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يف رواية )التل( للروايئ سهيل 

سامي نادر ، البحث يف الصحراء 

عن أرث وآثار .. البحث بني الناس 

عن أصدقاء ..البحث يف الذاكرة 

عن عالئم إنثوية ..البحث بني 

األصوات عن أنغام حيية لحبيبة 

.. البحث يف التأريخ عن أبطال من 

البسطاء يف زمن امللوك .. البحث 

يف الروائح عن مرايفءإنتعاش 

األنفاس .. البحث يف الزمن عن 

رواة حقيقيني .. 

الرواي���ة ت�سكي���ل درا�سي ياأخذ بالبح���ث الفكري ، 
بعلمّي���ة ت�سبه الر�سائ���ل اجلامعّية ، وتاأخذ باحلث 
عن الآثار مبثل م���ا يفعله فنّيو دائرة الآثار العامة 
يف العراق . لكن الأهم هو البحث عن عالئق الأمن 
، والعاطف���ة  ، واملنزلّي���ة  والأموم���ة والإنب�س���اط 
النا�سج���ة بوع���ي ثق���ايف داف���ق ، ومتك���ن الفعل 
الرفيع م���ن الإ�ستمرار بالن�س���اط واجلدّية والدقة 
واجلودة ورغب���ة الك�سف والإكت�س���اف ، وتكثيف 
الأف���كار � اإفرتا�س���ا � وع���دا هذا هي من���وذج ثقايف 
ت�س���ح في���ه التطبيق���ات النقدية مل���ا بع���د اإن�سائية 

التداول .. لنجتهد طريقا للمنازعة القرائية يف :
الروائ���ي  الفنيالن����ص  التدب���ر  تقان���ات   / اأول 
كاإ�ستغ���ال اإن�سائ���ي يتوف���ر عل���ى تقان���ات لغوي���ة 
جلوه���ر النظم الإبالغية .التقان���ات تدبري ق�سدي 
يف غايات���ه ، له مربراته كح�س���اب ذهني واأدواتي 
.. هذا التدبري ينماز مبالحقته للو�سال القائم بن 
املظه���ر )ال�سبغي( والتاأويل���ي للم�سمر ، باإ�ستغال 
الن�سي���ج  اىل  املرته���ن  للمعن���ى  موؤك���د   ، �س���ردي 
النهائ���ي لقيمة الروي .. لننظ���ر : ) تف�سل جتارب 
الغ���رف املغلقة وتنج���ح خبطة قوية عل���ى الراأ�ص 
.يحت���اج امل���رء اىل اأن ُيلذع بعد �سه���و ، فلي�ص من 
خم���رب حقيقي غري اخلريف الطلق ، وكان يف هذه 
اللحظة ي�ستعر�ص يف احلديقة اإحتماليته الغريبة 
وتعار�سات���ه الطبيعي���ة . كنُت اأع���رف يف املا�سي 
متى يبداأ ، فرحالتي ال�ساحرة تبداأ معه ، وكان هو 
م���ن عّلمني التنقيب احلي. ل���دي �سور خيالية عن 
هذا الف�سل ماثلُته���ا بحياتي ال�سخ�سية و�سّدقتها 
عرب اإنك�ساراتي وهزائمي،�سورة باب ينفتح على 
جهتن ل تع���رف اأهي جهة دخول اأم جهة خروج .  
�� رواي���ة التل ، �ص102 [�سمن اإط���ار ال�سرد ت�ساد 

عالئق عديدة منها :
1� اللغوي���ة / تت�س���ف باأولوي���ة للجم���ل الفعلي���ة 
للدلل���ة على �سرعة الأحداث وكرثتها ، فالفعال 16 
�ست���ة ع�سر فعال يف مقطع من 58 كلمة ، مبعنى اأن 
كل )فع���ل = حدث( ي�سح���ب لنف�سه ما يقرب من)4( 
كلم���ات . وباإ�ساف���ة احل���روف ذات الدلل���ة عل���ى 
الإ�ستم���رار والتوق���ف ، ثم معها الف���وارز والنقط 
، كاأن اجلمل���ة الفعلي���ة ت�س���ري م���ن )6( كلمات = 6 
اأفكار .. لهذا الإ�ستغال نتيجة مبا�سرة هي الكثافة 
ال�سردي���ة ، ونتيج���ة غ���ري مبا�س���رة ه���ي الكثاف���ة 
التاأويلي���ة .. ه���ذه الكثافة تغن���ي التعقيد البالغي 
والقواع���دي وت�ساعد عل���ى الإخت���زال والت�سمري 

والرثاء الإ�ساري .
الق���ول  ثقافي���ة  الرواي���ة  تتبن���ى   / الثقافي���ة   �2

واحل���ذق  احلكم���ة  ذوات  الفل�سفي���ة  للمعطي���ات 
والإقناع . . وتعط���ي لالإ�سلوب �سراحة الف�ساحة 
و�سهول���ة الإي�س���ال وعل���و املنطق ال���ذي ينماز به 
حكي وقول و�سرد وتفكرياملثقفن .. كما اأنه يلّون 
الزخرف���ة القولي���ة باملفارقات مث���ل الف�سل مبقابل 
النج���اح ، والتجرب���ة مبقابل اخلبط���ة … الن�ص 
عل���ى قّل���ة كلمات���ه وخمت���زلت جمله يعط���ي فكرة 
زمني���ة جديدة ، مهملة ، تل���ك هي ، اأن اخلريف يف 
الع���راق ه���و اأجمل من الربيع مناخي���ا  وفيه تنمو 
الأ�سج���ار جم���ددا وتعط���ي الزه���ر والثم���ر ، هذه 
الفك���رة اإ�ساف���ة ثقافي���ة م���ن قب���ل الروائ���ي �سهيل 

�سامي نادر ، يف روايته التل . 
والفكرة الأخرى هي ) اأن الراوي يجد ربيع حياته 
يف اأواخره���ا ولي�ص كما ي�ساع باأن ربيع العمر هو 
�س���ن ال�سب���اب . لأن اأواخر احلي���اة )ال�سيخوخة( 
هي العط���اء الأعلى يف الكرثة واجلودة والتفرد . 
3� الك�س���ف ع���ن املجهول املعريف / ال���روي كتقانة 
�سردي���ة ياأخ���ذ ، بع���د اللغ���ة واحل���دث ، باملعلومة 
املعرفية ، وهي هنا تت�سم بالإجتاهات :اأ � التعطيل 
املوؤق���ت للفه���م : حي���ث يجعل ال���راوي ب���اب الفهم 
موارب���ا باملجهول ملا يخ����ص الف�سل والنجاح ، اأي 
دون م�سبب���ات ، اأو ظروف اإقن���اع ، ودومنا نتائج 
.ب � اإ�ساف���ة املعلوم���ات : تتاأت���ى معلماتي���ة العمل 
الروائي من قلب امل�سلم���ات اجلغرافية واإكت�ساف 
معلوم���ات بديلة ، وكذلك يف و�سع �سروط جديدة 
)مو�س���وع  التنقي���ب  بجع���ل  التجريب���ي  للبح���ث 
البح���ث( ح���را لي�سري حيوي���ا متماهيا م���ع البيئة 
املراد التنقيب فيها ، ولي�ص التنقيب حمددا بنتائج 

وفرو�ص م�سبقة . 
4� الرتكيب ال�سوري / اأراه ممثال يف �سور :

اخلب���ط عل���ى الراأ����ص / يف ه���ذه ال�س���ورة تفاين 
واإل���زام بقي���م الإخال����ص للفك���رة بحي���ث ت�س���ري 
منبها مث���ل ال�سربة على الراأ�ص التي تزرع الوعي 

املتكاثر يف العقل .

الل���ذع وال�سهو / هما نقي�س���ان متالزمان يف حالة 
فال�سرب���ة  للنباه���ة والتذك���ر،  كاأف���كار  ورودهم���ا 
ال�سابقة تلتها لذعة تلغي الك�سل والرخاوة العقلية 

والغفوة عن الك�سف .
التعار�سات / اأمناط من جماليات و�سحر اخلريف 
م���ن النواح���ي الطبيعي���ة والنف�سي���ة .اإ�ساف���ة اىل 

التقلب واملزاجية للطبيعة والب�سر.
املعرف���ة والرحي���ل / �سرّيهم���ا الروائ���ي حال���ن 

يوافقان حيوية الأعمال والأفكار .
التماث���ل / ال�س���ور البوؤري���ة التي اأراده���ا الكاتب 
ممولة لل�سده واجلمال وال�سحر والك�سف املعريف 

واحل�سي يف روحية الطبيعة .
الإنفتاح وال�سدق / هما الإكمالن الأخريان جاءا 
على �سورة حرية عقلية جتعل باب العرف واملعرفة 
مفتوح���ن على الإح���الت التف�سريي���ة والتحليلية 
لل���رتف الفكري والبحث الك�سفي .  ال�سدق مماثل 
حلقيقة الإنك�سار والهزمية ، فاخليبة  حقيقة تغور 
حت���ى العظم يف ال���ذات الب�سرية لكنه���ا مثل عودة 
احلي���اة يف خري���ف العم���ر .. العمر املدي���د للعمل 
ال���ذي �سيتاآل���ف م���ع اإنفتاح���ات احلي���اة واملوت ، 
اخللود العلمي اأو اخلفوت الآثاري .ثانيا / الأ�سر 
الوجوديالوج���ود مبعن���اه الف���ردي ، وجود �سمن 
كي���ان ، فردي ،اأُ�س���ري ، جمتمعي ، … ثم الوجود 
مبعن���اه العالئق���ي ، وجود املوؤان�س���ة والعمل … 
وهن���اك الوج���ود الفل�سف���ي بجانب���ه الأنطلوجي ، 
لكن وجود ال�سخو����ص يف العمل الروائي لرواية 
الت���ل ل�سهيل �سام���ي نادر ، يجمع تل���ك الوجودات 
جميع���ا مبطلقي���ة الأ�س���ر الوج���ودي ، كمح�سل���ة 
وع���ي نظ���ري وحتليل���ي لثقاف���ة اأ�س����ص الوجود ، 
اأ�س���ل الوجود كم�سكل���ة حياتية بحثي���ة . لرناقب 
:]من���ُت بعم���ق م���ن دون اأح���الم ول اإ�سطراب���ات 
. ويف ال�سب���اح وا�سل���ُت احلي���اة . كل �س���يء يف 
الوج���ود اإعتي���ادي ، لي�ص �ساح���را ول خميفا ، كل 
�س���يء اإعتيادي ، وحدها الغي���وم اأ�سعدتني . كنُت 
اأحت���رك يف اإقت�سادّيات معلومة فيها خ�سية وورع 
، �سماحة غريماألوفة ، ومقاومة �سريحة لأ�سباحي 
املرتب�سن ، ول اأثريف وجهي حلما�سة اأو زجمرة 
، هذا ما راأيته يف املراآة واأنا اأحلق حليتي .�سجرة 
م���ن نور تفرع���ت يف الغي���وم واأ�س���اءت كل �سيء 
حلقته���ا �سرب���ة واحدة هائل���ة اإهتزت له���ا الأر�ص 
. قل���ُت بهم����ص واأنا اأخ�س���ى اأن اأم���د اإرادة �سوتي 
عل���ى الإفتتاح البطويل : اأقوى ياإلهي !يف اللحظة 
نف�سه���ا دف���ق يف �س���دري املدي���ح العا�س���ر لريلك���ة 
م�سحوبا بذكرى :يجب عل���ي يوما ما حن اأنتهي 
من ه���ذه الروؤية املفزعة اأن اأتدف���ق بال�سكر املغبط 
للمالئكة ال�ساع���دة .راأيتني كهذا اليوم اأنا وزهري 
وبرهان من�سي يف طريق زراعي حن فاجاأنا مطر 
د ، فهرولنا واإحتمينا بزريبة  �سديد م�سح���وب برَبَ

خراف .
رواي���ة الت���ل ، ����ص350، 351 للنم���وذج الن�س���ي 
املتقدم عدة م�س���ارات تتحكم بهيئة املطلق والعدم 
واملاهي���ة عل���ى �س���كل �سخو����ص تك���رر فعله���ا بال 

اإنقطاع ولكن ل�ساأن متغريالنتائج :  
1� املطلق العدمي لالأ�سر الوجودي ين�ساب بالن�ص 
دخ���ول واإنت�سارا م���ن الكلم���ة الأوىل � منُت � حتى 
اآخ���ر كلمت���ن � زريب���ة خ���راف �، فيه �سلط���ة العمق 
والإعتيادي���ة يف الال�سحروالالخ���وف ، واملقاومة 
لالأ�سب���اح ، وامل���دح وال�سك���ر للمالئك���ة بالقولي���ة 

لريلكة. 
2� الت�سب���ه بالالحم�سو����ص ، وه���ي تقني���ة جتم���ع 
ال�ساعري���ة اىل الفل�سفية يف املتن���اولت التاأويلية 
الآتي���ة /   � الإ�ست�سع���ار بالغي���وم م���ع الغي���وم .   � 
التكي���ف لل�سماح���ة غري املاألوف���ة  � التف���رع الذاتي 
ك�سج���رة الن���ور عند الغي���وم .� التدفق املعريف يف 
ال�س���در ولي����ص العق���ل .  التدف���ق بال�سك���ر املغبط 

للمالئكة. .
3 � املماهاة للوجود ، فقد يعتني القول بالإن�سجام 
ب���ن املاهي���ة واإطاره���ا ، ث���م الإط���ار والنم���وذج ، 
ث���م النم���وذج والدللة ، حي���ث اأن ال�س���رب الهائل 
ين�سج���م م���ع ماهي���ة املبغ���ى يف الدع���وة لل�سرب 
الأق���وى .. واإطاره���ا هذا ه���و اإهت���زاز الأر�ص  .. 

اسماعيل ابراهيم عبد

عند تخوم التل الروائي
البحث في الزمن عن رواة حقيقيين

مرثية دولة في حال موت سريري

صورة العراق، األمس واليوم، رسمها ويرسمها 

املتصارعون عىل السلطة واملال والنفوذ، 

برشاهة سياسيني ال يشبعون، جمعتهم إدارة 

الرئيس األمرييك األسبق جورج بوش، قبيل 

احتالل العراق عام 2003، من شوارع املنايف، كام 

قال بول برمير الحاكم املدين التنفيذي لسلطة 

االحتالل يف مذكراته، وأضاف: »مل نجد شخصية 

عراقية أمينة ووطنية تحكم العراق ما بعد 2003« .

عن���د تلك اللحظ���ة املرتبكة، ُبعيد �سقوط نظام �س���دام ح�سن، بداأت ماأ�ساة 
جديدة، اأكرث ق�سوة ومرارة على العراقين؛ اإذ اإن بناء نظام �سيا�سي جديد 
اأ�سد �سعوبة بكثري من اإ�سقاط نظام �سابق مل يدافع عنه حتى بع�ص اأقرب 

مقربيه.
يقدم الكاتب كتابه باأنه »ي�سم مقالت كتبت بعد 2003 يف �سحف ومواقع 
اإلكرتوني���ة خمتلف���ة، وبع�سها ُكتب يف ظروف ل اأظ���ن اأن الكثريين ت�سنى 
له���م فيها قراءته���ا، وهي مبجموعها متث���ل تلك احلركة الوئي���دة التي دفع 
بها املا�س���ي الديكتاتوري و�سيط���رة الأنظمة ال�سيا�سية عل���ى الدولة، اإىل 
حلظ���ة الحتالل الأجنبي، ومن ث���م اإىل نظام �سيا�سي اأجه���ز على ما تبقى 

من الدولة وفكك املجتمع العراقي« .

المواطن والدولة
ينطل���ق كت���اب �سهي���ل �سامي ن���ادر »املري����ص العراق���ي - �س���المل نازلة اإىل 
الإخف���اق ال�سيا�سي الكبري« من اأزمة العالقة ب���ن املواطن والدولة، اأو من 
ميثله���ا من زعماء وموؤ�س�س���ات واأحزاب، حاكمة ومعار�س���ة، فهو يبداأ من 
م�سه���د �سخ�سي عا�س���ه �سابا يتمثل من م�سادفة ن���ادرة جعلته وجها لوجه 
م���ع الزعي���م عبد الكرمي قا�س���م، رئي����ص وزراء اأول جمهوري���ة عراقية عام 

.1958
لق���اء املواطن العراقي ال�س���اب )�سهيل �سامي نادر( بلق���اء الزعيم قا�سم ذو 
دلل���ة خا�س���ة تك�سف عن م�سافة اغرتاب �سخ�س���ي مبّكر بن مواطن عادي 
وزعيم �سهري، ويف و�سف الكاتب لذلك اللقاء )هو اللقاء الثاين بعد �سابقه 
�سم���ن وفد �سبابي( نكت�سف معه ذلك الغرتاب املبكر، بن املواطن العادي 

والدولة ممثلة بزعيمها الأوحد:
»...عندم���ا مرت �سيارة الزعيم مبطئة، كّنا تقريبا يف ال�سارع، بحيث اجته 
�سائق���ه قليال اإىل الي�سار، نحو الر�سيف، وراأيته الوجه بالوجه، وجلو�سه 
املت�سال���ب على املقعد اخللفي، مّد ذراعه حمييا ومبت�سما، اإل اأنني مل اأرفع 
ي���دي لرد حتيته ومل اأبت�س���م. كنت اأنظر يف عينيه، يف وجهه يف ابت�سامته 
الربيئة، امل�سرق���ة، مرتديا قناعا جافا معدا لإنكاره وجتاهله وعدم املعرفة 
ب���ه، �سديقي �سعر باحل���رج اإل اأنني اأم�سكت يده واأفهمت���ه األ يفعل. عرف 
الزعي���م اأن ثمة اإرادة وقحة تتحداه. اختفت ابت�سامته وحل حملها ت�ساوؤل 
م�ستغرب، طفويل، وعندما اجتازتنا �سيارته اأدار راأ�سه اإلينا منده�سا، من 

هذه الق�سوة غري املربرة، وظل هكذا حتى غاب يف عمق ال�سارع«.
الفقرة الآنفة رمزية قدر ما كانت واقعية اأ�س�ست لفرتاق اأول بن املواطن 
وزعيم���ه، واإذ ي�سعه���ا الكات���ب يف ال�سفحات الأوىل من كتاب���ه فهو يدعو 
قارئ���ه للتع���ارف. التعارف الفك���ري واملزاجي بن الثن���ن لي�سريا معا يف 
ال�سياق الذي يقرتحه نادر، مقدمة ملا �سياأتي من اأفكار وخيبات وافرتاقات 

اأ�سد و�سوحا بن املواطن ودولته.
يوج���ه الكاتب خطاب���ا نقديا �سجاع���ا و�سريح���ا لثقافة الثنائي���ة العراقية 
املاثل���ة: اجلالد وال�سحية، وهي ثنائية تتفرع عنها ثنائيات عدة: الأبي�ص 
والأ�س���ود، القاعدة والقيادة، احلري���ة والعبودية )مفاهي���م اأو �سوء فهم(، 

الإمكانات املتوافرة و»اليوتوبيات امل�ستحيلة«:
»الآن يف ه���ذه اللحظة الفارغة من التاري���خ ال�سيا�سي العراقي يبدو بلدنا 
مطوق���ا بفك���ر اليوتوبي���ات امل�ستحيلة، مطوق���ا بتاريخ هائل م���ن الع�سف 
والنحط���اط، ومن دون اأمثلة تاريخية مهم���ة، واإذا ما بحثنا عنها ف�سنجد 

اأنف�سنا منتثل حلالة انتقائية مثرية لل�سفقة«.

انتخابات ما بعد صدام
�سم���م الأم���ريكان انتخاب���ات ما بع���د �سدام عل���ى اأ�سا�ص قوم���ي وطائفي؛ 
ظن���ا منهم اأن ه���ذا التق�سيم �سري�سي جميع العراقي���ن مبا اأنهم بلد متنوع 
الأديان والطوائف والقوميات والإثنيات، التي كثريا ما اأطلقنا عليها نعت 
»املتاآخي���ة« يف كتاباتن���ا ال�سيا�سية واحلقيقة اإنه ت���اأٍخ مزعوم عندما ندرك 
اأن الدول���ة املدني���ة، وحدها، هي من تتبنى هذا التاآخ���ي وحتميه، وتتيحه 

للجميع �سمن الد�ستور والقانون.
ب�سق���وط ديكتاتوري���ة �س���دام مل تق���م يف الع���راق دول���ة مدني���ة، كم���ا حلم 
العراقي���ون، بل قام���ت ديكتاتورية من نوع خمتل���ف: ديكتاتورية العملية 
ال�سيا�سي���ة برمته���ا، تقوده���ا اأح���زاب قومي���ة وطائفي���ة اختزل���ت التن���وع 
احلقيق���ي اإىل متث���الت كتلوية ل مت���ت اإىل املجتمع العراق���ي ب�سلة �سوى 

�سلة الت�سميات ال�سيا�سية التي حملتها تركيبة النظام اجلديد.
اأي اأن النتخاب���ات مل تتح الفر�سة للمكونات ال�سيا�سية والفكرية املختلفة 
ع���رب اأحزاب و�سخ�سي���ات �سيا�سية، مدني���ة، بعيدة ع���ن التق�سيم الكتلوي 

والطائفي.
يو�س���ح �سهيل �سامي نادر مع�سلة النتخاب���ات العراقية الأوىل، مثال، من 
خالل فوز الطائفة ل احلزب )نوري املالكي، مثال( »لقد اأيقظت النتخابات 
الأوىل ال���روح الطائفي���ة و�سّي�سته���ا، لتعززه���ا الثانية، ابت���داء من حلظة 
ظه���ور نتيجتها، من خ���الل معركة اأديرت ب�سرا�سة م���ن اأجل تكري�ص قيادة 

املالكي، لي�ص بو�سفه فائزا، بل لأنه ينتمي اإىل طائفة معينة«.
ه���ذا، وما رافقه م���ن تكري�ص نظام املحا�س�سة األغ���ى اأي اإمكانية للمناف�سة 
ال�سيا�سي���ة، ولي����ص ال�سيا�س���ة التناف�سية، رغ���م اأن مب���داأ املحا�س�سة لي�ص 
خطاأ من الناحية النظرية، عندما يطبق ب�سكل مدرو�ص على اأ�سا�ص ممثلي 
ال�سع���ب مبكوناته كافة، لكن���ه، يف احلالة العراقية، مث���ل اقت�ساما لأ�سالب 
دولة �سدام ب�سكل يدعو للخجل. »�سج النا�ص من املحا�س�سة؛ لأنها طبقت 

ب�سروط همجية ا�ستولت على الدولة وحولتها اإىل بقرة حلوب«.
يق���دم �سهي���ل �سام���ي ن���ادر يف كتابه ه���ذا �سهادت���ه املواط���ن - الكاتب على 
تط���ورات ال�سراع ال�سيا�سي يف الع���راق بروح نقدية عالية، مفككا ظواهر 
م�ستبك���ة اأو متج���اورة، مثل���ت �سورة الع���راق احلقيقية بع���د 2003، عرب 
ر�سد اأبرز مفا�سلها، واإن بدا الكاتب على �سيء من ال�سخط على، والياأ�ص 
م���ن م�ستقبل ميكن الطمئنان عليه، جراء ما����ص وحا�سر يعجان بالف�ساد 
والإرهاب، وغي���اب روح املواطنة عن زعماء طائفين وفا�سدين، ي�سريون 
بالبل���د اإىل الهاوية اأك���رث فاأكرث، لياأتي كتابه مرثية تلي���ق بدولة ت�سري اإىل 

حتفها بخطوات واثقة.

عواد ناصر

وه���ذا يوؤل���ف منوذج���ا م���ن �سخ����ص اأو �سخو�ص 
هلع���ن غ���ري خائف���ن . ولأنه���م بال تعاب���ري ، لي�ص 
له���م وجود غري اإعتيادي .واأن نتائج هذا الت�سييغ 
دلل���ة مظهر الذكرى املمتدة باملط���ر نحو ال�سداقة 
وبال�سداقة نحو زريبة اخلراف . وبالزريبة نحو 
ت�ستي���ت الإرادة )العدم( . ثم اأن العدم �سار طق�سا 
للجماعة)القائ���ل زه���ري  برهان( . يالح���ظ اأن تلك 
اجلوان���ب الإنطلوجية قد ت�سامنت م���ع تنا�سات 
الأدب الوج���ودي ب�سبه حرفي���ة ، لكنها غري رتيبة 
لأنه���ا مفعمة بالأح���داث واملواجه���ات الالق�سدية � 
مظهريا � ب���ن اإرادات ال�سخو�ص الثالثة وظروف 

الزريبة اخلا�سة .  
ثالث���ا / �سناع���ة ال���روؤى لرواية الت���ل خا�سية يف 
تهيئ���ة وت�سمي���م وجترب���ة ال���روؤى ، م�سبق���ا ، مبا 
يوج���ه العناية اىل ق�سدية التخطيط للعمل . يبن 

ذلك من مالحظة الآتي :
� التجربة الرعوي���ة / حيث ي�سف الروائي طبيعة 
اخل���راف يف ت�سكي���ل الدائ���رة � املوق���د الطبيع���ي 

احليواين � و�سط جتمع اخلراف .  
� التجرب���ة اخلا�سة/ هي جتربة احلالقة فقد ُجِعل 
الرجل الذي يحلق حليته يحّلق يف العامل الفل�سفي 
، ب�سخرية مق�س���ودة .� التجربة الثالثية / تخ�ص 
ال���راوي وزه���ري وبره���ان يف كونه���م جميع���ا من 
ذوي اخلربات الوا�سعة يف احلياة والعمل املهني 
.    � التجربة الأدبية /متثلت بالن�سو�ص ال�سعرية 
املبثوث���ة يف ج�سد ال���روي الو�سف���ي واحلكائي .  
التجرب���ة الثقافية /تتحق���ق يف اإجتماع فن احلفر 
الآث���اري مع فنية ق���راءة الأث���ر مع ف���ن اإ�ستب�سار 
الثقاف���ة الإن�سانية لل�سعر والفل�سف���ة . م�سافا اىل 
هذا فن تقن���ن الأرث ، حيث ال�سداق���ة والت�سميم 
والتاآخ���ي قي���م �سائغة ومت�سلة باخلل���ق الروائي 

واخللق الإجتماعية.
� التجرب���ة الن�سية / والتي هي فنية وفتنة التعّود 
عل���ى الكتابة قواعد وبنى وج���ودة واآلية حديثة . 
� التجرب���ة القبائي���ة / فعندم���ا لب�ص ال���راوي قناع 
الأ�س���ى جعلنا نتل���ذذ باأ�س���اه كاأنه اأ�سان���ا و�سعرنا 
بلذت���ه ال�سعرية كاأنه���ا لذتن���ا  واإ�ستعذبناغمو�سة 

كاأمنا يف�سح خفاءنا.
رابعا / البحث يف خارطة الإنوثة

� الأب يبحث عن زوجت���ه من خالل اإبنته ]رجوتها 
اإعداد ال�ساي … اأح�س�ستني خمرتقا بنظرتها .. �� 
رواية التل ، �ص8[� البنت تدافع عن زوج امل�ستقبل 
م���ن خالل املقارنة مع الأب ] ولأنها و�سفت زميلها 
بالرائع  .. �س���رُت اأمازحها .. �� رواية التل ،�ص8[  
الأب  ح�س���اب  عل���ى  الهن���اء  لنف�سه���ا  تبي���ح  الأم   �
والبن���ت ]قال���ت اأعرف اأنك ل تري���د �سيئا هذا قدمي 
ج���دا وب�س�سب���ه ولأ�سب���اب اأخرى غادرت���ك .. اأنت 
تعاقبن���ي بطريق���ة �سيئة � تق�سد م���ن خالل البنت � 
، �ص316  التل  �� رواية   . … لي�ست من طبيعتك 
[� قائ���د جمموعة الت���ل يخيف زوجت���ه ] اأوه ، ملاذا 
اأيته���ا ال�سقيق���ات املفجوعات ، مل اأرك���ع باإنعطاف 
اأ�سد لأ�ستقبلك ، لالأُ�سلم نف�سي اىل جدائلك املنحّلة  
.. كان���ت اإمراأتي ت�س���اب بالرجفة ح���ن تقراأ هذه 
الق�سي���دة ، قال���ت اأنه���ا تخاف منها . ����� رواية التل 
، ����ص351 [تل���ك اأمثل���ة لي����ص اإّل لأن الرواية تعج 
مبواق���ف متفرقة م���ن تداخل ال�سخ�س���ي الإنثوي 
بالع���ام الوظيف���ي .خام�س���ا / خمب���وءات خممن���ة  
هيمخب���وءات مل ت�سلط عليه���ا اإ�سارات قوية ، كان 
ميكن لها اأن ت�سري ثوبا واأزرارا للروي منها:    1� 
الفلكلور البدوي املحايث لتفكري عمال تل الزعالن 
. وهو ذاته املهمل الع���ام من الفلكلور العراقي .2� 
ت�سام���ي العر����ص عل���ى عقلية وروؤى عم���وم ثقافة 
املجتم���ع مم���ا جع���ل فل�سف���ة ال���روي ت�سي���ق على 
املت�س���ع ال�سعب���ي للقراءة مم���ا يعنى متك���ن الغلو 

الثقايف على عملية الإنتاج.
3� الفر�س���ة ال�سائع���ة م���ن التنا�ص ب���ن خمطوط 
ت���ل الزع���الن � البي���ان والتبين املقلد �وم���ا فيه من 
اإ�سطه���اد مع ما يلحق النا����ص والثقافة من تع�سف 

الطغاة �سابقا وحاليا .
رواية التل- سهيل سامي نادر- الشؤون 
الثقافية العامة- بغداد- 2003
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عبد الجبار العتابي

حيث ان���ه يجد ان املثقفن لي�سوا جزءا من قاعدة 
النقا����ص ال�سا�سية ب�ساأن حال���ة الوطن، وان كان 
ي���رى ان ال�سيا�سين العراقين م���ا زال يعاجلون 
بناء الدولة باإخفاق جملجل لنهم لي�سوا موؤهلن 

لها. 

* عشر سنوات مرت من عمر العراق بعد 
التغيي��ر الكبي��ر، اي تغيي��ر ش��عرته في 

ثقافته؟
-  حتى بع���د ع�سر �سنوات من التغيري مل ي�ستطع 
النظ���ام ال�سيا�سي، والنخ���ب ال�سيا�سية احلالية، 

بناء دولة، فما الذي نتوقعه عن الثقافة؟
اإن ه���ذا يعني اأن جميع النظم���ة املرتبطة بحياة 
والقت�س���اد،  وال�سح���ة،  كالتعلي���م،  النا����ص، 
واخلدم���ات الخرى من كهرب���اء وماء، مل تكتمل، 
وه�س���ة، اإن وج���ود دول���ة يعن���ي وج���ود ت���داول 
املجتم���ع  ب���ن  م���ا  مع���ريف  وحت���ى  معلومات���ي 
واملوؤ�س�س���ات التي تدير العملي���ات النتاجية يف 
خمتل���ف الفروع..، اإنه العقد الجتماعي يف حالة 

فعل وتفاعل

 اإن احلياة الثقافية، هي �سورة من �سور النتاج 
الجتماعي ال�سيا�سي .

والخرية اإما متوقفة او تدور حول نخب �سيا�سية 
طائفي���ة، او هي �سطحي���ة يف جمملها، واحلال اأن 
ال�سلط���ة التنفيذية التي كان���ت فيما م�سى ملحقة 
بالنظ���ام ال�سيا�س���ي، واحل���زب الواح���د، بقدر ما 
ه���ي اليوم بال اجناز، مل تتحرر من هيمنة النظام 
ال�سيا�سي وقرينه املحا�س�سة، لعل وزارة الثقافة 
احلالي���ة هي نت���اج حما�س�سة جتم���ع يف حياتها 
الداخلي���ة كل �سيئ���ات املحا�س�سة عل���ى امل�ستوى 
الثقايف وال�سيا�سي، التطور الأ�سواأ هو اأن احلياة 
املدني���ة باتت اأفقر، ويجري افقارها، واأنا اأرى اأن 
هذا الإفقار يف الظروف احلالية هو افقار للحياة 
الجتماعي���ة التي ه���ي اطارات التجرب���ة الفردية 
وحتفيزات لها، ويوؤثر عل���ى اأفق احلياة الثقافية 
ويح���د من منوها الن�ساين احل���ر،ازاء ذلك عليك 
ال تن�س���ى اأن م���ا دعوته انت بالتغي���ري الكبري، مل 
يبط���ل حل���م ع���ودة اآلف الكف���اءات العراقية اىل 
بلده���ا فقط، ب���ل وانتهى بهج���رة اأخ���رى اأفرغت 

البلد مما تبقى من الكفاءات املهنية اي�سا.

* م��ا الالف��ت لالنتب��اه اكث��ر ف��ي احوال 
الس��نوات  ف��ي  العراقيي��ن  المثقفي��ن 

االخيرة؟
- الالف���ت هو التق���دم احلا�سل يف كتاب���ات الراأي 
م���ن  جمامي���ع  وا�س���رتاك  وتنوعه���ا،  واملواق���ف 
املثقف���ن خارج الط���ار الدبي به���ا، وقدرتها على 
اث���ارة مو�سوع���ات مهمة، ووجود ع���دد من نقاط 
اللق���اء م���ا بينها، واحل���ال اأن ال�سحاف���ة ظلت كما 
كان���ت معين���ا للجماع���ات الدبي���ة والثقافية،هذا 
التقلي���د وا�سل العمل م�ستفيدا من اجواء احلرية 
الن�سبي���ة وتنوع م�سادر الن�س���ر، �سحافة، مواقع 
الن�سر اللكرتوين، مواقع التوا�سل الجتماعي. 
اأعتق���د اأن ه���ذه الكتاب���ات عززت م���ن مكانة النرث 
العراق���ي وفتحته اكرث عل���ى التجربة الجتماعية 

وال�سيا�سية .

المثق��ف  أن  ش��عرت،بصراحة،  ه��ل   *
العراقي نزع كل جالبيب العهد الماضي 
وتوج��ه للجديد بص��در رحب الستنش��اق 

هواء نقيا ام ظل في دوامة الماضي؟
- م���ا اجلدي���د؟ ل �سيء مه���م. طائ���ر احلرية حلق 
وراح ير�س���م دوائ���ر فوقنا، لكن طائ���ر املوت كان 
ينق�ص ويعي���د ت�سكي���ل نفو�سنا واقالمن���ا. هناك 
حري���ة.. نع���م.. لكنه���ا غ���ري م�سمون���ة، ل �سن���د 
قان���وين لها بعد الن، يف حن اأن م�سادر اخلراب 
ا�ستبدادي���ة  اإن  زادت.  والعت���داء  والفو�س���ى 
النظم���ة القمعي���ة م�ستم���رة يف احلا�س���ر متخذة 
فا�سي���ة  ا�ستبدلن���ا  لق���د  ديني���ا وطائفي���ا.  طابع���ا 
�ساف���رة بفا�سية م�سترتة، واإمكاني���ة ان ت�سفر عن 
وجهه���ا عندم���ا تتق���وى متوفرة. يج���ب ال جنعل 
املثق���ف جمرد نازع اردي���ة، اأو مطالب اأن ينزعها. 
الثقاف���ة عملي���ة انتاجي���ة كامل���ة.. هي م���ن متزق 
اردية،وت�س���ري اىل اآف���اق او�س���ع. اأن���ا احتدث عن 
بن���ى، و�سروط، ولي�ص افع���ال بطولية ت�سدر عن 
اأ�سخا����ص واقعي���ن. املثقف���ون ل ميتلك���ون حتى 
�سمانات العي�ص الكرمي. املثقفون ي�سنعون ثقافة 
يف �سروط معط���اة ي�سارعونها، لك���ن يف بلداننا 
الت���ي مل تعت���د احلري���ة، تنت�سر ال�س���روط ومعها 
خمالب النظ���ام ال�سيا�سي. الطوائ���ف والتيارات 
املتاأ�سلم���ة ه���ي التي تغط���ي بلدن���ا واملنطقة كلها 
باأردية التاريخ الثقيلة، وهي، على وجه التحديد، 

ت�سح���ب املا�س���ي اىل احلا�س���ر وجتع���ل النا����ص 
ي�سعون قواهم يف خدمة الموات.

* لم��اذا يتفوق السياس��ي على المثقف 
دائما؟

في الشروط العراقية غالبية السياسيين 
حمقى وفاس��دون. كي��ف يتفوق هؤالء 

على المثقفين؟
املثقف���ن  عالق���ة  ع���ن  كتب���ت  اأن  �سب���ق  لق���د    �����
بال�سيا�سي���ن واأ�سرت اىل اإن اجن���ازات ال�سيا�سة 
العراقي���ة احلقيق���ة ه���ي مو�س���ع ت�س���اوؤل ولي�ص 
اب���دا لأي���ة  اجن���ازات مثقف���ن مل يتلق���وا دع���وة 
طاول���ة نقا�ص جدي���ة تاأخذ باآرائه���م وح�ساباتهم. 
م���ا زال ال�سيا�سي���ون العراقي���ون يعاجل���ون بناء 
الدول���ة باإخف���اق جملج���ل لنه���م لي�س���وا موؤهلن 
له���ا، كم���ا اأن هدفهم متثيل طوائ���ف وقوى حملية 
واأثني���ة ولي�ص بن���اء الدول���ة الدميقراطية. هناك 
الع�س���رات من خ���رية التقني���ن العراقي���ن، ومن 
خمتلف الخت�سا�سات، الذي���ن عادوا اىل الوطن 
لال�سهام يف عملية اعادة البناء اكت�سفوا اأن الآلية 
ال�سيا�سي���ة تعتمد على متثيل الطوائ���ف، اأي اأنها 
مغلق���ة بوجوه امل�ستقل���ن واملتحررين والتقنين 
الكب���ار، ومفتوحة لالدعي���اء والكذابن واحلمقى 
و�سما�س���رة امل���ال وال�سيا�س���ة. يف الع���راق لي����ص 
املثقف���ون ج���زءا م���ن قاع���دة النقا����ص ال�سا�سي���ة 
ب�س���اأن حالة الوطن، فه���م ل ي�ست�س���ارون، كما ان 
الإعالمي���ن  اىل  يحتاج���ون  عندن���ا  ال�سيا�سي���ن 
)ولي����ص املثقف���ن ( يف ظ���روف ه���م يقررونه���ا، 
ه���ذا اإن مل ي�سهم���وا بقتلهم. ال�سيا�سي���ون لي�سوا 
�سيا�سين حقا، الكثري منهم دربوا يف احزاب غري 
دميقراطية، وغالبيتهم جاوؤوا اىل حقل ال�سيا�سة 
م�سادفة. ال�سيا�س���ة يف العراق ل ي�سنعها املثقف 
ول ال�سيا�سي باملعنى الف���ردي، بل ت�سنعها هيئة 
اركان الطائفة، تل���ك التي جعلت من طبيب وزيرا 
للمالي���ة، ومن اختي���ار وزيري للدف���اع والداخلية 

عمال ي�سبه �سرا من ال�سرار املا�سونية.

* لنذه��ب ال��ى رواي��ة )الت��ل(، م��ا الذي 
دعاك الى كتابتها وانت الذي لم نعرفك 
روائي��ا، اال تعتق��د ان��ك فاج��أت الجمي��ع 

بها؟
- هن���اك م�سادر واقعية �سكل���ت خربتي يف الآثار 
الت���ي ا�ستعدته���ا يف رواي���ة الت���ل، وه���ي ع���ن تل 
اثري كما تعلم. يف عام 1976 ق�سيت ع�سرة اأيام 
ب�سحبة الآثارين يف احلمل���ة العاملية لإنقاذ اآثار 
حمرين، وهناك تعرفت على نحو تاأملي على خط 
املالم�س���ة الرهي���ف ما ب���ن اأر�ص و�سم���اء، وعلى 

خ���ط احلي���اة الذي يتاب���ع خط املي���اه، وعلى خط 
املوت املوازي لهم���ا. اإذن التقيت هناك بالعمودي 
املتوق���ع  وامل�ساحب���ات،  اللق���اءات  والأفق���ي، 
والالمتوقع. هناك اأي�س���ا جّددت �سداقتي بزهري 
رجب وبرهان �ساكر )ال���ذي تويف موؤخرا( الذين 
عرفتهم���ا م���ن كلي���ة الآداب ثم ت�سل���ال اىل روايتي 
با�سميهم���ا. ولقد خرجت من ه���ذه التجربة باأربع 
م���واد �سحفية تقع ب���ن التحقي���ق والتاأمل، ن�سر 
ث���الث منه���ا يف جري���دة اجلمهوري���ة، اأم���ا امل���ادة 
الرابع���ة فل���م تن�س���ر لأنن���ي كن���ت غ���ادرت العمل 
ال�سحف���ي نقال بق���رار م���ن جمل�ص قي���ادة الثورة 
الدميقراطي���ن.اإن  عل���ى  الفا�سي���ة  الهجم���ة  بع���د 
م���ادة روايت���ي كلها من تلك التجرب���ة. لقد �سنعت 
حفرياتي اخلا�سة يف تل متخيل. بيد اأن حفريات 
اخرى كانت جتري يف خط مواز ال وهي حفريات 
ال���روح. من جهة وعي بطل الرواية، هي حفريات 
فا�سل���ة عل���ى اجلهتن.هن���اك ع�س���رات ال�سارات 
اىل الف�س���ل ال�سيا�س���ي العراق���ي. الرواي���ة حتلل 
امل�سروع ال�سويف للق���رن الرابع الهجري، وترى 
في���ه م�سروع���ا �سيا�سي���ا فا�سال، بالرغ���م من �سرفه 
وثروت���ه الروحية والتعبريية.من���ذ نحو ع�سرين 
عاما �سغ���ت فكرة غام�سة التقيت به���ا واأنا اأتاأمل 
لوحة ل�ساكر ح�سن متثل �سرخًا يف جدار، �سميتها 
خ���ط ه���رب. كان �ساكر ح�سن واح���دًا من املعلمن 
الكب���ار يف �س���دوع القل���ب واجل���دران واملعارف 
املقلوب���ة على راأ�سها. يف رواية التل جتد خطوط 
هرب مثل هذه، مع �سوق كبري للحرية. هل فاجاأت 
الخرين؟ �ساألني �سدي���ق ملاذا الرواية؟ قلت لنها 
تعو�ص عن در�ص ال�سو�سيولوجيا. لكن هذا جمرد 
كالم. تكت���ب رواي���ة لتب�سط براهين���ك وا�ستباكك 

باحلياة، ولي�ص مهما اأن تفاجئ بها الآخرين.

* ه��ل تعتقد أن الفن التش��كيلي خالل 
الس��نوات االخي��رة تمي��ز على مس��توى 

االسماء او االعمال الفنية؟
- الجن����ازات الكربى للف����ن الت�سكيل����ي العراقي 
يف ال�س����روط احلالي����ة جتدها يف اخل����ارج ل يف 
الداخل لال�سف. لكي تقّيم هذه الجنازات حتتاج 
اىل البح����ث عنها يف مدن العامل الذي هاجر اليها 
العراقيون، وبع�سها حتظ����ى بالتقدير من النقاد 

واملتاحف العاملية.

* قلت ذات مرة ان��ك فقدت االيمان بما 
كان يس��مى بالنقد الفني المنشور في 

الصحافة.. لماذا؟
-  لن����ه نق����د ل يق����ول اأي �س����يء ذك����ي. اإن����ه ن�ص 
يختل����ط بن�سو�����ص اخ����رى، ادبي����ة، �سعرية، مع 

�سياغات لغوية م�سدرها التفاهة.

* ه��ل تعتقد أن النق��د الفني مات فعال 
أم أنه ما عاد مهما لقراءة اللوحة؟

- مل مي����ت النق����د الفن����ي، ب����ل تخل����ف ع����ن التغري 
احلا�س����ل يف الف����ن. العم����ل الفن����ي مل يعد جمرد 
لوح����ات يف معر�����ص. يف كل الح����وال الظواهر 
الفنية يف الع����امل تختلف متاما عما هو �سائد يف 
منطقتن����ا. اإن كال من الفنانن والنقاد بحاجة اىل 

جتديد تدريبهم.

* الفوضى أو الخراب أو س��مه ما ش��ئت 
ال��ذي ح��ل في الع��راق، ه��ل ت��راه انتج 
طاق��ات هائل��ة عل��ى مختل��ف االصعدة 

االدبية والثقافية؟
- اخل����راب ل ينت����ج عنه غري اخل����راب. لكن هناك 

وعيا عظيما ظهر من جتربة اخلراب احلا�سل يف 
انظمتنا ال�سيا�سي����ة والقت�سادية والجتماعية، 
ومن العنف، والرهاب، والطائفية، واخلطابات 
القاتل����ة، والوع����ي الزائ����ف الذي تن�س����ره القوى 
الطائفي����ة. اخل����راب ه����و اخل����راب. دور املثق����ف 
ه����و معرفة ما ج����رى ويجري. اإنه يق����وم بعملية 
انق����اذ الروح، انقاذ الن�س����ان. بيد انه ل ي�ستطيع 
اأن يق����وم بهذه املهمة بطريق����ة فعالة ال من خالل 
مالحق����ة النهي����ارات وو�سفه����ا من الداخ����ل. اإن 
املثق����ف ل ينظف امل����كان قبل ان يعم����ل، بل يعمل 
يف امل����كان املخ����رب واملقّو�����ص، املنح����ط، املليء 
بالف�س����اد والتفاه����ة. هن����اك ل تنبع����ث الروائ����ح 
الق����ذرة وحده����ا، ب����ل واأف�س����ل �سب����وات ال����روح 
والرادة وال�س����وق اىل عامل عادل. لقد قدر يل ان 
اأق����راأ كتاب����ات املبدعن العراقين الذي����ن ما زالوا 
يف الداخ����ل يف �سياق الرواي����ة واأدب املحاولت 
: احم����د ال�سع����داوي، وحمم����د غ����ازي الخر�ص، 
وعبد الك����رمي العبيدي، وناظم العبيدي، و�سياء 
اخلال����دي، واآخري����ن. ويف حق����ل ال�سع����ر كعب����د 
الزه����رة زك����ي، وعل����ي وجي����ه، ون�س����ري غدي����ر، 
واأعرتف لك اأن كتاباتهم امللهمة، الذكية، املعقدة، 
املقو�سة، التي تخلط املتخيل بالواقعي، تقويني 
عل����ى هذا الزمن ال�س����يء وتعلمن����ي. اإنها كتابات 
ت�ستخ����دم ه�سيمن����ا العراق����ي مع طاق����ة هائلة من 

املرح واللعب والتعاطف الب�سري .

* م��ا الذي دفعك الى أن تتغرب وتقتلع 
جذور نفسك من وطن احببته كثيرا؟

- انه����ا نف�����ص ال�سب����اب الت����ي جعل����ت اللف من 
العراقي����ن يتغرب����ون. ه����ل تري����د تفا�سي����ل؟ هذا 

يعني ان اكتب رواية .!

* ما الذي تش��عره االن بعد س��نتين من 
الغرب��ة؟ وه��ل اس��تطعت أن تتف��ادى 

أوجاعها؟
- لي�س����ت �سنت����ن ب����ل �سب����ع، فقد غ����ادرت العراق 
يف ال�سه����ر الثال����ث من ع����ام 2006. لقد جتاوزت 
ال�سبعن ومل اأعد اعرف اإن كنت اأ�سكو من الغربة 

اأم من ج�سدي .!

* ه��ل م��ا زل��ت تش��عر باليأس يا ش��يخ 
ل��ك  منحت��ه  أم��ل  ثم��ة  أم  اليائس��ين 

الغربة؟
- م����ن يبني امال عل����ى البطرياركي����ات العربية ل 
يعرف �سيئا : هذا ما اتذكر انني قلته مرة. ياأ�سي 
ق����دمي، لكن����ي ل ان�س����ح بالياأ�����ص ول بالأم����ل، بل 
بالجته����اد واملعرف����ة. الغربة ل متن����ح المل. يف 
الغربة انت ل ترى م����ا تراه بل ما انت تعتاده او 

انت ت�سارعه. وقد ل ترى �سيئا ابدا .!

* هل ترى أن العراق يستطيع ان يتغلب 
على اوجاعه وفوض��اه وينهض ليواكب 

االنسانية؟كيف ولماذا؟
- اأك����ذب عليك اإذا ما قلت لك اأنه ي�ستطيع. واأكذب 
اكرث اإذا ما قلت اأنه ي�ستطيع )ب�سرط اأن..( اأو اية 
�سيغ����ة اأعتق����د انها قادرة على خ����روج وطننا من 
الوهدة العميقة الت����ي �سقط فيها اإذا ما اعتمدها. 
ل�س����ت ب�س����ارا. هل تع����رف اأن هن����اك روحا كلبية 
�سائدة تقول اأن ال����دول العربية لي�ست اأف�سل من 
الع����راق، وبع�سه����ا اأ�س����واأ. فهل هذا تق����دم اأم هو 

املزيد من العار؟;

* بين لي��ل بغداد ولي��ل كوبنهاكن أين 
يستريح فؤاد سهيل سامي نادر؟

�� لي����ل بغداد كل����ه تهديد ولي����ل كوبنهاجن يدعني 
اأعتقد انن����ي يف مكان ف�سائ����ي، واأنني ل�ست.. ل 
اأدري م����ا هو.. ل�س����ت.. اإنك ل تع����رف ما هو هذا 
الذي ي�سعك يف حالة نفي اأو تبدد اأو عدم يقن.. 

لعله هو نف�سه النفي والتبدد وعدم اليقن .! 

بغداد: ما زال سهيل سامي 

نادر، الكاتب والناقد 

العراقي الكبري، يعيش 

الغربة،لكنه اليدري 

ان كان يشكو منها ام 

من جسده وقد تجاوز 

السبعني عاما، اطال الله 

يف عمره وعافاه، اال انه 

يعرتف ان الغربة ال متنح 

االمل، وما زال يحمل لقب 

)شيخ اليائسني( لكنه ال 

ينصح باليأس وال باألمل، 

بل باالجتهاد واملعرفة، 

فهو يرى ان طائر الحرية 

يف العراق حلق وراح 

يرسم دوائر فوقنا، لكن 

يشري اىل ان طائر املوت 

كان ينقض ويعيد تشكيل 

نفوسنا واقالمنا، موضحا 

ان النخب السياسية 

العراقية مل تستطع بناء 

دولة طوال عرش سنوات 

مرت فكيف ميكن ان يشري 

ببنان التوقع اىل الثقافة.

سهيل سامي نادر:
المثقفون ليسوا جزءا من قاعدة النقاش

االساسية بشأن حالة الوطن
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جتري الرواي���ة على ل�سان الكاتب - الراوي، وتبداأ 
بفع���ل اقتح���ام، هو ج���زء م���ن اأ�س���كال القتحامات 
الت���ي ميار�سها ه���و، الرجل اخلم�سين���ي الذي يقود 
بعث���ة اأثري���ة حملي���ة، يف مهمة �سعب���ة، للك�سف عن 
"ت���ل الزعالن" يف اأطراف ال�سحراء، ومعه مناذج 
ب�سري���ة خمتلف���ة يف الوع���ي والإيقاع وامل���زاج، ثم 
يغ���رّي  اأو  ويحتويه���ا  ي�سده���ا  الت���ي  القتحام���ات 
م�ساره���ا، وه���و ين�سرب ويختفي م���ن بن كما�سات 
ال�سلطة والتاري���خ والعائلة والعم���ل وينف�سل عما 
حول���ه، اأو ينف�سل عن ج�سم���ه، لي�سبح يف ما ي�سبه 
منطقة انعدام الوزن، يدح���رج اأفكارًا ثقيلة، يخيف 
به���ا نف�سه ويظ���ل مط���اردًا م�ستقرًا، ب���ن ال�سغوط 
املعلنة واخلفية، ال�سغوط ال�سخ�سية والعامة التي 

حتا�س���ر حرك���ة احلي���اة يف ال�سارع، 
يف  اأو  البي���ت  يف  التنف����ص  وحرك���ة 
موقع العم���ل، وتفتح دروب���ًا طويلة، 
�سيق���ة و�سائك���ة، تت�س���ل مبتاه���ات 
ملتوية يف اآخر الع���امل، ويف حالت 
ال�سغ���ط ال�سدي���د، تلم���ع يف ذاكرته 
�س���ورة امراأة عربت يف حياته مرة، 
واختفت، اإنها �سم���رية التي منحته 
اأحالم حب م�ستحيل، واأخذت �سكل 

اأيقونة حميمة معلقة يف ذاكرته.
وه���و يف مواجهة ه���ذه ال�سغوط 
ك���ي  اخلا�س���ة،  األعاب���ه  يخ���رتع 
"يف  يت���وازن:  اأن  ي�ستطي���ع 
تل���ك الأي���ام تو�سل���ت اإىل األع���اب 
تقني���ة مث���رية.." ورمب���ا كان���ت 
ه���ذه الرواية هي اإح���دى األعابه 
املث���رية التي اأخ���ذت طريقها اإىل 
املزاوج���ة ب���ن ذبذب���ات حيات���ه 
اليومية، وال�سخ�سية والعملية 
ا�سطرب���ت  بينم���ا  والإداري���ة، 
حياته العائلية، واأ�سبح وحيدًا 
فريدًا، بعد انف�ساله عن مطلقته 
الذكية اجلميلة املكابرة، فاتن 
تل���وذ بال�سم���ت طوياًل،  التي 
قبل اأن تباغته بر�سالة مربكة، 
ملغ���زة، من�سوجة جي���دًا، اأو 
تقتحم عزلته بات�سال هاتفي 
بع���د  الواح���دة  ال�ساع���ة  يف 
منت�س���ف اللي���ل: "تخيلته���ا 
الظ���الم، كن���ت  جتل����ص يف 
�س���وت  م���ن  �سيئ���ًا  اأ�سم���ع 
ال�سماع���ة،  الظ���الم يدخ���ل 
�سحب���ت  اأنه���ا  وت�س���ورت 

خطًا اإىل غرفتها"..
ر�سائ���ل وح���وارات تاأخ���ذ 

�سكل املناورات املر�سومة بدقة، فهي تخرتع األعابها 
اأي�س���ًا، بينم���ا يظ���ل املح���ور الأول يف حواراتهم���ا 
املتقطع���ة، يف الر�سائل والت�س���الت، من�سبًا حول 
ابنتهم���ا، ليلى، طالب���ة الطب التي تعي����ص مع اأمها، 
وت���زور اأباها، ال���ذي يتعامل معه���ا ك�سديقة واعية 
ت�ستطي���ع اأن تدي���ر اأمورها بوع���ي وذكاء، وحتافظ 
عل���ى توازنها يف عالقته���ا مع القطب���ن املتنافرين، 
ومتن���ح اأباها مزيدًا م���ن الثقة بنف�س���ه وبها، مع اأن 
مطلقته فات���ن تتهمه بالتق�س���ري وت�ستفزه بعبارات 
مكثف���ة مثل: "اأنت ل تكرب"، وه���و يتلقى ال�سدمات 
م���ن اجتاه���ات خمتلف���ة، وحينم���ا يو�س���ك اأن ينهار 
ينتف�ص فجاأة، ويبحث عن لعبة جديدة، اأو ين�سحب 
اإىل حديق���ة بيت���ه، ليحفر بعيدًا عن "ت���ل الزعالن"، 
ال�سام���ت،  املخ���ادع  الت���ل  ه���ذا 

امللتب�ص العنيد، قد يك���ون ا�سمه م�ستقًا من مالحمه 
واإيحاءاته، ول يكفي جتميع املعلومات عنه، واإمنا 

جتميع ال�سكوك والفرتا�سات اأي�سًا.
ت���دور ح���وارات اأخ���رى ب���ن ال���راوي وزمالئه يف 
موق���ع العمل قرب الت���ل عن ج���دوى ال�ستمرار يف 
مناطح���ة ه���ذا الت���ل، وعن ج���دوى نب����ص التاريخ، 
ومعنى املوت واحلياة، وعن م�سائرهم ال�سخ�سية، 
ثم هل ي�ستطي���ع اأي اكت�ساف يف جوف هذا التل اأن 
يغرّي م���ا هو ثابت ومكتوب يف تاريخ هذه املنطقة، 

وماذا يعني ذلك؟
ثم���ة اأ�س���رار كث���رية ل نعرفها ع���ن املا�س���ي، اأ�سرار 
دفينة يف التالل وبن خرائ���ب املدن القدمية، وهذا 
الت���ل يحم���ل �سيئ���ًا منه���ا يف خا�سرت���ه اأو عجيزته 
املكتنزة، ولبد من تنويع زوايا احلفر يف تكويناته 

املحرية.
متع���ة  الكت�ساف���ات  وتث���ري 
احتفالية ل���دى املنقبن، حتى 
لو كانت ثالثة م�سامري �سدئة 
لب���اب مت���اآكل، اأو �س���كل متثال 
"املفك���ر"  متث���ال  ا�س���م  ياأخ���ذ 
ل���رودان، اأو �سبه جملة مكتوبة 
عل���ى  معطوف���ة  الآج���ر،  عل���ى 
جملة �سائع���ة يف ركام الرتاب، 
يوح���ي  متهال���ك  خمط���وط  اأو 
باأن���ه كت���اب "البي���ان والتبي���ن" 
ولكنه لي�ص ه���و، لأن تل الزعالن 
يوحي بثالثة احتمالت: مدر�سة، 
اأو  خي���ل،  ومرب���ط  مع�سك���ر  اأو 

مار�ستان، كما افرت�ص اأحدهم.
املو�سوع���ات  ب���ن  املزاوج���ة  اإن 
املختلف���ة، م���ع خطورته���ا، اأعط���ت 
التداعي���ات  يف  حري���ة  للموؤل���ف 
والنتق���الت ال�سريعة من مو�سوع 
اإىل اآخ���ر، مبا يكف���ي لتقدمي لوحات 
جداري���ة غنية بالتفا�سي���ل، والنكهة 
درا�س���ة  يف  الالذع���ة،  العراقي���ة 
الطبائ���ع، من زواي���ا متع���ددة، �سب 
فيه���ا الكث���ري م���ن اجله���د، يف ق���راءة 
ال�سخ�سيات، مبن فيها هو نف�سه، من 
خالل اعرتافاته و�سطحاته، والك�سف 
وارتكا�سات���ه،  اخلفي���ة  نزعات���ه  ع���ن 
وجتربت���ه الفنية والفكري���ة واحلياتية 
والعاطفية، �سعودًا وهبوطًا، باأ�سلوب 
متوث���ب، يتك���ئ عل���ى اجلمل���ة املكثف���ة 
م���ع  يلتق���ي  ال���ذي  الفن���ي  والتقطي���ع 
املونت���اج ال�سينمائ���ي لفيل���م يبح���ث عن 
خمرج وممثل���ن يعرفون �سهي���ل �سامي 

نادر يف حتولته اخلفية واملعلنة.

اأحم����ل يف داخلي ذك����رى مل اأ�سجلها كتاب����ة ، بل اأغلقت 
عليه����ا ، على الرغم م����ن اأنها اأحرجتني م����ع فنان اأحبه 
واأح����ب عمل����ه ، ال وه����و راف����ع النا�س����ري ، كم����ا اأنه����ا 

اأحرجتني مع نف�سي .
احلكاي����ة اأنن����ي يف ال�سبعينات كنت اأعم����ل يف جريدة 
اجلمهورية حمررا يف �سفحة "اآفاق" الثقافية اليومية 
الت����ي كان يديره����ا زميلي العزيز حمم����د كامل عارف . 
كانت �سفحة تقدمية من حي����ث حرية الكتابة واختيار 
املو�سوع����ات واأ�سلوب التحري����ر واملتابعة وا�ستخدام 
وثب����ات  ا�ستمراره����ا  يف  الف�س����ل  ويع����ود   ، ال�س����ور 
تقاليده����ا اىل الزميل حممد الذي يت�سف بالدقة و�سعة 

الطالع والميان بر�سالة التنوير .
مل اأك����ن عل����ى وفاق كامل مع اإميانه الأخ����ري ، لي�ص لأنه 
عل����ى خطاأ ب����ل لأين ل اأمتلك ثقة بزم����اين ول �سيما من 
ناحي����ة �سيا�سي����ة . كان ميتل����ك اميان����ا منظم����ا بالتقدم 
والعل����م والتكنولوجيا والتنمي����ة ، ولهذا فتح ال�سفحة 
خلرباء ومثقف����ن كتبوا يف تلك ال�س����وؤون ، وربطوها 
بالتنمي����ة العراقي����ة . مل اأك����ن اأبخ�ص هذه امل����واد حقها 
من الهتم����ام ، لكني ل اأوليها اجلدي����ة املطلوبة . كنت 
اأمتلك حد�سًا �سيا�سيًا باأننا نعي�ص عر�سًا �سينقلب ماأمتًا 
. ولعل����ي اأع����دت اإنتاج هذا احلد�ص بالنق����د الثقايف مع 

�سيء من روح ال�سجال واحلزن وانعدام اليقن .
انت�س����ر حد�سي ال�سيا�سي يف النهاي����ة متمثال ب�سل�سلة 

من التطورات :
اأول ُطل����ب منا زيادة عدد الكتاب البعثين ، رغم اأننا مل 
منن����ع اأحدا من الن�س����ر يف ال�سفح����ة ، وكان هناك عدد 
جي����د من البعثين يكتب����ون لنا . لك����ن امل�ستوى املمتاز 
لل�سفح����ة و�سعة قرائها �سكل����ت حتّديًا ، وخلقت حولها 
�سمعة ممتازة من ال�سعب اقتحامها اإّل مبادة ذات بناء 
جيد واأفكار حيوية . لكن مثل اأي �سيء يف العراق كان 
يج����ب دائما تقدمي تن����ازلت وت�سهي����الت ت�ستحيل اإىل 
ع����ادات وتوقعات مقرتنة بهب����وط يف م�ستوى الأداء . 
م����ا زلت اأتذكر اأن اأحدهم اأعطاين 12 مقالة مرة واحدة 
ع����ن ق�سايا التنمي����ة ودور حزب البعث فيه����ا تبداأ كلها 

بعبارة "مما ل�سك فيه"!
ثاني����ا ج����اوؤوا مب�س����رف �سيا�س����ي ، يعم����ل �سباحًا يف 
اأح����د مكات����ب القي����ادة القطري����ة اأو القومي����ة ، وم�س����اًء 
يق����راأ ال�سفح����ة قبل اأن تر�س����ل اىل املطبع����ة – م�سرف 
ه����و ن�سخة طب����ق الأ�س����ل م����ن القومي�س����ري ال�سيا�سي 
عل����ى الطريق����ة ال�سوفيتي����ة. وكاأي م�س����رف م����ن ه����ذا 
الط����راز اأتى ممل����وءا باأف����كار خمطوءة ع����ن �سخ�سينا 
، فعّدن����ا �سيوعي����ن ت����ارة ، وليربالي����ن ت����ارة ، وعليه 
اأن يفت����ح عيني����ه عل����ى "د�سائ�سن����ا" ، واأن يعيد توجيه 
ال�سرتاتيجية الرئي�سي����ة لل�سفحة . بيد اأنه بال تدريب 
مهن����ي ، ومهمت����ه كان����ت الرقاب����ة والفح�����ص ال�سيا�سي 
والفك����ري لي�����ص ال. م�سادر قوته اأنه ع����دا كونه بعثيا 

يعمل يف مركز قيادي فهو تكريتي .
ل�سب����ب غ����ري مفه����وم كان يطي����ل التحدي����ق بكتاباتي ، 
ويتل����ذذ باكت�سافات����ه الغا�سب����ة والغريبة عنه����ا ، ومن 
ث����م عن �سخ�سي، واأتذكر اأنه طيل����ة الفرتة التي مار�ص 
فيه����ا وظيفت����ه مل يتدخ����ل يف كتاب����ات الآخري����ن ال يف 
�سطب كلمة هن����ا وكلمة هن����اك ، واأحيانا بع�ص اجلمل 
، لكنه كان يفل����ي كتاباتي . ولأنه مل يفهمها راح يوليها 
اهتمام����ًا بولي�سي����ًا وتخريبيًا ، ف����كان يتجراأ يف تغيري 
وحذف بع�ص اجلمل والتعابري دون اإخباري ، وو�سل 
ب����ه الأمر اأنه راح يح����ّول جمال منفي����ة اىل جمل مثبتة 
وبالعك�����ص . مل اأفه����م حقيقة تدخالت����ه ودوافعها ، ومل 
اأك����ن واثق����ا اإن كان يتعمد اأو اأنه ل يفه����م بحيث تنتابه 
الو�ساو�����ص اإزاء عمله كرقيب ، فيتخبط مبددًا خماوفه 

.

ث����م فهم����ت يف م����ا بع����د اأن����ه ي�س����ك ب����اأين اأتعم����د الل����ف 
والدوران، وهو امل�ستقيم الوا�سح كان عليه اأن يتدخل 
، متلب�س����ا دور املحرر الذي يقدم للق����راء مواد �سحفية 
خمدومة �سهلة الق����راءة. واحلال كان من امل�ستحيل اأن 
يفهم كتابات����ي النقدية يف الفن الت�سكيل����ي ، فاأنا اأ�سال 
اأتناول حقال يت�سمن �سعوبات مو�سوعية وي�ستدعي 
املتابع����ة والفه����م ومعرفة بالثقاف����ة الفني����ة والب�سرية 
، وما كن����ت على ا�ستع����داد اأن اأق����وم بتب�سيطها خلاطر 

عينيه.
كنت اأرجتف من الغ�سب من تدخالته التي ل معنى لها 
�سيا�سي����ًا ومهنيًا ، وقد علمت م����ن ال�سيدة اأمل ال�سرقي 
الت����ي كان����ت مديرة ق�س����م الرتجمة يف اجلري����دة اآنذاك 
اأن ه����ذا الرجل يراين خمرب����ًا ، اأكتب بطريقة افعوانية 
، واأد�����ص ال�س����م بالع�سل ، ولو خ����رّي ل�سربني "جالق" 
واأخرجن����ي من اجلري����دة . حاولت هي م����ن جانبها اأن 

تغري من وجهة نظره وتقنعه اأنه خمطئ دون فائدة .
ثم ح����دث اأن����ه رفع الكلف����ة مع املقال����ة الت����ي كتبتها عن 
الفن����ان املهم راف����ع النا�س����ري . اأرادت املقال����ة النقدية 
تو�سي����ح العالقة ما ب����ن الطبيعة والثقاف����ة يف اأعمال 
راف����ع ، ما بن موحي����ات الأفق امل�سن����وع من تدرجات 
اجلم����ايل  بعده����ا  يف  العربي����ة  واحل����روف   ، لوني����ة 
واملج����ردة من املعن����ى اللغوي . وبب�ساط����ة كنت معني 
بجماليات الفن����ان الذي اأعّده اأحد الرموز الفنية املهمة 
يف احلركة الت�سكيلية العراقية . ولأن املو�سوع وا�سع 
فقد جاءت املقالة طويلة ن�سبيا �سمت نحو 1100 كلمة 
، لكن املقالة انتهت على يد هذا الرجل بنحو 400 كلمة 
. اأ�سابني هذا التدخل امل�سن بالحباط والمل ، وكنت 
متاأكدًا اأنه مل يفهمها ، ولي�ست يف دائرة اهتماماته باأي 
ح����ال م����ن الأح����وال . لقد اعت����دت اأن اأ�سم����ت واأمار�ص 
الالمب����الة ، ال اأنن����ي ه����ذه امل����رة واجهت����ه ب� "مل����اذا؟" 
ووج����ه حان����ق . ح����ّدق بوجه����ي طويال ومل يج����ب ، ال 
اأن تعاب����ري وجه����ه وحركة اأ�سابعه قالت����ا : وت�ساألني؟! 
. واحل����ال اأنني خمنت دوافعه الت����ي وجدتها غاية يف 

الغراب����ة وت�سيء يل وللفنان ، فهي ل تخلو من ارتياب 
ع�سائ����ري كون الفنان تكريتيا وعلي����ه اأن يحميه مني ، 
يف حن ل انتم����اءات �سيا�سية لرافع النا�سري ، ف�سال 
ع����ن اأنه اأبعد النا�ص عن الهتمام بالع�سرية والطائفة ، 

وظل طيلة حياته فنانا اأ�سياًل منتميًا لفنه ووطنه.
ب�سب����ب ال�سدم����ة مل اأبحث عن مقالت����ي يف املكان الذي 
حتتف����ظ به امل�س����ودات يف املطبعة ال بع����د اأيام ، لكني 
مل اأجده����ا . ول�سبب ل اأفهمه اأقفل����ت على املو�سوع كل 
ه����ذا الزم����ن . اأتذكره ثم اأن�ساه . وه����ا اأنا اأ�ستعيده يف 
الذك����رى اخلام�سة لوفاة العزيز راف����ع يوم ال�سابع من 

كانون الأول التي مرت قبل اأيام .
مل تنت����ه احلكاية عند هذا احلد ، بل توا�سلت وحتولت 
اىل �س����يء اآخ����ر اأق����رب اىل الفكاهة الت����ي عرفها بع�ص 
ال�سدقاء ، واملثري فيه����ا اأن هذا الرجل غريب الأطوار 

بات �سديقي .
بع����د �سهرين من ه����ذا املوقف ، كنت اأجل�����ص قبالته اأعد 
م����واد جدي����دة لل�سفح����ة ، بينم����ا كان يتفح�����ص الع����دد 
ال����ذي �سي�سدر بعد غد . خطر يف ب����ايل اأن احتر�ص به 

واأك�سف دخيلته .
�ساألت����ه : ه����ل ت�سمح ؟ رف����ع راأ�سه واأجابن����ي : طبعا .. 

تف�سل!.
قل����ت : فهمت اأن����ك تعتقد باأنن����ي �سيوع����ي اأو مارك�سي 
، لكنن����ي – والل����ه - ل�س����ت �سيوعي����ا ول مارك�سيا ، انا 
فينومينولوجي . لكن لو �ساألتني ما الفينومينولوجيا 

فلن اأجيبك لأين ل اأعرف ما هي!
ن����دت منه قهقهة عالية ، جعلتن����ي اأ�سحك اأنا الآخر ، ثم 
رف����ع كفه و�س����رب كفي بقوة مب�سافح����ة حميمية . منذ 
ذلك احل����ن بتنا ا�سدقاء وانته����ى تدخله يف مقالتي . 
اأحببت منه هذه النهاية اجلنونية ، وغفرت له �سيئاته 
، لك����ن مقالتي عن رافع �ساع����ت ومل ا�ستطع ا�ستعادتها 

حتى من الذاكرة .
بع����د �سهور �سدر قرار جمل�ص قي����ادة الثورة بنقلي انا 
وحمم����د كامل عارف اىل وزارة املوا�سالت مع عدد من 

�سحفيي اجلريدة املحرتفن ، فتاأكد حد�سي عن زماين 
ال�سيء! . كان رد فعل هذا الرجل غري متوقع ، فقد اأظهر 
ت�سامن����ه معنا وا�سفا الق����رار بالتع�سف����ي وامل�ستهدف 
فيه نح����ن كادر اجلريدة املحرتف وال�سي����د �سعد قا�سم 
حم����ودي �سخ�سيا، وقال هناك م����ن له م�سلحة ويد يف 
ه����ذا – واأ�س����ار اىل الأعل����ى ، اأي اىل الطابق اخلام�ص 

حيث مكاتب جملة "الف باء"!
ورد ا�سم والدي يف القرار خطاأ : حممد بدل من �سامي 
. ويبدو اأن الو�ساة وكّت����اب التقارير الذي ا�ستند قرار 
جمل�����ص قي����ادة الثورة عليه����م وّحدوا ب����ن �سخ�سيتي 
و�سخ�سي����ة الزمي����ل حمم����د . عندما �سجل����ت مبا�سرتي 
يف العم����ل ب����وزارة املوا�س����الت اأخربت مدي����ر الأفراد 
به����ذا اخلط����اأ ، ال اأن كت����اب دار اجلماه����ري لل�سحاف����ة 
وكت����اب انفكاك����ي عنه����ا �سحح����ا ه����ذا اخلط����اأ مبعرفة 
�سمني����ة عن ال�سخ�����ص املق�س����ود . مب����داأ الهوية يعمل 
بق����وة يف الإدارات : اأنا ي�ساوي اأنا . ل خطاأ . اأجابني 
مدير الفراد بطريق����ة تهكمية بعد اأن قراأ قرار املجل�ص 
وكت����اب دار اجلماه����ري : اأن����ت املق�س����ود ، ولأن����ك اأنت 
املق�س����ود و�سلت اىل هنا بقدمي����ك . باإمكانك ت�سحيح 
هذا اخلطاأ عند جمل�ص قيادة الثورة – وابت�سم بخبث 

دون اأن يرفع نظره عن الأوراق!
حكاية اأنني ل�ست �سيوعيا بل فينومينولوجي انت�سرت 
عن����د بع�����ص الأ�سدق����اء ، والغريب اأن �سديق����ًا �سحفيًا 
وناقدًا اإما �سّدقها بج����د واإما اأراد اأن يدعمني من دون 
اأن يخ�س����ر طريقته يف العالن عن نف�سه بو�سفه عارفا 
بالأفكار ، فكتب لوزير الثقافة مذكرة حاول فيها اإقناعه 
باإرجاع����ي للعم����ل ال�سحفي بهذه اجلمل����ة امل�ستن�سخة 
م����ن لعبتي مع حذلقاته : ) لق����د اأ�سيع عن الزميل �سهيل 
�سامي نادر باأنه �سيوعي اأو مارك�سي لكنه يف احلقيقة 

فينومينولوجي ( �سخ�ساين ( .!
يف تل����ك الأثناء كن����ت يف الكويت اأبحث ع����ن عمل بعد 
اأن قدم����ت ا�ستقالت����ي اىل املوؤ�س�س����ة العام����ة للط����ريان 
امل����دين املن�سب اليها من وزارة املوا�سالت ، فالحداث 
الت����ي جرت يل يف ه����ذه املوؤ�س�سة ي�سيب له����ا الراأ�ص . 
مل اأج����د عم����ال يف الكويت، لأن غالبي����ة �سحف الكويت 
ل ت�سغل عراقي����ن ال مبعرفة ال�سفارة العراقية . عدت 
اىل الوطن اأج����ر اأذيال اخليبة وكانت احلرب العراقية 

اليرانية يف اأ�سهرها الأوىل.
ذهبن����ا اأنا وريا�ص قا�سم اىل مكتب ال�سديق الذي اأراد 
انتزاع اإعجابنا ، فحدثنا طويال عن مبادرته وحماولته 
اأن يزيل ظلما اقرتف بحقي ، ال اأن الوزير �ساحمه الله 
– واأعط����ى لريا�ص املذكرة لكي يقراأها. ريا�ص الذي 
ب����داأ بتعاب����ري جادة انته����ى ب�سحكة زلزالي����ة . ثم قال : 
عين����ي .. فينومينولوجي ل تعن����ي �سخ�ساين .. والله 

الوزير حمق !
�سلمني املذك����رة لأقراأها بدوري . �سع����رت بقرد يتقافز 
ل����ت اأن اأغ�سل يدي ،  يف �س����دري ويري����د اخلروج . ف�سّ
وبابت�سام����ة عذب����ة �سكرت له حماولت����ه وتركت ريا�ص 

يعاقبه بالنكات!
يف م����ا بع����د عرف����ت اأن الوزي����ر ا�ست�س����اط م����ن وج����ود 
ا�سطالح����ن دهرين يف مذك����رة داخلية ، لكنه ت�سرف 
مبقت�س����ى الف�س����ول الأمن����ي والداري ، اإذ ا�ستدع����ى 
�ساب����ط اأم����ن ال����وزارة و�ساأل����ه اإن كان يع����رف بوجود 

جماعة با�سم الفينومينولوجين اأو ال�سخ�سانين.
�سابط الأم����ن ل يعرف ، ووعد الوزير اأن يبحث . بعد 
اأن �س����األ هن����ا وهن����اك ، تلقى اإجابتن : نف����ي وا�سح ل 

يقبل التاأويل ، وكركرات ممن اأدرك وجود لعبة !
الوزير احل����اذق اأنهى امل�سكلة ب�سربة معلم وكتب على 

املذكرة : ل اأوافق !
بعد هذا التاريخ رحت اأبيع اجلوارب لكي اأعي�ص!

سهيل سامي نادر في روايته الفريدة التل..

حصار الكآبة الوطنية والتوازن 
مع الرعب

من ذكريات سهيل سامي نادر
ذكرى استدعت ذكريات من حياتي المهنية

بندر عبد الحميد

عاش الناقد الفني سهيل سامي نادر يف بغداد سنوات عصيبة كان فيها سجينًا من دون 

قفص – كام تقول الكاتبة ُدىن غايل – فهو محارص بالكآبة الوطنية ومنشغل بالتوازن 

مع الرعب، يلوذ بالقلم والورق لفتح نافذة يف الجدار املعتم للتنفس والتواصل مع 

العوامل املضيئة، ومن هنا طلعت روايته الفريدة "التل" عن دار املدى.



)الوع���ي ال�س���قي(،  عبارة 
الأمل���اين  الفيل�س���وف 

 ، ) هيغ���ل اأن ) م���ا  ذهن���ي  يف  ت���رددت 
تعّرفت اإىل الكاتب  العراقي �سهيل �سامي نادر. 
كنُت يف مطلع �سبعينيات القرن املا�سي اأبحث 
عّم���ن  ي�ساع���دين يف اإ�س���دار �سفح���ة )اآف���اق( 
الثقافي���ة يف )اجلمهوري���ة(، واأ�سب���ح �سهي���ل 
زميل���ي  حت���ى اأبريل ع���ام 1978 عندم���ا �سدر 
قرار )جمل�ص قيادة الث���ورة(يف العراق بعزلنا  
�سوّيًة مع 11 �سحفي���ًا، �سمن ما �ُسمَيت )حملة 
تبعيث اأجه���زة الإعالم والتعلي���م(. بقي �سهيل 
يف الع���راق يتّدبر اأم���ره مع )الوع���ي ال�سقي(، 
وغ���ادرُت اأن���ا اأتّدب���ر اأم���ري مع )تتم���ة وعك�ص 
الوعي ال�سق���ي الذي يك���ون يف دخيلته �سعيدًا 
كل ال�سع���ادة، اأي الوع���ي الكومي���دي(، ح�سب 

)هيغل(اأي�سًا.
وال�سحفي���ون نوعان؛ �سحفي ي���روي ق�س�سًا 
بتقاري���ره، واآخ���ر يقت���ل الق�س����ص بتقاريره. 
»املري����ص  كتب���ه  اأح���دث  يف  ي���روي  و�سهي���ل 
العراق���ي« رواي���ة يف مق���الت �سيا�سي���ة، يقول 
عنها: )م���ا كتبته اآن���ذاك كان روايتي اخلا�سة، 
وم���ا زلت اأوا�سلها، فاأن���ا ل اأّّدعي مثل اأ�سحاب 
املبادئ الكربى اأن املو�سوعية تقود اأيديهم عند 
الكتابة، فاأنا َم���ن يكتب(. وي�سّتهُل �سهيل كتابه 
بحديث عاطفي �سج���ي عن »الزعيم عبد الكرمي 
قا�س���م«، قائد »ث���ورة 14 متوز«. »م���ّرت �سيارة 
الزعيم مبطئة وراأيته الوجه بالوجه، مّد ذراعه 
حميي���ًا ومبت�سم���ًا، اإّل اأنن���ي مل اأرفع ي���دي لرّد 
حتيت���ه ومل اأبت�س���م. كنت اأنظ���ر يف عينيه، يف 
وجه���ه، يف ابت�سامت���ه الربيئ���ة امل�سرقة«. ومل 
تغادر ذاك���رة �سهيل قط كي���ف اختفت ابت�سامة 
الزعيم و»ّحل حملها ت�ساوؤل م�ستغرب طفويل. 
مل���اذا؟ ما الذي فعل���ُت؟«. وعندما �سريى الزعيم 
بعد انقالب عام 1963 يف التلفزيون مذبوحًا، 
�سي�ستعي���د »تعب���ريه الآ�سر واملخف���ق: ملاذا؟ ما 

الذي فعلت؟«.
و»املري����ص العراق���ي« ه���و الطبق���ة املتو�سط���ة 
العراقية التي انه���ارت حلظة انت�سرت ثورتها 
غ�سب���ًا  اأبك���ي  واأكاد   .1958 ع���ام  التاريخي���ة 

عندما يهدر �سهيل مواهبه الروائية يف الكتابة 
ع���ن زعماء العراق بع���د الحتالل؛ هل يقروؤون 
م���ا يكت���ب، واإذا ق���رءوا ه���ل يفهم���ون؟.. ه���ذا 
الف�سام ال���ذي يعانيه معظم الكت���اب العراقين 
يتح���دث عنه �سهيل مب���رارة: »لي�ص يف العراق 
ما هو �سيا�سي حتى ميك���ن حتليله ومعاجلته. 
يف الع���راق، توج���د اأبخ���رة �سام���ة تخ���رج من 
خن���ادق وطوائف اأ�سلم���ت قيادها اإىل جمانن، 
اأبخ���رة ت�سم���م الأج���واء، وجتع���ل اجلميع يف 

حالة غثيان دائم« .
و»�سهي���ل« يف اأب���دع حالت���ه عندم���ا يكتب عن 
الفن���ون الت�سكيلية العراقي���ة. يف كتابه »�ساكر 
ح�س���ن اآل �سعيد: �سرية فني���ة وفكرية«، يح�سر 
في���ه الفن���ان كح�س���وره ال�س���ويف ال�سم���ح يف 
زيارات���ه لن���ا يف »اجلمهوري���ة«. »كان �ساك���ر ل 
يني يق���ف عل���ى اأط���راف مدينته حي���ث الريف 
تارة، اأو داخل وجدانها ال�سعبي والديني تارة 
اأخرى، م���وزع الولءات بن خي���ال جامح غري 
را����صٍ واأ�سالي���ب فنية خمتلف���ة اأراد لها تركيبًا 
موح���دًا. كان يف الواق���ع يحمل رهانن يف اآٍن: 
ره���ان �سبابه املرتع باحلمي���ة والهوى من جهة 
وروح املاأ�س���اة م���ن جهة اأخ���رى، ورهان يقظة 
وطنية عامة وانفت���اح املدينة املده�ص يف فرتة 

اخلم�سينيات اخل�سبة«.
و�سيخرج »املري�ص العراقي« من �سدوع جدران 
يوؤطره���ا »�ساكر« يف لوحات يتفّجع لها �سهيل: 
»َمّث���ل �ساك���ر جدرانن���ا امل�سدوع���ة يف اللحظة 
التي كانت �سدوعنا الجتماعية تتو�سع.. واأّي 
ج���دران م�سدوع���ة اأيه���ا امل�سدوع���ون؟.. اإنها 
�سدوعن���ا لو تدرون، �سدوعك���م، �سدوع قلب، 
�س���دوع جمتمع، �سدوع اأرواح، �سدوع الذكاء 

غري العادي، املن�سحب، املتاأمل، احلزين«.
وبع���د رب���ع ق���رن، التقي���ُت وزميل���ي �سهيل يف 
الع���راق دون اأن نلتقي؛ ه���و ي�سور العراق من 
الداخ���ل، واأنا من اخلارج. واأُبيَح دُم كلينا؛ اأنا 
لأن كتاباتي حُتّمل املحتلن م�سوؤولية الكارثة، 
���ل العراقين امل�سوؤولية.  مِّ وهو لأن كتاباته حُتَ
وكاأنن���ي ال���ذي جنا عندم���ا غادر زميل���ي بغداد 
الرق���م   2006 ع���ام  يف  الع���راق  �سّج���ل  ح���ن 
القيا�س���ي العامل���ي يف ع���دد قتل���ى ال�سحفين. 
وانتظر بف�سول اإبداع���ات »الوعي ال�سقي« يف 
بل���ده اجلديد؛ الدمن���ارك، اأ�سعد بل���دان العامل، 

ح�سب الأمم املتحدة.

زميلي

"المريض العراقي"
محمد عارف


