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مل ي�ك��ن ب�ين ط �م��وح��ات م �ه��دي عي�سى
ال�صقر ان يكون قا�ص ًا برغم ان��ه ادمن
يف طفولته و�شبابه ق ��راءة الروايات
البولي�سية التي كانت اجاثا كري�ستي
بارعة يف ن�سجها يف اربعينيات القرن
امل��ا��ض��ي ..اىل جانب ان��ه ك��ان لظروف
ا�سرية قد عا�ش مع جدته وكانت امر�أة
بارعة يف رواي��ة احلكايات التي دارت
وتدور يف مدينته االثرية الب�صرة.
ولظروف تتعلق باملعي�شية مل ي�ستطع
م �ه��دي ال���ص�ق��ر م��ن ان ي�ك�م��ل درا�سته
فانخرط ليواجه العامل بائعا للقما�ش
اق�صى ح��دود طموحاته ان يوفر رزق ًا
لعائلته وان ي�ستقطع ج��زء ًا م��ن وقته
لالنكباب على هوايته االث�يرة القراءة
 ..و�شيئا ف�شيئا حتولت هذه القراءات
اىل رغبة ملحة يف جتربة كتابة الق�صة
الق�صرية ذل��ك ان �شيئ ًا يف داخله راح
ينف�ض ع��ن نف�سه الغبار ويك�شف عن
مادة ق�ص�صية التنفد .فقد منحه العمل
مع النا�س واالرت�ب��اط بهمومهم معرفة
باملو�ضوعات االجتماعية التي يتناولها
وباملناخ الداخلي ل�شخو�صه واملحيط
ال��ذي يتحركون فيه وزادت���ه قراءاته
الوا�سعة ح�س ًا دقيق ًا ب�شاعرية اللغة
التي ي�ستخدمها ..وهكذا من حماولة
اىل اخرى ادرك ال�صقر ان الكتابة هي
ع��امل��ه اجل��دي��د وان يف دواخ �ل��ه متوج
مواد ق�ص�صية التنفد وان الق�صة ميكن
لها ان تكون �سالح ًا ناجح ًا يف حماربة
التخلف واجل �ه��ل  ..ومل مي����ض وقت
طويل حتى جنده ين�شر ق�صته االوىل
(( الرجل املجنون)) عام  1948وكانت
ه��ذه الق�صة تنبئ مبيالد قا�ص عراقي
ج��دي��د وحم��اول��ة ج��ادة لتقدمي املدينة
اجلنوبية على حقيقتها  ..ل��درج��ة ان
بدر �شاكر ال�سياب يتحم�س لهذا القا�ص
ال�شاب وي�شجعه على اال�ستمرار ومل
مي�ض وق��ت طويل حتى كانت الق�صة
ال�ث��ان�ي��ة ( الطبيب اخل��اف��ر) ب�ين يدي
ال�سياب واذا بتلك الق�صتني ت�شكالن
ع�لام��ات ج��دي��دة ب ��ارزة يف ع��امل االدب
العراقي ان��ذاك  ..واذا بهما اىل جانب
حم ��اوالت غ��ائ��ب طعمة ف��رم��ان و�شاكر
خ �� �ص �ب��اك وع �ب��د امل �ل��ك ن� ��وري وف � ��ؤاد
التكريل ايذان ًا ب��والدة جيل من الكتاب
ي�سعى لتقدمي �صورة حقيقية عن واقع
املجتمع العراقي وك�شف الزيف املحيط
به  .. .وتبلغ حما�سة ال�سياب ذروتها
حني يدفع �صديقه القا�ص اىل ن�شر اوىل
جمموعاته الق�ص�صية فكان ان ا�صدر
جمموعة (جمرمون طيبون) عام 1954
عن رابطة (الفن املعا�صر ) وهي رابطة
كان لل�سياب والربيكان وعدد من مثقفي
بغداد الف�ضل يف تا�سي�سها. .
***
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جمموعاته الق�ص�صية االوىل (جمرمون
طيبون ) (غ�ضب املدينة )التي �صدرت
يف اواخ��ر خم�سينيات ال�ق��رن املا�ضي
كانت بالفعل �شيئا متميزا وخمتلفا عن

التيار الو�صفي ال��ذي كانت تت�سم به
الق�صة العراقية انذاك وكان هذا التطور
متناغم َا مع اجلو ال�سيا�سي والثقايف
ال��ذي �ساد ال�شارع العراقي  ..كما ان
النجاح ال��ذي حققه غائب طعمة فرمان
وعبد امللك نوري يف ق�ص�صهما قد اغرتا
العديد من الكتاب باالبحار على مراكب
ال��واق�ع�ي��ة اجل��دي��دة ..وه��ي الواقعية
ال �ت��ي ت �غ��و���ص يف ح �ي��اة ال �ن��ا���س من
موظفني �صغار وحرفيني وم�ضطهدين
ومنبوذين اال ان مهدي ال�صقر ما برح
ان توجه بزورقه اىل اجتاه اخر اجتاه
يقربه من الواقعية التعبريية املتمثلة
بطاقة �شعرية حيث ا�ضاف اىل قدرته
يف التقاط امل��و��ض��وع وزاوي ��ة الر�ؤية
لالحداث ذخرية ثقافية قوية وا�ستفادة
وا�ضحة يف ت��ذوق االدب العاملي الذي
ان �ك��ب ع �ل��ى ق ��راءت ��ه ب��ال �ل �غ��ات الثالث
ال�ت��ي يجيدها االنكليزية والفرن�سية
واالملانية .وتك�شف ق�ص�صه التي ن�شرت
ف�ي�م��ا ب �ع��د يف جم �م��وع��ة (ح �ي�رة �سيد
عجوز) التي ع��اد بها بعد �صمت قارب
الع�شرين عاما بان الكاتب امتلك ً نا�صية
الكتابة اجلديدة وتنبئ بان ال�صقر قد

عرف جيد ًا كيف تكتب الق�صة احلديثة
امل�ستوفية ل���ش��روط بنائها املعماري
..وتنبئ اي�ضا بان ال�صقر ملم بالتيارات
االدبية ال�سائدة يف العامل ولديه خربة
مبنجزات املع الكتاب يف االدب العاملي
كما تنبئنا ب��ان ع��زل��ة الع�شرين عاما
جعلت ال�صقر ينزل بحمولته الثقافية
ال�ث�ق�ي�ل��ة اىل ح �ق��ل ال�ق���ص��ة الق�صرية
وه �ك��ذا وج��دن��ا انف�سنا ام ��ام ق�ص�ص
ذات ل��ون واقعي جديد انها واقعية ما
وراء ال��واق��ع  .واقعية م��ا قبل احلدث
الدرامي وما بعده..واقعية تك�شف لنا
ع��ن ال�ق��وى االجتماعية واالقت�صادية
ال �ت��ي ج �ع �ل��ت اب� �ط ��ال ه� ��ذه الق�ص�ص
يعي�شون يف عزلة رغم انهم يتقا�سمون
مكانا واح��دا ..واقعية تقدم لنا الواقع
ال�صارم يف �صور فنية تك�شف الواقع
وك��وال�ي���س��ه ال���س��ري��ة م��ن خ�ل�ال �صوت
�صاحب احلكايات..ذلك ال�صوت املفعم
باالنفعال والده�شة  ..لقد اجته ال�صقر
يف ق�ص�صه اجل��دي��دة ه��ذه اىل تطوير
ا�سلوبه الق�ص�صي وتخليه عن املبا�شرة
يف الطرح ليقدم لنا عاملا رحبا وا�سعا
يطل على الواقع الذي انغم�س فيه بكل

ابعاده  ..ال�صمت ..ال�سكون  ..ال�شوق
.اىل النا�س ..واحل��ب  ..وه��و اليرتك
تف�صيلة �صغرية من دون ان ي�صفها او
يخربنا كيف يراها بل كيف يحاورها..
ق�ص�ص التخفي �شيئا ولكنها التف�صح
عن نف�سها ب�سهولة ..ق�ص�ص ذات نف�س
وا�ضح ولكنه �شديد يف الوقت نف�سه .
لقد نرث مهدي ال�صقر على ار�ضية الق�صة
العراقية ع��امل� ًا ب��ا��س��ره ..دنيا مزدحمة
باال�سماء وال�شخ�صيات وقدر هائل من
احلكايات خا�ض ال�صقر يف غمار ابداعها
بقوة �ساندها ارث من الثقافة ف�ضال عن
رهافة احل�س واملوهبة العالية
***
بني م�ؤلفات ال�صقر الروائية ( ال�شاهدة
والزجني  ،ا�شواق طائر الليل � ،صراخ
ال �ن��وار���س  ،ال���ش��اط��ئ ال �ث��اين  ،ري��اح
�شرقية وغربية  ،ام��ر�أة الغائب  ،بيت
على نهر دج�ل��ة ) ات��وق��ف عند روايته
االخ�ي�رة  -ال�شهادة  (-بيت على نهر
دجلة ) ل�سببني:
االول الن �ه��ا رواي� ��ة مرتبطة مبا�شرة

ب�ج��و احل ��رب ال ��ذي خ�ي��م ع�ل��ى العراق
ع� �ق ��ودا ط��وي �ل��ة وال� �ث ��اين الن��ه��ا عمل
روائي منوذجي يج�سد معنى املكا�شفة
والبوح.
ف�ن�ح��ن ام���ام ع�م��ل ك�ت��ب ك�ل��ه يف ر�أي ��ي
م��ن خ�لال ال�صوت ال��واح��د وم��ن خالل
ا� �س�ترج��اع��ات وا��س�ت�ل�ه��ام��ات متوالية
ل�ب�ط�ل�ت��ه (�� �س ��اه ��رة) وح �ت��ى م�شاركة
اال�صوات االخرى فقد جاءت من خالل
عالقة �-ساهرة -بكل واح��د منها ويف
اطار ر�ؤيتها وروايتها لالحداث
لقد عمد ال�صقر يف ه��ذه ال��رواي��ة اىل
االم �� �س��اك ب�ع��دة خ�ي��وط �صعبة يف ان
واح��د وحتريكها على ع��دة م�ستويات
مت�ضاربة من اجل حتقيق حالة وحدة
املتناق�ضات يف �سياق عمل روائي �شديد
الب�ساطة لكنه �شديد الرتكيب يف الوقت
نف�سه ليطلق لنا �صرخة عميقة ت�شرخ
قلبه وقلوبنا .ه��ذه احلكاية الطويلة
التي �سماها رواي��ة والتي ينطلق فيها
� �ص��وت � �س��اه��رة يف ع ��دة ح� ��االت بني
اللم�س وال�صراخ هي مبثابة جت�سيد
ل��روح م�سحوقة قرر ال�صقر من خاللها
ان ي�ل�ق��ي يف وج ��ه اجل�م�ي��ع ب�شهادته
االخرية مهما كانت هذه ال�شهادة م�ؤملة .
ل�ق��د م�ضت ��س��اه��رة ع�بر (ط��اب��ور) من
الرجال ( الزوج -االخ -االبن-ال�شرطي
املحقق -الطبيب ) وكانها منقادة اىلقدرها با�ستمرار طارحة امامنا خليطا
م��ن ال���ر�ؤى ع��ن ع��امل م�ل��يء بالفواجع
واخل �ي��ان��ات واجل� �ن ��ون  .ع ��امل ي�شري
م��ن خالله ال��روائ��ي ومبنتهى الق�سوة
ب��ا� �ص��اب��ع االت� �ه ��ام اىل زم ��ن احل ��روب
القذرة واىل جذور الكراهية التي منت
ب�ين النا�س  ..كا�شفا مبنتهى ال�صدق
عن وجع العراقيني م�سقط ًا القناع عن
ب�شاعات غطينا عيوننا كي النراها او
نعرتف بها  ..بيت على نهر دجلة رواية
تبدو مثل قو�س ق��زح يف �سماء مليئة
بالغبار . .رواية ت�شري با�صابع االتهام
اىل اجل��اين احلقيقي ال��ذي دف��ع بهذه
البالد الغافية على حافة النهر اىل حافة
اخلراب  ..اال انه يف الوقت نف�سه ينبئ
بان القادم اكرث خراب ًا وب�ؤ�س ًا .
(وتقفز �ساهرة من ال�سرير وتفتح الباب
وترك�ض اىل غرفة ابنها  .ترى فرا�شه
خاليا  .وباب ال��دار م�شرعة  .وا�ضواء
احلرائق تنري �سماء املدينة.
***
لقد كان مهدي عي�سى ال�صقر واحدا من
الذين �شكلوا وجداننا وذائقتنا الفنية
 ..واح ��دا م��ن ال�ق��ادري��ن يف �سطورهم
على اخ�ت��زال وتلخي�ص هموم النا�س
وتطلعاتهم  ..واح��دا من جيل الثقافة
العراقية الوطنية . .ه��ذا اجليل الذي
انتقل باالدب من ال�صالونات اىل ال�شارع
 ..جيل احللم الكبري ..جيل مل يكن يريد
ان يفلت منه �شيء م��ن دون ان يكون
طرفا حا�ضرا يف �ساحته م�شهرا �سهامه
وا�ضافته حتى وان كانت هذه اال�سهام
 ..جمرد حكايات..

امر�أة الغائب* هي الرواية قبل الأخرية
التي �أ�صدرها املبدع العراقي «مهدي
عي�سى ال�صقر» قبل رحيله عام2006
ب�سبب جلطة دماغية نتج عنها �شلل
ن�صفي وت�شو�ش يف الوعي .والغريب
�أن الو�سط الثقايف العراقي – وكعادته
يحتف
امل�سمومة املعروفة تاريخيا – مل
ِ
بهذا املبدع الكبري لعقود طويلة رغم �أنه
من العالمات الهامة يف الفن الروائي
ال �ع��راق��ي م�ن��ذ جم�م��وع�ت��ه الق�ص�صية
الأوىل «جم��رم��ون طيبون» التي كتب
مقدمتها ال��راح��ل ال�ك�ب�ير «ب ��در �شاكر
ال���س� ّي��اب» ،لقد انتظر اجلميع حلظة
�إ�صابته باجللطة الدماغية القا�ضية
ليقيموا له احتفا ًال – كنت �صاحب كلمة
فيه – مل يح�ضره «ال�صقر» لأن��ه كان
م�شلو ًال ممدّد ًا يف الفرا�ش ومات بعده
مبدة ق�صرية .
يف رواي �ت��ه «ام� ��ر�أة ال�غ��ائ��ب» يتناول
حمنة ام ��ر�أة عراقية عظيمة ،زوجها
مفقود يف احل��رب .تعي�ش ه��ذه املر�أة
حالة انتظار جحيمي ومدّمر ..انتظار
مفتوح مديد ..وبني حني و�آخ��ر تتهي�أ
لي ًال مع ابنها الوحيد (�سعد) لينطلقا
ف �ج��ر ًا ال�ستقبال وج �ب��ة م��ن الأ�سرى
العائدين ..االب��ن ال�صغري يحمل ا�سم
�أبيه على ر�أ���س ع�صا وه��ي حت��دق يف
وج��وه العائدين املتغ�ضنة ال�شاحبة
التي �أنهكتها �سنوات الأ�سر ب�ضغوطها
النف�سية واجل�سدية الرهيبة ..ويف
ك��ل م�� ّرة تعرث ك��ل ام���ر�أة على زوجها
الغائب عدا بطلتنا – وهي بطلة فع ًال
ب�ك��ام��ل م��وا��ص�ف��ات ال�ب�ط��ول��ة – حيث
ت�ع��ود م��ع ابنها خ��ائ�ب�ين ..لتدخل يف
حلقة انتظار جهنمية �أخ��رى مفتوحة
على موجات الي�أ�س والرجاء املتالطمة
بال ه��وادة .يطمع بها اب��ن عم زوجها
ال�س ِّكري ف�تردع��ه ..حتى ب��ائ��ع ال�شاي
الأعمي يحاول التح ّر�ش بها في�شتبك
معه املهند�س «وج ��دي» ال��ذي ي�شتغل
ابنها يف حمله لت�صليح التلفزيونات.
و«وج ��دي» يتعلق بها ب��دوره بجنون
�إىل احل��د ال��ذي يتمنى فيه �أن ال يعود
زوجها رغم �أنه يتابع عن قرب عذاباتها
ال�شديدة .هنا يفتح امل�ب��دع «ال�صقر»
ب ��اب � �ص��راع��ات ال �غ��ري��زة م�ـ��ع العقـل
والأنـانية املقيتة مع الت�ضحية .وبرغم
ا�ستمرار دوامة اخليبات �إ ّال �أن «رجاء»
وان �ظ��روا دالالت اال��س��م ال��رم��زي��ة –تثابر على االنتظار وغر�س الأم��ل يف
روح ابنها ال��ذي يقول لها �إنّ اجلميع
يقولون �إن �أب��اه لن يعود ..ف� ّ
ترد عليه
بحزم� :أبوك ما يزال ح ّي ًا ويفكر بنا..
و�سيعود حتم ًا.
ً
ل�ق��د تعطلت ح�ي��ات�ه��ا مت��ام �ا م��ن �أج��ل
م�ه�م��ة واح � ��دة؛ ه��ي ان �ت �ظ��ار زوجها
وحبيبها املفقود .ويف مالحقة املبدع
ال�ساخنة ملحنة بطلته ن�لاح��ظ �أم ��ر ًا
غ��ري �ب � ًا يح�صل لأول م� � ّرة يف منجز
«ال�صقر» الإب��داع��ي ال�غ��زي��ر .يف هذه
الرواية يقع «ال�صقر» يف ما �أ�سميته يف
درا�سات �سابقة بـ«م�صائد ال� ّ
لا �شعور
امل��اك��رة» وه��ي امل�صائد امل�غ��وي��ة التي
ين�صبها ال�شعور املبدع م�ستدرج ًا �إياه

تروي الجدة – جدة سعد – أم
الزوج المفقود – الحكايات
لحفيدها الصغير كل ليلة .فما
الذي تقصه عليه؟ الحكاية
األولى هي «حكاية الديك
األعمى الذي يحب كثيرًا ركوب
الدجاج ومصيره المأساوي»
ورغم اعتراض األم على أن
هذه الحكاية بذيئة إال أنها
تذكر أن الجدة روتها للصغير
عشرات المرات.

بفعل حما�سته ملو�ضوعه (�أو لبطله/
بطلته) وان�ت�ع��ا���ش نرج�سيته الناجت
عن الإجن��از الفائق ولتفريغ مكبوتات
�ساعدت على ت�سربها غيبوبة الب�صرية
الناقدة اجلزئية (الت�صافق م��ع الأنا
الأع �ل��ى املطمئن لإخ�لا���ص م��ا يجري
�أمام عينه الرقابية لنواهيه وحتديداته
الأخالقية يف حني مي ّرر «الهو» دفعاته
الغريزية الفجة» .وقد ت�ضعف انتباهة
�أغلب القراء فال يقوون – وقد �أ�صيبوا
بعدوى االنحياز للبطلة ال�صابرة وهي
تكافح من �أجل غائبها احلبيب – على
الإم�ساك بـ«ظاهرة» غريبة يف الرواية
وهي �أن ال�صقر» ولأول مرة – يقع يف
�شرك ال�سرد اجلن�سي الذي ال مربّر له
من ناحية ،وال ينا�سب �شروط التلقي
من ناحية ثانية.
تروي اجلدّة – جدّة �سعد – �أم الزوج
املفقود – احلكايات حلفيدها ال�صغري
كل ليلة .فما الذي تق�صه عليه؟ احلكاية
الأوىل هي «حكاية الديك الأعمى الذي
يحب كثري ًا رك��وب ال��دج��اج وم�صريه
امل��أ��س��اوي» ورغ��م اع�ترا���ض الأم على
�أن هذه احلكاية بذيئة �إ ّال �أنها تذكر �أن
اجلدّة روتها لل�صغري ع�شرات امل ّرات.
تقول اجلدة« :راح الديك الأعمى يظن
�أي مرتفع �صغري ي�صادفه يف طريقه،
دج��اج��ة ،ح��ذاء ،ح�ج��ارة ،علبة فارغة،
�أي ��ش��يء ..فيعتليه وي�ق��وم بحركاته
احل �م �ق��اء .غ��ري��زت��ه اجلن�سية جعلته
جم�ن��ون� ًا .ه��ذا ال�ه��و���س جعله ميار�س

اجلن�س مع �أي مرتفع ي�صادفه ي�ؤدي
�إىل مقتله يف النهاية .راح �ضحية ال
(..وتتفوه جدته بكلمة فا�ضحة) .ومع
ا�ستنكار الأم تقول اجل��دة« :عزيزي
�سعد ،عندما ت�صبح رج ًال ،ال تدع قطعة
اللحم ه��ذه ال�ت��ي ب�ين فخذيك تفقدك
عقلك».
�أ ّم� ��ا احل �ك��اي��ة ال�ث��ان�ي��ة ف�ه��ي «حكاية
ال��رج��ل ال ��ذي خطفته ال���س��اح��رة وما
جرى له بعد ذلك» وهي حكاية جن�سية
مك�شوفة عن �ساحرة تخطف الرجال
وتقوم بقطع خ�صاهم و�إخ�صائهم..
وي�ع��ود ال��رج��ل ال��ذي تخطفه لريوي
التف�صيالت اجلن�سية لزوجته وابنته
ال�صغرية .يقابل ذلك تعبريات موفقة
ع��ن ح��رم��ان ال�ب�ط�ل��ة اجل�ن���س��ي ال��ذي
يجعلها ت�ستثار ب�ق��وة ح�ين يلت�صق
بها اب�ن�ه��ا«�أ ّم��ي ج�سدك ناعم ودافئ»
فتنتف�ض وت �ط��رده .ث��م احل�ل��م الذي
� �ش��اه��دت ف �ي��ه زوج �ه��ا ال �غ��ائ��ب وهو
يواقعها ثم تفتح عينيها فت�شاهد وجه
امل�ه�ن��د���س «وج� ��دي» ت��دف�ع��ه وتنطلق
عارية يف املدينة والرجال يحاولون
�أن ينه�شوا حلمها وابنها يرك�ض خلفها
وي�صرخ� :أ ّم��ي ..اه��رب��ي ..ال تدعيهم
يغت�صبونك ..ومن املهم الإ�شارة �إىل
�أن �شدة انحياز املبدع لبطلته وروحه
الإن�ق��اذي��ة الأودي�ب�ي��ة التي جت ّلت يف
�أغلب رواياته جتعله ي�صمّم حدث ًا
غري مقنع وذلك حني يقوم املهند�س
بقتل ب��ائ��ع ال���ش��اي الأع �م��ى لأنه
حتر�ش برجاء .املهم �أنّ االقتدار
ال�سردي العايل «لل�صقر» يتج�سد
ب���ص��ورة ف� � ّذة يف ت�صميم نهاية
الرواية .يف «مالحظة من امل�ؤلف»،
يقول« :الآن والرواية تو�شك �أن
تنتهي تواجهني م�شكلة ،فثمة
ث�لاث��ة �أط� ��راف ت�ت�ن��ازع النهاية:
ال���ش��اب العا�شق ال ��ذي �أ�سميته
«وج��دي» يف الرواية (� ّ
أف�ضل �أن
ً
يبقى ا�سمه احلقيقي م�سترتا)،
وال �ق��راء ال��ذي��ن يتعاطفون مع
ال �� �س � ّي��دة «رج�� ��اء» (ه� ��ذا لي�س
ا�سمها خ��ارج ال�ك�ت��اب) الن�ساء
منهن خا�صة كونهن عاطفيات
يت�أثرن ب�سرعة .و�أخري ًا امل�ؤلف
نف�سه .لذلك �أرى – �إر�ضا ًء لكل
الأط��راف – �أن �أكتب للرواية
ث�لاث نهايات .ويربكنا املبدع
يف «اخلواتيم» التي يقرتحها:
ف�ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ال �ت��ي يتمناها
ال �ع��ا� �ش��ق «وج� � ��دي» يتحرر
الأخري من ال�ضغط حني يعلم
�أن وجبة الأ� �س��رى العائدين
ه��ي �آخ��ر وجبة وي�ف��رح حني
ال جت��د «رج� ��اء» غ��ائ�ب�ه��ا بني
ال �ع��ائ��دي��ن�« :أج� � ّره���ا برفق
�صوب �سيارتي ..مت�شي معي
طائعة يف حني يعوف ابنها
رايته ويعدو �أمامنا بخفة..
يفتح لأم��ه ب��اب ال�سيارة».
�أمّا يف النهاية الثانية التي
يريدها القارئ املتعاطف مع
البطلة ففيها تعرث رجاء على

غائبها وتنهار مغ�شي ًا عليها ويحملها
بني ذراعيه وابنه يقول له� :أبي .ويقف
ال�ع��ا��ش��ق امل �ت � ّي��م وج ��دي متخفي ًا بني
امل�ستقبلني يفتك ب��ه احل�سد والغرية
يحاول �أن يداري جراحه مثل كل مهان.
وت ��أت��ي اخل��امت��ة الثالثة لت�شكل قمّة
القمم ونهاية النهايات حيث ال مناورات
وال تلطيف جراح وال م�صائر مر�سومة
وفق النهايات ال�سينمائية التقليدية،
هنا يو�ضع امللح وبكميات هائلة يف
ج��رح ال ��روح امل �م��زق ،يف التعامل مع
امل��وت �سردي ًا ف ��إن �أول ال ��دواء الكي.
وهذه النهاية هي – النهاية املفتوحة
– التي لي�ست ال تنا�سب م�سار وقائع
الرواية وت�ؤججها درامي ًا فح�سب بل
هي اخلامتة التي تر�سم بروح نبوئية
انفتاح ب��واب��ات اجلحيم التي تنتظر
ال امل��ر�أة ال�صامدة (بطلة ال��رواي��ة) بل
الن�سوة العراقيات واملجتمع العراقي
ب�أكمله .ب��واب��ات اجلحيم التي تنفتح
على م�صاريعها مع ال�شعور باقرتاب
الفرج وحتقق (الرجاء) .يعود الغائب
ولي�س هو الغائب ،م�شو�ش ،م�ضطرب،
ال يدرك ذاته وال ي�ستطيع حتديد �أولئك
ال��ذي��ن ان �ت �ظ��روه ط ��وي�ل ً�ا ..ط��وي� ً
لا..
ط ��وي�ل ً�ا ..وت �ت �ن��ازع��ه ال �ن �� �س��وة كلهن
م��ن �أج ��ل اخل�لا���ص ،ول�ل�خ�لا���ص ذاته
فح�سب ،وك�أننا باخلال�ص وبانتظار

الغائب املنقذ نفاقم �شدائدنا الفاجعة.
ولي�س عبث ًا �أن هذه الأر�ض هي م�صدر
�أ�سطورة الإله القتيل املنتظر منذ �آالف
ال�سنني ..منذ اختطاف دوم��وزي من
قبل �شياطني ال �ع��امل الأ� �س �ف��ل ،وبهذه
النهاية الثالثة مي ّرر املبدع املقتدر لعبة
ذكية جد ًا ال �أعتقد �أن القارئ �سيم�سك
بها .ير�سم «ال�صقر» هذه النهاية التي
خ �ط��رت ب�ب��ال��ه ك�م��ؤل��ف ح�ي��ث ترك�ض
«رج ��اء» نحو �أح��د الأ� �س��رى العائدين
امل ��ذه ��ول وت �ه �ت��ف «� �س �ع��د ت �ع��ال هذا
�أب��وك» لكن الرجل ال ينظر �إىل �أحد..
�إن��ه م�شو�ش وال يتعرف �إل�ي�ه�م��ا ..ثم
ت�أتي ام��ر�أة معها بنت يف عمر ال�صبي
وتتعلق بذراع الكهل الثانية ت�شده �إليها
وت�صيح :ه��ذا زوج��ي .يف حني تزعق
رجاء :هذا زوجي .يقول (وجدي) بعد
�أن تطرده رجاء «�أرى حلقة من الن�ساء،
ال �أدري كيف اجتمعت بهذه ال�سرعة
وبهذا ال�ع��دد ،حتيط بالكهل فينازعن
رجاء عليه ،وابنها يقف جانب ًا ال يدري
م��ا يفعل .و�أمل ��ح م��زي��د ًا م��ن الن�ساء..
ي�خ��رج��ن ك��أ��ش�ب��اح م��ن عتمة ال ��دروب
املطلة على ال�ساحة ،ويهرعن �صوب
الرجل وك�أن ال�سماء �أخذت متطر ن�ساء
ب�أردية قامتة ،يبحثن جميع ًا عن رجالهن
املفقودين منذ �سنوات طويلة».
*النا�شر :دار املدى – 2004
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بيت الصقر ال تخفت أضواؤه

�سفينة غرقى؟
�أنحن جميع ًا على ٍ
نجم عبدالله كاظم

العدد ()2018
السنة الثامنة
الخميس ()20
كانون الثاني 2011

للتوقف عند جتربة مهدي عي�سى ال�صقر
عاد ًة خ�صو�صية تتمثل من جهة يف
طبيعة هذه ال�شخ�صية الأدبية املهمة،
ومن جهة ثانية يف طبيعة الكثري من
�أعماله التي تقوم على ا�ستثمار الواقع من
حوله ب�شكل غري عادي يتمثل يف الغرف
منه ال ا�ستلهام ًا فقط بل تناو ًال له بو�صفه
وقائع تاريخية حقيقية ،ولكن ،وهنا
حت�ضر اخل�صو�صية ،مع دخول الروائي
فيها بوعي ومب�ستوى خا�ص من احلرية
الإبداعية يتيح له الت�صرف بتلك الوقائع
ّ
املخل بالواقعة �أو ذاك.
بهذا ال�شكل غري
و�إذا كان هذا قد متثل يف �أعمال معينة،
مثل ال�شاهدة واجلندي ،و�أ�شواق طائر
الليل ،ف�إنه ال تخلو من مثله �أعمال �أخرى
لل�صقر ،ومنها عمله الذي بني يدينا،
رواية بيت على نهر دجلة التي �صدرت
قبل رحيل الكاتب مبدة وجيزة ،عن دار
املدى يف �سورية ــ .2006
()1
تبد�أ الرواية ،يف ف�صل (العذراء) الذي
هو الوحيد املعنون بني ف�صول الرواية،
بتداعيات وذكريات وحوارات داخلية
ب�ضمري املتكلم� ،أو املتكلمة (�ساهرة)،
وب�ضمري الغائب ولكن حتديد ًا �ضمري
(�أنا) الغائب ،وانطالق ًا من وجهة نظر
ال�شخ�صية ذاتها وعنها .ولعل هذا
البدء ،ويف ظل �أجواء غري عادية ،ي ّنم
عن نوعية وطبيعة ال�سارد وامل�سرود
و�أبطاله ،وبتعبري �آخر وبال�ضرورة عن
بع�ض هوية الرواية وطبيعة مو�ضوعها
وعواملها التي ُنقحم بعنف فيها ومن
الفقرات الأويل:

صوت مخلوق

4

عدت �أ�سمع ،و�أنا �أكابد الأرق يف ال�سرير،
تلك الأ�صوات املتباينة واملتداخلة ،التي
كنت �أ�سمعها عاد ًة ،يف �ساعات الليل؛ ال
دوي �سيارة تخطف م�سرعة ،يف ال�شوارع
القريبة� ،أو فوق اجل�سر القريب احلديدي
املجاور ،ال وقع خطى يف �صمت الدروب،
وال غناء يرتفع ،يف هد�أة الليل ،لرجل
يعود ثم ًال �إىل بيته ،يف �ساعة مت�أخرة؛

ال �صوت خملوق ،وال لغط �آلة ..الكالب
ال�ضالة هي وحدها ،التي تهيمن على ليل
املدينة ،نباحها اللجوج ميلأ الهواء بني
وقت و�آخر� ...صوت الر�صا�ص يتفجر،
�أحيان ًا� ،صاخب ًا ومباغت ًا ،يف �أماكن
جمهولة من املدينة احلائرة واملنكم�شة
علي نف�سها» ــ �ص.7
ولأن ال�سرد ي�أتي عرب التداعي ،فقد كان
من الطبيعي �أن يتمثل فيه وعي ال�شخ�صية
بهيمنة ال حدود لها ،وجميء بع�ض هذا
التداعي خالي ًا من عالمات ترقيم يعني �أنه
تداع حر ينطلق من دواخل ال تكاد تكون
ٍ
ل�صاحبيه الرئي�سني�( ،ساهرة) و(�سعيد)،
�سيطرة عليه .ولعل هذا يربر ب�إقناع
للواعي فني ًا ما يبدو لأول وهلة ا�ضطراب ًا
حني ت�أتي ،يف بع�ض تداعيات (�ساهرة)،
�إ�شارة �إيل ال�شخ�صية الثانية يف الرواية،
املري�ض (�سعيد) ،علي �أنه ابنها مرة
و�أخوها مرة اخرى .فبعيد ًا عن تدخل
راو خارجي يت�ضح لنا
الكاتب �أو �أي ٍ
تدريجي ًا �أنه �أخوها ،ولأنها قد ربته وهو
�صغري فقد اعتادت على التعامل معه كما لو
كان ابنها .ويعزز ذلك ،وانطالق ًا من العقل
الباطن لـ(�سعيد) نف�سه ،وعيه غري ال�سوي
ب�أخته كما لو كانت �أمه .وبظننا �أن هذه
الإ�شارة �إليه على �أنه �أخو (�ساهرة) مرة
وابنها مرة ثانية التي تبدو لأول وهلة
وك�أنها خط�أ ولوهلة ثانية ك�أنها متعمدة
ومكررة عن وعي وق�صد ،ت�ضعنا يف ما
�أرادته الرواية �أن يكون و�ضع ًا �أو وجود ًا
غري �سوي �أو غري طبيعي �سنكت�شف
�سريع ًا �أنه مو�ضوع الرواية ،الأمر الذي
فر�ض بالتايل �أن يكون �أنا�س هذا الوجود
والو�ضع غري طبيعيني ،وهو ما ينطبق
على (�ساهرة) و(�سعيد) ي�شكل �أ�سا�س
لينج ّر على غريهما من ال�شخ�صيات،
ورمبا على املجتمع الذي تنتمي �إليه.
ونظن �أن تربير ذلك وتعليله ي�أتي مقنع ًا
حني ندرك �سريع ًا �أنه كان واحد ًا من
�إفرازات حرب كانت ثمراتها لعائلة هاتني
ال�شخ�صيتني متعددة امل�ستويات� ،أوّ لها،
يف م�سار الأحداث ،مواجهة (�سعيد)
للواقع الوح�شي وال�سوداوي يف الوطن،

وقبل ذلك جتربة الأ�سر املُذِ ّلة وما رافقه
من تعذيب ،و�أخري ًا تطليق زوجته (فاتن)
منه ،التي تكون قد تزوجت �أ�ص ًال من
�شخ�ص �آخر ،هو �ضابط كانت قد التقت
به يف مراجعاتها هي و(�ساهرة) لدائرة
ع�سكرية ملعرفة م�صريه .ويبدو ،و�إنْ مل
يكن �صريح ًا ووا�ضح ًا� ،أن هذا ال�ضابط
الذي �أثارته �أنوثة (فاتن) قد �أوهمهما
با�ست�شهاده يف �سبيل الزواج منها.
يف ظل هذا كله يكون فقدان العقل �أمر ًا
مت�ساوق ًا مع العامل الذي يجد (�سعيد)
نف�سه فيه :يريدها [زوج �أخته] ت�أخذين
�إيل الطبيب ك�أنني جمنون لكنني ل�ست
جمنون ًا �أنا فقط قطعت احلبل مع القافلة
مع ذلك �سوف �أجاريهما و�أذهب من �أجل
�أمي هي تظن �أنني خمبول لأنني �أحب
�إ�شعال النريان �سوف �أذهب ...و�أنظر
�إىل وجهه وبعد ذلك �أقول له �أعذرين
دكتور ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أبوح لك ب�شيء
فلو �أن جنابك �س�ألتني و�أنا ال �أزال علي
قيد احلياة كنت حكيت لك احلكاية من
�أولها �إىل �آخرها لكنني الآن ميت ومثل
�أي ميت تركت ذاكرتي ورائي وما عادت
خناجرها متزقني فال تتعب نف�سك معي يا
طبيب النفو�س املري�ضة» ــ �ص.12
وهكذا ف�إن الرواية يف معظمها مروية
من خالل وعي �شخ�صيتيها الرئي�ستني
غري ال�سويتني متام ًا ،ومن خالل تداعيات
حرة ،وال �سيما عند (�سعيد) ،و�شبه حرة،
وال �سيما عند (�ساهرة) ،وهو الأمر الذي
يربر �أنْ �أتت �أق�سام منها بدون عالمات
ترقيم .ومن الوا�ضح �أن الرواية ت�ستوحي
هنا ما فعله جوي�س يف «يولي�سي�س»،
وفوكرن يف ف�صل املعتوه (بنجي) يف
«ال�صخب والعنف» ،انطالق ًا من املربرات
املو�ضوعية نف�سها ،مع �أن بع�ض هذا
التجاوز لعالمات الرتقيم قد ال يكون
مقنع ًا ،ذلك �أنه قد روى ب�ضمري الغائب
�أي براو غري الأخ املري�ض ،وعليه ي�سقط
تربير هذا الإهمال �أو التجاوز لعالمات
الرتقيم ،املتمثل يف عدم وعي �صاحب
التداعيات ،لو كان هو الراوي ،بو�سائل
�ضبط �أو �إعراب وما �إىل ذلك .وعموم ًا

نح�س هنا ن َف�س ف�ؤاد التكريل و�أ�سلوبه،
مع الت�أثري الوا�ضح لفوكرن يف «ال�صخب
والعنف» ،وخا�صة يف ف�صلي (بنجي)
و(كويننت) .فما �أقربنا ،يف مراقبة
(�سعيد) ،و�إىل حد مقارب (�ساهرة)،
للأ�شخا�ص والأ�شياء و�أجزاء اجل�سم
املتحركة �أمامه ،من مراقبة (بنجي) يف
«ال�صخب والعنف» ،حني يُعني مبتابعة
الأ�شياء واحلركات ال�صغرية للإن�سان،
ج�سمه وعينيه ويديه:
«ابت�سمت وهزت ر�أ�سها وحدقت يف
ظاهر كفيها تت�أمل العروق املت�شابكة التي
ظهرت قبل الأوان وجعلت الب�شرة تفقد
ن�ضارتها .ملحت ظل زوجها يت�أرجح على
الب�ساط� ...شاهدت ظليهما يتوحدان على
الب�ساط و�أ�سفل اجلدار ف�ضوء الفانو�س
ي�سقط على ظهريهما ب�شكل منحرف
ويدغم ظلها بظله»� ،ص 33ــ .34
وت�أتي هيمنة وعي ال�شخ�صيتني الغارقتني
يف فو�ضي الواقع ،من خالل تن ّقل وجهة
النظر بينهما .فال تنتقل وجهة النظر
�إىل غري ذلك� ،إال يف الن�صف الثاين من
الرواية الذي حتتل فيه (فاتن) م�ساحة
كان من حقها وفق ًا لذلك �أن تقدم وجهة
نظرها� ،أي النظر �إىل الأمور من زاوية
نظر �أخري غري تلكما اللتني تنظر منهما
(�ساهرة) و(�سعيد) .كما يكون مربر ًا �أن
يقدم لنا (ماجد) �صوته �أو وجهة نظره
وي�ضعنا يف الزاوية التي ينظر منها،
لأنه ميتلك النظر الأكرث مو�ضوعية كونه
�أبعد ال�شخ�صيات عن العالقة بالأحداث.
بقي �أن هذا يعزز فني ًا ما تفر�ضه تعددية
وجهات النظر من حيث ر�ؤيتنا نحن
لل�شخ�صيات ،ذلك هو �أن معرفة كل
�شخ�صية وفهمها وتقوميها واحلكم عليها
غري ممكن �أن يتحقق من خالل ر�ؤيتنا
نحن لها مبا�شرة فقط ،بل الأهم ،قبل هذا،
من خالل منظور كل ال�شخ�صيات الأخرى
من حولها ور�ؤيتها لها.

العالم اآلخر

�إذا كانت الفقرات الأويل من الرواية قد
ك�شفت عن طبيعتها وطبيعة مو�ضوعها

وعاملها و�شخ�صياتها ،ف�إن تعبريات
معينة ،ترد مب ّكر ًا ،تعزز تلك الطبيعة ،لعل
�أهمها و�أكرثها عمق ًا تعبري (العامل الآخر)
من خالل داللتني ميتلكهما �سيعربان عن
الرواية كلها ،هما (املوت) باعتبار �أن
(�ساهرة) وهي املعنية �أكرث من غريها
ب�أخيها ،كانت تعتقد �أنه قد ا�ست�شهد يف
احلرب وفق ًا للتبليغ الر�سمي لها بذلك،
و(الأ�سر) باعتبار ما ظهر بعد ذلك من
عودة (�سعيد) منه ،وكال التعبريين �إمنا
ينطبقان على العامل الذي تتحرك فيه
الرواية وعلى �أنا�س هذا العامل .ونعتقد
�أن الرواية تنجح متام ًا يف �أن تهيئنا
للعامل غري الطبيعي الذي يبدو لنا �أنها
قد �أرادت �أن ي�صل �إلينا ،ويف �أن تقنعنا
ــ وهذا هو الأهم هنا ــ ب�أن هذا العامل
غري طبيعي ،بل وح�شي ،والأهم والأعم
والأكرث انغراز ًا فينا �أنه من حولنا ،كما
هو من حول ال�شخ�صيات .وهكذا تكون
نتيجة مهمة تعزز توا�صلنا مع الرواية
تلك هي التي قد يعرب عنها (�سعيد) يف
ولعه غري الطبيعي �أو املجنون ب�إ�شعال
النريان الذي يتلب�سه بعد عودته من
«العامل الآخر ،بعد غياب طويل» ــ �ص،6
على حد تعبري الرواية .ولأن الفعل ــ
�أو رمبا الرغبة يف هذا الفعل ــ جمنون
وغري �سوى بكل املقايي�س الإن�سانية
التي من الطبيعي �أن تتوا�صل مع م�سار
الأحداث ونحن نحملها معنا ،فقد كان
على الرواية ،لكي ن�صل معها �إىل قناعة
م�سار هو م�سار
يف �أن ت�سري بنا يف
ٍ
�أزمة �أو �أزمات �إن�سانية تعبرّ عن معاناة
خمتلفة الأوجه وال�شخ�صيات �أكرث منها
م�سار �أحداث عادية �أو تقليدية� ،سوا ٌء
�أكانت متخيلة كما نفرت�ضها يف �أي عمل
نح�سها فع ًال.
�سردي� ،أو حقيقية كما
ّ
وهنا يكمن الإجناز الفني الذي بظننا �أن
الرواية قد حققته مقرون ًا بتعبري متعدد
الأوجه :فكري ،و�سيا�سي ،واجتماعي،
و�إن�ساين .ويعزز ذلك ويو�صله �أن للنار
واحلريق الذي ميتلئ (�سعيد) �شغف ًا يف
حتقيقه داللة �أو دالالت �أبعد من معانيها
قد نختلف يف حتديد هويتها ،خ�صو�ص ًا

وهي ت�أتي ب�شكل رغبة غري طبيعية من
الأخ غري الطبيعي �أو املري�ض .هذه
الدالالت وعمقها ومربرها تتحقق بدرجة
ما من خالل وعيه هو حني يت�صور
نف�سه ابتدا ًء يف طابور من الأ�سري �أمام
املراحي�ض ،وما ت�ستتبعه تلك ال�صورة من
�صور الأ�سر واحلرب الأخرى التي ت�أتي
تباع ًا ،وكلها موجعة لي�س ل�صاحبها فقط،
بل لنا �أي�ض ًا ،وهي غالب ًا ما تتداخل ،يف
وعي (�سعيد) مع �أحداث احلا�ضر ،وك�أنها
تقول له �أنت ال تزال و�ستبقي تعي�شها.
و�إذا كانت م�أ�سوية الأ�سر من الو�ضوح،
بحيث ن�ستطيع �أن نت�صوره بدون �أدين
حاجة للتف�صيل فيه ويف ا�سرتجاع
�أحداثه �إال بحدود ما يج�سد خ�صو�صيته،
فمن الوا�ضح �أن م�أ�سوية احلياة عموم ًا،
وكما تعرب �أو�ضاع عائلة (�ساهرة)
وم�أ�ساتها التي مركزها ابنها الأ�سري
ال�سابق ،تتعدي ذلك ،بل �أعمق من ذلك
حني تتج�سد بعد العودة من الأ�سر (العامل
الآخر)� ،إىل الوطن (عامل العائلة) وعرب
مفردات و�أحداث ومفارقات غري عادية.
وك�أن الرواية قد �أرادت �أن ينعك�س ذلك
كله ال من خالل تلك املفردات والأحداث
واملفارقات ذاتها فح�سب ،بل من خالل
نوعية ر�ؤي ال�شخ�صيات ونظراتها
�إىلالأ�شياء والكيفية التي تظهر بها �أي�ض ًا،
ومن خالل توفري ما يُظهرها بهذه الكيفية.
وهكذا ،و�ضمن اهتمامات مبا قد ال يبدو
له �أهمية ودالالت يف منا�سبات �أخرى،
كان لليل ب�شكل خا�ص هنا مكانة وداللة
غري عادية ،وتعلق ًا بذلك لل�ضوء والظلمة،
وما ي�سببانها من ظالل وخياالت وحركات
حتوط بال�شخ�صيات ومبواقع الأحداث،
مع ر�صد ومتابعة حلدود الظلمة وال�ضياء
املتداخلة .فهذه الوحدات تخلق �أجوا ًء
خا�صة تعمّق الأزمات ،وت�سهم يف ترجمة
�أو�ضاع ال�شخ�صيات النف�سية ودواخلها:
�ضوء الفانو�س مي�سح بع�ض ًا من �سواد
الليل عن اجلدران ،وخزانة الثياب،
وطاولة الزينة ،واملالب�س املتدلية من
�أ�صابع امل�شجب يف ركن الغرفة ،وعن
�ستارة النافذة ،والظالل ترتاكم ،بدرجات
خمتلفة من القتامة علي ال�سقف ،وعلى
الب�ساط .ومر�آة الزينة ــ امل�ضاءة ب�شكل
خافت ــ تعك�س �صورة الفانو�س املنخف�ض
الإنارة» ــ �ص.6
تبدو الرواية يف ظل هذا كله رواية م�آ�س
ومعاناة �إن�سانية .ولعل م�أ�ساة (�سعيد)
بالتحديد تعرب عن ذلك �إذا متثل حتطم
�شخ�صية الإن�سان يف القتال ويف الأ�سر،
ويف ظل احلروب ليكون لي�س كما كان.
لكن ما يتعدى �شخ�صية (�سعيد) من ذلك
على �ساحة الأحداث وعاملها �إمنا يعزز
�أو ًال م�أ�ساته ،وي�سهم ثاني ًا يف ت�صوير
العامل الذي يتحرك فيه ،ولتقول الرواية
من خالله ثالث ًا ،وتعلق ًا بذلك و�إ�ضافة �إليه،
�إن هذه امل�أ�ساة لي�ست يف الواقع فردية،
بل جماعية ،ورمبا �شاملة .وبها ال يعود
هذا العامل هو العامل الذي نفرت�ض �أن
ال�شخ�صيات قد �ألِف ْته من قبل ،وت�ألفه عادة
يف الظروف االعتيادية ،كما يتمثل يف
عيني (�ساهرة) ب�شكل خا�ص ،التي هي
�أحد ال�شهود عليه :كانت ال�سيارات تك�شف
�أحيان ًا عن اجلوانب ال�سفلي لأغ�صان
تتديل خارج �أ�سيجة البيوت �أغ�صان
�ساكنة يغطيها ما ي�شبه الرماد الأ�سود
حملته الريح من حرائق هائلة بعيدة
(وداخلني �شعور ب�أنني �أم�شي مع ابني
يف دروب مدينة حل عليها غ�ضب الله
فتحول �أهلها �إىل �أ�شباح و�أ�شجارها �إىل
ن�صب من حجارة �سوداء)» ــ �ص.54

في العودة إلى الولع غير الطبيعي أو المجنون لألخ
بإشعال النيران الذي عرفنا أنه يتلبسه مذ عودته
من (العالم اآلخر) ،نعتقد أنه ال يمكن لتفكير أي منا
أوال ال إلى الحارق أو الراغب بالحرق ،نعني
إال أن يتجه ً
(سعيد) ،بل إلى المحروق أو الذي يريد (سعيد) أن
يحرقه.

أزمات هذا العالم
انطالق ًا من طبيعة الرواية كما عرفناها
فيما �سبق ،ومن طبيعة ال�شخ�صيات
التي بع�ضها �شبه غائب عن العامل من
حوله ،والبع�ض الآخر غارق �إىل النخاع
يف �أزمات هذا العامل ،كان مما جل�أت
�إليه الرواية تقني ًا التداخل بني الأحداث
املختلفة ،خ�صو�ص ًا وهي غالب ًا ما ت�أتي
مربّرة بتداعيات ال�شخ�صيات غري ال�سوية
�أو التي هي يف �أو�ضاع نف�سية غري �سوية،
وال �سيما (�ساهرة) و(�سعيد) .فمن منظور
(�سعيد) ب�شكل خا�ص ي�أتي التداخل بني
الأحداث التي تقع يف احلا�ضر بعد عودته
من الأ�سر ،والتي كانت قد وقعت من قبل
حني كان يف الأ�سر ،من ذلك مث ًال التداخل
بني حدث احلا�ضر حني تقرر قوات �أمنية
�أو ع�سكرية ،بنا ًء علي كالم منه ،هو �أ�شبه
بالهذيان بالطبع ،احلفر حتت �سرير
(�ساهرة) وحدث �أو �أحداث املا�ضي� ،إذ
وقعت �أيام احلرب والأ�سر يف املا�ضي:

الشظايا الحارقة

اقتحموا غرفة �أمي �ساهرة يحملون
�أدوات احلفر ثم تطايرت ال�شظايا
احلارقة ودوت االنفجارات و�سقطت على
الأر�ض يف ال�صحراء وكانت �أمي تقف
يف باب احلجرة تنظر �إليهم يحفرون
حتت �سريرها وترمقني بغ�ضب و�أنا ال
�أنظر �إليها وهم يحفرون و�أحذية كبرية
معفرة برتاب �صحراوي �أبي�ض وناعم
تتحرك حول جثتي و�أح�س بطرف حذاء
ينح�شر بني كتفي وتراب الأر�ض فيهتز
ج�سد �سعيد ثم ينقلب على ظهره يواجه
عني ال�شم�س ...وي�س�ألني رئي�سهم حانق ًا
�أين هو ال�سالح الذي قلت لنا عنه و�أ�شعر
ب�سخونة حديد ال�سيارة حترق ظهري
ورائحة �أج�ساد دامية �أخري �شحنوها
معي فوق ظهر اللوري ويقول الرجل
لأتباعه وا�صلوا احلفر وال�صحراء ترك�ض
من حولنا وت�صيح �آاااخ يابه ...املحقق
يخرج �سيجارته من فمه وينفخ يف الهواء
فيبعد هو وجهه عن الدخان الذي ملأ
الغرفة ي�س�أله وماذا حدث بعد ذلك يقول
له �إنه ما عاد يتذكر حاول نعم تذكرت
يف �إحدى �سفراتي د ّربونا على �إ�صابة
الهدف لكي ن�ستعد دربوكم كيف جا�ؤوا
برجال ون�ساء و�أطفال مثل ولدي �أنا كان
عندي اثنان قبل �أن ي�أتوا بجثتي �إىل
�ساهرة ربطوهم كلهم �إىل �أعمدة و�أمرونا
�أن ن�سدد فوهات بنادقنا �إىل املوا�ضع
امل�ؤ�شرة بالأحمر ورفعنا بنادقنا هكذا
يغم�ض �إحدى عينيه ويوجه فوهة �سبابته
نحو قلب املحقق طاق طاق يوا�صل �إطالق
نريانه علي الهدف الذي يتهدل م�شدود ًا
�إىل العمود ويختلج اختالجات العذاب
الأخرية» ــ �ص 91ــ .93
وتتداخل �أحداث احلا�ضر ،و�أماكنه
املختلفة فيما بينهما ،و�إن كانت حمدودة،
من منظور (�ساهرة) ،خا�صة حني تت�صاعد
�أزمتها الداخلية ،مثل ذلك الذي يف �ص44
ــ .45
و�إذ ت�أتي هذه التداخالت ترجم ًة لطبيعة

العامل و�أحداثه و�أزمات ال�شخ�صيات
ليكون بذلك مربر ًا ومقنع ًا لنا مو�ضوع ًا،
وحدث ًا ً ،و�سلوك ًا لهذه ال�شخ�صيات ،ف�إنه
يكون و�سيلة تقنية رئي�سة من التقنيات
امل�ستخدمة يف الرواية ،خ�صو�ص ًا �أن
�أحداثها ما كانت لتكتمل غالب ًا وتت�ألق،
بدون مللمة ما ي�أتي مت�شظي ًا ،ومبا
يتالءم مع ّ
ت�شظي العامل الذي تدور فيه،
عرب ال�شخ�صية الواحدة �أو جمموع
ال�شخ�صيات .عدا ذلك كان بالإمكان �أن
تقدَّم الأحداث ،وبتعبري �آخر الرواية
ب�شكل تقليدي وبن�سق زمن حدوثها
وبرواية �شخ�صية �سوية �أو غري �سوية
من �شخ�صيات الرواية� ،أو برواية
�شخ�ص ثالث عليم �أو غري عليم .ولكن ما
كان لها لتكون بفوران العواطف وهياج
االنفعاالت و�صدق التعبري عن الدواخل
الإن�سانية التي جاءت عليها من خالل
وجهات النظر التي ُقدمت من خاللها
والتقنيات التي ُقدّمت بها.
يف العودة �إىل الولع غري الطبيعي �أو
املجنون للأخ ب�إ�شعال النريان الذي
عرفنا �أنه يتلب�سه مذ عودته من (العامل
الآخر) ،نعتقد �أنه ال ميكن لتفكري �أي
منا �إال �أن يتجه �أو ًال ال �إىل احلارق �أو
الراغب باحلرق ،نعني (�سعيد) ،بل
�إىل املحروق �أو الذي يريد (�سعيد) �أن
يحرقه ،للإجابة على ال�س�ؤال (ملاذا؟)
الذي ال بد �أن يرتفع ،خ�صو�ص ًا �أنه لي�س
للقارئ ،ومهما كان تلقيه� ،إال �أن يح�س
يف رغبة (�سعيد) املجنونة هذه غ�ضب ًا
�أو رف�ض ًا �أو على الأقل عدم ر�ضا عن هذا
الذي يريد �أن يحرقه .و�إذا ما عرفنا هوية
هذا الذي يريد حرقه عرفنا كم هو حجم
عنف هذه الرغبة وكم هو حجم ال�ضغوط
والعذابات التي تعر�ض لها ،وكم هو حجم
املعاناة التي وقعت عليه ،ليكون فعله
الناجت عن رغبته ،حني يقع ،مقنع ًا �أو
على الأقل متفهَّم ًا .ولأن هذه الرغبة هي
حمور الرواية وحمرك م�سارها فقد كان
مربَّر ًا فني ًا �أن تكون النهاية عرب نهاية
هذه الرغبة وتنفيذها م�سبوقة مبربرات
�صريحة ومرموز �إليها ،لتكون جمنونة
ولكن معربة بالت�أكيد ،بل مقنعة ،لأنها
ت�أتي مربرة لفعل (�سعيد) وخمرج ًة له

من �أن يكون تعبري ًا عن رغبة �أو �أزمة
�أو م�أ�ساة فردية ،ال �سيما �أنه ي�أتي ممن
يُفرت�ض �أنه مداوي الأزمات وامل�آ�سي،
نعني طبيب (�سعيد) النف�سي ،الذي
يُفاجئ الآخرين بالتعبري غ�ضب ًا عنيف ًا
عما هم فيه غارقون ،ويفاجئهم �أكرث حني
يك�شف عن حقيقة �أنه هو نف�سه غارق فيه،
ورمبا �أكرث منهم:

تأزم وانهيار

عندما تنزل يف بالليع املجاري ف�إنك
تتو�سخ ج�سد ًا وروح ًا!)
يتكلم الدكتور �سامل بعد ال�صمت الطويل،
ويتابع قائ ًال:
(و�أنا �أدخلها كل يوم� ..سنوات و�سنوات
و�أنا �أنزل فيها ،كل يوم ،با�ستثناء �أيام
اجلمع ،والعطل طبع ًا ..كل يوم ،فهم
يق�صدونني من كل مكان من البلد ،ي�أتون
من اجلنوب ،ي�أتون من ال�شمال ،ي�أتون
من الو�سط ،ويلقون يثقل عذاباتهم،
و�أحزانهم ،علي �صدري! »)...ــ �ص.187
ومع كل ما يبدو عليه الطبيب ،وهو يقول
هذا ،من ت�أزم وانهيار ،ف�إن الكثري مما
ي�سبق ذلك يف الرواية يجعل من كالمه،
ومن ثم فعله مفهوم ًا ،وكل ذلك مبنح
املعاناة العامة ومعاناة (�سعيد) ب�شكل
خا�ص ،وما قادت �إليه من خراب وغ�ضب
و�ضياع وخراب للعامل والنا�س والقيم،
يف ظل حرب وظلم وانحراف ذمم وفقدان
�إن�سانية الإن�سان و ُر ْخ�صه مما يتج�سد يف
م�شاهد �صارت هي احلياة اليومية للنا�س
والبلد ،كما يتمثل يف امر�أة يف حالة عراك
مع زوجها يف طابور �أمام دائرة ع�سكرية
يُ�ستف�سر فيها عن م�صائر �أو جثث �أبناء
ع�سكريني مفقودين �أو �شهداء:
يقرتب منهما ال�ضابط ،ويت�ساءل يف
انزعاج (ملاذا هذا ال�صياح!؟) تت�ضرع
�إليه املر�أة( :الله يخليك ابني ،ويطوّ ل يف
عمرك! �أنا امر�أة فقرية ،واملرحوم الذي
جا�ؤوا بجثته �إليكم كان ولدي الوحيد!)
�صاح الرجل (و�أنا �أبوه� ،سيدي! �أنا
�أبوه!) قالت املر�أة (�أبوه باال�سم! �سيدي
هو هجرين قبل �أكرث من ع�شرين �سنة،
وابني ما يزال ر�ضيع ًا )...قال ال�ضابط
يقاطعها مرة �أخري (فهمت! جاء يطالب

بالتعوي�ض! ...امل�س�ألة ب�سيطة .تقا�سما
بينكما التعوي�ض عن ا�ست�شهاد ابنكما!
دعي �أباه ي�أخذ ال�سيارة ،و�أنت خذي
قطعة الأر�ض! ويتحرك مبتعد ًا ،ور�آه
يرتدد �صوت الأب املبتهج و�صوت الأم
املخذولة» ــ �ص.112
هكذا �صارت حياة الإن�سان وهكذا �صار
موته ،وقد فقد كل ما يختلف به عن الأ�شياء
واحليوانات ،وليكون يف م�أ�ساويته
وعبثيته م�سار الرواية وم�سار �أحداثها.
وكما كان م�سار الأحداث تكون النهاية
يف م�ستوي هذا الواقع ال�سوداوي.
وزاد من م�أ�ساوية النهاية و�سوداويتها،
كما هي فنيتها ومو�ضوعيتها �أي�ض ًا �أنها
جاءت من خالل (ماجد) زوج �ساهرة
�شبه ال�صامت �أو احليادي و�سط عامل
الفو�ضي وال�صراع وامل�آ�سي ،واملراقب
احليادي غري ال�ضالع �إال ب�شكل هام�شي
يف الأحداث ويف معمعة العائلة التي
تبدو م�صابة ومفجوعة وم�أزومة مرة،
ومري�ضة ع�صابي ًا ونف�سي ًا مرة ثانية،
وغري الطبيعية مرة ثالثة:
ت�شوف هذا الدوالب؟ ما عاد يف �أدراجه
مت�سع ملري�ض جديد .املر�ضى ميل�ؤون
الأر�ض وال�سماء ،ويحا�صرونني.
ت�صور �أنهم ينامون بيني وبني زوجتي
على ال�سرير ،يجل�سون معنا ،على مائدة
الطعام ،يذهبون معي �إىل النادي،
مي�شون معي يف الطريق ،يزاحمونني
علي املنافذ،
داخل ال�سيارة ،وي�سدون ّ
عيونهم تالحقني ،عيونهم ت�سائلني
وت�ستنجد.)...
�ستل ع�ضوه ،ويبول على �أحزان مر�ضاه،
وهو يدور حول التل ال�صغري ،كي ير�شهم
من كل جانب ،وي�ضحك مت�شفي ًا...
(والآن �س�أ�ضع فوقهم �أوراق ًا ياب�سة
نظيفة ،وبطاقات مل تت�سخ بعد ،و�أ�شعل
فيهم النار!)» ــ �ص 190ــ .192
هذا كله ي�أتي مربِّر ًا للفعل الأخري الذي
كانت الرواية من �أولها تهيئنا له ،لتكون
النهاية وك�أنها يف هدوئها �أكرث عمق ًا
وتعبري ًا عن موقف ن�ستطيع �أن نح�س
�أن الرواية عربت عنه .ف�أنْ ينهار الطبيب
ويحرق ملفات مر�ضاه ،يعني لي�س غريب ًا
وال مفاجئ ًا �إذن �أن يفعل املري�ض �شيئ ًا
مثل هذا� ،إذ �أن فعل الطبيب يج�سد من
جهة عمق اخلراب ،وعمق االنهيار الذي
مل ي�صب مري�ضه (�سعيد) فح�سب ،بل
العامل والنا�س جميع ًا ،لت�أتي الأ�سطر
الأخرية مبواجهة (ماجد) و(�ساهرة)
للفعل الأخري املنتظر :ينزل عن فرا�شه
ويذهب �إىل النافذة .لكنها ال تنتظر.
تقفز عن ال�سرير ،تفتح الباب وترك�ض
�إىل غرفة ابنها .ترى فرا�شه خالي ًا ،وباب
الدار م�شرع ًا ،و�أ�ضواء احلرائق تنري
�سماء املدينة» ــ �ص.198
فهل هذا الذي �أرادت الرواية �أن تعرب
عنه ،من خالل النهاية التي ت�أتي نتيج ًة
للرواية كلها ،هو �أن تكون �صرخة بوجه
هذا العامل الذي عاجلته ،وحكم ًا على عامل
ر�أت �أنه مل يعد �إن�ساني ًا ،و�إلفات نظرنا �إىل
امل�أ�ساة �أو الكارثة القادمة؟ وهل هي تنب�ؤ
مب�صري الإن�سان يف عراق احلرب والذي
يتمثل يف الأجواء وانهيار الإن�سان
وفقدان القيم والذمم ،وال�صراع على كل
�شيء ،كذلك الذي ر�أيناه بني الأب والأم
على تعوي�ضات ا�ست�شهاد ابنهما .بعبارة
�أخرى ،ولأننا نكاد جند عامل الرواية يف
الواقع من حولنا ،تبدو الرواية بنهايتها
ــ كالم الطبيب وفعله ،ورغبة (�سعيد)
املجنونة وتنفيذها ــ وك�أنها �صوت قوي
يقول :لي�س من مفر ،فك ّلنا على �سفينة
غرقى!..
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�س�ألني �صحفي �صديق �أن �أكتب عن روائي عراقي
يف �صحيفته ،ف �ج ��أة خطر يف ب��ايل الكتابة عن
مهدي عي�سى ال�صقر يف الذكرى الثانية لرحيله.
ملاذا مهدي عي�سى ال�صقر؟ قال يل ومل يكن يعرفه..
قلت له :لأنه هو ال�صانع البارع للرواية الواقعية
االجتماعية ،وقد بقي طوال حياته حري�صا على �أن
يجعل من رواياته ت�سجيال للتحوالت ال�سيا�سية،
و�سجال للمظاهر االجتماعية ،ودر�سا يف املعاين
الأخالقية.
ملاذا مهدي عي�سى ال�صقر؟ كان علي �أن �أجيب عن
هذا ال�س�ؤال يف مقالتي..
كان مهدي عي�سى ال�صقر منذ جمموعته الق�ص�صية
الأوىل "جمرمون طيبون " يف العام  ،1954يدرك
�أن الرواية الواقعية هي ملحمة �إن�سانية ال تن�ضب،
وهي ال�شكل ال�صلد واملتما�سك ال��ذي �سيدوم بعد
حياته ،وقد عد كل ما عداها هو فن مبعرث و�شكل
زائف وميثيولوجيات ال �أ�سا�س لها يف الواقع...
وك ��ان ال��واق��ع...ورمب��ا ال��واق��ع وح ��ده ه��و الذي
�سحره وجذبه �إليه فد�شن
م�ف�ه��وم الواقعية
ا ال جتما عية
يف

ال��رواي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،حتى �أ��ص�ب��ح م��ارت��ن دو غارد
الرواية العراقية بال منازع ،وهكذا جند يف روايات
وق�ص�ص ال�صقر جميعها ( "جمرمون طيبون"
" ،1954غ�ضب املدينة" " ،1960حرية �سيدة
عجوز" " ،1986ال�شاهدة والزجني" (،)1987
"�صراخ النوار�س" �" ،1988أجرا�س" ،1988
"ال�شاطئ الثاين" �" ،1989أ�شواق طائر الليل"
" ،1994رياح �شرقية..رياح غربية" " ،1995امر�أة
الغائب" �" ،1996شواطئ ال�شوق" �" ،1999شتاء
بال مطر" " ،2000حكاية مدينة" " ،2001بيت على
دجلة" ...)2006جن ��ده وقد حول ذاتية الإن�سان
�إىل واقع ،و�أ�صبحت الطبيعة الب�شرية يف �أعماله
جميعها رهينة للإلزام ال�سيا�سي ،ورهينة للإرغام
االقت�صادي وللقمع االجتماعي �أي�ضا ،وهكذا تنازل
مهدي عي�سى ال�صقر يف رواي��ات��ه ع��ن ك��ل م��ا هو
ميتافيزيقي ل�صالح ما هو فيزيقي ،وغادر كل ما هو
فو-طبيعي ل�صالح ما هو طبيعي ،وتخلى عن كل ما
هو فو-واقعي ورحل م�سحورا بكل ما هو واقعي،
وحدد الطبيعة الهائجة للإن�سان والتي ت�سحق كل
�شيء �أمامها باالقت�صادي ،واختزل جمابهته
مل���ص�يره باالجتماعي-ال�سيا�سي،
وحدد م�أ�ساة وجود الإن�سان
يف حتميته التاريخية،
ال� �ت ��ي ن�����ش���أت طبقا
�إىل احل� �ت� �م� �ي ��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة كما
قررتها املارك�سية
ال �ت��ي ظ��ل �أمينا
ل��ه��ا ،ف �ه��ي التي
�أنتجت احلتمية
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة،
وهكذا يجد القارئ
ن �ف �� �س��ه م� ��ع م �ه��دي
عي�سى ال�صقر �أم��ام
��ش�خ���ص�ي��ات تتحرك
م�سحوقة مب�صريها،
م�� �ق�� �ت� ��ول� ��ة ب � �ه� ��واه� ��ا
و�أخطائها ،وه��ي حتاول
ج ��اه ��دة �أن ت �غ�ير ق��دره��ا
وم�صريها...وحني نتحدث
ع��ن ق ��در الإن �� �س��ان وم�صريه
امل�أ�ساوي ،فهي عند مهدي عي�سى
ال�صقر كما هي يف الرتاجيديا
ا لإ غر يقية ،

ولكنه ا�ستبدل الآل�ه��ة الغا�ضبة عند �إ�سكيلو�س
بالقوة التي ت�سحق وهي احلياة االقت�صادية�...أو
احلتمية االقت�صادية.
ك��ان در���س النظرية املارك�سية كبريا يف الثقافة
ال �ع��راق �ي��ة ،يف الأرب �ع �ي �ن �ي��ات واخلم�سينيات
وال�ستينيات وحتى يف ال�سبعينيات والثمانينيات،
فكرة رغ��م �أوهامها التي ال حت�صى �إال �أنها فكرة
�أب��دي��ة تتحرك ب�سرعة هائلة ،تتحرك ال يف فراغ
�إمن��ا يف م��ائ��ع...وك��ان��ت تولد ج��دال دائما..وهي
التي تخرتع وتبتدع ،كانت فكرة ال تتوقف �أبدا
وال جتف وال تن�ضب ،وهكذا حتولت الطبقة �إىل
االنتماء الأوحد ...وحتولت ال�شروط االجتماعية
�إىل القدر الأب��دي ،و�إىل امل�صري الكا�سح ،وحتول
الفقر والب�ؤ�س �إىل القوة التي تدفع بالأبطال نحو
ال�صراع مع قوى اجتماعية �أخرى ،مع قوى متتلك
وحدها كنوز الرثوة و�صوجلان ال�سلطة ،قوة تدفع
بالأبطال نحو املوت واالنتحار وال�سجن والدمار
من �أجل انتزاع احلق يف احلياة والوجود.

الثورة والتحريض
في الواقعية العراقية
ال �ث��ورة...ه��ي ال���ص��رخ��ة امل��دوي��ة...ه��ي ال�شيء
اخل��ارق ال��ذي �أ�صبح يف الثقافة العراقية الفورة
التي ال ت�ه��د�أ...ال�ث��ورة ه��ذا املطلق ال��ذي �صورته
ال��رواي��ة العراقية ب�أنه ال�ضوء ال��ذي ت�سعى �إليه
احل�شود...ح�شود من الفقراء دمرت حياتهم �أيام
االنتظار...و�شلتهم البالهة وقلة احلظ...الثورة
يف الرواية العراقية كما هي الثورة عند مك�سيم
غ��ورك��ي ...ه ��ي املطلق ال��ذي ي�سعى �إل�ي��ه �صغار
املوظفني يف املدن والأرياف...بعيدا عن حياتهم
املعفرة ،بعيدا عن حياتهم اخلابية التافهة ،وي�سعى
�إليها العاطلون وامل�ستخدمون والعمال وال�صيادون
يف نهر دجلة وهم يت�سكعون يف الطرقات بال �أمل
�أو حما�سة للعي�ش و�سط اخلزي والعار.
�سقطت الثورات يف الواقع ،حتولت الثورات �إىل
غول هائج و�أكلت حتى �أبناءها...غري �أنها بقيت
يف ال��رواي��ة الواقعية يف ال�ع��راق ...ه��ي احلركة
الق�صوى...والفورة التي تدفع امللل عن الفقراء
وتقود املزاج غري املرتاح...حتى و�إن مل ت�صرح به
فهي تنوه به عن طريق بيان الأثر الوح�شي الذي
تخلفه الطبقات ،وعن طريق الرتكيز على احلياة
املنحطة للفقراء �إزاء ب�لاط��ات ال��دع��ارة والبذخ،
والت�صوير امل �ف��زع للأر�ستقراطية �أزاء ال�سرد
املتوح�ش حلياة املهم�شني وامل�ستلبني واملحرومني
واخل��ارج�ين...وه �ك��ذا تعاقبت ال�صور الواقعية
يف ق�ص�ص مهدي عي�سى ال�صقر ويف رواياته،
ب��دءا من " جمرمون طيبون" يف العام ،1954
" غ�ضب املدينة"  ،1961حيث تعاقبت �صور
ال�ف�ق��راء ،وامل�ج��رم�ين ،وامل�خ�بري��ن ،وال�شرطة،
واملهم�شني ،والقوادين ،والعاهرات ،و�سنجد
بب�ساطة �آث���ار ت�شيخوف و�آث� ��ار �شخ�صياته
ال��وا��ض�ح��ة (ت���ش�ي�خ��وف...ه��و زي��و���س الق�صة
العراقية ب�لا م �ن��ازع) �سنجد النظرة النقدية
للواقع ،والتلميح الفذ ،والتحوالت واالنقالبات
ال�سريعة ،ولكننا يف رواياته بدءا من "ال�شاهدة
والزجني" ال �ت��ي � �ص��درت يف ال �ع��ام ،1987
وانتهاء يف "بيت على دجلة" التي �أ�صدرها يف

العام  ،2006جند �أنف�سنا �أمام �آثار د�ستيوف�سكي،
ومالمح من �شخ�صياته الغام�ضة وغري املفهومة،
�أم��ام �صور ال��ر�ؤى املفجعة ،وغ��زارة ال�شخ�صيات
والأحداث� ،أمام تفا�صيل وقائع الفقر حتى نرجتف
رعبا �أم��ام ما يقدم من �أ�سرار لن�ساء ورج��ال ،لقد
حت��ول م �ه��دي عي�سى ال���ص�ق��ر حت��وال ه��ائ�لا ،وال
�سيما ب�ع��د ت��رك��ه مدينته الأم ال�ب���ص��رة وحتوله
للعي�ش نهائيا يف بغداد ،وقد �أنتج �أغلب رواياته
هناك :فامتلأت رواياته ب�صور الواقع يف مدينة
�ضخمة ،لقد �أخذت �صورة املدينة تت�سع يف رواياته
حتى غ��دت تعج ب��الأح��داث الكبرية :لقد �أ�صبحت
املدينة يف رواياته �صاخبة متداخلة ،مدينة مركبة
ت�صل يف احلياة �إىل القاع واالن�ح�ط��اط ،فاندفع
لت�صويرها يف رواياته ،وت�سجيل حياة بغي�ضة ال
تعا�ش ،حياة ي�شلها �إح�سا�س حاد بالقلق ،جوع،
احت�ضار ،عائالت تتهدم ،جرائم ،و�ساو�س ،رجال
يقتلهم الندم ،جنود ،زنوج ،بحارة ،خطيئة ،جن�س
حمرم� ،سكر ،عنف ،جرمية ،متزق...
�إن �أب �ط��ال م�ه��دي عي�سى ال�صقر ه��م مثل �أبطال
د�ستيوف�سكي :قاتلون ملطخون بالدماء �أو �صغار
� �س��اذج��ون� ،أو ط��اه��رون ع��اج��زون� ،أو عنيفون
مم�ت��زج��ون ب��ال��وق��اح��ة...ف��امل��ر�أة ال�ت��ي تتعهر مع
اجل�ن��ود الأج��ان��ب وه��ي ال�شاهدة ال��وح�ي��دة على
جرمية القتل كانت تتعهر من �أجل لقمة اخلبز...
واملخرب ح�سن يقدم الو�شاية لل�سلطات لأنه يبحث
عن ثمن دواء لإبنه املري�ض ،وهكذا يقدم الإن�سان
يف تناق�ض م�ستمر ،يف م�شاهد متخيلة كثرية ،يف
عيوب ،يف حقائق ت�ستعاد وت��رت��د ،ه��ذا الإن�سان
املتناق�ض امل�شتت العاجز العنيف ...

رؤيا الواقع
وخطاب الواقعية في الرواية
لقد د�شن الثالثي الذهبي ( غائب طعمة فرمان،
ف � ��ؤاد ال �ت �ك��ريل ،م �ه��دي عي�سى ال���ص�ق��ر) مفهوم
الواقعية االجتماعية القائمة على �أ�س�س �سردية
وفنية متطورة ،وقد متكن ه�ؤالء الثالثي من املزج
ال�ب��ارع ب�ين اخل�ي��ال امل�ج��دد والت�سجيلية الدقيقة
لوقائع اجتماعية تتعر�ض �إىل ه��زات متكررة،
ومتكنوا �أي�ضا من �أن ير�سموا ب�شكل ملهم املالمح
ال�سو�سيولوجية للمجتمعات الفقرية والطبقات
ال�شعبية وامل�ح�لات والأزق ��ة وال�ضياع ،و�أب��رزوا
�إىل ال���س�ط��ح ال�شخ�صيات امل �ق �ه��ورة واملهم�شة
واملعزولة واخلارجة اجتماعيا و�سيا�سيا وطبقيا،
ومتكنوا كذلك من �إث��ارة مظاهر الق�سوة والعنف
والب�ؤ�س واخل��راب والتفكك واالنهيار والت�شرذم
ال��ذي �أ� �ص��اب املجتمع ال�ع��راق��ي يف حت��والت��ه من
بنى اقت�صادية كروكية وبدائية �إىل بنى اقت�صادية
مكولنة ،لقد برع هذا الثالثي يف ت�أ�سي�س مالمح
تقنية و�سردية لرواية خا�صة ومتميزة ،بدءا من
العمل الفذ والفريد لرواية النخلة واجلريان لغائب
طعمة فرمان وم��رورا برواية الوجه الآخ��ر لف�ؤاد
التكريل وانتهاء برواية ال�شاهدة والزجني ملهدي
عي�سى ال�صقر.
غ�ي�ر �أن ال���س�ي��ا��س��ة والأح� � ��داث ال���س�ي��ا��س�ي��ة هي
التي عمدت ال��رواي��ة الواقعية وخدرتها ،النكبة
ال�سيا�سية -ال �سيما -ه��ذا امل�شروب القاتل ،هذه
املرجعية الطبيعية �أو لنقل املرجعية الواقعية يف

دف��ع الأح ��داث ور��س��م ال�شخ�صيات ،والغريب �أن
هذه الب�ؤرة كانت هي املهيمن منذ �أول ن�ص �سردي
يف ال�ع��راق واملكتوب على �شكل مقامة..و�أق�صد
«مقامات �أبي الثناء الألو�سي» ال�صادرة عام ،1856
وكذلك ن�ص �أحدث هو الرواية االيقاظية ل�سليمان
في�ضي ال�صادرة يف العام  ،1919و�أعمال حممود
�أح �م��د ال�سيد ( )1937 - 1903وب�شكل خا�ص
�أعماله الروائية املبكرة ،يف "�سبيل الزواج" يف
العام  ،1921و"م�صري ال�ضعفاء" يف العام ،1922
و"النكبات" يف العام  ،1922و�أخري ًا رواية "جالل
خالد" يف العام .1928
غري �أن الواقعية يف العراق بقيت هي املحرك لكل
الن�صو�ص ال�سردية ،بدءا من الروائيني الأوائل،
فمحمود �أح�م��د ال�سيد ك��ان م�ت��أث��را ج��دا ب�أعمال
تول�ستوي ،ومنذ الع�شرينيات كان مت�أثرا بالثورة
البل�شفية يف رو�سيا ،وكذلك ت�أثر ذنون �أيوب يف
روايته "الدكتور ابراهيم" التي �صدرت يف العام
 1939بالواقعية الرو�سية ،ورمبا فارق عبد احلق
فا�ضل الذي �أ�صدر رواية «جمنونان» يف العام نف�سه
( )1939هذا االجتاه ،ب�سبب �آثار الواقعية الفرن�سية
الوا�ضحة (وهنا غي دي موب�سان حتديدا) :احلبكة
امل�ؤ�س�سة على لعبة بولي�سية بارعة ،لعبة اختباء
مي��ار��س�ه��ا ال �ب �ط�لان؛ � �ص��ادق ��ش�ك��ري وه��و كاتب
�ام م�شهور ،و�صفية �سعدي وهي
و�صحفي وحم� ٍ
كاتبة متحررة ،وهنالك الإبطاء واملفارقة واللغز
البولي�سي ،واللغة الر�شيقة ،وال�سخرية.
وم��ن الأربعينيات وح�ت��ى ظ�ه��ور ث�لاث��ي الرواية
العراقية (غائب طعمة فرمان ،ف�ؤاد التكريل ،مهدي
عي�سى ال�صقر) كانت الرواية تتنقل من الرومان�سية
�إىل الواقعية" :اليد والأر�ض واملاء" لذنون �أيوب
(" ،)1948يف قرى اجلن"  1948جلعفر اخلليلي،
"نهاية حب" لعبد الله نيازي (�" ،)1949شيخ
القبيلة" ( )1952حلمدي علي" ،ق�صة من اجلنوب"
( )1953ملرت�ضى ال�شيخ ح�سني" ،الأخطبوط"
( )1952لأني�س زك��ي ح�سن" ،التائهة التافهة"
( )1958حلازم مراد�" ،سبي بابل" ( )1955لعبد
امل�سيح ب�لاي��ا" ،اخلالة عطية" ( )1958لأدم��ون
�صربي.
ث��م ت�ط��ورت منذ ال�ستينيات يف ث�لاث��ة اجتاهات
واقعية متميزة ،الأول هو الواقعية الوجودية التي
مثلها ف�ؤاد التكريل بدءا من روايته " الوجه الآخر"
يف العام  ،1960ثم " الرجع البعيد" (،)1985
ثم "خامت الرمل" " ،1993الأوجاع وامل�سرات"
 .1998االجت � ��اه ال��ث��اين ه��و اجت� ��اه الواقعية
النقدية لغائب طعمة فرمان يف جميع رواياته:
(النخلة واجلريان) ( ،)1966ثم (خم�سة �أ�صوات)
( ،)1967ث��م (امل�خ��ا���ض) ( ،)1974و( القربان)
( ،)1975و(ظالل على النافذة) ( ،)1979و (�آالم
ال�سيد معروف) ( ،)1982و (املرجتي وامل�ؤمّل)
( ،)1986و(امل��رك��ب) ( ،)1989االجت ��اه الثالث
هو اجتاه الواقعية االجتماعية التي مثلها مهدي
عي�سى ال�صقر وال �سيما يف روايته الفذة "ال�شاهدة
والزجني" .1987
لقد برع مهدي عي�سى ال�صقر ب�شكل ال ي�ضارع يف
و�صف البيئات ..وو�صف الآلية ال�سيا�سية التي
حكمتاملوظفنيوالكولونياليني،والآليةاالجتماعية
التي حكمت الزنوج والعاهرات واملجرمني الطيبني،
والأبطال الطائ�شني ،واجلبناء ،وامل�صائر املتداخلة
املعتقلة يف فطرة الإن�سان ،وبيان �ضعف الكائن
الب�شري ،وال�شخ�صيات املنكم�شة واملتناق�ضة ،كما
هي يف �شخ�صية املخرب ح�سن ،الفا�صل ال�سيا�سي
للأثر ال�سيا�سي على املجتمع ،واملوظف املرتبك،
وال�شخ�صيات الثانوية التي تدخل بي�سر وتدخل
بي�سر هي و�أخطا�ؤها و�أوهامها�...أو يف �شخ�صية
ال�سياب ال��ذي ك��ان بطل رواي �ت��ه "�أ�شواق طائر
الليل" ،وق��د ا�ستح�ضر �أيامه الأخ�ي�رة ،و�صورة
جتربته املر�ضية القا�سية يف م�ست�شفى الكويت،
وقد اقرتب كثريا من �شخ�صية ال�شاعر ،ال�ضعف
والوهن واحلزن والأ�سى لدرجة البكاء ،الهذيان
ال��ذي يطغى على لغة ال��رواي��ة ،البحث ال��ذي ال
يتوقف عن احل��ب� ،صورة اجل�سد ال��ذي يتحرك
طوال الرواية ،الفم الذي يهذي ،الظالل املوح�شة
التي حتف بها احلجرة ،واللغة العذبة التي حتفل

بها ال��رواي��ة حيث تنقل مل�سة احل��ب املرتقبة من
املمر�ضة اللبنانية احل�سناء التي �أحبها ،و�أ�سمها يف
الرواية "�أمل" ،وكان يعتقد ب�أنها هي التي �ستعيد
�إليه نب�ض قلبه وحرارة ج�سده.
"...وداخله اخل��وف عليها .وتذكر ي��وم طردوه
من م�ستودعهم الكبري خ��ارج املدينة .كان يحاول
اخل��روج من الباب يف زحمة احلمالني بعد انتهاء
العمل .حني اكت�شف �أحد رجال البولي�س الع�سكري
البي�ض مقدار ًا قلي ًال من ال�سكر كان يخفيه بني طيات
ثيابه� ."..ص21
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*
تدور �أح��داث رواية ال�شاهدة والزجني يف مدينة
الب�صرة يف الأربعينيات من القرن املا�ضي� ،أثناء
تواجد ال�ق��وات الأمريكية يف مع�سكر يف املدينة
على �ضفة النهر الذي مير بغابة كثيفة من الب�ساتني،
وكان النهر الذي تدور معظم �أحداث الرواية على
�ضفتيه يق�سم املدينة �إىل ق�سمني ،ق�سم يع�سكر فيه
اجلنود الأمريكان و�سكان الأرياف ،والق�سم الآخر
�أخذت تتكون عليه منازل للدعارة� ،أما املمر الذي
يربط �ضفة املع�سكر مبنازل ال��دع��ارة فهو طريق
مقطوع بنقطة حرا�سة للجنود الأم��ري �ك��ان ،كي
مينعوا جنودهم من الو�صول �إىل ال�ضفة الأخرى،

غري �أن العاهرات يعربن النهر يف خل�سة الليل ،كل
واح��دة منهن حتمل مفر�ش ًا حتت �إبطها ،ليلتقني
باجلنود الأمريكيني الذين يت�سللون ملالقاتهن هناك
يف الب�ساتني املجاورة.
م��ن م�ظ�ه��ر املع�سكر الأم�ي�رك ��ي واجل �ي ����ش ،ومن
بني ج��ذوع النخيل وخرير النهر ال��ذي يهدر ،من
م�شهد البولي�س املحلي ،وال�سيارات الع�سكرية،
وخفايا التحقيق ،وج��رمي��ة القتل تبتد�أ �أح��داث
رواية م�شوقة وممتعة ،فنجاة بطلة الرواية التي
يلقى القب�ض عليها م��ن قبل البولي�س للتحقيق
معها حول مقتل جندي �أمريكي �أبي�ض بر�صا�ص
جندي �أمريكي زجني ،كانت هي �إحدى العاهرات
ال �ل��وات��ي ي�ل�ت�ق�ين اجل��ن��ود الأم �ي�رك� ��ان � �س��را يف
الب�ساتني املجاورة ،وهي ال�شاهدة الوحيدة على
مقتل اجل�ن��دي الأم�يرك��ي...وه �ك��ذا ت��دور �أح��داث
الرواية وتت�شابك وتتعقد مع احلياة االجتماعية
للأرياف واملدن القريبة واجلنود املحتلني والفقر
والب�ؤ�س واال�ضطهاد وعملية البغاء ،والل�صو�صية،
واالنتهاكات ،والقهر الذي متار�سه القوات املحتلة
�إزاء القاطنني املحليني و�إزاء الزنوج من اجلي�ش
الأمريكي.
وت�أتي البنية االجتماعية املعقدة للمجتمع العراقي،
جناة تتزوج زواج��ا فا�شال من ح�سون ،ويطارها
حميد ال ��ذي ي �غ��رم ب �ه��ا ،وي��ر��ص��د ال� ��راوي حركة
ال�سيارات الع�سكرية ورجال البولي�س الذين يلقون
القب�ض على جناة ،وتتواىل �صور احلياة يف ب�صرة

كان مهدي عيسى الصقر في كل أعماله
تقريبا يعيد تركيب المجتمع العراقي
من جديد ،فصنع رواية مفارقة للرواية
الواقعية التسجيلية ،صنع حبكة
متشابكة ومعقدة يندر لها مثيل.

الأربعينيات :حياة الب�ساتني ،مظاهر الب�ؤ�س،
�صوت امل�ؤذن الأعمى ،ال�سوق ،الدكاكني� ،شخ�صية
�سيد جميد ،عامل املدينة امل�ضطرب� ،صوت �سعف
الب�ساتني� ،صياح الباعة يف ال��دك��اك�ين ،البغاء،
اال�ستغالل ،التهريب ،الأح�ل�ام الكبرية ملجتمع
بدائي و�ساكن ،وهناك �صرخة مدوية ت�صدر عن
املحقق :من قتل اجلندي الأمريكي..؟
ال بد �أن جناة تعرف.
فج�أة وجدت جناة نف�سها و�سط حدث �أكرب منها،
حدث ال تعرف الريفية الب�سيطة تعقيداته ،فهناك
بنية اجتماعية وح�ضارية غريبة عنها ،وبعيدة
عنها ،وي�صعب فهما �أو ت�صورها :هناك متييز
عرقي ،وجي�ش �أمريكي ،وبولي�س حملي ،وق�ضية
كبرية ،ومقتل جندي �أبي�ض ،وف�ضيحتها ،و�صراخ
�أمها ،وم�شهد ال�سكارى يف البارات وهم يتحدثون
عنها.
ويتابع ال�سارد �أح��داث الرواية ،فتوفيق املرتجم
ال ��ذي ي�سكن ح�ج��رة مهملة ،ه��و الآخ ��ر يحاول
�إغ��واء جن��اة ،يف البداية يحاول �أن يقنعها ب�أنه
يريد م�ساعدتها ،ثم يفربك لها ق�صة �أن احلل هو
�أنه يهرب بها من هذا املكان ،ثم �سرعان ما تكت�شف
خداعه...ت�سقط جناة يف م�صائد �آخرين �أي�ضا،
ابراهيم يحاول �أن يزرع الثقة يف نف�سها ويت�صنع
حبه لها وعندما يقودها للب�ساتني تكت�شف خداعه،
حميد ي �ط��ارده��ا ،امل�ح�ل��ة تطلب منها وم��ن �أمها
م�غ��ادرة املدينة ،وي��زداد التحقيق معها تعقيدا،
اخل��وف ،الرعب ،الف�ضيحة ،كل �شيء يطاردها،
فتنتهي ال��رواي��ة بانتحار جن��اة خال�صا م��ن هذا
القلق والي�أ�س القاتل.
*
ك��ان مهدي عي�سى ال�صقر يف ك��ل �أعماله تقريبا
يعيد تركيب املجتمع العراقي من جديد ،ف�صنع
رواية مفارقة للرواية الواقعية الت�سجيلية� ،صنع
حبكة مت�شابكة ومعقدة يندر لها مثيل ،وقد برع
يف ال�صياغات ال�سردية التي تدفع احلدث وتقويه
مثل بنية التكرار والو�صف وال��درام��ا ،وتعلقت
�أعماله جميعها تقريبا مب�أ�ساة الإن�سان يف احلياة
وم�صريه االجتماعي الغام�ض ،ف�صنع �أبطاال �أ�شبه
ب�أبطال د�ستيوف�سكي� ،أب�ط��ال ي�صارعون قدرهم
امل�أ�ساوي وي�ست�سلمون لأك�ثر االحتماالت ق�سوة
وعنفا� ،شخ�صيات ت�أخذ بها الطبيعة االجتماعية
التي تنتج ال�شر �إىل اجلحود واالنهيار والهالك،
�إىل املوت واالنتحار وال�سجن والعذاب ،وقد ر�سم
برباعة و�إلهام نادرين التحوالت التي تنهي كل فكرة
قبلية مدبرة ،وتق�ضي على كل �أمل ،وكل طموح.
كان مهدي عي�سى ال�صقر ميتلك �أعذب لغة روائية،
وقد �صور بلغة ر�شيقة ال مثيل لها الن�سوة العابرات
يف الطريق ،احل�ي��اة االجتماعية بكل تداخالتها
وت�شابكها ،جنود البحرية يف امليناء ،الأ�ضواء
الكا�شفة على الب�ساتني ،حفيف ال�سعف� ،صوت
�أق� ��دام اجل �ن��دي ال��راك ����ض يف ال�ب���س��ات�ين� ،صوت
الر�صا�ص يف ظالم الليل� ،صوت من�شار اخل�شب،
�ضجة ال�سوق ،لقد امتلك ال�صقر �أجمل لغة روائية
ح�سية تعتمد على ال�صوت وال��رائ�ح��ة والنظر،
خلق من خاللها �أج��واء وحيوات و�أحداثا معقدة
ومت�شابكة.
كما ب��رع ال�صقر يف ت�صوير الطبيعة الب�شرية
الكامنة ،النكران واجل�ح��ود ،الإغ ��واء واخل��داع،
الأفكار املدبرة ،الق�سوة وال�شفقة ،ال�شعور باخلطر،
ال�صرب املفرط ال��ذي تبذله ال�شخ�صيات ،م�شاعر
الفقراء والب�ؤ�ساء ،عواطف الب�شر امل�سحوقني،
م�شاعر الهوى والطي�ش ،حطام ال�ضعفاء املتمزقني
بني م�شاعر الأمل والندم واحلب ،وبرع يف ت�صوير
احل �ي��اة ال���س��اي�ك��ول��وج�ي��ة ل�ل��و��ش��اة واملحر�ضني
وامل��ذن �ب�ين ،وال�شخ�صيات ال�ق��وي��ة ال�ت��ي حتتكر
ال�سلطة ،وال�شخ�صيات املرتبكة ،وال�شخ�صيات
النزقة واخلرقاء ،وحياة اجلنود ،وال�شخ�صيات
التي ال تبقى طويال يف احل �ي��اة...و�أخ�يرا حياة
فقراء املدن الذين يختمون حياتهم بعمل وح�شي
ومطلق ،والذين يخ�ضعون �إىل م�صائر مدمرة.

علي بدر
روائي وناقد عراقي مقيم في بلجيكا

العدد ()2018
السنة الثامنة
الخميس ()20
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مهدي عيسى الصقر في االنتظار
علي حاكم

العدد ()2018
السنة الثامنة
الخميس ()20

عن دار المدى صدر للروائي العراقي الراحل مهدي عيسى الصقر روايتان :األولى في العام  2004بعنوان "إمرأة الغائب"،
ذيل بتاريخ كتابتها
والثانية بعنوان "بيت على نهر دجلة" صدرت في هذا العام .2006
ُ
الرواية الثانية المنشورة حديثًا ُت ّ
1991ـ  ،1992فالمؤلف ،الذي ظل يعيش ببغداد  ،ما كان أبدًا ليفكر في نشرها (فكل سطر فيها كفيل بتغييبه
مطبوعة.
روايته
فرج من نوع ما،
رحل قبل أن يرى َ
كشخصيات روايته) ،ويبدو أنه ظل منتظرًا َ
وحل هذا ّ ،
ً
ساعة ٍ
ولكنه َ
َّ
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�رب العراقية
تتناول ال��رواي �ت��ان احل � َ
خ�ص�صنا
الكربى الأوىل :احلرب التي ّ
لها وعد ُّونا اجلار من عمر الزمن ثمان
�سنوات  ،وجهّزنا لها ك� ّ�ل ما ت�شتهيه:
�أرواح� ��ا � ،أج���س��ادا � ،أم ��واال � ،سالحا
 ،ول��ك �أن ��ت �أن ت�ضيف ع�ل��ى القائمة
م��ا ت�شاء .غ�ير �أن للحرب تف�صيالت،
وجزئيات ،ويوميات ال تنتهي ،ويبدو
�أن احل��روب ال تنتهي �أب��د ًا ،لي�س لأنها
تتكرر كما هو حال العراق ،بل احلرب
الواحدة نف�سها �أعني .قد تتوقف حمم
املدافع والطائرات ،وتظل لفرتة �أخرى
من الزمن تب ُ
رت الألغا ُم الب�ش َر وتقتلهم،
ُ
وقد تظل الأط��راف املتحاربة تدفع ما
عليها من م�ستحقات الديون ،والبطالة
وما �إىل ذلك مما تعرفونه .ولكن هناك
تف�صيالت يف حالتنا العراقية غطت
عليها تف�صيالت وهكذا.
حلروبنا �أ�شيا ٌء ج ّد �صغرية تنو�سيت
ب��ال�ت�ق��ادم ،و� �ص��ارت كما ك��ان��ت �أ�شيا ًء
حم ����ض ��ش�خ���ص�ي��ة ،ق ��د ن���س�م��ع عنها
ون ��أ� �س��ف غ�ي�ر �أن �ن��ا ن��وا� �ص��ل ال�سري،
بخطو واث��ق وجميل  ،نحو نهايات ال
نخطئها �أب��د ًا ،فتلك عرثات ،زالت هينة
�صغرية� ،صغرية ج��د ًا ،فماذا يعني �أن
يت�أخر �أ�سري بالعودة لأه�ل��ه� ،أو �أن ال
يعود غائب ،حلربنا (حلروبنا) �أ�سرى
مل يعد �إال القليل منهم من بعد �سنوات،
ومفقودون ال نعرف �إىل الآن حتت �أي
�سماء ي�ستلقون .غ�ير �أن للغائب من
ينتظره ،وع��ن ه��ذا كتب مهدي عي�سى
ال�صقر رواي�ت�ي��ه .ويف ك�لا الروايتني
ت �ك��ون امل � ��ر�أة ه��ي م��ن ي�ن�ت�ظ��ر :الأم،
الزوجة ،الأخت.
يف رواي� ��ة "�إمر�أة الغائب" �إم� ��ر�أ ٌة
زوجها الذي ال يُعرف له م�صري،
تنتظر َ
وت�شاركها الإنتظا َر �أ ُّم زوجها ،وطفلُها
ال��ذي ال ي�ستطيع �أن ي�صدق �أن غائب ًا
ميكن �أن يعود ،رمبا لأن ال ذاكرة جتمعه
به� .إنتهت احلرب ،وبد�أ بع�ض الأ�سرى
يعود .وت�ستمر انتظاراتها ولكن يف
ع ��امل غ�ير ب���رىء �أب � ��د ًا .ف�ه�ن��اك م��ن ال
ينتظر الغائب� ،أو بتعبري �أوف��ى هناك
من ال يريد عودته ،كي يفوز برتكته:
زوج �ت��ه .يف ه��ذه ال��رواي��ة حكايتان،
حكاية هذا الغائب ،وحكاية غائب �آخر،
ولكنه مغيّب يف داخل البلد نف�سه .تنمو
احلكاية الثانية وتتفرع من حكايات �أم
الغائب حلفيدها وهم يق�ضون لياليهم
انتظارات .بعد ذلك ت�ستقل هذه احلكاية
الثانية بنف�سها ،فتبد�أ تحُ كى ب�أ�صواتها
امل�ستقلة .وهي حكاية �شخ�ص �إختطفته
"ال�سعلوة" ،التي تخ�صي الرجال يف
مكان غري معلوم ال يخرج منه �إ ّال من

في "إمرأة الغائب" تحيلنا اإلنتظارات على واقع إنساني من لحم ودم (أفضل
من دم ولحم) ،ال على إنتظارات فكرية مجردة ،اإلنتظارات هنا إنتظارات
ّ
طفال هو
يحن لطيف رجل عاشرته سنينًا حلوة ،وأنجبت منه ً
جسد إمرأة حي ّ
كل ما تملك بعد غيابه.
كان ذا حظ عظيم! والروائي ينهي هذه
احلكاية الثانية بعودة هذا الغائب يف
داخ��ل ال��وط��ن ك��ي ينقل لنا تف�صيالت
ذاك العامل الغريب ال��ذي ال يُعرف عنه
الكثري .عامل ال�سجون ،والإخ�صاء! �أما
احلكاية الرئي�سة ،حكاية الغائب يف
احل��رب ،في ُْ�سلمها ال��رواي �إىل نهايات
ث�لاث ،تارك ًا لك حرية الإختيار ح�سب
مزاجك ،ورغبتك ،ونيتك ،وواقعيتك،
وفهمك ،وح�سب ر�ؤيتك �أنت كيف تتمنى
لأمور هذه احلياة �أن ت�سري :فقد يعود
الغائب م��ن �أ��ْ�س��ره وت�ستقبله زوجته
وطفله ويعودون فرحني� ،أو قد ال يعود
فتلقي بنف�سها يف �أح�ضان ال�شخ�ص
الذي كان ينتظر عدم عودة الغائب� ،أو
قد تختلط يف ذهنها الأمور فتهرع هي
وكل الن�ساء الأخريات اللواتي ينتظرن
الغائبني ليلقني ب�أنف�سهن على �شخ�ص
جمهول :كل واح��دة تقول �إن��ه زوجي.
وجميع ه��ذه ال�ن�ه��اي��ات لي�ست بدائل
�سردية� ،إمنا هي �صور حقيقية ال تلغي
�إحداها الأخرى (كما ال يخفى).
يف "�إمر�أة الغائب" حتيلنا الإنتظارات
على واقع �إن�ساين من حلم ودم (�أف�ضل
من دم وحلم) ،ال على �إنتظارات فكرية
جمردة ،الإنتظارات هنا �إنتظارات ج�سد
�إم ��ر�أة ح� ّ�ي يحنّ لطيف رج��ل عا�شرته
�سنين ًا ح�ل��وة ،و�أجن�ب��ت منه طف ًال هو
كل ما متلك بعد غيابه .وانتظارات �أ ّم
(�أم الغائب) التي تعت�صم بذكرياتها مع

�إبنها الفقيد ،و�أبيه ،فتحولها حكايات
ت���س��رد .ال �إن �ت �ظ��ارات ه�ن��ا ع�ل��ى طراز
�إن�ت�ظ��ار غ ��ودو؛ فالغائب املنتظر كان
هنا يوم ًا ما ،و�سيق رغم �أنفه للغياب.
له حكايات ،و�سنوات ،و�أوجاع عا�شها،
ورغبات طمّن بع�ض ًا منها ،وله يف ذاكرة
من ينتظره �إبت�سامات ،و�ضحكات ميكن
�أن ت�سرتجع.
تتكرر هذه الثيمة يف الرواية الثانية
"بيت على نهر دجلة"� ،إم��ر�أة تنتظر
�أخاها الأ�سري ،ولكنه ال يعود فلقد مات
يف �أ�سره ،يعود بد ًال عنه �أخوها الثاين
ال��ذي ا�ستلمت جثته يف �أي��ام احلرب،
وله قرب كانت ت��زوره .ال �شيء منطقي ًا
يف هذه الرواية ،لأن ،ولي�س رغم �أن،
ك� ّ�ل �شيء واق�ع��ي ،فاحلياة (الرواية)
جتري يف العراق حيث ال �شيء يحكمه
امل�ن�ط��ق .ي �ع��ود الأخ القتيل ف�لا يجد
طفليه وال زوج�ت��ه؛ فهذه ت��زوج��ت من
ال�سيد النقيب امل�ساعد امل���س��ؤول عن
ّ
لف القتلى بالعلم الوطني ،وتوزيعهم
على ذويهم يف مركز ا�ستالم وتوزيع
ال �ق �ت �ل��ى .ف��ال���س�ي��د امل �� �س��اع��د ك��ان��ت قد
�أعجبته �إمر�أة ترددت هي و�أخت زوجها
بحث ًا عن فقيد ،قيل لهما �أنه ُقتل ،فيل ّفق
لهما جث ًة ال مالمح لها ويقول لهما� :إنه
زوج��ك� ،إن��ه �أخ��وك .ال��زوج��ة م�ستعدة
للت�صديق ،فيفوز بها ،و�ستلد منه طف ًال
لن ن�سمع �صوته ،وال نتبني مالحمه� :إنه
ابن "نغل" لزمان "نغل" ،وتظل الأخت

تنتظر :فهي ال ت�ستطيع �أن ت�صدق� ،إذ ال
ت�شعر يف دواخلها بفقده" :ملاذا ال �أ�شعر
بذلك الوجع الداخلي؟ملاذا؟" (.)182
يعود الأخ بعد احل��رب ،وه��ي ت�سميه
�إبني وهو ي�سميها �أمي ،فهي التي ربته
منذ ال�صغر .الأخ القتيل يف ملفات
ال��دول��ة ي �ع��ود ول�ك�ن��ه م��ن دون زم��ان،
ال ذاك ��رة ،ال وع��ي ،ال ج�ن��ون ،ال ميكن
تو�صيفه� :إن ��ه ع��راق��ي ف�ق��ط .يف ليلة
�شخ�ص م��دى ارتباكها،
ع��ودت��ه ي��رى
ٌ
وح�يرت�ه��ا يف ال�ت�ف��اه��م م��ع �أخ�ي�ه��ا كي
تو�صله ال�ب�ي��ت ،فيتدخل مل�ساعدتها،
وه��ي تقبل ب��ذل��ك� :إم� ��ر�أة وح �ي��دة يف
هذا الوطن .يتعرف عليها الرجل وهو
حم��ام��ي ج �ن��وب��ي ،ي���س��اع��ده��ا ع�ل��ى ر ّد
احلياة لأخيها يف ملفات الدولة ،تقول
الأخ��ت" :ما كنت �أت�صور �أن حماولة
اث�ب��ات �أن ان�سان ًا م��ن النا�س م��ا يزال
على قيد احلياة ي�ستلزم كل هذا الرواح
واملجئ يف حني �أن موته ت�ؤكده ورقة
واح ��دة تكتب يف دقائق" ( .)66بعد
ذاك تتزوج من ه��ذا املحامي� ،شريطة
�أن ال متار�س معه ما ميار�سه الأزواج
عادة �إال بعد �شفاء �أخيها ،ولكن �أخاها
ال ي�شفى .هذا املحامي هو نف�سه كان قد
فقد عائلته كلها يف مدينته اجلنوبية
�إثر الق�صف الثمانيني .يف هذه العائلة
اجل��دي��دة ك� ّ�ل م��ا ت��ري��د :ال�ك��ل مر�ضى،
الأخ (�أو الإبن) الغائب مري�ض ،الأخت
(�أو الأم) مري�ضة� ،أفزعها ثقل احلياة،

وزوج �ه��ا ف�ق��د عائلته ال���س��اب�ق��ة كلها،
والطبيب النف�ساين الذي يعاجلهم هو
�أي�ض ًا مري�ض.
ال ي�سري زم��ن ال��رواي��ة الداخلي ب�شكل
م�ستقيم ،يرتاجع مرة ويتقدم �أخرى،
ومرة ي�سكن يهبط �إىل العمق مثل ر�أ�س
دوام��ة منحدرة ب��إ��ص��رار ،وعلى وفق
هذا الرتاجع والتقدم ،وال�سكون الهابط
ترتتب ف�صول الرواية .والتبعرث هنا
لي�س �سمة �أ�سلوبية� ،إمن��ا هو �أ�سلوب
احل �ي��اة نف�سها .ف�لا امل��ا� �ض��ي انتهى،
وال احل��ا� �ض��ر ح��ا� �ض��ر ،وال امل�ستقبل
�سي�صبح له معنى يف هذه احل��ال� .إنه
غياب مطلق .ويتال�شى انتظام الزمان
واملكان يف �صوت �سعيد (الأخ ،الإبن،
القتيل ال�ع��ائ��د م��ن الأ� �س��ر) :وامل�ؤلف
يعمد ب��وع��ي �إىل ع��دم و��ض��ع النقاط،
والفوا�صل ،والعالمات يف كتابة هذا
ال�صوت :فتتداخل تخيّال ُته ،و�إدراكا ُته
احل���س�ي��ة ،و�أوه ��ا ُم ��ه ح � ّد �أن الرواية
تفر�ض على القارئ التمهل يف متابعة
�صوته ،تنتقل ال�صور فيه من حلظات
يف الأ�سر حني كانوا يقفون يف طوابري
تنتظر �أمام دورة املياه (كانوا ي�أكلون
لا ،وي �� �ش��رب��ون امل���اء ق�ل�ي� ً
ق �ل �ي� ً
لا ك��ي ال
يتعر�ضوا �إىل الإهانة يف طوابري دورة
امل�ي��اه ،و�ستظل ه��ذه ال�ع��ادة ت�صاحبه
حتى بعد ع��ودت��ه)� ،إىل تقم�ص "وعي
جثة" م�ستلقية يف الأر�ض احلرام بعد
�أن ع��رف �أن�ه��م ك��ان��وا يعتربونه م ْيت ًا،
(وهذه �صورة جديدة متام ًا على الأدب
ال�ع��راق��ي ح�سب علمي)� ،إىل ال�سجن
الذي دخله بعد عودته .ويبد�أ ي�شخ�صن
ُ
فالفراغ ال�صامت الذي تبقيه
الأ�شياء:
�أخ� ُت��ه فا�ص ًال بينها وب�ين زوج�ه��ا على
�سريرالليل يراه هو يف تل�ص�صه عليهما
م��ن خ�لال ثقب املفتاح �شخ�ص ًا يتمدد
�اب غرفتهما �شخ�ص ًا �آخر
بينهما ،وب� ُ
يراقبهما ،وي�سمع خ�شب �سريرهما
يتحدث �إليه (�ص.)30
ت�أخذه �أخته ملراجعة طبيب نف�ساين،
ول�ك��نّ ه��ذا ّ
يف�ضل بعد جل�سة واحدة
معه �أن يعاين الأخت نف�سها ،فهي �أي�ضاً
مري�ضة وحتتاج �إىل ع�لاج ،وبعد ذاك
�زوج اجلنوبي املري�ض ،فهو
يعالج ال� َ
�أي�ض ًا له ح�صة من ق�ص�ص هذا الوطن.
�أما الطبيب النف�ساين هو ذاته فال �أحد
يعاجله ،فمن يعالج طبيب ًا :يحرق كل
�أ�شرطة الت�سجيل التي �سجل عليها كالم
مر�ضاه ،بعد �أن يبول عليها ":حكاياهم
�أ�سقمتني ،ويف النهاية �ضيعتني"" ،يف
البداية �أب��ول على �أحزانهم ،وبعد ذلك
�أ�شعل فيها النريان" (.)191
مبتلى بو�أد
�إذا كان كل عر�ض لرواية
ً

جماليتها ،ف�لا �أظ ��ن �أن ه�ن��اك عر�ض ًا
يفعل هذا �أك�ثر من �سطوري ال�شاحبة
ه���ذه .ف�م�ت��اب�ع��ة � �ص��وت �سعيد ال يقل
جمالية عن �صوت بنجامني .ولكن هل
مي�ك��ن احل��دي��ث ع��ن جمالية يف م�آ�س
كهذه! يف هذه الرواية ي�سرتجع مهدي
عي�سى ال�صقر عامل "ال�صخب والعنف".
فالفرتة التي كتبت فيها روايته (-1991
� � )1992س �ت �ك��ون ح��ا� �ض��رة يف عامل
ال��رواي��ة/ال�ع��راق امل�شحون باخلوف،
والفزع ،وبال�صبيان املدججني باحلقد
والبط�ش الذين يداهمون البيوت بحث ًا
عن �سالح ،وبليل حالك تخرب�ش �سوادَه
طلقاتٌ  ،ونباحُ كالب .هذه املر�أة الأخت
ال�ت��ي �أم���ض��ت ال�سنني ت��رب��ي �أخويها،
وفقدتهما م�ع� ًا� :أحدهما م��ات �أ�سري ًا،
وع��اد لها ال�ث��اين ولكنه �سيظل غائب ًا
ح�ت��ى يف ح �� �ض��وره ،ه ��ذه امل � ��ر�أة هي
نف�سها التي �سيقول لها �أحد ال�صبيان،
يف �أثناء تفتي�ش البيوت بحث ًا عن �سالح
"�أنت قحبة ،ويب�صق يف وجهها" ،وهي
نف�سها ال�ت��ي ��ش��اه��دت كيف �أن ال�سيد
النقيب امل�ساعد زوّ ر جثة �أخيها كي
يفوز بزوجته ،وهي نف�سها (مكررة يف
الرواية الأوىل�" :إمر�أة الغائب") يقف
يف طريقها الآخرون يريدون نه�شها.
يف ك �ت��اب��ه "وجع ال �ك �ت��اب��ة :يوميات
ومذكرات" (ال�صادر عن دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة ،)2001 ،ي�أتي مهدي
عي�سى ال�صقر على ذكر هذه الرواية:
كيفية كتابتها ،تف�صيالت �أي��ام��ه التي
كتبها فيها ،ويلقي �ضو ًء حتليلي ًا على
بع�ض �شخ�صياتها .ي ��ؤرخ مالحظاته
ويومياته هذه بني "�أيار 1991ـ مطلع
ح ��زي ��ران  ،1992ول �ك �ن��ه ب �ك��ل ت�أكيد
مل ي �ت �ح��دث ع ��ن امل �� �ض �م��ون احلقيقي
للرواية� ،إمنا ينوه ببع�ض التف�صيالت
التي �سنجدها يف ال��رواي��ة فع ًال .لكن
ما يفيدنا يف هذا ال�سياق تف�سريه هو
لت�صرفات "�سعيد" (العائد من الأ�سر)
وهو يتل�ص�ص على �أخته وزوجها وهما
يف فرا�شهما " :يغار ال�شاب املم�سو�س
على �أخته الكبرية ،التي قامت برتبيته،
غري �شاذة ،ك�أنه زوجها ،ال �أخوها .لهذا

ال�سبب ي�شعر ب��ال�ك��راه�ي��ة ن�ح��و زوج
�أخته .ويف الليل يقف وراء باب غرفة
نومها ،يتل�ص�ص على ما يفعالن ،هي
وزوج �ه��ا ،على ال�سرير ،وال ين�صرف
�إىل النوم ،حتى يطمئن �إىل �أن ال�شيء
ي�ح��دث بينهما ،و�إن �ه �م��ا ن��ام��ا �أخ�ي�ر ًا.
و�إثناء قراءتي لكتاب العامل النف�ساين
�سي .جي .يونغ The Practice :
 of Psychotherapyم��ن �أجل
اال�ستعداد لكتابة الف�صل ما قبل الأخري
م��ن ال ��رواي ��ة ق� ��ر�أت م��ا ت��رج�م�ت��ه هذه
الكلمات" :ب�سبب ت��ردده ،يف مواجهة
ال �ع��امل ،ف� ��إن االع �ت �م��اد ،الطبيعي ،يف
الأ�سا�س ،لل�شاب الع�صابي ،على والديه
ي�ت�ح��ول �إىل ع�لاق��ة ��س�ف��اح بالقريى،
منافية لنامو�س احلياة" (هنا ينتهي
كالم يونغ)� .إن �سلوك ال�شاب املم�سو�س
م��ع �أخ�ت��ه ـ يف ال��رواي��ة ـ مل ي�صل �إىل
ح ّد املمار�سة الفعلية ،غري �أن البواعث
لديه ال تبتعد كثري ًا عن هذا املجال (�ص
.)99
ولكننا هنا يف ال��رواي��ة قد ال ن�صادف
احل��ال��ة ن�ف���س�ه��ا مت��ام�� ًا ال �ت��ي ي�صفها
ي��ون��غ يف ال �� �س �ط��ور ال �� �س��اب �ق��ة التي
اقتب�سها مهدي ال�صقر ليعزز بناء هذه
ال�شخ�صية .ف�سعيد ك��ان ق�ب��ل �أ�سره
متزوج ًا ،ولديه طفالن� ،صحيح �أن �أخته
نه�ضت ب�أعباء تربيته هو و�أخوه (الذي
مات يف الأ�سر) بعد وفاة الوالدين ،لكن
تكوين عائلة م�ستقلة يعني �أنه ال يحمل
م�شاعر ما ي�سميه يونغ بالع�صاب �إ ّال
�إذا جعلنا من ف�ترة الأ��س��ر ،واعتماده
على �أخته بعد عودته يف رعايته جمدد ًا
نكو�ص ًا �إىل حالة الطفولة .ولكن حتى
ه��ذا ال ين�سجم م��ع التكوين النف�سي
لل�شخ�صية ،ف��الأ��ْ�س� ُر ك��ان يُفرت�ض �أن
يكثف يف دواخ �ل��ه م��ن ��ش��دة ارتباطه
ب��زوج�ت��ه ولي�س ب��أخ�ت��ه�� ،ش��يء واحد
فقط ق��د ي�سوغ بناء �شخ�صية �سعيد
بهذا ال�شكل هو فقدانه لزوجته بال�شكل
ال��ذي مت يف غيابه ،ف��أح��دث يف نف�سه
نوع ًا من االرتكا�س �إىل فرتة طفولته
الأوىل .رمبا!
يف كال الروايتني �سنجد �صور ًا جديدة

ت�ن���ض��اف �إىل ر��ص�ي��د � �ص��ور احل ��رب،
وامل �ع��ان��اة الإن���س��ان�ي��ة ال �ت��ي يكابدها
الب�شر� ،سواء �أول�ئ��ك الذين ا�شرتكوا
فيها فع ًال� ،أم من كان بعيد ًا ينتظر .يف
الرواية الأوىل "�إمر�أة الغائب" ي�ضعنا
مهدي عي�سى ال�صقر يف �صورة م�شهد
عا�شه �أغلب العراقيني :تلك الليايل التي
مي�ضيها ال�ن��ا���س ،مقتعدين الأر�صفة
وال�شوارع يف "انتظار" البا�صات التي
تقل الأ��س��رى �إىل مدنهم .وه��ذا م�شهد
عا�شته املدن والبلدات العراقية كافة.
حياة �أخرى تت�شكل ل�ساعات ثم تنف�ض.
البائعون ،وفرق املو�سيقى ،وجتمعات
للن�ساء ،وحلقات يعقدها الرجال :عيون
تتطلع �إىل �أفق ما .فج�أة يرك�ض اجلمع،
يحيطون بالبا�صات :ليجد كل واحد ما
قدّره له الوطن .وتعود الزوجة كالعادة
خائبة ،فالغائب ال يعود .وتظل �أيامها
ولياليها جتري على ح�سب هذا الإيقاع:
�إنتظارات وخيبات .ولكن من بني هذا
اجلمع الغفري هناك م��ن يقف ال يريد
للغائب �أن يعود ،ع�سى �أن ّ
متل الزوجة
انتظاراتها وتي�أ�س.
ويف ال��رواي��ة الثانية "بيت على نهر
دجلة" م�شاهد و�صور مفزعة� .صور
اجل �ث��ث ،وه��ي ت��و��ض��ع يف توابيتها،
وجثث �أخرى جمهولة الهوية مركونة
ي�أكل ال��دود حدقات العيون املنطفئة.
ُتق ّلب ،ت��زاح جانب ًا ،و ُتهمل .و�صورة
ال���ض��اب��ط امل �� �س ��ؤول ال ��ذي ال ي��رى يف
هذه اجلثث غري رائحة كريهة ،يتفاداها
بالعطور ،ويت�أمل �إقتنا�ص امراة تبحث
عن جثة زوجها.
مت ّر احلوادث يف احلياة اليومية ،مبا
يف ذلك حالة احلرب مث ًال ،دون �أن نل ّم
يف �أحايني كثرية بتف�صيالتها الأخالقية
والإن�سانية :فامل�شهد وا�سع ورهيب،
و�أي��ام �ن��ا حبلى دائ �م � ًا ب��اجل��دي��د الذي
اليفعل غ�ير ت�ك��رار م��ا م�ضى ب�صورة
�أب�شع .ف ُت�ش ُّل الذاكر ُة بالراهن الدامي.
ل��ذل��ك ت�صبح ال �ق��راءة يف ه��ذه احلالة
نوع ًا من م��زج ما م�ضى مبا هو قائم،
ليغدو ذلك كله تاريخ ًا .وي�أتي الأدب،
هاتان الروايتان يف هذه احلالة ،لت�ضع

"األعداء  ..رأيتهم
يتجمعون حول جثتي
يقلبونها على ظهرها
هي كانت منكفئة على
وجهها في الصحراء بين
أشواك العاقول ساقاها
منفرجتان والشمس تنظر
اليها والذباب الجوعان
يطن ويطن من حولها
وكانت خوذتي المعدنية
التي سقطت عن رأسي
ترقد وحدها على التراب
وتسخن في الشمس بين
األشواك اليابسة بالقرب
من وجه جثتي

هذه التف�صيالت تذكرة و�إدان��ة .تثبّت
امل�شهد ،وفعل التثبيت وحده هو �إدانة.
لن�ستمع يف نهاية ه��ذه ال�سطور �إىل
�صوت �سعيد (احلا�ضر الغائب) ،لرن
كيف �أن جمالية الأدب الأ�صيل تعمّق
امل�أ�ساة:
"الأعداء  ..ر�أيتهم يتجمعون حول
جثتي يقلبونها على ظهرها هي كانت
منكفئة على وجهها يف ال�صحراء بني
�أ� �ش��واك ال�ع��اق��ول �ساقاها منفرجتان
وال �� �ش �م ����س ت �ن �ظ��ر ال �ي �ه��ا وال���ذب���اب
اجلوعان يطن ويطن من حولها وكانت
خوذتي املعدنية التي �سقطت عن ر�أ�سي
ترقد وحدها على ال�تراب وت�سخن يف
ال�شم�س بني الأ�شواك الياب�سة بالقرب
م��ن وج��ه جثتي ويف فمي طعم تراب
ح��ار ومالح ويف �أنفي رائحة �أ�شواك
حمروقة تت�صاعد موجات يف الهواء
امللتهب وامل��داف��ع ت�ثرث��ر م��ن بعيد دو
دو دو ترد عليها مدافع يف مكان �أبعد
دم دم دم! وال�صحراء تخت�ض وحتت
بطني ت��راب منقوع ويف بطني نريان
ترك�ض لهبة وراء لهبة اال �أنني �ساعتها
ما كنت موجود ًا داخل جثتي كنت يف
بغداد �أ�سبح يف نهر دجلة �صبي ًا بني
ال�صبيان �أ��س�ب��ح و�أف �ك��ر بجثة �سعيد
الذي �صار �شاب ًا ب�سرعة وهي مرتوكة
هناك يف ال�صحراء تخت�ض مع اجلثث
الأخ� ��رى امل�ست�سلمة ل�ل�ن��وم �أراقبها
و�أن��ا �أطفو بج�سدي ال�صغري العاري
فوق ماء دجلة حتت اجل�سر احلديدي
وال �ظ�لال ت ��ذوب يف امل ��اء و�أن���ا �أت��رك
ج�سدي يتنقل بني امل��اء الظليل واملاء
امل�شم�س وجثتي وحدها هناك تنزف
يف �صمت بني �أزي��ز احل�شرات وطنني
الذباب اللجوج والقربات تطري حويل
وتدنو وتبتعد ...تريد �أن تلعب معي
و�أن��ا ال �أ�ستطيع �أن �أح��رك ي��دي ويف
بطني ن�يران ت�شتعل  ...وجثتي تريد
�أن تهرب و�أتعلق بال�سماء حيث �أرى
طيور ًا كبرية �سوداء حتوم وتنتظر �أما
روحي فالتريد �أن حتلق تظل مثل قربة
تتقافز على الأر�ض ال تريد �أن تفارقني"
( 91ـ )92
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كنت منحاز ًا اىل الفن الق�ص�صي الذي
يكتبه القا�ص والروائي العراقي املبدع
مهدي عي�سي ال�صقر ،منذ بداياته التي
ق��ر�أت��ه��ا ،جم�م��وع�ت��ه (غ �� �ض��ب املدينة)
ال�����ص��ادرة ط�ب�ع�ت�ه��ا االوىل واالخ �ي�رة
ع ��ن جم �ل��ة (ال��ث��ق��اف��ة اجل� ��دي� ��دة) ع��ام
 1960م� ��رور ًا مبجموعته الق�ص�صية
الرائعة(حرية �سيدة عجوز) ال�صادرة
بطبعة �شخ�صية عام  ،1986ف�ض ًال على
جمموعته (�أجرا�س) التي ا�صدرتها دار
ال���ش��ؤون الثقافية ال�ع��ام��ة ب�ب�غ��داد عام
 1991والتي احتوت على منتقيات من
ق�ص�صه التي كتبها خ�لال امل��دة من عام
 1950وح�ت��ى ع��ام  ،1988م�ستل ًة من
جمموعاته (جم��رم��ون ط�ي�ب��ون) ف�ض ًال
على املجموعتني �آنفتي الذكر ،وهو ما
فعله القا�ص والروائي العراقي املغرتب
عبد الرحمن جميد الربيعي� ،إذ ا�صدر
خم �ت��ارات ومنتقيات م��ن م��ا ن�شره من
ق�ص�ص ق�صرية يف كتاب حمل عنوان
(� �س��ر امل��اء.ق �� �ص ����ص خم��ت��ارة) اه ��داين
��ص��دي�ق��ي ال��رب�ي�ع��ي م���ش�ك��ور ًا وه ��و يف
م�غ�ترب��ه ال�ت��ون���س��ي ذاك ،ن�سخة منه،
بطبعته الثانية التي ا�صدرتها عام 1993
دار امل �ع��ارف للطباعة والن�شر مبدينة
�سو�سة التون�سية.
كنت م�ن�ح��از ًا لق�ص�ص ال�صقر ،و�أراه
قا�ص ًا يف ال�صف االول من قا�صي العراق
ومبدعيه ،ال بل قمة يف عامل الق�ص ،ف�أنا
ارى ان االن�سان ُمي ََّ�س َُر ملا ُخلِق له! ملا خلقه
الله عليه ،ولقد خلق ال�صقر قا�ص ًا جميد ًا،
وما هذا بال�شيء الهني وال الي�سري.
لكن الكثري من كاتبي الق�صة ال يكتفون
ب�ه��ذا ال��ذي ي�سر ل�ه��م ،ب��ل ي��ذه�ب��ون اىل
التجريب ،جتربة كتابة الرواية ،وجرب
مهدي عي�سي ال�صقر كتابتها ،وطلع علينا
ع��ام  1990بروايته االوىل (ال�شاهدة
والزجني) وكانت ال تزيد عن ق�صة َم َّطها
ال�صقر لي�صريها رواي��ة،ث��م طلع علينا
بروايته الثانية (ا� �ش��واق طائر الليل)
ال�صادرة طبعتها االوىل عن دار ال�ش�ؤون

ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ع��ام��ة ب �ب �غ��داد ع ��ام ،1995
وال�ت��ي ا�ستوحي اح��داث�ه��ا م��ن ال�سرية
الذاتية لل�شاعر العراقي الكبري بدر �شاكر
ال�سياب ،وال�ت��ي ال تتناق�ض م��ع ر�أي��ي
مبثيلتها (ال�شاهدة والزجني).
�إذ �أقر�أ روايته (�إمر�أة الغائب) ال�صادرة
طبعتها االوىل ع��ن دار امل��دى للطباعة
وال�ن���ش��رع��ام  2004وال �ت��ي ا�ستوحت
اجواء احلرب العراقية-االيرانية ،وبقاء
زوجة الغائب متني النف�س بعودة الزوج،
لكنها لفرط اعتزازها ب��ال��زوج اجلندي
الغائب ،الذي انتزعته احلرب من اجواء
اال� �س��رة لتحيلها ايل خ��راب وكابو�س
يومي ،هذه الزوجة الوفية ،التي تظل
حتيا على هاج�س ع��ودت��ه ،ترف�ض �أية
�إ�شارة اىل فقده� ،أو موته ،بل حتيا على
هاج�س كونه �أ�سري ًا ،و�أنه �سيعود ريثما
تنتهي احلرب ،و�إذ تبد�أ قوافل اال�سرى
بالتوافد علي الوطن واالهل ،خريف عام
 ،1990ي�صور لنا ال�صقر �أفجع ت�صوير
لهفة الزوجة الوفية وانتظارها الطويل
حلافالت مكتظة باال�سرى العائدين ،لكن
ال ��زوج الغائب ال��ذي ذه��ب ول��ن يعود،
والذي اكلته احلرب ال�ضرو�س ،لن يكحل
عيني زوج �ت��ه مب���ر�آه م��رة ث��ان�ي��ة ،ذلك
النهُ ،ف ِقدْ ،لكن الزوجة الوفية ال�شريفة،
ال�ت��ي تكبت رغباتها ون��وازع �ه��ا ،ال بل
متيتها كالراهبات املتبتالت املنقطعات
ل�ع��امل ال� ��روح ،ت�ظ��ل زوج �ت��ه حت�ي��ا على
ام ��ل ع��ودت��ه ي��وم��ا ،وت �ظ��ل ت��ذه��ب ايل
مكان و�صول العائدين من اال�سر دون

ج� ��دوي ،وروي � ��د ًا روي� ��د ًا يخبو االم��ل
وي��ذوي حتت مطارق احلقيقة املفجعة،
ان ال��زوج حت��ول اىل ذك��رى ،و�صورة،
وم��ا ع��اد ج���س��د ًا يحيا ،ول�ع��ل اف�ج��ع ما
ختم مهدي عي�سى ال�صقر رواي�ت��ه هذه
(�إمر�أة الغائب) باالحتماالت الثالثة للقاء
الزوجة بزوجها الغائب ،وكلها تدل على
امكانات باهرة يف الق�ص ،وكلها باهرة
يف ا�ستدرار فجائعنا مب�أ�ساوية نتائج
احل��روب و�آث��اره��ا امل��دم��رة على احلياة
واملجتمعات.
هذه الرواية رفعت من بارومرت قناعتي
باالمكانات الروائية لل�صقر ،ف�ض ًال على
ابداعه يف الق�ص.
لكن م��ا ع��زز ه��ذه القناعة واك��ده��ا ،هذا
العمل ال��روائ��ي الباهر(بيت على نهر
دجلة) الذي طلع علينا به مهدي عي�سي
ال�صقر ،والذي ن�شرته دار املدى-كذلك-
ب�ط�ب�ع�ت��ه االوىل ع ��ام  ،2006وال ��ذي
ي�ستلهم كذلك اج��واء احل��رب ،من خالل
اال�سري العائد ،لكن العائد ج�سد ًا حمطم ًا
دون ع�ق��ل ،فلقد اف �ق��ده اال� �س��ر الطويل
والق�ساوة املدمرة ،التي كانوا يعاملون
بها يف اجلانب االخر ،افقده عقله ،وتركه
هناك وراءه ظهري ًا.
ه ��ذا اال���س�ي�ر ��س�ع�ي��د حم �م��د املطلوب،
يعود م��ن اال��س��ر ال�ط��وي��ل ،ليجد الدنيا
قد تغريت� ،أخوه الذي يكربه ،افرت�سته
احل ��رب ،وب�ق�ي��ت غ��رف�ت��ه م��و��ص��دة ،منذ
ان ذه��ب ومل يعد ،يعود ليجد الزوجة
ال�شابة ،فاتن ،التي كانت رابطة اجل�أ�ش

كنت منحازًا لقصص الصقر ،وأراه قاصًا في
الصف االول من قاصي العراق ومبدعيه ،ال بل
قمة في عالم القص ،فأنا ارى ان االنسان ميسرُ
ُ َ َّ َ
لما ُخ ِلق له! لما خلقه الله عليه ،ولقد خلق
الصقر قاصًا مجيدًا ،وما هذا بالشيء الهين وال
اليسير.

حمافظة على عفتها وذكرى الزوج ،الذي
�شوهد يف االر�ض احلرام ،لكنها مبرور
االي��ام واغ��راءات ال�ضابط امل�س�ؤول عن
مركز ا�ستالم جثث ال�شهداء ،وت�سليمها
ل��ذوي �ه��ا ،وال� ��ذي ي���ض��ع م���س��د��س��ه علي
ردفه دائما ،هذا املُ�ساعد االنيق الطويل
الو�سيم ،يغري ال�شابة اجلميلة امللهوفة
علي معرفة م�صري ال��زوج الغائب ،التي
ب��د�أ ج�سدها املحموم املكتنز بالت�شهي
يلح عليها ،تقع فري�سة هذا الرجل الذي مل
يحرتم و�ضعه ،و�إذ تكون اخت اال�سري،
�ساهرة منهمكة بالتعرف علي اجلثث
جمهولة ال�ه��وي��ة ،وا�ضعة علي وجهها
القناع الطبي االبي�ض ب�سبب الروائح
املنبعثة من العنابر وال�شاحنات املحملة
بجثث اجلنود ،كان ذلك االن�سان يرتكب
الفاح�شة م��ع ال��زوج��ة اجلميلة ،والتي
يتزوجها فيما بعد ،مما ي�ؤكد خلوه من
اخللق الر�صني وال�شرف.
ومما ي�ؤكد ذلك تلك املعابثة النزقة معها
وهو يقود �سيارته ب�أق�صي �سرعة علي
الطريق ال�سريع ،وو�ضع يده علي مو�ضع
التقاء فخذيها الب�ضاوين البي�ضاوين
املكتنزين ،ب��دون ان يعب�أ بال�صغريين
الذين كانا يراقبان ما يفعله.
رواي���ة (ب�ي��ت ع�ل��ي ن�ه��ر دج �ل��ة) للقا�ص
وال � ��روائ � ��ي ال� �ع ��راق ��ي ال �ك �ب�ير مهدي
عي�سي ال�صقر ،رواي��ة نف�سية كابو�سية
ت�ستقريء بدقة و�شفافية واقع املجتمع
ال�ع��راق��ي ،ال��ذي دم��رت��ه احل��روب نف�سيا
واحالت العراقيني ايل مر�ضي نف�سيني

ف�سعيد اال�سري العائد الذي �سلبه اال�سر
عقله وحطم نف�سيته ما كان هو املري�ض
النف�سي الوحيد ،بل كانت اخته �ساهرة
مري�ضة هي االخ��ري واذ تذهب ب�سعيد
ايل طبيب االم��را���ض النف�سية ملحاولة
ع�لاج��ه ،تفجعها ن �ظ��رة الطبيب اليها
ومعاملتها بو�صفها مري�ضة نف�سيا،
وبحاجة ايل ع�لاج� ،ش�أنها �ش�أن اخيها
ال��ذي غ ��ادره عقله ،االم��ر ال��ذي يدفعها
مرات عدة لالحتجاج علي هذا الر�أي ،قال
لها الطبيب النف�ساين حممود �سامل (انت
ل�ست كبرية يف ال�سن فلماذا جتعلني من
نف�سك اما لرجل مل تلديه؟) يده الق�صرية
تتحرك ام��ام وجهها مت�سائلة ..نظرت
اليه يف ا�ستنكار( .دك�ت��ور ان��ا مل اجئك
تعاجلني فلماذا؟ ث��م م��اذا تعرف عني؟
� �ض��رب �سيجارته ع�ل��ي ح��اف��ة املنف�ضة
لي�سقط عنها رم��ادا ال وج��ود له ،ثم رفع
ر�أ�سه اليها ،انا اعرف ما اري وما ا�سمع
واعرف ما حتاولني اخفاءه عن الآخرين)
�ص.38
ولأن احل�ك��اي��ة ال �ت��ي ت���س��رده��ا �ساهرة
علي م�سامع الطبيب حممود �سامل تكاد
تقرتب من اخلرافة والفانتازيا او احالم
الكوابي�س ع��ن حياتها وح�ي��اة �شقيقها
اال��س�ير ،ال��ذي ج��اءوا ب��دال عنه جثة ما
جمهولة الهوية ،او و�ضع فيه اي �شيء
الن�ه��م منعوها م��ن فتح ال�ت��اب��وت بغية
التعرف علي النائم فيه ،بحجة العطف
ع�ل�ي�ه��ا وع� ��دم حت�م�ي�ل�ه��ا م��ا ال يحتمل،
ه��ذا ال�ضابط امل�ساعد ال��ذي دب��ر االمر
بليل بهيم كي يوقع بفاتن زوجة �سعيد
اجلميلة وي�ضعها امام االمر الواقع فها
هو زوجها جثة خامدة كي يتزوجها ،بعد
ان ن��ال منها وط��ره يف غرفته الر�سمية
واث� �ن ��اء ال ��واج ��ب اي �غ��اال يف اجلرمية
واخل���س��ة وال�ن��ذال��ة ي�ق��ول لها الطبيب:
(كنت تقولني ان االق��دار او امل�صادفات
الغريبة كانت تعد لك �شيئا اخر ،قالت له:
كنت اقف بني املنتظرين ف�أقبلت القافلة
املحملة ب��ال��وج��وه ال�ت��ي �شاخت هناك،

وفج�أة ملحت وجهه وراء احدى النوافذ
امل�شرعة مل ا�صدق هذا ابني �سعد الذي
دفنته ب�ي��دي ،ب��دا ذاوي ��ا ول�ك��ن املالمح
كيف ان�سى املالمح كان هو نعم اعرف
مثل هذه احل��االت فبني مر�ضاي بع�ض
من امثالك ولكن دكتور ملاذا ت�صر على
ان تعاملني ك�أنني انا املري�ضة؟ قال لها
من اجل ان افهم حالة اخيك ب�شكل اف�ضل
فهو ربيبك ،قال لها انه يفرت�ض انها مل تر
اجلثة مل ي�سمحوا يل بر�ؤيتها جا�ؤوين
بتابوت مغلق وقالوا ال تفتحيه لكي ال
تت�أملي اكرث)� .ص48
وي�ظ��ل الطبيب امللتاث وال ��ذي ا�صبح
كاهله ينوء حت��ت وط ��أة امل�شاكل التي
يبوح بها النا�س ال�ي��ه ،معاناة يومية
قاتلة حولت حياتهم اىل جحيم ال يطاق
يظل هذا الطبيب ينظر اىل �ساهرة كونها
مري�ضة هي االخ��رى و�أنها بحاجة اىل
مداواة وعالج ف�ضال على اخيها اال�سري
امللتاث عقال( :اخ��ذ الطبيب انفا�سا من
�سيجارته ،ونفخ يف الهواء ثم نظر اليها
واق�ت�رح عليها ان تتمدد على الديوان
وت�ك�م��ل حكايتها ق��ال��ت ل��ه ان�ه��ا لي�ست
مري�ضة ،قال انه يعرف ،وان اخاها هو
املري�ض ،نه�ضت عن الكر�سي ومتددت
على الديوان ،اح�ست باحلرج وبنعومة
اجللد وبرودته حتت راحتيها)� .ص84
واذا كان الطبيب يرى يف �ساهرة �شقيقة
اال�سري العائد �سعيد مري�ضة نف�سيا فانها
حتمل الر�أي ذاته ازاء هذا الطبيب الذي
ت�ع��ده مري�ضا نف�سيا ه��و الآخ ��ر تقول
لزوجها :هذا الطبيب الذي ار�سلتنا اليه
رجل خمبول! هو بحاجة اىل من يعاجله
( )....خمبول كيف؟ ( )...ت�صور كان
طول الوقت يتظاهر بالتدخني بدون ان
يوقد �سيجارته� )..ص33
(م��رة اخ��رى وجدتني اجل�س ام��ام ذلك
ال�ط�ب�ي��ب امل �ع �ت��وه ال� ��ذي ا�� �س�ت�راح يف
كر�سيه ال ��دوار مرتديا بدلته الكحلية
نف�سها وربطة عنق زرقاء ،وبني ا�صابعه
الق�صرية تنت�صب �سيجارته ال�ت��ي ال
تنتهي� )..ص63
(�سلوك الطبيب بدا غريبا ر�أت��ه يبت�سم
وهي تروي له بايجاز ما جرى يف ذلك
اليوم امل�ش�ؤوم نه�ضت منزعجة وهمت
باخلروج ف�أخرج �سيجارته الباردة من
فمه ونظر اليها منده�شا ،ملاذا نه�ضت؟
قالت له :اراك تهز�أ بي ك�أنك ال ت�صدق ما
اقول ف�أنا اتكلم عن حمنة ع�شناها وانت
تبت�سم! قال لها :ان ال تبني احكاما على
ما يلوح على وجوه النا�س فانا مل ابت�سم
اجل�سي واكملي حكايتك� )..ص76
(ر�أت الطبيب يبت�سم م��رة اخ��رى حني
امعنت النظر اىل وجهه ادرك��ت ان��ه مل
ي�ك��ن يبت�سم امن��ا ك��ان��ت ت�ن�ت��اب��ه ،وهو
ي�ستمع اىل حكايتها ،حالة من الت�شنج
الع�صبي جتعل �شفتيه تتقل�صان ب�شكل
يجعله ي�ب��دو ك��أن��ه يبت�سم ��س��اخ��را من
كالمها� )...ص78
وي�صح حد�س �ساهرة اذ ان هذا الطبيب
النف�سي مرهف احل����س ،وال��ذي يق�ض
م�ضجعه ر�ؤية ه�ؤالء املر�ضى ،و�سماع
ح�ك��اي��ات�ه��م امل ��أ� �س��اوي��ة امل��دوخ��ة التي
ي�ح��ر���ص ع�ل��ى ت�سجيلها ��ص��وت�ي��ا كي
ي�ستطيع اعطاء العالج الناجح ي�صل فيها
اىل املرحلة التي ما عاد مبكنته التعاي�ش
مع هذه االجواء الكابو�سية القامتة التي
خلفتها ح��روب ال تنتهي اكلت االخ�ضر
والياب�س ك�أنها اجلراد النجدي فيذهب
اىل ع �ي��ادت��ه يف ف���ورة غ���ض��ب وي�أ�س
وق�ن��وط ليحطم ك��ل حمتوياتها ،اثناء
زي��ارة املري�ض النف�سي االخ��ر املحامي
ال�ق��ادم من اجلنوب وال��ذي فقد ا�سرته

كلها اثناء الق�صف املدفعي ال��ذي كانت
تعر�ضت ل��ه مدينة الب�صرة اي ��ام تلك
احل��رب ال�ضرو�س وال��ذي تعرفت عليه
�ساهرة م�صادفة يف ليلة من الليايل التي
كانت مت�ضيها منتظرة قدوم احلافالت
امل�ح�م�ل��ة ب��اال� �س��رى ال �ع��ائ��دي��ن وال ��ذي
�سي�صبح زوج��ا لها على �شرط موجع
وال يقبل ب��ه ع��اق��ل م��ال��ك ل��زم��ام نف�سه،
ان ال مي�س ج�سدها حتى �شفاء اخيها
املم�سو�س �سعيد!! �سعيد هذا الذي يظل
يكرهه النه يرى فيه �شخ�صا طارئا علي
حياة اال��س��رة وخ�شية على اخته التي
ي�ع��ده��ا ام��ا ل��ه الن �ه��ا رب �ت��ه واع�ت�ن��ت به
بعد رحيل امهما املبكر ،يظل يتل�ص�ص
عليهما ليال ي�سرتق ال�سمع اىل كل هم�س
وكل ن�أمة حتى اذا ايقن انهما اخلدا اىل
النوم ،دون ان مي�س هذا الرجل الغريب
املحامي ماجد ،ج�سد امه اذ ذاك يذهب
اىل ف��را� �ش��ه ل�ي�ن��ام ب�ع��د ح��دي��ث طويل
مع ا�شباح الليل وذك��ري��ات اي��ام اال�سر
ال�ط��وي��ل وال��وق��وف ط��وي�لا يف الن�سق
لق�ضاء احلاجة وهو ما دفعه اىل اقل ما
ميكن من الطعام وال�شراب كي ال يحتاج
اىل ذلك الوقوف الطويل امل��ذل واملهني
لق�ضاء احلاجة الطبيعية.
زوج�ه��ا م��اج��د ي�ع��اين كوابي�س مدمرة
جتعله يت�صبب ع��رق��ا ح�ت��ي يف ذروة
ال�شتاء مرة عانت كابو�سا مزعجا واذ
ع� ��ادت اىل ��ص�ح��وه��ا ل���ش��د م��ا افزعها
منظر زوجها ماجد ال��ذي ك��ان يت�صبب
عرقا (حني فتحت عيني ر�أي��ت ان الذي
ك��ان يخت�ص ه��و ج�سد زوج ��ي ()....
ا�سنانه ت�صطك وع�ي�ن��اه ت�ن�ظ��ران ايل
وجهي با�ستغاثة اثار قلقها م�شهد عينيه
امل �ف��زوع �ت�ين ووج �ه��ه ال �� �ش��اح��ب ()...
قالت له م�ضطربة ماجد ماذا بك!؟ انت
تخت�ض! متتم غطيني ( )...هرعت ايل
اخلزانة واخرجت دثارا غطت به ج�سده
ث��م ج� ��اءت مبن�شفة � �ص �غ�يرة وراح ��ت
جتفف العرق عن وجهه ورقبته �س�ألته
مباذا حت�س؟ ما الذي؟ ( )...فرد بخجل
ك�أنه يعتذر ال �شكرا لقد انتهت� ،س�ألته
ح��ائ��رة م��ا ه��ي ه��ذه ال�ت��ي انتهت؟ نظر
اليها مرتبكا ثم ق��ال :الرجفة انتهت...
ه��ل اراد ان ي�ق��ول �شيئا �آخ ��ر؟ ،ات��راه
يعاين مر�ضا يخفيه عني لكي ال ي�شغلني
بهمومه؟؟� )...ص61
ه��ذا ال ��زوج امل��ري����ض نف�سيا واملحطم
روحيا ب�سبب فقده ال�سرته كلها يذهب
ملراجعة طبيب النف�س ال��ذي يجده هو
الآخ ��ر يف حالة م��ن ح��االت��ه الع�صابية
اليائ�سة �شاكيا من ان النا�س ي�أتون اليه
من كل فج عميق ملقني بثقل عذاباتهم
علي �صدري يظنوين امل�سيح عي�سي بن
مرمي ا�ستطيع حل كل م�شكالتهم وهكذا
تدمرت روحي ...املر�ضى جعلو نهاري
�شقاء مت�صال وليلي كوابي�س مرعبة ،انا
تعبت وقلبي خل�ص ،حكاياهم ا�سقمتني
ويف النهاية �ضيعتني هو يح�سد زوجته
الطبيبة فهي بعد ان تنتهي من فح�ص
مر�ضاها تغ�سل يديها باملاء وال�صابون
ثم تعود ايل بيتها نا�سية كل �شيء ،اما
ه��و ف�ب�م��اذا يغ�سل روح ��ه؟ ق��ل يل ب�أي
�صابون يغ�سل روحه؟!!
وكما ا�شعل الطبيب النف�سي امل� ��أزوم
النار يف حمتويات عيادته لي�ضع حدا
لعذاباته وهو ي�ستمع طويال اىل عذابات
م��ر��ض��اه ،ف ��أن �سعيدا املري�ض امل���أزوم
ي�ضع حدا لعذاباته حني ي�شعل النار يف
غرفته بعد ان ت�أكد متل�ص�صا من اقرتاب
اخ�ت��ه ج�سديا م��ن زوج �ه��ا ك��ان فرا�شه
خاليا وب��اب ال ��دار م�شرعا ،وا�ضواء
احلرائق تنري �سماء املدينة.
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ومن هنا جند القا�ص املبدع مهدي عي�سى ال�صقر يف
ق�صته املعنونة (زوجة حمارب) ينتخب و�ضعا ق�ص�صيا
خا�صا  ،ي�شيد من خالله  ،الهيكل ال�سردي للق�ص املتعدد
امل��و��ص��وف وال�ف�ع��ل ال�ق��رائ��ي املتميز بخ�صو�صياته
الت�شكيلية الفريدة ب�أكرب قدر ممكن من الفعل ال�سردي
املغامر  ،عرب اللعب احلر على احلكاية وا�ستثمار امناط
كثرية من احليل ال�سردية وتن�شيط اال�شكال امللونة ،
التي لها احلكاية يف خطابها الق�ص�صي  -يف طرزها
الراهنة تلك الطرز التي تلوح باجلدة واملغايرة  -من
خالل االرتفاع باحل�سا�سية اجلمالية لل�شغل احلكائي
على م�سرح (ما وراء الفعل الق�ص�صي)  ،ايل الدرجة
التي تتداخل فيها عنا�صر (ما وراء الن�ص ال�سردي)
و�صوال ايل ح��ال ق�ص�صي �شديد االحتفاء باملغامرة
واجلمال.
]قبل �سنتني تقريبا  ..اع��ادوه الينا  ..عندما بادلوه
اال�سرى من اجلرحى ..
يف ق�صة (زوجة حمارب)
ينفتح املنت اال�ستهاليل
للن�ص علي �شهادة بطلة
الق�صة  /وه��ي ت�صور
احلكاية املم�سرحة عرب
ا�سرتجاعها لزمن الن�ص
مع ال�شخ�صية املحورية
يف ال� �ن� �� ��ص ن �ف �� �س��ه ،
ح �ي��ث ت �ت �ح��ول �شهادة
ال �ب �ط �ل��ة ايل ت�شكيل
احل � ��ال ال� ��� �س ��ردي على
� �ص��ورة م�شهد متحرك
يت�ألف من �شبكة لقطات
تتحرك على ن�سق فعلي
م �ت �ج��ان ����س ي ��ؤ� �س �ط��ر
ال�شخطية  -املو�ضوع
ال�����س��ردي  -ويحيلها
اىل قوة ( ميتاب�شرية )
ملتهمة وماحية  ،ومن
ه �ن��ا ت�ت�م�ظ�ه��ر �صفتها
الغام�ضة ا�ستنادا اىل
افعالها املاورائية الن�ص
 ،فتذهب اللقطة االوىل
ايل جت� ��� �س� �ي ��د ع� �م ��ود
ال� ��� �ص ��ورة (امل � �ح� ��ارب)
و� �ض �خ �ه��ا ب ��أع �ل��ى درج� ��ات
القوة وال�سمو والعنفوان والدميومة  .وتنفتح اللقطة
على ت�شكيل اكرث �سريالية ميزج عن�صرين ت�صويريني
ل�شكلني متنافرين � -صورة وداللة وطبيعة  ] -ابي يعمل
حار�سا لهذا البناء ونحن ن�سكن معه  ..ر�أها حتمل علبة
�صفيح �صغرية  / ..مل تكن امر�أة كبرية يف ال�سن ؟ مل
تبلغ الثالثني بعد  ..وان بدت هزيلة و�شاحبة  /..هل
بو�سعك ان ت�ساعدين ؟  ..فوجئ بوجود رجل �آخر معها
 ..داخ��ل احلجرة  /..لي�س هذا ابي  .هذا هو زوجي
 /..نعم  .هو مري�ض .كم رغيف من اخلبز تريد ؟ [ ثمة
قرائن عديدة يف هذه الق�صة ميكن معاينتها يف ان�ساق
ال��دوال املتداخلة  ،ان هذا التداخل يف الر�سم ل�شكل
املر�أة املتحول ي�صل اىل قلب الداللة يف مفردة ( التنور
) امل�سبوقة بـ(زوجة حمارب  +ام��راه مل تكن كبرية =
هو مري�ض ) ثم ترد يف هذا االطار جملة ق�ص�صية يف

الق�صة نف�سها تقول ( هل بو�سعك ان ت�ساعدين ؟  /وهل
هو مري�ض منذ مدة  ..ق�صدي زوجك ) لتدلل على ان
فعالية ( الرغبة املكبوتة) تتزاوج ما بني امل��ر�أة وفعل
مر�ض زوجها  ،وعلى كل امل�ستويات  .ان هذا االمتزاج
بني �صفة امل��ر�أة واملحارب املري�ض والتنور والرجل
الغريب املنتج للفعالية اجلن�سية عند زوجة املحارب،
لقد منح القا�ص ال�صقر �صفة (الرجل الغريب  /التنور
) فعال ما ورائيا �شر�سا ينطق بجوع جن�سي ابدي ]هل
تبيعني خبزا ؟ رفعت ر�أ�سها ونظرت اليه  ..نعم ؟ ..
لكنني مل ا�سجر التنور بعد � .سانتظر  .جل�س يراقب
الطفل وهو يلعب وح��ده بني البناء  /..ذاك ال�صغري
هناك اهو ابنك  /ا�شعلت االمراة عود الثقاب  / ..نه�ض
الرجل وم�شى وراءها  [..وبهذا يكون القا�ص ال�صقر
قد حقق مغامرته يف اختيار عنوان هذه الق�صة عنوانا
ا�شكاليا لهذه الفعالية (امل�ؤدجلة) التي قامت بها بطلة
ق�صته  -وبح�ضور ] الرجل
الغريب  -التنور  -البناء
الغري مكتمل � -شخ�صية
الطفل اجل��ائ��ع [ اال ان
ه��ذا ال�ف�ع��ل احلوا�سي
(املر�أة  -الرجل الغريب
) ي��ت��ح��ول يف نهاية
الق�صة اىل م�صنف اخر
يخرج رمزيا من معطف
(ال ��رغ� �ب ��ة امل�شتعلة)
ل�ي�ت�ف��اع��ل وظ �ي �ف �ي��ا يف
م� �ن ��ح دالل� � � ��ة ج ��دي ��دة
ل �ل �ع �ن��وان امل� �ع ��روف (
زوج��ة حم��ارب ) هكذا
ي �ت �ف��اع��ل ال��ع��ن��وان يف
طبقة اخرى من طبقات
احلادثة املاورائية لزمن
امل�ضمون الق�ص�صي ،
ليظهر بذلك وجها اخر
م ��ن وج � ��وه الفعالية
ال�سيميائية للعنوان
 ] :اب�ن��ك ال�صغري هذا
�سوف يكرب بعد �سنني
 ..وي� �غ ��دو ب �ط�لا .هو
اي �� �ض��ا  ..ي ��داف ��ع عن
وطنه  ..مثل ابيه متاما
[ يف االخري يت�ضح م�ستوى
الت�شخي�ص الذي ي�سعى اليه ال�صقر يف حتويل (مدينة
الرغبة املكبوتة ) اىل م�ستوى اخر من الت�شخي�ص -
مبعني  -ان حب الوطن يف العنوان امل��رك��زي ميثل
ا�شارة مهمة لق�ضية ان�سان وم�صريا وحياة مما يف�سر
الطابع اجلن�سي ال�شائق للغة ال�سرد يف (ماورائية
الن�ص) كما ال �شك يف ان هذا التحليل الذي خ�ضعت له
هذه الق�صة  ،يك�شف عن طبيعة ( اال�شكالية ال�سردية
) التي خ�ضعت لها ا�سرتاتيجية الت�سمية ،بني ر�ؤية
القا�ص املتمثلة بجمالية التلقي  ،وا�ستخال�ص منطا
معينا من التوافق او التفاهم او التقارب يف كينونة
ال�ع�ن��وان وت��أوي�ل��ه ا�ستنادا اىل ق��وة ات�صاله يف ما
ورائية الن�ص وتعددية افعال ال�سرد املتعدد .
احاالت
ق�صة (زوجة حمارب)  -مهدي عي�سي ال�صقر  -جملة
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الواقع المرئي في قصص مهدي عيسى الصقر
ان التعبير عن الحياة يحب ان يكون بعد تجربة تتم عبر رؤية واحساس وشعور لذا فكل تجربة لالديب تخفي وراءها موقفًا خاصا من الحياة
واالنسان ومهدي عيسى الصقر القاص المجدد الذي عده الناقد د .علي جواد الطاهر (من اهم القصاصين المتميزين في االدب القصصي العراقي)
لكونه من كتاب القصة المحدثين الذين رفدوا الفن القصصي بروافد تميزت بجودتها الفنية المستفيدة من التكنيك القصصي في االدب العربي
مع اصالة في التعبير عن االجزاء العراقية (خاصة الجنوبية) لكونه ابن الجنوب البصري الذي عاش الصراعات واحتضن مختلف الثقافات وعايشها
بحكم الموقع الجغرافي للبصرة (الميناء) والخيرات الزراعية (النخيل) ومنبع النفط..
العدد ()2018

العدد ()2018

علوان السلمان

السنة الثامنة
الخميس ()20
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كانون الثاني 2011

فا�ستل ال�صقر ثيمته الق�ص�صية من هذا
الواقع وبذلك عرب عن اجلانب امل�ضيء
للحياة .مهدي عي�سى ال�صقر انت�سب
اىل ال��ري��ف اجلنوبي م��ن خ�لال ق�صته
(امل�ضخة) اذ نلم�س الرباعة الواقعية فيها
مع تعبري عن روح ال�صراع الذي يجري
هناك على (االر���ض-امل��اء -امل�ضخة)..
وال نن�س الت�صوير ال �ب��ارع لالجواء
والوان الطبيعية ..يقول الروائي غائب
طعمة ف��رح��ان ع�ن�ه��ا( :امل���ض�خ��ة ق�صة
كتبت بقلم ق�صا�ص ب��ارع لي�س غريبا
عن ريفنا العراقي يف اجلنوب ..وفيها
حت�س�س ��ص��ادق لبع�ض امل�سائل التي
اثارتها الثورة ..وتعبري عن الروح التي
اججتها ..وف�ض ًال عن ذلك فان الق�صا�ص
قد جنح يف ت�صوير اجواء الريف ولون
الطبيعة )..ويقول د .عبد االل��ه احمد
(ان م�ضخة مهدي عي�سى ال�صقر ت�صور
االو�ضاع اجلديدة بعد ثورة  14متوز
على نحو يعك�س موقف م�ؤلفها الفكري
وطبيعة ر�ؤيته الطراف ال�صراع الدائر
يف الريف وطبيعة العالقات اجلديدة
التي بدات تن�ش�أ فيه.)..
لذا فال�صقر �صاحب ر�ؤي��ة نقدية لواقع
يعي�شه بكل ا�شكاله معتمد ًا ا�سلوب ًا
فنيا واقعي ًا اتخذ من ت�شيخوف منهجا
خلو�ض جتربته الق�ص�صية التي تقربت
من العاملية واخرتقت االفاق ابتداء من
جمموعته الق�ص�صية االوىل (غ�ضب
امل��دي �ن��ة) ع��ام  1954وان �ت �ه��اء بـ(بيت
على نهر دجلة)  2006اذ كانت رحلته
الق�ص�صية معتمدة الواقعية االجتماعية
التي حملت بني طياتها روح التجديد
الذي اعتاله جمموعة من كتاب الق�صة
�آن��ذاك كف�ؤاد التكريل وعبد امللك نوري
وحممود الظاهر وحممود عبد الوهاب
اذ اع��ت��م��دوا ال��واق �ع �ي��ة يف ت�سجيل
االح ��داث م��ع فنية معتمدة على خيال
حملق يف مناطق �شعبية وبلغة �شعبية
للتعبري ع��ن ر�ؤي�ت�ه��م ال�ف�ك��ري��ة ..وهذا
يعني ت�صوير اخل�صو�صية العراقية مبا
فيها من متناق�ضات وما حتمله من �آمال
واالم .وال�صقر احد اولئك الق�صا�صني
ال��ذي��ن اهتموا بت�صوير اخل�صو�صية
ال��ع��راق��ي��ة ب �ك��ل م �ن��اخ��ات �ه��ا ونا�سها
و�صراعاتها ومالمح مدنها التي ت�شكلت
م��ن ال�ن��ازح�ين اليها م��ن ري��ف ع��ان��ى ما
عانى من تخلف وا�ضطهاد ..وبكاء قرى
على الذين ارحتلوا بعد عناق �سنني.
م �ه��دي ع�ي����س ال���ص�ق��ر ال ��ذي اك �ل��ت من
ع �م��ره ��ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ب���ص��رة اك�ث�ر من
خم�سة وع�شرين عاما علمته الكثري .اذ
متا�سه املبا�شر م��ع العمال ومعاناتهم
وم�شكالتهم ومظاهراتهم فا�ستنبط كل

ذل��ك يف نتاجه الق�ص�صي اذ ارتباطه
بالتيار التقدمي للفن الق�ص�صي مل يفارقه
حتى حلظاته االخرية فار�ضا نف�سه عليه
فظل امينا يف نقل ال��وق��ائ��ع مل�ضامني
ق�ص�صية التي ال تعرف احلب االخروجا
عن الذات والذوبان يف جموع املتعبني
ف�سخر ادبه لهم موجه ًا ومعلم ًا ومتعلم ًا
فهو حني يعرب عن احلب ال يعرب عن حب
جمرد بل يعرب يف كتاباته عن املالب�سات
امل�أ�ساوية التي تزرع املرارة يف النف�س
وادانة واقع اليعطي لهذه العالقة قيمتها
االن�سانية التي تن�ش�أ خارج االرادة يف

اغلب االحيان ..ففي حوار بني ال�شاعر
(يو�سف بن هالل) واملمر�ضة (امل) التي
تعتني به وهو على فرا�ش الهالك يقول
القا�ص - :ر�أته املمر�ضة يطيل النظر اىل
وجهها ..انت جميلة � -ضحكت وداخلها
�شيء من الزهو ..وان كان الذي ميتدحها
ان�سان هالك - .هل تريد �شيئ ًا؟  -ان ما
اري��ده ماعدت اق��وى عليه - .ت�شاغلت
بتعديل اط ��راف ال �غ �ط��اء ..اي ان�سان
ه��ذا؟ كيف يفكر رجل يقرتب من املوت
باملر�أة ورغبات اجل�سد .فال�شاعر مل يقل
اال جملة بريئة حتتمل اي تف�سري ومنها

ان القصاص قد نجح في تصوير اجواء الريف ولون
الطبيعة )..ويقول د .عبد االله احمد (ان مضخة
مهدي عيسى الصقر تصور االوضاع الجديدة بعد
ثورة  14تموز على نحو يعكس موقف مؤلفها
الفكري وطبيعة رؤيته الطراف الصراع الدائر
في الريف

تف�سري ال�سياب عندما يقول يف ق�ص�ص
ال�صقر( :ابطال ق�ص�ص ال�صقر يبحثون
ع��ن احل��ب خ�ل�ال بحثهم ال� ��د�ؤوب عن
اخلري .عن احلب الذي اليكلف ماال وال
وقتا .عن حب يومي كاخلبز اليومي)..
والقا�ص ال�صقر يقول (ما دفعني لكتابة
ه��ذه ال��رواي��ة الق�صرية (ا��ش��واق طائر
الليل) هو معرفتي بجوانب من حياة
ال�سياب ال�شخ�صية .كنت واح ��دا من
ا�صدقائه العديدين .عا�شرته .حدثني
ع��ن ابيه وام��ه واه�ل��ه وق�صائده وهي
م��ا ت ��زال حم�ض اف �ك��ار وه��واج����س يف
ال��ذاك��رة .عن م�شاعره وعذاباته لفراغ
ح�ي��ات��ه م��ن احل���ب) وي���ض�ي��ف القا�ص
(انني حني كتبت"ا�شواق طائر الليل"
مل اكتب عن �شاعر متخيل و�ضعت على
ل�سانه الكلمات كيفما اتفق.
ل�ق��د ح��اول��ت ق��در امل�ستطاع ان ا�صف
�سلوكه وم���ش��اع��ره وردود اف�ع��ال��ه يف
�ضوء معرفتي به �شخ�صيا .وهذا يعني
ان ال�صقر كان ل�صيقا بالتيار الواقعي
الميانه بدالالته الفنية .ومو�ضوعيته
العلمية ..لذا كان يف ال�ستينيات مبتعد ًا
ع��ن التيار التجريبي ال��ذي طغى على
الفن الق�ص�صي فهو يقول( :ان التجربة
يف الق�صة تنقلت يف احايني كثرية من
عقال الفنية واملو�ضوعية) وهو اليهتم
بو�ضع مالمح ابطاله اخلارجية وامنا
يق�صر اهتمامه على و�صف حركاتهم
واالط� ��ار ال �ع��ام ال ��ذي ي�ت�ح��رك��ون فيه.
فهو يعتمد ال�شخ�صية الريفية التي
ع��رف منزلتها االجتماعية وا�سلوبها
يف احلديث وانفعاالتها وردود افعالها
والآخرين ازاءها .لذا فاحلوار ت�سيطر
عليه اللغة العامية الدارجة اكرث االحيان
مع لغة و�سيطة .تنظر اليه "نوفة" من
طرف الكوخ وحتك باظافرها الطويلة
ر�أ�سها اال�شعث ثم ت�س�أله - :عويف مو�ش
ت��ري��د تبيع الهاي�شة؟  -ول��ج الهاي�شة
نافعتنه ..نبيعها ون�سكت؟ ا�شلون؟ ومن
ق�صته (بكاء االطفال) التي اعجب فيها
الكثري من النقاد عند قراءتهم جمموعته
(جمرمون طيبون) اذ ق��ال فيها عي�سى
ال �ن��اع��وري( :ان �ه��ا اج�م��ل االقا�صي�ص

واروعها واعمقها ت�أثري ًا ..فهي يف قمة
انتاج القا�ص �سواء من الناحية الفنية
ام م��ن حيث ال��ر��س��ال��ة االجتماعية)..
وقال عنها د� .سهيل ادري�س (هي ق�صة
رف �ي �ع��ة يف م��ا ت �ه��دف ال �ي��ه م��ن مغزى
اجتماعي) وقال عنها �سليم غاوي عبد
اجلبار( :انها ق�صة املجموعة بل ق�صة
مهدي عي�سى ال�صقر ..انها حياة كاملة
زاخ ��رة - )..لكن ابنه ما ي��زال يبكي..
فالتفت اىل زوج �ت��ه - ..ا�شغليه بحق
ال�سماء - .مب��اذا ا�شغله؟ � -ضعيه على
�صدرك  -قلت لك لي�س فيه لنب - .اعلم
ذل��ك دعيه ميت�ص لعله ي�سكت  -واىل
متى؟  -اىل ان ينقطع نف�سه او ينقطع
نف�سي ف�شخ�صيات ال�صقر ه��م الذين
يفر�ضون عليه ان يكتب النهم ين�ضحون
من اعماقه حتى االمتالء والو�صول اىل
مرحلة االنفجار فيفرغ ذلك على اوراقه
واال انفجر..
وهذا قد يكون احد اال�سباب التي جعلته
يعود للكتابة بعد انقطاع قارب الع�شرين
عام ًا ف�ضال عما قاله الناقد يا�سني الن�صري
(يف ان ف�ضل عودته اىل جمع من املثقفني
منهم الناقد الدكتور علي جواد الطاهر
والناقد عبد االل��ه احمد والناقد فا�ضل
ثامر والقا�ص مو�سى كريدي والقا�ص
ف��ؤاد التكريل ويعود ال�صقر م�ستجيبا
لدعوتهم نا�شط ًا يف الن�شر النه يعي�ش
ك��ل حل�ظ��ات��ه ق��ارئ � ًا ملت�صقا وخمتزنا
التجارب اليومية احلياتية ل��ذا كانت
لغته الق�ص�صية مت�صفة باملرونة املتدفقة
التي احتلت �سطور جماميعه الق�ص�صية
ورواياته ابتداء من (جمرمون طيبون)
ع ��ام  954و(غ �� �ض��ب امل��دي �ن��ة) 1960
و(حرية �سيدة عجوز)  986ومرورا بـ(
اجرا�س) عام  1991وروايته (ا�شواق
طائر الليل)  995و(�صراخ النوار�س)
 997و(ال�شاطيء الثاين)  998و(رياح
�شرقية..رياح غربية)  998و(ال�شاهدة
وال��زجن��ي) وه ��ذان العمالن اجنزهما
ال�صقر خالل �سنتني من العودة للكتابة.
و(ال�شاهدة والزجني) نحا فيها منحى
ج��دي��د ًا (اذ ال���ش��رط��ي ال �� �س��ري ح�سن
ي�لاح��ق ق��ا��ص��ا ل�غ��ر���ض احل���ص��ول على
بع�ض ال�ن�ق��ود مل�ع��اجل��ة ول ��ده املري�ض
المن اجل االيقاع به )..وهذا خالف ما
متعارف عليه تاريخي ًا.
وان �ت �ه��اء ب �ـ(� �ش �ت��اء ب�ل�ا م �ط��ر) 2000
و(���ش��واط��ئ ال �� �ش ��ؤم  2001و(وج ��ع
ال�ك�ت��اب��ة ..م��ذك��رات وي��وم �ي��ات)2001
ورواي��ة (ام��ر�أة الغائب) 2004واخري ًا
رواي �ت��ه (ب�ي��ت ع�ل��ى ن�ه��ر دج �ل��ة)2006
التي طبعتها دار املدى ك�شاهد البداع لن
ين�ضبHelp 4 Fuga[ .

تنويعات على الواقعية
الصكر
حاتم َ

مي �ك��ن اع �ت �ب��ار رواي � ��ة ( ال�شاطئ
ال��ث��اين ) ل�ل�ك��ات��ب ال ��راح ��ل مهدي
عي�سى ال���ص�ق��ر من��وذج��ا لتلطيف
املنظور الواقعي وت�أهيله ال�ستيعاب
م�ستجدات احلياة كمرجع للكتابة
م ��ن ج �ه��ة  ،ول �ل �ت �غ�ير �أو التكيف
الأ�سلوبي مبا ينا�سب �إيقاع الع�صر
وذائقته التقبلية م��ن جهة �أخرى،
وب��ذا يكون �إجن��از ال�صقر يف هذا
العمل مم�ي��زا ب�ين �أع�م��ال��ه لعكوفه
ع�ل��ى درا���س��ة ال�شخ�صية ببعدها
اجل � ��واين وم �� �ش��اع��ره��ا الداخلية
و�صراعاتها التي ال تراها منظورات
الواقعية التقليدية �أو ترتفع عليها
ب �ك��ون �ه��ا ا� �س �ت �ث �ن��اءات وتعرجات
نف�سية ال يعب�أ بها ال�ه��م الواقعي
املن�شغل بانعكا�سات اخل��ارج على
ال�شخ�صيات ول�ي����س ال�ع�ك����س �أي
ال يعني بتتبع ال��داخ��ل الإن�ساين
و�أح��ا� �س �ي ����س ال �ب �� �ش��ر وخماوفهم
وانعكا�س ذلك علي اخلارج حميطا
و�أفعاال وعالقات.
ال �ت �ن��وي �ع��ات ال �ت��ي ي�ق�ترح�ه��ا عمل
ال�صقر �إذا -وبع�ض �أعماله الروائية
الأخ ��رى ال�سيما رواي �ت��ه (�أ�شواق
طائر الليل) التي تتخذ حياة ال�شاعر
ب��در �شاكر ال�سياب م��ادة لها -تعد
يف اجلهد الروائي العراقي متعدد
ال� ��ر�ؤى والأ� �س��ال �ي��ب واالجت��اه��ات

حم��اول��ة �إن �ع��ا���ش ل�ل��واق�ع�ي��ة التي
فقدت موقعها الطليعي يف الكتابة
ال�سردية العراقية التي ترافقت يف
اخلم�سينيات م��ع هيمنة تيارات
امل�سرح الواقعي وال�شعر ال�سيا�سي
وال���ر�� �س���م ال� �ت� �ع� �ب�ي�ري و� �ص �ع��ود
�إي��دي��ول��وج �ي��ا ال �ي �� �س��ار ومناخات
التحرر و�شعارات العدالة وامل�ساواة
االجتماعية.
ولأن ال �� �س �ي��اب ك ��ان ق��د ات �خ��ذ من
املوم�س مادة لعمله ال�شعري ال�ضخم
وامل�ؤثر( املوم�س العمياء) جم�سدا
مقولة �أنها لي�ست منحرفة بطبعها
بل �ضحية للمجتمع ال��ذي مل يهيئ
ل�ه��ا �أ� �س �ب��اب العي�ش ال �ك��رمي  ،ف�إن
ال�صقر يناق�ش امل�س�ألة م��ن زاوية
اختياراتها بعد �أن تهجر مهنتها
وت� �ت ��زوج م��ن حت��ب وت�ع�ي����ش معه
يف ه���واء اخل� ��ارج ال���ذي �سيكون
بعد م��وت ال ��زوج مم��اث�لا يف ظلمه
للماخور الذي هربت منه .
ت��دور �أح��داث ال��رواي��ة يف الب�صرة
ح�ي��ث يعمل ��س��ام��ي م��دي��ر مدر�سة
للبنات م�ستقرا مهنيا وعاطفيا لأنه
ينتظر الزواج من خطيبته املنتظرة
ب�ب�غ��داد  ،ل�ك��ن ر��س��ال��ة ��ص�غ�يرة من
ق��ري �ب��ة ع �ج��وز ت �ه��ز ح �ي��ات��ه وتثري
�سكونها كما تت�سارع �أحداث الرواية
 ،ح �ي��ث ت �ط �ل��ب ال��ع��ج��وز زي��ارت��ه

لتطلعه على �سر موت ابنها عبا�س
بحادث ده�س ووجود �أرملته ال�شابة
احل��ام��ل م�ع�ه��ا ع�ن��د �أح���د معارفهم
�.سيكون عبور الأ�ستاذ �إىل ال�شاطئ
الثاين من �شط العرب حيث ت�سكن
ال �ع �ج��وز رم���زا ل��ول��وج ��س��ام��ي يف
جتربة �ست�ضعه �أم��ام م�صاعب غري
حم�سوبة ،هكذا تكون الأق ��دار يف
الق�ص الواقعي بطلة ال�سرد وموجه
م�صائر �شخ�صياته� ،سيحب �سامي
الأرملة ال�شابة التي �أخرجها زوجها
ال��راح��ل م��ن امل�ب�غ��ى وع��ا���ش معها
و�سيكت�شف كذبها فهي تدعي احلمل
ك��ي تظل حت��ت رع��اي��ة العجوز كما
�أنها مهددة بعالقاتها ال�سابقة من
رجل متنفذ  ،وعواد الذي �آواهم يف
الب�صرة طامع اي�ضا بالزواج منها،
وهكذا تعود خيوط ال�سرد بني يديها
فتطلب �أن يتزوجها الأ��س�ت��اذ لكنه
ي�ت�ردد وح�ين ي��واف��ق ت�ك��ون ه��ي قد
اختفت وطلبت منه بر�سالة غام�ضة
�أن ال يفكر فيها  ،فيعود �إىل طالبه
يف حركة �سينمائية بعد �أن يدو�س
على رم��اد النار التي �أ�شعلها وهو
يفكر بحل.
الأخالقية التي انتهت بها الرواية
ميكن �أن تقر�أ رمزيا  ،فعودة الأ�ستاذ
�إىل املدر�سة هو ت��واط��ؤ اجتماعي
على �أن حبه للأرملة مل يكن متكافئا

ولي�س �صحيحا باملقايي�س التقليدية
 ،ك �م��ا �أن حم��اوالت �ه��ا للعي�ش يف
اخلارج باءت بالف�شل ،والرواية ال
تقول لنا �أي��ن اختفت بعد هروبها
ف�ي�ظ��ل اح �ت �م��ال ال� �ق ��راءة الوحيد
ه��و ع��ودت �ه��ا �إىل مهنتها القدمية
والوحيدة التي تعرفها ،رغم وعدها
ل��ه يف ر�سالتها الأخ�ي�رة ب��أن�ه��ا لن
تفعل ذلك .
كان �سامي قد �أقنعها حني كان على
عالقة بها �أن تتعلم الكتابة على الآلة
الطابعة وتعده ب�أن تبحث عن عمل
ب�ه��ذه اخل�ب�رة ورمب��ا ت�ت��زوج رجال
يفهمها  ،لكنها ت�سقط عليه ما يريد
�أن ي�سمعه منها حول �شهامته ودوره
يف �إنقاذها فقد قدم لها كل �شيء كما
تعرتف و�أنها فعلت تلك الت�ضحية
من �أجله -من �أجل �ضمريه الذي مل
يقتنع متاما باحلل ب��زواج��ه منها،
ويف �أت��ون ه��ذا االختبار الأخالقي
وازدح��ام امل�صائر وتالحق الأقدار
وامل�صادفات -ظهور الرجل املتنفذ
حماطا بحرا�سه باحثا عنها -تتطهر
ال ��رواي ��ة ب��ذك��اء م��ن ن�ه��اي��ة ممكنة
ب���زواج ��س��ام��ي منها وك��ذل��ك تطهر
البيت ال��ذي ت�سكنه العجوز بهرب
الأرملة منه ،و تعيد ميزان احلياة
املهنية بعودة الأ�ستاذ لطالبه.
�إن املجتمع ال يغفر وال ين�سى ،

وحماولة عبور �سامي �إىل ال�شاطئ
الآخ� ��ر �أو ال �ث��اين  ،ح �ي��ث تعي�ش
الأرم �ل��ة  ،ال جت��دي وال تنجح يف
تقارب ال�شاطئني عرب بحر يف�صل
بينهما ،وهذا هو امل�ستوى الرمزي
ال ��ذي �أراد ال�صقر �أن ن �ق��ر�أ عمله
مبوجبه وب�شذرات متناثرة حتيل
�إليه يف ثنايا ال�سرد  ،كهذا حلوار
الدال :
 �س�أعرب معكِ �إىل ال�شاطئ الثاين ال  .دعني �أذهب وحدي �إذن نلتقي غدا .يف ال�شقة ،نتكلم �أن� ��ا ل��ن �أن � ��زل �إىل امل��دي �ن��ة بعداليوم...
طيب �.سوف �أعرب �إليك �أنا..�إن العبور هنا وك�م��ا ت��ري��د دالالت
�أف �ع��ال ال���س��رد ه��و اج�ت�ي��از للموقع
الطبقي واحلاجز الأخالقي ن وهو
ما مل تدعه جمريات ال�سرد �أن يتم ،
رمبا ال �شعوريا �أو ك�إدانة ملجتمع ال
ين�سي وال يغفر.
ه� �ك ��ذا ت� �ك ��ون ال��واق��ع��ي��ة ب ��آل �ي��ات
ا�شتغالها الثيماتيكية والأ�سلوبية
ق��د � �س��اع��دت ع �ل��ي �إجن� ��از برنامج
ال�ع�م��ل وح�ق�ق��ت �أه��داف��ه ول��و علي
�أ���ش�ل�اء ال �ع�لاق��ة امل�م�ك�ن��ة ب�ين بغي
�سابقة و�أ�ستاذ  ،بني �شخ�صني من
��ش��اط�ين م�ت�ب��اع��دي��ن بينهما ن�ه��ر ال
تعربه اخلطي ب�سهولة
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�أ��س�ه��م ال�شاعر ال�ع��راق��ي الكبري بدر
�شاكر ال�سياب « 1926م ـ 1964م »
يف نقد الق�صة الق�صرية  ،فلقد ن�شر
مقالتني تناول فيهما بالنقد جمموعتني
ق�ص�صيتني  ،الأوىل « :مهدي عي�سى
ال�صقر واملجرمون الطيبون » تعنى
بنقد « املجرمون الطيبون » جمموعة
مهدي عي�سى ال�صقر الق�ص�صية  ،وقد
ن�شرت هذه املقالة يف جريدة ال�شعب
« العراقية» العدداال�سبوعي 3869
 29 /ح��زي��ران  ، 1957 /والثانية :
« عبقرية مل تعرف حقها من التقدير
» وه��ي تعنى بنقد « ن�شيد الأر� ��ض »
جمموعة عبد امللك ن��وري الق�ص�صية
 ،وق��د ن�شرت ه��ذه املقالة يف جريدة
ال�شعب « العراقية »  ،العدد الأ�سبوعي
6 / 3876 :متوز . 1957 /
وه ��ات ��ان امل �ق��ال �ت��ان ل�ه�م��ا �أهميتهما
ال�ت��اري�خ�ي��ة �إذ ت��زي �ح��ان ال �ن �ق��اب عن
ن�صني يك�شفان عن �إ�سهامات ال�شاعر
بدر �شاكر ال�سياب  ،ولقد اطلعت على
هاتني املقالتني يف املكتبة الوطنية
يف ب�غ��داد  ،يف �أث �ن��اء درا��س�ت��ي لنقد
الق�صة الق�صرية يف العراق منذ زمن
لي�س بالق�صري  ،وي�ب��دو �أن االطالع
عليهما يبدو �صعبا على الكثريين ـ يف
تلك الفرتة ـ  ،وتقديرا مني لأهميتهما
التاريخية فلقد �أدرجتهما يف كتابي
امل� �خ� �ط ��وط «م� ��� �ص ��ادر ن �ق��د الق�صة
الق�صرية والرواية يف العراق  ،وثائق
وبيبلوغرافيا »  ،و�أرى اليوم �أهمية

ن�شرهما ليطلع عليهما الدار�سون.
وت�سهم ه��ات��ان املقالتان يف الك�شف
ع��ن طبيعة النقد الأدب ��ي يف العراق
يف خ�م���س�ي�ن��ات ال��ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،
وت���ش�ت�م�لان ع �ل��ى ت �� �ص��ورات نقدية
� ،إذ تتعر�ضان مل��وق��ف ال���س�ي��اب من
ال�شخ�صية الق�ص�صية التي يرى فيها
�ضرورة التوازن بني عاملها الداخلي
ومالحمها اخلارجية  ،كما ي�ؤكد طبيعة
ح��واره��ا ال ��ذي ينبغي �أن ي�ع�بر عن
عاملها الداخلي من ناحية  ،وم�ستواها
الطبقي م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى  ،ولذلك
ي��رى �أن القا�ص قد ا�ستخدم احلوار
العامي لل�شخ�صيات القروية واحلوار
ب�ل�غ��ة ه��ي ب�ي�ن ال �ع��ام �ي��ة والف�صحى
ل�شخ�صيات الطبقة الو�سطى  ،ول�ست
يف �سياق مناق�شة �آراء ال�سياب يف
�ش�أن احلوار من حيث طبيعته الفنية
�أو واقعيته اللفظية فهذا �أمر تناولته
بالتف�صيل يف موطن �آخر .
وعلى الرغم من �أن بدر �شاكر ال�سياب
كان ينقد ق�ص�صا ف�إنه كان ينهل بع�ض
ت�صوراته م��ن ال�شعر ون�ق��د ال�شعر،
ولذلك ف�إنه يقتب�س بع�ض �أفكاره من
�ستيفن �سبندر  ،وي�شري �إىل ق�صيدة «
الرجال اجل��وف » لـ ت � .س � .إليوت
� ،أو ي�ح��دث ع��ن م�لام��ح هاملتية يف
ال�شخ�صيات الق�ص�صية .
املقالة الأوىل :
ن�شرت يف جريدة ال�شعب (العراقية )،
العدد  29 / 3869 :حزيران 1957 /

ـ ال �ع��دد اال��س�ب��وع��ي  .م �ه��دي عي�سى
ال�صقر واملجرمون الطيبون بدر �شاكر
ال�سياب
�سوق الهرج يف الب�صرة … وال�شيخ
ها�شم اجلواهري  ،يف مكتبته ال�صفراء
يتحدث من خالل حليته البي�ضاء عن
الربزخ الذي تعي�ش فيه الأرواح قبل
ي��وم احل�ساب وع��ن ح��وري��ات اجلنة
ولكن ال�شاب النحيف اجلال�س قبالته
ال ي�ستمع �إليه  .ف ��أوىل به �أن يعرف
كيف يعي�ش الأحياء يف هذه الأر�ض .
و�أب� �ن ��اء ال��ري��ف ي�ح�م�ل��ون معهم �إىل
املدينة زاد ال�شتاء املطل  ..وزاد ليايل
ال�شتاء �ألف ليلة وليلة وق�صة عنرتة ،
واملقداد وامليا�سة  ،وال�شيخ امللتحي ال
يت�ساهل يف �أ�سعار الكتب … ومهدي
عي�سى ال�صقر  ،يتطلع يف وجوههم
ويحلم بق�ص�ص يكتبها ه��و له�ؤالء
وعن ه�ؤالء .
�أب �ط��ال ق�ص�صه يبحثون ع��ن احلب
خالل بحثهم ال��د�ؤوب عن اخلبز …
عن احلب الذي ال يكلف ما ًال وال وقتا ،
عن حب يومي كاخلبز اليومي  .هذا «
حنتو�ش » يف ذلك احلي املظلم املزدحم
ب�صرائف ال�ط�ين  ،امل�ع��رو��ض��ة للبيع
لي�س يف جيبه غري درهم  .وا�ستقبلته
ام��ر�أة ذاوي��ة بابت�سامة ال روح فيها «
�أهال بال�شباب  .تف�ضل » في�س�أل « �أول
بي�ش ؟ » وحني تقول «درهمني » يحدق
حنتو�ش فيها فال يجد ما يغري �سوى
بيا�ض ب�شرتها وي�ساومها وت�ساومه

حتى تقول « �سبعني �أي اب��ن احلالل
�أك��و واح ��دة تنطيك نف�سها ب��أق��ل من
�سبعني فل�س ؟ » وهذا « علي » احلالق
ي�شيع ر�أ���س الفتى ذي ال�شعر الالمع
امل�صفف حتى يختفي يف الزحام  ،ثم
يلتف �إىل ال�صغري ال��ذي ك��ان ينظف
بالط الدكان مما ت�ساقط عليه من �شعر
الزبون .
وي�س�أل « لي�ش ت�أخرت اليوم ؟ » فريفع
ك��اظ��م عينيه يف ��ش��يء م��ن اخل��وف ،
ويجيب « �أب��وي �ضرب �أم��ي » ويثري
ه ��ذا اجل� ��واب ف���ض��ول احل�ل�اق  ،فال
ي�س�أل عن العالقة بني ت�أخر ال�صبي
وبني �ضرب �أبيه لأم��ه  ،وحني يعرف
�أن « هندال » �ضرب زوجته لأن��ه كان
�سكران … ي�سرت�سل يف حلم طويل ،
يتمنى فيه وي�شتهي  ،ويتذكر  ..وتلح
�صورة �أم كاظم عليه  ،ج�سدها املكتنـز
 ،واخل ��رق ال�صغري يف ثوبها الرث
يك�شف عن حلم كاحلليب � ،شدت �إليه
عيونه  .ك��ان قد ا�ضطر �إىل ا�ستبقاء
كاظم يف الدكان �إىل ما بعد الثامنة ليال
… فجاءت �أمه قلقة ت�س�أل عنه والليلة
 ،الليلة �سي�ستبقي ال�صغري �إىل ما بعد
الثامنة ع ّلها ت�أتي …
وحتى « عويف » الذي يقبع هو وخرافه
اخلم�سة يف ظلمة الليل وال�ضباب يف
ان�ت�ظ��ار « ق�ط��ار احل�م��ل » … حتى «
ع��ويف » يبحث ع��ن احل��ب يف �أثناء
انتظاره للقطار  .ج��اء قطار الركاب
 ،ووق��ف يف املحطة  .وكانت العربة

التي �أمامه من عربات الدرجة الأوىل
وم ��ن خ �ل��ف زج� ��اج ال �ن��اف��ذة ت ��راءى
ل�ع��ويف وج��ه ف�ت��اة ف��ات�ن��ة  ..وعويف
يحدق فيها ب�شراهة  .و�صرخ القطار
 ،فتنبه عويف وراح ي�شبع نظره من
هذه احل�سناء…
وم�ه��دي عي�سى ال�صقر خمل�ص لفنه
ال يكتب �إال وهو ممتلئ �أن �أ�شخا�ص
ق�ص�صه هم الذين يفر�ضون عليه �أن
يكتب ك��أن�ه��م ين�ضجون م��ن �أعماقه
ف�ي��و��ش��ك ان ي�خ�ت�ن��ق �إن مل ي�ك�ت��ب .
وهو يعي�ش كل حلظة من حياته يقر�أ
ويلتقط  ،ويختزن التجارب واملالمح
 ،والأحاديث والعواطف .
ك��ان م�ن��ذ ب�ضع ��س�ن��وات مي�ل��ك دكانا
��ص�غ�يرا يبيع الأق�م���ش��ة ف�ي��ه ويكتب
الق�ص�ص فيه �أي�ضا  .ك��ان ال��زب��ون ،
يف نظره من��وذج��ا ب�شريا ق��د ي�صبح
ب�ط�لا لق�صة … ول�ي����س م�شرتيا مل
يكن ي�صرب على م�ساومة ال��زب��ائ��ن ،
�إال ال��ذي��ن يخمن م��ن مظاهرهم  ،ان
فيهم زادا يتزود منه الق�صا�ص فيه ال
التاجر  ،وخ�سر جتارته ولكنه ربح
مناذج لق�ص�ص منها ما ظهر ومنها ما
�سيظهر ذات يوم .
يوازن يف ق�ص�صه بني العامل الداخلي
وال� �ع ��امل اخل ��ارج ��ي ف �ه��و ي�ج�م��ع يف
ق �� �ص �� �ص��ه ال �ق �� �ص�ي�رة ب�ي�ن طريقتي
د�ستوف�سكي وتول�ستوي يف كتابة
الرواية ولكنه ال يهتم بو�صف مالمح
�أب� �ط ��ال ��ه اخل ��ارج� �ي ��ة وامن � ��ا يق�صر

اهتمامه على و�صف حركاتهم  ،واالطار
ال��ذي يتحركون فيه ولعل ه��ذه ح�سنة
من ح�سناته  ،ولي�س عيوبه لأنه ال يرتك
امل�ج��ال مفتوحا �أم ��ام ال �ق��ارئ ليختار
املالمح التي يريدها لهذا البطل �أو ذاك ،
بعد �أن عرف مهنته ومنـزلته االجتماعية
 ،و�أ�سلوبه يف التحدث ..وبعد �أن عرف
انفعاالته وردود �أفعال الآخرين �إزاءه .
�أك�ث�ر �شخ�صياته م��ن ال�ف�ئ��ة الريفية
الفقرية النازحة �إىل مدن يراها ه�ؤالء
القرويون مدنا بالقيا�س �إىل الريف ..
�أو من عمال املدن
ويكتب عن جتاربه هو �أحيانا  ،فيكون
البطل من الطبقة الو�سطى  ،من �سكان
املدينة ومبا اجتذبته حياة اللهو فيها
فرتة من حياته  ،ولكن الريفي كامن يف
�أعماقه يف النهاية … وتنت�صر احلياة
الزوجية امل�ستقرة  ،بني بكاء الأطفال
و�ضجيجهم احللو هذه هي احلياة التي
يعرفها القرويون وي�ؤثرونها �أكرث مما
يعرفها وي�ؤثرها �أبناء املدينة .
واحل��وار يف ق�ص�صه تبعا لهذا باللغة
الدارجة �إذا كان الأبطال من الفئة الأوىل
 ،وبلغة هي بني العامية والف�صحى � ،إذا
كانوا من الفئة الثانية  ،ومهدي عي�سى
ال�صقر متمكن من ال�سيطرة على احلوار
… فهو ينب�ض بدفء احلياة وال ت�شعر
فيه بتكلف وال ا�صطناع  ،فلنقر�أ هذا
املقطع من ق�صة ال�ضباب :
« وي��د���س ع��ويف ي��ده يف جيب �سرتته
املمزقة ويخرج ب�ضعة دنانري هي ثمن
اخلراف اخلم�سة التي باعها يف املدينة
وي�ع��د النقود للمرة العا�شرة وتنظر
�إل�ي��ه « نوفة » م��ن ط��رف ال�ك��وخ وحتك
ب�أظافرها الطويلة ر�أ�سها اال�شعث  ،ثم
ت�س�أله ـ عويف مو�ش تريد تبيع الهاي�شة
؟ ـ ولج الهاي�شة نافعتنا نبيعها ون�سكت
؟ �شلون ؟ ـ اذا ما تبيعها يكتلها الغطار
مثل ما كتل هاي�شة بيت زاير فرهود »
ولنقر�أ بعد ذلك  ،هذا املقطع من « بكاء
الأط�ف��ال » ان��ه ي��ود لو ق��ام القطار قبل
م��وع��ده لتهد�أ قليال لكن اب�ن��ه ال يزال
يبكي  ،فالتفت �إىل زوجته  :ـ ا�شغليه
بحق ال�سماء ـ مباذا ا�شغله ـ �ضعيه على
�صدرك ـ قلت لك لي�س فيه لنب ـ اعلم ذلك ،
دعيه ميت�ص لعله ي�سكت  .ـ واىل متى ؟
ـ �إىل �أن ينقطع نف�سه � ،أو ينقطع نف�سي
مل ي�صدر مهدي عي�سى ال�صقر �سوى
جم�م��وع��ة واح� ��دة م��ن ق�ص�صه ه��ي «
جم��رم��ون ط �ي �ب��ون» ال �ت��ي طبعت عام
 . 1954يف ه� ��ذه امل �ج �م��وع��ة ت�سع
ق�ص�ص كانت �أح�سنها « الطفل الكبري
» و «ال�ضباب » و « ع��واء الكالب » و «
هندال » و « بكاء الأطفال » و « الطفل
الكبري» �أح�سن هذه الق�ص�ص اخلم�س
ويف ه��ذه املجموعة ق�صتان فا�شلتان
هما « جم��رم��ون طيبون » و « القطيع
القلق » .
ون��درك من الت�سل�سل الزمني لق�ص�ص
ه��ذه امل�ج�م��وع��ة وم��ن الق�ص�ص التي
ن�شرها يف جملتي «الآداب » و « الأديب »
بعد �صدورها  ،ان هذا الق�صا�ص النابغ
يتطور ب�سرعة عجيبة  .ومهدي ال�صقر
 ،يعد م��ن ب�ين كتاب الق�صة الق�صرية
اليوم يف العامل العربي كله .
ويعكف مهدي ال�صقر الآن على كتابة
ق�صة ط��وي�ل��ة « رواي� ��ة » ق�ضى �أرب��ع
��س�ن��وات م��ن ح�ي��ات��ه وه��و يعي�ش مع
�أ�شخا�صها وتدور حوادثها يف « الفاو
» يف �أق �� �ص��ى ج �ن��وب ال �ع��راق  ،حيث
ت�ت���ص��ارع ب�ق��اي��ا احل �ي��اة ال �ق��روي��ة مع
طالئع حياة املدينة  ،التي تغزوها مع
النفط وعماله .

مهـدي عيسـى الصـقـر
المبـدع الخـالق
توفيـق الشـيخ حسـين
دخل مهدي عي�سى ال�صقر ميدان الق�صة يف اخلم�سينيات
ومتكن من املزج بني الواقعية لت�سجيل احداث اجتماعية
م�ه�م��ة .ك ��ان ي ��درك م�ن��ذ جم�م��وع�ت��ه االوىل (جمرمون
طيبون) يف عام  1954ان الرواية الواقعية هي ملحمة
ان�سانية ال تن�ضب ..وال�صقر هو وليد املجتمع الذي ن�ش�أ
فيه وترعرع يف اح�ضانه والذي اثر فيه ثم عاد هو لي�ؤثر
فيه بدوره عن طريق الكتابة.
ان الق�ص�صي اجل�ي��د ه��و ال��ذي ي��ؤث��ر يف املجتمع عن
طريق اال�شعاع ..ومعظم �شخ�صيات ال�صقر تعاين الأمل,
ومت��ار���س جت��ارب قا�سية م��ري��رة ,لكنها م��ع ذل��ك التكاد
تعرف الي�أ�س �أو االنهيار  ..فتالحظه يكتب ق�صة ب�سيطة
�سهلة وتقر�أ اكرث من مرة م�ستوحاة من رحم الأمة وثقلها
اجلاثم على النا�س واملجتمع ,من هذا املوقف ينبع مبد�أ
االلتزام يف ادبه وبه يدخل ميدان املعركة وميدان الن�ضال
االجتماعي واالن�ساين ..تقول الالرا�شكوف�سكايا «ان
الكاتب عليه ان يكتب اوال يف م�ستوى العامل والفالح
وتنمية عقل القارئ  ,بعد ذلك ميكن ان يرتفع الكاتب
تدريجيا بهذا امل�ستوى..
ان الكاتب اجلديد الذي نبحث عنه هو ذلك الكاتب الذي
ي�ستطيع ان يوجد وحدة بني امل�ضمون االجتماعي والفن
الرفيع  ,ويخلق ان�سجاما بني امل�ضمون وال�صورة
الذي تعر�ضه» تبقى ب�صمات وا�ضحة لهذا الرائد
يف االدب العربي املعا�صر من خالل كل ما قدمه
من جماميع وروايات متميزة ات�سمت باملواقف
االن�سانية العميقة ,ف�ضال عن فرادتها الفنية
ال� �ب ��ارزة وجت���س�ي��ده��ا ال �� �ص��ادق لق�ضايانا
املعا�صرة..
فقد عده الناقد الدكتور علي ج��واد الطاهر
من اح��د القا�صني املتميزين يف االدب
الق�ص�صي وملا ظهرت اول جمموعاته
الق�ص�صية يف ع� � ��ام 1954بعنوان
(جم���رم���ون ط �ي �ب��ون) ا� �س ����س ر�ؤي� ��ة
ن�ق��دي��ة ل�ل��واق��ع � �ص��درت ل��ه (جمرمون
ط� � �ي� � �ب � ��ون( -)1954غ�����ض��ب امل��دي �ن��ة
( -)1960ح�يرة �سيدة عجوز -)1986
(ال �� �ش��اه��د وال� � ��زجن� � ��ي���( -)1987ص��راخ
النوار�س( -)1988اجرا�س( -)1988ال�شاطئ
ال�� �ث� ��اين( -)1989ا�� �ش ��واق ط��ائ��ر ال� �ل� �ي ��ل-)1994
(ري� ��اح � �ش��رق �ي��ة-ري��اح غ ��رب� �ي ��ة�( -)1995أم � ��ر�أة
ال �غ��ائ��ب��( -)1996ش��واط��ئ ال �� �ش��وق-)1999
(�شتاء ب�لا م �ط��ر( -)2000حكاية
مدينة( -)2005بيت على
دج � �ل� ��ة..)2006
يقول عنه

القا�ص والروائي حميد املختار( :كاتب كبري يف الرواية
والق�صة الق�صرية  ,يبتكر املناخات اخلا�صة مبحلية
ملحة يف واقعيتها ولكن اية واقعية ,هي انه �صانع اخر
للحكايات وال�شخ�صيات� ..أ�صيل يف ت�أمله ..قوي يف
�سرده وبنائه ..حذق وذكي يف اختيار الثيمة والأبطال..
عراقي �صميم منذ ان ابتكر «جمرمون طيبون» وحتى
اخر «بيت على دجلة» ابتد�أ يرثي الأن�سان العراقي قبل
كل �شيء مبتدئا بال�سياب يف «ا�شواق طائر الليل» ..هو
كاتب حزين ,منعزل ,نا�سك ,مت�أمل حني قرع «اجرا�س»
اخلطر ,ابتد�أ «غ�ضب املدينة» ق�ص�صا وروايات وانت�شر
ذل��ك يف «ري ��اح �شرقية – ري ��اح غ��رب�ي��ة» ذائ �ع��ا �صيته
الأبداعي يف انحاء البالد العربية) .مات مهدي عي�سى
ال�صقر بعد ليلة حزينة من يوم الثالثاء 2006-3-14
ال�ساعة الثالثة والن�صف من بعد الظهر ..يقول عنه رفيق
دربه حميي الدين زنكنه( ..اذا كان الرجل قد غاب عنا..
ف�أن ذلك الت�أريخ لن يغيب ,والنبع الذي فجره وا�ستقى
من مائه الفرات ,الأجيال تلو الأجيال ..لن ين�ضب ..وال
ي�شح.)..

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

فخري كريم

مدير التحرير :علي حسين
التصميم :نصير سليم
الغالف برؤية :عالء كاظم
التصحيح اللغوي :عبد الرزاق سعود

طبعت بمطابع مؤسسة المدى
لإلعالم والثقافة والفنون
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صانع الحكايات
منذ اخلم�سينات يف القطر العراقي  ،برز ا�سم مهدي عي�سى ال�صقر
كاتب ق�صة بجانب عبدامللك نوري وف�ؤاد التكريل وغريهما ..
وم��ن ع��ام  1954وح�ت��ى ع��ام �� 1988ص��در لل�صقر ث�لاث جماميع
ق�ص�صية ورواية ق�صرية واحد.
ان ماكتبه يعترب قليال لكن نوعيته جيدة ويدل على موهبة ا�صيلة
وخربة عري�ضة يف جمال الق�صة والرواية ..
ول��د م �ه��دي عي�سى ال�صقر يف ال�ب���ص��رة ع��ام  1927وان ق��د قام
مبحاوالت مبكرة يف قر�ض ال�شعر لكلمة الق�صة ا�ستهوته فاجته اىل
كتابتها وكانت اوىل حماوالته يف الق�صة الق�صرية عام 1948 – 47
وتلتها ق�ص�ص اخرى ن�شر بع�ضها يف جملة (االديب) اللبنانية وذلك
يف اخلم�سينات ..
ويف عام � 1954صور له اول كتاب احتوى على جمموعة ق�ص�ص
حتت عنوان (جمرمون طيبون) ثم توقف عن الن�شر لفرتة من الزمن
بعد عام  1958ثم ن�شرت له جمموعة ق�ص�ص (غ�ضب املدينة) عام
 1960وبعدها جمموعة (�صربة �سيدة عجوز)  1986ثم روايته
الق�صرية (ال�شاهدة والزجني) عام  1988كتب ال�صحفي هاتف الثلج
عن القا�ص ال�صقر :
(الق�صة تعي�ش يف ذهن مهدي عي�سى ال�صقر فرتة طويلة قد متتد
احيانا اىل ا�شهر عديدة  .الق�صة عنده كما الر�سالة فعندما تكتب
ر�سالة البد ان يكون لديك �شيئ تريد اي�صاله والك�شف عنه الب�سطاء
هم اغلب �شخ�صيات ق�ص�صه ان �شكل العامل الذي يحلم به ا�شخا�ص
ق�ص�صه هو العامل اخلايل من احلقد والكراهية واال�ستغالل والتمييز
..
مل ي�سقط يف مطب التجارب والنظريات اجلديدة التي التتالءم مع
همومنا وم�شاكلنا  ..اننا جند يف مهدي عي�سى ال�صقر كما جند يف
ف��ؤاد التكريل ذلك ال��د�أب اجل��اد على العطاء بتميز ويوا�صل نهجه
الفني ال��ذي ع��رف عنه وه��و التقاط احل��دث اليومي امل�شبع بح�س
م�أ�ساوي يتجاوز به يوميا اىل ماهو ابعد وا�شمل)
يكتب مو�سى كريدي
( مهدي عي�سى ال�صقر حذر حني يعب فكرة ما يف �شكل ق�صة ق�صرية
ذات بعد او حلظة مكثفة اراد لها ان تكون م�ؤثرة بقدر ماحتمل من
عنا�صر التموج واحلركة واراد لها ان تكون قريبة من احلياة ذاتها
فكانت ق�ص�صه ت�ستمد دميومتها من الواقع وترتفع داللة او رمزا
كلما اوغل الكاتب يف ا�ستيطان �شخو�صة منتزعا احلدث املح�صور
من نب�ضات الوجدان ودبيب اخلطى يف ار���ض قد التت�سع خلطوة
اعمى او احللم �صغري منتقيا عباراته الدالة وجملته الفنية معتمدا
ال��و��ص��ف يف اي �ج��ازه وال��و� �ض��وح يف ب�ع��ده ع��ن � �س��واغ ال�صورة
الت�سجيلية املبا�شرة معمقا يف كثافة ال�صورة االح�سا�س الداخلي
يف وم�ضات �شعرية تن�ساب دون افتعال او ت�ضخم او اق��راط يف
الرومان�سية امل�ضببة او امللفعة بالهدر العاطفي الذي يبعد الق�صة عن
جمراها الفني وقدرتها على البوح واطالق املعنى القائم على االيحاء
و حلظات التنوير  ..ر�ؤيا ال�صقر يف ق�ص�صه هي ر�ؤيا فنان مقتدر
وايقاعه ايقاع احلياة ) .
وحني �صدرت روايته ( ال�شاهدة والزجني ) عام  1988نالت االهتمام
وحظيت بالكرث من النقد واختلفت فيه االراء وقال القا�ص ال�صقر
معربا عن ر�أيه يف الناقد اجليد :
( الناقد هو قارئ جيد قبل كل �شيء والنقد اجليد هو امتداد وا�ضافة
مبدعة للن�ص االدب��ي وهو ي�ستلزم من الناقد جهدا مرتويا وقدرا
كبريا من احلياد والبعد عن االهواء

