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إعداد/ عراقيون

- ولد عام 1940 يف طوز / العراق
الق�س���م  الإبتدائي���ة/  املعلم���ن  دار   1959  –  1957  -

الأكادميي يف كركوك
- ت�سري���ن1 1960– 8 �سباط 1963 معلم يف قرية مامة 

قرب كركوك
- 1963 – 1964 حركة الأن�سار

- 1964 – 1966 �سج���ن يف معتق���ات كركوك، بعقوبة، 
الرمادي واحللة

- 1967 - 1972درا�س���ة التاري���خ والفل�سف���ة يف جامعة 
ليبزك/ املانيا

- 1976 �سه���ادة الدكتوراه يف فل�سف���ة التاريخ من نف�س 
اجلامعة

- 1976 – 2005 مدر����س واأ�ست���اذ م�ساعد وم�سارك يف 
جامعات املو�سل وقاريون����س- البي�ساء/ ليبيا وجامعة 

ليبزك وجامعة كركوك

نبذة عن بدايات ال�سرية الأدبية الأوىل:
  اأوىل حماولت���ه الأدبي���ة ب���داأت يف الع���ام 1954، حيث 
ن�س���ر يف �سح���ف الن���دمي الأ�سبوعية وكرك���وك  و�سدى 
ال�سب���اب الطابي���ة وفت���ى الع���راق و�س���وت املحارب���ن 
واملجتم���ع والتق���دم واحلرية وغريه���ا. ويف تلك الفرتة 
تعرف يف ط���وز باملرحوم مو�سى العبيدي وعبد اللطيف 
بندراأوغل���ي واآخري���ن، حي���ث اأ�س���دروا �سحيف���ة �سرية 
مكتوب���ة باليد باأ�س���م �سدى الواع���ي. ويف داقوق تعرف 
ب���كل من املعلمن ابراهي���م الداقوقي وحمم���د خور�سيد، 
حي���ث كان���ا ي�سجعان���ه عل���ى الكتاب���ة ويزودان���ه باأعمال 
الكتاب الرو����س والأمريكان ال�س���ادرة يف �سورية. ويف 
تل���ك ال�سنة تعرف بقحطان الهرم���زي، الذي جاء ليدر�س 
يف ثانوي���ة ط���وز بحكم وظيف���ة والده هن���اك، وعرفه يف 
�سفراتهما ال�سبوعية اىل كركوك بكل من اأنور الغ�ساين، 
موؤيد الراوي، فا�سل الع���زاوي، يو�سف احليدري وعلي 
�سك���ر البيات���ي، نورالدي���ن ال�ساحل���ي وجلي���ل القي�س���ي 
والأب يو�س���ف �سعي���د وغريه���م، فاأ�س�س���وا حلق���ة اأدبي���ة 
�سري���ة معار�سة للعهد امللكي، اأطلقت على نف�سها بالبداية 
اأ�سم )جماع���ة اأبناء ال�سقاء(، عرفت فيم���ا بعد على نطاق 
الع���راق بجماعة كرك���وك. انتهى تقليد عق���د الجتماعات 
ال�سري���ة وكتابة املحا�سر، عندم���ا مت اعتقال كل من اأنور 
الغ�ساين و علي �سكر يف العام 56، كما وانتهى ا�ستعمال 

اأ�سم )جماعة اأبناء ال�سقاء(.
 ويف الع���ام 1956 اأ�سط���ر اأن ينتقل اإىل كركوك ملوا�سلة 
الدرا�س���ة املتو�سطة يف الثانوية الأهلية بعد اأن مت ف�سله 
م���ن ثانوي���ة ط���وز ب�سب���ب قيادت���ه اإ�سراب���ا طابي���ا �سد 

العدوان الثاثي على م�سر.
  ويف العام 1957 ترك كتابة ال�سعر والر�سم متوجها اإىل 
الق�س���ة والنقد الأدبي ون�س���ر اأول ق�سة يف جملة الأديب 
اللبناني���ة، وتع���رف عل���ى كل م���ن املرح���وم القا����س عبد 
ال�سم���د خانقاه والقا�س حمم���د اأحمد ر�ستم وحممد املا 
ك���رمي وحمي الدين زنكه نه ومع���روف خزنداروغريهم. 
و�ساه���م يف حتري���ر جملة »ال�سف���ق« ال�س���ادرة يف العام 
1957 والت���ي اأ�سرف على حتريرها املرحوم القا�س عبد 

ال�سمد خانقاه امللقب بالق�س�سي ال�سغري.
  مع حلول ثورة 14 متوز 1958 تعرف مب�سطفى �سالح 
خو�سن���او، �سرك���ون بول�س و فل���ك الدي���ن الكاكائي اىل 
جانب ع���دد من الفنانن يف جم���الت امل�سرح واملو�سيقى 

مثل علي ح�سن ال�سعيدي وقادر حممود وغريهم.   
  يف العام 1959 انتمى اإىل احتاد الأدباء العراقين.

  يف فرتة اعتقاله يف �سجن احللة 1965 – 1966 تعرف 
عل���ى مظف���ر الن���واب، الفريد �سمع���ان، يو�س���ف ال�سائغ، 
فا�س���ل ثام���ر، جا�س���م اجل���وي، ها�س���م الطع���ان، ن�سيف 
احلج���اج، ها�س���م �ساح���ب، جمع���ة الاآمي، �س���ادق قدير 

اخلب���از، نعي���م ب���دوي، �سع���دي احلديثي وغريه���م، وقد 
لعب هوؤلء دورا كبريا يف حتريك اجلو الثقايف والأدبي 
وامل�سرحي، لي�س يف ال�سجن ح�سب، بل وخارجه اأي�سا.

 يف ربي���ع الع���ام 1967 ت���رك العراق متوجه���ا اإىل اأملانيا 
الدميقراطية للدرا�سة.

�ساه���م مع زمائ���ه يف اخل���ارج بتاأ�سي�س رابط���ة الكتاب 
الثمانين���ات  يف  العراقي���ن  وال�سحفي���ن  والفنان���ن 
واأنتخ���ب لأكرث من مرة �سكرت���ريا عاما لفرع الرابطة يف 

اأملانيا الدميقراطية. 
من موؤلفاته:

- الإع�س���ار، جمموعة ق�س�س، احت���اد الأدباء العراقين، 
بغداد 1962.

- رج���ل يف كل م���كان، رواي���ة، دار الفاراب���ي، ب���ريوت 
.1974

- الزناب���ق التي ل متوت، ق�س����س، دار الكتاب، املو�سل 
.1978

- رحل���ة اىل باب���ل القدمي���ة، ترجم���ة ع���ن الأملاني���ة، دار 
اجلليل، دم�سق 1984.

- اأ�سط���ورة مملك���ة ال�سي���د، ق�س���ة طويل���ة، دار �سوم���ر، 
ليبزك 1990.

اأط���ول ع���ام، رواي���ة، املوؤ�س�س���ة العربي���ة للدرا�س���ات   -
والن�سر، بريوت، عمان 1994.

- زمن الهروب، رواية، املوؤ�س�سة العربية، بريوت، عمان 
.1998

- فه���د واحلرك���ة الوطني���ة يف الع���راق، درا�س���ة نقدي���ة 
بال�س���رتاك م���ع اأ. د. كاظم حبي���ب، دار الكن���وز الأدبية، 

بريوت 2003.
- وداعًا نينوى، رواية، موؤ�س�سة �سفق/ كركوك 2004.

- حت���ولت، رواي���ة، املوؤ�س�س���ة العربية، ب���ريوت، عمان 
.2007

- فردو�س قرية الأ�سباح، دار ئارا�س، اأربيل 2007.
- ذاك���رة مدين���ة منقر�س���ة، وزارة الثقاف���ة، ال�سليماني���ة 

 .2010
- اأ�سا����س امل�ساألة )م�سرحية(ن�س���رت يف املجلد الول من 
الأعمال الكاملةالت���ي �سمت جمموعة الأع�سار والزنابق 
التي ل متوت والرواية الق�سرية اأ�سطورة مملكة ال�سيد. 
واأمااملجل���دات الثاثةالأخ���رى فتحت���وي عل���ى الأعم���ال 

الآتية:
- املجلد الثاين: وداعا نينوى و رجل يف كل مكان.

- املجلد الثالث: اأطول عام.
- املجلد الرابع: زمن الهروب.

اإن الأعم���ال الكامل���ة الت���ي �س���درت ع���ن دار ئارا����س يف 
اأربي���ل ع���ام 2008 مل تكتم���ل بع���د، ذل���ك اأنه���ا لحتتوي 
على الروايات الث���اث الأخرية. هذا ومن اجلدير بالذكر 
اأن ال���دار اأ�س���درت طبع���ة كرديةلرواي���ة اأط���ول ع���ام قام 

برتجمتها�سباح اأ�سماعيل.

     باللغة الأملانية:
- الأكراد: تاريخ، ح�سارة، كفاح م�سريي، دار ئوم�ساو، 
اىل  ترجم���ه   .1988 ط2   ،1987 ط1  فرانكف���ورت، 
اللغ���ة الرتكي���ة نوح اآتي����س. �سدر عن من�س���ورات دينك، 

اأ�ستانبول 1995.
- �سعار، جمموعة ق�س�س ق�سرية،ن�سرت يف املجموعتن 
الأع�سار والزنابق التي ل متوت مع ق�س�س اأخرى ن�سرت 

يف جمات ممنوعة. دار كيبنهوير، ليبزك 1991.
- اأطول عام، رواية، كيبنهوير، ليبزك 1993.

- وداع���ا نين���وى، رواي���ة، دار كلت���ور ف���ريك، هيد�سهامي 
.2001

- ت���ويف يف اح���دى م�ست�سفيات برلن ي���وم ال�ساد�س من 
كانون الثاين 2017.

زهدي الداوودي
مسيرة أدبية ونضالية

صفاء ذياب

 »يف كل خط����وة تخطوه����ا ملواجه����ه امل����وت، جتد 
نف�س����ك خائر الق����وى يقتحمك النعا�����س. كل �سيء 
يب����دو لك يف تل����ك اللحظ����ات حزينًا ج����دًا، مقفرًا، 
كئيب����ًا، جام����دًا ل حي����اة في����ه، حت�����س بنف�س����ك قد 
انقطعت ع����ن العامل اخلارج����ي، ويف تلك اللحظة 
بال����ذات، تع����رف اأن امل����وت لي�����س جم����رد مف����ردة 
اعتيادي����ة كتل����ك الت����ي ي�سمعه����ا الإن�س����ان كل يوم 
�سم����ن اأحادي����ث اأو منا�سب����ات خمتلف����ة، دون اأن 

يتاأثر بها. 
مف����ردة امل����وت تق����رتب م����ن حمتواه����ا احلقيق����ي 
املرعب، لي�س من ال�سخ�س املر�سح للموت، اإذ اإنه 
لن ي����درك حقيقة موته ولن ي�سدقه����ا اأبدًا، ذلك اأن 
املناعة الت����ي منحته اإياها الطبيع����ة، اأقوى بكثري 
م����ن وعيه ال����ذي ل ميكن اأن يعي�����س جتربة املوت 
التي ل تختلف عن جتربة النوم، فالنائم ل يعرف 
متى بداأت عملية الن����وم. الفرق اإذن بن احلالتن 
ه����و اأن النائ����م حن ي�ستيق����ظ، يعرف اأن����ه كان قد 

ا�ست�سلم للنوم بخاف امليت الذي لن ي�ستيقظ«.
هكذا كان يفّكر القا�س والروائي العراقي الكردي 
زهدي الداودي باملوت، امل����وت الذي يرعب اأغلب 
الكّتاب لأنهم ما زال����وا يعتقدون باأنهم مل ينجزوا 
الكت����اب ال����ذي كان����وا يحلمون ب����ه من����ذ بداياتهم، 
م�سيف����ًا: »كم����ا ل ته����زك ه����ذه املفردة ح����ن مت�س 
اإن�سان����ًا ل تعرفه. بيد اأن����ه، اأي املوت، يتحول اإىل 
�سيء ل ميك����ن اأن يو�سف حن يواجهك مبا�سرة. 
اإنه خنج����ر يتخذ طريقه اإىل القلب دون اأن يقتلك، 
ودون اأن يخرج من هن����اك. واإن �ساء له اأن يخرج 
من القلب، فاإن جرحه لن يلتئم، اإنه كابو�س يجثم 
على �سدرك اأبدًا«. وعلى الرغم من حياة الداودي 
احلافلة بالكتب وال�سف����ر والتحولت الكثرية، اإل 
اأن خ����ر رحيل����ه كان �سادم����ًا لقرائ����ه واأ�سدقائه، 
فال����داودي الذي ن�ساأ يف بيئ����ة كردية، مل يكتب اإل 
باللغ����ة العربي����ة، لأنها اللغة الت����ي ميكن اأن يكون 
به����ا متوا�سًا م����ع جمايلي����ه، بعد اأن دخ����ل �سمن 
جماع����ة كرك����وك، م����ع �سرك����ون بول�����س وفا�س����ل 

العزاوي وموؤيد الراوي وغريهم.
ولد الداودي عام 1940 يف مدينة طوزخورماتو 
يف كرك����وك، عمل يف التعلي����م البتدائي، ثم غادر 
اإىل اأملانيا، حيث در�س ونال �سهادة الدكتوراه يف 
فل�سف����ة التاريخ ع����ام 1976، فعم����ل يف التدري�س 
اأ�س����در  اأملاني����ا والع����راق وليبي����ا.  اجلامع����ي يف 
ع����ددًا كب����ريًا م����ن الأعم����ال الق�س�سي����ة والروائية 
»الإع�س����ار،  منه����ا:  والرتجم����ات،  والدرا�س����ات 
ق�س�����س 1962. رجل يف كل مكان، رواية 1974. 
الزناب����ق الت����ي ل مت����وت، ق�س�����س 1978. رحل����ة 
اإىل باب����ل القدمي����ة، ترجمة ع����ن الأملانية، 1984. 
اأ�سط����ورة مملك����ة ال�سي����د، ق�س����ة طويل����ة 1990. 
اأط����ول عام، رواي����ة 1994. زمن اله����روب، رواية 
1998. فه����د واحلركة الوطني����ة العراقية، درا�سة 
نقدي����ة بال�سرتاك مع كاظم حبي����ب 2003. وداعًا 
نينوى، رواي����ة 2004. حت����ّولت، رواية 2007. 
فردو�����س قري����ة الأ�سب����اح، رواي����ة 2007. ذاك����رة 
عوي����ل   .13  .2010 رواي����ة،  منقر�س����ة،  مدين����ة 

الذئاب، رواية 2013«.

كم����ا اأ�سدر عددًا من الكتب باللغ����ة الأملانية، منها: 
»الأك����راد، تاري����خ، ح�سارة وكف����اح م�سريي، دار 
اأوم�س����او، فرانكف����ورت 1987. �سع����ار، ق�س�����س، 
دار كيبنهوير- ليبزك 1993. اأطول عام، رواية، 
دار كيبنهوير- ليبزك 1993. وداعا نينوى، دار 

كولتورفريك – هيلد�سهامي 2011«.
بجماع����ة  وعاقت����ه  الكث����رية،  اإ�سدارات����ه  ورغ����م 
كركوك التي اأخذت �سهرة وا�سعة، غري اأنه مل يكن 
حتت الأ�سواء يف الع����راق، فكونه كرديا، وهربه 
اإىل اأملاني����ا، ومن ثمَّ املو�سوعات التي تناولها يف 
ق�س�س����ه ورواياته، كل هذا دف����ع ال�سلطة احلاكمة 
ال�سابق����ة اإىل اأن تغّيب ا�سم����ه متامًا، هذا التغييب 
ال����ذي ا�ستمر حتى الوقت احلايل، �سوى درا�سات 

قليلة تناولت اأعماله.
ي�س���ف الداودي بع�س مراح���ل حياته يف ال�سرية 
التي األقاها يف املوؤمتر الأول للرواية العراقية يف 
لندن 2013، قائًا: يف ال�سف اخلام�س البتدائي 
متني���ت اأن اأك���ون كاتب���ًا، بع���د اأن كن���ت اأمتنى اأن 
اأكون �سرطيًا فمعلمًا. وهكذا قررت اأن اأكون كاتبًا، 
واإذا م���ا كان الإن�سان يتمكن العي�س من وراء هذه 
املهن���ة، فم�ساألة مل تخطر بب���ايل. حاولت اأن اأكتب 
ق�س���ة عل���ى غرار ق�س���ة اللقل���ق والثعل���ب، بيد اأن 
امل�سكل���ة الت���ي واجهتها عن���د الب���دء بالكتابة، هي 
كيفي���ة التعبري عن اأفكاري وتكوين اجلمل ورحت 
اأجمع اجلمل املفيدة من جمل���ة »�سندباد« امل�سرية 
الت���ي كنت م�س���رتكًا فيه���ا واأنقله���ا اإىل ق�سا�سات 
ورق اأحتف���ظ به���ا داخل ظروف ح�س���ب املوا�سيع 
الت���ي تعاجلها اجلم���ل، واأحاول حفظه���ا عن ظهر 
قل���ب. وكتب���ت اأول ق�س���ة ع���ن ثعلب اأو اب���ن اآوى 
ي�سرق دجاجة من حظرية ف���اح، وعندما �ساحت 
الدجاج���ات بقي���ادة الدي���ك، ت�سامنًا م���ع الدجاجة 
ع���ن  يبح���ث  وراح  الف���اح  ا�ستيق���ظ  امل�سروق���ة، 
الثعلب ال���ذي ترك الدجاجة ته���رب واختفى وراء 
ج���دار. ولك���ن �سرعان ما عرث علي���ه �ساحب البيت 
الذي ناوله �سرب���ة قوية من ع�ساه على موؤخرته. 
وكان اأن ه���رب الثعلب وقرر اأن ل يكرر فعلته التي 
مل جتل���ب له �سوى �سربة قوية على موؤخرته التي 

ل تزال توجعه اإىل يومنا هذا.
ف�س���ًا ع���ن الكتاب���ة، فق���د كان���ت ل���دى ال���داودي 
اهتمامات يف الر�سم اأي�سًا، ول�سيما يف جمال نقل 
ال�سورة، »ذات يوم جاءن���ا معلم الر�سم والأعمال 

اليدوي���ة عل���ي قمر بخ���ر الإع���ان ع���ن م�سابقة 
لأح�س���ن �س���ورة ير�سمه���ا الطلب���ة عل���ى م�ستوى 
الل���واء. ومل���ا كن���ت ل اأث���ق بنف�سي كر�س���ام، لذا مل 
اأهتم باخلر، الأمر الذي مل يعجب علي قمر الذي 
اأ�س���ر على �سرورة م�ساركت���ي يف امل�سابقة. وكان 
اأن ر�سخت لطلبه بر�سم �سورة امللك في�سل الثاين 
بالقلم الر�سا�س. وكان���ت ال�سورة التي ر�سمتها، 
كما قال مطابق���ة للن�سخة الأ�سلية. وعندما ظهرت 
النتائج، ح�سلت، كما قال علي قمر، على اجلائزة 
الأوىل الت���ي كان مقدارها خم�س���ة دنانري، �ساألني 
اأم���ام الطلبة م���ا اإذا كن���ت م�ستعدا للت���رع باملبلغ 
ل�س���راء اأدوات الر�س���م ملر�سمن���ا الفق���ري. وكان اأن 

انتزع مني كلمة نعم«.
رمب���ا كان املعل���م والر�سم وامل�سابقة م���ن املوؤثرات 
التي دفع���ت حياة ال���داودي للتغري، ومن ث���مَّ فاإنه 
اأعمال���ه  يف  التغ���ريات  ه���ذه  كل  لتوثي���ق  �سع���ى 
الروائية، موؤرخ���ًا ومتخيًا.. روايته »اأطول عام« 
توث���ق بع�سًا م���ن احلي���اة الكردية، وه���و ما يراه 
جن���م عبد الله كاظم حن يتح���دث عنها، قائًا: تقع 
جمري���ات الرواية يف زمن الدولة العثمانية وحكم 
الكرد يف منطقة كردية عراقية، وحتديدًا يف وادي 
كف���ران. ولأن من الوا�سح جدًا اأن الروائي ينطلق 
م���ن وجه���ة نظر كردي���ة خال�س���ة، فقد دع���م وجهة 
النظ���ر ه���ذه بالعناي���ة بالبيئ���ة الكردي���ة والنا�س 
الُك���رد والرتاث الك���ردي، فما كاد ي���رتك �سيئًا مما 
يتعل���ق بذلك اإل وتطرق اإليه من عاقات اجتماعية 
خا�س���ة واأعرا����س وطقو����س زواج وع�سائر وقيم 
ع�سائري���ة وعاقات عائلي���ة، وغريها كث���ري. واإذا 
كان ه���ذا م���ّررًا، فاإن ما هو غري م���ّرر، على الأقل 
م���ن الناحي���ة الفني���ة هو �س���رح كل �س���يء من ذلك 
يذك���ره اأو يتطرق اإليه اأو ي���رد يف �سياق الرواية، 
م���ن عادات وطقو�س وقيم واأماك���ن وتاأريخ، وهو 
م���ا ين�سحب على روايات اأخ���رى للكاتب قراأناها: 
»وق���ام اجلميع من اأماكنهم ب�س���ورة لاإرادية وهم 
يب�سمل���ون ويبحث���ون بعيونهم القلق���ة عن ال�سيخ 
ال���ذي م���ّر كالطي���ف واختفى يف جن���ح الظام… 
وقب���ل اأن يعود الرج���ال اإىل اأماكنهم �ساح مروان 
من برجه: تعال���وا انظروا اإىل هذه الأ�سواء التي 
تلم���ع يف كل مكان، الل���ه اأكر، الله اأكر… وهرع 
اجلمي���ع اإىل ال�سط���ح، وانبه���روا ح���ن راأوا خطًا 

طويًا من الأ�سواء املتاألئة يف الأفق.

 قال م���روان وهو يت�سنع الده�س���ة: لقد راأيته باأم 
عيني وهو يرتك وراءه هذه الأ�سواء، وكان يلمع 
مثل النور، ث���م �سعد بح�سانه اإىل ال�سماء ب�سرعة 

فائقة مثل �سهاب واختفى«.
يف ح���ن يتح���دث الكات���ب حكي���م ندمي ال���داودي 
ع���ن رواية »حت���ولت« مبينًا اأن ال���داودي املحّدث 
له���و خ���ري �ساهٍد عل���ى تلك الأي���ام املا�سي���ة �ساردًا 
لنا وب�سيغ���ة املواجع موجز الأح���داث ال�سيا�سية 
عب���ة لن�سوء احلرك���ة الي�سارية يف  واملراح���ل ال�سّ
الع���راق، وتاأثريها عل���ى الوعي اجلمع���ي ل�سباب 
ذلك العهد، ورّجه���ا للعقول املناه�سة لفكر الهيمنة 
الرجوازي���ة ال�سغرية اأو الأن�سي���اع للموروثات 
القبلي���ة. هن���ا الروائ���ي زه���دي متاب���ٌع ح���اذٌق يف 
نقل���ه لتلك الأح���داث واإمكانيت���ه الو�سفية يف نقل 
خطوط تل���ك التفا�سيل ال�سرورية، هو يف و�سفه 
وت�سريح���ه الجتماع���ي والأخاق���ي لل�سخ�سيات 
وحتولتها فنان حم���رتف يف ا�ستكماله للفراغات 
ال�سروري���ة يف اإ�سف���اء اجلمالي���ة الواقعي���ة على 

اللوحة. 
يلتق���ط زه���دي وعر العناوي���ن الداخلي���ة مل�ساهد 
الظواه���ر  لبع����س  ماأ�ساوي���ة  م�ساه���د  روايت���ه 
الجتماعية ال�ساذة، ومنها زواج ال�سيخ الكبري من 
الفتيات ال�سغ���ريات. وينقل يف ال�سطور الأخرية 
م���ن العنوان الفرعي وحتت عنوان ا�ستعادة الدار 
املرهون���ة، وعلى ل�س���ان �سديقه الي�س���اري عبا�س 
نامق: كيف اأن الرجال الكبار يف ال�ّسن يتزوجون 
بع�سوائية ودون وعي، من ن�ساء �سغريات وحن 
ميوت���ون ُيخّلف���ون وراءهم جمموعة م���ن الأطفال 
حتت���ار بهم الأم ال�سابة، ويف �س���وء قراءتنا ملَ�ْسنا 
ج���راح ومعاناة اأ�س���ر تعي�س يف بوؤ����س اجتماعي 
كبري م���ن خ���ال ت�سوير ال���داودي لهم وملجموعة 
اأخ���رى م���ن �سرائح ذل���ك املجتم���ع، ويف ظل حقبة 
زمني���ة ع�سيبة مع ملكة القدرة على ت�سويرها يف 
وقته���ا كوثيقة �سيا�سي���ة ّحية، وبع���د م�سي عقود 
طويل���ة عليه���ا، ويف قلم �ساح���ب الرواي���ة ت�سعر 
وكاأنك تعي�س ذلك الزمن وتتفاعل مع وترية حترك 
ال�سخ�سي���ات القلقة ب���كل تفا�سيلها الطويلة، وكل 

ح�سب دوره يف �سناعة اأحداث الرواية.
وح�سب راأي اأحد ال�سحافين، فاإن ميزة الداودي 
����ة اأو الرواية  الق�س�سي����ة ه����ي اأنه يجمع يف الق�سّ
بن الوثيقة الروائي����ة والوثيقة التاريخية، وبن 
بني����ة ال�سرد الفن����ي الق�س�سي اخلي����ايل. فلم تكن 
الوثيق����ة م�سجل����ة بحذافريها كم����ا مل تكن احلياة 
املعا�س����رة م����ادة جام����دة، ب����ل هم����ا يف ن�سيج من 
ي�سنع م����ن مناهل تاريخية متعددة مادة ق�س�سية 
حديثة. كما اأن الداودي ينقل لنا وباأ�سلوب ممتع 
حلظات اإعان الثورة عل����ى العهد امللكي، واقرتن 
ذلك احل����دث التاريخ����ي كوثيقة مهم����ة يف �سردية 
فني����ة موفق����ة وباأ�سلوب م�سوق يجعل����ك قريبًا من 
حلظ����ات ف����رح ث����ورة متوز/يولي����و، يف عن����وان 
فرع����ي اآخر وحت����ت عن����وان- الث����ورة- نكون مع 
تلك الوثيقة ب�سقيها التاريخي والروائي، فوترية 
ذل����ك احَل����دث اجل�سي����م تتناغم مع فرح����ة اجلموع 

وبتقنية فنية م�ست�ساغة.

الروائي العراقي زهدي الداودي… 
المتخيل بعين المؤرخ
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الواقفون من اليمني يو�سف 
ال�سائغ,�سادق قدير اخلباز 
ابو ليث ,الفريد �سمعان 
نعيم بدوي -الدكتور زهدي 
الداوودي -,

 اجلال�سون جا�سم حممد 
اجلوي , ها�سم الطعان , 
مظفر النواب ,ها�سم عبد 
ال�ساحب , فا�سل ثامر

كانت هذه اأول لقطة روائية ولدت معي وفر�ست 
عل���ي ب�سكل غري���زي وعف���وي اأن اأوظفه���ا ب�سكل 
م�ستق���ل دون التاأثر بالجتاه���ات املوجودة حول 
كتاب���ة الرواي���ة ودون الإط���اع عل���ى تفا�سيلها. 
كل م���ا كن���ت اأبغيه ه���و رب���ط مو�س���وع الرواية 
غ���ري ميكانيكي���ا، ربط���ا  باحلي���اة ربط���ًا جدلي���ا 
ي�سور ال�سراع بن القدمي واجلديد، بن الزمان 
وامل���كان، بن املعق���ول والامعقول، ب���ن املدينة 
والري���ف، ب���ن التخلف والتق���دم، ب���ن اجلريان 
م���ع الع�س���ر احلدي���ث والتقهقر اإىل ال���وراء، بن 
تن���اول ال�سخ�سي���ة الروائي���ة م���ن الداخ���ل ب���كل 
اأحامها وهمومها وبن تناولها ب�سورة �سطحية 
فوتوغرافية من اخلارج. تن�سيق وربط الأحداث 
ب�س���كل ي�سرتعي اإنتباه القارئ دون اأن يبعث فيه 
املل���ل، ذل���ك املر�س اخلبي���ث الذي يقت���ل الرواية 
وه���ي يف امله���د. توظي���ف ال���رتاث والفولكل���ور 
واحلل���م ب�س���ورة مبدع���ة �سم���ن اإندف���اع داخلي 
خلل���ق رواي���ة �سحري���ة �سب���ه واقعي���ة اأو رواي���ة 
واقعي���ة �سب���ه �سحري���ة. اإن الرواي���ة اخلالية من 

ال�سراع جثة خالية من احلياة.
اإن اأح���داث الرواي���ة يجب اأن جت���ري مثل جريان 
النهر، تارة هادئ���ا كاأنه ل يجري واأخرى �ساخبا 
بفي�س���ان مدمر اأو تتب���ادل احلركت���ان، عناق املد 
اأو  للبح���ر  ال�ساح���ل  اإحت�س���ان  واجل���زر ولعب���ة 

اإحت�سان البحر لل�ساحل.
ت�سلق���ت ج���دار احلل���م عاب���را اإي���اه اإىل اجلان���ب 
الث���اين. كان���ت اأحزاين الت���ي تقربني م���ن نهاية 
العامل ت�س���دين اإىل عامل الن���وم، اإىل عامل وردي. 
كنت مازلت اأبكي، ولكن ب�سمت. كنت بحاجة اإىل 
من يعاملني كطفل. علمت اأنني ا�ست�سلمت للنوم. 
كانت ي���د ناعمة مت�سد ظهري برق���ة غريبة، ومما 
زاد يف خ���دري ون�سوت���ي اأري���ج القرنف���ل. كن���ت 

اأمتنى اأن ل اأ�ستيقظ من احللم.
اأح�س�س���ت اأنه���ا عرف���ت ب���اأين اأفتعل الن���وم، كما 

واأح�ست بالرع�س���ة التي اجتاحت ج�سدي، ورغم 
ذل���ك عاملتني ك�سبي �سغ���ري، الأمر الذي جعلني 
اأتغل���ب عل���ى حرج���ي. اأحاط���ت وجه���ي بكفيه���ا 
الدافئت���ن وه���ي تنحن���ي علي، بحي���ث اأح�س�ست 
ته���ب  ك�سحاب���ة  القرنف���ل  وبرائح���ة  باأنفا�سه���ا 
الن�س���وة. قالت ب�س���وت خاف���ت: »كاوان، اأنت مل 
تع���د �سبي���ا، هيا قم، علي���ك اأن ت�سد الف���راغ الذي 

تركه موت والدك«.
مل يك���ن يف حميط���ي العائل���ي من يهت���م بالكتابة 
ورغم ذلك كان والدي م�سرتكا يف جريدة الأخبار 
اليومية وجمل���ة امل�ستمع العربي ال�سهرية. وبن 
ح���ن واآخ���ر ت�سله جمل���ة املعلم، ح���ن كان يعمل 
يف التعلي���م، ولكنه ح���ن اأ�سبح مدي���را للناحية، 
انقطع���ت عاقت���ه به���ا. لعله���م �سيع���وا عنوان���ه، 
حي���ث اأ�سبح دائ���م التنقل بن النواح���ي البعيدة 
الت���ي كانت تفتح اآفاق���ا جديدة اأمام���ي. واإذ كنت 
اأحل���م دوما عما يكم���ن وراء الآفاق امللونة حققت 
الوظيف���ة اجلدي���دة لوالدي اأمنيت���ي، حيث رحت 
اأتنق���ل ب���ن �سف���وح وه�سب���ات كرمي���ان وجب���ال 
بهدين���ان مثل طائر مهاجر يع���رف كيف يتقي �سر 
ال���رد واحلر وعرف���ت اأن العامل ل نهاي���ة له واأن 
الثلوج ل ت�سق���ط يف كل مكان واأن رياح ال�سموم 
ل ته���ب يف كل واد. لقد �سرت اأع�سق التنوع دون 

اأن اأدري ما هو التنوع.
�ساألن���ي ذات مرة اأحد اأعمامي وهو فاح ل يعرف 
القراءة والكتابة ماذا اأحب اأن اأكون يف امل�ستقبل، 

اأجبته ب�سرعة:
اأحب اأن اأكون �سرطيا.

�سحك من كامي وقال متهكما:
هناك نوع���ان من ال�سرطة، الأول يرتدي بنطلونا 
ق�س���ريا ف���وق الركب���ة، اإذا جل����س ظه���ر ن�س���ف 
ُخ�سياَن���ه والثاين يلب����س بنطلونا طويا وا�سعا 
ف�سفا�س���ا م���ن فوق و�سيق���ا من حت���ت، ي�سمونه 
�سرط���ة اخليالة، اأيهما تريد اأن تكون، علما اأنك ل 

حتتاج اإىل الدرا�سة كي ت�سبح �سرطيا.
اأح�س عم���ي بعائم اخلجل املطبوعة على وجهي 
وبال�سدم���ة الت���ي منعتني ع���ن الإجاب���ة الفورية 
عل���ى �سوؤال���ه. واأح����س ب���اأن انطباع���ي اأن اأك���ون 
�سرطي���ا اأميا قد تغري. قال: لن���رتك الآن ال�سرطي 
و�ساأنه ونرج���ع اإىل �سوؤالنا: ماذا حتب اأن تكون 

يف امل�ستقبل؟
اأحب اأن اأكون معلما. قال بارتياح:

كان وال���دك اأي�س���ا معلم���ا. يف قريتن���ا معلم قبيح 
له زوج���ة جميلة بنهدي���ن نافرين. ل���و كان طالب 

الزواج �سرطيا، لب�سقوا يف وجهه.
يف وق���ت متاأخر علمت اأن عم���ي الفاح الب�سيط، 
كان معلم���ي الأول يف در����س اليروتك الذي جاء 

يف معظم كتاباتي.
يف ال�سف اخلام����س البتدائي متني���ت اأن اأكون 
كاتب���ا، بع���د اأن كن���ت اأمتن���ى اأن اأك���ون �سرطي���ا 
فمعلم���ا. وهكذا قررت اأن اأك���ون كاتبا واأما اإذا ما 
كان الإن�س���ان يتمكن العي�س من وراء هذه املهنة، 
فم�ساأل���ة مل تخطر ببايل. وحاولت اأن اأكتب ق�سة 
عل���ى غرار ق�سة اللقلق والثعل���ب، بيد اأن امل�سكلة 
الت���ي واجهته���ا عن���د الب���دء بالكتابة، ه���ي كيفية 
التعب���ري ع���ن اأف���كاري وتكوي���ن اجلم���ل ورح���ت 
اأجمع اجلم���ل املفيدة من جمل���ة �سندباد امل�سرية 
الت���ي كنت م�سرتكا فيه���ا واأنقله���ا اإىل ق�سا�سات 
ورق اأحتف���ظ بها داخل ظ���روف ح�سب املوا�سيع 
الت���ي تعاجلها اجلم���ل واأحاول حفظه���ا عن ظهر 
قل���ب. وكتب���ت اأول ق�سة ع���ن ثعل���ب اأو اأبن اآوى 
ي�سرق دجاجة من حظ���رية فاح وعندما �ساحت 
الدجاج���ات بقي���ادة الديك، ت�سامنا م���ع الدجاجة 
امل�سروق���ة، ا�ستيق���ظ الف���اح وراح يبح���ث ع���ن 
الثعلب الذي ترك الدجاج���ة تهرب واختفى وراء 
ج���دار. ولكن �سرعان ما ع���رث عليه �ساحب البيت 
الذي ناوله �سربة قوية من ع�ساه على موؤخرته. 
وكان اأن هرب الثعلب وقرر اأن ل يكرر فعلته التي 

مل جتلب له �سوى �سربة قوية على موؤخرته التي 
ل تزال توجعه اإىل يومنا هذا.

كان���ت يل اهتمام���ات يف الر�س���م اأي�س���ا ول �سيما 
يف جم���ال نقل ال�س���ورة الذي ل ي�سجع���ه املعلم. 
ذات ي���وم جاءنا معل���م الر�سم والأعم���ال اليدوية 
عل���ي قم���ر بخ���ر الإعان ع���ن م�سابق���ة لأح�سن 
�سورة ير�سمه���ا الطلبة على م�ستوى اللواء. وملا 
كن���ت ل اأثق بنف�سي كر�س���ام، لذا مل اأهتم باخلر، 
الأم���ر ال���ذي مل يعج���ب عل���ي قم���ر ال���ذي اأ�س���ر 
عل���ى �سرورة م�ساركت���ي يف امل�سابق���ة. وكان اأن 
ر�سخ���ت لطلبه بر�سم �س���ورة امللك في�سل الثاين 
بالقلم الر�سا�س. وكانت ال�سورة التي ر�سمتها، 
كما قال مطابقة للن�سخة الأ�سلية. وعندما ظهرت 
النتائج، ح�سلت، كما قال علي قمر، على اجلائزة 
الأوىل التي كان مقداره���ا خم�سة دنانري، �ساألني 
اأم���ام الطلبة اإذا م���ا كنت م�ستعدا للت���رع باملبلغ 
ل�س���راء اأدوات الر�س���م ملر�سمنا الفق���ري. وكان اأن 

انتزع مني كلمة نعم.
كنت مع بدء العطل���ة املدر�سية اأركز على هوايتي 
يف اإ�س���دار جري���دة حائطي���ة بعن���وان »باب���ل«. 
وكتاب���ة الق�س����س الق�س���رية. كن���ت اأعلقه���ا على 
جدار غرفة �سغرية مرتوك���ة تابعة حلمام بيتنا، 
�سب���ق اأن حولته���ا اإىل مكتب���ة حتت���وي على كتب 
وجم���ات وال���دي املخزونة يف حقائ���ب خمتلفة. 
كان معظمه���ا يع���ود اإىل فرتة ا�ستغال���ه بالتعليم. 
وت���رع اأ�سدقائ���ي مب���ا لديه���م م���ن الدوري���ات. 
ورحن���ا نلتق���ي يف ه���ذه الغرف���ة ال�سغ���رية التي 
كان���ت مبثاب���ة ن���اد لنا نح���ن ال�سغ���ار م���ن اأبناء 
خمتل���ف الفئ���ات الجتماعي���ة والذي���ن كانت لهم 
اهتمام���ات يف الق���راءة والكتاب���ة البدائية اللتن 
كانت���ا ت�س���كان �سرطا غ���ري مكتوب���ا لانتماء اإىل 
ه���ذا النادي. كن���ت اأح�سل بن فين���ة واأخرى من 
ه���ذا وذاك كتاب���ا للمنفلوط���ي اأو ج���ران خلي���ل 
جران اأو غريهم���ا من الكتاب العرب والأجانب. 
وعل���ى فكرة حن كان يحل مو�س���م الأمطار، كنت 
اأحم���ل مظل���ة واأجل����س يف اأح���د اأركان حو�سن���ا، 
اأمتتع باإيقاع دق���ات املطر على املظلة واأقراأ كتاب 
النبي جل���ران خليل جران. ومع م���رور الزمن 
اهتماماته���م  ح�س���ب  ُيغربل���ون  الأ�سدق���اء  كان 
وقابلياته���م. ومم���ا �ساعد يف ذل���ك حماولة مدير 
املدر�س���ة الثانوي���ة مو�س���ى نعم���ان، ت�سكيل فرقة 
م�سرحي���ة لتق���دمي امل�سرحيات على م�س���رح قاعة 
الثانوية. وكان اأن اأوعز اإىل مدر�س اللغة العربية 
نوري اأك���ر بالتدقيق يف دفاتر الإن�ساء واختيار 
املمثل���ن يف �س���وء قابلياته���م يف الكتاب���ة. كنت 
اإذ ذاك يف ال�س���ف الأول املتو�س���ط. واإىل جان���ب 
الن�ساط امل�سرحي، كلفن���ا باإ�سدار ن�سرة حائطية 
دوري���ة وقم���ت بتكلي���ف م���ن مدر����س اجلغرافية 
بر�سم عدة خرائط على اجلدران. و�سلمني املدير 
مفت���اح القاعة التي حتولت اإىل ور�سة لن�ساطاتنا 
الثقافي���ة. ق���رر املدي���ر تق���دمي م�سرحي���ة »ر�سول 
النبي اإىل هرقل« حيث وزع علينا الأدوار وجلب 
خ�سي�سا لهذا الغر�س خمرجا من بغداد. ل اأدري 
اإذا م���ا جنح���ت امل�سرحية يف الواق���ع اأم ل، ولكن 
الذي اأعرفه هو اإنن���ا اعترناها م�سرحية ناجحة 
وحدثا مهما يف تاريخ ق�سبة طوزخورماتو التي 
مل ي�سبق لها اأن �ساهدت مثل هذا العمل الذي كان 
الإقب���ال عليه كبريا ج���دا. وتوطدت العاقة بيننا 
نحن العاملن يف الن�ساط الثقايف وكان من اأبرز 
الطلب���ة يف ه���ذا املجال عبد اللطي���ف بندر اأوغلو 
ومو�سى اأحمد العبي���دي وطالب اأ�سمه حافظ من 
املو�س���ل، كان���ت اأخت���ه تعم���ل معلم���ة يف مدر�سة 

البنات وغريهم... ل اأتذكر اأ�سماءهم..

�صدى الواعي
ذات ي���وم ذهبن���ا اأن���ا وعبداللطي���ف اإىل حمط���ة 
القط���ار، حي���ث كان �سك���ن اأهل مو�س���ى الذي كان 
وال���ده ي�ستغ���ل عام���ا يف املحط���ة. كان بيته���م 
متوا�سعا اإىل درجة الفقر. كنا يف لقاءاتنا نتذمر 
م���ن الو�س���ع القائم وننتق���د النظ���ام امللكي الذي 
كن���ا نعت���ره باليا وقررن���ا اأن نعمل �سيئ���ا. اأبدى 

مو�س���ى حما�س���ه للفكرة. كن���ت اأعرف م���اذا يريد 
عبد اللطيف: اأن ي�سكل منا حلقة يربطنا باحلزب 
ال�سيوع���ي، ذل���ك اأن �سقيق���ه كان عن�س���را ن�سيطا 
فيه. كن���ت ل�ست �سد الفكرة من حي���ث املبداأ، بيد 
اأنني كن���ت اأرى اأنف�سن���ا �سغارا ملثل ه���ذه املهمة 
اخلط���رية. وكان اأن اقرتح���ت عليهم���ا م�س���روع 
اإ�س���دار جمل���ة دورية نكتبه���ا بالي���د وترعت اأن 
اأق���وم اأنا بعملي���ة كتابة املوا�سي���ع. اأ�سدرنا عدة 
اأع���داد بعن���وان »�س���دى الواع���ي«، كن���ا نتناقلها 
بحذر بن الأ�سدقاء، بيد اأننا اأح�س�سنا باأن اأمرنا 
ب���داأ ينك�سف وتتوجه الأ�ساب���ع نحونا. وكان اأن 
توقفنا ع���ن موا�سلة هذا الن�ساط اخلطر. ورحنا 

نركز على ن�ساطنا الثقايف املدر�سي.
كنت بحكم عاق���ة القرابة املوج���ودة يف داقوق، 
اأ�سافر بن فين���ة واأخرى اإىل هناك، حيث تعرفت 
ع���ن طري���ق الأقارب ب���كل م���ن املعلم���ن اإبراهيم 
الداقوق���ي وحمم���د خور�سي���د الداقوق���ي. كان���ا 
يقرئ���ان ينابي���ع الأدب العامل���ي وميتل���كان كتبها 
املرتجم���ة اإىل اللغ���ة العربي���ة. اأع���ارين اإبراهيم 
بع�س الكتب واأما حممد خور�سيد فتعهد بار�سال 
رزم���ة بالري���د. ذات ي���وم ج���اءين الفرا����س يف 
املدر�س���ة يطل���ب مني الذه���اب اإىل املدي���ر مو�سى 
نعمان. وحن ذهبت اإليه يف غرفته، وجدته واقفا 
اأم���ام مكتبه، يقلب بع�س الكت���ب. ما اأن راآين، اإل 

وبادر قائا:
الأدب  اأم  الأطف���ال  تق���راأ جم���ات  افتهمن���ا،  »م���ا 

الكا�سيكي العاملي؟«
قلت باعتزاز:

»كن���ت اأقراأ ق�س����س الأطف���ال والآن اأريد النتقال 
اإىل الأدب الكا�سيكي العاملي«

تناول جمل���ة �سندباد الآتية بالريد، �سائا اإذا ما 
كنت اأمل���ك الأعداد القدمية وم���اذا اأ�سنع بها بعد 
النتق���ال اإىل مرحلة الرجولة وم���ا اإذا كان ميكنه 
اإعارته���ا مني لأبن���ه ال�سغري. قلت ل���ه اإنني ل�ست 
بحاجة اإليها، �ساأجلبها كلها هدية له. ن�سحني اأن 
اأبل���غ �ساحبي بعدم اإر�سال الكت���ب بالريد، لأنها 

ممنوعة.
مت نق���ل مو�سى نعم���ان اإىل مدر�س���ة اأخرى وحل 
حمله مدي���ر جديد ه���و خور�سيد كاظ���م البياتي. 
ومع التح���اق الأخ���ري بوظيفته، توق���ف الن�ساط 
الثق���ايف يف املدر�س���ة توقف���ا تاما. حت���ى اإ�سدار 

ن�سرة حائطية اأ�سبح اأمرا حمرما.
انتق���ل وال���دي اإىل مدر�سة افتخ���ار القروية، بعد 
اأن مت���ت اإحاَلَت���ه اإىل التقاعد، واأخ���ذ معه العائلة 
وجاءت جدتي لل�سكن عندنا لتعاوننا اأنا واأختي 
زاهدة يف �سوؤون البي���ت، اإذ اأ�سطررنا للبقاء يف 
طوزخورماتو ملوا�سل���ة الدرا�سة الثانوية. كنت 
اأزوره���م يف نهاي���ة الأ�سب���وع، م�ساف���را بالقطار 

ال�ساعد اإىل كركوك.

جماعة اأبناء ال�صقاء
كان ذل���ك يف منت�س���ف خم�سينات الق���رن املا�سي 
عندما كنا ن�سمي اأنف�سن���ا »جماعة اأبناء ال�سقاء«. 
وجاء الأ�سم باقرتاح م���ن قحطان الهرمزي الذي 
تعرف���ت عليه يف طوزخورمات���و، حيث جاء اإليها 
بحك���م وظيف���ة والده جناتي الهرم���زي الذي كان 
�سديق���ا حميم���ا لوال���دي. كنت يف ال�س���ف الأول 
املتو�س���ط واأما قحطان ف���كان يف الرابع الثانوي 
اإن مل تخن���ي الذاكرة. كانت �سداقتي يف احلقيقة 
مع �سقيقه ع�سمت الذي كان بعمري. كان ع�سمت 
َيحلُم اأن يكون ممثا معروفا، واحلقيقة اأن حلمه 
مل يكن مبنيا على وهم، اإذ اأنه كان ممثا بالفطرة. 
وكان يح���اول دوم���ا اأن يج���رين اإىل عامل هوايته 
موؤك���دا يل باأن م�ستلزم���ات املمثل متوفرة عندي، 
بدلي���ل اأنن���ي اأ�سب���ه املمث���ل الأمريك���ي كريكوري 
بي���ك. ومل يقف عن���د هذا احلد، بل اأك���د يل باأنني 
اأ�سل���ح لأفام الكاوبوي، ذل���ك اأنه راآين ذات يوم 
عل���ى ظهر ح�سان واأنا يف طريق���ي اإىل قرية األبو 
�سباح يف ح���ن هو جال����س يف البا�س اخل�سبي 
الق���دمي ال�ساع���د اإىل كرك���وك. اأخ���رج را�س���ه من 
الناف���ذة وه���و يحثني على الت�ساب���ق مع البا�س. 

ومل يخي���ب ح�ساين ظنه، بيد اأن الف�سل بالتاأكيد 
مل يع���د حل�ساين الهرم، ب���ل ل�سعف البا�س الذي 

اأكل عليه الدهر و�سرب.
متك���ن ع�سم���ت اإىل ح���د م���ا اأن يج���رين اإىل عامل 
هوايت���ه، اإذ ا�سرتك���ت مع���ه يف تق���دمي م�سرحية 
ق�س���رية اأمام اأهلن���ا يف اإح���دى الأم�سيات. وكان 
ذل���ك بداية مل�ساهمات���ي يف م�سرحيات قدمت فيما 
بعد مث���ل م�سرحي���ة »ر�سول النب���ي اإىل هرقل« و 
»الطبي���ب املفل�س« و »ال�سجن���اء« التي قدمت على 
م�س���رح قاع���ة ثانوية طوز وم�س���رح قاعة مدر�سة 

الوطن النموذجية يف كركوك.
رغ���م تل���ك امل�ساهم���ات امل�سرحية، ظ���ل اإهتمامي 
من�سب���ا عل���ى الأدب والر�س���م وكن���ت اأجنذب اإىل 
قحط���ان واأ�ستفيد من ماحظات���ه على ن�سو�سي 
البدائي���ة الت���ي كان يعيد كتابة بع�سه���ا با�سلوبه 

اخلا�س.
انتقلت من عامل قراءة ق�س�س الأطفال اإىل عوامل 
جران خلي���ل ج���ران واملنفلوطي وط���ه ح�سن 
وجني���ب حمف���وظ وغريه���م. وانتقل���ت ن�سرتن���ا 
احلائطي���ة اإىل م�ست���وى اأعل���ى بف�س���ل اإ�س���راف 
قحط���ان عليها وحولت منزع حمامنا املرتوك اإىل 
مكتبة ومكان للقاء ما ي�سمى بهيئة التحرير. واأما 
من هو جمهورنا ومن يق���راأ نتاجاتنا، فم�ساألة مل 
تهمن���ا ومل نفكر فيها. امله���م اأننا كنا نكتب ونريح 
حاجة ذاتية يف دواخلنا ونعتقد اننا نغري العامل، 
ولكنن���ا �سرعان م���ا اأح�س�سنا باأنن���ا نعي�س داخل 
قوقعة وندور يف حلقة مفرغة. وكان اأن ان�سلخنا 
ع���ن عاملنا الذي كان ل ي���زال تهيمن عليه الطفولة 
وال�سبياني���ة، ورحنا نن�س���رف اإىل اإلتهام ما يقع 

يف اأيدينا من روائع الأدب العاملي.
كرك���وك  اإىل  املنتظم���ة  زيارات���ي  خ���ال  وم���ن 
وانتق���ايل اإليه���ا ب�سب���ب ف�سلي م���ن ثانوية طوز 
لتحري�س���ي الطلبة على الإ�س���راب العام، تعرفت 
عل���ى يو�س���ف احلي���دري، اأن���ور الغ�س���اين )اأنور 
حمم���ود �سام���ي( �سابق���ا، موؤي���د ال���راوي )موؤيد 
�سكري( �سابقا، جلي���ل القي�سي، فا�سل العزاوي، 

علي �سكر البياتي ونورالدين ال�ساحليي.
كان ذل���ك يف الف���رتة 1954 – 1955، كن���ا نلتقي 
عادة يف بيت اأحد الأ�سدقاء اأو يف املكتبة العامة 
القدمي���ة الت���ي كانت تط���ل على نه���ر خا�سه �سو 
جن���ب الريد املركزي. وكنا ق���د بداأنا بالن�سر يف 
اجلرائد العراقية منها الندمي ال�سبوعية، �سوت 
املحارب���ن، احل���وادث، املجتم���ع الب���اد، التق���دم 
وفت���ى الع���راق املو�سلية..ال���خ. واأ�س���در فا�سل 
الع���زاوي جمموع���ة �سعري���ة �سغ���رية بعن���وان 
»اأ�ساط���ري خال���دة« طبع���ت يف مطبع���ة كرك���وك. 
ويف تل���ك املرحلة توطدت عاقتن���ا بالأب يو�سف 
�سعي���د وحمم���د اأحمد ر�ست���م، كان الأخ���ري معلما 
وقا�س���ا جيدا، نال جائزة جملة الآداب يف الق�سة 

الق�س���رية. كنت األتقي به يف خمزن والده الواقع 
م�س���ودات  اأ�سلم���ه  حي���ث  الأوق���اف،  �س���ارع  يف 

ق�س�سي الق�سرية ليبدي حولها ماحظاته.
كان لكل واحد منا حلمه اخلا�س الذي ل يجهر به 
حتى لأعز اأ�سدقائه كما كان لكل واحد منا ذاتيته 
اخلا�سة ب���ه والتي ل يعلن عنها اأي�سا. وكان لكل 
منا نظرته اخلا�سة جتاه حميطه وع�سره ومدى 
مائمته معهم���ا. بالن�سبة يل اأنا كنت اأجد راحتي 
الداخلي���ة ح���ن كن���ت اأزور اأعمام���ي يف قراه���م 
واأ�ساركهم حياتهم البدائية التي ت�سبه رواية غري 

مكتوبة، يجب اأن تكتب بالتف�سيل.
كان����ت حياتنا عب����ارة عن معركة �ساخب����ة ل تهداأ، 
وحن نبتعد عن بع�سنا، يطحننا احلنن وال�سوق 
وم����ا اأن نلتق����ي، يب����داأ الع����راك من جدي����د واأما اإذا 
التقى بع�سنا دون الكل، في�سود ال�سام والهدوء. 

هكذا كنا دوما كاختاف الليل والنهار.
كن����ت اأ�ساف����ر ب����ن فين����ة واأخ����رى، ول �سيم����ا يف 
التق����ي  كن����ت  بغ����داد.  اإىل  الر�سمي����ة  العط����ات 
باأ�سدقائي فا�سل العزاوي، اأنور الغ�ساين، موؤيد 
الراوي، يو�سف احلي����دري وغريهم الذين تركوا 
كركوك لل�سكن يف بغداد الآمنة بالن�سبة اإليهم. كما 
وكن����ا نلتقي باأدباء قادمن من املحافظات الأخرى 
اأذك����ر منه����م عب����د الرحم����ن جمي����د الربيع����ي، عبد 
ال�ست����ار الدليمي، اإبراهيم اأحمد وغريهم. وملا كنا 
ق����د اأ�سبحنا اأع�ساء يف احت����اد الأدباء العراقين، 
لذا كنا نرتاد ناديه ون�ساهم يف فعالياته ونتعرف 
بدورنا بوجوه اأدبية ننظر اإليها بالود والحرتام. 
ذات مرة، وكنت قد ن�س����رت ق�سة ق�سرية بعنوان 
»�سديق����ان« يف جملة )الأدي����ب العراقي( التي كان 
ي�سدره����ا احتاد الأدب����اء العراقين، كن����ت جال�سا 
وح����دي بانتظ����ار بع�����س الأ�سدقاء، ج����اءين علي 
ج����واد الطاه����ر بابت�سامت����ه الأبوي����ة، ج����رين من 
يدي قائ����ا: تعال مع����ي لأعرفك ببلن����د احليدري. 
حن اأ�سبحنا ثاثتنا على املائدة، وجه كامه اإىل 
بلن����د قائا: اأب����و عمر، هذا هو زه����دي الداوودي، 
�ساحب ق�س����ة »�سديقان«، ثق لو كان يعرف اللغة 
الفرن�سية، لقلت اإنه ترجمها منها. وراحا ميدحان 
الق�س����ة بحيث ت�سورت اأنهم����ا ين�سبان يل مقلبا، 
ل����و ل اأنهم����ا طلبا من����ي اأن اأقراأ ق�س����ة ق�سرية يف 
اإح����دى اأما�سي احت����اد الأدباء. وفع����ا قراأت ق�سة 
بعن����وان »دم����اء وزيت����ون« م����ن وح����ي انتفا�س����ة 
عمال �سركة نف����ط العراق يف كاورباغي بكركوك. 
ن�س����رت فيم����ا بع����د يف �سل�سلة »اأما�س����ي الحتاد«. 
واأقرتح علي علي ج����واد الطاهر اإ�سدار جمموعة 
ق�س�سية، ميكن التفاق ب�ساأنها مع �ساكر خ�سباك. 
اتفق����ت مع اأنور الغ�ساين ال����ذي كان قد فتح مكتبا 
للخط والإعان يف �سارع ال�سعدون على اأن يقوم 
بت�سمي����م الغ����اف وت�سحيح الخط����اء املطبعية. 
كان يفرت�����س اأن يحمل الكتاب عنوان اأطول ق�سة 
يف املجموعة وه����ي »الإع�سار الأ�سود«. اقرتحت 
على اأنور اأن تكون اأر�سية الغاف باللون الأ�سود 
تتخلله����ا دوامة اإع�سار. وراأينا اأن نكتفي بعنوان 
»الإع�س����ار« دون الأ�س����ود، ذل����ك اأن ال�س����واد يبدو 
للعيان بو�سوح ولذلك ل داعي لتكراره. و�سدرت 
املجموع����ة يف خريف الع����ام 1962. عندها، حن 

راآين علي جواد الطاهر، �ساح رافعا ميناه:
»اأهني����ك، جمموعت����ك �سرب����ت الرق����م القيا�سي يف 

التوزيع«
وملا �ساألته عن عدد الن�سخ املباعة، اأجابني: »175 

ن�سخة«
كنت اأتوقع اأن الرق����م لي�س اأقل من 1000 ن�سخة، 
لذلك قلت له بخيب����ة اأمل: اإنه رقم بائ�س يا اأ�ستاذ. 
ع����رف اأين اأجه����ل طبيع����ة �س����وق الكت����اب. وراح 
ي�س����رح يل ماهي����ة الواقع املر وكي����ف اأنهم طبعوا 
ديوان����ا ل�ساع����ر، ل اأريد ذك����ر اأ�سم����ه، مل يباع منه 
حتى ن�سخ����ة واحدة، رغم اأنه دّر�����س يف الثانوية 

اأكرث من األف طالب.

* األقيت يف املوؤمتر الأول للرواية العراقية
 يف املنفى. اكتوبر 2013 لندن

زهـدي الـداوودي

تجربتي الروائية عبر مسيرة 
الحياة 

عىل حافة الحلم الذي نقلني 

إىل بداية كينونتي، عرفت بأنني 

استنشقت الهواء يف مطبخ 

بدايئ. مل تكن القابلة رقيقة 

معي، إذ أنها حني رضبت بقوة 

عىل مؤخريت، جاوبتها برضطة 

قوية عىل وجهها، األمر الذي مل 

تعهده من أي مولود جديد آخر. 

ورغم تأمل أمي للرضبة التي 

أوجعتها أكرث من أن توجعني 

أنا، فإن القابلة صفعت مؤخريت 

الصغرية مرة أخرى قائلة: »إنه 

يجب أن يرصخ بدل أن يرضط«. 

ومل أكتف هذه املرة بالرصاخ، 

بل وجهت نافورة رفيعة من 

البول عىل وجهها. طرحتني القابلة 

محتجة عىل مندر جنب رصصور 

رابض استهوته رائحة الدم، يك 

تعتني بأمي التي فقدت وعيها. 

ويف الوقت الذي بللت القابلة 

فيه وجه أمي باملاء ورضبتها هي 

األخرى بصفعة قوية عىل وجهها، 

رفعتني مساعدتها وضمتني إىل 

صدرها الذي مازلت أحس بدفئه، 

قائلة وهي تشد وجهها عىل 

وجهي: »الرضطة والبول دليل 

الصحة والعافية يا إمراة«
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د. زهدي الداوودي

وبع���د ع���دة لق���اءات حميم���ة ومفتوح���ة، عرف 
باأنن���ي ل�س���ت م���ن موؤي���دي خ���ط اآب اليمين���ي. 
توط���دت ال�سداقة بينن���ا وراح يحكي يل كيفية 
هروبه بعد النقاب امل�س���وؤوم 8 �س���باط 1963 
اإىل اإي���ران ووقوعه مع جمموع���ة من رفاقه يف 
فخ �س���افاك )الأمن الإي���راين(. ورغم اأنني كنت 
قد �سمعت تفا�سيل الق�سة من �ساحب احلمريي 
ومع���ن جواد، اإل اأنني كنت ا�س���تمع بلهفة بالغة 
اإىل رواية مظفر التف�س���يلية. وبو�س���ول مظفر 
اإىل �سجن احللة تو�سعت حلقتنا الثقافية نوعيًا. 
كانت احللقة ت�سم كل من األفريد �سمعان، فا�سل 
ثام���ر، يو�سف ال�سائ���غ، ها�سم الطع���ان، جا�سم 
اجل���وي، ها�س���م �ساح���ب، نعيم ب���دوي، �سادق 
قدي���ر اخلباز وغريهم. كنا قد اعتدنا على تقدمي 

الندوات الدبية وعر�س امل�سرحيات �سهريا.
 اأبدى مظفر ا�ستع���داده للعمل يف جمال اللجنة 
الجتماعي���ة الت���ي كانت ت�سم بع����س ال�سباط. 
وح���ن اأبلغته ب�سرورة تق���دمي م�ساهمة ثقافية 
ملمو�س���ة من عن���ده، ت���ردد يف اإعط���اء اجلواب 
م�ساهمت���ه  ب�س���رورة  علي���ه  اأحلح���ت  اأن  وكان 
لأهمي���ة ا�سم���ه يف اأو�س���اط ال�سجن���اء. وكان���ت 
احت�سان���ه  ق���ررت  ق���د  ال�سج���ن  تنظي���م  جلن���ة 
وال�ستم���اع اإىل اآرائ���ه. اأبلغن���ي اأن���ه ل يتعاون 
م���ع التنظيم لأنه ذي���ل القي���ادة اليمينية. وحن 
اأردت اإقناعه كون جلنة تنظيم ال�سجن لي�س مع 
خط اآب، ا�سرتط علي عر�س م�سرحيته امل�سادة 
خل���ط اآب اليمين���ي املعنون���ة ب� )الفح���م(. قلت: 
هات م�سرحيتك واأ�سرف على اإخراجها بنف�سك. 
وقدم���ت امل�سرحي���ة �سمن مهرج���ان ثقايف رائع 
دام ع���دة لي���ايل. ومن �سم���ن امل�سرحي���ات التي 
قدمناه���ا، م�سرحي���ة باللغ���ة الكردية ع���ن حياة 
الأن�س���ار مثل���ت فيه���ا دور الأب قم���ت بكتابته���ا 
واإخراجه���ا. وكان مظفر يق���وم بعملية املاكياج 

واختيار املاب�س.
وتوطدت ال�سداقة بيننا اأكرث فاأكرث وكانت �سلة 
اأ�سبحت  ال�سغرية،  املماحكات  رغ��م  الأدب���اء، 
وحدة من�سجمة تلتقي وت�سهر مع قوري ال�ساي 
يف احلفات الغنائية التي تقيمها اأم كلثوم اإىل 
وقت متاأخر من الليل. ومما زاد يف هذا الن�سجام، 
نبذ  وه��و  احل��زب  رفعه  ال��ذي  اجل��دي��د  ال�سعار 
ال�سلطة.  اإ�سقاط  �سعار  ورفع  اليميني  اآب  خط 

وان����ت����ع���������س����ت 
ح���رك���ة ال��ن�����س��ر 
ال�����س��ح��اف��ة  يف 
ال������ع������راق������ي������ة 

الأمر  والعربية، 
تردد  اإىل  اأدى  الذي 

خ���ارج  يف  اأ����س���دائ���ه���ا 
ق�سيدة  ذل���ك  م��ث��ال  ال�����س��ج��ن 

الفقيد  لل�ساعر  مظفر؟«  يا  »اأ�سحيح 
الآداب  جملة  يف  ن�سرت  التي  احل��ي��دري  بلند 

البريوتية.  
ال�ساب���ط حام���د  واإنق���اذ  النف���ق  تاأجي���ل حف���ر 

مق�سود
كان م���ن املقرر حفر نفق لتحري���ر عدد غري قليل 
م���ن ال�سجن���اء املحكوم���ن بالعدام م���ن اأهايل 
املو�س���ل، على اأن تنته���ي عملية احلفر يف العام 
1966، بي���د اأن ق���رارا عاج���ا م���ن احلزب طلب 
تاأجي���ل حف���ر النف���ق والعم���ل م���ن اأج���ل حترير 
ال�سج���ن حامد مق�سود يف اأ�س���رع وقت ممكن، 
ذل���ك اأن رئي����س اجلمهورية عب���د ال�سام عارف 
ق���د ق���رر حماكمة حام���د ب�سرع���ة واحلك���م عليه 

بالعدام فورا.
يف خ�س���م ه���ذا اخلر ال���ذي مل يعلن عن���ه بعد، 
ج���اءين ذات م�س���اء �سج���ن، يخرين اأن���ه راأى 
حام���د مق�س���ود وهو يحف���ر ويو�سع يف جمرى 
مي���اه الق���اذورات امل���وؤدي اإىل اجلان���ب الآخ���ر 
م���ن اجلدار. واأكد ال�سج���ن الزميل اأن �ساحبنا 
م���ازال يحف���ر بقطع���ة حدي���د. وطلب���ت من���ه اأن 
ي�سطحبن���ي اإىل مقرب���ة من امل���كان. كان الظام 
قد هيم���ن على اجلو ب�سواده. �سلمت على حامد 
مق�س���ود و�ساألت���ه عم���ا يعم���ل. ق���ال اأن القيادة 
اليميني���ة ل تري���د انق���اذ حياته امله���ددة باملوت 
ولذل���ك يري���د العتم���اد عل���ى نف�س���ه. قل���ت له ل 
جدوى من حماولت���ك اأيها الرفيق، ذلك اأن هناك 
ج���دارا اآخ���ر وراء الف�سحة التي تري���د بلوغها. 
وكن���ت يف احلقيق���ة اأبح���ث عنه ك���ي اأبلغه راأي 
التنظي���م بخ�سو�س هروبه من ال�سجن. قلت له 
هناك ق���رار بتهريبك من ال�سجن يف اأ�سرع وقت 
ممكن. وملا �ساألني عن التفا�سيل، قلت: �سيت�سل 
بخ�سو����س  مع���ك  ويتح���دث  اآخ���ر  رفي���ق  ب���ك 
التفا�سي���ل. واأنت بع���د و�سول���ك اإىل كرد�ستان 

تر�س���ل لن���ا برقي���ة ك���ي نع���رف �سغلن���ا. تنف����س 
�ساحبي ال�سعداء و�سلمني قطعة احلديد.

عندم���ا ح���ل ي���وم املواجهة ح���ٌول مظف���ر حامد 
مق�س���ود اإىل �سي���خ يف الثمان���ن ونق����س خت���م 
ال�سج���ن عل���ى ر�سغه بدع���وى اأنه ج���اء ملواجهة 
حفي���ده ال�سج���ن. وفع���ا متكن حام���د مق�سود 
ال�سي���خ اأن يخ���رج مع املواجه���ن ب�سامة وبعد 
اأ�سب���وع و�سل���ت من���ه برقية توؤك���د و�سوله اإىل 
املكان الأمن. وكان اأن مت اإلغاء حتويل الو�سادة 
اإىل مري����س موه���وم يت���م ب���ه خ���دع ال�سرط���ي 
امل�س���وؤول ع���ن التع���داد قبل خ���روج املواجهن. 
بع���د جناح هذه العملية توطدت اأوا�سر العاقة 
اإىل  اأدى  ال���ذي  ب���ن مظف���ر والتنظي���م، الأم���ر 
تكليفه، ح�سب اعتق���ادي، بال�سراف على عملية 
حف���ر النفق الت���ي بداأت بعد انته���اء فرتة احلكم 
ال�س���ادر بحقي وخروجي من ال�سجن يف بداية 

اآب 1966.
حن خرجت اإىل عامل احلرية املزعومة، �سعرت 
بنف�س���ي وقد دخلت �سجنًا اآخ���ر، ولكن اأكر هو 
�سج���ن الع���راق و�سرعان م���ا اجتاحتني م�ساعر 
الغرب���ة يف الوط���ن ووح�س���ة افتق���اد الأ�سدقاء 
احلقيقين الذين تركوا فراغا كبريًا يف اأعماقي. 
وم���ن ف���رط اغرتاب���ي، رح���ت اأح���ن اإىل �سجني 
الأول ال���ذي اكت�سف���ت فيه حقيقت���ي واأكدت فيه 
ذات���ي. ومل���ا مل اأجد عما اأهرب اإلي���ه، جلاأت اإىل 
زنزان���ة وجودي الذي كم���ا كان يقول مظفر: اإن 

مل اأجد اأحدًا اأعار�سه، اأبداأ مبعار�سة ذاتي.
�سطور من رواية »رجل يف كل مكان«

كان القمر هناك مطًا على النخلة الوحيدة
الت���ي كان ج���زء م���ن راأ�سه���ا يظه���ر م���ن وراء 

ال�سور،
الكبريت���ان  عين���اه  بجانب���ه،  جال����س  ومظف���ر 

م�سدودتان
اإىل النخلة التي ت�سرب نور القمر:

اإىل اأقرب  القمر  ترى  كنت  ال�سلمان  يف     -•
الأر�س.. والنجوم تكاد تلم�سها بيديك..

        واأما هنا فتخنقها اأ�سواء املدينة..
         واملجرة كانت تبدو كما لو اأنها اأحد الأنهار 
العظم���ى، ميكنك اأن ت���رى منبعه وم�سبه يف اآن 

واحد.
         مل تكونوا حمرومن من روؤية الآفاق اإذًا.

األ ت���رى اأن طبيع���ة ه���ذه الأ�سي���اء تتغ���ري حن 
تاحظها واأنت خارج ال�سجن؟

رمبا �ستكون تافهة..
         من يدري؟..

ولكن اأمل تكن ذات يوم خارج ال�سور؟
  لكننا كنا ل نفكر اأننا �سنكون وراءه يومًا..

 
لق���اء يف موؤمت���ر ال�سع���ب العرب���ي بطرابل����س. 

اكتوبر 1981
مل يك���ن وجودي يف طرابل����س ب�سبب امل�ساهمة 
يف اأعم���ال املوؤمت���ر، ب���ل كن���ت هن���اك لإجن���از 
بع�س املعام���ات يف �سفارة اأملانيا الدميقراطية 
املتعلق���ة باقامتي يف بلدهم وذل���ك بحكم وجود 
عائلت���ي هن���اك. كن���ت اأعم���ل اآن���ذاك مدر�سا يف 
كلي���ة الرتبية بجامعة قار يون����س يف البي�ساء. 
ا�ستغلل���ت فر�سة وج���ودي هناك للق���اء ببع�س 
الأ�سدق���اء واملع���ارف. قب���ل توجه���ي اإىل فندق 
ال�ساطئ التقي���ت يف جامعة الفاحت ب�سديقي د. 
عدنان الظاهر واأخرين باأن اجلماعة التي اأريد 
لقاءها تتواجد هناك. التقيت اأول الأمر مبظفر. 
كان لق���اءًا ح���ارا اأعط���اين يف اأول الأم���ر رق���م 
تلفون���ه ورقم �سقته يف الفندق وقال اأن التعامل 
م���ع اجلهات الليبية �سعب ج���دا واإذا �سادف اأن 
تورط���ت مب�سكل���ة م���ع ف���رد اأو جهة ليبي���ة علي 
الت�سال به ف���ورا. جممل الق���ول اأح�س�ست منه 
اأنه غ���ري را����س به���ذه )ال�سداقة( الت���ي تربطه 
بالق���ذايف ومع ذلك فهي ما�سي���ة ول يعرف متى 
ينف���رط العقد. ث���م التقيت بك���رمي اأحمد ومهدي 
عب���د الك���رمي، �سامي عب���د الرحمن وم���ام جال 
يف  للم�ساهم���ة  ج���اءوا  ق���د  كان���وا  وغريه���م. 
اأعم���ال موؤمت���ر ال�سعب العربي ظاه���را، ولكنهم 
يف احلقيقة ج���اءوا بالدرج���ة الأوىل للح�سول 
على م�ساعدات من الق���ذايف. اإذ كانت املعار�سة 
العراقية اآنذاك تفتقر اإىل املال فعا. كنت بعد كل 
دورة اأعود اإىل مظفر يف ركنه نتبادل الذكريات 
القدمي���ة ون�سحك ب�سوت عال. قال اأنه يحز يف 
نف�سه اأن ي���رى وفد احل���زب ال�سيوعي العراقي 
وقد طال انتظ���اره ملقابلة العقيد القذايف ورمبا 
�سيطول النتظار اأكرث. اقرتح علي اأن اأتكلم مع 
الوف���د واإذا كان ل مانع لديه���م فانه �سيطلب من 
القذايف اأن يلتقي بهم فورا ويلبي كل طلباتهم. 

ذكريات مع مظفر النواب

مل أمتكن من التغلب عىل دموعي حني رأيت مظفر 

املتع��ب، يعانقه مام جالل وترح��ب به الكاظمية 

باسم العراق الذي أحبه مظفر إىل حد الفناء.

ح��ني رأيت آث��ار الزمن و امل��رض املحفورة عىل 

وجه��ه وحركات��ه، تذكرت لقاءنا األول يف س��جن 

الحلة قسم الوسطى عام 1965 وهو قادم بحيوية 

ونش��اط مع مجموعة من الس��جناء السياسيني من 

سجن نقرة السلامن. رحبت به باسم اللجنة الثقافية 

يف السجن.

 صباح كنجي

م������������������ن  ز
اله����روب..  

الثاين  الكت����اب 
من رواي����ة الدكتور 

�سمن  ال����داوودي  زهدي 
ثاثي����ة بعن����وان وادي كف����ران.. 

يف  والفكري����ة  ال�سيا�سي����ة  التط����ورات  تر�س����د 
املجتم����ع العراقي وتوؤرخ حلظ����ات اأفول الدولة 
العثماني����ة قبيل اندلع احل����رب العاملية الأوىل، 
الإمراطوري����ة  وتفت����ت  انهي����ار  اعقبه����ا  الت����ي 
كيان����ات  اىل  ولياته����ا  وحت����ول  الإ�سامي����ة، 
م�ستقل����ة �سكل����ت منها اململك����ة العراقي����ة، كدولة 
حديث����ة نا�سئ����ة �سهدت اإرها�سات حت����ول تابعها 
ال����داوودي يف عمل����ه الإبداع����ي ال�سخ����م وادي 
كف����ران ال����ذي جت����اوز ال����� 1000 �سفح����ة، حتت 
عناوي����ن )اأول عام.. زمن اله����روب.. حتولت(، 
عر م�سارات ل�سخ�سيات ترتبط باأوا�سر عاقة 
تب����داأ باحل�سب والن�س����ب والنتم����اء الع�سائري 
يف الري����ف املحيط مبدينة كرك����وك التي يت�سكل 
فيه����ا املجتمع م����ن خليط يعك�����س تركيبة منوعة 
تف����رز العديد م����ن النتماءات الإثني����ة والقومية 
والدينية.  ناهيك عن الأفكار والعادات والتقاليد 
املتوارثة املرافقة حلياة النا�س يف املدن وطبيعة 
ال�سراعات ب����ن الب�سر وما تتطلب����ه من ت�سامن 
ودهاء وم�سالح وج�سع يتعدى ويتجاوز حدود 
العاق����ات الجتماعي����ة و�س����ات القرب����ى وفق����ًا 
لرغب����ات وطموح����ات تتج����اوز القي����م الإن�سانية 
امل�سروع����ة، تتج�س����د ب�سخ�سي����ات تنح����در م����ن 
و�س����ط اأغ����وات ي�سع����ون للتحكم بق����وت وحياة 
النا�����س وجتارته����م يعق����دون �سفقات م����ع رجال 

الدولة واحلكومة يف فرتات التحول.

 �سفقات ممرات وقنوات متتد من اق�سى الريف 
اجلمي����ل يف البيئ����ة املواجهة للح����دود الإيرانية 
الت����ي يتخللها جم����رى نهري يف�سل ب����ن ال�سهل 
واجلب����ل عل����ى �سفتيه وم����رورًا باأحي����اء كركوك 
وتن����وع �سكانه����ا وم����ا فيها م����ن حرك����ة واأجواء 
له����و وحري����ة اختي����ار و تاق����ح تتج����اوز اأط����ر 
الدي����ن واملمنوع����ات توؤطر العاق����ات الن�سانية 
ل�سخو�س روايته الذين يكافحون ويت�سارعون 
باأو�ساعه����م  الرتق����اء  اأج����ل  م����ن  بينه����م  فيم����ا 
القت�سادي����ة والجتماعي����ة والفكرية يف مرحلة 
ترتاف����ق مع بن����اء الدولة اجلديدة الت����ي يتغلغل 
تاأثريه����ا يف الن�سيج الجتماعي مع تو�سع رقعة 
موؤ�س�ساته����ا التعليمي����ة والع�سكري����ة والإداري����ة 
و�سبك����ة عاقاته����ا الت����ي وظف����ت خلدم����ة الدولة 
الت����ي ب����داأت ت�سي����د وتت�سي����د النا�����س وتاحق 
الطلب����ة وال�سبيبة الذين يتعامل����ون مع املنا�سري 

التحري�سية..

كل ه����ذا يوؤطره الداوودي يف �سياق تتبع حركة 
�سخو�س����ه، تنق����ل القارئ بن كرك����وك � املو�سل � 
بغداد من خال ف�سول ممتعة يقدم فيها باأ�سلوبه 
اجلمي����ل �س����ورًا حقيقي����ة ع����ن اأح����داث واقعي����ة 
تعك�����س الكثري م����ن طبيعة ال�سخ�سي����ة العراقية 
وع�سقه����ا للحري����ة و طموحها للعي�����س بتوا�سع 
وب�ساط����ة ل يعكره����ا ال ذل����ك النف����ر اجل�سع من 
املت�سلطن والنتهازين الذين ميجدون الق�سوة 

ويبيحون احلق لأنف�سه����م بحرمان الآخرين من 
حقوقهم الطبيعية.. يزجون الدين.. املقد�سات.. 
يف �سراعهم لفر�س �سطوتهم.. لكنهم ينك�سفون 
عل����ى حقيقتهم.. يتعرون ام����ام املجتمع.. اماكن 
عبادته����م تتحول اىل ماخ����ور ميار�س فيه الإمام 
اللواط مع الطف����ال الذاهبن لتعلم تقوى الدين 

فيتلطخ بعاره اجلبن..

يف ف�سل لحق يق�سُم الل�سو�س الظرفاء بالقراآن 
ار�����س  اقدامه����م  تط����اأ  ي�سرق����وا.. مل  انه����م.. مل 
املح����ل امل�سروق.. ليكت�سف الق����ارئ بعد حن اإّن 
الل�س����ن الظريف����ن كانا ق����د حت�ّسب����ا م�سبقًا لهذا 
الق�س����م، حينم����ا و�سعا خطة لل�سط����و على املحل 
امل�سروق.. جل����اأ احدهم حلمل الثاين على ظهره 
ال����ذي اأخذ يلقي بامل�سروقات يف كي�س كبري دون 

اأن تطالها يد الل�س الأول..

هكذا اق�سم الأول.. اّن يديه مل تطال اأو مت�س اية 
م�سروق����ات وكان �سادقًا.. يف الوقت الذي اق�سم 
الآخ����ر.. اأن قدم����ه مل تط����اأ ار�س املح����ل ومل يكن 
كاذبًا.. مع ه����ذا يكت�سف مدير الناحية الذي كان 
معلمًا وعن مديرًا لها بال�سدفة بعد زيارة نوري 
ال�سعي����د ال�سرية ملدر�سته نهاي����ة الدوام من اأجل 
مهم����ة تطلب����ت اأن ل يتوجه للقائمق����ام املتعاطف 
مع النازي����ة وف�سل اللج����وء للمدر�سة مع حر�س 
واح����د برتب����ة عريف ا�سف����رت عن حت����ول املعلم 

لرجل دولة وتعيينه مديرًا للناحية..

هذا املدير الذي مل ينت�سب حلزب.. اتهم من قبل 

مروؤو�سي����ه يف الق�س����اء بال�سيوعي����ة.. اكت�س����ف 
ه����وؤلء  اأن  للتقاع����د..  يح����ال  اأن  قب����ل  وتوث����ق 
الل�سو�س م����ن الكادحن اجلوع����ى فاأمر باإعادة 
التحقي����ق معهم واإخراجهم م����ن التوقيف �ساعيًا 
لتعيينه����م يف �سلك ال�سرط����ة، بع����د اأْن ك�سفوا له 
اأ�سب����اب وتفا�سي����ل خطته����م لل�سط����و مت�سلحن 
مبكره����م ودهائهم للق�سم بالق����راآن عندما يتطلب 

الأمر يف حالة ك�سفهم..

يف ذات امل�س����ار الناقد لزيف ونف����اق الدين يقدم 

�سخ�سي����ة الطف����ل امل����روك ويل ال����ذي يتفاخ����ر 
ويتب����ارك به املوؤمنون ويتباه����ون بقدراته دون 
اأن يكت�سف����وا انه م����ن اأم اأرمنية لي�����َس لها عاقة 
بدينه����م مل تكن اّل موم�سًا يف ملهى عقدت �سفقة 
زواج باأبيه املتوله به����ا، وللتغطية على ما�سيها 
حمل����ت ا�سمًا جديدًا ومنحها هوية كردية قبل ان 
يزج بها يف اق�سى الريف املنعزل لتدعى روناك 
وتنج����ب ابن����ه ويل الذي �سرعان م����ا �سّب ليغدو 
م����روكًا ا�سامي����ًا ق����ادرًا عل����ى معاجل����ة و�سفاء 
املر�س����ى واملعاقن يتناقل اخب����اره بفخر اهايل 

وادي كفران..

 يف زم����ن الهروب الكثري مما ل����ه عاقة بالتاريخ 
املمت����د بن مطلع ع����ام 1913 � 1955 من احداث 
�سيا�سي����ة ومظاه����رات وتط����ورات و�سراع����ات 
رافق����ت احلرب العاملي����ة الثاني����ة.. ويف الرواية 
احلي����اة  طال����ت  الت����ي  التح����ولت  م����ن  الكث����ري 
الجتماعية للُك����رد والعرب و الرتكمان والأرمن 
ممت����ع  باأ�سل����وب  بالدول����ة،  عاقته����م  وطبيع����ة 
و�سي����ق لل����داوودي ال����ذي ابدع فيه����ا وجنح يف 
توظيف اللغ����ة والبيئ����ة و امليثولوجيا ال�سعبية 
والفكاه����ة يف ن�سيجه����ا و ارتق����ى اإىل م�س����اف 
الكتاب العاملن.. اأنها رواية ت�ساهي اأدب جنيب 
حمفوظ يف الأ�سلوب وتتفوق عليه يف املحتوى 
وامل�سمون الجتماعي والفكري.. رواية تعانق 
روائ����ع الب����داع العامل����ي.. ل يج����وز اأن تتغاف����ل 
وزارة الثقاف����ة يف الع����راق مبدعه����ا.. واملطلوب 
م����ن املوؤ�س�سات الثقافية يف بغداد والإقليم.. يف 
املقدم����ة منه����ا الحت����اد العام للكت����اب يف العراق 
النتب����اه له����ذا العم����ل الروائي امله����م والحتفاء 

باملبدع زهدي الداوودي..

 � الدكت����ور زه����دي ال����داوودي.. كات����ب وم����وؤرخ 
مواليد العراق له عدة اعمال يف جمال ال�سيا�سة 

والأدب والتاريخ منها..

�  فهد واحلرك����ة الوطنية يف العراق مع الدكتور 
كاظم حبي����ب.. درا�سة  تاريخي����ة نقدية حتليلية 
�ساملة.. مو�سوع على �سبكة النرتنيت.. ا�سدار 

دار الكنوز الأدبية 2003. يف 512 �سفحة

� كتب ال�سعر والق�سة والرواية

� ب����داأ بواكري اهتمامه بالأدب والثقافة مع ن�سوء 
جماع����ة كرك����وك التي ا�سب����ح واحدا م����ن كتابها 

املهمن

� عم����ل يف التعلي����م يف جامع����ة املو�س����ل ومن ثم 
ليبيا و املانيا

� ترج����م م����ن الأملاني����ة  كت����اب )رحل����ة اىل باب����ل 
القدمي����ة( لعامل����ة الآث����ار الأملاني����ة ايفل����ن كينكل 

براندت

� وم����ن اجلدي����ر بالذك����ر ان ر�سال����ة دكت����وراه قد 
اع����دت من قب����ل الطالب ن����وزاد اأحم����د اأ�سود عن 
ثاثي����ة وادي كفران يف جامع����ة ال�سليمانية عام 

2012

زهدي الداوودي في زمن الهروب
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أجرى الحوار: تركي الحمداني

 * ه���ل لك اأن حتدثنا ع���ن بدايات ن�سوء وظهور 
جماعة كركوك الأدبية؟

ن�ساأت جماعة كركوك لأول مرة يف بداية 1954 
من ال���رواد الأوائل الذين لعبو دورا حا�سما يف 
ت�سكي���ل اجلماعة الكاتب قحطان الهرمزي الذي 
كان يك���رين باأربع �سن���وات و كنا اأنا و هو من 
طوزخورماتو و قحطان هو الذي �سجعني على 
القراءة و التخل�س من الكتابة لاأطفال و اخرج 
م���ن الكتاب���ة لاأطف���ال اإىل الكتاب���ة للكبار حيث 
اأ�سدرن���ا جريدة حائطية با�سم)بابل( و يف يوم 
م���ن الأي���ام يف تلك الفرتة اخرين ان���ه يريد اأن 
يعرفني اإىل جماعة كرك���وك و كنت اآنذاك ازور 
مدين���ة كرك���وك اأ�سبوعيا بهدف �س���راء الكتب و 
م�ساهدة الأف���ام ال�سينمائية اجلديدة ذات يوم 
�سافرنا اإىل كركوك و ذهبنا اإىل املقهى الذي كان 
يرتاده اأدباء جماعة كركوك عرفني اإىل يو�سف 
احليدري،اأن���ور الغ�ساين،فا�سل العزاوي،علي 
�سك���ر البياتي،موؤيد الراوي،ه���وؤلء هم الرعيل 
الأول جلماع���ة كرك���وك ثم بعد ذل���ك ف�سلت من 
ثانوية كركوك ب�سبب مظاهرة طابية و انتقلت 
اإىل مدين���ة كركوك ملوا�سلة الدرا�سة فيها و كان 
قحط���ان الهرمزي بالن�سب���ة يل املثال الذي كنت 
احتذي به �سيا�سيا و اأدبيا و هو الذي اقرتح علي 
اأن نبا�س���ر ن�سر نتاجاتنا يف ال�سحف البغدادية 
مثل )�س���وت املحارب���ن القدماء،احل���وادث( و 

كن���ا ن�سع توقيع حتت اأ�سماءن���ا )اأبناء ال�سقاء( 
و ه���و ا�سم اجلماعة الذي عرف���ت به يف البداية 
كونن���ا كن���ا ننح���از اإىل طبق���ة الفق���راء و ندافع 
ع���ن حقوقه���م ه���ذا ه���و الرعي���ل الأول جلماعة 
كركوك ال���ذي ا�ستمر م���ن 1955-1958. حيث 
كان جري���دة �سف���ق تن�سر نتاجاتن���ا كذلك و كان 
يرتاأ����س حتريره���ا عب���د ال�سم���د خانق���اه. بعد 
ث���ورة 1958 و انته���اء احلك���م امللك���ي و بداية 
العه���د اجلمه���وري انتمي���ت اإىل اجلماعة جليل 
القي�سي، �سرك���ون بول�س،ح�سان دمو ثم حمي 
الدين زنكن���ة مل يكن جلماعة برنامج حمدد كان 
لكل واحد منا عامله اخلا�س و لكن كنا متمردين 
و كان ل�سركة نفط العراق مثلت لنا النافذة التي 
كنا من خاله نطل عل���ى العامل كنا نقرا الإعمال 
الأدبية و الفكرية بلغاتها الأ�سلية بحكم معرفة 
اغلبنا بالغ���ة النكليزية و اإجادتنا لها فمثا كنا 
نقرا بابلو نريوادا و دي�ستوف�سكي و غريهم من 
كبار الكتاب من خال كتبهم يف اللغة النكليزية 
كذل���ك ما مييزنا اإننا كنا ي�سارين كان ذلك يرتك 
�سيء داخلي و رمبا املقولة الفل�سفية التي تقول 
اأن الرتاك���م الكمي ي���وؤدي اإىل الرتاك���م النوعي 
مث���ا كنا اأي جماع���ة كركوك ننتق���د اأدب جنيب 
حمفوظ بينما اآخرين كانوا يرونه عظيما حيث 
كن���ا نعتره جم���رد كا�سيكي كان���ت لدينا نظرة 
انتقادي���ة فاح�س���ة ل���اأدب و الثقاف���ة مثا كانت 

هن���اك جمل���ة ت�س���در يف بغ���داد با�س���م املجتمع 
ع���ام 1955 اأو 1956 و �س���درت يف ذلك الوقت 
�س���درت للكات���ب ج���را اإبراهي���م ج���را رواية 
�س���راع يف ليل طويل اذك���ر اإين كتبت نقد لهذه 
الرواي���ة و قلت اأنها رواي���ة فا�سلة يف الإبداع و 

كنا ذلك الوقت نتاكم مع الكبار..!
*ولك���ن امل ت���رث ه���ذه اجلماعة حفيظ���ة الأدباء 

الآخرين خارج جماعة كركوك؟ 
ل مل يك���ن لدينا هذا النطب���اع اأبدا على العك�س 
لن���ا  تنظ���ر  الأدبي���ة  الأو�س���اط  و  الأدب���اء  كان 
باح���رتام و باملنا�سبة كلم���ة اأو م�سطلح جماعة 
كرك���وك اأطلق اأول م���رة يف العا�سمة بغداد من 
قبل �سري���ف الربيعي اأو عب���د الرحمن الربيعي 
و ال�س���يء الذي متي���زت به اجلماع���ة اأنها كانت 
تكت���ب اأدب���ا ذا نكه���ة خا�س���ة و جدي���دة تختلف 
عم���ا ه���و موج���ود يف مناط���ق اأخ���رى الكات���ب 
الكركوك���ي عندما يكتب يرتجم اأفكاره من اللغة 
اإلم اإىل اللغ���ة العربية لذلك يخرج الن�س مزيج 
ب���ن هذي���ن اللغت���ن و كان خل�سو�سية كركوك 
الثني���ة والدينية دور كب���ري يف ظهور اجلماعة 
و تاألقه���ا ف�سا ع���ن مدينة كرك���وك كانت توجد 
فيه���ا مناب���ع ثقافية مث���ل العدي���د م���ن املكتبات 
الت���ي كانت ت�ست���ورد الكتب املختلف���ة يف الأدب 
و الفك���ر و الثقافة حت���ى بالغ���ة النكليزية مثل 
املكتب���ة الع�سري���ة و مكتب���ة املثن���ى و ل نن�سى 

دور �سرك���ة نفط العراق الكبري يف دعم و ظهور 
ه���ذه اجلماع���ة و تاأثريها العمي���ق يف اأن نكون 
علمانين و اغلبنا يعترون اأنف�سهم مارك�سين 
»يو�سف احلي���دري« هوال�سخ�س الوحيد الذي 
تطرق اإىل مو�سوع الهوية الأيدلوجية جلماعة 
كرك���وك عندما قال نح���ن« ل�سن���ا مارك�سين بل 
مارك�سي���ن وجودين » لأننا كنا يف بادئ الأمر 
نعق���د الجتماع���ات ال�سري���ة و نكت���ب حما�سر 
الجتماع���ات يف اح���د الأي���ام غ���اب عل���ي �سكر 
البيات���ي و اأن���ور الغ�ساين و قحط���ان الهرمزي 
ع���ن الجتماع و مت توجيه انتقاد لذع و مر لهم 
ث���م تبن اأنه���م كانوا معتقلون م���ن قبل ال�سرطة 
ال�سري���ة يف كركوك فت���م بعد ذلك اإلغ���اء م�سالة 
كتاب���ة املحا�س���ر و الجتماع���ات و مت الكتف���اء 

باللقاءات الدورية.
* امل تفك���روا يف اإ�س���دار بي���ان اأدب���ي يوؤط���ر 

توجهات اجلماعة؟
مل نفك���ر يف ه���ذا املو�س���وع اأب���دا، يف م�سال���ة 
اإ�سدار بيان �سعري اأو ق�س�سي اأو اأدبي واذكر 
اأن فا�س���ل الع���زاوي ا�سدر لحق���ا بيانا �سعريا 
1964 ويف ع���ام 1970 عندم���ا كن���ت يف اأملانيا 
ج���اء اأن���ور الغ�س���اين وطل���ب اأن ن�س���در بي���ان 
ق�س�س���ي... فقلت ل���ه اأنت تري���د اأن تقلد فا�سل 
الع���زاوي عندما ا�سدر بيانه فاأ�سر على اإ�سدار 
ذل���ك البي���ان فكتب ن����س البيان ووقع���ت عليه. 
وكان يدع���و اإىل كتاب���ة الق�س���ة اجلدي���دة التي 
تام����س هموم واأحام اجلماهري والتاأكيد على 

الواقعية ال�سرتاكية. 
*كيف كان���ت بداية الروائ���ي والقا�س الدكتور 

زهدي الداودي مع عامل الأدب الق�س�سي؟ 
ب���دا اهتمام���ي ب���الأدب والق�سة وع���امل القراءة 
يف بداي���ة عام 1953 وكنت اأر�سل نتاجاتي اإىل 
جري���دة )الن���دمي( البغدادية حي���ث ن�سرت فيها 
ثاث���ة ق�سائد حتى اأين لزل���ت اأذكر اأن يو�سف 
احلي���دري قال يل ملاذا نح���ن اأ�سماوؤنا تظهر يف 
بري���د القراء، واأن���ت ين�سرون ل���ك؟ واأول ق�سة 
ن�سرتها كان���ت يف جريدة )املحارب���ن القدماء( 
الق�س���ة  اأن  واعت���ر  ج���دا..  ب�سيط���ة  وكان���ت 
الناجح���ة الأوىل الت���ي ن�س���رت يل ه���ي يف عام 
1958 قب���ل الثورة يف جملة الأديب اللبنانية.. 
واأول جمموع���ة ق�س�سية ظه���رت هي جمموعة 
الإع�س���ار وت�س���م )7( ق�س����س ع���ام 1962 من 
قب���ل مطبع���ة احت���اد الأدب���اء العراقي���ن، بع���د 
ذل���ك �س���درت جمموع���ة ق�س�سية ثاني���ة عندما 
كن���ت اعم���ل يف جامع���ة املو�س���ل حمل���ت ا�س���م 
)الزناب���ق التي ل مت���وت( وهي يف نف�س اخلط 
الع���ام ولكن بن�سوج اأك���رث وتطور يف اجلانب 
التقن���ي حت���ى اأن الناق���د عل���ي ج���واد الطاه���ر 
اأثن���ى على ه���ذه املجموعة وقال عنه���ا اأنها �سئ 
جدي���د ول���ول علم���ي انك معل���م لي�س ل���ك عاقة 
باللغ���ة الفرن�سية لقل���ت اأن هذه الق�سة مرتجمة 
ع���ن الفرن�سي���ة وكان هذا ال���كام بح�سور بلند 
احلي���دري.. وكان ه���ذا ال���كام �سجعن���ي كثريا 
م���ن اجل ال�ستمرار والنطاق يف عامل الكتابة 
الق�س�سية.. ثم كتبت رواية حتت عنوان طريق 
الآخرين.. حيث اأر�سلت م�سودتها الوحيدة اإىل 
الكاتب عبد ال�سمد خانقاه لغر�س كتابة مقدمة 
لها ولك���ن لاأ�سف اأحداث انقاب 1963 جعلني 
افقد هذه الرواية، اإذ مل اأرى عبد ال�سمد خانقاه 
ول م�سودة الرواية اإذ لاأ�سف مل تكن اأية ن�سخة 
من الرواية، وبعد خروجي من ال�سجن �سدرت 
يل رواي���ة )رج���ل يف كل م���كان( م���ن اإ�س���دار 
دار الفاراب���ي، وكت���ب عنه���ا جه���اد جمي���د قائا 
» اأن ه���ذه الرواي���ة ل���و �سدرت يف الع���راق عام 
1964 ل���كان له���ا �سان اأخ���ر ». ثم كتب���ت بعدها 
)اأ�سط���ورة مملك���ة ال�سيد( وهي ق�س���ة طويلة. 
ث���م كتبت ثاثي���ة موزعة لف���رتة زمني���ة طويلة 

ب���داأت )باأطول عام( ترجم���ت اإىل اللغة الكردية 
والأملاني���ة والهولندي���ة ث���م )زمن اله���روب( ثم 
)التح���ولت(، ه���ذه الرواي���ات الث���اث ت�س���كل 
ثاثي���ة توث���ق املنطقة الت���ي ت�سكنه���ا ع�سريتها 
قرب نه���ر ي�سمى )اأق �س���و( اأي )املاء الأبي�س( 
اأو)اآو �سبي( بداأت بعام 1908 ولغاية منت�سف 
ال�سبعين���ات تر�س���د حياة اأ�س���رة فاحية كردية 
من كركوك والأح���داث ال�سيا�سية والجتماعية 
الت���ي م���رت عل���ى الب���اد ب�س���كل ع���ام وكركوك 
ب�س���كل خا����س، وفيه���ا الأ�ساط���ري واملوروثات 
ال�سعبية خا�سة يف رواية )اأطول عام(، ويقوم 
الأكادميي نوزاد ا�س���ود بكتابة ر�سالة دكتوراه 

حول هذه الثاثية.
الت���ي  الكتاب���ة  وطريق���ة  الأ�سل���وب  ه���و  *م���ا 

انتهجتها يف الكتابة الأدبية؟
الأدب  ع���امل  اإىل  الدخ���ول  بداي���ة  من���ذ  كن���ت 
الق�س�س���ي اأوظف احلل���م بالأ�سطورة يف كتابة 
الق�سة وهي الأ�سطورة املتداولة.. فانا ل اأقوم 
بعك����س الواق���ع كم���ا ه���و يف الأدب، الواقع يل 
هو م���ا اأراه.. وكان���ت ق�س�سن���ا يف ذلك الوقت 
م�سط���رة اأن جتنح اإىل الرتميز ب�سبب اخل�سية 
من ال�سلطة احلاكمة.. الواقعية ال�سحرية التي 
اأ�سب���ح الع���امل يعرفها م���ن خال كتاب���ات كتاب 
اأمري���كا الاتينية وقد قيل يل ان���ك متاأثر كثريا 
بغاربيل غار�سيا ماركي���ز.. احلقيقة اأين عندما 
بداأت بكتابة )اأطول عام( يف �سنة 1970 وكنت 
يومه���ا طالبا يف الكلي���ة يف اأملانيا مل اأكن ا�سمع 
بغاربيل ماركيز ول ماهية الواقعية ال�سحرية، 
لكن ميكن اأن تقول اأن اأعمايل اأنها كانت تو�سع 

يف خانة الواقعية ال�سحرية.
ث���م �س���درت يل رواي���ة بعن���وان فردو����س قرية 
الأ�سب���اح، وه���ي حتك���ي ق�س���ة فت���ى بعم���ر 14 
�سنة ظل على قي���د احلياة يف قرية متت اإبادتها 
ويبق���ى هو و�سبح �سيخ عجوز يف الثمانن من 
عمره مع زوجته، ويلتقي بفتاة ناجية بعد مقتل 
عائلته���ا.. ومن خ���ال فكرة احلب الت���ي تتولد 
بن ال�ساب والفتاة حيث يتولد ال�سمود ورغبة 
البقاء يف احلي���اة رغم كل الظروف. ثم �سدرت 

رواية حتت عنوان ذاكرة مدينة منقر�سة.
* اأي���ن موق���ع مدين���ة كرك���وك يف اأدب الداودي 

الق�س�سية والروائية؟
معظم ق�س�سي تناول���ت ريف كركوك.. تطرقت 
وبالن�سب���ة  اله���روب،  زم���ن  يف  كرك���وك  ع���ن 
نهاي���ة  اأجم���ل واأنظ���ف يف  كان���ت  يل كرك���وك 
اخلم�سين���ات وبداي���ة ال�ستينات مم���ا هي عليه 
يق���روؤون  كرك���وك  يف  النا����س  وكان  الي���وم.. 
ويعي�س���ون يف �س���ام وام���ن وطماأنينة، ل احد 
ي�س���ال الأخر من اأي���ة قومية اأو دي���ن.. وعندما 
ظه���رت جماع���ة كرك���وك عك����س تن���وع املدينة. 
مث���ا جليل القي�سي من اأ�س���ل عربي واأم كردية 
وزوجته ارمني���ة، يو�سف احليدري كان كرديا، 
�سرك���ون بول����س كان م�سيحي���ا ’ موؤيد الراوي 
وال���ده عرب���ي ووالدت���ه اأثورية وال���دي كردي 

ووالدتي تركمانية.
* ما هي طقو�س الكتابة لديك؟

احلقيقة ل توجد طقو�س خا�سة ومعينة، ال�سئ 
الأ�سا�س���ي ل���دي اأين ل اأب���ادر اإىل الكتابة واإمنا 
الكتاب���ة تب���ادر اإيل.. وهي حتثن���ي.. توخزين 
حت���ى اأ�س���ل اإىل درجة ل ا�ستطي���ع اإل الإم�ساك 
بالقلم والورق فاكتب.. ما هو ال�سبب ل ادري، 
اأحيان���ا اأ�س���اب بحالة م���ن الركود.. ف���ا اأقوم 
بال�سغط على نف�سي حيث ا�ستغل هذه الفرتة 
بالقراءة حت���ى تاأتي اأفكار جديدة اأو قد اأبادر 
اإىل كتاب���ة مقال اأو عر����س لكتاب معن. املهم 
اإين اأظ���ل متوا�س���ا م���ع ع���امل الأدب وكانت 
الغرب���ة عاما م�سج���ع وموؤثر م���ن حيث اأنها 
ت�سيف التطوير النوع���ي وفتح اآفاق جديدة 

مل تكن متاحة يف الداخل.
* كي���ف ت���رى واق���ع الأدب والثقاف���ة اليوم يف 

العراق؟
احلقيق���ة اطاع���ي حم���دود وغ���ري وا�س���ع لكن 
اأرى اأن هن���اك ن���وع م���ن ال�س���راع ب���ن الأدب 
الأ�سي���ل وغ���ري الأ�سيل ب���ن الثقاف���ة الأ�سلية 
وغ���ري الأ�سلي���ة.. وهن���اك حال���ة م���ن اإخ�س���اع 
الأدب بال�سيا�س���ة اأو العك����س.. وه���ذه م�سكل���ة 
لي�ست حملية بل هي عاملية، ق�سية ال�سراع بن 
املثقف وال�سيا�سي.. عندما يكون ال�سيا�سي يف 
املعار�سة يحت���اج الأديب وعندما ي�ستلم احلكم 
يب���داأ مبحارب���ة اأو يح���اول اأن يجع���ل منه ذيا 
وهن���ا يبداأ ال�سراع وه���و موجود يف العراق.. 
امل�سكلة ل حتل بجل���ب مظفر النواب اإىل بغداد 
وان يجل����س يف جمل����س الن���واب وبالعك����س.. 
ي���زداد الط���ن بل���ة.. امله���م اأن نفتح ف���م النواب 

ونطلقه من جديد.
يف  التقني���ة  والتط���ورات  للعومل���ة  اأكان   *
جم���ال الت�س���الت و�سائل الإع���ام والتوا�سل 

الجتماعي اثر �سلبي على الأدب والثقافة؟
لعب���ت م���ا تق���ول دور �سلب���ي يف تط���ور الأدب 
ولكن الأدب الأ�سيل يجب اأن يبقى وان يحافظ 
عل���ى اأ�سالته وحالة القطيع���ة التي ح�سلت بن 
املب���دع واملتلق���ي )القراء( مل تك���ن العوملة �سببا 
مبا�سرا فيه���ا لأنها يف حقيقة الأم���ر هي م�سالة 
اإقت�سادي���ة وظاه���رة عزوف الق���راء عن متابعة 
مايكتبه الكتاب ظاه���رة عاملية لتخ�س جمتمع 
مع���ن ولكن هن���اك م�سالة يجب اللتف���ات اإليها 
اأن اأعم���ار الأدب ع���ادة لتقا����س بال�سن���وات اأو 
املراحل الق�سرية مثل �سك�سبري مل يحقق املكانة 
وال�سه���رة التي هي عليها اليوم يف حياته وفان 
ك���وخ مثا مل يب���ع اأيا من لوحات���ه ومات بائ�س 
فق���ري والي���وم لوحاته تب���اع بع�س���رات املاين 
وكذلك احلال مع غوغول دي�ستوف�سكي وغريهم 
م���ن املبدعن الذي���ن ظل���ت اأعماله���م خالدة ومل 
ت�ستطع العومل���ة ولغريها التاأث���ري على اأدبهم، 
امل�سكل���ة يف املو�س���وع اأن الإن�س���ان الع���ادي مل 
يعد ي�ستطيع التميز بيع الأدب الأ�سيل والأدب 
الغ���ري ذل���ك و ق���د فك���رت يف اأ�سلوب ميك���ن اأن 
يك���ون جزء حلل م�سكل���ة العزوف ع���ن القراءة 
حي���ث ب���داأت بكتاب���ة )17( ق�سة ل جت���اوز كل 
واح���دة �سفحت���ن ون�سرت يف مواق���ع خمتلفة 
ث���م ق���راأت ردود الق���راء فيها فوجدته���ا ايجابيا 
خا�س���ة اأين اعتم���دت يف ط���رح مو�سوعاته���ا 
على الأمثلة ال�سعبي���ة و هو اأ�سلوب يبحث عنه 
القارئ و يجعله يتابع الأدب و القراءة. القارئ 
اليوم يريد اأ�سياء خمت�سرة بعيدة عن التطويل 
كان ل���دي �سديق كاتب كتب موؤخ���را يف اأحدى 

املواق���ع اللكرتوني���ة مقال���ة بع�س���رة �سفحات 
ف�سالت زماء اآخرين ع���ن راأيهم يف هذه املقالة 
فكان ال���راأي بالإجم���اع اأن هذا املق���ال ميكن اأن 
يف�سل منه 3 مقالت يقول الناقد الأملاين راي�س 
رام�سك���ي اأن الرواية جت���اوزت 300 �سفحة ل 
حتق���ق القبول و الأثر املرغ���وب لذا يجب علينا 
مع�س���ر الأدب���اء و الكت���اب ع���ن اأ�سالي���ب عر�س 
لأدبن���ا و اأفكارنا من اج���ل حتقيق التوا�سل مع 

القراء.
* اأنت اأ�ستاذ يف التاريخ و روائي و قا�س اأيهما 

ا�ستفاد من الأخر التاريخ اأم الأدب لديك؟
اأن���ا �ساف���رت و هاجرت م���ن الع���راق اإىل اأملانيا 
الأدب  بدرا�س���ة  ارغ���ب  كن���ت  و  الدميقراطي���ة 
الأمل���اين و قدم���ت ا�ستمارة تر�سي���ح اإىل اإحدى 
اجلامعات الأملانية هناك لكني بعد ذلك تراجعت 
ع���ن هذه الرغبة و قررت تغي���ري تخ�س�سي اإىل 
التاريخ حيث فكرت اأين لو تخ�س�ست يف اللغة 
ف���ان الكتاب���ة �سوف ل���ن تكون �سهل���ة يل ب�سبب 
قواع���د اللغ���ة ونحوها و ما اإىل ذل���ك وقلت يف 
نف�س���ي ميك���ن اأن ا�ستفيد من التاري���خ و اأوظفه 
يف الأدب اإما التاريخ فقد ا�ستفاد من الأدب لدي 

يف جمال التحليل املادي للتاريخ
* امل يط���راأ يف فكر و ايدلوجيا زهدي الداودي 
بعد هذه امل�سرية الطويلة من الإبداع و الكتابة 

منذ اخلم�سينات حتى يومنا هذا؟
طبع���ا كل �س���يء قاب���ل للتغي���ري و التط���ور يف 
ال�ساب���ق كن���ت ايدلوجي���ا ب�س���كل ج���اف وكنت 
ملت���زم بالفك���ر ال�سيوع���ي البل�سف���ي و لكن بدا 
تغ���ري نوع���ي عن���دي من���ذ ع���ام 1981 عندم���ا 
كن���ت يف احل���زب ال�سيوعي و انتق���دت احلركة 
اأن  �سرح���ت  و  الجتماع���ات  يف  ال�سيوعي���ة 
احلركة ال�سيوعية يف اأزم���ة و اأن اأزمة الحتاد 
ال�سوفيتي ل حمال �سوف توؤدي اإىل �سقوطه و 
انهي���اره حيث كنا نتابع ال�ساحات التي يقوم 
به���ا غوربات�س���وف الرامي���ة اإىل اإنق���اذ الحتاد 
ال�سوفيت���ي م���ن النهيار و ال�سق���وط حيث اأراد 
اأن يق���وم ب�س���يء م���ا و لك���ن مل تكن ل���ه خريات 
اأو بدائ���ل كذلك ما قام ب���ه كادر القدمي )احلر�س 
الق���دمي( م���ن دور �سلب���ي يف عرقل���ة اإ�ساحاته 

�سكلت �سببا يف انهياره و �سقوطه.
*ه���ل ما زل���ت توؤمن باحلتمي���ة التاريخية التي 

يوؤمن بها املارك�سيون؟
التاري���خ خا�س���ع للتط���ور وه���و يف م�س���رية ل 
تتوق���ف و ق���د انتقل���ت املجتمع���ات عل���ى م���دى 
حق���ب التاريخ الطويل���ة من جمتمع���ات بدائية 
املجتمع الإقطاع���ي الأول ثم املجتمع الإقطاعي 
ث���م الراأ�سمالي���ة ث���م بع���ده عامة ا�ستفه���ام و ل 
ا�ستطي���ع اأن اأق���ول ل���ك اأن النتق���ال حتمي اإىل 
ال�سيوعية اأو ال�سرتاكية ، والراأ�سمالية العاملية 
لي�ست بدي���ا للتاريخ و ه���ذه احلالة اليوم 
التي نعي�سه���ا لي�ست مطلقة اأو ثابتة �سوف 
تك���ون هناك حتولت جديدة مثا اليوم يف 
الولي���ات املتحدة الرئي�س الأمريكي اوباما 
اتخذ عددا م���ن الإجراءات ل ميكن ت�سميتها 
اإل اأنه���ا اإجراءات ا�سرتاكية- تامن ال�سحي 
لأكرث م���ن 50 مليون اإن�س���ان و هي خطوات 
ا�سرتاكي���ة داخ���ل ج�س���د الراأ�سمالي���ة و ه���ذا 
التوجه �سوف يوؤدي اإىل تغيريات و حتولت 
اأ�سا اخل���اف بن لين���ن و كاو�سكي تلخ�س 
يف اأن الأول كان ي���رى الأ�سي���اء ب�س���كل مطلق 
و اأ�س����س ب�سب���ب ذل���ك دكتاتوري���ة البوريتاريا 
اأم���ا الثاين ف���كان يرى الأ�سياء ب�س���كل ن�سبي و 
اأن ال�سرتاكي���ة ل ميك���ن اأن يتحق���ق عن طريق 
طري���ق  ع���ن  اإمن���ا  و  البوريتاري���ا  دكتاتوري���ة 
جمهوري���ة  داخ���ل  امل�سارك���ة  و  الدميقراطي���ة 
دميقراطي���ة ينا�س���ل اجلمي���ع من اج���ل حتقيق 

املطالب ال�سرعية للنا�س.

الروائي والقاص العراقي الدكتور زهدي الداودي:

صنفت كتاباتي بالواقعية السحرية 
في وقت لم يكن ماركيز معروفا في 

العالم العربي!

الحديث عن الروايئ والقاص 

واألكادميي الدكتور زهدي 

الداودي له مذاق خاص ونكهة 

مختلفة، فهو ذلك املغرتب 

بعيدا عن الوطن والقريب 

لدرجة يصعب عىل قراء روايات 

وقصص هذا املبدع معرفة أن 

كاتبها يعيش منذ سنوات مبهجره 

يف أملانيا.. لكن قلبه ظل عىل 

الدوام ينبض بالحب والحنني 

لوطن ذاق مرارة الحروب 

ومأسيها،ورغم أثار السنني التي 

تركت عىل جسده وذاكرته، 

إال أننا وجدناه يف حوارنا معه 

طاقة من الحيوية والتجدد.. فهو 

يكتب ويقرأ ويتواصل عرب مواقع 

التواصل االجتامعي واالنرتنت 

مع قرائه الذين كثريا ما يكتبون 

ردود الكرتونية تحيي هذا الكاتب 

املبدع الذي كانت له بصمة 

واضحة عىل خارطة األدب 

العراقي منذ عقد الستينات وما 

تالها.. السيام هو احد الرواد 

البارزين من جامعة كركوك التي 

مألت سامء األدب والثقافة 

العراقية قصصا وإشعارا وأدبا 

جديدا.أمتزجت فيه ثقافات بالد 

وادي الرافدين املتجذرة يف عمق 

التاريخ.. فكان معنا هذا الحوار 

الشيق واملتشعب يف قضايا 

وموضوعات مختلفة يجمعها فكر 

وإبداع زهدي الداودي، الطائر 

املحلق يف سامء العراق ومدنه 

وقراه...
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من ارشيف زهدي الداوودي

رسالة من الشهيد كامل شياع

عزيزي الدكتور زهدي
بعد التحية،

�سوف ل���ن تخلو ر�سالتي ه���ذه من بع����س املفاجئة....كر�سالة 

غ���ري منتظ���رة!، لكنني يف الواق���ع مل اأكن منقطع���ا  بن احلن 

والآخر ع���ن �سماع اأخبارك وا�ستام حتيات���ك )اآخرها كانت ما 

بلغن���ي بها فوزي من ميان���و يف مكاملة تلفونية حيث اين اقيم 

الآن يف بلجيكا( وعدا ذلك تفكرة الكتابة اليك الن، قد جاءتني 

متاأخرة قليًا اأو رمبا كثريًا، ولكن يتنا�سب مع تزايد امل�ساعب 

املزمن���ة يف و�سعي الذي مل ينفرج ال لفرتة ق�سرية بعد تركي 

ايطالي���ا منذ عدة �سهور، ليعود جمددا حممًا بتعقيدات اأخرى 

تقت�سيه���ا طبيعة البلد واو�ساعه..!... كان قدومي اىل بلجيكا 

ه���و لغر�س الدرا�س���ة، التي مل اأح�سل عليه���ا لو�سويل متاأخرًا 

با�سب���وع واحد ع���ن موعد الت�سجي���ل، فرف�س طلب���ي )بجانب 

�سبب اآخر هو عدم �ساحية فيزتي التي هي فيزه �سياحية..(، 

وباملقاب���ل فق���د وج���دت نف�س���ي م�سط���رًا يف املجازف���ة  بالبقاء 

حم���اوًل ال�ستفادة من اأ�سغر امكانيه قائم���ة، فاأنت�سمت موؤقتًا 

منذ ذلك الوق���ت يف كور�سات حرة يف مو�سوع الفل�سفة )وهو 

نف����س املج���ال الذي كن���ت ان���وي الدرا�س���ة فيه(، لك���ن مل تلبث 

حماولت���ي هذه اأن ف�سلت يف تاأمن و�س���ع قانوين يل )بجانب 

امل�سائ���ب احلياتية الأخرى(، وا�ستلم���ت اإعامًا مبغادرة البلد 

خ���ال ع�س���رة ايام، وانتهت الف���رتة لأن بينما ان���ا اأعيد ح�ساب 

املمك���ن واخلفي من الحتمالت، وقد تكون هذه الر�سالة اي�سًا 

يف ه���ذا الط���ار، اأما ما انتظ���ره منك �سخ�سيًا عره���ا )واأقول 

�سخ�سي���ًا تعبريًا ع���ن اح�سا�سي بالثقة والطمئن���ان اإليك، رغم 

ق�سر فرتة تعارفنا يف تلك الياماليطالية ال�ساخنة واجلميلة( 

فه���و ال�ستع���ام ع���ن امكاني���ة تام���ن زمال���ة درا�سي���ة يل يف 

جمهورية املانب���ا الدميقراطية، فرع الفل�سف���ة )درا�سة جامعية 
اأولية(.

والواق���ع فقد ت���رددت لأكرث من م���رة، وال�سباب، ق���د ت�ستطيع 

وبه���ذه  امل�ساع���دة،،  م���ن  الن���وع  ه���ذا  طل���ب  يف  تخمينه���ا، 

الطريق���ة ال�سخ�سي���ة جدا،ولكنه���ا اأي�سًا امل���رة الوىل يف هذه 

الهجرة،ال�سعب���ة التي اأمر فيها بو�س���ع يفر�س علٌي �سروطًا ل 

ا�ستطي���ع مواجهتها لوحدي. ورغ���م معرفتي �سروط وباأ�سول 

طل���ب مث���ل هذا املو�س���وع، والت���ي اأعتقد ب���اأين اأمتلكه���ا،، كما 

�سيظه���ر لحقا، فان���ى اتوجه اإليك لغر ����س واحدهو لأن طلبي 

ممدد جدًا: درا�سة الفل�سفة يف املانيا الدميقراطية.

ختامًا، لأين ل اأعرف عنوانك، ومل اأ�ساأ اأن اأطلبه من فوزي مثًا 

ت���داركًا ل�سي���اع الوقت، ف���اأين اأبعث هذه الر�سال���ة عر عنوان 

الدكت���ور ع���ادل، اآمًا اأن ت�سل���ك يف وقت ق�س���ري، واأن يتاح لك 
اجابتي باأ�سرع وقت ممكن.

تقبل حتياتي وتقديري

                                                            ك��ام����ل
          

سلمان زين الدين

يف  وتاأثريه���ا  املغلق���ة  ال�سلطوي���ة  الأط���ر 
الأف���راد واجلماع���ات ه���ي الف�س���اء الروائ���ي 
لرواية"حتولت"املوؤ�س�س���ة العربي���ة، 2007، 
للروائ���ي العراق���ي زه���دي ال���داوودي. وه���ي 
عمل���ه الثالث الذي ي�س���كل م���ع روايتي"اأطول 
عام"وپ"زمن الهروب"م���ا ي�سميه ب�پ"ثاثية 
وادي كف���ران"، املنطق���ة الكردي���ة الواقع���ة يف 
�سمال العراق، وير�سد فيها حياة اأ�سرة فاحية 
عراقي���ة - كردية وحتولتها عل���ى مدى العقود 
ال�سبع���ة الأوىل من الق���رن الع�سري���ن، فت�سكل 
الثاثية تاريخًا روائي���ًا خا�سًا/ عامًا ل�سريحة 
مهمة م���ن ال�سعب العراقي، خ���ال تلك املرحلة 

التاريخية.
اأنواعه���ا،  عل���ى  املغلق���ة  ال�سلطوي���ة  الأط���ر 
وانعكا�سه���ا على راوي الرواي���ة وبطلها وبني 
قومه م���ن الأكراد العراقي���ن، وت�سدي الأفراد 
واجلماع���ات له���ذه الأط���ر والأثم���ان الباهظ���ة 
الت���ي يدفعونه���ا يف �س���راع غ���ري متكاف���ئ مع 
�سلط���ة غا�سم���ة ه���ي الف�س���اء الذي ت���دور فيه 
الرواي���ة  عن���وان  اأحداث"حت���ولت". وياأت���ي 
ليج�ّسد فعًا جملة من التحولت، على م�ستوى 
الف���رد واجلماعة، يف مرحل���ة تاريخية معينة، 
م���ن دون اأن تكون هذه التح���ولت بال�سرورة 

نحو الأف�سل.
تدور اأح���داث الرواية يف منطق���ة كردية خال 
الن�س���ف الث���اين م���ن اخلم�سين���ات والن�س���ف 
الأول من ال�ستينات من القرن املا�سي. وتوائم 
ب���ن ال�س���رية الذاتي���ة واخلا�س���ة لبطلها وهي 
�سرية مدموغ���ة باملعار�سة والتم���رد والن�سال 
من اأجل حتقيق الذات والهوية اجلماعية وبن 

التاري���خ الروائ���ي حلركة ال�سلط���ة يف العراق 
حي���ث ت�سه���د �سق���وط احلك���م امللك���ي وتنام���ي 
ال�سراع عل���ى ال�سلطة بن الأحزاب املتناحرة. 
واإذا كانت ال�س���رية الذاتية ت�سغل الق�سم الأول 
م���ن الرواي���ة، ف���اإن توا�س���ج اخلا����س والعام، 
الذات���ي والتاريخي يطبع الق�س���م الثاين منها. 
و�سرية البط���ل، يف ق�سمها الث���اين على الأقل، 

هي تاريخ قومه الروائي.
وهذه ال�سرية/ التاريخ هي مزيج من الأحداث 
املق���ّدرة على البطل التي ل ِقَب���ل له يف حدوثها 
وتك���ون لها م�ساعفاتها علي���ه، وتلك التي يقوم 
به���ا خمت���ارًا وكث���ريًا ما تك���ون نتيج���ة للنوع 
الأول. فه���و م�سط���ر اأك���رث من���ه ح���رًا. وه���ذا 
يتنا�س���ب بطبيعة احلال م���ع الأطر املغلقة التي 
�سب���ق ال���كام عليها ويك���ون عل���ى املوجودين 
�سمنها الطاعة واخل�سوع اأو التمّرد واملواجهة 

والنفي والهرب...
ي�سطنع الداوودي لروايته راويًا واحدًا ي�سرد 
ب�سيغة املتكلم غالبًا، وي�ستخدم �سيغة الغائب 
عل���ى ن���درة، م���ا يتنا�سب م���ع ال�س���كل ال�سردي 
الأح���داث  واقعي���ة  وتاأت���ي  الذاتي���ة،  لل�س���رية 
وجمانبته���ا ال�سطحات اخليالية عل���ى اأنواعها 

لتعزر هذا ال�سكل.
يف اخلام�س���ة ع�س���رة م���ن عم���ره يج���د زوراب 
بطل الرواية وراويها نف�س���ه اأمام حادثة موت 
الأب، ويك���ون عليه وفقًا للتقاليد الع�سائرية اأن 
ي�سّد الفراغ في�سطن���ع لنف�سه �سخ�سية الرجل 
ال�سغ���ري وينجح فيه���ا اىل حد مع���ن. غري اأن 
الطب���ع اأقوى من التطّبع، فيج���د نف�سه منجذبًا 
اىل حلق���ة م���ن الأ�سدق���اء، ويتاأث���ر باأفكاره���م 

املارك�سي���ة، وتدفع���ه �سذاجت���ه وحداث���ة عمره 
اىل الإميان باإمكان تطبيق الأفكار اجلديدة يف 
اأر�س الواقع، فا يتوّرع عن ارتكاب جمازفات 

يف هذا الإطار يدفع ثمنها غاليًا.
يف املدر�سة يقود تظاهرة احتجاجًا على ف�سل 
زمي���ل درا�سة فيدفع الثمن نف�سه ول يعود اإليها 
اإل بع���د لأٍي وعن���اء كبريي���ن. وهك���ذا، �سّكل���ت 
املدر�س���ة الإطار ال�سلطوي الأول الذي ا�سطدم 
ب���ه البطل وح�س���د من ج���راء ذلك الط���رد منها 
وتخل���ي الإط���ار احلزب���ي ال���ذي كان يدور يف 

فلكه عنه، ويكون الدر�س قا�سيًا.
ويف ال�س���ارع يج���د نف�س���ه خطيبًا اإث���ر �سقوط 
النظ���ام امللكي بانق���اب ع�سكري، حت���ى اإذا ما 
تغ���ريت اجتاه���ات الري���ح وانقلب���ت ال�سلط���ة 
اجلدي���دة عل���ى الأط���ر احلزبي���ة الداعم���ة لها، 
ي�سبح زوراب مطاردًا ومطلوبًا منها. فالثورة 
الت���ي حلم به���ا ودعا اليه���ا تنقلب عل���ى اأبنائها 
وموؤيديها وتاأكلهم. ولذلك، ل يجد البطل الذي 
ميار����س التعليم يف قري���ة نائية، ويخ�سى على 
نف�س���ه م���ن العتق���ال والتنكيل �س���وى اللجوء 
اىل وادي كف���ران، موط���ن اأج���داده وع�سريته، 
وممار�سة ن�ساط���ه ال�سيا�س���ي املعار�س هناك، 
حت���ى اإذا ما اأعلمه احلزب بالعودة اىل الظهور 
م���ن  ويط���رد  علي���ه،  القب����س  يت���م  والعلني���ة، 
وظيفته. وح���ن ُيخريَّ بن الت���روؤ من احلزب 

ال�سيوعي وبن العتقال، يختار العتقال.
غ���ري اأن ه���ذه املبدئي���ة والأخاقي���ة واملواجهة 
والتمرد على الواق���ع القائم والإميان بالتغيري 
ل تلبث اأن تتهاوى حن ت�سطدم بجدار الواقع 
ال�سل���ب وب�سمولي���ة الأطر ال�سلطوي���ة فيغتنم 

فر�س���ة ال�سف���ر الأوىل اىل اأملاني���ا. وح���ن يقع 
ب�سره هناك عل���ى جنازة، يتوهمها ت�سييعًا له، 
وتخل�س���ًا من زوراب الق���دمي. فالوطن الذي ل 
مين���ح اأهله احلرية والعمل غ���ري جدير بالبقاء 

فيه.
اىل جان���ب هذه ال�سخ�سي���ة املحورية، ثمة يف 
الرواية اأمناط متعددة من ال�سخ�سيات تعك�س 
اأمناط���ًا خمتلفة من التفك���ري وال�سلوك. غري اأن 
م���ا يجمع بينها اأنه���ا يف معظمها �سحايا الأطر 
ال�سلطوية املغلقة، بدءًا من املدر�سة واملجتمع، 
مرورًا باحلزب واجلماعة، و�سوًل اىل النظام 

ال�سيا�سي باأجهزته املختلفة.
ومن خال ه���ذه ال�سخ�سي���ات والأحداث التي 
تنتظمه���ا تع���ّري الرواي���ة كث���ريًا م���ن مظاه���ر 
الجتماع���ي،  باحل���راك  حت���ف  الت���ي  اخلل���ل 
فتك�سف الهوة الفا�سلة بن النظرية والتطبيق 
والزدواجي���ة م���ن خ���ال �سخ�سيت���ي عبا����س 
نامق ور�سي���د عزيز اللذين يكتفي���ان بالتنظري 
وميتنعان عن امل�ساركة، وتك�سف تهافت العمل 
احلزبي وقيامه على الرجتال والغوغائية من 
خ���ال امل�ساركن يف اأن�سط���ة التوعية الريفية، 
وتك�سف ه�سا�سة التحالفات املعار�سة لل�سلطة 
و�سراعه���ا عل���ى النف���وذ، وتك�س���ف انتهازي���ة 
ال�سلط���ة ول اأخاقيته���ا م���ن خ���ال انق�سا�س 
النقابي���ن عل���ى موؤيديه���م، وتك�س���ف حقيقة 
ظاه���رة العمال���ة ح���ن ت���زاوج ب���ن توظي���ف 
العم���اء واغت�سابه���م ج�سديًا، فتغ���دو العمالة 

معادًل لغت�ساب الروح.
ويف املقابل، ُتعل���ي الرواية من قيمة الت�سامن 
الجتماع���ي يف الريف، ومن امل���روءة ال�سعبية 
الت���ي تبل���غ ح���ّد الت�سحي���ة بالنف����س دفاعًا عن 

املعلم/ ال�سيف، ومن الع�سبية الع�سائرية.
ال���داوودي  زه���دي  يف"حتولت"ي�ستخ���دم 
لغ���ة روائي���ة مبا�س���رة تتخف���ف م���ن الإن�سائية 
والأدبي���ة، وتتوج���ه اىل مو�سوعه���ا مبا�سرة، 
فت�سّمي الأ�سياء باأ�سمائها، وتطغى فيها م�ساحة 
ال�س���رد عل���ى م�ساحة احلوار ال���ذي ُيزاوج بن 
الف�سح���ى الب�سيط���ة واملحكي���ة املحلي���ة الت���ي 
اإن وّف���رت للرواي���ة جانب���ًا م���ن ال�س���دق الفني 
ت�ستخ���دم مف���ردات غارق���ة يف حمليته���ا. وهو 
ينتق���ل من وحدة �سردية ك���رى اىل اأخرى من 
دون �ساب���ق اإنذار اأو تغيري طباع���ي، ي�ست�سف 
ذل���ك من تغري �سمري ال�س���رد. وهنا، قد يتحّول 
ال���راوي من راوي �سريته الذاتية اىل راٍو عليم 
ي���روي حكايات الآخري���ن. ول ريب من اأن هذا 

النتقال اأحدث تنوعًا ما يف حركة ال�سرد.
اىل ذل���ك، ف���اإن ول���ع ال���داوودي يف ا�ستح�سار 
الذكري���ات اأوقع���ه يف ا�ستط���راد ل مرر له يف 
بع����س املوا�س���ع كم���ا يف نهاي���ة الرواية حيث 
انتق���ل من الإف�س���اح عن رغبت���ه يف فتح مقهى 
اجلايخانة اىل تذك���ر رّواد مقهى مماثل عرفهم 
يف �سب���اه، ما اثقل اخلط���اب الروائي مبادة ل 

لزوم لها.
روائي���ة  ت�سّكل"حتولت"وثيق���ة  ه���ذا،  وم���ع 
ملرحل���ة معينة من تاريخ العراق ل يزال يعي�س 
مثلها الي���وم، واإن باأدوات واأدوار خمتلفة. من 

قال اإن التاريخ ل يعيد نف�سه؟

ج. احلياة 13 / 10 / 2007

ــــــــداوودي  تــــحــــوالت زهــــــدي ال
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عدنان الظاهر 

اأع����رف اأنَّ الدكتور زهدي اأراد اإبت����داًء اأْن يكون 
عن����وان هذه الرواية ] ولية بطيخ [ وهذا تعبري 
معروف يف العراق يعني اأنَّ الدولة العراقية هي 
دولة ُفو�سى وفرهود وغياب القانون واملعايري 
املدني����ة و�سياع حق����وق النا�س وفلت����ان النظام. 
ل����ذا كان جهد زهدي اأ�سا�سًا متوجهًا لك�سف ونقد 
هذا الواقع، واقع دولة البطيخ، ومن ثم ال�سعي 
لقلبه وت�سحيح اأو�ساع����ه واإعان �ساأن القانون 
واإحقاق احل����ق وزوال الظل����م والإجحاف. نهج 
زه����دي لتحقي����ق اأهداف����ه النبيل����ة الك����رى هذه 
منهج����ًا روائيًا طريفًا فيه م����ا ُيبكي وُي�سحك يف 
ع����ن اللحظة. اأبط����ال التغيري املغاوي����ر هم �سّلة 
م�س����ّردة بائ�سة من ثاثة عنا�س����ر: �سم�س الدين 
ون����ور الدي����ن وخ����ري الدي����ن! ه����ل كان يف راأ�س 
زه����دي هدف حم����دد يف اختياره له����ذه الأ�سماء 
الثاثة التي تنتهي جميعًا بلفظة ] الدين [؟ نعم، 
كما يتهي����اأُ يل. مل يقْل ذلك زهدي يف روايته لكنَّ 
اأيَّ ق����ارئ ومن حق اأي ق����ارئ اأْن يخرتق ويعر 
العق����ود ليواج����ه العقد الأول م����ن القرن احلادي 
والع�سرين حيث الدين املُ�سّي�س يت�سدر امل�ساهد 
ال�سيا�سية. جعل زه����دي املُدخل لأحداث روايته 

هذه بيتًا ُمراقبًا للدعارة متلكه وتديرة موم�س ] 
ُكزيل بالرتكي����ة [ اأي خا�سة غري عمومية اإ�سمها 
عزيزة. لعبت عزي����زة �سوية مع ال�سقاة الطيبن 
الثاثة اأخطر الأدوار يف هذه الرواية بل، ورمبا 
يعترها البع�س الاعب الأول والأكرث خطورة. 
ن�سمع ما قال زعيم املجموعة ال�سيد �سم�س الدين 
))اأمرنا لله والواح����د القّهار،يجُب اأْن نزور هذه 
الق����ّوادة ف����ورًا وبدون تاأخ����ري. اإننا جن����َد �َسَكنًا 
حتى ل����و كان يف بيت عاه����رة / ال�سفحة 27((. 
يبحث����ون ع����ن �سك����ن لأنَّ مق����رة املدين����ة كان����ت 
ماأواه����م. اإ�سرت�ساًل مع طبيعت����ه النقدية الَفِكهة 
ال�ساخ����رة ل ي����رتك زه����دي ُفر�س����ة منا�سبة دون 
اأْن ُيدخ����ل فيها عن�سر ال�سخرية خا�سة ما يتعلق 
منه����ا باحلكوم����ات واحل����ّكام ومن ماثله����م. ماذا 
ق����ال �سم�س الدين بع����د اأْن �سطا وجمموعته على 
دكان امل�سكن دنخا و�سرقوا م�سروبات كحولية 
وبع�����س امل����ّزات وبندقي����ة؟ ))�س����األ خ����ري الدين 
م����ا اإذا كان للوي�سك����ي عاق����ة بال�سيا�س����ة اأج����اب 
�سم�����س الدين ف����ورًا باأنَّ َم����ن ي�س����رب الوي�سكي 
يج����ُب اأْن يكوَن �سيا�سي����ًا واأنَّ ال�سيا�سي ل ميكن 
اأْن يك����وَن �سيا�سيًا بدون الوي�سكي. اإنَّ ال�سيا�سة 

والوي�سكي تواأمان / ال�سفحة 13((. الوي�سكي 
بالطب����ع يرم����ُز وُي�س����رُي لل�ُسك����ر اأي اأنَّ ال�سيا�سة 
اأ�سا�س����ًا يف بل����د مث����ل الع����راق ل عقَل له����ا واإنها 
خربط����ة وفو�سى متام����اَ مثل �ساأن وعق����ل الَثِمل 
ال�سك����ران ل �سيط����رَة ل����ه على نف�س����ه وت�سرفاته 
وباقي �سوؤونه. فعزي����زة )لحظوا مغزى الإ�سم 
رجاًء!( مديرة بيت للدعارة ت�ساعدها يف اإدارته 
فتات����ان ترق�س����ان وترّفه����ان ع����ن الزبائ����ن مت����ى 

�ساوؤوا.
من هي عزيزة وكيف و�سلت العا�سمة العراقية 
بغداد؟ كانت عزيزة �سبية �سغرية فقرية خدعها 
طال����ٌب يف كلي����ة ال�سرط����ة اإ�سم����ه كم����ال. وعدها 
بالزواج بعد نقله����ا اإىل العا�سمة بغداد. و�سلت 
بغ����داد فاغت�سبه����ا وتركه����ا يف اأ�س����واأ حال حتى 
وج����دت نف�سه����ا ُم�سط����رة اإىل ممار�س����ة البغ����اء 
لتتف����ادى البوؤ�س واجل����وع والت�س����رد ف�سًا عن 
مواجه����ة متطلب����ات احلي����اة الأخ����رى وخا�س����ة 
ال�سكن. جنحت عزيزة يف مهنتها، دون اأْن يذكر 
زه����دي التفا�سي����ل، حت����ى غدت متلك بيت����ًا فخمًا 
تديره كق����ّوادة بجواره بيٌت ث����اٍن لاإيجار. ماذا 
عن ذاك الرجل الذي خدعه����ا واغت�سبها وخانها 

ث����م تركها عر�س����ًة مل�سري جمه����ول، ال�سيد كمال؟ 
غ����دا فيم����ا بعد مدي����ر ال�سرطة الع����ام يف حكومة 
)دول����ة البطيخ(!. من هذا الثنائي، ثنائي عزيزة 
وكمال، تبداأ وتت�سابك وتت�سل�سل اأحداث الرواية 
الهام����ة والأك����رث خط����ورة. كي����ف جم����ع زه����دي 
مبهارة وح�س طبقي اإن�ساين وطبٍع منا�سٍل بن 
قّوادة وراأ�س �سرطة النظام؟ �سرطة العهد امللكي 
كان����ت بالفعل �سرطة دعارة واأت����اوات ور�ساوى 
وخ����راب يف ال����ذمم و�سيادة الفو�س����ى. الدعارة 
�سرط����ة وال�سرطة دعارة يف دع����ارة! بالتخطيط 
واحَلَنك����ة والتهديد والإ�سرارعل����ى تغيري واقع 
عنا�سره����ا امل����ايل والإجتماعي جنح����ت ع�سابة 
ال�سيد �سم�س الدين املثلثة الروؤو�س يف الدخول 
مع عزي����زة يف �سفقات معّق����دة مت�سابكة ت�سمن 
له����م اأعل����ى درجات النج����اح واإمكاني����ات حتقيق 
مطاحمه����م واأمانيه����م يف احلي����اة عل����ى راأ�سه����ا 
اإ�ساح حالهم البائ�����س والإنتقال راأ�سيًا اإىل فئة 
اإجتماعية عالية ترف����ل بطيبات الدنيا من ملب�س 
وم����اأكل و�سكن ونفوذ حكوم����ي و�سعبي. غريوا 
بالفعل حاله����م دون اأْن ُينفقوا فل�سًا واحدًا لأنهم 
وبكل ب�ساط����ة ما كانوا ميلكونه. حققوا ذلك كله 
باملغامرات والتخطيط اجليد وبالذكاء الفطري 
ثم بق����وة الدوافع والطموح للع����اء. كانوا على 
قناع����ة اأكي����دة اأنَّ تغي����ري واقع احلال الع����ام يبداأ 
م����ن تغي����ري اأحواله����م هم. غ����ريوا بالفع����ل واقع 
حاله����م ف�سرع����وا بالتق����دم خطواٍت لاأم����ام لقلب 
نظ����ام احلكم واإر�ساء اأ�س�س نظ����ام جديد يق�سي 
بق����وة القانون وُير�سي اأ�س�س ال�سرعية والعدالة 
الإجتماعي����ة. مل يخ�����سْ زه����دي يف طبيعة نظام 
احلكم الذي �سعت املجموع����ة الثاثية لتاأ�سي�سه 

بالتع����اون مع بع�����س عنا�سر النظ����ام القائم من 
مث����ل مدي����ر ال�سرط����ة الع����ام ال�سي����د كم����ال جميد 
عزة ث����م القا�سي ومدي����ر اأو م�س����وؤول الأرا�سي 
الأمريي����ة وغريهم من كبار رجال الدولة. لي�ست 
م�سوؤولية زهدي اأْن يخو�س يف التفا�سيل بقدر 
م����ا كان مهتّمًا ومعنيًا يف ف�س����ح ف�ساد وم�ساوئ 
نظ����ام العهد امللكي واإب����راز ن�ساط واأوجه جناح 
العنا�س����ر املغامرة الثاث����ة كاأنَّ واحدهم )روبن 
ه����ود( كلفه الق����در اأْن ينق����َذ الباد والعب����اد. نفذ 
دكت����ور زه����دي لتحقي����ق م�سروع����ه الث����وري من 
بي����ت ال�سي����دة عزي����زة �ساحب����ة ومدي����رة بي����ت 
الدع����ارة اأو املنزول بالع����رف العراقي. فيه ويف 
ح�سوره����ا ومب�ساهمته����ا متَّ التخطي����ط لاإيقاع 
مبدي����ر ال�سرط����ة الع����ام وقد جنح����وا. وما مدير 
ال�سرط����ة العام ه����ذا اإل ال�سيد كم����ال نف�سه الذي 
كان طالب����ًا يف كلية ال�سرطة حن غرر وا�ستدرج 
ال�سبّية الفقرية عزي����زة اإىل بغداد ليغت�سبها ثم 
يرتكه����ا لأقداره����ا التعي�س����ة. اللغز ال����ذي وّظفه 
زه����دي باقت����دار ه����و حادث����ة قت����ل قام به����ا كمال 
بحق اأح����د زمائه يف �سلك ال�سرط����ة. اإغتاله يف 
زقاق قري����ب من بيت عزيزة واأُ�سدَل ال�ستاُر على 
جرمي����ة القتل هذه لأنَّ الفاعَل جمهوٌل كما اأفادت 
تقاري����ر وحما�سر ال�سرطة املخت�سة. عزيزة هي 
الوحي����دة الت����ي كانت تع����رف القات����ل احلقيقي، 
كم����ال اإْذ كان يرتاد بيته����ا ليمار�س اجلن�س معها 
ويتمتع مب����ا تقدمه الفتاتان �ساه����رة و زينة من 

رق�س وغناء وما لذَّ وطاب من طعام. 
وقع مدي����ر ال�سرطة العام ال�سيد كمال جميد عزة 
يف الف����خ الذي اأعدته جمموع����ة �سم�س الدين ثم 
عزي����زة اإْذ ا�ستدرج����وه اإىل بيتها ك����ي يتمتع مبا 

كان يتمتع به �سابقًا من ملّذات جن�سية وغريها. 
ج����اء الفَخ هذا م����ع وعد من عزي����زة اأْن تردَّ له ما 
يف ذمته����ا من دين كبري ل����ه )حوايل خم�سة اآلف 
دين����ار عراقي َمّلكي... دينار ذاك الزمان!( �سرَط 
اأْن يجل����ب مع����ه الكمبيالت الت����ي وّقعتها عزيزة 
لريده����ا لها مقاب����ل ح�سوله عل����ى اأقيامه����ا نقدًا. 
كي����ف دّبرت عزي����زة هذا املبلغ الكب����ري؟ مل تدبره 
امل�سكين����ة اإمن����ا كان����ت حيل����ة حمكمة م����ن تدبري 
�سم�س الدين واأركان ع�سابته موؤّداها اأنَّ عزيزة 
ربحته����ا يف اليان�سيب احلكوم����ي املعروف يف 
ذاك الزم����ان. اجلن�س اإذًا واملال �س����ّكا عن�سري 
الف����خ وامل�سيدة القاتلن لل�سي����د كمال. �سوروه 
�س����ّرًا م����ع عزي����زة عاري����ًا يف فرا�سه����ا ث����م دخلوا 
علي����ه وقي����دوه وخريوه بن اأْن ُيقت����ل اأو ُيف�سح 
اأو اأْن يتن����ازل ع����ن دين����ه اأوًل ويقب����ل التع����اون 
م����ع ه����ذه املجموعة، الت����ي اأ�سبحت م����ع عزيزة 
رباعي����ة، لك�س����ب رجالت ناف����ذة يف نظام احلكم 
من اأج����ل التغيري وقلب حكوم����ة ولية البطيخ. 
قبل كم����ال �س����روط املجموعة الرباعي����ة وتنازل 
ع����ن ديون����ه. ه����ل جن����ح ال�ساع����ون للتغي����ري يف 
قل����ب نظام احلك����م؟ ترك زهدي النهاي����ات �سائبة 
مفكك����ة ل توحي ب�سئ من ه����ذا القبيل. التبدلت 
عل����ى  ط����راأت  اإمن����ا  ح�سل����ت  الت����ي  اجلوهري����ة 
جمم����ل اأح����وال �سم�س الدي����ن و�سحب����ه اإْذ غدوا 
رجاًل معروف����ن يف مدينتهم عل����ى درجة كبرية 
م����ن ال����رثاء ميلكون عق����اراٍت واأرا�س����َي ونفوذًا 
�سعبيًا واآخ����َر يف اأو�ساط بع�����س رجال ال�سلطة 
احلاكمة. ف�سًا عن الإنفراج الذي اأ�ساب عزيزة 
ومهنته����ا اإْذ رف����ع مدي����ر ال�سرط����ة الع����ام الرقابة 
عل����ى بيوته����ا فا�ستاأنفت جتارته����ا ال�سابقة التي 

دّرت عليه����ا املال والنفوذ. ه����ذان هما التغيريان 
اجلوهري����ان الل����ذان حدثا من غ����ري بلوغ الهدف 
ال�سامي الأكر: اإ�سق����اط النظام الفا�سد واإحال 
نظام حك����م وطني عادل مكانه. لق����د اأقفل زهدي 
بذا كافة ال�ُسبل اأمام م�سروعه ال�سامي ومل ياأخذ 
القارئ اإىل النهاية املتوقعة واملرّجوة. هل تعب 
َر ومل ُيتم؟ اأم اأنَّه راأى طريق  زه����دي واأعيى فق�سّ
الو�سول ُمعّق����دًا كثري الت�سعب����ات والتف�سيات 
فرتك النهاي����ات �سائبة ف�سفا�س����ة يعجز القارئ 
ع����ن متابعته����ا اأو التنبوؤ مبا �ست����وؤول اإليه اأمور 
البل����د واحلكومة؟ ب����دل م�سروع����ه العظيم الذي 
ع����ّول في����ه عل����ى �سم�����س الدي����ن وع�سبت����ه حّول 
هدف����ه وجه����ده مّت����كًا عل����ى نواي����ا ب�سع����ة م����ن 
�سباط ال�سرطة واجلي�����س الذين �سكلوا تنظيمًا 
�سري����ًا لقلب نظام احلكم. غ����ري اأنَّ مدير ال�سرطة 
الع����ام � الذي اأ�سقطت����ه ع�سيقت����ه ال�سابقة عزيزة 
بجه����ود �سم�����س الدين ورجل����ي ع�سابت����ه � خان 
الأه����داف املركزية وانح����از اإىل جانب احلكومة 
وتع����اون مع )البا�سا( وك�س����ف اأ�سماء َمن يعرف 
م����ن �سبكة تنظيم ال�سباط الأحرار فف�سلت ثورة 
اجلي�����س وال�سرط����ة )الف�س����ل 17 وم����ا يلي����ه من 
ف�سول(. وم����اذا بعد اإنك�س����اف خمطط ال�سباط 
الثوري����ن؟ ل اأحَد يعرف. ترك����ه الدكتور زهدي 
غام�سًا. مل يقم رجاله الثاثة اأ�سا�سًا باأي م�سعى 
لك�س����ب رجال ثورين ع�سكري����ن اأو مدنين ومل 
يفكروا بال�سبل والأ�ساليب لتنفيذ الثورة وقلب 
ولي����ة بطيخ. ثم ماذا ع����ن م�سري �ساحبهم الذي 
ا�س����رتوه، كم����ال، ومن ث����م تركهم وت����وىل عنهم 
وه����و قات����ل زميله �سب����اح اإبن الإقطاع����ي؟ يبقى 
ال�س����وؤال الأك����رث اأهمي����ًة: ماذا ع����ن الوطن وطن 

ولية بطيخ؟ 
بلغ����ت ثورتا تون�����س وم�س����ر نهاياتهما وحققت 
اأغلب مطاليب اجلماهري الثائرة فما �سبب اإخفاق 
م�س����روع ثورة الدكتور زه����دي؟ مل ينجز �سم�س 
الدي����ن وجماعت����ه ثورتهم لكنَّ اجلي�����س العراقي 
ق����ام به����ا يف �سبيحة الرابع ع�س����ر من متوز عام 
1958. اأع����زو �سب����ب ف�سل امل�س����روع الداوودي 
يف التغيري اإىل عدم كفاية واأهلية الرجال الذين 
اأعّده����م للنهو�س بهذه املهمة اخلطرية. ما كانت 
يف الع����راق ويف كل تاأريخ����ه ال�ساب����ق اإمكاني����ة 
للتغي����ري اجلذري اإّل باجلي�����س وهو قوة ُمنّظمة 
م�سلح����ة ومدربة على القت����ال. وكان الفريق بكر 
�سدقي اأول قائ����د ع�سكري عراقي يد�ّسن وللمرة 
الأوىل مرحل����ة الإنقابات الع�سكري����ة حيُث نّفَذ 
الإنق����اب الأول عام 1936 ثم دفع حياته ثمنًا له 

كما هو معروف ] الثورات تاأكل رجالها [.
ل ج����دوى م����ن ماحق����ة الإخفاق����ات يف م�س����ار 
وخت����ام جه����ود �سم�س الدي����ن وع�سبت����ه اإْذ جند 
اأنف�سنا اأ�سارى ق�س زهدي وقدراته املنّوعة على 
�س����رد الأح����داث وربطها ببع�سه����ا يجعلنا ن�سعر 
كاأنن����ا اأمام فيلم �سينمائ����ي حقيقي متقن التاأليف 
والت�سوي����ر والإخراج. غل����ب الطابع الق�س�سي 
التاأريخي����ة  اجلوان����ب  عل����ى  الكت����اب  ه����ذا  يف 
الروائية، اأي اإنت�س����ر القا�س زهدي على زهدي 
امل����وؤّرخ وه����ذا عل����ى م����ا اأح�س����ُب كاٍف ففي����ه قدٌر 
كب����ري من النجاح. اإنت�سر اخلي����ال ال�سردي على 

احلقائق التاأريخية واملنطقية.

ذاكرة مدينة منقرضة
روايـــــة لزهـــدي الـــداوودي

روايات األستاذ الدكتور زهدي الداوودي هي روايات 

تأريخية � سياسية وال من غرابة. فلقد إنرصف زهدي 

لعامل السياسة ُمْذ كان طالبًا صغريًا يف حوايل 

السادسة عرشة من عمره. وحني بلغ مبلغ الشباب 

وصل إىل أملانيا الدميقراطية أواسط ستينيات 

القرن املايض ليدرس التأريخ يف جامعة اليبزك ثم 

تخصص يف دراساته األعىل بتأريخ العراق للنصف 

األول من القرن العرشين. إجتمع فيِه معًا إذًا عاملا 

السياسة إحرتافًا والتأريخ هوايًة وتخصصًا. يف روايته 

األخرية هذه )ذاكرة مدينة ُمنقرضة(  وّجه ُزهدي 

جهده لكشف وتعرية فساد وخراب حكومات العهد 

املليك يف العراق يف ثالثينيات القرن املايض. 

أرى ما قاله زهدي عن تلك الفرتة ينطبق عىل باقي 

الفرتات بدون إستثاء � إال فيام ندر � مبا فيها عراق 

ما بعد التاسع من شهر نيسان عام 2003! تكلم عن 

فساد الذمم وعن تفيش الرشوة واملحسوبية وشيوع 

أعامل الشقاوات ومافيات عصابات السطو وترويع 

الناس اآلمنني وذوي املصالح البسيطة من أصحاب 

مطاعم وخياطني وباعة خمور. ومتشيًا مع نهجه 

وفلسفته فيام يختار من نصوص روائية أفرد زهدي 

فضاًء واسعًا مؤّثرًا لظاهرة البغاء وأدوار البغايا يف 

حياة الناس وتأثريهنَّ القوي عىل بعض كبار رجال 

الدولة وتعاون رجال العصابات معهنَّ ووضع ما 

 . لديهم من إمكانات تحت ترصفهنَّ
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حكيم نديم الداوودي

اأجواء رواية حتولت هي لتختلف عن اأجواء 
روايت���ي الروائ���ي زه���دي، اأطول ع���ام، وزمن 
اله���روب. ولكل رواية من تلك الروايات الثاث 
وح�س���ب ماحظة الكاتب نف�س���ه عاملها اخلا�س 
امل�ستق���ل. وكما اأنه لي�س م���ن ال�سرورة اأن يقراأ 
القارئ الروايات الثاث كلها، ومن امل�ستح�سن 
اإن اأمك���ن الأطاع عليها جميعًا اأن اأراد اأن يكّون 
لنف�س���ه �س���ورة �سامل���ة عن حي���اة تل���ك الأ�سرة 
الت���ي لوجود له���ا اّل يف ذهن الكات���ب. اأ�ستدُل 
يف ه���ذه املحاولة اىل راأي الكات���ب وال�سحفي 
واىل  الرواي���ة،  واق���ع  لفه���م  املط���ري  جا�س���م 
معرف���ة ال���ذروة الكا�سف���ة ع���ن الزم���ان واملكان 
يف الن����س الروائ���ي. حيث يقول- تق���ف ثقافة 
امل���كان والزم���ان يف ذروة التاريخ الروائي يف 
الع���راق، فمن ه���ذه الثقافة يك���ون الإنطاق يف 
البحث عن م���ادة الوقائع والأحداث لعمل اأدبي 
م���ا. املكان ه���و امل�ساحة املمتدة مل�س���رح اأحداث 
الرواي���ة وما ج���رى يف وادي كف���ران وتوابعه 
ب���ن الق���رى املحاذية لذاك���رة اأ�سج���ان الطفولة 
املبك���رة، موج���زًا ِلنكب���ات اأُ�سركوردي���ة ُنكب���وا 
باملفاهي���م الثوري���ة، واأُدمنوا حت���ى الثمالة يف 
���ارم باملبادى الأممي���ة، هي رقعة  مت�سكه���م ال�سّ
املا�س���ي ويف حدوده���ا الزمكاني���ة. الزم���ن يف 
حت���ولت ال���داوودي ه���و اإمت���داٌد �سحي���ٌق يف 

الع���ودة امل�سرت�سلة لأحداث وقع���ت يف اإطارها 
الارادي، مع حركة الوعي للتغيريات ال�ّسريعة 
يف ُبنية املجتمع ولكن بفوقيٍة م�ستن�سخٍة دون 
الإعتب���ار لف�سله���ا ب�سب���ب العوام���ل التاريخية 
اأوالإنتب���اه اإحتياطًا ملعوقات امل���وروث الديني 
والقبل���ي يف جمتم���ع وادي كف���ران التقلي���دي. 
يف فاحت���ة رواية حت���ولت ن�سهد عل���ى ت�ساب 
واإرها�س���ات فتى مرتع���رع يف ح�سن موزاييك 
اإثني كركوكي الن�س���اأة والهوى والإنتماء وهو 
يف �سن املراهق���ة. يف امل�سهد الأول وعر نافذة 
اأحامه الكثرية نتاأمل يفاعته يف حزنه املقتحم 
علي���ه كيف يكون وجه���ًا لوجٍه مع حلظات موت 
اأق���رب عزيز عل���ى قلب���ه يف امل�ست�سف���ى، وكيَف 
ينتق���ل م���ع تل���ك الأح���ام اىل م���ا وراء النافذة 
و�س���وًل اىل جب���ل ب���روخ املُطل���ة عل���ى ق�سب���ة 
الطفول���ة وهو يف عامل حلمه املّخ���در لأمنياته. 
قد يكون متّيمًا م���ن اأول وهلة بُحب مادلن تلك 
احل�سن���اء ال�سق���راء التي مابرح���ت ذاكرته رغم 
م�ساعي���ه يف اللقاء بعد وف���اة والده املحزن يف 
اأيل���ول 1955. زه���دي  اأروق���ة امل�ست�سف���ى يف 
املح���ّدث لهو خري �ساهٍد على تلك الأيام املا�سية 
�س���اردًا لنا وب�سيغ���ة املواجع موج���ز الأحداث 
عبة لن�س���وء احلركة  ال�سيا�سي���ة واملراح���ل ال�سّ
الي�ساري���ة يف الع���راق وتاأثريه���ا عل���ى الوعي 

اجلمع���ي ل�سب���اب ذل���ك العه���د، ورّجه���ا للعقول 
املناه�س���ة لفكر الهيمن���ة الرجوازية ال�سغرية 
اأو الأن�سي���اع للموروثات القبلية. هنا الروائي 
زه���دي متاب���ٌع ح���اذٌق يف نقل���ه لتل���ك الأحداث 
تل���ك  نق���ل خط���وط  الو�سفي���ة يف  واإمكانيت���ه 
التفا�سيل ال�سرورية هو يف و�سفه وت�سريحه 
الأجتماعي والأخاقي ل�سخ�سيات حتولت هو 
كحذاق���ة فنان حم���رتف يف اأ�ستكماله للفراغات 
ال�سروري���ة يف اإ�سف���اء اجلمالية الواقعية على 
اللوحة. يلتقط زهدي وعر العناوين الداخلية 
لبع����س  ماأ�ساوي���ة  م�ساه���د  روايت���ه  مل�ساه���د 
الظواه���ر الإجتماعي���ة ال�س���اذة، ومنه���ا زواج 
ال�سي���خ الكبري من الفتي���ات ال�سغريات. وينقل 
يف ال�سط���ور الأخ���رية م���ن العن���وان الفرع���ي 
وحتت عن���وان اإ�ستعادة ال���دار املرهونة وعلى 
ل�س���ان �سديقه الي�ساري عبا����س نامق: كيف اإن 
الرج���ال الكبار يف ال�ّس���ن يتزوجون بع�سوائية 
ودون وعي، من ن�ساء �سغريات وحن ميوتون 
ُيخّلف���ون وراءهم جمموعة م���ن الأطفال حتتار 
بهم الأم ال�سابة ويف �سوء قراءتنا ملَ�ْسنا جراح 
ومعان���اة اأ�سر تعي�س يف بوؤ����س اأجتماعي كبري 
من خال ت�سوير د. ال���داوودي لهم وملجموعة 
اأخ���رى من �سرائح ذل���ك املجتمع ويف ظل حقبة 
زمني���ة ع�سيبة مع ملكة الق���درة على ت�سويرها 
يف وقته���ا كوثيق���ة �سيا�سي���ة ّحي���ة وبعد م�سي 
عقود طويل���ة عليها، ويف قل���م �ساحب الرواية 
ت�سع���ر وكاأن���ك تعي�س ذل���ك الزم���ن وتتفاعل مع 
وترية حترك ال�سخ�سيات القلقة بكل تفا�سيلها 
الطويلة، وكل ح�س���ب دوره يف �سناعة اأحداث 
الرواية ، وعلى حد قول حمرر جريدة اجلريدة 
وال���ذي مل نتمكن م���ن معرفة اإ�سمه ب���اأن- ميزة 
زه���دي ال���داودي الق�س�سية ه���ي اأنه يجمع يف 
���ة اأو الرواية ب���ن الوثيقة الروائية وبن  الق�سّ
الوثيق���ة التاريخي���ة وب���ن بني���ة ال�س���رد الفني 
الق�س�سي اخلي���ايل. فلم تك���ن الوثيقة م�سجلة 
بحذافريه���ا كما مل تكن احلي���اة املعا�سرة مادة 
جام���دة بل هما يف ن�سي���ج من ي�سنع من مناهل 
تاريخية متعددة مادة ق�س�سية حديثة-.اأ�ساطر 
ذل���ك الراأي ب���اأن د. زه���دي ينقل لن���ا وباإ�سلوب 
ممتع حلظ���ات اإعان الثورة عل���ى العهد امللكي 
واأقرتن ذلك احلدث التاريخي كوثيقة مهمة يف 

�سردية فني���ة موفقة وباأ�سلوب م�سوق ويجعلك 
قريب���ًا من حلظات فرح ث���ورة متوز، يف عنوان 
فرع���ي اآخ���ر وحت���ت عن���وان -الث���ورة - نكون 
مع تل���ك الوثيقة ب�سقيه���ا التاريخي والروائي، 
فوترية ذل���ك احَلدث اجل�سي���م تتناغم مع فرحة 
فني���ة م�ست�ساغ���ة- عندم���ا  اجلم���وع وبتقني���ة 
اأيقظتن���ي والدت���ي يف ال�سب���اح الباك���ر وه���ي 
تنبهني اىل مو�سيقى وبيانات غريبة لتفهمها، 
اأنه يوم 14 مت���وز 1958 كنت اأريد ان اأوا�سل 
نوم���ي بي���د اأن الن���داءات ال�سادرة م���ن املذياع 
كان���ت اأقوى، ورح���ت اأرك����س يف �ساحة البيت 
كاملخب���ول واأنا اأ�سيح ثورة..ثورة. وعلى قول 
الكات���ب �سلمان زين الدين يف كتابته عن رواية 
حت���ولت: ت�س���ّكل »حت���ولت« وثيق���ة روائي���ة 
ملرحلة معينة من تاري���خ العراق ل يزال يعي�س 
مثلها اليوم، واإن ب���اأدوات واأدوار خمتلفة. من 
ق���ال اإن التاريخ ليعيد نف�س���ه فاملتتبع لحداث 
عل���ى مرحل���ة حزين���ة  ّيط���ل  رواي���ة حت���ولت 
وبجمي���ع  العراق���ي  ال�سع���ب  حلي���اة  وقا�سي���ة 
العق���ول  ماأ�س���اة  بنكب���ات  املنكوب���ة  قوميات���ه 
الدموي���ة والذي نعته الكاتب �سلمان زين الدين 
بالأط���ر ال�سلطوية املغلقة. وتبقى كل الروايات 
الت���ي تكتب تعر ع���ن حالت ع�سيب���ة مهمة اأو 
تدوينها ب�سيغة اأدبي���ة وبتعابري اأكرث فنية من 
مدون���ات وماحظات املوؤرخن. فتبقى الرواية 
يف اأح�سن الأح���وال كمنظومة معرفية، ويقول 
الناقد العراق���ي الكبري يا�سن الن�سري يف مقال 
له حول رواية الروائي العراقي برهان اخلطيب 
مو�سوع���ة ويكيبيدي���ا ب���اأن - الرواي���ة وح�سب 
اأف�س���ل مناذجه���ا، منظوم���ة معرفي���ة ل حت�سر 
بالأدب وحده، بل بعلم الإجتماع و�سيكولوجيا 
الب�س���ر- وي�ست�سه���د ب���راأي ميخائي���ل باخت���ن 
ويقول )باأن تفكيك مركزية العامل الأيديولوجي 
لفظًا، والذي يجد تعبريه يف الرواية، يفرت�س 
وج���ود فئ���ة اإجتماعي���ة �سدي���دة التباي���ن، ولها 
عاق���ة توتر وتب���ادل حي مع فئ���ات اإجتماعية 
اأخ���رى، ف���اذا كان هن���اك جمتم���ع مغل���ق عل���ى 
نف�سه، اأو طائفة، اأو طبقة لها نواتها الداخلية 
الوحيدة وال�سلبة، ف���اإن عليها اأن تتفتت واأن 
تتخلى ع���ن توازنها الداخلي، وع���ن اإكتفائها 
بذاته���ا، لت�سب���ح جم���اًل ومنتج���ًا اإجتماعيًا 
ل�سالح من���و الرواي���ة(. ويف درا�سة للناقدة 
العراقي���ة د. فاطم���ة املح�سن ح���ول الرواية 
اىل  م�س���ادة  )رحل���ة  املغرتب���ة  العراقي���ة 
الوطن( واملن�س���ورة يف جملة نزوى، وفق 
نظرتها النقدية التحليلية للم�سهد الروائي 
العراقي يف املنفى تق���ف عند رواية اأطول 
ع���ام الدكت���ور زه���دي م�سجل���ة ماحظ���ة 
نقدي���ة دقيقة حول عاملها وّعدها من �سمن 
الرواي���ات الواقعي���ة التوثيقي���ة ملراح���ل 
تاأريخي���ة ور�س���د جي���د لرقع���ة جغرافية 
جبلية اأثرت على ذاكرة وخميلة الروائي 
نف�سه: - تتخذ حماكاة الواقع يف رواية 
زهدي الداوودي اأطول عام1994 جتاه 
ما ميكن اأن ن�سميه الطبيعية اأي النظرة 
الوا�سح���ة املنب�سط���ة اىل الطبيعة، بل 

اىل احلي���اة الرعوي���ة، النظ���رة املح�سوبة على 
الواقعية الأكرث تقليدًا للحياة فهو ير�سد منطقة 
متتد يف وادي كفران اأحد املعابر اجلبلية التي 
تربط كورد�ستان العراق باملو�سل. تبدو رواية 
ال���داودي كم���ا ح���ال رواي���ات اخلطي���ب جله���ة 
توثيقه���ا املراحل وحتديد هوية املكان واأزمنته 
ومناخات���ه ع���ودة اىل ما ف���ات الق����س العراقي 
اإ�سب���اع  يف الأربعين���ات واخلم�سيني���ات، م���ن 
للم�ساحات املرتوكة يف امل�سهد الق�س�سي الذي 
كان بع���د مرحل���ة ذي الن���ون اأي���وب التعليمي���ة 
ي�سك���و م���ن الإخت�سار، فكانت الق�س���ة الطويلة 
اأن�س���ب تعب���ريًا عن تل���ك املراحل م���ن الرواية. 
اأم���ا د. زه���دي يف روايته حتولت لي����َس ناقًا 
حرفي���ًا لطبيع���ة تلك الأح���داث املمت���دة يف تلك 
الت���ي طالته���ا ماحظات���ه  الرقع���ة اجلغرافي���ة 
التحليلي���ة. ول ه���ي م�ساأل���ة م���اأ الفراغ���ات اأو 
فح���ات بالتف�سيات املُّملة. فالرواية  ح�سو ال�سّ
حياتي���ة  ملراح���ل  موف���ق  ونق���ٌل  تدوي���ٌن  ه���ي 
مخة باملاآ�سي وفَق بنائية معمارية م�ّسوقة.  ُم�سّ
يف رواي���ة حت���ولت وعر�سفحاته���ا املقارب���ة 
الثاثمائ���ة �سفح���ة، ت�س���كل الروؤي���ة الإن�سانية 
ت�سويره���ا  اأه���م حماوره���ا يف  م���ن  الواعي���ة 
لتل���ك الأح���داث اجل�سيمة م���ن تاري���خ العراقي 
ال�سيا�س���ي. فال�س���راع الرئي�س���ي يف الرواي���ة 
قائم ب���ن اجلديد والقدمي، وبن الفكر التقدمي 
ومناهظته للعقلي���ة القبلية. فنذكرجمموعة من 
تل���ك العناوين الفرعية الت���ي اأحتوتها رواية د. 
زه���دي لنوؤكد عل���ى تلك احلقيقة مث���ل: احلرية 
املطلقة، الدرا�سة، الث���ورة، امل�سرح بن احلياة 
والكوالي����س، مادلن، قري���ة احلب العذري، يف 
الطري���ق اىل وادي كفران، ف�سيل وادي كفران، 
يف الطري���ق اىل خورن���ه و ه زان، يف الطري���ق 
اىل ال�سج���ن، واىل اآخ���ر العناوي���ن الفرعي���ة - 
العودة اىل عامل احلرية -. ومن خال مطالعتنا 

لتلك العناوين الفرعية املثبتة يتوجب الوقوف 
عند حلظة النقد الواقع���ي وح�سب روؤية الناقد 
املغربي حممد من�سور، هو الرتكيز على التوتر 
امل�س���دوه ملخيل���ة املتلقي، والتنقل م���ن مدارات 
الرواي���ات التقليدي���ة اىل اأ�سلوبي���ة الرواي���ات 
احلديث���ة، يعن���ي التحدي���ث يف منحى اخلطاب 
الروائ���ي اإ�ساءات اأخرى مبثابة خامتة املطاف 

لف�ساء رواية حتولت الداوودي. 
بع���د جولة غري ق�س���رية اأم�سيناها م���ع اأجواء 
واأح���داث رواية حتولت، ن�ستطي���ع القول باأن 
زم���ن ومكان ال�سخ�سيات املحورية يف الرواية 
قادنا اىل ال�سعور بدفء ذكرياتنا اجلميلة التي 
ع�سناه���ا يف م�سرح اأح���داث الرواي���ة. واأجمل 
تل���ك الرواي���ات ه���ي التي متت���زج معه���ا ال�سري 
الذاتي���ة، التي ت�ستم���د اأكرث اأحداثه���ا من حياة 
الروائ���ي اأو القا����س نف�سه وتزيين���ه بامل�ساهد 
وال�سخ�سي���ات اخليالية، وترك���ه لعنان تفكريه 
مّت�سع���ًا من اخلي���ال اجلميل. مثل تل���ك النماذج 
الروائي���ة املمزوج���ة بالوقائ���ع احلياتي���ة التي 
عا�س���ه الكات���ب فتج���د الإقب���ال عليه���ا م���ن قبل 
القراء كبريًا، فرواية حتولت هي اأ�سبه ب�سرية 
الروائي الذاتية واأنعكا�ساتها على الأحداث مع 
ماحظ���ة جراأته يف ت�سمية الكث���ري من الأ�سياء 
مب�سمياتها دون خجٍل اأو وجٍل من �سي. فورود 
بع����س الفقرات الأيروتيكية اأو الألفاظ العارية 
���رف الأخاق���ي املذك���ور عل���ى ل�س���ان  م���ن ال�سّ
بع�س اأبط���ال الرواية وه���م يف زاوية معزولة 
عن املجتم���ع ل متنع اأرتقاء حت���ولت الداودي 
م���ن اّلرقي ال�ّسم���و، فهناك العديد م���ن م�ساهري 
منوا يف ثنايا  الروائي���ن العرب والعاملي���ن �سّ
�سريهم ورواياته���م عبارات جن�سي���ة وم�ساهد 
جارح���ة لبع�س املُحرمات يف املجتم���ع. اأ�سماٌء 
لمع���ٌة كبرية وكث���رية اأمثال حمم���د �سكري يف 
روايت���ه اخلب���ز احل���ايف والرتومورافي���ا يف 
اإمراأتان، وعاء الأ�سواين يف عمارة يعقوبيان، 
واآخري���ن ل حت�س���رين اأ�سماوؤه���م. يقول 
الدكت���ور والناق���د امل�س���ري الكب���ري جابر 
ع�سف���ور يف كتاب���ه يف حمن���ة الدب يف 
���دد كّتاب الرواية الذاتية  ق�سمه الثالث ب�سَ
�سجاع���ة  جت���د  الروائي���ة-  ال�س���رية  اأو 
الإع���رتاف مقاب���ل اخلوف، وجت���د اجلراأة 
يف تناول التابوهات املُحرمات الإجتماعية 
واجلن�سي���ة والديني���ة وال�سيا�سي���ة، مقاب���ل 
اإيث���ار ال�سام���ة بع���دم التعر����س للمناط���ق 
احل�ّسا�سة من احلي���اة-، وُيحّمل الثقافة غري 
اجلريئ���ة تِبعات ذلك الهاج����س فّيعلق عليها- 
ثقافتن���ا بُحك���م اأو�ساعه���ا و�سروطه���ا لتتيح 
للكات���ب و�سع �سجاع���ة الإع���رتاف، والكاتب 
يخ�س���ى م���ن نتائج ه���ذا النوع م���ن ال�سجاعة، 
فيوؤث���ر ال�سامة، ويلجاأ اىل ف���ن الرواية حيث 
ميكن للتقني���ة واملراوغة الفنية اأن تكون بديًا 

ل�سجاعة الإعرتاف-. 
م���ن  ته���رب  الت���ي ل  ه���ي  الرواي���ات  واأف�س���ل 
املواجه���ة ب���ل الت���ي تتمك���ن كي���ف تك���ون عن���د 
املجابه���ة وت�سميتها للكثري م���ن الظواهر الغري 

حية. املر�سية اأو ال�سّ

قراءة موجزة لرواية د. زهدي الداوودي الجديدة

يســتذكر بنمطيــة ســرد الماضــي 
شقاء يوميات أسرة فالحة

يف بريوت صدرت رواية تحوالت 

للروايئ والقاص العراقي 

الكوردي د. زهدي الداوودي 

روايته الجديدة تحوالت 2007، 

والتي تعترب جزءاً متماًم لثالثيته 

الرائعة املطولة والتي أسمته 

بثالثية وادي كفران وتشمل عىل 

رواية أطول عام 1994، زمن 

الهروب1998، تّحوالت2007. 

الرواية كتبت بذاكرة متوقدة 

وكأن صاحبها مل يغادر أجواء 

املكان الذي وردت فيه تلك 

التفاصيل الدقيقة لحياة أرسة 

فالحية كوردية، والتي تعكس من 

خاللها حياة وأرس ومجاميع برشية 

أخرى يف تخوم املنطقة، الذين 

عاشوا مأساة الحروب وويالت 

الحياة الصعبة وقساوة الظروف 

السياسية املتقلبة حسب تقلبات 

األنظمة املتعاقبة يف تسيري قطار 

السياسة آنذاك. 



اأيه���ا اجلب���ل الأ�س���م تلقي���ت وب���كل اأ�سف خر 
قلب���ي  �سراي���ن  فرّج���ت  كال�ساعق���ة  رحيل���ك 

وكي���اين، ها هي املنية دعتك اىل مائدتها املُرة ومل متهلك كثريًا 
وحركتاب���ة تهنئتي ل���ك مل يجف بع���د. اأتتذك���ريف كل لقاءاتنا 
مقولت���ي التي كنت ُ اقول لك يا �سديقي اأنا ل اأُحبذ كتابة الرثاء 
لحبت���ي وكيف ملن ر�سموا على �سغ���اف قلبي �سورهم واأحرف 
�سمائلهم... فرثائهم يل اأمٌل موجٌع، وجرٌح غائر يف كبدي،فقدهم 

ع�سّي علىالن�سيان و�سوتهم ل يغادرين واإن مرت ال�سنن.
يف  اخوت���ي  م���ن  جلم���ع  فق���دي  املعّرةعن���د  كلمات���ك  اأتذك���ر 
اأعمارالن�س���وج.. يا حكي���م ل حتزن...فا�سرعلى امل�سائب... 
َفولَذت���ك النوائ���ب، واّل�سيوؤذيك احلزن... فالي���وم ملن اأقول يا 
زهدي ل حتزن اأاأق���ول لنف�سي اأم اأقول للنهرالأبي�س ولأخوتك 
يف ط���وز �س���رًا جمي���ًا.. اأم لأبط���ال ثاثيت���ك اخلال���دة وادي 
كف���ران، اأم للكت���اب ال���ذي و�سلن���ي موؤخرًاباإهدائ���ك الرائ���ع � 
ثاثي���ة وادي كفران للروائي الك���ردي زهدي الداوودي درا�سة 
�سو�سي���و� تاريخي���ة د. ن���وزاد احمد اأ�س���ود. ولكتب���ك الروائية 
الخ���رى التي زينت مكتبتي ال�سخ�سي���ة. كان يل معك احاديث 
ولق���اءات وح���وارات ثقافي���ة وفكري���ة و�سيا�سية،ومناق�س���ات 
م�ستفي�س���ة حول بع�س كتب���ك املخطوطة ومنها كتابة مذكراتك 
بع���د اْن طرحُت عليك فكرتها قبل رحيلك ب�سنوات فقلَت يل قبل 
�سهران���ك ب���داأت بكتابة اأجزاء منها واخرتت له���ا عنوانا ًجميا 
)بعدال�سبع���ن(، فوااأ�سف���اه رحلت وترك���ت )بعدال�سبعن( با 

وداع بن ادراج خمطوطاتك الأخرى.
فيكفي���ك اليوم ايها ال���داوودي الراحل كنت تنتم���ي اىل الزمن 
اجلمي���ل ولعبق���ه وبكل ما في���ه من اأ�سي���اء وذكري���ات واأطياف 
واأفراح واأ�سجان، فلي�سم���ح يل د.نبيل طعمة ان ا�ستعريبع�س 
كلمات من مرثيته، �سجرة البلوط التي مل ينهكها الزمن �ستبقى 
بع���ن وفك���ر املبدع���ن تر�سا يحم���ي ج�س���د الثقاف���ة. فالروائي 
زه���دي الداوودي �سيبقى َعلما ًوقام���ة روائية ان�سانية �ساخمة 
وعل���ى مرالجي���ال. فاأق���ول بالتاآ�س���ي ق���د فقدناك يا اب���ا امرية 
وكلماتنااملت�سح���ة بال�سواد تعجز يف ه���ذه ال�سطورالقليلة عن 
ف���رك الدب���ي الزاخ���ر بالعطاء. ارن���ويف مدى  ذكر�سريت���ك و�سِ
رحيلك فيه وم�سات ٌ ل�سحكتك ذات اللوان الربيعيةواأنت الآن 

عل���ى منت مركب الثرياملجهول نحو ف�ساء وعامل اآخر،رمبا لهم 
بٌح وليٌل اآخر ل ي�سبه عامل الدم والقتل.  �سُ

فلك اخللود والذكر الطيب ولذويك وحمبيك ال�سر وال�سلوان 
وتقبل مرثية هذا ال�ساعر الذي ل ين�ساك: 

مركٌب جمه���ول يتاأمل قدوم النهار،ناثرا قلق���ه على مدارالوقت 
ه���و الآن يف مركب جمهول يبح���ث عن المان وال�ساطيء غيمٌة 
عل���ى جن���اح الريح،ثمة نوار����س ت�سّفق باجنح���ة النجاة،ويف 
الطرف الآخ���ر، مزنة تبلل �سف���ة ال�سحراء،احرت�س ايها التائه 

م���ن ظام الطري���ق؟ اأما ته���اب �سكاكن اجلزار تطع���ن خا�سرة 
الأم���ان؟ ومن �سقوط ال�سم����س وراء الأفق،وذئاب الليل،حتوم 
ح���ول الهوام، ل ترتك اثقال���ك مركونة، حتت طائل���ة النتظار! 
املدين���ة الآن مقفلة عل���ى ا�سرارها، و يف �سوحه���ا اإقدام اأنا�س، 
اغلق���وا يف وج���ه الغ���زاة مناف���ذ املدين���ة ل... لن مت���ر خطوة، 
فوق ب���اط الفذاذ،وما اق�سره ُعمرُج���ن اجلبان!.. وما اأطول 
قام���ة املبدعن... وم���ا اأنقى �سم���ري دعاة احلري���ة والن�سانية 

الأوفياء.

حكيم نديم الداوودي

وأخيرا ترجل الروائي والمؤرخ د. زهدي 
الداوودي بصمته األبدي عن صهوة االبداع

بعميق االمل واالىس والحزن املوجع انعي نفيس وكل 

محب��ي قلم وروائع صاحب ثالثية وادي كفران الروايئ 

وامل��ؤرخ د.زهدي ال��داوودي برحيله االب��دي والذي 

وافت��ه املنية يف منفاه األبدي يف 

املانيا. 


