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ي���اس���ي���ن ال��ن��ص��ي��ر

 مقداد مسعود

برز ع���ام 1970 مع روايت���ه الأوىل"كانت ال�سماء 
زرقاء"الت���ي ُحّول فيها ع�سق���ه لل�سينما اإىل رواية 
عل���ى الورق، فق���د كان يطم���ح اأن ي�سب���ح خمرجًا 
�سينمائيًا، ولأن الظ���روف التي عا�سها مل ت�ساعده 
الرواي���ة  كتاب���ة  يف  وج���د  اأمنيت���ه،  حتقي���ق  يف 
تعوي�سًا، فكتب حكايات اأ�سبه بالفيلم ال�سينمائي، 
حيث يج���د القارئ نف�سه وخ�سو�س���ًا يف رباعيته 
)كان���ت ال�سم���اء زرق���اء، امل�ستنقع���ات ال�سوئي���ة، 
كام���را  مبواجه���ة  الأخ���رى(  ال�سف���اف  احلب���ل، 
�سينمائي���ة تت���وىل مهم���ة ال���راوي، وتك���ون دليل 
القارئ، تك�سف له وبلقطات خاطفة وجمل ق�سرة 
م�سائ���ر الأبط���ال، وهو الأمر الذي دف���ع ا�سماعيل 
فه���د ا�سماعيل اإىل ا�ستخ���دام اجلملة"الربقية"يف 
ال�سرد وا�ستبدال دراما احلدث ال�سينمائي بدراما 
احل���وار �س���واء احلوار م���ع الآخر"الدايل���وج"اأو 
احلوار مع النف�س"املنلوج". حفظ مقولة اأر�سطو 
التي كتبه���ا يف"فن ال�سعر"من اأن املتلقي قابل لأن 
ي�س���دق كل ما بع���د نقطة البداي���ة.. جعل من عمله 
الأول اأ�سب���ه ب�س���رة ذاتي���ة :"العم���ل الأول اإذا ما 
لم�س ال�سرة الذاتي���ة �سياأتي حميمًا، وي�سل اىل 

القارئ ب�سهولة". 
اأع���اد كتابة"كانت ال�سم���اء زرقاء"ثالثة ع�سر مرة 
قب���ل اأن يج���ازف ويدفعه���ا للن�سر لت�س���در مبقدمة 
كتبه���ا ال�ساع���ر �س���الح عبد ال�سب���ور يب�س���ر فيها 
بروائ���ي جدي���د ميلك عامل���ًا مده�سًا ببنائ���ه الفني، 
رواي���ة جدي���دة هذا ما ك���ان ي�سعى اإلي���ه اإ�سماعيل 
فه���د اإ�سماعي���ل، رواي���ة ت�سن���ع �سكله���ا اخلا����س، 
ولغته���ا اخلا�سة، لكنها لتبتعد عن هموم الإن�سان 
وق�ساي���اه اليومية :"اأنا �سخ�سيًا ل اعتقد بوجود 
اأدب م���ن اأج���ل الأدب فقط، العم���ل الروائي يجلب 
فائ���دة لالإن�س���ان بغ����س النظ���ر ع���ن الظ���روف، اإذ 
اأن الروائ���ي يعط���ي فائ���دة مبا�س���رة اأو فائدة غر 

مبا�سرة".
ول���د عام 1940 يف قري���ة ال�سبيليات، وهي اإحدى 
قرى الب�سرة، لأ�سرة من �سبعة اأولد وثالث بنات، 

فقد والده الب�سر وهو يف الرابعة من عمره، ولأن 
الب يع�سق الكتب فقد اأ�سر اأن يتعلم ابنه القراءة 
والكتاب���ة قبل اأن يبلغ اخلام�س���ة، ليقراأ له كل ليلة 
كليل���ة ودمن���ة، األف ليلة وليلة �س���رة الأمرة ذات 
الهمة، بعد ذلك تطّورت الفكرة فراح الأب يقدم ابنه 
ال�سغر اإىل معارفه واأ�سدقائه باعتباره حكواتي 
الأ�س���رة.. ق���راءة األف ليل���ة وليلة كان���ت �سببًا يف 
مت���رده عل���ى �سلط���ة الأب حي���ث ت���رك البيت وهو 
يف العا�س���رة من عم���ره، ويف نف����س الوقت كانت 

�سبب���ًا يف اأن جتعل من���ه راوي قري���ة ال�سبيليات، 
حي���ث كان يجمع ال�سبية وي���روي لهم ما قراأه من 
حكاي���ات عل���ي بابا، والثعل���ب املك���ار، يف الرابعة 
ع�سرة من عم���ره جّرب كتابة الق�سي���دة العمودية 

فن�سر يف جملة املعلم اجلديد اأوىل ق�سائده.
�سحرت���ه الوجودي���ة، واأغرم بكتاب���ات البر كامو 
:"الف���رة الزمني���ة الت���ي امت���دت ما ب���ن 1950- 
1965 كن���ت اأقراأ كل ما يتعل���ق بالوجودية والتي 

كّر�ست �سغطها على ما كتبته يف بداياتي".

واإذا ك���ان العراق يب���دو ف�ساء روائي���ا يف رباعية 
اإ�سماعي���ل فه���د اإ�سماعي���ل الأوىل، ف�سنج���ده فيما 
بع���د ي�سع���ى لتنويع ه���ذا الف�س���اء، ف���اذا لبروت 
تناف����س  مب�س���ر  ال�سي���اح"واذا  ح�ستها"رواي���ة 
الكويت يف"النيل الطع���م والرائحة"و�سيقى الهم 
الفل�سطين���ي ب���ارزًا من���ذ روايت���ه الأوىل وم���روا 
مبعظ���م �سخو�س روايات���ه الذي���ن �سغلتهم ق�سية 
الدفاع عن ح���ق ال�سعب الفل�سطين���ي يف ا�سرداد 
اأر�س���ه، ولهذا جن���ده ع���ام 2017 ي�ستعيد �سريط 
يف  الزم���ن  لي�ستوق���ف  الفل�سطيني���ة  الق�سي���ة 
رواية"عل���ى عه���دة حنظلة"ي�ستذكر فيه���ا اغتيال 

ر�سام الكاريكاتر ال�سهر ناجي العلي.
يف معظ���م رواياته يهت���ّم اإ�سماعيل فه���د اإ�سماعيل 
بالتفا�سي���ل العادي���ة ال�سغرة الت���ي توحي حياة 
طبيعي���ة، ويتجّن���ب اله���ذر اللغ���وي يف املواق���ف 
العاطفية.و�سيدمن اأي�سًا ت�سدير رواياته مبقدمة 
ق�س���رة اأو مبالحظ���ة اأو اإ�س���ارة مثلم���ا حدث يف 
روايت���ه احلب���ل ح���ن اأراد اأن يو�س���ح للق���ارئ اإن 
الأح���داث تدور ع���ام 1962، ولأنه ق���ارئ جيد فقد 
�سحره فوكرن يف روايته"ال�سخب والعنف"فقرر 
اأن يجع���ل م���ن رواياته ج���زءًا من غواي���ة الرواية 
احلديث���ة :"اأدرك���ت ب���اأين بحاج���ة اىل اأن اأكت���ب 
�سيئ���ًا خمتلف���ًا، وله���ذا قم���ت مبح���اولت اعتربها 
البع����س حم���اولت حديث���ة".يف معظ���م رواي���ات 
اإ�سماعيل فهد اإ�سماعيل �سرافقنا املثقف الي�ساري 
ال���ذي ينتم���ي اىل منظم���ة �سرية، ي�س���ر اأن ير�سم 
الع���امل مثلم���ا يتخيل���ه، فها ه���و الكات���ب الي�ساري 
اأن  ياأ����س  حلظ���ة  يف  يف"احلبل"يق���رر  املط���ارد 
يتح���ول اإىل ل����س، حيث يتحول احلب���ل الذي فنت 
به خ���الل طفولت���ه اىل رم���ز تتوقف علي���ه حياته، 
خط���ر،  حتا�سره"�سيا�س���ي  التهام���ات  ولأن 
متاآمر"يج���ده نف�سه ب���ال عمل، فال مف���ر من الهرب 
اىل الكوي���ت، و�سي�سب���ح بطل رواي���ة احلبل مثل 
بطلي الروايت���ن ال�سابقتن"كانت ال�سماء زرقاء، 
امل�ستنقع���ات ال�سوئية"نزي���اًل يف اأح���د ال�سجون، 
و�سراف���ق الق���ارئ يف اجل���زء الرابع"ال�سف���اف 
ليكتف���ي  الب�س���ري  ك���رمي  جن���د  الأخرى"حي���ث 
مبن���اداة الجزاء الثالثة ال�سابقة من الرباعية، بل 
ينادي اللحظات التي يجد فيها البطل نف�سه حائرًا 
بن الهيام بافكار الوجودي���ة واللتزام ال�سيا�سي 
باملارك�سية، و�سيكون زمن ال�سفاف الخرى �ستة 
ايام حي���ث يدع لنا الروائي الي���وم ال�سابع مبهما، 
وكانه يريد من خالل البطل ان يعيد حكاية اخللق 
يف م�ساهد حمزنة ومفرحة،وم���ع اأنا�س يعي�سون 
ماأ�ساته���م الذاتي���ة يقتب�س���ون حكايات م���ن الكتب 

ويدمون الثورة على الواقع اأيًا كانت طبيعته 
برحي���ل اإ�سماعي���ل فه���د اإ�سماعي���ل �سينقط���ع حبل 
الفني���ة،  وذائقتن���ا  وجدانن���ا  �سكل���ت  رواي���ات 
و�سنفتقد بغيابه واحدًا من القادرين يف �سطورهم 
على اخت���زال وتلخي�س هموم النا�س وتطلعاتهم، 
واحدًا من جيل الثقافة الوطنية، جيل مل يكن يريد 
اأن يفلت منه �سيئًا من دون اأن يكون طرفًا حا�سرًا 

يف �ساحته م�سهرًا �سهامه واإ�سافته.

اإىل  ورحيل����ه  ج�س����ده  غي����اب  م����ن  بالرغ����م 
الع����امل الآخر، يبقى ا�سماعي����ل فهد ا�سماعيل 
�سوءا ين����ر درب الن�����س الروائي احلديث. 
يف  زرقاء"وه����و  ال�سم����اء  ومنذ"كان����ت 
الب�س����رة القدمي����ة، واإىل اأخ����ر ن�����س قراأت����ه 
له"ال�سبيليات"وه����و يف الكوي����ت، مل يغ����ب 
الع����راق عنه ول بيئة اجلن����وب الب�سرية ول 
ب�ساتينه����ا يف اب����ي اخل�سي����ب،ول ثراوؤه����ا 
املكاين. هذا الكائن الرثي با�سدقائه وا�سرته 
وم�سافات����ه، ه����و اأح����د الرم����وز العراقي����ة/ 
الكويتي����ة، حيث و�سع الع����راق ن�سب عينيه 

وجعل منه منهال لأفكاره ورواياته.
ان م����ن تعرف على"اب����ي فهد"مل يج����د مالذا 
اك����رث دفئا منه، ومل يجد ذاكرة انقى وا�سفى 
م����ن ذاكرت����ه، وك����ان بالن�سب����ة يل اأك����رث م����ن 
�سدي����ق واأبعد من روائي، حي����ث ا�ستظل به 
يف رحالت����ي اىل الكوي����ت، ي�ستقبلن����ي عن����د 

حدودها، وياأخذ بنا يف م�ساراتها الليلية.

ق����د يعجز القل����م الآن ع����ن الكتابة عن����ه، فهو 
املنجز القريب من النب�س الإن�ساين التقدمي، 
املع����روف مبد ي����د العون لالأدب����اء العراقين، 
وال�سه����م يف املواق����ف حن هاج����ر الع�سرات 
من اأدباء العراق. ان����ه يغادرنا دون اأن يكمل 
ن�س����ه الكب����ر، حلم����ه يف ان تك����ون للثقاف����ة 
العراقي����ة موؤ�س�س����ات يف ك����ل الأمكن����ة الت����ي 
ا�ستن�سق����ت هواء الع����راق، فانبتت ريحانات 
وا�سج����اًرا و�سخ�سيات واأفك����اًرا. كان يحلم 
ل����الأدب  وح����دة  يف  الكب����ار  العباق����رة  حل����م 
العرب����ي، ل تعزلها ح����دود، ول تف�سلها لغة، 
ول ت�س����ع الأنظمة بينها اأحج����اًرا واأ�سيجة، 
اأدب بهوي����ة كونية. ومن يق����راأ رواياته يجد 
فيها هذا املت�سع الكوين: روايات عن العراق 
ورواي����ات ع����ن م�س����ر، وروايات ع����ن لبنان، 
ورواي����ات ع����ن الكوي����ت. رواي����ات ي�ستع����ر 
فكرته����ا من الراث العرب����ي القدمي وين�سئها 
يف البي����وت املعا�سرة. رواي����ات عن احلرب 

وعن غزو النظام الفا�س����ي للكويت. روايات 
عن املقاومة وعن املواقف الوطنية. روايات 
ع����ن ا�سراب����ات العم����ال يف الع����راق، وع����ن 
التاري����خ الوطن����ي امل�س����رك. رواي����ات ع����ن 

النب�س احلداثوي يف الثقافة العربية.
عندم����ا ك����ان ي�ست�سيفن����ي يف بيت����ه تنفت����ح 
كل اف����اق الع����امل، ال�سفر يف بل����دان خمتلفة، 
الكت����ب التي ترده لالإهداءات، اجلولت التي 
تعرف����ك عل����ى مع����ادن الأ�سدق����اء، امل�سوؤولية 
التي ي�سطل����ع بها جتاه ال�سب����اب من الأدباء 
النا�سئ����ن، الرعاي����ة للفعالي����ات، الكرم الذي 
ي�سفي����ه عل����ى م�ساركات����ه، الوع����ي باأهمي����ة 
لنب�����س  الدائم����ة  للع����ودة  كمرك����ز  الب�س����رة 
ا�سلوب����ه ومنا�سئ لغته ووعي����ه بال�سخ�سية 

ال�سعبية.
موؤ�سف ان يكون رحيله بهذه ال�سرعة املوؤملة 
وعزاوؤن����ا يف انتاج����ه ال����ذي يبقي����ه حًي����ا يف 

�سمائر اآلف القراء اجلدد.

الروائي الس��وداني أمير تاج 
السر:

 ك���ان اإ�سماعي���ل فه���د اإ�سماعي���ل م���ن 
اأ�سج���ار الكتاب���ة الظليل���ة، ك���ان كاتبًا 
حقيقي���ًا، ا�ستله���م جتربت���ه م���ن بيئته 
كث���رة  بق�ساي���ا  وطّعمه���ا  وعامل���ه، 
مهم���ة، وا�ستح���ق اأن يك���ون رائدًا من 
رواد الكتاب���ة الروائي���ة يف اخللي���ج، 
املرموق���ن..  الع���رب  الكت���اب  واأح���د 
عل���ى امل�ست���وى الإن�ساين ك���ان جمياًل 
وطيبًا، و�سهمًا يف احت�سان التجارب 
ال�ساب���ة.. رح���م الل���ه اأ�ستاذن���ا وعمنا 

اإ�سماعيل.

اأيته���ا الب�سرة هذا ول���دك اإ�سماعيل فهد 
اإ�سماعيل،�سمخي���ه بنوار����س �سبيليات 
وبنكه���ة �سارع الوط���ن يف �سبعينات ما 
م�سى وعطريه برائحة ال�ساي ال�سنكن 

يف مقهى بطر�س، يف الب�سرة القدمية.
فم���ا )يحدث اأم����س(، يح���دث الآن اأي�سا 
و)طي���ور التاج���ي( هي طي���ور الب�سرة 
بتوقي���ت �سه���داء اأيل���ول 2018 بطبع���ة 
فه���د  اإ�سماعي���ل  ومزيدة..ي���ا  منقح���ة 
اإ�سماعي���ل..مل تتوقف اأقدامن���ا بعد ذلك 
ال�سح���ى يف ال�سبيلي���ات، واأن���ت رايتنا 
اإليه���ا، قادتن���ا احلافل���ة م���ن �سرات���ون 
م���ن  2016،حفن���ة  مرب���د  يف  الب�س���رة 
قنادي���ل الب�سرة وبغ���داد، اأخت���اروا اأن 
يكونوا معك يف تلك امل�سافة اخل�سيبية 
الرحب���ة، حي���ث اأ�ستقبلتنا  م���ا تبقى من 
هامات النخيل ب�سمخوها وتلك الوجوه 
العريق���ة، بطيبتها من اأخوالك وذرياتهم 
الطيبة..ودار الكالم والقهوة دارت حول 

روايت���ك )ال�سبيلي���ات /ما مل ي���رد ذكره 
م���ن �سرة حي���اة اأم قا�س���م(..يف 2018 
زيارتك الأخرة اإىل الب�سرة، اأعطيتني 
خمطوطت���ك  اآخ���ر(  اأ�س���ود  )�سن���دوق 
الروائي���ة، فا�ستعدت �سندوق زينب يف 
روايتك )العنقاء واخلل الويف(.. تقول 
يف �س81 من )�سن���دوق اأ�سود اآخر:)ل 
اأوؤم���ن بال�سدفة ب�سفتها مفتاح حتولت 
اأخ���رة طراأت على حيات���ي( هنا اأختلف 
مع���ك : البارح���ة اأنتهي���ُت م���ن قراءت���ي 
الثاني���ة لروايتك )�سن���دوق اأ�سود اآخر( 
واأنا ارتُب جدولة قراءتي املنتجة نقديا 
لروايت���ك ه���ذه. ه���ل جرى ماج���رى عن 
طريق ال�سدف���ة؟ األ ت�سمر هذه ال�سدفة 
/ امل�سادف���ة، األ ت�سم���ر يف جوانيته���ا 
توقيع���ك  �سفح���ة  ال�س���رورة؟  قوان���ن 
يل عل���ى الورق���ة الأوىل م���ن املخطوطة 
التاري���خ ه���و 17 فرباي���ر 2018، مل���اذا 
مل تكتم���ل قراءت���ي اإّل البارح���ة؟ هل كنا 

نتوادع بطريقة تلي���ق مبا بيننا؟ عرفتك 
من���ذ الن�سخة الأوىل من روايتك املدوية 
)كانت ال�سماء زرقاء( وبعدها ب�سنوات 
عرثت عل���ى )البقعة الداكن���ة( حماولتك 

الق�س�سية الأوىل 1965
فتعمق���ت  �سخ�سي���ا  عرفت���ك  ث���م 
حمبتنا لبع�سنا، بتوقيت �سقوط 
ت���زودين  و�س���رت  الطاغي���ة، 
قب���ل  الروائي���ة  مبخطوطات���ك 
طبعه���ا، وه���ذا كث���ر بالن�سب���ة 
اأي�س���ا  ت���زودين  و�س���رت  يل، 
برواي���ات  مطبوع���ة لأخوتن���ا 
من اأدب���اء الكويت. م���ا العمل؟ 
لقد اكتم���ل كتاب���ي النقدي عن 
اأخربتك  رواياتك،وق���د  بع�س 
بذل���ك �سابقا، لكن بغيابك اأراه 
كتاب���ا ناق�س���ا، ع���ذرًا فاأن���ا ل 
اأزدرد ه���ذه اللقم���ة الأجنبية 

)موت املوؤلف(.

)حبل( إسماعيل فهد إسماعيل 
الذي انقطع

لم يغب اسماعيل فهد اسماعيل عن النص

قالوا في اسماعيل فهد اسماعيل
ل��ؤي  العراق��ي  الق��اص 

حمزة عباس :

 وداع���ًا اأيه���ا املعّل���م النبي���ل، هناك، 
حي���ث ال�سماء زرق���اء، م�سرقة اأبدًا، 
قريب���ًا �سنلتق���ي، ما يخف���ف من اأمل 
رحلي���ك اأن اأم���ك الب�س���رة حّدثت���ك 
اجلف���وة  عق���ود  بع���د  حّبه���ا  ع���ن 
بل���ده  اب���ن  ح���ن  يف  واجلف���اء، 
القا����س حممد خ�س���ر: متت رحلة 
احلي���اة والكتاب���ة، ور�س���ا الق���ارب 
البعي���دة...  على"�سفاف"ال�س���الم 

وداعا اأخا الوفاء وال�سخاء.

الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد :

 كنت اأمتنى اأن اأبداأ يومي بخرب غر هذا.. رحيل اإ�سماعيل 
فهد اإ�سماعي���ل الأ�ستاذ الذي فتنت باأعمال���ه منذ وقت مبكر، 
وكان���ت لقاءات���ي به م���ن اأجمل اللق���اءات.. خال����س العزاء 
لأدباء الكويت ول�سعب الكويت ولالأدباء العرب.. اإىل اللقاء 

يا اأ�ستاذ يا عظيم.

الروائي الجزائري واسيني األعرج :

احلبي���ب اإ�سماعيل ماذا فعلت ِبَن���ا؟.. اأعرف تطرف مزاجك، 
ولكن لي�س اإىل درجة الن�سحاب املبكر والفجائعي«.

نوارس إسماعيل 
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حاوره/ حسن الفرطوسي

• نبداأ من منا�سبة ح�سولك على جائزة �سلطان 
العوي�س موؤخرًا، كيف تراها؟

- اأ�سع���دين ذل���ك بالتاأكيد، كونها جائ���زة عريقة، 
عل���ى  �سم���ول  وذات  تقريب���ًا،  �سن���ة   28 عمره���ا 
م�ستوى العامل العربي، ولها خ�سو�سيات تتفرد 
به���ا، من بينه���ا ال�ستقاللية وع���دم ارتباطها باأية 
جهة ر�سمية، موؤ�س�سها �ساعر وقد �سميت با�سمه، 
وحتى قيم���ة اجلائزة )120 األ���ف دولر( مبلغ ل 
ي�ستهان به، ومن مالم���ح ا�ستقالليتها وحياديتها 
اأن جمل����س اأمن���اء اجلائ���زة يتغر مع ك���ل دورة، 
اأي كل �سنت���ن.. كما اأن الختيار ل يتم على عمل 
روائ���ي حم���دد، واإمنا متن���ح ل�سخ����س الروائي 
عن جمم���ل اأعمال���ه، وميكنن���ي و�سفه���ا ب�«نوبل 
العربية"خ�سو�س���ا واأن عدد املر�سحن كان اأكرث 
م���ن 1500 مر�س���ح.. وجت���در الإ�س���ارة اإىل اإين 
ر�سح���ت لني���ل جائزة �سلط���ان العوي����س من قبل 
املجل����س الوطن���ي للثقافة والفن���ون والآداب منذ 
الع���ام 1994 وك���ان ا�سم���ي يرّح���ل مع ك���ل دورة 
منذ ذل���ك احلن حت���ى ح�سلت عليه���ا يف دورتها 
الأخ���رة عام 2015 وهو �سيء اأت�سّرف به كوين 
اأراه���ا من اأنزه اجلوائز فه���ي على الرغم من اأنها 
جائ���زة خليجية لكنه���ا غالبًا ما متن���ح لكّتاب من 
بل���دان عربي���ة غ���ر خليجي���ة، ومل يح�سدها من 
اخللي���ج �س���وى ال�ساع���ر البحريني قا�س���م حداد، 
كما ح�س���ل عليها القا����س العراقي حممد خ�سر 

يف العام 2004.
الأدبية على  تاأثر ظاهرة اجلوائز  ترى  • كيف 

املنجز الثقايف العربي؟
حاف���زًا  واأعتربه���ا  �سحي���ة،  ظاه���رة  ه���ي   -
غالبي���ة  لأن  امل���ايل،  جانبه���ا  خ�سو�س���ًا  جي���دًا 
الكتاب"مفل�سن"ع���ادة، وه���ذا النوع م���ن الدعم 
ي�ساعده���م على املوا�سلة. احلافز الآخر قد متثله 
بع�س اجلوائز الأخرى مثل"بوكر"وغرها ممن 
ت�سه���م يف حتقي���ق بع����س النت�س���ار للكات���ب من 
خالل الهتمام بالأعم���ال الفائزة من حيث تاأمن 

ترجمته���ا وتوزيعه���ا على نط���اق اأو�س���ع. كما اأن 
تعدد اجلوائ���ز ي�سهم يف خلق ن���وع من املناف�سة 
الت���ي قد ت���رثي مي���دان الإب���داع الأدب���ي.. ف�ساًل 
عم���ا يحققه تع���دد اجلوائ���ز يف توا�س���ل الكتاب 
العرب مع بع�سهم والطالع على جتارب بع�سهم 
البع����س، خ�سو�س���ًا تل���ك الت���ي تتخط���ى الطار 
املحلي، فف���ي معظم البلدان العربي���ة ثمة جوائز 
حملي���ة واأخ���رى عاب���رة للح���دود، يف الكوي���ت 
مث���اًل هن���اك جوائ���ز املجل����س الوطن���ي للثقاف���ة 
بينم���ا  بالكويتي���ن،  والآداب خا�س���ة  والفن���ون 
جوائز موؤ�س�سة التقدم العلمي وجائزة البابطن 
وجائزة �سع���اد ال�سباح ت�سم���ل املحلي والعربي 
يف ذات الوق���ت، واحل���ال ذاته مت�ساب���ه يف بقية 
ال�«لكن"مدع���اة  لك���ن، وه���ذه  العربي���ة..  ال���دول 
لالأ�سف، ق���د تتدخل اأحيانًا العالق���ات ال�سخ�سية 
والتو�سيات يف ك�سف اأ�سماء اللجان مما يرتب 
عليه �سعود اأ�سماء معينة وحرمان اأ�سماء اأخرى 
اأكرث جدارة، وهذا بدوره يقود اإىل الرويج اإىل 

اأدب دون امل�ستوى.
• م���ا دمنا يف حم���ور ح�ساد اجلوائز، ما الذي 

علق يف ذاكرة اإ�سماعيل فهد اإ�سماعيل عنها؟
- اإذا حتدثن���ا ع���ن الكوي���ت اأو اخللي���ج عموم���ًا، 
فظاه���رة اجلوائ���ز الأدبي���ة لي�س���ت قدمي���ة، يف 
�سن���وات ال�سبعينات مل تكن هناك جوائز باملعنى 
املتعارف عليه، لكن هناك مبادرات تقوم بها بع�س 
املوؤ�س�سات لدعم الإبداع، واأذكر يف بداية تاأ�سي�س 
املجل����س الوطن���ي اأوا�سط ال�سبعين���ات، فاجاأين 
مديره املايل اآن���ذاك الدكتور �سليم���ان الع�سكري 
بق���رار املجل�س ب�س���راء مئة ن�سخة م���ن كل كتاب 
من اأعمايل اخلم�سة حينها، و�سلمني مبلغا كبرا 
مل اأك���ن اأتوقعه، ومن �سدة فرح���ي �سافرت خارج 
الكوي���ت لإنفاقه كاماًل.. ثم ج���اءت جائزة الدولة 
الت�سجيعية الت���ي تاأ�س�ست عام 1989 وكانت من 
ن�سيبي عن الق�سة ومن ن�سيب �سليمان اليا�سن 
وف���وؤاد ال�سطي ع���ن امل�سرح ويعق���وب ال�سبيعي 

وحمم���د الفايز ع���ن ال�سعر، ولكن ظ���روف الغزو 
اأجلته���ا لتك���ون دورته���ا الأوىل يف ع���ام 1994. 
ث���م ح�سلت على جائ���زة الدول���ة الت�سجيعية مّرة 
اأخرى يف جمال الدرا�سات النقدية عن كتاب"علي 
ال�سبتي �ساعر يف الهواء الطلق"عام 2002 ومن 
ثم جائ���زة الدولة التقديرية ع���ام 2004.. وحن 
اأ�س���درت م�سرحية"للح���دث بقي���ة"مت تر�سيح���ي 
م���ن قبل امل�س���رح اخلليج���ي لنيل جائ���زة الدولة 
الت�سجيعي���ة، لكني اعت���ذرت، لأين"ا�ستحيت"اأن 

اأحوز عليها لأكرث من ثالث مرات.
• ه���ل تعتق���د اأن ظاهرة اجلوائ���ز اأفرزت كّتاب 

رواية على م�ستوى من الأهمية؟
- نع���م، اأ�سهم���ت كثرًا، فجائ���زة جنيب حمفوظ 
الت���ي متن���ح م���ن قب���ل اجلامع���ة الأمريكي���ة يف 
القاه���رة، لفتت النظر لع���دد ل باأ�س به من الكتاب 
اجليدي���ن، لقد اأف���رزت ا�سم الروائ���ي ال�سوداين 
حّم���ور زي���ادة وهو كات���ب مده�س، وق���د ل تكون 
اجلائ���زة تتمتع مبردود مايل كب���ر، لكنها تعّرف 
باأ�سم���اء مهم���ة، وهن���اك جائ���زة الطي���ب �سال���ح 
اأي�س���ًا عرف���ت باأ�سم���اء مهمة، كذلك جائ���زة �سعاد 
ال�سب���اح التي عرفتنا على ال�ساعرة �سعدية مفرح 
وعل���ى القا�سة ابت�س���ام تري�سي وعل���ى الروائي 
خال���د خليف���ة الذي ك���ان �سمن القائم���ة الق�سرة 

جلائزة"بوكر"يف اإحدى دوراتها.
الرواية، كيف تف�سر  • هن���اك توجه كبر نح���و 

ذلك؟
- بداي���ة اأود اأن اأ�س���ر اإىل اأن الرواي���ة ه���ي اأول 
نوع اأدب���ي يختلي باملتلقي حتى يف �سرير نومه، 
اأي اأن عالق���ة الكات���ب م���ع املتلق���ي مبا�سرة، دون 
احلاج���ة اإىل و�سي���ط �سفاه���ي.. ك���ل الأجنا����س 
الفني���ة الأخرى تكت���ب ب�سيغة ميكنه���ا اأن تكون 
�سفاهي���ة، امل�سرح مث���اًل يكتب لياأت���ي طرف ثالث 
وه���و املمثل ليقدمه اإىل املتلق���ي، اأو ال�سعر اأي�سًا 
ليق���راأ ب�س���وت م�سم���وع، ولهذا ل جن���د الرواية 
يف املجتم���ع الب���دوي، واإن وج���دت فتك���ون على 
�سك���ل مالحم يحفظه���ا احلكواتي ع���ن ظهر قلب، 
حتى لو كانت امللحمة مكتوبة اأ�ساًل، لكنها تكتب 
مبو�سيق���ى و�سجع ي�ساعدان على احلفظ ل�سمان 
ا�ستم���رار نقله���ا يف جمتمع���ات غالبيته���ا ل تقراأ 
ول تكت���ب، فال بّد اأن يك���ون النقل �سفاهي���ًا.. اأما 
الرواي���ة بكينونتها املعا�سرة فه���ي ابنة املدينة، 
اإبن���ة املجتمع الربج���وازي، وه���ي انعكا�س لهذا 
املجتم���ع امل�ستق���ر وم���ا يعتم���ل فيه م���ن حركة.. 
فالتوج���ه نحو الرواية هو نت���اج انت�سار التعليم 

وارتفاع ن�سبة املتعلمن. 
باجت���اه  ال�سع���ر  نغ���ادر  اأنن���ا  ذل���ك  اأيعن���ي   •

الرواية؟
- ل اأبدًا، اإمنا ال�سعر نف�سه غادر اأدواته ال�سفاهية 
ليلتح���ق بال�س���رد املق���روء يف جترب���ة التح���ول 
م���ن ال�سع���ر العم���ودي اإىل �سع���ر التفعيل���ة، التي 
خا�سه���ا بدر �ساك���ر ال�سياب ونخب���ة رّواد ال�سعر 
احل���ر.. وما كان ليكتب لتل���ك التجربة النجاح لو 
اأنه���ا جاءت يف زمن قبل انت�س���ار التعليم اأوا�سط 
الق���رن املا�سي.. لك���ن هناك جل���وءا اإىل الرواية 
خلدم���ة اأجنا����س اأدبية وفكرية اأخ���رى، ففي اأيام 
الث���ورة الفرن�سية جلاأ فولت���ر اإىل الرواية وهو 

�ساع���ر وفيل�س���وف، وكذل���ك فريدي���رك نيت�س���ة، 
وجان بول �سارت���ر، �ساحب الفل�سفة الوجودية، 
كتب ثالثية"دروب احلري���ة«.. هوؤلء جلاأوا اإىل 
الرواي���ة لأنهم طمع���وا يف ك�سب م�ساح���ة اأو�سع 
لإي�س���ال فل�سفته���م، فبو�س���ع الرواي���ة اأن تب�ّسط 
الفل�سف���ة وتقدمها اإىل جمه���ور قد ل يكون حمبًا 

للفل�سفة، لكنه يتلقاها على اأنها رواية. 
• يب���دو اأن الآيديولوجي���ا دخل���ت من البوابة 

ذاتها التي دخلت منها الفل�سفة؟
- احلكم���ة الت���ي تتمت���ع به���ا الفل�سف���ة جتع���ل 
توظيفها يف العمل الروائي �سل�سًا وناعمًا، اأما 
الآيديوجليا فال ت�ستطيع اإل اأن تكون مقحمة، 
و�سيكت�سفه���ا الق���ارئ، ل ينبغ���ى ال�ستهان���ة 
اأذك���ى م���ن الكات���ب  بق���درات الق���ارئ، فه���و 
دائمًا، دعه ي�ستنت���ج، لأنك اإذا اأردت اأن تلقنه 
باآيديولوجي���ا معين���ة �سيكت�سف���ك ب�سهول���ة 
وينفر منك حينها.. هناك فرق بن اأن تكون 

اآيديولوجي���ًا وب���ن اأن تك���ون مبدع���ًا يث���ر 
ت�س���اوؤلت كبرة.. حتى ل���و اأردت اأن تقول �سيئًا 
اآيديولوجي���ًا، علي���ك اأن ت�سّربه م���ن خالل حركة 
ال�سخو�س يف مالم�سة �سفيفة كما ال�سحابة حن 

تالم�س الأر�س.
العربية على  الرواي���ة  لقدرة  • م���ا هو تقييم���ك 

حماكاة الواقع العربي؟
- الرواي���ة يف عاملن���ا العرب���ي ج���اءت متاأخ���رة، 
ب���ن"دون  ف���ارق زمن���ي، رمب���ا قرن���ن  وهن���اك 
كيخوته"ورواية"زينب"ملحم���د ح�سن���ن هيكل، 
ه���ذا ل���و افر�سن���ا اأنه���ا اأول رواي���ة عربية ذات 
طاب���ع فني متكام���ل، �سحي���ح اأن هن���اك روايات 
طبع���ت قب���ل �سدور زين���ب، لكنه���ا مل تكن متتلك 
عنا�سر الرواية ب�سكلها املعا�سر، كوحدة الزمان 
واملك���ان واحل���دث الدرامي وغره���ا، اإمنا كانت 
تنتم���ي اإىل الأ�سل���وب احلكوات���ي الق���دمي، ول���و 
تفح�سن���ا كت���ب اجلاحظ مثاًل، جن���د فيها احل�س 
الروائ���ي وفيها احلكاية ولكنه���ا مكتوبة بطريقة 
تتناغ���م مع طبيع���ة املتذوق الأّم���ي، فاجلاحظ مل 
يك���ن له قّراء باأع���داد كبرة، اإمنا ل���ه م�ستمعون، 
ف�س���اًل عن ذلك، كانت كتبه تن�س���خ باليد، ولنا اأن 
نتخيل عدد القراء يف ظ���ل هكذا عملية معقدة؟.. 
وعلى الرغم م���ن حداثة الرواية العربية، اإل اأنها 
عمل���ت الكثر وغّرت الكثر، فقد اأ�سبحت �سكاًل 
م���ن اأ�سكال احلياة، لأن الق���ارئ عادة ما يتقم�س 
ال�سخ�سي���ة الروائية ويعي�س احل���دث، ومن هنا 
ياأت���ي التاأثر.. وبالتايل كلم���ا دخل الإن�سان اإىل 
املعا�سرة و�سارت �سيادة املدينة اأكرث من �سيادة 

القرية، زادت فر�سة الرواية لتفعل اأكرث.
التاريخي���ة  للم���ادة  وا�س���ع  توظي���ف  هن���اك   •

لب���ن  الث���اين  الأخرة"الظه���ور  روايت���ك  يف 
اأم  الر�سم���ي،  التاري���خ  اعتم���دت  لعبون"ه���ل 

ا�ستفدت من م�سادر تاريخية خا�سة؟
- يف رواية"الظه���ور الثاين لب���ن لعبون"اأردت 
اأن اأ�ستك�س���ف ج���ذور الإره���اب ال���ذي متار�س���ه 
تيارات الإ�س���الم ال�سيا�سي الي���وم، وقد اعتمدت 
م�س���ادر تاريخي���ة غر ر�سمي���ة، خ�سو�سًا واإين 
عمل���ت �سابقًا يف كتاب���ة �سيناري���و �سينمائي عن 
امل�ست�سف���ى الأمريك���اين ال���ذي اأن�س���ئ يف بداي���ة 
الق���رن الع�سري���ن، وكذلك ح���ن كتب���ت �سيناريو 
م�سل�س���ل حم�سن الهزاين، اأم���ر ال�سعراء اآنذاك، 
وخالل عملية البحث لتنفيذ ال�سيناريو اكت�سفت 
الكث���ر م���ن تفا�سيل تل���ك املرحلة الت���ي تتحدث 
عنه���ا الرواية، م���ن بينها ح���رب الق�س���ر الأحمر 
وهج���وم احلرك���ة الوهابي���ة على الكوي���ت، وقد 
اعتم���دت عل���ى م�س���ادر تاريخي���ة موثوق���ة، من 
بينه���ا م���ا كتب���ه يو�س���ف ب���ن عي�س���ى القناع���ي، 
موؤ�س����س مدر�سة املباركي���ة، اأول مدر�سة نظامية 
يف الكويت، املتوف���ى �سنة 1973، والذي جعلته 
اأح���د �سخ�سي���ات الرواي���ة.. كم���ا اعتم���دت على 
عب���د العزيز الر�سي���د الذي كتب تاري���خ الكويت، 
وق���د ذكر حادثة اإباح���ة دم ال�ساعر �سكر ال�سبيب 
ويو�س���ف ب���ن عي�س���ى القناع���ي وكات���ب الواقعة 
نف�سه، عبد العزيز الر�سيد.. وهكذا كنت حري�سًا 
يف  التاري���خ  توظي���ف  يف  الدق���ة  توخ���ي  عل���ى 
اأح���داث رواية"الظه���ور الث���اين لب���ن لعبون«.. 
حتى اأ�سماء �سخو����س الرواية يف اأغلبها اأ�سماء 
حقيقي���ة، م���ن بينه���ا ا�س���م �سخ�سي���ة �سك�سب���ر، 
احلاكم الربيطاين، ومن قبيل املفارقة اين عرثت 

من ب���ن مدخ���رات العائلة على 
وثيق���ة �سفر بريطانية تع���ود اإىل جدي اإ�سماعيل 
وتوقيع���ه،  �سك�سب���ر  بخت���م  ممه���ورة  الفه���د 
ا�ستخرجها حن قرر ال�سفر اإىل العراق الذي كان 

حتت احلكم العثماين.
كويتي���ًا، على  الرواي���ة  اأ�س���داء  كان���ت  • كي���ف 

اعتبارها حتاكي حقبة من تاريخ الكويت؟
- اأك���رث ما فاج���اأين بهذه الرواية ه���و اأن طبعتها 
الأوىل نف���دت خالل �سهر واح���د، وهذه اأول مرة 
حتدث بحياتي، ونحن الآن ب�سدد ا�سدار الطبعة 
الثانية، ما جعلني اأعود اإليها جمدد وحذفت اأكرث 
من ثلثها، اأي �ستكون بحدود 400 �سفحة بعد اأن 

كانت الطبعة الأوىل 630 �سفحة.
قادم؟ عمل  هناك  • هل 

- انتهي���ت م���ن كتاب���ة رواي���ة جدي���دة بعن���وان 
اأم  حي���اة  �س���رة  يف  ذك���ره  ي���رد  مل  فرعي"م���ا 
قا�سم"وعنوانه���ا الرئي�سي"�سبيليات"وهو ا�سم 
القرية الت���ي ولدت بها يف ق�س���اء اأبي اخل�سيب 
يف الب�س���رة و�ست�س���در يف نهاي���ة ه���ذا الع���ام. 
والرواي���ة حتك���ي ق�سة العج���وز اأم قا�س���م التي 
�سه���دت احل���رب العراقية الإيراني���ة.. فهي حتية 

لتلك القرية وحتية للمراأة.
ا�سماعيل  ا�سم  ع���اد  ال�سنوات الأخرة  • خ���الل 
فه���د ا�سماعي���ل اإىل �س���ارع الثقاف���ة العراقي بعد 
قطيعة طويل���ة دامت لأكث�ر م���ن عقدين، ما �سبب 

تلك القطيعة؟
- ه���ذه القطيعة كان �سببها النظام ال�سابق، فعند 
اندلع احلرب العراقية الإيرانية كان لدي موقف 
غر معل���ن، لكنهم طالب���وين مبوق���ف، واأذكر اأن 

العطي���ة  جلي���ل  اآن���ذاك  العراق���ي  ال�سف���ر 
دع���اين على ع�ساء يف بيته من خالل �سديق 
م�س���رك وه���و املخ���رج في�س���ل اليا�س���ري، 
وكان���ت جل�سة لطيف���ة وودية، وب���داأ ال�سفر 
يتح���دث ع���ن ح���ق العراق عل���ّي عل���ى اعتبار 
اأن اأم���ي عراقية واإين ع�س���ت يف العراق لربع 
ق���رن، وت�س���اءل عن �سب���ب ع���دم مبادرتي يف 
الكتابة ع���ن احلرب، فقلت ما مفاده باأين اأحب 
الع���راق ولهذا ال�سبب اأف�سل عدم الكتابة، لأين 
ل���و كتب���ت �ساأدين الع���راق على ارتك���اب حماقة 
احل���رب، من اخلطاأ اأن حت���ارب بلدًا و�سعبه يف 
حالة ثورة، لأنك �ستخ�سر حتمًا.. دخول العراق 
يف تل���ك احل���رب �ساعد عل���ى اإدامة زخ���م الثورة 
الإيراني���ة ولي����س العك����س. الرجل تفه���م موقفي 
واتفقنا ب���اأن يبقى ه���ذا احلديث ط���ي الكتمان.. 
كن���ت قبل هذا اللق���اء ممنوعًا من دخ���ول العراق 
وا�ستمر املنع لغاية 1989، يف ذلك العام جاءين 
خمرج �سينمائ���ي ا�سمه الدكتور ح�سن اجلنابي، 
وطل���ب روايتي"م�ستنقع���ات �سوئية"وق���ال اأنه 
ينوي حتويله���ا اإىل فيلم ل�سالح دائ���رة ال�سينما 
وامل�س���رح العراقي���ة. وعرف���ت لحق���ًا م���ن خالل 
اأ�سدق���اء عراقي���ن اإن���ه م���ن اأوائ���ل البعثين يف 
الع���راق، ولكن���ه �سخ����س م�س���امل ومل ي���وؤذ اأحدًا 
ط���وال فرة وج���وده يف اأوروب���ا، اإذ كان يدر�س 
الإخ���راج ال�سينمائي يف اأملاني���ا، واأبلغوين باأنه 
لي����س من ال�س���وء اأن اأتعامل مع���ه، فقبلت طلبه.. 
بعد ب�سعة اأ�سهر ع���اد لزيارتي حاماًل ال�سيناريو 
ومع���ه �سيك م�سريف موقع وطل���ب مني اأن اأ�سع 
رقم املبلغ الذي ير�سين���ي، فقلبت ال�سيك وكتبت 
على ظهره"تربع لأبن���اء ال�سهداء"ووقعت.. بعد 
ف���رة وجه يل دع���وة لزيارة بغ���داد وحن عرف 
اإين ممن���وع م���ن الزي���ارة ق���ام برف���ع ا�سمي من 
قائم���ة املنع، كم���ا �سمح يل ب���ادراج ا�سم �سخ�س 
برفقت���ي فاخ���رت ال�سدي���ق الإعالم���ي وليد اأبو 
بك���ر، كان يعم���ل يف جريدة الوط���ن، فذهبنا اإىل 
بغ���داد وا�ستقبلن���ا اجلناب���ي م���ن داخ���ل طائ���رة 
اخلط���وط اجلوي���ة العراقي���ة برحي���ب كب���ر.. 
خالل الزيارة دعانا وزير الإعالم، لطيف ن�سيف 
جا�سم عل���ى ع�ساء يف اأحد املطاع���م العائمة على 
دجلة، وخالل اجلل�سة طلب الوزير مني مرافقته 
اإىل خارج املطعم وتوجه بي نحو �سيارته وفتح 
�سندوقه���ا واأخ���رج حقيبة مليئ���ة بالدنانر، قال 
ه���ذا مبل���غ ربع ملي���ون دين���ار، هدية م���ن ال�سيد 
الرئي�س ك�«م�س���روف جيب"ف�سحكت على فكرة 
اأن يك���ون م�س���روف اجلي���ب رب���ع ملي���ون دينار 
يف وقت ك���ان فيه الدينار ي�ساوي ثالثة دولرات 
تقريب���ًا. ف�سكرته واعتذرت عن ت�سلم املبلغ وقلت 
له"اعتربها و�سلت"فتقب���ل اعتذاري بعد اإحلاح 
�سدي���د.. ومن���ذ ذلك احل���ن انقطعت ع���ن العراق 

حتى زوال النظام.
احلايل؟ العراقي  الثقايف  امل�سهد  تقراأ  • كيف 

- يف الع���راق حاليًا هيمنة دينية كبرة، لها قدرة 
عالي���ة على حتريك ال�س���واد الأعظم م���ن النا�س، 
وبذلك يك���ون دور املثقف يف غاي���ة التعقيد، لكن 
م���ن الرائع اأن يتحرك، اأن يتكاتف، اأن يعمل على 
اإلغ���اء الف���وارق الطائفي���ة والعرقي���ة، وال�سع���ي 
لبن���اء ثق���ايف متما�س���ك، واأرى اأن هن���اك حراك���ا 
ثقافي���ا قوي���ا ل ميك���ن اإغفاله، كما ه���و احلال يف 
�سارع املتنب���ي ببغداد وانبثاق �سارع الفراهيدي 
يف الب�س���رة واأعتقد اأن جتربة ال�سوارع الثقافية 
�ستج���د طريقها اإىل جمي���ع امل���دن العراقية.. من 
هنا يب���داأ الفعل الثقايف، قد يب���داأ كحراك نوعي، 
لكن���ه مع م���رور الزم���ن �سيتح���ول اإىل كّمي، فكل 
التج���ارب العاملي���ة هي تراكم نوع���ي يتحول اإىل 
حتقق كّم���ي.. وعلى العموم اأن���ا �سعيد بح�سور 
املثق���ف العراق���ي وموقف���ه، عل���ى الرغ���م م���ن كم 

اخلراب الذي نراه.

�شبق لهذه املادة ان ن�شرت
 يف �شحيفة املدى

إسماعيل فهد إسماعيل: 

الرواية فن مؤثر ألنه يختلي بالمتلقي 
حتى في سرير نومه

يف الطريق إىل مكتبه، وسط 

مدينة الكويت، داهمتني حالة 

من عدم الرضا من فكرة 

أن يكون موضوع"الجوائز 

األدبية"مدخاًل للحوار مع 

قامة روائية كبرية ومنجز 

أديب تخطى األربعني كتابًا. 

ليس استهانة بجائزة سلطان 

العويس التي حاز عليها 

مؤخرًا، إمنا هناك قناعة 

منطقية.

يف الطريق إىل مكتبه، وسط 

مدينة الكويت، داهمتني حالة 

من عدم الرضا من فكرة 

أن يكون موضوع"الجوائز 

األدبية"مدخاًل للحوار مع 

قامة روائية كبرية ومنجز 

أديب تخطى األربعني كتابًا. 

ليس استهانة بجائزة سلطان 

العويس التي حاز عليها 

مؤخرًا، إمنا هناك قناعة 

منطقية برضورة بدء الحديث 

عن رؤاه األدبية وأفكاره 

االبداعية وآخر ما ابتكرته 

ذهنيته العالية يف آليات كتابة 

الرواية.. الرواية التي يصفها 

بأنها"الفن األول الذي يختيل 

باملتلقي دون وسيط شفاهي، 

ويدخل معه يف رسير نومه«.. 

لكن أحكام الرضورة تفرض 

نفسها أحيانًا، وللحدث الثقايف 

أولوياته اإلعالمية، هكذا 

افتتحت"املدى"حديثها مع 

الروايئ الكويتي إسامعيل فهد 

إسامعيل.
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سعود السنعوسي

م������ح������م������د خ����ض����ي����ر

بوفه����د، قبل ثماين �سن����وات حلمت فيك متوت على 
خ�سب����ة م�سرح، هل تذك����ر؟ كنا اأنت واأن����ا و�سخ�ٌس 
اآخ����ر ل اأعرف����ه ا�سم����ه عي�س����ى منث����ل اأدوارن����ا اأمام 
جمه����ور غف����ر. حملناك، عي�س����ى واأنا، ب����ن اأيدينا 
اإىل م�ست�سف����ى مب����ارك ولكن����ك فارق����ت احلي����اة عند 
البوابة. ا�ستيقظت اأطعن كابو�سي مبهاتفتك."اأبي 
اأ�سوف����ك«، واأن����ا ال����ذي ل ميوت يف اأحالم����ي اإل من 
اأحب. اأجبتن����ي كداأبك:"حي����اك«. عانقتك اأف�سي لك 
بتفا�سي����ل كابو�س����ي. اأجبتن����ي ُتطمئن:"ه����ذا ب�س 
لأن����ك حتبن����ي«. اأ�س����رَت اإىل خمط����وط"يف ح�سرة 
ر وج����ود امل�سرح يف  العنق����اء واخلل ال����ويف«، تف�سِّ
كابو�س����ي:"لأن الرواية ت�سمنت املن�س����ي ابن اأبيه 
يف م�س����رح اخلليج، ولأنك تفك����ر يف روايتي". وملا 
�ساألتك ع����ن ال�سخ�س الثال����ث يف الكابو�س، اأ�سرَت 
اإىل خمطوط �ساق البامبو اإىل ي�سارك:"هذا عي�سى 
الطاروف«. ما كان له ليكون، وما كان يل اأن اأكون، 

لول اأنك كنت اجلزء الفاعل يف امل�سهد.

من الذي �سوف يقبلني القبلة الثالثة كلما فرغت من 
كتاب����ة رواية؟ اأجيء باملخط����وط مطبوًعا، اأعانقك، 
ك:"بو�س����ة ثالث����ة ع�سان  ب خدَّ اقبل����ك اثنت����ن، تق����رِّ

خل�ست روايتك«.

بوفه����د تذكر؟ كنَت �سحبة رفيقك الأثر، اأبي مازن، 
يف العراق. هاتفتني وقَت كنُت يف اأبوظبي اأحترى 
اإعالن جائزة. مل ُتطل املكاملة اإذ اخت�سرت:"ِا�سمع.. 
عد باجلائزة«. اأجبتك باأن ما ح�سدته يفوق الكفاية 
واأنن����ي.. قاطعتني:"ِا�سم����ع.. عد باجلائ����زة«. وملا 
ع����دُت، كن����ُت يف ال�سي����ارة ب����ن اأم����ي واأب����ي اللذين 
����را حفال يف البيت ي�سم اأهلي.. كل اأهلي. ملُت  ح�سَّ
بجذعي اأمرر راأ�س����ي بينهما يف املقعدين الأمامين 
ل والدي  مث����ل طفل:"ُيب����ه.. ودين ال�ساحلية«. ع����دَّ
ابت�س����م  وجهي:"لي�����س؟«.  ي�ساه����د  اأمام����ي  امل����راآة 

ي�سجعني وقتما اأجبته:"اأبي اأ�سوف اإ�سماعيل«.

مل اأنتظر و�سول امل�سع����د. ارتقيت ال�سالمل اأرك�س 
اإىل مكتب����ك، وحقيب����ة ال�سف����ر ال�سغ����رة على كتفي 

م����ا زال����ت، مثل طف����ٍل هارٍب م����ن مدر�س����ة كئيبة. مل 
اأج����دك حلظته����ا، ولك����ن نظارتك الطبي����ة كانت على 
�سط����ح مكتبك. �ساألت العاملة �َسبيتا عنك فاأخربتني 
اأن����ك ذهبت لتاأخ����ذ �سيًئا ن�سيت����ه يف �سيارتك. وعند 
مدخ����ل البناية العتيق����ة، مقابل مق����ربة ال�ساحلية، 
رفع����َت حاجبي����ك ده�س����ًة م����ن دون اأن تف����وه بكلمة 
اإل  امل�سغ����ول  وقت����ي  يف  املفاج����ئ  وج����ودي  اإزاء 
ك  عن����ك. ابت�سمُت اأق����ول لك:"جئتك من املط����ار، األ�مِّ
حت����ى ي�س����ر للجائ����زة معن����ى«. اأربكتن����ي حينم����ا 
د  ابتع����دت ب�سدرك عن����ي تبحلق يف وجه����ي ومُت�سِّ
�ساعديك:"وقَّفت �سعر ج�سمي يا �سعود«، ثم باعدت 

بن ذراعيك تعانقني.

كن����ت ت�سح����ك قب����ل يوم����ن فقط:"بوفه����د �سوت����ك 
ب����رد«.  مهوًنا:"�سوي����ة  جتيبن����ي  متغ����ر!«. 
اأذكرك:"بوفهد ل تن�سى التطعيم؟«، كان اأوانه واأنت 
الذي تكره نزلت الربد، تتالفاها بالتطعيم ال�سنوي 
يف م�ست�سفى هادي. �سحكت كثًرا:"موعد التطعيم 
بعد يومن وال����ربد اأ�سابني الي����وم!«. مل تكن نزلة 
ب����رد، ومل تكن اأن����ت. اأف�سيت لإقب����ال العثيمن قبل 
يوم����ن وهي ت�ساأل����ك عن مزاجك، ي����وَم ملحت طيف 
حزن يبدو ن�ساًزا يف مالحمك البا�سمة:"ما يف �سي 
يونِّ�س.. ل حمليا ول اإقليميا ول عامليا«. وقبل ذلك، 
حن تخلف����ت عن زيارتك ملا يق����ارب ال�سهر، اأر�سلت 
يل ر�سال����ة حتم����ل �س����ورة لطائرّي ب����وم خ�سبين، 
واأ�سف����ل ال�سورة كتبَت:"بانتظارك«. تدريني اأحب 
طائ����ر البوم، واأدري����َك حتب الأفيال، وق����د عقدنا ما 
ي�سبه اتفاًقا �سمنًي����ا اأن اأهديك فياًل وتهديني بومة 
بع����د عودتنا م����ن اأ�سفارن����ا. اأف�سي����َت يل يومها يف 

غمرة ما ي�سبه حزًنا ل ي�سبهك:"لن اأكتب«.

األه����ذا �سارع����ت بالرحيل؟ ماذا عن قرائ����ك؟ ماذا عن 
اأحباب����ك بوفهد؟ وماذا عن طي����ور البوم يف مكتبي 
والأفي����ال يف مكتب����ك وبيت����ك؟ م����اذا عن����ي اأن����ا؟ اأنا 
املري�����س بالفق����د، اأن����ا القل����ق حتى �ساع����ة اأكون يف 
د �سعادة اللحظ����ة قِلًقا اأفك����ر يف يوم  ح�سرت����ك اأب����دِّ
ُد حزنها  الرحيل. وها اأنا اليوم يف �ساعة رحيلك اأبدِّ

باجرار �ساعات ابت�ساماتي معك.

اأمام"الرك����ن  مكتب����ي،  وراء  الآن  اأجل�����س 
الإ�سماعيلي"ال����ذي تع����رف. اأج����زاوؤك الت����ي حتيط 
مكنة خياط����ة جدتي؛ بورتري����ه، ن�سخة عن �سورة 
التقطه����ا ل����ك يو�سف خليف����ة، عملت منه����ا ن�سختن 
لكلين����ا يف اأح����د اأ�سف����اري، وجم�س����ٍم �سنع����ه طارق 
ها�س����م لوجه����ك الأح����ب، واإط����اٍر ي�س����م ال�سفح����ة 
العنق����اء واخل����ل  م����ن رواي����ة"يف ح�س����رة  الأوىل 
الويف"مكتوب����ة بقلم����ك الر�سا�����س قب����ل اأن تعتزله 
ومت�س����ي بكتابة رواياتك عل����ى الكمبيوتر، وثالثة 
م����ن طي����ور الب����وم، اأحده����ا يف ق����الدة نزعته����ا ذات 
يوم، �سديقتك واأ�ستاذتي، ليلى العثمان من جيدها 
وقالت:"ل����ك«، والآخري����ن كانا هدي����ة ال�سفر الأخر 

يوم اأر�سلت يل:"بانتظارك«. 

ق ب����و فه����د؟ لعلي اأ�س����دق اأن����ك رحلت لو  ه����ل ت�سدِّ
اأنك هاتفتن����ي:"يف اأمان الله اأيه����ا اجلميل.. قررت 
اأم����وت«، مثل ك����ل الأفع����ال املجنونة الت����ي ترتكبها 
ة ُتخر�س  ول ت�س����األ اأحًدا، وقَت جتيبن����ي يف كل مرَّ
َعَتبي:"بكيفي!«. ولكنك مل ت�سرح، ولأنك مل تفعل، 
فاإين �س����وف اأنتظرك تبدد كابو�سي:"هذا ب�س لأنك 
حتبني«. اأنت مل جترح اأحًدا يف حياتك، ويوؤملك اإن 
فعل����ت من دون ق�س����د، وكنت دائًما م����ا تت�سل تربر 
ما مل يكن خطاأً:"البارحة ما منت.. وحياتك �سعود، 
�سم����ري اأنبن����ي حينم����ا ق�س����وت عليك«. فل����م هذه 

الق�سوة اليوم اإ�سماعيل؟

اأم�سك����ت  ا�ستيقظ����ت عل����ى خ����رب رحيل����ك،  حينم����ا 
بهاتف����ي على ال�سري����ر اأهات����ف بك����رك اأ�سامة:"اأبي 
اأ�سوف����ه"ومل اأ�ساأل����ه ع����ن �سحة اخلرب. ملل����م اأ�سامة 
كلمات����ه غ�سًبا:"تع����ال البيت قب����ل ل تو�سل �سيارة 
اإىل  الطري����ق  قطع����ت  كي����ف  اأدري  ل  الإ�سع����اف«. 
�س����ارع املثن����ى. �سب����اب الدم����ع يف عين����ي وغرتي 
ملق����اة على املقع����د اإىل ج����واري كما ل����و اأين اأحمل 
لبا�س����ي كفًنا. اأق����ود �سيارتي م�سيًق����ا عيني اأحاول 
اأن اأب�س����ر الطري����ق وق����د ن�سي����ت نظارت����ي الطبي����ة 

ام  يف البي����ت. اأدو�����س مكب�����س الوق����ود بنع����ل احلمَّ
كم����ا ل����و اأين اأه�سُم راأ�����س املوت. بن اأكي����د واأمنية 
كاذب����ة كن����ت يف مم����ر بيت����ك اأحت����رى تكذي����ب خرٍب 
يف وج����وه اأحبت����ك. وج����ه اأ�سامة وعناق����ه مل يركا 
يل ف�سح����ة اأم����ل. مل ينطق ابن����ك فهد بكلم����ة، ولكن 
قب�سته املطبقة على كفي قالت كل �سيء حن قادين 
اإىل مقع����ٍد يف غرف����ة نومك اأمام فرا�س����ك. التفت يف 
املم����ر اإىل لوحتك الأثرة، لوح����ة البحريني عبدلله 
يو�سف"خط����وة يف احللم«، ولكن خطوتي العابرة 
عتب����ة غرفتك مل تكن خطوة يف حل����م اأبًدا. اأي حزٍن 
نبي����ل رافق رحيل����ك يا اأنت؟ اأي �سم����ت داهم بيتك؛ 
النا�س ولوحات اجل����دار وال�سجرات يف اأُ�س�سها 
احلزين����ة، والطيور يف اأقفا�سها مفتوحة الأبواب. 
كن����َت بن اأحبت����ك، اأبنائك ورفيق درب����ك اأبي مازن. 
كن����ُت اأت����وق لعناٍق اأخ����ر ولكنك كن����ت م�ستلٍق على 
ميين����ك يف و�سٍع جنيني كما ل����و كنت تعانق نف�سك 
ت مبحبي����ك. اأطبقت قب�ست����ي على كتفك  الت����ي غ�سَّ
على �سبيل عن����اق متاح. واأطلُت قبلت����ي على راأ�سك 
حت����ت حلاٍف جبنُت اأن اأرفع����ه. وكنت اأن�سُت داخل 
نها  راأ�س����ي، يف �سم����ت احلا�سري����ن، اإىل اأغني����ة حلَّ

كوكب حمزة، و�سغت اأنت كلماتها:

يا �ساحبي خلِّني/ ي����ا �ساحبي خلِّنا/ اأدريك �سايل 
تع����ب/ واأدري����ك حاي����ر بن����ا/ والف����رح، اآه يالفرح/ 
واحل����زن يوم����ه ب�سن����ة/ ي����ا �ساحب����ي خلِّن����ي/ ي����ا 

�ساحبي.. خلِّنا.

خد�س����ُت ه����دوءك اأدري، �ساحمن����ي، حلظ����ة بكي����ُت 
واأبكي����ت. فاأن����ا ل اأجي����د �سيًئ����ا يف ح�سرت����ك اإل اأن 
اأك����ون ولدك وتلميذك و�سديقك الهارب من �سيوف 
احلي����اة الزائفة وقيظ الأيام احلزين����ة، اأتذرى فيك 
�سج����رًة ظليل����ة حانية متنُح ول تطل����ب اإل اأن نكون 

�ساملن.

فكن �ساملا يف قلوبنا..
كن اأبدًيا يف قلب �سعود..

عن جريدة القب�س الكويتية

عل����ى الرغم من اأّن خرب رحي����ل اإ�سماعيل فهد اإ�سماعي����ل كان �سادمًا 
و�ساعقًا، وهو يخّل����ف يف يومه اخلام�س كدمًة يف �سويداء القلب، 
اإل اأّن للخ����رب تتّم����ة وامتدادًا للحياة الباقية بع����د الرحيل. فالأدباء 
الذين يجتمعون عمدًا اأو اختيارًا يت�سايفون ول ينقطعون: حياًة 
َتخِل����ف حياة، وروحًا ت�سند روح����ًا، وعمودًا من الكلمات يت�ساعد 
م����ن الأج����داث املمت����دة حتى اأف����ق النهاية. اأنت����م اليوم هن����ا اأي�سًا 
لتوقي����ع معاه����دة الوف����اء للراحل����ن، اأولئك الذي����ن ل اأول لهم ول 

اآِخر. وبن حن وحن حكاية رحيل، ووداع حزين.
بعد وفاة حممود عبد الوهاب، ُجِمعت اآثاره واأُهِديت اىل جامعة 

الب�س����رة. احتفظ����ت اجلامعة بالكت����ب واأعادت الأ�سي����اء ال�سخ�سية 
ه����ا واأل�سَقها  اىل ذوي����ه؛ وه����وؤلء ا�ستخل�س����وا م����ن الأ�سي����اء اأخل�سَ
بنف�س����ه - اأوراق����ًا ثبوتية و�س����ورًا عائلية - ووزع����وا ما تبقى منها 
عل����ى اأ�سدقاء الراحل الذي انقطع اأمله م����ن العائلة واحلياة. ميلك 
بع�سن����ا ق�سمًا من اآثار الراحل - ع�س����اه وقبعته و�ساعته ونظارته 
واأقالمه - وميل����ك اآخرون ق�سا�ساٍت من اأوراقه وذكرياته املدونة 
ع����ن درا�ست����ه ورحالت����ه، اإ�ساف����ة اىل ر�سائل����ه م����ع اأدب����اء مدينته 
وجال�س مقهاه واأقرا�س م�سجل����ة للقاءاته ال�سحفية والتلفازية. 
بعد حمم����ود عبد الوهاب واآخري����ن توّزعتهم الغ����رباء، �سيخّلف 
ها، ول اأعلم  ا�سماعي����ل فهد ا�سماعيل من الأ�سياء اأثمَنه����ا واأرخ�سَ

ع هذه الركة على ذوي����ه وموؤ�س�سات الثقافة الت����ي خدمها الراحل اأو  كي����ف �سُت����وزَّ
خدمت����ه بطبع رواياته وت�سوي����ر ن�سو�سه التلفازية وامل�سرحي����ة. ما الذي يتبّقى 
م����ن الإرث املتن����اَزع بن الأي����دي واخلزانات؟ مب����اذا يخرج املت�سارك����ون يف حياة 
ا�سماعيل؟ ال�سور، الذكريات، اجلل�سات واللقاءات واملحا�سرات؟ ما الذي �سُيكتم 

وم����ا ال����ذي �سُي�ساع؟ وم����ا هو اأف�س����ل واأبقى واأك����رث دللة على 
وجوٍد دام ثمانن عامًا من احلركة وال�سكون؟ رباه! اأيذهب كل 

هذا �ُسدى، كما ذهبت اآثار الأولن، وتنوِهبت �سّرًا وعالنية؟ 
ل اأق����وى عل����ى ر�سم به����اء الوج����ود الن�ساين واملباه����اة مب�سك 
����َر املق����روءة وامل�سموعة ع����ن عظماء  ط����رٍف منه. فب����ن كل ال�سِّ
الكت����اب والفنان����ن، ق����د ت�سك����ن طويَتنا �س����ورُة �سخ�����س ا�سمه 
طار�����س اأو فرهود اأو زهرة، لفظته اأم����واُج الهجرة والغربة على 
قارع����ة الطري����ق. وهذا البه����اء اخلافت انطبع عل����ى نف�سي عندما 
َر اخلطاطن عن حادث����ة وفاة خّطاط بغدادي  ق����راأت يف كتاب ل�سِ
�سه����ر، ا�ستخدمه البالط امللكي لكتابة اإراداته، ثم لُِفظ اآِخر حياته 
يف زاوية م�سجد قدمي باأحد الأزقة؛ فلما مات اخلّطاط ُجِمعت 
اأقالُمه وحماِبُره وِرقاُع����ه وبيعت بثمن بخ�س يف مزاد �سغر 

مبكان وفاته.
ل ينطبق هذا النطباع على اآثار ا�سماعيل فهد اإ�سماعيل الثمينة 
وال�سه����رة، لكنه قد ينطبق م����ن زاوية ما على غرب����ة ا�سماعيل 
احلياتية والجتماعية؛ هذه الغربة املت�سعة التي بداأت بخروج 
اإ�سماعي����ل من العراق اىل الكويت يف اأواخ����ر الأعوام ال�ستينية 
املا�سية، م����رورا بغربته"الفل�سطينية«، ث����م حنينه الراجع الذي 
عك�َسه يف رواياته ملوقع ولدته يف قرية"ال�سبيليات"بالب�سرة. 

واإزاء ه����ذا الت����وّزع الهويات����ي الذي اأنت����ج غ����زارًة يف الروايات، 
ومواق����َف اإن�ساني����ة �سادقة ق����لَّ مثيلها ب����ن الروائي����ن العرب، 
كن����ت حائرًا يف تف�سر ال����روؤى التي تراودين عن����ه يف منامي. 
فف����ي مرة حلمُت اأنني كنت حمتجزًا يف ُقطر غريب مع جمموعة 
م����ن املهاجري����ن غر ال�سرعي����ن، واأّن ال�سخ�س ال����ذي يحقق يف 
هوياتن����ا ه����و ا�سماعيل املتنك����ر يف زّي مرّقط غري����ب. ومل اأملك 
م����ن تعبر لهذه الروؤي����ا املحّرفة اإل ن�سبته����ا اىل الروح امل�سركة 
بن �سديقن، اأحدهما مقيَّد ومقيم، والآخر حّر ومرحِتل؛ واأنهما 
يوّدان حقًا يف تثبيت املكان ور�سم حدوده اجلغرافية، فَمن ينجح 

فعاًل يف حتويل الروؤيا اىل حقيقة ابداعية قبل الآخر؟
نع����م. لقد جن����ح الِق�سم املتح����ّول عن مكان����ه وهويت����ه املكت�سبة يف 
اأن يغ����دو روائي����ًا عظيم����ًا، خمل�سًا لوطنه اجلدي����د، فيما مل ي�ستطع 
الآخ����ر املقي����م اإل م����راودة الأح����الم ع�س����ى تعّو�س����ه بطالقتها عن 
قي����ود اجل�س����د والل�س����ان. وكن����ت اأخ�س����ى اأن يح����ّد احلن����ن م����ن 
تغريبة"الفهد"و�سرعته يف قطع قو�س الرمال املمتّد، واأن يتبعرث 
بي����در العمل امل�سني الذي جمعه، هن����ا يف مكان الن�ساأة وهناك يف 
بلد القامة الثانية. وكّلنا مقيم وكّلنا مرحتل، ب�سورة من ال�سور، 

اأو حالة من احلالت.
لكنن����ي اأعرف اليوم بطبيع����ة ا�سماعيل احل�سا�س����ة، املجبولة على 
ح����ب الن�سانية املعذب����ة و�سمولها ح����الت عربية متفرق����ة ي�ستطيع 
النغمار يف اأتونها وامت�سا�س تاأثرها املدمر على طبيعته. فهو يف 
مقتبل حياته احتمَل عذاَب اخلروج الدراماتيكي من العراق واأفَرَغه 
يف رباعيٍة روائية رائدة لأ�سلوب تيار الوعي؛ ثم �سارك التغريبة 
اللبناني����ة؛  الثنائي����ة  اىل  بثالثية"النيل"اإ�ساف����ة  الفل�سطيني����ة 
ولي�����س �سهاًل علي����ه اأن يغ�ّس الط����رف عن زمن الغ����زو والجتياح 
����ه ب�سباعية"اإحداثي����ات زم����ن العزلة"تتاأّم����ل املتغ����رات من  فخ�سَّ
زاوي����ة اآ�سيوي����ة بعيدة جل����اأ اليها. وخ����الل هذا الت�س����اع الروائي 
كان����ت الغرب����ة حتف����ر لها نفق����ًا يف ال����روح املرهونة لأح����الم الن�ساأة 
يف"ال�سبيليات"موط����ن الن�س����اأة الأوىل؛ فقد يكم����ن وراء ظهره ظّل 
ل�سخ�سي����ة مغم����ورة ت�س����اف اىل �سخ�سياٍت"بدون"هوي����ة تطل����ب 
اإظهاره����ا للنور. وفوق هذا قد تكون بقية م����ن رفقة وذكريات تطلب 

ا�ستنقاذها من ظلمة الوعي واأعماقه البعيدة.
اأّي ِغن����ى، واأّية خطوة بعيدة، ومل�سة حانية اأّدتها هذه الروح اخلفيفة 

املبتعدة دومًا عن ركود املدن وان�سطار الهويات واندحار الآمال!
لرقد هذه الروح مطمئنة را�سية!

الكلمة التي األقاها
 القا�س الكبري حممد خ�شري يف حفل تاأبني الراحل ا�شماعيل فهد ا�شماعيل

»بو فهد شلونك؟«

ال  وق��ٍت  يف  تس��معني  أدري��ك 

أنصت في��ه إىل صوت��ك. أدريك 

تفهمن��ي وأن��ا أبح��ث ع��ن فهٍم 

ملعن��ى رحيلك عىل ه��ذا النحو، 

وأنا الذي ما زلت أحتفظ بقصاصة 

ورق كنت قد شاهدتها عىل سطح 

مكتبك يف الصالحية قبل سنوات 

س��بع. قصاصة ال تحمل إال تاريخ 

الثامن ع��ر من أكتوب��ر 2041."ما 

هذه بوفه��د؟!«. رفعت حاجبيك 

أنن��ي  البارح��ة  تضحك:"حلم��ت 

أموت يف هذا التاريخ«. ولشدة ما 

أصدقك، آمنُت بحلمك مطمئًنا.

أهك��ذا يخون��ك قلبك ال��ذي ما 

خان أحًدا ق��ط؟ أمل نحتفل قبل 

خمس سنوات بإطفائك السيجارة 

ُينهك ه��ذا القلب  األخرية كي��ال 

املنهك أكرث؟

رث��اء  )ف��ي  الفه��د:  تغريب��ة 
اسماعيل(

في وداع شجرتي الظليلة في 
زمن اليباس



ع���ل���ي ح���س���ن ال����ف����واز 

ت�ستغ���رق البطلة، زمن���ا طويال، وه���ي ت�ساكن 
�سغ���ف حلظ���ة توهجه���ا، ول���ذة اإ�سباعه���ا ع���رب 
طقو����س بحثها ع���ن رف���ات زوجها اأب���ي قا�سم، 
وعرب ما ُت�سّره دالت املك���ان/ ال�سبيليات، اإذ 
حتملها معها -الرف���ات والذكرى- وكاأنها حافز 
جن�س���وي ينطوي عل���ى ال�ستغ���واء، وعلى ما 

ي�سبه �سردنة الواقعي ال�سحري.
تن���درج عتبة ال�سته���الل يف الرواية، ال�سادرة 
عن"نوفا بل�س للتوزي���ع والن�سر"�سنة 2016، 
يف �سياق التو�سيف الواقعي لالأحداث، ولعالقة 
الكات���ب الإيهامية مع حكايته���ا، وكاأن �سرة اأم 
قا�س���م، هي �سرة تر�سدها عن الكامرا، اأو ما 
يدّونها ال�سح���ايف يف ريبورتاجه عام 1988، 
ع���ام نهاي���ة احل���رب العراقي���ة الإيرانية، خالل 
زيارته للمنطقة مع وفد اإعالمي عربي لالطالع 

على الدمار الذي خّلفته تلك احلرب.
�س���رة اأم قا�سم هي ال�سرة الوجودية للحرب، 
اإذ ه���ي �سرة الفقد الإن�ساين، مثلما هي جوهر 
العالق���ة الغائ���رة باملك���ان املفقود، لكنه���ا اأي�سا 
متثل نظرة املوؤل���ف/ الكاتب لوح�سية احلرب، 
وليومياته���ا الفاجع���ة. ه���ذه النظ���رة ل تعن���ي 
تغييب���ا للواقعي واملبا�س���ر، بل هي حماولة يف 
اإعادة تدوين التاريخ امل�س���اد للمكان احلربي، 

اإذ حت�سر �سوُرُه ال�ساحبة اأو ما تبقى منه.
ال�سي���اق  يف  ال�ستذك���اري  التف�سي���ل  ولع���ل 
الروائ���ي ي�سعن���ا اأم���ام تو�سيف ب�س���ري لتلك 
ال�سور ولأثرها، ولعالقة ه���ذا الأثر بهواج�س 
�سردن���ة  تب���دو  حت���ى  الرئي�سي���ة،  ال�سخ�سي���ة 
ال�ستع���ادة وكاأنها ا�ستع���ادة كاملة للحياة عرب 

اأن�سن���ة تفا�سيل املكان، فالبي���وت التي اأفرغتها 
احلرب، بع���د اأْن اأ�سدرت القي���ادة العراقية يف 
بي���ان ُملِزم"مطل���وب م���ن الأهايل كاف���ة اإخالء 

منازلهم خالل مدة اأق�ساها ثالثة اأيام".
حت�س���ر بو�سفها م���ادة ال�س���رد الفاعل���ة، حيث 
�سيميائي���ات  له���ا  �سغ���رة،  بحي���وات  حتف���ل 
وجودية واأيرو�سية عرب البحث عن املاء، وعرب 
حلم اأم قا�سم بزوجها وات�سالها بالآخرين عرب 
نبوءاته الليلية، ولها"حيل �سردية"تتبّدى عرب 
اأن�سن���ة املكان واملوج���ودات؛ احلمار قدم خر، 
والبي���وت العامرة باملوؤون���ة، واملدافن املقد�سة 
التي تبدو مقرحات لتجاوز الفقد، ول�ستعادة 

الوجود.

املكان الغائب
حُتيل عتب���ة العنوان اإىل املكان الواقعي، لكنها 
تنط���وي اأي�سا عل���ى ف�ساء للتخيي���ل، وعلى ما 
يحف���ل به م���ن خ�سوب���ة غائب���ة، فاحلك���ي عنه 
ال�ستيه���ام،  اإىل  وُيف�س���ي  الإغ���راء،  ي�ستث���ر 
اإذ تتح���ول البطل���ة اإىل �س���اردة كا�سف���ة داخلية 
لالأح���داث ع���رب الأمكنة، حي���ث تق���وم بوظيفة 
الت�سل���ل اإىل �سرائرها، تنت�سلها من الغياب اإىل 
احل�سور، ومن التوح�س اإىل الأن�سنة، فاختيار 
املك���ان/ ال�سبيليات بو�سفه مكان���ا ُمقرحا من 
الروائ���ي/ املوؤلف يتع���اىل عل���ى واقعيته، اإىل 
م���ا ي�سبه"ال�س���رد الإروائي"حيث ك���ل الأ�سياء 
والتفا�سيل ت�ستدعي فكرة اخل�سب، وهي بنية 
را�سحة، ُتعرّب عن نف�سها عرب التو�سيف، وعرب 
احل���وار، ومب���ا يجعل"املك���ان احللمي"ال���ذي 

تعي����س ذاكرة حيوات���ه داّل عل���ى �سحر احلياة 
الت���ي غّيبته���ا احل���رب، اإذ تتب���ّدى التفا�سي���ل 
وكاأنه���ا موؤن�سن���ة، واأّن اأن�ساقه���ا احلكاية اأكرث 
متث���ال له���ذه الأن�سن���ة ب���دءا من"ت�سحر"روح 
زوجه���ا ال���ذي ياأتيها ك���ل ليلة بنب���وءة، ولي�س 
انتهاء بحكاية احلمار )قدم خر( الذي يرافقها 

يف رحلة عودتها الأودي�سية.
التحدي���ق يف املكان الغائب لعب���ة �سردية تقوم 
على فك���رة ال�ستعادة، حيث يتح���ّول اإىل طاقة 
رمزية لتو�سيع زخم ال�س���رد، وللك�سف عّما هو 
عمي���ق يف روح املك���ان، فالرحل���ة ه���ي املج�ّس 
ولأ�سطرته���ا،  الأح���داث،  لتفج���ر  ال�س���ردي 
ولالإيه���ام ب���اأّن الكائ���ن هو اب���ن الأمكن���ة وهو 
�سحيتها اأي�سا، واأّن"�سيكولوجيا التعوي�س"، 
كم���ا ُي�سّميها الناق���د حممد �سابر عبي���د، حُتّفز 
ا�سطن���اع  م���ن  املزي���د  عل���ى  ال�س���رد  دينامي���ة 

الأحداث املوازية.
تنط���وي رحل���ة اأم قا�س���م يف املك���ان اإىل رحل���ة 
اإيهامية ل�ستدعاء الغائب، عرب متثالت اجلندي 
جا�س���م الذي ي�سبه ابنه���ا قا�سم، وعرب جماورة 
تفا�سي���ل الأمكنة الأثرة، وع���رب التحديق يف 
حكاياتها، ومبا يجع���ل لعبة ال�سرد يف الرواية 
وكاأنه���ا جتوه���ٌر ح���ول التعوي����س، وبالق���در 
ال���ذي ُي�سبع غرائزه���ا اإزاء الفق���د الأيرو�سي/ 
املج���اورة م���ع رف���ات ال���زوج، واإزاء احلاج���ة 
اإىل املقد����س/ الدخ���ول اإىل نه���ر ومق���ام ال�سيد 
رج���ب، واإزاء العط���ب/ حي���ث جم���اورة املاء/ 
اخل�س���ب ونخل���ة مت���ر الربح���ي، وحت���ى تفّقد 
بيوت اجل���ران الفقراء والأغني���اء ل تعدو اأن 

تكون حماول���ة يف التل�س�س على عامل تكت�سفه 
لأول مرة، وتدرك من خالله اأّن للحرب وجوها 
اأخرى، واأّن احلرمان والفقد هما اأكرث وجوهها 

ق�سوة وب�ساعة.

ال�سارد العليم
حتمل الرواية طابع رواية املوؤلف، والذي ي�سع 
حكاية اأم قا�سم، بو�سفها حكايًة تخ�سُّ اأمكنته 
الغائبة واحلميم���ة، اإذ تتجلى عربها هواج�س 
ال�سخ�سي���ة  اأ�سط���رة  ع���رب  باحلك���ي  الفتت���ان 
الرئي�سية، حتى تبدو وكاأنها ال�سيغة التي يحفر 
م���ن خاللها الروائي يف الأح���داث، واأن ي�سعنا 
اأم���ام زمن ُم�ستعاد ُتهر����س فيه املوجودات عرب 
احل���رب بالفقدان، واأْن يجع���ل من ال�سخ�سيات 
ال�سان���دة جمال تعبريا لتو�سي���ع اإطار ال�سرد، 
ولتبئ���ر فعل الروي اإزاء فك���رة الغائب، واإزاء 
ثيمة احل���رب والتمّثل ال�سيميائي للغياب الذي 
تتب���دى عالماته و�سروخه عل���ى الكائن واملكان 

والزمن.
ف���الأولد، و�سخ�سي���ة نائ���ب ال�ساب���ط �س���ادق 
وامل���الزم عبدالك���رمي واجلندي م���ازن جزء من 
اإدارة الأح���داث، واأن دينامي���ة وجودهم رهن 
بوج���ود الأم، اإذ يخ�سع ر�سم تلك الأحداث عرب 
حركتها، وعربعفوي���ة �سلوكها وهي تبحث يف 
الأمكنة املوح�سة، وت�ستعيد وجودها من خالل 
م���ا يتجلى م���ن وج���ود لالآخرين الذي���ن تركوا 
بيوتهم بعد البي���ان املُلِزم، والذين حتولوا اإىل 
�سحاي���ا اأي�سا بو�سفه���م يعي�س���ون كذلك فكرة 

الغياب.

"السبيليات"سيرة 
امرأة تحلم بزوج 
غائب في الحرب

تبدو رواية "الس��بيليات"، للكاتب الكويتي إس��امعيل فهد 

إس��امعيل، كأنها"س��رية أديسيوس��ية"تحمل معها قس��وة 

املح��و، وش��فرات امل��كان املس��تعاد، إذ يتب��دى إيهام 

التخيي��ل بوصف��ه مفارقة، وعن��د هذه العتبة املوحش��ة 

يحاول املؤلف أْن يتقىص مستويات لعبته الرسدية، حيث 

انش��طار األمكنة مقابل وحدة الشخصية الساردة، وحيث 

رحلة البح��ث عن املفقود مقابل التدف��ق والحرية للذات 

الساردة وهي تعيش شغف الرحلة.


