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إزدواجية الصوت الواحد في رواية ( بستان الياسم )

 wÐUM'« rþU  fO   

سيب ا

رغــبـتــهــمـا . فــهـذه أم ســالي تــقـول عن
سافـة بيني وبينه على زوجها : "تظل ا
السـريـر بـاردة فأشـعـر بـقـشعـريـرة تـهز
روحـي ولـيس جـسـدي.هـذه حـالـنـا مـنـذ
ثالث ســنــوات" (ص69)  .كـــانت ســالي
حتاول أن تقرأ قصائد الشاعر (مسعود
) بــطـريـقـة إســقـاطـيــة  حـيـنـمــا تـفـسـر
قـصـيـدة (سـيرة وغـد) عـلـى انـهـا نـتاج
جتربة معيشـة  وأنها توقظ جرحا ً في
صدر هـا فـتـسـتـسـلم لـلـبـوح بـواحد من
أسرارحياتها  فتقول عبر احلوار "كنت
ضـحـيـة وغـد أنـا األخـرى . لـكـأن سـيـرة
الـوغـد التـي وردت في القـصـيـدة والذي
اســمـيــته "زنــيم"هــو نـفــسه الــذي حـطم
حـياتـي . انه ابن خالـي بالـضـبط  وكان
يالحـقني مـنذ  أيـام مراهـقتي  ويـحاول
ااإليـقــاع بي (...)وكـنت ضـعـيـفـة اإلرادة
ــعـسـول وأسـرني بــوسـامـتـه ولـسـانه ا
بيـنـما حـتى استـسـلمت له " (ص 141).
كـــانـت تـــروي روايـــة أخــــرى عن ســـبب
طالقها ! وهذا ما يجعل اجلنس محورا
ـــيــدان الــذي ً مـــهــمــاًُ فـي الــروايــة  وا
تـتــكـســر عـلـيه كـل األسـرار  فـتــتـكـشف
الـــفــــضـــائح حــــتى أن (ســـالـي) تـــبـــدأ
ا فـعله مع أمها حترشهـا به  وتذكره 
.وح يسألها عن طبيعة العالقة بينها
وبـ أمـها تـعـلـمه بأن احلـجب بـينـهـما
نظومة مرفوعـة في إشارة إلى انهيـار ا
األخالقـــيــة بــســبـب مــؤثــرات االحــتالل
األمــريـــكي وأعــوانه ثـم يــشــرع بــســرد
تاريخ أبي سالـي عبر سرد داخـلي بينه
وب نـفـسه  ولكن سـالي كانت تـضغط
ـارسـة االتـصـال اجلـسدي به بـاجتـاه 
فتـعـاتـبه بالـقـول حـ مـبيـتـهـا معه في
بـيتـه  مشـيـرة إلى ان تـلك الـلـيـلـة لـيـلة
جـمعـة  : " يـنـتـظـرهـا الـرجـال والـنـساء
بــــلــــهــــفـــة " (ص150) فـي إحــــالــــة إلى
تـعة اجلسد احملرم كما توظيف الدين 
يــفــعل مــعــظم ســيــاسـيـي احلـاضــر في
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شـهد الـسيـاسي القـائم على   إذا كـان ا
هيمن متغيرات التدخل اخلارجي هو ا
فـــإن مــؤثــرات واضــحـــة عــلى تــصــرف
الـشـخــصـيـات وحـركـتــهـا وحـركـة بـنـاء
الـروايــة   حـتى ان (سـهـيـر) زوجـة ابن
البطل (وائل) يقودها عـمها ح يتقرر
ذهابها الى زوجهـا في لندن  الى أفخر
صـالــون حالقـة  نـسـائي وكـانت واحـدة
من الــعــامالت فــيه حتــرك الــعالقــة بـ
ــــاضي ـــال  وبــــ ا الــــســــيــــاســــة وا
واحلاضر بـطريقة ما لـذلك كانت تقول :
" سـأبـذل كل مـا في وسـعي ألجـعـلـك آية
من اجلـمـال تثـيـرين دهشـة االنـكلـيز" ثم
تأوهت وقالت : " الـلعنة عـلى األمريكان
الذين جـاءوا بهـذه األشكـال وكربـسوها
على رؤوسـنا"(ص .(61ذلك ان اتبـاعهم
كمـا يصفهـم الكاتب كـانوا من احلثاالت
 وهـذا مـا يــتـنـاسب مع اعــتـقـاد إحـدى
الــقـــوادات في لــبـــنــان أن احلــروب هي
الـتي تـرفـدهم بـدمـاء جـديـدة في الـعـهـر
اجلــنــسـي فــاالحــتالل ألي بــلــد يــعــني
انـتـهـاكه جـسـديـا ً  وحتـوله الـى جـسد

مباح .
  لــقـد بــدأت الـروايـة مــتـحــفـظــة بـعض
الـــــشيء الــــذي يــــســــهـم فــــيه الــــســــرد
ـوضـوعي عـبـر ضـمـيـر الـغـائب  لـكن ا
قوة صناعة شخصية البطل  وهيمنتها

ـــونــتــاج عـــلى الـــروايــة  وقــد أســـهم ا
الزمني وتنوع األصـوات في بناء السرد
ــضــمــرة داخل عــلى كــشف الــعالقــات ا
ــنــلـوج الــبــنــاء الــروائي  الى جــانـب ا
ـاطه  لــذا قـام الـسـرد الـداخـلي بــكل أ
ـفارقة ب اجلمال على وجود نوع من ا
والقبح أو الـرصانة والتهـليل  كما في
مـقـارنـته بـ سـهـيـر وسـالي في أن كالً
منهمـا من معدن مختـلف. وهو ما يحكم
طـبـيـعـة الـصـراع بـ اجتـاهـ تـسـتـند
اليه الرواية موضوعـيا ً وفتيا ً كما في
فارقة  ب ( بستـان الياسم )مكانياً ا
وبـ مجـموعة الـشاعـر التي حتـمل هذا
الــعــنـوان حــيث الــتــوازي بـ الــشــعـر
كان بوصفه بوصفه فنـاً رفيعاً  وبـ ا
مثـيرا ً للشـهوة اجلنـسية  بـحيث يبدو
مـن خالل ذلـك الــــتـــــوازي بــــ أحــــداث
الـتــاريخ واجلــسـد واضــحـا ً  وهــو مـا
يدعـونا لقول أن هـذه الرواية تـقوم على
ــــألــــوف واالعــــتــــيــــادي اخلــــروج من ا
احلب) وبــ اجلــانـب احملـرم (الــزواج 
(الــزنــا زنــا احملــارم) وهــذا مــا تــمــثــله
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ال يعـد بنـاء الروايـة معقـداً  ولكـنه بناء
مـحـكم يـسـتــنـد الى ازدواجـيـة الـصـوت
الواحد  من البناء السردي  ثم يضيف
الـــيه ازدواجــيــة الــظـــاهــر والــبــاطن(او
الـداخـل واخلـارج) وازدواجـيـة الـصـوت
ـــوضــــوعي والـــصـــوت الـــذاتي الـــذي ا
يستـحضر الـسيرة الذاتـية  وازدواجية
الـسـرد الـروائي والـسـرد الـسـيـنـمـائي 
وهـذا يـعـني ان بـسـاطـة الـبـنـاء تـسـتـند
ـشـاركـة عـلى قـلــة  عـدد الـشـخـصــيـات ا
ووجود ضمير غـائب واحد ينشطر الى
شـطـرين  وواقع تـاريـخي يـتـأرجـح ب
ا ـاضي متـمثالً  اضي واحلـاضر  ا ا
قــبل االحــتـالل  وازدواجــيــة ســجــيــتي
النـبل والسـقوط األخالقي . وغـالب بناء
الرواية الزمني يقـوم على سيرها بشكل
اعــتــيــادي يـعــتــمــد عــلى حــركــة الــزمن
ـاضي الـيـومـيـة  بـيــنـمـا يـقـوم الـزمن ا
ـنتجة على االسـترجاع واالسـتذكار  وا
الــتي تـســتـحــضـر أعــمـاق الــشـخــصـيـة
ــاضي الــنـقي  مع لـلــكــشف عن نـكــهـة ا
شعور عـميق بالـراحة واالطمئـنان  كما
في بـدايــة الـفــصل الـذي يــسـتــرجع فـيه
تـنبي في الـتسعـينات  زيارته لـشارع ا
حـيث يـقـول :"أعـادت ذهـنه عـدة سـنوات
الـى الـــوراء  أيــــام كــــان يـــواظـب عـــلى
ــتـنــبي ضـحى كل الـذهــاب الى شـارع ا
ـكـتـبـات بـحـثـا ً عن ـر عـلى ا جـمـعـة : 
اجلـديـدالـذي صـدر في الـشـعـر وفي نـقد
طـاف في مـقهى الـشـعر   ويـنـتهي بـه ا
الشابندر حيث يلتقي بأصحابه وخالنه
ســـاعــتـــ أو ثالث ســـاعــات "(ص 36).
وهـــذه الــذكــريـــات هي جــزء مـن ســيــرة
الـكاتب وهـواجسه الـتي يعـيشـها ة وما
زال  بـــيـــنـــمـــا بـــدأ الـــفـــصل الـــســـابق
بقوله:"جاءت ضحى اليـوم التالي مثلما
تـــوقع. رن جـــرس الـــبـــاب وحـــ خــرج
وجـــــدهـــــا ومـــــعـــــهـــــا رجل فـي حــــدود
"(ص 32) مـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــراً األربـــــعـــــ
الى(ســالي)بـحـيث دفع اخلـيـال لـيـزدوج
مع الـواقع أو اخلـيــال بـسـيــرة الـكـاتب
نــفــسـه وقــد تــضــمن الــفــصل اخلــاص
ـاضي سـرداً قصـيـراً داخلـياً بـذكـريات ا
محـصوراً بـ هالل وبـحروف مـشددة
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  جتــمع روايـة الـكـاتـب الـعـراقي نـاطق
خلوصي ( بـستان اليـاسم )الصادرة
عام 2018م  ب اغراء العنوان  وب
متعـة السردمع لـذة اجلسد  ‘فالـعنوان
ــتــغـيــرات اجلــديــدةالـتي يــحــيل الى ا
خــلــقــتــهــا ظـروف االحــتـالل األمـريــكي
للعراق منـذ نيسان عام   2003وشعور
االنـسـان الـعـراقي يــضـرورة الـتـخـلص
من الـــــوضع اخلـــــانـق وفــــيـه احــــاالت
واضـحـة الى عالقـة اليـاسـمـ بالـعـطر
والـلـذة . فـالـيـاسـمـ انـتـصـار مـضـمـر
لـليـأس وتعـويض عنه كـما يـشير لـقظه
بـعـيـد عن لـفــظـة يـاس الـتي حتـيل الى
االحساس باليـأس حيث يتابع الكاتب
شــخــصـيــة مــوازيـة لـه هي شـخــصــيـة
الشـاعر الكـبير ( مـسعود مـسعود  )من
خالل طـالـبـة مـاجـسـتـيـر بـالـكـتـابـة عن
شــعــره اســمـهــا (ســالي) من الــطــبــقـة
الـصـاعــدة مع احملـتل اجلــديـد يـشـرف
ـتـهم في عـلـيـهـا الـدكـتـور ( اشـرف )  ا
نـزاهـته . تـقـوم الـروايـة عـلـى اجتـاهان
يــتـصــارعـان مــرة  ويـتــصـاحلــان مـرة
أخـرى : األول له صلـة بـعالقـة العـنوان
بــــالـــطـــبــــيـــعـــة وضــــرورة اخلـــضـــوع
ــتــغــيــرات  وله صــلـة لــلــتــأثــيـرات وا
مـضـمـرة تـربط بـ الـيـاسـمـ وجـسـد
ـرأة عـملـيـا ً ونظـريـاً وخصـوصا ً ان ا
الـبـطـل /الـشـاعر (مـسـعـود ) أرمـل مـنذ
زمن ال بـأس به  حــتى يـصل األمـر الى
زوجـــــــة ابـــــــنه (وائـل ) واســـــــمـــــــهــــــا
عاشـرة نتيجة هرب (سهير)بـاغرائه با
زوجهـا الطـبيب الى لنـدن  وانتـظارها
له  غير انـه يطرد هـذا االتصال احملرم
بلـطف  وقـد جعل الـكاتب هـذا االجتاه
مـطـبوعـا ً بـحـروف اعتـيـادية ,الـثاني :
وهو مـحصـور ب هاللـ (...) ومشدد
بـــالــلـــون األســـود  يــطـــرح بـــطــريـــقــة
ونـتاج الزمـني  أو الصـوت الداخلي ا
لــلـشــخـصــيـات  وهــذا مـا يــؤكـد قــيـام
الــروايــة عــلى مــا نــســمــيـه ازدواجــيـة
الـصـوت الـواحـد  ونـعـني بـه انـشـطار
الـــصــــوت الـــواحـــد الى شـــطـــرين  أو
ـــطـــ ســـرديــ ( راجع اســـتـــخــدام 
ـاط كـتـابـنـتـا : الـروايـة الـعـراقـيـة .. ا
ومـقـاربـات  مـنـشـورات احتـاد الـكـتـاب
وهـو الــعــرب  دمــشق / 2012ص 85).
يقتـرب من اسلوب دستـويفسكي  الذي
يقوم عل استـثمار مشاعـر الشخصيات

الداخلـية  والكاتب هنـا يستثـمر ضمير
الغـائب ويشـطره الى شـطرين مـتوازي
واحـد عادي وهـو األول  واآلخـر داخلي
وهـو الـثــاني . وهـنـا يــحـاول أن يـوظف
الـسيـرة الـذاتيـة بطـريـقة ذكـية من خالل

تفجرة العواطف .  شخصية الشاعر ا
  انـسـابت الـروايـة انسـيـابـا ً مـتواصالً
اليفصل بـ فصولـها فاصل سوى ثالث
تنفس واالنتقال من جنمات كنوع من ا
مـحور الى آخـر  وهـو يقـوم بـاستـخدام
ــوضـوع من قــوة الــتــعـبــيــرواغــراءات ا
خالل خـبرة عـالـية في الـكـتابـة الروائـية
واالحـــتـــراف الـــســلـس  بــحـــيث يـــوهم
ا القـارىء بأن مـا يكـتبه هـو واقعي ور
حـقـيقي  في حـ أنه يـحـاول أن يزاوج
بـ الـواقع واخلـيـال بـطـريـقـة مـقـنـعـة 
بحـيث شكلت شـخصيـة البطل/ الـشاعر

العمود الفقري للرواية.
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 لقد تكشفت مـؤثرات العنوان منذ اغراء
(سهير) لعمها وبقيت تلك الذكرى جزءا ً
من هاجس خـقي يؤرق العالقـة ب العم
وزوجة االبن  يحـيل الى قلق عاطفي له
اسـبـابه ومـؤثـراته الـسـياسـيـة الـسـائدة
في الـبالد  لـهـذا يـقـول الـبـطل/الـشـاعـر
وعم (ســهــيــر) عن تــلك  الــذكــرى "ان مـا
حدث في بـستان الـياسمـ قد صار طي
الـنسـيـان . تمـادى في مـزاحه وهو يـعلم
بــأنـــهــا مـــا زالت تــتـــشـــبث بــحـــلــمـــهــا
ـستـحيل " ( بـستـان اليـاسمـ : ناطق ا
خلوصي  دار مـيزوبوتــــــــامـيا  بغداد

 / 2018ص92).  
ستحيل ) احالة  ان جملة (احللم ا
واضـحــة الى رفض الـبــطل االسـتــجـابـة
ـرأة في دخـول احملـظور  أو الى نـزوة ا
تعة احملرمة لالحساس ببهجة احلياة ا
 لـهذا تـعوض عن ذلـك باالنـفراد بـوسام
ثــأراً مـن زوجــهــا الــذي يــشــكك فــيــهــا 
ويـعـاشــر غـيـرهـا  بـيـنــمـا يـقـوم الـبـطل
بــرحـلــة الى بـيــروت لـنــشـر مــجـمــوعـته
اجلــديــدة الــتي عــنــوانــهــا هــو عــنــوان
الروايـة (بـسـتـان الـياسـمـ )  فـيـلـتقي
الــشــابــة (مــيس) ويــقـــيم مــعــهــا عالقــة
جـسدية تـؤدي الى حـملهـا بطـفل ترفض
ــارســة الـــدعــارة طـــمــعــا ً عــلى اثـــره 
بـالـبــطل لـكي يـنـقـذهــا من مـهـنـة امـهـا .
وكـــــان مع ذلـك يـــــهـــــاتف زوجـــــة ابـــــنه
ـضمرة (سهـير) ثم يـكشف عن نـزعاته ا
ح يقول :" عنّ له أن يهـاتف سهير فقد

اشتاق لسـماع صوتها . مـا هذا السحر
الــغــامض الـــذي تــأســره به ? هل صــار
يحـبها حـقا ً وهي في هـذا السن  فضالً
عن كــونــهـــا زوجــة ابــنه أم انه يــتــوهم
ذلك? مـنـذ بسـتـان اليـاسـم بـدأ مـوقفه
األخالقـي يـتــخــلــخل وهــا هــو يــعــاشـر
مــــيس وهـي في سن حــــفـــيــــدة له وقـــد
فــتـــحـت عــلـــيه بـــابـــا ً من جـــديــد" (ص
وفي ذلك إحالة مضمرة الى 115-144)
عالقة البطل  الى عالقة جسدية مع (ام
سالي)  لـهذا قال عـبر احلـوار الداخلي
:" لـكن امك سـبــقـتك في الـدخــول الـيـهـا
غـيـر انه قـمع تـلـك الرغـبـة "  فـي اشارة
ـاضي بـاحلـاضـر  وكـذلك غـلـى عالقـة ا
كانت (رفيف ) تـعاني من خيـانة زوجها
(نــبــيـل)  بــحــيث يـــصــبح الــتـــخــلــخل
األخالقي انـعكـاسا ً لـلـواقع السـياسي 
وإن كـان يـلــوم نـفـسه عـلـى اخلـطـيـئـة 
بـحيث بـدت اخليـانـة الوطـنيـة متـوازية
مع اخلـيانـة اجلسـدية . وعـلى النـفبض
مـن ذلك يـــقــوم الـــســرد عـــلى ســـيــرورة
مــتـواصـلــة  وحـبــكـة مـنــظـمــة  وبـنـاء
ونتاج الزمني محكم يحاول استـثمار ا

الذي يعتمد على ازدواجية السرد .
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  تـمـثل اســرة سـالي ومـاضـي والـديـهـا
صورة حـيـة لـلـتـيـار الـسـيـاسي اجلـديد
ــرتــبط بـــقــوى  االحــتالل األمــريــكي  ا
وهي اسرة تشـعر بالنقـص من ماضيها
ــال من الــوضــيع  فــلــمــا تــوفــر لــهــا ا
ـال الــعـام والــفـسـاد االسـتــيالء عـلـى  ا
االداري وغـيـره  راحت تعـوض عن ذلك
بـطـلب الـعـلم لــلـحـصـول عـلى شـهـادات
عــلي  ,فــالـــبــطل يـــحــيـل عــبـــر الــســرد
وضوعي (ضمير الغائب) الى ماضي ا
األسـرة وعـالقـته اجلـسـديـة بـأم سـالي 
ثـم يــكــشف من خـالل حــواره مع ســالي
نـفـسهـا  عن ماضـيـها هي فـهي مـطلـقة
وســـبـب طالقـــهـــا اكــــتـــشـــاف زوجـــهـــا
بـعالقتـها بـرجل آخر  ثم دخـول اختـها
الـصـغـرى بـعالقـة افـتـضـاض مع سـائق
أبـــــــيــــــــهـــــــا  وكـــــــذلـك حـــــــال أســـــــرة
ـشـرف عــلى رسـالـة الـدكـتــور(اشـرف) ا
سـالي وقيـامه بالـكتـابة لـها  كـما ان أم
سالي كشفت لعالقتها اجلسدية بالبطل
 لهذا قـالت له " لم تعد بـيننـا ما تسمى
أســرار الــســريـر " (ص.(95إذ نــكــتـشف
الـعـجز اجلـنسـي عنـد والد سـالي وعـند
أشرف وبحث زوجتيـهما عن من يشبع

عن دائرة البحوث والدراسات في هيئة الـنزاهة العامة صدر العدد العاشر من مجـلة (النزاهة والشفافية للبحوث
والـدراسات) وهي عـلـميـة نصف سـنويـة محـكمـة متـخصـصة فـي ميـدان مكـافحـة الفـساد والـوقايـة منه .وتـضمن
الي) لـلبـاحثـ علي ـكافـحة الـفسـاد االداري وا سـاءلة  الـعدد سـبعـة بحـوث :(بنـاء الثـقة الـعـامة في اطـار دور ا
رزاق العـابدي ومحمد الـكرعاوي وباسم عبـد الغني (االعالم ودوره الريادي في مـكافحة الفـساد) للباحـث في جامعة
(اهمية نظام احلسبة في العمل الرقابي ومكافحة الفساد  –دراسة وصفية ارعبداجلبار وضرغام سامي  القادسية ا
وضوعـة لهـا) للبـاحث تاريـخيـة ) للبـاحث حسـام مهدي سـعدي  (العـقبـات التي تواجه عـمل هيـأة النزاهـة واحللـول ا
( اليات تـعزيز ثـقافة الـنزاهة ودورهـا في مكافـحة الفـساد) للـباحث اسراء صالح محمـد اجلاف ومحـمد مظـهر ناصـر
ـالي وسـبل مـواجـهته..دراسـة نـظـريـة) للـبـاحث ايـناس الـكـعبي من كـلـيـة شط الـعرب اجلـامـعـة و(مظـاهـر الـفـساد االداري وا

الفتالوي.
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ســـــوداء يـــــعــــــبـــــر عن
هـواجـسه حـول مـعـانـاة
زوجـة ابنه(سـهـيـر)حيث
ــــشــــهــــد يــــبـــــدأ هــــذا ا
الــــبــــاطــــني/الــــداخــــلي
بقـوله:" ألن سهـيرلم تكن
سافرت لالحتاق بزوجها
كـان عـلـيه فـي لـنـدن بـعــد
أن يــخــفف عــنــهــا وطــأة
احـساسـها بـالـوحدة بـعد
غـــيـــاب زوجـــهـــا  فـــكــان
يـــــــتـــــــحـــــــ الـــــــفــــــرص
لـــــــــذلك"(ص 37) حـــــــــيث
يــأخــذهـا حلــضــور عـرض
مسرحي  وهو ما ينسجم
مع الــســـرد الــســيــنــمــائي
ـونـتـاج الـذي حــقق عـبـر ا
أو عـبــر الـعالقـة بـ الـفـلم
والــــواقع. واذا تـــتـــبـــعـــنـــا
الـــصـــوت الـــداخــلـي الــذي
يرتبط بالهواجس الداخلية
لــلـبـطل جنــده يـتـركـز حـول
نــــوازعـه الــــذاتـــــيــــة الـــــتي
تـلبـستـها جـرثومـة الشـعر 
وهـــو يــــوازي بـــ الـــســـرد
الروائي والسرد الـسينمائي

 كـمـا فـي قـوله :" كـان جـالـسـا ً يـشـاهد
أحـــد األفـالم حـــ قـــفــــزت الى ذاكـــرته
ضحى ذلك اليوم  دخلت صورة سهيـر
عـليه  وهـو في حـالة تـوافق مع الـنفس
وانهـماك في متـابعة أحداث ذلـك الفيلم
ـــشــــاهــــدته بــــ حـــ الــــذي يــــعــــود 
وآخـر"(ص76).وهــو مــا يــتـــمــاشى مع
خـبــرة الـكـاتب في الــنـقـد الـتــلـفـزيـوني
والسينمائي حينما يقع العم في مأزق
اغـــــــــــواء زوجــــــــــــة ابـــــــــــنـه فـي احلـب
والذي يـعد مـن زنى احملارم.بـيد احملـرم
ــا جــعــله أنه لم يــقع فـي احملــذور وا
جزءاً من هاجس داخـلي ونسغ يـتغلغل
في سـيـرورة وحـركـة الـروايـة  يـشـدّ به
اخملـاوف ويـقلق الـقـارىء ويدفـعه نـحو
تعة الـقراءة/التلقي فجاء االحساس 
اسـتـكــمـال الـعالقـة الـســابـقـة بـ الـعم
وسـهيـر واغتـراب االبن بـصفـة مونـتاج
(لــــصـق) آخــــر  مع صــــوت وائل وهــــو
يـأتـيه عـبـر الـهــاتف يـعـلـمه بـحـصـوله
على سـكن وضـرورة التحـاق سهـير به
ـلــصق طـويالً ـشــهـد ا وقـد جــاء هـذا ا
ـشـاهـد الـسابـقـة .وفي نـهـاية بـخالف ا
الـروايــة وعـبــر مـحـاولــة ذكـيــة يـحـاول
ــلل حـ الـكــاتب انــقــاذ الـروايــة من ا
يــعــمـــد الى زج الــســـرد الــســيـــنــمــائي
واجـهة سـرد الصـوت اخلارجي  من
دون أن يـفـصـله أو يـضـعه فـي مـونـتاج
خـاص وهـذا بـرايي مـا فـاته أن يـفـعـله
ح يقول: " جـلست الى جواره فشغل
احلاسـبة وألـقمهـا قرصـاً فبدأت مـقدمة
الـفـيـلم بـالــتـدفق. كـان يـخـتـلس الـنـظـر
الـيهـا بزاويـة عيـنه  ليـقرأ عـلى وجهـها
ردود أفعـالهـا على مـا ترى والحـظ أنها
في غـايـة االنسـجـام مع ما يـجـري  على
الــــشــــاشـــة مـن أحـــداث رومــــانـــســــيـــة
(ص185). يـــــحـــــيـل هـــــذا الـــــنـص الى
الـــــتــــوازي بـــــ الـــــوصف اخلـــــارجي
لـلــشـخـصـيــة  ومـحـاولـة الــتـوغل نـحـو
أعـمـاقـها الـنـفسـيـة عـبر صـورة اجلـسد
ــثــيـرات ــفــعم بــالــرغــبـة وعالقــته بــا ا
اخلـارجــيـة  صــوت الـســارد اخلـارجي

وهو يبـحث عن بديل لـنمطـية عادية من
خالل مــؤثـــرات الــســرد الـــســيـــنــمــائي
ـشـاهد وقـدرته عل اسـتـخـدام الـقـطع وا
الـقـصـيرة  والـقـدرة عـلى الـتـخلص من
ـترهلة . ـشاهد الـطويلة أو ا الصور وا
وهــذا الـنــوع من الــســرد له صـلــة غــيـر
مــبـــاشــرة في االســتــفــادة من الــســيــرة
الـذاتــيـة  أو الـواقع الــسـائــد في بـنـاء
الرواية حيث يشير الى روايته السابقة
"تـفـاحـة حـواء" الـتي يـسـتـلـهـا وائل من
ـكـتبـة لـيـشـكل ذلـك أقـرب دليـل لـقراءة ا
الـكـاتب وطـريـقـته في الـكـتـابـة  وبـيـان
ـا أتـاح اجملـال طـبـيـعـة مـوضـوعـهـا  
لـسـهيـر زوجـة وائل لكي تـقـرأها  فـلـما
سـألـها عـمـها عـنـها قـالت :"بـصراحـة يا
. في عـــمـي وجـــدتـــهـــا صــــريـــحـــة جـــداً
شخصيـة بطلها جـوانب من شخصيتي
"(ص50)  .وهـو فـعالً مـوجـود ألن رؤيـة
الـكـاتب متـقـاربة في هـاتـ الروايـت 
فــضـالً عن روايــتـه " اعــتـــرافــات زوجــة
رجـل مـهم "حـيـث تـشـكل هــذه الـروايـات
الــثالث ثالثــيـــة جــســديــة وســيــاســيــة
تـتـحـدث عن مـرحـلـة زمـنـيـة وسـيـاسـيـة
واحـدة. ولكـن البـطل لم يـعـلق على رأي
وازية سهير برأيه بوصفه الشخصية ا
ـا يـكـشف أن رأي سهـيـر هو لـلـكاتب 
نلوج الداخلي رأي الكاتب نفسه. أمـا ا
بكل أنـواعه فهو نـادر  نتيـجة تعويض
ونـتاج الـزمني عـنه في غالـب األحيان ا
 كـمـا أن اسلـوب الـرواية في اسـتـخدام
اجلـسـد وسـيلـة لـكـشـف نزعـات الـنـفس
الــبــشــريــة من خـالل اجلــنس  في زمن
االنـــهـــيـــار األخـالقي وســـطـــوة احملـــتل
األمــريــكـي وأتــبــاعه  ومـــا تــبع ذلك من
تــداعــيــات  وحتـــريــضه اجملــتــمع عــلى
االنـفالت من الـقـيم واألطـر االجـتـمـاعـية
الـتي حتــكم حــيـاة اجملــتـمع الــعـراقي 
وكــأنه يــرى فـي الــســرد الــســـيــنــمــائي
ونـتاج تعويـضاً عن أسالـيب سردية وا
حاول استخدامهـا بصورة غير مباشرة
حــتى ال يـدفع الــروايـة نــحـو الــتـعــقـيـد

لل والترهل.  وا

رواية على عتبة حلم
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رواية صيغت بعاطفة جياشة وأسلوب
أنيق بـ صور شـعريـة آسرة ومـشاهد
مــلـيــئـة بــالـتــأخـيــذة واالجنـذاب سـرد
ـتـازة وصـيـاغة سـهل وسـلـس ولـغـة 
مــحــكـــمــة وحــبــكـــة مــدهــشــة أحــداث
مـتـجــانـسـة لـلـغـايــة ومـسـتـحـوذة عـلى
االنـتبـاه رواية مـشـوقة لـدرجة جتـعلكَ
ــعـرفــة كل شيء أن ال تــتـرك قــراءتــهــا 
وهـذا مـا حصل مـعي حـ شـدتني إلى

أن انتهيت منها بليلة واحدة.
الـكـاتبـة تـمـلك مـوهـبـة راقـيـة ومـشـاعر
ـقابل هـناك مـرهفـة وجرأة فـائـقة في ا
ا ترجع على رؤى قدمت في الرواية ر

كـيـفــيـة تــفـكـيــر الـروائــيـة أو نـظــرتـهـا
اخلـاصـة جتـاه الـتـغـيـرات التـي حدثت
في مـنـطقـة الـشـرق األوسط وهذا شيء
طـبـيـعي ـ ومن اجلـمـيل أنـهـا كتـبت عن
بعض األشـياء بحـريّة مـطلقـة ويحسب
لـهـا ذلك ألن األنـظـمــة الـشـمـولـيّـة الـتي
نـطـقة تـعتـبـر التـكـلم فيـها من تـسـود ا
احملــرّمــات وال يـجــوز اخلــوض فــيــهـا.
حتـتـوي الـروايـة إلى إشـارات واضـحة
ـواضـيع التي ورائـعـة فـيـمـا تتـعـلق بـا
تـضـمــنـتـهـا من الـطـبــقـيـة الـتي تـسـود
مـــجــتــمــعــاتـــنــا والــفــســـاد والــقــطــيع
وأصــــحــــاب األمــــوال والــــقــــرارات في

الـــبــلـــدان والعـــقي بـــيـــادة الــسـالطــ
وتــعـمّق في شــرح الــشـخــصـيــات عـلى

أصـولــهـا الـصــادقـة والـصــارخـة. حـقـاً
ــــرور عـــلى ـــجـــرد ا احلـــدق يــــفـــهـم 
ـــــفـــــردات واجلُـــــمل الـــــتي ا

صيغت بدقة عن ذلك.
كـــــمـــــا تـــــتــــــنـــــاول الـــــدجَل
االجتـماعي وفـاعلـيّة الـنشأة
ــــــرء والــــــعـالقـــــات عــــــلى ا
ـعقّـدة والـفـشل في الزواج ا
والــتـفـكـيـك األسـري والـقـمع
ـــصـــائـــر واحلب الــــتـــائه وا
الـــعــــاتـــمــــة واســـقــــاط هـــذه
ــواضـيع عــلى شــخــصــيـات ا
الـــروايــــة وكـل شـــخــــصــــيـــة
تــخـــتــلف عن األخـــرى هــنــاكَ
تـــبــــاين في مــــســـاراتــــهـــا في
مـــــواضع عــــدة وتــــتّـــــسق في
خواتيمـها القائمـة على عتبات
احلــلـم وكـلّــمــا دنت احلُــلم من
التحـقيق أجهـضت فجأة وعلى
األرجـح بـــــشـيءٍ خـــــارج إطـــــار
ــوضـوع فــيــعـتــبــر أمـر واقع ا

أوزن من األحالمِ وغيرها.
هـــنــاك عالمـــات اســتــفـــهــام في
بــعض األشــيــاء الــتي وردت في

الرواية وظلّت عالقـة وغير مفهومة ولم
تـقـدم مـبـررات لـهــا; كـالـعالقـة الـسـيـئـة
الـتي كـانت بـ بـطــلـة الـروايـة (لـيـلى)
وأمّــهـــا الــتي تــصل إلـى الالمــعــقــول ـ
بحـيث بقـيت غيـر واضحة لـلنـهاية ولم
تـقـدم الـكـاتـبـة فـكـرة صـريـحـة عن ذلك
) لم تكن واخـتـفـاء شخـصـيـة (فلـسـطـ
بائـنـة وغـيـر مـبـهـمـة ولم يـؤشـر لشيء

مفهوم.
كـمـا أن الـروايـة قـدمت فـكـرة سـيـئة عن
ثــــورات الـــربــــيع الــــعــــربي فــــرغم كل
ـسـاو تبـقى هـذه الثـورات صـرخات ا
حـريّـة في سـبـيل الـكـرامـة عـلى مـسامع
الـــطــغــاة وحـــتى إلــصــاق الـــتُــهم إلى
الـــتـــيـــار اإلسـالمي عـــلـى لـــســـان رجل
اخملـابـرات يــدل عـلى ضـيـاع احلــقـيـقـة
شـيــئـا مـا ـ بـحــيث كـأنـنــا نـتـحـدث عن
الــنــتـائج دون األســبــاب الـتي أدت إلى

هذه النتائج سواء كانت سلبية
أو إيجـابيـة (وهذا لـفت نظـري في أكثر

من عمل أدبي في السنوات األخيرة).
أمـا الــنـهـايـة الــتي اعـتـبــرت مـفـاجـأة ـ
أعـتــبـرهـا مـفـاجـأة غـيــر مـقـنـعـة وغـيـر
ا أسوء ما في هذه الرواية منطقية ر

خاتمتها وهي من إحـدى نقاط السلبية
ــتـلــقي عـلى فـيــهــا. وإن حـاولت فــهم ا
ـاضي الـشـائن إلى مـسـتـقـبلٍ حتـويـل ا
زاهـر وجتلّي الـبـدايات اجلـديـدة ولكن
إنــهــاء الــروايــة بــهــذا الــشــكل لم تــكن
صــائـــبــا وإن كــانت الــروايــة نــاجــحــة

بدرجة عالية.

جتدر اإلشارة أن روال الـبلبيـسي كاتبة
أردنـــيـــة مـــقـــيــمـــة فـي دولـــة اإلمــارات

تحدة ويذكر ا
أن روايـة (عـلى عـتـبـة حلـم) صدرت عن
الـثقـافـة للـنشـر والـتوزيع في أبـو ظبي
عام  2014وجاءت في  184صفـحة من

توسط. القطع ا

w UF « bý—√

أربيل

كما أن الرواية قدمت فكرة سيئة عن ثورات الربيع العربي
ساو تبقى هذه الثورات صرخات حريّة في فرغم كل ا

سبيل الكرامة على مسامع الطغاة وحتى إلصاق التُهم إلى
التيار اإلسالمي على لسان رجل اخملابرات يدل على ضياع

احلقيقة شيئا ما ـ بحيث كأننا نتحدث عن النتائج دون
األسباب التي أدت إلى هذه النتائج سواء كانت سلبية

غالف الرواية

غالف الرواية


