
المح راهـب تـــلك انـه لم يــــزل يـــحــــتـــفـظ 
سـمى (ذي الفـضـيلـت ) وانه في القـصـة ا
حــسه ومـبـدئــة يـشــابه الـهـاجـس الـصـوفي
ـتـلك األسـيـاد في مـيـثـولـوجـيا الـذي كـان 
الـشــعــائــر الــديــنـيــة احملــكــيــة في الــتـراث
ـــغـــربي  ومن ان هـــذا الــظل الـــشـــفــاهي ا
ـتـخــفي عـلى شـكل سـيــد وقـور وبـعـمـامـة ا
سيـأتي ذات يوم لـيكـون مخلـصنـا جمـيعا 
ـــا جــعـل هــذا وأشـــار ان احـــمـــد خـــلف ر
ـسـمى ( ذي الـفـضـيلـتـ ) قـريـنـا لـظـهور ا
وان القصة هي تماما البحث هدي  األمام ا
عن بديل اخر بعد فشل االنتـفاضة الشعبية
ـاذا جـنح في بـدايـة الـتـسـعـيـنـات. ال ادري 
قار قـصة احمـد خلف لـهذا التـصور  عدا
اني اتفق معه تمامـا ان الروح اخلفية التي
سكنت هاجس القصة كانت تمثل بطلها من
ـا خالل تـفـكـيـر احـمـد خـلف الـيـسـاري ور
اسـتـخـدم هـذا الـرمـز ليـخـفي رؤيـته الـى ما
وكـان عـليَّ ان أُفهمَ جُالس الت اليـه األمور 
تلك األمـسيـة ان هذه اجملـموعـة القـصصـية
التي جمعـت حشدا من كتـاب العراق والتي
صدرت في الـقاهـرة في اغلب قـصصـها كان
هناك من يرتدي القـناع ويقول اخملفي الذي
بل ان ـهـاجمـة الـوضع فـقط  يـسـكـنه لـيس 
ا تركته الطائرات األمريكية على الغضب 
الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة من دمـار بـدى مـؤشرا ان
الـقـصص اخـتـلـفت في غـايـاتـهـا لـكن احـمد
خـلف جـنح الى شـيء من الـعـمـيق الـروحي
والـبــسه شـكال تـاريــخـيـا وصــوفـيـا وكـانت
طــقـوسه غـامــضـة ولـكـنــهـا حـادة وعــمـيـقـة
وتوريتها التزمت باشتغال قصصي متمك .
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 جــلـس اجلـمــيـع امــامي لــيــســتـمــعــوا الى
رؤيـاي عن صـاحب الـقـصـة الـتي وصـلـتـهم
وقـد قـراها الـنـخـبة في ذات يـوم تـسعـيـني 
لـكن واحــد فـقط يــتـذكــرهـا االن وهـو ــا  ر
اكــثـر اجلـالــسـ سـعــادة لـيـســمع مـني مـا
احتدث فيه عن خـصوصيـة السرد عـند هذا
الروائي الـعصـامي الـذي يظن االخـر انه قد
يــنــهــار كــمــا جــلــجــامش النــزعــجــاجه من
متغيـرات عصر كانت فـيه قصصه ورواياته
لـكــنه لم يـنل ـشــهــد  بــعض خـصــوصـيــة ا
كـثيـرا من احلـظـوظ لـيكـون مـعـروفا عـنـدما
اخـبـرتــهم لـو احـمـد خـلـف روائـيـا مـصـريـا
ــتــلك ذات اخلـصــوصــيـة والــغــرابـة في و
كتـابة الـنص الروائي الصـبح مشـهورا مثل
جـمــال الـغــيـطــاني. واضـفت لــهم انه لـيس
ولـكني أرى مجـهـوال عنـدنـا او عنـد الـعرب 
في جتــربـته الــعـمـيــقـة في الــسـرد الـروائي
ــنـجـز في والــقـصـصـي من بـعض حــداثـة ا
تـنـوع اشتـغـاله من الـظـاهـرة السـتـيـنـية ثم
ـة حيث الى السـبـيعـينـية وحـتى زمن الـعو
تـتعـامل روايـات احمـد اخلـلف اجلـديدة مع
سك تـغيـرات بـشكـلهـا االجتـماعي كـمن  ا
مـنـظـارا واسـطـرالبـا ويتـعـامل مـع اجملتـمع
بشخوصه ونفسيـاتهم وحتوالتهم الروحية
واالجـتمـاعـية والـعاطـفـية أيـضـا  وضربت
هـمة حـامل الهوى. وهي لهم مـثال روايته ا
رواية سايكولوجية تـماما وكأنها كتبت في
عـــيــادة فـــرويــد حــيـث رصــد احــمـــد خــلف
ــتـغـيـرات الــعـنـيــفـة في الـروح الــعـراقـيـة ا
وتأثير ما سـيحدث في التعـامل على خلفية
ـشوه الـذي انـتجـته احلـياة اإلرث القـلق وا
العراقـية قبل  2003لتنتح في  2005زمن
صـدور الــروايـة حــيـاة أخــرى سـتـؤدي الى
ستوى االجتماعي آسي عـلى ا الكثير من ا
في تـوازن الـعالقــة بـ االنـسـان ومـحـيـطـة
ا قصة الدكتور نادر صالح مع زوجته ور
وعاطفـتهـا اخلائنـة والقلـقة هي األقرب الى
ــتــغــيــر الــذي ســيــعم الــكــثــيــر من شــكل ا
الــــطـــبـــقــــات ذات الـــتــــوجه الــــلـــيــــبـــرالي
واالرسـتـقـراطي لـيس في اجملـتـمع الـعراقي
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فـي مـقــهى نــنــكــرســو في مــديـنــة طــنــجـة
ــقــهى صـورا ــغـربــيــة ـ يـضـع صـاحب ا ا
ـشـهـورين الـذين كـانـوا يـرتـادون لـرواده ا
كـان ومن شتـى األمكـنة  ومن يـجمـعهم ا
هو رجل واحـد من أهـالي طنـجة  احـترف
الـكــتـابـة الـروائـيـة بـعــمـر مـتـأخـر بـعـد ان
افـتـرض لنـفـسه إصـرارا اسـطـوريـا وتـعلم
الــقــراءة والــكــتــابـة فـي وقت مــتـآخــر  ثم
اصبـح معـلمـا  وأخـيرا نـال الشـهـرة كلـها
عندما فاجأ العالم بـإباحيته الصريحة في
روايـتـه اخلـبــز احلـافـي. أردت من صـاحب
ــقـهى ان يــؤشـر لي عــلى الـطــاولـة الـتي ا
يجـلس علـيها الـروائي محـمد شـكري وهو
يــأتي بــأصــدقــائه من أجل  شــرب الــشـاي
األخضر وتـدخ السـكائر الـفرنسـية التي
يــحــبـهــا هـو  بــيـنــمــا كـان عــبـد الــوهـاب
الــبــيـاتـي يـحـب سـيــكــارة الـروثــمــان امـا
الــروائي اآلخـر الــذي كـان يــأتي بـصــحـبـة
مـحمـد شـكـري فهـو الـعراقـي عبـد الـرحمن
مـجيـد الـربيـعي  وال يـتذكـر ان كـان يدخن
ـغـاربـة من أوال . اقـتــرح عـليَّ أصـدقـائـي ا
أبـنـاء طـنــجـة أن نـعـقـد نـدوة نـقـاشـيـة في
ـسـاء نـسـتـذكـر فـيـهـا الـوجـوه الـعـراقـيـة ا
كـان .. لـكن احدهم التي كـانت تـأتي هـذا ا
قــال: ان مــا تـفــعــله من أجل تــلك الــوجـوه
التي حتل ضيفـة على طنجة قـد كُتب عنها
كـثـيـرا. لــهـذا أراد ان نـحـول وجـهـتـنـا الى
فندق ريـترز حـيث كان يجـلس جان جـينيه
ـدفـون في مـديـنـة الـعـرائش الـقـريـبـة من ا
طنجة  وكذلك عـراب شكري األمريكي بول
بـاولـز . االثـنـان جـان جـيـنـيه وبـول بـاولـز
ــشــهــد الـــســتــيــني اصــبــحــا جــزءا مـن ا
والــسـبـيـعــيـني لـلــيل طـنـجـة ونــهـاراتـهـا
كـان بالـنـسبـة لهـمـا بهـجة سـرية وشـكل ا
غـريـبـة  لـهـذا اراد جـان جـيـنـيه لـقـبـره ان
يكـون قريبـا من رمال شـواطئ طنـجة فدفن
غـيـر بعـيـد عـنـها. انـا حـسـمت األمـر وقلت
أتــمــنـى ان جنــعــلـهــا حــديــثــا عـن الــسـرد
الـعـراقـي واني أثـتـاء رحـلــة  الـقـطـار بـ
كــازا بالنـكـا وطــنـجـة حــمـلت مـعـي كـتـابـا
روائيا للـروائي احمد خـلف والرواية التي
اشتريتهـا من مكتبة قـرب مقهى فرنسا في
الـدار البـيـضاء عـنـوانـها ( حـامل الـهوى )
دى . فـاجأني عز الدين والصادر عن دار ا
مهـاوش بأنه يـعـرف احمـد خلف جـيدا من
خالل القصص القصيرة التي قرأها له في
مـجــلـة األقالم وانه في ســنـوات احلـصـار
اضي على الـعراق في تسـعيـنيات الـقرن ا
اقتنى من مكتبة مـدبولي في القاهرة كتابا
قصصا جملموعة من القصاص العراقي
عـنـوانه ( حـ يــحـزن األطـفـال ..تـتـسـاقط
الـطائـرات ) وكـانت ألحـمـد خـلف قـصة في
هـذا الـكـتـاب . تـعـجبـت من ذاكـرة مـهاوش
الـعـجيـبـة وهـو يحـتـفظ بـقـصة وعـنـوانـها
لــقـاص عــراقي تــخـيــلت اني اجــلـبه لــلـيل
طــنـجــة الـثــقـافـي ألول مـرة في أمــاسـيــهـا
ـفـاجـأة األكـبر انـه ذكرني ان الـثـقافـيـة وا
ذات الــكــتـاب يــحــمل قــصـة لـي عـنــوانــهـا
(مـيثـولـوجيـا مـعاصـرة)  امـا قصـة احـمد
خـلف فـكان عـنـوانـهـا ( أوان غريب ) وراح
كمن يطوف فـي شوارع ذاكرته يتـحدث لنا
عن قـصة احـمد خـلف الـذي لم يـزل متـأثرا
بـأجوائـهـا  عـنـدها تـذكـرت مـا كان األديب
ـتـرجـم  احـمـد الـبـاقــري يـذكـرنـا به انه وا
عرف احـمد خـلف عام  69عن طريق قـصة
له أسـكـنت فـيه دهـشـتـهـا وكـتب عن احـمـد
خـلف وقصـته وكـأنه يـعرفـه تمـامـا. حتدث
عـن أوان الــــغــــريب وكـــــأنه قــــراهــــا امس
واحال تفسـير القصـة الى ما كان اجلميع
يـعـتقـده عـنـها يـوم كـتـابـها من انـهـا قـصة
ـقـاومـة وال تـرضى مـخـتـفـيـة خـلف قـنـاع ا
بالـذي حـدث تمـامـا  وقال مـهـاوش وقتـها

الـــــشـــــكل بـــــعـــــيــــدا عـن مـــــؤثــــرات
ديـسـتــوفـسـكي في قــراءة مـراهـقـتـنـا
ــا تـعــرض احـمـد االولى ومــثـلــنـا ر
خــــلف لـــــهــــزة مـن عــــوالـم الــــروائي
الـــروسـي  إال اني اراه وقـــد امــــتـــلك
هكذا تخصص في بناء الرواية بشكل
ذكي ومـــتــقـن ومــؤثـــر آت من قــراءات
الحتـصى لـثـقـافـات شـاعت كـتـبـهـا في
اضي . ومنذ بدايات ستينيات القرن ا
ثــورتـهـا ونــبـؤاتـهــا كـانت مـجــمـوعـته
ـهمـة ( نـزهـة في شوارع الـقصـصـيـة ا
مهـجورة  ( 1974وفي هذه اجملـمـوعة
التي بشرت لها قـصته الشهيرة (خوذة
للـرجل نـصف مـيت ) والتي نـشـرها في
االداب الــبـيــروتــيــة عـام  1969والـتي
كــانت الـدافـع الكـمــال اول احالم احــمـد
الـــقــصــصــيــة في الـــتــأني في خــيــارات

حكايات مجموعته القصصية االولى .
w²K¾Ý« dÞ«uš

 وسـأتــذكـر مع احـمــد خـواطـر اســئـلـتي
حـول هـذه الـقـصـة عـنـدمـا كـنت انـا وهو
مـحـسن اخلـفـاجي وعـبـد الـسـتـار نـاصـر
ومـحـمـد خـضيـر ومـحـمـود عـبـد الـوهاب
وحــســ عـبــد الــلـطــيف وجــهــاد مـجــيـد

ومحمـود جنداري وزيـدان حمود  وقـد قررنا
ان تكـون لـنا لـيـلة ادبـية فـي غرفـة سويت في
فــنــدق نــيــنــوى اوبــري في نــدوة قــصــصــيـة
وأدبـية اقـامـها احتـاد ادبـاء نيـنـوى وجامـعة
وصـل عام . 1994وهـنـاك اثـرت مع احـمـد ا
خـلف هـواجس تـلك الـقـصـة واعـدتـها الـى ما
كـــان اهل اور وبــابل يـــعــتــقـــدوه ان الــكــاتب
عندما يضع نبؤته تصبح لوحا مقروءاً   اما
الـكـاهـن عـنـدمـا يـضع نـبــؤته فـتـكـون صـوتـا
مسـموعا قـابال للنـسيـان  وقتهـا توقف معي
ـدونـيـ احـمـد خـلف وقــال انـا من جـمـاعـة ا

النني ال اريد الكـهونية الـتي يلفهـا النسيان .
من هـذا الـهـاجس فـتـحت مـعه نـافـذة الـقـصـة
االولى خوذة لرجل نـصف ميت  وحدثته عن
حالـة الـفزع الـتي سـكنت صـبـانا حـ حتدث
وان هـذه عــنــهــا احــمــد الــبــاقــري الول مــرة 
اخلـوذة هي اسـقـاطـات ذلك االلم الـذي عـاشه
ـا عقب هو ور العـربي ونعيـشه نحن الـيوم 
قــائال : وسـنـعــيـشه في الــسـنـ الــقـادمـات .
لـيأتي صـوت عـبد الـسـتار نـاصـر وسنـعـيشه
الى االبـد. لقـد كـانت تـلك الـقصـة قـصـة حرب
ولكـنـها لم تـخضع الشـارة من واحـد يريـدها
ـا كتـبهـا فقط ا كي يجـعلـهـا مبـررا حلروبه 
ة ليظهر لنا سايكولوجية الهاجس في الهز
وفي العالقـة االنسـانيـة ب اجلـندي واسرته
ــوذجــا. تــفــاعـلت وكــانت زوجــة اجلــنـدي ا
حـكـاية احـمـد مع ذهن بـنـمط مـعـرفي وحسي
وذلك بسـبب ان تـشابـكات الـقصـة حدثت في
فجيعة حزيران حيث اخذت منا اراض بحجم
مـســاحـة دول اوربـيـة  ثم ان ذات الــفـجـيـعـة
تــــطــــورت امـــام مــــرآى الــــقــــاص فـي حـــرب
اسـتــنـزاف ثـانــيـة كـانت حتــدث بـ اجلـنـود
سلـحه للمال مصطفى العراقي والـفصائل ا
وال الـبـرزاني وهو مـا سـمي بـحـرب الـشـمال 
اعـــرف ان كــان احــمــد وقــتـــهــا كــان يــعي ان
حــزيــران لـم تــنـــته مع تـــراجــيـــديــا اخلــوذة
ا اسـتـمـرت مع هاجس ـدفـعي أ واجلـندي ا
نعوش تركت خـوذها في صمت ربـايا اجلبال
العـالية ونـزلت مضرجـة بالـدماء . وقتـها قال
احمد ان قصته كانت تنبأ العالم بأن االمر لن
يـكـون حـزيـرانـا فـقط. أقـول ألحـمـد االن وهـو
يــجـدد ذات الــهــاجس اخلـفي فـي اسـقــاطـات
قصـته االولى في الكـثير من روايـته حتى من
دون ان يعلم  أقول له ان الروائي ولد ليكون
هـكـذا مدونـا لـنـبـؤة لوح الـطـ ودمـوع خوذ
احلـروب. في روايــاته الـتـي اتت بـعـد 2003
يــكــشف لـنــا احــمـد خــلف تــفـاصــيل مــا كـان
ــشـنــقـة مــكــتـومــا بــسـبـب الـرقــيب وحــبل ا
ـطية استطـاع في حامل الـهوى ان يـتجاوز 
الــتـعــامل مع الـذات الــعـراقــيـة وحــررهـا الى
قـــراءات ابــعـــد  وإن انــحـــصــرت فـي بــعض
مــشــاهـدهــا عن طــبــقـة تــمــيل الـوســطــيـة او
الـبـروقـراطيـة لـكـنه ايـضـا كـان يذهـب الى ما
ـة واالبــديـة يــجـعـل تـفــاصـيل حــيــاته الـقــد
الــريــفــيـة الــتي صــنــعت روح اجــداده تــمـثل
جوهـا عمـيـقا في صـناعـة اخلفي من كل رؤى
ومع تــســارع اخلــطـى ســنــكــتــشف روايــاتـه 
الكثـير من تلك االيقـونات اخلفـية التي حاول
بها الروائي ان يثير مرة اخرى فكرة االنتباه
ـتــقن والــرصـ ط من الــروي ا الى هــكــذا 
والعميق ايـضا. ميتـا السرد عنـد احمد خلف
هي ميـتـا ــ حيـاته . عـالم البـيت اخلـفي الذي
ظل غامضـا في حدود ابـوته وحنانه الـفطري
ولـكــنه مع روايــاته عـكس عــصـر من الــدافئ 
ـســتــوى الـفــردي والـروحي ــعـانــاة عــلى ا ا
بـالـرغم من انه يـدين بـالـوالء الم اوالده النـهـا
شـاركـته تـلك السـنـوات اجملـنـونـة من الـقحط
والعوز دفعته ليحمل اقدام جلجامش ليبحث
حـتى لـو عن بـذرة واحـدة من ثـمـرة احلـيـاة 
ـتــنـبي وذهب لــيــفـتــرش الـكــتب في شــارع ا
شـترين ان الـكرامة .وليـثبت لـلمـتبـضعـ وا
ــكــنــهــا ان تــكـون رهــنــا بــأســطـورة مــلك ال
بل الروائـيون وموظـفي الراتب ( 3 سومـري 
دوالرات)  في نهاية الشهر يصنعونها ايضا.
يوم كنت احتدث عن احمد خلف في طنجة لم
تكن رواية تـسارع اخلطى قـد ظهرت لـلوجود
ـــا كــانت مــوجــودة لــكــني اشــعـــر انــهــا ر
كمسودة في دفاتره او على شاشة احلاسوب
. وهذه الـرواية تكـاد ان تكـون هي آناباز  كل
وانــابــاز هي الــرحــلـة روايــات احــمــد خـلف 
االسـطـوريــة الـتي قـام بـهـا الــقـائـد االغـريـقي
اكزيـنون وتـسـمى رحلـة العـشرة االف جـندي
حيث امر ان يكون سيـر رجاله في انسحابهم
بـطريـقـة معـاكـسه  من اجل كشـوفـات يعـتـقد

ـا في اجملـتـمـع الـعـربي عـمـومـا أيـضـا. وأ
ن يــســتــمــعــون اليَّ ان احــمــد خــلف قــلـت 
يــشـتـغل عــلى الـنص كــمـا يـشــتـعل اجلـراح
اهر على العلة اخلـلقية في اجلسد  هناك ا
تشوهات علـيه ان يراها ويؤشـر عليها ومن
ـا ثم يــعـاجلـهــا بـالـتــداخل اجلـراحي  ور
احــد خــلف يــفــعـل ذلك تــمــامــا  لـقــد جــعل
روايـــته عــبـــر شــخـــوص تــتــغـــيــر اداورهم
ومسمـياتهم وهم يخـضعونَ لـقدرية الوضع
الذي عـاشوه قبل   2003 وحتى عـنـدما لم
يـشـر الى الـتــواريخ إال ان احـمـد خـلف كـان
ـنـحـنا مـشـاهـد مـنـظورة وسـيـنـمـائـية عن
أنــاس يـــعـــيــشـــون فــيـــنـــا نــعـــيش مـــعــهم
ونصادقهم  ولم يكن بطل روايته ساديا في
بل كشـف أرواح وخبـايـا من يتـعـامل مـعهم 
انه في الــنــهـايــة حــمل اسم غــانـدي داعــيـة
السالم فقط ليظهر لنا ان احمد خلف يبحث
عن شــخـصـيــة مـصـلــحـة ولـيس شــخـصـيـة
تــدمـيــريــة حـتى مـع ذلك اإليـروتــيــكي الـذي
ـارسـات اجلـسـد نـعـيـشه فـي اخلـيـانـات و
ـعـلونـة والـعـاطـفـية كـبـوتـة وا والـغـربـات ا
التي حـاول بـها حـامل الهـوى ان يـخلق لـنا
توزانا في جعـل مانراه ليس بـالضرورة هو
مشهدنا احليـاتي ولكنه موجود ويُعاش في
امــكــنـة قــريــبـة مــنـا قــد نــراهـا او النــراهـا.
اخبرتهم ان الراوي في حامل الهوى لم يكن
بل كان هو مستـعارا من قـبل كاتب الروايـة 
شهـد العام الرواي نفـسه  وقد تعـامل من ا
حلـركـة اجملـتـمع لـرد فـعل قـوي سـكنـه وكان
من بـعض احالمه ان يكـون الـتـغيـيـر شامال
في الـبــنـيـة الـعـمـرانــيـة والـروحـيـة جملـتـمع
ضي عميقا مع مبضعه في بالده  وحتى 
تـرقـيع وتـرمـيم الظـاهـرة االجـتـمـاعـيـة التي
نـالت الـكثـيـر من الـويالت واحلـروب تـعامل
معـها سـايكـولوجـيا  واعـطيـتهم مـثال عزلة
اضي عن احمد خلف في تـسعينـات القرن ا
ـشهـد الثـقافي واالجـتماعـي العراقي كامل ا
ا ما تاله اضي  ور في تسعينـات القرن ا
الــروائـي هــو بـــعض لـــســـان تـــلك الـــرؤيــة
ـتناول السردي عيـرة منهجية العميقة في ا
يـتا سـرد التي يـحددهـا التـعامل اخلـيالي ا
ب احلكاية وصانعها الذي ظل احمد خلف
اميـنـا علـيه مـنذ روايـته األولى والى الـيوم:
(( كان الشخص اآلخـر قد طرق عليّ وحدتي
 الشخص الذي يحدثني . أسمعه وال أراه 
ويلح عـليّ  ويلح عـلى خاطـري ويثـقل عليّ
وحدتي ")) رواية حامل الهوى صفحة  .76
يكتب احـمد خلف روايته بـتأني  ويسـتفيد
كـثـيرا مـن مشـاهـداته وعـزلـته وثـقـافته  بل
اظن انه يـخبيء الـتـوثيـق الذي يـسـجله في
دفــاتــره الى حلــظــات تــخــتــمــر لــديه فــكـرة
لـهــذا تـأتي عــنـاويـنـه مع الـصـدى الــروايـة 
الــقـوي لــفـتــرة لـيــست قـصــيـرة من الــتـأني
والعزلة ومراقبة مـا يحدث بهدوء بعيدا عن
أسئلـة اجملتمع الـثقافي واألصـدقاء عن عدم
أل الــتــواجــد الــعــام الحــمــد خـلـف فــيـمــا 
السـاحة الثـقافيـة الكثـير من اشـباه متـعثرة
بـــعـــكـــاز من مـــنـــتـج ضـــعـــيف ومـــتـــهـــالك

واستعراضي.
…dŁR  ’u ý

 يـــخـــلـق احـــمـــد خــــلف روايـــاتـه من عـــالم
يــؤسـطــره في رغــبـة ان تــكــون الـشــخـوص
ـتلـقي  وفـي كل روايـته يـجنح مـؤثـرة في ا
الى الغور في الذات البشـرية ويضعها امام
قارئة كحجم غـامض لفكرة روحية يـتلبسها
اجلسـد وبـ الروح واجلـسد يـضـعد احـمد
خلف روابط االحتـكاك والـتعايش  من خالل
مـنظـور اجـتمـاعي  حـتى تشـعـر انه يوظف
الـبـيــئـة من اجل ايـضــاح الـصـورة الـتي قـد
يـنالـهـا التـشـويش ولم يـتضح لـنـا تأثـيـرها
ــة ومالمـــحــهـــا بـــســبـب احلــروب والـــعـــو
والقـراءة اخلاطـئـة لتـواريخـنا . انه يُـنشيء
ـالكـاً من عدة جهـات وتلتـقي عنده في لنا 
الـروايــة مـحــكــومـة بــقــدريـتــهـا وبــيــئـتــهـا
وارتـبـاطاتـهـا . اظـهـر احمـد خـلف في مـيـتا
وغاب الـسـرد لـديه قـدرة لـغـويـة احـتـرافـيـة 
والبعض ح تخيل انه االنشاء عنه تمامـا 
يجنح الى جتميد العبارة عبر احكام سردي
قـــاس يـــصـل به حـــد االســـراف في في شـــد
ـــتـــأزم في حـــيــاة ـــعـــنى ا الــعـــبـــارة الى ا
لـكن القـار ذاته سـيـفـاجـأ بـتلك شـخـوصه 
النهـايات الـشعريـة التي يتـركها لـنا الرواي
في قناعـته ان احليـاة لن تنتـهي عند خـيانة
او قـتل في حـرب او جـوع في حـصـار  وان
مـهمـته في احلـيـاة ان يكـون صـانع اخملـيال
تـاولة التي غـاير تـمامـا لتلك الـشفـاهيـة ا ا
حتكي عن الـذي يـجري في ايـامنـا وهو هـنا
ـــا من دون ان يـــعـــلم يـــلـــتــقـي مع رؤيــة ر
انطونـيو كاليـفينـو القائـلة : ان الرواية هي
ـــا تـــراه انت اوال ومـــا تــظـــنه  ودع ســـرد 
ـغـاير الـقـار يذهب حـتى لـو في الـطـريق ا
.لـكن نـقـطـة مـا داخل الروايـة سـتـفـاجـئـكـما
وتـلتـقـيـان عـندهـا. لم يـكن احـمـد سوى ذلك
ـسـكـون بـرغـبـة الـعـثـور عـلى تـلك الـنـقـطة ا
لـيـتــصـالح مع بـعـض قـراء الـروايـة من  انه
يذهب عميـقا في جعل شـخوصه استثـنائية
حتى في محرمـاتها  واظن ان الكـتابة بهذا
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وتلك اكزيـنون انهـا غامـضة لـديه وعسـيرة 
الرحـلة  اشـتغالـها شـعريـا بذات الـعنوان
(اناباز) من قبل الشاعر الفرنسي سان جون
بـيـرس والـذي اسـتـخـدم احـمـد خـلف  نـصـا
شعريا من نـصوص بيرس  وحتى من دون
ـا يـدفع قارئه الى االتـيـان بذات ان يعـلم ر
الرغبة للكـشف عن الذي يحدث بالضبط في
عــالم تـــغــيـــرت فــيـه الــنـــفــوس والـــطــرائق
والسـلـوك عنـدمـا وجد عـبد الـله بـطل رواية
تــســارع اخلـطى نــفــسه مــخـطــوفــا من قـبل
اذا  اخـتـطافه جمـاعـة اليعـرفه واليـدري 
ـأخــوذ من واحـد من مـدائح سـان والـنص ا
جون بـيرس يـقـول كمـا في مقـدمة الـرواية :
(هــذه حـكــايـتـي سـأرويــهـا  هــذه حـكــايـتي
ستُسمع .. هذه حكايـتي سأرويها كما يليق
ان تــروى.. سـيـكــون سـردهــا لـطـفــا يـفـرض
االســتـمــتـاع بــهـا) والــروايــة هي تـفــاصـيل
ـلــحـمـة الــشـعــبـيــة لـلــبـشــر الـذيـن كـانـوا ا
يحـلمـون ولم يجـدوا ما كـانوا يـتمـنون عـبر
ـا تغـير  ولـكنه في تلك الـسـعادة اخلـفيـة 
الــنــهــايــة يــســكن االحــبــاط تــلك احلــشــود
اخملــتـفــيــة وراء الف قـرن مـن االسـتالب وال
ــبــتــغى وتـــقع فــريــســة حتـــصل عــلى كـل ا
لظـروف لم تـتخـيل انهـا تـمر بـها عـلى شكل
ــئــات الـــســيــارات مــحــنه عـــســيـــرة اتت 
ــتـاحف ـفــخــخـة ولــصــوص ا االرهــابــيــة ا
وغيرهم  وهـو ما نـطقه صوت عـبد الله في
بيت الدعارة الذي احتجزه فيه اخملتطفون :
(( أي خديعـة قادك إليـها أيهـا القدر مـرغما?
كم من الــسـنـوات ضــاعت وتالشى بـريــقـهـا
االن ? في أي شــــــارع أو زقـــــــاق مــــــنــــــسي
الـتـقـطـوك وأرغــمـوك عـلى اجمليء مـعـهم..))
وآلنني في مقـالي هنا لـيس لتشـريح النتاج
الـروائي الحـمـد خـلف بل اني اضع خـواطـر
عايشـة والصحبة مـع الرجل وروايته عبر ا
عــشــرات الــســنـ ســأخــتــصــر في تــسـارع
اخلـطى الـثيـمـة الـسرديـديـة الـتي اشتـغـلـها
الروائي من اجل ان يثبت لنفسه وللعالم ان
ة صور اخلـوذ التي تـركتـها احلـروب القـد
شهد بقيت تـعكس اسقـاطاتهـا على عمـوم ا
االجـــتـــمـــاعي  الـــشـــارع واحلـــانـــة وبـــيت
السـيـاسي اللـص والرصـيف الـثقـافي ووكر
البغاء وامكنة استطـاع فيها احمد ان يظهر
لنا خـصائص االزمة الـنفسـية واالقتـصادية
واالجتـماعـية التي يـعيـشهـا الفـرد العراقي.
هو التـقى مع ديستوفـسكي في القـصد لكنه
اخـــتـــلـف مـــعه ألن الـــروائي الـــروسـي كــان
يعـتصـر الروح الـبشـرية حـد االنفـجار وهي
تـتحـدث عن اسـقاطـات مـا في داخلـهـا  لكن
احمد خلف نقل لنا صورا ولقطات لبانورما
ومـعـهـا ذات االسقـاط لـكن الـتـلوين احلـياة 
ة عـنـد احـمـد كـان اكـثـر سـعـة بـسـبب الـعـو
ومــتــغــيــراتــهــا ودبــابــات ســقــوط بــغــداد.
ديـســتـوفـســكي كـان يـأخــذ من الـذات حـدثـا
عظيـما  احـمد خلف كـان يأخذ من اجلـزئية
االجـتمـاعـية ذات احلـدث ويـحـولهـا لـنا الى
ولـكـنهـا سـيرة مـؤثرة سـيرة ذاتـيـة ليـومـنا 
وهـي كـفـيــلـة بــجـعل وحتــتـاج الى حتــلـيل 
الـقـار اليـستـمع قـرائـيـا وذهـنـيا فـقط  بل
يـضع االسـئلـة أن كـان احلـال سـيـتـعرض له
هو كـما حـدث لعبـد الله. مـيتـا ــ السـرد عند
احــمــد خـلف هــو خــيط وصل الــعالقــة بـ
ـضمـون والـسـرد وقد يـنـشط هـذه الـعالقة ا
خـيـال الكـاتب في جـعل الـلـحـظة االنـسـانـية
ومتـغيراتـها وشـخوصهـا دافعـا لبنـاء حالة
حــيـاتــيــة جـديــدة  بــالـرغـم ان الـروائي في
اغـلب رواياته يـتـحدث عن خـيـبات وانـهـيار
منظمـومات لكنه في النـهاية يلـملم زجاجها
هـشم ليـصنع مـنه مرايـا جديـدة  وهو رد ا
على الذي اخـبرني ذات مرة :ان احـمد خلف
يـــبــحث عن الــكــآبـــة دائــمــا .وكــان جــوابي
ويــحـولــهـا الـى فـرح مــخـفي في الــنـهــايـة .
وعـــنــدمــا اراد وضــوحــا لـــردي قــلت كالمــا
اني لهيـرمان هيسه :القار في للروائي اال
النـهاية سـيفـرح بكل خرائـبنـا التي نضـعها
النه سيساعدنـا في اعادة بنائها مرة امامه 
اخرى تلك هي رسالة احـمد خلف في حياته
ولم كلـها . ابـقى وجـهه اميـنا جلـهة الـسرد 
لقد يجـنح مع هوى عـاطفته لـيكـون شاعـرا 
كــان يــقـــرا في عــيــون ابـــيه تــلـك الــعــبــارة
الــســـومـــريـــة االتـــيـــة من حـــقــول الـــرز في
صبـاحات الـشنافـية :اريـدك روائيـا يا ولدي
لـتــقص لالخـرين حــكـايــاتك عن االثـر الـذي

تركته ( أنا ) فيك.!
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بغداد

 بحلول العام  2018 يكون قـد مر نصف قرن على بداية صلتي بالسرد واهتمامي به :ساردا
قارئا ً  قـد بدأ قبل ذلك ًأوال ً ثـم مترجـما ً له  فكـاتبا ًلـقراءات نقـدية عنه  وكـان اهتمـامي به 
ـلـجأ " نـشـرت في العـدد الـثاني  مـن مجـلة " ببـضع سـنوات . أول قـصـة لي كانت بـعـنوان " ا
الــرائــد " ( تـشــرين الــثـاني 1968) وكــانت تــصــدرفي كـربـالء أيـام كــنت أعــمل مــدرسـا ً في
مدرستها االعدادية  . لكن ما شجعني على مواصلة االهتمام بالقصة بشكل خاص أن مجلة "
اآلداب " البـيـروتيـة نشـرت لي أول قـصة أرسـلـتهـا لـها ـ وكـانت بـعنـوان" الـفارس"  قي الـعدد

احلادي عشر   تشرين الثاني  1970. 
  لم أكن مـتـعـجال ً فـقـد انـتـظـرت بـضع سـنـوات قـبل أن أدفع مـجـمـوعـتي الـقـصـصيـة أألولى"
الـهـجـيـر " لـلـنـشـر وقد صـدرت عن وزارة الـثـقـافـة والـفـنـون ــ بـغداد  1978. أمـا مـجـمـوعتي
الـقصـصيـة الثـانيـة " شجـرة اآلب " فـقد صـدرت عن احتاد الـكتّـاب العـرب ــ دمشق ــ 2009
إلى جـانب العديـد من القـصص القصـيرة نشـرت في صحف ومـجالت عراقيـة وعربيـة مختـلفة
وتمت ترجمـة عدد من قصصي إلى اللغت االنكليزية والفرنسية  واختيرت قصص لي ضمن
ثـالث مجموعـات قصص مخـتارة متـرجمة إلى الـلغة االنـكليـزية . لي خالل ما يـقرب من ثالث
ستة  ثـماني روايات منشـورة حتى اآلن : " منزل السـرور " ــ دار الشؤون الثقـافية  العامة ـــ
زار " ــ دار الـشـؤون الـثـقـافـية  " 1989اخلـروج من اجلـحـيم " ـ دار احلـرية ــ 2001ـ  " ا
الـعـامـة ــ  "  2004شـرفـات الـذاكـرة " ــ دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة الـعـامـة ــ  "  2013أبـواب
الفـردوس " ــ دار ميزوبـوتاميـا ــ بغداد ــ  " 2013تفـاحة حـواء " ــ دار ضفاف ــ الـشارقة ــ
 "  2014اعـنـرافـات زوجة رجل مـهم " ــ دار مـيـزوبـوتامـيـا ــ بـغداد ــ  "  2015الـبحث عن
إلى مالذ " ــ دارمـيزوبـوتـاميـا ــ بـغداد ــ  "  2016بسـتـان اليـاسمـ " ــ حتت الـطبع . ولي 
روايتان نـشرتا في حـلقات في الـصفحـة الثقافـية جلريـدة التآخي ــ بـغداد  هما " جـانب ذلك 
ـي باللغة زرعة "ــ  2012. وضمن تـخصصي األكاد عـشاق الشمس " ــ   2010و" مـنزل ا
االنـكليـزية  مارست الـترجـمة وكان ضـمن ما ترجـمت بعض الـقصص منـها مـا نشر في مـجلة
"الثقلـفة األجنبيـة " ثم ترجمت رواية "  خـصام " للكـاتب االذربيجاني  مقـصود ابراهيـمبيكوف
 وقد صـدرت عن دار الـشؤون الـثقـافيـة عام  2007. وبعـد أن كنـت قد مـارست كتـابـة النـقد
الـتـلفـزيـوني ألكـثـر من عـشـرين سنـة  تـوقـفت عن ذلك وحتـولت نـحـو كـتابـة قـراءات نـقـدية عن

السرد فتناولت أكثر من ست رواية ومجموعة قصصية حتى اآلن . 
زار " في مسلسل  قام  األستـاذ شوقي كر حسن بإعداد  روايتيَ :" منـزل السرور " و " ا
إذاعي حلـساب اذاعة بغداد وأعد األستاذ بدري حسـون فريد ( رحمه الله ) قصتي " الرحلة
أمـا شيخ " الـتي نـشرت في مـجـلة احتـاد األدبـاء  في تـمثـيـليـة تـلفـزيـونيـة مـنـعت من العـرض  
اخملـرج األسـتـاذ مـحـمـد شـكري جـمـيل فـقـد  كـلف كـاتب الـسـينـاريـو  األسـتـاذعـلى صـبري
مؤخراً بـإعداد روايتي  " اخلروج من اجلحيم " فأعدهاً في فـلم سينمائي لم يجد طريقه  على

ما أعلم  إلى التنفيذ بعد !
( أول قـصــة نـشــرت لي  وكــان ذلك في الـعــدد الــثـاني من مــجـلــة" الــرائـد " ـ تــشـرين الــثـاني
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ـرعوبة  صـغار في عـمر الورد ب الـفيـنة والفـينـة يتدفق الـى هنا سـيل  من الكـتل البشـرية  ا
ا ً وشيوخ ترتعش أجسادهم كأشجار جرداء في تلتمـع في وجوههم البراءة  ونساء يتحرقن أ
مهب  ريح خـريفـية عاتـية . الـكل ينـدفعون بـخطى مـحمومـة  ووجوه يـتنـفس فيهـا الهـلع وعيون
ديـنة بعنف يـخالط بريـقها الذهـول  . . منذ مـطلع الصبـاح وأقدام الغـزو الثقـيلة  تزحف عـبر ا
بالغ  منـذ اللحظـات االولى حتولت الدروب إلى مسـتنقع من الدم ... وحـ جترأ رجل شجاع
ـتكور وأوصلـني إلى هنا  كـان كل شيء في اخلارج قد وتكرّم عـليّ وحملـني كتلـة من اللحم ا

وت تخنق الصدور . بدأ ينحدر نحو العدم  وكانت رائحة ا
سافـة القصيرة التي يقطعها الزمن  عبر رحلته الطويلة  تفقد احلياة معناها    في مثل هذه ا
شدود الى جبل من الكبرياء  وال تبقى هنـاك أية قيمة للوجود االنساني االنسان هذا الكيان  ا

 ال يلبث أن يتحول  في حلظة بائسة  الى الشيء .. الى صفر تافه  في حساب النسيان  .
  سألت نفـسي مرة ومرة  عن سر هذا السقوط احلاد  في  حيـاة شعبي نحو هاوية عميقة من
ـرارة ـعـانـاة  . ولـكـني عــجـزت عن أن أحل الـلـغـز . عـشـرون عـامـا ً  من األسى والـضـنك وا ا
عشناهـا  وقدر من العـذاب كتبه علـينا الزمن .. الـضياع أقـسى ما يستـطيع حس االنسان أن
يتحمـله   وحتملناه صـابرين . عشرون عـاما ً ونحن  غرباء في وطـننا نأكل اعصـابنا ونشرب
ـأزوم  الذي دمـوع مآقـينـا .. اخجل من نـفـسي  ح اريـد ان استـعرض ابـعاد   هـذا الواقع ا

اعيشه فال أجد غير الصمت   مالذاً اهرب اليه .
ـنسلخة    تصاغرت اليـوم محنتي الـذاتية التي عـانيت منها طـوال السنوات الـعشر األخيرة  ا
من عـمـري اجملـدب   تصـاغـرت أمـام  مـحـنة وطـني ومـحـنـة هذا اجلـيل الـذي فـتح عـيـنـيه على
ة .  بـاألمس ح  ابـتعـدت عنـا خطى الـربيـع العـذب خلـفت بيـننـا نكـهته  احملـببـة . على الهـز
امـتــداد األرض يـســاط من االخـضــرار والـبــيـارات جــذلى  والـدفء يــجـري في  كـل مـكـان  ..
الـوجـوه تـطفـح بالـبـشـر   وفي الـعـيون يـشـرق االصـرار  واألحالم نـديـة  واليـوم وعـلى عـتـبة
الصـيف وفي حلظة حقد مجنون  ينقلب كل شيءالى الضد  ,احس اآلن بتل من ااالسى يجثم
على صدري فال اسـتطيع احلراك ..  اجلو هـنا خانق نستـجدي نسمة الـهواء  ونصلي حزانى
الجىء  لنـهرب اليـها ح يـداهمنا صـامت . ال اسـتطيع ان اشـعر باالطـمئنـان ابدا ً. يبـنون ا
اخلطـر فالى اين نـلجـأ ح نـهرب من انـفسـنا ?الى اين نـلجـأ ح تـتحـول  اللـعنـة الى  سياط
زيـد من النـاس  ولم يـعد هـناك مـكان ألن ـلـجأ يـستـقبـل ا غـاضـبة تـلهب اعـمـاقنـا ?   ما زال ا
بقف فـيه انـسـان  وانا مـلـتم عـلى نفـسي  والى جـانـبي امرأة عـجـوز  تـولول  وثـمـة اخرى في
المح حـادة الـنـظـرات  كـانـوا يـنـادونـهـا بـأم فواز  و كـنـت ارى فـيـها حـدود االربـعـ قـاسـيـة ا
وذجاً النـسان اجليل الذي عاش مأساة الـنكبة  وذاق مرارة الضـياع  . كانت ام فو از تنظر
وت  اآلخرون ـها ان تراني اتـكور هـنا في الوقت الـذي  ا آ الـي بعيـن تقـدحان شـرراً وكآ
دفاعاً عن تـراب مدينتهم. مـاذاينقصني فـي نظرها ألن اكون رجال ً كـاآلخرين ?وجه تتدفق منه
نعني من ان اذود عن الرجولـة  وشاربان كثان  وذراعـان صلبان . ولـكن أأقول لها مـا الذي 
كل ذرة من هذا التراب   احلبيب الى نفسي ?أقول لها انني كنت اتمنى االن لو ان ذلك الرجل
الـشـهم لم يـأت بي الى هـنـا  لـو انـه تـركـني امـوت هـنـاك في مـكـاني? أأقـول لـهـا انـني انـسـان
بنصف جـسد ??   اشحت بوجهي عن ام فواز في محاولة للهروب من موقف قاس  وانحدرت

 من عيني دمعتان ساخنتان وسمعتها تقول جلارتها امعانا ً في اثارتي :
ويبكي ايضـاً ... يا للعار .. رجالنا في اخلارج يفتحـون صدورهم للرصاص يسقطون ببساطة

ويختلط دمهم بالتراب الذي احبوه وهو هنا ال يخجل من ان يكون مرعوبا ً كجرذ  ويبكي!
  واحسست بكـلماتهـا طعنات قاسـية تمزق اعمـاقي وصممت ان اتمـرد :ان اصرخ في وجهها
لـجأ لـغط شديـد  وارتفـعت صيـحات فـزع لقد :كفى  كـفى انك تظـلمـينـني .  ودار امام مـنفـذ ا
جاءوا بـامرأة مـصـابة  شـابة في مـقتـبل الـعمـر كمـاقالـوا وتـشنج صـوت ام فواز وهي تـولول :
ـنكودة ترى ما حل بـوليدك الذي فتح عيـنيه للنور قبل  لقد ماتت  جارتـنا الطيبـة سلمى ايتها ا

اسبوع واحد .ايها القتلة لم تمنحوها الفرصة الن تذوق طعم االمومة .
 احـســست بـاخلـوار  وبـصــعـوبـة في الــتـنـفس . كل شـيء امـام عـيـني كــان كـتـلــة مـشـوهـة من

السواد ,وحشرج في داخاي  صوت ثائر : اريد ان احتدى . 
كان الذي ارتمي فيه  وهي تـقود واحدا ً من رجال االنقاذ الذين جاءوا   اقتربت ام فـواز من ا

صابة  واشارت بيدهاالي وهي تقول :ــ  با
 ( انـظـر ..امـا يـخـجل هـذا الـرجل  من ان يـكـون مـكـانه هـنـا? أمـا كان جـديـرا ً به ان يـقف في
مكانه احلقيقي هناك ?  ونظرالي الرجل ملياً كأنه يريد أن يلم  كل احتقاره ليبصقه في وجهي

..وصرخ قائال ً : 
ـ ياللعار أيكون رجل مثلك هنا في ساعة حاسمة في حياتنا  مثل هذه ?

  ولم احرك ساكنا .. فعاد الرجل يقول : 
ـ انهض خذ مكانك معنا في اي موقع ..اغرس قدميك في ارضك ثابتاً كجبل . 

 ولم اعد احتمل فانفجرت قائال: 
 ـ معذرة ياسيدي ال استطيع 

 ـ ال استطيع ? ياللعار . رجل ويقول مثل هذا القول ? ياللعار انني باسم محنة وطني آمرك ان
تنهض . 

 ـ معـذرة يـاسيـدي قلت لك ال اسـتـطيع ال اسـتطـيع الاسـتطـيع  وتشـنج صـوتي وانا اقـول : انا
مشلول !وانفجرت باكياً .. 

ـلجـأ وتسمـرت نظرات  حلـظتهـا اخذ كل شيء شـكال مغايـرا ً .. وساد الـوجوم النـسبي جو ا
ـضي بـعــيـداً وهـو يـخـلـص قـدمـيه بـصــعـوبـة  من بـ ام فــواز بـاالرض .. كـان رجل االنـقــاذ 
لـجأ يـهتـز ويهـتز تـشابـكة  وفي اخلـارج كـان الرصـاص يلـعلع والـقصف يـدوي وا االجسـاد ا

دينة ما زالت صامدة ..  ولكن ا
 …—Uý«

{ القـصة كـما ظهـرت منـشورة  في اجملـلة وكـان قد  تـنضـيدها بـطريـقة الـتنـضيـد اليدوي (
جمع احلروف يدويا ً ) الذي كان شائعا ً في مطابع احملافظات آنذاك.
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