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الق�ص���ة  يف  احلادث���ة  والثيمي���ة  الفني���ة  التح���والت 
ه���ذه  ا�صت�ص���رافات  م���ن  الكث���ر  حتم���ل  العراقي���ة 
البن���ى املتغاي���رة، الأنه���ا تتعال���ق بطبيع���ة املتغرات 
واملوؤثرات التي عربت عن نف�ص���ها، من خالل ال�ص���عى 
اىل ته�ص���يم بني���ة احلكاي���ة النمطي���ة م���ن الداخ���ل، 
واىل االنتق���ال بهاج����س التجدي���د اىل م�ص���توى اخر 
اك���ر تعب���را ومتظهرا، ويق���وم على ا�ص���تيعاب تلك 
التحوالت الفنية من جانب، واىل الك�صف عن منظور 
القا����س ووعي���ه ازاء االح���داث والوقائ���ع واجلوهر 
احلكوات���ي للخط���اب الق�ص�ص���ي او الروائي، وحتى 
يف نظرته للتاريخ واال�صطورة واحلكايات ال�صعبية 

املثيولوجية..
ه���ذا التفاع���ل ي�ص���طنع ل���ه متغ���رات كث���رة، عل���ى 
م�ص���توى النظ���ر اىل امل���كان والزم���ان وال�صخ�ص���ية، 
وعل���ى م�ص���توى توظيف ه���ذه املكونات يف ال�ص���ياق 
البنائي، اذ ي�ص���بح هذا التوا�ص���ج مابني امل�ص���تويني 
نوع���ا م���ن التوظيف التجدي���دي للتفاعل م���ع املتغر 
يف بني���ة الق����س، ويف بنية الوظيفة/ الر�ص���الة التي 
يجدد من خالله���ا القا�س روؤيته للعامل الذي يحوطه، 
فالتغر يف بنية الق�ص���ة، حيث احل���دث والوثيقة او 
احلكاي���ة، مقابل التخيل ال�ص���ردي مبحموالته االكر 
تبدي���ا، اأي ان ه���ذا التغ���ر يتجل���ى اكر ع���رب ايجاد 
بني���ات مرتاكبة او حتى تنا�ص���ات يف ايقاع الق�ص���ة، 
مثلم���ا هو التغر احلادث يف اجنا�ص���ية هذه الق�ص���ة 
بو�صفها)الالحكاي���ة( تل���ك الت���ي ت�ص���ع وجه���ة نظ���ر 
القا����س ف���وق احل���دث، او التحك���م ب���ه، الن الق�ص���ة 
�صتفق���د تاريخيته���ا، وتتح���ول اىل روؤي���ة �صخ�صي���ة 
لالأح���داث، او حت���ى ملنظ���وره للتاري���خ ول�صياق���ات 
روؤيته وق�صديته، فاذ نقراأ للقا�س حممد خ�صر مثال 
جن���د ق�ص�صه وكاأنه���ا للروؤية، وتوغ���الت �صردية يف 
زمن الق�س، عرب الزمن ال�صخ�صي، اذ تقوم ك�صوفاته 
ا�ص���ال عل���ى �صخ�صنة تل���ك الروؤيا، فالقا����س ي�صتعيد 

احل���دث واملكان والتاريخ واملثيولوجيا عرب مو�صور 
وعي���ه، وعي���ه املتع���ايل والكا�ص���ف والظاهرات���ي، اذ 
ال�صم���ر يف احلكاي���ة او يف  لك�ص���ف  الروؤي���ة عتب���ة 
الوثيقة بو�صفه���ا جوهرا توليديا، ن�صا داخل الن�س 
الكلي، لتبداأ)�صلطة املوؤلف( ب�صياغة الن�س املتخيل/ 
ن����س املوؤل���ف ال���ذي يح���اول ان يخف���ي في���ه التاريخ 

واملثيولوجيا.
القا����س ال�ص���ارد هو املعن���ي اال�صا����س بتاأليف الن�س 
واك�صاب���ه ق���وة الر�صال���ة اجلديدة، تلك الت���ي تتعالق 
اي�ص���ا بر�صال���ة الق�ص���ة والفك���رة والدالل���ة اال�صلية، 
فرغ���م ان ه���ذا القا����س يقول) انن���ا ل�صن���ا يف حقيقة 
ا�صمائن���ا، وخمطوطاتن���ا  ا�صب���اح  �ص���وى  موؤلفاتن���ا 
تتح���ول با�صتمرار حتت ا�صابعنا، وم���ا نق�صه �صيء 
ال يدرك���ه وعين���ا، الأنه موجود خ���ارج مناله، بل خلق 

قبل وجودنا( 1
ااّل اأن ذل���ك ال يعن���ي ان���ه �صيتح���ول اىل نا�ص���خ كامل 
للحكاي���ة، ب���ل تتحول وظيفت���ه اىل رائ���ي، او موؤلف 
داخل���ي للن�صو����س، تلك التي ال تق���وم على االختفاء 
يف  ب���ل  املثيولوجي���ة،  احلكاي���ات  يف  كم���ا  الكام���ل 
احل�ص���ور بو�صف���ه ال���راوي او القا����س او املوؤل���ف 
العي���اين ال���ذي ي�ص���ارك عرب �صم���ر املتكل���م ب�صنعة 

االحداث وتوجيهها، او حتى �صمر الغائب.
انحي���از حمم���د خ�ص���ر للحكاي���ة و لفك���رة )املوؤل���ف 
املقّنع( كما ي�صميه )2( يتبدى عرب رغبته يف ا�صتعادة 
وظيفة الرائي احلكواتي، تلك الوظيفة التي مار�صها 
هومرو����س وا�صتعاده���ا بورخ����س وهم���ا يحاوالن 
اكت�ص���اف العامل من جديد)3( ه���ذه اال�صتعادة حتمل 
معه���ا وعيا مبحم���والت احلكاي���ة وبنيته���ا الل�صانية 
التاألي���ف  بفك���رة  ووعي���ا  جان���ب،  م���ن  والداللي���ة 
الق�ص�ص���ي، الن هذه الفكرة الحتّرف �صيئا، بل تتمثل 
اىل مرجعيات املوؤلفني االآخرين وهم ميار�صون لعبة 
التاأليف اخلفي للحكايات واالحداث واالفكار، والتي 
ت�صع موؤلفها اجلديد يف �صياق وظيفة الرائي ملجرى 
احلكاي���ة، وللدور ال���ذي يكون في���ه اللبي����س ل�صانع 
احلكاي���ة، اذ ان فكرة الق�س عن���ده �صتقوم على ثيمة 

االخف���اء، تلك التي جتعله يف �صي���اق فعالية التاأليف، 
بو�صفه���ا نزع���ة ا�صتعادي���ة م�صحون���ة بالل���ذة للتمثل 
بروؤيا من يجعل من التاأليف)حفلة تنكرية يلب�س فيها 
كل موؤل���ف قناعه، قناع �صفات���ه التي جعلت منه قاطع 
طري���ق او متم���ردا او �صيطان���ا او رائي���ا او �صبه اله، 

ويف النهاية خالقا للن�صو�س(4
ق�ص�س حممد خ�صر تتح���ول اىل ف�صاءات مفتوحة 
للعبة الت���ي يقرتحها وعي���ه، اذ يرتاكب فيه���ا الواقع 
مع املتخيل ال�ص���ردي، ومبا مينح هذا الوعي ق�صدية 
ظاهراتية يف ان تكون هي البوؤر املولدة للتاأليف، تلك 
التي تتحول فيها اللعب���ة ال�صردية اىل لعبة ا�صتدعاء 
ل���كل توليدات ال�ص���راع بدءا م���ن حكاياته���ا القدمية 
املول���دة ل���روؤى جدي���دة، وانته���اء بوج���ود العنا�صر 
واالطر املجاورة لك�صر افق التوقع، ولالإيهام بوجود 
ف�صاء اخر للق�س، ف�صاء ي�صنعه القا�س، الن القا�س 
يتمثل فيه لفك���رة مهيمنة تتجوهر يف فعالية �صناعة 
التالي���ف، ولي����س االنغم���ار يف ال�صي���اق او ا�صتعادة 

احلكي بو�صفه تاريخا.
هذه املغاي���رة يف التو�صيف ت�ص���ع الن�س امام رغبة 
التجاوز على ا�صل احلكاي���ة، او ا�صتعادتها بو�صفها 
روؤي���ا مغاي���رة او متخيل���ة لالأثر والوثيق���ة والتاريخ 
وحت���ى العالم���ة، الن القا�س يتح���ول اىل قارئ اخر 
لق�ص�صه، قارئ ميار�س وظيفة التاأليف من حيث هي 
منظ���ور، او ال�صعور بالتل���ذذ او اال�صتمناء الداخلي، 
تل���ك التي تثرها وظيفة التلّم����س وال�صرح والتعّرف 

او امتالك �صر املعرفة/اللذة.
واح�ص���ب ان التح���والت الفنية والثيمي���ة يف كتابات 
حممد خ�صر ال�صردية م���ن ق�ص�س اململكة ال�صوداء، 
يف  جن���د  حي���ث  مئ���وي،   45 درج���ة  يف  وق�ص����س 
ق�ص�س)عامل )اململكة ال�صوداء( متثال ل) عامل الن�صاء، 
ويف العن���وان داللة �صيميائية م�صتع���ارة من اأو�صاع 
الن�ص���اء، ولب�س ال�ص���واد، واحلزن الدائ���م. والن�صاء 
يف ق�ص�س املجموعة واإت�صاالتها بق�ص�س املجموعة 
الثانية ، مطلقات واأرامل ومهجورات وبغايا ويع�صن 
احلرم���ان والفقر يف الظالم ، يف ال�صراديب والغرف 

املظلم���ة. اأو�صاعهن نتاج �صراع���ات اإجتماعية ظاملة، 
وح���روب حم�صو�ص���ة �صمن���ًا . غي���اب الرج���ال الدائم 
يوحي بالتفكك االُ�ص���ري وفقدان العواطف احلقيقية 
يف احل���ب. وقد �صغلت الكاتب ق�صي���ة املراأة املوم�س 
يف ق�صت���ني هم���ا »املئذن���ة« يف )اململك���ة ال�ص���وداء( 
و«من���زل الن�ص���اء« يف املجموعة الثاني���ة. والق�صتان 
تقرتبان من م�صروعي روايتني من طراز النوفيال(5

م���رورا بالتح���والت االجنا�صية يف كتابات���ه، ال�صيما 
م���ع كتاب �صحيفة الت�ص���اوؤالت، وروؤيا خريف وروؤيا 
الربج و�صوال اىل ب�صرياثا وكرا�صة كانون، اذ توؤكد 
ه���ذه التحوالت طبيعة املجرى يف نق���ل فكرة املوؤلف 
م���ن املجاورة الواقعية اىل املج���اورة التاويلية. ففي 
ق�ص���ة روؤي���ا خريف ح���اول القا����س ان يزي���ح ال�صكل 
ع���ن متو�صع���ه، وان ي�ص���خ البني���ة الق�ص�صية بروح 
جدي���دة، تالم�س اطارها اال�صلوبي وطبيعة ماتوحي 
بتو�صلي���ه) يف اجن���از تفا�صي���ل �صكلي���ة وا�صلوبي���ة 

متعددة لبناء ال�صارد، وبنية املكان وزمان الروؤيا(6
الكتاب���ة  اجنا�صي���ة  و�صع���ت  الق�ص���ة  ه���ذه  طبيع���ة 
الق�ص�صي���ة بو�صفه���ا م���ادة �صردي���ة ام���ام ا�صكالي���ة 
تو�صيفي���ة، وام���ام قطيع���ة قرائي���ة، اذ انه���ا ا�صهمت 
اىل ح���د كب���ر يف اع���ادة فح����س مفه���وم التو�صيف 
للجن����س الق�ص�ص���ي والروائ���ي، خا�ص���ة وان تاريخ 
الكتاب���ة ارتبط ب���روؤى فني���ة وا�صلوبي���ة ا�صمهت يف 
حتدي���د جتليات الن�س ال�ص���ردي ووظائفه، مثلما هو 
ارتباطها مبفه���وم التجديد الذي ارتب���ط بالكثر من 
�صمات ومالمح التح���والت البنائية يف جن�س الق�صة 
العراقي���ة ب�ص���كل خا����س، ويف تفكيك فك���رة املنظور 
االجنا�صي والوظائفي ال�ص���ردي للواقعية التقليدية، 
باجت���اه  التتابعي���ة،  احلكائي���ة  بنيته���ا  ولطبيع���ة 
اال�صتف���ادة م���ن تي���ارات التجديد، وايج���اد تقعيدات 
نظري���ة ومنهجي���ة له���ذا التجديد، ال�صيم���ا اال�صتفادة 
من تي���ار الوعي، ومن املج���اورات الفنية يف الكتابة 
الب�صرية وال�صيناريو والونتاج والت�صكيل وغرها، 
وهو م���ا عّد اجرتاح���ا باجتاه التماه���ي مع خطوات 
اك���ر ج���راأة للكتاب���ة ذات البنيات التتابعي���ة، اىل ما 
ي�صب���ه الكتاب���ة املفتوح���ة، كتاب���ة التج���اورات، تل���ك 
التي ت�صتفيد)من التاأم���ل الذهني ومن التنا�صات مع 
امل���وروث احلكائ���ي املج�ص���د يف البن���اءات ال�صهرة 
الت���ي �صهدته���ا ع�ص���ور عراقي���ة �صارب���ة يف القدم او 
م���ن موروثن���ا اللغوي، امللحم���ي الق���دمي وال�صويف 

والفل�صفي العربي واال�صالمي(7..
مفه���وم التغاير يف التجني�س النوع���ي لكتابة الق�صة 
عن���د حمم���د خ�ص���ر، ي�ص���ع تو�صي���ف ه���ذه الكتابة 
ام���ام مفارق���ة مفتوح���ة، اذ يب���داأ حت���ول الكتاب���ة من 
الوظيفة الكلي���ة/ وظيفة املعن���ى والقيمة والربهنة، 
اىل الوظائ���ف الداخلي���ة القائمة عل���ى تداخل املجاز 
وافرتا����س  اال�صتعاري���ة،  والوظيف���ة  اال�صلوب���ي 
املقارنات الداللية والرمزية، اذ حتولت هذه الوظائف 
اىل ا�صتعم���االت، واىل مقارب���ات، واىل روؤى، واىل 
جم���ال جتريب���ي دخل يف التاأث���ر والتفاع���ل، والذي 
جت���اوز في���ه القا����س اخل�ص���وع الغر�ص���ي ملحددات 
بروب يف النظر اىل احلكايات وترابطاتها ال�صببية، 
الن القا����س يكون فيها هو ال�صانع/املوؤلف ال�صردي، 
وه���و كذل���ك الرائ���ي، مثلما ه���و العليم وه���و املوؤرخ 
ال���ذي ميار����س وظيف���ة  الداخل���ي، او ه���و ال�صاه���د 
الظاهراتي الذي ي�صتعي���د كل �صيء عرب وعيه، وهذا 
الوع���ي يتح���ول اىل املولد اال�صتع���اري والرمزي يف 
التعاط���ي م���ع م�صتويات الزم���ن وامل���كان، ف�صال عن 
تعال���ق روؤيته مع الوظيفة اال�صتعمالية لفكرة الق�س، 
اذ يتح���ول الق����س وامل�صاه���دة اىل ن�ص���ق مرتاكب له 
�صي���اق تفاعلي، يقوم عل���ى ا�صا�س تفاع���ل الفكرة مع 

الروؤيا، وانفتاح الوثيقة على املتخيل ال�صردي…
1.حمم���د خ�صر/ احلكاية اجلديدة/ من�صورات عبد 

احلميد �صومان/ عمان/ 1995 �س37
2.ذات امل�صدر �س40
3.ذات امل�صدر �س40
4.ذات امل�صدر �س42

5.�صاكر حمد خلف/ احلوار املتمدن العدد/3983
6.جمي���ل ال�صبيب���ي/ مدخ���ل اىل ق�ص����س الروؤيا يف 
الع���راق/ جملة ن���زوى عمان/ عمان/ الع���دد37 �صنة 

.2009

خ���الل 50 عام���ًا م���ن احرتاف���ه الكتاب���ة، مل ي�ص���در 
الكات���ب العراق���ي حممد خ�صر �ص���وى ب�صعة كتب، 
ب���داأت ب�»اململكة ال�صوداء« )1969( وانتهت ومرورا  
ب�»حدائق الوجوه« )دار املدى ���� 2008(. لكّن اأعماله 
كانت دوم���ًا تثر ردود اأفعال تفت���ح املجال لنقا�صات 
وا�صعة، مثلما كان���ت توؤكد ح�صوره اال�صتثنائي يف 

امل�صهد الثقايف عراقيًا وعربيًا.
كتابه  حد=ائق الوجوه  الذي يبداأ مبقطع من ق�صيدة 
لل�صياب: »تائهون نح���ن، نهيم يف حدائق الوجوه«، 
يبدو خمتلف���ًا عن موؤلفاته ال�صابقة. ما اأراده يف هذا 
العمل ���� على حّدّ تعبره ���� هو �صناعة كتاٍب �صردّي ال 
يكتفي بتجمي���ع الن�صو�س الق�ص�صية، بل يبتكر لها 
نظامًا يربم���ج مو�صوعاتها ويرب���ط حزمة دالالتها. 
»اخ���رتُت نظام احلدائ���ق لب�صاطة برهان���ه وتنا�صق 
مكونات���ه وجم���ال ف�صائ���ه. اإن���ه تنوي���ع جدي���د على 
مو�ص���وع قدمي، وا�صتغال عربي و�صرقي اأزحُت عنه 
اأدغال الن�صيان، وا�صتعرُت اأقنعة الب�صتانّيني العظام 
لال�صت���دالل عل���ى بواطن���ه واأ�ص���راره«. اإ�صاف���ة اىل 
ا�صتمتاعه بكتابة »حدائ���ق الوجوه« كما مل ي�صتمتع 
���ف �صردّي �صاب���ق، يوؤك���د �صاحب »يف  بكتاب���ة م�صنَّ
درج���ة 45 مئوي« اأّن هذا الكتاب هو خال�صة نزهات 
يف حدائ���ق ال�ص���رد. خ�صائ�صه ككت���اب نري تكمن 
يف اإزال���ة احلاجز الوهمي بني كتاب���ة ال�صرد وكتابة 
ال�ص���رة الذاتية وا�صتبدال الوج���وه املقّنعة بالوجه 
ال�صخ�ص���ي ال�صافر لكاتب ال�ص���رة. يقول: »كيف يل 
اأن اأرى يف وجوه احلياة اليومية التي اأجال�صها كل 
ي���وم »جلجام�س« اآخر و»كافكا« عراقيًا؟ حكيُت وراء 

ة »جمل�س العامل«  قناع بورخي�س ع���ن روؤياه يف ق�صّ
ال���ذي يوج���د يف كل م���كان. وق���د تخّيل���ُت اأن اإحدى 
جل�صاته ُعقدت على �صفاف �صّط العرب. اأما ماركيز، 
فا�صتع���رت منه قناع الروؤيا املن���ذرة بالدمار النووي 
الذي يحيط مبنطقتنا وح�صارتن���ا. اإّنه كتاب يّت�صع 
لوجوه ال حُت�صى، حي���ث يحكي كل داخل اإىل »خان 

العامل« حكاية وجوده الق�صر على االأر�س«.
لكّنه لي�س كتاب���ًا يف ال�صرة الذاتية كما هو ماألوف. 
فكتابته���ا كما يرى فّخ رهيب يقع يف هاويته املظلمة 
اأغلب الكّتاب: »اعتقَد نرودا وماركيز وروب غرّييه 
و�صواه���م اأّن خ���ر م���ا يتّوج���ون ب���ه اأعماله���م كتاٌب 
ي���روي االأوه���ام واالأخيل���ة كاأنها حقائ���ق �صخ�صية، 
حتى لتختلط وج���وه اآبائهم واأمهاته���م واأ�صدقائهم 
ب�صخ�صياته���م الروائي���ة ومناقبه���م االأيديولوجية. 
اإن االلتف���اف الطويل حول فّخ ال�صرة املظلم، قادين 
اإىل حدائق الوجوه الذاوية التي نبذها االأّولون يف 
زواي���ا ُمدِغلة ال تلحظها العني. وح���ني جئُت الأبحث 
ع���ن مالمح وجهي بينها، مل اأجد غ���ر االأقنعة اأخفي 
وراءها �صّر �صناعتي. نع���م، اإّنه كتاب �صرة، لكنني 
التففُت حول اأقا�صي اخللود الوهمية الألتقي باأقنعة 
املعري وج���ربان وجي���د وطاغور الذي���ن اأر�صدوين 
اإىل �صب���ل امل���رور ب���ني »ر�صال���ة الغف���ران« و»حديقة 
النبي« وثي�صيو����س وجيتنجايل، فاأنقذُت نف�صي من 
ال�صق���وط يف فخ العامل االأ�صفل لل�صرة الذاتية الذي 

ابتلع ع�صتار ودموزي عا�صقي اخللود االأول«.
اأك���ر من ذلك، يعرتف �صاح���ب »احلكاية اجلديدة«: 
»ل���ن اأّدعي �صيئًا لنف�ص���ي، �صوى م���ا يحكيه ب�صتاين 
متاأّخر عن ب�صتاين متقّدم يف حدائق احلب وال�صمت 
والغف���ران. ول�ص���ت اإال من�ص���دًا يف ك���ورال االأغني���ة 
االأخ���رة لالإن�ص���ان يف حديق���ة الق���رن. ومل اأجهد اإال 
يف اختال�س احلياة من وجوهي ال�صابقة يف حديقة 

االأعم���ار املت�صارع���ة. اأ�صع���ر بتزاح���م الوج���وه على 
اأب���واب م�صغلي كل ي���وم، ويدعوين انطفاء وجه يف 
حديق���ة التاأليف العاملية اإىل االع���رتاف بطريقته يف 
اكت�صاف حقائق الواقع اليومية، واآخر هذه الوجوه 
ا�صونا  االأمرك���ي نورمان ميل���ر. لطاملا ان�صغ���ل ق�صّ
بطرق وهمي���ة وخيالية األهمته���ا الروايات الرو�صية 
واالأوروبي���ة واالأمركي���ة الالتينية. وقلم���ا التفتوا 
اإىل غن���ى ال�ص���رد االأمركي ال�صم���ايل، اإىل املزج بني 
اخليايل واحلقيقي، واملالمح البارزة لوجوه القرن 
الع�صري���ن، وجوه الثقاف���ة ال�صعبي���ة، اأبطال احلياة 
الهام�صي���ة، و�صحرة الواق���ع وراء الكوالي�س... اأين 
�صخ�صي���ات القرن يف ن�صو�صن���ا املتخمة برنج�صية 
اخلل���ود ال�صخ�ص���ي؟«. ولك���ن اأين مفات���ن ال�صرد يف 
كل ه���ذا، هل يكتفي الكات���ب اأن يك���ون و�صيطًا؟ يرد 
خ�ص���ر: »اإّنه���ا الب�صاط���ة الت���ي ت�صب���ه الغمو����س. 
والغمو�س الذي يوّلد التنوع، والتنوع الذي يوّحد 
الن�صو����س يف حزم���ة من الرواب���ط واال�صتدالالت. 
فتن���ة ال�صرد تتعل���ق بالبحث بني الرواب���ط ال�صردية 
ع���ن بنية افرتا�صي���ة قابل���ة للنق�س واإع���ادة البناء. 
اإن روح كت���اب قد تنبعث م���ن رميم الكتب املتف�صخة، 
وطريقة تاأليفه قد ُت�صتوحى من طرائق مندثرة. كما 
اأّن جم���ال كائ���ٍن ح���ّي مرتب���ٌط بقابليته عل���ى الذبول 
اأمث���ل عل���ى وج���ود  واالنح���الل. واحلديق���ة مث���ال 
احلقيق���ة املتنا�صق���ة ب���ني اأدغ���ال الع���امل وفو�ص���اه 
وخراب���ه. ه���ذه االفرتا�صات تخ�س كت���اب احلدائق 
وح���ده. وال ت�ص���ري عل���ى كت���اب غ���ره. ورمبا هي 
دلي���ل عام عل���ى �صعوبة تاأليف الكت���ب يف عامل ُينذر 
بنب���وءات انته���اء ع�صر الكت���اب النبات���ي وتقلي�س 
ع���دد املوؤلفني اإىل موؤلف واح���د يرتدي اأقنعة موؤلفي 
املا�صي لتاأليف كتاب احلا�ص���ر وامل�صتقبل«. ي�صيف 
اأي�ص���ًا: »ال�ص���يء الوحي���د ال���ذي اأّدع���ي ن�صبت���ه اإىل 

»حدائ���ق الوجوه« هو و�صول���ه اإىل البنية الق�صوى 
يف �ص���ّم ن�صو�س بع�صها اإىل االآخ���ر، دومنا تفريط 
يف وحدتها املو�صوعية وال�صكلية«. ما عاد ي�صتهويه 
جم���ع ن�صو����س متفرق���ة يف جمموع���ة ق�ص�صية، اأو 
كتابة ف�صول رواية خطي���ة، كي ت�صتجيب اإىل نظام 
اأو بني���ة ق�ص���وى الإنت���اج »وح���دة االأث���ر«: »كان هذا 
ة ق�ص���رة واحدة،  قان���ون اإدغ���ار األن ب���و لكتابة ق�صّ
بينم���ا تنته���ج مفاهي���م ال�ص���رد احلديثة نظ���ام جمع 
االأث���ر املتفرق يف وحدة كتاب جامع الأجزاء متفرقة. 
وبع���د خطوة روالن بارت يف االنتقال من العمل اإىل 
، يتطلب اأن تنعك�س اخلطوة م���ن الن�ّس اإىل  الن����سّ

الكتاب«.
لك���ن كيف يوازن الكاتب بني روؤاه وخياالته، وواقع 
م�صطرب يزداد �صوداوية والتبا�صًا يف كل حلظة؟ ما 
ال���ذي يحاول الو�صول اإليه من خ���الل الكتابة؟ يرى 
خ�ص���ر اأّن كتابه يعود اإىل منطقت���ه االأ�صلية... اإىل 
حدائق���ه البابلي���ة، متاأخرًا عن اأجل���ه املوعود وهدفه 
املر�صود. يخرج الكتاب على راهن عراقي م�صطرب، 
يعاين الك�صل والفتور واالنطواء على �صدته وع�صره 
و�صعوبة االت�صال ب���ني موؤلفيه وقرائهم. وال يطمح 
الكت���اب اإىل اإر�صال بعيد ملنظومت���ه ال�صردية. ولعله 
ي�صل اإىل بوؤرة احلا�صر القريب بانطالقه من حدود 
املا�ص���ي البعي���د، منبه���ًا عل���ى كن���وز املتع���ة العقلية 
وجاهدًا �صق طريقه ال�صع���ب بني االآمال وال�صكوك. 
ما اأ�صعب العمل، واأمتع املحاولة! ما يبقى من ربيع 
ه���ذا الكتاب �صع���ور ب�»لذة املطبوع« يع���رتي املوؤلف 
املنتظ���ر �صدور اأثره بف���ارغ ال�صرب. يعرتف اأخرًا: 
»عاني���ُت طوي���اًل وته���ُت كثرًا حت���ى �ص���در الكتاب. 
ف�ص���رُت عل���ى يقني م���ن اأجلي ال���ذي ينتظ���رين عند 
»خ���ان العامل«. تلك هي الغاي���ة، الو�صول اإىل هناك. 

وااللتحاق بب�صتانّيي العامل املجهولني«.

ق����ال حمم����د خ�ص����ر.. كت����ب حمم����د خ�ص����ر.. ق�صة يف  
"االداب " وق�ص����ة يف  "الكلم����ة " ..مقابل����ة معه..ثن����اء 
الينقطع وم����ن كل جانب.. هو قليل الن�صر، قليل الظهور 
يف املجتم����ع، فمن هو ؟ واين ي�صكن؟ ومن راآه ؟ ولكن ما 
ذك����رت الق�صة العراقية املعا�صرة اال ذكر، وما ورد ا�صمه 
اال �صحبة التك����رمي ، ويف التكرمي مدح ق�ص�صه واطراء 

بنائه والن�س على جتديده.
وه����ذه احل����ال مل تكتب لقا�����س عراقي، ولعله����ا مل تكتب 
لغ����ر عراق����ي. وكنت حت�س ب�ص����دق اللهجة ل����دى الثناء 
وال تلم����ح وراء اهتمام حمدثك اأي ظ����ل لق�صد خارج عن 
طبيعة العمل، فتزداد احلال تفردا ومتيزا.. وانها;لذلك- 
تبعث فيك تفاوؤال بان احلق يعلو وان الهمة الت�صيع واال 
فمن حممد خ�صر؟ واين ي�صكن؟ ومن راآه؟ اأم ترى �صببا 
اخر يعود اىل تكوينه؟ واذ يرد هذا ال�صوؤال االخر، يرد 
حماط����ا باخ����الق البيئة بيئتن����ا نحن  فنح�ص����ب انه امروؤ 
يح�ص����ن الدع����اوة لنف�صه، ويح�صن ان ي����وؤدي خدمات ملن 
يدعو له، ويح�صن ويح�صن ..ا�صياء اخرى ما يحتمل انه 
اليح�صنه����ا ومل يفكر بها، النه لو كان كذلك ل�صحب ا�صمه 
ما ي�صحب اال�صماء االخرى من غمز وملز وهمز ونربات 
تف�ص����ح الق�صد، اما وق����د �صدرت عن القا�����س نف�صه على 
�صكل فخر بالنف�س وادعاء بالذي لديه وبالذي لي�س لديه 
فه����ي ادخل يف الف�صيحة واأدل عل����ى الرخ�س، وال ميكن 
ان تهي����ئ ل�صاحبه����ا ه����ذا الذك����ر الطيب وه����ذا االعجاب 
بالق�ص�����س.. ان حول����ك ق�صا�صني كثري����ن .. يتحدثون 
عن انف�صهم ويحملون االخرين على احلديث عنهم، وهم 
يحملون����ك عل����ى ما حملوا علي����ه غرك.. ولكن����ك ال تلمح 

ملحم����د خ�صر بينهم طيفا.. او �صبحًا.. فمن هو..؟ واين 
ي�صك����ن ؟ومن راآه؟ لقد ق����راأت له االرجوح����ة.. وقراأت له 
ال�صفي����ع... وفيهما �صيء من الفن.. ولكنني مل ار فيها ما 
راآه االخ����رون من عوامل الثناء ال����ذي ال تنقطع �صل�صلته 
والينتهي حده..فيهم����ا ملحات ان�صانية مل حتوها الق�صة 
العراقي����ة املعا�صرة، وفيهما نف�����س فيه جدة، ولكنه لي�س 
جدي����دا كل اجلدة.. وامن����ا هو امت����داد وتطوير النفا�س 
الق�صا�صيني ال�صابقني م����ن عراقيني وعامليني وقد يكون 
ه����ذا من ا�صرار الثن����اء النه يعن����ي ان القا�س يجد �صمن 
طبيع����ة اال�صي����اء منطلقا م����ا متليه عليه ذات����ه املبدعة من 
دون ق�صد خارج عن طبيعة العمل ودون ا�صتجابة لنزوة 
مفتعلة ....يذكرنا حينا باجليل ال�صابق عليه...اما قراأت 
التكريل مثال، ويذكرنا حينا اذا انتقلنا من نوع ادبي اىل 
نوع ادبي ببدر �صاكر ال�صياب يف ال�صعر. وظل ذكر حممد 

خ�صر يف اطراد.. ومل ا�صهم يف الذكر الين ال اعرف عن 
الرج����ل اال القلي����ل.. ومل امل الذاكرين النهم �صادقون يف 
لهجتهم والنه����م يعرفون عنه الكثر.. ث����م كانت منا�صبة 
ذك����رى ب����در يف الب�ص����رة وتقاط����رت الوف����ود م����ن داخل 
الع����راق وخارجه.. وفيهم القا�����س وفيهم ال�صاعر وفيهم 
الناق����د وال�صحف����ي.. ول����و كان غر حمم����د خ�صر لعمل 
امل�صتحي����ل يف ان يلقي بثقل����ه عليهم.. انا حممد خ�صر، 
انا ال����ذي ن�صرت يل \"االداب\" االرجوحة، ون�صرت يل  
" ال�صفيع... و�صتن�صر يل \"املجلة\" يف عددها  "املل����ة 
اخلا�����س عن الق�ص����ة الق�ص����رة العربية : من����زل الن�صاء 
..وان����ا وان����ا.. و�ص����ني و�ص����وف، ولك����ن امرا م����ن هذا مل 
يح����دث، فلم ي�صاأل حممد خ�صر ع����ن احد ومل ي�صاأل عنه 
اح����د. وكان طبيعي����ا اال يقع امر من ذلك املفرت�س ان يقع 
الن����ه لي�س من مزاج الرجل.وحت����ني بعد �صهرين منا�صبة 

املرب����د االول وه����ي او�صع من املنا�صب����ة ال�صابقة.. ولكن 
حمم����د خ�صر مل يظه����ر اال يف حلظة واح����دة من االيام 
اخلم�ص����ة احلافلة... كن����ا يف الب�صرة وحممد خ�صر يف 
الب�ص����رة ويف ذات م�صاء اذ طاف الوفود بتمثال بدر قيل 
ه����ذا \"حمم����د خ�ص����ر\" ..وكان �ص����الم.. وكاد الطل����ب 
بن�ص����ر جمموعة من ق�ص�ص����ه يف كتاب ي�صب����ق ال�صالم.. 
وكاد رف�ص����ه ي�صبق الرد على ال�ص����الم.. وكان ذلك وحده 
كافيا الن يدلني على اين ازاء �صاب من نوع خا�س جدا، 
ويبعثني ان اقف منه يف ا�صئلتي واجوبتي كما تقت�صي 
احل����ال. وا�صتم����رت امل�ص����رة اىل الن����ادي، واذا اجتم����ع 
ادب����اء حول من�ص����دة م�صتطيل����ة كان واح����دا منهم، اكر 
ت�صاوؤال يف املجل�س.. على كرة ما حطت عليه من انظار 
واجته����ت اليه م����ن اف����كار.. كان طبيعيا ه����ذا الذي يبدو 
غ����ر طبيع����ي .. كان قلي����ل ال����كالم ولكل ح����رف ما ينطق 
دالل����ة يف احلزم واجلزم تزيده تفردا.. انه �صاب ال يلفت 
النظ����ر فما بناوؤه ب�صخ����م وال �صوته بع����ال، وال جمل�صه 
بقل����ق يتدخل فيما يعنيه واليعني����ه، وهو هادئ و�صوته 
ه����ادئ، وكاأنه در�س كل �صيء في����ه ويف االخرين وعرف 
ق����دره وقدرهم من دون غرور وعلى غر �صذاجة، يجيبك 
عل����ى مق����دار �صوؤال����ك او اقل، ولك����ن يف اجل����واب كفاية 
ونف����اذ، مهتم بامره، �صاهر على تنمي����ة نف�صه، يقراأ يريد 
ان يتعل����م يهمه �صم����ره، وي�صعى من غر تكلف ، اىل ان 
يبقى نظيفا، والبد م����ن انه يوؤمن بان الكفاءة ان وجدت 
حقا، تفر�س نف�صها.. ويوؤم����ن باأن االن�صان اما ان يكتب 
او ال يكتب، ويبل����غ به التوا�صع حدا يجعلك تخ�صى منه 
علي����ه، وتخاف ان يق�صي هذا التوا�صع ي�صعب ان يكتب 
ويوا�صل الكتابة.. ولكن اجلميل فيه انه توا�صع طبيعي 

ذكي ي�صدر عن ثقة ووعي ور�صانة 
من: كتاب في االدب للقصصي

علي حسن الفواز

محمد خضير، ذلك البستاني المجهول

محمد خضير.. وحده

سعد هادي

د. علي جواد الطاهر

محمد خضير
وتحوالت السرد والحكاية
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حسين عبداللطيف

لق����د ا�صتعن����ا عل����ى ال�صفر بال����ة ال�صف����ر : البو�صلة 
واخلريطة ويف الطريق كنا _ من وع�صاء ال�صفر 
_ نت����زود بامل����اء ونفيء اىل ظل نخل����ة.. ثم نقوم 
لنبحث عن ت����اج لطيبوثة، يف ال�صحراء املرتامية 
االط����راف ذلك هو حممد خ�ص����ر، قامة ال تتوارى 

مثله مثل العديد من كتابنا املتاألقني.
هن����اك وجدناه، فهو اب����ن املدين����ة العريقة التي مل 
يغادره����ا يوم����ا اىل م�صافة بعيدة. ل����ذا احتاج اىل 
كتب الرحالة الذين و�صفوا مدنا كبغداد والب�صرة 
واملو�ص����ل، و�صف����ا جغرافي����ا واجتماعي����ا �صامال، 
ه����وؤالء الذي����ن كانوا يدخل����ون املدن م����ن بواباتها 
املفتوح����ة على ال�صح����راء او على البح����ر، وكاأنهم 
يدخل����ون مدنا خرافية او ا�صطورية جمهولة.. لقد 
كان ي����رى بعيونه����م املت�صائل����ة وف�صولهم وولعهم 
وتقنعه����م، ام����ا انا فق����د كن����ت متتبع اث����ر، اريد ان 
اتع����رف عل����ى الوج����ه واتق����رى ق�صمات����ه. الي�صت 
)الكتاب����ة : حفل����ة تنكري����ة ؟!( كم����ا يقول ه����و، اذا 
لن����زح القناع عن الوجه وع����ن الروؤيا التي اكتنفها 
اخلري����ف. ذلك هو البي����ت.. رائحة قهوة وجوافة، 

نطرق.. وندخل :_
* تق��ع قص��ص المجموعة الجدي��دة )رؤيا 
والرم��ز  الخي��ال  منطق��ة  ف��ي  خري��ف( 
وتي��ار  الغرائبي��ة  باتخاذه��ا  الش��عري 
وتحق��ق  مس��ارا،  الس��حرية  الواقعي��ة 
لحظة س��ريالية ف��ي قصة )دام��ا، دامي، 
دام��ول( ق��ادة المجموع��ة، لم��اذا هذا 
النزوع الرمزي او التحليق فوق الطبيعي 

والواقعي؟
- مل يع����د غريب����ا وال خارق����ا للمعق����ول ان ن�صل����ك 
اجتاه����ا ال واقعي����ا للو�ص����ول اىل قل����ب الواقع، ان 
الطريق التي ا�صلكها تخرتق اعمق ما يف الواقعية 
من رم����وز او اح����الم. اخلي����ال يف)روؤي����ا خريف( 

حم�صوب بخطوات موزونة، واردت ان
اخ����رج يف ق�ص����ة )دام����ا( اف�ص����ل تقالي����د الق�ص����ة 
العراقي����ة الت����ي اجنزته����ا اق����الم تتطل����ع اىل روؤيا 

م�صتقبلية. )داما( قالدة املجموعة فعال.
* في قصة )حكايات يوس��ف ( شخصيات 
حقيقي��ة، م��ا الح��دود الت��ي ترس��م به��ا 

شخصياتك ؟
- �صخ�صياتي تتمثل امامي يف موكب طويل. انها 
تدخ����ل البناء الذهن����ي للقمة بحقيقته����ا الوجودية 
فتبعث فيا احلياة، كل �صخ�صية تنبثق من حلم بقي 
كامن����ا يف ظالل ذاكرتي، و)حكايات يو�صف( مثال 
على ان جمموعة )روؤيا خريف ( ت�صم ق�ص�صا ذات 

ا�صول واقعية و�صخ�صيات تعي�س بيننا.
الس��رد  نح��و  مي��ل  قصص��ك  ف��ي   *
)ال��ف  م��ن  ذل��ك  االس��تطرادي،اورثت 
متطلب��ات  اح��د  ان��ه  ام   ) وليل��ة  ليل��ة 
التحق��ق الجدي��د، او التركيبية في البنى 

السردية؟
- كل هذا معا، اال�صتط����راد حني يحددين االيجاز، 
والرتكي����ب ح����ني تعج����زين الب�صاط����ة، يف حتقيق 
روؤيا كاملة ملو�صوع ملح على البنية ال�صردية، من 
املمك����ن ترتيب اكر من م�صتوى لبن����اء ق�صة، لكن 
النتيجة �صتبدو معقول����ة ومطابقة للت�صور الكلي 
عن املو�صوع. وهذا يتم بعد تاأمل طويل وح�صاب 

والنهاي����ات،  للبداي����ات  دقي����ق 
ال�ص����رد بح����ث ع����ن املمك����ن من 
الت�ص����ور  ونق�����س  الت�ص����ور 

بن����اء  غ����ره.  باإم����كان 
حتى  م�صتمر  جديل 

انته����اء اآخر فقرة 
الق�ص����ة.  م����ن 
ه����ذا  ارث  مل 

كت����اب،  م����ن 
ا�صتعن����ت  فلق����د 

بج����دل  كتابت����ي  يف 
تغ����ر  وه����ي  احلي����اة 

�صوره����ا وا�صكاله����ا، الواقعي����ة 
واال�صطورية والرمزي����ة، ال�صرد يعني ان 

تتقدم خطوة،"خطوة م����ع ق�صتك، وترتاجع معها 
خط����وة خط����وة. ان ال�صب����ق وااللتح����اق مرحلتان 
اوليت����ان، ام����ا حتق����ق الق�ص����ة فيمث����ل هارم����وين 
العنا�ص����ر املت�ص����ادة وامل�صتوي����ات املختلف����ة وهي 

تتقدم �صوية مثل كتيبة جند مدربة تدريبا جيدا.
* في فصل ه��ن كتاب )الحكاية الجديدة 
( تتكل��م عن تصميم اد غ��ار ألن بو للقمة، 
وف��ي مكان آخ��ر من الكت��اب تتحدث عن 
مداهم��ة االصوات م��ع بش��ائر الرؤيا، اال 
تنقض المداهمة تلك التصميم المس��بق 

للقمة حسب قانون بو؟
- الق�ص����ة بن����اء متكامل م����ن الت�صميم����ات االولية 
والتاأث����رات املتنا�صق����ة، هذا ما يق�ص����ده بو، لكني 
حتدث����ت يف الكت����اب عن �ص����رورة الق�ص����ة خالل 
مراح����ل الكتاب����ة الطويلة، وهي �ص����رورة خا�صة 
بطريقت����ي يف التاألي����ف، كن����ت ارم����ي اىل تق����دمي 
ت�ص����ور خا�����س ع����ن البن����اء املتكام����ل، وغالب����ا ما 
اتو�ص����ل اىل ت�صمي����م نهائي مطاب����ق لت�صور بو. 

الق�صة يف النهاية كيفما ت�صرفت بها او ت�صرفت
التدبي��رات  م��ن  متماس��ك  بن��اء  ب��ك،   *
النظرية العامة والرؤى الش��خصية. ) 5( 
قصص��ك االخي��رة _ كم��ا تقول _ س��ارت 
باتجاه البحث عن الشيء المجهول ضمن 
ما هو مألوف واعتيادي، فالقوة الكامنة 
تول��د مس��ارها  الواقعي��ة  الفك��رة  ف��ي 
الخيال��ي، كما في قصص نمو غول، كيف 

انتقل هذا المفهوم الى قصصك ؟
- الحظ����ت ان ه����ذا املفه����وم يتج�ص����د يف ق�ص�����س 
ا�صب����ق من ق�ص�����س هنمغ����واي وجي����ل الواقعيني 
الكب����ار. لق����د بقي ه����ذا املفه����وم جام����دا يف ق�صتنا 
العراقي����ة والعربي����ة زمن����ا طوي����ال. ومل ي�صتط����ع 
ا�صاتذتنا ال����رواد تطويره، لق����د ذهبت اىل مرحلة 
ا�صب����ق، فوجدت ان منو غول وب����و �صكني يبحثان 
ع����ن ال�صيء الفريد الكام����ن وراء ال�صيء الواقعي. 
وكانا ي�صالن بال�ص����يء الواقعي اىل درجة االتقاد 
ليولدا من����ه �صعاعا خياليا، وغالب����ا ما كانا يفعالن 
ذلك بافكار ب�صيط����ة. املوظف الذي ي�صرق معطفه، 
واملغامر ال�صاب الذي يجد حظه يف ورقة ب�صتوين. 
لك����ن ه����ذه االف����كار تنعطف بن����ا نحو غاي����ات غر 
متوقع����ة، فاذا بامل�ص����ار الواقع����ي ي�صعنا يف نقطة 
ال ع����ودة منها وح����ني نوا�صل امل�صر ك����ر النهايات 
املتوقع����ة، تنفت����ح فج����اأة اأم����ام اب�صارن����ا م�صارات 

غ����ر متوقع����ة، وهك����ذا كلم����ا اوغلن����ا يف الت�صاوؤل 
واالرتي����اب، انفتحت امامنا اب����واب مغلقة، هذا ما 
او�صلن����ي اىل حقيق����ة ان الق�صة تبنى على �صل�صلة 

من االحتماالت والتوقعات والت�صاوؤالت.
* في قصصك خلفيات متعددة، في قصة 
)صحيفة التس��اؤالت ( خلفيات فلسفية، 
وف��ي قص��ة )اطي��اف الغس��ق ( خلفي��ة 
علمي��ة، وف��ي )الحكماء الثاث��ة( خلفية 
تاريخي��ة، كي��ف توج��ه ه��ذه المرجعيات 

لخدمة قصصك ؟
- تتع����دد املرجعي����ات بتعدد املداخ����ل يف كل ق�صة، 
ال اعن����ي باملرجعي����ات هن����ا اقتبا�ص����ات م�صتقة من 
خلفي����ات معرفية متعددة، وامنا هي امتزاج ذهني 
ومو�صوع����ي ب����ني التجرب����ة واخل����ربة واملعرف����ة 
النت����اج ن�س متف����وق عل مرجعيات����ه ذاتها، مبعنى 
انن����ا حني نفكر بكتابة ق�صة م����ن مو�صوع واقعي، 
فعلينا ان ن�صر خطوات ابعد من حدود املو�صوع 
الواقعي����ة، نح����ن ن�ص����ل ع����ادة اىل ج����ذور اخلربة 
خ����ربة  اي����ة  وراء  الكامن����ة  امل�صرتك����ة  االن�صاني����ة 
حم����دودة بزم����ان وم����كان وجترب����ة، به����ذا تتفوق 
الق�صة على خ����ربة كاتبها، وتتجاوزه اىل خربتها 
وه����ي تعمل مبراجعها، اي انه����ا تتعدى زمانه اىل 
زمانها، وهنا يحدث االفرتاق بني الق�صة والواقع 

الذي تكتب حتت ظله.
تبري��را  تج��د  ان  دائم��ا  تح��اول  ان��ك   *
كافي��ا، تبري��را نظريا، لمح��اوالت كتابتك 
القصصي��ة، كيف تق��وم قصصك الجديدة 
بعيدا عن )الس��يرة النظرية ( التي حواها 

كتابك )الحكاية الجديدة (؟
- ال اأب����رر ق�ص�ص����ي ان مل تربر نف�صه����ا بنف�صها كل 
عل����ى حدة، هذا م����ا ا�صميته برهان����ا ق�ص�صيا، اجد 
ان الكاتب يف مرحلة من مراحل ممار�صته الكتابة 
م�ص����وؤول ع����ن تق����ومي ق�ص�ص����ه، اي وعيه����ا ح����ني 
تبل����غ جمموعة يجمعه����ا برهان م�ص����رتك، الحظت 
ان الكتاب����ة الت����ي ال ت�صندها جترب����ة نظرية جيدة 
ه����ي كتابة قد حتي����د عن غاياته����ا اال�صا�صية. يجب 
اال يغي����ب عن البال اجل����واب ال�صايف عل����ى �صوؤال 
الكتاب����ة املل����ح : مل����اذا نكتب ؟ ان حم����اوالت تقومي 
التجرب����ة ت�صكل بحق )�صرة نظرية ( اجدها منوا 
ل�ص����رة الكات����ب الذاتي����ة وال تختل����ف عنه����ا اال يف 
املو�صوع، اما طريقة عر�س احلقائق يف النوعني 

فهي واحدة.
* لق��د وضعت عنوانا فرعي��ا تحت عنوان 

)الحكاي��ة الجديدة ( نقيض��ا لمفهومك 
عن الس��يرة النظرية. كي��ف تجنس هذا 

الكتاب ؟
- اعت���ذر للق���راء ع���ن ف���ذا االلتبا����س يف عنون���ة 
الكت���اب االجنا�صي���ة، اتفق���ت م���ع النا�ص���ر عل���ى 
ت�صني���ف الكت���اب يف بطاق���ة الفهر�ص���ة بانه "نقد 
ادب���ي" فظه���رت ه���ذه الت�صمي���ة حت���ت العن���وان 
الرئي�ص���ي عل���ى الغ���الف، ول���و كان���ت العنون���ة 
مب�صيئت���ي جلن�ص���ت الكت���اب ب�"�ص���رة نظرية "، 
وتربي���ري لذلك كما ا�ص���رت وا�صح، فمو�صوعات 
)احلكاي���ة اجلدي���دة ( خال�صات ون���واجت ثانوية 
وخواطر وتاأم���الت تر�صحت عن كتابة الق�ص�س. 
مبعنى اآخ���ر هي )يوميات مل كتابة ق�ص�س )روؤيا 
خريف (،وهي ال تدخل مدخل النقد االدبي العام، 
لكنها، خرجت لكاتبهاإ كخروج )وجهة النظر( من 
)النظري���ة ( او كانت�ص���اب )ال�ص���رة الذاتية ( اىل 

)احلياة العامة (.
* اال تش��كل الس��ير النظرية اماطة لثام 
أو كش��ف أس��رار مؤلف تداف��ع أنت عن 

مجهوليته ؟
- املوؤل���ف يجه���ل هويت���ه اال�صمي���ة )التعريف���ات 
االولي���ة الت���ي تب���داأ با�صم العل���م ( مقاب���ل تثبيت 
معلومي���ة ثاني���ة، معلومية وجودية تب���داأ بانتاج 

اثر _ ق�صة كانت ام فنا اآخر من فنون الكتابة.
ان الكتاب���ة حماول���ة ال�صق���اط ا�ص���م املوؤلف ليحل 
حمل���ه توقيع من ن���وع اآخر )ح�ص���ب درا�صة جاك 
دري���دا ملوؤلفات جان جينيه ف���اإن هذا املوؤلف يوقع 
موؤلفات���ه با�صم ال�صفة _ زهرة _ بدال من ا�صمه 
ال�صري���ح (. وه���ذا ي�صمل ت�صمي���ات ال�صخ�صيات 
التواقي���ع،  ت�صق���ط  وح���ني  اي�ص���ا.  الق�ص�صي���ة 
كتوقيع الزهرة، ترت�ص���خ جمهولية موؤلف معلوم 
الوج���ود  يف  الدفين���ة  الوجودي���ة  برتقيعات���ه 
اال�صم���ي العاب���ر. ازاء الوجود الكل���ي للكاتب يف 
عمله، هناك انزياح ونفور واختفاء من اي وجود 
حم���دود )مر�صود( بتعريفات �صابقة. اطمح يوما 
اىل كتاب���ة �ص���رة ذاتي���ة ال اجد نف�ص���ي فيها على 
االط���الق، باأي �صف���ة من ال�صفات وب���اأي ا�صم من 
اال�صم���اء، �ص���وى م���ا ار�صمه من وج���وه جمهولة 
واخ���ري معلومة تتبادل م���ع موؤلف ال�صرة حياة 

بحياة وا�صما با�صم او �صفة ب�صفة.
يرت��دي  الواح��د  المؤل��ف  ان  اتقن��ي   *
االقنعة جميعها ليوهم اآلخرين انه اكثر 
من واحد، او ان��ه ليس احدا بالذات، كما 

ورد في فصل )القصاص المجهول (؟
- اأعن���ي بهذا القول نوعا واح���دا من املوؤلفني هو 
)املوؤلف املقنع ( وهو نوع من املوؤلفني املجهولني 
يدف���ن �صفاته اجلوهرية خلف قن���اع من ال�صفات 
ويخ���رتق  التحدي���د  م���ن  يفل���ت  ك���ي  واال�صم���اء 
ن�صو�ص���ه بحري���ة. علين���ا ان نن�صى اي���ة معلومة 
عن موؤلف ي�صاركنا الوجود يف رقعة جغرافية او 
حقيق���ة تاريخية او �صفات فكرية، قبل ان تتحقق 
كله���ا فعال وب�ص���ورة موؤثرة يف عمل���ه. ان مثايل 
يف ذلك د�صتويف�صكي، الذي قراأته باعتباره كاتبا 
رو�صي���ا مرة، وكاتب���ا عراقيا مرة ثاني���ة، وكونيا 
حني يرت���دي اقنعة �صخ�صيات���ه جميعها ويحاور 
النفو����س القلق���ة يف كل م���كان، اي كات���ب مث���ل 
د�صتويف�صك���ي ه���و اكر من واح���د، حني ال يكون 

رو�صيا فقط.
ان  العط��ار( ورد  )ذاك��رة  ف��ي فص��ل   *
عظمة هذا الف��ن )القصة القصيرة ( في 
ان��ه ال يملك مقومات العظم��ة والبقاء، 
كاوراق  عاب��ر  ف��ن  القصي��رة  فالقص��ة 
االشجار التي تجرفها الريح، وكيف تبني 

وجودا كبيرا عل فن عابر؟
- كن���ت بذل���ك ادح����س اوهام���ا ح���ول عظم���ة فن 
الق�ص���ة الق�ص���رة. اردت ان اق���ول ان عظمة هذا 
الف���ن وعبوره وهمي���ان كوهم )الوج���ود الكبر( 
و)الوج���ود ال�صغ���ر ( انن���ا ال نبني وج���ودا عل 
اأبني���ة تو�ص���ف بانها ق�ص���رة او طويلة، او نقر 
عظم���ة وجود عل���ى ا�صا�س )العب���ور( او )الثبات 

(. ان الوج���ود العاب���ر كالثاب���ت كالهم���ا يخط���ف 
كلحظ���ة حل���م، ال بالقيا����س الزم���اين الثاب���ت، او 
القيا����س امل���كاين املح���دود، والق�ص���ة الق�ص���رة 
ف���ن )عاب���ر( او )عظيم ( قيا�صا ب�ص���ورة جمازية، 
ب���اأوراق �صج���ر جترفه���ا الري���ح. ما يبق���ى من فن 
الق�ص���ة الق�صرة اثره اخلاط���ف، الروؤيا الكونية 
)الك���ربى( او )ال�صغ���رى(» مازل���ت اجه���ل قيم���ة 
احلج���وم وال�صف���ات قيا�ص���ا باالثر االك���رب الذي 
يخلفه �صقوط ني���زك يف ظلمات الكون او ظلمات 
العق���ل. بذل���ك اردت ان اثب���ت ان الن�صخة الكربى 
لب�صرياث���ا مطابقة متاما للن�صخ���ة ال�صغري منها 
يف ق�ص���ة )اأطي���اف الغ�صق ( وان الظه���ور م�صاو 

لالختفاء بالن�صبة لكائناتها..
* هن��اك م��ن يش��ير ال��ى تأثي��ر كالفينو 
ف��ي )بصرياث��ا( الت��ي ك��ررت بناءها في 

قصصك.
- بن���اء كالفين���و يف )م���دن مرئي���ة ( بن���اء روائي 
م�صتق���ل وخا����س جدا، ال اجد ل���ه نظرا يف روؤى 
مدين���ة )ب�صرياث���ا(. انبثق���ت ب�صرياثا م���ن روؤيا 

هيرتوتوبي���ة )قب���ل ان اع���ر ع���ل ت�صميته���ا هذه 
عن���د فو ك���و( وكنت عن�ص���را م�ص���اركا يف بنائها، 
كان  ال���ذي  كالفين���و،  مل���دن  املعاك����س  باالجت���اه 
)ي�صاهد ( مدن���ه وال ي�صنعها، ي�صف غرا بتها وال 
يعي����س فيه���ا. ب�صرياثا مدينة مرئي���ة، وهي جزء 
م���ن �ص���رة موؤل���ف عال���ق يف روؤياها، ل���ذا يتكرر 

�صنعها باأبنية خمتلفة.
* يشاركك في اتجاهك القصصي الجديد 
كتاب أمثال محمود جزاري وجليل القيي 
ولطفي��ة الدليمي وجه��اد مجيد ونعيم 
عبدمهله��ل ومحس��ن الخفاج��ي، كيف 
تمي��ز قصصك بي��ن ه��ؤالء، او بين كتاب 

الموجة الشابة الجديدة من الكتاب ؟
- اأج���د اأن كل موؤل���ف م���ن ه���وؤالء املوؤلف���ني الذين 
ذكرته���م كان له مدخله اخلا�س اىل عامله وروؤياه، 
م���ع ´ذل���ك مازال���ت املوجة تق���رع ج���دران القلعة 
ال�صامت���ة بق���وة، و�صيم���ر وقت طوي���ل على هذه 
املحاوالت كي تت�صح االأ�صداء وتقرتب اال�صوات 
م���ن اجلدار ال�صاه���ق لقلعة الروؤي���ا اجلديدة. من 
املوؤ�ص���ف اننا فقدن���ا جند اري يف بداي���ة الرحلة. 
لكنن���ي اأثق بقوة يف املوجة اجلديدة من الكتاب، 
واح���رتم جه���ود جيل الكت���اب ال���ذي انت�صب اليه 

باجتاهاته االبداعية كافة.
* ح��ددت أربع مج��رات تأثير ف��ي القصة 
الوع��ي  وتي��ار  الواقعي��ة   : العراقي��ة 
اال  الس��حرية.  والواقعي��ة  والش��يئية 
ترى قصص��ا منجزة خارج ه��ذه المجرات 

االربع؟
- اأ�ص���رت اىل اأق���وى التاأث���رات. وميك���ن ا�صافة 
املج���رة الوجودي���ة، وال�صردية العربي���ة القدمية 
الت���ي ا�صتق���ت منه���ا ق�ص����س كث���رة يف االآون���ة 
االخ���رة. اما املج���رة اخليالية العلمي���ة فما يزال 
تاأثره���ا �صعيف���ا يف ق�ص�صن���ا، والبد م���ن ف�صل 
تاأثره���ا ع���ن تاأثر اخلي���ال الفانت���ازي املح�س. 
الق�ص���ة  يف  التاأث���رات  ه���ذه  متيي���ز  ان  اعتق���د 
العراقي���ة يعك����س غناها وتن���وع التي���ارات التي 
الت���ي  املو�صوع���ات  وغ���زارة  ا�صكاله���ا  ج���ددت 
العربي���ة  ال�صردي���ات  ب���ني  وفعاليته���ا  حركته���ا، 

املعا�ص���رة. لق���د اأ�ص���رت اىل هذه التاأث���رات على 
اأنه���ا عوام���ل قوي���ة يف جتديد اال�ص���كال والروؤى 
و�صيغ تفاعل ومقاب�صة ايجابية، لذا مل اجد ق�صة 
عربي���ة واحدة تعمل خارج تاأث���ر جمرة من هذه 

املجرات.
ف��ي  بورخ��س  م��ن  اس��تفدت  أظن��ك   *
)الحكم��اء الثاث��ة( وكذل��ك ف��ي )رؤيا 
البرج ( في طبقاته ومتاهته تحت االرض. 
ان قس��مي البرج وانعكاس��ه في األرض 
يعتم��د عل��ى فكرة التناس��خ الت��ي اغرم 
بها هذا الكاتب الاتيني. كما يوجد ثمة 
مقترب في قما )حكايات يوس��ف ( من 
)مكتبة بابل ( لبورفس، وهو يحكي عن 
مؤلفي��ن وكب ايضا – كي��ف تحدد قيمة 

هذه التأثيرات؟
كانتا   ) ال���ربج  ( و)روؤي���ا  الثالث���ة  – )احلكم���اء 
اخلط���وة االأوىل يف وعي جتربت���ي اجلديدة. مل 
يك���ن بورخ����س وح���ده م���ن �صاعدين عل���ى كم�س 
تداب���ر ه���ذه التجرب���ة. كان هناك غوغ���ول وبو 
�صك���ني، واد غ���ار الن بو، بالدرج���ة االأوىل، يليهم 
يف االهمي���ة ماركي���ز وراي ب���را دب���ري وكت���اب 
مع���ا اىل  ا�ص���اروا  ه���وؤالء  العلم���ي. كل  اخلي���ال 
الينابيع القدمية، ينابيع الفكر العربي اال�صالمي 
واال�صط���وري العراق���ي، ك���ي ا�صتقي منه���ا لبناء 
�صكل جدي���د وروؤيا ا�صا�صية، يف اطار فن ر�صخت 
ه���وؤالء اال�صات���ذة.  قواع���ده املحكم���ة ن�صو����س 
اكرر ما قلت���ه يف حوار �صابق ب���اأن تاريخ الق�صة 
الق�ص���رة ه���و تاري���خ افراد ح���ازوا عل���ى مرتبة 
اال�صتاذي���ة، وال يحرجني اب���دا ان تذكر ق�ص�صي 
مع ن�صو�صهم بنبا اىل جنب، بل ان ذلك ي�صعدين 
حق���ا، فاالنتماء ال حقل ه���وؤالء اال�صاتذة هو حلم 
كل كات���ب معا�ص���ر. ب���ت اعتقد اكر م���ن زي قبل 
ان ق�ص���ة ما البد ان تنج���ز يف ظالل مناخ ق�ص�س 
اأخ���رى، وان وجود الكاتب يف نط���اق التاأثرات 
املت�ص���ادة ي�صاع���ده عل���ى مو�صع���ة ن�صو�صه بني 
اال�ص���وات التي كفم جو االجن���از. انني ا�صتطيع 
الي���وم اأن اأ�ص���ع ن�صو�ص���ي مبناأى ع���ن تاأثرات 
بور ن����س وغره م���ن الكتاب، النه���ا ت�صتطيع ان 
متي���ز م�صادرها بو�ص���وح، وهي م�ص���ادر ت�صبق 
م�ص���ادر اكاأب الذين ذكرته���م. ال توجد مكتبة يف 
)حكاي���ات يو�ص���ف (. املكتب���ة موج���ودة يف ق�صة 
)�صحيف���ة الت�صاوؤالت ( وهي تلعب دورا حتفيزيا 
فيه. اما املكتب���ة يف ق�صة بورخ�س )مكتبة بابل ( 
فه���ي بناء فل�صفي ا�صا�ص���ي اراد بها مماثلة الكون 
ل�صكل مكتب���ة دائرية ن�صدت الكت���ب فيها بطريقة 
مق�ص���ودة. الق�ص����س التي تعتمد نظ���ام املكتبات 
يف حتفي���ز ال�صرد كن���رة، وال يعني وجود مكتبة 
يف احداه���ا اقتبا�صا لنظ���ام ق�ص���ة بورخ�س. لقد 
ذكرت يف ف�صل )براه���ني ب�صيطة ( ان املخطوطة 
وال�صف���ر واملتاهة بوؤر �صردي���ة متكررة، وانها من 
املو�صوع���ات اخلال���دة الت���ي �صتوج���ه اعماال اىل 

براهينها ال�صائبة على حقائق الفكر والوجود.
* انتقلت م��ن )المملكة الس��وداء( الى 
)رؤيا خريف(، م��ن الذاكرة الجمعية الى 
الذاك��رة التأويلي��ة، كي��ف تبره��ن على 

ذلك ؟
- انتق���ال ا�صا�صي. من ال�ص���وت اىل ال�صدى، من 
اال�صم اىل الهوية، من املاأثور اىل االثر، ما يتبقى 
ا�ص���ارات مت�صادم���ة حت���ت ال�صط���ح، يف العم���ق 
املكن���ون للروؤيا. لقد انتقلت من الق�صة ال الروؤيا، 
وهن���ا و�صل���ت اىل )احل���د النهائي( ال���ذي عربت 
ان���ت عنه يف اأحدى ق�صائدك، اقول )و�صلت ( عل 
�صبي���ل االفرتا�س، فاأنا اأبحث، وق���د اأقول اأحيانا 
)اأجد(. ومل اقل ق���ط اين )وجدت ( ما هو نهائي. 
ال ا�صتطي���ع اأن اأبرهن على حد نهائي. ال ا�صتطيع 
ان ابره���ن عل���ى كل �ص���يء. الق�ص����س )تربه���ن 
( باملعن���ى ال���ذي نق���ول في���ه انه���ا )تعم���ل ( عل���ى 
الربه���ان. ال �صيء نهائي يف عم���ل ال�صرد، بالرغم 

من انه مي�صك بغاياته جيدا.
عن: مجلة نزوى

محمد خضير
من القصة الى الرؤيا حوار مع

بعد )اململكة السوداء 

1972( مجموعته القصصية 

االوىل التي شكلت اضافة 

مهمة للرسد العريب 

الحديث، كان الكاتب 

يبحث عن معامل مدينته 

يف محاولة الكتشافها 

ورسم صورة تفصيلية 

عنها، وهو املحور الذي 

استندت عليه مجموعته 

الثانية )يف درجة 45 

مئوي 1978( لقد قاده 

هذا اىل اكتشاف املدينة 

يف )برصياثا 1993( 

كتابه الثالث الذي شكل 

خلفية، واقعية لقصصه 

مبوضوعاتها ومضامينها 

واحداثها اىل برصياثا 

قادتني قدماي، القابل 

مواطنها االبدي والرشيف 

محمد خضري.

ان الوجود العابر كالثابت 

كالهام يخطف كلحظة حلم، 

ال بالقياس الزماين الثابت، 

او القياس املكاين املحدود، 

والقصة القصرية فن )عابر( او 

)عظيم ( قياسا بصورة مجازية، 

بأوراق شجر تجرفها الريح. ما 

يبقى من فن القصة القصرية اثره 

الخاطف، الرؤيا الكونية )الكربى( 

او )الصغرى(..

�شاعر راحل
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ه���ذا االنقذاف وتقاط���ع امل�صائر، غالب���ا ما يتم 
باأج���ل القطيع���ة م���ع الراه���ن. الراه���ن ال���ذي 
اأح���ال امل���كان اىل عالم���ات رعب، ثم���ة احلرب 
تغ����س  ذاته���ا  فاملدين���ة   " نتائجه���ا:  وثم���ة 
باحل�ص���ود الواف���دة اليه���ا م���ن امل���دن االأخرى، 
جنودا و�صحفي���ني ومرا�صلني ورجاال يقتفون 
اأث���ار اأبنائه���م املتوجه���ني اىل اجلبه���ة امتالأت 
به���م ال�ص���وارع وال�صاح���ات والفن���ادق وخيام 

الطري���ق. ب���ل اإن ه���ذه القطيع���ة م���ع الراه���ن 
االأف���كار  عل���ى  كلع���ب  املاه���رة  واالنتق���االت 
وال�صور والت�صخي����س الواقعي – التاريخي، 
ي�صع���ه حمم���د خ�ص���ر يف �صب���ه متهي���د �صبق 
كتاب���ه "روؤيا خريف ". ال�صادر ع���ن دار اأزمنة 
– عمان 1995وبدعم من  – اليا����س  فرك���وح 
موؤ�ص�ص���ة عبداحلمي���د �صوم���ان فيق���ول: "وهل 
م���ن مو�ص���وع، كاحل���رب، يتقدم باملح���ال على 
املمك���ن وي�صوغ ال�صطوح الرمزي ماال للحقيقة 
املقي���دة، وي�صب���ق املطلق املجرد في���ه امللمو�س 
املق���رب ؟ اأو لي�ص���ت الفواج���ع جه���ة للفرادي�س 
؟ فامل���دن املحا�ص���رة تلف���ظ اأهله���ا وتزحف اىل 
ال�صح���راء، وت�صتج���ر بزمانه���ا وترح���ل اىل 
مبتداأه���ا، والكتابة تنحرف عن �صكتها وتطارد 
ا�صاراتها معناه���ا، واملخيلة منك�صرة. واملوؤلف 

طريد، وحيد، حما�صر، حران، غريب.".
الق�ص����س هن���ا يف جمموع���ة "روؤي���ا خريف " 
تتح���دث ع���ن الوقائ���ع بو�صفه���ا روؤى. هن���اك 
دائم���ا روؤى، ال اأحداث، ومن هذه الروؤى ميكن 
للكات���ب اأن يعي���د ت�صكيل مدياته كم���ا يريد من 
دون اأن يقط���ع عنه���ا حمموالته���ا وا�صاراته���ا 
الواقعي���ة فتب���دو وكاأنه���ا تخف���ق بجن���ان الفن 
وترحل اىل اآفاقه اخلالقة، يف الوقت ذاته فهي 
تاأخذ من الواقع بوؤرا ت�صغل تلك الروؤى وتدفع 
به���ا. ال�صخو����س واالأفكار والن�صي���ج كله يبدو 
يف الق�ص����س وكاأن���ه يطلع م���ن )ميثولوجيات 
( امل���كان، ث���م مت�ص���ي احلكاي���ة وب���كل ازمانها 
اىل منطق���ة متخيلة، منطق���ة تعيد بناء ما تهدم 
وحتيل واقعها املدم���ى واملت�صظي اىل نوع من 
املاأث���ورات التي البد من اإقام���ة عالمات لها يف 
املدينة، اأب���راج، عمارات، �ص���كل جديد للمدينة 
ومن خاللها ميكن قراءة تاريخ الوقائع املرعبة 
التي جت�صدت على اأر�صها. الكاتب هنا م�صكون 
بيقني املكان وحتول���ه اىل نقطة ارتكاز جديدة 

للمعرف���ة، للمعامل:حل�صاري���ة، للحكم���ة، بل ان 
املعامل املتغرة دائما يختارها وهي تطابق ذلك 
اليقني. يق���ني خروج املكان م���ن �صظفه وبوؤ�س 
البن���اء  يف  الطبيع���ي  االن���دراج  اىل  عالمات���ه 
وتق���ومي االأثر وا�صالح ما تهدم. حممد خ�صر 
يحيل، الرم���وز التاريخي واالأحداث املا�صوية 
اىل عالم���ات ذهني���ة وب�صالمة جنده���ا تتالقى 
م���ع اإ�ص���ارات واقعي���ة حتول���ت ه���ي اأي�صا اىل 
عالمات ذهنية، وبطريقة الر�صم املتاأين جندها 
تتحل���ق يف معطى جديد، وكاأن���ه ير�صم للمكان 
"اأتراحا�صي����س،  ال�صخ�صي���ة،  ميثولوجي���اا 
�صنخاريب، اجلاحظ، بديع الزمان، احلريري، 
بدر �صاكر ال�صي���اب، جيكور، �صاحة اأم الربوم، 
جندي جريح و�صاعر يف احلرب، حانة الوردة 
البي�ص���اء"، ثم فندق "احلكماء الثالثة «، املكان 
الذي جن���ده وقد اأ�صب���ح ملتق���ى للم�صائر هذا 
واالأ�صخا�س الذين ينقذفون اىل املكان لتفح�س 
عالمات���ه املتناثرة، وي�صب���ح باالمكان التعرف 
على عب���ارة روؤيا )�صم����س (: د،لت�صرق �صم�صي 
عل���ى اأر�س اجلنوب وليمت���ا قو�س قزحي على 
البح���ر بوابة تع���رب منه �صفن الع���امل ". اأو تلك 
العب���ارة التي يقولها )�صن ( املنر والتي تكثف 
عرب اختيار الكات���ب لها، فكرة توقه للعبور من 
الراه���ن �ص���وب اأوقات اأق���ل رعب���ا واحتماالت 
للتط���ور الطبيعي وزي���ادة الفاعلية االن�صانية: 
" لينق�ص���ع الغب���ار، وليتوقف املط���ر الدموي، 
ولتتدف���ق ال�صي���ول الغزي���رة فتغ�ص���ل االأر����س 
م���ن الدم���اء واجلثث وجت���رف بقاي���ا االأ�صلحة 
املحطمة. وليظه���ر ال�صهل االأخ�ص���ر ي�صقه نهر 

احلياة جاريا اىل البحر البعيد".
هذه االإ�ص���ارات عن قوة الن�صيج يف واحدة من 
ق�ص����س حمم���د خ�ص���ر، تاأخذن���ا اىل نوع من 
الت�صكل املعريف العميق الذي ي�صبه الكاتب يف 
ق�ص�ص���ه. اإنه ياأخذنا اىل نوع من املكابدة التي 

لوالها ما جاءت فكرته يف الق�صة بهذه الدرجة 
من االقناع، فه���و برباعة ودقة علمية ير�صم لنا 
برجا يف ق�ص���ة " روؤيا الربج "، هو حاذق فيها 
كمهند����س جم���دد، ول���وال براعت���ه يف البناء ملا 
كاأن مقنع���ا يف ر�ص���م تلك املتاه���ات التي ينتظم 
فيه���ا ال���ربج كروؤيا واأ�ص���رار. كذل���ك احلال يف 
ق�صت���ه "حكايات يو�صف " املبني���ة على جوهر 
اإن�صاين ب�صيط يبدو م�صعا و�صط تلك الدهاليز 
واالأ�ص���رار الت���ي يحتويها مبن���ى جديد ت�صكل: 

." احلرب  بعد  املدينة،  بناء  اعدنا  "عندما 
بينم���ا يف ق�صة »دام���ا، دامي، داع���و« جند تلك 
القدرة عل���ى حتويل اللعبة ال�صائعة اىل تراتب 
ذهني وفكري وقراءة عميق���ة لت�صادم االأفكار. 
اإنها ق�صة تقوم على فكرة البناء الرتكيبي فيما 
هذا البناء ال ي�صب يف خدمة ال�صكل ح�صب، بل 
يف ح�صن وقع املنت احلكائي لها. وهذه تتطلب 
معرفة بقوان���ني اللعبة وج���اءت هنا مزدوجة، 
اللعبة احلقيقية ولعبة الكتابة اأي�صا التي ترق 
لغتها هنا عند حممد خ�صر، حتى عندما يذهب 
اىل و�صف تف�صيلي كهذا: »لعبة الداما، �صيدي، 
لعب���ة االأعمار الق�صرة، �صاأبرهن اأمامك امتداد 
امل�صاف���ة يف حدود الرقعة، وكي���ف اأن م�صرنا 
ال ي�ص���اوي م�صعان���ا، واأن ازمانن���ا اأط���ول م���ن 
اأعمارنا، انتظر كالن���ا هذا اللقاء ليخترب �صدق 
برهانه ويقارع البهتان، اإن كنت م�صتعدا ف�صع 
كلمت���ك يف مربع���ات االفتتاح ك���ي اأ�صمع قرقعة 

اأحجارك ".
ومثلم���ا اأ�صرنا اىل قدرة الت�ص���كل الفائقة للمعا 
رف واالأفكار يف ق�ص����س حممد خ�صر املنوه 
عنه���ا، جنده���ا م���رة اأخ���رى تتكث���ف يف ق�ص���ة 
"اأطي���اف الغ�صق ". فه���و هنا يحدثنا بو�صف 
الع���ارف واملدقق ملفاهيم الفيزي���اء احلديثة ~ 
الب�صريات بخا�صة – كذلك براجميات وتقنيات 
احلا�صب���ات وقدرته���ا عل���ى اخت���زال املعل���وات 

وتنظيمه���ا. فهو ياأخذن���ا اىل مزاوجة بني هذا 
العامل التقني – اإذ يتحق���ق وؤ �صدينته املتخيلة 
– وب���ني ع���وامل )فطري���ة ( تتمث���ل يف وجود 
احلفيد الرابع للنح���ات الفطري العراقي منعم 
ف���رات !، وين�صغل ه���ذا احلفيد مبهم���ة ت�صكيل 
اأطياف الف�صق عرب املعاونة التقنية يف جت�صيد 
رمز ح���ي وموؤثر للمدين���ة يقام عل���ى اأطرافها. 
يف م���نت الن����س الق�ص�ص���ي جند ك�صف���ا لواحد 
م���ن املع���امل العراقية الفيا�ص���ة، اإذ نقراأ هنا يف 
روح وخي���االت و�صرة منع���م فرات، ونقراأ يف 
ميثولوجي���ا وقته ال���ذي انف�صل عنه ليعرب عنه 
مبا عن���ده من روح. خروج املدين���ة من رعبها. 
�صيم���ة تكتمل مع ت���وايل الن�صو�س، ففي ق�صة 
اآخر الكت���اب نقراأ: "اكتمل بن���اء املدينة، وحق 
لها اأن ترتبط با�صم تعرف به بني املدن املحيطة 
الت���ي تفتت وحالت ،JI خر ائب وتالل واأعمدة 
مائل���ة ". وم���ع هذا البن���اء ثمة املرق���اب، مثلما 
ورد ال���ربج، ثم���ة طاب���ق املرقاب مث���ل مفاتيح 
احلا�ص���وب يف ق�صة اأخرى ثمة ال�صا�صة. وهذا 
كل���ه ت���وق اىل م�صتقب���ل �صياأت���ي، ولك���ن لي�س 
ع���ن طريقة بديهي���ة التطل���ع الب�صي���ط، بل ثمة 
ت�صاوؤالت فيه���ا من تالقح االأفكار وت�صادمها ما 
يقلق البديهية ويجعلها اأ�صبه بلغز ذهني وممر 
اىل اكت�ص���اف املعرف���ة وهذه تتجم���ع يف كتاب 
فري���د حمل عنوان )كتاب الت�صاوؤالت ( ويحفظ 
يف )دار املحفوظات ( الذي يعمل فيه الراوي.

"ق�ص�س هذا الكتاب، مت�صامنة، روؤيا واحدة، 
متكافل���ة يف الرباه���ني الت���ي جتليه���ا. متكافئة 
يف النتائ���ج ومل تكن لتب���دو كذلك حني ن�صرتها 
متفرق���ة. اإذ اأخذته���ا الظنون على انه���ا اأقبا�س 
م�صتت���ة، ترت�صع من منابع بعي���دة وهاهي ذي 
جتتحه وترتا�س. تعر�صها الرباهني املتكافلة، 
روؤي���ا تتغ���ذى م���ن مرا�ص���ع مو�ص���وع واح���د، 
موطنه )ب�صرياثا( وزمانه زمانها، زمان حربها 

و�صالمها".
ثانيا "احلكاية اجلديدة "

جم���اور   جم���رى  يف  تن�ص���اب  نظري���ة  �ص���رة 
الق�ص�س.

يف العن���وان الثانوي الذي و�صعه النا�صر على 
غ���الف كتاب حممد خ�ص���ر "احلكاية اجلديدة 
فقد  النق���د  الكت���اب اىل  "، مت ترحي���ل جن����س 
و�صعت عب���ارة – نقد اأدب���ي – بينما هو لي�س 
كذلك متاما، فالكت���اب هو جمموعة حما�صرات 
�صب���ق ملحم���د خ�ص���ر اأن قدمه���ا جلمه���ور م���ن 
االأدب���اء والطلب���ة، اأنها حما�ص���رات متت اإعادة 
�صياغتها يف الكتاب لتغدو مقاالت: "وما زالت 
ه���ذه املقاالت حتتف���ظ بذلك الطاب���ع التجريبي 
املنف���رد، فل���م تدخ���ل يف ح�ص���اب النق���د االأدبي 
ومنهجيت���ه، وال يف مداخ���ل النظري���ة االأدبي���ة 
وم�صادرها، اال مب���ا �صمح املدخل امل�صرتك بني 

التجربة اخلا�صة واملبداأ  العام".
ه���ي جمموع���ة م���ن النتائ���ج ال�صخ�صي���ة التي 
تو�ص���ل اليه���ا الكات���ب يف بح���ث مط���ول حول 
احلكاي���ة، اأ�صرارها تفا�صيله���ا عنا�صر تكونها 
وكذل���ك تاأريخيته���ا ووظيفتها اأي�ص���ا. ومن ثم 
فهي براه���ني ب�صيطة يف ا�ص���كال الق�س يحدو 
الكاتب االأمل يف تثبيتها مثلما فعل من قبل اأالن 
روب غرييه يف )نحو رواية جديدة (، ومي�صيل 
بوت���ور يف )بح���رث يف الرواي���ة اجلدي���دة (، 

واأمربتواإيكو يف )العمل املفتوح(.
الكتاب ت�صمن عدة ف�صول تت�صمن روؤى الكاتب 
يف احلكاي���ة ومقرتباتها يف الن�س الق�ص�صي، 
واأغلبها كانت تتمحور حول �صوؤال ن�صط وذكي 
وجوه���ري: "اأي دافع هائ���ل خلف اأو اأمام هذه 
الرحل���ة الطويلة ؟ مل���اذا هذا االنت���زاع الرمزي  
والتحلي���ق فوق الطبيعي، وفوق الواقعي على 

عامل الب�صر؟
ما من اإجابة كاملة ما دامت الرحلة م�صتمرة."

تك�صب الق�صة العربية الق�صرة بنتاج القا�س العراقي 
حمم����د خ�صر خربة ف����ذة وروؤية خمتلف����ة تتكون بفعل 
فهم����ه اخلا�����س للخل����ق الق�ص�ص����ي والكتاب����ة ال�صردية 
وثقافته املتنوعة ومتثله ملوؤثرات جيله واإعادة متثيلها 

فنيا.
واإذا كان حمم����د خ�ص����ر يحدثن����ا عن ''قري����ة احلّكائني'' 
باأ�صمائه����ا املتغرة، فاأنه ي�صّبه ذاك����رة الق�صا�س بدكان 
عط����ار تختلط فيها روائح االأع�صاب والبذور والزيوت، 
وم����رة ثالثة يجد يف مهنة ''كات����ب العرائ�س'' املطل على 
�ص����كاوى النا�س وهمومهم من حاف����ة من�صدته والذي ال 
يك�صب �صيئا من الق�صية التي يعر�صها حمررا اأو كاتبا، 
النموذج املث����ايل لق�صا�س اخلم�صين����ات ذلك هو حممد 
خ�ص����ر: جام����ع احلكاي����ات، العّط����ار، كات����ب العرائ�س 
وهو يف حمرتفه الق�ص�صي، منكّب على اأوراقه لي�صجل 
ما حفظت عيناه من م�صاهد وهو يجوب �صوارع مدينة 
''الب�ص����رة'' جنوب العراق حيث ول����د يف يوم ما من عام 
1942م، ومل يفارقها اإال مرات معدودة اإىل بغداد، واىل 
مدينة اأو اثنتني داخل العراق للعمل، اأو حل�صور ندوة، 

وبذا ا�صتحق لقب مواطن ''ب�صرياثا'' االأبدي.
حني ت����رى حمم����د خ�ص����ر بقامت����ه الق�ص����رة وج�صده 
ال�صام����ر ووجهه اجلنوب����ي الب�صو�س امل�ص����وب ب�صمرة 
خفيف����ة، �صتظنه ذلك املعلم الذي يعطي درو�صا يف اللغة 
االإجنليزي����ة الت����ي تعلمها ذاتيا، وامل�ص����رف طوعيًا على 
حديق����ة املدر�ص����ة الريفية عل����ى اأطراف مدين����ة الب�صرة 
لك����ن ظن����ك ذل����ك �صيخي����ب ح����ني ت�صتم����ع اإىل تعليقات����ه 
ب�صوته املنخف�س اخلجول ح����ول قراءاته وم�صاهداته 
التي متثل �صبك����ة هائلة وخليطًا من ال����رتاث والفل�صفة 

والرواية ونظرية االأدب وحتى العلوم الطبيعية.
لق����د كان حمم����د خ�ص����ر يهيئ نف�ص����ه ليغدو عامِل����ًا، لكن 
الق�ص����ة الق�صرة الت����ي ع�صقها اإىل ح����د االقت�صارعليها 
دون �صواه����ا م����ن فن����ون االأدب واأنواع����ه غ����رت م�صار 
اآث����ار يف بن����اء  حيات����ه، واإن ظل����ت لدرا�صت����ه العلمي����ة 
متاهات����ه الق�ص�صي����ة االأخ����رة ال �صيم����ا ''روؤي����ا ال����ربج'' 
و ''�صحيف����ة الت�ص����اوؤالت'' وكذل����ك يف دفاع����ه النظ����ري 
ع����ن التاأث����ر والتاأثر ع����رب ما اأ�صم����اه ''جم����ّرات التاأثر'' 
وتدرجاته����ا ومنازلها ودوائرها ماع����ده بع�س متابعيه 
اإعادة اإنتاج لراأي بورخي�س حول العمل االأدبي واإمكان 

روايت����ه باأل�صنة عدي����دة كما فعل بورخي�����س نف�صه حني 
اأعاد �صرد حكايات من األف ليلة وليلة وبع�س املاأثورات 

ال�صائعة.
لك����ن ه����ذا الراأي ال����ذي دافع عنه حممد خ�ص����ر دون اأن 
يرتف����ع عن احرتام بورخي�����س والتاأثر ب����ه واال�صتمداد 
الروؤي����وي واالأ�صلوب����ي منه، يتف����ق والروؤي����ة اخلا�صة 
ملحم����د خ�ص����ر التي ت����رى يف ال�ص����رد الق�ص�ص����ي مهمة 
�صهودي����ة ال يغ�س منها احلك����ي امل�صتعار من مرجعيات 

متنوعة.
هن����ا نح����ن اإزاء ذاك����رة حملية تكوك����ب املوق����ع القريب 
وتعلي����ه بعد اإ�صفاء ال�صعرية عليه وجعله مكانا خا�صًا، 
ب�صرياث����ا هنا ب�صرة حممد خ�ص����ر وحده واأي تطابق 
م����ع جغرافيته����ا احلقيقي����ة ما ه����و اإال منا�صب����ة للتعايل 
اخلي����ايل واخلل����ق وه����ذا وا�ص����ح حت����ى يف ا�صرتجاع 
تاري����خ االأمكن����ة واالأ�صي����اء اخلا�صة بالب�ص����رة: القطار 
- ال�صينم����ا - املين����اء- النخيل- ال�صي����د- االأ�صواق...- 
فه����ي يف ا�صرتجاع����ات حمم����د خ�ص����ر لي�ص����ت �صواهد 
طوبغرافية للمدين����ة ككيان متعني، ب����ل كاأ�صياء تكونها 
الذاكرة والوعي بها- اأعني باالأ�صياء ذاتها كما اكت�صفها 
وع����ي حمم����د خ�ص����ر واإدراك����ه و�صع����وره واإح�صا�ص����ه 

وعاطفته-.
يف مقدمة كتاب����ه ''ب�صرياثا''-وعنوانه اجلانبي''�صورة 
مدين����ة'' ال����ذي ي����دل على خ�صو�صي����ة ما ير�صم����ه لها من 
اأبع����اد فه����ي ''�ص����ورة'' ال �صج����ل اأو وثيق����ة، يقول حممد 
خ�ص����ر: فهذه املدين����ة ال تاريخ له����ا واإن �صربلها الزمن 
ب����رداء احلادثات، تبداأ تاريخها اأن����ى ت�صاء، حني ت�صتل 
م����ن ردائها خيطا حت����وك منه حادثة اأو رواي����ة، لذا فاإن 
تاريخها مل يبداأ بعد، ال اأ�صتطيع اأن اأت�صور يف ب�صرياثا 
قّواال بال منرب، اأو مواطنا بال نول، املنرب والنول �صعار 

هذه املدينة ال�صّري.
بذلك يكون حممد خ�صر قد قام بن�صاط ظاهراتي خالل 

اال�صرتجاع والكتابة.
ه����ذه يف ظني هي ال�صفاعة اجلمالي����ة واملعرفية املمكنة 
الخرتاعات حممد خ�ص����ر وخملوقاته وهي التي تربر 
كذل����ك الت�صاقه الرحمي بها، فه����و ''يخ�صى'' اأن يغادرها، 
متام����ا كم����ا كان يح�ص����ل لل�صي����اب حني يغ����ادر جيكور، 

فرى ''املدينة'' قا�صية خميفة.

محمد خضير يبني قرية 
للحّكائين في بصرياثا عبر كتابين..

محمد خضير يخرج من
عزلته الذهبية

يختار محمد خضري طريقة 

أخرى يف اصدار كتابا. بل تكاد 

تختلف عن التي يفضلها. فهو 

يبعث باشاراته االتصالية – 

كتابه – من مكان يبدو قصيا 

يف ابتعاده عنه. هو الذي عرف 

عنه مثابرته وتأكيده عىل فكرة 

)املواطن االبدي(. وحرصه 

عىل االنتظام يف حياة مكانه 

)البرصة ( دافعا بفكرة االنتامء 

املكاين من مالحظات واقعية اىل 

أخرى أسطورية نجدها حتى يف 

التسمية فتنسحب املبرصة لتصبه 

»برصياثا". مكان ومصائر وعوامل 

تنقذف من املايض اىل الراهن 

ومن املايض أحيانا اىل املستقبل.

علي عبداألمير

د.حاتم الصَكر



يكت���ب ه���ذا الرج���ل املدع���و حمم���د خ�ص���ر بقل���ب 
خمط���وف، واإذ اأق���ول الرجل لك���ي ال اأخت�صره اإيل 
كاتب، ح�ص���ب، اأما انخطاف���ه، اأو اختطافه، فرجع 
اإيل تل���ك احل���ال التي "ميرق" فيه���ا وعربها ومنها 
واإليه���ا اإيل خملوقات���ه البعيدة، املوغل���ة يف البعد، 
حت���ي كاأن )الرجل( يلتق���ط �صورًا مبه���ارة حوذي 
ب�ص���راوي يرك�س خلف عربته بخف���ة ح�صان �صبع 

وفتي لكن حزين مثل ح�صان ت�صيخوف.
يلتق���ط حممد خ�صر �صور الوج���وه يف حدائقها/ 
احلدائ���ق ليحيله���ا اإيل حدائقها/ احلقائ���ق.. علي 
اأن حقائ���ق الكاتب املاهر ه���ي يف جملة خمرتعاته 
ال�صخ�صي���ة التي يخرتعها من ع���دم فال �صكل لها اأو 
حيثي���ات غر م���ا يوؤ�ص�صه هو من اأوه���ام حقيقية.. 

وذلكم هو االإبداع = االخرتاع.
ال�صخو����س وال�صخ�صي���ات )التمييز بينه���ا يتعلق 
بطبيع���ة اخلي���ال وعالقت���ه بالواقع( "مت���رق" هي 
االأخري يف م�صمار الكتابة وقد و�صعت اإيل جوار 
بع�صه���ا بع�ص���ًا يف ن�صي���ج اللعب واللع���ب املقابل، 
ف���ال تكاد �صخ�صية تظه���ر )اأو مترق( حتي يدحوها 

�صخ����س ويدعوه���ا اإيل ح���وار اأو رقي���م اأو تن���ور، 
فثمة اخلب���ازة "علي طريقه الرتاب���ي، اإيل املدر�صة 
االبتدائي���ة" اإيل جانب �صتيف���ان زفايج، بل يح�صر 
زفايج ملامًا ويبقي التنور.. تنور اخلبازة متوهجًا 
بن���ار اأزلية جعلت الرج���ل/ الكاتب/ حممد خ�صر 
ال يبارح التن���ور علي عجل بل هو يري اإليه حديقة 
م���ن حدائق وجوه���ه العديدة عرب تاري���خ الوجود 

القلق.
حممد خ�ص���ر يف كتابه هذا لي�س مقاليًا وال قا�صًا، 
بل ثمرة االإثن���ني، اإمنا تطل الق�ص���ة الق�صرة، لغة 
وبنية، بني ال�صطور، عرقًا د�صا�صًا، ال يبارح حامله، 
اإذ اأن تل���ك الرائح���ة الت���ي �صممناه���ا، يف ق�ص����س 
حممد، من���ذ اململكة ال�ص���وداء، تظاهرته االإبداعية، 
مل ت���زل تعب���ق يف املكان: مكان الن����س، ووجهًا من 
وجوه حدائقه، ت�صيع تلك االأ�صئلة املتعلقة باختبار 
الذاك���رة احلي���ة للموج���ودات واأ�صالي���ب ا�صتغالها 

عنا�صر اأ�صا�صية يف الكتابة.
املوت؟

املوت، هنا، فكرة فل�صفية �صخ�صية تتلخ�س باإعارة 

وا�صتعارة االأقنعة اجلميلة، فكل راحل ي�صلم قناعه 
لراحل حمتمل، علي اأن االأقنعة امل�صتعارة واملعارة 
هي مبثابة راي���ات رفعها، ويرفعه���ا، اأولئك النا�س 
الذي���ن يتميزون بوجهة نظر جديرة بتاأمل "حديقة 

العامل".
اإيل  �صبقوين  الذي���ن  الب�صتاني���ني  اأك���ر  فم���ا   ..."
اأك���ر الالأقنع���ة اجلميل���ة  حديق���ة الوج���وه، وم���ا 
الت���ي بعرتها ري���اح احلديقة وزوابعه���ا، ودفنتها 
ب���اأوراق اأ�صجاره���ا، قب���ل اأن تتمك���ن الوج���وه من 
تذك���ر ما�صيها. لك���ن االأقنعة الناجية م���ن التف�صخ، 
ه���ي التي �ص���رتوي حكاي���ات الوجوه الت���ي افتدت 
اأعماره���ا بع�ص���ارة اأج�صاده���ا العائ���دة اإيل ترب���ة 
الف�ص���اد وامل���وت. اإن جماله���ا وه���ي تتف�ص���خ يفوق 

جمالها وهي حتيا".
حت���والت الوجوه ه���ي الت���ي اأف�ص���ت اإيل تغرات 
االأقنعة التي ير�صدها حممد لر�صم ذاكرة متغرة، 
بدوره���ا، تلي���ق باأك���رب التح���والت واأ�صغرها، فال 
يقيم الراوي يف قن���اع ما طوياًل، ينتقل اإيل حديقة 

املت�صارعة". "االأعمار 

ب�صتاني���و حمم���د خ�ص���ر هم اأولئ���ك البن���اة املهرة 
الذي���ن و�صع���وا لبن���ة اأو يف �صي���اج اأو خ�صب���ة يف 
قنط���رة اأو ناف���ذة يف زقورة اأو �صمع���ة خ�صراء يف 
اأفئ���دة الع�ص���اق اأو طرح���وا �ص���وؤااًل مل يج���ب عليه 
حتي اليوم، ومن جري يف م�صمارهم اأو ُعّد منهم: 
فري���د الدين العطار واملعري وجربان خليل جربان 
وغابري���ل غار�صي���ا ماركي���ز وبائعة اخلب���ز ومعلم 
القري���ة وحار����س احلديق���ة وبورخي����س وطاغ���ور 
وذل���ك اجلندي الذي قت���ل يف الدقيق���ة االأخرة من 
احل���رب قب���ل اأن تتوقف. اأي اأن الئح���ة الب�صتانيني 
ال تخ����س اوؤلئك الذين عرفتهم الب�صرية كنجوم يف 
�صماء حديقة الوجوه، ح�صب، بل اأولئك املجهولني 
واملن�صيني من النا����س الذين مل يقيموا يف "حديقة 
الع���امل" ب���ال مب���االة، ب���ل ه���م املعني���ون بتاأمله���ا 

وا�صتي�صاح اآالمها العلنية واخلفية.
ال اأدري ملاذا اأح�ص�صت مبحمد حزينًا، خالق احلزن، 
يف كتابه ه���ذا، وما طرحه يف �صحائفه مراثي عدة 
حلدائق وب�صتاني���ني �صكلت البنية التحتية الأحزان 

كاتب معني بتاأمل "خان العامل".

عّواد ناصر

أقنعة محمد خضير


