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رواية ما بعد اجلحيم 

قبل. أعلن معرض أبوظبي الدولي لـلكتاب أن الشيخ زايـد بن لطان آل نهيان يكـون هو (الشخصية احملـورية) للدورة الثامنـة والعشرين التي تنطـلق شهر نيان ا
يالده. ئوية  ناسبة الذكرى ا تحدة بعام  2018 عام زايد  ويأتي هذا االختيار تزامنا مع احتفال دولة اإلمارات العربية ا

عرفة محورا وقال سيف غباش مدير عام دائرة الثقافـة والسياحة في أبوظبي إن الشيخ زايد يعد رجل الـثقافة األول فقد شكلت قضايا الثـقافة وبناء مجتمع ا
ارسات أبناء مجتمع اإلمـارات وسلوكياتهم وضرورة احلفاظ على العادات والتقاليد بالتزامن مع بناء مستقبل أساسيا مهما من محاور اهتمامه لتحقيق التوازن ب 
ـغفور له الشـيخ زايد بن سلـطان آل نهيان ـؤسس ونهجه فإن هـذه الدورة تسلط الـضوء على رؤية ا باهر ومنـفتح على الثـقافات األخرى  .وأضاف احتفـاء بفكر األب ا

يادين واجملاالت.“ وعطاءاته وإسهاماته في مختلف ا
وكان الـشـيخ زايد (1918 -  2004) اسس معـرض أبو ظـبي لـلكـتاب في  1981 حتت اسم (معـرض الـكتـاب اإلسالمي) ثم مـا لبث أن حتـول إلى مـعرض أبـوظبي
الدولي لـلـكتـاب عام  1986وأقيـمت أولى دوراته في مـؤسسـة قـصر احلـصن الـثقـافي قـبل أن يصـبح حـدثا ثـقـافيـا سـنويـا بدءا من  1993 ونُقل إلى مـركـز أبوظـبي الـوطني

للمعارض. وتقام الدورة الثامنة والعشرون للمعرض في الفترة من  25 نيسان إلى األول من أيار. واختيرت بولندا ضيف شرف “دورة هذا العام.
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الـنقيض ( سقط الـصاروخ على منطـقتنا ليالً
ـلـجــأ اجملـاور  تــصـوّر نـحن  هُــرعـنــا إلى ا
لجأ نـتدافع رجاالً ونساءً من أجل أن ندخل ا
ـوت  وإذا بكلب بـصورة أسـرع خالصاً من ا
ـلجأ  تصوّر أجـرب يتدافع معـنا ليحـتمي با
حـتى الـكلـب لديه غـريـزة البـقاء . ص / ( 30
وتـتكـرر مشـاهد الـكالب  ولكـنهـا تتـخذ أكـثر

من مظهر . 
ـتطرفـ السـابق تـتجلى ـثال ا ومـا ب ا
صـــور الــــكالب رمــــزيـــاً لـــتــــطـــغي عــــبـــرهـــا
اإليـحاءات البهيـمية وتعم لتـنافس البشر في
ـلـعب صـار لـلكالب  هم ( أ حـيـاتـهم وفي عـا
كـالب ســود وحــمــر وبــيـض مــبــقــعــة  كالب
ـتـلـئـة  كـالب سـلـوقـيـة بــقـوائم رفـيـعــة أو 
ـصوصـة  أو بيـتيـة مربـربة  كالب بـذيول
رفــيـــعــة مــقــوســة إلـى األعــلى  أو عــريــضــة
مـفـروشـة ب الـسـاقـ  كالب بعـيـون لـوزية
تـلـصـف بـخـبث  أو سـود مـتـقـيـحـة يـلـتـصق
بــزوايــاهــا الــذبــاب  كالب بــألــسن مــهــدولـة
وكـشرة حتـمل ابـتسـامة مـتحـاملـة متـشفـية 
كـالب .. كالب .. كالب .ص /  ( 20وتــتــحــول
الـكالب في حلـظـات اشـتـداد األزمة الـنـفـسـية
لـــشــامـل إلى مــيـــزان لــلـــتــحـــكم في عـالقــاته
احلـمــيـمـة بـأسـرته وبـصـديـقه رؤوف  هـكـذا
انــفـجــر به في جــلـسـة الــسـكــر حـ أفــلـحت
ـأزومة لتـستخرج اخلـمرة أن تنـبش ذاكرته ا
مـنها جثـة صديقه التي مـزقتها الكالب ( أنت
وت هناك  ماذا جـالس هنا تشرب  ونحن 
ــــــوت ? قـل لـي هل رأيـت في تـــــــعــــــرف عـن ا
شــوارع  –بــغــداد اجلــديــدة  –كــلــبــاً يــسـرط
مــصـران صـديــقك  ويـســحـلـهــا  وهي تـخط
خـلفه أكـثر من مـترين . ص /  ( 31وقـد ظلت
تـلك الـصورة الـوحشـية تـقض مضـجع شامل
وتــخــلـخـل اتـزانـه الـنــفــسي وحتــطم أواصـر
عالقــاتـه األســريــة في يــقــظــته  ثم انــتــقــلت
الــصـورة إلى الـطـبـقـة الــعـمـيـقـة من الالوعي
لــتــتــحــول إلـى كــوابــيس حتــرمه من هــنــاءة

النوم: 
ـخالـبه  فمزق ( ... ثمّ قـفز  ونـهش وجهي 
عــيـني الـيـســرى ووصـلـة من وجــهي بـعـضّـة
واحــدة  بـقـر بــطـني وحــاول أن يـدخل بـوزه

فيها  دفعته بوهن  وصرخت :
حرس .. حرس .. حرس -

دخل اجلــنـدي مـســرعـاً وهـو يــسـحب أقـسـام
ــصــبـاحـه الـيــدوي شــاهـدني بــنــدقـيــته  و
أتــــلــــوى عــــلى األرض وأصــــرخ .. أصـــرخ ..

أصرخ . ص / ( 83
بـيـد أن دالالت أخـرى مـغـايـرة لـلـكالب سـبقت
ـفتاح االسترجـاعي جاءت في بداية الرواية ا
 قــدم عــبـــرهــا شــامل صــورة لــلــكالب أكــثــر
مـعقوليـة وقبوالً حتى من صـور بعض البشر
 وبــدا وكــأنه عــبــرهــا يـقــدم اعــتــذاره لــهـذه
اخملـــلــــوقـــات الـــتي أسيء إلــــيـــهـــا من خالل
إخـضـاع صـورتـهـا لـدالالت مـتـنـاقـضـة وغـيـر
مـسـتـقـرة . هـكذا بـدأ شـامل يـجـري مـقـارناته
الـفنطازية ما ب اجلنس ( البشر و الكالب
) مــخـفــيـاً فـي طـيــاتـهــا تـرجــيــحه الـضــمـني
ـقارنـة التي تـعبر عن لـلجـنس الثـاني . لكن ا
رأي شــامل ورؤيـتـه جـاءت بــصـيــغـة ضــمـيـر
الـغـائب الذي يـحيل إلى شـامل  وعلى لـسان
ـفـارق والــعـلــيم  وكـأن شـامل أراد الــراوي ا
ـا في تـوكـيـل الـراوي بـالـتـعـبـيـر نـيـابـة عـنه 
مـقـارنـته من حـسـاسـيـة تـسـتـبـطـنـهـا صـرخة
غـضـبه الـفـاجـعـة ( لم يـقـرا عن مـعـركـة دامت
ســبـعــة وأربـعـ يــومـاً بـ الــكالب  وسـقط
فـيهـا خمسـون ألف كلب من اجلـانب  وسط
األنـاشـيـد احلـمـاسـية والـهـتـافـات الـصـاخـبة
واألوســـمـــة والـــنـــيـــاشــ . ص /  . ( 15بل
يــــذهب تـــعــــاطف شــــامل مـــداه األقــــصى مع
الــكالب حـ يــشـبـه إبـنه الــوحـيــد ( أحـمـد )
بـاجلـرو ( ... وهـذا اجلـرو احلبـيب الـعـزيز –
حمودي  –مـا الذي جرى له ? كان حاد الذكاء
ثــاقــبه . ص /   ( 15ولــكن حــ يـكــبـر اإلبن
ولم تـعـد صفـة اجلـرو تتـوافق مع عـمره  وال
ـدرسـة مع أخــطـائه الــتي سـيُــطـرد بـهــا من ا
ويُـسـاق لـلـخـدمـة الـعـسـكـريـة  عـنـدئـذ تـكـبـر
الـصـفة أيـضـاً  ويصـبح في عـ أبيـه كلـباً (
مــاذا تـقــول لـهــذا الـكــلب الـذي رسـب  وفـقـد
مـسـتقـبله  وسـيذهب إلـى اجلحـيم برجـليه .
ص /  . ( 94وحـ يـغلق الـيـأس كل األبواب
بــوجه األب شــامـل  ال يـبــقـى لـلــعــالم بــوجه
األبن سـوى بابـ ال ثالث لـهمـا  الباب األول
حتـرسه قـطـعـان الكالب الـسـود  وبـذلك فـهو
بـاب مغلق وال أمل فـي فتحه  والـباب الثاني
ريـضة والعـاجزة عن اسـتعادة حتـرسه األم ا
إبـنـها الـذي سـرقته مـنهـا اخلـدمة الـعـسكـرية
الـتـي الـتـحق بـهـا ( كـيف ســيـمـضي الـلـيـالي
ــوحــشــات حتت الــقــصف ومع ــظــلــمــات ا ا
الكالب السود بعيداً عن أمه . ص / . ( 133
ـوازيـة الـتي إضـافــة لـلـنـصـوص الـشـعـريـة ا
ســبـقت اإلشـارة إلـيــهـا  فـالـروايــة تـسـتـعـ
ـقاطع من نصوص شعرية لشعراء عراقي
وتــصــهـرهــا في مـجــرى األحــداث  ولـكن في
ــقــطع الــشــعـري بــعض األحــيــان يــتــحــول ا
ـقـتـبس إلى مـفـتـاح اسـتـدعـاء  مـثل مـقـطع ا
قـصـيـدة الشـاعـر الراحـل ( صاحب الـشـاهر )
الـذي تـداخل سرديـاً مع النص وأصـبح جزءاً
من فـضـاء الـتـخـيـيل  فـقـد كـان بـطل الـرواية
ـقــطع الـشـعــري عـلى أنه من شــامل يـتــذكـر ا
قـصـيدة لـصديـقه الشـاعـر الشـهيـد  وإن قرن
إسم الــشــاعــر بــوصف الــشــهــيـد يــحــيل إلى
صــديــقه الـشــاعــر سالم الــذي اسـتــشــهـد في
مـعـارك قاطع  –مـجـنون  –فـلـيس في الـرواية
من شـاعر شـهيد سـواه . وبذلك يكـون الكاتب
قــد تــعــمـــد إربــاك  قــارئه مــا بــ شــهــيــدين
شـاعرين  األول شخصية لغـوية تخييلية من
أبـرز شـخـصـيـات الـروايـة هـو سالم  واآلخر
شـخـصـيـة واقعـيـة يـشـير الـكـاتب إلـيـها - أو
إلـى مـقـطع شــعـري لـهـا  –فـي الـهـامش وهـو
الـشـاعـر الـشـهيـد صـاحب الـشـاهـر . ومـا ب
ــ والــهــامش يــحق لــلــروائي  –وال يــحق ا
ـزج ما بـ التاريـخي والتخـييلي لـسواه  –ا
ويـربك قـارئَه من أجل أن يقـدم له نصـاً حافالً

بـــدءاً من عـــنـــوان الـــروايـــة  ثـم اجلـــمـــلــة
االســتـهاللــيــة الـصــريـحــة عـلى الــصـفــحـة
األولـى ( الداخـلـيـة ) مـنـهـا ( رواية من أدب
احلرب ) والتي غابت عن الغالف اخلارجي
ــوازيـة  كــلـهـا لــلـروايــة  ثم الـنــصـوص ا
مــؤشــرات اسـتــداللــيـة تــؤكــد أن ( مـا بــعـد
اجلـــحــيـم ) لــلـــروائي والــقـــاص والــنـــاقــد
والـباحث والـطبـيب النـفسي حـس سرمك
حـسن هي روايـة حـرب . فـاجلـحـيم مـفـهوم
الهــوتي يـحــيل إلى مـصـيــر عـقــابي يـلـحق
بــــأرواح من انـــحـــرفــــوا عن جـــادة الـــرب 
واخــتــرقــوا نـواهــيه ومــحــرمــاته . والــنـار
واألحــطــاب هي األدوات الـتــنــفـيــذيــة لـذلك
ــصـيــر  تــؤكـد ذلك نــصـوص الــعــقـاب / ا
األديــان الـسـمـاويـة  مـدعــومـة بـاالشـتـقـاق
الـلـغـوي لـلـمـفـردة الـتي هي حـسـب مـخـتار
الـصحـاح ( إسم من أسـماء النـار  وكل نار
عـظيمة في مهـواة فهي جحيم ) . واجلحيم
مـــصــيـــر أولي وفي ذات الـــوقت نـــهــائي ال
ســابق له وال تـالـي من بـعـده  وهــو عـقـاب
فـي حـده األقـصى مـن الـقـســاوة فال تـهـاون
فــيه وال تـخـفـيف مـن قـسـاوته . أمـا جتـاوز
الـكـاتب حلـدوده كـما في الـعـنـونـة إلى ( ما
بـعـد ) فـهـو من قـبـيـل اجملـاز الـلـغـوي الذي
ـبــالــغــة  والـذي يــقــرن جــحـيم يــحــتـمـل ا
الـسمـاء القاسي بـجحـيم آخر أرضي أقسى
مـفـتـرض يـحـيل إلى احلـرب . ولـعـل قـسوة
اجلـحيم األرضـي الذي أحملت إلـيه العـنونة
نــاجم من أن األحـداث ال جتــري حـصـراً في
جـحـيم جبـهة الـقـتال فـحـسب  بل تنـعكس
دنية من تـداعياتها على اجلبهة الداخلية ا
قاتل ـدمر على ا خالل تـأثيرها النفسي ا
ـا يـتــسـبب في تـفــتـيت بـنـيـة وعــوائـلـهم 
الــعالقــات اإلنــســانــيـة احلــمــيــمــة مــا بـ
الـــطــــرفـــ  وإن الـــتـــئــــام األحـــداث عـــلى
اجلـبـهـت في نـص واحد  هـو الـذي ضخّم
مـن إيـحــاءات اجلـحــيم / احلــرب لـتــصـبح

إيحاءات ما بعد اجلحيم . 
·öG « WŠu

كل مــا يـحـيط بـالـروايـة من خـارجـهـا يـدعم
حـربيـتها حـتى لوحة الـغالف األمامي التي
تـندرج ضمن مـا يُسمـى بالنـصوص احلافة
- وهي لـلفـنان مـحمـد بدر الـدين األيوبي –
والتي تؤكد هوية الرواية من خالل عاصفة
الــدخــان والــنــار ومـا تــتــلــوى حتــتـهــا من
أجـساد  بعضها متفـحم ومطفأ  وبعضها
مـا زال مـتــوهـجـاً مـحـتـرقـاً  بـيـنـمـا حتـول
الـبـعض اآلخـر إلـى كـتـلـة شـبـحـيـة شـفـيـفة
كــالـزجــاج تـلــمّح إلى عـمــلـيــة الـتــحـول من
اجلـــســد إلـى الــروح . وكـل تــلك األجـــســاد
ـا واألرواح تـلــوح مـسـتـغـيـثــة بـأيـاديـهـا 

وت لم يعد خالصاً .  يعني أن ا
يـفتـتح الكـاتب روايته بـحزمـة من نصوص

ثلها : موازية 
نـص اإلهـداء احلــربـي بــامـتــيــاز ( إلى -
رفـاق الشرف والـسالح والعقيـدة  أساطير
كل الــعــصـور  مــقـاتــلي مــلـحــمـة أم قــصـر
اخلـــالــــدة  شـــهـــداء وأحـــيـــاء . ص / ( 5
ـالحظ أن أحـداث الــروايـة ال عالقــة لـهـا وا
ـعركة أم قـصر .  ويُختـتم اإلهداء بسؤال
يـتب فيما بعد إنه من نص للكاتب سعدي
عـوض الـزيـدي ( هل حـقـيـقـيـاً أن الـتأمالت
تـمارس خيانة عـظمى بحق الدم النازف ? .

ص / . ( 5
-تـعـقب اإلهـداء مالحـظة يـكـشف عـبـرها
الـكاتب هـويته الـقتالـية  فـإذا به قد خاض
ثـالث حروب  وأن أحـداث روايـته هـذه أقل
بــكــثــيــر مـن وقــائع احلــروب الــثالث الــتي
ـستتر عنى ا خـاضها دون أن يـفصح عن ا
وراء عـبارة ( أقل بكثـير ) فهل القـلة مفهوم
كـــمي ? أم مــفـــهــوم حــسـي وشــعــوري ? أم
مـفهوم درامي ذي طـبيعـة تراجيـدية ? . أما
وصــفه لــروايـته ب ( الــواقـعــيـة )  فــأغـلب
ــفـردة أن تــكـون إحـدى الــظن أنه اراد من ا
مــوجــهـات الــقـراءة يــضع الــكـاتـب عـبــرهـا
الـقـار عـلى سـكة الـفـهم الـتي يـريـدها له 
ويــســاعــده في تــقـديــر أهــوال الــنــصـوص
الــغـائـبــة الـتي  تـمــخـضت عــنـهـا احلـروب
الثالث التي وصفها بأنها دامية ومدمرة . 
الحظة أربـعة نصوص  ثالثة تـعقب ا -
مـنـهـا شـعـريـة  نـصـان من الـثالثـة بـالـلـغة
الـعربية  األول بيت شعـري متداول شعبياً
هـو ( يـا قـارئـاً كـتـابي - إبك عـلى شـبابي )
خـتم بجـملة تـعريفـية هي ( من شاهـدة قبر
ــكـلف أحــمـد شــامل سـلــيـمـان ) اجلــنـدي ا
وبـذلك يـكـون الـكـاتب قـد وضع نـهـايـة ألفق
انـتـظار الـقار في مـصيـر واحد من أبـطال
الــروايــة قــبل أن يــكـون الــقــار قــد بــاشـر
بــالـقـراءة . والــنص الـثـاني هــو مـقـطع من
قـصيدة نـثر للشـاعر ( سلمـان داود محمد )
. بـينـما الـنص الشـعري الـثالث فـهو مـقطع
من قــصـيــدة لـلــشـاعــر الـروسي مــيـخــائـيل
كـونـ . أمـا النـص الرابع فـهـو نص نـثري
ـيز فيه لـلكاتب اجلـيكي ( جيـري ميريك ) 
مــا بــ احلـرب كــمــفــردة لـغــويــة واحلـرب
ـفهوم  كـواقعة  والـفروق البيـنية ب ا
ـا يجعل دمر  ألـلغوي الـرخو والواقـعي ا
كل مـسـتـوى من االثـنـ مـسـتقـالً عن االخر
بـــــدالالته وإيــــحـــــاءاته . وبــــالـــــرغم من أن
مـحـاولـة الـتمـيـيـز تـبـدو فنـطـازيـة أكـثر من
كــونـهـا مــنـطـقـيــة ذلك ألن اإلعـتـبــاطـيـة من

الناحية السيميائية هي التي حتكم العالقة
ـدلـول الــرمـزيــة مـا بـ الــدال الـصــوتي وا
ــفــهــومي / الــصــوري  إال أن ذلك الــفــهم ا
لــلـحـرب يــلـتـقـي مع فـهم الـكــاتب لـلــجـحـيم
ـــســـتـــقـــلــ بـــدالالتـــهـــمــا ـــســـتــويـــيه ا
وإيـحاءاتـهما  اجلـحيم / النـار  واجلحيم
ميزة / احلرب كما تنجلي عنهما العنونة ا
ابـعـدية ) الـتي تـسبق مـفردة بـعـبارتـهـا ( ا
ـسـتـوى األرضي اجلـحــيم وحتـشـرهـا في ا
األشد هوالً  في مقابل اجلحيم السماوي .
تــتـكـون الــروايـة من واحـد وأربــعـ فـصالً
قـــصــيــراً مـــرقــمــاً من  41 – 1إضـــافــة إلى
ـستـقلـة بذاتـها عن رقـمة وا الـنهـايـة غيـر ا
الــفــصل األخـيــر . ومن بــ هـذا الــعـدد من
ألـفـصول فـإن الفـصول الـسرديـة هي تسـعة
وثالثـون فـصالً  بـينـما هـنـاك فصـلـ على
شـكل نصـ قصـص مـستـقلـ عن مجرى
أحــداث الــروايـة هــمـا (  ( 38 / 15وهــنـاك
فــصل آخــر يـتــضـمـن نـصــاً تـنــظــيـريــاً هـو
الفصل (  . ( 17يـتناوب على سرد الفصول
ـفارق الذي ثـالثة رواة  األول هـو الراوي ا
يــسـرد األحــداث بــضـمــيـر الــغــائب  وعـلى
طــريــقــة الـراوي الــعــلــيم مــخــتــرقـاً دواخل
الــشـــخــصــيــات  وكـــاشــفــاً أدق أســرارهــا
ونـوازعـهــا واضـطـرابـاتـهـا الـنـفـسـيـة  أمـا
الـراويان األخران فـهما بـطال الرواية شامل
وصــدّيــقــة . وعـادة مــا يــســتـقـل الـرواة عن
بــعــضـهـم في سـرد  الــفــصـول  لــكن ذلك ال
يـعـدم اشتـراك بعـضهم مـعاً في سـرد بعض
الـفـصـول  واجلدول الـتـالي يـب الـفـصول

اخملصصة لكل راوٍ : 
ـفارق : 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 ألـراوي ا -
/ 8 / 9 / 26 / 27 / 28 / 29 / 36 / 37 /

 / 41 / 40ألنهاية .
شـامل : / 16 / 14 / 13 / 12 / 11 / 7 -
18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 .

-صـــدّيـــقــة : / 35 / 34 / 33 / 32 / 31
39 .

فارق + شامل : 10 -الراوي ا
فارق + صديقة : 30 -ألراوي ا

هـذه القراءة تضع الروايـة على غير ما اراد
لـها كاتبهـا أن تكون كرواية من أدب احلرب
 وإن كــان جـانـبـهـا احلــربي أو الـعـسـكـري
ـثل إحـدى البـنى احلـكائـية  لـكـنهـا بنـية
ـفـتـرضـة مــضـغـوطـة حتت ثـقل أحــداثـهـا ا
والـــغـــائـــبـــة ســرديـــاً إال فـي حــدهـــا األدنى
ـعـارك الـفـعـليـة عـلى اجلـبـهـات ) لـصالح (أ
بـنى أخـرى مـهـيمـنـة ونـاجمـة عن تـداعـيات
ذلـك الضـغط تـضع الـروايـة في خـانة األدب
اإلنـسـاني الذي يـتـناول أهـوال احلروب في
اجلـانب الـعـسـكـري  ونـتـائـجـهـا الـكـارثـيـة
ــدنــيــ  فــالــروايـة حتــفل ــدمــرة عــلى ا ا
ــواقف إنـســانـيـة وعــاطـفـيــة مـؤثـرة  من
خـالل الرصد احلـميمي الالفت والـذي يأخذ
باأللباب حلياة أسرة سعيدة ومتماسكة من
أب وأم وطــــفـــلـــ - ولــــد وبـــنت - جـــاءت
احلـرب لتفتت تماسكـها  وتسرق سعادتها
 ولـتـضع مـن بقـى مـنـهـا حيـاً فـي مـواجـهة

اجملهول . 
ـفـارق سرد الـفصل األول من يـبـدأ الراوي ا
ـواجـهة عـاطـفـيـة ما بـ الـرغـبة الـروايـة 
والـفـجـيـعة فـي التـئـام شـمل نـائب الـضابط
شـامل بزوجته صـدّيقة بـعد سبـعة وأربع
وت يـومـاً من الـفـراق قـضـاهـا عـلى حـافـة ا
في مـــعــارك قــاطع ( مـــجــنــون )  لــقــد عــاد
شـخصـاً آخر بعـد اختالل تـماسكه الـنفسي
جـراء فقدانه ألعز رفاق السالح . وقد جتلى
ذلـك االختـالل في حلـظـة الـتـحام اجلـسـدين
حيث كانت الوسادة التي اعتادت أن تغطي
بــهـا زوجـتـه وجـهـهــا في مـواقف االلــتـحـام
ـرة دوراً سلـبيـاً غير ـماثـلة قـد أدت هذه ا ا
الــذي كــانت تــؤديه مـن قـبـل  لــقـد حتــولت
صـورة الـوسـادة في ع شـامل إلى مـفـتاح
لـفتح مغالـيق عقله البـاطن  واستخراج كل
ــواجــهــة احلــربــيــة مــا فــيـه من ذكــريــات ا
الـفاجعـة  فهو مـا كاد يرى الـوسادة تغطي
وجـه زوجــتـه حــتـى انــفـــتـــحت في ذاكـــرته
بـوابــة الـعـقل الـبـاطن لــتـخـرج مـنـهـا صـور
الـــضـــحـــايـــا الــذيـن شــاهـــدهـم وقــد غـــطى
رؤوســهم الـركـام  ولـتـتــحـد صـورة الـركـام
بــصـــورة الــوســادة  فــفي كال الــصــورتــ
رؤوس مـغطـاة  وال فارق مـا ب رأس ميت
 ورأس حـي ما دام الـعقل الـباطن قـد أوجد
تجانسـة ( الوسادة / الركام ثـنائيته غيـر ا
)  ومــا دام الـتـخـلـيط الـذي يــعـانـيه الـعـقل
الـباطن بحكم خضوعه لظروف خارجية من
الـعسير احتمالهـا والتكيف معها  وهذا ما
يــجـعــله غــيـر قــادر عـلـى الـتــمـيــيـز مــا بـ
ـتجانـس للـثنائـية ( أخفت الـطرف غـير ا
رأســهـا حتت الــوسـادة الـتي تــشـبــثت بـهـا
بـقـوة  لم يكن الـرأس واضـحاً حتت الـركام
الـهائل مـن خشب صـناديق الـعتـاد والتراب
الرطب . ص /  . ( 10وفـي ح كانت اللغة
مــا بــ االثــنــ في مــرحــلــة االنــتــقــال من
الــصـوت الـفـمـوي إلى احلــركـة اجلـسـديـة 
وكــانت صــدّيــقــة عــبــر تــلك الــلــغــة حتـاول
الــتـواصل مع شـامل الــزوج بـرفع الـوسـادة
عن واجـهـة اجلـسـد ( الوجه ) وتـمـكـينه من
ـتعـطشـة واحليـية  الـتعـاطي مع رغـبتـها ا
ـقــابل قــد هــيّــأ عــقــله الــبـاطن كــان هــو بــا
السـتقبال صورة الـوسادة ( الدال ) وربطها

ـدفـونـة حتت بــصـور الـرؤوس واألجـســاد ا
ـدلـول ) لـيـقتـل بذلك حـطـام االنـفـجـارات ( ا
رغـبته فـي حلظة تـأججـها عـبر هـذا التـقابل
ـبـني عـلى عـالقـة الـشبـه مـا ب اإليـقـوني ا
ـدلـول  ولـيـبـدأ مـن هـذه الـلـحـظـة الــدال وا
مــرحــلــة االنــهــيــار الــنــفــسي واالضــطــراب
الــســـلــوكي ( بــاســتــجـــابــة مــتــرددة رفــعت
الـوسـادة فبـانت عـينـان طـافحـتـان تلـصـفان
بـشهـوة معطـلة  وبال تردد رفع الـلوح الذي
أخـفت نهايته السفلى الرأس تماماً  الرأس
الـودود األشـهب الـصـغـيـر  انـكـشف رأسـها
ـنـهـار بـفـعل ـلـجـأ ا تـمـامـاً  ورفع خـشـبـة ا
ــعــاديــة  كــان اجلــســد الـودود الــقــذيــفــة ا
مــكـتـمالً ولـكن بـال رأس  والـدم يـشـخب من
الـوريدين احملزوزين بغزارة تشظي منكسراً
مع كرم الشظايا الباطشة  وأجهش بالبكاء
واجهة ما ب . ص /  . ( 10هـكذا انتهت ا
الـرغبة والفـجيعة بانـتصار الثـانية  وهكذا
خُـتم الفصل األول من الرواية بـعاصفة بكاء
عـــارمــة جـــرفت الــزوجـــ  دون أن تــعــرف
الـزوجة دوافعها  وظـلت تتساءل ( ما الذي

حصل ? ) .
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لـقد عـاد شـامل إلى أسرته من جـبهـة القـتال
ال لـيـسـتـروح في فضـاء األمـان  بل لـيـعيش
فـــيه احلــرب ومـــآســيـــهــا مـن جــديــد . وألن
لــلـــحــيــاة ســردهــا  وهي تــمـــلــيه عــلى من
يــعـيـشــهـا  وتُـلــزمه بـاإلصـغــاء إلـيه  لـذلك
مـهـما حـاول شـامل شدّ الـسـرد إلى منـطـقته
ــغــلــقــة عـلى أحــداث احلــرب وأهــوالــهـا  ا
فـهــنـاك ثـمـة مـنـافـذ تـبـقـى مـفـتـوحـة لـتـقـبل
ــفـاجـئــة واآلنـيـة والـتي ســرديـات احلـيـاة ا
تـتــغـذى من مـرويـات الـشـخـصـيـات األخـرى
ـغلقة الـتي لم تُحبس داخل مـروية احلرب ا
ـوت والـدمار والـتي يـتـكفل عـلى تـداعـيات ا
شـامل بسردهـا . فهناك اإلبن الـيافع أحمد 
واألم احلــانـيـة إلى حـد الـقــداسـة صـدّيـقـة 
والـبـنت الطـفلـة سـناء  ولـكل مـنهم مـرويته
(بـاستـثنـاء سناء الـتي لم يعـينـها سـنها في
بـنـاء مـرويتـهـا اخلـاصة ) . وقـد تـرك وجود
اجلــمــيع في فــضــاء األســرة ظالً كــامـداً من
ـأزوم نفـسيـاً على مـروياتهم . مـروية األب ا
ـا يجعل من معانـاتهم وإخفاقاتـهم نتيجة
من نــتـائج احلـرب . ولـم يـقـتـصــر انـعـكـاس
ــرويــة شــامـل عــلى أســرته الـــظل الــكــابـي 
فـحـسب  بل امـتـد خـارجهـا لـيـشمـل عالقته
بــصــديــقه رؤوف الــتي تــعــرضت لالهــتـزاز
جــراء حـــالــة اضــطــراب شــامـل الــنــفــسي .
وظــلت مــرويــة جـمــيل إبن عـم شـامل وزوج
أخـته وردة الذي استشهد في الفاو  وجيء
بـأوصال مقطعة من جثته إلى أسرته  ظلت
مــرويــته عــصـيــة عن تــأثــيـر مــرويــة شـامل
وانـعـكاسـاتـها  حـالـها حـال مرويـة صـديقه
الــشـاعـر الــنـبـيل سـالم  فـكالهـمــا مـاتـا في
حــيـاة شــامل  وقـد تـركــا له إرثـاً ثــقـيالً من
ــواجع . بل إن مـرويـتـا جـمـيل وسالم هي ا
الــتي أثــرت في مــرويـة شــامل وأكــسـبــتــهـا

طابعاً تراجيدياً .
وكـمـا فـتـحت صـورة الوسـادة بـوابـة الـعقل
ـوتى  الــبـاطن لــشـامل لـتــسـتــدعي صـور ا
أزومة ( في الفصل الثالث ) عادت الذاكرة ا
تـتوسل بصـورة أخرى لتـتخذ مـنها مـفتاحاً
لـــفــتح بـــوابــات الـــعــقل الـــبــاطن لـــشــامل 
والـصـورة اجلديـدة هي صورة الـكالب التي
شـاهـدهـا تـنـتـهش جـثث ضـحـايـا مـعـركة –
مـجـنـون  –من جـنـود الـطـرفـ ومـن بـيـنـها
جــثـة صــديـقه الــشـاعـر الــنـبــيل سالم الـذي
ـوت  وقــد ظـلت جــثـته ــا سـخــر من ا لــطـا
تـتـأرجح في ذاكـرته مـا بـ مجـمـوعـت من
الــكالب  األولى هي الــتي مــزقت في أهـوار
اجلـنوب جسد صديـقه احلميم  واجملموعة
الـثانية تلك التي رآهـا أثناء إجازته الدورية
تـنزو على بعضها في ساحة كرة القدم التي
يـلـعب فيـهـا إبنه الـوحـيد ( أحـمـد ) . وظلت
صـور كل واحـدة من اجملـمـوعتـ تـسـتدعي
صـــــــــــور اجملــــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة األخـــــــــــرى 
وصــوراجملـمـوعـتـ مـعــاً تـسـتـدعي صـورة
مزقة لصديقه الشهيد سالم  بينما اجلثة ا
حتــاول الـلــغــة الـبــحث عن صــيـغــة نـصــيّـة
تـصهر فـيها تـلك اجملاميع الـصورية الثالث
بـحـيث يـغـدو مـن العـسـيـر فـك االشـتـبـاك ما
ـــكــان / األحــداث ( مــددت بـــ الــزمــان / ا
ـرجتـفـة ورفـعت اخلـوذة بـبطء  أصـابـعي ا
شـيـئـاً فـشـيـئاً بـانت الـرصـعـة احملـبـبـة على
ــمــتــلـئ ثم الــشــاربـــان األشــهــبــان الــذقـن ا
دبب . وبحركة الرفيعان واألنف الروماني ا
واحــدة كــشـف الــرجــاء الــبــائس  والــتــقت
عــيـونـنـا : عـيــنـاي بـعـيــني سالم  دمـعـتـان
حـارتان وحارقتان تنزلقان على جانبي أنفه
ــعــطف وكــفــاه مــتــقــلـــصــتــان في جــيــبي ا
الـسـمـيك  والكـلب األسـود عـالق في الكـلـبة
احلــمـراء  وحـولــهـمـا خـمــسـة كالب أخـرى
تـهـرّ وتـنـتـظـر دورهـا في سـاحـة كـرة الـقدم
الـــفـــارغـــة . ص /  . ( 19ومـن الــواضح أن
ـشهـد يـخـتلف مـفـتـاح اإلستـدعـاء في هـذا ا
عـن مـفـاتـيح اإلســتـدعـاء األخـرى  إذ أن كل
ـشـاهد تـتشـكل من مسـتويـ  األول : هو ا
ـسـتـدعي ( بـيـاء قـبـلـهـا ـشـهـد ا مـسـتــوى ا
ـشـهد مـكـسـور )  والـثـاني : هو مـسـتـوى ا
ـستدعى ( بألف مقصورة قبلها مفتوح ) . ا
لـكن الوضع اختلف في مشهد الكالب إذ إنه
مـشكل من مشهـدين فرعي كل واحـد منهما
يـــحــيـل إلى إحــدى مـــجــمـــوعــتـي الــكالب 
ويـستدعيها في الوقت ذاته  هذا من جهة 
ومن جــهــة أخــرى فــإن اجملــمــوعــتــ مــعــاً
تـستدعيان صور جثث الضحايا . اي إن كل
مــجـمـوعـة من الــكالب هي دال لـلـمــجـمـوعـة
دلول )  ثم تصطف اجملموعتان األخرى ( ا
ــدلـول آخــر هــو جـثث لــتــشـكـالن مـعــاً داالً 

الضحايا . 
ولـكن الـكالب التي يـصب عـليـها شـامل جام
غـضبه ألنـها أكـلت جثـة صديـقه تتـحول في
مــكـان آخـر عـلى لـسـان رؤوف إلى الـصـورة

ـؤثـرة والــتـشـويق . ـواقف اإلنــسـانـيــة ا بــا
ـتـعـمـد تـخـيـيـلـيـاً وبـعـيــداً عن ذلك اإلربـاك ا
قـطع الشـعري يـتحول نـفسـياً إلى مـفتاح فـا
اســتـدعـاء لــصـورة اإلبن الـوحــيـد واجلـمـيل
والـبـهي  –أحـمـد  –أو عـلى الـعـكس تـتـحول
صـورة اإلبن إلـى مـفـتـاح استـدعـاء لـلـمـقـطع
ـقـطع الـشـعـري  فـكل مـفـتـاح من اإلثـنـ ( أ
الـشعـري / صورة اإلبن ) يفـتح بوابـة العقل
فتاح اآلخر : الباطن لألب ليستدعي منها ا

( غابَ يا قريتي ناحِالً
عَادَ يا قرَيتي ناحِالً

كلّ عافيةِ النهرِ كانتْ بِهِ . ص / ( 25
هـذا  ويسـتع الـكاتب بـتقـنية مـاتريـوشكا
الـــســرديــة  –أي قـــصــة داخل قــصــة حــسب
التسمية التي اعتمدها ماريو بارغاس لوسا
فـي إحــدى رســـائـــله بـــكــتـــابه ( رســـائل إلى
روائي شـاب )  يستع بـها لشغل الفصل (
 ( 15بـكامـله  فقـد خصص له قـصة قـصيرة
عـنـوانهـا ( الطـائر الـعجـيب ) كـان قد كـتبـها
بــطل الــروايــة شــامل  وســلـمــهــا لــصــديـقه
ومـعلمه الشاعر سالم يـطلب رأيه فيها  لكن
األخـير دفـعهـا دون علم صـاحبـها لـلنـشر في
سـلوك يـعبـر عن االعجاب بـالقـصة  فـنُشرت
في صـحيفة واسعة االنتشار . ومن الواضح
أن ألـبنيـة احلكائيـة للقـصة مستـقلة بـالتمام
عن الـبنية احلكـائية للروايـة فليس هناك من
اشـــتــراك بـــيــنــهـــمــا ســـواء في األحــداث أو
الــشـخــصــيـات  ولــكن إطــار الـقــصـة الــعـام
يــتــداخل مع إطــار الــروايـة من حــيث أن كال
اإلطــارين يــتــنــاوالن مــوضــوعــة احلــرب من
زاويـت مـختـلفـت  فـالروايـة تتـناولـها من
جـانبـها الكـارثي  بينـما تـتحدث الـقصة عن
طـــائــر وجــد أمــنه وسالمـه داخل أجــمــة في
األرض احلـرام الـسـاخنـة دومـاً بـفـعل قذائف
الـطرف التي نادراً ما تهدأ . وبالرغم من أن
الـقصة جاءت في سياق تـذكر شامل لصديقه
الـــرائع الـــشـــهـــيـــد سالم وتـــعـــداد مـــآثــره 
وأفـــضــالـه عــلى أصـــدقـــائه  ومن بـــ تــلك
األفــضــال تــشــجــيــعه لــشـامـل عــلى الــقـراءة
وتـنـميـة موهـبته فـي الكـتابـة . إال أن وظيـفة
أخــرى كـــان يــضــمــرهــا الـــنص الــقــصــصي
الـقـصـير  وهـي وظيـفـة مـفتـاح اإلسـتـدعاء 
فــبـطـل الـقــصـة الــقـصــيـرة هــو خالف أغـلب
رحلـة احلربية من أبـطال القـصص في تلك ا
تـاريخ الـقص العـراقي الـذين كانـوا يـنتـمون
ــسـتـوى إلـى صـنف مـؤدلـج وخـارق وفـوق ا
الــطــبـيــعي من أبــطـال اإلعـالم احلـربي . إنه
يـــنــتــمي إلـى جــنس احلــيـــوان وإلى صــنف
الـطـيـور حتـديـداً . وتـلك اخملـلـوقـات تـمارس
احلـياة بغـريزية ال تعـرف معنى الـبطولة  ال
ــفـهـوم ـفــهـوم الـبــشـري الــعـفــوي وال بـا بــا
ـفـتـعل  وإن  حتـمـيل الـدعـائي األيـدلـوجي ا
الــطـائــر الـعــجـيب أيــة مالمح أســطـوريـة أو
إضـفـاء سـمـات رمـزيـة عـلى دوره تـضـعه في
مــواجـهـة ظـروف احلـرب احملـتــدمـة سـيُـفـقـد
الـقصـة معقـوليـتها ويـجردهـا من عفويـتها 
ويـحـولهـا إلى تهـريج دعـائي يخـدم األهداف
الــرسـمـيـة لـلــحـرب الـتي حتـاشــاهـا الـكـاتب
ــا لـذلك بــحـيــاديـة واضـحــة . ولـذلك  أو ر
جـاءت موضوعـة الطائـر العجـيب في القصة
لــتـتــحــول لـدى كــاتــبـهــا شـامـل إلى مـفــتـاح
اســتـرجـاع يــفـتح بـه طـبـقــات عـقـلـه الـبـاطن
ليستخرج منها صورة مركبة من مستوي 
ــفــتــاح / ـــســتــوى األول يـــســتــدعـي ا في ا
الـطائر صـورة اإلبن الوحيد  –أحـمد  –الذي
ــا طـلب مـن أبـيه أن يــجـلب لـه طـائـراً  لــطـا
ــسـتـوى الـثـاني فـإن صـفـات  الـطـائـر وفي ا
العجيبة التي تلزمة بعدم مبارحة أجمته في
منطقة حربية مشتعلة تستدعي شروط اإلبن
الــتــعـجــيــزيــة بـأن يــكــون الــطـائــر ( كــبــيـراً
ه ـواصفات خيالـية ال وجود لها إال في عا
الـطـفـولي اجلمـيل وخـيـاله اخلـصب الواسع
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أمــا دور الــشــهـيــد سالم  فــإنه لم يــقــتــصـر
إبــداعـيـاً عـلى حث شــامل لـتـنـمــيـة مـوهـبـته
الـكتابـية وتشـجيعه السـتخراج قـصة واحدة
من بــطن الـدمـيــة مـاتـريـوشـكــا وتـخـصـيص
الـفـصل (  ( 15مـن الروايـة بـكـامـله لـهـا  بل
إن سالم نـفسه تطـوع ألن يستـخرج من بطن
مـاتـريوشـكـا نصـاً تـنظـيـرياً شـغل  الـفصل (
 ( 17مـن الــروايـــة وأســمـــاه ( ســـوريــالـــيــة
عراقية ) وعرّفه بعبارة الفتة تقدمت العنوان
( نـص في األذى ) وتــبع الــعــنــوان  بــإســمه
مـقروناً بتعريف شـخصي ( بقلم : سالم عمر
عـــلي / شـــاعــر عـــراقي احــتـــيــاط ) ويـــبــدو
الـتعريف مرتبـكاً  فكلمة ( احـتياط ) بحاجة
لــلـتـوضــيح  وإال فـإنـهــا بـوضـعــهـا احلـالي
صـفة لـلشاعـر وليـست للـجندي كـما يُـفترض

أن تكون . 
ـقـالـة إطـارهـا الـتـنـظـيـري من رأي وتـتــخـذ ا
وصـفه كاتبها سالم بأنه ساذج كان قد أبداه
ي فـي قـصــة عـن احلـرب ذات أســتــاذ أكــاد
مـنحى سريـالي كتبـها القـاص سعدي عوض

قالة إنها :  الحظ على ا الزيدي . ومن ا
 - 1حتاول القراءة في مسارين : 

ـــســار األول : قـــراءة الــســـريـــالــيـــة كــنص أ
تــاريـخي ونــفـسي فـي وقت واحـد  وحتـاول
ـسـوغات الـنـفـسـيـة التـي جتعل من إيـجـاد ا

ارسات سريالية .  احلياة ومن احلرب 
ـقـالـة قـراءة ـســار الـثـاني : وعـبـره تـقـدم ا أ
نـفسـية لـقصة الـكاتب سـعدي عـوض الزيدي
وحتــاول فـهم الــنص من خالل تــفـكــيك آلـيـة
ـا االنــعـكــاس الــتي جتـعل مـن الـنص مــرآة 
يــحـيط بـه  أو جتـعل من الــنص الـســريـالي
ــنـطق مــرآة لــواقع غـيــر خــاضع لــقـوانــ ا
ـقــالـة قــد سـوغت الــعـقــلي  وبــذلك تـكــون ا
ــنــحى الــســريــالي لألدب الــذي يــكــتب في ا
الــظــروف الــتي تـضـع الـنــاس في مــواجــهـة
ا يعرض توازنهم النفسي وت مباشرة و ا
والــعـقـلي لالخـتالل  وخـيــر مـثـال عـلى تـلك
الظروف االستثنائية هي ظروف احلروب . 
 – 2تـالشي الــــفــــاصل مــــا بــــ الـــواقــــعي

والـتخييلي بإدخال شخـصية واقعية عراقية
( الــكـاتب الـزيـدي ) وأراء ونـصـوص داعـمـة
لــشـــخــصــيـــات أدبــيــة عـــراقــيــة وعـــربــيــة 
ـيـة  إدخــالـهـا في وشــخـصـيــات فـكـريـة عــا
ا ـتـخيل ( الـشـاعـر سالم )  مـجـال كـتابـة ا
ـنطـقتـ ليـصبح الـواقعي أدى إلى تـداخل ا
تـخـييـلـيـاً وبذلك حتـرر من احلـساسـيـة التي
انــطـوت عـلــيـهـا رسـالــته  وهي رسـالـة ذات
هــدفــ  األول لــلـدفــاع  والــثـانـي لإلدانـة 
دفاع عن السريالية  وإدانة من يعارضها .
 – 3لــيـست هـنـاك من نـقــطـة إلـتـقـاء مـا بـ
ـــقــالــة  فـــكل نص مـن اإلثــنــ الـــروايــة وا
يـــنــتــمي إلـى نــسق ثـــقــافي له مـــنــهـــجــيــته
وأسـلـوبه  وإن تـذويب نص عـقـلي في بـنـية
حـكـائـيـة هو مـحـاولـة لـتوسـيع أفق الـكـتـابة
ومـدّه بـاجتـاه مـنـطـقـة الـنـقـد الـعـصـيّـة عـلى
الــتــطـويع ســرديــاً  ويـبــدو الـكــاتب في ذلك
يـريـد أن يـلـتمـس األعذار النـحـراف بـوصـلته
ـا هي مـحـاولـة بـاجتــاه الـسـريـالـيـة أكــثـر 
لـلدفاع عن وجة نظـر الكاتب الزيدي ( حسب
ـبدع ( الروائي ـقالة ) . وبالـعموم فكال ا ا
والــكــاتب الــزيــدي ) يــخــوضــان في جتــربـة
الـــكـــتـــابـــة عـن احلـــرب من وجـــهـــتي نـــظـــر
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بـيـد أن مـفـاتـيح االستـدعـاء الـدالـة ال تـكشف
دائــمــاً مــدلــوالتـهــا  بـل تـكــشــفــهــا الــقـراءة
فاتيح الـعميقة لسابق الـنص  كما أن تلك ا
ال تأتي دائماً مفردة فتستدعي حادثة واحدة
ـفاتـيح ومسـتدعـياتـها مـركبة  إذ قـد تأتي ا
في أكـثـر من مشـهـد وصورة  فـحـادثة أيـفاء
النذر في الفصل (  ( 25تنطوي على مفاتيح
مـركبـة ومضمـرة مبـثوثة في طـيات األحداث
بقور للكبش الـسابقة  فأمام مشهـد البطن ا
ــذبــوح / الـــنُــذُر والــذي تــبــرز مــنه كــتــلــة ا
زرقـة  كانت حالـة من االضطراب ـصران ا ا
تـعـصف بـذاكـرة شـامل وتُـهـيّـؤهـا السـتـدعاء
ـشهـد احلـاضر  مـشـاهـد غائـبـة وربـطهـا بـا
وفي مـحاولة لـقطع خيوط الـذاكرة  وتأجيل
ـشـاهـد الـغـائـبـة كان أو إلـغـاء اسـتـحـضـار ا
شـامل يـشـغل نـفـسه بـقراءة جـريـدة  بـيـنـما
كـانت الصـدفة على نـقيض من هـذه احملاولة
تـعــدّ لـربط خـيـوط الـذاكـرة وتـدويـر مـفـاتـيح
االســـتـــرجـــاع من أجل اســـتـــدعـــاء الـــصــور
الــغـائـبـة مـجــمـوعـة في ســلـسـلـة فــجـائـعـيـة
مـــتــرابـــطـــة  فــإذا بـــالــصـــفــحـــة األولى من
اجلـريـدة الــتي همّ بـقـراءتـهـا مـلـيـئـة بـصـور
جلـثث جنـود العدو  وإذا بـباب الـبيت الذي
نـساه أثنـاء القراءة مـوارباً يدخل مـنه كلبان
أطـبقا بـأنيابهـما على كتـلة مصران الـذبيحة
شـهد ( ص /  . ( 94ومـن الواضح أن هـذا ا

تضمن ثالثة مفاتيح استدعاء :
ـفــتـاح األول : تـمـثـله صـور جـثث ضـحـايـا أ
الــعــدو في اجلـريــدة الـتـي اسـتــدعت صـورة
اإلبن الـذي يـسـتـعـد بـعـد فـشـله فـي الـدراسة
لاللـتـحاق بـاجلبـهة الـساخـنة لـيكـون مرشح
القدر لالنضمام إلى صور جثث الضحايا .
بقور ـفتاح الـثاني : تمثـله صورة البـطن ا أ
ــذبـــوح الــتـي اســتـــدعت صــورة لـــلــكـــبش ا
صــديــقه الــشــهــيــد سالم الــذي وجــد بــطــنه
مــبــقــوراً ووجـدت أحــشــاؤه خــارجه . وهـذا
ـفتـاح الـثالث ويُـكـمل معه ـفـتاح يـلـتقي بـا ا

الصورة التي يستدعيانها معاً .
ثله مشـهد الكلـب اللذين ـفتاح الثـالث :  أ
تـسـلال إلى داخل الـبـيت وأطبـقـا بـأنيـابـهـما
صران  وراحـا يجرانـها . وهذا عـلى كتلـة ا
ـشهـد استـدعى صورة الـكالب السـود التي ا
شــاهـدهـا شـامـل  تـنـهش األحــشـاء من جـثـة

صديقه الشهيد سالم .
ـفـاتـيح الحظ أن الـكـاتب تـرك دوال ا ومـن ا
ــــدلــــوالت الــــثـالثــــة دون أن يــــربـــــطــــهــــا 
مـستدعياتها  وقد تكررت حالة إطالق الدال
ـــدلـــولـه  أو حـــالــة مـــفـــاتـــيح دون ربـــطه 
االسـتدعاء دون ذكر مـستدعيـاتها مرة أخرى
 فــخالل فـتـرة انـتـظـاره فـي عـيـادة الـطـبـيب
الـنفسي كان يـقلب بعض الصحف واجملالت
ويـطلع عـلى ما فيـها من صور وأخـبار  كان
ثل بـعض تلك الصور وبـعض تلك األخبار 

وجعة اضـي ا مـفاتيح اسـتدعاء لـصور ا
ـدلـول ــفـاتــيح  دون أن يــربط دال تـلك ا
مـستـدعياتـها تـاركاً لـلقاريء مـهمـة الفتح
ـثلة فاتـنة ترتدي والـربط واالستدعاء ( 
مـعطف فـراء أسود وتـشدّ خـصرهـا بحبل
مـرقط يتدلى على جانبها  شعرَ بالضيق
ـبقور . ص / تـدلي واخلـصر ا  أحلـبل ا
 ( 97ومـن الواضح أن الـشـعور بـالـضيق
لـيس شعـوراً طارئاً  وإن الـفرو األسود 
ربوط بحبل تدلي  واخلصـر ا واحلـبل ا
مـتـدلّ ما هي إال مـفاتـيح استـدعاء لـصور
غــائـــبــة كــشــفت عــنـــهــا حــالــة الــشــعــور
ـفــاجيء بـالـضـيق . وتـتـكـرر حـالـة عـدم ا
ــفـــاتـــيح ومـــدلــول الـــربط مـــا بـــ دال ا
مـستدعيـاتها بعـد ذلك مباشرة عـندما بدأ
شـامل يكشف لـلطبـيب النفـساني أعراض
أزمـته النفـسية وانـعكاسـاتها عـلى حالته
الـسلوكية . وفي سـياق ذلك جاء على ذكر
طـرده للقصاب ألنه سحب مصران الكبش
/ الـنـذر وألـقـاه أمامه بـإهـمـال بـيد أنه لم
يـشأ أن يذكر للطبيب ألدافع الذي أغضبه
في ذلـك التصـرّف  والذكرى األليـمة التي
تــرتـبط به بـالـرغم مـن طـلب الـطـبـيب ذلك
مــنه ( حتـشـرج صـوته  وشــعـر بـحـصـاة
ضــخـمـة وبــاردة تـسـدّ لـهــاته  وبـدمـوعه
تـنزل دون سـيطرته الـواعية . ص / ( 99
 .وبــذلك يــكـون الــكـاتـب قـد تــرك لـلــقـار

ـارس دور احملـلـل الـنـفـسي  فــرصـة أن 
ويـــوجـــد الـــرابط مـــا بـــ حـــالـــة شـــامل
ــضـــطــربــة وهـــو يــقف في الـــنــفــســـيــة ا
فاتـيح وما ب شاهـد / ا مـواجهة تـلك ا
ـوجـعـة الـتي كـانت قـد أمـاطت ذكـريــاته ا

عنها اللثام فصول الرواية .
وبـاستشهاد سالم  وانـطواء صفحته من
حــيـاة شـامـل كـان الـقــدر يـسـتــعـد إلعـادة
كـتابـة ذات الصـفحـة مع تغـييـرات طفـيفة
جـداً  فـبدل شـامل العـسكـري في قاطع –
مـجنون - سيكون بـطل الصفحة اجلديدة
إبـــنه أحـــمــد الـــذي إلـــتــحق جـــنـــديــاً في
بــنــجـوين  أمــا الــشـاعــر الـشــهــيـد سالم
فــسـيـعــوض دوره أحـد اجلـنــود الـقـدامى
وهــو شـاعـر وإســمه سالم أيـضــاً . وكـمـا
كـان سالم الشهـيد يأخـذ بيد األب شامل 
ويــرشـده ويـعـلــمه ويـفـتح مــوهـبـته عـلى
الـــكـــتـــابـــة وحب األدب  صـــار اجلـــنــدي
ـستجد في الـقد يأخذ بـيد اإلبن أحمد ا
اخلــدمـة الـعـسـكـريــة  ويـرشـده  ويـفـتح
مـوهـبـته عـلى عالم الـكـتـابة وحب األدب 
ويــــصـــحـح مـــســــودات قـــصــــصه األولى
ويـدفعها لـلنشر . وبـذلك تستعـيد الرواية
نـفسـها مـستـفيـدة من لعـبة الـتاريخ الذي
يُــعــيــد نـفــسه  في تــأكــيــد عـلى أن دورة

احلياة ال تتوقف .
وبـينما كانت الرواية تستعيد نفسها عبر
مـروية اإلبن أحمد وصـديقه الشاعر سالم
 كــان كل أبـطــالـهــا يـســتـعــدون لـلــغـيـاب
وبـضـمـنهم اإلبـن أحمـد  فـفي طـريقه إلى
قـاطع مـجـنـون لـلـقـاء األب واسـتـصـحـابه
مـــعه إلـى الــبـــيت في بـــغـــداد  كــان األب
شـامل في طريقـه إلى بنجويـن للقاء اإلبن
واســـتــصـــحـــابه مــعـه إلى الــبـــيت  وفي
مـنـتـصف الـطريـق كانت الـصـدفـة تـنصب
شــراكـــهــا لإلثــنـــ لــيــمـــوتــا في وقــتــ
مـتـقـاربـ وفي مـكـانـ مـتـبـاعديـن جراء
انـفجارات الـقذائف . بيـنما كـانت الزوجة
واألم صـدّيقة الـقدّيسة احلـنون مسـتغرقة
في صـلـواتـهـا بـانتـظـار عـودتـهـما  وهي
وت فـي الرمق األخـيـر مـا بـ احلـيـاة وا
بـعـد أن تـمـكن مـنهـا الـسـرطـان اخلـبيث 
وبــذلك تـكــون الـبــنت الــوحـيــدة الـبــاقـيـة
الـطفلـة سناء تـستعـد لتوديع حـياة الدعة
واحلــنـان واسـتــقـبـال حــيـاتـهــا اجلـديـدة

القاسية في ظل اليُتم .

( × ) مــا بــعــد اجلــحـيم  –حــسـ سـرمك
حـسن  –مـنـشورات إحتـاد الكـتاب الـعرب
 –دمـشق  –ســلـسـلـة الـروايـة (  ( 5سـنـة
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