن »الوعي ال�صقي« لدى البطلة �صمن ظرف ملتب�ص ومعّقد ومعاد 

يف زمن االحتالل. 

ال�صوؤال  الذي ال ينفّك يالحقني: هل كانت الروائية موفَّقة يف تقدمي 
جتلِّيات فنية و�رسدية قريبة من احلالة العراقية يف زمن االحتالل؟

ال �صّك اأيّن اأتعاطف اإىل درجة كبرية مع هذه الرواية فنيًا و�رسديًا واىل 
حد ما روؤيويًا، لكني اأ�صعر اأّن الروائية عجزت عن تقدمي �صورة متكاملة 
ال�صعب  اأّن  اإليها  ُخيِّل  ورمبا  االحتالل  زمن  يف  العراقي  لل�صعب  واأمينة 
العراقي ـ عرب منظار االإعالم العربي الر�صمي ـ كان ينق�صم اإىل فئتني: �رسيحة 
متار�ص االإرهاب والعنف  �صّد االإحتالل متمثِّلة يف بع�ص ُمواطني تكريت 
واملو�صل وفئة ميثِّلها جي�ص املهدي )املهيمن رمزاً( والتي تخو�ص  حربها 
وطنّية  �رسائح  هناك  اأّن  ون�صيت  اأخرى،  الأ�صباب  االحتالل  �صد  اخلا�صة 
االإحتالل  قوى  هيمنة  اأطر  خارج  تعّددي  دميقراطي  عراق  لبناء  نا�صلت 
واعتمدت اآلية املقاومة ال�صيا�صية والثقافية لالحتالل. ولذا فهي مل ت�رس من 
بعيد اأو قريب اإىل دور القوات االمنية العراقية واأوكلت الدور بكامله جلي�ص 
االإحتالل، اأّما احلكومة العراقّية فلم ت�رس اإليها، اللَّهم اإاّل من باب االحتقار 
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والتجاهل، وهذه ال�صورة ولالأ�صف ناق�صة وم�صلِّلة وتفتقد اإىل امل�صداقية، 
وال اأريد اأن اأوحي لها اأّن هناك قوى وطنّية عراقية كانت تنرث الزهور على 
جنود االإحتالل، فهذا اأمر خمالف للواقع. واحلقيقة االأهّم اأّن االحتالل اأمر 
وحتقيقًا  الدكتاتوري،  النظام  ملمار�صة  مبا�رسة  نتيجة  العراقيني  على  ُفر�ص 
اأجندته  له  كانت  العراقي  ال�صعب  لكن  االأمريكية،  ال�صيا�صة  الأهــداف 
الوطنية ال�صلمية لبناء  العراق اجلديد ومل يرغب يف اأْن يرفع ال�صالح لكي 
ال تختلط بنادقه ببنادق جالدي النظام الدكتاتوري وعّرابي االإرهاب من 

جّزاري تنظيم القاعدة. 

ال �صك اأّن الو�صع يف العراق معّقد وملتب�ص ويتع�رّس على َمْن يعي�ص 
ف  ْفراته. وكان حريٌّ باملوؤلِّفة اأن توظِّ خارجه ادراك تفا�صيله واأ�رساره و�صِ
لكي ال  املغايرة  الروؤيا  يعربِّ عن هذه  لكي  ـ  مثاًل  ـ حيدر  اخرى  �صخ�صية 
ت�صوراً  النهاية  م يف  ولتقدِّ املت�صيِّدة  هي  مهيمن  يقّدمها  التي  الروؤيا  تكون 
اأ�صيء فهمها وظلمت كثرياً وجرى التقّول  ناق�صًا عن احلالة العراقية التي 

عليها من قبل اعدائها. 

فعل  نتاج  كونه  من  الرغم  على  روائي،  عمل  اأي  الروائي،  العمل 
وكائناته  الواقع  اأر�ص  يف  جذوره  ميد  يظّل  لكّنه  ولفظي  وورقي  تخييلي 
الناق�صة   ال�صورة  هذه  بتقدمي  تكتفي  ال  اأن  باملوؤلِّفة  حريًا  وكان  احلقيقية. 
العراقي  ال�صعب  لوطنية  ـ  املق�صودة  غري  ـ  االإهانة  من  لونًا  ل  ت�صكِّ التي 

و�صجاعته ووعيه. 
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بنية املتاهة والن�صخ امليتا�رسدي للحكاية

تعتمد رواية اأحمد ال�صعداوي الثانية »اإّنه يحلم اأو يلعب اأو ميوت« 
ال�صادرة العام 2008 والتي �صبقت روايته »البلد اجلميل« ال�صادرة العام 
)200 على لعبة �رسدية تنه�ص على ا�صا�ص ن�صخ احلكايات واإعادة �رسدها 
بطريقة معاك�صة ُتدخل القارئ يف متاهة كاملة، فال�صخ�صيات التي متوت 
عنوان  يحمل  ذاته  االأّول  فالف�صل  االآخــرون،  يرتديها  اأقنعة  اإىل  تتحّول 
»كتاب االقنعة« ويعلن فيه عبود الزجني الذي قتل يف احلرب اأّنه »القناع 
الويف الراب�ص حتت يد حميد دائمًا«)�ص5( وجند ان م�صطفىـ  ابن اجلريان 
يقلب  الروائي  لكن  ال�صوارع  به  يجوب  كر�صي  يف  ـ  املْقَعد  ندمي  يدفع  ـ 
كر�صيه  ندمي  يدفع  معوقًا  م�صطفى  من  فيجعل  ميتا�رسدية  بطريقة  احلكاية 
اأّن املوؤلِّف ي�صتثمر بهذه اللعبة املرويّة، لعبة  ويجوب به ال�صوارع، ويبدو 
ـ ولذا فالرواية تتطّلب قارئًا من نوع خا�ص،  القارئ  اال�صتخباء وت�صليل 
رمّبا قارئ يقظ وحذر من الفخاخ ال�رسدية املفاجئة التي ين�صبها له بني اآونة 
الكاتب  مار�صها  واأْن  �صبق  دة  املعقَّ ال�رسدية  اللعبة  املوؤلِّف. وهذه  واأخرى 
 1992 العام  ال�صادرة  الن�صيان«  »لعبة  روايته  يف  بــرادة  حممد  املغربي 
بدايات  ثالث  عن  املوؤلِّف  يعلن  الروائي  اال�صتهالل  ففي  ثانية(  طبعة  يف 
البداية  �صارت  وثم  ثاٍن  بداية  وم�رسوع  اأّول،  بداية  »م�رسوع  للحكاية: 

هكذا« )�ص7(. 
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ُتْنَجز عملّية ال�رسد، يف رواية اأحمد ال�صعداوي، من خالل توظيف 
م�صداقيه  ال�رسد  مينح  اأْن  يفرت�ص  الذي  االوتوبيوغرايف  املتكلِّم  �صمري 
اأن  يوّد  الذي  فالقارئ  الرواية،  هذه  يتحقق يف  قّلما  هذا  »لكن  ووثوقية 
يعرف ماهية ال�صارد يف الف�صل االأّول الذي يبداأ ال�رسد يف ال�صطور االوىل 

بالقول:

م يل  »تخّيلت مراراً كل التفا�صيل: اأزرار القمي�ص للم�صيفة التي تقدِّ
ال�صاي اأو امل�رسوب الغازي داخل الطائرة«)�ص7(. 

ه اأن يتخيَّل اأن ال�ّصارد هذا هو عبود، فالف�صل يحمل مقولته  ِمن حقِّ
اأنَّ حميدـ  بل  يد حميد  الراب�ص حتت  الويف  القناع  كونه  فيها  يعلن  التي 
داخل حلمـ  ندمي يناديه بـ»عبود اأبو اخل�صاوي« )�ص17( وف�صاًل عن ذلك 
على  يعرت�ص  ومل  بـ«عبود«  يخاطبه  كان  امل�صايد  ابو  جا�صم  ال�صكري  فاإّن 
ذلك )�ص)1( لكن القراءة الدقيقة �صتجعلنا نكت�صف ـ بعد مكابدة قرائية 
طبعًا ـ اأّن ال�صارد هو ندمي �صقيق حميد الذي هاجر اإىل امرييكا، واأّن عبود 
حقائق  اإىل  ل  �صنتو�صَّ كما  احلرب،  يف  قتل  جلندي  قناع  جمّرد  هو  الزجني 
ام   مات هي  مقدِّ اأو  القاب  دون  ا�صمها  يلفظ  )بنية(التي  ان  منها   جديدة 
ندمي وحميد، كما اأّن )يار اهلل( الذي ُيْعرف با�صمه عاريًا دونا األقاب هو 
والد ندمي وحميد وهي طريقة خماطبة غري ماألوفة يف االأعراف اال�رسية يف 
األقاب، ومما  اأو دونا  دين  ه وابيه جمرَّ اأمِّ ا�صَمْي  اأن يذكر االبن  اأي  العراق، 
ق من تعّقد بنية املتاهة اكتظاظ �صفحات الرواية باالأحالم والكوابي�ص  يعمِّ
واحيانًا باحالم اليقظة املفربكة »اإّنه يحلم« حيث احللم اأحد االقانيم الثالثة 
التي تنه�ص عليها بنية الرواية وف�صائها اإ�صافة اإىل طريَف اللعب واملوت، مما 
اأحد املوجهات  اأو ما قبل ن�صية ميثِّل  ية  يجعل العنوان بو�صفه »عتبة« ن�صّ

ية التي ت�صيء عامل الن�ص.  الن�صّ

ومّما يزيد �صبكة ال�رسد األغازاً اأّن قناع عبود يتنقل فجاأة بني  ال�صقيقني 
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حميد وندمي فيتحّول اإىل �صارد يروي ب�صمري املتكّلم كيف اأّنه ُقِتل مع 60 
األف جندي عراقي  اكلت اال�صماك معظمهم ومنهم هو )عبود، ( كما اأنَّ 
�صخ�صيته  ا�صتعادة  يحاول  فكاك وهو  دونا  ندمي  يالحق  يظّل  عّبود  قناع 

ووعيه. فها هو ندمي يتحّدث ثانية عن نف�صه:

»ان�صجت غمامة عبود من را�صي وانتهى عملي لذلك اليوم، اأقفلنا 
نف�صه،  مع  ح�صاباته  املكتب  �صاحب  ُينهي  حتى  واقفًا  وبقيت  املحل، 
ر باعطائي اأ�صبوعّيتي ال�صئيلة« )�ص26( لكن ندمي ال ي�صتمر يف اإدارة   ويفكِّ
ال�رسد فهو مينح الفر�صة ل�صاحب مكتب الطباعة الذي دعاه لزيارة �صقته 
يف �صارع الكفاح لكي يتحّدث عرب �صمري املتكلِّم ـ من خالل مونولوغ 

رة وزوجته التي تركته بعد اأن ظّل اأ�صرياً يف اإيران: طويل عن حياته املدمِّ

اآخر  وهو  هنا،  ا�صمي  �صلب  مت  لقد  هكذا  ـ  املكتب  �صاحب  »اأنا 
�صئ تبّقى لدَي كما ترون. «)�ص0)( بل اإّن ندمي مينح �صاحب التاك�صي 
الذي   اأو�صله اإىل بيته يف مدينة الثورة قطاع 8) انطالقًا من �صارع الكفاح  
حّق التعبري عن روؤيته يف مونولوغ هو االآخر يت�صّكل من افرتا�صات �رسدية 

د ظاهرة ن�صخ احلكاية اأو قلبها اأو اإعادة كتابتها: دة توؤكِّ متعدِّ

اأّنني �صّباغ االأحذية يف  »اأنا �صائق التاك�صي، طبعا ميكن االفرتا�ص 
اأنا �صابط  لعلوة جميلة،  املعامل اخللفية  الكّبة يف  اأو عامل  ال�رسقي  الباب 

متقاعد بعد اأن حتّلل اجلي�ص كيمياويًا. . «)�ص6)(. 

هذه البنية ال�رسدية ت�صاعد ب�صكل وا�صح على �صياغة رواية بوليفونية 
من  ال�رسد  ر  وحترِّ باختني،  ميخائيل  الناقد  بتعبري  ـ  االأ�صوات  دة  متعدِّ ـ 
د جوهره التفاعلي  وجهته االأحادية )املونولوغية بتعبري باختني اأي�صًا( وتوؤكِّ

واحلواري املفتوح على االآخر وعلى القارئ معًا. 

ال�رسد  املو�صوم »تعطيل احلكاية« حماولة الإيقاف  الثاين   الف�صل  يف 
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االإبتدائي وتقدمي �رسد بديل يف لعبة �رسديّة خا�صة. فندمي  الذي اأ�صيب اثر 
ي�صتاأنف مو�صوعًا  بيته  اأمريكية على  دبابة  قذيفة  �صقوط  بعد  تهّدم غرفته 
م�صّو�صًا يختلط فيه الواقع بالوهم وت�صيطر عليه الكوابي�ص واالأحالم بعد اأن 
ظّل غائبًا عن الوعي يف امل�صت�صفى من دون اأْن يدرك ما حدث له اأو لـ)بنية(: 
»ووجدتني ا�صتعيد �رسيط اللحظات االأخرية قبل انهدام البيت على راأ�صي 
ر ببنية اأو مب�صريها، كانت �صكينة  وراأ�ص بنية، مل اأكن قلقًا جتاه �صيء ومل اأفكِّ
املوتى ترقد على �صدري« )�ص5)(. لكن م�صهد �صقوط اجلدار يف بيت 
ندمي يتداخل مع م�صهد مماثل يف جبهة القتال بني العراق وايران، يحاوره 
راً ندمي  عبود، الزجني الذي قتل وبقي قناعه ـ يتجّول بني ال�صخ�صيات مذكِّ

اأّنه هو الذي يرغب اأْن جتري احلكاية بهذه الطريقة:

»اأنا جمرد �صخ�ص ميت، و�صابع موت امل�صكلة لديك اأنت من يريد 
اأْن جتري احلكاية بهذه الطريقة« )�ص6)(.

ونتكت�ّصف اأّن عبود يدرك اأّن ندمي هو الذي اأجرى هذه التعديالت 
ال�رسدية يف حلمه:

التعديالت  اأجرى هذه  َمْن  اأنت  اأنت،  يتعّلق بحلمك  تراه  ما  »اإّن 
املربكة«.

احلكاية  تعطيل  اآلية  عن  نف�صه  مع  يت�صاءل  كان  نف�صه  ندمي  اإن  بل 
من  داً  متاأكِّ ول�صت  متناثرة  حكايات  داخل  االآن  اأحتّرك  »اإنني  االأ�صلّية، 
منها«  والفرار  اال�صلية  احلكاية  لتعطيل  رمبا  و�صيلتي  وهذه  اإحداها، 

)�ص80(.

ما  اجتاهات  بع�ص  مع  يتوافق  اأن  يريد  وكاأّنه  املوؤلِّف،  اأّن  ويبدو 
ي وباأّن كّل قراءة  العماء والت�صظِّ التي عرّب عنها ديريدا بفكرة  بعد احلداثة 
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الثامن  الف�صل  به  م  يقدِّ الذي  املقتب�ص  من  ذلك  ويتاأّكد  قراءة  اإ�صاءة  هي 
املو�صوم«االقامة يف الـهنانك« والذي يقول:

»الكل غري حقيقي، واإذا كان حقيقيًا ف�صيكون تراجيديا �صخيفة« 
)�ص187( .

واالأقنعة  وال�صخ�صيات  ال�رسد  متاهة  اإىل  املوؤلِّف  يدخلنا  وبــذا 
الفيلي  م�صطفى  حكاية  تعّد  ورمّبا  بع�صًا،  بع�صها  ين�صخ  التي  واحلكايات 
»قلب«  على  مثااًل  ندمي  يدفعه  والذي  التعذيب  ب�صبب  كر�صيه  يف  املقعد 
احلكاية اأو ن�صخها عندما يقّرر ال�صارد »ندمي« اأن يقلب احلكاية، كما اأ�رسنا 
ويقوم  املدولب  كر�صيه  على  يجل�ص  معوقًا  نف�صه  فيتخّيل  �صابقًا  ذلك  اإىل 

م�صطفى الفيلي بدفعه يف �صوارع املدينة ب�صعوبة وغباء:

»تنقلب احلكاية. . . ي�صحبني واأنا على الكر�صي املدولب اإىل خارج 
البيت. «)�ص90( 

واملوؤلِّف يتفّن يف توظيف عنا�رس ميتا �رسدية عديدة يف هذ الرواية 
يحمل  الذي  ال�صاد�ص  فالف�صل  اليومّيات،  كتابة  ومنها  امللغزة  التجريدية 
عامي  بني  موؤرخة  يوميات  من  االأمر  حقيقة  يف  يتكّون  »اأوراق«  عنوان 
)200 و2005 وهي اعوام �صاخنة من تاريخ العراق يف زمن االحتالل 
االإرهاب  اأعمال  با�صتفحال  ات�صمت  الدكتاتوري  النظام  �صقوط  عقب 

والعنف �صد املواطنني. 

التي  املهمة  ال�صخ�صيات  اأحد  ين« وهو  املن�صدِّ لنا »كبري  ويك�صف 
ح باأنَّه كان  �صاركت ندمي العمل يف �صحيفة »رياح التغيري« بوظيفة م�صحِّ
ميتًا واأن  االأ�صخا�ص الذين كان يجل�ص معهم ن�صفهم من املوتى واالآخرون 
متخّيلون واأّن حكايته كانت جتري على ل�صان ندمي، حيث »كان اجلميع 
يتخّيل  الذي  ال�صخ�ص  حكاية  ندمي،  حلكاية  منا�صبة  نهاية  عن  يتحّدث 
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كبري  ل�صان  على  جاءت  التي  اخلامتة  وتعلن  )�ــص195(  هذه«  حكاياتنا 
يقطع  وهو  ـ  ندمي  عقل  خلقها  افرتا�صية  �صخ�صّية  هو  الذي  ـ  ين  املن�صدِّ
امل�صافة بني الق�صلة و�صاحة امليدان وباب املعّظم باأّنهم كانوا ي�صريون اآنذاك 

نحو املجهول. 

»ومل اأعرف َمْن الذي قال بيننا يف حلظة �صكون وبلكنة يائ�صة:

تبًا ولكن اإىل اأين نحن ذاهبون االآن؟« )�ص198(.

تلك  يف  العراق  يف  احلياة  اأّن  اإىل  داّلة  رمزية  اإ�صارة  بالتاكيد  وهي 
ال�صنوات ال�صعبة كانت ت�صري اآنذاك نحو املجهول، وهو ما اأرادت الرواية 
اأو تخرج  االإف�صاح عنه وهي تخرج من كابو�ص لتدخل يف كابو�ص اآخر 
من حلم لتغرق يف حلم اآخر، حتى �صاع خيط النور املو�صل اإىل احلقيقة 

واالأمل. 

وكابو�صية  ماأ�صاوية  روؤيا  هي  ال�صعداوي  اأحمد  رواية  اأّن  �صك  ال 
يف  واملوؤلِّف  الكبري.  الزلزال  بعد  العراقيني  حياة  من  �صعبة  ل�صنوات 
بارقة  اأن يرتك  ـ  يبدو  ـ كما  غمرة »تن�صيد« االأحداث وامل�صاهد مل يفكر 
ر  يفكِّ اأْن  ـ من دون  املحايَدْين  بالر�صد والو�صف  للم�صتقبل واكتفى  اأمل 
م�صتوى  اإىل  واليائ�ص  والقانط  ال�صالب  الوعي  هذا  مب�صتوى  باالرتقاء 
وكئيبة  حزينة  مرثاة  روايته  فجاءت  ال�رساخ،  حتى  اأو  الرف�ص  اأو  التمّرد 
وموؤملة لواقع يومي مّر، لكن ف�صيلتها اأّنها ظّلت تنقل املرئيات واالأحداث 
وبال  )�صنتمنتالية(  متطرِّف  عاطفي   اإ�رساف  ودونا  ومو�صوعية  بحيادية 
اأحيانًا عرب روؤيا  متّر  االأحداث  �صيكولوجية، وكانت  اإ�صقاطات  اأو  رتو�ص 
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ر برواية  �صاخرة  وموجعة قد تكون لونًا من »الكوميديا ال�صوداء« التي تذكِّ
»املت�صائل« للقا�ص الفل�صطيني  اميل حبيبي، لقد كان ال�صارد يبدو اأحيانًا 
جمّرداً من العواطف وامل�صاعر وهو يلتقط االأحداث اأو ي�صفها ويتحّول اإىل 
)عني كامريا( و)جهاز ت�صجيل( ينقالن بربود الفجائع الكبرية دونا ح�رسة 

اأو لوعة. 

ترى: اأكانت حياتنا حقًا  كما تخّيلها الروائي ؟  

وهل تقت�رس وظيفة ال�صارد على النقل »البارد« و»الفاتر«  

ملاأ�صاة بهذا احلجم؟
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اللعبة امليتا �رسدية والتنازع ال�رسدي

»لعبة  روايته  يف  بــرادة  حممد  املغربي  والروائي  الناقد  يخفي  ال 
ويبدو  ماكرة.  �رسدية  لعبة  القارئ  مع  يلعب  اإّنه  الن�صيان« )ط2\1992( 
اأّن »راوي الرواة« قد اأدرك ذلك اأي�صًا عندما اأبدى ا�صتياءه الأّنه اأح�ص اأّن 
قانون »اللعبة« الذي اتبعه حلد االآن ،مل يعد يقنعني اأنا راوي الرواة القابع 
يف الركن املعتم، املا�صك بخيوط ال�رسد، الناقل لها من راٍو الآخر«)�ص)5( 
ه اأو  د من ورائها اأن ميوِّ بل اإّنه يّتهم الكاتب با�صتخدامه »يف لعبة اأكرب يتق�صّ

يزيّن ما هو م�صّوه« )�ص)5(. 

هكذا تنفتح الرواية منذ بدايتها على منزع ميتا �رسدي وا�صح يكون  
فيه فعل الكتابة وال�رسد ق�صديا وواعيا ومتقلِّبا ح�صب لعبة املوؤلِّف اأو راويه 
ال�صمني. فهو يقرتح يف ال�صفحة االأوىل من الرواية ثالث بدايات للرواية 
ثم  ثان«  بداية  اأول«  »وم�رسوع  بداية  حتت عناوين فرعية هي »م�رسوع 
ف  »�صارت البداية هكذا«. وهذا الراوي ال�صمني الذي ي�صتهّل احلكي يوظِّ
الراوي  »اأنا  ف  يوظِّ ،وقد  الداخلي  املونولوغ  من  لون  املتكلِّم يف  �صمري 
الروائي ي�صاركه عدد من  الفعل  بتعبري تودوروف، وهو يالحق  الغائب« 
ع االأدوار بني الرواة االآخرين والذي  الرواة منهم »راوي الرواة«الذي يوزِّ
والتن�صيق  والتخلِّي  القطيعة  »اإىل حّد  املوؤلِّف وو�صلت  مع  �صاءت عالقته 
ولوال و�صطاء اخلري ،لكان الذي يتحّدث اإليكم مبا�رسة ،االآن، هو املوؤلِّف 
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مواجهًا مع�صالت ال�رسد والرتتيب وتوزيع الكالم« )�ص8)1(. 

رنا  وهذا التمّرد امليتا�رسدي  لل�صخ�صّيات الروائية على املوؤلِّف يذكِّ
اإىل حدٍّ كبري بلعبة لويجي بريانديلو يف م�رسحية »�صت �صخ�صيات تبحث 
ال�صت  وال�صخ�صيات  املوؤلِّف  بني  القطيعة  حتدث  حيث  موؤلف«.  عن 
املهيمنة  املوؤلِّف  رغبة  عن  ،بعيدا  م�صائرها  ر�صم  يف  بحقها  تطالب  التي 
وامل�صتبدة، وهو اأي�صًا ما مينح رواية »لعبة الن�صيان« ملمحا بوليفونيا تعّدديًا 

لالأ�صوات والرواة وال�صخ�صيات امل�صاركة. 

وتتوا�صل لعبة ال�رسد اأو ب�صكل اأدّق امليتا�رسد وهي لعبة فنية وبنيوية 
اأدّق لعبة  اأو ب�صكل  الن�صيان،  اأو ثيمية وهي لعبة  بالتداخل مع لعبة داللية 
ال�رساع بني التذّكر والن�صيان. ففي ف�صل »زمن اآخر« يبلغ ال�رساع ذروته 
بني املوؤلِّف و»راوي الرواة« الذي ينتزع فعليًا ال�رسد من املوؤلِّف الذي مّهد 
للف�صل هذا بروؤيا  الهادي حتت عنوان »ا�صتهالل نوبة الع�صاق« وي�رسع 
بر�صم امل�صاهد يف »اإ�صاءة الفقرة املو�صومة« يقول »راوي الرواة« كا�صفًا 

لنا عن وجهة نظره املغايرة للموؤلف. 

فهو يخالف املوؤلِّف الذي يرى اأّن هناك زمنًا اآخر، وهو ما ك�صف 
كثرية  عالمات  هناك  اأّن  يرى  فاملوؤّلف  اآخر«.  »زمن  الف�صل  عنوان  عنه 
ُيلزم  اإبراهيم واللة جنية عن زمننا هذا  مما  الطيب و�صي  �صيد  تف�صل زمن 
اآخر،بينما  زمن  يف  يعي�ص  باأنه  القارئ  تقنع  وخا�صة  عامة  مالمح  ر�صم 
للزمن:  التق�صيم  هذا  مثل  و�صع  جدوى  عدم  اإىل   الرواة  راوي  يذهب 
ئ الزمن اإىل زمنيني، واأب�صط من ذلك اأْن  »قلت للموؤلِّف: ال داعي اأن جنزِّ
نعتربه �رسمداً متجدد االآنية، له قوانينه وثوابته، واأْن نتابع التغرّي من خالل 

ال�صخو�ص ومواقفها و�صلوكّيتها فهي التي تعاين من وطاأة الزمان«.

ويت�صّعب هذا اخلالف الروؤيوي بني املوؤلِّف وراوي الرواة اإىل ق�صايا 
بنيوية وتكوينية تتعّلق بالكتابة الروائية وعالقتها بالزمن:
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»طال احلوار من دون اأْن ن�صل اإىل اتفاق ورّدد على م�صمعي اأكرث 
من مرة ما كتبه يف خمطوطه عن اإن مع�صلة الرواية هي الكتابة عن زمن ُمْنتٍه 
داخل �صريورة غري منتهية«. وهذا اخلالف يدفع راوي الرواة اإىل مزيد من 
با�صتقالته:  القارئ  اأمام  انطالقا من م�صوؤوليته  اال�صتقاللية والتمرد ويهدد 
»مبا اأين عّينت راوي للرواة واأ�صبحت يل م�صوؤولية اأمام القارئ فقد ت�صبثت 
بحقوقي املكت�صبة وطالبت باإيقاف �صيل الو�صاو�ص  والت�صاوؤالت،وهددت 

بتقدمي ا�صتقالتي« )�ص5)1(. 

د راوي الرواة دوره يف �صياغة الروؤيا ال�رسدية نراه يلحق  ولكي يوؤكِّ
يف اأحد الف�صول وهو الف�صل املو�صوم »ثم يكرب العامل يف اأعيننا« جمموعة من 
الوثائق التي �صّلمها له املوؤلِّف منها بالغات وخطب وق�صا�صات �صحف 
وهي عنا�رس قد تبدو غري روائية، لكّنها تكت�صب داخل املنت الروائي قيمة 
م �صهادة وثائقية على مرحلة تاريخية معينة.  �رسدية و روائية بو�صفها تقدِّ

)�ص92-89(

وكما الحظنا �صابقًا فاإنَّ اللعبة امليتا�رسدية تتداخل مع اللعبة التي اأ�صار 
اإليها عنوان الرواية واأعني بها »لعبة الن�صيان«  وهي تنه�ص على �رساع بني 
اآلية الن�صيان وميكانيزم الذاكرة اأو التذاكر. فالن�صيان يقود اإىل القطيعة مع 
ي�صتمد  لفهم احلا�رس وم�صدرا  التذّكر حافزاً  ميثِّل  بينما  اجلذور واملا�صي، 
التي  املعقّدة  االإ�صكالّيات  ملواجهة  وال�صجاعة  البطل)الهادي(القوة  منة 

تطرحها احلياة اجلديدة اأمامه. 

للبطل  النجاة  خيط  وا�صتح�صاراتها  جنية(  )اللة  االأم  �صورة  ومتثِّل 
من اأزمته وخا�صة يف ت�صاوؤالته امللحاح يف الف�صل االأخري عن اأمه،ب�صيء 
منظمه  ي�صال  الأن  دفعه  اأوديب  عقدة  من  يقرتب  الذي  النو�صتاجليا  من 
يتذكرها«  اأحد  اأمي، هل هنا  تعرفون  احلزبي يف اجتماع عا�صف: »هل 
لعبة  �صتتغلب على  الذاكرة  اإذا كانت  فيها  الهادي  ويت�صاءل  )�ص2)1(، 
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الن�صيان« )�ص))1( بل اإّنه يرى اأمه يف املنام تعّلمه »اإّن كل حتقيق مير  عرب 
الن�صيان، عرب القدرة على �صلخ اجللد وا�صتح�صار منطق املوتى الذين قتلهم 
حب احلياة« )�ص6)1(. وهو اأي�صًا ي�صتح�رس مقوالت تذهب اإىل الربط 
ي  بني االإن�صان والن�صيان: »َمْن كان يرّدد على م�صمعك با�صتمرار انه ما �صمِّ
االإن�صان اإن�صانا اإال لن�صيانه« )�ص6)1(. ونرى الهادي بطل الرواية و كاأّنه 
يحاول اأن يت�صّبث ب�صورة االأم لكي ال تفلت منه ثانية ،الأنها م�صدر االأمل:

»نريدك اأن تبقي معنا. لن تفلتي منا هذه املرة. لن ن�صّيعك. �صن�صتمد 
والوحدة  املتنا�صلة  الب�صمة  منك  البقاء:نتعّلم  على  واالإ�رسار  ال�صرب  منك 
املتعددة« )�ص9)1(. ومما له اأهمية اأْن حتتل �صخ�صية االأم يف البنية الروائّية 
مكانة مركزية الرتتيب الذي اعتمدته ف�صول الرواية ال�صبعة، حيث يحمل 
الف�صل االأول  عنوان »يف البدء كانت االأم« بينما مييل الف�صل االأخري اإىل 
عنوان »من يذكر منكم اأمي« وهو ما يجعل الرواية تنطوي على بنية اإطارية 
دائرية. فالرواية تبداأ مب�صهد جلثمان االأم داخل حفرة القرب يف الف�صل االأول 
املو�صوم »يف البدء كانت االأم« وهو يعرّب وخا�صة يف »م�رسوع بداية اأّول« 
عن »وجهة نظر« الراوي البطل الهادي االإِبن االأ�صغر لالأم اللة جنية، كما 
تنتهي الرواية مب�صهد ا�صتذكاري وتعظيمي لالم اللة جنية يتمّثل يف الف�صل 
ال�صابع واالأخري املو�صوم »من يذكر منكم اأمي«. وهو اأي�صًا مروي من قبل 
الهادي، وهو ما يجعل من الرواية كما اأ�رسنا ذات بنية  اطارية دائرية حيث 
من  يقرب   ما   اجتاز  اأن  بعد  منها   قريبا  اأو  البداية  نقطة  اإىل  ال�رسد  يعود 
الن�صف قرن من اأحداث �صاخنة مّر بها املجتمع املغربي يف الفرتة التي تبدا 
منذ نهاية الثالثينيات وتنتهي يف نهاية ثمانينات القرن املا�صي، م�صتوعبة 
اأحداثًا ج�صامًا منها احلرب العاملية الثانية وتاأثرياتها على املغرب، وانتفا�صة 
ال�صعب املغربي من اأجل اال�صتقالل، ومنها حتقيق حلم اال�صتقالل ال�صيا�صي 
احلرية  و  العدالة  جمتمع  حتقيق  يف  الوطني  للحلم  اإخفاق  من  اأعقبه  وما 
وامل�صاواة من خالل ا�صتحواذ �رسائح طفيلّية واإدارية على املنافع واملكا�صب 
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واالأموال العامة وترك معظم املجتمع املغربي يرزح حتت خط الفقر  ودون 
خّط احلرّية احلقيقية معًا. لقد كانت الفرتة التي عرّبت عنها الرواية  جماليًا 
بالوالدات  خ�صبة  فرتة  وال�رساع  امل�صهد  و  واحلركة  ال�صورة  خالل  من 
والعطاءات ،وباالنكفاءات واالإحباطات معًا، وهي كما يخّيل يل بو�صفي 
قارئا الفرتة ذاتها التي عا�صها املوؤلِّف والناقد والروائي حممد برادة ،و هو 
مايجعل  من الرواية ب�صورة غري مبا�رسة �صهادة �صخ�صّية وذاتية عن حياة 
االأوتوبيوغرافية،بل  ال�صرية  ن�صق  تتخذ  مل  لكّنها  عا�صها،  ومعّقدة  خ�صبة 
وعي  عرب  ميّر  الذي  املبوؤور  املو�صوعي  الروائي  ال�رسد  �صكل  اتخذت 
بوليفوين  وا�صح  تعددي  ن�صيج  اأو مراقبة يف  �صخ�صيات روائية م�صاركة 
يف  االأ�صغر  االبن  الهادي،  �صوت  اأّن  اإىل  ن�صري  اأْن  ميكن  اأّننا  املالمح،مع 
االأ�رسة، هو اأقرب مايكون اإىل �صوت املوؤلِّف حممد برادة –على الرغم من 

مو�صوعّيته وتبوؤره و ابتعاده عن الطابع ال�صريي. 

     وبالن�صبة للهادي ظّلت االأم - مدار البنية االإطارية - ،الن�صغ الروحي 
وال�صعب  االأر�ص  عن  كناية  متثِّل  االأم  كانت  فقد  بكامله،  للمغرب  احلّي 
والوطن والق�صية معا. فاالأم التي يجب اأن ال تن�صى هي املالذ االأخري الذي 
فالهادي  الذاكرة.  فعل  واإنعا�ص  اإدامة  الن�صيان من خالل  يقاوم  اأْن  يجب 
يت�صبث ب�صورة االأم وكاأّنه يت�صبث ب�رساب هارب: »نريدك اأن تبقي معنا. 
لن تفلتي ِمّنا هذه املّرة. لن ن�صّيعك. �صن�صتمد منك ال�صرب واالإ�رسار على 
واإذا  املتعددة« )�ص9)1(.  والوحدة  املتنا�صلة  الب�صمة  منك  نتعلَّم  البقاء. 
كان الطايع، االبن االأكرب يف االأ�رسة احلامل بعامل املثل والقيم واملطلق وكل 
ما هو جمّرد، قد وجد يف الدين �صالته ومنفاه ومالذه الروحي من �صقيع 
احلياة واإخفاقات التجربة  ال�صيا�صّية التي مّر بها �صخ�صّيًا ومّر بها املغرب 
بكامله، منذ اأن كان يافعًا وع�صواً ثوريًا يف خلّية فدائية ومنا�صاًل يف احلزب 
ي، واالأر�صي  والنقابة من اأجل ا�صتقالل بالده، فاالأم بالن�صبة للهادي، احل�صِّ
واالأحباط  ال�صقوط  خماطر  من  يقيه  الذي  االأمــني  املالذ  هي  والدنيوي 
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ال�صخ�صية  وجتربته  وعيه  يتجاوز  راح  الذي  الواقع  يات  وحتدِّ واجلنون 
مبراحل كما ك�صف عن ذلك )فّتاح( ابن اخته الثوري ال�صاب املمثِّل جليل 
جيل  وحما�صتهم  واندفاعهم  وعيهم   جتاوزوا  الذين  الثوريّني  من  جديد 
الهادي والطايع، ومن قبله جيل �صي ابراهيم و�صيد الطيب. وتلعب ثنائية 
الن�صيان والتذّكر ال�صّدية دوراً حموريًا  يف توجيه االحداث الروائية وب�صكل 
ل وعي ال�صخ�صّيات  الروائية، وهو ما دفع باملوؤلِّف اإىل  اأدق  اأحداث ت�صكِّ
ل كما يرى جريار  اختيار عنوان داّل يتعّلق بذلك »لعبة الن�صيان«  الذي ي�صكِّ
مة يف بنية الوعي وال�رسد معا . اإذ يت�صاءل  ية دالة ومتحكِّ جينيت عتبة ن�صِّ
الهادي فيما اإذا كان  قطبا هذه الثنائية �صينتهيان اإىل انت�صار الذاكرة: »هل 
تتغّلب الذاكرة على لعبة الن�صيان« )�ص))1( ويدرك الهادي يف موقف 
اأ�صبق اأّن هناك ترابطًا  بني ثنائية اأخرى هي ثنائية الكذب واحلقيقة وثنائية 
/ الكذب  لعبة  وتعيد  لتبداأ  »ال�صخو�ص جميعها جاهزة  الذاكرة/الن�صيان 

احلقيقة ، لعبة الن�صيان من اأجل الوقوع يف اخلطاأ واإعادة ابتكار لعبة احلياة« 
)116�ص( ويف حوار �صاخن بني »راوي الرواة« واملوؤلف يخاطب راوي 
الن�صيان  لعبة  عن  الكتابة  تريد  انك  ومعرت�صًا«.  م�صاك�صًا  املوؤلِّف  الرواة 
النهاية  الهادي يف  اأّن  النف�ص« )�ص))1(. ويبدو  وطرائق حتا�صي مايوؤمل 
،يف ذروة ت�صاعد ازمة �صخ�صيته االإ�صكالية  قد راح يبحث عن لون من 
يّة الذاكرة /الن�صيان. فهنا هو يقبل مبا ميليه  امل�صاحلة بني َطَريَفْ  الثنائية ال�صدِّ
برق�صة  قبوله  عن  يتحدث  ،لذا  النقائ�ص  بني  تالزم  من  اأكرث  احلياة  منطق 

للذاكرة، واأخرى للن�صيان«: 

فال �صيء اآخر حقيقيًا غري رق�صاتك

رق�صات بدون وجهة 

نة  �صد الهالك  حم�صَّ

رق�صة للذاكرة
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واأخرى للن�صيان« )�ص5)1( 

رواية حممد برادة »لعبة الن�صيان« هي رواية عن احلياة واالأمل وهي 
تنا�صل �صد الفناء والتال�صي واجلنون والن�صيان وهي تعلي كّل ما هو ملمو�ص 
ي-مالذاً وطريقا للعبور  ي ويومي وواقعي وجتد يف االأم –الرمز احل�صِّ وح�صِّ
يتمّثل يف  انه وجد مالذه يف رمز جتريدي مطلق وقيمي  الطابع  بخالف 
الدين الذي منحه - رمبا –اال�صتقرار احل�ّصي بدياًل من اإخفاقه يف الن�صال 

وال�صيا�صة. 

فيه  ت�صارك  الذي  وال�رساع  باحلياة  ال�صاج  الت�صّكل  هذا  كّل  يف 
�صخ�صيات الرواية بطريقة بوليفونية، ال بّد من مالحظة اأّن الروؤيا ال�رسدية 
– تظّل هي روؤية الهادي ووجهة نظره،  – فنِّيًا وبنيويًا و روؤيويًا  املهيمنة 
خا�ص  وب�صكل  ال�رسدية  االأ�صوات  بقية  م�صاركة  ية  الأهمِّ من  الرغم  على 
»راوي الرواة« الذي ينازع املوؤلِّف على اإدارة دّفة ال�رسد الروائي وتوزيع 
االأدوار. وميكن القول اإّن عنا�رس �رسدية  واأخرى غري �رسدية  مثل الر�صائل 
امل�صاهد  بناء  مع  ت�صافرت  قد  ال�صحفّية  والريبورتاجات  واالإعالنات 
ت�صتبطن  التي  الداخلية  املونولوغات  من  �صل�صلة  ومع  والدرامية   الروائية 
وعي ال�صخ�صيات وبع�ص مظاهر �رسد »الراوي ال�صمني« الذي ميثله �رسد 
»راوي الرواة« لت�صّكل بنية الرواية عرب م�صار متناوب  يتنقل بني املا�صي 
واحلا�رس وبني احلا�رس واملا�صي دونا تقيد مب�صار �رسدي خطي عرب ف�صول 
�رسدية  وحدات  حول  تتمحور  التي  الفرعّية  وعناوينها  ال�صبعة  الرواية 
فيما  انقيا ومكانيا،  العامل  با�صتك�صاف  تقوم  التي  »اإ�صاءة«  منها  متماثلة  
اأو  تراجيدية  حلظات  عند  بـ»تعتيم«  املعنونة  ال�رسدية  الوحدات  تتوّقف 
الروائية ،وفيها،ويف غريها من  ال�صخ�صّيات  اأو خمّفقة  من حياة  مت�صائمة 
مات ال�رسد البوليفوين  هات �رسديّة  تتعّمق  وترت�ّصخ يف اآٍن واحد  مقوِّ موجِّ
اأّن  الرواية  هذه   يف  داللة  له  ومّما  الرواية.  هذه  يف  امليتا�رسدي   واملبنى  
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االأ�صوات ال�رسدّية التي تعرّب عن منظور اأو »وجهة نظر« �صخ�صّية روائّية 
م�صاركة  اأو مراقبة ال تنكفىء على ذواتها فقط، بل حتاول اأْن حتاور االآخر 
واأن تعيد قراءة امل�صهد  وبناء ال�صخ�صيات بطريقة مغايرة. فعندما يتحدث 
الطايع عن حياته يقدم منظوره  لبقية ال�صخ�صّيات وخا�صة �صقيقه االأ�صغر 
الهادي،والعك�ص �صحيح  متاما اإذ  ي�صيء  الهادي �صخ�صّية الطايع كما اأّن 
راوي الرواة بدوره يراقب ال�صخ�صيات ويحلِّل نوازعها وميولها. وعملية 
امل�صاركة اجلماعية هذه يف �صياغة عوامل ال�صخ�صيات ت�صهم اإىل حد كبري 
حيوية  عليها  ي�صفي  مما  )بوليفونية(عنها،  دة  متعدِّ ت�صّورات  تقدمي  يف 
الداخلية  عواملها  اإىل  الولوج  منافذ  للقارئ  ل  ،وي�صهِّ »و�صدقية«وواقعية 

اخلا�صة. 
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عندما ي�صرتك ال�صحّية واجلالد يف اللعبة امليتا �رسدية

رواية عبد ال�صتار نا�رس املو�صومة بـ » ق�صور الباذجنان«)1( ال�صادرة 
العام 2007 �صهادة �صخ�صّية مهّمة عن جتربة دامية عا�صها املوؤلِّف عندما 
املخابرات  و  االمن  �صلطات  قبل  من  املا�صي  القرن  �صبعينيات  يف  اعتقل 
�ص  للنظام الدكتاتوري يف العهد ال�صابق، حيث اأم�صى �صهوراً طويلة تعرَّ
فيها اإىل �صتى اأ�صناف التعذيب واالإرهاب دفعته الحقًا التخاذ قرار �صخ�صّي 

بالهجرة خارج العراق هربًا من اال�صطهاد و �صيا�صة كتم االأنفا�ص. 

لكن الرواية ال تتحّدث عن الكاتب مبا�رسة واإنا تتحدث، عرب قناع 
االأعمال  جمال  يف  جناراً  يعمل   الواحد  يا�رسعبد  اإ�صمه  �صاب  عن  خا�ص، 
يف  »اأنا«  املتكلِّم  �صمري  فاإن  لذا  و  حمدوداً.  ثقافيًا  م�صتوًى  وميتلك  احلّرة 
الرواية هو�صوت قناع املوؤلِّف اأو ذاته الثانية الذي يروي االأحداث الروائية 
بطريقة ال�رسد االأوتوبيوغرايف، ويكاد هذا ال�صوت اأن يكون هو ال�صوت 
املهيمن لوال ح�صور اأ�صوات م�صاركة يف الرواية منها �صوت اأخته )�صالفة( 
البيجات  دوهان  �صوت  عن  ف�صاًل  )اأني�صة(  وزوجته  )حريان(  و�صديقه 

والن�رس،  للدرا�صات  العربية  �صة  املوؤ�صَّ الباذجنان"،  ق�صور   " عبدال�صتار،  نا�رس،   )1(
بريوت، عمان، 2007. 
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وخمطوطته، هذا ال�صوت الذي ينبعث من املا�صي، ليحفر عميقًا يف ذاكرة 
البطل وذاكرة العراقيني:

» جاء قبل التا�صع من ني�صان )200 ب�صبعة �صهور، وقف عند عتبة 
ر قواًل مل اأفهمه: البيت وهو يكرِّ

- اأنا اآ�صف على ما فعلته بك. . اأريدك اأن ت�صاحمني. . «)1(

االإثارة  من  لونًا  يثري  اإنه  ذلك  كبري،  اإىل حدٍّ  موفَّق  اال�صتهالل  هذا 
والت�صويق والغمو�ص. فَمْن ذا الذي يطلب منه ال�صفح واملغفرة. وهكذا 

تروح تتك�ّصف االأحداث واالأ�رسار، ويطّل املا�صي املرير املن�صي ثانيًة: 

»اأعرف اأّنك يا�رس عبد الواحد، و اأعرف كم يومًا حجروك هناك يف 
.)( العتمة، اأعرف كم مرة عّذبوك«)2(

فجاأة ا�صتعاد البطل يف حلظة واحدة، الكابو�ص الذي خّيم عليه قبل 
ع�رسين �صنة م�صت، واأدرك داللة هذا االقرتان العجيب بني �صوت الغراب 

املفاجىء الذي ياأتي من �صطح جاره و�صوت هذا الطارق الغريب:

اأعرفها،  ال  باأ�صياء  اتهموين  معي،  االأمر  تكّرر  �صنة،  ع�رسين  »قبل 
كنت اأجل�ص يف مقهى ال�صمر، قرب �صّلة من اأ�صدقاء اأعرفهم منذ طفولتي، 
كب�صونا ونحن ن�صحك ون�رسب ال�صاي. ما كنت اأعرف اأّن ال�صحك ممنوع 
االتهامات  ق  ي�صدِّ ومل  كانت جاهزة،  التهمة  وتذكراالآن.  املقاهي«.  يف 

التي تنهال عيه:

امل�صدر ال�صابق، �ص9.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص9.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص )8.   )((
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احلزب  هذا  يف  طك  ورَّ من  ال�صيا�صة.  �صغرياًعلى  زلت  ما  »اأنت 
العفن؟. . واهلل لو كان اإبني �صيوعيًا لذبحته من الوريد اإىل الوريد. «)1(

اإّنه  التي �صمت عنها طوياًل، بل  املوؤلِّف معاناته  والأّول مّرة يعّري 
اأي�صًا عّرى معاناة �صديقه حريان الذي كان اأديبًا ب�صيطًا يف احتاد االأدباء، 
اإىل  ذلك  دفعه  مما  اأذّلوه  و  واغت�صبوه  االإرهابيون  اختطفه  عندما  وحمنته 
الذاتية  قد وّزع جتربته  نا�رس  ال�صتار  اأّن عبد  اأن نالحظ  االنتحار. وميكن 
وال�صخ�صّية بني بطل الرواية النّجار ال�صاب يا�رس عبد الواحد الذي اعتقل 
قبل ع�رسين �صنة و�صديقه حريان، االأديب ال�صاب الذي تعّر�ص لالختطاف 
واالغت�صاب. وبذا فالرواية تتحّول اإىل عملّية اإدانة قويّة  و�رسيحة الإرهاب 

فيه وقواه ال�صيا�صية.  الدولة الدكتاتورية وعنفها �صد الفرد العراقي ومثقَّ

      ويتحّرك زمن الرواية ال�رسدية من نقطة قريبة من النهاية، اإذ تبداأ 
الرواية قبيل التا�صع من ني�صان )200، اأي قبيل االحتالل و�صقوط النظام 
الدكتاتوري، لكّنها تعود بالزمن ع�رسين �صنة م�صت ورمبا اأكرث لت�صتح�رس 
الغريب- دوهان  الزائر  بهذا  فيها  والتقى  البطل  فيها  اعتقل  التي  اللحظة 
قني ق�صوة وعنفًا معه ومع االآخرين، فقد  البيجات- الذي كان اأكرث املحقِّ
اعرتف  كما  اأحيانًا  وقتلهم  �صحاياه  بعذابات  يتلّذذ  ودمويًا  �صاديًا  كان 

موؤخراً ليا�رس عبد الواحد:

»البع�ص منهم مات حتت يدي«)2(.

واإذا ما كانت الرواية تعّد ك�صفًا ملعاناة بطلها يا�رس عبد الواحد، واإىل 
حد ما معاناة �صديقه حريان، فهي يف الوقت ذاته ت�رسيح ل�صخ�صية اجلالد 
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ق الدموي دوهان البيجات الذي ي�صتيقظ فجاأة ويطلب املغفرة من  واملحقِّ
التحقيق  اأثناء  االإجرامي  �صلوكه  عن  ويك�صف  الواحد  عبد  يا�رس  �صحّيته 
دفرت  يف  مكتوبة  خطيَّة  وثيقة  خالل  من  واالجتماعية،  االأ�رسية  وتربيته 
لع عليه. كانت املخطوطة متثِّل اعرتافًا  �صغري �صلمه اإىل يا�رس عبد الواحد ليطَّ
�رسيحًا بجرائم خطرية ارتكبها �صد االإن�صانية و�صد اأبرياء �صقطوا �صحايا 
ال�رسدية  البنية  م�صار  يف  كبرياً  انعطافًا  متثِّل  املخطوطة  وكانت  يديه.  بني 
نقلها من اأحادية منظور البطل يا�رس عبد الواحد اإىل ف�صاء ال�رسد البوليفوين 
التعّددي، كما اأّن هذه املخطوطة جعلت الرواية تن�صوي حتت باب املبنى 
»ق�صور  رواية  منح  ما  اأخطر  و  اأهّم  لكن  العربّية،  الرواية  يف  امليتا�رسدي 
الباذجنان« هوية اجلوهر امليتا�رسدي يتمّثل يف �رسبة �رسدية موّفقة اإعتمدها 
املوؤلِّف يف نهاية الرواية، ويف �صفحتها االأخرية حتديداً عندما فاجاأ القارىء 
– ومن خاللها  ن معاناته  اأن يدوِّ اأّنه قّرر  باعرتاف بطله يا�رس عبد الواحد 

معاناة ال�صعب العراقي بكامله- يف عمل روائي:

ب الكتابة، وعندي من الذكريات      »لكنني، فجاأة قّررت اأن اأجرِّ
ما �صوف ي�صعفني يف كتابة ما جرى«)1(.

تظّل املفاجاأة امليتا�رسدية الكربى تتمثل يف اأن يا�رس عبد الواحد عندما 
اأخذ حزمة اأوراق بي�ص وبداأ يكتب �صطورها االوىل:

»جاءين قبل التا�صع من ني�صان )200 ب�صبع �صهور، وقف عند عتبة 
ر قواًل مل اأفهمه«)2(. البيت وهويكرِّ

نكت�صف فجاأة، يف وم�صة خاطفة وبارعة اأّن الرواية التي كان ينوي 
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الباذجنان«، وهو ما  يا�رس عبد الواحد كتابتها، هي بالذات رواية »ق�صور 
يجعل من الرواية تزهو بانتمائها اإىل اللعبة امليتا�رسدية، مبا فيها َمْن ق�صد اإىل 

فعل الكتابة وانطوائها على خمطوطة �رسدية فرعية. 

ر اأكرث من مّرة باأّن احلياة يف العراق  لقد كان يا�رس عبد الواحد يكرِّ
النظام اجلديد، وخا�صة  الدكتاتوري، واىل حد ما يف ظل  النظام  يف ظّل 
قد  الطائفي  وال�رساع  واالإرهاب  والقتل  العنف  اأعمال  ا�صتفحال  ب�صبب 

اأ�صبحت �صبيهة بق�صور الباذجنان. 
» احلياة �صارت ق�رسة باذجنان. «)1(

د البطل داللة هذا التوظيف الرمزي زمنيًا يعود بذاكرته  ولكي يحدِّ
اأ�صبحت  عندما  �صنة  ع�رسين  قبيل  وحتديداً  الدكتاتوري  النظام  زمن  اإىل 

احلياة رخي�صة وم�صتباحة وال قيمة لها:

» منذ ع�رسين �صنة واحلياة �صوداء، رخي�صة، تلفانة، متامًا مثل ق�صور 
الباذجنان يدو�ص عليها احلمري والكالب والقطط ال�صائبة. «)2(

ية  ن�صِّ عتبة  بو�صفها  الباذجنان«  »ق�صور  العنونة  تكت�صب  هنا  وِمن 
الذي  التدهور  مدى  على  للتدليل  خا�صة  اأهمية  م�صيئة  و�صيميائّية  داللية 
ال�صمولية  االأنظمة  ظّل  يف  ال�صخ�صية  يات  واحلرِّ املدنّية  احلياة  اأ�صاب 
االحتالل  و�صندان  الطائفي  والعنف  االرهاب  مطرقة  حتت  اأو  والقمعية 

و�صعف موؤ�ّص�صات الدولة اجلديدة. 

لكّننا يجب اأْن نعرتف اأّن الرواية مل تقف موقفًا �صلبيًا اأو حمايداً من 
االأحداث التي تدور يف العراق قبل االحتالل وبعده. فقد كانت �رسيحة 
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مظاهر  و�صجبت  ال�صابق،  العهد  يف  الدكتاتورية  الهيمنة  مرحلة  اإدانة  يف 
العنف واالإرهاب والتقتيل والرتهيب التي يتعّر�ص لها املواطنون االأبرياء، 
بل اإّن البطل يف النهاية قّرر اتخاذ جرىء بالعودة اإىل بغداد ملوا�صلة حياته 
التي  يات واملخاطر  التحدِّ الرغم من معرفته بحجم  املنفى على  عن  بعيداً 
قد تواجهه، بل اإّنه يطالب بحقوق ال�صحايا ومعاقبة املجرمني: »هل ياأتي 
اليوم الذي نراهم فيه حتت �صقف القانون وهم يف دور خمتلف عما كانوا 
الأّن  يحتّج  نراه  كما  اهلل؟«)1(،  اأرادها  كما  العدالة  ينبغي حتقيق  اأما  عليه؟ 

اأزالم النظام ي�رسحون وميرحون دونا عقاب:

»ها هم اأحفاده و اأزالمه و حا�صيته ي�رسحون وميرحون ويرق�صون 
اأجمل  يف  والقاهرة  وعمان  دم�صق  يف  تراهم  القانون،  �صومعة  خارج 

الق�صور«)2(.

الذين  العدالة واإن�صاف املظلومني  فالرواية هي دعوة لتحقيق  ولذا 
نة �صادقة عن  ا�صطهدهم اأو قتلهم جالوزة النظام اال�صتبدادي، وهي مدوَّ
مرحلة �صعبة وقا�صية مّر بها العراق و�صعبه. و الرواية ال تفعل ذلك بطريقة 
بربود  اأحيانًا  دها،  وجت�صِّ احلّية  الوقائع  ت�صتنطق  هي  بل  قة  ملفَّ اأو  مبا�رسة 
وبكثري من احلياد واملو�صوعية، لكن الوقائع ذاتها هي التي تنطق وت�رسخ 

وتذرف دموعًا حزينة.

ال  ماكرة،  ميتا�رسدية  لعبة  على  تعتمد  الحظنا  كما  الرواية،  بنية 
الرغبة  التوّتر، وعلى  القائم على  البولي�صي  الق�ّص  بع�ص عنا�رس  تخلو من 
�صل�صلة  من خالل  ال�رسد  فيها  ويتّم  والغام�ص،  املجهول  الك�صف عن  يف 
الرواية يا�رس عبد  لنا بطل  التي يقّدمها  املبوؤورة  من املونولوغات الداخلية 
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الواحد، حيث يتحّرك الزمن بني احلا�رس واملا�صي وبني املا�صي واحلا�رس. 
نقطة البدء يف الفعل الروائي تعود اإىل حا�رس حّي ي�صبق العام )200 بقليل، 
ع�رسين  الروائية  االأحداث  يعيد  الغريب  بالزائر  املفاجىء  اللقاء  هذا  لكن 
�صنوات  مبرارة  ن  ليدوِّ ح�صوره  بكّل  املا�صي  يطّل  حيث  الوراء  اإىل  عامًا 
اأقبية التعذيب حتت  القمع والتعذيب و االإهانة التي تعّر�ص لها البطل يف 
قني ومنهم زائره الغريب )دوهان البيجات(. لكن الروائي ال  اإ�رساف املحقِّ
ميكث عند عتبة املا�صي بل يظّل يقظًا يف احلا�رس وهو ي�صتح�رس حلظات 
حياته وحمّطاتها املوؤملة، ويتحّرك الزمن اإىل ما بعد 9 ني�صان )200، حيث 
موؤ�ص�صات  انهيار  و  االحتالل  دخول  لكن  الدكتاتوري،  النظام  ي�صقط 

ي اإىل حمنة ماأ�صاوية كبرية: الدولة يوؤدِّ

»يزداد البلد رعبًا، �صارت مذابح الب�رس اأكرث مما يذبح من خرفان، 
امل�صاجد،  املزابل ويف نهر دجلة وقرب  ترى اجلثث �صباح كل يوم على 
ق بني �صغري اأو كبري«)1(  مقطوعة الرقاب اأو حمرتقة. . قتل ع�صوائي ال يفرِّ

..

ر ب�رسورة » التدريب  ويخّيل يل اأّن البطل يا�رس عبد الواحد بداأ يفكِّ
على البقاء حيًا« والأّنه مل يجد اأني�صًا ي�صاعده على احتمال امل�صافة �صوب 
املوت)2( قّرر اأن يجد مالذه يف الكتابة، متامًا مثلمًا وجدت �صهرزاد مالذاً 
ن  يدوِّ �رسع  وهكذا  املوت.  وجه  يف  ت�صهره  �صالحًا  واحلكي،  ال�رسد  يف 
»ق�صور  – ال�صهادة-  الرواية  هذه  ثمرتها  كانت  التي  املريرة  جتربة حياته 
الباذجنان«، وبذا فتحت الطريق اأمام عملية متاه بني البطل، الراوي وموؤلِّف 
فنيًا  انها  اإىل حد كبري، مع  تلقائية وعفوية  اندماج  الرواية، ولكّنها عملية 
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ومنحت  ذاتها  امليتا�رسدية  اللعبة  ا�صتلزمتها  وق�صد  ت�صميم  �صابق  عن  تنّم 
ال�رسد الروائي ن�صقًا دائريًا حيث تعود النهاية مّرة اأخرى اإىل نقطة البداية 
يف عملية حتبيك مدرو�صة وماكرة، جعلت البداية والنهاية مرتابطتان فنيًا 
لنف�صه  يثاأر  اأن  الروائي  الرواية حاول  ال�رسد. يف هذه  وجماليًا من خالل 

ول�صعبه بعد اأّن اأدرك اأن » قانون العني بالعني« مل يتحقق بعد:

»اأين ارادة اخلالق يف ال�صن بال�صن، اذا كان كبار الطغاة و الق�صابني 
معجوٍن  باأف�صل  ولياًل  �صباحًا  يغ�صلونها  بي�ص  باأ�صنان  يتمتعون  زالوا  ما 

لالأ�صنان«)1(.
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رحلة افرتا�صية ميتا �رسدية يف تخوم املجهول

رواية القا�ص والروائي حميد املختار املو�صومة » �صحراء ني�صابور« 
ال�صادرة العام 2008 فنطازيا �صوفية وعرفانية من نوع خا�ص. فالرواية 
�صحفي  وهو  البطل،  بها  يقوم  �صحفية  مبهّمة  القيام  اأ�صا�ص  على  تنه�ص 
االأ�رسحة  بع�ص  عن  للكتابة  ال�صحف  اإحــدى  يف  راً  حمــرِّ يعمل  وكاتب 
واملراقد لعدد من االأولياء والعلماء والعارفني فيقوده  ذلك اإىل البحث عن 
الكثري  اليها  يلجاأ  تقنية  اجلبلي، وهي  بن علي  فة حممد  املت�صوِّ اأحد  �رسيح 
من الروائيني العامليني اأمثال الربازيلي باولو كويلو، كما يعتمدها عدد من 
العراقيني ومنهم على �صبيل املثال علي بدر يف رواية » الرك�ص  الروائيني 
تتحّول  و  و�صوفيًا  عرفانيًا  منحًى  تّتخذ  الرواية  لكنَّ   . الذئاب«.  وراء 
وك�صف  املجهول  يف  الدخول  اإىل  هذه  والتخييلية  االإفرتا�صية  الرحلة 
للماورائيات ال يخلو من » �صطح« و�صياحة روحية، تتحّول فيها الرواية 

اأحيانًا اإىل خطاب طقو�صي وميتافيزيقي ملغز. 

التحرير يدّق يف  يبداأ رنني جر�ص هاتف رئي�ص  الرواية عندما  تبداأ 
ر ال�صحفي وتنتهي برنني هذا اجلر�ص، مما يجعل الرواية تكت�صب  غرفة املحرِّ
حتديداً  االأخري  �صطرها  ويف  النهاية،  يف  فالرواية  دائريّة.  �رسدية  بنية  طابع 
ت�صري اإىل توا�صل رنني جر�ص الهاتف: » وراأيتني حملِّقًا �صاعداً و اأنا اأخرتق 

عوامل وجماالت.. بينما ظّل اجلر�ص يرّن رنينًا متوا�صاًل« )�ص118(.
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االوىل من  اال�صتهاللية  للجملة  ا�صتمرار  اخلتامية هي  اجلملة  وهذه 
الرواية:

»بداأ االأمر حني رّن هاتف غرفتي رنينًا متوا�صاًل، وكنت من�صغاًل يف 
االإطاحة بجدوى العبور اإىل ال�صفة الثانية للعقل« )�ص6(.

افرتا�صية تخييلية  البطل برحلة  يقوم  التحرير  لطلب رئي�ص  وتنفيذاً 
يف الزمان واملكان تاأخذه اإىل جماهل العقل والوعي والكون واىل م�صالك 
عرفانية غام�صة يف الزمكان، وكاأّنه يتماهى مع اأبي حامد الغزايل »بالنهو�ص 
اإىل ني�صابور« )�ص5(، كما جاء يف املقتب�ص الذي مّهد به املوؤلِّف لروايته 
من الفيل�صوف االإ�صالمي اأبي حامد الغزايل، وهذا الن�ص املقتب�ص يعّد بحدِّ 
اقتبا�ص  من  الن�ص  هذا  ية  اأهمِّ تكمن  كما  دالة،  و  م�صيئة  ية  ن�صّ عتبة  ذاته 
ني�صابور«.  »�صحراء  اأي  روايته،  لعنوان   – التنا�ّص  طريق  –عن  املوؤّلف 
واإذا ما كان هذا املكان – ني�صابور- بالن�صبة للغزايل ي�صلح للتاأمل والعزلة 
والوحدة، فاإن هذا هو ما �صوف ي�صري اليه الراوي. وتنحو الرواية منحى 
يها للكتابة ال�صحفية عن مرقد  ميتا�رسديًا وا�صحًا، وذلك من خالل ت�صدِّ
اجلبلي والقيام بعملية بحث يف املكتبات وامل�صادر عّما يعني على ا�صتكمال 
خالل  من  امليتا-�رسدية  ال�صفة  ترت�صخ  كما  ف،  املت�صوِّ الويل  هذا  �صورة 
اعتماد خمطوطة تلّقاها البطل من رجل �صيخ دعاه اإىل قراءتها جّيداً وفتح 
عنوان  حتمل  وكانت  )�ص26(.  ال�رسية«  اأبوابها  و  ورموزها  »مغاليقها 
»املخطوطة امللكوتية« والتي ت�صغل الف�صل الثاين من الرواية وتر�صده اإىل 
الطريق ال�صالك اإىل »احلانة« – اأي حانة االبدية، التي ينتهي عندها البحث 

وت�صغل الف�صل ال�صابع واالأخري من الرواية. 

وتّتخذ الرواية خالل ذلك �صفة »بنية البحث عن الغائب«، وهي 
ـُرّحلة عن �رسد الق�ص�ص البولي�صي من خالل الك�صف عن �رّس  بنية متوترة وم
جمهول اأو عن غائب اأو خمطوطة، وهو منحى وجدنا له مماثالت يف الرواية 
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لباولو  و»اخليميائي«  براون،  لدان  دافن�صي«  »�صفرة  رواية  منها  العاملية 
العزلة« لغابرييل غار�صيا ماركيز و»ا�صم الوردة«  كويلو  و »مائة عام من 
اإيكو و»البحث عن وليد م�صعود« جلربا ابراهيم جربا يف الرواية  المربتو 

العربية، وغري ذلك كثري. 

يف هذه الرواية يهيمن �رسد الراوي / البطل بو�صفه �صوتًا مونولوغيًا، 
وتكاد تغيب االاأ�صوات احلوارية والتعّددية )البوليفونية(، وتتحّول الرواية 
اإىل مونولوغ طويل مروي ب�صمري املتكلِّم االأوتوبيوغرايف الذي مينح ال�رسد 
املعاين، كما  من  معنى  باأّي  وثائقية  لي�صت  الرواية  لكّن  وثوقية و�صدقية. 
اإّنها لي�صت �صرية ذاتية للموؤلِّف، بل هي تاأليف ميتا�رسدي ال يخلو من �صنعة 

ومكر وت�صميم. 

ي�صعرنا  الذي  للبطل  بالن�صبة  حياة  جتربة  هي  املعنى  بهذا  والرواية 
ي�صعر  متميِّزاً، ولذا فهو  اإجنازاً  ق  اأن يحقِّ االأربعني من دون  باأنه قد جاوز 
ره  باأزمة روحية عميقة �صّلت ن�صاطه العملي وجعلت رئي�ص التحرير يحذِّ
من اجلمود والالمباالة. وتاأتي هذه التجربة التخييلية لكي تنقذه من حالة 
ال�صطح  التي ظلَّت غاط�صة حتت  القوى الالواعية  ز فيه  اجلمود هذه وحتفِّ
ال�صاكن لتنفجر يف �صل�صلة من املكابدات و الفتوحات ال�صوفّية والوجدانية 
فيها  ف  تتك�صَّ املعرفة  من  حمدودة  ال  تخوم  اإىل  به  ت�صل  التي  والعرفانية 
الزمان  التخّيلية عرب  الرحلة  نعّد هذه  اأن  اأمامه. وميكن  واالأ�رسار  احلجب 
وجد  مثلما  متامًا  امل�صتفحلة  اأزمته  من  للبطل  روحي  مالذ  مبثابة  واملكان 
يف  ومالذه  �صالته  »ال�صحاذ«  حمفوظ  جنيب  رواية  بطل  احلمزاوي   عمر 
الوقت، وطريقًا  لبع�ص  والطماأنينة  الراحة  منحته  التي  امليتافيزيقية  العوامل 
بنظرية  قبلنا  املعّقدة. واذا ما  اليومّية  املادية واإ�صكاالتها  للهرب من احلياة 
)اأبو  �صيا�صي يف �صجن  الرواية وهو �صجني  املوؤلِّف كان قد كتب هذه  اأّن 
فاإّنها   ،2000 العام  ال�صابق  الدكتاتوري  النظام  زمن  يف  ببغداد  غريب( 
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ت�صبح واحلالة هذه و�صيلة روحية للهرب من جدران ال�صجن واالنفالت 
تن�صيه  �صوفية  روحّية  �صموات  يف  والتحليق  والك�صف  الروؤيا  عوامل  يف 

ق�صوة اأيام ال�صجن الرهيبة وعذاباتها.

الروائية.  التجربة  وت�صغل »املخطوطة امللكوتية« مكانة خا�صة يف 
املتمحور حول  امليتا-�رسدي  املبنى  مالمح  من  ملمحًا  كونها  عن  فف�صاًل 
والعربية،  العراقية  الرواية  يف  مماثلة  جتارب  له  وجدنا  والذي  املخطوطة، 
الف�صول  يف  الرواية  تتَّخذه  �صوف  الذي  الالحق  امل�صار  اإىل  توؤ�رسِّ  فهي 
اإىل  اإ�صارتها  ال�رسدي، وخا�صة يف  اال�صتباق  من  لون  اإىل  فتتحّول  التالية، 
»حانة االأبدية«، وهي املحّطة االأخرية من هذه ال�صياحة الروحية التخييلية 

االفرتا�صية والتي ينفتح عليها الف�صل الثاين من الرواية. 

تراثية، وطق�صّية  بلغة عرفانية،  امللكوتية«  »املخطوطة  لقد �صيغت 
يف  نظائر  لها  جند  التي  ــزارات  وامل واالأدعية  االأوراد  بخطابات  �صبيهة 
فة اأمثال اإبن عربي  »مفاتيح اجلنان« و»ال�صحيفة ال�صجادية« وكتب املت�صوِّ
والنفري واحلاّلج. وينطوي منت املخطوطة على حبكة فرعية تدور حول 
ا�صت�صهاد االأ�رسف بعد مقتل اأبيه و ابن عمه اأبي عبد اهلل بن حممد)�ص28(، 
وهي حبكة فرعّية مل اأجد لها �صلة مو�صوعية قويّة بالتجربة الروائية ذاتها 
ل وعي البطل، وكان باالإمكان حذفها اأو ا�صتبدالها بثانية ت�صّب يف  وت�صكِّ

�صياق التجربة الذاتية لل�صخ�صّية املركزية يف الرواية. 

املخطوطات  من  اآخــر  عدد  على  تنطوي  ذاتها  واملخطوطة      
وال�صحائف التي بدورها حتفل باالأدعية واالأوراد واالبتهاالت التي تغرق 
لغة ال�رسد الروائي مبناخ م�رسف من اخلطابات العرفانية تبعدها اإىل حد ما 

عن �صالة ال�رسد الروائي و متا�صكه. 

وما اأن ينهي البطل قراءة ال�صحيفة اأو املخطوطة امللكوتية حتى يجد 
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اأّي ع�صو  بال  متال�صيًا »كن�صمة هواء  نف�صه  عليه ووجد  اأغمي  نف�صه وقد 
الروحي  املناخ  وهذا  )�ص0)(.  من جوارحي«  اأو جارحة  اأع�صائي  من 
هو الذي �صوف ميهد لل�صياحات الروحية واالثريية التي ميّر بها البطل يف 
املو�صوم  الثالث  الف�صل  يك�صف  اإْذ  االأبدية«.  »حانة  اإىل  و�صواًل  �صياحته 
»ال�صفر اإىل برزخ اخللق« عن جتربة روحّية عميقة تتطّهر فيها النفو�ص من 
التكويني يعتمد  االج�صاد من خالل م�صهد تخيلي و�صويف لعملية اخللق 
الكون  والدة  حيث  �ص  املقدَّ الكتاب  يف  يوحنا«  »روؤيا  اإىل  كبري  حد  اإىل 
وهذا  الكون.  رحم  من  االإن�صان  الراوي  والدة  وبالتايل  خم�صة  باأقمار 
عرب  �صاملة  اإن�صانية  طق�صّية  وبروح  مكثَّفة،  �صعرية  بلغة  مكتوب  الف�صل 

التب�صري بدين اإ�صاين �صامل:

» يا اأتباعي. . 

�صاأفتح االآن كتابي با�صم اهلل 

واأقراأ كلمات القراآن، االإجنيل و�صيئًا من التوراة والزبور. «)�ص7)(. 

ويبدو هذا الف�صل ال�صاعري اأكرث الت�صاقًا بالتجربة الروحية للراوي 
د هذا  الأّنه جزء من هذا الطق�ص التكويني )من �صفر التكوين(، حيث ميهِّ
الف�صل اإىل الف�صل الرابع »م�صهد الوجود« الذي ي�صتهّل مبقطع من »ابن 
ال�صوفية  والتحليقات  الروحية  الريا�صة  من  بنفحات  يت�رسبل  عربي« 
املقد�ص. واذا ما كان  الكتاب  ل�صليمان من  تندمج ب�صعرية ن�صيد االأن�صاد 
الف�صل الثالث ميثِّل روؤيا خللق الكون فاإنَّ الف�صل الرابع هذا فهو روؤيا خللق 
بلمحة  الوجود  اإىل  اخللق  يهبط من »هيويل  ذاته حيث  الراوي  االإن�صان/ 
الوجود  جحيم  اإىل  املقذوف  البطل  مكابدة  وتزداد  )�ص55(.  واحدة« 
د  االأر�صي حيث يقاد اإىل م�صّح عقلي بتهمة الف�صام، وهي جتربة قا�صية متهِّ

له ال�صبيل لتحوٍُّل جديد ولعبور برزخ اآخر:
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فال�صتارة  اآخر،  برزخًا  ولعبوري  اجلديد  لتحّويل  م�صتعد  االآن  »اأنا 
اإىل  م�صتمر  واحل�صور  الوجود  وم�صهد  ال�صماء  كبد  مفتوحة يف  زالت  ما 
د هذا الف�صل لتحّول جديد يك�صف عنه الف�صل  االأبد« )�ص70(. وبذا ميهِّ
»غائ�صًا  نف�صه  البطل  يجد  حيث  ال�صعاليك«  بـ»خان  املو�صوم  اخلام�ص 
الغافية«)�ص72(.  اخلليقة  عز  يف  املظلم  احلجاب  ذلك  الغمر،  قلب  يف 
االأر�ص  اإىل  يعود  الفلواتّية«  »جتواالته  من  بالتعب  البطل  اأح�ّص  اأْن  وبعد 
اإىل  ما  �صخ�ص  يقوده  حيث  النا�ص،  ووجــوه  واملدينة  وال�صوارع  ثانية 
فني، ومنهم »�صيخ  »خان ال�صعاليك« فيلتقي بعدد من ال�صحاذين واملت�صوِّ
ى  يتلقَّ حيث  اأ�صود،  �صبّي  يحر�صها  مغلقة  غرفة  يف  يقيم  الذي  الرواق«، 
�صل�صلة من الو�صايا الروحية الذهبية: »اإحذر من م�صامرة اخللق، و احذر 

من االأ�صواء الكا�صفة و الظهور الكثري« )�ص)8(. 

ر اأن يخرتق  وبعد اأن ينهل البطل املزيد من املعرفة واال�صتب�صار، يقرِّ
برازخ جديدة » لذلك قررت اأن اأخرتق برازخي واأغادر هذا املكان الأ�صل 

اإىل بغيتي بعد طول عذاباتي وغياهبي. « )�ص87(. 

وهكذا يوا�صل الراوي/ البطل رحلته يف البحث عن »خان االأبدية«  
وكاأّنه مثل اأبطال الروائي الليبي ابراهيم الكوين يف بحثهم الالجمدي عن 
ه بها اأحد ال�صيوخ  مدينة )واو( ال�صحراوية ليكت�صفوا يف النهاية حقيقة تفوَّ
عندما قال وهو ي�صري اإىل �صدره: » مدينة واو ت�صكن هنا يف �صدورنا«. 
»م�صكاة  بـ  املو�صوم  ال�صاد�ص  الف�صل  اإ�صتغرقه  الذي  هذاالبحث  ويقوده 
النار« اإىل االإح�صا�ص- رمّبا مثل اأبطال ابراهيم الكوين متامًا: اإّن »احلانة ما 

كانت بعيدة علّي اأبداً، اإال اأّنني كنت اأنا البعيد عنها« )�ص90(. 

اتهامه زورا  بعد  ال�صجن  يوَدع  البطل مبحنة جديدة عندما  وُيبتلى 
يكت�صف  )�ــص)9-95(، حيث  يديه  بني  فمات  اإنقاذه  اأراد  رجل  بقتل 
ال�صجني  �صيخه  عن  اجلبلي  ال�صيخ  رواها  حكاية  �صجنه  طوامري  داخل 
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»وكيف ا�صتطاع اأن يحتمي بعزلته عن النا�ص ويدخل يف ظلمته التي قاده 
ر اأن يحتمي  �صلمها اإىل ف�صح امللكوت وجناته الو�صيئة« )�ص96( ولذا يقرِّ

بكّل ذلك باأْن يدخل طامورته اخلا�صة االأليفة:

اأنا  االآن، و اأّي مكان ي�صعني يا ربي«  اأين   » لوال هذه الطامورة  
)�ص97(. 

بلقاء  الروحية الربزخية  الرحلة  الف�صل يف هذه  البطل هذا  ويختتم 
�صيخه ينتظره خارج البوابة ليخربه باأّنه اأ�صبح حراً واأّن الطريق اإىل احلانة 

يف متناول يده:

»اإذهب االآن اإىل مبتغاك، فاحلانة قريبة من روحك تنتظر قدومك« 
)�ص101(. 

من  ال�صابع  الف�صل  يقرتب يف  نف�صه  الراوي   / البطل  يجد  وهكذا 
الفردو�ص  كناية عن  تكون  اأن  تكاد  االأخري، وهي  مبتغاه  االأبدية«  »حانة 
�صة، خا�صة واأّنه وجد نف�صه حماطًا بو�صايا �صيخه  املوعود يف الكتب املقدَّ
اإىل  نزوله  قبل  اآدم  واجهت  التي  ذاتها  التحذيرات  كاأّنها  و  وحتذيراته 

االأر�ص:

»اإياك. . ومداعبة التفاحة الأنها �صتقودك اإىل الغواية« )�ص101(.

وكان ي�صري وثمة هاتف يخربه:

»اأ�رسع قبل اأن تغلق احلانة اأبوابها« )�ص102(. 

ومل يكن ي�صرياً الو�صول اإىل احلانة التي اأخفق الكثريون يف الو�صول 
يتطّهر من كّل �صئ، وب�صكل خا�ص عامله االأر�صي  اأن  اإليها، لكّنه حاول 
اًل اإىل رماد  وعمله يف ال�صحيفة: »لقد تهاوى عاملي القدمي واحرتق متحوِّ
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تذروه الرياح... لقد كنت يف عامل العدم وها اأنا اأولد تواً يف عاملي اجلديد« 
)�ص107(.

اجلميلة  الفتاة  تلك  التفاح واىل  �صجرة  اإىل  امل�صني  البحث  ويقوده 
التي قادته اإىل بيتها ومن ثم اإىل تلك القرية ال�صغرية حيث يلتقي بعامل �رسي 

يتعّرف فيه اإىل حممود املجنون الذي يقول له:

تب�رس  االآن  اأنت  عينك،  وفتحت  روحك،  غ�صلت  قد  اأنت  »ها 
مقامًا. «)�ص115( وها هو اأخرياً لي�صعر باأنه قد و�صل اإىل مبتغاه في�رسخ 

باأعلى �صوته:

»اآه.. اإنها هي.. هي ذي اأخرياً اأملي وحمّط رحلتي« )�ص116(.

ب به ويدعوه للدخول اإىل احلانة: ويجد اأخرياً َمْن يرحِّ

احلانة  �صتغلق  بانتظارك  فارغ  مكان  ثمة  و�صلت،  لقد  اقرتب   «
اأبوابها بعد اأن تدخل. )�ص117(

وبعد اأن يعبَّ من الكوؤو�ص، يجد نف�صه مبواجهة َمْن حلم بلقياهم 
متهم �صيخه اجلبلي، ب�صحبة �صيخ  من االأولياء، واالأتقياء واملريدين ويف مقدِّ
يروح  وهكذا  امللكوتية،  ال�صحيفة  اأ�صحاب  و  املجنون  وحممود  الرواق 

يحلق عاليًا:

رنني  بني  وجمــاالت  عوامل  اأخــرتق  اأنا  و  �صاعداً  حملِّقًا  »وراأيتني 
الكوؤو�ص ون�صيج الندامى وتوا�صج االأحلان. كنت اأخرتق حجبي وبرازخي 
رنينًا  يرّن  اجلر�ص  ظلَّ  بينما  رياح،  اأو  اأجنحة  بال  هناك  اأطرياىل  واأطري، 
الذي  هو  االأر�صي  الواقع  �صوت  فاإنَّ  وهكذا  )�ص107(  متوا�صاًل...« 
ينت�صل الراوي /البطل من رحالته امللكوتية ليعود اإىل اأر�ص الواقع بعد اأن 
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قام بهذه ال�صياحة الروحية الريا�صية االفرتا�صية التي منحته، على امل�صتوى 
ال�صخ�صي، الفر�صة لالنفال ت بعيداً عن �صجنه االأر�صي احلقيقي. 

رواية حميد املختار »�صحراء ني�صابور« مغامرة روائية فريدة وغري 
القا�ّص  ن�صو�ص  ببع�ص  فقط  تقارن  اأْن  ميكن  العراقية  الرواية  يف  م�صبوقة 
زينب«  و»عيون  زينب«  »جمنون  خا�ص  وب�صكل  االأخرية  الالمي  جمعة 

ال�صادرتني العام 2010. 
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بني لغة املوروث ال�صفاهي ولغة ال�رسد احلديث

ف�صول  بن�رس  جميد   جهاد  ال�صبعيني  والروائي   القا�ص  بداأ  عندما 
روايته –قيد الدرا�صة- »حكايات دومة اجلندل«)1( يف املدة بني 1988-
بعد  العربية  الق�ص�صية  التجارب  م�صار  بتفّح�ص   منهمكا  كنت   199(
انتهاء احلرب العراقية االإيرانية  التي اأ�صعلها النظام  الدكتاتوري اآنذاك. وقد 
الق�صا�صني  متّثلها جتارب  التي  اجلديدة  الق�ص�صية   الكتابات  اأّن  الحظت 
حممد خ�صري  وحممود جنداري واأحمد خلف وجهاد  جميد وجليل القي�صي   
الق�ّص  يف  جديد   جتريبي  ملمح  ظهور  اإىل  ت�صري  وغريهم  جميد  ونعمان 
رنا مبوجة التجريب الق�ص�صي يف ال�صتينات لكنها متتلك نكهة  العراقي  يذكِّ
اه كان ميثِّل  جديدة اأكرث عقالنية  وتوازنًا وتركيزاً. ومن اجللي اأّن هذا االجتِّ
لتربير حروبه  اآنذاك  الدكتاتوري  النظام  الذي كّر�صه  رف�صًا الأدب احلرب 
العدوانية. وقد و�صعت  جتربة القا�ص جهاد جميد هذه يف »حكايات دومة 
اجلندل«  �صمن هذا االإطار التجريبي  واحلداثي اجلديد ومل اأدرْج روايته 
اأدرْج  روايته اجلديدة  اأّنني مل  املبكرة »اله�صيم« �صمن هذا االجتاه، كما 

»حتت �صماء داكنة«  �صمن هذا املنظور. 

دم�صق  والــنــ�ــرس،  للطباعة  ــد  رن الروائية"،  "االأعمال   ، ،جــهــاد  جميد   )1(
)ط2(2010،�ص9-5)1. 
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مات  والقوا�صم امل�صرتكة  وقد  �صّخ�صت يف حينها  جمموعة  من املقوِّ
لهذه الكتابات ال�رسدية اجلديدة يف كتابي النقدي »ال�صوت االآخر«، منها 
لغة  خللق  وال�صعي  واملــوروث،  واالأ�صطورة  التاريخ  با�صتلهام   االهتمام 
واالهتمام  احلديثة،  الق�ص�صية  واللغة  املوروث   لغة  بني  تزاوج   ق�ص�صية 
باحلكاية تاأّثراً بتجارب بورخ�ص وماركيز، واملزج بني الفانتازيا والواقعية 
اقرتابا من جتليات الواقعية ال�صحرية)1(. لقد اأّكد  القا�ص جهاد جميد انه كان 
ًا  قا�صّ بو�صفه  اأجنز  اأْن  بعد  واهميته وخا�صة  الكتابة  التحول يف  هذا  يعي 
�صبعينيًا منجزاً ق�ص�صيًا  طيِّبًا متّثل يف ثالث جماميع ق�ص�صية ورواية واحدة 

هي »اله�صيم« التي �صدرت العام )197 يف بغداد. 

الواعد  املنحى  هذا  �صمن  لتندرج  اجلديدة  روايته  جاءت  ولذا 
الذي مييل اإىل اإعادة ا�صتح�صار املا�صي بروؤيا حديثة. وهذا ما وفق القا�ص 
املو�صوم  ا�صتهالله  يف  �صخ�صّيًا  اأ�رّسه  وما  هذه  روايته  يف  حتقيقه  يف  جميد 
اللغة  الدمج بني  التجربة  اأّنه يحاول يف هذه  فيه  بـ»اإ�صارات« والذي بنيَّ 
الروائية  اللغة  وبني  والق�رس  التكثيف  اإىل  امليالة  مبوا�صفاتها  الق�ص�صية 
�رسدية  تطويرها وتوحيد ها يف وحدات  و  االأحداث  تنمية  اإىل  متيل  التي 
مرتابطة)2(. وقد الحظنا يف وقت مبكٍر اأي�صًا اأّن هذه الرواية تك�صف عن 
املخطوطات  من  على جمموعة  االعتماد  من خالل  ميتا–�رسدي))(  منحى 
حول  متمحور  متكامل  ي  ن�صِّ منت  لتكوين  ال�صفاهية  واملرويات  نة  املدوَّ
مدينة »دومة اجلندل »التي اأ�صبحت هدفًا مركزيًّا لبحث احلفيد عن تلك 
املدينة اخليالّية اعتماداً على مرويات وخمطوطات جديدة. وقد مال الروائي 

دار  االأدبي"،  للخطاب  احلواري  اجلوهر  االآخر:  "ال�صوت  فا�صل،  ثامر،   )1(
ال�صوؤون الثقافية ، وزارة الثقافة بغداد ، 1992 �ص )9 -98. 

جميد ،جهاد ، "االأعمال الروائية "، �ص7.   )2(
ثامر ،فا�صل ، جريدة "امليزان" العدد )66(، )2005/7/2، بغداد.   )((
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اإىل ن�صج لغة روائّية خا�صة متزج بني لغة املروّيات ال�صفاهية العربّية القدمية 
املو�صيقّية  اآالتهم  على  ال�صعبّيون  احلكائون  يرويها  التي  تلك  وخا�صة   –
ال�رسدية  اللغة  وبني  العاّمة،  واالأماكن  امل�صافات  و  املقاهي  يف   – البدائية 
احلديثة  املّيالة اإىل الرتكيز وال�صالدة وجتّنب اال�صتطراد والغنائية  وال�صعرية  
فة . وتنحو لغة احلكي اأحيانا اإىل لون من ال�رسد ال�صفاهي مبا فيه من  املتطرِّ
الداخلي:  اجلر�ص  فاعلية  على  واعتماد  الكهان  ب�صجع  رنا  تذكِّ اأ�صجاع 
حمنتي،  بعد  وهداأتي  �صالتي،  بل  جدي،  �صالة  اجلندل،  دومة  ذي  »هي 
وهدايتي بعد ثورتي، و�صكينتي بعد ثورتي«)1( بل جند بع�ص الفقرات التي 
اأنا واياه، نحن العا�صقني، لكم  تقلِّد اخلطاب القراآين الكرمي »اإنها رحلتنا 
اأن توؤمنوا اأو ال توؤمنون، ولنا اأن نوؤمن مبا ال توؤمنون«)2( لقد الحظت اأّن 
متلّقني  اإىل  الراوي  »اأنا«  من  ه  املوجَّ ال�رسدي  اخلطاب  �صفة  يّتخذ  ال�رسد 
دومة  مدينة  وجود  حول  �صكوكهم  ــة  واإزال اإقناعهم  بق�صد  افرتا�صيني 
اجلندل. وبذا فقد حتّول اخلطاب ال�رسدي اإىل مرافعة ق�صائية اأمام ح�صد من 
بحث  رواية  اجلندل« هي  دومة  رواية »حكايات  االفرتا�صيني.  املحلفني 
املركزي،  الرواية وراويها  املجهول، حيث يحاول احلفيد وهو بطل  عن 
بها جده عن مدينة  قام  التي  البحث  املونولوغي، ال�صتكمال مهمة  ورمبا 
اأنَّها جمّرد خرافة،  االأ�صالف االفرتا�صية »دومة اجلندل« التي يعتقد النا�ص 
ال اأ�صا�ص لها على اأر�ص الواقع، كما ك�صف لنا ا�صتهالل الرواية الذي قّدمه 
لنا راوي الرواية وبطلها عرب توظيف �صمري املتكلِّم االأوتوبيوغرايف: »�صها 
جّد اأبي مرة، فانقطع عن الدنيا، وحني عاد اإليها حّدث النا�ص عن مدينة 
يجهلونها.. رمبا هي حتت املاء، رمبا هي يف ال�صماء، رمبا هي حتت االأر�ص، 

جميد ، جهاد ،"االعمال  الروائية " ،105.   )1(
امل�صدر ال�صابق ،129 -0)1 .   )2(
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وا عنه قائلني: خرافة«)1( ويبدو لنا احلفيد البطل يف �صعيه للك�صف  فانف�صّ
اإبراهيم  الليبي  الروائي  اأبطال  عن وجود »دومة اجلندل« قريبًا من بحث 
وحلمية  فا�صلة  مدينة  متثِّل  التي  ال�صحراوية  »واو«  مدينة  عن  الكوين 
االإن�صاين   البحث  قرين  اأي�صًا  والرفاهية، وهو  واحلرية  العدالة  فيها  تتحّقق 
عن مدن فا�صلة منهامدينة،دملون،الرتاثية العراقية واليوتوبيا لتوما�ص مور، 
وغريهما، وهي ثيمة تناولها عدد غري قليل من الروائيِّني العرب والعراقيني 
نذكر منهم القا�ّص والروائي حنون جميد يف روايته »املنعطف« التي كان 
ولكي  »�رسمارا«.  ا�صمها  فا�صلة  حلمية  مدينة  عن  فيها  يبحثون  اأبطالها 
ه عن دومة اجلندل نراه يجمع  يثبت احلفيد الأبناء مدينته �صدق حديث جدِّ
م�صادر  على  اعتمادا  ووّثقها جده  التي جمعها  والقرائن  والوئاثق  االأدّلة 
ال�صخ�صية من خالل زيارته  تراثية موثَّقة ف�صاًل عن اعتمادها على اخلربة 
االفرتا�صية لتلك املدينة احللمية. ولكي يدعم احلفيد دفاعه هذا عن روؤيا 
يف  اجلّد  اإليها  ا�صتند  التي  الرتاثية  واملراجع  امل�صادر  اأ�صماء  ُيدرج  جده 
مة ميتا–�رسدية قويّة  �صِ الرواية  الروائي ذاته مانحًا  ا�صتق�صاءاته �صمن املنت 
جعلها تتمّيز عن اأعماله الق�ص�صّية والروائية وتنتظم اإىل منحى ميتا�رسدي 
راح يتعّزز بو�صوح يف الكتابات الروائية العراقية  والعربية احلديثة خالل 
�صنفًا،  بها  بوَّ الفهار�ص  ذي  »هي  اأخ�ّص  ب�صكل  االأخرية  الثالثة  العقود 

ورّتبها حرفًا حرفًا: اأ.فهر�صت االأعالم، ب.فهر�صت املراجع .....«)2(.

     ولكي يربهن احلفيد على وجود »دومة اجلنل« ال يكتفي بتقدمي 
مرويات اجلّد ووثائقه وم�صاهداته، بل يقوم برحلة مماثلة لرحلة اجلّد يدخل 
فيها –تخيليًا طبعًا – اإىل تلك املدينة ويزور ميادينها و�صوارعها ومقاهيها 

امل�صدر ال�صابق،�ص9.   )1(
امل�صدر ال�صابق  ،�ص9)1.   )2(
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وي�صغى اإىل حكايات ومرويات �صيوخها  وحكواتييها، ليعود بذخرية حية 
اأبناء مدينته بوجود مدينة »دومة اجلندل«  يقنع  اأن  بها  و�صخ�صية  حاول 
تلك. ومع اأّن �رسد البطل عرب االأنا هو ال�رسد املهيمن، اإاّل اأّن الرواية ت�صّج 
اجلد  مرويات  منها  اأخرى  ل�صخ�صيات  و�صهادات  وحكايات  مبرويات 
واملقتب�صات  الن�صو�ص  تعّد  كما  زارها.  اجلندل:التي  دومة  مدينة  وابناء 
التاريخية والرتاثية مبثابة اأ�صوات �رسدية وثائقية تدعم املبنى امليتا�رسدي يف 
الفا�صلة من  بناء مدينته  اإعادة  اإىل حدٍّ كبري يف  الروائي  وّفق  لقد  الرواية. 
العدم، حتى كدنا نراها بالعني املجّردة ونلم�صها مل�ص اليد، وبذا منح هذه 
الزمن اجلارف  تيار  بتعبري بول ريكور ووقف �صد  املدينة »هوية �رسدية« 

الذي يجرف كّل �صئ اإىل بئر الن�صيان والعدم. 

واإذا ما اعتمدنا على تواريخ ن�رس ف�صول الرواية بني عامي 1988 
لنا ان نتجاهل  اأّي يف ظلِّ نظام �صمويل قامع-فنحن ال ميكن  و)199- 
اإ�صقاط  عن  ث  تتحدَّ فالرواية  للرواية.  ال�صيا�صية  والداللية  الرمزية  القيمة 
ترتبط  غريبة  نبوءة  وثمة  ،بل  واالإرهــاب  بالعنف  ال�صعب  حكم  طاغية 
بالنهاية الفعلية لدكتاتور املرحلة ال�صابقة. اإذ ينتهي اأحد الطغاة على اأيدي 
املواطنني �رسبا باالأحذية والنعل. »قّرر االأزرق اأن ينادي املنادي باأن يخرج 
النا�ص يف اليوم التايل اإىل �صاحتها املركزية واأن يجلب كّل واحد منهم نعاًل 

عتيقًا لي�صفع به ال�رسابي االأخري«)1(.

     كما تنطوي ال�صعارات التي كانت تنت�رس يف  �صوارع املدينة على 
تنّم عن توق للحرية ورف�ص لال�صتبداد واعرتاف  قيم واأهداف دميقراطية 
ها  بحق االآخر يف االختالف ،وهي �صعارات قد يعرت�ص البع�ص على زجِّ

امل�صدر ال�صابق ،�ص29.   )1(
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تقدمي  بق�صد  اإقحامها  ميثِّل  ،ورمّبا  احلديث  الع�رس  وليدة  الأّنها  الرواية  يف 
�صكل من اأ�صكال االحتجاج على النظام اال�صتبدادي ال�صائد اآنذاك. ومن 

تلك ال�صعارات:  -كما لنا عقيدة ، لغرينا مثلها. 

   - كما لنا اإرادة لغرينا مثلها. 

   - فليكن ال�صالم لنا جميعا. 

   - وهل بنينا بيتًا يدوم اإىل االأبد؟)1(.

   - وهل ختمنا عقداً يدوم اإىل االأبد؟«)2(.

ل ب�صورة غري مبا�رسة  موقفًا معار�صًا ومتحدّيًا  وبذا  فالرواية ت�صجَّ
لنظام �صمويل ال يوؤمن باحلرية الفكرية  وال بال�صالم ويعتقد واهمًا اأّنه متاأبِّد  

ووغري قابل للزوال والتغيري. 

رواية »حكايات دومة اجلندل« هي رواية عن املا�صي، بقدر ما هي 
ال�رسد  حلظة  زمن  ،يف  احلا�رس  يف  متمو�صع  فالراوي  احلا�رس.  عن  رواية 
ال�رسد والذاكرة   الهاربة ،من خالل  املا�صي  اأطياف  ي�صتدرج  االآنية، وهو 
عا�صها  فا�صلة   عينية   مدينة  �صكل  يف  تتج�ّصد  لكي  التخييلية   واملعاينة  
ق املوؤلِّف هذه  اأ�صالفه، هي مدينة »دومة اجلندل« االفرتا�صية. ولكي يحقِّ
ال�رسد  من  لون  على  اعتمد  افرتا�صي،  وما�صي  حي،  ما�صي  بني  املوازنة 
الرتاثية   واملدّونات  والوثائق  ال�صفاهي  ال�رسد   لغة  بني  يــزاوج  الرتاثي  
املبعرثة يف بطون كتب ال�صرية من جهة  وبني لغة ال�رسد احلديث من جهة 
لة بتنا�صات �صعرية ووثائقية، قدمية  اأحيانًا متنقِّ اأخرى، ولذا بدت الرواية 

امل�صدر ال�صابق �ص)1.   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص)1.   )2(
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رنا  تذكِّ �صومرية  ومراٍث  يو�صف  و�صعدي  االأرموي   اأ�صعار  من  وحديثة، 
ح هذا الن�صيج   برثاء  ال�صومريِّني ملدينة جلجام�ص ولكّنها كّلها جاءت  لتو�صِّ

الف�صيف�صائي للرواية، برداء ينتمي اإىل اأفق ما بعد احلداثة. 
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الخرتاق امليتا �رسدي للفنطازيا

تثري رواية فا�صل العزاوي "االأ�صالف")1(، املطبوعة عام 2001 من 
ًا �رسدّيًا  قبل من�صورات اجلمل، ب�صبب اتكائها على املخطوطة، بو�صفها ن�صّ
الروايات  يف  املخطوطة  توظيف  بكيفية  تتعّلق  كبرية  اإ�صكالية  م�صتقاًل، 

والن�صو�ص امليتا-�رسديه يف الرواية العربية احلديثة. 

احلديثة  العربية  الروائية  االأعمال  للع�رسات من  فِمْن خالل فح�صنا 
ا�صتغال  وطرائق  اآليات  يف  كبرياً  تباينًا  وجدنا  املخطوطة  وّظفت  التي 
امليتا �رسدي للرواية. ففي بع�ص االأحيان ت�صّخ�ص  املبنى  املخطوطة داخل 
احلال يف  الرواية، كما هو  االأ�صا�ص يف  ال�رسدي  املنت  بو�صفها  املخطوطة 
رواية "ج�رس بنات يعقوب")2( للروائي ح�صن حميد، و"امراأة القارورة"))( 
ل�صليم مطر، واىل حدٍّ ما رواية فا�صل العزاوي قيد الدرا�صة "االأ�صالف". 
معه،  تتحّرك  االأ�صلي،  الروائي  للن�ّص  موازيًا  ًا  ن�صّ املخطوطة  تكون  وقد 
تت�صّظى  وقد  وا�صح.  �رسدي  تعالق  يف  وحبكاته،  اأحداثه  مع  وتتفاعل 

العزاوي، فا�صل "االأ�صالف" من�صورات اجلمل، اأملانيا، 2001.   )1(
 2002 دم�صق،  للطباعة  ال�صو�صن  دار  يعقوب"  بنات  "ج�رس  ح�صن  حميد،   )2(

)ط)(. 
مطر، �صليم )امراأة القارورة( .   )((
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املخطوطة داخل الرواية اأو تتحّول اأحيانًا اإىل ن�صخ غري مرئي اأو اإىل ن�ص 
داخل الن�ص، كما هو احلال يف معظم روايات ثالثية عبد اخلالق الركابي التي 
توظف خمطوطة ال�صيد نور، ومنها روايات "الراووق")1( و"قبل اأن يحلِّق 
البا�صق")2(  و"�صابع اأيام اخللق"))( اإىل حد ما رواية �صفر "�صفرال�رسمدية"))(. 
وقد تلعب املخطوطة دور احلا�صنة التاريخية املتعالقة مع احلدث الروائي 

كما هو احلال يف رواية "العمامة والقبعة")5( للراوئي �صنع اهلل اإبراهيم. 

"االأ�صالف" التي هي حمط  العزاوي  فا�صل  اإّن رواية  القول  وميكن 
املنت  املخطوطة  ل  ت�صكِّ حيث  بامتياز،  خمطوطة  رواية  هي  االآن  اهتمامنا 
�صمني  راٍو  قبل  من  تروى  التي  املقدمة  با�صتثناء  للروايه  االأ�صا�صي  الن�صي 
فيها  ث  يتحدَّ بـ)النا�رس(،  نف�صه  ي�صف  الذي  للموؤلِّف  الثانية  الذات  – اأو 
الراوي املقيم يف اأملانيا بعد هجرته من العراق واإقامته يف مدينة برلني كيف 
اأّنه تلّقى )مظروفًا كبرياً ذي لوٍن داكن ال�صفرة داخل �صندوقه الربيدي()6(، 
ليكت�صف الحقًا، بعد فتحه وقراءته، اأّنه يت�صّمن خمطوطة روائية قّدمها له 
اأن  النا�ص. وبعد  اأن يحجبها عن  اأو  ين�رسها  اأن  �صخ�ص �صبه جمهول رجاه 
مغمور  �صخ�ص  هو  املظروف  مر�صل  اأّن  يكت�صف  ذاكرته  الراوي  ينب�ص 

الركابي، عبد اخلالق "الراووق"، دار ال�صوؤون الثقافية، وزارة الثقافة 1986.   )1(
وزارة  الثقافية،  ال�صوؤون  دار  البا�صق"،  يحّلق  اأن  "قبل  اخلالق  عبد  الركابي،   )2(

الثقافة 1990. 
 2000 بريوت،  للن�رس،  بي�صان  اخللق"،  اأيام  "�صابع  اخلالق  عبد  الركابي،   )((

)ط2(. 
والن�رس،  للدرا�صات  العربية  املوؤ�ص�صة  ال�رسمدية(،  )�صفر  اخلالق  عبد  الركابي،   )((

بريوت، 2005)ط1(. 
اإبراهيم، �صنع اهلل )العمامة والقبعة( دار الن�رس العربي، القاهرة، 2008.   )5(

العزاوي، فا�صل )االأ�صالف( �ص7.   )6(
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اأ�صمه )عادل �صليم االأمري( كان مهوو�صًا بالقراءة عندما التقاه يف بغداد يف 
منت�صف �صتينات القرن الع�رسين واأّنه كان يزعم باأّنه قد تعّرف اإىل ال�صيطان 
مظروفه  يرفق  اأْن  حريته  من  زاد  وِمـّما  )دليلة(.  ا�صمها  اأمراه  مالك  واىل 
على  له  وتركها  ال�صيطان  له  كتبها  قد  الرواية  هذه  اأنَّ  فيها  يزعم  بر�صالة 
قه النا�ص اإذا ما و�صع ا�صم  املن�صدة، وخّوله اأن ين�رسها با�صمه، اإذ لن ي�صدِّ

ال�صيطان موؤلِّفًا لها. 

املوؤلِّف  به  مّهد  ــذي  ال التمهيد  هــذا  ق�رس  من  الرغم  وعلى   
�ص ملا  للمخطوطة، اإاّل اأّنه  ينطوي على تنّوع �رسدي مده�ص، وعلى ملخَّ
�صياأتي من اأحداث. فمن جهة هناك �رسد من الدرجة االأوىل يرويه الراوي 
جتربته  من  جوانب  ويتذّكر  برلني  يف  حياته  عن  فيه  ث  يتحدَّ ال�صمني- 
مر�صل  من  مر�صلة  ر�صالة �صغرية  مة  املقدِّ داخل هذه  العراق، كما جند  يف 
فيها  يك�صف  االأمري-  �صليم  عادل  اأي  )االأمري(-  با�صم  موّقعة  املظروف 
ة  عن اأ�رسار كتابة الرواية املرفقة)1(. وف�صاًل  عن ذلك تت�صّمن املقّدمة ق�صّ
ق�صرية)2( �صبق لالأمري ن�رسها يف بغداد تتحّدث عن نزول ال�صيطان ومرافقته 
بلد  �صاأن  الإ�صالح  ال�صماوي  املالك  من  باإيعاز  االأر�ص  اإىل  )دليلة(  املالك 
متخيَّل ا�صمه )العراق(، قال عنه املوؤلِّف يف )اإ�صارات ومالحظات( اأّنه بلد 
خيايل ا�صمه العراق وتعّر�ص اإىل املعاناة والتدمري واخلراب واللعنة )تدور 
اأحداث الرواية يف زمن متخّيل مفرت�ص، ميتلك منطقة اخلا�ص به لوقائعه 

خارج التاريخ وداخله، ويف  بلد خيايل هو االآخر ا�صمه العراق())(. 

ر الراوي يف النهاية اأْن ين�رس هذه املخطوطة/ الرواية من باب  ويقرِّ  

العزاوي، فا�صل )االأ�صالف( �ص 10-9.   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص )16-1.   )2(

امل�صدر ال�صابق �ص52).   )((
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الوفاء لذكرى �صديقه القدمي من دون اأن يعري اهتمامًا لهوية موؤلِّفها االأ�صلي 
)ال�صيطان اأو �صديقه( )عادل �صليم االأمري(. وهكذا يبداأ املنت الن�صي الرئي�ص 

ن من اأربعة اأجزاء معنونة بعناوين فرعية هي:  للرواية الذي يتكوَّ

1- امل�صافر وطريقه.

2- املوتى االأحياء.

)- زمن اأطول من االأبدية. 

)- العودة اإىل ما ال عودة اإليه. 

واأن  فنّية ومنهجّية، خا�صة  اإ�صكالّية  التمهيدي  الف�صل  ويثري هذا   
مبا�رسة  التمهيد  هذا  بعد  تبداأ  التي  الرواية  اأجزاء  �صمن  يدرجه  م  املوؤلِّف 
اأو  ال�صمني  الراوي  اكتفى  بينما  وطريقه(  )امل�صافر  املو�صوم  االأول  باجلزء 
)النا�رس(الذي  قناع  وراء  بالت�صرت  االكتفاء  )قناعه(  للموؤلِّف  الثانية  الذات 
وقع يف نهاية هذا الف�صل التمهيدي الذي يعّد من وجهة نظر الدرا�صات 
يه الناقد الفرن�صي جريار جينيت باال�صتهالل  ال�رسدية احلديثة جزءاً مما ي�صمِّ
ّية Paratext ت�صاعد القارئ يف توفري بع�ص  Preface والذي هو عتبة ن�صِّ

جند  وا�صتعمااًل  ــًا  دوران االأكرث  اال�صتهالالت  )ومن  القراءة.  موجهات 
اإعالن  خال�صة/  حا�صيه،  توطئة،  الديباجه،  التمهيد،  املدخل،  مة/  املقدِّ

للكتاب، عر�ص / تقدمي. . فاحتة/ ديباجة، خطبة الكتاب()1(. 

اال�صتهالل  اال�صتهالل:  من  نطني  بني  جينيت  جــريار  ومييِّز   
الواقعي، وهو الذي يكون فيه امل�صتهّل �صخ�صًا واقعيًا مثل كاتب العمل، 

بلعابد، عبد احلق، عتبات: جريار جينبيت من الن�ص اإىل املنا�ص، من�صورات   )1(
االختالف، اجلزائر، 2008، �ص112-)11. 
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وي�صّمى اال�صتهالل التاأليفي، وهناك اال�صتهالل التخّيلي وهو الذي تقوم به 
�صخ�صّية تخيلية ي�صند لها الكاتب و�صع اال�صتهالل)1(. 

ومن الوا�صح اأن  ا�صتهالل رواية)االأ�صالف( هو من نط اال�صتهالل 
كتابة  مبهمة  للقيام  ل�صخ�صية)النا�رس(  دوراً  املوؤلف  ي�صند  حيث  التخيلي، 
معطيات  �صل�صلة  بيان  منها  وظائف  عدة  اال�صتهالل  ويحقق  اال�صتهالل. 
اأولية يجب اأن ياأخذها القارئ باحل�صبان ل�صمان اإقامة ميثاق �رسدي م�صرتك 
بني املوؤلف والقارئ، كما يحقق مثل هذا اال�صتهالل عن�رس )ال�صدقية()2(، 
 Genesis وي�صهم يف الك�صف عن اأ�صول مرجعية الن�ص وتكوينه اأو تكونه
تاأليفه، وحتريره..  اأ�صل الكتاب، وظروف  حيث يتم )اأخبار القارئ عن 
رواية  ال�صتهالل  بالن�صبة  فعاًل  حتّقق  ما  وهو  تكونه())(،  مراحل  وعن 

)االأ�صالف( لفا�صل العزاوي. 

وبعد اأن ينجز ا�صتهالل الرواية ومقدمته التمهيدية تبداأ اأجزاء الرواية 
االأربعة التي ينفتح فيها ال�رسد من خالل توظيف �صمري الغيبة يقّدمه الراوي 
قلعة حجربة  يتحّدث عن  )قناعه( حيث  الثانية  املوؤلف  ذات  اأو  ال�صمني 
هائلة نكت�صف نحن القّراء العراقيني باأّنها قلعة كركوك م�صقط راأ�ص املوؤلِّف 
والذي �صبق له واأْن تناولها يف الكثري من اأعماله الروائية وال�صعرية ومنها 

روايته )اآخر املالئكة(.

)ال اأحد يعرف متامًا َمْن �صيّد تلك القلعة احلجرية الهائلة التي تنت�صب 
و�صط املدينة ومتى حدث ذلك. فقد كانت موجودة دائمًا هناك())( لكن 

امل�صدر ال�صابق، �ص116.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص120.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص121.   )((

العزاوي، فا�صل )االأ�صالف( �ص21.   )((
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بل  للمدينة،  العري�ص  البانورامي  االإطار  ر�صم  حدود  يف  يظّل  ال  ال�رسد 
من خالل  �صغرية  ونف�صية  واإن�صانية  مكانية  وجزيئات  تفا�صيل  اإىل  ينتقل 
الطابقني  ذي  االأبي�ص  البيت  ب�صاكنة  املتّيم  يا�صني  املجنون  غناء  مالحقة 
والتي هاجرت اإىل اأمريكا، وجلوئه اإىل االنتحار عند اكت�صافه وهمه، حيث 
�صيعته املدينة وبقية املجانني)1(. وتقرتب كامريا ال�رسد نحو داخل التجربة 
انهيار  ت�صديق  رف�ص  الذي  االأمري،  �صليم  عادل  الرئي�صي  وبطلها  الروائية 
اآنذاك، )وكان ما زال يف اخلام�صة ع�رسة  االأبي�ص وقّرر  البيت  وهم جنية 
اأو ال�صاد�صة ع�رسة من عمره اأن يجرِّب هو االآخر حّظه مع تلك اجلنية()2(. 
فيها  يلتقي  جديدة  وحلمية  غرائبية  جتربة  االأمري  �صليم  عادل  يبداأ  وهكذا 
داخل البيت االأبي�ص املهجور بثالث ن�صاء �صمطاوات يتحدثن عن اأوديب 
امللك االأعمى يف طيبة ويدعونه اإىل قراءة م�صتقبله وت�صليمه )كتاب حياته( 
لكن الفتاة املالك  تدخل مثل فرا�صة من ال�صباك وحتّذره من ا�صتالم الكتاب 
وتطرد اجلنِّيات، وتخربه اأّنه ما زال �صغرياً على حبِّها وعليه اأن يتعّلم بنف�صه 
�صارت  الكتب  كّل  الأّن  بنف�صك.  تكتبه  مل  كتاب  كّل  )اإن�َص  احلياة:  من 

عتيقة وممّلة())(.

وهكذا تبداأ رحلة عادل �صليم االأمري ال�صعبة يف احلياة التي قادته اأواًل 
اإىل بغداد ليلتحق بالدرا�صة يف الكلِّية حيث تعّرف قبيل �صفره اإىل اأربعة من 
الدراوي�ص ال�صوفيني غريبي االأطوار واالأقوال))(، والذين ا�صطحبهم معه 

يف رحلته بالقطار.

امل�صدر ال�صابق، �ص25-21.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص)2.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص 26.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص)).   )((
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وهكذا ت�صبح مدينة بغداد وهي املركز الفعلي – ورمبا االفرتا�صي 
اأي�صًا – الأحداث الرواية، حيث يتعّرف )االأمري( يف القطار اإىل �صخ�صني 
ني قّدما عر�صًا م�رسحيًا مثرياً يف كركوك اأحدهما قام بدور ال�صيطان  مهمَّ
وهو فّنان ميتلك غالريي خا�ص للفن يف �صارع الر�صيد ومرافقته التي مثَّلت 
البلد  اأحداث  يف  كبرياً  دوراً  �صتلعب  غام�صة  فنانة  وهي  )دليلة(،  دور 
ر )االأمري( اإرجاء درا�صته اجلامعية مف�صاًل العمل يف  ال�صيا�صية الحقًا. ويقرِّ
فه اإىل �رسائح اجتماعية عليا وواطئة  ال�صحافة التي متنحه جتارب هائلة وتعرِّ
حيث تدور حوادث فنطازية غريبة منها تقدمي عرو�ص ل�صريك ي�صمن نزع 
)دليلة(  وت�صطلع  فري�صته،  االأ�صد  ي�صادق  حيث  اجلميع  لدى  ال�رس  روح 
بدور الداعية اإىل هذه الفكرة التي تقود الحقًا اإىل تاأ�صي�ص جمهورية يوتوبية 
جديدة ت�صعى اإىل اإقامة مدينة فا�صلة. وقد قدمت االأحداث بطريقة �صاخرة 
وكاريكاتريية، وب�صكل خا�ص ظهور اجلرناالت االأربعة من عامل الن�صيان 
اإىل الواقع وهم يف الواقع مل يكونوا �صوى الدراوي�ص االأربعة الذين تعّرف 
اليهم االأمري يف كركوك حيث يطلب منه جمال ال�صاحر اأحد قادة احلكم 
هو  منه  �صيجعل  )اأّنه  اإىل  )االأمري(  وطماأنه  عنهم  رواية  يكتب  اأْن  اجلديد 
االآخر بطاًل يف روايته التي ا�صتهرت بني القّراء بعنوان )املوتى االأحياء( التي 

روى فيها ق�صة اأحداث تكاد تكون خيااًل لفرط واقعيتها()1(. 

وهذه ممار�صة ميتا �رسدية وا�صحة حيث جند رواية داخل الرواية، اإذ 
ي�صغل اجلزء الثاين منت رواية )املوتى االأحياء()2(. 

وحتفل الرواية باأ�رسار ووقائع يختلط فيها الواقعي بالغرائبي، والعام 
التي كانت تدور بني  الثقافية  للحوارات  اإْذ جند �صورة وثائقية  باخلا�ص، 

امل�صدر ال�صابق، �ص 151-150.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص )15-)22.   )2(
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في جيل ال�صتينات خا�صة من القرن املا�صي مع اإ�صارات وثائقية  اأدباء ومثقَّ
يت باأ�صمائها احلقيقّية اأحيانًا. وحفلت الرواية  ملقاٍه وبارات و�صوارع �صمِّ
رنا برواية املوؤلِّف الغرائبّية )اآخر املالئكة( التي  ب�صور فنطازية وغرائبّية تذكِّ

تقع اأحداثها يف كركوك اأي�صًا. 

وهذا املنحى لي�ص جديداً على املوؤلِّف الذي كان قد ا�صتهل م�صواره 
الروائي بكتابة رواية فيها الكثري من الفنطازيا والغرائبّية يف نهاية �صتينات 
اأربعة  من  اأكرث  مرَّ على طبعها  التي  املا�صي هي )خملوقات جميلة(  القرن 

عقود. 

ي�صتمد  االأمري  �صليم  عادل  املركزي  الرواية  بطل  اأن  القول  وميكن 
العزاوي،  فا�صل  املوؤلِّف  �صخ�صّية  من  وجتاربه  واأفعاله  مالحمه  من  الكثري 
الذي هو االآخر من مواليد مدينة كركوك، وكان قد اجته اإىل بغداد لدرا�صة 
يخلق  اأن  املوؤلِّف حاول  اأّن  مع  ال�صحافة،  ثم عمل يف  االإجنليزي  االأدب 
حالة مباعدة بني �صخ�صّيته الواقعّية، و�صخ�صّية اأبطاله وخا�صة )عادل �صليم 
االأمري(، وهي حالة معروفة يف اخلطاب الروائي تدخل �صمن باب العتبات 
ية التي ينفي فيها املوؤلِّف كون الرواية تنتمي اإىل لوٍن من ال�رسد الذاتي  الن�صِّ
اأو ال�صرية الذاتية االأوتوبيوغرافية. فاملوؤلِّف من خالل ا�صتهالله حاول اأن 
االإ�صارات  اأّن  كما  القارىء،  وبني  بينه  روائيًا  عقداً  اأو  قرائيًا  ميثاقًا  يعقد 
ق هذا االإح�صا�ص بدور العقد  امليتا �رسدية املبثوثة يف ال�صفحات الروائية تعمِّ
اخلطابي، التلّفظي، ال�صفوي اأو الكتابي بني الباّث واملتلّقي ل�صمان تقّبلية 

االأحداث الروائية وم�رسوعيتها)1(. 

االنقالبات  من  غرائبّية  �صل�صلة  الفرتة  تلك  خالل  العراق  وي�صهد 

للنا�رسين  الدولية  الرابطة  ال�رسديات"،  "معجم  )امل�رسف(،  حممد  القا�صي   )1(
امل�صتقّلني، تون�ص، 2010، �ص)))-8)) و 289-286. 
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اأ�صا�صيًا،  دوراً  املوت  من  العائدون  اجلرناالت  فيها  يلعب  التي  والثورات 
اال�صطرابات،  تلك  كّل  ثمن  الب�صيط  املواطن  ويدفع  الفو�صى،  وت�صود 
لل�صيطان  حدث  مثلما  املوت  اأو  باالعتقال  مهددة  اجلميع  حياة  وت�صبح 
نف�صه، ولدليلة، واأخرياً لعادل �صليم االأمري نف�صه. ولذا فقد اأح�ّص ال�صيطان 
الذي  اخليايل  البلد  ذلك  باإ�صالح  مهّمته  اجناز  اإمكانية  عن  بالعجز  نف�صه 
ة  جمرَّ �صوؤون  باإدارة  املوكل  ال�صماوي  املالك  من  باأمر  العراق  ا�صم  يحمل 
جرناالته  معه  م�صطحبًا  اأخرى  جمّرة  اإىل  ثانية  العودة  وقّرر  التبانة،  درب 
بعد  النا�ص من �رسورهم،  لينقذ  االأموات، ورمبّا  اإىل عامل  ليعيدهم  االأربعة 
اأن اأ�صدر بيانًا خطرياً عنونه بـ)بيان من ال�صيطان الرجيم اإىل �صكان الكرة 
البلد  هذا  االأو�صاع يف  اإ�صالح  اإمكانية  من  ياأ�صه  فيها  اأعلن  االأر�صّية()1( 

اخليايل )العراق( واأّنه �صيعود اإىل جمّرة اأخرى. 

التي لعبت دوراً غريبًا غام�صًا يف هذه االنقالبات  اأّن )دليلة(  كما 
واليوتوبيات اخليالية، ا�صطرت بعد مالحقتها هي االأخرى للهرب خارج 
الياأ�ص  وميتّد  اأملانيا.  االأمري يف  �صليم  عادل  م�صادفة  يلتقيها  العراق، حيث 
باأزقَّة  ميّر  الذي  االأمري  �صليم  عادل  نف�صه  وراويها  الرواية،  بطل  اإىل  اأي�صًا 
وجودية قا�صية يفقد فيها االإميان باحلب واحلياة والكتابة واالأمل معًا ولذا 
ر الهرب خارج العراق، عن طريق تركيا - من خالل مهرب خا�ص-  يقرِّ
ومنها اإىل اأملانيا حيث يقيم وحيداً يف �صّقة يف مدينة برلني وي�رسع بكتابة 
وهناك  عنه.  نيابة  ال�صيطان  كتبها  التي  ورمبا   – هذه  خمطوطته  اأو  روايته 
اجلذور  من  باالقتالع  منفاه  يف  يح�ّص  حيث  الوجودية  اأزمته  ت�صتفحل 
جان  معاناته  يف  ي�صتح�رس  و  اجلديد،  العلم  هذا  مع  امل�صاحلة  وا�صتحالة 
بول �صارتر وجحيمه ونيت�صه و�صوبرمانه االأ�صمى وفكرة )العود االأبدي( 

العزاوي فا�صل، "االأ�صالف"، �ص 06)-)1).   )1(



(05

لديه. وخالل هذه االأزمنة كان يكتب ال�صعر بعد اأن يح�ّص باأنَّ �صخ�صًا ما 
يوقظه من النوم ويدفعه للكتابة، وعند ما يعيد يف �صباح اليوم التايل قراءة 
ره ينده�ص وي�صعر اأنَّ �صخ�صًا ما، رمّبا ال�صيطان نف�صه هو الذي كتب  ما �صطَّ

له ذلك. . 

اأّي  اإىل  منها  عودة  من  )ما  مدينة  اإىل  اآنذاك  و�صل  قد  اآنذاك  كان 
مكان( وكاأّنه طارق بن زياد والذي اأحرق �صفنه حيث يخاطب نف�صه:

العتمة  املخاطرة وال خ�صية  من  ال�صاعر، ال خوفًا  اأّيها  هنا  )�صتظّل 
يف  قدميًا  بها  اهتديت  التي  النجوم  ناظريك  عن  حتجب  التي  الكثيفة 
ا�صتبدلت مدينة مبدينة،  املدينة ذاتها مهما  �صتظّل يف  اإنّا الأّنك  رحالتك  
وقارة بقارة()1(. حيث  جند هنا تنا�صًا �صعريًا مع ال�صاعر اليوناين كفايف. 
ويف�رسِّ لنا هذا املوقف بكامله اإح�صا�صه املتفاقم بالياأ�ص واجلزع من احلياة، 
حيث ي�صتوي عنده املوت واحلياة )�صّيان اأْن اأعي�ص اإىل االأبد اأو اأن اأموت 
اللحظة()2(. واأ�صبح االأمر بالن�صبة له ال قيمة له البتَّة )�ّصيان لديه اأن ينتهي 
هذا  يقاوم  ولكي  املنفى())(.  اأم يف  تلك يف وطنه،  اأم  الطريقة  بهذه  املرء 
اأْن يجد  الكتابة ع�صى  اإىل  اأْن يتجه  ر  العامل والقيم يقرِّ االإح�صا�ص بخراب 
املطمورة  اإىل مدينة روحي  نفقي  الكتابة  فيها مالذه وخال�صه: )�صتكون 

حتت االأر�ص())(. 

اأي�صًا  بالكتابة  فيكفر  روحه  على  يهيم  باخلراب  االإح�صا�ص  لكن 
بها،  يوؤمن  التي كان  الثورية  االإن�صانية واملفاهيم وال�صعارات  القيم  وبكّل 

امل�صدر ال�صابق، �ص: ))).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص: 5)).   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص: 9)).   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص:))).   )((
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وراح يكتب مرثاة الثورة  العاملية، )وخراب العامل الذي مل يكن م�صوؤواًل 
اأنه يفقد حتى االإميان باحلب، الأّنه مل يبَق لديه �صيء يعي�ص من  عنه()1( بل 
اأجله بعد اأن اأنهار حلمه ب�صورة تراجيديه وخا�صة بعد اأن راأى الفيتناميِّني 
بي �صجائر يف  ال�صّبان – رمز الثورة العاملية بالن�صبة له، وقد حتّولوا اإىل مهرِّ

اأحد �صوارع برلني:

بي �صجائر يف ال�صوق ال�صوداء، ووحدات  لوا اإىل مهرِّ )املقاتلون حتوَّ
الفدائيِّني اإىل ع�صابات مافيا()2(. 

وفجاأة يحدث – بالن�صبة للقارئ ويل �صخ�صيًا بو�صفي قارئًا – تغيري 
مفاجئ يف نف�صّية البطل الوجودي اليائ�ص عادل �صليم االأمري الذي و�صل 
مات يف ال�صفحات اخلم�ص  اإىل �صفا الهاوية عندما جنده فجاأة ودونا مقدِّ
ب�صحبة مالكه  العراق  اإىل  العودة  اإىل  الرواية وهو يف طريقه  من  االأخرية 

)دليلة(:

طائرة  ا�صتبدل  اأن  بعد  نف�صه،  اأجل  من  احلقيقة  على  متّرن  )هكذا 
ت به يف مطار الرنكا بقرب�ص بطائرة هيلكوبرت كان  بوينغ 707 التي حطَّ
دليلته  تتبعه  الرمال  باملظّلة فوق  يهبط  اإياه  تاركًة   . يوناين.  ميلكها مهرب 
العائدة من اآخر الزمان لتقوده ثانية اإىل ما�صيه الذي يعرف اأّنه �صيبلغه رغم 

كّل �صيء))(. 

وهذه النهاية على الرغم من اأّنها قد فاجاأتنا بو�صفنا قّراًء الأنها بدت 
د للتحّول النف�صي والفل�صفي املطلوب يف موقف البطل  مات متهِّ بدون مقدِّ
عادل �صليم وروؤياه للعامل واالأحداث والقيم، اإال اأنها من الناحية ال�رسدية 

امل�صدر ال�صابق، �ص: 2)).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص: 6)).   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص: 8)).   )((
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ا�صتباق  تنّباأ بها يف  الرواية كان قد  مل تكن مفاجئة متامًا، الأن )ا�صتهالل( 
�رسدي مثلما تنّباأ برحيل )االأمري( خارج العراق، مما يجعل الرواية ذات بنية 
دائرية فريدة. ففي اال�صتهالل املبكر الذي كتبه )النا�رس( وهو يف الواقع راٍو 

�صمني- اأو الذات الثانية للموؤلِّف جند ما يلي:

كان  �صقتي.  يف  ليلة  ذات  الهاتف  جر�ص  رنَّ  اأكرث  اأو  �صهر  )بعد 
اأي�صًا،  االآخر  اأنا  يعرفني  واأنه  ال�صيطان،  ا�صمه  اأن  قال  �صخ�صًا  ث  املتحدِّ
مبلِّغًا اإياي باأن احلماقة بلغت باالأمري ورفيقته املالك حد اأن يهبطا مت�صللني 
يف  وهما  اجلائعة  الذئاب  افرت�صتهما  ورمبا  املقفرة  البادية  يف  مبظلَّتيهما 
من  واالأخري  الرابع  اجلزء  عنوان  اأّن  كما  البعيدة()1(.  بغداد  اإىل  طريقهما 
اإىل مثل  اإليه()2( يومىء هو االآخر  اإىل ما ال عودة  الرواية املو�صوم )العودة 
ق ملربِّرات  هذه االحتمالية، لكنِّي بو�صفي قارئًا بقيت م�صدومًا وغري م�صدِّ
هذا التحّول املفاجئ يف �صلوك البطل عادل �صليم االأمري ومزاجه وقراراته، 
عودة  ماال  اإىل  املرء  يعود  اأن  )حماقة  يقول  كان  كما  يوؤمن  واأّنه  خا�صة 
ويبدو  دليلتي())(  ورائي  جاراً  اإليه  اأعود  فلماذا  املا�صي،  اأنتهى  لقد  اإليه، 
الأْن جند  مربَّرة  تكن  نف�صه مل  ال�صيطان  )النا�رس( وكذا خماوف  اأّن خماوف 
واثقة  بخطى  ت�صري  وهي  الوادي  عرب  به  منحدرة  االأمري  تقود  وهي  دليلة 
د، وهو ما تقوله دليلة يف الكلمات االأخرية من الرواية:  نحو م�صتقبل موؤكَّ

)اإىل حيث تقودنا خطانا، لنبداأ حبنا، كما فعلنا دائمًا من جديد())( 
رواية فا�صل العزاوي)االأ�صالف( لي�صت جمرد فنطازيا غرائبية ميتا-�رسدية، 

امل�صدر ال�صابق، �ص: 17.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 50)-51).   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص  51).   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص 51).   )((
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وهي لي�صت جمّرد لعبة �رسدية �صاخرة وماكرة، لكّنها �صهادة مريرة عما مّر 
به العراق، ورمّبا العامل العربي، من ماآ�ٍص وويالت وانقالبات دموية قادها 
واأفعالهم  �صيمائهم  من  الرواية-  – خالل  نعرفهم  دكتاتوريون حقيقّيون 
واأقوالهم، ولذا كان الروائي والناقد ال�صوري نبيل �صليمان على حق عندما 
عدَّ رواية فا�صل العزاوي هذه ت�رسيحًا واإدانًة للدكتاتورية يف العامل العربي 

عمومًا والعراق ب�صكل اأخ�ّص)1(. 

فا�صل العزاوي، يظل بدءاً من )خملوقات جميلة( العام 1969وانتهاًء 
االأحالم  مبتكر  والروائي،  ال�صاعر  وحده،  ن�صيج   2001 بـ)االأ�صالف( 
مقيمًا  بنف�صه  يخلقها  التي  االأ�صاطري  الفا�صلة و�صانع  واليوتوبيات واملدن 
حواراً وتعالقًا نادراً بني ما هو واقعي وغرائبي وبني ما هو خيايل وما هو 
ي بطريقة مليئة بال�صخرية والكوميديا ال�صوداء التي ت�صخر من كّل ما  ح�صِّ
هو قبيح ومعاٍد للحياة واحلريّة، لكّنها يف الوقت ذاته ال تفقد االأمل اأبداً، 
الأّنها تظّل تلمح دائمًا ب�صي�صًا من اأمل يف نهاية النفق مثلما قالت دليلة بثقة 

)مّرة اأخرى(:

)اإىل حيث تقودنا خطانا، لنبداأ حبنا، كما فعلنا دائمًا من جديد()2(. 

�صليمان نبيل، الرواية العربية واملجتمع املدين، الدار العربية للعلوم، بريوت،   )1(
2010، �ص)158-15. 

العزاوي فا�صل، "االأ�صالف" �ص 51).   )2(
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اللعبة امليتا �رسدية وخيارات ال�رسد املتعدد

يف  ال�صقر،  عي�صى  مهدي  والروائي  القا�ص  يف�صح  البداية،  منذ 
روايته )امراأة الغائب()1( ال�صادرة العام )200 لعبته امليتا- �رسدية عندما 
اأّن هذا اال�صم هو  املتكلِّم  ال�رسد ب�صمري  م  الراوي وجدي الذي يقدِّ يعلن 

لي�ص ا�صمه احلقيقي وانا هو ا�صم افرتا�صي اختاره املوؤلف:

)وجدي: هو اال�صم الذي �صتعرفونني به يف هذه الرواية. هذا لي�ص 
مثلما  اتفق،  كيفما  املوؤلِّف،  اختاره يل  ا�صم  امليالد. هو  �صهادة  ا�صمي يف 

اختار ا�صماء عديدة من �صخو�ص الرواية)2(. 

وهذا الوعي بالكتابة ال�رسدية لدى �صخ�صيات الرواية ولدى املوؤلِّف 
الروائية، ورمبا  التجربة  بناء  ب�صكل خا�ص عميق ووا�صح يف كّل مراحل 
يبلغ ذروته امليتا – �رسدية يف الف�صل االأخري من الرواية املو�صوم بـ)اخلواتيم( 
اإّنه  املوؤلِّف(  من  بـ)مالحظة  املو�صوم  التمهيد  يف  املوؤلِّف  فيه  يعلن  الذي 
د يف كيفية كتابة نهاية الرواية الأنَّ )ثّمة ثالثة اأطراف تتنازع النهاية،  مرتدِّ

دم�صق،  والن�رس،  للثقافة  املدى  دار  الغائب(  )امــراأة  عي�صى  مهدي  ال�صقر،   )1(
 .200(

امل�صدر ال�صابق، �ص5.   )2(
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وكل طرف يريدها تاأتي وفق روؤاه وتوّقعاته، ال�صاب العا�صق الذي ا�صميته 
املوؤلِّف  واأخرياً   . رجاء.  ال�صيِّدة  مع   يتعاطفون  الذي  والقراء   . وجدي، 
ر املوؤلِّف اأو ب�صكل اأدق الراوي ال�صمني اأو قناعه اأن  نف�صه«)1(. ولذا يقرِّ
التي  النهاية  كتابة  حريّة  للقارئ  يرتك  كما  للرواية،  نهايات  ثالث  يقرتح 
كتابة  يف  القارئ  قبل  من  فاعله  م�صاركه  امام  بابًا  يفتح  وبذا  يرتئيها)2(. 
الرواية، وهي خامتة يف حدود اطالعنا  جند لها مثياًل يف الكتابات ال�رسدية 

اأو امليتا- �رسدية العربّية احلديثة. 

االأّول  الف�صل  نعّد  اأْن  ميكن  جينيت  جريار  الفرن�صي  للناقد  ووفقًا 
اأو  املوؤلِّف  به  يحاول  ا�صتهالل   Preface مبثابة  )م�صادفات(  ب  املو�صوم 
اأ�صماء  باأّن  القول  مثل  ال�رسد  عن  ال�صبهات  بع�ص  يبعد  اأن  ال�صمني  راويه 
التمويه،  اأجل  )من  املوؤلِّف  اختارها  حقيقية  غري  اأ�صماء  هي  ال�صخ�صيات 
ذروة  ميثل  الذي  االأخري  الف�صل  نعد  اأن  ميكن  كما  للم�صاكل())(  حتا�صيًا 
ا�صتهالل  من  جزءاً  املوؤلِّف(  من  )مالحظة  خا�ص  وب�صكل  ال�رسدية  اللعبة 
يه �صخ�صّيًا  ر ي�صّمى اأحيانًا Postface  اال�صتهالل البعدي))( وقد اأ�صمِّ متاأخِّ
اأو  الكتاب  ذيل  يقع يف  باعتباره  العرب-  املوؤلِّفني  عادة  على  بـ)التذييل( 
خامتته، وهذه اال�صتهالالت هي مبثابة عتبات ت�صيء الن�ص اأو ما حوله اأو 
هات قراءة(، هي بالتاأكيد اختيارية وغري ملزمة  ما قبله وتوفِّر للقارئ )موجِّ
للقارئ: وكما قال القا�ص االأرجنتيني بورخ�ص فاإّن العتبة مثل )رواق مينح 

اأّيًا كان مكان اأن يدخل اأو اأن يعود(. 

امل�صدر ال�صابق، �ص7)2.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص7)2.   )2(

بلعابد عبد احلق، )عتبات- جريار جينت من الن�ص اإىل املنا�ص(، من�صورات   )((
االختالف، اجلزائر، 2008، �ص112-)12. 

ال�صقر، مهدي عي�صى، )امراأة الغائب(، �ص5.   )((
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الثالثة  ورّبـما  والثالثني-  االثنني  الرواية  ف�صول  خالل  ومن 
من  جمموعة  املوؤلِّف  يالحق  التذليل،  اأو  اخلامتة  اأ�صفنا  ما  اإذا  والثالثني، 
املنت  منها  للرواية  ال�رسدية  البنية  ل  ت�صكِّ التي  والفرعية  الرئي�صية  احلبكات 
الن�صي االأ�صا�صي املتمحور حول ثيمة غياب الزوج ب�صبب ذهابه اإىل احلرب 
وانتظار زوجته له طيلة اأكرث من اثنتي ع�رسة �صنة ي�صاركها يف هذا االنتظار 
 - وتعّلقه  وجدي  ال�صاب  املهند�ص  �صخ�صّية  وظهور  وجدته،  �صعد  ابنها 
من طرف واحد، بالزوجة ال�صابة التي تظّل  - دونا كلل- بانتظار عودة 
الذي  ال�صفاهي  احلكي  ثيمة  مع  تتعالق  االأ�صا�صية  الثيمة  وهذه  زوجها. 
ب�صكل  اخلرافية  ي�صتمتع بحكاياتها  الذي  �صعد  لياًل حلفيدها  اجلّدة  حتكيه 
خا�ص )حكاية الرجل الذي خطفته ال�صاحرة وما جرى له بعد ذلك()1(. 

اجلّدة  حكايات  عن  ف�صاًل   – اأهميتها  احلكاية  هذه  وتكت�صب 
هو  ال�رسد  فهذا  واأدواته.  ال�رسد  طرائق  تنويعًا يف  تخلق  اأّنها  االأخرى يف 
باال�صا�ص �رسد �صفايف وتخّيلي وفنطازي لذا فهو يختلف عن الن�ص ال�رسدي 
هاته وكاأنه يهدف اإىل جتاوز ق�صوة العامل الواقعي  املكتوب واأ�صلوبه وموجِّ
واملاأ�صاوي الذي تعي�صه االأ�رسة يف ظّل ماأ�صاة اجلنود الذين، قتلوا اأو فقدوا 
املا�صي،  القرن  من  والت�صعينيات  الثمانينيات  يف  الدكتاتورية  حروب  يف 
فر�صت  التي  )احل�صار(  حالة  من  العراقيني  معاناة  اإىل  اأي�صًا  ت  اأدَّ والتي 
 -Fable ال�صعبية  اخليالية  احلكاية  هذه  قيمة  اأّن  كما  اآنذاك.  العراق  على 
التي ميكن اأن حتلَّل عند ال�رسورة ح�صب وظائف الرو�صي فالدميري بروب 
الثالثيني اأو وظائف غرميا�ص املختزلة ال�صبعة يف تعالقها الداليل مع الن�ص 
الروائي االأ�صلي. فهذه احلكاية ال�صفاهية تدور حول قيام �صاحرة عجوز 
باختطاف الرجال و�صجنهم يف مملكتها بني اجلبال، ومنهم بائع االأقم�صة 

بلعابد عبد احلق، امل�صدر ال�صابق، �ص 112-)11.   )1(
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�صامل املقيم يف مدينة بغداد، حيث  تاأخذه- فنطازيًا- على �صعفتها ال�صحرية 
تاركًا وراءه زوجة خمل�صة ظّلت بانتظار عودته، وابنة �صغرية ا�صمها �صفية. 
ي هذه احلكاية وظائف داللية واجتماعية وفنّية عديدة. فهي حتاور  وتوؤدِّ
نف�صها  االأمل يف  وتبعث  تنتظر زوجها،  التي  الواقعية رجاء  الزوجة  اأزمة 
يف  االأقم�صة  بائع  ا�صتطاع  اأن  بعد  ة  خا�صّ وجّدته،  �صعد  ابنها  نف�ص  ويف 

حكاية اجلّدة من الهروب والعودة ثانية اإىل زوجته التي ظّلت وفية له. 

وميكن النظر اإىل هذه احلكاية ال�صفاهية التي ظّلت تتوا�صل- تقريبًا 
بالتوازي مع الن�ص الواقعي و�صغلت ما يقرب من ن�صف الرواية، بو�صفها 
ن�صًا موازيًا اأو جماوراً اأو ن�صًا الحقًا Hypertext بتعبري جريار جينيت)1(. 

وال�صفاهي  )الواقعي(  الكتابي  الن�صني  بني  احلوار  يتوا�صل  حيث 
)الفنطازي( دالليا وثيماتيًا اإىل نهاية الرواية. 

اأو  بق�صد  – رمبا  تتكئ  الرواية  اأّن  اأرى  اأين  بل  لي�ص هذا فح�صب، 
دون ق�صد على ن�ّص غائب - رمبا هو تنويع على النمط البدائّي اأو االأويل 
archetypal واأعني به ن�ّص الزوجة التي ظّلت تنتظر عودة زوجها الذي 
ذهب اإىل احلرب والذي مّثلته ملحمة )االأودي�صة( لهومريو�ص حيث ظّلت 
الذي  يولي�صي�ص  اأو  اودي�صيو�ص  زوجها  بانتظار  الوفية  الزوجة  )بنيلوب( 
اختطتفه يف طريق عودته من حرب طروادة اإحدى ال�صاحرات واحتجزته 
يف جزيرتها ال�صحرية ومنعته من العودة اإىل زوجته. لكّنه ينجح يف النهاية 
املعروف  ومن  )ايثاكا()2(.  ومدينته  وابنه  زوجته  اإىل  والعودة  الهرب  يف 
لدار�صي تاريخ االأدب اأّن هذا الن�ص الغائب قد ا�صتثمر عرب الع�صور �صعريًا 
جيمزجوي�ص  االإيرلندي  الروائي  رواية  متثِّل  ورمبا  وروائيًا،  وم�رسحيًا 

ال�صقر، مهدي عي�صى، )امراأة الغائب(، �ص101.   )1(
القا�صي، حممد، )م�صدر �صابق( �ص56)-)6).   )2(
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املو�صومة بـ)يولي�صي�ص()1( اأ�صهر اإنوذج لتوظيف هذا الن�ص الغائب. 

اأّن هذه الرواية تتحّرك مّرة واحدة من خالل حركة  ومن هنا جند 
ثالث ن�صو�ص اأو حبكات متعالقة، حيث ت�صخ احلبكة ال�صفاهية واحلبكة 
هة اإىل احلبكة الواقعية  الغائبة �صل�صلة نداءات ور�صائل معنوية وداللية موجَّ
الداخلية  الُبنى  اأن  القول  ميكن  بل  غائيًة.  ورمبا  وغنًى  توّهجًا  وتزيدها 
اخلا�صة بكل هذه احلبكات الثالث متماثلة اإىل درجة كبرية حتى يف طبيعة 
ال�صخ�صّيات، من ناحية اجلن�ص )زوجة تنتظر، وابن اأو ابنة ينتظران( وعدد 
ال�صخ�صيات االأ�صا�صية )الزوج الغائب( الزوجة الوفية التي تنتظر، االبن اأو 
االبنة التي تنتظر، كما اأّن وظائف وحركات هذه احلبكات مت�صابهة لدرجة 
كبرية ميكن اأن تغري الباحث بتقدمي درا�صة حتليلية مقارنة بنيوية اأو وظيفية اأو 
داللية حول مظاهر التنا�ص وم�صتوياته بني الن�صو�ص الثالثة: الن�ص الواقعي 
والن�ص احلكائي والن�ص الغائب. ورمبا يكمن االختالف االأ�صا�صي يف اأن 
موؤلِّف رواية )زوجة الغائب( مهدي عي�صى ال�صقر، ان�صياقًا مع اإغراءات 
اللعبة امليتا �رسدية مل ي�صاأ اأن ي�صع نهاية حا�صمة لروايته، واإنا اقرتح ثالث 
التي تعجبه، ومنها  النهاية  للقارئ حرية اختيار  تاركًا  اأو خواتيم  نهايات 
النهاية التي يتمناها العا�صق )2(، واملتمثِّلة  يف عدم عودة الزوج واإح�صا�ص 
الزوجة باالإحباط وقبولها يف النهاية ال�صعود هي وولدها �صعد يف �صيارة 
وجدي للعودة اإىل البيت، وهي خامتة متهد الإمكانية انت�صار حب املهند�ص 
يريدها  التي  )النهاية  الثانية فهي  اأما اخلامتة  الغائب.  اإمراأة  وجدي لرجاء: 

 Harvey, Paul (edit). The Oxford companion – to English  )1(
 Literature, Oxford University Press, (14th edition), 1969,
 .P. 589

 .Joyce, James Ulysses, Penguin Books, 1971  )2(
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القارئ املتعاطف مع البطلة()1(. حيث تتحّقق اأمنية الزوجة بعودة زوجها 
من االأ�رس، فتعود معه ومع اأبنها اإىل البيت الذي انتظر هذه العودة طيلة اثنتي 
ع�رسة �صنة، حيث يظّل املهند�ص وجدي ي�صعر باخليبة واحلزن الأّن احالمه 
قد تبخرت، بعودة الزوج. اما النهاية الثالثة فهي )اخلامتة التي خطرت ببال 
 – اأعّدها �صخ�صيًا متميِّزة وفريدة  وذات وداللة رمزية  املوؤلِّف()2( والتي 
اإيحائية عالية تتمّثل يف ذهاب جميع االأ�رسى مع عوائلهم وبقاء ا�صري وحيد 
ال�صيخوخة والكهولة واالإجهاد والذهول حيث تندفع  تبدو عليه مالمح 
زوجة الغائب رجاء نحوه وتعانقه وتقول له اأّنه زوجها، رمبا لكي ال ت�صعر 
باالإحباط. لكن االبن امل�صدوم للمنظر وخا�صة لعدم جتاوب الرجل معه اأو 
مع اأمه ي�صاأل امه فيما اإذا كان هذا العائد هو اأبوه حقًا. لكن هذه اللحظة مل 
ت�صتمر طوياًل اإذ تهجم امراأة اخرى لتعلن اأن هذا اال�صري العائد هو زوجها، 
ويتبعها عدد كبري من الزوجات املنتظرات الالتي يهجمن من كل �صوب، 
وتعلن كل واحدة منهن اأّن هذا اال�صري هو زوجها: )اأرى حلقة من الن�صاء، 
العدد حتيط بالكهل امل�صدوه  اأدري كيف اجتمعن بهذه ال�رسعة وبهذا  ال 
ينازعن رجاء عليه، وابنها يقف جانبًا ال يدري ما يفعل، واأملح مزيداً من 
الن�صاء يخرجن كاالأ�صباح من عتمة الدروب املِطلَّة على ال�صاحة، ويهرعن 
�صوب الرجل، وكاأّن ال�صماء اأخذت متطر ن�صاًء باأردية قامتة يبحثن جميعًا 
عن رجالهن املفقودين، منذ �صنوات طويلة())(. هذه النهاية الثالثة تختزن 
ببالغة عالية ماأ�صاة احلرب التي عا�صها ال�صعب العراقي وتتحّول اإىل لوحة 
بانتومامي )�صامتة( لكّنها �صارخة و�صاخبة ت�رسخ بعذابات الن�صاء الالتي 

ال�صقر، مهدي عي�صى )م�صدر �صابق( �ص9)2.   )1(
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ال�صمولية  الدكتاتورية  حروب  يف  واأ�صقاءهن  واأبناءهن  اأزواجهن  خ�رسن 
اجلنونية. 

من  جمموعة  فيها  ت�صارك  تعّددية  بوليفونية  بنية  ذات  الرواية  هذه 
االأ�صوات الروائية – امل�صاركة – منها اأ�صوات املهند�ص وجدي، وامراأة 
الغائب )رجاء(، واالبن �صعد، واجلّدة، وبائع ال�صاي االأعمى، لكن وجهة 
ال�صاب  املهند�ص  نظر  وجهة  هي  تظل  الروائي  ال�رسد  يف  املهيمنة  النظر 
يف  نف�صه  اأّنه  مع   للراوية،  احلقيقي  الروائي  البطل  اأ�صبح  الذي  وجدي 
لها اإىل امراأة  الف�صل االأول اال�صتهاليل قد خلع عن نف�صه هذه ال�صفة ورحَّ
الغائب يف مظهر وا�صح من مظاهر  اال�صتغال امليتا �رسدي: )يتوجب علي 
اأن اأ�صارع واأقول –قبل اأن ي�صاء فهمي- اأنني ل�صت من ي�صمى عادة بالبطل، 
دت فيها االأ�صوات، واالأزمان وال�صمائر. البطل،  يف هذه الرواية، التي تعدَّ
ا�صمها   .  . فريد.  نوع  من  امراأة   . امراة.  هي  احلقيقية  البطلة  باالأحرى 

رجاء()1(. 

مينح  الذي  �صعد  االبن  نظر(  . )وجهة  الثانية.  املرتبة  تاأتي يف  كما 
م روؤيا طفولية مفتوحة على  ال�رسد الروائي براءة وبكارة، وذلك الأّنه يقدِّ
وجدي  ال�صاب  املهند�ص  بني  احلقيقي  الو�صيط  وهو  وامل�صتقبل،  احلياة 
الثالثة،  اأما رجاء- الزوجة فتاأتي روؤيتها يف املرتبة  ورجاء زوجة الغائب. 
تليها روؤيا اجلدة وبائع ال�صاي االأعمى. ومن املالحظ اأّن اأغلب )وجهات 
النظر( هذه – اأو الروؤى- تقّدم يف الغالب من خالل �صل�صلة مونولوغات 
داخلية تتخّللها بع�ص مظاهر بناء )امل�صهد الروائي( واحلوارات اخلارجية 
بني ال�صخ�صيات املختلفة. ومع اأّن حكايات اجلّدة ت�صغل اأكرث من ن�صف 

امل�صدر ال�صابق، �ص5)2.   )1(
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الرواية، اإال اأنها يف الغالب، ال تتج�ّصد يف �صكل مونولوج داخلي وتظل 
لها  احلكايات  هذه  اأنَّ  القول  ميكن  بل  خارجية.  �صفاهية  حكايات  د  جمرَّ
ُبناها اخلا�صة وتعالقها الرمزي مع احداث الرواية، وقد تتحول حكايات 
للمزيد  تت�صع  الواقعي-  الروائي  املنت  داخل  اطارية-  بنية  اإىل  هذه  اجلدة 
ليلة  من احلكايات واملرويات واحلبكات على غرار ما وجدناه يف )الف 
من  الرغم  على  ال�صفاهي،  احلكي  وراء  تختفي   اجلدة  ف�صخ�صية  وليلة(. 
الواقعية:  الروائية  االحداث  مع  والداليل  ال�صيميولوجي  وتعالقه  اأهميته، 
وم�صريه  الدجاج  ركوب  كثرياً  يحب  الذي  االعمى  الديك  ف)حكاية 
وفق  الذي  االعمى،  ال�صاي  بائع  لنهاية  ا�صتباقية  نبوءة  هي  املاأ�صاوي()1( 
على   تعتمد  فنية  بطريقة  اعمى  بو�صفه  نظره(  )وجهة  تقدمي  يف  املوؤلف 
توظيف حوا�ص اخرى مثل االذن واللم�ص وال�صم وهو ما يذكر ب�رسد طه 

ح�صني يف )االأيام(. 

ومما ُيْح�صب فنيًا للروائي قدرته على اإرجاء نتائج االأحداث وتقدميها 
ف  من خالل مبداأ املباعدة distanting و قد اأ�صبحت حدثًا ما�صيًا يتك�صَّ
بدورها  تقّدم   ،abstracts �صات  ملخَّ اأو  عر�صية  حــوارات  خالل  من 
ة من املعلومات والبيانات واحلقائق التي ت�صيء الفعل الروائي  جمموعة مهمَّ
بكامله. فعندما يوافق املهند�ص وجدي على تدريب �صعد ابن امراأة االأ�صري 
زمنية  م�صافة  اجتاز  وقد  الثاين  الف�صل  يف  نراه  االأول  الف�صل  يف  الغائب 
الت�صكيك  اإىل  االأعمى  ال�صاي  ببائع  يوميًا دفعت  بًا  متدرِّ �صعد  فيها  اأ�صبح 
يظّل  االأعمى  ال�صاي  بائع  مقتل  اأّن  كما  الزوجة)2(.  جتاه  وجدي  بنوايا 

امل�صدر ال�صابق، �ص6.   )1(
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ف اإال الحقًا بعد اأّن جرت اأحداث مهّمة، منها توقيف  غام�صًا، وال يتك�صَّ
وجدي بتهمة قتله، لكّننا مل نتعرف اإىل هذه احلقائق اإال بعد اأن اأ�صبحت 

جزءاً من املا�صي من خالل حوارّية بني وجدي و�صعد)1(. 

باملفهوم  احلرب  روايات  من  رواية  لي�صت  الغائب(  )امراأة  رواية 
الدكتاتوري  النظام  �صّجعها  التي  احلرب  روايات  ا�صاعته  الذي  التقليدي 
واأجهزته االيديولوجية، بل هي اإدانة بليغة و�صارخة �صد احلرب ب�صورة 
احلرمان  م�صاعر  ت�صوير  اإن�صاين مع �صحاياها من خالل  مطلقة وتعاطف 
بـ)رجاء(  متمثِّلة  العراقية  املراأة  عا�صتها  التي  والرعب  واملعاناة  واالنتظار 
ب�صبب �صل�صلة احلروب املّجانية التي فر�صها النظام ال�صمويل على املجتمع 

العراقي، ونتائجها املبا�رسة وغري املبا�رسة على الفرد العراقي.
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عندما يتحول امليتا �رسد اإىل لعبة ماكرة

للقا�ّص والروائي  اأدراج رواية )جمنون زينب()1(  عندما فّكرت يف 
اأّن هذا القا�ص  جمعة الالمي �صمن درا�صة املبنى  امليتا �رسدي، اكت�صفت 
االأعراف  وم�صاك�صة  بالتجريب  مفتونًا  االأوىل  ال�رسدية  كتاباته  منذ  كان 
جن�ص  مظّلة  حتت  اجللو�ص  يطيق  يكن  ومل  والكتابة،  ال�رسد  يف  التقليدية 
اأدبي واحد، بل كان ينتقل بني االجنا�ص االأدبية والفنون الب�رسية مثل الفن 
م�صبقة  �صوابط  اأية  ي�صع  اأن  دون  ية،  بحرِّ ال�صينمائية  وال�صورة  الت�صكيلي 
لهذا الرتا�صل االجنا�صي احلّر والعفوي، والع�صوائي اأحيانًا. وهذا ما جعل 
منه، منذ البداية، واحداً من االأ�صوات ال�رسدية العالية يف جيل ال�صتينات 
يف العراق وب�صكل خا�ص يف جمموعته االأولـى )َمْن قتل حكمة ال�صامي)2( 
�صجينًا  الدكتاتورية  ينتقل بني �صجون  اأقا�صي�صها وهو  والتي كتب معظم 

�صيا�صيًا منذ العام )196، حتى هروبه خارج العراق العام 1979. 

قاده، رمبا عفواً  بالتجريب  الالمي  افتتان جمعة  اأن  ولقد الحظت 

الالمي، جمعة، )جمنون زينب( االأعمال الروائية �ص257-89)، املوؤ�ص�صة   )1(
العربية للن�رس، بريوت، عمان، )200. 

الالمي، جمعة، )من قتل حكمة ال�صامي( االأعمال الق�ص�صية �ص)211-2   )2(
املوؤ�ص�صة العربية للن�رس، بريوت- عمان )200. 
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االوىل  ق�ص�صه  يف  املبكرة  �رسدية  امليتا  الكتابة  من  لون  اإىل  ق�صد،  ودونا 
والتي  العام 1965  املكتوبة  )اهتمامات عراقية()1(  الق�صرية  ته  ق�صّ ومنها 
�صبق يل ولالأ�صتاذ الناقد يا�صني الن�صري واأن اخرتناها كواحدة من الق�ص�ص 
التي  امل�صرتكة  الق�ص�صية  االنثولوجيا  يف  ال�صتينات  جيل  لتجربة  املمثلة 

اأ�صدرناها العام 1971 حتت عنوان )ق�ص�ص عراقية معا�رسة()2(. 

يف  يرغب  ق�ص�صي  موؤلِّف  حول  عراقية(  )اهتمامات  ق�صة  تدور 
الكتابة  ق�صد  جند  حيث  احل�صني،  االإمام  ال�صت�صهاد  جديدة  �صرية  كتابة 
مبعار�صة  ت�صطدم  التي  القا�ص  وظيفة  حتديد  خالل  من  وا�صحًا  ال�رسدية 
حماولته  على  ويعرت�ص  روؤيته  املوؤلِّف  ينازع  اآخر  داخلي  ق�ص�صي  �صوت 
الدمج بني �صخ�صيَتْي جيفارا  واالإمام احل�صني وين�صح املوؤلِّف بالعودة اإىل 
ة التقليدية التي رواها )اأبي خمنف(. فها هو ال�صوت يتحّدث بعد اأن  الق�صّ
اختفى �صوت املوؤلِّف »احلكاية وما فيها اأّن املوؤلف يريد اأن يكتب ق�صته، 

د«))(.  مًا ومل ي�صكر البارحة كما تعوَّ اإذ كان متاأزِّ

ويتكّرر ال�رساع بني روؤيًا املوؤلِّف وروؤيا )ال�صوت( يف هذه احلوارية:

)�صوت: ماذا تكتب؟

ة.  املوؤلِّف: ق�صّ

ال�صوت: لكنها لي�صت البداية. اأنت تعيد تاريخًا. ())( 

الالمي، جمعة، امل�صدر ال�صابق، �ص 66-)7.   )1(
ثامر، فا�صل ويا�صني الن�صري )ق�ص�ص عراقية معا�رسة( من�صورات مكتبة بغداد،   )2(

1971، بغداد. 
الالمي، جمعة، )من قتل حكمة ال�صامي(- م�صدر �صابق، �ص69.   )((

امل�صدر ال�صابق، �ص67.   )((
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واتهامه  ال�صوت  مترد  حّد  وال�صوت  املوؤلِّف  بني  التنازع  ويبلغ 
للموؤلف باخلرف:

ال�صوت: بداأ املوؤلِّف يخرف حقًا. اأو مبعنى اأكرث علمّية وو�صوحًا 
يه  اأواًل جّركم معه اإىل حديث طويل ي�صمِّ اأمينه، فهو  اأخذ يلعب لعبة غري 

ته. ق�صّ

تني: بل اإّن ال�صوت: يف�صح ا�صم املوؤلِّف داخل املنت الق�ص�صي مرَّ

)اقراأوا الق�صة مرة اأخرى ثم ت�صاءلوا: ملاذا يتعب جمعة الالمي نف�صه 
وقّراءه هكذا؟()1(. 

ومن هنا جند وعيًا �صاماًل وعميقًا للعبة امليتا �رسدية يف الكتابة اإىل   
�صوف  الأنه  له داللته.  اأمر  العام 1965، وهو  اإىل  اأ�رسنا  يعود كما  تاريخ 
يتوا�صل يف اأغلب ما كتب الحقًا من ق�ص�ص وروايات تنزع نحو بنية  ن�ص 
�رسدي �صامل، بلغت اأوجها يف روايته )جمنون زينب( التي اخرتناها اإنوذجًا 

لتجلِّيات اللعبة امليتا �رسدية يف كتابات جمعة الالمي الروائية. 

بع�ص  يرف�ص  قد  بل  تقليدية،  رواية  لي�صت  زينب(  )جمنون  رواية   
النقاد اإدراجها �صمن ال�رسد الروائي اإعتماداً على املعايري التقليدية لل�رسد، 
الأّنها يف اجلوهر بنية ف�صيف�صائية ترقي�صّية، وموزاييك من نوع خا�ص يجمع 
امل�صبط  الوحيد  ال�رسدي  املنت  وهو  )الراوي(  منت  ميثِّله  الذي  ال�رسد  بني 
�رسديًا، وكتابات �صعريّة ون�صو�ص عرفانية وابتهاالت واأوراد  وتنا�صات 
ال  فالقارئ  ولذا   . وم�صيحّية  واإ�صالمية  ومندائّية  �صومرية  وحديثة  قدمية 
ميكن اأن يتوّقع وجود بنية �رسدية متنامية ومت�صاعدة، بل عليه اأن يتقّبل البنية 

ية كما هي لكي ي�صتطيع اأن يتوا�صل مع القراءة .  الن�صِّ

امل�صدر ال�صابق، �ص)7.   )1(
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ي جديد  الرواية قد امتدت الحقًا يف عمل ن�صِّ اأّن هذه  ويخّيل يل 
للموؤلِّف هو )عيون زينب()1( والتي اأعّدها ا�صتمراراً لرواية )جمنون زينب( 
م اإ�صاءات مهّمة وجديدة عن �صخ�صية زينب  ولكّنها من اجلانب االآخر تقدِّ
نهاية  املوؤلِّف يف  اأدرجها  التي  احلوا�صي واملالحظات  وب�صكل خا�ص يف 
الكتاب والتي اأ�صار فيها اإىل اأّن �صخ�صية زينب هي رمز كوين، مثلها مثل 
اإىل �صخ�صيات واأماكن وتواريخ وجذور  البياتي، تومئ  رمز عائ�صة لدى 
)ف�صاًء  اجلنوبية  العراقية  )مي�صان(  مدينة  من  لها  تتخذ  تاريخية وح�صارية 

مكانيًا وتاريخيًا وتراثيًا()2(. 

وينفي املوؤلِّف يف )اأ�صارات( اإىل اأن تتحدد داللة �صخ�صّية زينب   
لهذه  �صخ�صّية  �صرية  اأكتب  مل  اأنني  )اإذ  علي  االإمام  بنت  زينب  بال�صّيدة 
ال�صّيدة اجلليلة، فهذا اأمر يخت�ّص به املوؤرخون وكتاب ال�صري، لكنني اأعدت 
قراءة احلياة الرتاجيدية لهذه ال�صيِّدة، بطريقة اإبداعيته، وجعلت منها رمزاً 

لفكرة متمناة، ولي�ص �صخ�صية واقعية حم�صو�صة وملمو�صة ))(. 

كما اأ�صار اأي�صًا اإىل اأن زينب هي )وجود اأر�صي تاريخي. هي القارة 
بعد،  التي مل تكتب  الرواائي  بعد. وهي رواية  التي مل تكت�صف  ال�صاد�صة 
وهي الوطن املرّباأ من القيود. . زينب هي الفردو�ص املرجو. . وهي الروح 

املطلقة())(. 

وتتحّول �صخ�صية زينب اإىل حبيبة وقناع ورمز يف روايَتْي.. )جمنون 
زينب( و)عيون زينب(. ففي اال�صتهالل الذي تفتتح به رواية )عيون زينب( 

امل�صدر ال�صابق، �ص)7.   )1(
الالمي، جمعة، )عيون زينب(، دار كنعان للن�رس(، دم�صق، 2010.   )2(

امل�صدر ال�صابق، راجع )ا�صارات( �ص0-119)1.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص127.   )((



(22

ينادي زينب قائاًل: )اأناديك  با�صمك: اأنت مي�صان ونو�ص اأنت احلرية!()1(. 
ويك�صف املوؤلِّف يف خامتة هذه الرواية املو�صومة بـ)اخلطبة( عن داللة ا�صم 
نو�ص الذي هو ا�صم زوجة ال�صاعر الفرن�صي بول ايلوار االأوىل)2( التي كتب 
وبذا  )نو�ص())(  املعروفة  ق�صيدته  ومنها  احلب  ق�صائد  اأجمل  ايلوار  عنها 
يدمج الروائي بني زينب ونو�ص ومدينة مي�صان لي�رسخ مراراً )اأنا جمنونك 

االأخري وح�صبي اأن اأكون جمنونك االأخري())(. 

ومن هنا جند اأن رمز زينب الكوين يف رواية )جمنون زينب( قد ت�صلَّل 
بقوة اإىل رواية )عيون زينب( مما يجعل الروايتني متكاملتني وال ميكن قراءة 

اإحداهما مبعزل عن االأخرى. 

تت�صّكل بينة رواية )جمنون زينب( من ت�صعة ف�صول اأو مقاطع كتابية 
ومذّكرات  واأنا�صيد  تخّيلية  وروؤى  وعرفانية  �صعرية  ن�صو�ص  بني  ترتاوح 
يف  لكنَّها  مرتابطة،  غري  الظاهر  يف  تبدو  �صوفية،  و�صحائف  وجتلِّيات 
اجلوهر متتلك ف�صاًل عن ثيمتها املركزيَّة املتمحورة حول �صخ�صيتي زينب 
واملجنون- احتكامًا اإىل عنوان الرواية )جمنون زينب( . فهناك خط �رسدي 
البنية  نظري  يف  ل  ت�صكِّ التي  )الراوي(  وحكايات  مرويات  متّثله  من�صبط 
اإليها �صطحات و )يومّيات( وجتلِّيات  ال�رسدية �صبه اخلطية للرواية ت�صاف 
ية وغري املن�صبطة وهو ال�صخ�صّية املركزية الوحيدة  وروؤى املجنون املت�صتظِّ
احلقيقّية، الأن �صخ�صيته )الراوي( هي �صخ�صّية �رسدية غائبة، غري م�صاركة 
يف  اجلوقة  متاثل  اأن  وتكاد  )املجنون(  �صخ�صية  مثل  الروائي  احلدث  يف 

امل�صدر ال�صابق، �ص129-128.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص7.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص115.   )((
من�صورات  اأ�صعد،  احمد  �صامية  د.  وتقدمي.  ترجمة  )خمتارات(  بول  ايلوار،   )((

وزارة الثقافة، بغداد، 1979، �ص)16. 
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امل�رسح اليوناين . اأما �صخ�صية زينب فتظّل غائبة وبعيدة املنال، الأّنها هدف 
يتوق املجنون للو�صول اإليه لالإندماج به �صوفيًا ليتحّول معها اإىل عمود من 
نور �صوء ي�صعد اإىل االأعايل كما جاء ذلك يف خامتة الرواية )قال الراوي: 
وما حدث بعد ذلك هو العجب االأعجب، ولقد اقرتب عمود النور من 
زينب واملجنون، حتى ا�صتحاال عموداً من نور واأخذا يعرجان اإىل العلى)1(. 

)ابن  من  �صعري  اقتبا�ص  على  االأوىل  �صفحاتها  منذ  الرواية  تنفتح 
لون من  والن�ّص هو   . دالة  ية  ن�صِّ بو�صفه عتبة  التعامل معه  الدمينة( ميكن 
ه اإىل حبيبة جمهولة من عا�صق يح�ص باملهابة وي�صعر باأنه  الغزل ال�صويف يوجَّ
اإىل الو�صع االجتماعي للموؤلِّف والرواية  اإحالة  غريب يف االأر�ص، وهي 
عتبة  لكن  ووقائع.  و�رسديات  اأحداث  من  ياأتي  �صوف  وملا  عام،  ب�صكل 
الب�رسية(  )املقامة  الروائي هي  ال�رسد  ل  ت�صهِّ املرة  اأخرى �رسدية هذه  ية  ن�صِّ
اأبو  يعلن  وفيها  احلريري،  مقامات  من  واالأخرية  اخلم�صون  املقامة  وهي 
زيد ال�رسوجي على ل�صان راوي املقامات احلارث، عن توبته من )اخلدع 
يرتكبها  كان  التي  واملعا�صي()2(  واخلرافات  واالأكاذيب  وال�صالالت 
وتكت�صب هذه اللعبة اأهميتها يف اأنها اإ�صارة اإىل رغبة املجنون( التطّهر كليًا، 
والندم على ما فات من اأعمال و�صالالت والتهيوؤ للقاء زينب والطواف، 
حول البيت احلرام والترّبك بزيارة �رسيح الر�صول. وهذا ما يتاأّكد لنا اأي�صًا 
من الف�صل االأول احلقيقي من الرواية املو�صوم )روؤيا الطيبة: مدخل تاأويلي( 
م من وجهة نظر املجنون الذي ي�صرتي من بائع القما�ص قطعتي  والذي يقدِّ
فهو  االآخر  اأما  له،  منهما  واحد  كفنان  اأنهما  الحقًا  نعلم  اأبي�ص،  قما�ص 

لزينب))(. 

الالمي، جمعة، "عيون زينب"، �ص 10-9.   )1(
الالمي، جمعة، "االأعمال الروائية" �ص 89).   )2(

امل�صدر ال�صابق �ص 261  )((
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على  قادراً  زال  ما  الف�صل  هذا  يف  املجنون  اأّن  نالحظ  اأن  وميكن 
يجعل  الذي  ال�صويف  ال�صطح  بحر  يغرق يف  ومل  ن�صبيًا،  ال�رسد  دّفة  اإدارة 
اأحيانًا الدال عن املدلول، فقد جنح املجنون يف  يًا ينف�صل فيه  �رسده مت�صظِّ
تقدمي  روايته ال�رسدية التي مّرت مبراحل واقعية، وفنطازية، وروؤيويّة، حيث 
الذين  ال�صحفّيني والكّتاب  ع زمالءه  اإّنه بعد �رسائه للكفنني يودِّ تكت�صف 
ي�صاركونه يف العمل ويرحل �صوب قرب الر�صول للقاء زينب، ماراً مبراحل 
قبل  من  فيها  رت  تطهَّ نف�صه كما  فيها  رت  تطهَّ ومراتب �صوفية وعرفانية 
نف�ص اأبي زيد ال�رسوجي بطل )مقامات احلريري(، وانتهت بلقائه بزينب 
التي قّدم لها كفنها، حيث تطلب منه زينب اأن يدنو منها ليتَِّحدا يف النهاية: 
)قالت زينب اأدن. فدنوت، قالت زينب: اأكرث اأكرث، فدنوت . ذقت حالوة 

اجلّنة، بينما كانت زينب تنادي علّي: اأكرث، اأكرث، اأكرث، واأحتدنا()1(. 

ث فيه  ويتناوب )الراوي( �رسد الف�صل الالحق )اأنا�صيد( الذي يتحدَّ
عن لقائه باملجنون وهو يتلو اأنا�صيده وروؤياه وجتلِّياته دونا انتباه ملا حوله، 
لكّنه يف الف�صل التايل )مذّكرات( يلتقيه بوعي وي�صلمه خمطوطة هي عبارة 
�رسدي  امليتا  املنت  من  جزءاً  اأ�صبحت  خة،  موؤرَّ وريقات  جمموعات  عن 
كالمي،  �صمع  )فلما  م�صيئة:  ووثائقية  ية  ن�صِّ خمطوطة  بو�صفها  للرواية، 
هذه  وناولني  و�صطه  ت�صرت  التي  القما�ص  قطعة  خمباأ يف  اإىل  اليمنى  يده  مّد 

الوريقات()2(. 

يف  احلالية  لدرا�صتنا  بالن�صبة  )اليوميات(  هذه  اأهميته  تكمن  وال 
توظيف  ليلى( من خالل  )جمنون  لرواية  �رسدي  امليتا  الف�صاء  د  توؤكِّ كونها 
�صبيه  ن�صبيًا  املن�صبط  ال�رسد  لونًا من  قّدمت  اأّنها  اأي�صًا يف  واإنا  املخطوطة، 

امل�صدر ال�صابق �ص268  )1(
امل�صدر ال�صابق �ص 275  )2(
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ب�رسد )الراوي( لي�صغل 1) �صفحة من الرواية اأي حوايل ربع الرواية، وهو 
ما مينح ل�رسد املجنون موقفًا مناف�صًا ورمبا موازيًا ل�رسد )الراوي(. 

تك�صف هذه املذّكرات املوؤّرخة بني 10حمرم و)1 رجب جوانب 
مهمة من �صخ�صية )املجنون( واأحالمه وروؤاه و�صطحاته العرفانية، وجعلها 
املجنون  نظر(  )وجهة  خالل  من  تدور  داخلية  مونولوغات  عن  عبارة 
يف  احلال  هو  كما  م�صتقلة  �رسدية  بنية  ل  ي�صكِّ منها  بع�صًا  اأّن  كما  نف�صه، 
خ يف 10حمرم والذي يت�صمن حبكة مهمة، من خالل  املقطع االأول املوؤرِّ
حوار موفَّق بني زينب الطفلة ال�صغرية وجّدتها زينب الكربى من خالل 
ذاع  الذي  الغريب،  الرجل  املجنون،  ذلك  حكاية  عن  احلفيدة  ت�صاوؤل 
اجلدة  اأنَّ  احلوار  وتتك�صف خالل هذا  امل�صت�صعفات)1(.  منطقة  �صيته يف 
زالت  ما  واأنها  املجنون  مع�صوقة   – الزيانب  احدى  رمبا  اأو  زينب-  هي 
حتتفظ يف ع�صدها بقطعة من ي�صماغه عندما قابلته الأّول مرة واأدركت اأنه 
لقاوؤهما االأول واالأخري. ويف املذّكرات املوؤّرخة يف 21 اآذار يقوم املجنون 
مي�صان  حمافظة  حدود   �صمن  الطيب  اإىل  الكحالء  من  �صّيارته  يف  برحلة 
بزينب، حيث  اللقاء  اإىل  اأخرى  مّرة  تقوده  في�صهد روؤى واأحالمًا �صوفية 
�صمراء  اإىل  الكوين  الرمز  زينب  وتتحّول  النور)2(.  معًا  ويغمرهما  تعانقه، 
امليوؤو�ص من �صفائه كما تقولون: لكن عّلتي لن  املري�ص  اأنا  مي�صان: )نعم 
تربيها لها �صوى زينب: �صمراء مي�صان())(. وبذا تكت�صب �صخ�صّية زينب 
رات  ق يف املذكَّ الكونية �صمة حملِّية بو�صفها )�صمراء من مي�صان( وهو ما يتعمَّ
لالإن�صاد  يخاطب  خة يف )1 رجب حيث جند ن�صيداً جديداً  التالية املوؤرَّ

جميالت مي�صان:

امل�صدر ال�صابق �ص 297  )1(
امل�صدر ال�صابق �ص 299  )2(
امل�صدر ال�صابق �ص 16)  )((



(26

)يا جميالت مي�صان وفارعات احلرية:

اإطلعن اإىل حافات قلبي/ من دملون واملو�صل/

…………

من  االآن  ا�صتفاقت   / روحي  بها  وترغب  نف�صي  تهواها  التي  الأّن 
رقدة القيلولة()1(

يف الوحدات ال�رسدية التي تلي املذّكرات والتي تبداأ بـ)التجلِّيات( 
م لنا مروّيات  وتنتهي بـ)ال�صحيفة املي�صانية( يهيمن �رسد )الراوي( الذي يقدِّ
قه عن �صخ�صية املجنون، ح�صوره وغيابه واأنا�صيده  �صفاهية وحكايات متفرِّ
من  ون�صيداً  �صعراً  املجنون  يقّدمه  �رسد  اإىل  ثانية  الراوي   ويحيلنا  لزينب، 

خالل ن�ّص وثائقي وجد مدّونًا على حزام  املجنون نف�صه:

اأحد وجَهْي  االأ�صطر على  »وعندما متلينا احلزام جيداً وجدنا هذه 
احلزام. . «)2(. 

التي  املي�صانية(  )ال�صحيفة  )املجنون( يف  بتو�ّصالت  الرواية  وتنتهي 
تكرب فيها ده�صة احلا�رسين الذين مل ي�صمعوا مثل تلك االأقوال من خمابيل 

الدنيا:

من  ال  ن�صمعه  مل  املجنون،  من  كالمًا  �صمعنا  ثم  ــراوي:  ال )قــال 
العرب، وال من العجم())(. ونختتم امل�صهد باقرتاب عمود النور من زينب 
واملجنون بعد اأن ا�صتحاال اإىل عمود من نور واأخذا يعرجان اإىل العال))(. 

امل�صدر ال�صابق �ص 25).   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص 27).   )2(
امل�صدر ال�صابق �ص68).   )((
امل�صدر ال�صابق �ص 86).   )((
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لكن املوؤلِّف الذي اأنهى روايته بهذه النهاية الكونية العرفانية املطلقة، اآثر 
يف الطبعة اخلا�صة اجلديدة من رواية )جمنون زينب( التي ن�رستها دار كنعان 
بالنهاية  يهبط  للخامتة  جديداً  مقطعًا  ي�صيف  اأن   2010 العام  دم�صق  يف 
من علياء احللم النوراين ال�صويف اإىل الواقع املي�صاين- احلا�صنة االجتماعية 

والتاريخية للرواية:

الزورق  ف�صاهدنا  عجائبه،  يخرج  الذهب   ابو  اإب�صان  راأينا  )بينما 
الذهبي يلتحق باملجنون وزينب، وكان ذلك كّله يحدث كاأّنا هو كلمات 

الوعد الذي يف اإهاب الراية احلمراء()1(. 

وهذه النهاية اجلديدة حتيلنا اإىل الرواية الالحقة للموؤلِّف واأعني بها 
)عيون زينب( التي ي�صتهّلها بعبارة لها داللة عميقة بتعبري )الراية احلمراء( 

وهي:

)�صتخفق الراية احلمراء على �صنام القّبة الفلكية)2(. والتي يحلم فيها 
االإمام  قبَّة  على  احلمراء  الراية  زينب  ترفع  باأن   – الثانية  ذاته  اأو  املوؤّلف- 
احل�صني الذهبية، والراية احلمراء كما هو وا�صح يف كتابات جمعة الالمي 
د املوؤلف اأن ي�صيف بعداً �صيا�صيًا  اإ�صارة اإىل احلرية والعدالة واحلق، وبذا تعمَّ

وفكريًا ودنيويًا اإىل روايته يدمج بني العرفاين والدنيوي. 

رواية جمعة الالمي )جمنون زينب( جزء من لعبة ميتا – �رسدية ماكرة 
يتقن �رسوطها املوؤلِّف، ياأخذنا فيها اإىل تخوم ميتافيزيقية وعرفانية نورانية 
اأن يعود بنا ثانية اإىل قاع الواقع اجتماعيًا وفكريًا و�صيا�صيًا  لكنه ال ين�صى 
د لقارئه اأنه لي�ص جمرد جتريبي مطلق، بل هو يف الوقت ذاته �صاحب  ليوؤكِّ

ق�صّية  وم�رسوع ثقايف متكامل. 

امل�صدر ال�صابق �ص 89).   )1(
الالمي، جمعة "جمنون زينب" دار كنعان، دم�صق، 201، �ص ))1.   )2(
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الكتابة امليتا ـ �رسديّة مالذاً من جحيم املوت

عام  وال�صادرة  الدليمي  لطفية  للروائية  زحل«)1(  »�صّيدات  رواية 
كل  يف  املــراأة  وتعي�صها  عا�صتها  التي  الكبرية  املعاناة  رواية  هي   2009
ق�ص�ص  من  املوؤلِّفة  كتبت  ما  معظم  يف  االأبــرز  الثيمة  رمبا  وهي  مكان، 
دات  وروايات . فن�صاء  لطفية الدليمي ن�صاء وحيدات اأو باالأحرى متوحِّ
لكن  والقهر.  واخلوف  والعزلة  االإحباط  من  حاالت  يع�صن  ومقهورات 
�ص كل اآالم االإن�صانية واأحزانها وخماوفها وت�صّبها يف راأ�ص  هذه الرواية تكدِّ
بطلتها:اأحالم البابلي التي ت�صهد اأ�صعب �صنوات املحنة يف العراق بعد جمئ 
العام )200، حيث حتدث حالة  نظام �صدام ح�صني  االحتالل و�صقوط 
الهوية  على  والقتل  واالرهاب،  العنف  فيها  يهيمن  االمني  االنفالت  من 

ومت�صخ فيها القيم. 

تبداأ الرواية مبونولوغ داخلي حمتدم و�صبابي، فالبطلة التي تروي   
هذيانية  حالة  تعي�ص  االوتوبيوغرايف  املتكلِّم  �صمري  عرب  الروائي  احلدث 
تعرف  ال  فهي  احلقيقية،  هويتها  معرفة  على  القدرة  فيها  تفتقد  �صة  م�صوَّ

االردن  عمان،  والتوزيع،  للن�رس  ف�صاءات  زحل"،  "�صيدات  لطفية  الدليمي،   )1(
 . 2009
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ن  ا�صمها احلقيقي: اأهو حياة البابلي الذي تتذّكره قلياًل ام اآ�صيا كنعان املدوَّ
يف جواز �صفرها)1(. 

مع  توازنها  تعيد  اأْن  البطلة  حاولت  الكابو�صي  اجلو  هذا  وخالل 
وتتعّر�ص  حترتق  كانت  التي  بغداد  تراقب  وهي  اخلارجي  والعامل  احلياة، 
القتلة  من  خوفًا  وحيدة  ال�رسِّي  بيتها  �رسداب  يف  تقبع  وهي  الدمار،  اإىل 
اأّن  ف�صيئًا نكت�صف  باخلر�ص. و�صيئًا  اأْن ت�صاب  وال�صواريخ، حيث كادت 
البطلة هي اإعالمية وكاتبة وقد مالأت اأكرث من ثالثني كرا�صة من امل�صاهدات 
رمبا  كتاب،  يف  طبعها  على  عازمة  وهي  املدّمرة  بغداد  عن  والتاأّمالت 

�صي�صبح تواأمًا لكتاب حبيبها ناجي الذي يعده عن بغداد. 

التي جمعتها من  االأخبار والق�ص�ص واالأ�صاطري  ان تكون  »وعدته 
كّرا�صات عمي ال�صيخ، قيدار واإخوتي وق�ص�ص البنات، كتابًا هو تواأم كتابه 

عنها«)2(. 

ولكي تخرج البطلة جزئيا من دّوامة اخلراب واحلرب، تتماهى عرب 
ـ  زحل  نح�ص  �صحايا  من  اأّنهن  يجمعهن  رمبّا  اأخريات  ن�صاء  مع  التاريخ 
الذي يعتقد اأّنه يلقى بنح�صه على حياة الن�صاء وم�صائرهن ورمبّا كانت حياة 
تلتقي وراأي قيدار الذي يقول اأّن طالع بغداد رهن بطالع زحل«))(. ولذا 
فعندما راأى كوكب زحل كان م�صفقًا من ظهوره العتقاده بنح�ص يحّل 
بالبالد))(. بل ها هي حياة تختتم كرا�صتها وهي تت�صاءم من النح�ص الذي 

امل�صدر ال�صابق، �ص9.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص9).   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص 285.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص 282 .   )((
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زبيدة  مع  تتماهى  هي  فها  يطاردهن)1(.  النح�ص  الأّن  الن�صاء،  منه  تقا�صي 
داوود  الوايل  زمن  الرا�صدي  ناجي  مع  ع�صق  ق�صية  عا�صت  التي  التميمية 

با�صا. والتماهي اليقت�رس عليها بل ي�صمل حبيبها ناجي احلجايل

زبيدة  مع  متاهيها  يف  حياة  وتبدو  العراق.  خارج  ينتظرها  الذي 
وكاأنها متار�ص لونًا من احللول ال�صويف)2( »كنت زبيدة التميمّية وكان هو 
اأ�ّص�صها  التي  ترجمان جريدة )جورنال عراق(  الرا�صدي،  بن علي  ناجي 

داود با�صا«))(. 

بل هي تت�صاءل فيما اإذا كان حبيبها ناجي احلجايل هو نف�صه ناجي 
الرا�صدي. 

»اأم اأّن ذلك من اجرتاح ذاكرتي وانحراف الروؤى«))(.   

وراحت البطلة تت�صاءل مع نف�صها فيما اذا كانت عملّية اإعادة �رسد   
االأحداث �صوف يعينها« على بلوغ معنى ما اذا ينتجيني من التبا�ص الزمن 

والوقائع«)5(. 

من  االأخري  مالذها  �صيكون  ال�رسد  اأّن  البطلة  اكت�صفت  وهكذا   
التبا�ص الزمن والوقائع ولتاأكيد ذاتها وهويتها ال�صخ�صية، واأكرث من ذلك 
تاكيد هويتها ال�رسدية مب�صطلحات بول ريكور. وهذا االكت�صاف  هو يف 

احلقيقة مدخل الرواية اإىل عامل البناء امليتا �رسدي. 

امل�صدر ال�صابق، �ص01).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 6).   )2(
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وها هي البطلة حتتفي بالكتابة وكرا�صاتها منذ ف�صل الراوية االأّول:

�صنوات  منذ  بكتابتها  �رسعت  التي  كرا�صاتي  وهذه  حياة،  »اأنا   
واوجاع  الفقد  ق�ص�ص  ال�صاعق،  ع�صقنا  حكاية  حكاياتنا،  فيها  ودونت 

ال�صجن واالختفاءات. . . «)1(. 

وفعاًل فاإن ف�صول الرواية الت�صعة ت�صّم خم�صة وثالثني كرا�صة موؤرخة 
يف الغالب بتواريخ معّينة اأغلبها متثِّل يوميات املحنة واحلرب واخلوف يف 
»احلكايات  كون  البداية  يف  احلكايات  نة  مدوَّ البطلة  يقلق  وكان  بغداد، 
تنهمر علّي كطوفان اأهوج بال منطق وال �صياق، واأنا اأكتب واأجمع اأوراقهم 

من كرا�صاتي حتى عجزت عن تنظيمها يف �صياق زمني")2(. 

ر اأن تواجه الواقع كما هو، فاحلياة ذاتها  لكن ال�صاردة/ البطلة  تقرِّ
كانت بال منطق اأو �صياق:

»فالأ�رسد احلكايات وما تت�صّمنه كرا�صاتنا كما تتدّفق وتاأتيني«))(. 

وتك�صف ال�صاردة عن ا�صرتاتيجية الكتابة امليتا �رسدية التي تعتمدها 
بناء  الإعــادة  والع�صور  االأزمنة  بني  االنتقال  خالل  من  هذه  روايتها  يف 

ال�صورة الف�صيف�صائية للواقع:

وحكايات  ع�صورها  يف  مدينتي  واأحوال  االأزمنة  بني  تنّقل  »فال 
البنات واأ�صنع �صورة من كّل هذا الف�صيف�صاء ت�صبهنا. «))(

امل�صدر ال�صابق، �ص 20.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 1).   )2(
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 وهذا االنتقال امليتا�رسدي بني االأزمنة مل يكن بعيداً عن فعل الذاكرة 
التي كانت جتوب االأمكنة:

»اأم اأّن ذاكرتي هي التي جتوب االأمكنة وتقطف ثمار احلكايات من 
�صجر الرمان؟«)1(. 

حركة  خالل  من  اأفقيًا  وعموديًا:  اأفقيًا  الرواية  تتحّرك  هنا  ومن 
بانورامّية حلياة مدينة واأنا�صها، وعموديًا من خالل حركة �صاقولية يف الزمن 

ذهابًا من احلا�رس اإىل املا�صي، ومن احلا�رس اإىل امل�صتقبل. 

تنقيح  يف  واجهتها  التي  ال�صعوبات  عن  البابلي  حياة  وتك�صف 
قيدار كّرا�صاته على نحو مميَّز  ال�صيخ  الكّرا�صات واملدّونات: »كتب  هذه 
اربكني، فهو يدون بع�ص الفقرات ب�صمري الغائب، ثم يتحول اإىل �صمري 

املخاطب، وبغتة ي�صتخدم �صمري املتكلم«)2(. 

وخالل رواية البطلة حلكاياتها تعرتف اأّنها روت حكايات مت�صابكة 
عن بغداد تلتف كاالأفاعي، حكايات م�صتطيلة ممتدة بال نهايات عن تاريخ 

البالد احلزين«))(. 

خالل ذلك كانت البطلة تنا�صل من اأجل النجاة من كابو�صها املميت 
يف بغداد واللحاق بحبيبها ناجي خارج العراق، والعثور على عّمها ال�صيخ 

قيدار امتثااًل لو�صية اأبيها قبيل وفاته:

ك ال�صيخ قيدار، ابحثي عنه يف اجلهات   »ال تياأ�صي، ابحثي عن عمِّ

امل�صدر ال�صابق، �ص 25.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 7)2.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص2).   )((
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ة فقدكم جميعًا.  والكتب واالأ�صماء، والروؤى، قويل له رحل عدنان يف غ�صّ
 .)1(» . . .

ها ال�صيخ قيدار،  وفعاًل تظل حياة البابلي تبحث يف كّل مكان عن عمِّ
كما كانت حتر�ص على االإطالع على كتبه واأوراقه وكرا�صاته، وخّيل لها 
مّرة اأّنها التقته فعاًل بطريقة الفنطازيا يف اإحدى قمم جبال لبنان اخل�رساء، 
قبل  اإليك  ر�صالة  حّملني  »اأبي  وفاته:  قبل  عدنان  اأبيها  ر�صالة  له  ونقلت 
وفاته، قال بلِّغي عمك اأّنني مّت من وجع فقدكم جميعًا اأنت واإخوتي«)2(  

ويوؤّكد لها العم قيدار اأّنه موجود يف كّل مكان، واأّنه مل يختف، ومل 
يغادر بغداد: »مل اأغادرها اأنا فيها وهي يّف«))(. 

ويظّل القارئ يف حرية اإذا كان هذا اللقاء حقيقّيًا اأم تخيليًا خا�صة 
بعد تبّدل امل�صهد حيث تلتقيه ثانية ب�صحبة رجل مبالب�ص الق�صاو�صة ا�صمه 
حيث  العراق  جبال  يف  �صابقا  التقاه  قدمي  �صديق  وهو  جربائيل  االأب 
ي�صرتكان معا يف مهّمة جمع بع�ص املخطوطات الثمينة من بع�ص مكتبات 
بغداد اخلا�صة))(، وين�صح حياة باأن تنتبه لنف�صها واإنَّ ناجي �صيعرف الطريق 

اليها)5(. 

احلجايل،  ناجي  بحبيبها  العراق  خارج  البابلي  حياة  تلتقي  كما 
هاين  اأخيها  ابن  الإنقاذ  بغداد  اإىل  ثانية  للعودة  م�صطّرة  نف�صها  جتد  لكّنها 
الذي اختطف يف بغداد ولذا ميكن القول اأّن هذه الرواية هي رواية بحث 
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عن العم قيدار، وبحث عن احلبيب ناجي، كما اأّنها بحث رمزي عن كل 
االأ�صياء اجلميلة لبغداد التي دّمرتها احلرب. 

االأول،  ف�صلها  وب�صكل خا�ص يف  تنطوي  »�صّيدات زحل«  رواية 
نها  على بنية اإطارية مفتوحة تّت�صع للحكايات واالأحداث التي ترويها وتدوِّ
الزمني  التعاقب  اأو  التن�صيد  طريق  عن  والثالثون  اخلم�ص  الكرا�صات 
بني  وهبوطًا  �صعوداً  املتناوبة  الزمن  �صيولة  طريق  عن  واأحيانًا  اخلطى، 
املا�صي واحلا�رس، وهي يف هذا تقارب البنية االإطارية حلكايات »األف ليلة 
وليلة« التي كانت ترويها �صهرزاد. واذا ما كانت �صهرزاد هي التي تروي 
معظم حكايات » الف ليلة وليلة« فهذه الرواية حتفل بالعديد من االأ�صوات 
ال�رسدية. ومثلما كان ال�رسد مالذا ل�صهرزاد من املوت والقتل، كذلك كان 
ال�رسد والتدوين وتوثيق الوقائع هو مالذ حياة البابلي وتعويذتها من املوت 
والقتل واجلنون، فقد كانت حياة البابلي هي العني الرائية واالأذن امل�صغية 
لهموم النا�ص واأفعالهم وماآ�صيهم وهي ل�صانهم و�صوتهم وقد كانت اإحدى  

ال�صخ�صيات على حق عندما قالت:

»حياة ال تخاف، اعرفها، هي التي �صرتوي حكاياتنا للنا�ص، حياة 
وارتباطها  ر�صالتها  معنى  تدرك  حياة  وكانت  الباقي«)1(   و�صوتنا  ل�صاننا 
ي املوت من خالل حتقيق ثالثة اهداف هي انهاء  بالكتابة والتدوين لتحدِّ

ها ال�صيخ قيدار:ـ  كتابها عن بغداد واللقاء بناجي والبحث عن عمِّ

» ال لن ا�صت�صلم للموت، يف االأقل قبل اأن اأنهي كتابي واألتقي ناجي 
ي قيدار)2(.  هنا اأو يف بالد اأخرى واأعرف �صيئًا عن عمِّ
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ومن اجللّي اأّن حياة  تدرك الوظيفة الكبرية التي تنه�ص بها الكتابة 
بالن�صبة لها ملواجهة �رسوف الزمان، اّذ قالت مّرة لراوية:

»نحن نروي احلكايات لن�صتطيع حتّمل الزمان«)1(. 

الوظيفة  طبيعة  تدرك  كانت  الرواية  �صخ�صّيات  معظم  اأّن  ويبدو 
ُتـمحي، فها  اأن  لتدوين احلقيقة قبل  الكتابة  يها  توؤدِّ اأن  التي ميكن  اخلطرة 

هي احدى �صخ�صيات الرواية تقول حلياة:

حكاياتنا،  وتطوى  نوت،  ان  قبل  اكتبينا  نن�صى  ال  لكي  »حياة 
احفظيها يف كرا�صاتك، كما حفظت كرا�صات عمك قيدار«)2(. 

لكن الهاج�ص االأكرب الذي يخّيم على وعي البطلة، ورمبا على وعي 
وميتافيزيقي  ميثولوجي  هاج�ص  هو  الروائية  الن�صوية  ال�صخ�صّيات  معظم 
املدن  على  �صوؤم  نذير  زحــل  كوكب  ظهور  ــاأّن  ب االعتقاد  يف  يتمّثل 
وال�صخ�صّيات، ورمبا ما يجمع معظم ن�صاء هذه الرواية كونهن من �صحايا 

نح�ص زحل، فها هي حياة تقول لهالة، وكاأّنها حتّل لغز معاناة املراأة:

من  النح�ص  يطاردهن  الالئي  الن�صاء  نحن  نقا�صى،  اأْن  علينا  كم   «
ار�ص اإىل ار�ص))(. 

اآخر  اأخرى هي ملى يف  وهذه احلقيقة عرّبت عنها �صخ�صّية روائية 
ر�صالة كتبتها قبيل انتحارها وهي ت�صتح�رس قول حياة:

زحل  �صّيدات  نحن  لنا:  تقول  كانت   حياة،  قــول  »اأتذكرين 
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اإىل نح�ص  اإ�صارة حياة  اأنا، واأنِت، ن�صخر من  للفاجعة، كنا،  املر�صودات 
زحل)1(. 

مرياث  هو  ال�صيا�صي  زحل  كوكب  فاأل  من  اخلوف  اأّن  ونكت�صف 
تلقته حياة من عمها ال�صيخ قيدار، فقد اأ�صارت مّرة اإىل اأن العّم قيدار كان 
»ي�صفق من النظر اإىل كوكب زحل، ذلك الكوكب الرهيب االأزرق، الأّن 

ظهوره يف طالع املدينة يجعله يحمل من الهم ماال طاقة له به، «)2(. 

وتذهب زبيدة التيمية اإىل القول اإّن ناجي الرا�صدي مل يعد اإىل بغداد 
التي وقعت حتت طالع زحل »))( . 

وجند اأّن العم ال�صيخ قيدار يفل�صف �رس طالع زحل ال�صيئ على النا�ص 
والبلدان:فها هو يناجي نف�صه:

»راأيت الكواكب منذ خم�صة ع�رس عامًا ياقيدار، وتراه الليلة هو ذاته 
زحل الذي قال فيه الكندي اأّنه من طبعه الربد واليب�ص«))(. 

بل جند ال�صيخ قيدار يح�صى �صنوات زحل:

اأّن نح�ص زحل يدوم ثالثني �صنة وبعده ثالثني  »وتعلم فيما تعلمه 
�صنة«)5(. 

يخفيه  عما  بلوعة  مت�صائاًل  العراق،  تاريخ  على  ذلك  ينطبق  نراه 
الطالع:
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» ثالثون �صنة من بدء احلرب مع اإيران، حتى متى؟«)1(

ومن هنا جند هيمنة هذا الكابو�ص امليثولوجي على عامل الرواية، من 
دون اأن يخفي ذلك االأ�صباب املنطقّية وال�صيا�صّية والعلمّية ملاأ�صاة العراقيِّني 
الن�صاء منهن خالل هذه الفرتة والتي تتمّثل يف االحتالل  وب�صكل خا�ص 
االأمريكي، وانهيار الدولة، وما ا�صتتبعه ذلك من انفالت اأمني، وا�صت�رساء 
وقتل  االإرهاب  قوى  ون�صاط  الطائفي  ال�رساع  يف  املتمثِّلة  العنف  مظاهر 
النا�ص على الهوية، وب�صكل خا�ص الرجال منهم، مما جعل الن�صاء حتديداً 
التي  الكربى  املحنة  هذه  مواجهة  دات وعاجزات عن  ومتوحِّ معزوالت 

حتيط بهن من كل جانب. 

والعّراف  احلكيم  دور  يلعب  هنا  قيدار  ال�صيخ  العّم  كان  ما  واإذا 
الذاكرة  ميثِّل  اأي�صًا  فهو  و�صكانها،  بغداد  على  زحل  طالع  اكت�صاف  يف 
العراقّية واحلكمة ال�صعبية، والوطنية احلّقة واحلافظ لكنوز اجلمال واحلقيقة 
الوطنية  والنفائ�ص  واالآثــار  املخطوطات  �صيانة  على  حر�صه  خالل  من 
وحفظها من التلف واالندثار اأو ال�صقوط باأيدي ال�صما�رسة وجتار املقتنيات 
فنطازيًا وغرائبيًا من خالل  بني. و�صخ�صّية ال�صيخ قيدار تّتخذ بعداً  واملهرِّ
قدرته على اخرتاق االأماكن واالأزمنة، الأّنه يعلن بانه موجود يف كل مكان، 

ففي حوارية بينه وبني حياة البابلي نقراأ هذا احلوار:

»اأنت، اأنت َمْن جعل طريقي ممتداً بال نهاية، ملاذا اختفيت؟«

ـ مل اختف، ها اأنا اأمامك، االترينني؟. 

ـ بغداد ملاذا غادرت بغداد؟. 
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ـ مل اغادرها، اأنا فيها وهي يّف. . . تعايل اجل�صي هنا«)1( 

ال�صيخ قيدار هنا لي�ص جمّرد »غودو« اآخر ال يعود، بل ي�صبح رمزاً 
لالأمل واحللم واحلقيقة، ورمبا هو رمز جتريدي للحياة واجلمال وامل�صتقبل. 

و�صيفرات  معرفّية  بحموالت  مثقلة  زحل«  »ن�صاء  فرواية  واأخرياً 
فكرّية و�صيا�صّية وثقافّية واجتماعّية، وهي تلتقي ـ وتفرتق ـ يف الوقت ذاته 
يف  االأخرية،  االأربعة  العقود  خالل  العربية  املراأة  كتابات  من  الكثري  مع  ـ 
التي تتعّر�ص  تركيزها على عوامل املعاناة واالإحباط واالإذالل واال�صتالب 
التي  القليلة  اأْن تهمل فر�ص احلب واالأمل  املراأة يف املجتمع من دون  لها 
الرواية  هذه  بني  الت�صابه  من  مثري  بوجود جوٍّ  �صعرت  لكنِّي  بحياتها،  متّر 
ورواية »ا�صمه الغرام«)2(. للروائية اللبنانية علوية �صبح، فالروايتان متحف 
تنطوي  اأي�صًا  وهي  واغرتابها،  وع�صقها  وم�صائرها  وماآ�صيها  املراأة  لعوامل 
قد  الن�صوية،  لل�صخ�صّية  ال�صلوكّية  لالأناط  ومده�ص  نوذجي  تنّوع  على 
يقال اإّن هذا �صاأن اأغلب الروايات التي تكتبها املراأة عن املجتمع الن�صوي 
مثل رواية »بنات الريا�ص« للروائية ال�صعودية »رجاء ال�صائغ« ف�صاًل عن 
روايات غادة ال�صمان، واأحالم م�صتغاني وغريهما، لكن التماثل هنا اأو�صع 
الروايتني تقعان �صحية حرب دموية طاحنة هما  بكثري من ذلك . فن�صاء 
لبنان،  على  �صافراً  االإ�رسائيلية عدوانًا  القوات  فيها  �صّنت  التي  حرب متوز 
واالحتالل االأمريكي للعراق وما ا�صتتبعه من م�صاعفات وعواقب وخيمة 
ط  تخطِّ البابلي  حياة  جند  ومثلما  النا�ص،  حياة  وعلى  الوطني  االمن  على 
للقاء حبيبها ناجي خارج العراق، كذلك جند »نهال« بطلة رواية »ا�صمه 
الغرام« تخّطط للقاء حبيبها هاين يف باري�ص، كما ان البنية االإطارية متماثلة 
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تعك�ص  التي  واملدّونات  املرويات  من  �صل�صلة  الروايتان على  تنفتح  حيث 
جوانب خمتلفة من حياة ومعاناة بطالت الروايتني . . . واالأكرث من ذلك اأّن  
لبطلتني )نهال( و)حياة البابلي( تعانيان من حالة ت�صّو�ص و�رسود ون�صيان، 
والروايتان بعد ذلك ت�صتظاّلن مبظّلة امليتا �رسد والتي تّت�صع للمخطوطات 
ال�رسدية  الكتابة  وظيفة  حول  ولال�صتطرادات  واملدّونات  واالعرتافات 
ق الروايتني هو اأكرث مما  وا�رسارها ووظائفها، ومع ذلك فاأنا اأعتقد اأّن ما يفرِّ
يجمعهما، وتظل رواية لطفية الدليمي »ن�صاء زحل« اإ�صافة مهّمة يف �صفر 
اي�صًا �صهادة حارة و�صادقة و�صارخة عن مرحلة  الروائية ال�رسدي، وهي 
�صعبة من مراحل العراق التخلو من ا�صطراب ولب�ص وت�صوي�ص، وكانت 

املوؤلِّفة �صجاعة يف الت�صّدي لها. . 



((0

العام  ال�صادرة  زيدان  يو�صف  للروائي  »عزازيل«)1(  رواية  تنه�ص 
2008 على خلق لعبة اإيهام يكون القارئ طرفًا اإيجابيًا فيها لقبول عقد 
راهب  كتبها  مة) ومنت خمطوطة  )مقدِّ من  ل  تت�صكَّ فالرواية   . هذا  االإيهام 
مة قناع  من اأ�صل م�رسي يدعى )هيبا(، ي�صتعري فيها الراوي – راوي املقدِّ
التي  والرقوق  اللفائف  من  جمموعة  برتجمة  قام  قد  اأّنه  يزعم  )مرتجم( 
اكت�صفت قبل ع�رس �صنوات بالقرب من مدينة حلب ب�صوريا، من قبل رئي�ص 
البعثة االأثرية هناك، االأب اجلليل وليم كازاري. وي�صري )املرتجم( املفرت�ص 
اإّنه قد قام بالرتجمة عن اللغة االآرامية التي هي من اللغات ال�رسيانية القدمية 
لهذه املخطوطة التي كتبت يف الن�صف االأّول من القرن اخلام�ص امليالدي 
اأي قبل 1555 عامًا . ويعرتف املرتجم / القناع اإنه قد منح ف�صول الرواية 

اأو رقوقها الثالثية عناوين من عنده)2(. 

االأ�صلي  الرواية  باأنَّ منت  القبول  االإيهام هذه  بلعبة  وهكذا يفرت�ص 
فمقدمة  اإال.  لي�ص  �رسدية   – ميتا  لعبة  جمّرد  وهي  ال�رسيانية،  عن  مرتجم 
اإىل تقدمي ف�صول  للرواية، وهي تهدف  ي  الن�صِّ املرتجم هي جزء من املنت 
اأو رقوق املخطوطة الثالثني التي دّون فيها الراهب امل�رسي )هيبا( يومّياته 

زيدان، يو�صف" عزازيل " رواية، دار ال�رسوق، القاهرة 2009 )الطبعة الثانية   )1(
ع�رسة(. 
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عّما جرى له منذ مغادرته قريته يف جنوب م�رس حتى و�صوله الدير الذي 
ق�صى فيه معظم حياته . ويك�صف الراوي يف الف�صل االأّول املو�صوم بـ)بدء 
التدوين( عن اإّن )عزازيل كان ال يكّف عن مطالبته بتدوين كّل ما راأيته يف 

حياتي()1(. 

اأو  ))القرين((  مبثابة  هي  عزازيل  �صخ�صية  اإّن  الحقًا  ونك�صف 
ال�صيطان الذي يو�صو�ص يف �صدر الراهب )هيبا(، ورمّبا مثل ميف�صتوفل�ص، 
اأن  )هيبا(  الراهب  من  عزازيل  طلب  اإْذ  لغوته،  )فاو�صت(  رواية  �صيطان 
يختلي ملّدة اأربعني يومًا يتفّرغ فيها لكتابة يومّياته ومذّكراته، حيث يّتخذ 
املبنى امليتا�رسدي بنية دائرية، تنتهي من حلظة االإنتهاء، من كتابة املذّكرات 
ن /  ر املدوِّ داخل �صومعته ال�صغرية يف الدير لتعود به اإىل نقطة البداية . ويقرِّ
الراوي )هيبا( اأن يرتك )م�صاحة بي�صاء . . فرمبا ياأتي بعدي من ميلوؤها()2(. 
�صًا القارئ ليكون طرفًا فاعاًل واإيجابيًا يف كتابة �صريته ومذكراته، وهو  حمرِّ
يخالف  الذي  )املرتجم/الراوي(  ك�صوفات  على  اعتماداً  فعاًل  حدث  ما 
االب كازاري يف ظنه اأن ال�صندوق اخل�صبي مل يفتح قط، الأّنه قد اكت�صف 
وجود حوا�ص وتعليقات مكتوبة على اأطراف الرقوق باللغة العربّية بقلم 

ن�صخي دقيق))(، كتبها راهب عربي من اتباع الكني�صة الن�صطورية . 

اأّن اعتماد عدد من روائيي ما بعد احلداثة يف جلوئهم  ومن املعلوم 
اإىل املخطوطة، وحتديداً املخطوطة التاريخّية، اأو تلك التي تقوم على كتابة 
املنحى  للنظر يف  الالفتة  الظواهر  �صرية ذاتية ل�صخ�صّية روائية مركزيّة من 
امليتا�رسدي يف الرواية العربية احلديثة . واالأ�صلوب الذي يعمد اإليه يو�صف 
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زيدان يف رواية "عزازيل" ينطوي على توظيف مماثل ينه�ص على االقت�صار 
املقدمة  كاتب  يقوم  حيث  مفرت�صة،  ملخطوطة  اإيهامية  مقدمة  كتابة  على 
"هيبا"، تاركًا  "املرتجم" بالتقدمي ملخطوطة الراهب امل�رسي  ا�صم  م�صتعرياً 
القارئ ب�صحبة املخطوطة بعد اأن اأنتهى دوره التعريفي والتمهيدي هذا . 

وقد وجدنا ناذج مماثلة يف روايات عدد من الروائيِّني العرب الذين 
مة ملخطوطة مفرت�صة . اإْذ يعمد ح�صن حميد يف روايته  اكتفوا بكتابة مقدِّ
"ج�رس بنات يعقوب")1( اإىل كتابة مقدمة يف �صفحتني حتت عنوان )اإ�صارة 
اإليه  الكتاب فيه جمموعة كتب و�صلت  اأن هذا  اإىل  بّد منها( ي�صري فيها  ال 
كاملة  بن�رسها  قام  قد  واإنه  اأجــداده)2(.  من  ثالثة ع�رس جداً  بالتوارث عن 

)بتمام تفا�صيلها واكتمالها دون حذف حرٍف واحد مما جاء فيها())(. 

كما جلاأ فا�صل العزاوي يف روايته )االأ�صالف())( اإىل توظيف مماثل 
)النا�رس( ي�صري  با�صم  للمخطوطة عندما اكتفى بكتابة ف�صل متهيدي موقَّع 
فيه اإىل اأّنه اإنا يقوم بن�رس هذه املخطوطة التي وجدها يف �صندوقه الربيدي 
داخل مظروف كبري ذي لوٍن داكن ال�صفرة)5(. وهذا ما فعله موؤن�ص الرزاز 
اأي�صًا يف روايته "اأحياء يف البحر امليت")6( حيث ي�صري كاتب الـ )مقدمة( 

حميد، ح�صن "ج�رس بنات يعقوب"، دار ال�صو�صن، دم�صق، )200)ط)(.   )1(
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اأّنه ب�صدد طباعة هذه االأوراق  الزعل(  ا�صم )مثقال طحيمز  الذي يحمل 
التي كتبها �صديقه عناد ال�صاهد)1(. 

مة املرتجم( يف رواية "عزازيل"  قد وظف  واإذا ما كان راوي )مقدِّ
ب�صدقية  القارئ  الإقناع  االأوىل  الدرجة  �رسد من  الذاتي يف  املتكلم  �صمري 
قًا  ثًا عن نف�صه بو�صفه مرتجمًا وحمقِّ روايته وخمطوطته التي ترجمها متحدِّ
للمخطوطة وم�صرياً اإىل الراهب امل�رسي )هيبا( بو�صفه غائبًا ومرويًا عنه، 
كما ي�صري اإىل املدّونة التاريخّية التي تركها لنا يف �صكل مذّكرات و�صجاّلت 
يومّية ملا مّر به هيبا من وقائع واأحداث يف حياته، فاإّن �رسد الراهب )هيبا( 
اأي�صًا  هو  للرواية  االأ�صا�صي  املنت  ميثِّل  الذي  التالية  الثالثني  الرقوق  خالل 
خالل  من  حا�رساً  الراهب  �صوت  فيه  يكون  االأوىل  الدرجة  من  �رسد 
)وجهة نظره( ال�رسدية املهيمنة. ويواجه كاتب املخطوطة الراهب )هيبا( 
جوهر  ذات  اإ�صكالّية  وهي  مدّونته،  �رسد  يف  البداية  نقطة  حتديد  اإ�صكالية 
وحمت�صدة  متداخلة  البدايات  تدويني؟  اأبداأ  اأين  )من  وا�صح:  ميتا�رسدي 
براأ�صي، ولعّل البدايات كما كان اأ�صتاذي القدمي �صوريانو�ص يقول، ما هي 
اإاّل حم�ص اأوهام)2(. بل يذهب اإىل القول )اإن كل �صيء دائري يعود اإىل ما 
امليتا�رسدي يف  منه بداأ())(. ويف هذا ك�صف لفل�صفة الكتابة يدعم املنحى 
نته هذه التي تتخذ  قه الراهب )هيبا( يف مدوِّ قه. وهذا ما يحقِّ الراوية ويعمِّ
بنية دائرية كما اأ�رسنا تّواً، حيث تبداأ من نقطة مكانية معّينة هي �صومعته 

التي اأختارها نقطة لبداية �رسده يف )الرق االأول – بدء التدوين( . 

يف  هذه  جل�صتي  من  احلالية،  اللحظة  من  احلا�رس،  من  )�صاأبداأ 

امل�صدر ال�صابق، �ص، 5.   )1(
زيدان، يو�صف" عزازيل" �ص 15.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص 15.   )((



(((

�صومعتي التي ال يزيد طولها وال عر�صها عن مرتين()1(. ثم يذهب الراوي 
يف  ق�صاها  التي  االأربعني  االأيــام  خالل  والزمان،  املكان  عرب  �صياحة  يف 
ال�صومعة )وها  ال�صاكن يف  اإىل مكانه  الرق االأخري  ليعود يف  االعتكاف، 
ما  اإاّل  فيه  ذكرت  وما  تدويني  اليوم  ومّت  مّرت،  قد  االأربعون  االأيام  هي 
تذّكرت اأو راأيت يف اأعماق ذاتي . . وها هو الرق االأخري، ما يزال معظمه 
خاليًا يف الكتابة ول�صوف اأترك هذه امل�صاحة بي�صاء، فرمبا ياأتي بعدي من 
ميالأها()2( وبذا تتخذ املدّونة التاريخية ال�رسدية بنية دائرية، رمبا التزامًا باميان 

الراوي باأّن )كّل �صيء دائري يعود اإىل ما منه بداأ(. 

خارجية  واأحــداث  لوقائع  تدوينها  عن  ف�صاًل  الرواية،  تك�صف 
وتاريخية واجتماعية والهوتية، عن �رساع داخل �صخ�صّية الراوي )هيبا( 
قه وتهيمن على  بني ذاته الواعية، املوؤمنة، وذات اأخرى تقتحم وعيه ومتزِّ
اإليه  ينظر  الذي  اأخرى، هي ذات )عزازيل(  اأحيان  قراراته وتوّجهاته يف 
كاتب املدّونة بو�صفه )�صيطانًا(  يقتحم حياته ليحرفه عن جادة ال�صواب، 
وميلي عليه اأحيانًا ما ينبغي عليه عمله، ومنه على �صبيل املثال قرار االعتكاف 
ر بها  ية الوحيدة التي �صدَّ لتدوين يومياته ومذّكراته. ويبدو اأّن العتبة الن�صِّ
املوؤلِّف روايته ت�صري اأي�صًا من خالل اال�صت�صهاد وبحديث نبوي �رسيف اإىل 
ية ت�صئ طبيعة ال�رساع الداخلي  اأن )لكلِّ اإمرئ �صيطانه())( وهي عتبة ن�صِّ
وعي  داخل  هو �رساع  ال�رساع  هذا  اأّن  لنا  ويبدو   . )هيبا(  الراهب  لدى 
الراهب، لي�ص اإال، ومل يكن ال�صيطان اأو عزازيل �صوى قناع اأو كناية عن 
هذا ال�رساع الداخلي ولي�ص عاماًل اأو فاعاًل خارجيًا . اإذ نكت�صف ح�صول 
)هيبا(،  البطل  �صخ�صية  داخل  �صيزوفريني  �صبه  انف�صام  اأو  ان�صطار  حالة 
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مظهراً  اجلوهر  يف  نعّدها  التي  )ال�صيطان(  �صخ�صّية  خللق  الطريق  دت  مهَّ
من مظاهر )القرين( اأو الوجه االآخر – ربـّما ال�صد- اأو اجلزء الغاط�ص يف 

الالوعي من ال�صخ�صّية . 

يف  مّرة  الأّول  الرواية  يف  ال�صيطان  مبعنى  )عزازيل(  ا�صم  ورد  لقد 
اخلطبة التي وّجهها اال�صقف )تبودور( التباعه:

)غري اأن اآدم اأنخدع بو�صو�صة ابلي�ص، فع�صى الرب القدو�ص، واأكل 
اللعني  عزازيل  اإلهًا، خدعه  ي�صري  اأن  اأمل  على  عنها،  املنهى  ال�صجرة  من 

بو�صو�صته، فاأخطاأ اآدم()1(. 

اإو  اأّن ال�رساع الداخلي بني ذات )هيبا( املوؤمنة، وذاته الثانية  وجند 
قرينه امل�صّمى )عزازيل( ي�صتمر ويتحّول اأحيانًا اإىل �صكل من احلوار املتكافئ 
وامل�رسوع، وهو امٌر اثار انتباه االب ن�صطور الذي �صاأله عن م�صدر اأفكاره:

))من اأين يا ولدي تاأتيك هذه االأفكار ؟

من باطني العميق، ومن املا�صي البعيد(()2( 

نظرته  ب�صبب  يتزعزع  بداأ  قد  التقليدي  )هيبا(  اإميان  اأّن  ونكت�صف 
العقلية و التنويرية املنفتحة التي ال تتقّيد بقد�صية الن�صو�ص، وكذلك ب�صبب 
رين وثنّيني ظهروا قبيل امل�صيحية اأمثال  اطالعه على فل�صفات واأفكار مفكِّ
فيثاغور�ص  واأفلوطني والعقائد امل�رسية دفعته اإىل الت�صاوؤل مثاًل فيما اإذا كان 
كّلها  ))الوثنّية  كانت  اإذا  وفيما  االله؟())(  ر�صول  اأنه  ام  اهلل،  هو  )ي�صوع 
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اإن�صان  امل�صيح  )اإّن  قال  الذي  )اآريو�ص(  تعاطفه مع  اأبدى  اأّنه  �رس(()1( كما 
ال اإله، واإّن اهلل واحٌد ال �رسيك له()2( و جند تبلور لون من القلق الوجودي 
واالأنطولوجي يف اأعماق )هيبا(: ))يف فرتات بعيدة من حياتي، ومتباعدة، 
كان اإمياين يوؤن�صني، وميالأ وجودي غبطة، واليوم حتيط بي الغيوم من كل 
جانب، وتهب يف باطني االعا�صري حتى تكاد تقتلعني من الكون كله(())( 
ويدرك اأن عزازيل يف حوار متخّيل مع هيبا حقيقة اأّن هذه الذات االأخرى 

نابعٌة من داخله:

)نعم يا هيبا، عزازيل الذي ياأتيك منك وفيك())(. 

ترى ماهي الوظيفة التي اأّداها »عزازيل« �رسديًا يف بناء الرواية وهل 
كان باالإمكان حذفه؟

اإىل  الرواية  يحيل  �صوف  عزازيل  �صخ�صّية  حذف  اأّن  تقديري  يف 
من  غرّي  فقد  عزازيل  �صخ�صّية  ظهور  اما  وباردة،  حمايدة  تاريخية  وثيقة 
بنية الرواية بكاملها من خالل خلق �صخ�صية البطل االإ�صكايل وحّولها اإىل 
»حوارية« بني االأنا واالآخر »االأفرتا�صي« مبفهوم باختني، عزازيل الذي هو 
اأحد اأ�صماء ال�صيطان العديدة ومظهر من مظاهر »القرين« اأو الذات الثانية 
للرواي، اوالن�صف الغاط�ص، غري املرئي من ال�صخ�صّية، ورمّبا ميّثل ب�صكل 
ال�صخ�صّية  وال�صامت يف  واملغيَّب  املقموع  اأو  عنه«  »امل�صكوت  باآخر  اأو 
اأعماق  اأو غيبيًا يهبط  من االأعلى نحو  اإّنه لي�ص كائنًا خارجيًا  االإن�صانية، 

البطل: اإّنه كامن يف الداخل:
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»يا هيبا، قلت لك مراراً اأّنني ال اجئ وال اأذهب، اأنت الذي يجيء، 
 .)2 حيث ت�صاء، فاأنا اآٍت اليك، وبك، وفيك«)1(

بدا هيبا يتيّقن باأّن مالمح وجه عزازيل كانت ت�صبهه: 

كانت  الوجه  مالمح   .  .  . هادئًا  املّرة  هذه  ياأتيني  ال�صوت  »كان 
حمبو�ص  غــريي،  ــر،  اآخ ــا«  »اأن هــذه  �صوتي،  ال�صوت  وكــان  ت�صبهني، 

بداخلي))(. 

�صبه  االن�صطار  بداياتها نك�صف عن هذا  الرواية يف  ما كانت  واإذا 
ال�صيزوفريني يف �صخ�صّية الراهب هيبا بني االأنا /االآخر اأو ب�صكل اأدّق بني 
هذه  انحالل  اإىل  ت�صري  الرواية  نهاية  فاإّن  �صّدية،  ثنائية  يف  عزازي   / هيبا 
الثنائية وت�صّكل هوية جديدة تتحّقق فيها م�صاحلة جزئية، ورمبا كّلية بني 
ل فيها اإىل ا�صتنتاج مفاده اأّن عزازيل لي�ص �رساً مطلقًا  هيبا وعزازيل، نتو�صّ

وهو لي�ص على �صالٍل دائمًا، وميكن التحاور معه والتعّلم منه:

باأمور،  اأقنعته  حتى  بل  عزازيل  اأحاور  باملكتبة  يومني  »اأم�صيت 
واأقنعني باأمور، كنت مرتّدداً فيها، كان مما اأقنعني به، و�صادف هوى يف 
يف  راأيته  ما  خاللها  اأدّون  يومًا  اأربعني  هذه  ب�صومعتي  اختلي  اأْن  نف�صي، 
حياتي منذ هروبي من قرية اأبي، حتى رحيلي عن هنا، غداً للقيام مبا اتفقنا 

علية«))(. 

ومن هنا نرى اأّن عزازيل مل يعد النقي�ص املرفو�ص اأو البغي�ص الذي 

امل�صدر ال�صابق، �ص10.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 100.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص))).   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص67).   )((



((8

اأ�صبح  بل  ذاته،  خارج  ويطرده  منه  يتخّل�ص  اأن  هيبا  الراهب  على  يتعنّي 
جزءاً من �صخ�صّيته ورمبا اماط اللثام عن امل�صكوت عنه واملقموع واملغيب 
يف هذه ال�صخ�صية اال�صكالية املتاأزمة والقلقة وجوديًا، وهو ما يدفعنا اإىل 
االعتقاد ان ال�رساع الوجودي والكوين والفل�صفي داخل �صخ�صية االب 
هيبا كان �رساعًا بني منظورين:املنظور العرفاين، اأو امليتافيزيقي، واملنظور 
بني  توزان  ان  حاولت  التي  الرواية  وان  واحل�صي،  العقالين  اأو  الربهاين، 
انت�صار  اإىل  ذاته،  املتلقى  يقرره  ما  وهذا  ـ  انتهت  قد  والرهايف  العرفاين 
املنظور العقالين والربهانيه الذي ينت�رس للعقل ملا هو ح�صي وار�صي ودنيوي 
ويرف�ص كلِّيًا املنظور القائم على امليتافيزيقيا واأحيانًا اخلرافة، ولذا فهو يعلن 
اأّنه �صوف ياأخذ مبا اقرتحه عليه عزازيل يف امور عليه عزازيل يف امور عدة 
او�صحها االنهماك بالكتابة وثانيهما اأمر دنيوي يتعلق بالذهاب اإىل )مرتا( 
الفتاة التي اأحّبها ويتزّوج منها ويعود اإىل قريته يف جنوب م�رس ليبداأ حياته 

من جديد، وهذا القرار جاء التزامًا من هيبا مبا اقرتحه عليه عزازيل:

)حتى رحيلي من هنا، غدا للقيام مبا اتفقنا عليه()1(. 

اأّما االأمر االآخر الذي اقرتحه عزازيل فيتمّثل يف االنهماك بالكتابة 
لتدوين ماراآه  يومًا  اأربعني  ة حياته من خالل االعتكاف ملدة  وتدوين ق�صّ

وما مّر به من حوادث وجتارب، وهو ما حّققه فعاًل يف نهاية الرواية:

ْت، ويتّم اليوم تدويني)2(.  »وها هي االأيام االأربعون قد مرَّ

اأّن عزازيل زيّن للراهب هيبا الكتابة، الأّنه �صيعي�ص من خالل  كما 
ما يكتب:

امل�صدر ال�صابق، 67).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص68).   )2(
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يا هيبا لتكتب، فتظّل حّيًا حتى حني متوت يف املوعد واأظّل  )حتيا 
حّيًا يف كتاباتك اأكتب يا هيبا، فمن يكتب لن ميوت اأبداًَ()1(. 

»عزازيل«  هذه  روايته  يف  زيدان  يو�صف  الروائي  لنا  م  قدَّ لقد   
اإنوذجًا فريداً لل�صخ�صّية االإ�صكالية التي تطرح �صل�صلة من االأ�صئلة الوجوديّة 
القلقة على الطريقة الديكارتية يف ال�صك، يواجه فيها ب�رساحة اأ�صئلة ع�رسه 
املحرقة، واأ�صئلة الدين امل�صيحي التي اأثارت فيها ب�رساحة يف ذلك الوقت 
خالفات فل�صفّية والهوتية قادت فيما قادت اإىل توظيف الدين يف م�صاريع 
دنيوّية وزمنّية ومنها مثاًل توظيف العنف والقتل لت�صفية املعار�صني فكريًّا 
العقيدة االأورثودوك�صية )القومتة(، وهي مظاهر  ف�صاًل عن املختلفني عن 
باالنتحار لوال ن�صائح  التفكري  اإىل  الطّيب )هيبا( ودفعته  الراهب  فجعت 
عزازيل بالكّف عن ذلك وال�رسوع مب�صار جديد حلياته بعيداً عّما كان فيه 

وما مّر به. 

�رسدية  واآليات  تقنيات  الرواية عن  ك�صفت  فقد  اآخر،  ومن جانب 
عة فقد كان ال�رسد يتّم من خالل وعي ووجهة نظر الراوي )الراهب  متنوِّ
ويف  ال�رسدية،  النظر  ووجهات  اال�صوات  من  للعديد  يتَّ�صع  لكّنه  هيبا( 
ـ  البولبفونية  الرواية  �صفة  الرواية  مينح  مما  )عزازيل(،  �صوت  متها  مقدِّ

دة اال�صوات.  متعدِّ

�صبه  الذاتي  ال�رسد  على  يعتمد  مبوؤور  عام  ب�صكٍل  ال�رسد  اأّن  كما 
االأتوبيوغرايف من خالل �صرية ذاتية للراوي عرب �صل�صلة من املونولوغات 
احلّي  الدرامي  اأو  الروائي  امل�صهد  بناء  اأو  اخلارجّية  احِلوارات  اأو  الداخلّية 
)م�صهد قتل واإحراق العاملة هيبا تيا مثاًل(، كما ال يخلو ال�رسد الروائي من 
�ص abstract  اأو summary  الذي يطوي فيه املوؤلِّف اأو  توظيف للملخِّ

امل�صدر ال�صابق، �ص 61).   )1(
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يختزل فرتة زمنية اأو حوادث عديدة من دون تقدمي عر�ص حّي للحوادث 
telling، كما جند ذلك  اأو احلكي  showing  اعتماداً على مبداأ الق�ّص 

يف الفقرة التالية:

ال�صيف  علينا  دخل  ثم  وال�صهور،  رتيبة،  التاليات  االأيام  )م�صت 
ومتّطى ب�صاعات نهاره الثقيلة، وق�رس لياليه اخلاطفة التي متّر بحياتنا()1(. 

يف  اأحــداث  من  �صياأتي  ملا  تنّبوؤات  اأو  �رسدّية  ا�صتباقات  جند  كما 
امل�صتقبل، منها االإ�صارة اإىل ما حدث لالأ�صقف ن�صطور:

املبّجل  االأ�صقف  وعزل  منها  حرم  التي  امل�صوؤومة،  ال�صنة  »وهي 
ن�صطور«)2(. 

الفتاة  )مرتا(  الأ�صم  رة  متكرِّ تنّبوؤية  اأو  ا�صتباقية  اإ�صارات  جند  كما   
القروّية التي ااأحّبها قبيل اأْن تظهر �رسديًا فعليًا يف الراوية:

»وعبدك ال�صعيف. . . ومرتا« ))(. 

كما عمد املوؤلِّف، يف موا�صع قليلة اإىل اإ�صافة هوام�ص وحوا�ص يف 
اإي�صاح نقطة غام�صة اأو مبهمة يف  اأو  اأ�صفل بع�ص ال�صفحات))(« الإ�صاءة 
حالة  ك�رس  االإ�صهام يف  اإىل  تهدف  �رسدية  ـ  ميتا  لعبة  وهي  االأ�صلي،  املنت 
االإيهام اأو التماهي مع التجربة الروائية اأو االندماج مع ال�صخ�صية املركزيّة، 
اأهمّية ال�صور الفوتوغرافية)5( التي ذّيل بها املوؤلِّف  اإىل  كما ميكن االإ�صارة 

امل�صدر ال�صابق، �ص262.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 15.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص )1.   )((

امل�صدر ال�صابق، �ص 6)1، �ص8)1، �ص210، �ص)22.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص 71) ـ 80).   )5(
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دارت  التي  واالماكن  وال�صخ�صيات  لالأديرة  االأثرّية  املواقع  لبع�ص  روايته 
فيها االأحداث، وهي تهدف ملنح املنت الروائي �صدقية اأكرب، وكاأّنه وثيقة 
تاريخية، ولي�صت جمّرد خطاب ميتا�رسدي تخييلي، وهذه العنا�رس ال�رسديّة 
التي  »عزازيل«  لرواية  �رسدي  ـ  امليتا  اجلوهر  كبري  حدٍّ  اإىل  ق  تعمِّ وغريها 
اتكاأت على املخطوطة التاريخية املفرت�صة، وعلى ق�صدية فعل الكتابة، ومما 
ية اأّن ال�رسد الروائي خرج من تاريخّية ومتنه الزمني، وحتّول اإىل �رسد  له اأهمِّ
حا�رس عن �صياق تاريخي منتزع  من املا�صي ليكون حا�رساً وحّيًا يف �رسد 

ميتا �رسدي ماكر، وهو ما منح الرواية جدًة وخ�صو�صّيًة. 
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احلّب �صحّيًة لرهاب احلرب

�صبح  لعلويّة  الغرام")1(  "ا�صمه  رواية  يف  امليتا�رسدية  اللعبة  تتمّثل 
ال�صادرة عن دار االآداب يف بريوت العام 2009 يف م�رسوع كتابة �صرية، 
اأو رمّبا �صرية ذاتّية تقوم بها �صاردة الرواية التي يتماهى ا�صمها مع ا�صم املوؤلفة 
)علوية(، وهو بالتاأكيد متاٍه وهمي الأّن ال�صاردة اأو )علوية( هما جمّرد قناع 
يدور  ال�صرية  . وم�رسوع  ذاتها  املوؤلِّفة  للموؤلِّفة، ولي�صت  الثانية  الذات  اأو 
عن حياة وجتربة امراأة لبنانية ا�صمها )نهال( عا�صت ويالت احلرب االأهلّية 
عالمات  اأمام  املوؤلِّفة  تاركة  فجاأة  واختفت  املا�صي،  القرن  �صبعينات  يف 
ا�صتفهام �صخمة وفجوات �رسدية بحاجة اإىل ردم، من خالل م�صادر متنّوعة 
منها )�صعاد( �صديقة نهلة املقّربة، التي متوت فجاأة حاملة معها ف�صوال ًو 
احلاجة  باأم�ص  املوؤلِّفة  كانت  )نهال(  �صديقتها  حياة  من  مطوّية  �صفحات 
اإليها للك�صف عنها وتدوينها ، )اأْلب�صت عليَّ االأ�صياء كّلها، ملا حاولت اأن 
ابداأ بالكتابة، ومل اأعد اأدرك اإن كنت اأعرف امراأة ا�صمها نهال حكت يل 
امليتا�رسدية هذه عن �صخ�صيته ما  الكتابة  حكايتها الأكتبها()2(  ا�صرتاتيجية 
تقدم �رسداً �صفاهيًا للموؤلف لكي يكتب حكايتها من خالل فعل احلكي اإىل 

�صبح، علوية، "ا�صمه الغرام " دار االآداب، بريوت 2009.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص، 7.   )2(
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رنا برواية اأمني معلوف املو�صومة بـ"�صالمل ال�رسق")1(، ال�صادرة  كتابة تذكِّ
يف دم�صق عام 1996 والتي يقوم فيها الراوي ب�رسد حياة �صخ�ص التقاه 
اإحدى حافالت املرتو يف حزيران عام )2(1976  م�صادفة يف باري�ص يف 
والتي يعرتف فيها الراوي اأّنه مل يفعل �صيئًا �صوى اإعادة كتابة ما �صمعه من 
مرويات �صفاهية: )ال حتمل هذه الرواية �صيئًا منِّي، بل تروي حياة اإن�صان 

اآخر، بكلماته اخلا�صة التي قمت برتتيبها())(. 

الثانية ب�صعوبة بكتابة �صرية )نهال(.  اأو ذاتها  وهكذا ت�رسع املوؤلِّفة 
واإذا ما كانت بطلة الرواية )نهال( متثِّل �صخ�صية ا�صكالّية روائّيًا، فاإنَّ املوؤلِّفة 
اإحباط  حالة  من  تعاين  اإ�صكالّية  �صخ�صية  االأخرى  هي  متثِّل  قناعها،  اأو 
رة )كنت مرهقة، اأهذي من  واإرهاق وت�صو�ص ب�صبب ظروف احلرب املدمِّ

التعب، منذ بداأت حرب متوز مل اأذق النوم())(. 

رة مل تكن تهّد العامل فقط  كانت املوؤلّفة تتخّيل اأّن تلك احلرب املدمِّ
املوؤلِّفة كانت  لكن  الب�رس فح�صب()5(،  اأبنية  لي�ص  الروائي،  البناء  )تهّد  بل 
ت�صتمّد العزاء من الكتابة ملقاومة املوت متامًا مثل �صهرزاد: )مل يكن اأمامي 

�صوى اأن اأطاوع نهال الأقاوم موتي بالكتابة()6(. 

االإطارية  البنية  مبثابة  كان  الرواية  من  االأول  الف�صل  اأّن  ونالحظ 
تظل  حيث  )اأنا(  املتكلِّم  �صمري  عرب  املوؤّلفة  قبل  من  ُيروى  الأنه  للرواية 

معلوف، اأمني "�صالمل ال�رسق" برتا للطباعة، دم�صق، 1996.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص7.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص7.   )((

�صبح، علوية " ا�صمه الغرام " �ص7.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص 7.   )5(
امل�صدر ال�صابق، �ص8.   )6(
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يف  تظّل  كانت  واإن  خطابيًا،  وغائبة   - عنها  مرويًا   - )نهال(  �صخ�صية 
القول  ولذا ميكن  اخلا�ّص.  ب�صوتها  تتكّلم  الف�صل  االأخري من هذا  املقطع 
االأّول هو جزء متهيدي لكتابة �صرية )بيوغرافيا( )نهال(، لكن  الف�صل  اإّن 
يتحّول  �صوف  الثاين  الف�صل  من  بدءاً  التالية  الف�صول  يف  الالحق  ال�رسد 
املوؤلِّفة وت�صبح )نهال(  فيه �صخ�صيته  )اأوتوبيوغرايف( تغيب  اإىل �رسد ذاتي 
ة حياتها، ولنقل اإّنها التقنية التي اعتمدتها اأو  هي املتحّدثة التي تروي ق�صّ

لتها .  اختارتها املوؤلِّفة يف كتابة �صرية حكاية موكِّ

وميكن اكت�صاف اأّن ال�رسد الذاتي االأوتوبيوغرايف ينقطع ويتوقَّف   
الف�صل اخلام�ص ع�رس، ليعود ال�رسد يف الف�صلني االأخريين،  فجاأة عند نهاية 
ال�صاد�ص ع�رس، وال�صابع ع�رس اإىل اأ�صله االبتدائي االإطاري يف الف�صل االأّول 
البطلة، من  ال�رسد مع  تتناوب  التي  املوؤلِّفة ذاتها  بيوغرافيًا من خالل �رسد 

خالل توظيف �صمري املتكلِّم )اأنا( اأي�صًا: 

التهم  بعدما  متوز،  حرب  من  اأيام  قبل  واختفت  نهال  )ُفقدت   
اأّن  ليقينها  حكايتها  يل  حكت  اأنها  حينها  واأدركت  ذاكرتها  االألزهامير 

ذاكرتها �صتختفي()1(. 

وهي  الظهور،  اإىل  نهال  عودة  الرواية  نهاية  يف  يفاجئنا  ما  لكن   
نبوءة اأو ا�صتباق �رسدي �صبق للموؤلِّفة واأن عرّبت عنه يف بداية الرواية: 

)كان لدّي اإح�صا�ص باأّن نهال �صتعود وتظهر قبل انتهاء الرواية()2(   
وهكذا تظهر نهال بكامل وعيها و�صحتها ون�صاطها:

امل�صدر ال�صابق، �ص 289.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص11.   )2(
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)االأ�صئلة ت�صاقطت والده�صة متّلكتني واأنا ال اأرى نهال اأمامي رحت 
اأقول بيني وبني نف�صي، معقول نهال ترجع من بعد اختفائها وتظهر()1(. 

اإذ �رسعان ما  اأّن عودة نهال هذه تخّيلية،  لكّننا �رسعان ما نكت�صف 
اختفت ثانية تاركة املوؤلِّفة يف حرية اأعمق: 

)فعدت اأت�صاءل بيني وبني نف�صي: هل راأيت نهال، اأم اأّن االأمر يتهّياأ 
يل؟()2(. 

امليتا  بالعنا�رس  املحت�صدة  القليلة  الروايات  الغرام" من  "ا�صمه  رواية 
�رسدية الوا�صحة عرب معظم ف�صولها، ففيها تركيز ا�صتثنائي على فعل الكتابة 
ال�رسديّة، وحتديداً كيفّية ال�رسوع بكتابة �صرية نهال، فيما اإذا كان يتعنّي على 
املوؤلِّفة اأن تبداأ من البداية اأي من الطفولة لكّنها تتمّرد على لعبة البدايات: 

من  تكون  اأن  ميكن  البدايات  البدايات.  لعبة  اأطاوع  اأن  اأريد  )ال 
املكان الذي نقّررها فيه . قد يكون ما نفرت�صه بداية ن�صف الطريق، اأو قبل 

اأن تنتهي بقليل، الأنَّ الكتابة لي�صت كاحلكي())(. 

ر املوؤلِّفة من تزوير  بل اإّن )نهال(، بطلة الرواية االأ�صا�صية كانت حتذِّ
ق�صة حياتها واللجوء اإىل الكذب ب�صبب تدّخل خيالها يف ذلك كما فعلت 
يف واحدة من رواياتها ال�صابقة وهي رواية "دنيا" التي هي حقًا من تاأليف 

علوية �صبح: 

امل�صدر ال�صابق، �ص 2)).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 6)).   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص )1.   )((
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ي �صيئًا يف كتابة الق�صة، فاأنتم الكّتاب تكذبون ويتدّخل  )لكن ال تغريِّ
خيالكم يف احلكاية . واأعرف انك غرّيت م�صري دنيا يف رواية )دنيا()1(. 

تنطوي رواية »ا�صمه الغرام« على بنية ميتا �رسدية ماكرة يتحّرك فيها 
واحلا�رس،  املا�صي  بني  املراوحة  خالل  من  م�صلِّلة  بطريقة  الق�رسي  الزمن 
بني ايقاف الزمن وجتميده وبني ان�صيابّية اخلطية، بل يتداخل زمن اخلطاب 
ال�رسدي هذا بزمن املنت ال�رسدي الواقعي بكل كثافته من خالل ا�صتذكار 

وتدوين وقائع حرب متوز بني القوات اللبنانية واملقاومة اللبنانية. 

عملية ال�رسد بدورها تك�صف عن تقارب يف وجهات النظر وانتقال 
اأو م�صاركة، فاإذا ما كان  اأكرث من عني �صاردة، مراقبة  اإىل  عد�صة الكامريا 
التي  الثانية  ذاتها  اأو  قناعتها  اأو  املوؤلِّفة  نظر  يعربِّ عن وجهة  االأّول  الف�صل 
خّطتها  عن  فيه  تك�صف  والذي  اأي�صًا  �صبح  علوية  ا�صم  »م�صادفة«  حتمل 
لكتابة �صرية حياة )بيوغرافيا( ل�صخ�صّية بطلة الرواية املركزية )نهال( واإىل 
اأّنها  وكيف  وعزيزة،  وهدى  ونادين  �صعاد  �صديقاتها  حياة  �صرية  ما  حدٍّ 
اختفاء  بعد  ة  عنها خا�صّ اإجابات  متتلك  ال  �صعبة  اأ�صئلة  اأمام  حائرة  تقف 
)نهال( املفاجئ بعد ا�صابتها مبر�ص »االألزهامير« وتعّر�صها اإىل حالة فقدان 
الذاكرة والن�صيان، فاإّن الف�صول االأخرى التي تبداأ بالف�صل الثاين ت�رسد كما 

هو وا�صح من قبل »نهال« وب�صمري تكتبه البطلة عن نف�صها. 

اأطاوع  اأن  اأريد  البدايات »ال  تتهرب من  ان  املوؤلِّفة  ومثلما قّررت 
لعبة البدايات«)2(. 

يبدو هذا الف�صل وكاأّنه يبداأ من نقطة قريبة من النهاية تقريبًا عندما 
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دعوة  لها  وّجه  الذي  بهاين  لالإلتحاق  باري�ص  اإىل  ال�صفر  )نهال(  فيه  تقّرر 
�رسديًا  تتوّقف  باري�ص  اإىل  لل�صفر  التح�صري  عملّية  لكن  هناك)1(.  لزيارته 
املنت  رمّبا  مثَّلت  ف�صاًل،  اأربعة ع�رس  القارئ  اأن يطوي  بعد  الزمن  ويتجّمد 
االأ�صا�صي للرواية الذي ك�صفت فيه )نهال( من خالل �رسدها االأدكوبيوغرايف 
مهّمة  االأثريات وجوانب  مع هاين وحيوات �صديقاتها  ة غرامها  ق�صّ عن 
من حياة املجتمع اللبناين الذي كان يعاين رهاب احلرب واخلراب واملوت 
ثانية يف  التوا�صل  اإىل  ـ  توّقف طويل  بعد  ـ  اخلطي  ال�رسد  يعود  اإْذ  اآنذاك، 
للقاء هاين،  اإىل املطار  تّتِجه  الف�صل اخلام�ص ع�رس حيث جند )نهال( وهي 

واللقاء به مبا�رسة يف غرفته يف الفندق)2(. 

اً عن  لكن الالفت للنظر اأّن ال�رسد هنا ال يعود �صافيًا واأحاديًا ومعربِّ
ال�صخ�صيات  ي�صبح �رساكة بني عدد من  بل  �صخ�صّية واحدة،  نظر  وجهة 
غرفته  يف  بهاين  لقائها  ق�صة  )نهال(  �رسدت  اأن  فبعد  ال�رسد،  تتناوب  التي 
بباري�ص، تطل علينا �صديقتها )�صعاد( لتكمل ال�رسد، ولكن بل�صان و�صوت 
والذي  الثانية،  ذاتها  اأو  للموؤلِّفة  يبدو  كما  ه  موجَّ �رسد  وهو  اأي�صًا،  نهال 

تتحّول فيه اإىل مروّي لها. 

لقائها بهاين  »تنّهدت �صعاد وهي تروي يل ما حكته لها نهال عن 
يف باري�ص))(. 

بل جند وللمّرة االأوىل �رسداً مونولوجيًا لها يف الذي كان دائما مرويًّا 
عنه ومو�صوفًا من اخلارج:
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»لعينيك يا نهال قدرات عجيبة على ال�صمع واللم�ص وال�صّم«)1(.

ويتحّول ال�رسد يف هذا الف�صل يف اأغلبه اإىل �رسد �صفوي من نهال اإىل 
�صديقتها �صعاد:

»االآن يا �صعاد اأعرف ل�صعورنا برغبة االآخر فينا . . . مفعواًل«)2(، 

اأوراق  وتناولها  املوؤلِّفة  حتاور  وهي  ال�رسد  �صّدة  على  �صعاد  وترتّبع 
نهال: 

»خذي، خذي االأوراق اقراأي، فنهال مل ترتك �صيئًا مل تكتبه«))(. 

بل اإّن املوؤلفة بداأ ي�صاورها ال�صك يف اأّن بع�ص املرويات رمبا كانت 
بخط �صعاد ولي�ص نهال:

مل  لكنِّي  نهال،  حكاية  مع  موجودة  �صعاد  حكاية  اأّن  »اكت�صفت 
اأعرف َمْن الذي كتب، وما اإذا كان اخلط، خط �صعاد ام نهال، ويف بع�ص 

االأوراق ثّمة خطاب يف الكتابة))(. 

ويبدو اأنَّ املوؤلفة اأو ذاتها الثانية تعود ثانية ملوا�صلة ال�رسد الذي بداأته 
يف الف�صل االأّول وتنازلت عنه منذ الف�صل  الثاين وحتى الف�صل اخلام�ص 
ع�رس لنهال ـ فها هي ت�صغل الف�صلني االأخريين ال�صاد�ص ع�رس وال�صابع ع�رس 
هو  الكاتبة  اأو  املوؤلِّفة  �رسد  اأّن  وتكت�صف  �صعاد،  وموت  نهال  اختفاء  بعد 
واإ�صكالياتها،  و�رسوطها  الروائية  الكتابة  بهمِّ  املن�صغل  �رسد  امليتا  من  لون 

امل�صدر ال�صابق، �ص 278.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص )28.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص 287.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص 25).   )((



(59

للت�رّسف مب�صائر  فعليًا  له  املمنوحة  الروائي ب�صخ�صياته، وال�صلطة  وعالقة 
واأْن  للموؤلِّفة  �صبق  امليتا�رسدية  االإبداعية  الهواج�ص  هذه  ومثل  �صخ�صياته، 

عرّبت عنها يف الف�صل االأّول ثم اأي�صًا: 

حياتها  على  الأ�صتهدي  يل  روته  الذي  القليل  بكتابة  اأبداأ  اأن  »قبل 
وم�صريها تذّكرت اآخر ما قالته يف لقائنا االأخري: عندما نكتب عن االآخر 

ن�صك ب�صلطة حياته«)1(. 

اأْن ال  للموؤلِّفة  )نهال(  ينطوي على حتذير من  االأّول  الف�صل  اإّن  بل 
دنيا يف رواية  الق�صة كما عملت عندما غرّيت م�صري  كتابة  �صيئًا يف  تغريِّ 

»دنيا«)2(. 

حلياة  �رسدية  ـ  امليتا  مالحقتها  خالل  من  املوؤّلفة  حتــاول  وهكذا 
اأو م�صكوتًا عنها لكن  اأو ناق�صة  نهال بع�ص الفجوات التي ظّلت حمذوفة 
االن�صغال بهّم الكتابة الروائية ميتا �رسديًا يظّل هاج�صًا اأ�صا�صيًا لدى الروائية، 

وخا�صة يف عالقة الروائية مب�صائر �صخ�صّياتها:

ال اأريد اأن اأكتب عن م�صائر حمتومة، فهذا مكان لالأ�صتبداد، وانا مل 
اعترب، وال مرة ان فعل احلرية يف الكتابة يتّم عرب م�صادرة م�صائر االآخرين، 

واإن كتابة االأحداث يف النهاية، لي�صت اإاّل اإمالًء من الكاتب))(. 

وامللُح االكرث ج�صارة يف االنهماك امليتا�رسدي يف الرواية يتبّدى يف 
قيام املوؤلّفة باإجراء مقارنة بني م�صري )نهال( يف روايتها هذه وم�صري )دنيا( 
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يف روايتها »دنيا« وهي تتذّكر اأمنية )نهال( اأن ال تغرّي م�صريها مثلما فعلت 
يف رواية »دنيا«)1(. 

»تذّكرت نهاية دنيا، واأنا اأقرتب من نهاية احلكاية التي مل اأرد اأن   
ا�صل اإىل النقطة االأخرية فيها، الأنني اأخاف امل�صائر والنهايات«)2(. 

ر مب�رسحية برياند يللو »�صت �صخ�صيات  بل جند م�صهداً جزئيًا يذكِّ
تبحث عن موؤلِّف« عندما تتخّيل املوؤلِّفة واأذرع بطالت الرواية تلتّف حول 

عنقها))(. 

الأّنها ر�صمت لها تلك امل�صائر وهي تت�صاءل مع نف�صها، لكّن �صوؤال 
ما اإذا كنت م�صتبدة يف حتديد م�صائر اأبطاأ، كان يلّح يف راأ�صي، وال يدعني 

اأرى اأو اأ�صمع �صيئًا))(. 

رواية علوية �صبح »ا�صمه الغرام« رواية حمت�صمة باحلياة بكل عنفوانها 
وحرارتها، واملوؤلِّفة كما هو وا�صح يف انحيازها للحياة واحلّب واحلرية مل 
تتخّوف من اأّي ممنوعات اأو تابوات تقف يف طريق �رسدها، لذا قد تبدو 
فة قد ُتوِقعها اأحيانًا يف حبائل  الرواية يف بع�ص ف�صولها متتلك جراأة متطرِّ
» البورنوغرايف« لكنها �رسعان ما تعود اإىل نب�ص احلياة احلي وال ت�صت�صلم 
فة. وبذا ت�صبح الرواية بحّق رواية عن اجل�صد االن�صاين ـ  لالغراءات املتطرِّ
وال اقول عن اجلن�ص ـ ج�صد املراأة، وج�صد الرجل معًا، ومتنح الرواية هذا 
اجل�صد قد�صية واحرتامًا وال تهبط به اإىل االبتذال، وانطوت الرواية بو�صفها 
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رواية عن اجل�صد على تنوِع يف عالقات احلب واجل�صد، ومل تتحّفظ حتى 
يف ر�صم حب مثلي بني نادين وفرينا«)1(. 

لبنان  دّمرت  التي  للحرب  اإدانة  متثِّل  اآخر  جانب  من  والروائّية   
القوات  فيها  �صّنت  التي  متوز  حرب  خا�ص،  وب�صكل  حياته  و�صّلت 
االإ�رسائيلية حربًا عدوانيًا �صد لبنان واملقاومة اللبنانية، وت�صري الرواية اإىل اأّن 

د احلياة ذاتها:  احلرب تهّد البناء الروائي مثلما تهدِّ

»هي حرب مدّمرة اأخرى تقتلعني من وحدتي وابطايل، ومن عامل 
الكتابة، كما تقتلع النا�ص من بيوتهم، ترّدين اإىل الواقع وتهّد العامل الذي 

بنيته كاأّن احلرب تهّد البناء الروائي«)2(. 

بل اإّن زواج نهال، امل�صلمة، من هاين، امل�صيحي، يف ظروف احلرق 
والتناحر الطائفي والقتل على الهوية، اأ�صبح م�صتحياًل وبدت حكايتها مثل 
حكاية »روميو وجوليت» ل�صك�صبري حيث ذهبا �صحية التطّرف واحلرب 
واالنق�صام الطائفي، ورمبا كان باالمكان حتقيق الزواج، وب�صعوبات اأقل 

لو مل تكن احلرب قائمة اآنذاك. 

ويف تقديري اأّن اختفاء )نهال( اأو موتها حتت انقا�ص احلرب، هو 
موت رمزي ملوت كّل امراة لبنانية، ي�صري اإىل حجم اخل�صارة التي احلقت 
اثناء  فقدت  امراة  الأية  رمزاً  )نهال(  ا�صبحت  اإْذ  اللبنانية،  باملراة  احلرب 

احلرب:
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»قد ما يكون مايكون ما كتبته ق�صتي اأو ق�صة اإمراة حتت االأنقا�ص 
تخّيلت حياتها«)1(.

بل اإّن موؤلّفة يف هذيانها غري واثقة من اأنها تكتب عن )نهال( اأو انها 
تتخّيل ق�صة اإمراة اخرى راحت حتت االأنقا�ص:

»احلرب جعلتني اأهذي ويبتلعني ال�صياع واأنا اأكتب وال اأعود اأدرك 
اإن كنت حقًا اعرف امراأة ا�صمها نهال، واأكتب حكايتها، اأم اأّنني اأتخّيل 

ق�صة امراأة راحت حتت االأنقا�ص، واأكتبها«)2(. 

واأخرياً فرواية »ا�صمه الغرام« هي حقًا رواية عن الغرام وب�صكل اأدّق 
قات، ومنها  عن احلب امل�صتحيل، ورمبا احلب اخلالد الذي يتحّدى كّل املعوِّ
احلرب واالنق�صامات الطائفّية والعمر، فهو ي�صتمّر حتى ال�صيخوخة، ولذا 
اأهداها هاين لنهال  رمبا متّثل رواية ماركيز »احلّب يف زمن الكولريا« التي 

هي الن�ص الغائب ل�صرية هذا احلب . 
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بني ما يقوله املوؤلِّف و ما يقوله الن�س

يّتخذ الروائي الفل�صطيني املقيم يف دم�صق ح�صن حميد يف روايته 
»ج�رس بنات يعقوب« ال�صادرة العام 2002يف طبعتها الثانية، وكذلك يف 
روايته الالحقة »مدينة اهلل« ال�صادرة العام 2009 من املخطوطة  اأو الوثيقة 
بنية ميتا _ �رسدية  meta_narration جتريبية متثل تنويعًا مهّمًا على متّثالت 
ة  وخا�صّ احلديثة  العربّية  الرواية  يف   Post-modernsim احلداثة  بعد  ما 
هذا  املختلفة.  وتقاليده  احلديثة  الرواية  »عمود«  على  اخلروج  حماولة  يف 
اخلروج على التقاليد الروائية اأثار قبل ذلك ومنذ �صبعينيات القرن املا�صي 
�صّجة كبرية يف اأوروبا والغرب دفعت بالكثري من النقاد منهم ِل�ْصلي فيدلر 
يف كتابه »يف انتظار النهاية« Waiting for The End  للحديث عن ما 
ا�صماه بــ »موت الرواية« بعد اأن �صاعت ميتات اأخرى مثل موت ال�صعر، 
منذ  ذلك.  اإىل  وما  املقّد�ص  موت  االإيديولوجيا  موت  الرتاجيديا،  موت 
اال�صتهالل تك�صف لنا الرواية يف التمهيد املو�صوم »اإ�صارة ال بّد منها« عن 
اال�صرتاتيجية امليتا �رسدية املعتمدة لبناء االأحداث الروائية من خالل االتِّكاء 
الذات  اأو  ال�صمني  الراوي  تلّقاها  تاريخية  وثيقة  اأو  على خمطوطة  الكّلي 
الثانية للموؤلِّف »بالتوارث عن ثالثة ع�رس جّداً« �ص 7 واأّنها كانت مودعه 
ال�صمندري  اليا�ص  املعروف  املقد�صي  العاّلمة  ع�رس  الرابع  اجلّد  خزانة  يف 
اأيام  ميالدي  ع�رس  الثالث  القرن  بداية  يف  القد�ص  مدينة  يف  عا�ص  الذي 



(6(

املماليك . لكن الراوي ال�صمني ي�صتدرك مبيِّنًا اأّنه ال ميتلك قرائن ت�صري اإىل 
ن هذه املخطوطة »ومن اجلائز باأّن اأحداً من  اأّن جّده ال�صمندري هو من دوَّ
اأجداد جّدنا اليا�ص هو من قام بت�صجيل هذه ال�صرية والف�صل يعود اإىل جّدنا 

اليا�ص يف املحافظة عليها من ال�صياع والبعرثة وايدي الزمان » . )�ص7(

جند هنا نزوعا لالإيحاء ب�صدق الوثيقة ووقائعها التاريخّية وبالتاأكيد 
امليتا  املبنى  ا�صرتاتيجيات �صياغة  هو �صدق افرتا�صي تخّيلي تعتمده عادة 

�رسدي يف الرواية احلديثة . 

يت�صّمن  االأّول  �رسديني  ميتا  ني  ن�صَّ اأمام  الواقع  يف  اأّننا  لنا  ويّت�صح 
»امللحق« الذي حتّول اإىل بداية الرواية وي�رسد التفا�صيل اخلا�صة بحياة الدير 
اأما  املطّل على قريته ال�صما�صنة والذي يتكّون من حوايَلْ �صتني �صفحة . 
الثاين فيت�صمن �صرية يعقوب وبناته واجل�رس الذي اأقامه يف قرية ال�صما�صنة 
د لنا الراوي ال�صمني انه يف البداية عمد  وهو اجلزء االأكرب من الرواية ويوؤكِّ
اإىل ت�صذيب وتهذيب الكثري من التفا�صيل وخا�صة تلك املتعلِّقة باملغامرات 
هذه  »ن�رس  الن�ص،  على  حفاظًا  النهاية،  يف  اآثر  لكنه  »العجيبة«،  اجلن�صية 
بتمام تفا�صيلها واكتمالها دونا حذف حرف واحد مما جاء فيها« �ص 8 
وان�صجامًا مع هذه البنى امليتا �رسدية حتاول الرواية االبتعاد عن امل�صار اخلّطي 
جذاذات  هي  التي  ال�رسدية  الوحدات  اعتماد  اإىل  ومتيل  لل�رسد  املتجان�ص 
االأّول  �رسدي  امليتا  فاملنت   . االأ�صلي  املنت  على  االأ�صلي  النا�صخ  وتعليقات 
اخلا�ص بالدير والذي يفتقد اإىل عنوان موّحد ينطوي على عناوين فرعية 
»ماريا«  الراهبات  باأ�صماء  �صة  خم�صّ واأخرى  »الراهبات«  مثل  عامة  منها 
»اعرتاف«  »تذييل«  مثل  خمتلفة  ا�صتدراكات  عن  ف�صاًل  ومرجانة  و�صفية 
والهوام�ص »وما اإىل ذلك هذه التقنّية توحي بخ�صو�صّية الوثيقة التاريخية 

ي«.  التي حتفل ب�رسوحات وتذييالت على املنت الن�صِّ

فيدور حول  للرواية  االأ�صا�ص  املنت  الثاين وهو  امليتا �رسدي  املنت  اأّما 
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�صرية املهاجر يعقوب وبناته ويت�صّكل من ثالثة ع�رس كتابا معنونا بعناوين 
هذه  وبع�ص  الخ«   .  .  . اجلدار  احلمام،  العافية،  »االأ�صحية،  مثل  فرعّية 
�صغري«  »تف�صيل  مثل  فرعّية  وحوا�ص  بعناوين  حتفل  الف�صول  اأو  الكتب 
ع�رس  الثاين  االأخريان  الف�صالن  ل  وي�صكِّ �صغري«.  »تذييل  �صاد�صة  حا�صية 
والثالث ع�رس تنقيحات وخال�صات ميتا �رسدّية مهّمة الأنهما يعلنان توّقف 
باأّن  يعلن  ال�صمني  فالراوي   . والن�ص  اخلّط  رداءة  ب�صبب  االأ�صلي  ال�رسد 
الف�صل الثاين ع�رس يتكّون من �صبعني �صفحة غري مقروءة عدا اأ�صطر قليلة 
يحاول اإعادة �رسدها اأو ن�رسها وتركيزها يف ثالث �صفحات فقط، مّما ي�صري 
اإىل اعتماد اآلية احلذف الذي اأ�صقط �صفحات كثرية وو�صفها �صمن باب 
»امل�صكوت عنه« لكّن ال�رسد التاريخي للمخطوطة يعود اإىل �صيولتة جزئيا 
يف الف�صل االأخري )الثالث ع�رس( الذي يروي حياة بنات يعقوب الثالثية 
و�صحتهن  قواهن  وانحطاط  والدهن  وفاة  بعد  ودينا  وميمونة  )جوديت 
وذهاب جمالهن وبالتايل موتهن بعد اأْن �صعرن باأنهن قد خ�رسن كّل �صيء. 

لقد الحظت كما اأملحت �صابقًا، اأّن الرواية تكاد اأْن تت�صّكل من متنني 
ال�صما�صنة  الدير املطّل على قرية  يني م�صتقلَّيني، االأّول يتمحور حول  ن�صَّ
 Novella ق�صرية  رواية  يكون  اأْن  ي�صلح  املنت  وهذا  الثالث،  وراهباته 
يعقوب  املهاجر  يتمحور حول  الذي  االأ�صا�صي  ي  الن�صِّ باملنت  لها  العالقة 
وبناته واجل�رس الذي ا�صتحوذ عليه . لكن املوؤلِّف كما يبدو قد اأدرك عمق 
»هوام�ص«  يف  بينهما  رابط  خيط  اإيجاد  فحاول  املتَننْي  بني  الفجوة  هذه 
تعليقات كتبها  انطوت على  االأخريتني )�ص 58-59( وقد  ال�صفحتيني 
واأخالقّية  تقوميّية  اأحكام  اإ�صدار  منها  الثانية  ذاته  اأو  ال�صمني  الراوي  جّد 
حول يعقوب وبناته ترى اأن يعقوب »تاجر« واأّنه اإذا عجز عن الو�صول 
اإىل املال ال يتوانى عن بيع اأي �صي ميلكه حتى ولو كانت كرامته كما ورد 

يف »الهام�ص االأول«. 
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»واأ�صافوا اأّن راأ�ص مال يعقوب وكرامته هما بناته وراأ�ص مال البنات 
جمالهن« )�ص 58(.

اخلارقة،  يعقوب  قدرات  ينفي  اأْن  »فيحاول  الثاين  الهام�ص  اأّما 
والتاأكيد على اأّنه جمّرد »دّجال« ولذا فقد حاولت الراهبات الثالث ك�صف 

حقيقة يعقوب وحتذير الن�صاء من عالجاته ال�صامة وطالنب بطرده: 

ء  )�ص  وقلن اأّن الواجب يقت�صي طرد الرجل الأّنه خطري وعدو �صيِّ
.)59

وتفتح هذه التعليقات والهوام�ص الباب وا�صعًا اأمام دالالت الرواية 
بت�صكيالته  الن�ّص  يقوله  ما  بني  وحتديداً  املختلفة،  ال�صيمائية  وحموالتها 
اأو راويه  املوؤلِّف  يقوله  اأن  يريد  ـ وبني ما  دة االأ�صوات  املتعدِّ ـ  البوليفونية 
قة مبثوثة يف �صفحات الرواية  ال�صمني من خالل تعليقات واإ�صارات متفرِّ

دين .  وحوا�صي رواتها املتعدِّ

اأن  يريد  ما  تناق�ص حاّد ال ميكن ح�صمه بني  والرواية بهذا تقع يف 
يقوله على م�صتوى الق�صد امل�صمر من قبل املوؤلِّف اأو راويه ال�صمني وبني 

دة .  ية بت�صكيالتها ال�صوتية البوليفونية املتعدِّ ما قالته البنية الن�صِّ

ما  اإىل  اإىل االحتكام  نيل  للرواية  ية  ن�صِّ قراءة  ونحن هنا من خالل 
التتجان�ص  مقحمة  خارجية  تعليقات  اأّي  ونتجاهل  الروائية  البنية  تقوله 
وحركة الفعل الروائي اجلوهري م�صتح�رسين يف اذهاننا مقولة مهمة �صبق 
واأْن طرحها الناقدان ومزات وبريد�صلي وهما من اأقطاب »النقد اجلديد« 
 Intentional الق�صدية«  »املغالطة  مقولة  بها  واأعني  �صك�صوين  االأجنلو 
Fallacy  ويذهب فيها الناقدان اإىل اإ�صقاط ق�صد املوؤلِّف نهائيًا واالعتماد 
على ما يقوله الن�ّص وبناه وان�صاقه. وهذه املقولة عادت مع النقد البنيوي 
الذي عرّب عنه خري  املوؤلِّف«  االإعالن عن »موت  ب�صكل قوي من خالل 
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تعبري الناقد الفرن�صي روالن بارت والتاأكيد على اأّن الن�ص بنية ل�صانية حمايثة 
مكتفية بذاتها ومقطوعة عّما يقع خارجها . 

ترى ما الذي حاول اأْن يقوله املوؤلِّف اأو راويه ال�صمني ؟ 

يخّيل يل اأّن املوؤلِّف اأراد اإدانة �صخ�صّية اليهودي وت�رسيحه وتعريته رمّبا 
مثلما فعل �صك�صبري يف م�رسحية »تاجر البندقية« من خالل خلق �صخ�صية 
»�صايلوك« املرابي اليهودي اجل�صع املجّرد من العاطفة االإن�صانية والرحمة. 
ذاته.  امل�رسحي  الن�ّص  مه من خالل  قدَّ وكان �صك�صبريموفَّقًا يف ذلك الأّنه 
وميكن للقارئ اأن يجد الكثري من الطقو�ص امليثولوجّية اليهودية مبثوثة هنا 
. كما  اليهودية  ال�صخ�صّية  اإدانة  د على  توؤكِّ والتي  الرواية  وهناك يف هذه 
حاول املوؤلِّف ادانة مظاهر االبتذال وا�صتغالل اجلن�ص من قبل بنات يعقوب 
مًا ل�صورة اليهودي املبتذلة، لكن القراءة املو�صوعية ولنقل  وعّده جزءاً متمِّ
للرواية  املختلفة  ال�صيمائية  العالمات  �صه  تعتمد على ما تكدِّ ية والتي  الن�صّ
�صتقودنا اإىل �صاطىء اآخر بعيد عن ال�صاطىء االأّول. ولنفرت�ص جداًل ان مثل 
هذا القارىء اأجنبي اليعرف �صيئًا عن ال�رساع العربي االإ�رسائيلي، فما الذي 

ميكن اأن ي�صل اإليه من حموالت داللية ومعرفية؟

دة االأ�صوات  املوؤلِّف كما قلت جنح اإىل حدٍّ كبري يف خلق رواية متعدِّ
منح فيها �صخ�صياته احلرّية الكاملة يف القول وال�صلوك من خالل �رسد ذاتي 
مبوؤور ي�صتبطن الوعي الداخلي لل�صح�صّيات الروائية، وظّل غالبًا خارج 
ية .  اللعبة ال�رسدية واقحامات التاأليف وا�صقاطاته اخلارجية اأو اخلارج ــ ن�صِّ

وفعاًل وفق املوؤلِّف يف خلق عامل مليء باحلياة والعفوية تدعمه قدرة 
متميِّزة على الو�صف الدقيق الأ�صغر التفا�صيل املتعلِّقة بالنباتات وال�صخور 
والطبيعة ف�صال عن مالمح الب�رس وطباعهم فاأقنعنا باأن ما تقوم به �صخ�صيات 
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الرواية من اأفعال هي طبيعّية وتلقائية ومرّبرة . فال�صخ�صّيات حتى يف اأكرث 
القول  القارىء كما ميكن  اإىل قلب  نقاط �صعفها وانحطاطها بدت قريبة 
اأّن املظهر االأيروتيكي يف الرواية �صواء كان ذلك من قبل راهبات الدير اأو 
من قبل بنات يعقوب الثالث بات يف الذائقة الثقافية واالأخالقية احلديثة 
طبيعيا ومقبوال وفطريا ومل يعد اأحد اليوم يطالب مبنع ن�رس رواية »ع�صيق 
يف  الربيطانية  الرقابة  منعتها  التي  لورن�ص(   . هـ  )د.  لــ  ت�صاريل«  الليدي 
كوخه  يف  عاريًا  ي�صتحّم  كان  الذي  الغابة  حار�ص  �صورة  اأّن  كما  حينها 
اأ�صبح  اإثارة  من  فيه  مّما  الرغم  على  مراراً  اإنتاجها  الراوية  اأعادت  والذي 
املراأة احلرية  االإن�صانية ومينح  يتفق والفطرة  عاديًا بل وم�صت�صاغًا الأّنه  اأمراً 
االنحطاط  العاطفية. وحتى حالة  الت�رّسف بحياتها وعالقتها  الكاملة يف 
التي قد ترتّدى فيها املراأة البغي مثال، ميكن ان تفهم وتربِّر بو�صفها حالة 
اإن�صانية من حاالت اال�صتالب التي اأ�صبحت فيها املراأة جمّرد �صحية لي�ص 
اإاّل ومل يعد م�صت�صاغًا يف ال�رسد اإ�صدار اأحكام قيمة اأخالقية غري نابعة من 

البنية ال�رسدية والل�صانية. 

والأّن رواية ح�صن حميد »ج�رس بنات يعقوب« هي رواية بوليفونية 
طبيعة  وتفهم  الرواية وحتّبها  �صخ�صيات  كّل  مع  للتعاطف  القارئ  دفعت 
اجلرمية   « الرواية  بطل  يدين  اأْن  ميكن  ِمّنا  َمْن  واإاّل   . وماآ�صيها  �صقطاتها 
قتله  خالل  من  خطرية  جرمية  ارتكب  الأّنه  لدو�صتويف�صكي   « والعقاب 
فاأمر مقنع الأّنه قائم  اأما ما فعله �صك�صبري مع »�صايلوك«   . العجوز  للمراأة 
على ا�صا�ص م�رسحي مرّبر. ولذا فقد قالت الرواية مببناها وخطابها الروائي 
التعّددي، مامل تقله نوايا املوؤلِّف اأو مقا�صد راويه ال�صمني واأ�صبحت »ج�رس 
بنات يعقوب« رواية م�صتعلة باحلياة تذّكرنا بروايات اأخرى عن مع�صكر 
للغجر اأو عن ماآ�صي بيوت العاهرات وبعيدة كّل البعد عن التدليل عن ق�صّية 
اأو »اأطروحة« روائية فكريّة كانت تنوي الدفاع عنها. وتظّل احلقيقة التي 
ال جدال فيها اأّن الن�ص الروائي مبا فيه من اأن�صاق وبنى واأ�صوات ونداءات 
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هو امل�صدر الوحيد النبثاق املعنى اأو الداللة من دون اأن يعني ذلك اإعادة 
�صياقاته  وعن  اخلارج  عن  الن�ص  الإغالق  البنيوي  امل�رسوع  عن  االإعالن 
التاريخّية والثقافّية . فلكّل حادث حديث ولكّل ن�صٍّ احكامه اخلا�صة به . 
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ً �صناعة الطاغية ميتا �رسديا

اجلزائري  زهري  للروائي  واملخيف«)1(  »اخلائف  روايــة  تك�صف 
خالل  من  �رسدي  امليتا  جوهرها  عن  دم�صق،  يف   200( العام  ال�صادرة 
�صخ�صية البطل املركزي، ال�صارد الرئي�ص الأحداث الرواية، والذي يحمل 
ا�صم )وليد( وهو اال�صم املف�صل لبطل زهري اجلزائري يف معظم ما كتب، 
العام  ال�صادرة  وال�صهل«)2(  »املغارة  املبكرة  روايته  يف  خا�ص  وب�صكل 
1976 يف بغداد والتي كانت تدور حول املقاومة الفل�صطينية، ف�صاًل عن 

روايته الالحقة »حافة القيامة«التي �صن�صري اليها. 

الكتابة،  هو  اأ�صا�صي  بهّم  البداية  منذ  من�صغاًل  البطل  هذا  وجند   
وحتديداً الرغبة يف كتابة رواية يعي�ص اأحداثها بعد اأن اأح�ّص باخلواء واجلفاف 
اأثناء اإقامته خارج العراق))(، ولذا نراه م�صتبكًا مع احداث عراقية وعربّية 
�صهدها العراق يف �صبعينات القرن املا�صي منها �صعود جنم »ال�صيد النائب« 
رئي�ص  البكر،  اأحمد ح�صن  ل�صخ�صّية  التدريجي  واالأفول  �صدام ح�صني، 

اجلزائري، زهري "اخلائف واملخيف"، من�صورات املدى دم�صق، )200.   )1(
اجلزائري، زهري "املغارة وال�صهل"، مطبعة الرواد بغداد 1976.   )2(

اجلزائري، زهري، "اخلائف واملخيف"، �ص)8.   )((
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ال�صيا�صية  القوى  �صد  ال�صيا�صي  القمع  اأعمال  وتوا�صل  اآنذاك  اجلمهورية 
االإ�صالمية والي�صارية املناه�صة ل�صيا�صة النظام الدكتاتوري اآنذاك . 

وهناك حدث مركزي اأثار رعب النا�ص خالل عامي )7ـ )197 
الطرب«   « با�صتخدام  �صحاياه  يقتل  كان  دموي  �صفاح  ظهور  يف  يتمثَّل 
وعرف با�صم )ابي طرب( وقد اأق�ّص م�صاجع النا�ص اآنذاك، وكان هناك من 
يرى فيه لعبة �صيا�صية من لعب النظام الإرهاب النا�ص، بينما يرى اآخرون انه 

�ص للدماء.  جمّرد قاتل ع�صابي متعطِّ

كان وليد ـ راوي االحدث املركزي، يراقب ما يجري على خمتلف 
ال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية بهدوء، لكّنه مل يكن بعيداً عن  االأ�صعدة 
وب�صكل  لها  خمططًا  كان  )وليد(  عودة  اأّن  نكت�صف  اذ  االأحداث،  جمرى 
قي النظام ال�صيا�صي انذاك املدعو)يعقوب( رمّبا ل�صداقة  م�صبق، مع كبري  حمقِّ
له  يعرتف  �صخ�ص  اإىل  يعقوب  ق  املحقِّ وحلاجة  االثنني،  بني  تربط  قدمية 
حلظات  يف  �صمريه  معاناة  وطاأة  من  ليخفِّف  القذرة  التحقيقّية  باأعماله 
عودته اإىل و�صعه االإن�صاين ال�صوّي، وهذا الدور املناط بوليد بو�صفه متلقيًا 
رنا  ق يعقوب، وكاأّنه رجل دين يحّق له منح الغفران يذكِّ الأعرتافات املحقِّ
برواية »اعرتافات كامت �صوت«)1( للروائي موؤن�ص الرزاز، حيث جند القاتل 
اأو  ا�صمها)�صيلفيا(  فتاة �صماء  ف  يوظِّ ـ  الطويل  يو�صف  ـ  ال�صوت  اأو كامت 
�صالفة ليديل لها باعرتافاته، وكاأّنها كاهنة �صتمنحه الغفران على جرائمه، 

وهذا ما جنده يف رواية زهري اجلزائري:

»- اأكاد اأختنق يا وليد!

- واأنا اأي�صًا، ما كان عليك اأن تعيدين الأعي�ص هذا الكابو�ص!

دم�صق  املدى،  العربي"،  ال�رسد  يف  عنه  وامل�صكوت  "املقموع  فا�صل  ثامر،   )1(
)200، �ص57. 
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لرجل  التنّف�ص  ت�صبه  بحاجة  فجاأة  �صعرت  اأنانيًا حني  كنت  رمّبا   -
اأبوح له مبا يف قلبي)1(«.

ولذا فقد كانت الكثري من اأ�رسار التحقيق تت�رّسب اإىل قلم وليد الذي 
النظام  قي  حمقِّ كبري  له  يحكيها  التي  ال�صيا�صية  التفا�صيل  اأدّق  يعرف  كان 

يعقوب. 

وميكن اأن نعّد هذا »الربوتوكول« الثنائي مبثابة تقنية فنية اعتمدها 
املوؤّلف تتيح لوليد اأو للموؤلّف وترّبر له معرفته الكلِّية باالأحداث واالأ�رسار، 
العلم  الكّلي  ال�رسد  اإىل  اللجوء  اإىل  ي�صطر  ال  لكي  وقوعها،  قبيل  واأحيانًا 
ق يعقوب يت�صاءل  الذي مل يعد م�صت�صاغًا يف ال�رسدية احلديثة، فها هو املحقِّ

يف مونولوغ داخلي عّما يدفعه لالعرتاف لوليد:

يتحّدث  يجعله  الذي  ال�صبب  عن  يبحث  وهو  يعقوب  »ي�صتغرب 
بهذا الو�صوح والطالقة مع كاتب يتتّبع اأ�رساره ويدّونها اأحيانًا«)2(. 

لقد اعتمد الروائي يف تقنيته امليتا �رسدية يف بناء احلدث الراوئي على 
اأ�صا�صي من خالل تقنية  توظيف اللغة ال�صينمائية مبعناها الوا�صع، وب�صكل 
اإىل خلق م�صاهد ولوحات )تابلوهات(  الذي يعمد  ال�صينمائي  ال�صيناريو 
ب�رسّية حية بعيداً عن تدّخل املوؤّلف، يكون فيها الدور االأكرب للعني البا�رسة، 
الراوية مع نف�صه  ـ �صارد  اأدّق. وقد اعرتف وليد  الكامريا ب�صكل  اأو لعني 
عن هذا املنحنى يف التقاطه وتناوله لالأحداث التي يدّون تفا�صيلها، فهو 
يتحّدث عن »املخرج ال�صينمائي الذي يّدعي اأّنه تعّود اأن يرى االأ�صياء من 

اجلزائري، زهري، "اخلائف واملخيف"، �ص 82.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص)8.   )2(
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وراء عد�صة كامريا ب�صل�صلة كوادر �صينمائية مقتطعة من الزمن ومن �صياق 
احلياة«)1(. 

حمايدة  مبراقبة  امل�صاهد  فيه  ن  يدوِّ الذي  ال�صينمائي  املنحى  هذا  اإّن 
بتتبع  لئيم  مراقب  موقع  »اآخذاً  عنه  قال  والذي  اأحيانًاً  و�صاخرة  وباردة 
املنحى  هذا  ال�صكر«)2(  ي�صبق  الذي  ال�صّفاف  الوعي  ذلك  من  �صخ�صياته 
فهذا  والقراءة.  بالتلّقي  تتعّلق  اإ�صكاليات  اآخر  جانب  من  خلق  الفني، 
امل�صاهد  من  جمموعة  تكدي�ص  على  املوؤلِّف  �صّجع  ال�صينمائي  االأ�صلوب 
اأو  و�صفي  �صينمائي  م�صهد  اإىل  لتقود  فجاأة  تنقطع  التي  املحايدة  الب�رسية 
القارئ  ي�صيع  ما  غالبًا  امل�صاهد،  من  تنقطع  ال  �صل�صلة  يف  اآخر،  حواري 
اإىل  اإرجائها  ب�صبب  ال�صببّية  عنا�رس  اإىل  وافتقادها  تراكماتها  يف  العادي 
حلظات الحقة قد تنك�صف بعد عدة م�صاهد، وقد تظل مقطوعة و�صامتة 
اأمام حرية هذا القارئ، اإذ ت�صتهل الرواية مب�صهد ق�صري تقطعه �رسخة حاّدة:

»�رسخة! �رسخة امراأة، طويلة وحادة ك�رست زجاج الليل البارد«))( 
لطرب  جديدة  �صحّية  عن  �صادرة  ال�رسخة  هذه  اأّن  الحقًا  نعرف  و�صوف 
ال�صّفاح الغام�ص الذي اأثار هلع املواطنني ومنهم هذه االأم التي كانت تق�رسِّ 
العمة  بيت  ثانية يف  لقطة  اإىل  الكامريا  تنتقل  فجاأة  الغد،  لطعام  الباذجنان 
م�صهد  اإىل  اأخرى  مرة  االنتقال  ثم  تديرها،  التي  الدعارة  و�صبكة  �صبيحة 
جديد داخل منزل ال�صيد احلائري حيث »هاج اجلن وراح يو�صو�ص«))(. 

ثم ينتقل ال�صيناريو اإىل م�صهد االإبن »جواد« جال�صًا على دّكة تف�صله 

امل�صدر ال�صابق، �ص 121.   )1(
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مر�صاًل  يكون  قد  الذي  وال�صّفاح  الف�صيلة  عن  يتحّدث  وهو  مريديه  عن 
من  الع�رسات  هناك  ذلك  عن  وف�صاًل  والطغيان«)1(  الف�صاد  دابر  لقطع 
احلبكات الكبرية وال�صغرية  التي يتّم تن�صيدها ودونا رحمة بالقارئ منها 
قني يعقوب، وحبكة  حبكة وليد بو�صفه كاتبًا روائيًا، وحبكة كبري املحقِّ
اأكرم لتلميع �صورة القائد اجلديدة بطريقة اإعالمية مثرية وحبكة  الدكتور 
يا�صمني التي عادت اإىل البلد وهي حتلم بتحقيق م�صاريع فنية جديدة وحبكة 
الغفاري وجمموعته االإرهابية، وع�رسات من احلبكات التي تتعّلق مبنا�صلني 
التكدي�ص  هذا  مبثل  حكايته.  منهم  لكلٍّ  الدكتاتوري  للنظام  و�صحايا 
تتحّرك االأحداث وهي تكتم على اأنفا�ص القارئ الذي يحتاج اإىل اليقظة 
وال�صجاعة واالإرادة للدخول يف دغل احلبكات ال�صينمائية املتداخلة . لكن 
هذه كّلها رمبا هي من �رسوط اللعبة امليتا ـ �رسدية والتي تقود اأي�صًا اإىل خلق 
الروائي  الن�ّص  لهذا  املمكنة  الالنهائية  القراءات  على  مفتوح  كتابي  ن�ّص 
ي�صعر  ية، حيث  واخلطِّ االأفقية  وبطء يف حركته  جتريبية  من  الذي اليخلو 
القارئ باأّنه معّلق باأمل غام�ص تنك�صف فيه االأ�رسار واحلقائق وت�صتقر فيه 
النفو�ص التي ا�صناها �رساخ �صحايا ال�صفاح الذي يبط�ص ب�صحاياه بوح�صّية 

مما عّزز ال�صعور لكّل مواطن باأنه قد يكون هو ال�صحية القادمة. 

الهّم  الرواية هو  كتابة  الكتابة، وحتديداً  هّم  وخالل كّل ذلك ظّل 
ر بكل التفا�صيل  املركزي الذي كان ي�صغل بال البطل وليد، الذي كان يفكِّ

الدقيقة اخلا�صة باللعبة ال�رسدية ومنها اختيار ال�صمائر ال�رسدية. 

يتوّقف  ثم  يكتب  بيديه  اجلرمية  ت�صنيع  يعيد  الكتابة كمن  وليد  بداأ 
مت�صائاًل:

امل�صدر ال�صابق، �ص )1 ـ )1.   )1(
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»اأيبداأ ب�صمري املتكلِّم ؟«)1(. 

ره من اأّن ذلك قد  لكّنه ي�صعر بتدّخل ذات ثانية رمّبا قرينه الذي يحذِّ
يعود اإىل ف�صحه ولذا يقرتح عليه اأن يغريِّ جمرى الكتابة اإىل �صمري الغائب)2(. 

بجملة  روايته  ي�صتهّل  وهو  البي�صاء  الورقة  اأمام  مرتّدداً  وليد  وجند 
االأبي�ص  الورقة  عرى  فباغته  يتنّف�ص،  وهو  طاولته  اإىل  وليد  )عاد  منا�صبة: 
�رسخة  الرواية،  �صاأبداأ  بها  كال�رسخة،  فكرته  جاءت  وقد  ينتظر،  الذي 
يعكف  كان  اإنا  الرواية  بطل  وليد  اأّن  لنكت�صف  الليل())(  قت  مزَّ غام�صة 

على كتابة رواية »اخلائف واملخيف« ذاتها. 

عرب  حا�رسَا  ال�صيا�صي  الفعل  كان  ال�صينمائي،  الر�صد  هذا  خالل 
ن�صاطات االأجهزة االأمنية واال�صتخبارية وال�رساع امل�صتفحل على ال�صلطة 
مها  والتمهيد ل�صعود الرئي�ص اجلديد بلعبة دراماتيكية مثرية اقرتحها و�صمَّ
اأكرم نور الدين ـ و�صعر وليد خاللها ان الفكرة قد �رسقت منه ـ  الدكتور 
5( الربيختي، حيث يعلن التلفزيون عن  والفكرة  تعتمد مبداأ »التغريب«))(
بيان مهّم يظهر فيه الرئي�ص اأو القائد اجلديد رافعًا �صيفه عالمة الن�رس وباليد 
االأخرى راأ�ص ال�صفاح وليعلن للنا�ص اأّن ال�صفاح قد انتهى وبامكان النا�ص 
اأن يناموا بهدوء)6(، وهذه ال�صورة تذّكرنا باألوان من املوروثات احلكائية 
متّثلها يف م�صاهد مماثلة،  التي  الهاليل وال�صور  ابي زيد  ال�صعبية مثل ق�صة 

امل�صدر ال�صابق، �ص 21.   )1(
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واملوؤلف حاول من خالل التغريب، ونقل امل�صهد املعا�رس اإىل ف�صاء تغريبي 
الروائي،  الفعل  على  الغرائبية  من  لونًا  ي�صفي  اأن  ميثولوجي،  اأو  تاريخي 
التي  الطاغية  �صناعة  واآليات  ال�صيا�صية  اللعبة  اأ�رسار  على  ال�صوء  مركزاً 
و�صوف  م�صتقل،  بحثي  كتاب  يف  اجلزائري  زهري  الروائي  عندها  توقف 
وال�صيف  بيد  ال�صفاح  راأ�ص  يحمل  الذي  القائد  ق�صة  اأّن  الحقًا  نكت�صف 
ة �صبق لوليد واأْن ن�رسها قبيل �صعود القائد اجلديد،  باليد االأخرى هي ق�صّ
القائد، ولفتت اهتمام الدكتور نور  اإعجاب هذا  اأثارت  لكّنها كما يبدو 
الدين الذي اأعاد اإنتاجها اإعالميًا بال�صوت وال�صورة، لتقدمي القائد اجلديد 
يف هالة من البطولة املباغتة وال�صادمة لوعي املواطن العادي، ويف الوقت 
اإذا ما حاول عبور اخلطوط احلمر  املواطن وترّدده  اإثارة خوف هذا  ذاته 
التي مت�ّص القائد اجلديد ونظامه. واحلقيقة اأّن املوؤلِّف جنح يف هذه الرواية 
يف تقدمي ت�رسيح كامل للنظرّية ال�صيا�صية واالأمنية للقائد/ الطاغية من خالل 
ب�صكل  مرة  الأول  قراأناها  واأن  �صبق  التي  املخيف  اخلائف/  ثنائية  اعتماد 
عابر يف رواية »�صخرة طانيو�ص«)1( الأمني معلوف عند االإ�صارة اإىل االأمري 
هنا  املوؤلِّف  لكن  املنفى،  اإىل  املغادرة  منه  نزعت �صالحياته وطلب  الذي 
»االأمري«  بكتاب  تذّكر  رمبا  كاملة،  �صيا�صّية  فل�صفة  اإىل  الثنائية  هذه  ر  يطوِّ
ملاكيافيللي، كما اإّنها تتحّول اإىل عنوان للرواية ذاتها، اذ تر�صم هذه الفل�صفة 
ال�صيا�صّية خطة لرتوي�ص املواطنني من خالل اإثارة ال�صعور بالرهبة واخلوف 
ويف الوقت ذاته، يظهر اأّن الطاغية ذاته كان يف اآن واحد خميفًا ً لالآخرين، 
هو  الذي  املوىل،  وّهاب  اجلديد  الطاغية  يك�صف  اإذ  اعماقه،  يف  وخائفًا 
كناية عن �صدام ح�صني يف مونولوغ طويل عن هذه الثنائية، التي ترى: اأّن 
اخلوف اأكرث دوامًا من احلّب، »فاالأتباع يحّبون باإرادتهم ويخافون باإرادة 

معلوف، امني "�صخرة طانيو�ص" ترجمة ابي �صالح، من�صورات العامل العربي،   )1(
بريوت )199، �ص 282. 
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املخيف«)1( وعندما كان وليد يتطلع اإىل الوزير بدى له »خائفًا اأكرث مما هو 
يقرتح  الدولة  املحّققني وفال�صفة عنف  يعقوب كبري  اأّن  خميف«)2(. وجند 
فرتة  بينها  جرعات  على  اخلوف  م  يقدِّ »اأْن  ال�صاعد  الطاغية  وّهاب  على 
ا�صرتاحة«))( هذا وميكن اأن نقول اإّن جذور هذه الفل�صفة كانت  قد بداأت 
يف االت�صاح والتبلور يف رواية املوؤلف ال�صابقة »حافة القيامة« حيث جند 
ق يعقوب فل�صفته  ال�صخ�صيات ذاتها على خ�صبة امل�رسح عندما يعلن املحقِّ
يف داللة اخلوف: »بالتخويف والتخويف وحده �صتحّول �صناع اجلرائد 

اإىل كالب �صيد«))(. 

فعاًل من  �صيا�صة مطبقة  ت�صبح  اخلائف واملخيف  ثنائية  فل�صفة  لكن 
قبل الدولة يف رواية »اخلائف واملخيف« . 

وليد نف�صه الذي كان يح�ّص بوجود قرين اآخر يتابع كتاباته رمبا هو 
داً وخائفًا »خوفه هو الذي يدفعه اإىل  يعقوب اأو �صخ�ص اآخر، لذا كان مرتدِّ

مو�صوع اخلوف وجت�صيد �صورة اخلائف واملخيف«)5(. 

ميكن القول اإّن رواية »اخلائف واملخيف« هي حماولة لتج�صيد جمتمع 
عربي، قد يكون العراق اأو غريه، الأّنه يحمل و�صم جميع االأنظمة العربية 
التي متار�ص العنف والقمع والتقتيل، �صد ابناء �صعبها، وميار�ص فيها القادة 
�صيجد  العراقي  القارئ  لكن  الدموية،  والت�صفيات  املوؤامرات  ال�صيا�صّيون 
�صعود  عن  الرواية  اأّن  له  د  توؤكِّ التي  واالإ�صارات  املرجعّيات  من  الكثري 
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طاغية حمدد هو عبد الوهاب املوىل الذي كان كناية عن ا�صم �صدم ح�صني، 
وخ�صومه  الأ�صدقائه  اجل�صدية  الت�صفيات  اأعمال  من  �صل�صلة  خالل  من 
لتلميع  والثقافة  االأيديولوجيا واالإعالم  توظيف  ال�صواء، ومن خالل  على 

�صورته. 

ز على مالحقة اأ�صداء اجلرائم  واإذا ما كانت الرواية يف بدايتها تركِّ
ذها �صّفاح غام�ص عرف با�صم )ابي طرب( يف مطلع  ينفِّ التي كان  الدموية 
ايقاع  �صابط  هي  ال�رسخة  اأ�صبحت  بحيث  املا�صي،  القرن  �صبعينيات 
الطاغية  تنهمك مبتابعة �صعود �صخ�صية  فاإّنها �رسعان ما  الروائي،  احلدث 
اجلديد، وبذا تتحّول الرواية مبجملها اإىل حماولة لكتابة �صرية ذلك الطاغية، 
االلتقاء  �رساحة  منه  يطلب  يعقوب  واجلالدين  قني  املحقِّ كبري  اأّن  والواقع 

بالرئي�ص اجلديد الذي يرغب يف ان يكتب وليد �صريته)1(. 

لكنه  واالحتقار  الرعب  من  مبزيج  الطلب  هذا  وليد  ي�صتقبل  واإذ 
ي وجمع  البحث والتق�صِّ يوا�صل  لذا  الطلب،  ا�صتحالة رف�ص ذلك  اأدرك 
البيانات ال�رسورية التي قادت اإىل �صناعة القائد الطاغية، وقّرر اأْن يكتب 

ال�صرية كما يراها، 

»ال تتوقَّع اأن اأكتب �صريتك كما هي، اإنا كما اأراها اأنا«)2( وخالل 
عن  والك�صف  ال�صخ�صية  هذه  ر�صم  كيفية  يف  ر  يفكِّ كان  الكتابة  عملية 
ان  ميكن  ال  اجلديد  القائد  هذا  �صورة  اأّن  اأدرك  لكّنه  الغام�صة،  دخائلها 

ترتبط بزمان ومكان »�صاأطلقك خارج الزمان واملكان«))(. 

ال�صخ�صية  ر�صم  يف  التغريب  من  لون  اإىل  يعمد  املوؤلِّف  نرى  ولذا 

امل�صدر ال�صابق، �ص 252.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 2)).   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص 8)).   )((



(79

ونقلها اإىل اأجواء تغريبية ي�صبح فيها �صهرزاد، بينما يجد اأكرث من �صهريار 
وهي تروي له حكاية جديدة، كما يبدو مثل اأبي زيد الهاليل وهو يحمل 
وليد خالل  ويجد  البالد.  اإىل  االأمن  انت�صاره وعودة  معلنًا  ال�صفاح  راأ�ص 
املعلومات  بكل  ميّده  كان  الذي  يعقوب  املحقق  �صديقه  من  العون  ذلك 
واالأ�رسار ويراقب كّل ما يكتب فتحّول اإىل �رسيك يف كتابة الرواية، دفعت 

وليد للقول رمبا تخيليًا للرئي�ص نف�صه:

منك  القلم،  ومني  ال�صيف  منك  �صيِّدي،  يا  معًاً  الراوية  »�صنكتب 
االأفعال ومني الكلمات«)1(. 

واالأرواح  ارتكبها  التي  اجلرائم  �صمريه  تثقل  الذي  ق  املحقِّ لكن 
التي اأزهقها يدرك باأّنه اأ�صبح االآن هو امل�صوؤول عن التعذيب و»امل�صد�ص 
احلقيقي  اجلرائم  �صانع  ق،  املحقِّ لكن  النا�ص«)2(  اغتال  الذي  ال�صامت 

والعقل املدبِّر لكل موؤامرة ي�صخر من وليد وكتابته:

»الفرق بيننا يا وليد هو اأّنك تكتب عن احلدث بعد  وقوعه، اأما اأنا 
فاأكتبه قبل. اأ�صع الواقعة ثم اأدِخل ال�صخ�صية فيها«))(. 

فقد  نتخّيل،  مما  اأقوى  يعقوب  ق  باملحقِّ وليد  عالقة  اأّن  ونكت�صف 
خارج  الهرب  عليه  يقرتح  الهاوية«  »حافة  ال�صابقة  الرواية  يف  وجدناه 
العراق، بعد اأن اأح�ّص اأّن حياته يف خطر، فيعّد له جواز �صفر مزّور با�صم 

)جميد الفرحان( وهو تاجر اأدوات احتياطية))(. 

امل�صدر ال�صابق، �ص 9)).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 29).   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص 5)).   )((

اجلزائري، زهري "حافة القيامة " �ص 280ـ 281.   )((
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ق  املحقِِّ من  باإغراء  واملخيف«  »اخلائف  رواية  يف  وليد  يعود  كما 
الغفران  اعرتافاته ومينحه  ي�صمع  الذي  الكاهن  يكون  لكي  نف�صه  يعقوب 
اإىل  عودته  ومنذ   . الطاغية  الرئي�ص  �صرية   كتابة  الحقًا  منه  وليطلب  اواًل 
الوطن  يح�ّص بالندم »ومرة اأخرى الم وليد نف�صه على العودة لبلٍد يعي�ص 

على حافة القيامة«)1(. 

روايته  ا�صم  اإىل  احالة  هي  القيامة«  »حافة  عبارة  اأّن  هنا  ووا�صح 
واملخيف«  »اخلائف  رواية  قبل  اأي   1998 العام  �صدرت  التي  ال�صابقة 
لرواية  االأّول  اجلنيني  ال�صكل  الرواية  تلك  يف  جند  اذ  �صنوات،  بخم�ص 
»اخلائف واملخيف« حيث جند ال�صخ�صيات االأ�صا�صّية ذاتها، كما ي�صطلع 
ن االأحداث ويعي�صها اأي�صًا، حيث نتابع  وليد اأي�صًا بدور الروائي الذي يدوِّ
�صعود جنم الطاغية اجلديد )وّهاب( اأو عبد الوهاب املوىل الذي هو كناية 
عن �صّدام ح�صني، كما جند �صخ�صّية اإبن عمه )جميد( واأ�صماء ورموز معروفة 
يف امل�صهد ال�صيا�صي العراقي، ولذا ميكن اأن تعّد رواية »حافة القيامة« جزءاً 
اأّول يف �صل�صلة روائيه قد تكون ثالثية عن �صعود �صخ�صية الطاغية العربي 
اإىل احلكم، وقد تكون تلك الرواية مبثابة )بروفة( اأوىل الإعادة كتابة رواية 
وجتريبّية  �رسدية  ميتا  ومبهارة  واأ�صمل  اأو�صع  ب�صورة  واملخيف«  »اخلائف 

مة. متقدِّ

وميكن القول اإّن عنا�رس الت�صابه والتوا�صل كثرية بني الروايتني، كما 
اأّنهما حتمالن اإ�صارات �صيا�صّية  مت�صابهة منها االإ�صارة اإىل وجود دور للقوى 
العظمى يف �صعود �صخ�صية الطاغية، حيث جند يف رواية »حافة القيامة« 
اإ�صارة اإىل ال�صري لوي�ص براون ال�صفري الربيطاين ال�صابق يف ال�رسق االأو�صط 

اجلزائري، زهري " اخلائف واملخيف " �ص20.   )1(
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الذي عنّي اآنذاك مديراً للمخابرات الربيطانية)1(، كما تتكّرر االإ�صارة اإليه 
يف رواية »اخلائف واملخيف« بو�صفه ال�صانع احلقيقي لالأحداث يف البالد، 

فبعد مقتل ال�صبيه نقراأ القول التايل: 

»ال ال�صبيه وال االأ�صل، اإّنه جمرد دمية، الذي يحكم البلد هو ال�صري   
لوي�ص براون«)2(. 

رواية زهري اجلزائري »اخلائف واملخيف« ت�رسيح ل�صناعة الطاغية،   
وهي اأي�صًا ت�رسيح ملجتمع ي�صحقه الطغيان. 

اجلزائري، زهري "حافة القيامة" �ص76.   )1(
اجلزائري، زهري " اخلائف واملخيف" �ص 51).   )2(



(82

اللعبة امليتا�رسدية
والتمثيل التاريخي لثنائية الطبيعة / الثقافة 

االأ�صعري  حممد  املغربي  للروائي  والفرا�صة«))(  »القو�ص  روايــة 
البي�صاء.  الدار  ـ  العربي، بريوت  الثقايف  املركز  العام 2011عن  ال�صادرة 
ثنائية  بني  ح�صاري  �رساع  رواية  هي  ما  بقدر  واأجيال  �صخ�صّيات  رواية 
النيئ / املطبوخ، اأو الطبيعة / الثقافة التي بلورها كلود ليفي �صرتاو�ص. اإذ 
ية دالة على وفق ما يذهب اإىل ذلك جريار  ينبئ العنوان ـ بو�صفه عتبه ن�صِّ
جينيت ـ عن َطَريَفْ �رساع ح�صاري بني ح�صارة القو�ص التي ميثِّلها  قو�ص 
اإىل حٍد ما براءة  اآثار »وليلي« الرومانية يف املغرب والذي ميثِّل  الن�رس يف 
الطبيعة االأوىل، اأّما الطرف الثاين للثنائية -الثقافة -، فتمثِّله الفرا�صة التي 
االأزدهار   فرتة  اأحمد جاد يف  ببنائها  قام  التي  ال�صخمة  العمارة  اإىل  ت�صري 
5( »يحتّل امللهى  العقاري يف املدينة والتي اتخذت �صكل فرا�صة �صخمة))(

الدار  بريوت،  العربي،  الثقايف  والفرا�صة"املركز  حممد"القو�ص  االأ�صعري،   )((
البي�صاء، )ط )( 2011. 

امل�صدر ال�صابق، �ص 169.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص291.   )5(
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احلفالت   وقاعة  االأر�صي،  طابقها  واملطاعم  االأّول  التحتي  طابقها  الليلي 
اجلوهر  على  �صيميائية  عالمة  هي  العمارة  وهذه    )1(»  .  .  . ال�صخمة 
القبيح للمجتمع اال�صتهالكي، جمتمع ال�صم�رسة والعقارات والف�صاد  املايل 
وتطّلعات  وقيم  اأحالم  رحمة  بال  �صحق  الذي  و»البزن�ص«،  واالإداري 
جيل بكامله. وتقف هذه العمارة يف ال�صّد من ب�صاطة احل�صارة الرومانية 

واأ�صالتها �صمن ثنائية الطبيعة  / الثقافة . 

املعا�رس  املغرب  يف  حديث  تاريخي  ف�صاء  �صمن  تتحّرك  والرواية 
وهو ف�صاء يقارب اأو ي�صارع العمر الزمني احلقيقي للروائي ذاته تقريبًا اأي 
من خم�صينيات القرن املا�صي وحتى العقد االول من االألفية الثالثة، وهي 
حلركات  املقلق  وبال�صعود  العربي  ال�صيا�صي  النظام  بف�صل  اّت�صمت  حقبة 
التكفريية  احلركات   يف  املتمثِّل  الدموي  ومظهرها  ال�صيا�صي  االإ�صالم 

والتفجريات  واملفخخات واالأحزمة النا�صفة. 

وتك�صف الرواية يف اأكرث من مو�صع ومف�صل عن منحى ميتا �رسدي 
عرب  ال�رسد  ي�صتهّل  الذي  الفر�صيوي  يو�صف  بطلها  جتربة  حول  يتمحور 
�صمري املتكلِّم االوتوبيوغرايف، وهو �صحفي وكاتب متفرغ يبدو لنا من 
خالل �صل�صلة مونولوغات وا�صتذكارات كاأنه يقف على قمة هرم اأو خزين 
من الذكريات  والتجارب التي ي�صّخها بذكاء وتروٍّ  واإبطاء بني حني واآخر 
لي�صّد القارئ وهو يالحق هذه التجربة  الغنية للبطل ولل�صخ�صيات الروائية 
االأ�صا�صية التي  يخلقها، يف جّو ال يخلو من حبكة الق�صة البولي�صية اأحيانًا 
حيث جند اأنف�صنا  منذ ال�صطر االأّول للرواية اأمام عقدة بولي�صية غام�صة لن 

نكت�صف طبيعتها اال الحقًا:

»عندما قراأت الر�صالة ب�صطرها الوحيد، وخّطها املرتبك اخرتقتني 

امل�صدر ال�صابق، �ص291.   )1(
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املتوتِّرة  البداية  اآخر«)1(  هذه  اأ�صبحت �صخ�صًا  ق�صعريرة باردة، كنت قد 
تقودنا اإىل عامل من االأدغال ال�رسِّية واملتاهات التي تلّف حياة البطل والرواية 
ب�صكل عام، ويظّل طيلة ذلك  البطل يو�صف الفر�صيوي، هو مرتكز »وجهة 
نظر« ال�رسدية ـ  با�صتثناء ف�صلني يرويهما اأبوه حممد الفر�صيوي ـ ولذا ينقطع 
ال�رسد متامًا يف اللحظة التي ينفجر فيها مع اإرهابي مفخخ يف نهاية الرواية: 

»قراأت يف ملح الب�رس خلف اللحية الكثة والنظرة احلاّدة وجه ع�صام، 
مرعوبًا كما مل يكن اأبداً يف حياته، كان ذلك قبل اأن تاأخذنا غيمة بي�صاء 

وباردة يف دويها الهائل)2(. 

من  الكثري  لتوظيف  املوّفقة  االأمثلة  اأحد  اآخر  جانب  من  الرواية 
يف  وغو�ص  الروائية،  الكتابة  ق�صدية  اأواًل  فهناك  امليتا�رسدية،  العنا�رس 
التفا�صيل الدقيقة ل�صياغة اخلطاب الروائي، فالبطل يعرتف باأّنه كان غزير 

االإنتاج:

واجنز  اأدبيًا على حلقات  واأن�رس عماًل  يوميًا،  اأكتب عموداً  »كنت 
�صة كّل  حتقيقات  وريبورتاجات كّل �صهر وان�رس قطعًا نقدية متينة متخ�صِّ

اأ�صبوع يف جملة متخ�ص�صة. . . «))(. 

كما يفتخر البطل  باأّنه كتب »ر�صائل اإىل حبيبتي«، وهي كما يقال 
ها اأحد النقاد، اأهم كتاب يف احلّب بعد �صدور  تاأمالت يف احلب، وقد عدَّ

» طوق احلمامة«))(. 

امل�صدر ال�صابق، �ص 9.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص، 2)).   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص7 .   )((
امل�صدر ال�صابق ـ �ص)1.   )((
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وقد كانت خمطوطة هذا الكتاب حا�رسة يف العديد من �صفحات 
الرواية، وميكن اأن نعداحلوارات التي دارت بني البطل وال�صحفية فاطمة 
املطار  �صاراماغو( يف  الربتغايل )خو�صيه  للروائي  امل�صرتك  ا�صتقبالهما  اثناء 
َمْظَهراً مهّمًا من مظاهر الوعي ب�رسوط الكتابة الروائية التي متحورت حول 
رواية »العمى« ل�صاماراغو، كما جند البطل يت�صاءل عن اإمكانية اإعادة كتابة 

ة حياته:  ق�صّ

»كنت. . . م�صغواًل بالت�صاوؤل عّما اإذا مل نكن جميعًا يف حاجة اإىل 
اإعادة كتابة حياتنا  واإخراجها من عنف القراءة الواحدة«)1(. وتظهر فكرة 
البحث عن خمطوط مفقود جلّيه يف البحث عن خمطوط ديوان �صعري كان 
قد كتبه هان�ص رودر جد )ديوتيما( زوجة االأب حممد الفر�صيوي الذي عّد 

ه: العثور على هذا الديوان املفقود مبثابة مغامرة �صخ�صّية تخ�صّ

»�صيًء ما حدث يف هذا اليوم جعلني اأعترب الكتاب و�صية موّجهة 
هذا  اإنقاذ  عن  امل�صوؤول  اأنا  الن�صب،  مبنطق  ديوتيما  تدبِّره  اإرثًا  ولي�ص  يل، 

ال�صعر«)2(. 

ي�صيطر  همٍّ  اإىل  ال�صعري  املخطوط  هذا  عن  البحث  يتحّول  وفعاًل 
االبن  الرواية  بطل  اإىل  الهّم  هذا  ينتقل  ثم  الفر�صيوي،  حممد  االأب  على 
يو�صف الفر�صيوي، الذي يفاجئ اأباه يومًا بن�صخة من ديوان �صعري �صدر 

يف فرانكفورت بعنوان »مراثي« ل�صاعر مغمور يدعى هان�ص رودر))(. 

وعلى الرغم من انكار االأب معرفة اأّي �صيء عن الديوان يف البداية، 

امل�صدر ال�صابق، �ص، 0).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص197.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص218.   )((
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اإىل رودر نف�صه،  اأّنه كتب ق�صيدتني ن�صبتا  د  النهاية ويوؤكِّ لكّنه يعرتف يف 
تركهما »من اأجل ديوتيما، كتحّية، اأخرية لروحها القلقة«)1(. 

وتبلغ املفاجاأة ذروتها عندما يّتجه االأب ال�رسير اإىل خزانته يف اأق�صى 
الغرفة م�صتخرجًا منها ظرفًا كبرياً قّدمه اإىل ولده يو�صف وهو يقول: 

ك ال�صعري، مل اأعرث عليه اإال عندما فقدت  »هنا  يوجد خمطوط جدِّ
ب�رسي«)2(. 

»القو�ص  ــة  رواي يف  امليتا�رسدية  اللعبة  مظاهر  اإّن  القول  وميكن 
والفرا�صة« ال تنتهي منها عندما يعلن البطل عن قراره بالتوّقف عن كتابة 
القرار،  بهذا  ال�صحفّية  زميلته  فاطمة،  وترحيب  حبيبتي«))(  اإىل  »ر�صائل 
ذلك اأّنه يك�صف عن عزمه على و�صع خّطة اأوىل لرواية حمتملة عن �صديقه 
مقارنة   الرواية  ملفهوم  نقدية�صارمة  مناق�صة  جند  حيث  اخلياطي،  ابراهيم 

بنمط ال�صرية )البيوغرافيا(. 

حياة  اأّنها  اأدركت  االأوىل  اخلّطة  هذه  و�صع  من   انتهيت  »عندما 
ابراهيم اخلياطي، ال اأقل وال اأكرث  واأّنها لي�صت رواية«))(. 

وهكذا يقّرر االن�رساف عن فكرة كتابة هذه الرواية الأّنه يعتقد اأن 
كتابة رواية  يتطّلب �رسوطًا كثرية:

»اإذا �صئت اأن اأكتب رواية عن ابراهيم فيتحّتم علّي اأن اأبتكر له حياة 
اأخرى، حياة تكون قريبة من ال�صيناريو الواقعي ل�صخ�ص بال معجزات«)5(. 

امل�صدر ال�صابق، �ص220.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص220.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص201.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص217.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص217.   )5(
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ومن الوا�صح اأّن هذه االن�صغاالت هي من �صميم ان�صغاالت اللعبة 
امليتا�رسدية اأو امليتاـ روائية ب�صكل عام. 

ابراهيم  �صديقه  رواية عن  كتابة  عن  قد عزف  البطل  كان  ما  واإذا 
روايته  �صمن  مهّمة  ف�صواًل  فعلّيًا  كتب  قد  كان  نف�صه  فالروائي  اخلياطي 
هذه، بو�صفه �صانع �صخ�صّيات، عن �صديقه ابراهيم اخلياطي، ف�صاًل عن 
الرئي�ص. كما جنح  الراوي  الفر�صيوي بو�صفه  يو�صف  البطل  بناء �صخ�صية 
الروائي يف خلق �صخ�صّيات روائية بع�صها  اإ�صكالّية وبع�صها االآخر قلقة اأو 
حة منها �صخ�صّيات االأب حممد الفر�صيوي وهي �صخ�صّية غنّية وممتلئة  م�صطَّ
رنا ب�صخ�صية زوربا يف رواية كازنرتاكي وب�صكل خا�ص يف ح�ّصيتها  تذكِّ
وتلقائيتها، وقد اأفاد الروائي يف ر�صم �صخ�صية االأب من رواية �صاراماغو 
املو�صومة »العمى«حيث اعرتف اأكرث من مّرة اأّن �صبب  اإعجابه بهذه الرواية 
يعود اإىل اهتمامه بعمى ابيه. ومن ال�صخ�صيات  املهّمة التي خلقها الروائي 
�صخ�صّيتي ابراهيم اخلياطي واأحمد جمد وهما �صديقاه الوحيدان كما اعلن 
مراراً وف�صاًل عن ذلك فقد جنح يف بناء �صخ�صّيات ن�صوية قويّة مثل ليلى 

وفاطمة وديوتيما وبهية. 

وبالتاأكيد يظّل اجلهد االأكرب من�صّبًا على بناء ت�صكيل �صخ�صّية البطل 
املبوؤور  ال�رسد  اأرباع  ثالثة  من  اأكرث  على  يهيمن  الذي  الفر�صيوي  يو�صف 

الذي يّتخذ من مظهر املونولوغ عرب �صمري املتكلِّم اإطاراً له: 

رقيقة مل جتد  اأملانية  من  اأجنبني  اأبي،  الفر�صيوي، وهذا  يو�صف  »اأنا 
طريقة اأقل �صوءاً الإنهاء حكايتها امل�صطربة �صوى االنتحار«)1(. ونكت�صف 
مكثَّف  �رسد  خالل  من  البداية،  منذ  خمتزنة  والوقائع  االأحداث  معظم  اأّن 
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القارئ  يكت�صفها  »نبوءات«  اأو  �رسدية«  »ا�صتباقات  عن  اأحيانًا  يك�صف 
التي  الورقة  اإىل  الرواية  من  االأوىل  ال�صفحة  يف  االإ�صارة  مثاًل  منها  الحقًا 
قلبت حياته والتي تتكّون من �صطر واحد فقط و�صّببت له حالة مفاجئة من 
فقدان حا�ّصة ال�صم ظّلت تالزمه �صنوات عديدة اإىل اأن عادت فجاأة ودونا 
توّقع معنّي . ونكت�صف اأّن تلك الورقة التي غرّيت حياته و�صرّيته �صخ�صًا 
اآخر  كانت تتعّلق مبقتل ابنه الوحيد يا�صني  الذي كان يدر�ص يف باري�ص، 
يف عملّية انتحارية نّفذها �صمن خمّطط دموي ل�صالح االإرهابيِّني وحركة 

طالبان، والر�صالة التي وجدها حتت الباب كانت تقول:

»اأب�رس اأبا يا�صني، لقد اأكرمك اهلل ب�صهادة ابنك«)1(. 

وعلى الرغم من حماوالت البطل اإعادة ترميم حياته مراراً من خالل 
داخل  �صنوات  مي�صي  جعله  الذي  الن�صايل  وتاريخه  ليلى،  حلبيبته  حبِّه 
واإّنه ال  فا�صل،  اإن�صان  باأّنه  كان  يحا�رسه  راً  اإح�صا�صًا مدمِّ اإّن  اإال  ال�صجن، 
بطل  الوجودية  )مري�صو(  ب�صخ�صية  �صبيهًا  اأحيانًا  لنا  يبدو  و  اأحداً،  يحّب 
ذلك  ويتجّلى  األبريكامو،  الوجودي  الفرن�صي  للروائي  »الغريب«  رواية 
ب�صكل خا�ص يف االإح�صا�ص باملتاهة وهو يالحق �صخ�صًا افرتا�صيًا . لكن 
مباأثرة  حياته  البطل  ج  يتوِّ اإذ  عبثًا،  اليذهب  الالمباالة  �صد  ال�رساع  هذا 
بتاريخه وجذوره من  بطولية واإن�صانّية تعيد له كرامته، واإن�صانيته وتربطه 
متخلِّيًا  ذ جرميته،  ينفِّ ال  لكي  لالإرهابي  واحت�صانه  بنف�صه  ت�صحيته  خالل 
الناجم  االنفجار  البطويل يف  مقتله  وبالتايل  الهرب  الالمباالة وفكرة  عن 

عن احلزام النا�صف الذي كان يرتديه االإرهابي:
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»االآن قلت لنف�صي وانطلقت مثل ال�صهم نحو ال�صخ�ص الذي كان 
نحو  به  واأندفع  ذراعيَّ  وبني  الأجمعه  العينني،  مغم�ص  بخ�صوع  ي�صلِّي 

ال�صهريج«)1(. 

�صهادة عن حياة جيل  املغربي،  للروائي  والفرا�صة«  »القو�ص  رواية 
وجمتمع يف مرحلة فارقة، واجليل هو جيل اخلم�صينيات يف حماولته تاأكيد 
وجوده يف جمرى االأحداث، واملجتمع هو املجتمع املغربي خالل الن�صف 
اأي�صًا رواية عن االإن�صان واالأمل واحلب  الثاين من القرن الع�رسين ولكّنها 
واحلياة، مكتوبة بلغة �رسدية، وميتا�رسدية اي�صا تنم عن خربة العارف باأ�رسار 
االإن�صانية  الذات  وبواطن  با�رسار  اي�صًا  والعارف   ، احلديثة  ال�رسدية  اللعبة 
»الوعي  من  التحّول  ممكنات  اأعماقها  يف  حتمل  التي  القلقة  االإ�صكالّية 

القائم« اإىل »الوعي املمكن« ح�صب ما يذهب اإليه لو�صيان غولدمان. 
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التاريخ بو�صفه حا�رساً يف اخلطاب الروائي

رواية »دروز بلغراد: حكاية حنا يعقوب«)1( للروائي اللبناين ربيع 
جابر ال�صادرة عن دار االآداب يف بريوت واملركز الثقايف العربي »بريوت 
العربية  الرواية  منه  اقرتبت  قّلما  خا�ّص  طراز  من  رواية  البي�صاء«  الدار  ـ 
قريب هو  تاريخ  املا�صي واحلا�رس:  بني  مزاوجة  الرواية  احلديثة. يف هذه 
الن�صف الثاين من القرن التا�صع ع�رس )1860ـ1872(عندما كان لبنان ـ 
وبقّية الوطن العربي يرزح حتت ال�صيطرة العثمانية، حيث يلتقط الروائي  
جزئية �صغرية ينطلق منها بت�صوير اأحوال النا�ص يف لبنان ويف دول البلقان، 
م�صري  من  ينطلق  اأن  املوؤلِّف  واآثر  انــذاك،  العثمانيون  يحتّلها  كان  التي 
مواطن لبناين م�صيحي هو حنا يعقوب خرج يف �صباح اأحد اأيام 1860 
فخ  يف  نف�صه  ليجد  �صباح  كل  يف  عادته  هي  كما  امل�صلوق،  البي�ص  لبيع 
الذين  الدروز  امل�صلمني  ال�صجناء  احد  عن  وبدياًل  �صحّية  فيه  اأ�صبح  قاتل 
�صري�صلون اإىل بلغراد عقابًا لهم)2( وتف�صل حماوالته اليائ�صة الإعالن م�صيحيته 
واأّنه لي�ص درزيًا وينفى مع 550 درزيًا حتت ا�صم الدرزي )�صلمان غّفارعّز 

العربي ودار  الثقايف  يعقوب" املركز  بلغراد: حكاية حنا  "درور  ربيع  جابر،   )1(
االآداب، بريوت، ط)، 2012. 
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الدين( الذي ا�صتبدل مقابل ر�صوة كبرية تلّقاها القائد الرتكي ا�صماعيل با�صا 
الهنغازي . وهكذا تبداأ معاناة بطل الروايةـ  الالبطويل، املغلوب على اأمره، 
واملزّورة هويته ودينه حنا يعقوب، خالل رحلة م�صنية باإحدى ال�صفن اإىل 
قلعة بلغراد لي�صبح جزءاً ِمـّما �ُصّمي ب»دروز بلغراد« وليم�صي يف �صجون 
البلقان التي كان يحكمها العثمانيون اثنتي ع�رسة �صنة، ويف املقابل كانت 
نة من زوجته هيالنة، وابنته  هناك معاناة اأ�رسة حنا يعقوب يف بريوت املتكوِّ

ال�صغرية بربارة، ف�صاًل عن معاناة بقية ال�صجناء الدروز. 

وهذه التف�صيلة ال�صغرية التي التقطها الروائي، ف�صاًل عن تفا�صيل   
اأخرى تك�صف معاناة املواطنني العرب حتت حكم العثمانني الذين كانوا 
اأغلب  من  َمْن�صّية  تكون  اأن  تكاد  االإ�صالمية،  اخلالفة  با�صم  يحكمون 
خني والباحثني العرب يف تاريخنا االجتماعي، ففي  الروائيني وحتى املوؤرِّ
بالقوة وير�صلونهم  ال�صباب  العثمانّيون يجّندون  ال�صام والعراق مثاًل كان 
ي بتجنيد  اإىل جبهات القتال خالل �صنوات احلرب العاملية االأوىل فيما �صمِّ
»ال�صفر برلك«، وحلد االآن ال اأحد يعرف عن م�صري اأولئك ال�صّبان  الذين 
موؤ�ص�صة  تكلف  ومل  وال جمل.  فيها  لهم  ناقة  ال  ليخو�صوا حربًا  اقتيدوا 
ر�صمّية اأو مدنية بالبحث عن امل�صائر املجهولة الأولئك املجّندين ال�صبان. 
الوقائع من  ا�صتثمار هذه  اإمكانية  اأي  االإميان،  اأ�صعف  هنا  هو  يعنينا  وما 
تاريخنا لتكون مادة اأّولية لروايات تخيلية اأو وثائقية، عن هذه الف�صائح. 

والن رواية »دروز بلغراد، حكاية حنا يعقوب« تك�صف عن وجهني 
من املعاناة تختلفان مكانيًا وزمانيًا: هما معاناة حنا يعقوب ذاته يف االأ�رس 
بعد  بربارة يف بريوت  البلقان، ومعاناة زوجته هيالنة وابنتهما  بلدان  يف 
على حمورين  وعموديًا  اأفقيًا  تتحّرك  الرواية  اأّن  جند  ولذا  زوجها.  اختفاء 

�رسديني اأ�صا�صيني �صبه متوازيني:

املحور االأّول يتعّلق  مبعاناة حنا يعقوب نف�صه بني 1760 و1772يف 
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قلعة  �صجن  اإىل  نفيهم  مّت  درزيًا  اأ�صرياً   550 ب�صحبة  واالأ�رس  املنفى  بالد 
بلغراد، اأمام املحور الثاين فيتعّلق بحياة ا�رسة حنا يعقوب )زوجته  هيالنة 
وابنته بربارة( يف اإحدى القرى امل�صيحّية اجلبلّية املطّلة على جبل �صنني يف 

بريوت. 

ومع اأّن احلركة ال�رسدية يف كّل حبكة تكاد اأْن تتخذ يف الغالب منحًى 
من  بال�رسد  يتالعب  الروائي  اأّن  اإال  احلا�رس،  اإىل  املا�صي  من  واأفقيًا  خطيًا 
خالل حركة عمودية مباغتة يتحّرك فيها بني املا�صي واحلا�رس، وعرب اأمكنة 
واأزمنة خمتلفة. وميكن اأْن نالحظ اأّن احلركة ال�رسدية التي تتابع حركة البطل 
هي احلركة املهيمنة، لكن احلركة ال�رسدية الثانية ال تغيب اأبداً، فهي تطّل 
من خالل بناء �صل�صلة من امل�صاهد الروائية البريوتية، اأو من خالل �صل�صلة 
من اال�صرتجاعات )الفال�ص باكات( واال�صتذكارات املونولوغية التي تدور 
ذاكرة  ي�صتح�رسون  الذين  املنفّيني  ال�صجناء  وبقية  يعقوب  يف الوعي حنا 
دوا اأّنهم جميعًا م�صلمني  بريوت واجلبل اللبناين اأينما حّلوا وارحتلوا، ليوؤكِّ
ثنايا  ال�رسدي متوا�صاًل بني  التعالق  وم�صيحّيني �صحايا لال�صتبداد . ويظّل 
احلركتني ال�رسديتني )الداخل، اخلارج( اإىل اأن تنحّل هذه الثنائية يف الف�صل  
االأخري من الرواية بعودة حنا يعقوب اإىل اأ�رسته يف بريوت ليحت�صن زوجته 
هيالنة التي كانت مثل بنيلوب تغزل ال�صوف ـ رمزاً الإخال�صها ومقاومتها 

الإغراءات اأحد املو�رسين امل�صيحيني. 

والروائي يلجاأ اإىل لعبة �رسدية ماكرة جتعل من روايته ذات بنية دائرية. 
اأي  الرواية  الأحداث  احلقيقي  الكرونولوجي  الزمن  من  يبداأ  ال  فالراوئي 
العام 1860بل من العام 1872، وهو العام االأخري من النفي االإجباري، 
واالأحداث  واالإ�صارات  بالرموز  وملئ  ومكّثف  حمتدم  ف�صل  خالل  من 
ي اإىل ان تتك�ّصف اأمامه الحقًا  التي تظّل غام�صة ومبهمة بالن�صبة اإىل املتلقِّ

تفا�صيل ووقائع ت�صيء  تلك  االميا�صات الغام�صة. 
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اإذ تبداأ الرواية بف�صل يحمل عنوانًا فرعيًا هو )اجلبل االأ�صود 1872(
ونظام الف�صول يف الرواية غريب فالف�صول ق�صرية اليزيد طول الف�صل منها 
اأو ب�صكل  اأْن حتمل بنية امل�صهد الروائي  على ب�صع �صفحات فقط وتكاد 
ال�رسد  الف�صل االأّول مكتوب بطريقة  ال�صينمائي، هذا  ال�صيناريو  بنية  اأدّق 
الذاتي املبوؤور الذي يرويه مونولوجّيًا حنا يعقوب يف ال�صفحة االأوىل من 

الرواية:

»اأيقظي الهدير وارجتاج االأر�ص اأين انا؟ يف حب�ص الهر�صك اأم يف 
قلعة بلغراد؟«)1( .

د بنيتها  ومن مكر اللعبة ال�رسدية التي اعتمدها الروائي، والتي توؤكِّ
الدائرية، اأن يتكّرر هذا الف�صل بكاملة يف نهاية الروايةـ حتديداً يف ال�صفحة 
209 اي يف املكان الطبيعي زمنيًا وكرونولوجيًا لها)2( ويوا�صل الروائي 
�رسده بعد الف�صل االأّول بالعودة زمنيًا اإىل البداية يف الف�صل الثاين املو�صوم 
ية، اإال اأن هذا ال�رسد ال  »بريوت 1860« حيث ي�صري ال�رسد بطريقة �صبه خطِّ
يظّل خطيًا اأو اأفقيًا، فهو يقطع عموديًا من خالل جتميد الزمن موؤقتًا والعودة 
واال�صرتجاعات  املونولوغات  من  �صل�صلتني  زمن ومكان خمتلفني عرب  اإىل 
الرواية  �صخ�صّيات  من  العديد  عنها  يك�صف  التي  واحلبكات  واملرويات 
الثانوية الذين يغّنون التجربة الروائية املركزيّة للبطلـ  الالبطويل حنا يعقوب 
بحوارات وجتارب وا�صتذكارات ومرويّات م�صدودة اإىل البيئة االجتماعية 

اللبنانية وقيمها وطقو�صها يف الن�صف الثاين من القرن التا�صع ع�رس. 

عن  فيها،  ال�رسدي  اخلطاب  نظام  ناحية  من  الــروايــة،  تك�صف 
هيمنة  اأّواًل  فهناك  ال�رسدية،  النظر  ووجهات  االأ�صاليب  يف  مده�ص  تنّوع 
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الوعي  خالل  من  يرت�ّصح  اأو  ميّر  ما   غالبًا  وهو  املبوؤور،  الذاتي  لل�رسد 
البطل الالبطويل حنا يعقوب، ال�صحية واملحبط واملقهور الذي وجد يف 
الب�صيط، ورمبا  الوعي  بها. وب�صبب  له  اأتون حروب و�رساعات ال عالقة 
م خالل �صل�صلة  ال�صاذج لهذا البطل الالبطويل، يكت�صب هذا الوعي املقدَّ
الو�صف  عن�رس  على  االعتماد  خالل  من  ومو�صوعّية  براءة  مونولوغات 
من  كبرية  بحيادية  تعر�ص  التي  لالأحداث  املنحاز  غري  وال�صيئي  الب�رسي 
منظور ب�رسي منده�ص ملا يرى اأمامه . ولذا كان اجلانب التاأملي اأو العقلي 
يف »وجهة نظر« حنا يعقوب حمدوداً، رمبا يقت�رس على التعبري عن الده�صة 
يف  اأ�رسته  اإىل  ويعيده  يه  ينجِّ اأْن  بالرب،  وا�صتغاثته  �صخ�صيًا  له  يحدث  ملا 
بريوت كما حتفل الرواية باألوان اأخرى من ال�رسد الذاتي املبوؤور من خالل 
وعي عدد من ال�صخ�صيات الثانوية امل�صاركة من ال�صجناء الدروز ف�صال عن 

مونولوغات زوجته هيالنة. 

الداخلية  املونولوغات  يف  املتمثِّل  ـ  هذا  املبوؤور  ال�رسد  كان  واإذا 
�رسد  اأي�صًا  فهناك  االوىل،  الدرجة  من  �رسداً  يعّد  الروائية  لل�صخ�صيات 
وا�صتذكارات  وحكايات  مرويات  خالل  من  يتحّقق  الثانية  الدرجة  من 
�صنوات  خالل  الثانويّني  االأبطال  من  عدد  يرويها  وم�صموعة  ديالوجّية 

املنفى. 

وميكن القول اأّن هذه االأناط تدفعنا اإىل القول بوجود حبكة رئي�صة 
ونفيه وعودته، ووجود عدد كبري من  يعقوب  تتمحور حول م�صري حنا 
احلبكات الثانوية اأو الفرعية، رمّبا بعدد ال�صخ�صيات الروائية ذاتها، وهي 
الرواية.  هذه  يف  الروائي  للخطاب  ال�رسدي  الف�صاء  ل  لت�صكِّ تتعالق  كّلها 
العري�صة  الرائّية  امل�صاهد  بر�صم  كبرية  عناية  االآخر،  اجلانب  من  جند  كما 
)البانورامّية( وال�صغرية اأو املقّربة )كلو�ص اآب( وهي م�صاهد مكتوبة، كما 
اأ�رسنا بطريقة قريبة من تقنية ال�صيناريو ال�صينمائي، ورمبا هذا ما يف�رسِّ ولع 
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مكانية  مبحددات  الغالب  يف  ومعنونة  ق�صرية  ف�صول  لبناء  بامليل  الروائي 
مثل )بلغراد، قلعة بلغراد، اجلبل االأ�صود، الهر�صك. . الخ(. وميكن القول، 
ال�رسد  اإىل لون من  تنتمي  امل�صاهد  قد  اأّن بع�ص هذه  ال�رسيعة،  القراءة  من 
اخلارجي اأو املو�صوعي غري املبوؤور القريب من منظور الراوي العليم، لكن 
بع�ص م�صتويات و�صف امل�صاهد وبنائها  تّتخذ �صفة ال�رسد الذاتي املبوؤور 
الأّنها تقّدم من خالل عد�صة اأو عني اأو ذاكرة �صخ�صّية روائية م�صاركة، كما 
اأّن ال�رسد ب�صمري الغيبة فد يتج�ّصد يف الرواية اأحيانًا من خالل مونولوغات 
التمييز بني هذين  يجعل  ما  ولي�ص من خالل �رسد خارجي، وهو  داخلية 

النمطني �صعبًا وملب�صًا ويتطّلب قراءة متاأنِّية. 

االأ�صود«  »اجلبل  املو�صوم  االرتدادي  االأّول  ف�صله  الروائي  ي�صتهل 
مونولوغ  خالل  من  املتكلِّم  �صمري  بتوظيف  �صابقًا  نوهنا  كما   1872
داخلي عرب وعي حنا يعقوب » اأيقظني الهدير وارجتاج االأر�ص. اأين اأنا يف 

حب�ص الهر�صك اأم قلعة بلغراد؟«)1(.

الالبطويل  البطل  وعي  على  تهيمن  التي  هي  القلقة  االأ�صئلة  هذه 
الذي فر�صت عليه جتربة �صعبة ومميتة ال عالقة له بها، ولذا فهو ينقل هذه 

ال�صل�صلة من الت�صاوؤالت:

كم  وال�صغرية  وهيالنة  ؟  هذا  بي  الرب ّ ي�صنع  كيف  العدل؟  »اأين 
كربت واأنا ال اأراها وال اأ�صمع �صوتها«)2(.

تاأ�صي�صي  ف�صل  وهو   »1860 »بريوت  الثاين  الف�صل  يكتب  بينما 
الزمني  الرتتيب  ناحية  من  االأول  الف�صل  ب�صكل  احلقيقة  يف  ـ  النه  مهم 

)الكرونولوجي( ويكتب  عرب �صمري الغائب: 

امل�صدر ال�صابق، �ص 9.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 9.   )2(
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يعقوب  ق�صطنطني  هيالنة  وزوجته  يعقوب  حنا  حكاية  »هــذه 
وابنتهما بربارة، وفيها ما وقع للعائلة البريوتية ال�صغرية من م�صائب«)1(. 

الراوي  واىل  اخلارجي  ال�رسد  اإىل  ينتمي  ال�رسد  هذا  كان  ما  واإذا 
داخلي  �رسد  اإىل  يتحّول  ما  �رسعان  الف�صل  هذا  يف  ال�رسد   فاإن  ال�صمني، 
�صمري  بتوظيف  هيالنة  وعي  داخل  ين�صاب  مونولوغ  خالل  من  مبوؤور 
الغائب الذي هو �صورة ممّوهة ل�صمري املتكلِّم: »كانت هيالنة تخ�صى عليه 
والغرباء يف  الع�صاكر  كرثة  ب�صبب  الفرتة  تلك  املبكر  اليومي  من خروجه 

البلد«)2(. 

وهذا النمط من ال�رسد الذي يّتخذ مظهر  ال�رسد اخلارجي غري املبوؤور 
والذي يتحّول الأنه يكون �رسداً ذاتيًا مبوؤوراً من خالل وعي �صخ�صية روائية 

هو ما جنده يف الكثري من ف�صول الرواية ومنها الف�صول الثالثة املو�صومة:

بـ»�صفاعة يف الق�صالق«))( وكذلك الف�صل اخلا�ص بـ»كاية م�صطفى 
يرويها  كان  التي  احلكائية  املرويات  عن  ف�صاًل  الثالثة«))(  وبناته  مراد 
د اأّن ال�صفة املهيمنة لل�رسد الروائي  ال�صجناء الدروز يف املنفى وهو ما يوؤكِّ
هي ال�رسد الذاتي املبوؤور الذي يبعد الرواية عن املبا�رسة والتقريرية ويجعلها 

تنتمي بو�صوح اإىل ا�صاليب ال�رسد احلديث . 

رواية ربيع جابر »دروز بلغراد« حكاية حّنا يعقوب، مع اأّنها رواية 
النهاية  يف  اأنها  اإاّل  واجلماعية،  الفردية  واملاآ�صي  باالآالم  ومكتّظة  موجعة 
تفتح نافذة يف اأفق م�صدود وت�صري اإىل امل�صتقبل لتنقل ر�صائل �صيا�صّية وثقافّية 

امل�صدر ال�صابق، �ص، 11.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص12.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص، )1 ـ20.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص 117.   )((
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قا اأبناء لبنان، الأّنهم  واجتماعية كبرية منها اأّن الدين والطائفة ال ميكن ان يفرِّ
يواجهون م�صرياً اإن�صانيًا واحداً. 

اإنها رواية مكتوبة بطريقة جتعل القارئ م�صدوداً اليها واىل اأحداثها 
اإىل حد كبري،وعلى  مّما يجعلها بحّق رواية متميِّزة  و�صخو�صها وثيماتها، 
الذي يحّوله  التاريخ  اأّنه  اإاّل  اخلام  التاريخ مادتها  تنهل من  اأّنها  الرغم من 

اخلطاب ال�رسدي اإىل حا�رس حّي ودال. 
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»اأنثى ال�رساب« بو�صفها لعبة ميتا ـ �رسدية 

تعلن رواية »اأنثى ال�رساب«)1( للروائي وا�صيني االأعرج منذ البداية 
عن نف�صها بو�صفها لعبة  �رسدية، وب�صكل اأدّق نقول نحن اإنها لعبة ميتا�رسدية 

حتديداً. 

�صخ�صيات  خللق  وتخييلي  افرتا�صي  تلفيق  على  قائمة  فالرواية 
االإ�صكالّيات  يف  تنهمك  فهي  ولــذا  ــورق،  ال على  و�رساعات  ــواء  واأج
االإجرائّية املتعلِّقة ب�صوغ اخلطاب امليتا�رسدي وبناء ال�صخ�صيات، وحماورة 
املعنى، وال�صعي الإقامة ج�صور اآمنة مع القارئ، هي باخت�صار ـ متامًا مثل 

امل�رسح امللحمي عند بريخت. 

تريد اأْن تنزع كليًا وهم التماهي مع هذه التجربة الكتابية ال�رسف، 
قد  التي  االأوهام  ت�صديق  عن  بعيداً  متامًا  يقظة  حالة  يف  املتلقي  يظّل  واأن 
تن�صجها اللعبة الكتابّية ذاتها، موؤكدة اأكرث من مّرة ويف اأكرث من موقع، اأّن 
اأمام لعبة كتابية افرتا�صية لي�ص اإال، وهذا هو اأعلى ما تتوق اللعبة  القارئ 

امليتا �رسدية لتتحّقق على م�صتوى �صياغة اخلطاب الروائي احلديث. 

االأعرج، وا�صيني "اأنثى ال�رساب" رواية، �صادرة عن "كتاب  ـ دبي  الثقايف"   )1(
دولة االمارات، 2009. 
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املوؤلِّف  بني  واحلدود  الفوا�صل  ت�صيع  ال�صاخن  اال�صتغال  هذا  يف 
وا�صيني االأعرج، وبني الرواة وال�صخ�صّيات، الأن املوؤلِّف وا�صيني االأعرج 
اأ�صا�صّيًا يف  الروائية، بو�صفها طرفًا  التجربة  با�صمه و�صخ�صيته داخل  يزج 
اأّن الروائي  النقدية،  اأننا ندرك على م�صتوى املمار�صة  لعبة �صّد احلبل، مع 
حاملا ي�رسع بالكتابة يتخّلى عن �صخ�صيته و�صوته ويف�صح املجال اأمام ذاته 
بطل  مار�صيٍل  اأّن  احلديث  النقد  اأعلن  فقد  واحلياة  للتعبري  قناعه  اأو  الثانية 
مار�صيل  الراوية  مبوؤلف  له  عالقة  ال  ال�صائع«  الزمن  عن  »البحث  رواية 
برو�صت، بل هو جمّرد �صخ�صية ورقية تخيلية م�صتقلة عن موؤلفها احلقيقي، 
وهذا ما يتعني علينا ان نقول عن بطل الرواية الذي يحمل وا�صيني، فهو 
اي�صًا �صخ�صية تخييلية ال عالقة لها باملوؤلف ذاته، وان كانت ت�صتعري بع�ص 

مالحمه وكلماته ولغته وتاريخه، 

من املعروف اأن املعنى امليتا �رسدي meta_ narration  يف الرواية 
اأاأحيانًا بامليتا ـ روائي meta_fiction كان قد ظهر  العاملية والذي ي�صّمى 
الأّول مّرة يف �صبعينات القرن املا�صي على ايدي روائّيني اأمريكّيني، اأمثال، 
اأن  حاول  بيكيت،  �صموئيل  وناباكوف  غا�ص،  وليم  وبارث  جني  فادلر 
يقطع ال�صلة بتقاليد احلداثة  يف ال�رسد ويقرتب  من جوهر ما بعد احلداثة 
وان يعتمد على اآليات �رسدية جديدة، منها عودة �صوت املوؤلِّف وح�صوره، 
اأو  ق�صة  براوية  االنهماك  اأو  واأ�رسارها،  الروائية  الكتابة  بهّم  واالن�صغال 
حكاية داخل الرواية من خالل البحث عن جمموعة وثائق وبيانات خا�صة 
خمطوطة  على  االعتماد  خالل  من  اأو  معنّي  بحدث  اأو  معّينة،  ب�صخ�صّية 

نة اأو جمموعات مروّيات �صفاهية تكون متنًا �رسديًا متكاماًل.  مدوَّ

التاريخ  مع  حواراً  ال�رسدي  اللون  هذا  يف  الروائي  يقيم  ما  وغالبًا 
ا�صتح�صاراً اأو اإعادة اإنتاج، واأحيانا من خالل تعاليق وتوازي بني املا�صي 

واحلا�رس. 
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الفرعي  والعنوان  ال�رساب«  من  »اأنثى  الرئي�صي  العنوان  من  فبداأ 
»�صكر  املو�صوم  ذاته  الكتابي  للم�صغل  كو�صيف  ق�صمني  من  ن  املتكوِّ له 
مات  يبوريوم« و»يف �صهوة احلرب وفتنة الورق« ومروراً باالإهداءات واملقدِّ
من  اأ�صا�صًا  املت�صّكل  الروائي  باملنت  وانتهاء  الراوية  بها  حتفل  التي  الكثرية 
من  ال�رساب  واأنثى  وا�صيني  البطل  بني  ورقية(  )مدّونات  متبادلة  ر�صائل 
دون اأن نهمل الهوام�ص االأخرية التي �صّمت اأكرث من مائة وع�رسين حا�صية 
ية، الأّنها  ية والغري ن�صِّ تك�صف بع�ص اأ�رسار ال�صنعة الكتابّية ومرجعياتها الن�صِّ
دائمًا حتاور الن�ّص الروائي وتتعالق يف ا�صتباك ن�صيجي وثيق، فت�صبح جزءاً 
ي امليتا �رسدي، للروائي: هذه كلها مفردات واآليات ا�صتغال  من املنت الن�صِّ
الن�ص  هذا  ان  على  العاملية  بالنداءات  ي�صج  �رسدي  مبنى  خلق  اإىل  تقود 

الروائي هو جمّرد ا�صتغال تخّيلي مادته االأ�صا�صية احلرب والورق. 

وبالتاأكيد املخّيلة اجلاحمة، لروائي ال يكّف عن التجريب وامل�صاك�صة 
االأ�صا�صية  ف�صولها  قبيل  الرواية  تنفتح  املاألوفة،  ال�رسدية  االأن�صاق  وك�رس 
يه مبنت خارج  ل املنت الرئي�ص للرواية على ما ميكن ان اأ�صمِّ الثالثة التي ت�صكِّ
الرواية �صاأطلق عليه موؤّقتًا م�صطلح »ما قبل الرواية« وهو يكاد اأن يتداخل 
ي وهذا املنت املاـ قبل روائي  ية التي ت�صبق اأحيانا املنت الن�صِّ مع العتبات الن�صِّ
يت�صّكل من ر�صالتني متبادلتني بني البطل والبطلة وب�صكل ادق بني وا�صيني 
يا يف نهاية الرواية، لكّنهما ُنقال من اأجل  وليلى، وهما ميكن اأن يقعا خطِّ
القارئ  ي�صتحّث  اأمر  وهو  بالبداية،  النهاية  وارتباط  ال�رسد  دائرية  توكيد 

اجلاد على اإعادة قراءة الرواية مرة اخرى لكي ال ي�صيع عليه الكثري. 

يف  رغبة  على  تنطوي  �رسدية  امليتا  الكتابة  اأّن  مالحظة  وميكن 
للك�صف  امليل  خا�ص  وب�صكل  الوقائع،  يف  لالأحداث  والتوثيق  التدوين 
عن خمطوطات اأو وثائق اأو ر�صائل اأو كتب عادة من�صغلة بالكتابة ال�رسدية، 
ي مظاهر االأدب وال�صعريّة  كما جند يف هذا اللون  الروائي ما يكفي لتق�صّ
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فيه  النظر  ووجهات  لغتها  خا�ص  وب�صكل  ال�رسدي  اخلطاب  وطبيعة 
وال�صمائر ال�رسدية االأ�صا�صية التي تهيمن  على املناخ ال�رسدي. 

»املوجة                هذه  من  كبري  حدٍّ  اإىل  اأفــاد  قد  العربي  الروائي  اأّن  ومع 
امليتا �رسدية يف الرواية االأمريكية واالأوروبّية التي بداأت كما هو معروف 
يف �صبعينيات القرن املا�صي اإاّل اأّنه �صبق له واأْن وّظف هذا اللون من ال�رسد 

بطريقة عفوية حتى قبيل ظهور تلك املوجة  يف الرواية العاملية. 

املرة االوىل  للروائي اجلزائري وا�صيني االأعرج فهذه هي  وبالن�صبة 
الكثري  ك�صف  فقد  الرواية  يف  �رسدية  امليتا  املقارنة  هذه  فيها  ف  يوظِّ التي 
عن  بالبحث  االن�صغال  ومنها  املنحى  هذا  مثل  عن  ال�صابقة  رواياته  من 
خمطوطة اأو كتاب �صائع كما هو احلال يف رواية »املخطوطة ال�رسقية«)1( 
التي تك�صف من عنوانها، عن فكرة البحث عن خمطوطة �رسقية �صائعة، اأو 
من خالل احلر�ص على التدوين ور�صد الوقائع اليومية ب�صكل يوميات اأو 
مذّكرات اأو مدّونات كما هو احلال يف رواية »البيت االأندل�صي«)2(  وتكاد 
ال تخلو رواية من روايات هذا الروائي من وعي وا�صح باأ�رسار اللعبة امليتا 
ـ �رسدية و�رسوطها والتي تبلغ ذروتها روايته قيد الدرا�صة »اأنثى ال�رساب«. 

من الدالالت والرموز والوقائع  التي بدت عائمة ودونا تاأويالت 
االأ�صئلة  من  جمموعة  تفتحان  فالر�صالتان   . واقعية  اأو  ية  ن�صِّ مرجعيات  اأو 
اأمام القارئ الذي  وعالمات اال�صتفهام امللغزة التي تظّل مبهمة وغام�صة 
الرواية  بيانات  قاعدة  يف  املعلوماتية  الفراغات  هذه  ردم  بانتظار  يظّل 
االأ�صا�صية، فاللعبة ال�رسدية يف »ما قبل الراوية« حتيلنا اإىل اأ�صماء ووقائع مل 

االأعرج، وا�صيني، "املخطوطة ال�رسقية" رواية، دار املدى دم�صق، 2002.   )1(
املانيا،  اجلمل،  من�صورات  روايــة،  االأندل�صي"  "البيت  وا�صيني،  االأعــرج،   )2(

بريوت، بغداد، 2010. 
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ترد يف ال�رسد بعد، ولذا فهي مبثابة ا�صتباقات �رسدية« اأو عنا�رس ت�صويق و�صّد 
مبعرفة  مطالب  فالقارئ  ولذا  توّقعه،  اأفق  يف  وتوؤثِّر  القارئ  يقظة  ت�صحذ 
طبيعة االأزمنة ال�رساعية يف الرواية التي دفعت البطلة )ليلى( اإىل قرار خطري 
باإنهاء حياتها بوعي مقلدة كما يقول مقاتلي ال�صاموراي، ولكن بطلقة من 
م�صّد�صها الذي حتمله معها، كما اأّن القارئ يظّل يجهل من تكون مرمي؟ 
الكائن  اأم  احلقيقي  الكائن  هي  هل  القناع؟  اأم  االأ�صل  هي  ليلى  اأّن  وهل 
الورقي؟ اأم هي جمّرد �صورة يف مراآة وهمية اأو قرين نابع من داخل االأنا؟ 
يبحث  الذي  ال�صبور  القارئ  اأمام  ترت�صم  تظل  االأ�صئلة  من  وغريها  هذه 
نها  املنت ال�صغري: منت ماقبل  عن اإجابات �صافية الأ�صئلته امل�رسوعة التي �صمَّ

الرواية. 

بعد  اأي  االأّول،  بالف�صل  تبداأ  والتي  للرواية،  احلقيقّية  البداية  اأّما 
توظيف  على  قائمة  ية  خطِّ �رسدية  بنية  فتملك  اال�صتهالليَتنْي  الر�صالتني 
املونولوغ الداخلي من خالل اخرتاق وعي البطلة ليلى وا�صتنطاقة وهي ـ 
البدايةـ �صبيهة اإىل حدٍّ كبري بخامتة الرواية التي تنه�ص اأي�صًا على بنية �رسدية 
ية ذات طابع مونولوغي اأي�صًا من خالل وجهة نظر ليلى كذلك، مما  خطِّ
ني ترابطًا وترا�صاًل وتفاعاًل وي�صعرنا باأّننا اأمام زمن روائي  مينح هذين الن�صَّ
ق�صري وحمّدد ميكن اأْن يقا�ص بال�صاعات، على الرغم من �صيولته وامتداداته 
بالبنية  االإح�صا�ص  ق  يعمِّ اأمر  وهو  وعموديًا  اأفقيًا  وامل�صتقبل،  املا�صي  يف 

الدائرية للرواية. 

ني ال�رسدَينْي املتباعدين  وهذا االأمر يدفعنا اإىل االعتقاد باأّن هذين الن�صَّ
الن تاأطرياً �رسديًا للرواية بكاملها، التي  موقعًا واملتقاربني �رسداً وزمنًا ي�صكِّ
تكاد تنه�ص مبجملها على نظام الرتا�صل الذي يندرج بو�صفه قطعًا ل�صياق 
عنا ذلك على الذهاب اإىل القول اأّن منظور  ال�رسد اخلطي اأحيانًا، كما ي�صجِّ
)ليلى( اإىل �صاردة، مثلها مثل اإنوذجًا يف النوع �صهرزاد، وهي حتكي ق�صة 
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وهو  )مرمي(،  االآخر  ظلِّها  من  رة  املدمِّ وغريتها  )وا�صيني(  حلبيبها  ع�صقها 
الذكوري  للمنظور  وك�رساً  الرواية  يف  االأنثوي  للمنظور  متركزاً  د  يوؤكِّ ما 
الذي ميثِّله البطل على الرغم من قّوة تاثريه و�صخ�صّيته، وياأتي ال�صطر االأّول 
لليلى  د هيمنة املنظور االأنثوي  ليوؤكِّ للرواية  الف�صل االأّول  اال�صتهاليل من 

على ال�رسد: 

»َمْن اأنا االآن بعد كّل هذا العناء؟ كّل �صيء اإاّل مرمي؟)1(. 

ال�رسد  هذا  �صيطرة   من خالل  ال  االأنثوي  ال�رسد  هيمنة  لنا  وتتاأّكد 
البطل  مركز  اإق�صاء  يف  للغاية،  مهّم  اأمر  وهذا  بل  الروائي،  الف�صاء  على 
الذكر �رسديًا يف الكثري من احلاالت، حيث يظّل مروّيًا عنه فقط، اأو حا�رساً 
البطلة  تقوم  الذي  الروائي  امل�صهد  بنية  خالل  من  اأو  ر�صائله  عرب  احيانًا 
االأنثى با�صتح�صاره، مع اإدراكنا اأّن االق�صاء ال�رسدي للبطل »الذكر«الينفي 
نرج�صّيته  و�رساعه مع البطلة/ االنثى لل�صيطرة على ف�صاء ال�رسد والتخييل 
االأنثوي  ال�رسد  زمن  اأّن  هنا  القول  وميكن  وال�صخ�صّيات.  واالأحــداث 
وهو زمن احلا�رس الذي يتناوب مع زمن املا�صي املتمثِّل يف الر�صائل، هو 
يته وح�صوره، مع اأّنه يبدو ق�صرياً، اإاّل اأّنه مرتابط  زمن البطلة ليلى يف خطِّ
ومتما�صك . ويبداأ هذا الزمن  املوؤّنث منذ اأن حملت ليلى م�صّد�صها وهي 
الزمن  هذا  وينتهي  الرحمية.  املر�صية  التحاليل  نتائج  الإ�صتالم  يف طريقها 
تتوّهم  ليلى عطراً  ت�صّم  عندما  الثالث  الف�صل  من  االأخرية  ال�صفحات  يف 
اختلط  حيث  منها،  لالنتقام  مبالحقتها  فتبداأ  »مرمي«،  غرميتها  عطر  اأّنه 
مرمي جم�ّصدة يف  تتخيل �صورة  مما جعلها  وباجلنون،  بالوهم  الواقع  عليها 
انطلقت كاملجنونة  الب�صرية. ولذا  العطر فت�صعر باالختالط وفقدان  امراأة 
ياأمرها  الذي كان  ال�رسطة  متتثل الأوامر رجل  ان  راف�صة  النا�ص  بني ح�صد 

االعرج، وا�صيني، " انثى ال�رساب"، �ص12.   )1(
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بالتوّقف واألقاء م�صد�صها، مندفعة اإثر عطر مرمي املتخّيل عطر اأنثى ال�رساب، 
م�صريها  النهاية  يف  لَتْلقى  لكا�صكند  »العطر«  برواية  يذّكرنا  م�صهد  يف 
الرتاجيدي الفاجع من جراء الطلقات الكثرية التي اأطلقها ال�رسطي والتي 
ت�صّببت يف تفجري الدم من �صدرها ودخولها يف غيبوبة عميقة »رمبا هي 

غيبوبة املوت«. 

ويرتك موت البطلة اأو احتمال موتها اأكرث من �صوؤال حول مربِّرات 
جلوء الروائّيني اأحيانًا اإىل قتل اأبطالهم املركزيَّني، وفيما اإذا كان هذا املوت 

اأو القتل اإ�صارة  اإىل ن�صوء اأزمة ال ميكن عالجها اال باملوت. 

االن�صطار  حالة  على  وا�صح  قيا�ص  ال�رساب«  »اأنثى  رواية  يف  ليلى 
حياتية  جتارب  اأو  نف�صّية  ات  ر�صّ نتيجة  العربية  املراة  لها  تتعّر�ص  التي 
باال�صطهاد  االإح�صا�ص  اأو  ـ  »البارانويا«  بطريقة  �صخ�صيتها  ق  متزِّ عنيفة، 
الوحيدة  لي�صت  يبدو  كما  االأعرج  وا�صيني  بطلة  وليلى  وال�صيزوفرينيا. 
التي تعي�ص حالة ف�صام يف الهوية  العربية واحلديثة  الرواية  بني �صخ�صيات 
ال�صخ�صّية، وال تعرف ب�صكل وثيق هويتها اأو ا�صمها . )فنهال( بطلة رواية 
هويتها  حقيقة  تعرف  ال  �صبح  علوية  اللبنانية  للروائية  الغرام«)1(  »ا�صمه 
املن�صطرة، كما اأّن »حياة البابلي« بطلة رواية »�صّيدات زحل«)2( للروائية 

العراقية لطفية الدليمي هي االأخرى ال تعرف ا�صمها احلقيقي:

اأاأنا حياة البابلي، اأم اأنني اأخرى ؟ومن تكون اآ�صيا كنعان التي اأحمل 
جواز �صفرها؟«))(. 

�صبح، علوية "ا�صمه الغرام" رواية من�صورات دار االآداب، بريوت، 2009 .   )1(
الدليمي، لطفية "�صيدات زحل" رواية، ف�صاء للن�رس والتوزيع، عمان، االردن،   )2(

 .2009
امل�صدر ال�صابق، �ص 9.   )((
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قبل  من  �صخ�صيتها  ا�صتلبت  التي  املراأة  اإنوذج  اإّن  القول  وميكن 
املوؤلِّف متّد جذرهها يف ن�ّص غائب مواٍز اآخر  اأ�صارت اليه الرواية �رساحة، 
للروائي  »جنمة«  رواية  بطلة  اغرتاب  ازمة  يف  يتمّثل  الغائب  الن�ص  وهذا 
اجلزائري كاتب يا�صني، ونعني بها زليخة اال�صم احلقيقي للبطلة الروائية ــ 
اأزمة اغرتاب  ــ جنمةــ والتي عا�صت  الورقية على حّد تعبري روالن بارت 
ا�صمها  احماء  اإىل  اأّدت  ِظل  اإىل �صخ�صية  تتحّول  وجودية حادة، مما جعلها 
املزدوج هذا وهي  املاأ�صاوي  اأح�ص�صنا مبوقفها  ووجودها احلقيقي)1( وقد 
تقف اأمام قرب كاتب يا�صني، وهذا ما اكت�صفته ليلى، اأكرث من مرة، عندما 

ت عن اإح�صا�صها هذا بعد لقائها بزليخة: عربَّ

)اأ�صعر يف الكثري  من االأحيان باأن زليخة ت�صبهني يف كّل �صي . . . 

زليخة التي وقفت منك�رسة . . . بعد ما �رسق منها كاتب يا�صني �رّسها 
اخلفي، و�صّلمه لنجمة، امراأة من ورق �صّفاف غّطت عليها)2( وقالت مرة: 
ملعاناة  الغائب  املوازي  الن�ص  ابتلعتها))(. هذا  زليخة كانت �صحية جنمة: 
اال�صتالب لدى بطلة الرواية ليلى ظّل يتكّرر على امتداد الرواية مثل الزمة 

مو�صيقية:

ح به يف الفراغ املميت،  »�رسق مني وا�صيني اإ�صمي احلقيقي، وطوَّ
وحتى  هويتي  مني  و�رسق  داخلي،  يف  �صيء  كل  اأكل  ا�صمًا،  يل  وا�صتق 

األب�صتي«))( . 

االأ�صلوب  طبيعة  يكت�صف  اأن  القارئ،  وكذلك  الناقد،  وي�صتطيع 
ال�رسدي واللغوي والو�صفي الذي يعتمده وا�صيني االأعرج يف الكثري من 

االأعرج، وا�صيني"اأنثى ال�رساب" �ص، 12).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص )21.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص، )16.   )((
امل�صدر ال�صابق، �ص )6 .   )((
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اأخيلة  ال�صعرية ويحلِّق يف  اللغة  توظيف  اإىل  يجنح  اأ�صلوب  رواياته، وهو 
رنا بعوامل الرومان�صيِّني االإجنليز والفرن�صيِّني والعرب،  رومان�صية جمّنحة تذكِّ
حتى انتهينا اإىل ا�صتنتاج يعّد رواية طوق اليا�صمني التي ُكتبت العام 2001 
خا�ص  وب�صكل  ال�رساب«)1(  »اأنثى  لرواية  االأّول  اجلنيني  ال�صكل  مبثابة 
من  الر�صائل  طاقة  ال�صتثمار  عمدت  التي  وبنيتها  ولغاتها  اأ�صلوبيتها  يف 
للحب  اأحيانًا- ومتجيدها  واالإن�صائية  ـ  الغنائية  الرومان�صية  ونزعتها  جهة 

ية. وطقو�صه العلنية وال�رسِّ

والعنونة  الثيمة  يف  تنا�صات  اليا�صمني«  »طوق  رواية  حملت  فقد 
والبالغة االأ�صلوبية مع كتاب »طوق احلمامة« الأبن حزم االأندل�صي، وهو ما 
ميكن للقارئ اأْن يلم�صه بو�صوح  يف اإحدى »عتبات« الرواية)2( كما اأقامت 
الرواية تنا�صًا مع �صعر نزار قباين وب�صكل خا�ص ق�صيدته »طوق اليا�صمني« 
كما  واحلّب،  والهيام  الع�صق  ب�صور  ذلك  عن  ف�صاًل  الرواية  واحت�صدت 
وجدنا فيها اأغلب ال�صخ�صّيات الن�صوية املركزية يف روايته »انثى ال�رساب« 
ومنها مرمي بطلة روايته الورقية التي كانت تناف�ص ليلى على قلب البطل. 
وكما كّنا نتلّم�ص فيها ذلك املنحى ال�صري- ذاتي )االوتوبيوغرايف( الذي 
وجدناه يف »اأنثى ال�رساب« من خالل ا�صتلهام �صرية حياة وا�صيني االعرج 
وجتربته وكتاباته، والتي ت�صل اأحيانًا اإىل حّد الرنج�صية، حيث جند �صورة 
نر�صي�ص تتماهى مع �صورة البطل الروائي من خالل حّب الذات والتمّروؤ 
االآخرين  على  ذاتي  و�صعوري  �صيكولوجي  اإ�صقاط  عملّية  وممار�صة  فيها 

واالأ�صياء.

 ) )ط2  بريوت  العربي،  الثقايف  املركز  اليا�صمني"  طوق   " وا�صيني  االأعرج،   )1(
 .2006

االأعرج وا�صيني "اأنثى ال�رساب"، �ص7  )2(
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وكان وا�صيني االأعرج، املوؤلِّف قد قال مّرة »اأّن مرمي هي اأنا«)1( وهو 
بهذا يت�صّبه بالروائي الفرن�صي فلوبري الذي قال كلمته الذائعة ال�صيت »مدام 

بوفاري هي اأنا«. 
وهذا االأمر يدفعنا اإىل االعتقاد اأّن رواية »اأنثى ال�رساب« هي رواية 
�صرية ذاتية )اوتوبيوغرافية( لكّنها ممّوهة من خالل اللعبة امليتا�رسدية، ولي�ص 
من خالل �رسوط اأو اآليات ال�صرية الذاتية اأو ال�صرية الروائية. ومن مظاهر 
ال�صرية الذاتية حلياة الروائية التقاط الكثري من اللقطات وامل�صاهد احلّية التي 
عا�صها وا�صيني االأعرج واملئات من املثّقفني واالأدباء واالإعالميني يف اجلزائر 
ال�صعب  �صد  االإرهابية  العنف  اأعمال  فيها  ت�صاعدت  التي  ال�صنوات  اأثناء 
كّل  واإ�صكات  لت�صفية  خططت  والتي  فيه،  ومثقَّ الوطنية  وقواه  اجلزائري 
العقول املثّقفة وال�صجاعة التي وقفت �صد العنف االأرهابي الدموي، وقد 
املفّكرين واملثّقفني  للمئات من  الهجرة اال�صطرارية  اإىل  العنف  اأّدى هذا 

اجلزائريني الذين عانوا مرارة املنفى والت�رّسد واخلوف. 
رائحة  اأّن  اإاّل  البطلني،  يغمر  الذي  احلّب  في�ص  من  الرغم  »على 
املوت والعنف واالإرهاب تطّل لتف�صد احلياة)2(. واإذا ما كان املظهر امليتا 
�رسدي يتداخل  مع ال�صرية الذاتية، الأّنه ميثِّل وعيًا بالكتابة، ووعيًا بحركة 
اأو حتديداً  ال�رسدية  الكتابة والكتابة  التاكيد على ق�صدية فعل  فاإّن  االأ�صياء، 
اأ�صبحت الكتابة مالذاً  اإذ  الكتابة امليتا �رسدية تهيمن على املناخ الروائي. 
بدياًل:  وطنًا  اأ�صبحت  كما  واحلياتية،  العاطفية  واخل�صارات  املوت  من 
»�صحيح اأيّن خ�رست اأر�صًا جرحت ذاكرتي، لكنِّي ربحت وطنًا عظيمًا 
وحدها  االأ�صدق،  وحدها  والنهائية،  الوحيدة  اأر�صي  الكتابة،  وطن  هو 

االأنقى، عندما ينكرك االآخرون ويخرجونك من ذاكرتهم«))(. 

امل�صدر ال�صابق، �ص7)2.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص)10.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص)8.   )((
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ال�صحرية  والتعويذة  املتبّقي  الوحيد  احلائط  اإىل  الكتابة  وتتحّول 
ملواجهة املوت:

�صهادتي  هي  ي،  املتبقِّ الوحيد  حائطي  هي  الغالية  اأيتها  »الكتابة 
ال�صادقة �صد ع�رس يت�صاءل �صيئًا ف�صيئًا لدرجة االنهيار واملوت«)1(. 

هويّتها  با�صتعادة  مطالبة  مّرة  من  اأكرث  ت�رسخ  ليلى  البطلة  اأّن  كما 
باأّن ال�صخ�صيات  اإحالة ن�ّص مقولة روالن بارت  امل�رسوقة، وترف�ص دونا 

الروائية هي كائنات ورقية: 

اأن  يحاول  التي  وا�صيني  حقيقة  ولكّنني  ورق،  من  امراأة  »ل�صت 
يتفاداها ورمبا اإخفاءها وهي منغر�صة فيه بقوة«)2(. 

تنفي  كانت  واإن  املوؤلِّف،  على  بالتمرد  ر  تفكِّ البطلة  اأّن  ونالحط 
ذلك اأحيانًا متامًا مثلما فعلت �صخ�صّيات م�رسحية لويجي بريانديللو« �صت 
اأعلنت عن متّردها على املوؤلف. فها  �صخ�صيات تبحث عن موؤلِّف »التي 

هي ليلى تعرتف وهي يف حالة بني التمّرد واالإحباط:

»لي�ص يف نّيتي اأن اأمتّرد على وا�صيني كما تفعل عادة  ال�صخ�صيات 
الكتابية عندما ت�صاب باخليبة يف ال�صميم«))(.

ميكن القول اإّن رواية »اأنثى ال�رساب« تنه�ص على قاعدة التوظيف 
الواعي ل�رسوط اللعبة امليتا �رسدية واآلياتها وف�صاءاتها املتنوعة. 

امل�صدر ال�صابق، �ص16).   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص)2.   )2(

امل�صدر ال�صابق، �ص158.   )((
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تذييل 
اللعبة امليتا�رسدية بو�صفها جتريباً

املائة  ناهز  قد  العراق  يف  الق�صرية  الق�صة  عمر  اأّن  من  الرغم  على 
اأكرث من ن�صف قرن  تاأّخر  الق�ص�صي ذاته قد  التجريب  اأّن  اإاّل  عام تقريبا، 
بدايات  يف  ظهرت  قد  الق�صرية  الق�صة  كانت  ما  واإذا  التاريخ.  هذا  من 
ع�رسينيات القرن الع�رسين مع ناذج ق�ص�ص الروؤيا فاإن التجريب الق�ص�صي 
مل يبداأ بالظهور اإال يف الن�صف الثاين من القرن الع�رسين ورمبا مع كتابات 
ا�صني اأمثال عبد امللك نوري و فوؤاد التكريل ومهدي عي�صى ال�صقر يف  ق�صّ

اخلم�صينيات.

الق�صة  التجريب تلك مبوجة احلداثة االأوىل يف  وقد اقرتنت عملية 
العراقية اآنذاك . ومل تبداأ عملية التجريب باتخاذ مظهر الفت ومميَّز اإال مع 
الثانية يف  احلداثة  مب�رسوع  وثيق  باقرتان  اأي  ال�صتينيات،  ا�صي  ق�صّ جتارب 
ال�صتينيات . وقد يبدو هذا االأمر طبيعيًا اإىل حد كبري  . اإذ ال ميكن احلديث 
عن اأي جتريب اإال يف �صوء توافر منت �رسدي معرتف به بو�صفه ميثِّل الر�صيد 
 Deviation االأ�صا�ص الأي جتربة ق�ص�صية، ذلك اأّن التجريب هو انحراف

اأو خروج على ن�صق ثابت ومعياري له اأ�ص�صه وتقاليده واآلياته. 
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اإذ ال ميكن الأّي جتربة ق�ص�صية اأن تولد جتريبية، الأنها تفتقد عند ذاك 
ف به.  اإىل معامل انك�صار اأو انحراف عن ن�صق �صابق معرَّ

الق�صرية هو فن م�صتحدث وموّلد يف  الق�صة  اإّن فن  يقال هنا  وقد 
ثمرة  وامل�رسحية  الرواية  مثل  حديثة  اأدبية  اأجنا�ص  �صاأن  �صاأنه  وهو  اأدبنا 
النماذج  ولذا فهو  اأو االطالع على  االت�صال باالآخر من خالل الرتجمة 
جمموعة  بدورها  تطرح  والتي  املقارن،  النقد  يف  االأثرية  املو�صوعات  من 
مكان  لي�ص  هذا  الوجيهة،  واالعرتا�صات  والت�صاوؤالت  االإ�صكاليات  من 
م�صاجلتها االآن. وقد يقال جريًا على ذلك، اأّن التجريب ميكن ان يدخل 
يكون جتريبيًا،  قد  الذي  العاملي  ال�رسدي  باالأنوذج  التاأّثر  بداية عملية  مع 
وهذا االفرتا�ص وارد نظريًا، لكن الواقع امللمو�ص للتجربة الق�ص�صية يبنيِّ 
كبري،  حد  اإىل  وبدائية  تقليدية  االأغلب  يف  كانت  الق�ص�صّية  البدايات  اأّن 
واملوا�صلة،  املمار�صة  من  عقود  بعد  اإال  مقبواًل  فنيًا  �صكاًل  تّتخذ  مل  واإّنها 
لكن ذلك ال مينع من ظهور ا�صتثناءات هنا وهناك يف عدد من التجارب 
من  الثاين  الن�صف  حتى  ظهورها  تاأّخر  التي  والعربّية  اخلليجية  الق�ص�صية 
القرن املا�صي النها كانت متاأثِّرة بنماذج ق�ص�صية جتريبية عربية اأو عاملية، 
التجريب  كان  ما  واإذا  وا�صحة.  جتريبية  مالمح  البداية  منذ  اأك�صبها  مما 
من  وبالغية   واأ�صلوبية  ل�صانية  مظاهر  البداية  يف  له  اتخذ  قد  الق�ص�صي 
خالل التجريب على م�صتوى اللغة الق�ص�صية واأ�صاليب ال�رسد وزاوية النظر 
ومعاجلة الزمن، وبالتايل حتقيق جتريب على م�صتوى البنية ال�رسدية ذاتها، اإاّل 
اأّن جوهر التجريب ودوافعه االأقوى تتمّثل يف تغرّي الروؤيا ال�رسدّية والتبّدل 

اجلذري يف املنظور االجتماعي. 

َوّظفت  التي  اخلم�صيني  الق�ص�صي  التجريب  من  االأوىل  فاملوجة 
ب�صكل واٍع تقنيات تيار ال�صعور stream of consciousness يف كتابات 
عبد امللك نوري وفوؤاد التكريل مثاًل مل تكن جمرد لعبة تقنية اأو جتريبية بل 
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الق�ص�صية  الكتابات  اأن ظّلت  فبعد  الروؤيا واملنظور.  تبّداًل يف  كانت متثل 
اخلارجي  العامل  تتناول  ـ  النقدية  الواقعية  االجتاهات  بع�ص  بفعل  رمبا  ـ 
العامل  كبري  حدٍّ  اإىل  واأهملت  وال�صيا�صية،  االجتماعية  وازماته  و�رساعاته 
من  نقلة  لتمثِّل  االأوىل  الق�ص�صية  املوجة  هذه  جاءت  لالإن�صان،  الداخلي 
عامل ال�صطوح اإىل عامل االأعماق، اأي من العامل اخلارجي اإىل العامل الداخلي 
لالإن�صان، ولذا كان تيار ال�صعور َم�ْصرَباً مهّمًا للو�صول اإىل طبقات الوعي 
ات يف   املندر�صة، كما كان هذا االنتقال ميلى بال�رسورات �صل�صلة من املتغريِّ
لال�صتغال  متكامل  ف�صاء  تبلور  اإىل  بالتدريج  قادت  التي  والفل�صفة  الروؤية 
به  يتعامل  الذي  املج�ّص  هو  االجتماعي  االلتزام  كان  ما  فاإذا   . التجريبي 
هذا  اأ�صبح  اخلم�صيني،  التجريب  قبل  ما  مرحلة  يف  الواقع،  مع  القا�ّص 
ب�صبب انهماك القا�ّص بفح�ص العامل الداخلي  اأقّل تاأثرياً  املعيار )االإلتزام( 
التحليل  ومتطلِّبات  الواقعي  هموم  بني  املزاوجة  من  لون  يف  ل�صخ�صّياته 
اأعلنت  قد  ال�صتيني  التجريب  موجة  فاإّن  الق�ص�صية  لل�صخ�صّية  الداخلي 
عن  تخلَّت  وبالتايل  معه  الت�صالح  ورف�صت  اخلارجي  العامل  مع  القطيعة 
اأعماق  اإىل  اأو كادت على الغو�ص  املفهوم االجتماعي لاللتزام وانكفاأت 
النف�ص االإن�صانية، مما وّلد فنيًا وبنيويًا جمموعة من املظاهر واالأن�صاق البنيوية 
التجريبية على م�صتوى االأ�صلوب واللغة والبالغة ووجهة النظر وتوظيف 
ال�صمائر ال�رسدية، وغري ذلك من املكّونات التي تخلخل الن�صق التقليدي 

للق�صة التقليدية. 

ى مظاهر التجريب كافة التي قدمتها  وال توّد هذه الورقة اأن تتق�صّ
الق�صة الق�صرية، لكّنها توّد االآن اأن ت�صلِّط ال�صوء على اأحد مظاهر التجريب 
االأ�صا�صية التي �صاعت يف ال�رسد العاملي منذ �صبعينيات القرن املن�رسم، ونعني 
برزت  والتي  �رسدية  امليتا  باللعبة  املتعلِّقة  امليتا�رسدية  التقنيات  توظيف  به 
اأي�صًا جتد جتّلياتها يف  ب�صكل وا�صح يف الكتابات الروائية، لكّنها راحت 

ف�صاء الق�صة الق�صرية. 
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تنه�ص اللعبة امليتا�رسدية  narration -meta على فكرة ق�صدية الكتابة 
ف غالبًا �صمري املتكلِّم ليعلن �رساحة عن نيته  ال�رسدية، حيث يربز �صارد يوظِّ
كتابة ن�ّص �رسدي اأو حكائي، اأو يك�صف عن رغبته للعثور على خمطوطة اأو 
جمموعة �صجالت ووثائق ومدونات �صفاهية اأو مكتوبة، حيث يبدو ال�رسد 
ـ ويبدو  الذاتي  ال�صريي  ـ  ال�رسد االوتوبيوغرايف  اإىل حد كبري مع  متماهيًا 
ان الفن الروائي كان �صباقًا لالإفادة من هذه التقنية ال�رسدية . ومع اأّن هذه 
اخلا�صية �صبق لها وان جتلت يف العديد من الكتابات ال�رسدية العاملية اإال اأن 
�صبعينيات القرن املا�صي هي التاريخ الر�صمي املعرَتَف به لظهور هذا اللون 
معروفني،  وروائيني  نقاد  قبل  من  مهّمة  وتنظريات  بدرا�صات  دعم  الذي 
ية هذا اللون ال�رسدي)1( كما دفعنا  ولقد �صبق لنا اأكرث من مّرة التعريف باأهمِّ
يف  امليتا�رسدية  اللعبة  جتليات  لفح�ص  �ص  مكرَّ للن�رس  جديد  نقدي  بكتاب 

الرواية العربّية حتت عنوان »املبنى امليتا�رسدي يف الرواية العربية« )2(. 

اللعبة  هذه  حلركة  االأرحــب  الف�صاء  هو  الروائي  الفّن  اأّن  ومع 
االن�صغال  هذا  مثل  عن  بعيدة  تكن  مل  الق�صرية  الق�صة  اأّن  اإال  ال�رسدية، 
م�صتوى  على  وا�صح  بنزوع جتريبي  بدوره  اقرتن  الذي  اجلديد  االإبداعي 
هنا  نوؤ�رسِّ  ان  وميكن  والروؤى،  النظر  ووجهات  واالأ�صاليب  واللغة  البنى 
اإىل ان عقد ال�صتينات من القرن املا�صي كان قد �صهد االقرتان االأبرز بني 
العراق،  يف  ال�صتينية  الق�صة  اأّن  ذلك  �رسدية،  امليتا  واللعبة  الق�صرية  ة  الق�صّ
مظاهر  خمتلف  بتلّم�ص  من�صغلة  كانت  ـ  الثانية  احلداثة  موجة  اإطار  �صمن 
التجريب الق�ص�صي. ومع ذلك فنحن ال نعدم ناذج �صابقة لهذا التاريخ. 

ثامر، فا�صل، "ما وراء ال�رسد ونرج�صية الكتابة ال�رسدية" جملة االأديب العراقي"   )1(
العدد الثاين"2005، �ص 2006. 

ثامر، فا�صل "املبنى امليتا�رسدي يف الرواية العربية" دفع للن�رس من قبل اإحدى   )2(
دور الن�رس العربية. 
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امليتا�رسدية  للتقنية  اأولّيًا  اأنوذجًا  م  قدَّ واأْن  التكريل  فوؤاد  للقا�ص  �صبق  فقد 
االأوىل  الق�ص�صية  املن�صورة يف جمموعته  الق�صرية »هم�ص مبهم«  يف ق�صته 
مدر�صي  دفرت  يف  مكتوبة  مدّونات  مع  ي�صتبك  حيث  االآخر«)1(  »الوجه 
لطالب جمهول حيث  تتحّول فيه هذه املدّونات اإىل خمطوطة داخل ال�رسد 
الق�ص�صي ذاته . لكن تظّل ال�صتينات هي املحطة االأبرز يف ا�صتغال القا�ص 
العراقي باللعبة التجريبية ومنها اكت�صاف هذا اللون ال�رسدي اجلديد، حتى 

قبيل ظهوره اأو التنظري له يف �صبعينيات القرن الع�رسين. 

املن�صورة  الالمي  جمعة  للقا�ص  عراقية«)2(  »اهتمامات  ق�صة  ففي 
�صمن جمموعته الق�ص�صية االأوىل »َمْن قتل حكمة ال�صامي«))( جند ان�صغااًل 
مًا بهذه التقنّية، مع اأّن الق�صة موؤرخة يف عام 1965 . اإذ تدور اأحداث  متقدِّ
لكّن  احل�صني،  لالإمام  جديدة  �صرية  كتابة  يف  ينهمك  قا�ّص  حول  ة  الق�صّ
املوؤّلف  ينازع  اآخر  داخلي  ق�ص�صي  مبعار�صة �صوت  ت�صطدم  الرغبة  هذه 
روايته ويعرت�ص على حماولته الدمج بني �صخ�صيتي جيفارا واالإمام احل�صني، 
اإىل الق�صة التقليدية التي رواها )اأبي خمنف(. فها  وين�صح املوؤلّف بالعودة 

هو »ال�صوت« يعلِّق �صاخراً بعد اختفاء �صوت املوؤّلف: 

»احلكاية وما فيها اأّن ال�صّيد املوؤلّف يريد اأن يكتب ق�صة، كان ماأزومًا 
ومل ي�صكر البارحة كما تعّود«))(. 

التكريل، فوؤاد "الوجه االأخر" دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد 1982 )ط 2( �ص  )1(
ثامر، فا�صل ويا�صني الن�صري "ق�ص�ص عراقية معا�رسة " من�صورات مكتبة بغداد،   )2(

1971�ص )16. 
�صة   الالمي، جمعة، "َمن قتل حكمة ال�صامي" �صمن "االأعمال الق�ص�صية" املوؤ�صَّ  )((

العربية للن�رس، بريوت، عمان، )20 �ص )2ـ 111. 
امل�صدر، ال�صابق، �ص 69.   )((
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ويتكّرر ال�رساع بني روؤيا املوؤلّف وروؤيا ال�صوت ـ رمبا الوجه االآخر 
اأو القرين للموؤّلف:

»�صوت: ماذا تكتب؟

املوؤلِّف: ق�صة
ال�صوت: لكنها لي�صت البداية. اأنت تعيد تاريخًا«)1(

ويبلغ التنازع بني املوؤلّف وال�صوت حّد مترد ال�صوت واتهام املوؤلف 
باخلرف:

»ال�صوت: بداأ املوؤّلف يخرف حقًا، اأو مبعنى اأكرث علمية وو�صوحًا، 
يه  اأخذ يلعب لعبة غري اأمينة، فهو اأواًل حّركهم  معه اإىل حديث طويل ي�صمِّ

ق�صة«)2(. 

بل اإّن )ال�صوت( يف�صح ا�صم املوؤلِّف داخل املنت الق�ص�صي مرتني:

الالمي  جمعة  ُيتعب  ملاذا  ت�صاءلوا،  ثم  اأخرى  مّرة  ة  الق�صّ »اقراأوا 
نف�صه وقّراءه هكذا؟«))(. 

ا�صي ال�صتينات، كما  وجند جتلِّيات امليتا�رسد يف الكثري من جتارب ق�صّ
ة »الدائرة ال باب لها«))( للقا�ّص عبد الرحمن الربيعي.  هو احلال يف ق�صّ

ة »الدائرة ال باب لها« للقا�ص ال�صتيني عبد الرحمن الربيعي  يف ق�صّ
اأ�صا�صًا يف االعتماد  جتليات وا�صحة لتوظيف اللعبة امليتا�رسدية التي تتمّثل 

امل�صدر ال�صابق، �ص67.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص )7.   )2(

امل�صدر ال�صابق، )7.   )((
ثامر، فا�صل ويا�صني الن�صري، م�صدر �صابق، �ص 8)1.   )((
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على مدّونات ومذّكرات مكتوبة يف دفرت �صغري ل�صخ�ص غريب يحاول 
البطل االطالع عليها ونقلها لنا: 

- ت�صّفحت اأوراق الدفرت، يف ال�صفحة التي تعقب ال�صفحة االأوىل 
»االأر�ص  ق�صيدة  من  مقاطع  كتبت  املقهى،  دخويل  بداية  يف  قراأتها  التي 

اخلراب« الإليوت)1(. 

وي�صري القا�ص اإىل ق�صدية فعل الكتابة ال�رسدية: 

حتى هذه اللحظة التي اختتمت فيها  كتابة هذه ال�صطور الباهتة عنه 
واأنا اأ�صع اأقرا�ص االأ�صربين يف فمي بني فرتة واأخرى)2(. 

عدد  اإىل  ت�صري  مبالحظة  �رسدية  امليتا  املالمح  هذه  القا�ّص  ويدعم 
التخطيطات التي ر�صمها للغريب))(. 

م اأحمد خلف، وهو قا�ص �صتيني اأي�صا جتربة نا�صجة يف اإطار  ويقدِّ
املبنى امليتا�رسدي يف عدد من ق�ص�صه ورواياته ومنها ق�صته »تيمور احلزين« 
التي ينهمك بطلها يف كتابة عمل ق�ص�صي عن احلياة يف مدينته، لكن والدته 
يف  كان  عندما  والده  لها  �صّلمها  خمطوطة  تت�صّمن  ورق  من  لفافة  ت�صلمه 

اجلي�ص العثماين:

»فاجاأتني اأمي بكد�ٍص من اأوراق قّدمتها يل، ملفوفة بقطعة قما�ص 
حمراء اللون كاحلة«))(. 

هذه  وا�صح،  �ــرسدي  تعالق  يف  ال�صاب،  القا�ّص  ين�رس  وهكذا 

ثامر، فا�صل، ويا�صني الن�صري، �صابق، �ص 156.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 162.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص162.   )((

خلف، احمد، "تيمور احلزين" دار ال�صوؤون الثقافية بغداد �ص 1)1.   )((
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ا�صمه  متخّيل  خ  موؤرِّ كتبها  تاريخّية  حادثة  حول  تدور  التي  املخطوطة 
عبا�ص اجلويني، وهو يكتب بلغة تراثية وتاريخية تغاير لغة ال�رسد االأ�صلي 
مما ي�صفي على الق�صة تنّوعَا اأ�صلوبيًا واأ�صلبه لغوية بتعبري ميخائيل باختني، 
وبذا اأّكد القا�ّص اأحمد خلف اأّنه يف هذه الق�صة كان اأكرث اقرتابًا من منطقة 
اال�صتغال امليتا�رسدي خا�صة من خالل توظيف املخطوطة، واالإعالن عن 

ق�صدية الكتابة ال�رسدية من ِقَبل البطل. 

جمموعته  من  خ�صري  حممد  للقا�ص  املوؤن�صة«  »العالمات  ق�صة  ويف 
للمالحظات  ف القا�ص دفرتاً  الق�ص�صية االأوىل »اململكة ال�صوداء«)1( يوظِّ
العالمات  اأي  ذاتها،  الق�صة  عنوان  ويحمل  كتبها  بني  من  الفتاة  �صحبته 
الر�صا�ص كتبها  بالقلم  املوؤن�صة، ويت�صمن مدّونات خّطية عميقة مكتوبة 

منا�صل فل�صطيني �صاب قبل اأن يرحل �صهيداً:

الغالف،  وقلبت  املن�صدة  مرّبعات  على  بينهما  الدفرت  »و�صعت 
العالمات  اأ�صود،  بحرب  عنوان  خّط  املبّقعة،  املخّططة  االأوىل  ال�صفحة  يف 
املوؤن�صة«)2(. وهذه اإ�صارة اإىل اأّن الق�صة ذاتها هي مدّونة �رسدية ماأخوذة من 

الدفرت ال�صغري الذي كانت حتمله الفتاة . 

يف                                 الحقًا  املنحى  هــذا  عّمق  القا�ص  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
»ب�رسياثا« و»كرا�صة كانون« بوعي. 

لرحلة  �صالّة  »اأوراق  ته  ق�صّ يف  كريدي  مو�صى  القا�ص  وين�صغل 
العام  ال�صادرة  م�صاءة«  ن�صف  »غرف  جمموعته  يف  املن�صورة  ق�صرية«))( 

خ�صري، حممد، اململكة ال�صوداء، وزارة االإعالم بغداد، 1972 �ص 159.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 165.   )2(

 ،1979 واالعالم  الثقافة  وزارة  م�صاءة،  ن�صف  غرف   " مو�صى   / كريدي   )((
بغداد �ص 59. 
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الذي  املوؤلِّف  بطله  بال  ت�صغل  التي  الكتابة  هموم  من  بالكثري   ،1979
يخو�ص حواراً عميقًا حول وظيفة االأدب والواقعية مع اأحد رجال الق�صاء: 

»اإذا كان ما تقوله حقًا فلماذا ال تكتبون اأ�صياء واقعية؟. . . . 

واقعيًا  بال�رسورة  �صيكون  الكتب  هذه  مثل  يقراأ  َمْن  اأكّل  له:  قلت 
ويكتب كما تقول اأ�صياء واقعية؟«)1(. 

بل اإّن البطل يتخّيل اأّنه قد جنح يف اأْن يعرث على ثيمة ق�ص�صية مهّمة 
البي�ص  الق�صا�صات  على  يدّونها  راح  العام )197  ت�رسين  بحرب  تتعّلق 
التي يحملها لكنه فجاأة ي�صاب باالحباط عندما يكت�صف اإّن ما كان يكتبه 

هو جمّرد قراءة لكتاب كان قد فرغ من قراءته قبل اأيام)2(. 

جدار  عند  »وقفة  ق�صته  يف  احليدري  يو�صف  القا�ص  ويح�صد 
 1986 العام  ال�صادرة  املزامري«  »لغة  الق�ص�صية  جمموعته  من  املوت«))( 
جمموعة من املدّونات والوثائق وامل�صاهد منها ملف »مالحظات من ملف 
احلكم))(.  وقرار  العام،  املدعي  مطالعة  من  فقرات  ي�صّم  الذي  االإدانة« 
�صمن  املن�صورة  »�صينما«  ق�صته  يف  نا�رس  ال�صتار  عبد  القا�ص  ويكت�صف 
العام 1987 عن منحاه  ال�صادرة  الق�ص�صية »ن�صاء من مطر«)5(  جمموعته 

ته: امليتا�رسدي منذ ال�صطور االأوىل لق�صّ

»قبل اأن اأبداأ يف كتابة هذه الق�صة ال بّد اأْن اأخربكم باأنني بكالوريو�ص 

امل�صدر ال�صابق، �ص101 ـ 102 .   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص)8 .   )2(

احليدري، يو�صف، لغة املزامري" دار ال�صوؤون الثقافية بغداد 1986 �ص )7  )((
امل�صدر ال�صابق، �ص77.   )((

نا�رس، عبد ال�صتار، "ن�صاء من مطر"، من�صورات مكتبة النه�صة، بغداد 1987،   )5(
�ص 2) . 
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فرع ال�صينما، بدرجة ممتاز)1(، ويعلن لنا البطل عن رغبته يف اإيجاز ق�صة الفيلم 
الذي يزمع اإخراجه)2(، كما ي�صتبك البطل مع الكثري من االإ�صكاليات الفنية 
ق االنطباع  والفكريّة اخلا�صة بالكتابة واللغة ال�صينمائية، وهو ان�صغال يعمِّ
القي�صي  جليل  كتابات  وحتت�صد  �رسدية.  امليتا  باللعبة  الواعي  باالنهماك 
الق�ص�صية بالكثري من املالمح امليتا�رسدية، وال تكاد تخلو ق�صة من ق�ص�ص 
جمموعته »يف زورق واحد))( من مالمح ميتا�رسدية، حيث جند يف الق�صة 
ويومّيات  والفن  والكتب  الكتابة  اإىل  اإحاالت  املجموعة  ا�صم  التي حتمل 
موؤّرخة وتختتم مبالحظات توثيقية ت�صري اإىل اأّن هذه املالحظات الق�صرية 

اآخر ما وجدت ل�صعيد))( اإ�صارة ت�صجيلّية ملدّونات ميتا �رسدية �صابقة. 

تلّم�ص  عن  بعيداً  االأمــري  عبد  خ�صري  ال�صتيني  القا�ص  يكن  ومل 
االأخرية  »االأن�صودة  املو�صومة  ته  ق�صّ ففي   . امليتا�رسدية  البنية  عنا�رس  بع�ص 
لهومريو�ص« املن�صورة �صمن جمموعته الق�ص�صية »كانت هناك حكاية«)5( 

ي�صتهل ال�صارد حديثه باأّنه اإنا يبا�رس �رسد حكايته:

»يوم جديد، اإذاً �صاأروي حكايتي من جديد، متامًا مثل كل يوم، لقد 
رويتها كل �صباح واناأ اأتلّم�ص طريقي«)6(. 

لقد كان البطل مولعًا برواية حكا يته �صفاهّيًا الأّنه كان كفيفًا، واإن 

امل�صدر ال�صابق، �ص 2).   )1(
امل�صدر ال�صابق �ص 2)، )).   )2(

القي�صي، جليل، " يف زورق واحد" من�صورات االمانة العامة للثقافة وال�صباب،   )((
دار اآفاق عربية بغداد 1985. 

امل�صدر ال�صابق، �ص)6.   )((
عبد االمري، خ�صري " كانت هناك حكاية" دار الفارابي، بريوت )197  )5(

امل�صدر ال�صابق، �ص 5)1.   )6(
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كان يرويها قبل اأن يكّف ب�رسه، وكان يتفّن يف �رسدها وب�رسعات متباينة. 

»اأ�رسد عليهم حكايتي، باأ�صلوب بطيء، األوك ل�صاين، واأمرره داخل 
من  كبري  ملل  وي�صيبهم  اأنفا�صهم  اأقطع  حتى  الكالم  يف  واأترّيث  حلقي 
واأداهمهم  كثرية  واإ�صارات  بديعة  باإمياءات  احلادثة  اأ�صتبق  الأين  االنتظار، 

مبهمات متوا�صلة حتى اأقطع اأنفا�صهم « )1(. 

يك�صف هذا الن�ص من احلكي ال�صفاهي عن فطنة عالية ومتّر�ص ب�رسد 
وهو  امل�صتمعني  لدى  ي  التلقِّ عملّية  على  الرتكيز  مع  ال�صفاهية  املرويات 

توكيد اآخر على االإفادة من  اآليات اللعبة امليتا�رسدية . 

جتربته  ن�صجت  قا�ص  وهــو  املختار،  حميد  القا�ص  ويك�صف 
الق�ص�صية بني نهاية ال�صبعينيات ومطلع الثمانينات عن ولع با�صتثمار طاقة 
اللعبة امليتا �رسدية بطريقة تكاد تكون تلقائية وعفوية، لكنَّها وجدت اأخريا 

�صكلها الق�صدي يف روايته »�صحراء ني�صابور«)2(. 

الق�ص�صية  املجموعة  كتاباته يف  بواكري  منذ  امليل  لقد الحظنا  هذا 
امل�صرتكة »اأ�صوات عالية«))( ال�صادرة العام )198 والتي �صمت خمتارات 
البي�صاين  ال�صتار  وعبد  كرمي  �صوقي  هم  اآخرين  ق�صا�صني  الأربعة  ق�ص�صية 
جمعة  املدعو  »حكاية  ففي  عودة،  حميد  وعلي  النا�رس،  متعب  وح�صن 
اأ�صوات  تعدد  على  تعتمد  مقطعية  ق�صة  بنية  جند  فجاأة«))(  اختفى  الذي 
الرواة ووجهات نظرهم املتباينة حول ق�صية اختفاء جمعة، منها مرويات 

امل�صدر ال�صابق، �ص 6)1.   )1(
املختار، حميد، " �صحراء ني�صابور" دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد.   )2(

جا�صم، حميد املختار، واآخرون "اأ�صوات عالية" مطبعة �صلمى الفنية املدنية،   )((
بغداد )198. 

امل�صدر ال�صابق، �ص 6 ـ )1.   )((
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احلبيبة«  روته  و»ما  الوالدة«  قالته  و»ما  العجوز«  احلاجة  وردتــه  »ما 
ينتظمها خيط  �رسدية  مدّونات  ال�صغرية«)1( وهي  املوز  بائعة  و»اعرتافات 
وتاأّمالت  �صعرية  بنية �رسدية ال تخلو من مدّونات  منها  ليخلق  ميتا�رسدي 
 1992 العام  ال�صادرة  الرخام«  »حديقة  جمموعة  حتفل  كما  فل�صفية. 
يف  املقطعية  الق�ص�صية  البنية  نظام  منها  امليتا�رسدية  االآليات  من  بالكثري 
»تن�صيد«  عملية  على  تنطوي  التي  ال�صابع«)2(  الباب  من  »اخلروج  ته  ق�صّ
ق ثيمة التجربة الق�ص�صية  �رسدي ملرويات خمتلفة  تختتم مبدونة �صعرية تعمِّ
تقنية طريفة  على  »املحّطات«))(  ق�صة  تلجاأ  كما  الطفولة،  اإىل  العودة  يف 
تعتمد على التوازي بني بنيتني �رسدتيتني: بنية الراوي الرئي�ص وبنية الراوي 
م القا�ص  اجلريح �صاحب احلقيبة الذي يتحّدث عن اأهوال احلرب، ومل يقدِّ
ية مّت�صلة، بل وّزعها داخل املنت ال�رسدي  �رسد اجلندي  اجلريح ب�صورة خطِّ
ف�صاء  يف  ي�صّب  منحى  وهو   )5 اإىل  1ـ  )من  مرّقمة  وب�صورة  االإطــاري 
ته »�صفر ايوب«))(  من املجموعة  ة . ويف ق�صّ اال�صتغال امليتا�رسدي يف الق�صّ
ووحدات  مداخل  اإىل  التقطيع  تعتمد  ق�ص�صّية  بنية  جند  ذاتها  الق�ص�صية 
التعامل  ميكن  مقاطع  وهي  ال�صينمائي،  ال�صيناريو  اآلية  توظف  وحركات 
معها بو�صفها مدّونات ب�رسية وميتا�رسدية تقوم على مبداأ الل�صق واملجاورة 
لتوليد البنية ال�رسدية يف الق�صة، وهي لعبة وظفها الحقًا القا�ص لوؤي حمزة 

عبا�ص يف اأعماله. 

�صّجلت  التي  هي  املا�صي  القرن  من  ال�صتينيات  كانت  ما  واإذا 
امليتا�رسدية  االآليات  ولتوظيف  الق�ص�صي  للتجريب  متمّيز  ح�صور  اأول 

امل�صدر ال�صابق، �ص )2.   )1(
امل�صدر ال�صابق، �ص 50.   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص90.   )((
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وا�صل  قد  العراقي  القا�ّص  فاإن  التجريب،  هذا  مظاهر  اأحد  بو�صفها 
الالحقة،  التجارب  من  الكثري  يف  امليتا�رسدية  وباللعبة  بالتجريب  احتفاءه 
اللون  هذا  اأولوا  الذين  الق�صا�صني  من  واحداً  جميد  جهاد  القا�ص  وكان 
املن�صورة  املئوية«)1(  »الذكرى  ته  ق�صّ ومنها  املبكرة  ق�ص�صه  من  عدد  يف 
�صمن جمموعته »ال�رسكاء«)2( العام 1988 والتي جند فيها توظيفًا للتاريخ 
ا�صتق�صاء  يف  والباحثني  املدونني  من  عدد  ي�صرتك  حيث  التدوين  ولعملية 
خ�صري  حممد  نقراأ  عندما  نتذّكره  �صوف  م�صهد  وهو  الفاو  مدينة  تاريخ 
التطّور  لكن  الب�رسية«  »املقامة  يف  ال�صقر  عي�صى  ومهدي  »ب�رسياثا«  يف 
جتربته  يف  يتمّثل  �رسدية  امليتا  للعبة  جميد  جهاد  القا�ص  توظيف  يف  االأهم 
خالل  من  التاريخ  اإىل  فيها  عاد  والتي  اجلندول«))(  دومة  »حكايات  يف 
حفريات تاريخية وفنطازية حتت�صد مبدونات ون�صو�ص ومرويات معا�رسة 
وقدمية . كما ا�صرتعى اهتمامي توظيف القا�ص نعمان  جميد لتقنيات اللعبة 
يف  خا�ص  وب�صكل  �صمتًا«))(  ال�صاعات  »اأعمق  جمموعته  يف  �رسدية  امليتا 
الق�صة  تق�صيم  على  تعتمد  والتي  االأبدي«  احلزن  »مملكة  املو�صومة  ق�صته 
يكّر�ص  حيث  فا�صل،  اأفقي  خّط  يقطعهما  واأ�صفل  اأعلى  م�صتويني  اإىل 
بو�صفها  معها  التعامل  ميكن  م�صاندة  ومدّونات  ملرويات  االأ�صفل  الق�صم 
خمطوطات تاريخية وت�صجيلّية، كما عّمق القا�ص نعمان جميد هذا املنحى 

 )1(
جميد، جهاد " ال�رسكاء" دار ال�صوؤون الثقافية، بغداد 1988 �ص 5.   )2(

جميد، جهاد "االعمال  الروائية" من�صورات رند، دم�صق )ط2( 2010 �ص 9   )((
ـ 9)1. 

جميد، ، نعمان، "اأعمق ال�صاعات �صمتًا" دار ال�صوؤون الثقافية" بغداد 1988   )((
�ص 87. 
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يف جميع ق�ص�ص جمموعته الق�ص�صية »االأعوام احلجرية«)1( ال�صادرة العام 
يعمد  التي  القلب«))(  و»تاريخ  الرمادي«)2(  »الزمن  ته  ق�صّ 1999ومنها 
فيهما اإىل توظيف تقنيات ق�صته ال�صابقة »مملكة احلزن االأبدي« من خالل 
م�صتويني كتابني متوازيني اأعلى واأ�صفل واالعتماد على عدد من املرويات 
الرواة  من  لعدد  ال�صفاهية   وال�صهادات  والت�صجيلية  التاريخية  واملدّونات 
خني وال�صهود . وهذا االن�صغال الواعي يجعل منه واحداً من الرواد  واملوؤرِّ

االوائل لتقنيات امليتا�رسد  يف الق�صة ال�صبعينّية. 

ـ  امليتا  اللعبة  واآليات  ل�رسوط  كلّيًا  نف�صه  وهب  الذي  القا�ص  لكن 
�رسدية، يظّل با�صتحقاق هو القا�ص عبا�ص عبد جا�صم، وهو اأي�صا ناقد اأدبي 
ـ ما  امليتا�رسدية حتت عنوان« ما وراء ال�رسد  اللعبة  اأ�صدر كتابًا خا�صًا عن 
وراء الرواية«))(، كما ن�رس رواية م�رسفة يف افتتانها باللعبة امليتا ـ �رسدية هي 

»ال�صواد االأخ�رس ال�صايف)5( وهي رواية مثرية للجدل واالختالف. 

العام  ال�صادرة  القا�ص »تطري�صات«)6(  اأمام جمموعة  توّقفنا  ما  واإذا 
�رسدية.  امليتا  اللعبة  وا�صتغاالت  مات  مقوِّ اأغلب  حتمل  لوجدناها   2002
�رسدي  ميتا  جتريبي  طابع  ذات  ع�رسة  االثنتي  املجموعة  ق�ص�ص  معظم 
وما  الرواة  وحكايات  واملدّونات  املخطوطات  دور  على  التاأكيد  حيث 

العام  العراق  يف  االدباء  احتاد  من�صورات  احلجرية"  "االعوام  نعمان،  جميد،   )1(
1999، بغداد مطابع دار ال�صوؤون الثقافية. 

امل�صدر ال�صابق، �ص 1).   )2(
امل�صدر ال�صابق، �ص5).   )((

الثقافية  ال�صوؤون  دار  الرواية"  وراء  ما  ال�رسد،  وراء  "ما  عبد،  عبا�ص  جا�صم،   )((
بغداد، 2005. 

جا�صم، عبا�ص عبد "ال�صواد االأخ�رس ال�صايف " رواية  ن�ص، بابل، 2001.   )5(
جا�صم، عبا�ص عبد، " تطري�صات" دار ال�صوؤون الثقافية"، بغداد 2002.   )6(



(2(

نه الطرو�ص عرب التاريخ، ولعل ق�صة »منزل العليل«)1( هي واحدة من  تدوِّ
النماذج الدالة يف هذا املجال، اإْذ يلجاأ القا�ّص اإىل تق�صيم ال�صفحة عموديًا 
وت�صويبات  لهوام�ص  منهما  االأي�رس  العمود  �ص  يخ�صِّ ال�رسد،  من  لنمطني 
و»فتنة  التحّوالت«)2(  »رقيم  َتْي  ق�صّ ويف   . تاريخّية  اأو  لغوية  وحفريات 
بتخطيطات  �رسدية  امليتا  البنية  دعم  اإىل  القا�ّص  يعمد  املجهول«))(  اال�صم 
ف�صاءات  اإىل  الل�صانية  بنيته  من  بالن�ص  تخرج  اأحرفّية  هند�صية  واأ�صكال 
خارج ل�صانية ـ ب�رسية واأيقونية وعالماتّية يف الغالب، وهي لعبة �صبق واأن 
وّظفها القا�ّص جمعة الالمي يف جمموعته املبكرة ال�صتينية »من قتل حكمة 
ال�صامي« وبذا يحّق لنا اأْن نعّد القا�ص والناقد عبا�ص عبد جا�صم، املفتون 
بالتجريب الق�ص�صي �صّيد اللعبة امليتا �رسدية يف الق�صة العراقية، الأّنه يكتب 
امليتا  اللعبة  ومبادئ  ومقرتبات  ب�رسوط  يلّم  وا�صح  نقدي  بوعي  ق�ص�صه 

�رسدية احلديثة. 
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