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ـــــــــــــي ـــــــــجـــــــــم وال ن

د.عبدهللا إبراهيم

اأنه����ا منا�س����بة ذك����رى مي����اده التي م����رت، التي 
حملتني على تذكره، ومنحتني فر�سة اأن اأروي 
لكم حكايتي مع����ه، وحتكموا معي باإخا�ص هذا 
الرج����ل لاأدب: يف ربيع 1978 كتبت اآخر ق�س����ة 
ق�س����رة يل واأن����ا يف الع����راق بعن����وان »طقو�ص 
الن����وم« )موج����ودة  اإىل  اأو »احلاج����ة  م�س����ائية« 
يف جمموعتي الق�س�س����ية ليلة م����اري لأخرة(، 
كن����ت حينه����ا مازلت �س����ابًا �س����غرًا، يف ال�س����نة 
الرابع����ة كلي����ة الآداب ق�س����م اللغ����ات الأوروبي����ة 
يف جامع����ة بغ����داد، �س����حيح اأنني كنت حا�س����رًا 
يف جل�س����ات احتاد الأدباء، معروفًا مب�ساك�ستي 
بني الأ�س����دقاء، لكنني وحت����ى ذلك احلني مل اأكن 
ن�س����رت اأكرث من ثاث اأو اأربع ق�س�����ص ق�سرة، 
بقي����ة الق�س�����ص احتفظت بها عن����دي لأنني كنت 
اأع����رف اأنه����ا ل����ن تن�س����ر ب�س����بب م����ا تناولته من 
تابوات )ال�س����لطة، اجلي�ص، اجلن�����ص، الدين... 
كان����ت  م�س����ائية«  »طقو�����ص  ق�س����ة  لك����ن  األ����خ(، 
�سخ�س����ية ج����دًا وتتح����دث ع����ن م�س����كات بن����ات 
اجلن����وب اللوات����ي يدر�س����ن يف اجلامعة ويقمن 

يف الأق�س����ام الداخلية يف بغداد، ق�سة فيها ك�سر 
ل����كل ما هو ممن����وع: جنوب، �س����روكية، ن�س����اء، 
مقاوم����ة للبع����ث، قت����ل حت����ى لل����كاب ال�س����ائبة، 
وتوابيت اجلنود اجلنوبي����ني القادمة من حرب 
ال�س����مال )ح����رب احلكوم����ة املرزية عل����ى الكراد 
حتى الي����وم(... كانت الق�س����ة تعب����رًا عن حالة 
الرعب التي ع�س����تها، كنت اأعرف اأنني �ساأبداأ يف 
1 اآب باخلدمة الع�سكرية )21 �سهرًا بعد تخرجي 
م����ن كلي����ة الآداب(، واملخاط����ر الت����ي �س����اأتعر�ص 
له����ا، كان من املمكن اأن اأهرب، لك����ن حبي لإمراأة 
جعلن����ي اأبق����ى يف الع����راق، كانت فرتة ا�س����تداد 
املاحق����ات والقمع، رغم ذلك كنت حري�س����ًا على 
ن�سر الق�سة، كانت الق�سة مبثابة و�سيتي، كنت 
اأتوقع اعتقايل يف اأية حلظة )اأمر ح�سل بالفعل 
يف �س����باط 1980(، اإذا مل اأك����ن توقع����ت امل����وت، 
�س����لمت الق�س����ة لل�س����ديق الرائ����ع اأحم����د خلف، 
لن�سرها يف جملة الأديب املعا�سر الف�سلية التي 
كانت ت�سدر عن اأحتاد الأدباء. اأحمد خلف الذي 
عرف بخطورة الق�سة، مل ين�ص اأن ي�ساألني، »هل 

اأنت متاأكد من رغبتك بن�س����رها؟«، قلت له، »نعم«، 
اأحم����د كان على عاق����ة مع هيئة حتري����ر الأديب 
املعا�سر، يعرف اأغلبهم �سخ�سيًا. هيئة التحرير 
هذه كانت ت�سم اأدباء �سيوعيني وبعثيني )اأدباء 
اجلبهة الوطنية ال�س����يئة ال�سيت(، بع�سهم مات 
وبع�س����هم م����ا زال على قي����د احلي����اة )واإن ظلوا 
كم����ا ه����م اأنف�س����هم دوغماتيي����ني خت����ى الي����وم ل 
يتغ����رون!!!(، امل�س����تقل الوحيد فيه����م كان فوؤاد 
التكريل. الآن اأظن، اأنكم تعرفون نتيجة الق�سة: 
كل هيئة التحرير »اجلبهوية« وقفت �س����د ن�س����ر 
الق�س����ة. وحده اجلنتلمان الروائي الرائع، فوؤاد 
التك����ريل الذي اأ�س����ر على ن�س����ر الق�س����ة. مل نكن 
نع����رف بع�س����نا. م����ا اأزال اأتذكر، كي����ف اأن اأحمد 
خلف ا�س����توقفه يف حديقة احتاد الأدباء و�س����األه 
عن الق�سة بعد اأن تاأخر ن�سرها، وباأذين �سمعته 
يق����ول، »طقو�����ص م�س����ائية« هذه ق�س����ة ق�س����رة 
رائع����ة، لب����د م����ن ن�س����رها. يف النهاي����ة وبتاأثر 
التكريل ُن�س����رت الق�س����ة يف خري����ف 1978 واأنا 
جندي. كان اآخر عدد للمجلة الف�س����لية التي كان 

الن�س����ر فيه����ا امتي����ازًا ل يفوق����ه امتياز)اأنقطعت 
�س����نوات ث����م ع����ادت(. و�س����كرًا لف����وؤاد التك����ريل 
�س����احب احلد�����ص الع����ارف مب����ا �س����يكون. رغ����م 
اأن����ف الباقني اجلبهويني الذي����ن فعلوا كل ما يف 
و�س����عهم لكي ل ُتن�س����ر الق�س����ة. قالوا اأنها ق�س����ة 
�سوداوية ووجودية، اأبطالها �سلبيون، التعليق 

اأتركه لكم.
يف القاه����رة وبع����د ثاثني �س����نة، التقين����ا للمرة 
الأوىل وجه����ًا لوجه. عندما رويت له، ح�س����نني 
وق����ال، »ك����م اأح�س����دك عل����ى ذاكرت����ك ه����ذه«، ث����م 
اأ�س����اف، »اإذن مل يخطاأ حد�سي فيك«، اتفقنا على 
اللقاء ثاني����ة، يف املانيا اأو يف باري�ص، ومل اأعلم 
اأن املر�����ص �س����يخطفه مني بعد �س����هور قليلة من 

لقائنا ذلك. 
ف����وؤاد التك����ريل، ي����ا لذك����راه! ك����م نفتقد ان�س����انًا 
وروائيًا مثله اليوم، يف زمن اأ�س����بح فيه العثور 
على جنتلمان مثقف �س����ادق ه����و اأمر نادر بندرة 
العثور على لآيلء روائية مده�سة يف باد وادي 

اخلرابني!

وتب���واأ موقع���ا رائ���دا �س���من الطليع���ة 
الأ�سا�سية من الروائيني الذين ر�سخوا 
ه���ذا الف���ن يف الأدب العراقي احلديث، 
وع���رف عنه داأبه املتوا�س���ل، واملتاأين، 
يف الكتاب���ة. ولع���ل اأهم م���ا ياحظ يف 
جممل اآث���اره الروائي���ة عنايته املفرطة 
ل�سخ�س���ياته،  املوروث���ة  بالطبائ���ع 
والحتف���اء بغرائزها، ويكاد يكون ذلك 
ثابت���ا م���ن ثوابت الع���وامل ال�س���ردية-

الدللية يف رواياته، فقد ظهر بو�سوح 
يف »الرج���ع البعي���د« وتبلور بو�س���فه 
مرجعية يف »خامت الرمل«، وثم تكر�ص 

يف »امل�سرات والأوجاع«. 
نري���د حتليل ه���ذه احلافزية ال�س���ردية 
متث���ل  لأنه���ا  الأخ���رة،  الرواي���ة  يف 
اخلا�س���ة التي به���ا كان التكريل يدفع 
الأخ���رة،  م�س���ائرها  اإىل  �سخ�س���ياته 
فه���و يعن���ى بك�س���ف التاريخ الأ�س���ري 
املوّج���ه ل�س���لوك ال�سخ�س���ية الرئي�س���ة 
فيها »توفيق �س���ور الدين« وا�س���تجاء 
الأبعاد الداخلية ال�سلوكية والغريزية، 
له���ذه  النهائي���ة  اخلا�س���ة  وتتك�س���ف 
الفك���رة املحوري���ة م���ن خ���ال اإ�س���اءة 
اخللفي���ات الوراثية لل�سخ�س���ية، وهي 
خلفي���ات تنته���ي اإىل اأ�س���ول طوطمية 
درج���ة  اإىل  بالق���رود  تت�س���ل  غام�س���ة 
ينظر فيها اإىل ع�س���رة »اآل عبد املوىل« 
بو�س���فها �سالة قردية، فاحلارة املغلقة 
التي يعي�س���ون فيه���ا، ويتوالدون دون 
بح���ارة  ت�س���ّمى  معروف���ة،  �س���وابط 
واجل���ّد  ال�س���وادي(  القرود)=دربون���ة 
الأكرب لل�س���الة »كان معروفا بج�س���ده 
الق�س���ر املتني، وبخلقته الغريبة، فهو 
اأقرب اإىل القرد منه اإىل الإن�س���ان«. هذا 
النت�س���اب الطوطم���ي الوراث���ي يج���د 
�سداه بو�سوح يف ن�س���له« كان اأبناوؤه 
من بعده واأبناء اأبنائه �س���ورا م�سوهة 
اأو حم�س���نة قلي���ا م���ن ه���ذا النم���وذج 

الباهر«. 
بق���ي توفيق �س���ور الدين اأ�س���ر الطبع 
ال���ذي ورثته ع���ن ال�س���الة الطوطمية، 
فحيات���ه اإىل النهاي���ة جتلي���ات رمزي���ة 
للطبع الغريزي ل�سالة، متاثل القرود، 
يف ا�س���تباكها العني���ف باجلن����ص الذي 
اأخ���ذ مظاه���ر �س���بقية ح���ادة ل يق�س���د 
منه���ا الإثارة، اإمنا الوفاء للطبع، فلعنة 
ال�س���الة املنكفئ���ة عل���ى ذاته���ا، تلح���ق 

اأولئ���ك الذي���ن اخت���اروا التم���ّرد عليها، 
لعنة تت�س���من وجهني؛ اأولهما النهماك 
بل���ذة غر ممتعة كتعبر عن ذلك الطبع 
الغري���زي يف عامل بداأ يكّي���ف الغرائز، 
ويحّول م�سارها، ويقمعها �سمن �سامل 
متدرج���ة من الأخاقي���ات والقيم، ويف 
هذه احلالة �س���يظهر النهماك بو�س���فه 
�س���ذوذا ع���ن قاع���دة، اإذ لي�ص ثم���ة اأمل 
يف الع���ودة اإىل طبيع���ة الأ�س���ياء بفعل 
الأن�س���اق الثقافي���ة التي ج���رى قبولها 

والتواطوؤ عليها. 

نتيج���ة ل���كل ذلك يظه���ر توفي���ق معّذبا 
ومن�س���طرا عل���ى نف�س���ه، لأن���ه ينتم���ي 
يف اآن واحد اإىل ن�س���قني متعار�س���ني: 
بال�س���الة،  ممثل���ة  الطبيع���ة  اأولهم���ا 
الفردي���ة.  باملي���ول  ممثل���ة  والثقاف���ة 
وثانيهما ال�س���ياع وال�سال والت�سّرد، 
فمن يج���روؤ على انتهاك عامل ال�س���الة، 
باخل���روج عليه���ا، ل يت���م فق���ط اإبعاده 
والتخل���ي عن���ه، وتركه وحي���دا يواجه 
عاملا مغايرا، اإمنا معاقبته والقت�سا�ص 
من���ه؛ فتوفي���ق مل يجر ال�س���تغناء عنه 

فقط، بو�س���فه فردا متّرد على ال�سالة، 
من خال العمل والعاقات الجتماعية 
الأخ���رى، اإمن���ا ج���رت معاقبت���ه بعنف 
تتك�ّس���ف  اأن  دون  بالغ���ني،  وق�س���وة 
ذل���ك، وعل���ى  الكامن���ة وراء  الأ�س���باب 
هذا، ف���كاأن ثمة خمططا قدريا غام�س���ا 
يحك���م عاقات ال�سخ�س���يات فيما بينها 
وفيما بينه���ا والعامل اخلارجي. وطبقا 
ملنظور توفيق- وهو املنظور الذي من 
خاله يت�سّكل العامل التخيلي للرواية- 
فنزوع �س���الته غام�ص، و�س���به بدائي، 

ف���ا متايز بني مكونات���ه، وهو خمل�ص 
للطبع والغريزة. 

يعن���ي خروج توفيق من عامل ال�س���الة 
خرق���ا لانتم���اء الطبيع���ي. وال�س���راع 
املبا�س���ر بين���ه وب���ني اأطراف ال�س���الة، 
كالنب���ذ،  ع���دة  وجوه���ا  ياأخ���ذ  وه���و 
والإق�س���اء، وال�س���تبعاد، والحتي���ال، 
وال�س���تياء عل���ى الإرث، ث���م التهديد، 
ه���و  اإمن���ا  والتجوي���ع،  وال�س���رب، 
تعب���ر عن رغبات مت�س���ادة وم�س���الح 
متعار�س���ة، فانتق���ال توفي���ق اإىل ع���امل 
»الثقافة« يعترب خيانة ل�«عامل الطبيعة« 
ورف�سا له، وت�سويها لعاقاته ال�سرية، 
وله���ذا تب���دو حماول���ة توفي���ق يائ�س���ة 
ومنقطعة عن �سياقها، ول تنطوي على 
ق���درة وفاعلي���ة، فهو ل يف�س���ل فقط يف 
مهمته، اإمن���ا هو«عقيم« غ���ر قادر على 
توري���ث وعي���ه ورغبته لاآخري���ن، كما 
هو الأمر بالن�سبة لأفراد ال�سالة الذين 
يتنا�سلون، ويتزاوجون، ويت�سامنون 
حينم���ا  اخرتاق���ه.  ي�س���عب  ع���امل  يف 
تنحب����ص ال�س���الت يف عاملها ال�س���يق 
والرتيب، ت�س���طنع �س���لطة حتول دون 

اخرتاقها.
يك�سف التمثيل ال�سردي ماأزق الزدواج 
الداخل���ي لتوفيق، فقراءاته، وتاأماته، 
و�س���لوكه  ع���امل،  اإىل  ينتم���ي  جتعل���ه 
النتم���اء  يف  تدرج���ه  وممار�س���اته 
اإىل ع���امل اآخ���ر، ومل ي�س���تطع اأب���دا اأن 
»يوّفق« ب���ني العاملني، ويحّل التعار�ص 
القائم بينهما، ولهذا عا�س���هما معا، فهو 
خمل����ص لطبائع���ه وغرائزه، م���ا دامت 
ُت�س���بع، وبذلك يت�س���ل ب�س���الته، دون 
اأن يكت�س���ف �س���ّر التماي���ز والخت���اف 
ب���ني الن�س���اء اللوات���ي ي�س���بعن رغبته، 
وه���ن جميع���ا ل ينتم���ني اإىل �س���الته، 
وجميعهن ُي�سنب اأو يتعر�سن لأ�سرار 
يت�س���ل جان���ب منه���ا ب���ه، فه���و كراغب 
مدف���وع بغري���زة الطب���ع امل���وروث من 
�س���الته يجد نف�س���ه معهن جميعا دون 
اأن يك���ون قادرا على اكت�س���افهن، فلذته 
تنبثق من الطبع ولي�ص امل�ساركة. املراأة 
بالن�س���بة اإليه كانت مو�س���وعا للرغبة، 
ومل تفلح ثقافت���ه يف حتويلها اإىل اآَخر 
م�سارك. هو من هذه الناحية اأكرث قوة 
يف انتمائه اإىل �س���الته من انتمائه اإىل 

الن�ساء اللواتي ارتبط بهّن.

في تذكر روائي )مسراتنا واألوجاع( 
فؤاد التكرلي

الحديث عن التكريل وأدبه، وتأثريه 

عييى جيييل ميين الروائييين 

خاصيية  طويييل،  الالحقيين 

روايته »الرجع البعيد«، التي 

تظل إحدى الكنوز األدبية يف 

العراقية،  الرواييية  تاريخ 

االحتفيياء  يجييب  والتييي 

بصدورها ودراسييتها كل 

عام. شييخصيًا أنييا مدين 

لهذا الرجل، فهو قدم يل الدرس 

األول، معنييى أن يكييون املثقييف 

مسييتقاًل، ومعنييى أن كل ما يكتبه 

املييرء بصييدق، البييد وأن يجييد 

مكانته ذات يوم. املفارقة هو أنني 

مل أر التكريل شييخصيًا إال مرتن، 

مييرة وقفييت عييى بعد أسييمع ما 

يقول، ويف املرة الثانية التقيت به 

شييخصيًا وتحاورت معه عى مدى 

أيام، أمييا روايته »الرجع البعيد«، 

فلييم أقرأها لألسييف إال يف وقت 

متاخيير، يف أواخيير التسييعينات، 

وهييي من الروايييات العراقية التي 

هزتني وجعلتني أحسد كاتبها عى 

كتابتها.

للطبائــع  اإلخــاص  التكرلــي: 
والغرائز

أسهم شيييخ الروائين العراقين فؤاد التكريل يف صوغ وجه الرواية العراقية طوال 

نصييف قييرن، وترك جملة من املؤلفييات مثل« الوجه اآلخيير« و« الرجع البعيد« و« 

خاتم الرمل« واملرسات واألوجاع« و »الالسؤال والالجواب« وغريها.
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هــــــــاشــــــــم شـــفـــيـــق

كن���ت اأع���رف اأن ف���وؤاد التكريل روائ���ي رفيع ومن 
���ي بع�س���ًا من اأوقاتي  طراز خا�ص، حني كنت اأق�سّ
وظهراتي البغدادية واأنا فتى يف مطلع الع�سرين، 
داخ���ل اأروق���ة وقاع���ات حماك���م بغ���داد، لأ�س���تمع 
واأ�س���اهد جمرى احل���وادث البغدادي���ة واأوقاتها، 
والبن���ود  القوان���ني  وف���ق  وجُت���رى  ُت���دار  كي���ف 
والد�س���اتر الت���ي حتاك���م املته���م وحتم���ي حقوق 
الإن�سان وفق الأ�سول املرعية وال�سرائع احلديثة 
الت���ي تدين وتته���م وتدافع عن القيم الب�س���رية مبا 
يتما�س���ى وروؤية القانون ال���دويل احلديث املعني 

بحقوق وواجبات الإن�سان املعا�سر.
ف���وؤاد التك���ري، كان اأحد الق�س���اة الذي���ن يحكمون 
مبي���زان الع���دل والفك���ر الن���ّر والنه���ج احلداثي 
املر�س���وم ملعاجلة الق�س���ايا وال�س���روف وامل�ساكل 

الإن�سانية اليومية، وما اأكرثها يف عامل اليوم.
كن���ُت اأاأن����ص لتل���ك اجلل�س���ات الظليل���ة املغم���ورة 
بالف���يء البغ���دادي حت���ت تل���ك القب���اب احلكومية 
يف م�س���تديرة الق�س���لة القريبة من �س���وق ال�سراي 
واملطل���ة عل���ى مقاه���ي املحاك���م اأي�س���ًا وعل���ى نهر 
دجل���ة، اإنه���ا مقاه���ي املحام���ني والعر�س���حاجلية 
واملتابع���ني احلكومي���ني واملرافع���ني واملحلف���ني. 

كنت حني اأتخم بق�س���ية م���ا، اأميل اإىل املقهى لأرفد 
الراأ����ص املثقل باحلكايا، بقدح من ال�س���اي الثقيل، 
ثم اأع���اود املجيء ملتابعة املتبقي من تلك الق�س���ية 
التي رفعت جل�ساتها اأو متابعة ق�سية اأخرى، مثل 
ق�س���ايا الطاق والقت���ل والأخذ بالثاأر، اأو ق�س���ايا 
ال�س���رقات الكبرة، مثل الختا�ص والنهب وهدر 
الدم يف م�س���اكل احلرام والزواج دون اإذن الأهل، 
اأو م�س���اكل الن�س���اء مث���ل الزن���ى وهت���ك العر����ص 
وف�ص البكارة دون �س���رعة قانونية لتجري خارج 
�سياقها املعروف الذي هو الزواج، وغرها الكثر 
م���ن امل�س���ائب الإن�س���انية. كل تل���ك احلادثات كان 
القا�س���ي فوؤاد التكريل يحكم فيها ويبّت ويق�س���ي 
وفق قانون الق�س���اء العراقي الذي كان عادًل حتى 
نهاية ال�س���بعينيات، ولكنه تغّر و�س���ابه ال�س���واد 
يف عهد الطاغية �س���دام ح�س���ني الذي راح ي�سّره 
ح�س���ب م�س���احله ال�سخ�س���ية، مثل اأي طاغية ميّر 
يف جم���رى التاريخ لي�س���ّود �س���فحاته، وا�س���تمر 
انهيار الق�ساء العراقي على هذا املنوال حتى هذه 

اللحظة ال�سوداء من تاريخ العراق.
هن���اك يف تل���ك الأبهاء املليئ���ة بال�س���هود واملّدعني 
واملنادي���ن وامل�س���تكني واملتابعني مثلي للم�س���هد، 

���ة  كنت اأرى فوؤاد التكريل كيف ُيدير احلياة الغا�سّ
بامل�س���اكل كرواي���ة حمكم���ة، م���اآى بال�س���خو�ص 
واحلوادث واملاآزق اليومية التي تواجه الإن�س���ان 

يف م�سواره احلياتي الق�سر.
ت���رى ك���م اأفاد ف���وؤاد التك���ريل ال���ذي كنت اأق���راأ له 
بع�ص ق�س�س���ه الرفيع���ة، من تلك الأج���واء امللّبدة 
بالتفا�س���يل- املن�س���وجة مث���ل خي���وط العنكبوت 
وامللتّفة حول الإن�س���ان، لتوقعه اأ�سر تلك ال�سبكة 
املح���ّرة والدائ���رة الغام�س���ة من مه���اوي احلياة 
ومطّباته���ا الت���ي لي�ص لها م���ن نهاية، حي���اة توقع 
الكث���ر يف دائ���رة ال�س���ك وال�س���بهات واملتاه���ات 
املغلق���ة وال�س���ائكة، حت���ى الب�س���يط منه���ا يذه���ب 
لتغم���ره الأقاوي���ل والتفا�س���ر وال���ورق املُ�س���ّود 
اآلف  حت���وي  الت���ي  الثقيل���ة  والدفات���ر  باحل���رب 
الق�س����ص واحلكاي���ات، كل ه���ذا كان يغمر خميلة 
روائي ممتع وقدي���ر وكبر ليتزّود خمياله من كل 
هذه الأقا�سي�ص احلبلى باخلطايا واملوبقات ودم 
الثاأر الذي ل يربد اإل بدخول اآخذه بوابة ال�س���جن 

ليقبع هناك وراء الق�سبان.
اإذًا ق�س����ص وروايات التكريل ق���د التفتت اإىل ذلك 
املنه���ل الكبر للق�س���ايا اليومية لاإن�س���ان العادي 

وهو ي�سارع من اأجل تفكيك منظومة تلك احلبائل 
وامل�سائب والوقائع التي ل تفتاأ تواجهه كل يوم.

مرة �ساألته حني كان يقيم يف دم�سق، عن عطاء تلك 
الف���رتة وكم اأْث���َرت اأعماله واأّث���رت يف بناء معمار 
ق�س�س���ه ورواياته، فاأ�س���ار براأ�س���ه وابت�سم قائًا 
»كان���ت حق���ًا ف���رتة موؤثرة ج���دًا يف �س���ياق حياتي 
مم���ا اأنعك����ص على جمم���ل اأعم���ايل كثرًا. لي�س���ت 
الق�س����ص واحلكاي���ات التي كن���ت اأتابعها يف تلك 
امللّف���ات ال�س���ميكة والكبرة والتي ت���كاد ل حتمل 
لثقلها، كونه���ا مليئة ب���الأوراق والأختام واأوراق 
احلكوم���ات البروقراطي���ة الت���ي ت���كاد ل تنتهي، 
ورق���ة متبوع���ة بتف�س���يل �س���غر، باأخ���رى حتمل 
تف�س���يًا طويًا وممًا، �سرد واإ�سهاب وكتابة على 
كتاب���ة، وحكاي���ة عل���ى حكاية، هذا كل���ه قد ل يرتك 
�س���يئًا يف �س���ياق عملي، لكن الطريقة وال�س���لوب 
والتوّت���ر وطريقة نظم احلكاية ه���ي التي اأفادتني 

اأكرث«.
كان التك���ريل رج���ًا خلوق���ًا، مهذبًا، هادئ���ًا، عايل 
املق���ام والرتبة، بجاء وعيه ون���درة تفكره النّر 
وو�س���وح مراده وم�سعاه الأدبي، حني حتاوره ل 
يرفع من طبقة �سوته، فهو اأن حتدث ل يتحدث اإل 

هم�س���ًا، ول ت�ستطيع اأن مت�س���ك عرب �سياق حديثه 
كلم���ة غ���ر لئق���ة، حت���اول اأن تخرج عن ال�س���ياق 
لتخد����ص طريقة اخلط���اب، لكن ذلك كل���ه قد جتده 
يف رواياته وق�س�سه ونرثه امل�ستنر والرّباق، مل 
يكن غر لبق يف احلديث، اأو م�ساك�س���ًا اأو متهكمًا، 
�س���اخرًا من ه���ذا وذاك، كرفي���ق طفولته و�س���بابه 
ال�س���اعر عبد الوهاب البياتي، اإن���ه العك�ص متامًا، 
كان مثل �س���ديقه ونظره الثاين واملناف�ص الأكرب 
له يف اأيام اخلم�س���ينيات الرائ���د عبد امللك نوري، 
وميك���ن اإ�س���افة غائ���ب طعم���ة فرم���ان اأي�س���ًا اإىل 
ال�س���لة، لقد ن�س���اأ هوؤلء الأربعة يف منطقة ال�سيخ 
عمر لعوائل مي�سورة تنتمي اإىل الطبقة املتو�سطة 

من جمتمعات ال�سعب العراقي.
يف تل���ك الف���رتة م���ن الأربعيني���ات اأن���ربى هوؤلء 
اخليالي���ة  عوامله���م  ليبن���وا  املج���ّددون،  الفتي���ان 
واجلمالي���ة والفني���ة، كل ح�س���ب نربت���ه وطريقته 
للحداث���ة  بذل���ك  موؤ�س�س���ني  اخلا����ص،  واأ�س���لوبه 
الأوىل يف عراق الفرتة الذهبية من مرحلة امللكية 
التي تّوجت تلك امل�س���رة بحداثة نادرة ومتطورة 
على �سعيد املو�س���يقى وال�سعر والرواية والق�سة 

والر�سم والن��حت والغناء والعمارة العراقية.
ح���ني توقف كل م���ن عبد املل���ك نوري ع���ن الكتابة 
وابتع���د غائ���ب طعم���ة فرم���ان اإىل املنفى، وا�س���ل 
فوؤاد التك���ريل الكتابة يف الداخ���ل، فكتب ملحمته 
الأثرة »الرج���ع البعيد« وهي الرواية املت�س���ابكة 
واملتداخلة �س���رودها بني املنت والهام�ص لتعلي من 
معمار الرواية، تلك الرواية التي كانت ع�سرة من 
جهة القراءة بالن�سبة للقارئ العربي، كونها كتبْت 
باللهج���ة املحكي���ة العراقي���ة، وُطِبَع���ْت حينه���ا يف 
ب���روت، ولكنها جاءت وه���ي يف بروفاتها الأوىل 
مليئة بالأخطاء املطبعية، مما ا�سطر الروائي اإىل 
ال�س���فر اإىل ب���روت لت�س���حيح الربوف���ات واإعادة 
طبعه���ا ع�س���رات امل���رات، حت���ى انتهْت وا�س���توْت 
فطبع���ْت، غر اأن حرف الطباعة كان �س���غرًا حني 
�س���درْت. كنت اأيامذاك يف ب���روت، كانت الرواية 
مبثابة زاد للمنف���ّي واملهاجر واملقَتلع من جذوره، 
زاوية التناول يف الرواية كانت جريئة وُمغامرة، 
لأنه���ا تناول���ت ف���رتة انق���اب الثام���ن من �س���باط 

البعثي، متحّدثة عن دور ميلي�سيا احلر�ص القومي 
يف تل���ك الأح���داث الدامي���ة، حي���ث بط���ل الرواية 
التي ناه���زت الأربعمئة �س���فحة، كان من احلر�ص 
القوم���ي، وهي ل ت���زال حتى اللحظة تق���راأ وفيها 

قدر كبر من الطزاجة الفنية العابرة لاأوقات.
لع���ل روايت���ه الأخ���رى الافت���ة والت���ي ن���ال عنها 
جائزة عربية مرموقة، هي »امل�س���ّرات والأوجاع« 
الت���ي تّوجْت حياته بعمل ف���ذ وباهر وعايل البناء 
مبفاهي���م وتقنيات الرواية احلديثة التي يخالطها 
الف���ن الكا�س���يكي يف طريقة �س���رد الأحداث، دون 
اأن تهم���ل الطاب���ع املعا�س���ر واحلداث���ي يف عملية 
التخلي���ق الفني مل���زج الروؤيا باخلي���ال اأثناء كتابة 

هذه الرواية الرائعة.
كان���ت امل���رة الأخ���رة الت���ي التقيت فيه���ا التكريل 
يف ع���ام 2006 اأثن���اء اأيام مهرج���ان »املدى« املقام 
حين���ذاك يف اأربي���ل، ونح���ن يف الفن���دق جنل����ص 
اأثن���اء الطع���ام اأو اأثن���اء تن���اول ال�س���اي والقهوة، 
كان���ت جت���ري بينن���ا اأحادي���ث �س���تى ع���ن العراق 

واملن���ايف وع���ن حياته يف تون�ص كي���ف كانت، يف 
حينها كانت ترافقه زوجته التون�س���ية وهي قا�سة 
وروائي���ة اأي�س���ا وله���ا موؤلفات مطبوع���ة، يف تلك 
ال�س���ويعات اجلميلة، واأنَت م���ع كاتب كبر بوزن 
ف���وؤاد التكريل، حت����ّص بالوقت يتناهبك ومي�س���ي 
�س���ريعًا، فعليك اأْن تدرك قيمة الوقت وقيمة مع من 

جتل����ص، حينذاك مل���ت اإليه وكنت قبيل �س���هور قد 
قراأت روايت���ه اجلميلة هذه، ملُت وقل���ت له »اإنني 
مل اأزل اأعي����ص اأج���واء واأحداث واأوقات امل�س���ّرات 
والأوجاع هل ت�س���دقني؟« فاأبت�سم بطريقة خجلى 
ولكنها حتمل قْدرًا من ال�سرور مبا قلت، ملتفًا اإىل 
زوجت���ه قائًا:«اأ�س���معِت م���ا قيل؟«. كانت ال�س���يدة 
من�سغلة حينها مع ولدهم الوحيد الذي رافقهم يف 
ال�سفرة، قادمني من دم�سق التي كانت املقام الثاين 

لهم بعد العا�سمة التون�سية.
يف تل���ك الرحل���ة ونحن نلتق���ي يف الأروقة وحول 
دورات ال�س���اي والقه���وة ومعر����ص الكت���اب الذي 
راف���ق املهرجان، كان يحدثني ع���ن الوقت والتنقل 
وعدم ال�س���تقرار يف مكان مع���ني، فهو يحتاج اإىل 
م���كان ه���ادئ للكتابة، ي�س���فو فيه لي�س���طر كلماته 
الذكري���ات  م���ن  كب���ر  فه���و م�س���تودع  اجلدي���دة، 
والتج���ارب الت���ي عاي�س���ها، لي����ص ع���رب جتربت���ه 
فح�س���ب، بل عرب جتارب النا�ص و�سرائح املجتمع 
العراق���ي، متعدد الأع���راق والإثني���ات والُهويات. 
م���ن هنا يتبدى �س���ر القوة الإبداعي���ة الكامنة لدى 
التك���ريل، الكات���ب الذي غا����ص عميق���ًا يف طبقات 
املجتم���ع العراقي، حمل���ًا، اأياه ورا�س���مًا ماحمه 
بق���وة كات���ب مقت���در ل يق���ل يف اأهميته ع���ن كتاب 
كبار، اأبدعوا واأماطوا اللثام عن املغمور واملن�سي 
واملت�س���ابك يف ن�س���يج �س���رائح جمتمعية وا�سعة، 
الطبق���ات  تل���ك  �سو�س���يولوجي  كباح���ث  دار�س���ًا 
املرتاكم���ة من التاري���خ املهمل واملن�س���ي لدى هذه 
ال�س���رائح الت���ي كان���ت متل���ك الكثر من ال�س���عراء 
على م���دار التاريخ والأزمن���ة، ولكنها ل متلك ذلك 
ال���راوي الأنرثوبولوجي القادر على فك الن�س���يج 

املت�سابك لتلك الطبقات املختلفة واملتنوعة.
لعل اأجمل ما كتبه من روايات ق�سرة، والتي تعد 
عامات فارقة يف م�س���رة الرواي���ة العراقية، هما 
تلكم���ا الروايتان »ب�س���قة يف وج���ه احلياة« وهي 
رواي���ة خم�س���ينية، ولكن موؤ�س�س���ة لع���امل روائي 
�س���وف ينم���و وي�س���ود احلي���اة الأدبي���ة العراقية. 
كان���ت توح���ي م���ن خ���ال بنائه���ا احلدي���ث املبني 
عل���ى تيار ال���ا وعي، توحي ب�س���يادة ه���ذا النوع 
م���ن الكتابة، ذل���ك البناء املتاأثر كثرًا ب� »ال�س���خب 
والعن���ف« لولي���م فوكرن. اأما روايت���ه الثانية، فهي 
رواي���ة ملمومة، قليلة الو�س���ف، وال�س���رد، تعتمد 
البن���اء الدائ���ري يف العمل الذي ينطل���ق من نقطة 
لينته���ي به���ا، األ وه���ي »خ���امت الرم���ل« وه���ي من 
الأعم���ال التي تعتمد الختزال والإ�س���ارة والدللة 
ملمحًا لها، وتعتمد اأي�سًا على املونولوغ الداخلي 
الذي يخت�س���ر الديالوغ بني احلبيبني والعا�سقني 
يف لقاءاتهما ليجعله ق�س���رًا، خالي���ًا من الإطناب 
بع����ص  لزم  ال���ذي  ذل���ك  وال�س���طط،  والإ�س���هاب 
الرواي���ات الت���ي ظهرت يف ف���رتة اخلم�س���ينيات، 

خ�سو�سًا الرواية امل�سرية.
مل ميهل الزمن فوؤاد التكريل وقتًا ليكمل م�س���روعه 
الكبر، يف �س���رد ذلك العامل الذي عا�س���ه حني كان 
قا�س���يًا، فاأمرا����ص املهاج���ر كث���رة ول حت�س���ى، 
اأبرزها عدم التمكن م���ن الإقامة الدائمة، ذلكم اأهم 
ما يحتاجه الكات���ب والروائي حتديدًا، اإنه يحتاج 
اإىل م���كان دائم وهادئ ليوؤ�س����ص مدنه الطوباوية 
واأحامه الروؤيوية، ولي�ص اإىل مكان قلق، وممزق 
ومهدد بالرحي���ل والهجرة، اأو موقت خال من قلق 
التجرب���ة، كما قّي�ص ل���ه اأخرًا اأن يقي���م يف اأربيل 

كرد�ستان العراق، وينهي حياته هناك.
عن جريدة احلياة اللندنية

حكاية فــؤاد التكرلي.. رائد الرواية 
العراقية الحديثة
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ــي  ــل عــــــــــواد ع

يف مقهى ح�سن عجمي
يف اأواخ����ر ال�س����بعينات واأوائ����ل الثمانينات كنت 
اأت����ردد اأحيان����ا، خا�س����ة اأي����ام اجلمع����ة، اإىل مقهى 
“ح�سن عجمي” ببغداد، الذي كان يرتاده الأدباء 
وبع�����ص الفنان����ني والإعامي����ني، ف����اأرى التك����ريل 
جال�س����ا اإىل جانب �سديقه احلميم القا�ص الراحل 
مو�س����ى كريدي، اأ�سّلم عليهما بخجل �ساب ل يزال 
يتلم�����ص طريقه يف ع����امل الكتاب����ة، واأتذك����ر اأنني 
حتدث����ت معه مرة واحدة مبدي����ا اإعجابي بروايته 
“الرج����ع البعيد” التي كانت قد �س����درت حديثا، 

فابت�سم يل و�سكرين بتوا�سع �سديد.
بع����د 26 عام����ا التقيت����ه يف معر�ص عّم����ان الدويل 
للكتاب، وقّدمت نف�س����ي ل����ه فاإذا به يعرف ا�س����مي 
جي����دا. يومه����ا كان يع����اين م����ن املر�����ص اخلبيث، 
الناعم����ة  الرومان�س����ية  ع����ن  قلي����ا  فتحدثن����ا 
“خزي����ن  الأخ����رة  الق�س�س����ية  جمموعت����ه  يف 
الامرئي����ات” ونزع����ة الغو�ص النف�س����ي فيها كما 
ي�س����ر الناقد حم�سن جا�س����م املو�سوي يف تقدميه 
لها. و�س����كرين عل����ى مقال����ة نقدية قدمي����ة كنت قد 
ن�س����رتها يف منت�س����ف الثمانين����ات عن م�س����رحية 

ُعر�ست يف بغداد مكّيفة عن اإحدى ق�س�سه.
لعل اأف�سل َمن ر�سم �سخ�سية التكريل هو ال�ساعر 
العراقي املغرتب ها�سم �سفيق قائا “كان التكريل 
رج����ا خلوقا، مهذبا، هادئا، ع����ايل املقام والرتبة، 
بجاء وعيه وندرة تفكره النّر وو�سوح مراده 
وم�س����عاه الأدبي، حني حت����اوره ل يرفع من طبقة 
�س����وته، فهو اإن حت����دث ل يتحدث اإل هم�س����ا، ول 
ت�س����تطيع اأن مت�س����ك عرب �س����ياق حديثه كلمة غر 

لئق����ة، حت����اول اأن تخ����رج ع����ن ال�س����ياق لتخد�ص 
طريقة اخلطاب، لكن ذلك كله قد جتده يف رواياته 
وق�س�س����ه ونرثه امل�س����تنر والرّباق، مل يكن غر 
لبق يف احلديث، اأو م�ساك�س����ا اأو متهكما، �ساخرا 
م����ن ه����ذا وذاك، كرفيق طفولته و�س����بابه ال�س����اعر 
عبدالوهاب البياتي، اإن����ه العك�ص متاما، كان مثل 
�س����ديقه ونظره الث����اين واملناف�����ص الأكرب له يف 
اأيام اخلم�س����ينات الرائ����د عبدامللك نوري، وميكن 

اإ�سافة غائب طعمة فرمان اأي�سا اإىل ال�سلة…”.
ول����د فوؤاد التكريل عام 1927 داخل اأ�س����رة عريقة 
ومثقف����ة ذات مكان����ة اجتماعّية متمي����زة يف حملة 
املعروف����ة  الكي����اين(  )عبدالق����ادر  ال�س����يخ  ب����اب 
ببغ����داد، وكان ج����ّده حممد �س����عيد التك����ريل نقيبا 
لأ�س����راف بغ����داد. تخ����رج يف كلي����ة احلق����وق عام 
1949، وُع����نّي “كاتب����ا اأول” يف حمكم����ة ب����داءة 
بعقوبة، ثم عمل حماميا، وتوىل منا�سب ق�سائية 
قا�س����يا يف  اأ�س����بح  العا�س����مة حت����ى  كث����رة يف 
حمكم����ة بداءة بغداد عام 1964، لكنه مل يلبث يف 
هذا املن�سب طويا، اإذ ح�سل على اإجازة درا�سية 
يف فرن�س����ا وعاد بعد �سنتني ليعمل خبرا قانونيا 
يف وزارة الع����دل، وا�س����تمر يف عمله اإىل اأن طلب 
اإحالت����ه على التقاعد ع����ام 1983. ويف عام 1990 
غ����ادر اإىل تون�����ص لي�س����تقر مع زوجته التون�س����ية 

الكاتبة واملرتجمة ر�سيدة الرتيكي.
اأف�س����ل من ير�س����م �سخ�س����ية التكريل هو ال�ساعر 
العراقي ها�س����م �س����فيق حني يق����ول »كان التكريل 
رج����ا خلوقا، مهذبا، هادئا، ع����ايل املقام والرتبة، 
بجاء وعيه وندرة تفكره النر وو�سوح مراده 

وم�س����عاه الأدبي، حني حت����اوره ل يرفع من طبقة 
�سوته، فهو اإن حتدث ل يتحدث اإل هم�سا«

عامله الق�س�سي والروائي
ب����داأ التك����ريل بكتابة الق�س����ة الق�س����رة يف �س����ن 
مبك����رة، لكن����ه ن�س����ر اأول ق�س����ة له ع����ام 1951 يف 
جمل����ة الأديب البروتية بعن����وان “هم�ص مبهم”، 
واأ�س����در ثاث����ة جماميع ق�س�س����ية ه����ي: “الوجه 
الآخ����ر” )1960( “موعد النار” )1991( “خزين 

الامرئيات” )2004(.
يجد القارئ اأن معظم ق�س�ص التكريل يدور و�سط 
اأج����واء ت�س����ودها الكاآب����ة املظلم����ة: ال�سخ�س����يات 
تعي�����ص يف �س����ياع كب����ر، وتع����اين م����ن احل����رة 
والقلق النف�سي، وتتوق اإىل احلرية، اإىل اخلروج 
م����ن حرج اللحظة التي يكّبلها موقف اجتماعي اأو 

�سيا�سي.
يف عام 1948 �سرع بكتابة روايته الأوىل “ب�سقة 
يف وجه احلياة”، التي مل ين�س����رها اإّل بعد ن�سف 
قرن، وا�س����فا اإياها يف مقدمت����ه باأنها “ثمرة فجة 
ُقطفت قبل اأوانها”. وعزا تاأجيل ن�س����رها اإىل اأنها 
تتحدى التابو اجلن�س����ي، وتتعاطى مع مو�سوعة 
اأن  ل����ذا مل يكن با�س����تطاعته  “�س����فاح املح����ارم”، 
يغام����ر بن�س����رها يف اأواخر الأربعينات ويق�س����ي 
عل����ى م�س����تقبله، وهو ل يزال طالب����ا يف اجلامعة، 
ف�سا عن و�س����عه العائلي الذي كان معقدا اآنذاك. 
وحمل����ت روايته الثانية عن����وان “الرجع البعيد” 
)1980(، وق����د ا�س����تغرقت كتابتها اأكرث من ع�س����ر 
�س����نوات، ثم اأ�س����در ث����اث روايات ه����ي: “خامت 

الرمل” )1995(، “امل�سرات والأوجاع )1998(، 
اإىل  اإ�س����افة  “الا�س����وؤال والاجواب” )2007(، 
وحواري����ات   ،)1986( “ال�س����خرة”  حواري����ات 
“حديث الأ�س����جار”  “الك����ف” )1995(، وكت����اب 
)2007(، وهو الكتاب الأخر وي�سم �ست ق�س�ص 
ق�سرة و�س����ت حواريات ذات ف�س����ل واحد كتبها 

يف ال�سنوات الأخرة من حياته.

تيار الواقعية التحديثي
كث����را م����ا �س����ّنف النق����اد اأعم����ال ف����وؤاد التك����ريل 
الق�س�س����ية والروائية باأنها متثل التيار الواقعي 
التجديدي اأو التحديثي يف الأدب العراقي اأف�سل 
متثيل، واأنها حتر�ص على تقدمي ا�ستقراء لتاريخ 
الع����راق املعا�س����ر، خا�س����ة يف العق����ود اخلم�س����ة 
الأخ����رة، و�سخ�س����ياته كلها من الواق����ع الراف�ص 

كل قيد. 
لك����ن التكريل مل يرق له و�س����فه باأنه كاتب واقعي 
لأن يف ذل����ك حتدي����دا وت�س����ييقا ل فائ����دة منهم����ا، 
وكان ي����رى اأن الواقعي����ة، بالن�س����بة اإلي����ه، لي�س����ت 
قانون����ا اأو مذهب����ا ملزم����ا، بل ه����ي عملي����ة تزّوده 
بامل����ادة اخل����ام لأعمال����ه الق�س�س����ية والروائي����ة. 
وبهذا املفه����وم تبقى له حريته الداخلية لت�س����كيل 
الن�س����جام ب����ني اأف����كاره وب����ني امل����ادة الت����ي يعرث 
عليها. اأما �س����فة احلداث����ة والتجديد فكان يقر بها 
ويداف����ع عنه����ا اإىل درج����ة اأنه ن�س����بها اإىل الق�س����ة 
الق�س����رة فقط دون ال�س����عر، خا�س����ة يف العراق، 
ذاهب����ا اإىل اأن هذا النوع ال�س����ردي كان يوؤ�س�����ص، 
يف اخلم�س����ينات، موجة حداثة غر م�س����بوقة يف 

الع����امل العربي، لكن قّلة م����ن النقاد من التفت اإليها 
لأن الثقافة العربية حتتفي بال�سعر، رغم اأن موجة 
ال�س����عر احلر يف العراق حم�ص حركة مفتعلة، من 
وجهة نظ����ره، ومل ت����اأت بجديد، وكل م����ا اأحرزته 
من متجيد يف العامل العربي �س����ببه الدعاية فقط، 
وطريقة �سعرائها )ال�سياب، واملائكة، والبياتي( 

يف الإعان عن اأنف�سهم.
روايته الأوىل »ب�س����قة يف وجه احلي����اة«، يوؤجل 
التكريل ن�س����رها ن�س����ف قرن كاما، وا�سفا اإياها 
يف مقدمت����ه باأنها »ثمرة فجة قطف����ت قبل اأوانها«. 
ويع����زو تاأجي����ل ن�س����رها اإىل اأنها تتح����دى التابو 
اجلن�سي، لذا مل يكن با�ستطاعته اأن يغامر بن�سرها 

يف اأواخر الأربعينات ويق�سي على م�ستقبله
يف  البعي����د”  “الرج����ع  رواي����ة  اأح����داث  ت����دور 
الأ�س����هر ال�س����تة الت����ي �س����بقت انق����اب 8 �س����باط 
1963 يف الع����راق، متوزع����ة بني مدين����ة بعقوبة 
وبغ����داد، وه����ي ف����رتة ح�سا�س����ة اأنتجه����ا املخا�ص 
ال�سيا�س����ي والتناق�س����ات الجتماعية وال�س����راع 
الأيديولوجي، ال����ذي مل يخل من العنف الدموي. 
ورغم اأن الرواية تغو�ص يف العاقات الجتماعية 
داخل الأ�س����رة الواح����دة وامتداداته����ا يف القرابة 
والتزاوج، فاإن �سخ�سياتها، وهي كلها من الطبقة 
الو�سطى )البغدادية( املتعلمة الفقرة، واجلاهلة 
املي�سورة، ترمز اإىل انتماءات اأيديولوجية كانت 

�سائدة يف تلك املرحلة.
لقد ُدر�س����ت ه����ذه الرواية من منظ����ورات خمتلفة، 
وعّده����ا اأح����د النق����اد “واحدة م����ن اأجن����ح الأمثلة 
العربي����ة ملا ي�س����مى بالرواي����ة متعددة الأ�س����وات 
التك����ريل يف  مه����ارة  اأن  موؤك����دا  )البوليفوني����ة(، 
ال�س����رد رفي����ع امل�س����توى ت�س����توعب املو�س����وعات 
الكب����رة )مث����ل: التغ����رات الجتماعية، وو�س����ع 
امل����راأة يف املجتم����ع التولي����دي ال����ذي يهيمن عليه 
الرج����ل( لتولي����د تاأوي����ات واقرتاح ا�س����تنتاجات 

مبا�سرة.
وت�س����ّكل رواية التكريل “خ����امت الرمل” منوذجا 
للم����اآزق الوجودّي����ة التي يعي�س����ها البط����ل املثقف 
ها�س����م، وه����و هن����ا مهند�����ص مره����ف احل�����ص، من 
اأبناء الطبقة املتو�ّسطة، يعمل يف بغداد، ويع�سق 
املو�س����يقى، وين����وء باأعب����اء غرب����ة داخلّية نتجت 
ع����ن توّرثه نوعا من القلق الذي �س����احب ن�س����اأته، 
ت�سعه على م�سافة طويلة من حميطه الجتماعي، 
فيوؤّجل زواجه من خطيبته اإىل ما ل نهاية لأ�سباب 
نف�س����ّية حم�س����ة، ويعج����ز عن ف�س����خ خطوبته يف 
الوق����ت ذات����ه، ولذل����ك يتعّر�����ص حلم����ات ال����كام 
والتنديد، املبّطن تارة وال�سافر طورا، من �سقيقة 
الفتاة املخطوبة واأ�س����رتها وطبقتها. وتدفعه تلك 
احلمات، �س����يئا ف�سيئا، اإىل الوقوع حتت ح�سار 
نف�س����ي واجتماعي. ثم تتحول احلملة �س����ده اإىل 
تهدي����دات متوالي����ة ودع����وات لاإذع����ان والتخّلي 
عن املخطوبة موؤّجلة الزف����اف، ويف النهاية يلقى 
م�سرعه على يد واحد من الطامعني بالفتاة، وهو 
واحد من اأ�س����حاب النفوذ والهيمنة يف املجتمع، 
واأح����د اأثري����اء بغداد اجل����دد الذين ي�س����ّكل اأغلبهم 

طبقة من الرعاع.

ورغم اأن هذه الرواية لي�س����ت ب�س����خامة “الرجع 
البعي����د” و”امل�س����ّرات والأوج����اع، وق����د ل يكون 
له����ا المتداد الروائّي نف�س����ه، فاإنها تبدو داّلة على 
حال����ة اأ�سا�س����ّية هي اأنه����ا تتخذ، بكامل الو�س����وح 
ل  احتجاجّي����ا  بع����دا  اخلتامّي����ة،  �س����فحاتها  يف 
غب����ار عليه. وهنا يكمن واحد م����ن وجوه الرف�ص 
والتمّرد الا�سقة بكّل عمل فنّي اأ�سيل، مبجّرد اأّن 
ي����رتك املبدع املبادرة لعنا�س����ر عمله، ت����اركا اإّياها 
حتي����ا ماأزقه����ا العميق م����ن دون توجيه ق����د متليه 
روؤي����ة اأيديولوجّي����ة، قد ينبع من حذر �سخ�س����ّي، 

كما يقول كاظم جهاد.
�سفة احلداثة والتجديد كان يقر بها ويدافع عنها 
اإىل درجة اأنه ن�س����بها اإىل الق�س����ة الق�س����رة فقط 
دون ال�س����عر خا�س����ة يف العراق ذاهبا اإىل اأن هذا 
الن����وع ال�س����ردي كان يوؤ�س�����ص يف اخلم�س����ينات، 

موجة حداثة غر م�سبوقة يف العامل العربي،

امل�سرات والأوجاع
متثل رواية “امل�س����رات والأوجاع، التي و�س����فها 
�س����ربي حافظ باأنه����ا “رواية الع�س����ر الكربى”، 
امت����دادا لتوغ����ل التك����ريل يف املزاوجة ب����ني الهّم 
الإن�س����اين وبني املراحل التاريخية التي يت�سدى 
لها، ويجعلها خلفية لأبطاله، والوقائع والأحداث 
التي ي�سورها. اإنها جت�سد مرحلة مهمة من تاريخ 
العراق، خا�سة مرحلة احلرب العراقية الإيرانية 
الت����ي تر�س����دها عل����ى نحو في����ه الكثر م����ن الدقة 
والرهافة. وقد تبدو مت�سعة يف ا�ست�سراف منحى 
زمن����ي وتاريخ����ي طويل ومت�س����ابك لكنها لي�س����ت 
ف�سفا�سة: فتوظيف ال�س����تطراد، واأ�سلوب كتابة 
املذكرات، والنتقال من �سخ�س����ية اإىل �سخ�س����ية 
وم����ن جي����ل اإىل اآخ����ر، وتعددية الأمكن����ة، وتنوع 
جذور ال�س����راع وموجهاتها بدت من�سجمة حتيل 
بع�س����ها اإىل بع�����ص �س����من بني����ة �س����ردية هيمنت 
عليه����ا جتليات الواقع. وق����د حتولت هذه الرواية 
موؤخ����را اإىل فيلم �س����ينمائي روائي اأخرجه �س����يخ 

ال�س����ينمائيني العراقي����ني حمم����د �س����كري جمي����ل، 
وكتب له ال�سناريو ثامر مهدي.

الال�سوؤال والالجواب
م����ن مرحل����ة احل����رب يف “امل�س����رات والأوج����اع، 
ينتق����ل التك����ريل يف روايته الأخرة “الا�س����وؤال 
والاج����واب” اإىل مرحل����ة ع�س����يبة م����ن تاري����خ 
العراق احلديث يف منت�سف الت�سعينات املا�سية، 
م�ستعيدا اجلرح الذي خلفه احل�سار على ال�سعب، 
ورا�سدا فيها ن�سف �سنة من حياة اأ�سرة بغدادية، 
تعي�����ص حتت خ����ط الفقر، تتكون م����ن اأربعة اأفراد 
هم املعل����م وزوجته وابنتاهما، يقت�س����مون القليل 
م����ن اأرخ�����ص الطعام، والكثر م����ن متاعب احلياة 
اليومي����ة املحا�س����رة. وي�س����طر الأب اإىل العم����ل 
�س����ائق �س����يارة اأجرة م����ن ال�ساد�س����ة م�س����اء حتى 
منت�س����ف الليل. ونكت�س����ف من خال هذه الأ�سرة 
حت����ولت الع����راق كله، فه����ي تعد منوذج����ا لأغلب 
الأ�س����ر العراقي����ة الت����ي عانت م����ن �س����نوف القهر 
واحلرمان نتيجة املمار�س����ات ال�سيا�سية احلمقاء 
للنظام، كما يلّمح التكريل يف اأكرث من موقع. هذه 

التح����ولت الدراماتيكي����ة اأحدثت �س����رخا يف بنية 
الأ�س����رة العراقية، ثم جاء احل�سار اجلائر ليكمل 
ف�س����ول املاأ�س����اة. ففي الوق����ت ال����ذي مل يوؤثر فيه 
هذا احل�س����ار عل����ى النظام واأعوان����ه الذين كانوا 
العراقيون  النعي����م”، كان الأطفال  “يرفل����ون يف 
ي�س����قطون مر�س����ى اجلوع ونق�ص التغذية، وكان 
ال�س����عب ميوت قهرا، ف�”العامل كل����ه يجتمع ليقتل 

�سعبا باأكمله، يقتله جوعا وحرمانا…”.
يف ظل ه����ذا اجل����ور والظلم، يعرث بط����ل الرواية 
عل����ى كنز م����ن املجوه����رات يف اأثناء عمل����ه الليلي 
عل����ى التاك�س����ي، وبعد ت����ردد وح����رة يحتفظ بها 
لنف�س����ه ك����ي يتغل����ب عل����ى ق�س����وة الأي����ام و�س����نك 
العي�ص فيتبدل و�س����ع الأ�سرة م�سكنا ومعا�سا اإىل 
الأف�س����ل، لكن الهواج�ص املقلق����ة تبقى مازمة له، 
ويف النهاية يجد نف�س����ه، يف �سوء الفجر الكابي، 
متكّوم����ا يف اإح����دى زواي����ا الغرفة الوا�س����عة ذات 
الأثاث اجلديد، ملتّما على نف�س����ه كح�س����رة قبيحة 
يف م�س����يدة، مثل غريغوري �سام�س����ا بطل رواية 
عامله  اأخ����رى يف  م����رة  داخا  “امل�س����خ” لكاف����كا، 

الثاين الذي مل يخرج منه.

فؤاد التكرلــي والمثقــف العراقي 
بين الاسؤال والاجواب

كات���ب ش���خصياته تعان���ي الحي���رة والقل���ق والت���وق إل���ى الحري���ة

قبل رحيله يف شييتاء عام 2008 بفرتة 

قصرية اعرتف بأنه ال يستطيع التعبري 

عن فصول املأساة املستمرة يف بلده 

العييراق، فالوضع هناك يسييتعيص 

عى أّي روايئ مهييا كانت عبقريته، 

إنه غري معقول، وال ينطبق عليه حتى 

وصييف العبثية، وأفييكار الرسيالين 

تبدو ساذجة تجاه ما يجري.

اعرتف بذلك وهو يجيب عى سؤال 

عييا إذا اسييتطاعت روايتييه األخرية 

“الالسييؤال والالجييواب” أن تعكس 

حييال اإلنسييان العراقييي يف أقىس 

املراحل التي مر بها، أال وهي مرحلة 

الحصييار الظييامل البشييع، الذي مل 

يقتيير عييى الجوانييب االقتصادية 

فحسييب، بل شييمل الجانب العلمي 

والنفيس أيضا.
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ولرمب���ا يعني  التمعن العميق، بطريقة تقدمي �سخ�س���ية عدنان 
وكذلك مل�س���هد الغت�ساب وتاثراته على جممل �سبكة العاقات 
يف الرواي���ة، يف فه���م اهمي���ة هذا التف�س���ر الرم���زي. وترتبط 
ق�سية بكارة املراة و�س���رفها ارتباطا وثيقا مب�سهد الغت�ساب. 
وق�س���ية البكارة  مو�س���وع مطروق كثرا  يف الق�سة العربية، 
غ���ر ان الكات���ب تناوله���ا يف هذه الرواية يف �س���ياق ت�س���وير 
عميق لنقاط القوة وال�س���عف الغام�ستني يف ثقافة  العراقيني 
وموروثه���م الجتماع���ي، ولعل �س���داها  الرم���زي يف الرواية  
يف���وق  ما ل�سخ�س���يتي عدنان ومن���رة من رمزية. ان ا�س���فاء 
الطابع الدرامي على  الحداث ال�سيا�س���ية من خال ا�س���تخدام 
الرموز، مبعنى ما، يخالف خمالفة تامة ل�ستخدامها  يف الدب 
الدعائي. ولكن  اذا ما ا�س���تخدمت هذه الرموز ب�سكل تب�سيطي 
او اذا ف�س���رت تف�س���را  �س���طحيا  جدا - كما يحدث يف احايني 

كثرة-  ف�ستفقد حينئذ تاثرها املن�سود.
وي�س���ر عنوان الرواية اىل الية الثالثة من �س���ورة قاف)واذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد(  حيث ي�س���كك امل�س���ركون  بيوم 
البعث والقيامة،  والرواية مانة بامياءات الرجوع  للما�سي، 
وا�ستعادته، وانطاقه من جديد وكذلك ت�سر اىل  انقاذه واعادة 
بناءه عرب التذكر والذكريات. وبخ�سو�ص م�سالة فقدان منرة 
لبكارته���ا،  فق���د تناولتها الرواية  يف اط���ار كونها حادثة  يجب 
م�س���اءلة وتفه���م عواقبه���ا الجتماعي���ة والنف�س���ية والخاقية  
ال�س���ارمة ف�س���ا عن العرتا�ص عليها، ولو مب�سا�سة و�سدة، 

وعلى املدى الق�سر با نتيجة ايجابية.
وجند ان الزمان واملكان يف الرواية وا�س���ح  ومبني على وجه 
دقيق. ويف و�س���فه لكيفية �س���روعه لكتابة الرواية عام 1966 
يف باري����ص يقول التكريل » كان هذا..... ن�س���ا ا�س���ثنائيا جدا 
موجه ا�سا�سا للعراقيني. ولقول احلقيقة مل اكن معنيا بالعرب 
عموما يف ذلك الوقت«. وان�سب تركيز  العمل ا�سا�سا على بيت 
قدمي يف باب ال�س���يخ ببغ���داد )حيث ولد املوؤل���ف عام 1927(؛ 
والذي كانت تعي�ص فيه  اربعة اجيال من نف�ص ال�س���رة. وفناء 
)حو�ص( البيت ل�س���قف له، ويف الطابق الر�س���ي ي�سرف على 
ه���ذا الفناء  دهلي���ز   تنفتح عليه  غرف كل افراد ال�س���رة مثلما  
ينفت���ح علي���ه اليوان اي�س���ا  ال���ذي جتتم���ع  فيه  ال�س���رة عند 
تناول الطعام و�س���رب ال�ساي. يقع باب ال�سيخ حول جامع عبد 
القادر الكياين  املتميز بقببه  ومنائره الكبره ودقات �ساعته. 
ويحيط باحلي الذي ت�سكن فيه ال�سرة مقهيان، احدهما يوؤدي 
اىل  �س���ارع الكي���اين  والخر قريب من ح���ي الكراد الذي كان 
انذاك  منطقة فقرة يف �س���مال غرب بغداد اغلبية �س���اكنيه من 
الكراد ومن ال�س���يعة. ول يوجد اي �سي اخر يف الرواية يرمز 
ب���ه  للع���راق. كتب التكريل  جزء من الرواي���ة يف باري�ص مثلما  
كتب روايتيه الخريتني  كاملة خارج العراق، غر انه يرى يف 
كتابته و�س���يلة  للرج���وع  للعراق ومل يكتب ح���ول املنفى  على 
خ���اف كثر من الكت���اب العراقي���ني  يف مقامه مم���ن ميثل لهم 

املنفى  ال�ستعارة ال�سا�سية للحداثة.

تب���داأ الرواية برجوع ام مدحت )نورية( وحفيدتها ال�س���غرة 
�س���ناء،عند الغ���روب م���ن ال�س���وق،  تاركتني وراءهما �س���جيج 
�س���ارع الكي���اين وهما  ي�س���ارعان اخلط���ى يف الطريق املرتب 
اخلافت ال�س���اءة املوؤدي  للبيت ليدخانه ع���رب بابه  الوحيدة 
اخلارجي���ة الثقيلة  التي تنفتح عل���ى جماز مظلم  ينتهي بباحة 

)حو�ص( البيت.
وم���ع ان الف�س���ل  بني ع���امل الداخل وبني عامل اخلارج وا�س���ح 
املع���امل منذ البداية، لك���ن  عاقتهما  مغلفة بالدراما با�س���تمرار 
وب�س���تى الط���رق. وحت���ى قب���ل ان ت�س���ل ام مدح���ت وحفيدتها  
للبيت، تاحظ ام مدحت   امامهما  يف الزاوية  �سورة �سخ�ص 
مالوف لديها: والذي يتبني انه ح�س���ني  ابو �سناء وزوج  بنتها  
مديح���ة التي هجرها. ان رجوع  ح�س���ني من بعيد )من الكويت 
حي���ث كان يعم���ل(، ف�س���ا عن  اطاق �سل�س���لة م���ن التلميحات  
للعن���وان-  وال���ذي يك���ون قد مه���د لتغير جم���رى احلديث يف 
البداية بخ�س���و�ص مغزى العنوان-  يقود اىل تعرفه من جديد 
على ن�س���يبه مدح���ت، البن الك���رب للبيت، واىل م���وت مدحت 
اخرا.  وال�س���بب الرئي�سي لرجوع  ح�سني هو �سبب �سيا�سي؛ 
مثلم���ا  توؤك���د  زوجت���ه   بانه �س���هد وراى  ذلك  من���ذ ان بداأ عبد 
الكرمي قا�س���م يقول ان الكويت جزء م���ن العراق، بدات المور  

هناك ت�سوء على العراقيني .
ون���رى وجود عاقة  خمتلفة  ب���ني الداخل وبني اخلارج مبنية 
مبه���ارة  يو�س���حها �س���لوك  كبار ال�س���ن، اخ���ت زوج ام مدحت 

وامه، ممن يحر�س���ون على �سماع مايدور يف اخلارج  والذين 
كانوا يرون  ان  جمتمعهم  ايام �س���بابهم   كان حقيقيا وواقعيا 
فع���ا.4  وعل���ى م�س���توى عملي اك���رث، فاليوم ال���ذي اجرب فيه  
الب���ن ال�س���غر الع�س���ابي كرمي نف�س���ه للخ���روج من فرا�س���ه 
ليذه���ب للجامع���ة  كان يوما ميمونا بالن�س���بة لهم  اذ ا�س���تطاع 
�س���راء  �س���نف  معجناته���م املف�س���لة  ليكمل ما اعت���ربوه اكلهم  

املقيت يف البيت.
واأت�س���فت طريق���ة حي���اة ه���ذه ال�س���رة زم���ن وق���وع اح���داث 
الرواي���ة )1962- 1963( باجلمود وكانت يف طريقها للزوال 
والندث���ار، ف�س���ا ع���ن  ان بيوت مث���ل بيتهم كان���ت ايلة للهدم 
والزوال. ومع ذلك �س���ورت ال�سخ�سيات بلغة �ساعرية غنائية 
وبطريق���ة مثرة يف غاية التف�س���يل لتدل عل���ى مدى اندماجها 
وان�س���غالها  يف حياة البيت. وربطتهم عاقة  ح�س���ية مبا�سرة 
مبحيطه���م اك���رث مم���ا ن���راه يف �سخ�س���يات روايت���ه احلديثة 
ج���دا. وهذا مما ي�س���في  اهمية وقيمة لبع����ص مظاهر واوجه 
احلياة القدمية حتى بدون اعطاءها �س���بغة رومان�س���ية. وكما 
ي�سر حم�سن جا�سم املو�سوي)1988(، ان هذه ال�سور احلية 
لل�سخ�س���يات يف اماكن  خمتلفة من البيت ومن الزقة املحيطة 
به ت�سبه لقطات �سينمائية ثابتة ت�سعى ليقاف الزمن او اعادة 

التقاط الزمن ال�سائع  وتقدمي  حلظات مملوءة بال�سراق.
 بينم���ا تبدء الرواي���ة برجوع ام مدحت و�س���ناء وقت الغروب 
اىل  البيت، فانها تنتهي مبوت مدحت وحيدا يف ال�س���ارع  يف  
اج���واء الظلم���ة والرطوبة يف حي الكراد. ومن ال�س���خرية ان 
ن���رى ان مدحت، منا�س���ر النانية ال�س���حية ، ال���ذي كان  فوق 
ال�سيا�س���ة او بعي���دا عنه���ا، قد ا�س���ابته ر�سا�س���ة قنا�ص وهو 
يحاول العودة للبيت لزوجته اجلديدة ولينقذ زواجه ونف�سه،  
معتق���دا، ام���ا بفعل غ���روره  وتبجح���ه او بفعل  �س���ذاجته، انه 

ي�ستطيع ك�سر احل�سار.
ويحدث م�سهد الغت�س���اب، الذي �سنتناوله لحقا، يف بعقوبة 
اىل ال�س���مال من بغداد. اذ تبدو هذه املدينة بالن�س���بة للعجائز 
يف بي���ت ال�س���رة يف بغ���داد  انها قم���ة  احلياة الريفي���ة املليئة 
بال�س���جر، حي���ث يوج���د ف���رع م���ن ال�س���رة يعي�ص هن���اك.  اذ 
تزوج���ت بنت اخ���ت ام مدحت،مليحة، رجا ع�س���اميا اجنبت 

منه  �ستة اولد اكربهم عدنان.
وتتغر �س���ورة بعقوبة املخيفة التي ذكرت �سابقا، اىل �سورة 
رائعة بف�س���ل اجلمال الريف���ي  للمكان حيث تق���ع اكرث احداث 
الرواي���ة دموية وق�س���وة. وحت���ى عندما تغادر من���رة بعقوبة 
نهائي���ا، امل���ة يف اله���روب من الع���ار والذلة اللت���ني حلقتها من 
اغت�س���اب ابن اختها لها، الذي اعتقدت انه �س���لوى لها  يف بيت 
اختها اخلانق،  ت�سهد وتاحظ الن�سيم البارد العطر القادم من 
الب�س���اتني وت�س���عر بلحظة حن���ني لاغاين والوج���وه والهواء 

التي الفتها هناك.
ات�س���اله  وقل���ة  وبيئت���ه  مبحيط���ه  عدن���ان  اندم���اج  ع���دم  ان 
بهما،ي�س���عره ان���ه لي�ص بحاج���ة  لاخرين، ويجع���ل منه  كذلك  
�سخ�س���ية �س���حلة  اما �سدفة او عن ق�س���د. والذي يراه الناقد 
�سربي م�سلم)1983(، ورمبا با ان�ساف، بانه ي�سبه �سخ�سية 
النذل اخل�سي�ص يف الق�س�ص ال�سعبية.6  ويف رواية  م�سهورة 
بتقنية تعدد ال�س���وات فيه���ا، مل تقدم لنا  الح���داث  من خال 
روؤي���ة  عدن���ان له���ا،  ب���ل انها  قدم���ت ملحات  منح���ازة عنه  عرب  
عي���ون نا�ص اخري���ن، بطريقة جتعله يبدو  احيان���ا  لي�ص اكرث 
من كونه �س���ورة  كاريكاترية  لوغد من الوغاد او من الرعاع  
او، ب�س���ورة اقل �س���لبية، ممثا حلداثة مليئة باحليوية  لكنها  
غام�س���ة م�سو�سة  وبا جذور.   ومع كونه  �ساب وغر متعلم،  
اإل اأنه ييتوفر على �سلطة وقوة غر متنا�سبة  والتي مل يف�سح 
ع���ن م�س���درها. وبع�ص ه���ذه القوة ن���اجت من  فق���دان  الوازع 
الخاقي وان�س���باط النف�ص عنده، خا�س���ة عندما يتعلق المر 
با�س���تخدام القوة الوح�س���ية املفرطة،  وبع�س���ها الخر نتيجة   

ارتباطاته بحزب �سيا�سي غر معروف.
ويفر�ص عدنان نف�سه اول على الحداث عندما ياتي لبيت  باب 
ال�س���يخ  يبحث عن منرة بعد ان غادرت بعقوبة. وبالرغم من 
ان القارئ ليعرف حتى هذه اللحظة  اي �س���ي عن الغت�ساب، 
فظه���ور عدن���ان غ���ر املتوقع يج���رب من���رة ان تعي����ص حادث 
الغت�ساب يف ذهنها. لاحد �سوى منرة يفهم ملاذا جاء بطريقة 
فظة للباب يبحث عن خالته، بوجهه الغا�س���ب، وقمي�س���ه غر 
امل���زرر،.....  حتى ب���دون القاء التحية، ويع���زو اجليل القدمي  
هذا ال�س���لوك  ل�سوء اخاق ال�س���باب احلديثة، ويف حالته على 
وجه اخل�س���و�ص،  يعزوه لبيه  الغني )الذي  يت�سف  بكر�ص 
كبر لتظنه انه �س���يخ عرب( يف طريقة تعامله معه  وت�س���اهله 

يف ا�س���لوب حيات���ه، لدرج���ة انه لميان���ع  من قيادته   ل�س���يارة 
ب�سرعة  بني بغداد وبعقوبة متى ما ركبه الطي�ص والغرور.

وح�س���ني ال���ذي يحتقر عدن���ان ويزدريه،  يخرب مدح���ت ان ابا 
عدنان رجل  امي ويرف�ص –اي ح�سني- عدنان نف�سه باعتباره 
مراه���ق مدلل، نزق، وغر مه���ذب. لكن عندما يدخل عدنان اىل 
بار  اواني�ص، وهو مكان وجود ح�سني، يتم ت�سويره  على انه 
�سخ�سية ذات كاريزما مريبة: طويل، با ربطة عنق.... �سعره 
ال�س���ود الامع يت���دىل با انتظام على جبهته.  ونقطة �س���عفه 
هي خالته منرة. وح�س���ني مفتون لروؤيت���ه  مرتبكا فقد اتزانه 
وي�س���بح  »اثول مثل النعجة«  حينما يذكر  مدحت ا�سم منرة، 
لكن  عندما يتطرق احلديث يف البار لامور ال�سيا�سية،  يكون 
عدنان هو �ساحب ال�سان، ويف حوزته �سر ما. 7  يدعي ويزعم 
انه هو و�سركاوؤوه يعرفون اين  مكان الدب )يعني عبد الكرمي 
قا�س���م(  و�سيقتلونه، منتحا دور ممثلي ال�سعب، امل�سوؤول عن 
املطالب���ة بحقوقه���م. ورواد البار هم مم���ن ليحبون اخلو�ص  
يف حديث  ال�سيا�سة، بينما عدنان متبجح و�سريع ال�ست�ساطة 

والمتعا�ص. اخرا، يتحداه احد ال�سكارى:
على اية حال، من انت؟

م���ن نح���ن؟  ت�س���يق عين���اه وب���دى كانه على و�س���ك ان ي�س���رع 
بخط���اب. ث���م  يرميه بنظرة احتق���ار وا�س���تهزاء  متحول عنه، 

قائا �ست�سمع منا عما  قريب جدا .
وعدنان هو الذي ياتي فيما بعد  بنباأ  وفاة مدحت. يف ال�سرد 
ياتي هذا المر قبل ان  يعلم القارئ الحداث الفعلية  التي تقود 
لوفاة مدحت، من وجهة نظر مدحت يف الف�سل الخر. ونرى 
ال�سرة  اأنها معزولة الن يف باب ال�سيخ متاما.لنهم حتروا  
بغياب مدحت ليلة زفافه )فلم تخربهم  منرة بالطبع انه تركها 
وغادر  يف ال�ساعات القليلة حني اكت�سف  انها لي�ست  عذراء(، 
ويتخذ الو�س���ع بعدا اخرا  يف العنف الذي مهد لانقاب على 
عبد الكرمي قا�س���م وبعد النقاب واعدامه. من ناحية اخرى،   
ي�سار لاحداث ال�سيا�سية  تلميحا من خال منظور كرمي الذي 
يرى هذه الحداث  انها قوة �ساغطة ا�سافية  تفاقم عنده حالة 
ال�سعور بالقدر الو�سيك  الوقوع: تلك الظهرة، اذ �سقط املطر 
بعد اعان اعدام عبد الكرمي قا�سم،حت�س�ست حالة طعم غريب 
يف فمي  وقلت لنف�س���ي  عما قريب �ساكون ميتا.  وهو يتحدث 
عن ابويه  اللذين يتوقعان ال�س���واأ حتى قب���ل التاكد من وفاة 
مدح���ت. وعل���ى خ���اف عادته���م  املرح���ة يف الج���زاء الولية 
م���ن الرواية،  فانهم يق�س���ون معظم وقتهم داخ���ل الغرفة:  قد 
يكونون ادركوا.... انه مبح�ص امل�س���ادفة املميتة  ان م�س���ر 
مدحت وقدره مرهون بحالة  ال�سطرابات يف اخلارج. وياتي 
عدنان، م�سحوبا بح�س���ني، بخرب وفاة مدحت. وحني يراهما 
كرمي لول وهلة، كان الثنان جال�سني على امل�سطبة اخل�سبية 
يف الطابق الر�سي ينفثون دخان �سجائرهما  بقوة. وياحظ 
ان عدن���ان يرت���دي اخلاكي  ويبدو منفوخ���ا بالغرور، و كرمي  
ممتع�ص من طريقة  خماطبة امه لهما  بنغمة �س���وت خا�س���ع 
متذلل. ثانية هناك عن�س���ر كاريكاتري يف الت�سوير ال�ساخر  

لعدن���ان باعتب���اره عن�س���ر  م���ن امليلي�س���يا  ي�س���تمتع   مبوقع 
�س���لطته  القلق. ولكن ه���ذه هي اللحظة احلا�س���مة حني تتاكد 
ال�سرة اخلائفة من امل�سيبة بانها  قد وقعت، وب�سخرية كئيبة 
ان عدن���ان هو من يقدم ملنرة التاكيد الر�س���مي لوفاة زوجها، 
م���ع ان���ه يب���دو  مرتب���كا  وخجا جدا.  متا�س���ف خال���ة منرة، 
لكنن���ي اعتق���د انه مدحت.... ه���ذه بطاقة هويته ال�سخ�س���ية. 
اخذتها من املجموعة، ا�س���دقائي. فلقد وجدوها يف جيبه. انا 

متا�سف. اقدم تعازي احلارة.
ويف اجلزء املتعلق مبنرة يف الرواية )الف�سل التا�سع( نعلم 
ان فكرتها يف البداية  عن عدنان كانت ايجابية ا�سا�سا  ب�سبب 
حما�سه ون�ساطه   وحديثه عن ال�سيا�سة والفام  وا�سطحابها 
خارج البيت ب�س���يارته  للتف�س���ح ولكي يهرب���وا من جو البيت 
اخلانق يف بعقوبة. وكانت منرة  حري�س���ة ومت�سوقة ملعرفة 
�سبب خوف ابويه وفزعهم منه وتت�ساءل على نحو غر موؤكد 
ان كان ه���ذا ب�س���بب ارتباطه باحلزب ام غ�س���به اجلامح الذي 
يظهره احيانا. ويبدو انها يف مناأى  وماأمن من هذا الغ�س���ب 
وم���ن اي اعتداء جن�س���ي،  لنها �س���اذجة او بريئة وثملة بجو 

احلرية واحلداثة الذي  ين�سحه هو.
 وغالب���ا مايرى النقاد منره انها رم���ز  مدمر وحمطم للرباءة 
وللجمال، ف�سا عن كونها  اي�سا رمزا ي�سمل المة، او الثورة  
وقد خانتها  و�سوهتها الربجوازية اخلائفة )ممثلة بالخوين 

مدحت وكرمي يف الرواية(.
وتوح���ي بهذه الفك���رة على مايبدو وب�س���ورة جزئي���ة، بنية 
تعدد ال�س���وات يف الرواي���ة، والتي فيها مقط���ع واحد فقط، 
م���ع انه بال���غ الهمية، منطلق م���ن وجهة نظر من���رة. ولبد 
ان يكون ال�س���بب الرئي�سي وراء ذلك هو طريقة روؤية  كل من 
مدح���ت وك���رمي  ملنرة باعتباره���ا روؤية م�س���لطة من اخلارج 
ف�س���ا عن كونه���ا روؤية القرابة  احلميمي���ة، وميكن اعتبارها 
اي�س���ا زاوية �س���وء وجمال  خارج الزمان واملكان. ورغم ان 
كاهما و�س���عا امالهم���ا فيها ومل ي�س���تطيعوا حتقيقها – مما 
جعلها تفكر يف اوقات خمتلفة انهما و�س���يلتها للنجاة والبقاء 
- ومن ثم ب�س�سب انانيتهم  وجبنهم او عزلتهم التي فر�سوها 
عل���ى انف�س���هم)برجوازية خائف���ة حق���ا!(، تركوه���ا تته���اوى 
بق�سوة وب�سدة، وليدين التكريل فعل �سخ�سياته التي ركزت 
احامها على امراة. وحقا، فرواية امل�س���رات والوجاع ت�سع 
تركي���زا اك���رث عل���ى العاقات ب���ني  الرجل وبني امل���راأة وعلى 
احل���د الذي ميكنهما من جتاوز وتخط���ي العوائق واملخاوف 

اخلارجية.
واخلا�س���ية الكرث اثارة يف و�س���ف منرة هي الطريقة التي 
ي�س���ع بها املوؤل���ف  �س���ورة مزدوجة عنه���ا، موؤخ���را مقطعها 
اىل نهاي���ة الكت���اب، لذلك قد يجد  القارئ للحظة  ان ال�س���طور 
الفتتاحية لتن�س���جم مع  �سخ�س���يتها. يبدء ق�س���مها )الف�سل 

التا�سع(:
ن�س���ف  العجائ���ز  غرف���ة  يف  �س���ريري  عل���ى  كن���ت،  جال�س���ة 
م�س���طجعة، اق���راأ رواية. ب���دت ممتعة يف البداي���ة غر انني 
بدات افكر واعتقد ان الكاتب  ظل  طريقه حينما كلمتني. فهي 

لحتب روؤيتي م�ستغرقة  يف �سي هي لتفهمه.
وياح���ظ هنا ان  املفردات يف الن�ص اعاه متيزت بالفجائية 
واملباغ���ة.  من���رة تنتقد  �س���لوك امه���ا، ان مل تك���ن متعجرفة 
معه���ا:  كانت تدخن �س���يجارة طويلة ومت�س���ع كلماتها مثلما 
مت�س���غ علكا. لطمت وجهها مرتني براحة يدها. وكرهت هذه 
ال�سارة لنني لول مرة اراها تفعل ذلك. ويظل  هذا الت�سور 
ال�سلبي  عنها م�ستمرا اىل بقية الرواية عندما يخفق كرمي يف 
ال�س���تجابة حلبها  واحباطها، برغ���م حبه املعلن لها، ومدحت 
عاجز ان يقبل بحقيقة كونها غر عذراء عندما تزوجته  وانه 

اقل حتررا من التقاليد مما ظن �سابقا.
اذا كان عدن���ان رم���زا حلزب البع���ث- او يف القل متثيا له-، 
فيج���ب ان تكون منرة حقا مبعن���ى من املعاين  رمزا جمازيا 
عن العراق، ولكن لرنى كم ينفعنا هذا يف تف�سر �سخ�سايتهم، 
علينا تناول م�س���الة الغت�س���اب ببع�ص التف�س���يل. ان اجلزء 
املتعل���ق مبن���رة هو اح���د الج���زاء القليلة املكتوبة ب�س���مر 
ال�س���خ�ص الول املتكل���م، ث���م نلحظ  حت���ول وانتقال �س���ريع 
لل�س���رد ب�سيغة ال�س���خ�ص الثالث  يف و�سف الغت�ساب، على 
رغ���م  ان نظرتنا  الي���ه تظل كلية من خ���ال منظورها هي له.  
ولرمبا يكون هذا  هو ال�س���لوب املنا�س���ب الذي  يجعل منرة 
تفكر يف  طبيعة  املو�سوع املحرم  تفكرا دراميا، وهو المر 
الذي مل  تطلع  عليه  ابدا اي �سخ�ص بل مل ي�سعها العثور على  

و�سيلة اخرى  تخرب بها  من �سيتزوجها فيما بعد.

كاثرين كوبهام

رواية الرجع البعيد: امكانيات البقاء 
والتجديد

ترتبط  االحداث  يف حياة الشخصيات الرئيسية )الخيالية( عند 

فؤاد التكريل  يف رواية الرجع البعيد )1980( وكذلك يف روايته 

االخرية املرسات واالوجاع )1998(  ارتباطا خاصا - احيانا تلميحا 

واخرى تريحييا - باحداث معينة يف تاريييخ العراق الحديث. 

فمثييال تدور احداث  رواية الرجع البعيد يف العراق يف الفرتة 

مابن عامي 1962 و 1963 حيث االنقالب عى عبد الكريم قاسم 

الييذي نفذته  مجموعة  ضباط بعثين ونارصين وقومين. ويف 

مشهد رئييس للرواية يغتصب عدنان منرية: والنقاد مجمعون 

عييى ان منرية متثل وترمييز للعراق او حتى لثييورة 1958 التي 

اجهضييت واختطفت  يف عام 1963.1 غري انهم مل يتفقوا، يف 

االقييل يف ماهو مطبوع ومنشييور، اىل ميياذا ميثل  عدنان عى 

املسييتوى الرمزي، مع ان كثريا من القراء يرونه انه ميثل حزب 

البعث، وقد طلبت الرقابة العراقية من املؤلف حذف شخصية 

عدنان باعتبارها حشو زائد المربر له والتي اصبح الكتاب بسببها 

طويال )ولهذا طبع الكتاب يف بريوت بدال من بغداد.(
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ناطق خلوصي 

 لق���د ظ���ل اجلن����ص منطق���ة حمرم���ة يحظ���ر على 
ال�س���ارد العراقي دخولها اأو الإقرتاب منها �س���اأنه 
يف ذلك �س���اأن كت�ّ���اب املجتمع���ات املحافظة، وكان 
اخرتاق هذا احلظر ي�س���تلزم ج���راأة مل تتوافر اإل 
لدى ع���دد حمدود م���ن الكّتاب من الذي���ن غامروا 
بال�س���باحة �س���د التيار املحافظمع ما تتطلبه مثل 
هذه ال�سباحة حذر وجمازفة واحتمالت الوقوع 
يف دائ���رة الإته���ام باخل���روج على تعالي���م الدين 
والأخاق. ون�س���تطيع اأن ن�س���ر بهذا ال�سدد اإىل 
عدد من الروائيني البارزين، اإذ مل يرتدد ذوالنون 
اأيوب يف التعامل مع اجلن�ص ب�س���راحة مك�سوفة 
جت�س���دت ب�س���كل خا����ص يف الأجزاء الت���ي كتبها 
من �س���رته الذاتية ف�سا ً عن روايته التي تعرف 
باإ�س���م ” كوجكا “. اأما مهدي عي�س���ى ال�س���قر فقد 
لزم هاج�ص اجلن�ص اأعماله الروائية كلها. ويجد 
اجلن����ص ح�س���ورا ً وا�س���حة يف اأعم���ال حممود 
�س���عيد. وقب���ل اأك���رث من ن�س���ف ق���رن كت���ب فوؤاد 
التك���ريل ” العي���ون اخل�س���ر ” حت���ت تاأثر هذا 
الهاج�ص الذي تاأكد ح�س���وره يف ” الرجع البعيد 
” لتاأتي ” امل�سرات والأوجاع ” امتدادا ً ملا كتب 

يف هذا املجال ولكن ب�سكل اأكرث �سعة ً وعمقا ً.
 ه���ل ميكن و�س���ع ه���ذه الرواية يف خان���ة الأدب 
املك�س���وف؟رمبا يعك�ص مثل هذا الت�س���اوؤل روؤية 
تاأ�س�س���ت على الظن ب���اأن هاج�ص اجلن�ص يتغلغل 
يف الن�س���يج الروائي ويب�سط �سطوته على م�سار 

الرواية
ب�س���كل ع���ام ويطغى عل���ى حمتواها بهذا ال�س���كل 
اأو ذاك، وه���ي روؤي���ة يدعمها القول ب���اأن التكريل 
ا�س���رف يف الو�س���ف احل���ريف مليكانيكي���ة الفعل 
اجلن�س���ي، مم���ا �س���ك�ّل خروج���ا ً عل���ى املاأل���وف 
الدين���ي  ال���وازع  عل���ى  وجت���اوزا ً  الجتماع���ي 

وال���رادع الأخاقي، وهذه جميع���ا ً كوابح متليها 
طبيع���ة الواقع الجتماعي ال���ذي حتركت اأحداث 

الرواية �سمنه. 
تتج���اوز  متاأني���ة  مو�س���وعية  ق���راءة  اأن  غ���ر   
ق�س���رة الرواي���ة اخلارجية وت�س���عى للك�س���ف عن 
جوهره���ا الداخل���ي، جتعل م���ن التع�س���ف رميها 
مبث���ل هذا الإتهام. فما دام���ت الرواية تنتمي اإىل 
واق���ع معا�ص، وما دام هذا الواق���ع يحفل بنماذج 
ال�سخ�س���يات والأحداث التي ظهرت يف مفا�س���ل 
الرواي���ة، فه���ي اإذن انعكا����ص ملث���ل ه���ذا الواق���ع 
وتعب���ر عن���ه، ولبد م���ن قبوله���ا والتعامل معها 
وفق املعاير املعتمد للتعامل مع الواقع ب�س���دق. 
اإن ال�س���دق الواقعي هنا مينح الروائي احلق يف 

اأن يكون �سريحا ً.
 نل���ج الرواية م���ن مدخ���ل عنوانها فنجد م�س���افة 
من الت�س���اد احلاد تف�س���ل بني مدلول ” امل�سرات 
اللتان  املفردتان  ”، وهما  ” الأوجاع  ” ومدلول 
يت�سك�ّل منهما العنوان وقد و�سعهما التكريل يف 
ن�سق له دللته، حيث كان تقدمي مفردة ” امل�سرات 
” على مفردة ” الأوجاع ” مق�سودا ً على ما نرى. 
يقول التكريل يف ر�س���الة اأ�سار عليها حممود عبد 
الوه���اب يف كتابه ” ثريا الن����ص ” اإىل اأن اختيا 
ره للعن���وان ياأتي اأحيان���ا ً بعد عناء. ويف هذا ما 
يدلل عل���ى ان �س���ياغته لعنوان روايته بالن�س���ق 
الذي جاء به يف الرواية، مل ياأت اعتباطا ً. وحني 
نتج���اوز العن���وان ونتوغ���ل يف العمق ال�س���ردي 
نكت�س���ف اأن امل�س���رات هن���ا تتج�س���د يف اجلن����ص 
ب�س���كل خا����ص مبا ينط���وي عليه ه���ذا النمط من 
امل�س���رات م���ن اأنية ووقتي���ة وغريزية ل تخ�س���ع 
ل�س���لطان العقل، �س���رعان ما ينته���ي مفعولها مثل 
وم�س���ة خاطفة. يف حني جتد الأوجاع جت�س���يدا 

ً له���ا يف الفواج���ع التي يقف امل���وت يف مقدمتها، 
وه���ي اأوجاع تخّلف و�س���ما ً عميق���ا ً يف الروح ل 
ميح���ى �س���ريعا ً ز اإن ه���ذا ال���رتادف امل�س���اد بني 
مفردتي العنوان ل ي�س���ي بطبيع���ة اخلامتة التي 
�س���توؤول غليه���ا الأح���داث ح�س���ب ن بل ويج�س���د 
فل�س���فة الروائي وموقفه من احلياة، وكاأنه يريد 
اأن يوح���ي ب���اأن الأوجاع هي خامتة كل م�س���رات 

احلياة.
 اإن توظي���ف اجلن����ص هن���ا ل ياأت���ي تعب���را ًع���ن 
اإث���ارة  اأو  العاطف���ة  مداعب���ة  يف  رغب���ة  حم����ص 
الغريزة اجلن�س���ية م���ع ان هذه الغري���زة هي من 
خ�سائ�ص الكائنات احلية ويف مقدمتها الإن�سان، 
وه���ي تعبر عن حاج���ة بايولوجية ل منا�ص من 
تلبيته���ا. لك���ن تاب���وات التزمت جتع���ل التعر�ص 
لهااأو الإ�س���ارة اإليها يف عداد املحرمات. ول ياأتي 
توظي���ف اجلن����ص يف ه���ذه الرواية مقحم���ا ً واإن 
ب���دا كذل���ك يف ظاه���ره اأحيانا ً ب�س���بب الإ�س���راف 
يف التف�س���يل.اإن اجلن�ص ي�سبح  معادل ً حلالت 
اخليب���ة والإحب���اط، اأو هروبا ً من واق���ع مر، اأو 
متنف�س���ا ً من اأزمة داخلية حادة. وقد يخيل للمرء 
ان اأغل���ب �سخ�س���يات الرواي���ة حمكوم���ة ب�س���بق 
�س���هواين يحكم �س���لوكها العام. غ���ر ان التوغل  
يف البنى النق�س���ية لهذه ال�سخ�س���يات والإحاطة 
بالظ���روف الت���ي حتكمها، يك�س���فان ع���ن ان هذه 
ال�سخ�س���يات حمكومة بدوافع غ���ر دافع الرغبة 
اجل�س���دية وحدها، واإن ه���ذه الدوافع تقف وراء 
لواذه���ا باجلن����ص كمعادل. فهي لي�س���ت حمكومة 
بالرغبة يف الإنغما�ص يف امللذات نا�سئة عن بطر 

اأو عن ترف مفرط.
  كانت املراأة وم�ساألة الإرتباط بها ج�سديا ً ت�سك�ّل 
ال�س���غل ال�س���اغل ل���� ” توفيق لم ” بط���ل الرواية 

وحمور اأحداثها الأ�سا�س���ي م���ن مرحلة مراهقته 
وامت���دادا ً اإىل العق���ود الت���ي تلته���ا، ثم و�س���ول ً 
اإىل مرحل���ة كهولته: �س���نوات طويل���ة ظل خالها 
يوا�س���ل �س���اته باحل�س���د الأنثوي يف اإندفاع من 
اأ�س���يب بحمى ال�سبق، عابرا ً على ج�سر و�سامته 
الآ�س���رة اإىل هذا العامل الأثر لديه، وهي و�سامة 
جاءت نتاج طفرة وراثية جعلته يختلف كليا ً عن 
ابناء عائلة عبداملوىل، ل�سيما الذكور منهم الذين 
كانوا يتمي���زون بوجوههم القردية واأج�س���ادهم 
امل�س���وهة، حتى ان ت�س���مية ” دربونة ال�س���وادي 
” اأطلقت على الزقاق الذي كانو يقيمون فيه يف 
مدين���ة خانق���ني. لقد احتفظ توفيق لم بح�س���ور 
طاغ ٍ على امتداد زمن الرواية وهي �سخ�سية ذات 
بناء نف�س���ي خا�ص �ساعدت عوامل ذاتية واأخرى 
مو�س���وعية على ت�س���ويهه. فهو �سحية الإ�سراف 
يف التعامل احلنون الذي اأ�سبغته اأمه عليه وظلت 
تفعل ذلك حتى وهو يف �سن الرجولة، ولعله كان 
يبح���ث من خ���ال اجلن����ص ع���ن متنف����ص لأزمته 
الداخلي���ة وعن معادل حلالة الإح�س���ا�ص باخليبة 
والإحباط بفعل الف�س���ل الذي لحق���ه على امتداد 
حيات���ه وبفعل عجزه عن الإجن���اب. ورمبا جعله 
اإح�سا�س���ه الأخري�س���رف يف ممار�س���ة اجلن����ص 
كفعل تعوي�س���ي لكي يقنع نف�سه برجولته.   وجد 
توفيق لم نف�س���ه داخل مرب���ع انثوي حافظ على 
دميومت���ه طوي���ا ً. كان ق���د تعّرف عل���ى” اآديل ” 
يف اإح���دى حفات عي���د املياد ث���م وجدها زوجة 
ً ل�س���ليم م���روان جلي�ص مائ���دة ال�س���راب والقمار 
الت���ي كان يجتمع مع �س���حابه حولها وما لبث اأن 
ارتبط معها بعاقة غر �س���رعية، رمبا كان �سببها 
ان اآديل التي كانت مبهورة بو�سامة توفيق كانت 
قد تزوجت من �س���ليم مروان على غر رغبة منها، 

وكاأنها اأرادت اأن تنتقم من نف�س���ها ومن �سليم معا 
ً بعاقته���ا مع توفي���ق، اأو رمبا وجدت يف توفيق 
م���ا يوفر لها حالة الإطمئن���ان التي مل جتدها لدى 
زوجها وق���د كانت تعلم باأنه مت���ورط بارتباطات 
م�س���بوهة قادت���ه اإىل امل���وت يف اآخ���ر املطاف ول 
يعل���م اأحد م�س���در الرثوة الكب���رة التي جتمعت 
لديه وهو ما يزال يف �س���ن ال�سباب. ولعلها كانت 
جت���د يف عاقتها مع توفي���ق معادل ً لإح�سا�س���ها 
الداخلي باخلوف على م�س���ر زوجها وم�ستقبل 
عاقته���ا مع���ه. اأم���ا ” كميلة ” الت���ي ظلت تاحقه 
حت���ى تزوجها ف���اإن رغبته���ا يف الإجن���اب )وهي 
رغبة م�س���روعة( كانت وراء هو�س���ها اجلن�س���ي. 
وكانت ” فتحية ” �س���حية واق���ع اجتماعي قا�ص 
ٍ اأمل���ى عليها اأن  تتزوج وهي يف �س���ن ال�ساد�س���ة 
ع�س���رة من �س���يخ يف ال�سبعني �س���بق له اأن تزوج 
اأرب���ع مرات وطل�ّ���ق مرتني. ولعله مل يك���ن قادرا ً 
على اأن يلبي رغبتها اجل�سدية ومبا جعلها تعاين 
م���ن اأزمة نف�س���ية رمبا كانت نا�س���ئة ع���ن اجلوع 
اجلن�س���ي، وه���ي اأزمة ظل���ت ترتاك���م يف الداخل 
حتى وجدت متنف�س���ا ً عن���د موت زوجها وتعرفها 
على توفيق. غر ان ال�سبب احلقيقي الذي قادها 
اإىل الإندف���اع نح���و توفي���ق يكم���ن يف خوفها من  
اأبن���اء زوجه���ا املتوف���ى الذي���ن ب���داأوا يحاولون 
ابتزازه���ا حت���ت �س���طوة التهدي���د، فوج���دت يف 
توفي���ق ماذا ً يوفر لها احلماية، وقد وقف تواإىل 
جانبها ومّد لها يد امل�ساعة، ورمبا منحته ج�سدها 

تعبرا ً عن العرفان باجلميل.
 اأم���ا عاقة غ�س���ان )اإبن ج���ار توفيق( اجل�س���دية 
بفتحية فق���د كانت تعبرا ً ع���ن رغبة يف الهروب 
م���ن واقع م���ر ل�س���يما اإن ح���ادث ه���روب اأّمه مع 
ع�س���يق ثري، حفر و�سما ً يف روحه وظل ياحقه 
نف�س���يا ً مثل اللعن���ة. وزاد ذلك تعقيدا ً م�س���اركته 
يف احل���رب ف���ازدادا الت�س���اقا ً به���ا بحث���ا ً معادل 
لإح�سا�س���ه باخليبة ةاإح�سا�سه باحلرمان من اأّمه 
ال���ذي كان ق���د حاول اأن يعو�س���ه مبظاهر �س���غفه 
ب�س���ندي زوجة اأبيه و” ن�س���اأ مفتون���ا ً بها كمثال 
امل���راأة والأم. ومث�ّل ا�ست�س���هاده فاجع���ة ً لفتحية 

وغ�سان معا ً، وهو ذروة اأوجاع الرواية.
 غ���ر اأن م���ن يتفح����ص الرواية باإمع���ان لبد من 
ان ينتب���ه اإىل اأن �سخ�س���ية ” اأن���وار” تنفرد بني 
ن�س���اء توفيق ب�سمات خا�س���ة، تتجلى يف طبيعة 
عاقتها بتوفيق مبا يجعلها منوذجا ً لل�سخ�س���ية 
ال�ستثنائية ومبا يقود اإىل الت�ساوؤل عن �سر هذه 
ال�س���تثنائية واملرتكز النف�س���ي اأو الجتماعي اأو 
الأخاقي الذي ت�س���تمد �سرورتها منه. فقد ظلت 
هذه العاقة غائمة، عائمة، تتاأرجح على ال�سطح، 
ومل تاأخذ بعدها احلقيقي كعاقة ج�سدية بخاف 
ما كان يحدث مع ن�ساء توفيق الأخريات. وكانت 
ق���د دخلت جم���رى الأح���داث  يف زم���ن متاأخرعن 

الزمن الذي دخلن فيه.
 وق���ع ب�س���ر توفي���ق عل���ى اأن���وار )وه���ي زوج���ة 
اأح���د اأبناء عمومته( حني ج���اءت من خانقني اإىل 
بغ���داد ب�س���حبة اأفراد عائلة عبد املوىل حل�س���ور 
زفاف اإبن���ة اأخيه جنية على قريبه ممتاز الامي. 
وحلظة وقع ب�س���ره عليها �س���عر بقوة غام�سة ن 
خفية، تدفعه نحوها وجتعله ين�سد اإليها غن�سدادا 
ً غريبا ً يختلف عن منط الإن�س���داد الذي �س���عر به 
اإزاء الأخري���ات حت���ى بدا كاأن �س���را ًم���ا يختبىء 

وراء ذلك. ورمبا �س���عرت هي اي�س���ا ً بقوة خفية 
مماثل���ة ت�س���دها غليه. لك���ن ان�س���داد اأحدهما اإىل 
الآخر كان من نوع خا�ص. فقد كان اأحدهما يبدو 
قريبا ً من الآخر اإىل حد الإلت�س���اق، غر اأنه يبدو 
بعيدا ً عنه يف الوقت نف�س���ه، وهو ما �س���ك�ّل اأحد 
اأ�سرار هذه العاقة وواحدة من �سور ا�ستثنائية 

اأنوار.
 ي�س���تهل توفي���ق و�س���فه العياين لأن���وار بقوله: 
اأو  وجهه���ا  ي�س���يء  اجلمي���ع،  ب���ني  ” لحظته���ا 
يكاد، بن�س���اعة ب�سرته وبيا�س���ه، وكانت عيناها 
ال�س���وداوان طويلتني ذات اأ�س���رار عميفة. راأيتها 
ع���دة مرات خال جميئهم اإلينا ” )�ص 132(. و” 
كانت يف الع�س���رين من عمرها، جبلية، �س���احرة، 
اإىل  ذهابن���ا  يف  راأيته���ا  ث���م  اجل�س���د..  ناه�س���ة 
املطار. كانت �س���فتاها قو�س���ني حادي���ن ممتلئتني 
حمراوي���ن. كلمتها ف�س���حرتني لكنتها وحركاتها، 
وراأيت حاجبيها الدقيقني يتحركان عند احلديث 
ح���ركات مث���رة مل اأرله���ا مثيا ً. وكان���ت، حتدق 
يف عين���ّي كاأنه���ا تن���وي اإذابت���ي ” )����ص 133(. 
وم���ن ه���ذا املدخ���ل الو�س���في يب���داأ بن���اء عاق���ة 
�ست�س���غل حي�ّ���زا ً ل ي�س���تهان به من زم���ن الرواية 
واأحدتثها. لقد انطلقت �س���رارة رغبة متبادلة من 
حلظة التقاء الب�س���ر الذاهل بالوجه الآ�سر: رغبة 
ب���دت متم���ردة يف ظاهره���ا، لكنه���ا ظلت اأ�س���رة 
كواب���ح داخلية وخارجية قيدته���ا وجعلتها تدور 
يف ف���راغ امل�س���تحيل، مم���ا ق���اد اإىل تعقيد اخلط 
الروائي الذي متحور حول هاتني ال�سخ�سيتني. 
لق���د تابع ب�س���ر توفيق اأنوار من م���كان على اآخر 
�س���واء كان���ت يف بي���ت اأخي���ه اأم وه���ي تنتقل من 
دار اإىل اأخرىم���ن دور العائل���ة املتج���اورة، اإىل 
اأن قادتهم���ا امل�س���ادفة لأن يلتقيا على ال�س���ّام، اأو 
لعلها م�س���ادفة ا�سطنعها هو ” كانت تنزل حاملة 
يع�ص ال�سرا�سف وكنت اأ�سعد لغاية خفية. وقفت 
اأمامه���ا. نظ���رت اإيّل بتل���ك العين���ني ال�س���وداوين 
وجهه���ا،  عل���ى  والده�س���ة  بالأ�س���رار،  املليئت���ني 
وكان���ت �س���فتاها حمراوي���ن ورديتني. ابت�س���مت 

بخف���ة ” ان���ت توفيق؟ ” ويك�س���ف هذا الت�س���اوؤل 
ع���ن عمق لهفتها يف التعرف عليه. فلعلها كانت قد 
�سمعت عنه من ن�س���وة العائلة وهن يتحدثن عنه 
وعن و�سامته واختافه الكلي وال�ساذ ن عن ابناء 
عمومته الآخرين، فا�ستفز ذلك ف�سولها، واإذ راأت 
وجههال���ذي بهره���ا من���ذ الوهل���ة الأوىل، تعرفت 
علي���ه دون عناء. ومل يتورع ه���و يف حلظات ذلك 
اللق���اء الذي يح���دث بينهما للم���رة الأوىل، من اأن 
يت�س���رف بطي�ص ل ينا�س���ب رجا ً يف مثل �س���نه 
ومرك���زه الحتماع���ي، ل�س���يما ان���ه كان مقرتن���ا ً 
بكميلة اآنذاك. لقد باغتها بالندفاع  نحوها وهي 
تبت�سم وقب�ّلها من �س���فتيها وخيل اإليه ان �سفتيها 
فيهما حاوة روحية ” ابتعدت عني بعد حلظات، 
وكان���ت ما ت���زال مغم�س���ة العينني، ث���م فتحتهما 
فا�س���تنار وجهها ” )�ص 135(. ورمب���ا فاجاأه اأن 
ل ياأتي رد فعلها �سلبيا ً اأو اأن ل تكون غا�سبة من 
ت�س���رفه. فقد راآها تلق ما بني ذراعيها وتقّبله من 
�س���فتيه هي اأي�س���ا ً. لقد كان عل���ى وهم حني ذهب 
ب���ه الظ���ن اإىل ان اأح���دا ً مل يره وانه �س���يكون يف 
ماأمن من م�سكلةٍ  ما ب�سبب ت�سرفه الطائ�ص وردة 
فع���ل اأن���وار التي مل تكن اقل طي�س���ا ً. فالبيت كان 
يع���ج بالن�س���وة اآنذاك وكن يف حال���ة حركة دائبة 
ولب���د من ان ف�س���ول عيونهن ق���د اقتن�ص حلظة 
لقاء �س���فاههما وقد اأدرك هو ذلك حني لحظ ان ” 
ال�سكوك تطل من النظرات ” )�ص 115(، لكنه مل 
يب���دِ  اإهتماما  يذكر. لقد كان ذلك يف الواقع وراء 
ما اأ�س���ابه من متاعب كاد يفقد حياته فيها، عندما 
ذهب للعمل يف خانقني بعد ف�سله من وظيفته يف 
بغداد. وكان وا�سحا ً ان ما حدث بلغ �سمع ممتاز 
الام���ي املحام���ي الذي ا�س���بح قائمقام���ا للمدينة 
وم�سوؤول ال�سعبة احلزبية فيها، والذي رمبا كام 
على عاق���ة خفية باأن���وار اأو لعله كان يتح�س����ص 
م���ن اأن تن�س���اأ عاقة ما ب���ني توفي���ق واأنوارلذلك 
�س���عى لاإيقاع به بهدف التخل�ص من���ه اأو اإبعاده 
ع���ن املدينة، ف�س���ا ً على ان توفيق كان قد ف�س���ل 
من وظيفته يف بغداد ب�س���بب خافه مع م�س���وؤول 

الدائرة احلزبي.
 ه���ل نق���ول ان ت�س���رف اأن���وار يرج���ع اىل كونها 
وج���دت يف توفي���ق مع���ادل تعوي�س���يا   لزوجها 
كا�س���ب بره���ان الدين؟ رمبا. فكا�س���ب هذا كان قد 
ا�س���تحوذ عليه���ا بطريقة لعله���ا اأ�س���عرتها باأهانة 
وباأنها بيعت مثل �س���لعة بائرة. فقد اأر�سى اأهلها 
الفق���راء امل�س���ردين مباله وجاء بها عل���ى دربونة 
ال�س���وادي  فاأث���ار الإ�س���طراب يف نفو�ص الرجال 
هن���اك، ف���كان اأن راأت يف توفي���ق فيم���ا بع���د م���ا 
يعو�س���ها ع���ن خ�س���ارتها الروحي���ة، ته���رب اإليه 
يف حلظ���ات �س���عفها الإن�س���اين من خ���ال احللم 
بالاممكن )وهو التوا�س���ل اجل�سدي هنا(، لكنها 
ما تلبث اأن تعود اإىل نف�س���ها ووافعها حني تخرج 
م���ن ذلك احللم. وهكذا ظل هذا املعادل يتحرك يف 
ح���دود الرغبة املكتومة، العاج���زة عن اأن تتحول 

اإىل فعل.
 لق���د مت���ادى توفي���ق يف ماحق���ة اأنوار كث���را ً، 
ولكن ب�س���مت بادىء الأمر، �سواء خال زياراته 
املتكررة اإىل خانقني اأم من خال زيارتها هي اإىل 
بغ���داد. فعل ذلك م�س���كونا ً بتل���ك الرغبة املكتومة 
يف ال�س���در هي الأخ���رى دون اأن يج���روؤ على اأن 
يدعه���ا تخ���رج اإىل العل���ن. وكان���ت اأن���وار تب���دو 
كاأنها ت�سجعه من خال ت�سرفاتها اأو انها حتاول 
اإغراءه. فمن فرط اإعجابها به اأ�س���مت ابنها البكر 
توفيق���ا ً، اإعت���زازا ً به وباإ�س���مه. وكانت تخ�س���ه 
بنظ���رات ت�س���تفزه عاطفي���ا ً، اأو تختل����ص النظ���ر 
اإلي���ه وهي تاعب ابنها ال�س���غر ” اأح�ص توفيق 
ان اأن���وار ل تري���د اأن يراها اأحد من احلا�س���رين 
تتطل���ع اإليه، وانها مل تكن قادرة على منع نف�س���ها 
من ذلك. كانت حتمل توفيق ال�سغر بني ذراعيها 
وترفع���ه لتقبله وهي تختل�ص نظرة طويلة اإليه ” 
)����ص 232(. واأبدت ما يوم���ىء اأىل اهتمامها به 
وه���ي تقوم بواجب ال�س���يافة وتق���دمي الطعام ” 
كانت حتمل ال�س���حن الكب���ر الأول وهي ترتدي 
ف�ستانا  اأحمر مزرك�سا ً وقد تهدل �سعرها الأ�سود 
بكثافة فوق كتفيها وحول وجهها امل�سرق. وكانت 
بهيئته���ا، جمموعة من الألوان املرتاق�س���ة تتقدم 
فتن�س���ر احلبور والفرح حولها. و�سعت ال�سحن 
ثم راحت ت�س���لم علين���ا فردا ً فردا ً معت���ذرة ً باأنها 
كانت م�س���غولة يف تهيئ���ة الطعام فلم ت�س���نح لها 
الفر�س���ة للح�س���ور للرتحي���ب اجل�س���دي بينهما 
توفرت يف ثاث منا�سبات كانت الأوىل يف الليلة 
التي ات�سل فيها كا�سب هاتفيا ً من بغداد بتوفيق 
ال���ذي كان يف خانقني واخ���ربه باأنه موقوف يف 
مركز �س���رطة البتاوين اإثر �س���جار حدث يف اأحد 
املاه���ي، وطلب منه اأن يذه���ب اإىل اأنوار وياأخذ 
منه���ا مبلغ���ا ً م���ن امل���ال ويذه���ب ب���ه غلي���ه بهدف 
اإطاق �س���راحه. لقد وجد اأن���وار يف انتظاره بعد 
اأن كان ق���د هاتفها واأخربها مب���ا يطلبه زوجها ” 
وقف يطرق الباب الكبر، ملح �سبحا ً يف النافذة، 
يتوق���ف قلي���ا ً ث���م ينفت���ح ب���اب ال���دار الداخلية 
وتخرج اأنوار �س���ائرة بعجل���ة نحو باب احلديقة 
نح���وه ” )�ص 244(.وكان قد لحظ �س���يارة غر 
غريبة عنه ت�س���رع يف البتعاد عن البيت، وكانت 
تل���ك �س���يارة ممت���از الام���ي با�س���ك اإذ رمبا كان 

◄

 المسرات واألوجاع: بين هاجس 
الشــخصية  ونمــوذج  الجنــس 

االستثنائية

تتوافر رواية ” املرسات واألوجاع ” عى 

خصوصيتها النوعية وعى إشكاليتها يف 

آن واحد، يف  تداخل يرجع سييببه إىل 

طبيعة الثيات التي تتناولها والحساسية 

الخاصيية التييي ينطوي عليهييا التعرض 

ملثل هييذه الثيات التييي يقف الجنس 

يف املقدمة منها.
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لـــــــــؤي عـــــبـــــد اإللـــــــه   كان يختل���ي باأن���وار عندم���ا هاتفه���ا توفيق )وقد 
لحظن���ا ان ممت���از كان مياطل يف م�س���األة اإطاق 
�سراح كا�س���ب(. حني فتحت اأنوار الباب، مل تعط 
توفيق النق���ود وهو يف اخلارج واإمنا طلبت منه 
اأن يدخ���ل حلظة، ففعل وعملت يده���ا بقفل الباب 
ثم �س���حبته ” كان ال�سوء خافتا ً حولهما ووجهها 
الب����ص يتباي���ن ل���ه حماط���ا ً بخ�س���ات ال�س���عر 
الأ�س���ود. وقف حذاء جدار قرب ال�سباك، ل ي�سله 
نور ال�س���ارع وتنره ال�س���ماء وجنومها ” )ويف 
هذا الو�س���ف للمكان م���ا يدلل على فر�س���ة اللقاء 
اجل�س���دي بينهم���ا(. وكان ” وجهه���ا اأمامه، على 
مبع���دة ن�س���ف مرت اأو اأق���ل، وماحمه���ا وعيناها 
خا�س���ة، مغ�س���اة بهال���ة �س���حرية، وكان �س���وتها 
ورائحته���ا تثرانه رغم اأنفه ” )����ص 245(. وما 
لب���ث اأن اأح�ص بيديه���ا احلارتني مت�س���كان بيديه 
وت�س���غطان عليهما ب�س���دة، راأى، باإبهام، وجهها 
منفتحا  مبا ي�سبه ابت�س���امة �سعيدة، وخيل اإليه، 
باإبهام اأكرب، ان حاجبها يتحرك حركته ال�سحرية 
�س���حبها   . غريب���ا ً فرح���ا ً  ت�س���عان  عينيه���ا  وان 
توفي���ق اإليه واأحاطها بذراعيه ثم تناول �س���فتيها 
املكتنزتني بني �س���فتيه فقبلهما ب�س���غف وتعط�ص 
الرغب���ة  تنام���ي  حلظ���ات  ويف   .)245 ” )����ص 
املتبادل���ة، �س���عر بهاج����ص غام�ص )ورمب���ا كانت 
ت�س���عر بهاج�ص مماثل تلك اللحظ���ة(، فتوقفا عند 
هذا احلد ” ثم فكت نف�س���ها عنه ودفعته بدلل يف 
�س���دره ” )�ص 245(. اأما املرة الثانية فقد حدثت 
خ���ال الأيام الت���ي كان توفيق يق�س���ي فيها فرتة 
نقاهته يف بيت كا�س���ب بع���د اأن تعر�ص للتعذيب 
يف مقر ال�سعبة احلزبية يف خانقني، وكان مزمعا 
ً عل���ى ال�س���فر اإىل بغ���داد. ” جاءت���ه اأن���وار، قب���ل 
�سفره، اإىل الغرفة التي اأعدوها له. ل يدري كيف 
ج���روؤت على ذلك. فتحت الباب بعجلة واأ�س���رعت 
لتجل�ص عل���ى حافة الفرا�ص امللق���ى على الأر�ص. 
كانت يف ف�س���تانها ال�سماوي الذي يذكره جيدا ً ” 
)�ص 252(، وكانت متزينة مبا يوحي باأنها كانت 
راغب���ة فيه: جميئه���ا اإىل الغرفة وهم���ا لوحدهما 
يف البيت وزينتها والثوب الذي يذك�ّره مبنا�سبة 
�س���ابقة ” احت�سنها فو�س���عت راأ�سها على كتفه ” 

وانتهى الأمر بينهما عند هذا احلد.
 وكان���ت امل���رة الثالثة عندما ذه���ب اإىل بيت اأخيه 
عب���د الباري يف بغداد ليطل���ب منه نقودا ً كان يف 
حاج���ة اإليه���ا. واإذ مل يجد اأخ���اه يف البيت، خرج 
م���ع ا فالتقي���ا باأن���وار وقد خرجت م���ن بيت اأخيه 
)ولعلها تعمدت اخلروج بعد اأن �س���نعت �س���وته( 
قا�س���دة ً امل�س���تمل املج���اور ال���ذي ا�س���تاأجره لها 
زوجه���ا بعد اأن كانت قد و�س���عت مغادرة خانقني 
�س���رطا  لعودته���ا اإىل البي���ت بع���د خ�س���امها م���ع 
كا�سب. دعتهما اإىل امل�ستمل، وما لبث اإبن اأحيه اأن 
غادر ت���اركا ً اإياهما لوحدهما مبعية طفلها. يقول 
توفيق ” كنت مملوكا ً برغبة طائ�س���ة يف �س���مها 
اإىل �سدري وتقبيلها ” ” �ص 33. ومل يخف عنها 
تلك الرغبة الطائ�س���ة فاأخذتها على حممل اجلد ” 
�سكنت هنيهة تفكر، ثم اأعطت طفلها لعبة وتركته 
يف م���كان اأمني عل���ى الأريكة و�س���ارت اأمامي اأىل 
الب���اب اخلارج���ي فتبعته���ا. وهن���اك يف املج���از 
ال�س���غر، ارتكنت على احلائ���ط وفتحت ذراعيها 
مرجتفة احلواجب … كانت ترجتف قليا  وهي 
تل�سق ج�سدها بج�سدي وحت�ص بتوتري ال�سديد 
وباندفاع���ي نحوها ” )����ص 338( وتوقف الأمر 

عند حدود القبلة املتبادلة هذه املرة اأي�سا.
 ما ال���ذي جعلهما يتوقفان عند تلكم احلدود التي 
توقف���ا عنده���ا؟، ومل يتماديا اأكرث م���ن ذلك ودون 

اأن ي�س���تثمرا )وعل���ى وج���ه اخل�س���و�ص توفي���ق 
امل�سكون بال�س���بق( الفر�ص التي اأتيحت لهما يف 

املرات الثاث؟
 لق���د كانت هناك، على ما نرى، م�س���ّدات نف�س���ية 
واأخاقي���ة �� رمبا م���ن خارج منطق���ة الوعي �� اإىل 
جانب م�ستجدات اآنية، حت�سر يف اللحظات التي 
تتوه���ج فيه���ا الرغب���ة املتبادلة فتكب���ح جماحهما 
وتقف يف طريق مت���ادي هذه الرغبة. فمنذ مطلع 
عاق���ة توفيق لأن���وار وهو يبدي �س���كوكه يف اأن 
تتطور عاقته بها اإىل احلد الذي تطورت فيه مع 
كميلة واآديل وفتحية. فهو يقول، اأو يدعي ذلك يف 
الواق���ع: ” مل يخطر يل عدا الإعجاببها اأي خاطر 
�س���يء، فهي اآخر الأمر، فرد من اأفراد العائلة …. 
وكان الإعجاب من بعيد مفرو�س���ا ً علّي ي�سرامة 
مماث���ل  اإح�س���ا�ص  كان  ورمب���ا   .)133 )����ص   ”
ي�س���اورها ه���ي اأي�س���ا. يف مرة خلوتهم���ا الأوىل 
” خ�سي وهو يف ذروة هياجه اجلن�سي، من اأن 
يزعج اأنوار امل�ستكينة اإليه، مبا ت�سعر من هياجه 
اجلن�س���ي، وكان���ا يف الفردو����ص املح���ّرم عليهما، 
يدركان بح�س���رة مدى ال�سعادة التي يخ�سرانها ” 
)����ص 245(. ورمبا �س���اور توفي���ق يف تلك املرة 
اإح�س���ا�ص بالندم منعه من اأن يتم���ادى مع اأنوار. 
فق���د كان ي�س���عر يف ق���رارة نف�س���ه انه���ا وزوجها 
�س���احبا ف�س���ل عليه فقد �س���اعداه يف جميئه اإىل 
خانق���ني ووفرا له عم���ا ً ومكانا ً ي���اأوي اإليه وقد 
يك���ون من باب نكران اجلميل اأن يخون قريبه مع 
زوجت���ه. واإىل جانب ذلك فاإن���ه كان يف تلك الليلة 
على و�سك اأن يقدم خدمة اإىل كا�سب ورمبا مل يكن 
لراغبا ً يف اأن ت�س���عر اأنوار انه يريد اأن يتقا�س���ى 
من ج�سدها ثمن هذه اخلدمة �سلفا ً. ويف اخللوة 
الثانية كان ب�س���عر باأنه غريق ف�سل اأنوار وف�سل 
زوجها، فقد اأنقذا حياته من املوت ووفرا له عاجا  
وم���اذا. واإىل جانب ذلك ف���اإن اأنوار اأثارت حزنه 
ح���ني اأخربته بنباأ وف���اة زوجته ال�س���ابقة كميلة، 
اأو لعله���ا تعمدت اأن تفعل ذل���ك يف تلكم اللحظات 
لتغلق الباب م�سبقا يف وجه اأي متاد ٍ من رغبتهما 

امل�س���رتكة. اأما يف اخللوة الثالثة بينهما فقد كان 
حمبطا ً وواقعا ً حتت وطاأة احلاجة اإىل املال وقد 
اأعطته مبلغا ً كبرا ً منها قبل اأن يف�سح عن رغبته 
يف احت�س���انها، لذل���ك مل يجد ما ي�س���جعه على اأن 
يتم���ادى اأك���رث م���ن ذل���ك. ويف تل���ك املرة اي�س���ا ً 
تظاه���رت اأنوار انه مري�س���ة وان زوجها مري�ص 
ه���و الآخر بهدف اإخافته. ورمب���ا اأراد توفيق يف 
امل���رات الثاًث اأن يوحي باأنه �س���احب قيم وُمثل 

يحرتمها على الرغم من هو�سه اجلن�سي.
 لقد ب���دت العاقة بني توفيق واأنوار ا�س���تثنائية 
ب�س���كل وا�س���ح، وه���ي ا�س���تثنائية م�س���تمدة من 
ا�ستثنائية �سخ�س���ية اأنوار نف�سها ب�سكل خا�ص. 
فق���د كانت تعاين من �س���راع حمت���دم يف داخلها: 
�س���راع ب���ني اأن ت�س���تجيب لرغبته���ا يف توفي���ق 
فتخ�س���ر نف�سها، وبني اأت تكبح جماح تلك الرغبة 
فتنت�س���ر لنف�سه وتخ�س���ر توفيق، وكانت تدو�ص 
عل���ى عاطفتها وتنح���از اإىل اخليار الث���اين. انها 
ت�س���عر بعم���ق رغب���ة توفي���ق فيه���ا ” اأن���ت تت���اأمل 
ب�س���ببي. اأن���ا اأعرف ذلك واأنت عزي���ز علّي ” )�ص 
252(. ويف طبيع���ة �سخ�س���ية اأن���وار نف�س���ها ما 
كان يدف���ع توفي���ق اإىل عدم التم���ادي يف حماولة 
اإغوائه���ا ” مل اأ�س���تطع التح���دث م���ع اأن���وار على 
انفراد، و�س���حرين فيها ه���ذا اله���دوء وتلك الثقة 
بالنف�ص. كانت قليلة الكام، فلغتها العربية ثقيلة 
بع�ص ال�س���يء عليها، ولكنها مع ذل���ك كانت تعب�ّر 
ع���ن نف�س���ها بدقة رغ���م الب���طء يف ال���كام. كانت 
متعلم���ة تعليما ً ب�س���يطا ً لكن ذكاءه���ا واعتدادها 
منحاها �سخ�سية ذات ح�س���ور تفر�ص الحرتام 
” )�ص 151(. وكان يف اإح�سا�سها هي انها زوجة 
واأم م���ا يجعلها تكبح جم���اح عاطفتها يف اللحظة 
املنا�سبة ” اأنا اإمراأة متزوجة ياتوفيق واأنت تريد 
اأن تن�س���ى ذلك ” )�ص 220(. وقد ذهبت اأبعد من 
ذلك حني قالت له ب�س���كل �سريح ” ل تطلب الكثر 
من���ي ياتوفيق. فاأن���ا ز اأنا ل اأ�س���تطيع ردك، واأنا 
زوج���ة واأم، ول اأحب كل �س���يء ت�س���تهيه نف�س���ي 
ونف�س���ك. اأ�س���فق عل���ّي ” )����ص 338(. وبالت���ايل 

فاإن ال�س���راع يف داخلها كان حم�س���وما ً ل�س���الح 
احتفاظه���ا بعاقة مع توفيق ل تخ���رج عن عاقة 
ات�س���ال روحي. وهي مل ترتدد يف الك�سف اأمامه 
عن معاناتها التي رمبا كان هو �س���ببا ً يف بع�سها 
بفعل ت�سرفه الطائ�ص يف اأول لقاء بينهما يف بيت 
اأخي���ه ” راأيت الك���وارث خال الأ�س���هر الأخرة، 
وراأي���ت �س���قاء ً مل اأره من قبل، وعقوق���ا ً وخيانة 
وق�سوة وف�س���ادا ً ” )�ص 336(، وهي جت�سد هنا 
م���ا كان يحيط بها يف الو�س���ط ال���ذي تهي�ص فيه. 
اإن مما يثر الده�س���ة ان توفيق امل�سكون بال�سبق 
والراغب باأنوار باإحلاح، يتحول اإىل م�س���لح، اإذ 
جن���ده يوجه لها الن�س���ح ويدعوه���ا لأن تقاوم ” 
ل ت�سيعي نف�س���ك هكذا وت�ست�سلمي ب�سرعة. لقد 
قاوم���ت ب�س���جاعة وا�س���رار، واأن���ا اأع���رف كل ما 
حدث. يجب اأن تفخري بنف�س���ك، اأقولها خمل�س���ا 

ً لقد ك�سبت املعركة ” )�ص 337(.
 اأما ال�س���راع داخل توفيق فيكاد يكون حم�سوما  
ل�س���الح رغبت���ه الآنية التي كانت تب���دو له  ” مثل 
طي���ف ملون ل ين���ال ” رغ���م انه يعلم با�س���تحالة 
حتقق تلك الرغبة، لذلك ب���دا قلقا، يحكم التذبذب 
ت�س���رفه معه���ا. فهو يف�س���ح عن رغبت���ه فيها علنا 
ً ت���ارة ً ويب���دو يف موق���ف الوج���ل، امل���رتدد تارة 
ً اأخ���رى، اأوي�س���تحيل اإىل نا�س���ح حري����ص عل���ى 
كرامته���ا. ورمب���ا �س���دمه اأن تكون اأنوار ع�س���ية 
عليه بخاف الن�ساء الثاث الأخريات الاتي كان 
يف ه�سا�سة �سخ�سياتهن ما يجعلهن ي�ست�سلمن له 
بي�س���ر. نراه يعرتف بعد اأن توطدت العاقة بينه 
وبني اأنوار وزوجها انه ” مل يرد اأن يفيد من هذا 
التق���ارب بينهم���ا لكي يغوي امل���راأة اجلميلة التي 
يفت���نت بها، وج���د فيها ب���راءة و�س���رفا ً وحبا ً من 
ن���وع خا�ص، كاأنها كانت امراأة من خارج عامله، ل 
تتقيد بتقاليد ول يهمها غر اأن خمل�سة ملن حتب، 
معط���اء با حدود ” )�ص 248(. و” كانت رغبتي 
يف اأن���وار كاإمراأة، ما تزال م�س���تعلة يف اأعماقي، 
واأعزه���ا  اأحرتمه���ا  نف�س���ه،  الوق���ت  يف  وكن���ت 
ك�س���ديقة جميلة ” )����ص 190(. وهو ل ينكر انه 
كان يت�س���هاها ولكن يف خياله فقط ” فقد تركزت 
اأه���واوؤه وخيالت���ه يف تل���ك امل���راأة املحرمة عليه 
” )�ص 240(. وانبثقت �س���ورة اأنوار يف ذهنه 
مثل ال�س���م�ص، كم بدت �س���هية بج�س���دها املمتلىء 
وه���ي يف حركاتها واإيناءاته���ا. حتاول اأن تخفي 
فتك�س���ف، انها مهتمة به اأكرث من كل الب�سر، لكنها 
حمرمة عليه، ول يج���ب اأن تقوده اخليالت على 
عتب���ة احلماقات ” )�ص 235(. ويف اللقاء الثالث 
بينهم���ا �س���عروهو يقب�ّله���ا ان ذل���ك اللق���اء كان ” 
ات�س���ال  روحيا اأكرث منه بني ج�س���دين” )218(. 
غ���ر ان���ه م���ا يلب���ث اأن يك�س���ف ع���ن وج���ه اآخ���ر 
مغاير، يف�س���ح فيه عن حقيقة  م�ساعره الداخلية 
نحوه���ا. فه���و يعرّبعن ندمه لأنه اأ�س���اع فر�س���ة 
اللقاء اجل�س���دي باأنوار يف خلوتهما الثانية اإذ ” 
تبادر اإىل ذهنه انه اأ�س���اع فر�سة ذهبية لن ت�سنح 
م���رة اأخ���رى ” )253(. وتبل���غ حقيق���ة م�س���اعره 
نحوها ذروتها يف اآخر لقاء بينهما ” كنت ب�سوق 
لأن���وار، لوجوده���ا النث���وي اخلج���ول وملامح 
ال�س���هوة اخلفية يف وجهها اجلميل، ولعل حديثا  
�س���ريحا  حميما  يفرج عن بع�ص همومي ” )�ص 
413(.ويف اآخ���ر حوار طويل بينهما، اعرتف لها 
انه ع�س���قها واأو�س���ك اأن يفق���د عقله ب�س���ببها وقد 
�سدته وطلبت منه اأن يرتكها و�ساأنها، وقد �سدمه 
موقفه���ا مم���ا دفع���ه اإىل اأن يلق���ي على م�س���امعها 
اطروح���ة فل�س���فية يف احلياة وامل���وت يف موقف 

ج�ّسد ذروة انهياره النف�سي.

تطّلب و�س���ول ن�س���خة من رواية “الرْجع البعيد” 
اإىل الغ���رب اجلزائ���ري م���رور اأك���رث من ع���ام على 
اآن���ذاك يف  �س���دورها يف ب���روت. كن���ت اأعي����ص 
وه���ران، حيث بداأت جالي���ة عراقية تتكاثر مع بدء 
حملة العتقالت واملطاردات �س���د الي�س���اريني يف 
الع���راق. كذلك ح�س���ل البع�ص منه���م على وظائف 
يف م���دن قريب���ة من وه���ران مثل �س���يدي بلعبا�ص 
وتلم�س���ان وعني تيمو�س���نت. وتدريجيا اأ�سبحت 

هذه املدن نقاط التقائنا يف عطل نهاية الأ�سبوع.

حينم���ا و�س���ل دوري اأخ���را لق���راءة الرواية كان 
اللغ���ط قد بداأ بني الأ�س���دقاء حوله���ا. كاأنها جاءت 
لتوق���ظ ذل���ك اخلي���ط ال���ذي �س���عف فيم���ا بينه���م 
ب�س���بب اخلافات ال�سيا�س���ية اأو البع���د عن الوطن 
او الياأ����ص. هل ا�س���ميه خي���ط النتم���اء اإىل املنبع 
الواحد؟ واأمام ال�سحر الذي اأحدثته الرواية فيهم، 
كان باإم���كاين التع���رف اإىل �سخ�س���ياتها بنرباتها 
املختلف���ة، بهرجه���ا واأفراحها واأتراحه���ا املتقلبة. 
ه���ل اأ�س���تطيع اعتب���ار حالة اجل���ذل التي اأ�س���ابت 
ال�س���دقاء اآنذاك ناجمة عن ذلك الك�س���ف الغام�ص 
للوح���دة التي تربط بع�س���هم ببع�ص، يف بلد ظلت 
النتماءات ال�سيا�س���ية والآيديولوجية تطغى فيه 

على النتماء اإىل الوطن؟
منذ ال�سفحات الأوىل ت�سرب ذلك الك�سر ال�ساحر 
يف عروق���ي باثا ثمالة غريبة. اأنا اأقراأ عما عراقيا 
مل ي�س���بقه مثي���ل: هن���ا تتج���اور لغت���ان خمتلفتان 
لكنهم���ا متكاملت���ان: لغة الو�س���ف املكثفة اململوءة 
بالإيح���اءات، ولغ���ة احل���وار املكتوب���ة بالعامي���ة 
العراقي���ة. لكن ه���ذا احلوار يدخل كعن�س���ر حمدد 
ملام���ح ال�سخ�س���ية يندمج �س���من اأ�س���اليب اأخرى 
ي�س���تخدمها التك���ريل يف روايته ابتداء باأ�س���لوب 
تي���ار الوعي وم���رورا باأ�س���اليب كتاب���ة اليوميات 

واملونولوج الداخلي وغرها.

اكت�سفت يف تلك الرواية لأول مرة �سعرية العامية 
البغدادي���ة وك���م ه���ي حممل���ة ب�س���فرات تعبر عن 
ال���روح اجلماعي���ة نف�س���ها، وكم هي حممل���ة بذلك 
الزخ���م من طبق���ات ل �س���عورية تع���ود اإىل تاريخ 
العي����ص والتعاي����ص  تعاقب���ت يف  كث���رة  اأجي���ال 
بنف�ص املدينة منذ مئات ال�س���نوات. وكل جيل ترك 
ب�س���ماته على الأحياء بطريقة ما. �سارك ب�سكل ما 
ب�س���يغة ذلك الكيان غ���ر املرئي وغ���ر امللمو�ص: 

روح ال�سعب.
ويف “الرج���ع البعي���د” جند متاثا له���ذا الرتاكم: 
ففي بيت بغدادي قدمي يعي�ص اأفراد عائلة ينتمون 
اإىل اأربع���ة اأجي���ال. هن���اك الأطف���ال واملراهق���ون 
وال�س���باب والكهول وال�س���يوخ من كا اجلن�سني. 
ول���كل واحد منهم، اأ�س���غى التك���ريل باأناة وحمبة 

لكن من دون عاطفية مبهرجة.

هنا ن�ستمع اإىل الطفلة �س���ناء وم�ساكلها مع اأختها 
وم���ا يتطلب���ه جهده���ا املتوا�س���ل م���ن اأجل ك�س���ب 
اهتم���ام الكب���ار بها؛ هنا ن�س���تمع اإىل عب���د الكرمي 
يف يومياته واأ�سئلته املتعلقة بالوجود وم�ساعره 
امل�س���طربة جت���اه قريبته منرة؛ هنا نتابع �س���هر 
العائلة ح�س���ني املنف�س���ل عن زوجته، وهو يلتقي 
باأ�س���دقائه يف ركن حمل �سغر ليحت�سي الكحول 
معهم، ويف غمرة ثرثرتهم يلتقط التكريل �س���وته 
الداخل���ي املحم���ل باحتق���ار لأح���د ندمائ���ه ال���ذي 

يتظاهر يف العلن تعلقه به.

لأول م���رة، رمب���ا، ع���رب تاري���خ الرواي���ة العربية، 
ي���ربز ما ع���رف لحق���ا، بف�س���ل باخت���ني، مبفهوم 
الرجع  ففي  الأ�س���وات.  تعدد  “البوليف���وين” اأو 
البعي���د، نتاب���ع ه���ذا الأ�س���لوب باأ�س���كال متعددة: 
على �س���عيد طرائق ال�س���رد املتعددة، وعلى �سعيد 
ان�س���طار ال�سخ�سية وتوجهاتها املختلفة. فمدحت 
ال���ذي اكت�س���ف ع���دم عذري���ة عرو�س���ه من���رة ظل 
مدفوع���ا بقوت���ي النفور منه���ا والتعل���ق بها حتى 
حلظ���ة مقتل���ه بر�سا�س���ة طائ�س���ة بع���د انق���اب 8 
�س���باط 1963، و�س���هره ح�س���ني ظل م�سكونا بني 
اإغ���راء العزوبية وبني زوجت���ه وطفلتيه، بني نزق 
احلي���اة اليومي���ة والتزاماته���ا ال�س���ارمة. وعل���ى 
�س���وء ذل���ك نتابع �س���بكة م���ن الأ�س���وات املتنافرة 
واملتناغم���ة، تت�س���اعد هارموني���ا �س���من ك���ورال 
وا�س���ع هو مراآة ملدينة وبلد، لعائلة اأو ل�س���عب. ل 
ب���د اأن كل العراقي���ني الذي���ن قراأوا الرواي���ة اآنذاك 
تلم�س���وا يف اجلدة اأم ح�س���ن جداتهم احلقيقيات، 
ويف املراه���ق عبد الكرمي تلك الأ�س���ئلة الوجودية 

الأزلية التي هي اأ�سئلتهم يف ذلك ال�سن.

لك���ن العمل يقدم ح�س���ا عميق���ا بالدعابة ال�س���وداء 
الت���ي تدفع���ك يف الكث���ر م���ن اللحظ���ات اإىل حافة 

البكاء وال�سحك ال�ساخب.
روح الدعابة ال�س���افية ه���ذه وظفها التكريل لحقا 
يف الف�س���ل الأول من روايته الأوجاع وامل�سرات، 
حينما حتدث عن طفولة البطل وكيف اأنه كان قفزة 
وراثية على م�ستوى املامح يف عائلة تتميز بقبح 
متاأ�سل جعل جرانهم يطلقون عليهم ا�سم القردة، 
بل حتى مع تكاثرهم وانغاقهم يف زقاق �س���غر، 
اطلق الآخرون على مكانهم ا�سم حارة القردة. اإنها 

واقعية �سحرية على طريقة التكريل.

يكتب مي���ان كوندي���را يف “خيانة الو�س���ايا” ما 
معن���اه اأن الرواي���ة الأوروبي���ة لعب���ت دورا مهم���ا 
يف حتق���ق الدميقراطية بالغ���رب. فروائيون مثل 
تول�س���توي ودو�ستويف�س���كي وبلزاك و�س���تاندال 

�س���اركوا يف نقل عامل الآخر للق���ارئ، عرب اأعمالهم 
الروائية، وهذا ما �س���اعده على قبول الآخر، ويف 
الوقت نف�س���ه �س���اعد على اكت�س���اف م���ا يجمعه به 
م���ن خ�س���ائ�ص ورغبات خفي���ة وجوانب �س���عف 
وقوة كث���رة. فالرواي���ة هي امل���كان الوحيد الذي 
تكف الأحكام فيه �س���د الآخرين وي�س���بح اجلميع 
�س���وتهم  لإي�س���ال  متكافئ���ة  فر�س���ة  ممنوح���ني 
الداخلي وك�سف دوافعهم احلقيقية وراء اأفعالهم.

يف الرواية نحن ل نحاكم بل نحاول اأن نفهم.
لعلن���ا هناك يف الغرب اجلزائري النائي اكت�س���فنا 
�س���يئا �س���بيها بذل���ك عن���د قراءتن���ا لرواي���ة الرجع 
البعيد. ها هي ت�سبح مراآة اأمامنا، يكت�سف كل منا 
فيها عرب �س���ورته املنعك�س���ة �سور الآخرين الذين 
جتمعه بهم غابة من اخليوط والوا�س���ر اخلفية. 
وعربهم يغمره اأح�سا�ص عميق بك�سر حاجز املوت 

الفردي عرب حياة اجلماعة املتوا�سل.

كان التكريل يقيم يف تون�ص حينما و�سلته اأخبار 
الأثر ال�س���اخب الذي تركته روايته على عدد كبر 
من املنفيني العراقيني يف اجلزائر. ذكر يل �سديق، 
التق���ى به يف تون�ص لقاء ق�س���را، اأن وجهه فا�ص 
ببهجة طفولية دفعته لفرك يديه احداهما بالأخرى 
بن�سوة منت�س���رة، كاأن ماردا فتح له كنوز الأر�ص 

قبل اأن يعود اإىل �سفحات األف ليلة وليلة.

وه���ل هناك اأكرب من هذه املكافاأة، لرجل ظل بعيدا 
ع���ن الأح���زاب ال�سيا�س���ية وم���ا متنح���ه لفنانيه���ا 
واأدبائها من اأو�س���مة وامتيازات؟ بدل من ذلك ظل 
فوؤاد التكريل مثلما هو احلال مع جنيب حمفوظ، 
موظفا حكوميا لأكرث من ثاثني عاما. اإذ عمل منذ 
اأوائ���ل اخلم�س���ينات حاكم حتقيق اأول ثم قا�س���يا 
فرئي�ص ق�س���اة قب���ل تقاع���ده ع���ام 1985 وتفرغه 
للكتاب���ة. لك���ن هذا العم���ل يف قلب العتمة �س���اعده 
على التما�ّص مع اأولئك املتهمني مبختلف اجلرائم. 
ولع���ل جرائم ال�س���رف وم���ا حتمله م���ن امكانيات 
وقوع اعتداءات داخل عوائل ال�سحايا ك�سبب لها 
وراء اهتمام التكريل مبو�سوع العاقات املحرمة 
يف ق�س�س���ه الق�س���رة ورواياته. هل ميكن القول 
اإن مهنتي���ه املتعار�س���تني واملتفاعلت���ني �س���اعدتاه 
عل���ى الغ���ور يف ه���ذا املخت���رب الب�س���ري؟ وع���ربه 
اكت�س���ف بعدا حمليا وان�سانيا معا. ولعل ذلك كان 
وراء مل�سات فرويد اخلفية فوق اأعمال التكريل مبا 

يخ�ص الكبت وتلب�ص الرغبة اأ�سكال ل متناهية.

قل���ة النتاج الأدبي خا�س���ية اأخرى ميزت التكريل 
ع���ن الكثر م���ن جمايليه من املبدع���ني. ولعل ذلك، 
اإ�س���افة اإىل م�س���اغل املهن���ة، ناجم ع���ن تعامله مع 
الكتاب���ة مثل تعامل ال�س���ائغ مع مواده كما �س���بهه 
الناق���د علي جواد الطاهر. بني اأول ق�س���ة ن�س���رها 
ع���ام 1951 وحت���ى ع���ام 1980 مل ين�س���ر الراحل 
التكريل �س���وى 14 ق�سة ق�سرة. لكن الكثر منها 
جموه���رات حقيقي���ة، ر�س���خت لاأجي���ال الاحق���ة 
م���ن القا�س���ني العراقي���ني اإط���ارا مفتوح���ا للكتابة 
الق�س�س���ية كفن قبل كل �سيء. اأما روايته “الرجع 

البعيد” فا�ستغرقت كتابتها 12 عاما.

قب���ل اأول لق���اء يل بفوؤاد التكريل ع���ام 2001، كان 
هن���اك ت�س���ور يف ذهن���ي بوجود اآ�س���رة م���ا بينه 
وب���ني اأبطاله امل�س���طربني. بدل من ذل���ك واجهني 
ان�سان يجمع بني الر�سانة والدفء، بني التوا�سع 
كن���ت  التلقائ���ي وال�س���دق احلقيق���ي. يف نربت���ه 
اأ�ستطيع تلم�ص اللهجة البغدادية القدمية، م�سبعة 
بعب���ارات الح���رتام، واإذا كنت جتده من�س���تا اإىل 
كل م���ا تقول���ه م���ن اآراء فه���و ل يطل���ق اأي حكم اإل 
برتدد، كاأنه يخ�سى اإيذاءك، بنربة مرتددة م�سبعة 
بالرق���ة. ومل مي�ص وق���ت طويل عل���ى لقائنا حتى 
راح يذكراأ�س���ماء بع����ص الكّتاب ال�س���باب الذين ما 
زال���وا يف العراق. فهو حتى من تون�ص ظا دوؤوبا 
عل���ى التوا�س���ل معه���م وحري�س���ا عل���ى متابعة ما 

يكتبونه.
هل هذه القدرة على التوا�س���ل هي التعويذة �س���د 
الفن���اء؟ فعرب ا�س���تمرار خيط الإب���داع لأبناء البلد 
الواح���د وتراكم���ه، يتحق���ق النت�س���ار على قوى 

الفناء الروحي.

لع���ل اأعم���ال فوؤاد التك���ريل حتمل ر�س���الة من دون 
علمه تتعلق مب�ساحلة وطنية تختلف عن تلك التي 
يب�سر بها ال�سيا�سيون العراقيون اليوم: اإنها ككل، 
مراآة يرى الفرد فيها �س���ورته و�س���ورة الآخرين، 
مندجم���ة يف كل واح���د. اأو اأن م���ا ي���راه الفرد هو 
روح �س���عبه غ���ر القابلة للتفكك، بعي���دا عن الأطر 

الآيديولوجية والطائفية العابرة.

هل هناك معنى اآخر للخلود اأكرث من ذلك؟

◄◄
فؤاد التكرلي: االصغاء إلى روح 

الجماعة
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عــــــــلــــــــي حــــســــيــــن 

 والواق���ع اأن ف���وؤاد التك���ريل مظل���وم يف كل ه���ذه 
ال�س���ور، فهو ينط���وي يف حقيقته على �سخ�س���ية 
بغدادي���ة كاملة، اإنه ابن ذلك الزقاق ال�س���يق الذي 
ينبع من �س���ارع الكياين ويتلوى متا�س���يا حيث 
�س���يد �س���لطان علي وراأ����ص القري���ة واحليدرخانة 
لينته���ي بحكايات مقهى ح�س���ن عجمي،وحوارات 
الأدب والفكر يف املقهى ال�سوي�سري..ي�سمع املقام 
في�س���تخف به الطرف، ويعّلق على حوادث احلياة 
العامة اأخط���ر واأعمق واأكرث تركيزا مما جنده يف 

الكتب.
مازلت اأتذك���ر املرة الأوىل التي ق���راأت فيها رواية 
التك���ريل الكب���رة الرج���ع البعي���د.. واأمتث���ل الآن 
تفا�س���يل الن�س���وة الت���ي �س���رت يف ج�س���دي واأنا 
اأتابع مبهورا م�س���ائر اأبطاله���ا، فقد كانت الرواية 
ناف���ذة  اإن�س���انيتها،  يف  �س���املة  متقدم���ة  وروؤي���ة 
يف خ�سو�س���يتها، عميق���ة يف حمليته���ا، �س���اربة 
اأبطاله���ا  روؤي���ة  وه���ي  ما�س���يها،  يف  بجذوره���ا 

الباحثني عن العدل الجتماعي.
عرف���ت فوؤاد التك���ريل قبل اأكرث م���ن ثاثني عاما.. 
حتدي���دا يف بداي���ة الثمانين���ات.. ح���ني خط���وت 
خطواتي الأوىل يف جمال الكتابة..يف ذلك الوقت 
كنت اأن�س���ر مقالتي يف جملة الثقاف���ة التي يراأ�ص 
حتريرها املعلم �ساح خال�ص.. هناك كنت اأ�ساهد 

التك���ريل باأناقته ال�س���بيهة بنجوم ال�س���ينما وهو 
يجل����ص ي�س���ع رجا على رج���ل ينهم���ك يف نقا�ص 
ح���ول الأدب.. يف ذل���ك الوقت كان �س���اح خال�ص 
يب�س���ر بالواقعية ال�سرتاكية و�س���رورة ان يلتزم 
الأدب بالدف���اع عن ق�س���ايا النا����ص.. فيما التكريل 
يبت�س���م وه���و ي���رد بكلم���ات منتق���اة ع���ن فو�س���ى 
الأدب وه���ذا الكم الهائل من الكّتاب الذين ل وجهة 
لهم.. وي�س���رب التكريل مث���ا بالأعمال العظيمة.. 
واأ�س���مع منه حديثا �س���يقا عن رواية دون كي�سوت 
الت���ي كنت ق���د ق���راأت ملخ�س���ا له���ا يف مطبوعات 
كتاب���ي امل�س���رية.. وتتناه���ى اإىل �س���معي كلم���ات 
مث���ل برو�س���ت والزم���ن ال�س���ائع.. ومل يكن ا�س���م 
مار�س���يل برو�س���ت غريبا علي، فقد ق���راأت عنه يف 
العدي���د من املطبوعات وكن���ت اأعتقد ان ل اأحد من 
الذين يتحدثون عنه قد قراأ روايته الكبرة البحث 
عن الزم���ن املفقود التي كانت الأج���زاء الأوىل من 
ترجمته���ا اإىل اللغة العربية قد �س���درت عن وزارة 
الثقافة ال�سورية، ولهذا كنت اأنتظر زيارة التكريل 
الأ�س���بوعية ملجلة الثقافة كي اأ�سمع منه حديثا عن 
الرواي���ة.. يف ذل���ك الوقت كان التكريل قد اأ�س���در 
الرج���ع البعيد التي مل ي�س���مح بطبعه���ا يف العراق 
فاتف���ق مع دار ن�س���ر لبنانية على اإ�س���دارها.. وقد 
ا�س���تقبلت الرواي���ة بكث���ر م���ن الإعجاب واأي�س���ا 

التوج�ص كونه���ا تتناول فرتة ع�س���يبة من تاريخ 
العراق وهي مقتل عبد الكرمي قا�سم. ولأنني كنت 
حينذاك م�س���غول بالأ�س���ئلة الت���ي طرحتها رواية 
التك���ريل تل���ك جازفت ذات يوم وقلت ل���ه: اريد ان 
اجري حوار معك عن الرجع البعيد، والغريب اأنه 
وافق،و طلب مني اأن اأهيئ اأ�سئلتي لنتحاور عنها 

يف زيارته القادمة للمجلة.
بعد اأ�س���بوع كنت قد جهزت الأ�سئلة التي و�سعتها 
اأن���ا وال�س���ديق عام���ر ح�س���ن فيا�ص » عمي���د كلية 
احلق���وق حالي���ا » ليظهر اإىل العل���ن اأول حوار عن 
الرواي���ة املمنوع���ة الرج���ع البعي���د يف ال�س���حافة 
العراقية، وكان املان�سيت » فوؤاد التكريل: اأم�سيت 
�س���تة ع�س���ر عام���ا يف كتاب���ة الرج���ع البعي���د. ومل 
ي�س���رين النتهاء منها فقد كان العم���ل يف الرواية 

هو لذتي الكربى » 
كانت هي روؤية فوؤاد التكريل التي اأتاحت له �سفرا 
دائم���ا نحو احلرية. واأتاحت لقرائه قدرة مواجهة 
العامل املحيط بهم، ولذا جند التكريل حني يتحدث 
ع���ن الرواية يف تنظراته لها، كم���ا لو اأنه يتحدث 
ع���ن عين���ني تب�س���ران يف الظلم���ة، كا�س���فا لنا عن 
ت�س���وره للرواية وهو يتح���دث بحميمية عن هذا 
الف���ن:« مايني ال�س���فحات م���ن الكتاب���ة الروائية 
على مدى الع�س���ور تعرب عن ذواتها وتف�س���ح عن 

طويات نفو�س���ها وتبّث اأحزانه���ا واأفراحها وتعلن 
ع���ن اأفكاره���ا وم�س���اريعها و�س���كوكها.. اأي اأنه���ا 
متار����ص عملية بوح م�س���تمرة، عملي���ة البوح هذه 
جعلت روائيا مثل مار�سيل برو�ست يكّر�ص حياته 
ليخرج للع���امل ملحمة روائية جتيب على �س���وؤال: 

من اأنا ».
***

ف����وؤاد التك����ريل يقول يف احل����وار ال����ذي اأجريناه 
معه:

ه����ل تع����رف ما معن����ى كتاب����ة رواية رديئ����ة، يقول 
مار�سيل برو�ست ل�سديقه مورياك: » اإنه البتداء 
مبو�سوع كبر، على اأمل ان ينتج هذا يف النهاية 
امل�ستقات ال�سرورية من ال�سخ�سيات واحلوار..

لأن تفك����رًا كه����ذا ي����وؤدي اإىل رواي����ة رديئ����ة حني 
يتجاهل الكاتب الأ�سياء ال�سغرة وتوافه احلياة 
يف �س����بيل ماحق����ة التفا�س����يل املنطقي����ة لفكرت����ه 

الكبرة.
اأربيل،املنا�سبة:اأ�س����بوع  امل����كان   ،2007 الع����ام 
املدى هناك التقي����ت للمرة الأخرة مبعلم الرواية 
العراقي����ة، كانت �س����حته ه����ي اأول ما �س����األته عنها 
فغمغ����م مبا جعلن����ي اأتوج�ص باأنه ينتظ����ر النهاية 
التي حاول حمبوه واأ�سدقاوؤه الفرار من توقعاتها 
املقب�س����ة.. كنت اأنظر اإليه وه����و يكاد يجّر قدميه، 

وقد هزل ج�س����مه اإىل درجة لفتة، وبذلت اأق�س����ى 
جهد كي ل تخونني دموعي، يف ذلك اليوم ابت�سم 
يل وهو ي�س����األني:هل قرات »الأوجاع وامل�س����رات 
»؟. كن����ت قد ق����رات الرواية منذ �س����نوات وهالني 
قدرة الروائي على ت�سوير الأحداث.. حتى اأنني 
قل����ت ل����ه: يف امل�س����رات والأوجاع كنَت ت�س����ّور ل 
تكتب.. علت وجهه ابت�س����امة �س����احبة.. �س����رعان 
م����ا اختفت عندم����ا بداأنا نتحدث ع����ن الرواية قلت 
ل����ه: بطل الرواي����ة توفيق كان مغرما بتول�س����توي 
ود�ستوف�س����كي.. فيما اأنا كنت اأت�س����ور اأنك مغرم 
بفوكرن وملحمة برو�س����ت الزمن ال�س����ائع، �سمت 
قليا ثم حتدث ببطء �س����ديد قائ����ًا: كنت قد قراأت 
تول�ستوي ود�ستوفي�سكي يف اخلم�سينات، لكني 
�سغفت اأكرث بت�سيخوف.. الغريب واأنا يف تون�ص 
اأعدت قراءة تول�ستوي ب�سكل خا�ص فاكت�سفت اأن 
تخطي����ط الرواية عنده غر منظم ول مت�س����ق، قد 

جتد ع�سرات ال�سفحات يف احلرب وال�سام تنفق 
يف و�سف �سخ�سية من ال�سخ�سيات و�سفا دقيقا، 
يف حني اأنك ل جتد هذا عند مار�س����يل برو�ست اأو 
فلوب����ر حيث عندهم كل �س����يء منظم بدقة ولي�ص 

له طول، يذكرك بال�سهول الرو�سية الوا�سعة 
كان التك���ريل يتح���دث وه���و يراق���ب م���ا ي���دور 
حول���ه يف �س���الة فندق �س���راتون اأربي���ل، يدقق 
يف الوجوه ثم ي�س���رب ا�س���تكانة ال�س���اي، بعدها 
���ر له..  يحدثن���ي عن م�س���روع روائي جديد يح�سّ

ي�س���مت قلي���ا ث���م يتح���دث بهم����ص » كن���ت كلم���ا 
اأجل����ص ق���رب والدي ال�س���يخ مم�س���كا بكف���ه ذات 
الع���روق الزرقاء الب���ارزة، اأح�ص بق���دوم الغياب 
قب���ل وقوعه، مما جعلن���ي واأنا يف �س���ن الطفولة 
تلك اأت�سبث بالأ�س���خا�ص والأ�سياء اإىل النهاية.. 
هل ميكن ان ت�س���بح هذه اللحظة م�ستها لرواية 
»؟�س���األني.. قل���ت ل���ه اإنه���ا حلظ���ة ت�س���به حلظ���ة 
ا�ستح�سار طعم احللوى عند مار�سيل برو�ست.. 
�س���حك قليًا ثم �س���رح وكاأن���ه يتاأمل عاملا ي�س���ّج 
بالأ�س���خا�ص، ي�س���األهم عن اأحامهم، ي�س���غي اإىل 
اآلمهم وحكاياتهم، ويرتفق بهمومهم وعذاباتهم، 
ويح�س���ر اأفراحهم.. ثم مي�سك قلما ليخّط اجلملة 

الأوىل 
ماذا يبعث فينا املا�سي حني ن�سرتجعه؟ لقد عرفت 
ذلك ال�ساعة، الآن منذ حلظات حني قراأت ما كتبت 
قبل اأي���ام، اإنه يعر����ص حياتنا ب�س���كون وهدوء، 
وهو يف عر�سه هذا �س���امتًا.. �ساكنًا، يهم�ص ول 
يرفع �س���وته ويرتفق بنا ول يق�س���و. هذا هو كل 
�سيء ي�سّمى املا�سي.. لعلّي �سعيد الآن،اإذ مل مير 
ما يزعجني نهار اليوم، فلقد ق�سيته يف البيت مل 

اأخرج قط.
****

ي�س���به  ل  غ���روب  2008،ويف  �س���باط   12 يف 
غروب بغ���داد..ويف حلظة تتداع���ت فيها الأمكنة 
والأزمن���ة ينهي فوؤاد التكريل الف�س���ل الأخر من 
رواي���ة حيات���ه وهو يلق���ي النظرة الأخ���رة على 
ع���امل �س���ر�ص كله ق�س���وة واأوجاع.. وه���و يفت�ص 
عن حكاية جديدة يروي فيها �س���قاوة الأ�س���حاب 
وت���رف الأم�س���يات. يكتب ت�س���يخوف يف دفاتره 
ال�س���رية: » ه���ا ق���د ح���ّل اللي���ل الآن ول اأ�س���تطيع 
الن���وم.. �س���اأذهب واأ�س���تلقي. هن���اك حكمة تقول 
اإذا ما تخّيل املرء قطيع �س���ياٍه يرك�ص، ثم �س���ّوب 
انتباهه عليه، �سي�س���طرَب، اخلاط���ر ويخلد املرء 

اإىل النوم، وهذا ما �سوف اأفعله.«

هــل جلســت يومــًا مــع فــؤاد 
التكرلي؟

الشك يف أن قّراء )الوجه اآلخر( 

و)املرسات  البعيييد(  و)الرجييع 

وعييرات واألوجيياع(  الرمييل(  و)خاتييم 

القصص، قد رسييموا صورة لشييخصية كاتبها مأخوذة من 

بعييض أبطييال رواياته،فمنهم من يعتقييد أن فؤاد التكريل 

قريييب الشييبه مبحمد جعفر بطييل الوجه اآلخيير رغم أن 

التكريل قال لنا أكرث من مرة: إن بطل روايته هذه جبان وال 

أخالقي، وآخرون يعتقدون ان مالمحه قريبة من شييخصية 

مدحييت يف الرجييع البعيد..والبعييض يقول،إنييه توفيييق 

بطييل املرسات واألوجاع، فاالثنان درسييا القانون يف كلية 

الحقوق يف بغييداد، وتخرجا ليتم تعيينها بدرجة مالحظ 

يف إحدى الييوزارات.. كل القراء والنقاد يقطعون بأن فؤاد 

التكريل وضع صورته يف أكييرث من عمل قصيص، ويخربنا 

صاحب موسييوعة األدب القصيص يف العراق الراحل عبد 

اإلله أحمد أن التكريل لغز ال ميكن حله، ألنه كتوم يحرص 

عى أال يكشف شيئا عن حياته الخاصة..
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عــــــــراقــــــــيــــــــون

ت�س���عون  عاما على مي���اد مهند�ص الرواي���ة العراقية فوؤاد 
التك���ريل ال���ذي كر�ص عم���ره  للكتابة، وخ�سو�س���ًا للكتابة 
الروائية التي جعلها، مبثابرته وعزميته التي ل تلني نوعًا 

را�سخًا يف  الدب العراقي  
ولد فوؤاد التكريل يف بغداد عام 1927، ودر�ص القانون يف 
كلية احلقوق وتخرج ع���ام 1949، وعمل يف البداية كاتبا 
يف اإحدى حماكم بعقوبة، ثم حماميا وقا�س���يا وم�ست�سارا 
قانوني���ا، وظل يتنقل بني عدد م���ن الوظائف العامة اإىل اأن 

تقاعد.. 
وق���د ظه���رت اهتمامات التكريل الأدبي���ة يف وقت مبكر من 
حيات���ه رمبا قب���ل تخرجه مبا�س���رة يف ع���ام 1949 حينما 

اأنهى كتابة روايته الأوىل »ب�سقة يف وجه احلياة«. 
اإل اأن���ه مل يج���روؤ، كم���ا �س���رح فيم���ا بع���د، على ن�س���ر هذه 
الرواية لأنه اعتربها »�س���ابقة لع�سرها« واأن جراأتها كانت 
كفيل���ة بخلق الكثر من املتاعب له ولنا�س���ريها. وظلت تلك 
الرواية حبي�س���ة الأدراج اإىل اأن ن�س���رها ع���ام 1980 عقب 

ن�سر روايته »الرجع البعيد«. 
اأما جمموعته الق�س�سية الأوىل »الوجه الآخر« فقد ن�سرها 
عام 1960. وكانت ق�س���ته الق�س���رة الأوىل قد ن�سرت يف 
جمل���ة »الآداب« البروتية عام 1951 بعنوان »هم�ص مبهم 

 .»«
واملجموع���ات  الرواي���ات  م���ن  ع���ددا  ذل���ك  بع���د  واأ�س���در 
الق�س�س���ية وامل�س���رحيات منه���ا »خ���امت الرم���ل« و«موع���د 
النار« و«ال�س���خرة« و«الكف« » الرجع البعيد » و » امل�سرات 

والأوجاع ». ».
ويعت���ربه النقاد اأح���د اأبرز كتاب »جيل اخلم�س���ينيات« 

اأو ما يطلقون عليه جيل الريادة احلقيقية يف الق�س���ة 
العراقي���ة اإىل جان���ب غائب طعمة فرم���ان وعبد امللك 

نوري ومهدي عي�سى ال�سقر.. 
وقد حاول ه���وؤلء على اختاف روؤاهم وم�س���اربهم 

الفكرية وال�سيا�س���ية تاأ�س���ي�ص �س���كل جديد يف النرث 
العراق���ي ي���وازي م���ا �س���نعه جمايلوه���م يف الر�س���م 

والنحت وال�سعر.
عد ف���وؤاد التكريل اأحد اأهم الروائي���ني العراقيني واآخر من 
بقي م���ن جيل ُعرف بت�س���ميته بجي���ل اخلم�س���ينات ولهذا 
بال���ذات ح�س���ل على اإعرتاف و�س���هرة حمليت���ني عراقيتني 

ومن بعدها اإعرتافا عربيا
تويف عام 2008 بعد معاناة مع مر�ص ال�سرطان.

في ذكرى مياد مهندس 
الرواية العراقية  


