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جهاد مجيد

من زمن التوهج

رواية أزمنة الدم لجهاد مجيد ..أسطرة
المكان وإستدارة الزمان
نادية هناوي

في مقالة بعنوان( رواية أزمنة الدم
األسطورة والجسد) للدكتور قيس كاظم
الجنابي تم تناول االثر األسطوري في
بنائية الرواية أعاله ،لكن المالحظ على
هذا التناول بعض التسطيح القرائي وعدم
الدقة في الطرح اإلجرائي من ناحيتي المبنى
والمحتوى مما أفضى إلى الال فاعلية النقدية
في تلمس التوظيف األسطوري ودوره في
تعضيد الفاعلية السردية للرواية سواء أكان
ذلك في تناول كاتب المقال لداللة العنوان(
أزمنة الدم) أم في وقوفه على مدلولية
المتن الروائي داخليا وخارجيا.
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وه ��ذا التق�صري يف الفعل القرائ ��ي عائد �أ�صال �أما
�إىل التغاف ��ل القرائ ��ي عن دراي ��ة ومق�صدية ،و�أما
راج ��ع �إىل الرتاخ ��ي ورمب ��ا الته ��اون يف مللمل ��ة
خي ��وط اللعب ��ة ال�س ��ردية ،الأمر الذي ت�س ��بب يف
خوار الهمة يف ا�س ��تكناه الأغوار وفك التلغيزات
الت ��ي ال تعط ��ي نف�س ��ها لقارئه ��ا بي�س ��ر ،كم ��ا ال
تتك�ش ��ف بطائعية ملن يروم ممار�سة النقد عليها..
نظ ��را لتعقد احلبك ال�س ��ردي ال ��ذي انتهجه كاتب
الرواية..
ولقد غابت عن ذهن كاتب املقال حقائق واختلطت
علي ��ه ر�ؤى وت�س ��طحت لدي ��ه الثيم ��ات بطريق ��ة
ملتب�س ��ة وغري مفهومة ..من ذلك متثيال ال ح�صرا
ادعا�ؤه �أن الإقط ��اع هو مو�ضوعة الرواية و�أن ما
وراء ال�سرد يخرج ع ��ن منت الرواية ولذلك ت�شتت
ا�ستثم ��ار الن�صو�ص �أو �أن الن�ص يحاكي ما فعلته
الآلهة حني �أحدثت الطوفان �أو �أن فكرة الدم ت�شري
�إىل ن� ��ص مرك ��ز رواه الكاتب يف نهاي ��ات الرواية
�أو �أن نا�شبي ��ال اغت�ص ��ب اي�س ��وال ..وغري ذلك من
التقوالت الواهمة �أو املوهومة.
ول ��و تعمق كاتب املقال قلي�ل�ا وبذل جهدا �أكرب يف
تتب ��ع املخاتل ��ة ال�سردي ��ة يف الرواية ،مل ��ا وقع يف
ه ��ذا اال�ضطراب املو�ضوع ��ي وذاك التفكك الفني.
ولأت�ضح له �أن االلتبا�س ال�سردي الذي اعتقده يف
الرواي ��ة� ،إمنا ه ��و يف احلقيقة التبا� ��س يف الفهم
القرائي وت�شتت يف الر�صد التحليلي.
وال خ�ل�اف �أن الناق ��د ـ �أيا كان �أدبي ��ا �أو ثقافيا �أو
ت�شكيلي ��ا �أو �سينمائيا ـ حني ي ��روم ممار�سة الفعل
النق ��دي حتلي�ل�ا �أو تفكي ��كا �أو ت�أوي�ل�ا؛ ف ��ان �أهم
متطلبات هذه املمار�سة هو التحلي با�سرتاتيجية
قرائية حمددة ي�سري الناقد على هديها وي�ست�ضيء
بخطواته ��ا منقب ��ا وباحث ��ا وم�ستجليا ك ��ي ي�ؤدي
الوظائفية النقدية املنوطة به و�إال فليعتزل النقد .
فكيف مث�ل�ا ن�س ��وّ غ للناقد الذي �ض ��رب تنظريات

بويون وجينيت عر� ��ض احلائط ،عدَّه ال�سارد هو
نف�س ��ه الكاتب الذي كتب الرواية� ،أو كيف نربر له
عدم ف�صله بني منت الرواي ��ة ال�سردي من الداخل،
و�إ�شاراته ��ا امليت ��ا ـ �سردية من اخل ��ارج� ،أو ذهابه
�إىل �أن الإ�ش ��ارات حقيقي ��ة تتعل ��ق مبرحلة مهنية
كان الروائ ��ي قد زوالها !!..م ��ع �أن هذا الناقد كان
قد �أ�ش ��ار اىل �أن احللم بني ��ة مت ا�ستثمارها ب�شكل
واع يف الرواية.
دقة الناقد

ثم كيف ن�ستطيع �أن نتفهم دقة الناقد ومو�ضوعيته
وه ��و يجد �أن (الفكر ال�سيا�س ��ي الذي يحيط بهذه
الرواية يب ��دو فكرا وا�ضح ��ا ) و�أن عملية( الربط
بني املا�ضي واحلا�ضر تبدو فجة دفعت املتلقي �إىل
ال�شعور بالت�شتت)
والأده ��ى من ذلك كله ربطه ترتيب حركية الأزمنة
يف الرواية با�ضطراب االجتاهني ال�سردي املبا�شر
وال�س ��ردي الداخل ��ي باملونولوج ��ات وال�س ��رد
التف�سريي وا�سطرة ال�شخ�صيات والأحداث.
�إنَّ ه ��ذا ال ��ذي وقع في ��ه كات ��ب املق ��ال للأ�سف هو
ف�ضل ��ة ق ��راءة مل ت�ستن ��د �إىل مرجعي ��ة وحم�صل ��ة
اجرتار نق ��دي ال يرى يف ال�س ��رد نظريات جتدده
با�ستم ��رار ،او حم ��ددات ت�س ��وغ مفاهيمه وت�ؤطر
ا�صطالحات ��ه وتو�ض ��ح اجتاهات ��ه وم�سارات ��ه. .
ناهي ��ك عن كون ما تق ��دم ،هو ا�ستنت ��اج مت�أت من
ع ��زوف كمي ونوعي عن التقاط الأبعاد التوثيقية
للتوظي ��ف الأ�سط ��وري يف الرواي ��ة العراقي ��ة
وه ��و ما �أوقع الناق ��د يف خط�أ الت�صي ��د للتوظيف
اال�سطوري ما بني رواي ��ة( �أزمنة الدم) التي ن�شر
ف�صاله ��ا االول وجزء من الف�صل االخري يف جملة
االقالم بداية الع ��ام  1994وبني رواية( الأبجدية
الأوىل) التي ن�شرت العام . 1996
وعل ��ى الرغم مما تقدم ،ف�إنن ��ا ال نعدم �أن جند عند
الناقد وقفات جميل ��ة كت�أويله لرمزية حرق الكتب
و�سرق ��ة الآث ��ار واغت�ص ��اب ال�سلط ��ة ومدلولي ��ة
الطق�س املقد�س يف زواج امللك نا�شيبال.
ولي� ��س خافيا �أن املبدع عموم ��ا والكاتب الروائي
حتدي ��دا ال يكت ��ب من ف ��راغ و�إمنا ه ��و يكتب وقد
ا�ستظه ��ر بع ��دا فكري ��ا معين ��ا �أو ا�ستثم ��ر ر�ؤي ��ة
فل�سفي ��ة خا�صة وحم ��ددة ،ب� ��إزاء الواقع واحلياة

ليع�ب�ر عنه ��ا يف الكتاب ��ة الروائي ��ة والق�ص�صي ��ة
ب�شكل واع �أو غري واع وب�صورة مق�صودة �أو غري
مق�صودة.
وم ��ن هنا لن تتحق ��ق لأي عمل كتاب ��ي �شعريا كان
�أو نرثي ��ا ال ��والدة الإبداعية ما مل تكن ل ��ه �أر�ضية
واقعي ��ة يحاكيه ��ا بالأ�ش ��كال الواقعي ��ة كلها نقدية
�أو ا�شرتاكي ��ة �أو جدي ��دة �أو بنائي ��ة �أو �سحرية �أو
غرائبية �أو �إيهامية �أو هدامة..الخ
ه ��ذا من جانب ومن جانب مماثل؛ ف�إن �أهم ما مي ُّد
الناقد الها�ضم للنظري ��ة ال�سردية �أو حتى الطارق
لها واملحاول التم�سك ببع�ض تالبيبها هو ارتكانه
بالأ�سا� ��س �أو بالتثني ��ة على املنظ ��ورات الفل�سفية
التي تفتح له �آفاقا رحبة للت�أويل والر�صد املبنيني
على �إ�سرتاتيجي ��ة قرائية ومبق�صدي ��ة نقدية �أهم
�سماتها احلياد واالتزان واملو�ضوعية.
البناء السردي

وواح ��دة م ��ن �أه ��م الفل�سف ��ات م ��ا بع ��د احلداثية
التي لها �صلة مبدلولي ��ة البناء ال�سردي يف رواية
(�أزمن ��ة ال ��دم ) الفل�سف ��ة الظاهراتي ��ة وحتدي ��دا
ر�ؤيته ��ا امل�ستدي ��رة مليتافزيقيا الوج ��ود بحثا عن
احلقيق ��ة وارتهان ��ا بالأفكار الواعي ��ة ،عرب نوعني
من املخيلة( املخيلة ال�صورية واملخيلة املادية).
لتحفر ه ��ذه املخيلة من ثم يف» عم ��ق الكون التي
تبغ ��ي �أن تك�ش ��ف البدئ ��ي وال�سرم ��دي مع ��ا� ..أن
تهيمن على العار�ض وعلى التاريخ".
وتعد الر�ؤية اال�ستدارية من املو�ضوعات الأثرية
يف الفل�سف ��ة الظاهراتية والت ��ي جندها قد �شكلت
عند جهاد جميد املح ��ور املو�ضوعاتي الذي دارت
حوله روايته (�أزمنة الدم)..
و�إال م ��ا كان الزمن عبارة ع ��ن �أزمنة .وملا �صارت
هذه الأزمن ��ة مبجموعها الغابر منه ��ا وال�سحيق،
دائ ��رة يف دوام ��ة (املا�ض ��ي ـ احلا�ض ��ر ـ املعا�صر ـ
الراه ��ن) م�صطبغة بدورانية دموي ��ة وازدواجية
حلمي ��ة /واقعي ��ة ،وجاذبية مغناطي�سي ��ة يتماهى
فيه ��ا الداخل باخلارج وين ��ادم فيها الزمان املكان»
اختف ��ت �آثار ال ��زوار وبقيت منهم نت ��ف متناثرة؛
بقاي ��ا طع ��ام ,ق�شور فواك ��ه� ,أعق ��اب �سكائر ,علب
فارغة ,ورق ب�أل ��وان خمتلفة �..آث ��ار �أقدامهم على
الرم ��ال  ..ه ��ل ت�صمد �آثاره ��م للزم ��ن �صمود هذا

ال�صرح التاريخي ال�شام ��خ ؟؟ اختفوا ...ك�أن قوة
�سحري ��ة �سحبته ��م فج� ��أة ف�أخلت امل ��كان منهم كما
�أخلته من الذين من قبلهم “
وه ��ذا م ��ا ي�ؤك ��ده غا�ستون با�ش�ل�ار بالق ��ول� »:إذا
م ��ا خ�ضعن ��ا للقوة املنوم ��ة مغناطي�سي ��ا ملثل هذه
التعابري ف�س ��وف جند �أنف�سنا فج� ��أة وب�شكل كلي
يف ا�ستدارة هذا الوجود “
وه ��ذا ما حتمله بنائية الفع ��ل ال�سردي يف رواية(
تق�ص ��د كاتبها جهاد جميد متثيل
�أزمن ��ة الدم) وقد َّ
ازدواجي ��ة التعاي� ��ش م ��ع الوج ��ود م ��ن الداخ ��ل
واخل ��ارج م ��ن خ�ل�ال ف�ض ��اء مت�س ��ع م ��ن الأحالم
والر�ؤى والتخيالت االيهامية.
المرشد اآلثاري

وله ��ذا كان البط ��ل /املر�ش ��د االث ��اري وال ��ذي هو
ال�سارد املركزي يف الرواية معاي�شا �أزمنة عك�ستها
�أ�شي ��اء امل ��كان التاريخية الغابرة ممثل ��ة بال�صرح
العتي ��د بقمت ��ه امل�ستدقة واملعبد التلي ��د ب�صخوره
ال�صم ��اء ودك ��ة املذب ��ح املقد�س ��ة واملوك ��ب املهيب
والأعم ��دة اال�سطواني ��ة والبه ��و الوا�س ��ع املتهدم
الأركان ،جنب ��ا �إىل جن ��ب �أ�شي ��اء امل ��كان احلديثة
ممثل ��ة بـ(الكازين ��و املهج ��ور والورق ��ة ال�سم ��راء
والكتب املودعة) ليكون املكان هو الب�ؤرة املركزية
التي �ستدور حولها الأزمنة جميعها وبذلك يكتمل
بناء امل�شهدية ال�سردية.
ويظ ��ل االلتف ��اف واالنط ��واء يتخل�ل�ان حركي ��ة
الأحداث كما ت�ش ��كل الزوايا والأركان خ�صو�صية
مكانية حلركية ال�شخ�صيات يف ف�ضاء من التناهي
ما بني ال�صغر والكرب والداخل واخلارج واملفتوح
واملغل ��ق والزم ��ان وامل ��كان والق ��دمي واحلدي ��ث»
الآث ��ار �آثار �أينم ��ا تكن فال بد من اقتف ��اء �آثارها» «
�صرح تلي ��د ومبنى جديد الأول �ض ��ارب يف القدم
والآخر ينحني م�ستخذيا �أمام الأول“ ..
ويف متثي ��ل التاري ��خ �أو ما قبل التاري ��خ؛ ت�صبح
ه ��ذه الدائري ��ة املكاني ��ة مرتافقة مع ا�ست ��ذكارات
حلمي ��ة» امل ��كان ي�سي ��ل عذوب ��ة ..وهك ��ذا كان يف
�سال ��ف الأزم ��ان» ويك ��ون امل ��كان �أبق ��ى ثبات ��ا من
الزم ��ان ولذلك تتع ��دد الأزمن ��ة بينما يظ ��ل املكان
واحدا ..
و�إذ يج�س ��د الزم ��ان خطي ��ة الذاكرة الت ��ي نهايتها
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التحطم وامل ��وت؛ ف�إن املكان يج�س ��د دورية احللم
حيث ال نهاية ال�ستمراريته كون» الذاكرة ال ت�سجل
ا�ستمرارية واقعية باملعنى الربج�سوين"
والن الذاك ��رة املكانية عند ال�سارد ذاكرة م�ؤ�سطرة
باحلل ��م ومنغلق ��ة علي ��ه ،لذل ��ك كان احلل ��م التقانة
الأكرث توظيف ��ا يف الرواية والتي �ساعدت على �أن
يك ��ون احللم هو القاع ال ��ذي �سيحفر عربه ال�سارد
يف عمق الزمان كقوة مغناطي�سية جتذبه ،لتتجلى
له �أزمنة اخلوف والتوج�س والدم.
وهذا م ��ا و ّلد ا�سطرة مكانية يتج ��ادل فيها» مزيج
م ��ن الذاكرة والأ�سطورة وهذا يعني �أننا ال نعي�ش
ال�ص ��ورة ب�ش ��كل مبا�ش ��ر�..إن لكل �ص ��ورة عظيمة
عم ��ق حلم ��ي بعي ��د الغ ��ور ي�ضي ��ف �إلي ��ه التاريخ
ال�شخ�صي لونا خا�صا"
وامل ��كان ب�إ�شكال ��ه( املهج ��ور وامل�أه ��ول  /املفتوح
واملغل ��ق) �إمن ��ا يج ��ادل الزم ��ان وينادم ��ه ،عاك�سا
جدليات �أخر ،منها جدلي ��ة( القوة والقوة امل�ضادة
وجدلية الأج�ساد املغرية والعظام النخرة وجدلية
الع�ص ��ور املندر�س ��ة والأمكنة امل ��زورة وامل�شوهة
وجدلية التواري والظهور ما بني احللم واليقظة)
..
ولذلك تختلط ر�ؤية ع ��داي اخلليف بر�ؤية �أي�سول
ال�صياح» عداي يف ظاهره وباطنه �إن�سان بدائي..
ك�أن �آالف ال�سن�ي�ن الت ��ي مرت عل ��ى الب�شرية نفذت
نف ��وذ اله ��واء يف انانبي ��ب مفتوح ��ة الفوه ��ات»
وي�ص�ي�ر ال�شيخ �سهيل الغ�ضب ��ان �صورة ثانية عن
ادب ��ون نا�شيب ��ال و» ينطل ��ق عوي ��ل الوت ��ر اليتيم
ينت�شر يف الف�ض ��اء ال�شا�سع هل يبحث عن تراتيل
املعابد القدمية ليمتزج ب�أنغام القيثارات االورية"
وت ��زود ه ��ذه اجلدلي ��ات ال�س ��رد بالدرامي ��ة ،كم ��ا
انها جتع ��ل الب� ��ؤرة املكانية حمملة بك ��م هائل من
الت�س ��ا�ؤالت املونولوجي ��ة بازاء الزم ��ن /التاريخ
والت ��ي تنث ��ال عل ��ى ل�س ��ان ال�س ��ارد ب�ضم�ي�ر الأنا
ب�ش ��كل متتاب ��ع وم�ستم ��ر وال �سيم ��ا يف الف�ص ��ل
الأول ،فيتوج� ��س م ��ن التاري ��خ الر�سم ��ي وي�شكك
مب ��ن يكتبون ��ه و�أنه ��م م ��ا نقل ��وا لن ��ا �إال م ��ا �أراده
املنت�ص ��رون .فنق ��ل زكن ��ون اليم ��ار لن ��ا م ��ا �أراد
نا�شيب ��ال �أن نعرفه عنه ،ليكون التاريخ هو تاريخ
زكنون اليم ��ار ولي�س تاريخ الوقائ ��ع مثلما جرت
ووقعت يف احلقيقة..
ويظ ��ل هذا التزييف ي�شغل ال�س ��ارد بالأ�سئلة» �أمل
يجلب مل ��وك ميزوبوتاميا الفتيات من �شتى بقاع
الأر� ��ض؟» و» �أي ع�ي�ن ر�أت ذل ��ك؟ ح�س ��اب الزم ��ن
..م�ضي الع�ص ��ور لن تكون �سوى �إغفاءة يف جفن
الغوابر من الع�صور"
وبذل ��ك ت�ؤك ��د رواي ��ة( �أزمن ��ة ال ��دم) م�صداقي ��ة
التفك ��ر ما بعد احلداث ��ي ملفهومي امل ��كان /الزمان
وجتلياتهم ��ا الفل�سفي ��ة امل�ؤ�سط ��رة ،ويف مقدمتها
�أن التاري ��خ ما ع ��اد علما �أ�سا�س ��ه الوثائق وبغيته
املدون ��ات و�إمن ��ا هو م�س ��رود ك�سائ ��ر امل�سرودات
الق�ص�صي ��ة �أو احلكائي ��ة الت ��ي يطاله ��ا احلل ��م
واخليال كما يطالها الإثبات والتحقق.
فهر�س االحاالت
املاء والأحالم درا�سة عن اخليال واملادة ،غا�ستون
با�ش�ل�ار ،ترجم ��ة د .عل ��ي جنيب ابراهي ��م ،تقدمي
ادوني� ��س ،املنظم ��ة العربي ��ة للرتجم ��ة والن�ش ��ر،
بريوت ،طبعة �أوىل� / 2007 ،ص13ـ14
�أزمن ��ة ال ��دم رواي ��ة ،جه ��اد جمي ��د ،دار الرافدين
للطبع والن�شر ،بريوت� /2016 ،ص2
جمالي ��ات املكان ،غا�ستون با�ش�ل�ار ،ترجمة غالب
هل�س ��ا ،امل�ؤ�س�س ��ة العربي ��ة للدرا�س ��ات والن�ش ��ر
والتوزيع ،بريوت ،طبعة ثانية�/ 1984 ،ص 208
.
الرواية �ص8
الرواية �ص9
الرواية �ص10
جماليات املكان39/
جماليات املكان57 /
الرواية �ص13
الرواية �ص14
الرواية �ص12
الرواية �ص16.

بواعث الهجرة في األدب العراقي وأسبابها

ن�ستطي ��ع الق ��ول � ّإن الرواية الواقعي ��ة هيمنت على الواق ��ع الأدبي يف حقبة
ال�سبعينات ،و�أخذت حيّز ًا مرموق ًا على م�ستوى النتاج الأدبي والنقدي.
ويعد الكاتب الروائي جهاد جميد من الذين ا�ستهواهم منهج التجريب فربع
فيه ،و�أجاد كما يف رواية «حتت �سماء داكنة» على �سبيل املثال.
ولأننا ب�صدد درا�سة بواعث الهجرة و�أ�سبابها والظروف التي دفعت املثقفني
واملفكري ��ن ومعتنق ��ي الفك ��ر احل ��ر خا�ص ��ة �إىل هج ��رة �أوطانه ��م ،فنج ��د �أن
الأ�سب ��اب تتنوع بتنوع الزمان واملكان ،و�إذا كنا نتحدث عن احلالة العراقية
ف� ّإن فرتة ال�ستينات وال�سبعينات وما تالها من �أحداث و�أمناط حكم �سيا�سية
واجتماعية �أجربت الكثريين على الهجرة.
وميك ��ن القول � ّإن الأ�سباب ال�سيا�سي ��ة احتلت ال�صدارة يف م�سببات الهجرة،
�إذ �أدى التف ّرد بال�سلطة ،واحلكم الديكتاتوري ،و�أ�ساليب العنف �إىل هجرات
متنوعة يف �أزمنة و�أماكن خمتلفة ولكل منها ق�صة ورواية.
بينم ��ا جند �أن الأ�سب ��اب تغريت كما تغيرّ ت الأماكن الت ��ي هاجر ونزح وجل�أ
لها النا�س ،ففي القرن احلادي والع�شرين ويف العقدين الأوليني منه جند �أن
�سب ��ب الهجرة الرئي�س هو ما �سمي بحرب اخلليج الثانية والثالثة التي �أدت
�إىل احت�ل�ال الع ��راق من قبل الغ ��زو الأمريكي ع ��ام  2003وكان من نتائجها
هجرة مئات الآالف بل املاليني ب�سبب �أعمال احلرب و�أعمال العنف التي تلت
احلرب.
األلفاظ ودالالتها في الرواية

ل ��و ت�أملن ��ا يف رواي ��ة «حتت �سم ��اء داكنة» جن ��د � ّأن الإيحاءات الت ��ي ر�سمها
املب ��دع ر ّكزت عل ��ى اجلوانب القامتة ب ��دء ًا من العنوان (حت ��ت �سماء داكنة)
ال ��ذي ير�سم �ص ��ورة للقارئ للول ��وج �إىل العمل والدخول �إلي ��ه بو�صفه بنية
ا�ستهاللي ��ة� ،إذ � ّإن العنوان مينح املكان واملكني مو�ضع ًا حتتي ًا ،كما � ّأن �إ�ضافة
�صف ��ة «داكن ��ة» �إىل ال�سماء يعط ��ي �صورة قامتة مل ��ا يجول يف النف� ��س �إذ � ّإن
الدُّكن ��ة توحي بحال ��ة الي�أ�س واحلزن التي متلكت حياة املُب ��دع .والأ�صل � ّأن
ال�سم ��اء ولونها وانفتاحها على الأفق يعطي م�ساح ��ة للرفعة وال�سمو� ،إال � ّأن
الأج ��واء التي خ ّيم ��ت على نف�س الكاتب وما هدف �إليه ع�ّب رّ عنها بهذا الرمز
ال�سماوي.
م ��ن خالل ا�ستعرا� ��ض الرواية جن ��د � ّأن الروائي جهاد جمي ��د انتقى معجمه
يف�سرها الروائي ،تارك ًا
بعناي ��ة فائقة ،والنتقاء هذه الألفاظ دالالت كامنة مل ّ
يف�سرها بنف�سه وي�ستجلي املغ ��زى الكامن فيها .وقد برع
املجال للق ��ارئ كي ّ
يف ذل ��ك حينما رمز �إىل قوى احل ��زب احلاكم و�سجونه بـ«امل�صيدة» ،وحينما
و�صف �أجهزة النظام بـ«اجلالدين» ،وهو و�صف ينم عن براعة بالغة فاجلالد
ال يع ��ي ما يفعل و�إمنا ينفذ �أوام ��ر احلاكم وال�سلطة وال يهمه مَن يجلد وملاذا
يجلده!
وبا�ستعرا� ��ض الرواية جند �أن الروائ ��ي ا�ستعار من معجمه اللغوي الألفاظ
الت ��ي ت�ص ��ف النظ ��ام ورجال ��ه و�أجهزته وو�سائل ��ه يف التعذي ��ب واالعتقال،
وانتزاع االعرتافات ،فهو ي�صفهم بالقتلة عندما يتحدث مع نف�سه «مونولوج
داخل ��ي» يف مطل ��ع الرواي ��ة؛ «�سي�ستقبل �ص ��دري الر�صا� ��ص و�صوتي يهدر
بهتاف يغي�ض القتلة ،!»...وي�صور لنا بطل الرواية (�سعدي) حالة فريدة من
ال�صمود عندما يقول حمدث ًا نف�سه ،وال يخفى � ّأن حديث النف�س يكون �صادق ًا
وعفوي� � ًا؛ «قد ينهار ج�سدي ولكن هيهات �أن ينالوا من قناعاتي» ،فهنا البطل
�سع ��دي ال يخ�شى و�سائل ال�سلطة و�إمنا يخ�شى انهي ��ار اجل�سد .ويح�سن �أن
ن�ش�ي�ر �إىل � ّأن لفظ ��ة «انه ��ار» وا�شتقاقاته ��ا تكرر كث�ي� ً
را يف الرواي ��ة ،ذلك � ّأن
الكثريين انهاروا حتت و�سائل التعذيب الرهيبة التي ا�ستخدمها رجال الأمن
يف تعذي ��ب الراف�ضني للم�ساومة واال�ست�سالم للحزب احلاكم ونظامه ،فكلمة
«انهار» يف املعجم تدل داللة عميقة على ال�سقوط وا َ
خلوَر وال�ضعُف.
ومل ي�ت�رك (�سع ��دي) فر�ص ��ة �إال وبينّ ح ��ال ال�سلط ��ة احلاكمة الت ��ي تطارده
ورفاق ��ه وا�صف ًا و�سائله ��م بالوح�شية ،بل �إنه ي�صفه ��م باحليوانات الهائجة،
«�إنه ��م حيوان ��ات هائج ��ة تنطح من ت ��راه �أمامها وال تلتفت لأح ��د» ،والعالقة
الداللي ��ة العميقة بني ه ��ذا الو�صف لأجه ��زة النظام ب�أنه ��ا حيوانات هائجة،
فالهيج ��ان يطلق على حالة م ��ن اال�ضطراب التي تكتن ��ف احليوانات الذكور
ويف ه ��ذا الو�ص ��ف الدقيق عالقة بني ما يقوم به النظ ��ام احلاكم �ضد �سعدي
ورفاقه.
� ّإن مل�صطل ��ح «الهروب» داللة عظيمة الأثر ،فهي ُتنب ��ئ عن معنى انتفاء الأمن
وحماول ��ة اللوذ �إىل ناحية �آمن ��ة ،قد تكون بق�صد العم ��ل �أو حفظ احلياة �أو
حف ��ظ الكرامة والعي�ش حتت مظ ّل ��ة امل�ساواة والعدل وغريه ��ا من الدوافع،
ومل يف�ص ��ح الكات ��ب عل ��ى ل�سان بط ��ل الرواية �سع ��دي عن رغبت ��ه يف الهرب
�إال بع ��د �أن و�ص ��ل لدرجة اال�ستحال ��ة بالبقاء يف هذا اجلو ال ��ذي يخيم عليه
اخلوف والرعب ،فلم يف�صح عن هذه الرغبة �إال بعد �أن خ�شي االنهيار ب�سبب
التعذي ��ب ال ��ذي كان يرى رفاقه يتعر�ضون له وبع�ضه ��م انهار ،وحيث مل يعد
االختف ��اء ممكن ًا فق ��د ّ
بث النظام العي ��ون يف كل مكان ،ومل ي�ش� ��أ �أن يقرت�ض

الروائ ��ي لفظ ��ة الهرب �أو ًال فج ��اء بلفظة ال�سف ��ر مرادف ًا للفظ ��ة الهرب عندما
جاءت التعليمات له ولرفاقه «من ي�ستطع ال�سفر فلي�سافر».
بع ��د ذل ��ك يب ��د�أ �سع ��دي بالتفك�ي�ر جدي� � ًا باله ��رب من الب�ل�اد وجن ��د �أن لفظة
«اله ��روب» وم�شتقاته ��ا �أخذت حيّز ًا كب�ي� ً
را يف الرواي ��ة ويف حديث �سعدي،
و�إذا كان كلم ��ة اله ��روب ترادفه ��ا كلم ��ة الف ��رار �إال �أن كلم ��ة اله ��روب بوقعها
ال�صوت ��ي ت ��دل على حال ��ة فزع �شديد ،وم ��ن خالل حديث �سع ��دي مع زوجته
هدى ي�شي مبا ميكن �أن يكون عليه احلال عندما يقول�« :سنعي�ش كحيوانات
مذع ��ورة» .ول ��ك �أن تتخيل لفظة «مذع ��ورة» ودالالتها يف ه ��ذا ال�سياق .لكن
�سع ��دي مت�شب ��ث بالبقاء ورمبا �أراد �أن ي�صور حال ��ة من حاالت ال�صمود فهو
مل ي ��رد اله ��رب ولكنه ف�ضل االختف ��اء ،يظهر ذلك بجالء من خ�ل�ال حديثه مع
نف�س ��ه�« :س�أختف ��ي يف �أي بي ��ت ،يف �أي م ��كان ،يف ك�ش ��ك ،يف كهف ،يف حقل
ولن �أ�ست�سلم لهم ،...لكن اخلوف ي�سيطر على �سعدي ومل ي�ستطع �إخفاء هذا
اخلوف رغم حماوالت عدم �إظهاره ،فنجده ي�صف بيته و�صف ًا ينبئ عن حالة
اخل ��وف تلك التي تتملكه« ،من ثق ��ل اللحظات يف هذا احليز املظلم املوح�ش،
يف هذا الكه ��ف املخيف الذي ترتب�ص به الوحو�ش .فالبيت هو امل�سكن الذي
ي�شع ��ر فيه ��ا النا�س بالأمان �إال �أن ��ه مل يعد كذلك بالن�سبة ل�سع ��دي ،بل �أ�صبح
كهف ًا خميف ًا مرعب ًا تراقبه الوحو�ش لكي ّ
تنق�ض على �سعدي.
كم ��ا نلح ��ظ يف ثناي ��ا الرواية و�ص ��ف تو ّغل ال�سلط ��ة يف ّ
الظل ��م وا�ستخدام
الو�سائ ��ل الب�شع ��ة واملكر م ��ن خالل م�شاه ��د تعذيب رفاق ��ه يف الب�صرة التي
ي�صفه ��ا �أخوه «�ستار»« :املدينة تبك ��ي �أبناءها...حلقوا ر�أ�س جليل و�أركبوه
عل ��ى حمار وطاف ��وا به �شوارع الب�ص ��رة ...وعدنان حني رف� ��ض اال�ست�سالم
�أذاقوه �ألوان العذاب ،وملا �شارف على املوت �ألقوه يف ال�صحراء .....وتنبئ
هذه الداللة وال�ص ��ورة املرتاكبة يف بكاء املدينة �أبناءها بحقيقة ما رمز �إليه
الروائي من �ألوان القهر والتعذيب.
ويالح � ُ�ظ يف لغ ��ة الكات ��ب �أ ّنها لغ ��ة وا�ضح ��ة يف تركيبه ��ا� ،إذ يعتمد اجلمل
الق�ص�ي�رة امل ّت�سم ��ة بق ّل ��ة �أدوات ال ّربط ،مما �سهّل على املتل ّق ��ي الفهم و�سرعة
اال�سرت�سال بالقراءة دون توع ٍُّر �أو حاجة �إىل �إعادة القراءة بُغية الفهم.
ال �ش ��ك �أ ّنن ��ا من خالل ه ��ذه الألف ��اظ ودالالته ��ا ن�ستطيع �أن نتب�ي�ن حقيقة ما
ي�شعر به ه�ؤالء املثقفون والأدباء يف مثل هذه الظروف والأحوال ،فتن�ساب
املعاين لتعبرّ بجالء عما كان يجري �آنذاك ،وهو يربز حالة فنية نادرة يعطي
من خاللها الأدب �صورة الأحداث التي جرت خا�صة � ّأن املبدع عا�ش حلظاتها.
ول ��و ُغ�صن ��ا با�ستعرا� ��ض الألف ��اظ يتج ّل ��ى لنا ذلك الك ��م الهائل م ��ن امل�شاعر
املمزوج ��ة باخل ��وف واحل ��ذر والرت ّقب من املجه ��ول�« :إنك لرتتع� � ُد عند ذكر
م ��ا ّ
حل ببع�ض رفاق ��ك الذين وقعوا يف املَ�صيدة» فل ��و �أمعننا النظ َر يف لفظة
«ارتع ��د» لوجدن ��ا فيه ��ا ك ّم ًا هائ�ل� ًا من املع ��اين الت ��ي ّ
تو�ضح حج ��م اخلوف
�ر بع ��د ال�سق ��وط يف �أي ��دي جالدي ��ه املرتب�صني به
والوج ��ل ،وتو ّق� � َع امل�ص�ي ِ
وبرفاقه ،فلفظة «ارتعد» تطلق على مَن �أَخذته ِرعدة من َب ْرد �أو حُ مَّى �أَو َخو ٍْف
�أَو ا ْنفِعال ،فهو ير�سم �صورة قامتة ملا ميكن �أن يحدث له حينما متر اخلواطر
متذ ّك ��را �أ�صدقاءه وزمالءه الذين �سقطوا يف امل�صيدة! ولفظة «امل�صيدة» كما
ي�ص ��ف الروائي رفاقه الذين �سقطوا فيه ��ا وك�أن تلك الأماكن وذلك امل�صري ما
ورموزها.
هي �إال م�صائد و�شراك ُت�سقِط يف حبائلها املعار�ضني لل�سلطة
ِ
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من زمن التوهج

ً
ً
نقديا
وعيا
جهاد مجيد :على الروائي أن يمتلك
ليفهم العملية اإلبداعية
حاوره :عالء المفرجي

جهاد مجيد المولود عام  1947يعد من جيل
الستينيات ،فقد بدأ النشر منتصف هذه الحقبة
في مجال القصة القصيرة فأصدر عام  1972أولى
مطبوعاته هي (الشمس في الجهة اليسرى)
وهي مجموعة مشتركة مع كتاب آخرين ..ثم
أصدر عام  1988مجموعة أخرى حملت عنوان
(الشركاء)  .وكانت آخر مجموعة قصصية له
هي (الرغبة السامية) التي صدرت عام .1989
تقول الناقدة نادية هناوي عنه :جملة جهاد
مجيد رصينة قوية تدل على ثراء الكاتب اللغوي
مشددة على
وخزينه المعرفي في ما يكتب.
ّ
ضرورة دراسة أعمال جهاد مجيد الروائية من
قبل النقاد".
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فلأعمال الروائي جهاد جميد خ�صو�صية يف ال�سردية
العراقية ،فقد اجته اىل الرواية و�أ�صدر �أوىل رواياته
( رواي ��ة اله�شي ��م) ،ع ��ام  .1974ثم (رواي ��ة (حكايات
دوم ��ة اجلن ��دل) ،ع ��ام  ، 2001و (رواي ��ة حتت �سماء
داكنة)ع ��ام  .2010ث ��م روايت ��ه احلديث ��ة الإ�ص ��دار
(�أزمنة الدم) عام  ،2016منازع التجريب ال�سردي يف
روايات جهاد جميد ،للباحثة الدكتورة نادية هناوي ،
الدار العربي ��ة للعلوم نا�شرون  ،بريوت ،طبعة �أوىل،
.20116
*هل حتدثنا عن بداياتك و�أبرز امل�ؤثرات يف ميلك اىل
الق�ص ؟وهل هناك مرجعيات بعينها ا�ستندت عليها؟
 يف الب ��دء كان ��ت املدر�س ��ة االبتدائي ��ة حي ��ث تعهدنا�أ�سات ��ذة �أكف ��اء خمل�ص ��ون �إىل كل م ��ا ه ��و �س ��ام
و�ص ��ادق وجمي ��ل فكان ��ت املدر�س ��ة م ��ن خاللهم خري
حا�ضن ��ة وحمف ��زة �إىل التطل ��ع والطم ��وح ,غر�س ��وا
فينا ح ��ب الكلم ��ة ال�صادق ��ة ،الهادف ��ة ،النافعة ،وحب
�أ�صحابها الأع�ل�ام والإح�سا�س بعظمته ��م؛ بالتعريف
به ��م واحلدي ��ث عنه ��م ب�إعج ��اب و�أحيان� � ًا بتبجي ��ل،
واال�ست�شهاد مب�آثرهم واعتباره ��ا معايري للإن�سانية,
فكان ��ت تطالعنا �أقوالهم ب�أجم ��ل اخلطوط يف لوحات
ال�ش ��رف املعلق ��ة عل ��ى ج ��دران املما�ش ��ي �أو ال�صفوف
كح َكم جاذبة ونافذة يف الأعماق :حكمة اليوم ..حكمة
ِ
الأ�سبوع  ..حكمة ال�شهر ,دينية �أو �أدبية �أو اجتماعية
ل�شخ�صي ��ات مقد�س ��ة �أو تراثي ��ة �أو �أع�ل�ام معا�صرين
حكماء و�أدباء �أو علماء؛ من خاللهم عرفنا �شخ�صيات
م ��ا كان يتيح لن ��ا معرفته ��ا الدر�س االبتدائ ��ي املقرر؛
عرفن ��ا م ��ن الفال�سف ��ة الأقدم�ي�ن �أر�سط ��و و�أفالط ��ون
و�سق ��راط والفارابي وابن �سينا وال ��رازي والغزايل
وم ��ن الأدب ��اء املعا�صري ��ن حبب ��وا لن ��ا ج�ب�ران و�أب ��ا
ما�ض ��ي واملنفلوطي والر�ص ��ايف والزه ��اوي و�أحمد
�شوق ��ي وحافظ �إبراهيم و�أبا القا�س ��م ال�شابي ب�أجمل
�أقوالهم و�أعمق �أفكارهم و�أ�صدق جتاربهم ،فانطبعت
يف نفو�سن ��ا عميق ًا فكانت �أر�ض ًا خ�صب ��ة لإنبات المَ َلكة

الأدبي ��ة فينا �أو لإذكاء �شرارات الوعي لالنطالق نحو
ميادين املعرفة والإبداع.
بالن�سب ��ة �إ َّ
يل كانت املدر�س ��ة االبتدائي ��ة منطلق ًا قوي ًا
نح ��و الأدب عام ��ة� ,أم ��ا الق�ص ,ف�ل�ا �أدري بال�ضبط ما
مي ��ه اله ��ادر ,والعوم يف
العوام ��ل الت ��ي �ألقتن ��ي يف ِّ
تيارات ��ه اجلارف ��ة ..لعلها تل ��ك الأحادي ��ث ذات ال�سمة
ال�سردي ��ة التي كن � ُ�ت �شغوف ًا بالإ�صغ ��اء �إليها مع باقي
�أف ��راد الأ�س ��رة م ��ن الأب �أو الأم �أو �أق ��ارب �آخري ��ن؛
وه ��ي حكايات �أم ��ا واقعية �صرف ��ة �أو خيالية للت�سلية
؛حكاي ��ات الفق ��راء قب ��ل �أن ينام ��وا ولي�س ��ت حكايات
للأمري قبل �أن ينام.
مل يك ��ن هن ��اك تلفزي ��ون وال رادي ��و ..وال ذه ��اب �إىل
ال�سينم ��ا �إال يف الأعي ��اد؛ مع الأ�شق ��اء الكبار مل�شاهدة
الأف�ل�ام امليلودرامية �أو الرومان�سي ��ة امل�صرية �أو مع
الأت ��راب مل�شاه ��دة ط ��رزان وفال� ��ش ك ��وردن وزورو
وماج�ستي والت ��ي نعود لنق�صها عل ��ى الأتراب الذين
مل يحظ ��وا مب�شاهدته ��ا معن ��ا .وبالت�أكي ��د �ش� � ّكل هذا
اال�ستمتاع رغبة باال�ستزادة من معني الق�ص�ص وربط
عرب ��ة ه ��ذه الرغبة خل ��ف ح�صانه ��ا اجلام ��ح ,و�أوىل
حماوالت ��ي الأدبية التي �أذكر كان ��ت م�سرحية وعظية
ال �أتذك ��ر ا�سمها قام بتمثيلها طالب مدر�ستي ب�إ�شراف
املعل ��م ج ��واد الغافل وه ��و فنان حم�ت�رف واعتقد انه
كان من �أع�ض ��اء فرقة الزبانية ،كنت حينها يف ال�صف
اخلام� ��س االبتدائ ��ي وبعده ��ا بعام قدم ��ت يل �إحدى
الفرق التلفزيونية – رمبا فرقة الفن املعا�صر ـ متثيلية
تلفزيونيةا بعنوان (من ظ�ل�ام املا�ضي) �أدى �أدوارها
فنان ��ون حمرتف ��ون ،وبعد فرتة ُ
نرثت ه ��ذه التمثيلية
جلعلها ق�صة ق�صرية –�أقول ُ
نرثت لأين مل �أكن مدرك ًا
متام� � ًا ال�شروط الفنية للق� ��ص ف�صاغ ّتها �سليقتي التي
تخلقت عرب قراءاتي الق�ص�صية املتنوعة من الق�ص�ص
الأجنبي ��ة والعربي ��ة� ،أم ��ا الق�ص ��ة العراقي ��ة فعرفتها
الحق� � ًا ,وق ��د ن�ش � ُ
�رت تلك الق�ص ��ة النرثي ��ة يف جريدة
(كل �شيء)الأ�سبوعي ��ة ع ��ام 1964وه ��ي املرة الأوىل
الت ��ي �أرى ا�سمي مطبوع ًا يف جريدة فكان ما كان ومل
ي�سعن ��ي زم ��ان وال مكان .وهكذا �س ��ارت العربة خلف
ح�صان الق�ص الرهوان .
امل�شاهدات ال�سينمائي ��ة الأوىل على �سطحيتها انبتتْ
يف نف�س ��ي ولع� � ًا ملتابع ��ة الأف�ل�ام �س ��واء ع�ب�ر �شا�شة
التلفزي ��ون التي توفرت فيما بعد ل ��كل البيوت تقريب ًا
�أو م ��ن خالل دور العر� ��ض التي �أ�صبح � ُ�ت قريبا منها
بدخ ��ويل ثانوي ��ة حتي ��ط به ��ا ع ��دة �سينم ��ات فكانت
ال�ستيني ��ات حافل ��ة بالأف�ل�ام امل�أخوذة ع ��ن الروايات
العاملي ��ة  ،وكانت هناك ال�سينم ��ا االيطالية وواقعيتها
اجلدي ��دة �،شغفتن ��ي ،وحظي ��ت ببع�ض م ��ن دي �سيكا
،وفللين ��ي و�آخري ��ن مل �أتع ��رف على ا�سمائه ��م جيد ًا،
�شدتن ��ي الواقعية اجلدي ��دة باللقط ��ة احلا�ضرة بقوة
بتف�صيالتها ،ج ��زء ًا جزء ًا� ،شوارع تل�ص ��ف �أر�صفتها
حتت الأ�ض ��واء اخلافتة ت�صفعها قط ��رات مطر تر�سم
فقاعاته ��ا عل ��ى �أدميه ��ا� ،شخو� ��ص مي ��رون م�ستظلني
مبظالته ��م ت�سري معهم ظاللهم �أمامه ��م �أو �إىل جانبهم
�أو وراءه ��م ،الأ�ض ��واء تتذب ��ذب حوله ��م فامل�صابي ��ح
م�شنوق ��ة ب�ضباب �شفي ��ف كالغب�ش �أو مناظ ��ر املنازل
املتال�صق ��ة يف الأزق ��ة ال�ضيق ��ة تت ��دىل م ��ن �شرفاته ��ا
حب ��ال الغ�سيل ب�أ�سمال نا�س القاع املهملني يف الزوايا
اخلفي ��ة �أو املتكد�سني عل ��ى دكات البيوت الالنظامية،
ك�أنه ��ا حماولة عنيدة للإم�س ��اك براهنية اللحظة ،هذا
م ��ا �أح�س�سته من تلك ال�سينما وه ��ذا ما تعلمته منها و
ماتغلغل يف �سردي الحق� � ًا ،ال�سعي لالم�ساك باللحظة
الراهن ��ة حتى لو كانت تل ��ك اللحظة من املا�ضي ،لي�س
ل ��دي زم ��ن �س ��ردي ما�ض ،زم ��ن ال�س ��رد كل ��ه حا�ضر،
وحت ��ى امل�ستقب ��ل حا�ض ��ر يف احلا�ض ��ر .يف «الذكرى
املئوية» ا�ستح�ضرت قرن� � ًا م�ستقبلي ًا لأ�ضعه بني يدي

احلا�ضر وكذلك مع قرن ما�ض قبل هذا احلا�ضر ل َتمثل
الأزمن ��ة الثالث ��ة يف زم ��ن ال�س ��ارد وزم ��ن التلقي�.إنه
جت�سيد لت�شاب ��ك الزمن بالتاريخ �سردي� � ًا ،حيث يغدو
الراه ��ن تاريخ� � ًا تارة �أو يغ ��دو م�ستقب ًال ت ��ارة �أخرى
ويدخل التدوين عن�صر ًا فاع ًال يف ال�سرد.
*احلدي ��ث ع ��ن تداخل االزمن ��ة وا�ستح�ض ��ار القرون
الغاب ��رة والقادم ��ة يقودن ��ا �إىل ا�ستثم ��ار التاري ��خ
وا�ستلهام ��ه �سردي ��ا وه ��و م ��ا طب ��ع �سرديات ��ك خالل
العق ��ود املن�صرمة وحتى الآن فكيف ع�شت خ�ضم هذه
التجربة ؟
من ��ذ ثمانينيات الق ��رن املا�ضي وجل � ُ�ت مرحلة مهمةوجدي ��دة يف ال�س ��رد با�ستثم ��ار التاري ��خ ب ��دء ًا م ��ن
الثالثي ��ة الق�ص�صية (الذك ��رى املئوية ،ذكرى القرون،
خطاب القرون) والت ��ي �ضمتها جمموعتي الق�ص�صية
( ال�ش ��ركاء) ع ��ام 1988ث ��م روايت ��ي (حكاي ��ات دومة
اجلندل )التي ب ��د� ُأت بن�شرها يف جمل ��ة الأقالم جزء ًا
جزء ابتدا ًء من العام 1988حتى العام 1993عدا
بعد ٍ
اجل ��زء الأخ�ي�ر فق ��د ُن�شر يف جمل ��ة الأدي ��ب املعا�صر
يف الع ��ام  1993نف�سه وكان ��ت جتربة تعك�س منهجي
اخلا�ص الذي �أطلقت عليه الواقعية الإيهامية وم�ؤداه
تخلي ��ق واق ��ع ن�ص ��ي يوه ��م بحقيقيت ��ه التاريخية �أو
�صدقي ��ة واقعيت ��ه الالحقيقي ��ة ،وه ��و ما تر�س ��خ �أكرث
يف روايت ��ي (�أزمن ��ة الدم ) التي ن�ش � ُ
�رت ف�صلها الأول
وج ��زء ًا من ف�صلها الأخري عام 1994يف جملة الأقالم
ثم �صدرت يف كتاب عام  .2016ومل يكن اهتدائي �إىل
ا�ستثم ��ار التاريخ هذا لأغرا�ض �شكلية ح�سب؛ بل كان
ارتباطا مبفهوم تولد عندي �أ�سا�سه النظر �إىل التاريخ
كوقائ ��ع م�شك ��وك بحقيقيته ��ا ومطع ��ون ب�صدقيته ��ا،
وعُرف ��تْ ه ��ذه االفكار فيم ��ا بعد يف كتاب ��ات منظرين
غربي�ي�ن مثل وايت وريك ��ور �إال �إنها مل تكن قد وفدتنا
�آن ��ذاك ومل تكن مطروح ��ة ال يف ال�ساحة العراقية وال
العربي ��ة ورمبا مل تتم ترجمات تل ��ك التنظريات حتى
�أواخ ��ر الت�سعينيات� .إن مفه ��وم (الواقعية االيهامية)
امل�صطل ��ح ال ��ذي نح ُت ��ه �آن ��ذاك م�ساوي� � ًا �أو مرادف� � ًا
لال�صدقي ��ة التاري ��خ وزائفيته واختالقيت ��ه ,وبالتايل
وهميت ��ه ،عم ��دت �إىل �صن ��ع تاري ��خ مظه ��ري يوه ��م
ّ
(امل�سطر) الذي هو
متلقيه بحقيقيت ��ه ليجاور التاريخ
ل ��ديّ ولدى الكثريمن منظري الغ ��رب ثم العرب الحق ًا
يعتوره الال�صدق والزيف والوهم �أو االيهام.
*خ�ل�ال �أربعة عق ��ود قدمت منجز ًا يعت ��د به يف كتابة
الق�صة الق�صرية والرواية ..لكن النقد مل ين�صفك بعد
م ��ا خال بع�ض الدرا�س ��ات النقدية ..ه ��ل ترى احلركة
النقدي ��ة يف الع ��راق عاج ��زة ب�ش ��كل عام ع ��ن اللحاق
بال�سرد العراقي الذي هو �آخ ٌذ باالت�ساع؟
-ال�أمي ��ل �إىل الت�شك ��ي والتظل ��م م ��ن النق ��د والنق ��اد

واعت�ب�ر الكاتب ناقد ن�صه الأول ال �أعني يبوئه املكانة
الت ��ي ي�شتهيها؛ بل �أعني �أن يك ��ون مقتنعا به وموفر ًا
ل ��ه الأ�س�س النظرية للدفاع عنه وه ��ذا ي�شرتط توفره
على ق ��در منا�سب م ��ن الوعي النقدي .وم ��ن قناعاتي
يف ه ��ذا ال�صدد والت ��ي ثب ُتها �أكرث من م ��رة �أن الن�ص
املكتنز بقيم ��ه اجلمالية والفكرية لي�س مكتوبا لزمانه
فق ��ط؛ ب ��ل لأزمنة �أخ ��رى .وه ��ذا هو معي ��ار دميومة
الن�صو� ��ص �أو تال�شيها زمانيا وم ��ع �أن كتاباتي لقيت
تقومي� � ًا كب�ي� ً
را من ل ��دن نقاد كب ��ار وحظي ��ت باهتمام
وحف ��اوة �أفخر به ��ا �إال �أن هناك م�ش ��كالت بيني وبني
بع� ��ض النقاد والكتاب حالت دون �أن ت�أخذ ما ت�ستحقه
كام�ل�ا� .أنا مم ��ن ي�ؤمنون ب� ��أن على الكات ��ب �أن ميتلك
وعي ��ا نقدي ��ا كافي ��ا ليفه ��م م ��ا يفع ��ل ويفه ��م العملي ��ة
االبداعي ��ة كاملة م ��ن حوله مبا فيه ��ا احلركة النقدية؛
ب ��ل �أذهب �إىل �أبعد م ��ن ذلك و�أدع ��وه لي�سهم مبا لديه
م ��ن ر�ؤى و�أفكار وت�صويبات للدف ��اع عن مثاله الفني
ومناق�ش ��ة كل من�سرب ��ات العملي ��ة الإبداعي ��ة .وعل ��ى
وف ��ق هذا الت�ص ��ور دخلت مع�ت�رك مناق�ش ��ات �ساخنة
م ��ع معظ ��م نقادن ��ا املعروفني وعل ��ى م ��دى كل العقود
املا�ضي ��ة وق ��د حتولت تل ��ك النقا�ش ��ات �إىل م�ساجالت
حامي ��ة الوطي�س و�أح�سب �أن ذلك يرتك �شيئ ًا من الأثر
يف نفو�س بع�ضهم يرتجمه بالن�أي وال�صد عن �أعمايل
ورمب ��ا �إىل املع ��اداة و�س�أ�ضرب مث ًال واح ��د ًا على ذلك
ويل عليه �شهود عيان وثقاة يف منت�صف الت�سعينيات
تق ��رر يف احت ��اد الأدب ��اء �أن تطب ��ع �ستة كت ��ب :اثنان
يف ال�س ��رد �أحدهما جمموعة ق�ص�صي ��ة والآخر رواية
ُ
وتقدمت بروايتي
واثنان يف ال�شعر واثنان يف النقد.
(حكاي ��ات دومة اجلندل) للجن ��ة امل�شكلة من اثنني من
�أب ��رز نقادن ��ا وقا�ص متميز كبري واتفق ��ت �أن تلج�أ يف
عمله ��ا �إىل و�ضع نقاط ل ��كل عمل من قبل كل ع�ضو من
�أع�ض ��اء اللجنة وكانت اال�سم ��اء والعناوين حمجوبة
ويف نهاية العملي ��ة احل�سابية حظيت (حكايات دومة
اجلن ��دل) بالنق ��اط الأكرث من ب�ي�ن الرواي ��ات املقدمة
فاعرت�ض عل ��ى النتيجة �أحد �أع�ضاء اللجنة وهو ناقد
كب�ي�ر و�أكادمي ��ي كبري و�أ�ص ��ر على ا�ستبع ��اد روايتي
وال�سب ��ب لأين خ�ض ��ت مع ��ه مناق�ش ��ة عل ��ى �صفحات
جمل ��ة الأقالم فن ��دت �آراءه يف ق�ضية نقدي ��ة ح�سا�سة
كان يع ��ول كث�ي� ً
را على متريره ��ا وذهب بعي ��د ًا يف ال
مو�ضوعيته وعدائيته للرواية �أن طالب بار�سالها �إىل
خب�ي�ر فكري معلن ًا عدم ا�ستعداده لتحمل ما فيها وهو
الأكادمي ��ي الدميقراطي الي�ساري علم ًا ب�أن الرواية قد
ح�صلت على �إجازتها من الرقابة بف�ضل اال�ستاذ با�سم
حمي ��د حمودي الذي له م�آثر ال تن�سى يف الوقوف �إىل
جان ��ب معا�ضدة الر�أي احلر والإبداع القيّم .هذا مثال
واحد على ناقد واحد �ساجل ُته يف مقال واحد فما بالك
مبن �ساجلته مرار ًا وتكرار ًا ؟
*يف درا�س ��ة الناق ��دة نادية هناوي(من ��ازع التجريب
ال�س ��ردي يف رواي ��ات جه ��اد جميد) ان ��ك اجتهت اىل
التجريب ال�سردي يف منج ��زك الإبداعي يف رواياتك
الث�ل�اث وحتى يف �أزمن ��ة الدم اىل �أي م ��دى ميكن �أن
تدافع عن هذا االختيار؟
اختي ��ار التجريب ال يحت ��اج دفاع ًا فه ��و الذي يدافعع ��ن نف�سه بنف�سه ،وعلى العك� ��س فهو تهمة على من ال
ميار�س ��ه �إن كان كاتب� � ًا جاد ًا وطموح� � ًا .وقد قلت مرة
– قالب ًا املعادلة الديكارتية �« -أنا �أجرب ف�أنا موجود»
مبعن ��ى �أن التجريب دليل على حيوية ا�ستمرار املبدع
ال ا�ستم ��راره ح�س ��ب .والتجري ��ب �أه ��م العنا�صر يف
دف ��ع احلياة �إىل �أم ��ام ويف كل ميادينها ،وكل الأ�شياء
قيمته ��ا يف نتائجها �إال التجري ��ب فقيمته يف حماولته
ال تق ��ل ع ��ن قيمته يف جن ��اح نتيجت ��ه ،الهياب ��ون من
التجري ��ب ال ميك ��ن �أن يخلق ��وا �شيئا الفت ��ا للنظر فلن
يتميزوا قط .

لي� ��س الذهاب �إىل املوروث غاي ��ة يف حد ذاته وال هو
جم ��رد �إجراء �شكلي ،البد من ر�ؤي ��ة متكاملة للتعامل
مع ��ه ر�ؤية له كمادة خ ��ام ,ور�ؤية �إىل ط ��رق توظيفه
 ،امل ��وروث بالن�سب ��ة يل م ��ادة ماثل ��ة للعي ��ان  ،ماثلة
يف الواق ��ع الذي اعي�شه ،خمتلط ��ة بحيثياته .و�سبل
تعامل ��ي مع امل ��وروث ه ��ي ذات ال�سبل الت ��ي اتعامل
به ��ا مع الواق ��ع القائم  ،املنطلقات ذاته ��ا ،وثمة ر�ؤية
واحدة للتعامل مع (الواقعني) الين �أح�سب املوروث
واقع� � ًا حي� � ًا  ،والنهل منه ومن الواق ��ع الراهن بنف�س
الدرج ��ة ولنف�س الغاية والتي هي تخليق واقع ن�صي
قوام ��ه االلف ��اظ ،الواق ��ع الن�ص ��ي واق ��ع ملفوظ ��ات،
ومقت�ضيات التعامل م ��ع املوروث كواقع حي البحث
يف مو�ضوعات ��ه املختلفة �أي ملفوظات ��ه وا�ستقدامها
وامعان النظر يف ت�شكلها وا�ستثمارها يف الت�شكيل.
والبد من الإ�ش ��ارة اىل �أن دومة اجلندل ا�ستح�ضرت
كل امللفوظ ��ات الرتاثية وغ�ي�ر الرتاثية وكل �ضروب
الأ�شعار العمودية واحلداثية وحتى ال�شعبية .
*يف روايتك(حت ��ت �سم ��اء داكن ��ة)كان مو�ضوعه ��ا
هج ��رة املثقفني والأدب ��اء والتي �شمل ��ت احلديث عن
ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال الدالل ��ة الرمزية ابت ��داء م ��ن عنوان
الرواية والذي هو البنية اال�ستهاللية ,ماالذي تقوله
عن هذه الرواية؟
مو�ض ��وع هجرة املثقفني هو ن ��اجت عر�ضي يف هذهالرواي ��ة وق ��ف عن ��ده باحث م ��ن جامع ��ة ا�سطنبول
ه ��و الدكت ��ور عبد اجلب ��ار حممد الغري ��ري يف بحث
قدم ��ه �إىل م�ؤمت ��ر عن �أدب اللج ��وء والهجرة عقد يف
ا�سطنب ��ول ع ��ام  2019املو�ض ��وع الرئي� ��س للرواية
ه ��و ت�سجي ��ل الهجمة القمعي ��ة ال�شر�سة الت ��ي �شنتها
الأجه ��زة الأمني ��ة ال�صدامي ��ة نهاي ��ة ال�سبعيني ��ات
عل ��ى ال�شيوعي�ي�ن والي�ساري�ي�ن والتقدمي�ي�ن بغر�ض
الت�صفي ��ة اجل�سدي ��ة �أو الت�سقي ��ط ال�سيا�س ��ي �أو
الت�شريد خ ��ارج الوطن .وقد التقط الباحث الغريري
الأم ��ر الأخري وتتبعه كباعث م ��ن بواعث الهجرة عن
الوط ��ن واللجوء اىل املنايف  .لقد ُ
كنت يف �آتون هذه

التجربة واكتويت بنارها وع�شت معاناتها مع رفاقي
وا�صدقائ ��ي ومعاريف  ،واجهن ��ا �شتى �صنوف القمع
والأ�سالي ��ب الوح�شي ��ة  ,ودر�أن ��ا خماطره ��ا ب ��كل ما
ن�ستطيع ,ومل ن�ست�سلم مل�شيئ ��ة الدكتاتور ومل منكنه
من فر�ض �إرادته التع�سفية التي ح�سبها ي�سرية.
فرتكن ��ا وظائفن ��ا وهجرن ��ا منازلن ��ا وت�شردن ��ا يف
امل ��دن والق�صب ��ات والق ��رى �سعي ��ا �إىل م�ل�اذات �آمنة
م ��ن بط�ش النظ ��ام البولي�س ��ي وزم ��ره املجرمة التي
مار�س ��ت �أق�سى �صنوف التعذي ��ب ملن �سقط بيدها من
املنا�ضل�ي�ن ،كان ��ت هجمة افظع وا�شن ��ع من الهجمات
الفا�شية والنازية .و�سط هذه الأجواء ُ
كتبت روايتي
(حتت �سماء داكنة) يف ميدان �أحداثها يف عام 1979
�أ�شر� ��س �أعوام احلمل ��ة حيث ا�شتداد �ض ��راوة ماكنة
القم ��ع الديكتاتوري ��ة يف القت ��ل والتعذيب واملالحقة
وا�شت ��دت معان ��اة املنا�ضل�ي�ن الذي ��ن �أخ ��ذت ت�ضي ��ق
به ��م ال�سب ��ل  ،وتنف ��د و�سائ ��ل املواجه ��ة ،هاموا على
وجوههم �إىل كل امل�ل�اذات املفرت�ضة ،ناموا يف عراء
االماك ��ن العامة ..يف القط ��ارات الليلية ،يف البنايات
املهجورة لك ��ن ع�صابات القمع ال�صدامية كانت توقع
به ��م واح ��دا تلو الآخ ��ر وتفت ��ك بهم ب�ل�ا رحمة حتى
وج ��دت ال�شخ�صيت ��ان الرئي�ست ��ان يف الرواي ��ة ـ �أن ��ا
وزوجتي ـ وجدا نف�سيهما وحيدين ,مقطوعي ال�صلة
بالرفاق وبالأهل ,خمتفيني يف مكان يكتمان فيه حتى
ُ
ف�شرعت حينئذ بكتابة الرواية� ،إنها رواية
�أنفا�سهما؛
يف املي ��دان ،فاخرتت لها الت�سجيلية منهج ًا فني ًا وهو
م ��ا ينا�سب مادة هذه املعان ��اة  ،وعملت منها ن�سختني
.متكنت م ��ن تهري ��ب �أحداهما واالحتف ��اظ بالأخرى
يف خمبئ ��ي .وبع ��د �سق ��وط الديكتات ��ور ونظام ��ه
البولي�س ��ي اخرج ��ت ن�سخت ��ي املخب� ��أة ون�شرتها كما
هي �ضم ��ن �أعمايل الروائية الت ��ي �صدرت يف دم�شق
ع ��ام 2010وبع ��د ذلك باع ��وام و�أن ��ا يف تركيا ات�صل
ب ��ي ولدي ليقول يل �:أن �شخ�ص ًا ات�صل بي واخربين
ب�أن ��ه يحتفظ ب�أمانة يل �أودعها لديه �أحد معارفه ,وملا
ذه ��ب �إليه ول ��دي �سلمه ن�سخ ��ة رواية (حت ��ت �سماء
داكن ��ة ) الت ��ي هربتها ف ��ور كتابتها  .وه ��ذه الرواية
مع رواية (العناكب) ل�شقيق ��ي الكاتب الراحل نعمان
جمي ��د هم ��ا الروايت ��ان الوحيدت ��ان اللت ��ان �سجلت ��ا
�أحداث تلك الهجم ��ة الوح�شية نهاية ال�سبعينيات يف
ات ��ون وقوعها .و� ُ
أطلقت عليهم ��ا (الأدب ال�سري) فقد
ظلت ��ا يف خمبئيهم ��ا ومل ُتن�شرا �إال بع ��د زوال النظام
الديكتات ��وري ,وقد ُ
عملت عل ��ى طبع رواية (العناكب
) �ضم ��ن من�شورات احتاد الأدباء و�أخرت طبع (حتت
�سم ��اء داكن ��ة) حت ��ى متكنت م ��ن طبعها عل ��ى نفقتي
اخلا�صة.
*يف العق ��ود الثالثة الأخ�ي�رة ازدهرت الرواية اعني
من حي ��ث �شيوعه ��ا كتاب ��ة ون�شر ًا..هل ت ��رى ظروفا
بعينها ا�سهمت بذلك ،بحيث ازاحت ال�شعرعن عر�شه
كما يقال ؟
و�أزاح ��ت الق�صة الق�صرية �أي�ض ًا فهي الأخرى كانت�أكرث ح�ض ��ور ًا و�أوف ��ر حظ ًا ن�ش ��ر ًا ونق ��د ًا وبالتاكيد
ال ميك ��ن ح�ص ��ر الأم ��ر ب�سبب واحد حم ��دد وال ميكن
القط ��ع ب� ��أي تف�س�ي�ر مهم ��ا ب ��دا مقب ��وال الن احلال ��ة
تخال ��ف متام ��ا م ��ا كان را�سخ� � ًا عملي� � ًا ونقدي� � ًا ب� ��أن
ازدهار الرواية يف �أي جمتمع يتطلب قاعدة م�ستقرة
اجتماعي� � ًا واقت�صادي� � ًا و�سيا�سي� � ًا وظاه ��ر �أحوالن ��ا

يف ه ��ذه العق ��ود الثالث ��ة الأخرية اليوح ��ي لنا بذلك
,لكن ��ي �س�أغامر بط ��رح ر�أي مفاده �أن بن ��ى جمتمعنا
املرتا�ص ��ة واملتداخل ��ة يف بع�ضه ��ا مل تك ��ن ت�سمح اال
بر�ؤي ��ة جمت ��ز�أة من كثافته ��ا وهو �أمر تنف ��ع للتعامل
معه الق�صيدة والق�صة الق�صرية.
بعد 2003ح�صلت تط ��ورات دراماتيكية يف الواقع ،
ففكك ��ت بناه وعزلتها بع�ضها عن بع�ض ،وتف�ضف�ضت
كثافتها ،وات�سعت ط ��وال وعر�ضا  ،وتباعدت احلدود
بينها و�صار الإمل ��ام بكل بنية يتطلب جهد ًا كبري ًا ومل
يع ��د النظر االجمايل كافيا لالحاط ��ة بها اجما ًال؛ مما
تطل ��ب حرك ��ة �أو�س ��ع زمان ًا ومكان� � ًا وهذا م ��ا توفره
الرواي ��ة ال�ستيع ��اب دراماتكيةالواق ��ع بخ�صائ�صه ��ا
الدراماتيكي ��ة؛ تع ��دد ال�شخ�صي ��ات ،تع ��دد االمكن ��ة
,االمتدادات الزمانية وتنوع املو�ضوعات ال�شخ�صية
والعام ��ة  :بقايا الديكتاتورية،االحت�ل�ال  ،الطائفية،
الكيان ��ات اجلدي ��دة ،وكل م ��ن هذه تتف ��رع وتتنا�سل
وتت�ص ��ارع مم ��ا ال حتي ��ط ب ��ه اال�ش ��كال واالجنا� ��س
املكثف ��ة ف ��كان دور الرواي ��ة حمتم ��ا ول ��و توف ��رت
االمكانيات التقني ��ة رمبا الزدهرت الأف�ل�ام الروائية
لكن هذه تتطلب جهد ًا جماعي ًا ال فردي ًا كالرواية .
ميك ��ن �إ�ضافة دور ال�سخاء املغري الذي قدمته جوائز
الرواية ملنتجيها ك ّتاب ًا ونا�شرين يف حتفيز الكثريين
على دخول ميدانها هواة وحمرتفني متخ�ص�صني فيها
�أو غ�ي�ر متخ�ص�صني و ُف�سح املج ��ال لهم فهب فيها من
ه ��ب ودب فيه من دب واذكر هنا �شرح ًا موفق ًا للكاتب
امل�صري املجيد �إبراهيم عبداملجيد ي�شري فيه لالنتقال
اىل الرواية من حقول �شتى (انتقل �إليها النقاد وكثري
من ال�شعراء وال�صحفيني وال�سيا�سيني واملحامني ...
ورج ��ال دي ��ن قال ��وا �سنكت ��ب رواي ��ات واحلمدلله مل
يفعل ��وا  ..فعلها واحد منهم فق ��ط برواية ال معنى لها
وال قيم ��ة) وميك ��ن �أن ن�ضي ��ف اىل قائمت ��ه مراهقات
عل ��ى مقاعد الدرا�س ��ة الأولي ��ة و�أي�ض� � ًا متقاعدين او
متقاع ��دات ع ��ن مهن ال مت ��ت للكتابة الأدبي ��ة ب�صلة ؛
ومل ال يجرب ��ون فقد حت�صل �ضرب ��ة احلظ ويفوزون
بقيم ��ة اجلائزة املغري ��ة  .فه�ؤالء الذي ��ن هبوا ودبوا

من زمن التوهج

بعد تخطي طور التكون والن�ش�أة وجدت نف�سي مياال
لأن �أج ��رب م ��ا مل يج ��رب فكن ��ت �أول من ج ��رب �إطار
احلكاي ��ة ال�شهرزادية مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي
يف ق�ص ��ة « ليل ��ة من�سي ��ة م ��ن لي ��ايل �شه ��رزاد « التي
�ضمته ��ا املجموعة الق�ص�صي ��ة امل�شرتكة( ال�شم�س يف
اجلهة الي�سرى) مع ثالثة من الكتاب ال�شباب «�أنذاك»
وه ��م ناجح املعم ��وري ,وفا�ض ��ل الربيع ��ي ,وحممد
�أحمد العلي .
ولعل ��ي الكاتب الوحيد من جيلي جت ّر�أ بطرح روايته
الأوىل قب ��ل �أن ي�صدر جمموع ��ة ق�ص�صية ,فقد كانت
كتاب ��ة الرواي ��ة �أم ��ر ًا �صعب� � ًا وا�صداره ��ا مغام ��رة
غ�ي�ر م�ضمون ��ة النتائ ��ج ال ُيق ��دم عليها �إال م ��ن جت ّر�أ
ومتر� ��س بط ��رح جمموعة �أو جمموعت�ي�ن يف الق�صة
الق�ص�ي�رة .ا�ص ��درت روايت ��ي( اله�شي ��م) ومل �أكن قد
ن�شرت �أي ��ة جمموعة ق�ص�صية  .وتلته ��ا كتابة رواية
( حت ��ت �سم ��اء داكنة) وه ��ي جترب ��ة يف كتابة رواية
ت�سجيلي ��ة ع ��ن مرحلة مريرة م ��ن تاريخن ��ا العراقي
ا�ست�ش ��رتْ وا�ست�شر�ست فيه ��ا الديكتاتورية وزمرها
البولي�سي ��ة .واخفي ��ت الرواية طيلة زم ��ن املالحقات
واالعتقال وعند ن�شرها اطلقت عليها ا�صطالح الأدب
ال�س ��ري وهو ما ا�ستغربه �أحد كب ��ار نقادنا فا�ستف�سر
ع ��ن ماهي ��ة اال�صط�ل�اح ف�أجبته ان ��ه بب�ساط ��ة االدب
ال ��ذي يكتب بعي ��دا عن �أعني الأجه ��زة القمعية والتي
ل ��و ظفرت به فال م�صري ل�صاحب ��ه �إال الأعدام  .ثماين
�سنوات دامت فرتة املالحق ��ات البولي�سية من اواخر
ع ��ام  1978حتى اواخرع ��ام  1986ومن ثم االعتقال
فمحاول ��ة الت�صفية ت�سميما مب ��ادة الثاليوم .عاودت
بع ��د ال�شفاء م ��ن �أعرا�ضه ��ا املر�ضية ن�شاط ��ي الأدبي
وب ��د�أت مبح ��اوالت جتريبي ��ة جدي ��دة ق ��ي الق�ص ��ة
والرواي ��ة جرى احلديث عنها وتقوميها من قبل نقاد
او ق�صا�ص�ي�ن له ��م ب ��اع يف النقد ولن اك ��رر احلديث
عنها فهي �أمور باتت معروفة .
*يف رواي ��ة (دوم ��ة اجلن ��دل) اعتم ��دت لغ ��ة تراثي ��ة
ت�ضمن ��ت �أي ��ات واحادي ��ث قد�سي ��ة وحت ��ى ال�شع ��ر
العم ��ودي ه ��ل كان ذل ��ك ب�سب ��ب طبيع ��ة الأ�شخا� ��ص
والأحداث؟

الآن وت ��وا يف (الإب ��داع الروائ ��ي ) مل ال يغام ��رون ؟
وم ��اذا �سيخ�سرون ؟ فال �شيء يخ�شون على فقده وال
هم يحزنون  ،خ�صو�ص ًا م ��ع وجود نا�شرين ج�شعني
ي�سيل لعابه ��م على مغامن اجلوائ ��ز في�شرتطون على
َكتبته ��ا م�شاركته ��م الغنيم ��ة لك ��ي يطب ��ع له ��م مئة �أو
مئتي ن�سخ ��ة وال يكتفى باالتفاق اللفظي فيتم الن�ص
عليه حتريري� � ًا بالعقد الذي مي�ضي ��ه الطرفان؛ الأول
املغل ��وب عل ��ى �أمره امل�ؤل ��ف والثاين النا�ش ��ر التاجر
عل ��ى �أن يعود الي ��ه كل مايتعل ��ق بامل ��ردودات املادية
للمن�ش ��ور �إال حمتواه فهذا يبتلي ب ��ه كاتبه بالت�أكيد.
ال ننفي وجود روائيني حقيقيني ومبدعني يوا�صلون
م�شاريعهم الروائية التي ت�ش ��كل امل�ستويات الرفيعة
للرواية العربية وبع�ضهم فازوا بهذه اجلوائز فال بد
( م ��ن الطاق ��ة باقة ) كم ��ا يقول املث ��ل ال�شعبي  .هناك
كالم كث�ي�ر يف �ش�أن اجلوائز الروائية قيل بع�ضه ومل
يقل معظمه.
* �أنت ب ��د�أت يف كتابة الق�صة الق�صرية التي واجهت
االنح�س ��ار مقارن ��ة بالرواي ��ة عل ��ى م�ست ��وى االدب
العاملي لكن (نوبل ) �أعادت االعتبار للق�صة الق�صرية
عندم ��ا منحت �ألي�س ووك ��ر جائزتها  ،فهل عدد القراء
�سي ��زداد ب�سبب هذا التتويج العامل ��ي لكاتبة مل تكتب
�إال رواية واح ��دة وتفرغت للق�صة الق�صرية وراهنت
عليها � ،أجنبي ًا مكنها يف النهاية من انتزاع لقب �سيدة
الق�صة الق�صرية يف العامل.
 ق ��د ي�سهم ه ��ذا التتويج كم ��ا تف�ضلت بزي ��ادة رقعةاالهتم ��ام بالق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ولكن ��ه لي� ��س باالم ��ر
احلا�سم يف كرثة قراء الق�صة الق�صرية �أو انح�سارها
؛ فالق�ص ��ة الق�ص�ي�رة له ��ا مكوناته ��ا وخ�صائ�صه ��ا
اجلاذب ��ة لن ��وع م ��ن الق ��راء  ،منه ��ا ق�صره ��ا الذي ال
يتطل ��ب وقت� � ًا طوي�ل ً�ا م ��ن قارئه ��ا وه ��ذا ماينا�س ��ب
قارئ ًا معا�ص ��ر ًا ات�سمت حيات ��ه وتف�صيالتها املختلفة
بال�سرع ��ة و�ضيق الوق ��ت في�سع ��ى اىل فر�صة عاجلة
توفر ل ��ه معرفة مكثفة التوفرها ل ��ه الرواية بحجمها
وطول الزمن الذي ت�ستغرقه قراءتها .
الرواية متت ��ع قراءها ب�أت�ساع �شبكة عالقتها وامتداد
جوانب احلياة فيها لكن حم�صلة الكثافة يف احلمولة
الفكري ��ة الت ��ي تو�صلها الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ا�سرع من
الرواي ��ة مم ��ا يزيد من ان�ش ��داد قرائها اليه ��ا ويو�سع
رقعة االهتمام بها .
وخ�ل�ال اك�ث�ر م ��ن ق ��رن �ضل ��ت جائ ��زة نوب ��ل متنح
للروائيني وال�شعراء ولكن ذلك مل ي�ؤثر على تطور فن
الق�صة الق�ص�ي�رة ومل يحجمها ؛ فحت ��ى �ألي�س ووكر
له ��ا ر�صيد ادبي ال ي�ستهان به م ��ن ال�شعر ولها رواية
اخ ��رى غري روايته ��ا ال�شهرية ( الل ��ون االرجواين )
وهي اي�ض ��ا معروفة بكونها من النا�شطني يف الدفاع
ع ��ن حقوق االن�س ��ان واحلري ��ات العام ��ة وباالخ�ص
حقوق ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته العادلة  .لعل كل
ذل ��ك كان متمما جلهودها يف جم ��ال الق�صة الق�صرية
التي ل ��ن تفقد �ضرورة ا�ستمرارها و�شرعية وجودها
لأ�سباب ا�ستهالكية او ترويجية دعائية  ،فعلى الرغم
من �ضي ��ق �سبل ن�شرها وقلة حرك ��ة ترجمتها من لغة
اىل �أخ ��رى جند التطورات الفنية يف املنت الق�ص�صي
الق�صري ا�سرع منه يف املنت الروائي فالأخري ي�ستقي
من الأول م�ستجداته.
الق�صة الق�صرية هي املخت�ب�ر ملعظم و�سائل التجديد
والتجوي ��د واالبت ��كار يف الرواي ��ة والت ��ي مب ��رور
الوق ��ت �أخذت تتخلى عن كث�ي�ر من �سماتها م�ستعرية
من الق�صة الق�صرية �سمات مل تكن تت�صف بها و�أولها
كثافة ال�سرد وكثافة لغته والتخلي عن الطول املفرط
ملتونه ��ا واالقرتاب من الق�صر كلما وجد الروائي ذلك
ممكن ��ا  .ل ��ذا ظهر م ��ا �أطلق علي ��ه (نوفي�ل�ا ) وانت�شر
والأمثلة ال�ساطع ��ة عليه مثل � :صمت البحر لفريكور
وامل�س ��خ لكاف ��كا ولي� ��س للكولوني ��ل م ��ن يكاتب ��ه او
حكاي ��ة بحار غري ��ق �أو م ��وت معلن ملاركي ��ز وعربي ًا
نذكر  :خامت الرم ��ل وب�صقة يف وجه احلياة للتكريل
ولكنف ��اين ماتبقى لك ��م وعائد من حيف ��ا و�سوى ذلك
الكثري.
* ال�سن ��وات الأخ�ي�رة اقم ��ت يف تركيا ..ه ��ل تطلعنا
على ال�سب ��ب يف هذه الهجرة الطوعي ��ة وهل كان لها
�أثر كبري فيما تبدع؟
فع ًال �إن هجرتي طوعية ,و�أ�سبابها �شخ�صية حم�ضة,
�أما ت�أثريها �إبداعي ًا فهو ملمو�س كمي ًا ونوعي ًا.
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من زمن التوهج

القمع والقتل الجماعي في رواية
جهاد مجيد دومة الجندل
صباح االنباري

“سها جد أبي مرة فانقطع عن الدنيا ،وحين
عاد إليها حدث الناس عن مدينة يجهلونها
ربما هي تحت الماء ،وربما في السماء وربما
تحت األرض ،فانفضوا عنه قائلين :خرافة"
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هك ��ذا تبد�أ «دومة اجلن ��دل» خربها مزلزلة الواقع
وخملخل ��ة ترابطات ��ه املنطقي ��ة لتحل ��ق بن ��ا يف
ف�ضاءات تخييلية تبتكر منطقها اخلا�ص وواقعها
امل�سن ��د بالوثائ ��ق والوقائ ��ع� .إنه ��ا تف ��كك الواقع
وتعي ��د تركيب ��ه بطريقة غ�ي�ر واقعي ��ة لي�صري لها
واق ��ع خا� ��ص هو واق ��ع الذهني ��ة الآني ��ة اخلالقة
مل�صم ��م دومة اجلندل ووا�ض ��ع �أ�س�سها وتراكيبها
البنائية والفكرية� .إنها ،ومنذ ال�سطر الأول تدخل
يف منعط ��ف اخلراف ��ة� ،أو هك ��ذا نظر �إليه ��ا �أولئك
الذي ��ن عرف ��وا ب�أخباره ��ا م ��ن راويه ��ا الأول «جد
�أب ��ى» ف�أي ��ة مدينة تلك الت ��ي ت�ستوط ��ن ال�سماء �أو
تقبع حتت امل ��اء �أو تتمو�ضع حت ��ت الأر�ض �أن مل
تكن مدين ��ة خرافية؟ ذلك الن هذه الأماكن الثالثة،
ح�سب ت�شاخ�صها وح�سب ما نقل �إلينا من حكايات
الإن� ��س واجل ��ن وال�ت�راث واخلوارق ه ��ي �أماكن
حيوي ��ة لتوالد وتكاثر ومن ��و احلكايات اخلرافية
وما مي ��ت �إىل اخلرافة ب�صل ��ة اجنا�سية من قريب
�أو بعي ��د .ويق ��وم الراوي الثاين ب ��دوره يف منح
ال�ش ��ك قوة زعزع ��ة اليقني بت�سا�ؤله عم ��ا �إذا كانت
�أحادي ��ث جده «ال ��راوي الأول» ع ��ن دومة اجلندل
�أحادي ��ث خراف ��ة .ويتب ��ع خط ��وات ج ��ده ،في�سري
نحو ال�سراب باحثا عن دومة اجلندل يتبعه الأهل
وال�صح ��ب والأ�صدق ��اء حمذرين �إي ��اه �أن ال يقفو
«خط ��ى الرجل اخل ��رف ال ��ذي بلبلت عقل ��ه الكتب
القدمية واجلديدة وو�سو�ست يف قلبه ال�شياطني»
لكنه ،على الرغم من حتذيرهم ،يدخلها وي�صف ما
فيها وما حولها بطريقة توحي بواقعيتها ،وت�ؤكد
وجودها على ار�ض الواق ��ع ال على �أر�ضية الوهم
م�شفوع ��ة بت�أث�ي�رات �إيهامية هائلة ت ��ذوب عندها
احلدود الفا�صلة بني الوهم واحلقيقة ،بني الواقع
امللمو� ��س والواقع املتخي ��ل ،بني ال�ش ��ك واليقني،
بني الر�ؤية وال�سراب ،بني خداع الب�صر وو�ضوح
الب�ص�ي�رة ،وكلما �أوغ ��ل حدثه ��ا يف التخييل كلما
تع ��زز بالوثائ ��ق ال�ساندة وبالإثبات ��ات التاريخية
حد جعلنا نن�ساق وراء اللعبة م�أخوذين ب�سحرها
و�إيهامه ��ا على الرغ ��م من وعينا الكام ��ل ب�أ�صولها
وبتنقله ��ا الدائ ��ب بني الأح ��داث الوهمية املبتكرة
وب�ي�ن �إيهامن ��ا بواقعية تل ��ك الأح ��داث ،على هذه
الثنائي ��ات وتقاطعاتها ا�شتغل الكاتب املبدع جهاد
وجميد م�ؤ�س�سا وجمندال �إياها مبوجهات الرتاث
لغة و�شخ�صيات و�أمكنة.
�إن لغ ��ة جهاد جميد لغ ��ة متتاز مبرونته ��ا العالية
و�أناقته ��ا ووقعه ��ا و�إيقاعها امل�ؤث ��ر وقدرتها على
خل ��ق الأج ��واء الرتاثي ��ة م ��ن خ�ل�ال ا�ستخدامه ��ا

املق�ص ��ود لطريق ��ة ال�س ��رد التقليدي ��ة  .وه ��ي لغة
تراثي ��ة ت�شكل م ��ن تراكيبها ال�ش ��كل الرتاثي الذي
يتالءم مع اخلطاب الروائي و�شخ�صياته و�أماكنه
الرتاثية.
�إن جهاد جميد ي�أخذ من الكتب املنزلة والأحاديث
القد�سي ��ة واخلزي ��ن الرتاثي عب ��ارات را�سخة يف
الذاك ��رة اجلمعي ��ة  ،ففي ال�صفح ��ة الثالثة يقتب�س
من �سورة الرحم ��ن الآية الآتية ( :يقيمون الوزن
بالق�س ��ط وال يبخ�س ��ون املي ��زان) ويف ال�صفح ��ة
ال�ساد�س ��ة (�إن النف� ��س لأم ��ارة بال�س ��وء) ويف
ال�صفح ��ة الثامنة والثالثني يقتب� ��س بت�صرف من
�س ��ورة الغا�شي ��ة (ه ��ل �أتاك ��م حديث ج ��دي) ويف
ال�صفح ��ة اخلام�س ��ة ع�شرة ( وم ��ا �أدراكم ما حيث
ال�سف ��ن ) .وم ��ن الإجني ��ل يقتب� ��س اك�ث�ر عبارات
ال�سي ��د امل�سي ��ح �شيوع ��ا (احل ��ق �أقول لك ��م) ومن
احلدي ��ث النبوي ي�ضم ��ن خطابه اك�ث�ر الأحاديث
حت ��د (والله لو و�ضعت ال�شم�س يف مييني والقمر
يف ي�ساري) ..الخ..
ومثلم ��ا ا�ستخ ��دم العبارات والآي ��ات والأحاديث
لبلورة مناخه الرتاثي ا�ستخ ��دم ال�شعر العمودي
والزج ��ل والأنا�شي ��د امللحمي ��ة وال�سج ��ع وه ��ذه
كله ��ا منح ��ت لغت ��ه الق ��درة عل ��ى ت�أكي ��د هويته ��ا
القومي ��ة  .اما �شخ�صيات الرواي ��ة � ،إذا ا�ستثنينا
ال ��راوي احلفيد والراوي اجل ��د وهما �شخ�صيتان
معا�صرت ��ان فان بقي ��ة �شخو� ��ص الرواية ميثلون
مرحلته ��م التاريخي ��ة وي�شكل ��ون م ��ع العنا�ص ��ر
الرتاثية الأخ ��رى قوة فعالة وم�ؤثرة يف ت�أ�صيل «
دومة اجلندل « كعمل روائي عربي  .اما ا�ستخدام
الكات ��ب لأ�سلوب احلكايات  ،وه ��و �أ�سلوب تراثي
ط ��اغ على ال�سردي ��ات العربية فق ��د جنح يف خلق
املمه ��دات الالزم ��ة لدخ ��ول الق ��ارئ اىل ع ��وامل
(اجلن ��دل) الغرائبي ��ة والكابو�سي ��ة الرهيبة حيث

ميار�س القم ��ع كطق�س يومي ي� ��ؤذن للراعي ،فيه،
بالتل ��ذذ يف تعذيب رعيته و�إمعانه يف �إذاللهم ويل
�أعناقه ��م بو�سائل ب�شع ��ة و�أ�ساليب قذرة وطرق مل
تخط ��ر على بال �أحد م ��ن قبل وال م ��ن بعد .وعلى
الرغم من �أن مو�ضوع ��ة القمع مل تكن جديدة على
الرواي ��ة العربية اال �أن «اجلندل « جاءت بجديدها
من �أ�سالي ��ب القتل والتعذيب التي لي�س لها �سابقة
يف تاريخ القمع و�سفك الدم.
يف احلكاي ��ات الأوىل يروي لنا جهاد جميد ق�صته
« فات ��ك ب ��ك « الذي فتك ب�أهل الدوم ��ة و�سلط �سيفه
عل ��ى رقابهم و�أذلهم[ .بقر بطون احلوامل  ،ومزق
�صدور الفتيات وافت�ض جنده الكواعب والغلمان
� ،سل ��ب كل خرياتها وحمله ��ا يف ال�سفن اىل بالده
الق�صي ��ة بعد ان ا�صطبغت مي ��اه نهرها و�سواقيها
وبركه ��ا بال ��دم  ،ت ��رك فيه ��ا جالوزت ��ه يحكمونها
بالن ��ار واحلدي ��د ; فكان ��ت اجم ��ل ن�س ��اء دوم ��ة
اجلندل تعر�ض نف�سها على �أحقر جنده لقاء ك�سرة
خبز �أو يروين عط�شا.
افت�ض جن ��ود فاتك ب ��ك كل عذارى دوم ��ة اجلندل
حت ��ى �صغريات ال�س ��ن  ،فا�صدر رئي� ��س جالوزته
�أمرا من�صفا يق�ضى مبنع اجلند من مواقعة البنات
ال�صغريات دون عمر اخلام�سة].
وروي �أي�ض ��ا � :إن اه ��ل الدوم ��ة �أكل ��وا القط ��ط
والكالب واجلرذان حتى انقر�ضت كلية و�صار من
امل�أل ��وف لديهم انتظ ��ار موت املر�ض ��ى ليتقا�سموا
جثثه ��م  .وروي ان ام ��ر�أة ا�شتك ��ت عن ��د رئي� ��س
اجلالوزة جريان ��ا ظلموها �إذ قطع ��وا �أختها التي
حتت�ض ��ر واقت�سموه ��ا دون ان يعطوه ��ا م ��ن جثة
�أختها �سوى الر�أ�س .
�إن ه ��ذه احلكاي ��ة مهم ��ا ب ��دت غريب ��ة رهيب ��ة يف
ظاهرها اال �أنها حتمل جواز وقوعها يف �أي زمان ،
و�أي مكان م�شابهان لزمانها ومكانها � .إنها تعك�س

كابو�سي ��ة نظ ��ام غاز موغ ��ل يف العن ��ف والع�سف
والقمع وال�شرا�سة واالرهاب واالغت�صاب.
يف احلكاي ��ة الثاني ��ة ي�أم ��ر حاكم الدوم ��ة « حمب
الدي ��ن ال�شراب ��ي «جن ��ده �أن يدخل ��وا �سيخ ��ا يف
دب ��ر خ�صم ��ه « نام ��ق اوزبك ��ي «ويخرج ��وه م ��ن
في ��ه  ،ويعلق ��وه على ال�سف ��ود ويقلبون ��ه على نار
حامي ��ة �أوق ��دت ل�شي حلمه احل ��ي  .ان ال�صرخات
احليواني ��ة املدوية التي �أطلقه ��ا « نامق اوزبكي «
اختلط ��ت بقهقهات خ�صمه املدوية فعك�ست �صورة
ب�شعة من �ص ��ور التعذيب الوح�ش ��ي التي تر�ضي
يف الآخر �ساديته و رغباته التدمريية  .ان الكاتب
يعر� ��ض يف هذه احلكاية  ،حال ��ة الفعل التدمريي
« �إدخ ��ال ال�سيخ « وحالة رده االنعكا�سية «قهقهات
ال�شراب ��ي « بع ��د ان ق ��ام بتبدي ��ل هات�ي�ن احلالتني
وتغي�ي�ر مواقعه ��ا ب�ش ��كل معاك�س مل ��ا يف احلكاية
الأوىل الت ��ي وقع اثر الفع ��ل فيها على اهل الدومة
خل�ص ��وم لغازيه ��م  .ام ��ا يف احلكاي ��ة الثالثة فانه
يعر�ض احلالت�ي�ن معا  ،من خالل �شخ�صية واحدة
ه ��ي �شخ�صي ��ة « م�س ��رور « �صالب دوم ��ة اجلندل
الذي ا�سقط اثر الفع ��ل  ،ال�شنق  ،على املحكومني
م ��ن اهل الدومة ب�سهول ��ة ومهارة  ،وهو ميازحهم
ويالطفهم مو�صيا �إياه ��م �أن ي�سلموا له على الذي
�أرجحه ��م  ،م ��ن قبل  ،به ��ذا احلبل  ،كحال ��ة �أوىل ;
ث ��م وقوع اث ��ر الفعل نف�س ��ه عليه « عل ��ى م�سرور «
عندما حت ��ول اىل حمك ��وم بالإعدام كحال ��ة ثانية
 .لق ��د رف� ��س الأر� ��ض وق ��اوم وح ��رن ومل ي�ستطع
خليفت ��ه يف مهنة ال�شنق « م�أم ��ون « �أن يقوده اىل
حب ��ل امل�شنق ��ة اال مب�شقة بالغة  .وعندم ��ا �أوقفوه
حت ��ت االن�شوط ��ة جمدت عين ��اه املتطلعت ��ان اليها
و�سكن ج�سم ��ه و�شرع �سرواله بالتبلل ثم خر على
الأر� ��ض ( انحن ��وا عليه  ،حاول ��وا �إنها�ضه  ..فما
ا�ستطاعوا  ..ج�س م�أمون نب�ضه وخاطبه قائال :

ال�صرح يف ذهن املتلقي كمعامل عمرانية وطرز بنائية ،
ب ��ل ليملئ الذهن بت�أثرياته الدرامية عن �أحداث ج�سام
كانت جوانب ال�صرح و�أركان ��ه و�أروقته ت�شكل خلفية
متجان�س ��ة معها  .ناهيك عن قاعات ��ه الكثرية مثل قاعة
العر� ��ش وقاعة انتظار الوفود وقاعة اخلا�صة وقاعات
�أخ ��رى  ،فلكل قاعة من تلك القاعات خ�صو�صية  ،ولكل
ب ��رج من �أب ��راج ال�ص ��رح الدائرية او الن�ص ��ف دائرية
حادث ��ة  ،ولكل �شرف ��ة من �شرفه العالي ��ة حكاية  ،ولكل
قب ��و من �أقبيته الكثرية �سره الدفني  .فالأبراج الأربعة
الن�ص ��ف دائرية والأب ��راج الع�ش ��رة امل�ستديرة �شيدت
لأغرا� ��ض تزييني ��ة يف ظاهرها ودفاعي ��ة يف باطنها .
وهك ��ذا هو حال ال�ص ��رح ب�شكل عام فه ��و جميل مبالغ
يف جمال ��ه ظاهري ��ا ومثري خلوف ورهب ��ة الناظر اليه
والداخل اليه باطنيا.
قمع المطبق:

يف ه ��ذا الف�ص ��ل اجليمي يتناول الكات ��ب .على ل�سان
�صداح الدومة حال ��ة �أخرى� ،أو �شكال من ا�شكال القمع
والتعذي ��ب والرتهي ��ب خ ��ارج املطب ��ق يتماث ��ل قلي�ل�ا
او كث�ي�را م ��ع �شكل قمعي �آخ ��ر داخل املطب ��ق ف�صداح
الدوم ��ة ومطربها الغري ��د كان �صوته ينطلق حرا عذبا
يداع ��ب �أوتار قلوب الدومي�ي�ن فيهيمون طربا ب�صوته
ون�شوة ب�أنغامه  .فهو �سلوة الدومة ومتنف�سها الوحيد
 .وبع ��د ان خنق هذا ال�صوت داخ ��ل ال�شرفة ال�شرابية
(واجه ��ة القمع) مل يعد كما كان حت ��ى ان ن�ساء الق�صر
�أمط ��ن اللث ��ام عام ��دات عندما مررن من حت ��ت ال�شرفة
ال�شرابي ��ة و�سماع ��ه يغني عل ��ى �أنغام ع ��وده اجلريح
 .فف ��ي �أم�سي ��ة م ��ن �أما�س ��ي الدوم ��ة هاجم ��ت ق ��وات
ال�شراب ��ي دار �صداحها ملقية القب�ض عليه وزاجة �إياه
يف املطب ��ق داخ ��ل غرفة مكتظة برج ��ال هم من ا�شرف
رجاالت الدومة و�أكرثهم �إخال�صا ومت�سكن بها وعمال
يف �سبي ��ل �سعادته ��ا ودوام عزها وثب ��ات جمدها .لقد
التق ��ى �ص ��داح الدوم ��ة باملازوكي�ي�ن و�سم ��ع �صرخات
الأمل تنطل ��ق حادة جراء �شييه ��م باملاء احلار .و�أنينهم
الطوي ��ل وه ��م ي�ساط ��ون بق�س ��وة و�شرا�س ��ة ف�شع ��ر
باخل ��وف يخرتقه ويتوغل اىل �أعماقه من كل م�سامات
جلده  .خوف بال حدود.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر  ،هن ��ا  ،ان �ص ��داح الدومة هو
ال ��ذي قام برواية حكايته مبا�ش ��رة مما جعل امل�سارات
احلكائية تتوزع بني ال ��راوي الأول « اجلد « والراوي
الثاين « احلفيد « و�صداح دومة اجلندل.
ـ �سل ��م يل على الذين ارحجتهم يف هذا املكان � ،س�أر�سل
لك �سالمي مع من يلحقونك.) ...
ان خ ��وف (م�س ��رور) وانهي ��اره �أم ��ام رهب ��ة امل ��وت
 ،بع ��د �آن كان ميار� ��س تل ��ك الرهب ��ة عل ��ى الآخري ��ن .
وت�شبثه باحلياة يك�شفان ع ��ن وجهي العملة القا�سيني
وي�ساويان  ،من حيث ال�شعور الإن�ساين امل�ستفز  ،بني
ال�ص�ل�اب وامل�صلوب فالكل هنا يت�ساوى مع الكل �أمام
ق�س ��وة املوت امل�صنع ��ة ب�شريا  .والكات ��ب يخفي وراء
هذه الرهبة هدفا تطهرييا « كثار�سي�س “.
يف راب ��ع حكايات املدخ ��ل ي�أخذ املوت �ش ��كال جماعيا
ال يقل كابو�سي ��ة عن احلكايات ال�سابق ��ة ،وفيها يجهز
ال�شراب ��ي الأخ�ي�ر جي�ش ��ه للقي ��ام بحمل ��ة �ضخمة على
�أق ��وام مفكك ��ة فيعب�أ كل ما ميلك م ��ن �سفن بكل ما ميلك
من عدة وعدد .غ�ي�ر �أن الأقوام املفككة احتدت بع�ضها
مع بع�ض وجابهت عدوها امل�شرتك و�أوقعت به هزمية
م ��ا بعده ��ا هزمي ��ة �إذ قطع ��وا ر�ؤو� ��س جن ��د ال�شرابي
و�أعادوه ��ا بال�سف ��ن نف�سها اىل دوم ��ة اجلندل .وما ان
و�صل ��ت الدوم ��ة حت ��ى �ش ��اع خربه ��ا وراح كل واحد
يبح ��ث عن ر�أ�س ابن له او قريب .ردعتهم ال�شرطة ومل
تفلح فتم ��ادت يف رمي الر�ؤو� ��س املقطوعة اىل النهر.
اذ ذاك هت ��ف �شيخ يف الن�ساء والأطف ��ال وال�شيوخ ان
يدعوا الر�ؤو�س ويهبوا اىل ال�شرابي الأخري ليقطعوا
ر�أ�س ��ه .وقد متكن ثابت الأزرق م ��ن �إلقاء القب�ض عليه
و�ش ��ده اىل عم ��ود يف �ساح ��ة املدينة طالبا م ��ن النا�س
ان يتقدم ��وا من ��ه ليب�ص ��ق كل واحد منه ��م على وجهه
ولي�ضرب ��ه بنعاله كي ينتزع م ��ن نفو�سهم الرهبة التي
زرعها ا�سم هذا الظامل الظلوم ال�شرابي الأخري.
يف نهاي ��ة املدخ ��ل او قب ��ل ذل ��ك بقلي ��ل يتح ��ول �س ��رد
الأح ��داث م ��ن ال ��راوي الأول ،ال�س ��ارد ،اىل ال ��راوي
الث ��اين الناق ��ل للأح ��داث � .أي انهما تب ��ادال مواقعهما

ث ��م اختف ��ى ال�س ��ارد الأول ليح ��ل حمله الناق ��ل الثاين
وليتح ��ول الثاين ،بعدها ،م ��ن النقل اىل ال�سرد ثم اىل
امل�ساهمة الفعلي ��ة يف �أحداث احلكاية .التي جعلها يف
�أربعة �أبواب:
قمع المازوكيين:

واملازوكيون،هن ��ا ،جمموعة متجان�سة طبقيا وفكريا
،ات�صف ��وا مبقدرته ��م الفائق ��ة عل ��ى حتم ��ل �صن ��وف
التعذيب و�صمودهم �ض ��د كل ا�شكال الإبادة اجلماعية
 ،وه ��ذا يف�سر لنا وجود حكايات عديدة لهم تنتهي كلها
بالفواجع الرهيبة و الدمار و القتل والإبادة اجلماعية
 .و�إمعان ��ا يف الإيه ��ام بواقعية ه ��ذه احلكايات جعلها
م�سندة بالوثائق املهم ��ة واملراجع وامل�صادر ككتاب «
رحلة اىل ال�ش ��رق « للرحالة الفرن�سي ترنيفيه واملفوه
الكندي يف كتابه « بلوغ املرام يف الك�شف عن م�صارع
الأنام « ف�ضال عن �إ�سنادها ب�أقوال الراويني.
املازوكي ��ون عموم ��ا �أنا� ��س م�سامل ��ون يروم ��ون
اىل حتقي ��ق اف�ض ��ل و�ض ��ع �إن�س ��اين لدوم ��ة اجلن ��دل
وحري�ص ��ون عل ��ى �أن ال يت�سبب ��وا يف �إي ��ذاء �أح ��د مبا
يف ذل ��ك رجاالت ال�سلط ��ة الذين بالغ ��وا يف ت�شريدهم
و�إذالله ��م واالقت�صا� ��ص منهم  ،على ال ��دوام  ،وتلويث
�سمعتهم واتهامهم بالكفر والزندقة والتمرد والت�آمر..
الخ.
خلفيات الصروح القمعية:

�إذا قي�ض لنا �إعادة قراءة ال�صفحات الأول لهذا الف�صل
البائ ��ي ف�أننا جن ��د �أن الكات ��ب �أعطى لن ��ا و�صفا دقيقا
للمكان  ،وهو هنا �صرح ال�شرابية  ،بطريقة توهمنا ان
الراوي احلفيد امنا ينقل لنا ما ي�شاهده مبعية الراوي
اجلد م�شاهدة حية ومبا�شرة ال لتثبيت تفا�صيل �صورة

القمع الكيساني:

بعد تثبيت اب�شع �صور القمع الكي�ساين يقوم الراوي
احلفيد يف �آخ ��ر احلكاية بالتج ��وال يف �شوارع دومة
اجلن ��دل م�ش ��اركا يف وقائعه ��ا ك�شخ�صي ��ة م ��ن داخ ��ل
احل ��دث ال من خارج ��ه  .يتع ��رف على مقاه ��ي الدومة
و�شوارعه ��ا ودور عدالته ��ا ..ال ��خ ..ويج ��د كل �ش ��ئ
متام ��ا كما و�صفه الراوي اجل ��د با�ستثناء �أهل الدومة
الذين �ص ��اروا يزعمون ان املدينة مدينتهم وان ا�سمها
الكي�ساني ��ة وال وج ��ود للدوم ��ة اال ك�أط�ل�ال مندر�س ��ة
فيت�أجج ال�ص ��راع حول حقيقة ه ��ذه املدينة بينه وبني
�أه ��ل الكي�سانية  .ويج ��د الكي�ساني ��ون يف هذا الرجل
عن ��ادا �شديدا و�إ�صرارا على ان ه ��ذه املدينة ما هي اال
دومة اجلندل فينهالون عليه �ضربا وركال ويقذفون به
اىل ال�سج ��ن ليواجه تعذيبا دوريا ح ��د الإغماء  .ويف
�ساع ��ات �صح ��وه من الع ��ذاب كان يح ��دث امل�سجونني
�سائ�ل�ا �إياه ��م  :مل ��اذا يخاف ��ون!؟ �أهناك �أ�س ��و�أ مما هم
في ��ه!؟ فيقول ��ون والأمل يعت�ص ��ر قلوبه ��م نع ��م ..هناك
�آالت التعذي ��ب  .ثالثون �آلة تعذيب متخ�ص�صة  ،بطرق
خمتلفة يف تقطيع ومعاجلة اجل�سم الب�شري ،ومن تلك
الآالت العجيب ��ة الرهيبة املرثم ��ة واملع�صرة واملكب�سة
واملب�سمل ��ة واملق�ش ��رة واملحرق ��ة واملذبح ��ة وامل�سلخة
واملطم ��رة  ..الخ  ..ومن ح�سن حظ ال ��راوي انه لي�س
م ��ن �آهل الكي�سانية ف ��وايل املدينة ال يري ��د م�شاكل مع
الغرب ��اء لذا �أخذوه بقوة والقوا ب ��ه من حيث �أتى .ان
م�ساهمة ال ��راوي يف �أحداث احلكاي ��ة  ،بهذه الطريقة
� ،سه ��ل املهم ��ة �أم ��ام الكاتب لرب ��ط احلا�ض ��ر باملا�ضي
واال�ست ��دالل ،م ��ن خ�ل�ال ه ��ذا الرب ��ط ،عل ��ى ان القمع
مور�س  ،ب�أ�ساليب خمتلفة على مر الع�صور وان دومة
اجلندل  ،بعد ذلك املخا�ض الع�سري  ،جتلت يف الأذهان
حلما يجنح الكل اىل حتقيقه ولو بعد حني.
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المسكوت عنه في التأريخ ..جهاد مجيد في «أزمنة الدم»
ناجح المعموري
رواي ��ة تهيكلت عل ��ى تاريخ مفرت�ض  ،كع ��ادة جهاد جميد
 ،يق�ت�رح مرحل ��ة تاريخية ويح ��دد الكث�ي�رون عنا�صرها
ال�ضرورية حتى توحي بكونها حقيقية تاريخية  ،مكونة
م ��ن جمموعة وقائع واحداث مرتبط ��ة باململكة  .مع ر�سم
دقي ��ق ملا حتتاجه املرحلة من مكم�ل�ات جوهرية لها عالقة
مبا�شرة باماك ��ن مقد�سة مثل املعبد وبيت الكهنة  ،ومكان
املل ��ك وزوجاته  ،وغرفته اخلا�ص ��ة  .هكذا هو يف روايته
اجلدي ��دة �أزمن ��ة الدم الت ��ي �أع ��اد تر�سيم �أزمن ��ة حا�ضرة
بتخي�ل�ات املا�ض ��ي وتواريخ ��ه  .ويب ��دو يل هن ��ا القا�ص
جه ��اد جميد �أكرث �أث ��ارة للده�شة والغراب ��ة وقوة خمياله
يف التق ��اط زاوية �س ��رده لهذه الرواية  .لق ��د غادرت �آلية
دومة اجلندل التي كان فيه ��ا م�ستعيد ًا املا�ضي ومروياته
من بط ��ون الكتب �أو م�ستمتع ًا لبع� ��ض وقائعه من رواة .
هن ��ا ذهب ابعد من ذلك  ،و�أعمق  ،و�أ�ضفى على �شخ�صيته
الرواي ��ة م�شاركة وح�ضور ًا  ،و�ألغى كلي� � ًا الزمن الفا�صل
بني حلظة التعاي� ��ش املتخيل وزمن اال�ستعادة لزمن امللك
�آدب ��ون نا�شيب ��ال .واملث�ي�ر هو البع ��د الزمني ال ��ذي منح
ال�س ��رد �أ�سطوري ��ة وغرائبية مل تكن جدي ��دة على جتربة
القا� ��ص جه ��اد جمي ��د  ،ب ��ل ه ��ي متث ��ل امت ��داد ًا وا�ضح ًا
لروايت ��ه املهم ��ة « دوم ��ة اجلن ��دل وتكم ��ن الأ�سطوري ��ة
والغرائبية يف هذه الرواية يف حماور عديدة منها وعلى
�سبي ��ل املثال العقائد الدينية والإلية التي يتم فيها اختيار
قرابين ��ه م ��ن الفتيات اجلمي�ل�ات  ،وكذل ��ك طقو�س زواج
املل ��ك  ،واالحتف ��االت  ،ودور املعب ��د يف تو�صيف التقاليد
وال�شعائر الديني ��ة التي جتري يف اململكة  ،ولعل �أكرث ما
يثري يف �أ�سطوريات رواية « �أزمنة الدم « هو عيد الإيكال
الذي تب ��د�أ احتفاالته باليوم الراب ��ع ع�شر من ايكال وهو
العي ��د الوطني الكبري اخلا�ص ميي ��ز وبوناميا  .وا�شتغل
القا�ص جهاد جميد برباعة على ما هو بحاجة �إليه  ،حتى
مينح روايته تغريب ًا و�أ�سطورة ويجعل التاريخ بني يديه
وتطرف �أكرث يف ذلك عندما قال :
« ـ دل ��ت احلفري ��ات على وجود ثالث ��ة �أو �أربعة �شواطيء
جيولوجية النهار ميزوبوتاميا مل ي�سمعوين «
ـ ح ��دد االثاري ��ون �ساحل اخللي ��ج باخلط امل ��ار بني هيت
و�سام ��راء وبل ��د «قبل ن�ص ��ف ملي ��ون �سنة ( م ��رة �أخرى
�أي ع�ي�ن ر�أت ذل ��ك ) � /ص //12يدخ ��ل ال�صوت احلا�ضر
بق ��وة منطق ��ه وعقله ليعل ��ن �شكوكا حول م ��ا مت التعارف
عليه وهي لي�ست �أكرث م ��ن ا�ستعادة ملوروثات ومرويات
�شعبية تثري �أ�سئلة حول التاريخ العميق .
ال ��راوي اثاري له خ�ب�رة ومعرفة بالتفا�صي ��ل التاريخية
الت ��ي جعلها منف ��ذ ًا ملهارته يف توظيفه ��ا خ�صي�ص ًا الزمنة
ال ��دم املعا�ص ��رة  ،التي مل تكن غريب ��ة �أو مفاج�أة  ،بل هي
امت ��داد لتاريخ من الدم وموروث ًا ملا كان متداو ًال قبل زمن
عمي ��ق  ،وك�أن جه ��اد ذاهب اىل ما يريده حت ��ى يقوله من
�أن ميزويزتامي ��ا حمكومة بالدم وح�ضور مدافن ال�صبايا
امل�ستمرة ك�ضحايا و�سط مطامري « ادبون نا�شيبال « التي
�أع ��اد ق�صه ��ا « اي�سول « وات�سع يف ك�ش ��ف املفا�سد و�أي�ضا
الإ�صالح.
وي ��زداد جهاد جميد ولع ًا يف عالقته م ��ع التاريخ املتخيل
ال ��ذي ب ��رع متام� � ًا يف توف�ي�ر �سردي ��ات خا�ص ��ة ب�إحداث
ووقائ ��ع متنح ��ه �صفة اقرب اىل احلقيق ��ة  ،حتى ت�ستولد
طاق ��ة وقوة ل�شح ��ن ال�س ��رد مب�ستلزمات بنائي ��ة  ،جتعله

جمموع ��ة من احلقائق التي ح�صلت مبرحلة ما من تاريخ
عميق  .ا�ستعادة جه ��اد جميد وابتكر له مكمالت التخييل
من �أ�سماء كهنة وكتبة يف مقدمتهم « زكتون اليمار «.
غي ��ب الكهن ��ة كث�ي� ً
را م ��ن وقائع ال ��دم  ،لكن الذاك ��رة حية
ومتحرك ��ة ت ��رث با�ستم ��رار مروي ��ات املاقب ��ل وه ��ذا هو
احلي ��وي بالإلية ال�شفاهي ��ة التي ال تتعط ��ل وال تتوقف ،
ب ��ل تظل متحركة جي ًال بعد جي ��ل « ـ �أعرفت م�صري ادبون
نا�شيب ��ال ي ��ا اي�س ��ول « �صدقن ��ي ال يهمن ��ي م�ص�ي�ره  ،بل
م�ص�ي�ر ميزوبوتامي ��ا ينقطع ه�سي�س املط ��ر � ،أتطلع عرب
النافذة متعلق ًا بالغي ��م كان يتبدد ويتحرك �سريع ًا ما�سح ًا
�صفحة بدر يتوهج �شيئ ًا ف�شيئ ًا  ،هي الليلة الرابعة ع�شرة
م ��ن �إيكال  ،عي ��د ميزوبوتامي ��ا مل ان�س دعوت ��ه حل�ضور
احتفاالتهم بهذه املنا�سبة الكبرية .
ـ اعرف عنها الكثري الكثري
ـ ما عليك مما تعرف وتعال لتعرف ما ال تعرف .
ـ �آثمة ما ال اعرف بعد كل الذي ر�أيت و�سمعت وقر�أت ؟
ـ م ��ا تعرفه هو م ��ا �أرادك �أن تعرفه « ادبون نا�شيبال « عرب
كتبت ��ه ويف مقدمته ��م زكن ��ون اليم ��ار « �أمام ��ا ال تعرف ،
فل ��م يدون ��ه زكتون ب ��ل مل يفه به  ،واتل ��ف كل ما ميكن �أن
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ت�ضمن ��ت �سرديات ال ��راوي � ،صوت التاري ��خ واحل�ضارة
وم ��ا هو �ضرورة بنائية الراوي ��ة التي ا�شتغل عليها جهاد
جميد  ،ال ��ذي �أ�ضفى ما هو و�سيلة �أقناع للمتلقي  ،من �أن
القا� ��ص توفر على �أر�شيف خا�ص بالذي ا�شتغل عليه  ،لذا
ذوب جه ��اد جميد غي ��اب ال�صلة بني املا�ض ��ي واحلا�ضر ،
وجعل من املا�ضي موجود ًا يف تفا�صيل ال�سرد وتخيالت
الراوي  .ووظف جهاد بع�ض امل�سميات امل�ألوفة لنا جميع ًا
واملعروف ��ة يف تاري ��خ احل�ض ��ارة  ،مث ��ل املعب ��د  ،الزواج
املقد�س الكهنة  /الكتب ��ة  /امل�سلة اخلا�صة بـ « من�شتو�سو
« انه ��ا م�سلة الراوي املتخيل لها والتي توميء مل�سلة نرام
ـ �س�ي�ن املعروف ��ة  .هذا اح ��د ابتكارات جه ��اد جميد عندما
يذه ��ب نحو التاريخ ويجعله �أط ��ار ًا وب�ؤرة بنائية  ،وهو
ـ جه ��اد ـ ال ��ذي يعي ��د احلا�ضر ويزج به  ،ميتح ��ن مهاراته
للتموية على املتلقي .
وله ��ذه ال�سم ��ة ح�ض ��ور يف ال�س ��رد وبتك ��رره امل�ستم ��ر ،
ين�شغ ��ل املتلقي بالتداخل والتفارق بني الوقائع والأزمنة
البعيدة ج ��د ًا واملعا�صرة  ،واحلا�ضرة بالذاكرة انه قا�ص

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

مول ��ع بالإيهامي ��ة مثلم ��ا �صرح بذل ��ك قبل ف�ت�رة طويلة .
ولدي ��ه خربة بالإيهام  ،حيث جعل من هذه الرواية �أزمنة
 /وحق ��ب اندث ��رت  ،ا�ستعادها و�أعطاها حي ��اة من خالل
ا�ستع ��ادة الطقو�س الت ��ي كانت وامل�سرح ��ة الدينية مثلما
يف عيد �إيكال الذي ال وجود له �أ�صال يف التاريخ القدمي.
ي�ستم ��ر جه ��اد جمي ��د بلعبية �سردي ��ة تربك الق ��ارئ الذي
�سيعتقد م ��ن ح�ضور تاريخي يف ال�سرد مع وجود �صوت
احلا�ض ��ر املمثل ل ��ه بالراوي الذي يعم ��ل اثاريا يف موقع
مفرت� ��ض ويوف ��ر القا� ��ص م ��ا يدع ��م لعبيت ��ه وايهاميت ��ه
بالتحفظات التي يتخيلها احلوار بني الراوي وبني عداي
اخللي ��ف  .ومن ال�سردي ��ات التي جعلت املا�ض ��ي حا�ضر ًا
موج ��ود ًا وقائم� � ًا « مل مل يدخ ��ل لن�ش ��رب ال�ش ��اي مع� � ًا ثم
نب ��د�أ رحلتنا اليومي ��ة يف ابهاء ق�صر « ادب ��ون نا�شيبال «
وقاعاته اخلا�صة والعامة  ،وغرفة ال�سرية  ،ثم ن�شرب من
خمر معبده العتيق � /ص//20
التداخ ��ل بني الأزمنة وت�شابك وقائ ��ع التاريخ و�سردياته
املتخيل ��ة  ،فمثلما مع ��روف �أن التاريخ متخيالت خا�ضعة
للت�أوي ��ل كالأدب كم ��ا ق ��ال هاي ��دن وايت  .ه ��ذا ولع جهاد
املهيم ��ن على .ف�ض ��اء التنوعات املروية وق ��د حقق مهارة
عالي ��ة يف لعبت ��ه االيهامية وي�ض ��ع القارئ �أم ��ا ما يخلقه
التداخ ��ل من ارتباكات موئقة واهت ��م �أي�ضا ب�سرد خا�ضع
للبيني ��ة املكون ��ة م ��ن املا�ض ��ي واحلا�ضر ودائم� � ًا ما تثري
ت�س ��ا�ؤالت القارئ « حني فتح ��ت باب غرفتي لطمني هواء
ب ��ارد ( الجته �صوب املعب ��د  ،جهة �سري اي�س ��ول «الأر�ض
موحل ��ة  ،قب ��ل قليل كانت ياب�س ��ة  ،و�ساخنة بفع ��ل �أ�شعة
ال�شم�ش احلامية  ،خلع الزوار جاكيتاتهم وبلوزاتهم قبل
انت�ص ��اف النهار «ها ه ��ي �أوىل �سالمل املعب ��د  ،وها �أنا ذا
وجه� � ًا لوجه مع �أي�سول  ،كان مقطب� � ًا ثم عاجلني ب�صوت
عاتب � :أن�سيت الرابع ع�شر من ايكال ؟
ـ ال مل ان�سه «مل ان�سه مطلق ًا
ـ جئتك مرتني  ،فالفيتك تغط يف النوم
ـ �أخذتني غفوة «وها �أنا �أمامك � /ص//22
مالحظة اللحظ ��ة  /الآن يف هذا ال�سرد املتداخل وا�ضحة
دائم� � ًا م ��ا يلج� ��أ اليه ��ا جه ��اد جمي ��د بتوظيف ��ه للتاري ��خ
باعتب ��اره �سرد ًا حتى يعطيه ح�ض ��ور ًا وامتداد ًا باعتباره
موروث ًا ثقافي ًا  ،كذلك يوهم املتلقي ب�أن وقعائعه معا�صرة
وقريب ��ة جد ًا  .ويف لعبت ��ه مع التاريخ  ،يتجاور معه فع ًال
ويطل ��ع عليه عرب م�صادره من اجل زيادة الإيهام وتفعيل
خا�صيته اللعبية عندما يكتب ونعرف ب�أنه ا�ستعان كثري ًا
م ��ن امل�صادر عندما كت ��ب روايته املهم ��ة « دومة اجلندل «
حت ��ى ذه ��ب اىل �أكرث من ذل ��ك وا�ستع ��ان باخلطط ور�سم
اخلريط ��ة ووظفها عالم ��ة �سيميائية ع ��ززت طاقة ال�سرد
يف حتدي ��د الوقائ ��ع واخلط ��ط  .ويف روايت ��ه « �أزمن ��ة
ال ��دم « ا�ستثمر يف هذه الرواي ��ة �أكرث من م�صدر � /أ�شعار
رافدبين ��ة و�سج�ل�ات ميزوبوتامي ��ة القدمي ��ة ج .1وهذه
الإ�ش ��ارات ال�صريحة ق�صدية  ،ا�ستدعته ��ا حاجات البناء
الفن ��ي من اج ��ل تكري� ��س اال�ستثم ��ار التاريخي وحتويل
وقائعه � ،أو ما يحتاجه القا�ص اىل �سرديات  ،تداخلت مع
اللحظة احلا�ض ��رة ويف �أحيان عديدة دفع بالآن احلا�ضر
نح ��و متون التاريخ و�أنتج مروي ��ات ووقائع يقرتب منها
بق ��در حاجت ��ه �إليه ��ا  ،م ��ن اج ��ل �أن يوه ��م وي�شو�ش على
املتلقي ويزداد لعبية .
لكن ��ا ال ن�ستطيع جتاهل ح�ض ��ور متثيالت الهم �شخو�ص
النظ ��ام ال�ساب ��ق وهذا ما �سنعمل عل ��ى فح�صه يف درا�سة
اخرى .

