
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

العدد )4185( السنة الخامسة عشرة - 
الخميس )3( أيار 2018

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

4

WWW. almadasupplements.com

آخر حواٍر معه قبل رحيله

سعد محمد رحيم
رحيل عاشق الكتب



2

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

3

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4185( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)3( أيار 2018

العدد )4185( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)3( أيار 2018

ناجح المعموري

الرواي����ة كا�صف����ة بو�صوح ع����ن ال�ص����راع الثقايف 
ب����ن منط����ن ح�صاري����ن، هم����ا ال�ص����رق والغ����رب 
وتبّديات هذا ال�صراع الطويل كثرية، مبثوثة يف 
املتون العدي����دة واملتنوعة بالرواية بحيث حتول 
التوتر بن االثنن اإىل اإ�صكالية لعبت دورًا بارزًا، 
ووا�صح����ًا على �صامر الالئذ بال����راوي العليم بكل 
�ص����يء، حت����ى التفا�صي����ل الب�صيط����ة واملهملة التي 
ات�صع����ت لها الرواي����ة و�صارت بالتت����ايل �صذراتها 
املتكررة والتي �صرعان ما تظهر مرة اأخرى، فتبدو 
و�صمن م�ص����ارات ال�صرد �ص����ذرات م�صيئة، معرفة 
ب�صيء جديد، ل����ه عالقة مبا�صرة بال�صخو�ص التي 
حافظ����ت على عددها طوياًل، و�صرعان ما تخرتقها 
اأخ����رى، تتجاور معها، وت�ص����يء ف�صاًء �صروريًا، 
لكن����ه غري بعيد عن ال����ذي كان، وخ�صو�صًا منطية 
العالق����ة احل�صارية وا�صتدع����اء �صخو�ص اأخرى، 
حقق����ت كل ال����ذي اأراده القا�ص �صع����د حممد رحيم 
من مواجهات مع االآخر، م�صتفيدًا من اال�صت�صراق 
وما بع����د الكولونيالية الإ�ص����اءة ال�صرق وجذوره 
حت����ول  ال����ذي  االآخ����ر  م����ع  بالعالق����ة  وانعكا�ص����ه 
تدريجي����ًا اإىل ب����وؤرة مركزي����ة، وكاأن للقا�ص �صعد 
مهمة ا�صتعادة الوظيفة املعروفة والنمطية لالآخر 
وحتويله����ا اإىل اآلة ل����ه، حتى ي�صتع����ن بها للطرق 
عل����ى ب����اب االآخ����ر. واالأك����ر تعب����ريًا عل����ى الوافد 
اجلدي����د � وكان باالإم����كان اال�صتغن����اء عنهم����ا � هما 
نيك����ول ومايكل اللذان اأ�صفيا عل����ى ال�صرد التكرر 
الآراء ومفاهيم واأخطاء وجرائم، قالتها الوحدات 

ال�صردية منذ البداية. 
ومل يك����ن ح�صورهم����ا يف املتخيل ال�ص����ردي مهمًا 
وفاعاًل، الأنهما �صارا حلقة مكّملة. نواجه يف هذه 
الرواية املتخيل ال�صردي وعالقته باالآخر.  العالقة 
الت����ي يرويه����ا ال�ص����رد ويك�ص����ف عنه����ا، ب�صفافي����ة 
و�صعرية وا�صحة، وهذا ما مت يف عديد من املتون 
ال�صردية. �صحيح اأن التكرر من م�صتلزمات ال�صرد 
اأو املبن احلكائي، لكن با�صرتاط بوؤرتيه ودخوله 
اإىل الن�صي����ج الداخلي مبرونة عالية، وحتوله اإىل 
مكم����ل للمنت ولي�ص عبئًا،  فاأن����ا كقارئ ال اأ�صتطيع 
التعاي�����ص م����ع نيكول وماي����كل وهما م����ن �صحايا 
االآخ����ر اأي�ص����ًا، كل منهم����ا يحم����ل اأعب����اء احلروب 

املتكررة �صغطًا نف�صيًا ودمارًا حلياتهما.
ابتك����ر القا�����ص �صعد حممد رحيم نيك����ول ومايكل 
مع روبرت �صماعة ق�صّي����ة ليقول غريهم كل الذي 
قراأه واطلع علي����ه ا�صت�صراقيًا ويق����ذف به االآخر. 
والوح����دات ال�صردية اخلا�صة بهم قابلة لالختزال 
كث����ريًا واالكتفاء مبا توفر م����ن طاقة داللية لديهم، 
ك�صفوا عن����ه اأثناء ال�صكر والعرب����دة. اأراد القا�ص 
�صعد حممد رحيم ك�صف �صواد وجوه االآخر، لكني 

وجدتهم �صحايا وقتلة يف اآن واحد. 
� نعم لقد كان طيارًا برتبة كابنت 

قل����ت"اإذن رمب����ا ه����و اليوراني����وم املن�ص����ب الذي 
ا�صتخدمه"

ابت�صم روب����رت ب�صيء من االرتب����اك وقد تقل�صت 
ع�ص����الت وجهه م����ن احل����رية، ومل يعلق، اأم����ا اأنا 

فكنت منجذبًا نحو الدائرة امل�صحورة.
� و�صديقت����ه نيك����ول... اج����ل... قل����ت اأن ا�صمه����ا 
نيك����ول، ه����ل بينهم����ا م�ص����اكل... اأق�صد م����ن نوع 
اأن ماي����كل وم����ع ا�صتفح����ال مر�صه اأدم����ن ال�صراب 

والقمار؟ �ص154 /.
كادت هوي����ة �صام����ر تختف����ي ومل يب����ق منه����ا غ����ري 
الظ����الل الت����ي تتب����ّدى من خ����الل �صبك����ة العالقات 
اجلديدة الوا�صعة للغاي����ة، عالقة تكون يف حلظة 
مفاجئ����ة، الأن تع����دد االآخ����ر حا�ص����ر يف كل مكان، 
وه����و مط����رود من حميط����ه، ل����ذا يندف����ع بحما�ص 

ال�صتثمار الفر�ص املتاحة.
)ت�صافحنا اأنا ومايكل، اأنا ونيكول. وقّبل � مايكل 

كلوديا وكاترين، وقّبل روبرت نيكول(.
قالت كلوديا ونحن ن�صعد اليخت : 

� اأخ����رين روب����رت اأن نيك����ول خرج����ت لتّوها من 
امل�صح �ص155//.

هذه اإ�صكالية االآخر بالعالقة مع حميطه ومعرفته 
ب�صكل جيد بالدور املنّفذ من قبله وما نتج عنه من 

دمار مادي وتخريب لالإن�صان.
والتماع����ات ال�ص����رد الرقي����ة / اخلاطف����ة اأ�صاءت 
كون كل الذي����ن التقاهم هم �صحايا. واأينما توجه 
�صيجده����م... ال�صحية موج����ودة يف كل مكان من 
العامل، واجلالد مرئي وغ����ري مرئي، هذا ما اأراده 
�صع����د حمم����د رحي����م، باالإ�صافة الإع����الن اجلرمية 
االإن�صانية التي حدثت اأثناء حرب اخلليج ودمرت 
احلي����اة. وم����ا ح�صل يف املت����ون الق�صّي����ة كثرية، 
متن����وع ومكرر، لكنه نوع م����ن اللعب، وال يختلف 
كث����ريًا ع����ن ابت����كارات خال����د للع����ب وه����و م�صتمر 
اأي�ص����ًا. وعاملن����ا حمك����وم باللع����ب يف كل حلظ����ة، 
و�صامر جمنون ببحث م�صتمر عن فرادي�ص الكائن 
ال�صائع����ة... وهذا هو"وهمنا الذي ي�صاعدنا على 

احلياة �ص10 //.
�صام���ر م�ص���دود الأ�صول���ه الثقافية ويعرف���ه االآخر 
ب�ص���كل جي���د وي���درك تفا�صيل���ه الدقيق���ة، املهم���ة 
وغريها، بحيث حتول���ت االأنا عارية كال�صحراء، 
اأما االآخر املتكتم واملنفلت يف اآن، يتحول �صريعًا 

من و�صوحه اإىل غمو�ص مثري للقلق. 
�صام���ر قادر عل���ى اللع���ب باللغة، مثلم���ا ظل خالد 
متمكنًا يف ابت���كارات اللعب امل�صتمرة. هو االآخر 
قاب���ل وطب���ع عر كنيت���ه ومكونات���ه العميق���ة اأن 
يتمظه���ر عن تغريات اآني���ة �صريعة، �صامر اخلبري 
الع���ارف باللغ���ة وبج�صدها ي���زاول لعب���ة التغري 

واالنحراف وقد اعرتف بذلك.
� اأن���ت اإذن م���ن اأولئ���ك املولعن باللع���ب يف ج�صد 

اللغة 

� ت�صتطيعن اأن تقويل هذا 
تبت�ص���م االبت�صام���ة ذاته���ا التي �صتظ���ل تفّجر يف 
روحي فقاع���ات امل�ص���ّرة الأ�صهر �صبع���ة اأو ثمانية 
قب���ل اأن ت�صتحي���ل اإىل طي���ف بعي���د، قبل���ة حنن، 
ُحل���م لذيذ غ���ادرين وعل���ّي مالحقت���ه، ا�صتعادته، 
االحتف���اظ ب���ه واأن يف هيئ���ة �ص���ورة م�صرقة يف 

الذاكرة �ص9 //.
اق���رتاح ع�ص���رات  ق���ادر عل���ى  باأن���ه  ق���ال �صام���ر 
االأ�صم���اء لها من احل���روف املكونة لكنيته���ا : � اأنا 
كلوديا � كل���ود روز... روزدي���ا... روز كلوديا... 
كل���وروز... دياروز، ميك���ن اأن اأنحنت لك مئة من 

هذه الرموز.
مل يكتف مبنح نف�صه قدرة التالعب باال�صم والقلب 
بن حروف���ه واالنحراف بها، وكاأن���ه يزاول لعبة 
املربع���ات، لكنها هي، تخمن ا�صم���ه، تعرف كثريًا 
منه���ا، مبعنى منطي���ة االأ�صم���اء املتداول���ة و�صط 
ف�ص���اء مغل���ق، تت���وزع في���ه االأ�صم���اء، مطروحة 

لتعّر عن ثقافة ما.
� ق���ل يل ما ا�صم���ك اأنت... دعني اأخّم���ن... اأحمد؟ 

علي؟ م�صطفى؟ �صعيد؟ 
� ال، ال، ال، ال

� كمال؟ عّمار؟ عبد الله؟ حميي الدين؟ 
� ال، ال، ال، ال

� قل... قل يل، ما ا�صمك؟ 
� تلتقط خن�صري بخن�صرها ونحن نخطو تاركن 

اآثار اأقدامنا على الرمل �ص10 //.
كل ه���ذه الن�صو����ص الطويلة اخت�ص���ار وتعريف 
ب�ص���رورات اال�صم وعالقته بالكائن، اأنها � الُكنى � 
ثقافة مرحلة وتاريخ، وهي متظهرات لها، معرفة 
وكا�صفة له���ا، وتعني باأن االإن�ص���ان، يبقى هام�صًا 
اإذا مل يوق���ع عليه باال�ص���م / ي�صفي عليه كينونته 

ويقرتح له وجودًا يف الكينونة.
وكنية �صام���ر م�صيئة لبع�ص �صلوك���ه وت�صرفاته 
هن���اك، مثلما هي اخت�ص���ار لل�صحراوية وعزلتها 
و�صرع���ة اندماجه���ا بف�صاء مغاير يفت���ح عليها ما 
كان مفقودًا و�صائعًا، مبا يف ذلك طاقته ال�صرقية، 
فحولت���ه، انقياده وراء االأنث���ى، تعبريًا عن جوع 
م���وروث، وجد ذاته حا�ص���رة، ال بل متمركزة يف 
الع���امل، حلظ���ة م�صيته معه���ا على الرم���ل ] اأح�ص 
اأين مو�صول االآن، بقل���ب العامل، بجوهرة، الفذ، 
ال�صاط���ع، بالقان���ون االأ�صمى للوج���ود، ذلك الذي 

مينحن���ا ال�صعور باأن احلياة له���ا معنى �صاٍم واإن 
كان غام�ص���ًا وزلقًا، واأنها على الرغم من كل �صيء 

جديرة بالعي�ص، �ص10//.
يح���اول الزوغان ثقافيًا عن �صحراويته املوروثة 
والرا�صب���ة يف اأعماقه، واالآتية اإليه بهدوء وخفة، 
م���ن هن���ا ك�ص���ف ع���ن اأف���كار فل�صفية ح���ول اال�صم 
والكائ���ن وكينونت���ه، يعي���د مفاهيم���ه الفل�صفي���ة 
املعروف���ة �ص���ردًا، الأنه ي���درك ب�صكل جي���د، من اأن 
ال�ص���رد اأنطولوجيا معرفية، تف�ص���ي لكل ما اهتم 
به الكائن وان�صغ���ل اأي�صًا.ال�صحراوية موجودة 
الب�صيط���ة وق�صدي���ًا وكاأن  ال�ص���رد  تفا�صي���ل  يف 
القا����ص �صع���د حممد رحي���م اأراد ذل���ك اأو ت�صربت 
بال���ال وعي. ا�صتع���اد �صامر العالق���ة الروحية مع 
ال�صح���راء الت���ي عرفه���ا االآب���اء االأوائ���ل ]روحي 
ال�صائعة ال�صارخة يف الرية، احلارة واملتطلبة، 
فاأح����ص للم���رة االأوىل باأننا مع���ًا يف فاحتة ن�صيد 
باهر، يهيج مياه االأبي�ص املتو�صط... اأقول لها: 

� كاأن الزمان، وجد من اأجل هذه اللحظة 
تقول يل : 

كم اأنت حامل اأيها البدوي ال�صال؟ 
اأق���ول له���ا، اأن���ت االأخ���رى حامل���ة اأيته���ا الغجرية 

الوح�صية �ص13. // 
مل يخ���ف �صام���ر من مغامرت���ه ونزوات���ه املتكررة 
واأحالم���ه ال�صحراوي���ة باالمت���الك ال���ذي مل يكن 
ماألوف���ًا من قبل، مع �صغ���ط املكبوت يف الالوعي 
الف���ردي واجلمعي. انط���وت الرواي���ة على تعدد 
االأ�صوات، لكنه موؤقت وال�صيادة للثنائية. التعدد 
حا�ص���ر وغائ���ب، والتمركز للثنائي���ات احلوارية 
لكن���ي اأعتقد باأن ثنائي���ة �صامر / حنان هي االأكر 
اإث���ارة ومتع���ة فنية يعني وج���ود �صامر يف بغداد 
خال�ص���ًا له وهروبًا من حمي���ط �صيق اختنق فيه 
وجل���اأ اإىل بغ���داد، ف�ص���اء اأو�صع وحري���ة مل تكن 
معروف���ة من قب���ل، كذلك ممار�ص���ات م�صموح بها: 
يخل����ص �صامر متامًا م���ن �صلطة االأب. ويف بغداد 
انفت���اح غ���ري ماألوف عل���ى عالقات وا�صع���ة جدًا. 
بينم���ا كان قباًل مري�صًا بو�صوا�ص العطالة. عاطل 
عن العمل وعن احلب واالأمل"منفي واأنا يف بيتي 
ومدينتي"لكن���ه ظل مالحقًا بالفقدان خالل حياته 
الطويل���ة م���وت والدته وحن���ان وخال���د. وخ�صر 
حب���ًا نقي���ًا واإخال�ص���ًا ال مثيل له، تبادل���ه االثنان، 
وانطف���اأت �صعلة خال���د الذي ع���رف كل �صيء ومل 

ي�صتطع ا�صتثمار اإمكاناته.
بغداد نوع من خال�ص و�صط وجود جديد متامًا: 
اكت�ص���اف املدين���ة الوا�صع���ة وزواياه���ا التي كان 
فيه���ا... اأخذته بغداد املنقذة للتع���رف على حنان 
املركز ال�صردي ال�صفاف وال اأدري كيف انفلت هذا 
اخليط م���ن قا�ص ذكي، وطفر عل���ى جدل العالقة 
مع االآخر وه���و � اجلدل � متمظهر من خالل حنان 
وخ�صارت���ه لها. الرواية ممتع���ة و�صادت منطيتها 
عند التعبري عن االآخ���ر، الق�صية التي ان�صغل بها 
عدد غري قلي���ل من الروائين الع���رب، مثل �صهيل 
اإدري����ص / توفيق احلكيم / عب���د احلكيم قا�صم / 
بهاء طاهر / الطي���ب �صالح / فالح رحيم / عواد 
علي /. واأعتقد ب���اأن احل�صور ال�صابق يف ال�صرد 
العربي، ي�ص���ع املحاوالت اجلدي���دة اأمام اختبار 

�صعب.

لماذا وضعت خاتمة مبكرة للحياة وتركت 
روايتك األخيرة بال نهاية ؟ 

بالق����راءة  املهتم����ن  م����ن  ثّل����ًة  وكن����ا 
املكتب����ة  تل����ك  عل����ى  ن����رتّدد  والكتاب����ة 
القابع����ة يف زاوي����ة ال�ص����وق ال�صعبي 
مبركز بعقوب����ة، لي�ص����رتي القليُل مّنا 
بع�����صَ الن�ّص����خ وك����ٌر ي�صتعريونها و 
ُيعيدونه����ا اإىل املكتب����ة لت�صتمر عملية 
تداوله����ا، وانت�صاره����ا عل����ى م�صاح����ة 
اأو�صع من القّراء. وخالل اأيام ق�صرية 

بع����د ذلك اللقاء، توطّدت عالقت����ي بالراحل، على 
غفل����ٍة منا وم����ن حكايات����ه اجلميل����ة، �صعد حممد 
رحي����م، ومما �صاع����د على ذل����ك، مغادرُتنا املكتبة 
مع����ًا، حي����ث كّن����ا ن�صك����ن يف حّي����ن متجاوري����ن 
ون�صعد يف ذات البا�ص بعد مغادرة املكتبة. ويف 
اأحياٍن كثرية كنا نق����وم، قبل الذهاب اإىل البيت، 
بالت�ّصكع على نهر خري�صان اأو جنل�ص يف"مقهى 
الزه����اوي"اأو نق�ص����د ا�صتديو"االأمل"حيث كان 
يعم����ل �صديقن����ا امل�صرح����ي �صباح االأنب����اري، اأو 
نتوقف يف حمل ت�صلي����ح الكهربائيات ل�صديقنا 
القا�����ص ح�ص����ن اليعقوب����ي. وكانت لن����ا لقاءات 
متفّرق����ة م����ع االأ�صدق����اء حمي����ي الدي����ن زنكن����ه، 
وابراهيم البهرزي، وابراهيم اخلّياط، و�صالح 
زنكن����ه، واآخرين م����ن االأ�صدق����اء، اأعتذرعن عدم 
ذك����ر اأ�صمائهم حي����ث الق�ص����د االأول له����ذا الكالم 
هو : اإحياء معاين ال�صداقة ويومياِتها مع �صعد 
حمم����د رحيم كاإن�صان ظ����ل قريبًا من روحي التي 
ُفجعت برحيله املفاجئ، وته�ّصم يف مو�صٍع منها 
م����ا المُيكن ترميم����ه ب�صهولة. وات����رك لالأ�صدقاء 
املهتم����ن بالنق����د وامل�صتغل����ن يف ع����ومل ال�ص����رد 

اإحياَء عوامل منجزه الكتابي. 
ه����ل تعرف يا �صديقي، الذي مل ُيغادرين يف هذا 
الرحي����ل ال����ذي ال ُت�صّدق����ه روح����ي، ب����اأن الكاتب 
حميي الدين زنكنه الذي كانت تربطني به عالقٌة 
متين����ة قبل معرفتي ب����ك، كان ي�صاألني دائما حن 
اأزوره يف بيت����ه، وه����و ال����ذي ال يدّل����ل اأحدًا"ها 
كاظ����م �صلونه �صع����ودي؟". كان ذلك الت�صيخويف 
املهت����م بنوازع الب�ص����ر وُمَرّك����ب �صخ�صياتهم يف 
ب����راءَة الطف����ل  روايات����ه وم�صرحيات����ه، يع����رف 
الكام����ن يف اأعماقك، ونقاوة روحك التي َو�َصمت 
يومياِت����ك م����ع االآخري����ن ب�صفح����اٍت بي�ص����اَء من 
التهذي����ب، ودماث����ِة اخلل����ق، واحلي����اء النادر يف 

زمٍن �صّح فيه احلياء. 
وه����ل تعرف باأن �صديقن����ا موؤيد �صامي املعروف 
بعم����ق ور�صان����ة ثقافت����ه، وه����و اخلج����ول جدًا، 
ولك����ن م����ن كان ال ُيجام����ل حينم����ا يتعل����ق االأم����ُر 
مبوق����ف اأو راأي، ق����ال يل م����رة قب����ل اأن تغدر به 
ر�صا�ص����اُت القتلة"�صع����د م�ص����روع ثق����ايف جيد، 
و�صيكت����ب رواي����ات مهة بع����د غ�ص����ق الكراكي". 
و�صّخ�����ص ذلك، من اندفاعات����ك املحمومة لقراءة 

كت����ب الفك����ر اجلدي����دة، وولِعك بع����وامل الرواية 
الكال�صيكي����ة واحلديث����ة، وكيف كن����َت تروي لنا 
ب�صغٍف حكاي����ات طفولتك ومراهقتك يف مدينتك 
ال�صغ����رية، ال�صعدية، تل����ك املدين����ة الغافية على 
�صف����ة البحرية، وامل�صتيقظ����ة يف اأعوام طفولتك 
عل����ى �ص����وت القط����ارات القدمي����ة. وك����م حدثتنا 
ع����ن حبك للقط����ار، وحمطات����ه، و�ص����كك احلديد. 
وكتب����ت ذل����ك ق�ص�ص����ًا ق�ص����رية مفعم����ة بالوجد، 
واحلب املوؤجل، واخليال املحّلق باأجنحة الق�ّص 

اجلميل. 
من يوميات �صداقتنا املتنّقلة بن بعقوبة وبغداد 
واأربيل وب����ريوت، تاأكدُت من اأن����ك مل تخرج من 
ثنائية"�صعودي"الودي����ع بعن الراح����ل، اإهمااًل 
م����ن ذوي ال�صلطة واجلاه، حمي����ي الدين زنكنه، 
و�صع����د حمم����د رحي����م كم�ص����روع ثق����ايف اأراد اأن 
يخرج من"اأنطقة املحّرم"بالبحث عن"ا�صتعادة 
الكراكي"وعين����اه  وكتب"غ�ص����ق  مارك�����ص". 
تنظ����ران من بعي����د اإىل"مقت����ل بائ����ع الكتب"كما 
كان����ت ال�ص����ورة يف ذه����ن، قتيل الزم����ن االأغر، 
راج����ح العق����ل و�ص����ايف ال�صمري �صديقن����ا موؤيد 

�صامي. 
كن����ّت ال ت����ّرد طلب����ًا حل����واٍر �صحف����ي يف موق����ٍع 
الك����رتوين اأو �صحيف����ة ورقي����ة، وال تتاأخ����ر عن 
موع����د لقاٍء يف تلفاز، بالرغ����م من وهن قلبك بعد 
جراحتة الك����رى، وترميم �صرايين����ه املعطوبة. 
وحن كنُت األّح عليك باأن تهتم بو�صعك ال�صحي 
م����ن بع�ص ه����ذه امل�صاوي����ر املتعب����ة، اأكت�صُف من 
�صمت����ك وحريت����ك باأن"�صّعودي"الطي����ب القل����ب 

وامله����ّذب ال����روح ي�صتّح����وذ علي����ك، ومينعك من 
الدفاع عن �صالمة قلبك. 

وحي����ث مل تتوق����ف مثابرتك اأو حت����ى تبطئ يف 
ق����راءة الروايات الت����ي اقتنيّت الكث����ري منها بعد 
جراح����ة القل����ب، وحدثتني قبل اأي����ام من �صفرتك 
االأخرية اإىل ال�صليمانية عن رواية جديدة تكتب 
يف ف�صولها االأخرية، وقلَت يل باأنك تعّول عليها 
كث����ريًا. كان �صغف����ك املتنام����ي ه����ذا، ال يتي����ح لك 

فر�صًة تلتقط بها اأنفا�َصك املتعبة.
امل يك����ن بط����ُل روايتك"ترنيم����ة ام����راأة.. �صف����ق 
البحر"مث����ااًل قريب����ًا من����ك وه����و يح����اول اإكم����ال 
روايت����ه على ال�صاحل ال�صم����ايل للبحر املتو�صط 
حيث يرد عل����ى ل�صان ال�ص����ارد"اأكان باملقدور اأن 
ن�صتم����ر اأو اأن نك����ون، اأن نحي����ا ونرح����ل وناأمل 
ونحل����م من غري اأن نحكي، ثم ماملعنى اإن مل تكن 
لدين����ا حكاي����ات". ولكي ُتبقي له����ذا املعنى حيزًا 
يف داخل����ك، كنَت حتُث ال����روح وت�صتقطر القلَب 
الواه����ن لتكون ل����ك حكاي����اٌت حلمَت به����ا كثريًا، 

وع�صت من اأجلها. 
لق����د كان����ت الرواي����ة يف تفك����ريك مع����اداًل للحياة 
اأو ه����ي احلي����اة الت����ي كنت تري����د اله����روب اإليها 
بعي����دُا من م����رارات الواقع، وكوابي�����ص نفو�صنا 
املرتاكمة. واأنت من كتب بهذا املعنى"اأن حت�صر 
الرواية، واأن اأتوارى اأنا". وهكذا رحلت بعينن 
مفتوحتن على رواية جديدة مل تكتمل ف�صولها، 
وموؤ�ص�صات����ه  االإ�صتب����داد  �صحي����ُة  رح����ل  مثلم����ا 
القمعية"حك����و"يف روايتك"ف�صح����ة للجن����ون"، 
حي����ث اأبقى ق�صة حبه ناق�صًة على حافة ال�صاقية 
التي توارى يف مياهها، ومثلما فعلَت اأنت حيث 
و�صع����ت لوح����دك خامت����ًة ل�صداقتنا الت����ي كتبنا 
وع�صن����ا ف�ص����ول يومياته����ا باأحا�صي�����ص واأف����كار 

م�صرتكة.
ولك����ن يبق����ى ما تركته ي����ا �صديقي م����ن �صفحاٍت 
م�صيئة، ونقاوة قلٍب قّل نظريها، ُي�صغل االأجمَل 

يف ذاكراتنا، ويف ف�صحة عقولنا. 
ومثلم����ا ق����ال ال�صاع����ر اأن�ص����ي احل����اج : املوت����ى 

اأ�صدقاٌء يبت�صمون 
فاأنا اأرى االآن ال�صديق �صعد حممد رحيم يبت�صم 

لنا، ويلّوح باملحبة.

كاظم الواسطي

اآلخ��ر في مخيال الس��رد.. ترنيمة 
امرأة.. شفق البحر

كان اللق��اء األول م��ن فصول صداقتن��ا الحميمة 

يف مكتبة "مؤيد س��امي" ببعقوبة يف ربيع العام 

1998. وق��د ترك مؤيد، الراحُل غ��درًا، الكثرَي من 

ظالل قلبه الطيب��ة يف روح صداقتنا، وكان طيفُه 

دائَم الحض��ور معنا يف لقاءاتن��ا املتواصلة منذ 

اغتيال��ه املرّوع يف الع��ام 2004. مثلام ترك تأثريه 

املميز يف ثقافة أبناء تلك املدينة يومذاك، حيث 

كان يتابع حركة الكتب املتداولة، رّسًا، يف ش��ارع 

املتنبي، ويأيت بالبعض منها ويقوم باستنس��اخه 

يف جهازه القديم بعد أن يغلق باب املكتبة عليه 

بعيدًا عن عيون الوش��اة واملخربين املنترشة يف 

زوايا املدينة.
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* متى بد�أت تخطط لتكون كاتبًا؟.
-  ي�صبق الولع بالكتابة مرحلة التخطيط حلياتك 
يف اأن تك���ون كاتبًا.. وم���ن ال�صعب حتديد حلظة 
التجل���ي االأوىل.. تب���داأ هاوي���ًا، وم���ن االأف�ص���ل 
اأن ت�صتم���ر هاوي���ًا كذل���ك.. �صخ�صي���ًا ال اأ�صتطيع 
ا�صتيع���اب فكرة اأن تكون الكتاب���ة مهنة كما مهنة 
املحام���اة اأو التدري�ص اأو الط���ب.. وحتى الكّتاب 
الكب���ار املتفرغ���ون هم هواة يف طريق���ة تعاطيهم 
مع الكتاب���ة.. فالهواية تعن���ي ال�صغف والف�صول 
والتعاط���ي  احل���ب  يف  والوق���وع  واحلميمي���ة 
احل���ر م���ع اجلم���ال وتذوق���ه.. الكتاب���ة �صغ���ف، 
اأواًل، يب���زغ يف جوانية امل���رء بتحري�ص من نداء 
غام�ص ملحاح.. اأن���ت تتورط بالكتابة، يف وقت 
مبك���ر من العم���ر، تلبي���ة حلاج���ة ذاتي���ة؛ نف�صية 
ووجودية.. يقول بع�صه���م اإنه يكتب ليت�صّلى اأو 
لي�صّل���ي اأ�صدق���اءه، ويقول بع�ص اآخ���ر اإنه يكتب 
الأن���ه ال ي�صتطي���ع اإال اأن يفعل ه���ذا، وعند هوؤالء، 
واأن���ا لالأ�ص���ف منه���م، الكتابة ن���وع م���ن االإدمان. 
ويق���ول بع����ص ثال���ث اإن���ه ي�صع���ى ع���ر الكتاب���ة 
لتاأكيد ال���ذات.. وعمومًا ي�صع���ى االإن�صان لتمثيل 
نف�ص���ه يف املجتمع والعامل بط���رق �صتى، اإحداها 
الكتابة.. فح���ن اأكتب رواي���ة واأن�صرها اأريد يف 
حقيق���ة االأم���ر اأن اأقول لك���م؛ من اأنا حق���ًا. ويكاد 
يك���ون هذا املبداأ االأول والقانون االأول يف �صمن 

دوافع الكتابة. 
* ُيق���ال �إن���ك ب���د�أت مع �ل�ش���عر، ومن ث���م �نتقلت �إىل 

�ل�شرد؟
-  جربت كتابة ال�صعر مبكرًا جدًا.. رمبا كنت يف 
ال�صف الراب���ع اأو اخلام�ص االبتدائي لكن ال�صرد 
كان ن�ص���ب عيني دائمًا.. ومن���ذ ذلك الوقت اأردت 
اأن اأكت���ب الق�ص����ص.. ع�صق���ي للق�ص����ص يكاف���ئ 
ع�صق���ي للحي���اة.. غ���ري اأنن���ي كن���ت بحاج���ة اإىل 
االإم�صاك بتالبيب اللغ���ة فرحت اأغامر يف منطقة 
ال�صعر، وما زلت اأفعل بن الوقت واالآخر.. اأكتب 
الن����ص ال�صردي ويف اإهابي �ص���ارٌد و�صاعر، واإن 
كان مق�ص���دي ال�صرد قب���ل اأي �صيء اآخ���ر.. لي�ص 
م���ن اأج���ل التوا�ص���ل فق���ط اأوج���د الب�ص���ر اللغة، 
بل م���ن اأجل اإ�صب���اع احلاجة اإىل ال�ص���رد اأي�صًا.. 
ال�صرد حاج���ة، واأكاد اأقول غري���زة اأ�صا�صية، كما 
هي غرائز اجل���وع واجلن�ص واخلوف والبقاء.. 
له���ا بع���د فيزيولوجي ونف�صي، ف�ص���اًل عن بعدها 

التاريخ���ي والوج���ودي.. ال�ص���رد يحاك���ي نظام 
العالق���ات يف احلي���اة والكون. التمثي���ل االأعظم 
للحي���اة يج���ري يف ع���امل االأدب، ويف الرواي���ة 
خ�صو�ص���ًا.. فالرواية متنح قارئه���ا حياًة بديلة، 
اأو �ص���ورة للحي���اة، اأم���ا يف �صم���ري كاتبه���ا فهي 

احلياة نف�صها.
*يف رو�يت���ك �لأخ���رة )ف�ش���حة للجن���ون( تعود مرة 

�أخرى �إىل �لبطل �ملثقف �ملاأزوم و�ملهزوم.. ملاذ�؟
-  الأنه املثال الذي عاي�صته وعرفته عن قرب.. هو 
ال�صاهد وال�صهيد الالبطل.. هو الذي �صينتك�ص يف 
جت���ارب احلب وال�صيا�صة والفن على الرغم منه.. 
�صيطيح الواقع باأحالمه الوردية، و�صيكت�صف باأن 
ت�صوراته ما كانت قائمة على اأ�ص�ص را�صخة، واأن 
ثم���ة مفاجاآت غري �ص���ارة �صتحبطه وتعذبه ورمبا 
ت���ودي بحيات���ه اأي�ص���ًا.. لكنن���ي ل�ص���ت مت�صائم���ًا 
متام���ًا.. اأترك غالب���ًا ف�صحًا الأ�صي���اء اأخرى طيبة. 
فثم���ة ف�صح���ة للح���ب واحلي���اة يف مقاب���ل ف�صحة 
اجلن���ون وامل���وت.. ال اأري���د اأن اأبي���ع االأوه���ام. 
وع���دًا بخال����ص  الكتاب���ة ال حتم���ل  اأن  واأع���رف 
نهائي، لكنها واحدة م���ن و�صائل ا�صتمرار الوجه 
اجلمي���ل للحياة. فحن نكتب ال نّدعي اأننا �صنغرّي 
الع���امل. واإمنا نوفر، ولو بقدر ج���د �صئيل، االأمل 
بتغي���ريه. كما اأنن���ا حن نكتب رواي���ة ال نفرت�ص 
اأنن���ا �صنفهم الع���امل متام���ًا، وحن نق���راأ رواية ال 
نفرت����ص اأننا �صنجد اخلال����ص.. وعلى الرغم من 
ه���ذا نبقى نكتب الروايات ونقراأ الروايات. فاأنت 
قب���ل كتابت���ك اأو قراءت���ك لرواي���ة غ���ريك بعد فعل 
ه���ذا اأو ذاك.. الرواي���ة ُتغ���رّي ول���و بق���در �صئيل، 
جتعلن���ا نفهم اأك���ر ونت�صاءل اأك���ر اأو رمبا نغدو 
اأك���ر حرية ووعيًا باأننا يف حقيقة االأمر ال منتلك 
احلقيقة النهائي���ة ال�صلبة، ول�صنا نفهم عاملنا كليًا 

كما توهمنا طوياًل، لكننا نحاول.
*ه���ل حق���ًا تاأت���ي ب�شخ�شي���ات رو�يات���ك م���ن �لو�قع 
�لفعل���ي و�لتاريخ.. حممود �مل���رزوق يف )مقتل بائع 

�لكتب( منوذجًا؟
ل���ة، غري اأنها  -  حمم���ود امل���رزوق �صخ�صية متخيَّ
ت�صب���ه �صخ�صي���ات راأيته���ا اأو تعرف���ت عليه���ا اأو 
�صمع���ت عنه���ا. ه���و القا�ص���م امل�ص���رتك ملجموع���ة 
�صخ�صي���ات ان�صه���رت يف �صورته مثلم���ا قدمتها 
يف الرواية. الكتابة ف�صاًل عن كونها جتربة على 
ال���ورق، هي جتربة يف احلي���اة، الأنك حن تكتب 

ت�صتح�ص���ر �صيئًا مما ع�صت وعا�ص غريك، و�صيئًا 
مم���ا تتخّي���ل ع���ن العي����ص.. اإنها جت���ارب عديدة 
ه���ا  ه���ا ممار�ص���ة يف احلي���اة، وبعدِّ م�صاف���ة بعدِّ
ممار�ص���ة حياة. فما تعي�ص���ه يف الكتابة يعادل ما 
تخ���ره يف احلي���اة. وحل�صن احل���ظ يعتقد كثري 
م���ن قّراء روايات���ي اأنني اأحتدث ع���ن �صخ�صيات 
حقيقية من حلم ودم لها �صريتها يف الواقع وهذا 
يعن���ي باعتقادي اأنني جنحت اإىل حد ما يف خلق 
�صخ�صي���ات تبقى عالقة يف الذاك���رة ملدة طويلة، 
مثل امل���رزوق يف )مقتل بائ���ع الكتب( وكمال يف 

)غ�صق الكراكي( وحكمت يف )ف�صحة للجنون(.
*رو�يات���ك ه���ي �شر �أمكن���ة ف�شاًل ع���ن كونها �شرً� 
�شرديًة لأ�شخا����ص.. كيف تتعامل مع عن�شر �ملكان 

يف �أعمالك؟
-  الكات���ب ابن اأمكنت���ه التي مّر بها، هناك تت�صّكل 
ذاكرته ولغته ووعيه.. يف معظم الروايات �صظايا 
من طفولة كّتابها، ومراحل حياتهم املبكرة. ويف 
عملية الكتاب���ة جند اأن الع���وامل التي م�صت مثل 
احُللم ت�صتعاد بقوة الكلمة وظالل معانيها واأفقها 
املتل���ّون. فما يتبقى دومًا، م���ن ذخرية للمرء عر 
جتاربه، اأكر من اأي �صيء اآخر، هو �صور املكان. 
وح���ن يغدو ذلك املرء روائيًا البد من اأن ي�صتثمر 
�ص���ور اأمكنت���ه الراحلة يف ما يكت���ب. تكاد تكون 
هذه الفكرة قانونًا يفر�ص نف�صه على معظم كّتاب 
الرواي���ة. ويف رواياتي اأ�صتعري اأجزاًء من �صور 
اأمكن���ة واقعية واأعيد اإنتاجه���ا بح�صب املتطلبات 

الفنية للعمل.. 
�ص���رية املكان يف رواية ما البد من اأن تختلف عن 
�صريتها يف كتب التاريخ واجلغرافية. وكل مكان 
يف رواي���ة هو متخيل حت���ى واإن جرى ت�صويره 
بدق���ة. وخرة الكات���ب مع املكان ه���ي التي تقرر 

مها عنه. زاوية النظر اإليه والتفا�صيل التي يقدِّ
* ه���ل تع���د نف�ش���ك )�شّي���اد جو�ئ���ز( بع���د ح�شول���ك 
على جائ���زة �لإبد�ع �لعر�قية مرت���ن وجائزة كتار�، 
وو�شول���ك �إىل �لقائمة �لق�ش���رة للبوكر، ف�شاًل عن 

جو�ئز �أخرى؟
-  ال اأبح���ث ع���ن اجلوائز، اإنها ه���ي التي تاأتيني 
يف حقيق���ة االأم���ر من غ���ري اأن اأفكر به���ا يف اأثناء 
الكتاب���ة.. ال اأكتب على وفق معايري اأفرت�صها يف 
بال املحكمن.. ل�صت اأراعي تقاليد مو�صة جذابة 
حم���ّددة ميك���ن اأن ت�صبح �صببًا خلط���ف جائزة.. 

اأكت���ب الأنني اأح���ب الكتابة، واأراه���ا طريقة حياة 
مالئم���ة يل.. يف مقاب���ل اأن هن���اك �صبب���ًا خا�ص���ًا 
االآن وه���و اأنن���ي ع�صت يف ظ���رف وزمن �صعبن 
مل اأجد و�صيل���ة ملواجهتهما، بح�ص���ب ا�صتطاعتي 
واخلي���ارات املتاح���ة يل، غري الكتاب���ة.. اأكتب ال 
ترفًا واإمن���ا الإح�صا�صي باأنن���ي ال اأقف على اأر�ص 
�صلب���ة يف الواق���ع، الأين اأفتقد االأم���ان، الأن هناك 
اأ�صياًء يف العامل لي�صت عل���ى ما يرام.. االأخطاء، 
الظل���م،  االأ�ص���ى،  القل���ق،  االخت���الل،  النق����ص، 
اال�صتعب���اد، اال�صتغالل، احلرمان، الكاآبة، حتمية 
�ص���ة على الكتابة.  املوت كله���ا دوافع عميقة حمرِّ
لكنني ال اأفر�ص على ال�صخ�صيات قناعاتي ب�صكل 
متع�ص���ف كي ال اأق���ع يف فخ االفتع���ال، وال األ�صق 
م���ا اأظن اأنه اأ�صياء من ذاتي يف طبائع �صخ�صيات 
الرواية ب�ص���كل م�صطنع. لكّن جزءًا مني البد من 
اأن يت�صرب اإىل روح كل �صخ�صية اأخلقها، هذا اأمر 
ال ميكن تخطي���ه مهما ادعى الكات���ب اال�صتقاللية 

التامة ل�صخ�صياته املتخّيلة.
اأن���ا �صي���اد م�صاه���د ومواقف و�صور م���ن احلياة 
واأخ���رى م���ن اخلي���ال واالأح���الم، اأدات���ي اللغ���ة، 
وف�صائي الوعي. وال باأ�ص يف اأن تكون الفري�صة 

جيدة وت�صتحق جائزة. 
اجلائزة يف راأيي تزيد م�صوؤولية الكاتب وتدفعه 
ز عل���ى اال�صتمرار يف  اإىل العم���ل اخل���اّلق، وحتفِّ
طريق االإبداع الع�صري وال�صائك، فهنا يكون عليه 
اأن يلت���زم مبعايري عالية يف االإجن���از، واأن يفكر 
بقّرائ���ه.. احرتام القارئ قيمة اأ�صا�صية لكل كاتب 
جاد.. باملقابل ال يجب اأن ُي�صاب الكاتب بالغرور 
معتقدًا اأنه بلغ القمة بح�صوله على جائزة. فمثل 
ه���ذا ال�صعور الزائف �صيق���وده حتمًا اإىل الهبوط 

والرتاجع.
* ل���ك �ن�شغالت���ك �لفكري���ة �أي�ش���ًا، و�أ�ش���درت عددً� 
م���ن �لكتب به���ذ� �خل�شو����ص، وكان كتاب���ك �لأخر 
�ملثق���ف  جترب���ة  ع���ن  �أنف���ه(  يد����ص  �ل���ذي  )�ملثق���ف 
�لتنوي���ري ووظيفت���ه؟ ما �ل���ذي يجعلك ته���رب �أحيانًا 

من �ل�شرد �إىل هكذ� كتابات؟
- ل�ص���ت اأه���رب، اأو ال اأ�صتطي���ع اله���رب.. قدماي 
ط���وال الوق���ت عالقتان ب�صبك���ة ال�ص���رد.. ودائمًا 
حت���ت يدي ق�صة اأو رواية مل تكتمل بعد.. وحتى 
يف اأثن���اء الكتابة الفكرية يبقى الروائي الذي يف 
داخلي يقظًا.. واأعد نف�ص���ي روائيًا يغامر اأحيانًا 
يف منطق���ة النقد اأو الفك���ر والفل�صفة.. وكتاباتي 
ه���ي نتاج تفاع���ل مع الواق���ع وم���ع قراءاتي.. ال 
اأكتف���ي بق���راءة كت���ب االأدب.. واأج���دين مهتم���ًا 
دائم���ًا بق�صايا عام���ة تتطلب التمحي����ص العلمي 
والتحليل والتقومي.. وخالل املحن التي ع�صناها 
يف العقدين االأخريين وجدتني بحاجة لالإف�صاح 
ع���ن روؤيتي وموقفي، لذلك حتدثت كثريًا عن فكر 
التنوي���ر الذي باعتق���ادي هو باأقانيم���ه الكرى: 
العقالنية واحلرية والتق���دم اأ�صا�ص للخروج من 
ماأزقن���ا الوجودي والواقعي، عل���ى اأن نفهمه يف 
اإط���ار �صياقن���ا التاريخ���ي. وال اأرى يف ان�صغايل 
ه���ذا عائق���ًا اأم���ام جتربت���ي االأدبي���ة.. بالعك����ص، 
فالفكر والفل�صفة م�صادر اإثراء ال غنى عنها حلقل 

ال�صرد.

كان الفقيد املفّكر والروايئ س��عد 

محم��د رحيم يف زي��ارة للجريدة 

الس��ليامنية  اىل  يس��افر  أن  قب��ل 

حيث  كالوي��ز،  مهرجان  لحض��ور 

وافت��ه املنية هن��اك، اتفقت معه 

ع��ى إجراء ح��وار لثقافية املدى، 

وكان هذا ه��و اللقاء األخري معه، 

مثلام هو الحوار األخري:

حاوره: عالء المفرجي

رواي����ة "ُف�صح����ة للجنون" للروائ����ي �صعد حممد 
رحي����م، ت�صعنا اأمام لعبة تل����ك الهواج�ص، حيث 
تتح����ول �صردي����ة اجلن����ون اإىل مواجه����ة مرعبة 
م����ع واقعي����ة احلي����اة وعبثيتها، وم����ع احلروب 
الت����ي ت�صطنعها ال�صلطة وه����ي ت�صطاد احلاملن 
والع�ص����اق اإىل �صجونه����ا واإىل مراك����ز الت�صفية 

العقلية.
ال�سخ�سيات و�سيغ ال�سرد

تت�ص����ّكل م�صتوي����ات احلك����ي يف ه����ذه الرواي����ة، 
ال�ص����ادرة اأخ����ريًا ع����ن دار �صط����ور للن�ص����ر، على 
وحدات �صردي����ة متناظرة، تبداأ م����ن وحدة كلية 
الفن����ون اجلميل����ة مقابل وح����دة ال�صجن، وحدة 
احلي����اة واحللم مقابل وح����دة اجلنون وتعطيل 
امل����كان  املدين����ة/  امل����كان/  ووح����دة  الذاك����رة، 
االألي����ف، مقابل وحدة اجلبهة/ البلدة احلدودية 
تنته����ي عن����د  املع����ادي، وال  امل����كان  املهج����ورة/ 
رمزي����ة املراأة- نهلة، كميلة مقابل هيمنة ذكورية 

ال�صلطة، وذكورية احلرب.
الروؤي����ة ال�صردية له����ذه امل�صتوي����ات تتبدى عر 
جمل����ة من املوؤ�ص����رات، اإذ تك����ون ال�صخ�صية فيها 
ه����ي ب����وؤرة التمثي����ل ال�ص����ردي، وه����ي جمال����ه- 
اأي�ص����ًا- يف تو�صي����ف وظيف����ة ه����ذه ال�صخ�صية، 
وحتدي����د م�صتوى ح�صورها يف ر�صد االأحداث، 
ويف الك�ص����ف عن الكثري م����ن تفا�صيلها، وهو ما 
يجعلنا اأكر ثق����ة يف اأّن هذه الرواية هي رواية 
�صخ�صي����ات بق����در م����ا هي رواي����ة اأح����داث، واأّن 
التعال����ق ما بن ال�صخ�صية واحل����دث يتبّدى من 
خ����الل �صردن����ة ر�صد التح����والت العا�صف����ة التي 

تواجهها ال�صخ�صيات.
م�صتويات احلكي يف الرواية تقوم على وحدات 
�صردي����ة متناظرة، تب����داأ من وحدة كلي����ة الفنون 
اجلميل����ة مقابل وحدة ال�صجن وعر املفارقة يف 
روؤيته����ا لتمف�صالت الزمن ال�ص����ردي لل�صخ�صية 
الرئي�صة، والقائم على متّثله للقطيعة بن العقل 
واجلنون، اإذ يبدو احلكي االأول ل�صخ�صية عامر 
ال عالق����ة ل����ه باحلكي الث����اين ل�صخ�صية حكمت/ 
حكو، رغم اأنهما يعي�ص����ان يف �صخ�صية واحدة، 

وكاأّن ه����ذه القطيع����ة ه����ي تعب����ري ع����ن امل�ص����ري 
الرتاجي����دي ل�صخ�صية املثقف/ قرب����ان ال�صلطة 

واحلرب و�صحيتهما.
كما اأن حتليل حتّول هذه ال�صخ�صية االأ�صحوية 
من وجودها اإىل حلمه����ا اإىل اعتقالها اإىل موتها 
الرمزي، هو تتبع لتح����والت الرعب يف ال�صلطة 
ذاته����ا ب����دءًا م����ن الرقاب����ة، التل�ص�����ص، و�ص����واًل 
اإىل �صناع����ة احل����رب بو�صفه����ا ا�صتع����ارة الطرد 
الك����رى ل�صخ�صية البطل الرئي�ص، كونه الرائي 
و«ال�صاهد االأ�صيل على ما يجري ولكن، لالأ�صف 

لن يديل ب�صهادته يف اأِي حمفل اأو حمكمة«.
�صيُغ ال�صرد يف ه����ذه الرواية تنطلق من طبيعة 
و�صفها كطريقة لتقدمي االأحداث وال�صخ�صيات، 
ويف �صي����اق ما تتحّدث عنه، اأو ما تك�صفه، وهذه 
التقانة اأعطت لل����راوي العليم حافزه يف تر�صيم 
ال�صخ�صي����ات  حرك����ة  مراقب����ة  ويف  االأح����داث، 
وانخراطه����ا يف لعب����ة ال�ص����رد، فه����و مل ي�صعن����ا 
اأمام لعبة"تب����ادل االأدوار احلكائية"كما ي�صميها 
�صعي����د يقطن، بقدر ما اأعط����ى ل�صخ�صياته نوعًا 
اأم����ام  احل����ر  اخلا�ص"لالنك�ص����اف  من"ال�ص����رد 
االأحداث، ع����ر ر�صد االأحداث، اأو عر التعريف 
بال�صخ�صي����ات وتتبع حيواتها، تل����ك التي تبدو 
وكاأنه����ا غ����ري ثابت����ة يف امل����كان، وم�صاب����ة بقلق 

وت�صظي الزمن.
واأن خطابها احلكائي يتجوهر حول ت�صويرها 
تق����دمي  �صي����اق  ويف  ال�ص����ردي،  ال�صي����اق  يف 
�صهادته����ا امل�صادة لل�صلط����ة واحلرب، واالنحياز 
واحليوان����ات  املعاق����ن  جوق����ة  ل�صحاياه����ا، 
والل�صو�����ص الذي����ن يالحقهم حك����و رغم جنونه 
االحتجاجي"اأنا موج����ود لكن، غري حا�صر.. اأنا 
اأه����ذي، لكن احل����رب قادتنا جميع����ًا اإىل اجلنون 

بعينه«.
ه����ذه الثنائي����ة ب����ن الوج����ود والغي����اب تتب����دى 
كذلك ع����ر ال�صيغ����ة اخلطابي����ة للرواي����ة، حيث 
ي�صتب����ك خط����اب ال�صخ�صي����ة الرئي�ص����ة حكو مع 
خط����اب ال�صخ�صي����ات االأخ����رى ال�صان����دة، وعر 
م����ا ت�صطنع����ه االأحداث م����ن خطاب����ات اأو نقالت 

زم����ن  تع����ومي  اأو يف  امل����كان،  اأو ت�صظي����ات يف 
ال�صخ�صي����ة، م����ن االعتق����ال والتعذي����ب، عط����ب 
الذاكرة و�صياع امل�صار، وعر اإجراءات وظيفية 
�صان����دة تتبدى من خ����الل تالح����ق االأفعال داخل 
ال�صي����اق الروائ����ي، والتي توؤديها امل����راأة كميلة، 
ورجل االأمن املحق����ق وال�صديق الدكتور را�صم، 
في����ه  يتكف����ل  �صي����اق  ويف  مرت�ص����ى،  واحل����اج 
الروائ����ي تقدمي خطاب اإدانة للحرب، ولل�صلطة، 
مثلم����ا يقّدم خطاب متاه م����ع املثقف/ االأ�صحية، 
والذي ي����رى االأحداث، عر"ف�صح����ة جنونه"اأو 
عر"روحه املتم����ردة وذاكرته اخلربة وجنونه، 
فهناك حتت طائلة الق�ص����ف واجلوع واخلوف، 
�صيحيُك ف�ص����واًل مثرية من ق�صته مع حيوانات، 
وم����ع �صحب����ه مم����ن ي�صبهون����ه يف اله����روب من 

العامل اإىل مملكته املجنونة«.
الكامريا واخلال�ص

اعتم����د الروائي كذل����ك بنية اللقط����ة ال�صينمائية 
كاإطار لرت�صيم اأحداث الرواية، ولر�صد حركات 
ع����ر  الكام����ريا  ع����ن  وتوظي����ف  �صخ�صيات����ه، 

تقانة"الفال�����ص ب����اك"، وع����ر ر�صد االأث����ر الذي 
تركته احلرب على االأر�ص/ املكان، ور�صد االأثر 
ال����ذي تركت����ه ال�صلط����ة على اجل�صد، م����ن تعذيب 
وجن����ون، وع����ر توظيف عن الكام����ريا من قبل 
الفري����ق ال�صحايف م����ع احلبيبة نهل����ة الذي زار 
البلدة املهجورة، لري�صد اخلراب، واحليوانات 
اجلائعة، وم����ا تبقى من �ص����ورة البطل املثقف/ 

العا�صق املعطوب.
بق�صدي����ة  امل�صهدي����ة  الثنائي����ة  ه����ذه  تتناظ����ر 
وا�صح����ة، من خ����الل حماول����ة الروائ����ي لتقدمي 
منظور �صردي حاد، له وظيفة �صيميائية لتف�صري 
ما ج����رى يف الوقائ����ع العراقية، وع����ر �صفرتي 
احل����رب وال�صلطة، وم����ن خالل ق����در وا�صح من 
التاأوي����ل، اإذ اأعط����ى للجن����ون ُبع����ده اال�صتالبي 
يف تعري����ة وف�صح الوقائ����ع، ويف ترير �صردنة 

وتوليف احلدث الروائي.
بو�صف����ه  اجل�ص����د  ا�صتظه����رت  الكام����ريا  ع����ن 
ف�ص����اء، اأو بو�صفه بوؤرة لتل����ك الوقائع، اإذ وجد 
الروائ����ي يف تق����دمي �ص����ورة ج�صداني����ة للبط����ل 
تقانة ت�صويرية وا�صحة لهوية اأ�صحويته، عر 
حلظات ع�صق����ه، اأو عر حلظات����ه احلميمة وهو 
ير�ص����م بورتري����ه حلبيبته نهل����ة، اأو يف حلظات 
خذالن����ه  �ص����ور  ع����ر  اأو  واغت�صاب����ه،  تعذيب����ه 
وجنون����ه، وه����و يرك�ص بعبثي����ة يف اأزقه البلدة 

�ص، اأو يذهب اإىل البلدة ب.
ويف من����اورة �صردي����ة يلعب الروائ����ي يف تاأزمي 
مقاب����ل  احل����رب،  تنته����ي  ال  اإذ  احل����دث،  نهاي����ة 
افرتا�����ص نهاي����ة ال�صخ�صي����ة اأو غيابه����ا، ولع����ل 
اختي����ار النهر الق����دمي، و�صظية احل����رب وذاكرة 
اللون ل�صياغ����ة م�صهد النهاية، ي�صعنا اأمام بنية 
�ص����رد �صينمائية، حيث تلعب ع����ن الكامريا فيها 
دورًا مقارب����ًا مل����ا اقرتح����ه الروائ����ي وه����و ي�صع 
بطله"اأم����ام ع����ن الرب"باحث����ًا ع����ن خال�����ص اأو 
تطهري، وكاأن وجوده الدامي يف املاء هو اإ�صهار 
له����ذا اخلال�����ص، وال����ذي يعيدن����ا اإىل نهاية بطل 
رواية"مو�صم الهج����رة اإىل ال�صمال"حيث املوت 

اأو الغياب هو الوجه االآخر للخال�ص.

في آخر حواٍر معه قبل رحيله..المفّكر والروائي سعد محمد رحيم:

 أكتُب ال ترفًا وإّنما إلحساس��ي بأني ال 
أقف على أرٍض صلبة

علي حسن الفواز

المصير التراجيدي لشخصّية المثقف 
قربان السلطة والحرب

الحرُب والس��لطُة، أو الح��رُب والجنون ثنائيتان ت��ؤّشان عى مدى 

الرع��ب الذي تقّنعت به الوقائع العراقي��ة، وطبعْت رسدياتها بالكثري 

من الفنطازيا، عى مس��توى الحيك، أو عى مس��توى استالب األمكنة 

والشخصيات، أو عى مستوى التمثالت امُلتخيلة يف عالقتها مع اآلخر 

الذي ميارس فعل تلقي الخطاب.

ح��رُب الس��لطة يف ما يكتب م��ن رواي��ات عراقية الي��وم هي حرُب 

الفنطازي��ا ووقائعها، وحرُب الجنون، هي ح��رُب التفاصيل والرسائر 

والس��حق، إذ تس��تغرق األوىل األمكنَة واليوميات مبا يش��به املحو، 

وتأخذ الثانية اإلنس��اَن إىل العتمة والخ��واء، حيث عجزه عن مواجهة 

الحرب والس��لطة، وليجَد نفسه أمام"فس��حة للجنون"بوصفها مجاال 

لإليهام امُلضاد بالحياة.
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د. نادية هناوي سعدون

لتب���دو الرتابط���ات الكتابية نابعة اإم���ا من واقعية 
جترب���ة معي�صة م�صتعينة بالذاكرة وا�صرتجاعاتها 
تخيي���اًل  االنثي���ال  م���ن  م�صوغ���ة  واقعي���ة  ال  اأو 

وافرتاًء.
ولق���د �صم���َى الناق���د الدكت���ور �صجاع الع���اين هذا 
ال�صكل الروائي اجلديد ب�)الرواية املتاأملة لذاتها( 
م�ص���ريًا اإىل اأن اأول حماولة لكتابتها كانت على يد 
الروائ���ي العراقي حميي الدي���ن زنكنة يف روايته 
)ويبقى احل���ب عالمة( وقد و�صفه باأنه اأكر كّتاب 

الرواية العراقية �صكلية 2.
والبغية م���ن توظيف هذا البن���اء الفني هو جتلية 
الثيم���ات وحمله���ا عل���ى التج���دد وال�ص���دم. وتعد 
يف  واالأث���رية  املهم���ة  الثيم���ات  اإح���دى  الهوي���ة 
الرواي���ات املتاأمل���ة لذاته���ا كونه���ا تف���كك م�صلمات 
النظر التقليدي ملفاهيم الهوية وتفرعاتها وحتاول 
اأن تعاجله م���ن منظور تفكيكي، ته���دم فيه ثوابت 
بعينها وتبني بدلها موا�صعات هي لي�صت قواعد، 
ولكنه���ا روؤى قابلة للنماء والبناء تتعلق بالوجود 

واالنتماء والذات والكينونة.
والهوي���ة كينونة اإ�صكالية نامية من جراء �صراعها 
مع املكان والال مكان وتتذبذب قدرتها على حتديد 
نف�صه���ا بنف�صها، كذات فاعل���ة ال خاملة، قادرة على 
امل�صاءلة والتعرية واالإقرار، وهي قد تبدو متمكنة 
م���ن الت�ص���اوؤل ب�)م���ن( ال ب�)مل���اذا( اأو )م���اذا( على 

�صعيد املمار�صة العملية وال�صعيد ال�صردي3. 
وتتاأت���ى اأهمية النظ���ر اإىل الهوي���ة يف عامل اليوم 
م���ن رواج مفاهي���م االندم���اج والعومل���ة جنب���ًا اإىل 

جن���ب تعاطي دالالت االثني���ة والتمذهبية وهذا ما 
قولب �صرديات العامل الكرى يف بوتقات م�صوغة 

بتجزيئية جعلت منها �صرديات �صغرى.
وم���ا هذا التما�صي الطوعي ال���ال ماألوف لل�صّديات 
واجلدلي���ات اإال تعب���ري ع���ن اجت���اه جدي���د يط���رح 
الهوي���ة كاإ�صكالي���ة، ب���اإزاء الوج���ود حت���ى �صارت 
�صراعاته���ا م���ن التع���دد م���ا ال ت�صتطي���ع اأمامه اإال 

االن�صياع واملطواعة.
 وحتاول رواية ما بع���د احلداثة عمومًا والرواية 
امليتا�صردي���ة حتديدًا، نقل تداعي���ات هذا التقولب 
اإلين���ا لتج�ص���ده حّي���ًا ناطق���ًا مب�ص���رودات تتبّن���ى 
مفاهيم متولدة عن الهوياتي���ة الراهنة وتعقيدات 

الوعي بها.
واإذا كن���ا على ال�صعيد الواقعي عاجزين عن روؤية 
واقعنا اليومي املعي����ص روؤية بانورامية بنظرات 
ثاقب���ة وخاطفة؛ ف���اإن االأدب هو خ���ري اأداة متكننا 
م���ن اإدراك ذلك، ومل�صه ومتثيل���ه وال منا�ص من اأن 
يك���ون االأدب الروائ���ي اإجمااًل ورواي���ة امليتا�صرد 
تخ�صي�ص���ًا االأكر قدرة على جتلية الواقع وك�صفه 
ور�ص���د ثغراته وخ�صو�صيات���ه لقدرتها على �صدم 
الذات القارئة ل���رتى نف�صها بنف�صها وتتاأمل ذاتها، 
معي���دة اإنتاج املق���روء يف �ص���كل نرج�صي خال�ص، 

متبعة اأ�صلوب االإخ�صاب ال�صردي.
وه���ذا ما متثله رواية )مقتل بائع الكتب(4 متخذة 
م���ن مو�صوع���ة البحث ع���ن الهوية، مرك���زًا بنائّيًا 
تتمح���ور حول���ه التجربة ال�صردية كله���ا لتن�صوي 
حت���ت الئح���ة الرواية ما بع���د احلداثي���ة، معتمدة 
اأ�صل���وب التخ�صي���ب بالتعدد ال�صوت���ي والتداعي 
املونولوجي للم�صاع���ر واالأفكار، لتتولد ترابطات 

ق�ص�صية اأو �صال�صل �صردية تتوزع بن متنن:
 اأحدهم���ا خارجي ه���و عبارة عن وثائ���ق وتقارير 
ولوح���ات  كام���ريا  وعد�ص���ات  ت�صجي���ل  واآالت 
فني���ة ور�صائ���ل ومكامل���ات.. واالآخ���ر م���نت داخلي 
بالعنا�ص���ر البنائي���ة املعه���ودة لكن���ه متاأث���ر باملنت 
اخلارجي لتتحول الكتاب���ة اإىل متواليات �صردية، 
تنت���ج عنه���ا ت�صعب���ات كتابي���ة ق���د تك���ون ملتب�صة 
ومقتحمة وخارقة لكنها تظل مرتابطة ومن�صجمة 
لتغدو الرواية - كما يعر ريكاردو - امتثااًل ذاتيًا 

وليتكاثر الن�ص ابت���داًء من ذاته وهو يكتب مقلدًا 
ما يقراأه.

ويتج�ص���د مو�ص���وع الرواي���ة يف �ص���كل م�ص���روع 
تاألي���ف ي���روم ال�ص���ارد املرك���زي ال�صح���ايف ماجد 
بغ���دادي، القيام به ليكتب �ص���رية حممود املرزوق 
ال���ذي ُقتل على ي���د جمهول؛ فيق���وم ال�صارد بجمع 
كل م���ا مي���ت له���ذه ال�صخ�صي���ة ب�صلة م���ن عالقات 
و�صداق���ات وحمط���ات �صائع���ة واأح���داث ج�صام. 
ويوجه هذا ال�صارد بوؤرة ال�صرد اإدالء وا�صت�صهادًا 
وتوثيق���ًا من خ���الل ثمانية �ص���ّراد )م�صطفى كرمي 
وحمم���ود امل���رزوق وفرا�ص �صليم���ان وهيمن قره 
داغ���ي و�صام���ي الرفاعي ورب���اب واأث���ري العراقي 
واحلاج من�ص���ور( وهكذا تتاأرج���ح بنية اخلطاب 
ال�ص���ردي بن اأ�صوات ال�صّراد لتتنا�صل با�صتمرار، 
فتارة هي �صرد اأوتوبغرايف، وتارة ثانية هي �صرد 

مو�صوعي وثالثة هي �صرد باأنا الراوي الغائب.
وه���ذا ما يحقق للرواي���ة تعددي���ة �صوتية جتعلها 
اأ�صب���ه بالرواي���ة الت�صجيلي���ة اأو الوثائقي���ة الت���ي 
يخرقه���ا ال�ص���رد ال�صريذاتي بن الفين���ة واالأخرى 
وفيه ميار�ص ال�صارد دور املخر والناقد واملوؤرخ، 
م�صتعم���اًل اأ�صل���وب العم���ل ال�صحف���ي والتحقي���ق 
البولي�ص���ي، م�صتحث���ًا نف�صه عل���ى اجلمع والر�صد 
والتفك���ري، لعل���ه يعي���د ترتي���ب الوقائع ال���ذي فيه 
اإعادة اإنتاج الرواية يف داخل الرواية نف�صها"ملاذا 
تراين اأخاف الكتابة؟ اأعني املبا�صرة اجلادة بكتابة 
كت���اب يك�صف احل�صاب الذي طاملا تبجحت به اأمام 

معاريف وكاأنه اإلياذة هومريو�ص املرتقبة؟«5. 
وه���ذا م���ا يحق���ق للحبك���ة ال�ص���ريورة وال���دوام، 
فتتم���راأى يف امل���نت ال�ص���ردي الداخل���ي الوثائ���ق 
امل�صتدع���اة من اخلارج الن�صي ليبدو العمل �صبيهًا 

بالرواية داخل الرواية.
وما هذا املنح���ى الكتابي الرنج�ص���ي، اإال انعكا�ص 
للمنحى املو�صوعي املت�صظي للهوية ويذكرنا هذا 
املنحى التجريب���ي برواية )الرك�ص وراء الذئاب( 
لعل���ي الب���در ل���وال اأن البط���ل يتحط���م يف النهاية، 
ف�ص���اًل ع���ن التاأثر الوا�ص���ح ببطل رواي���ة )مو�صم 
الهج���رة اإىل ال�صم���ال( للطي���ب �صال���ح فامل���رزوق 
الناجي م���ن قطار امل���وت وال�صج���ن ال�صحراوي، 
يكاب���د ال�صي���اع يف من���ايف اأوروب���ا مواجه���ًا م���ا 
واجه���ه م�صطفى �صعيد"خطر يل اأن املرزوق رمبا 
وج���د بع�ص ال�صبه بينه وبن م�صطفى �صعيد بطل 

الرواية«6.
ويظ���ل البحث عن هوية امل���رزوق هو الدافع وراء 
قيام ال�صارد بجمع ال�صور واملحاورات واللوحات 
التي يتم اإر�صالها الكرتونّيًا على الفي�صبوك، ف�صاًل 
ع���ن الوثائ���ق املكتوب���ة كيومي���ات اخل���راب التي 
يقدمه���ا فار����ص �صليم���ان و�صجل ك�ص���ف احل�صاب 
ال���ذي تقدمه رباب م���ع ا�صتعمال اأ�صل���وب التقرير 
التلفزيوين ومل تكن بنية احللم ببعيدة عن ال�صرد 
ال�صري ذاتي"املكان عند احلافة احلادة العالية جّدًا 
جلب���ل م���ا ال طريق للن���زول الزمان م���ن امل�صتحيل 
حتدي���ده �صاكن«7  وكادت ه���ذه الوثائق اأن ت�صغل 

حيزًا مهمًا من الرواية قارب الن�صف اأو اأكر..8
ويع�ص���د ال�ص���رد اال�صرتجاع���ي منح���ى التوثيق، 
ال���ذي بني���ت عليه الرواي���ة كما تخ���رتق العبارات 
امليتا�صردية بنية ال�ص���رد التقليدي لتخلخله عاملة 
عل���ى تو�صي���ل ثيمة الرواي���ة املتمثل���ة، ب�صريورة 
الت�صظ���ي الهوياتي يف ظ���ل واقع ما عرف احرتام 
ال���راأي عل���ى تعاق���ب مراحل���ه  االآخ���ر وال حري���ة 

املعا�صرة والراهنة.
ويق���ود البح���ث ع���ن مالب�ص���ات مقتل بائ���ع الكتب 
حمم���ود امل���رزوق، اإىل روؤى متع���ددة ومت�ص���ادة، 
فامل���رزوق فنان بعن �صام���ي الرفاعي، وهو مثقف 
بعن فار�ص �صليمان وه���و متحرر وليرايل بعن 
هيمن قره داغي وهو عا�صق رومان�صي بعن رباب 
وه���و فا�صق ومنحل بعن اأث���ري العراقي، لكن ذلك 
مل يل���غ دور ال�صارد املرك���زي االأول ماجد بغدادي، 
وه���و يتتبع �صرية املرزوق، ويعت���زم تاأليف كتاب 
حوله، مانحًا امل�صرودات حرية االدالء والتوثيق، 
�صانع���ًا منها ب���وؤرة �صردي���ة هي اأ�صب���ه مبناورات 

تتخذ �صكل التحقيق ال�صحفي الذي ال يتوانى عن 
ت�صجيل كل �ص���اردة وواردة، م�صتعين���ًا باملذكرات 
والوثائ���ق ال�صوتي���ة وال�صوري���ة والو�صفية عن 

ال�صحية.
باجلم���ع  املرك���زي  ال�ص���ارد  انهم���اك  وي���وؤدي 
واال�صتق�ص���اء والر�صد والتوثي���ق، اإىل اأن يحول 
امل�صرد الوقائعي اإىل م�صرد تخييلي هو يف حقيقته 
ترمي���ز اليغوري، فلي�صت هوي���ة املرزوق املتعددة 
وامل�صتت���ة بح�ص���ب االأ�ص���وات ال�صردي���ة اإال لعب���ة 
اعتملت يف بواطن ال�صارد ودفعته اإىل البحث عن 
نف�صه مت�صادمًا مع ذاته، فهو ال�صحايف والعا�صق 
ال���ذي فق���د الره���ان يف احلال���ن ف���ال ه���و اأجن���ز 
م�صروع���ه املهن���ي الذي ه���و كتابة �ص���رية املرزوق 
وال هو اأمّت م�صروع���ه ال�صخ�صي الذي هو الزواج 
م���ن فات���ن لينعك�ص ه���ذا الت�ص���ادم نرج�صّي���ًا على 
م�صرودات���ه التي �صتت�صادم م���ع واقعها مت�صارعة 

داخلّيًا وخارجّيًا مكانّيًا وزمانّيًا.
وباملحايث���ة بن اخلطاب ال�ص���ردي وامليتا�صردي، 
تتع���زز هوي���ة ال�صارد الت���ي هي هوية اأن���ا املوؤلف 
الذي اأدخ���ل ا�صمه يف ت�صاعي���ف ال�صرد وا�صتعان 
باأ�صدقائ���ه وذكر االأمكن���ة االأثرية لدي���ه كنوع من 
التدعي���م االقناعي للمنح���ى الروؤي���وي، ف�صاًل عن 
كونه وّك���د اال�صتغال امليتا�ص���ردي جاعاًل املرزوق 
وا�ص���ع الثقاف���ة مطلعًا عل���ى اأمهات الكت���ب االأدبية 
عميقًا يف وعيه املع���ريف املتاأتي من كرة قراءاته 
والتاريخي���ة  وال�صيا�صي���ة  االأدبي���ة  واطالعات���ه 

والثقافية.
واإذا كان���ت الرواي���ة الواقعية تهت���م دومًا بتحقيق 
االإيه���ام ما بن الواقعي والتخييل���ي؛ فاإن الرواية 
م���ا بع���د احلداثي���ة تتح���دد وظيفته���ا يف حتقي���ق 
ال���ال اإيه���ام بالواق���ع )امليت���ا فك�صن( املخّي���ب الأفق 
توق���ع الق���ارئ، االأمر ال���ذي يتطلب من���ه امل�صاركة 
يف االإب���داع بالتفاع���ل والبن���اء ولي����ص بالت�صلي���م 

والت�صديق.
ال�ص���رد  موا�ص���ع  الهويات���ي  الت�صظ���ي  ويخ���رق 
التقلي���دي بناًء على ا�صرتجاع���ات نابعة من ذاكرة 
جمعي���ة ل�ص���ّراد ت�صريه���م الرواية نح���و املكا�صفة 
الت���ي بها يحا�صب كل �صوت �ص���ردي نف�صه، كا�صفًا 
ع���ن ت�صادات���ه الفكري���ة والذاتي���ة جت���اه املجتمع 
والتاريخ من قبيل احلديث عن العامل الرجوازي 
والن���زوع العبث���ي يف احلي���اة وزي���ف الكتابة يف 
النق���ل عن الواقع وازدواجي���ة النظر"هي حماولة 

لترئة الذات؟ لت�صليل االآخرين«9.
ويكا�ص���ف ال�صارد قارئه ب���ن الفينة واالأخرى بكل 
م���ا يقوم به من حذف و�صط���ب واقتطاع اأو اإ�صافة 
م�صيط���رًا عل���ى احلبك���ة م�صل�ص���اًل امل���ادة ال�صردية 
متعام���اًل معه���ا ب���ال منطي���ة اأو تتابعية م���ن خالل 
املقاطع امليتا�صردية التي غالبًا ما يختم بها ال�صرد 
اال�صرتجاعي كقوله: )احلاج من�صور الهادي لي�ص 
هذا ا�صم���ه( اأو)ل�ص���ت ب�صدد كتاب���ة رواية الرجل 
الغام����ص ال���ذي يتحم���ل تكلف���ة ه���ذا امل�ص���روع ال 
يفك���ر بن�ص متخيل يف قالب رواية بل يريد �صرية 
حقيقي���ة تعتم���د وقائ���ع واعرتافات( ����ص117 اأو 
)وه���ذه كلماته اأعر�صه���ا لقّرائي من غري اأن اأجري 
عليه���ا اأي تعدي���ل اأو حتري���ف اأو اإع���ادة �صياغ���ة 
�ص���وى ما تقت�صي �صالم���ة اللغة..( �ص147 اأو )مل 
اأح���ذف اأو اأغ���رّي  اأو اأ�صّحح مما كت���ب املدعو اأثري 

العراقي اأية كلمة اأو عبارة( �ص208.
والق�ص���د اإدام���ة بني���ة امل�ص���رود له وجع���ل القارئ 
واعي���ًا للعبة الكتابية ليقوم من ثم مبلء الفراغات 
كم���ا اأن جع���ل النهاية مفتوحة ه���و ا�صتغال كتابي 
تفاعلي يجع���ل القارئ جزءًا من العملية االإبداعية 
حت���ى ال تغدو هناك اأ�صبقي���ة يف متوالية القراءة/

الكتابة..
وهذا م���ا يعم���ق اليغوري���ة االإح�صا����ص بالت�صظي 
واالختف���اء  بالظه���ور  املغالب���ة  نح���و  والن���زوع 
ليت�صاع���د الت���اأزم وتت�ص���ح خطورة ال���دور الذي 
يق���وم ب���ه ال�ص���ارد املرك���زي يف بحث���ه ع���ن هوية 
املرزوق وا�صتق�صائه ملالب�ص���ات تعّدد هذه الهوية 
وت�صاده���ا فيتعر����ص ملحاول���ة اإطالق ن���ار، ولكنه 

يظ���ل مراوحًا بن ال�صرد ال�صريذاتي واملو�صوعي 
وال�ص���رد امليتا�صردي"الق�صة كم���ا اأعدت �صياغتها 
باخت�ص���ار حماواًل ع���دم االإخ���الل بامل�صمون واإن 
كن���ت اأدرك اأن امل�صم���ون ل���ن يك���ون ه���و ذاته مع 

تغيري ال�صكل«10. 
و�صحي���ح اإن ا�صتعمال اأ�صلوب الو�صف اخلارجي 
املبا�ص���ر على �صكل ق���راءات نقدية قد خفف درامية 
التنا�ص���ل الذاتي لل�صرد، لكن���ه يف االآن نف�صه حقق 
بالو�ص���ف  والدرام���ي  امل�صه���دي  ال�ص���رد  تطعي���م 
اخلارجي )عن الكامريا( مط���رزًا الرتابة بلولبية 

التوايل ما بن الو�صفي وال�صردي.
ولق���د غ���دت اأغل���ب املقاط���ع الو�صفي���ة عب���ارة عن 
كه���ذا  وت�صكيلي���ة  ونف�صي���ة  �صيميائي���ة  ق���راءات 
املقطع"يتو�صط امراأتن ورجل���ن، خم�صة يقفون 
يف �صف واحد يف نظرة اأ�صى من يودع مكانًا األفه 
ويف عيونهم الوداعة احلزينة ملن يودعون �صخ�صًا 
يعرفون اإن���ه �صيرتك فراغًا م�صنيًا حن يفارقهم ال 
يظهر م���ن ال�صماء �صيء واخللفية جدار منزل عاٍل 

اأفرت�ص اإن ال�صماء غائمة واملطر و�صيك«11. 
فع���ن الكامريا ت�صّلط نظرها على املكان والوجوه 
لتقراأ املخفي يف العيون اأو تك�صف عن ما يقبع يف 
التفا�صيل املكانية ال�صغرية وهذه ممار�صة نقدية 
اأدخله���ا الروائي كنوع من التجري���ب امليتا�صردي 
عاماًل على ا�صتنها�ص القارئ دافعًا اإياه اإىل التاأمل 
والغو����ص الذهني حمّواًل الب�صري���ات املرئية اإىل 
منق���ودات م�صردة، وكاأنه ير�ص���م الكلمات ليفر�ص 
بها عل���ى املنحى ال�ص���ردي توقفات تقل���ل من حدة 

الدراماتيكية يف الرواية.
اأو  للو�ص���ف  التوظيف���ات  بع����ص  كان���ت  واإذا 
اال�صرتج���اع ترته���ل عن���د الكات���ب اإاّل اأن التنويع 
يف اأ�صالي���ب التوثيق ال �صّيم���ا التوثيق بالر�صائل 
االجتماع���ي  التوا�ص���ل  وبو�صائ���ل  االلكرتوني���ة 
واالإمييل، قد مّتم متطلبات التحقيق ال�صحفي عن 

املرزوق.
واإذا اأ�صفنا اإىل هذا التنويع على م�صتوى اخلارج 
ن�ص���ّي التع���دد ال�صوت���ي عل���ى م�صت���وى الداخ���ل 
الن�ص���ي، يتوكد لنا تنا�ص���ل االأح���داث واإخ�صابها 
ذاتي���ًا ليغ���دو املتح�ص���ل م���ن وراء ذل���ك تعمي���ق 
االإح�صا�ص بالت�صظ���ي للهوية ال�صردية وبالتمظهر 
الكتاب���ي الرنج�ص���ي ال���ذي في���ه الهوي���ة ال�صردية 

ت�صاوي الهوية الذاتية اأو ال�صخ�صية..
ولو ظ���ل ال�صارد حمتفًظ���ًا بهذا اال�صتغ���ال لوحده 
متجاوزًا االإيغال يف وثائقية التو�صيف ال�صوري 
بع���ن الكامريا، ال�صتطاع اأن يحقق ال ماألوفية اأفق 

التوقع القرائي ب�صكل اأعمق.
وال غ���رو اأن اأ�صهم ذلك كّله يف جع���ل رواية )مقتل 
بائ���ع الكتب( اإدان���ة علنية لهذا الواق���ع، فاملرزوق 
الذي ه���ام على وجه���ه مثقف���ًا �صائع���ًا يف االأمكنة 
مت�صظّيًا يف اآرائ���ه ومزدوجًا يف عالقاته، قد القى 
م�صريًا حمتومًا هو انعكا�ص �صردي لواقع مت�صٍظ 
يبح���ث اأبن���اوؤه فيه ع���ن هوياتهم الت���ي افتقدوها 
بالتغريب واالحرتاب والتن���ازع اأو ا�ُصتلبت منهم 

بالت�صظي واالنغالق والتطرف.
ولق���د جع���ل الكاتب مرزوق���ًا يع���رتف بحقيقة هذا 
الت�ص���اد الداخلي واالنك�صار املعنوي والقيمي يف 
يومياته التي عنوانها )ك�صف احل�صاب("مل اأحاول 
كفاية يف اأي وقت اأن اأقف دائمًا عند التخوم انظر 
من ثقب الب���اب اأو من خ�صا����ص النافذة هناك حّد 
اأخ�ص���ى جتاوزه.. واأذه���ب اأحيانًا بعي���دًا اأمتادى 
واأك�ص���ر احلاج���ز ه���ذا يف عقل���ي فق���ط يف خيايل 

املجنح املنفلت«12.
وهك���ذا غ���دت بنية البح���ث عن الهوية ه���ي البنية 
املركزي���ة التي به���ا تت�صظى كل املوج���ودات �صردًا 
وكتاب���ة وذاك���رة"اإن كن���ت اأنق���ل الواق���ع ب�ص���دق 
ال الواق���ع كّل���ه الأن ه���ذا م�صتحيل واللغ���ة قا�صرة 
حمدودة، اأقول اإن كن���ت اأنقل ما يجب نقله لتكون 
ال�صورة موازية لالأ�صل لن اأتبجح واأقول مطابقة 
واأت�ص���اءل كذلك اإن كانت الذاك���رة موؤهلة لالإعانة؟ 
حن نتكلم نح���اول اأن نخفي بقدر ما نف�صح وعند 

الكتابة يكون االأمر اأدهى«13. 

التخصيب السردي في رواية )مقتل 
بائع الكتب( لسعد محمد رحيم

تع��د الكتابة الرنجس��ية ش��كاًل من أش��كال الكتابة 

امليتارسدية ومنطًا اجناس��يًا هو األكرث استعاماًل يف 

الرواي��ة ما بعد الحداثية وهو يتي��ح للرواية التفرع 

والتربعم والتناس��ل والوالدة، لتنتج الرواية رواية 

ولي��دة داخلها، هي ليس��ت ابنته��ا ولكنها رضتها، 

أو لعله��ا ربيبتها التي بها مج��ى حالها ومآلها، ومن 

خاللها تتحقق مرشوعية التخصيب والتوالد، مبعنى 

أن الرواية"ترف��ض إخف��اء عملية إنت��اج النص. إنها 

تظه��ر عملية تكوين��ه وتعرضها ع��ى القارئ وهي 

تق��وم بتأمل نقدي عى صعي��د االبتداع وبتوضيح 

للمبادئ الشكلية للرسد عى صعيد الكتابة«1. 



ع������ل������ي ح���س���ي���ن

�صدي���د  باعت���زاز  العراق���ي  االأدب  �صيذك���ر 
رواي���ة ال�صدي���ق ال���ذي غادرنا مبك���رًا، �صعد 
حمم���د رحيم"مقت���ل بائع الكتب"الت���ي َحّول 
فيه���ا حكاية حمم���ود امل���رزوق، بائ���ع الكتب 
امل�صتعمل���ة، اإىل �صرد مث���ري ورواية م�صّوقة. 
�صحفي"ماج���د  بل�ص���ان  يرويه���ا  اأن  َتعّم���د 
البغدادي"يتلق���ى مكامل���ة  م���ن �صخ����ص ثري 
متنف���ذ، ل���ن يك�ص���ف عن هويت���ه، َيطل���ب منه 
تاألي���ف كتاب ي���روي في���ه اأ�صرار حي���اة بائع 
كت���ب، يف ال�صبع���ن م���ن عم���ره، ومالب�صات 
مقتله، و�صيعر  ال�صحفي على دفرت دّون فيه 
املرزوق بع�ص يوميات توؤّرخ حلياة  مدينته 
بعقوب���ة، وعل���ى ر�صائ���ل بين���ه وب���ن امراأة 
فرن�صية ا�صمها جانيت، كانت تربطه بها عالقة 
حميم���ة يف اأثن���اء جلوئ���ه اإىل باري�ص. ومن 
خالل هذه الوريقات القدمية التي يعر عليها 
ماج���د البغدادي  تتو�ص���ح �صخ�صية املرزوق 
وتبّن ف�ص���واًل من حياته املث���رية والغريبة، 
وعالقات���ه و�صداقات���ه مع الن�ص���اء والرجال، 
وجترب���ة ال�صجن يف �صتيني���ات و�صبعينيات 
الق���رن املا�ص���ي، واأي���ام  الدرا�ص���ة يف براغ، 
وتقلبات التجرب���ة  ال�صيا�صية، وحلظة مقتله 

التي �ُصّجلت كالعادة �صد جمهول! 
الكت���اب �صيك���ون ممتازًا هكذا ي�ص���رُّ �صاحب 
املكامل���ة الغام�صة:"�صيك���ون بالتاأكي���د كت���اب 

العم���ر«. هذه النبوءة جت�ص���دت واقعًا، حيث 
حتولت "مقتل بائع الكتب" اإىل رواية العمر 

بالن�صبة ل�صعد حممد رحيم.
نلتق���ي يف ه���ذه الرواي���ة بوظيف���ة الرواي���ة 
احلديث���ة، نح���ن اأم���ام وريقات كتبه���ا مثقف 
ي�صاري  ُيجيد التعبري عن افكاره وم�صاعره، 
لكن���ه يخ�ص���ى  الكتاب���ة الأنه���ا ك�ص���ف ح�صاب 
حقيق���ي اأم���ام النف�ص:"مل���اذا ت���راين اأخ���اف 
الكتابة؟ اأعني املبا�صرة اجلادة بكتابة كتابي 
)ك�ص���ف ح�صاب( الذي طامل���ا  تبجحت به اأمام 
معاريف وكاأن���ه األياذة هومريو����ص املرتقبة؟ 
اأالأنني اأخ�صى املا�ص���ي؟ اأالأنني افتقر اجلراأة 
حقيق���ي  ح�ص���اب   ك�ص���ف  الإج���راء  الالزم���ة 
حليات���ي، اأالأنن���ي اأرتع���ب من الوق���وف اإزاء 
املراآة والنظر عميقًا  اإىل داخلي  وما ينطوي 
عليه من منعرجات وزوايا معتمة وخراب؟«. 
و�صاح���ب ه���ذه الكلم���ات اأو الوريقات واحٌد 
م���ن تل���ك الوج���وه الت���ي ال تخطئه���ا الع���ن، 
تدركه من اأول نظرة، واحد من املالين الذين 
ميالأون ال�صوارع وبا�صات النقل واالأ�صواق، 
يندفعون  بال حركة، ويتحدثون بال �صجيج،  

لكنهم يرتكون اأثرًا عميقًا يف النف�ص.  
يف الرواي���ة ن�صاه���د عاملًا اأ�صب���ه بوثيقة فنية 
بالغ���ة القيم���ة، يق���ّدم الروائ���ي م���ن خالله���ا 
�صوره للمثقف العراقي،  بال اإطارات م�صبقة،  

وبال نظرة"تثاقفية"، اإن عامل الكتب والثقافة 
هنا يقّدم مبعرف���ة مو�صوعية عميقة  النظرة 
خال�صة النّية  ل���الأدب والفن  وللحياة، هدفها 
يف النهاي���ة  تقدمي عمل روائ���ي، غايته الدقة 

يف اختيار املعاين، القدرة على التعبري.
�صع���د حممد رحي���م اأديب يكتب به���دوء، لكنه 
يفّكر كثريًا ويعي�ص احلياة بكل قلبه املتعب من 
اآثار احلياة وم�صاغلها، ولعّل  الُقّراء يذكرون 
ل���ه مقاالت���ه املمتع���ة الت���ي ق���ّدم فيه���ا �صورًا 
�صخ�صّي���ة مقّرب���ة لكث���ري من مفّك���ري الع�صر 
احلدي���ث مث���ل غرام����ص ولوكا����ص وفوك���و، 
فكان���ت هذه املقاالت الت���ي ُن�صرت يف جريدة 
املدى، تلوينًا ميزج ما بن فن احلكاية وقليل 
من اأُطر ال�صحاف���ة، ولعّله اأ�صتفاد من الكتابة 
فى ال�صحافة يف �صناعة ن�صو�ص بها �صال�صة 
التو�صي���ل ال�صحفي والتج�صي���د الق�ص�صي، 
وه���و م���ا جت�ّصد بو�ص���وح يف روايت���ه مقتل 
بائ���ع الكتب، ويف اأعمال���ه الروائية االآخرى، 
فقد ع�صق �صعد حممد رحيم الرواية، وترّبت 
مع���ه �صخو�صه���ا، واأقام عالق���ة وٍد طويلة مع 
اأعالمه���ا الكبار، منذ اأن اأ�صدر روايته االأوىل 
غ�ص���ق الكراكي، التي حظي���ت باهتمام النّقاد 

وح�صدت جائزة االإبداع الروائي.
يدفعن���ا �صع���د حمم���د رحي���م يف مقت���ل بائ���ع 
الكت���ب، اىل تذّك���ر حقيقة اأ�صا�صي���ة، وهي اأن 

الكتابة اجليدة لي�صت بال�صرورة هي الكتابة 
الت���ي تاأخ���ذ الق���ارئ يف متاه���ات ودهالي���ز 
االأ�صالي���ب احلديثة يف فن الق����ص، والتي قد 
تك���ون مغرية للكات���ب، وقد يك���ون الو�صول 
اإليه���ا  انت�ص���ارًا اأدبيًا، لك���ّن الكتابة ال�صادقة 
الت���ي تعني التعبري ع���ن  الواقع، حتتاج اىل 
جهد واىل متابعة واىل عقل يقظ واأحا�صي�ص 
مرهف���ة، تلك الكتاب���ة ال�صادقة ق���د تكون هي 
الر�صال���ة االأه���م التي اأراد �صع���د حممد رحيم  

اأن يحققها. 
من ه���ذه الكتابة ال�صادقة، ين�صج �صعد حممد 
رحيم عماًل فريدًا وم�صوقًا، رواية الهثة فيها 
كل اإث���ارة وت�صوي���ق العم���ل البولي�صي  الذي 
ال ت�صتطي���ع اأن ترتك���ه من�صوجًا م���ن ف�صول 
مده�صة، متتابعة  يف �صاعرية تعبريية غامرة 
تدخ���ل اىل املا�صي وتعود اىل احلا�صر،  لكي 
تق���ّدم لن���ا تاريخ حي���اة مثقف مليئ���ة باحلب 
واالخال����ص واملغام���رة، كان فيه���ا الروائ���ي 
متكئ���ًا عل���ى امل���كان كتجربة حّية تتي���ح له اأن 
ينمو وتنم���و �صخو�صه معه���ا، وي�صعرنا اأنه 
ي�صّوره���ا ال يكتبها، جم�ّص���دًا لنا تلك الق�صية 
االأ�صا�صي���ة التي مل تفارقه �ص���واٌء يف كتاباته 
الفكري���ة اأو الق�ص�صّي���ة والروائي���ة، واأعن���ي 
به���ا  ق�صية  الدفاع عن النا�ص الب�صطاء الذين 

عا�ص عاملهم ومالأوا عليه عامله.

سعد محمد رحيم.. الكتابة الصادقة


