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قراءة في نورا لناجي التكريتي

ـشاركة نخب مختصة تقيم منظمة  OEAECالبلجيكية - الـعربية ملتقى أسطـنبول الدولي للتواصل الـثقافي فعالياته الثـانية حتت شعار نلتقي لـنرتقي بحضارتنا 
نظم له رئـيس منظمة  OEAECالبلجـيكية - االوربـية العربـية للتبـادل الثقافي لتـقى وا بعدة مجاالت من  15دولة وذلك في الـ 10 من الشهر اجلـاري. وقال رئيس ا
شروع احلـضاري واإلسهـام بإعادة بـناء قاعـدة لتبـادل حضاري لتـقى هي إعادة االعتـبار للـثقافـة كأولويـة في ا عصام الـبدري لـ (الزمـان) أمس ان (أبرز مهـام  أ
ـلـتقى يـحـرص علـى مد جـسور ـعـاصر) مـشـيرا الى ان ( ا ثقـافي مـتجـدد مـا ب الـثـقافـات يـدعم التـوجه الـعقـالني لتـحـقيق تـفـاعل ابداعي مع مـدارس الـفكـر اإلنـساني ا
ختلف القطاعات الثـقافية والعلمية والفنية ناقشة آخر االبحاث الثقـافية والعلمية لنخبة من رواد الـثقافة واالبداع  التواصل الثقافي العلمي ب كافة دول الـعالم  ويسعى 
يـادين اخملـتلـفـة ورفض منـطق الـعزلـة من خالل إعـادة احلـوار مع الغـرب والـشرق من أجل واإلعالميـة والـتـعريف بـهم دولـيا" لـتالقح الـثقـافـات وايجـاد نـقاط االلـتـقاء فـي ا
قـبل بحضور نخبة من أسـاتذة اجلامعات والشـخصيات العلمـية والثقافيـة والفنية ألكثر من  15 دولة لتـقى يوم اجلمعة ا تصحيح العالقة مـاب الشعوب )وتبدأ فـعاليات ا

دة اسبوع للمدرة من  9- 15 اب احلاري. سورية واألردن ويستمر  االمارات ماليزيا لبنان  مصر,السعودية  ليبيا  غرب  ا العراق  السويد  في العالم منها بلجيكا 
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صاحـبنـا يـهيء نفـسه لـيوم جـديد اال
ـرآة يــحـلق انـه عـنـدمــا تـوقـف امـام ا
حلــيـته سـمع لــسـانه فـجــأة يـخـاطب
الـصـورة التي ظـهـرت أمـامه مـعـاتـباً:
ـة يجب ان تـقـلع عنـها هـذه عـادة قد
فوراً  تـوقـفت يـده وهـو يـرى نـظرات

رآة تستفهم: اخليال في ا
- ايـة عــادة هـذه الــتي تــتـكــلم عـنــهـا

وتشدد اللوم فيها?
فردد اللسان مؤكداً

عادة الكالم مع النفس -
قابل مذكراً اعتذر االنسان ا

 - لـــكــنـك اعــتـــرفت االن انــهـــا عــادة
ة وانت تؤكد بدورك انها قد

...وأؤكـد انـهـا شـبت مـعك من -  فـعالً
الطفولة" (7)

ويـبدو أثـر الـدرس الـفـلـسفـي في هذا
احلـوار مع الذات جـلـيا وفي أكـثر من
ـؤلف حـ لم مـظـهـر وحـسـنـا فـعل ا
زيـد من األفكار يثـقل نصه الـروائي 
الـفـلـسـفيـة  بـل أورد هذا احلـوار مع
الــذات في ســيـاق مــقــنع ال سـيــمـا أن
ـا جـديـدا لـم يـعـهده بـطـله يـعـيش عـا
ولذلك تـستثار األسـئلة وتـتصاعد من
أعـماق نـفسه الـتواقـة الستـيعـاب هذا

العالم.
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ومـن الــواضـح أن هـــذه الــروايـــة هي
ســيـرة ذاتــيـة لــلـمـؤلـف - وإن اخـتـار
الــكـاتب لــنـفــسه اسم سـالـم - ويـعـزز
ذلك مـكان الـروايـة الـواقـعي وزمـانـها
وسـمـات بـطـلـهـا وخـاتـمـتـهـا  وألنـها
كـذلك فـإنهـا حتمل في طـياتـها أفـكارا
شــتـى وال ســيــمــا فــيــمــا يــخص قــيم
الـشرق وأقـيـسـة الـغرب لـهـذه الـقيم 
ؤلف موضـوعيا في عرض وقد كـان ا
هـذه اإلشــكـالـيــة ودون حتـيـز. ولـيس
من الـضـروري أن تـتـطـابق شـخـصـية
بـــطل الــروايـــة ســالم مع شـــخــصــيــة
ــــطـــلـــوب هـــنـــا هـــو الـــروائي  ألن ا
الصدق الفني وليس الصدق الواقعي
ــيــزة في  وقـــد كــانت روايــة نــورا 
صـيـاغــتـهـا وفي مــضـمـونــهـا أيـضـا.
ــرأة األوربــيــة فــإن وفــيــمــا يــخص ا
الــكـــاتب رمــز لـــلــحــضـــارة األوربــيــة
بـالفـتاة اجلـميـلة نـورا بطـلة روايته 
فهي أي نـورا لم تكن مـجرد فـتاة أقام
مـعـها بـطل الروايـة عالقـة حب جارف
بـل هي أوربـا كــمـا رآهــا وتـعـلـق بـهـا
وبـأجوائـها  وهـو اليخـفي امتـعاضه
من مـــاضــيـــهـــا  ألنه وبـــبــســـاطــة ال
يسـتطـيع الـتنـصل من قـيمه الـشرقـية
وإن حـــاول ذلك فـي بـــعض مـــظـــاهـــر
احلـيـاة التي عـاشـها هـناك  إال أنه ال
يـستطـيع أن يكون رجال غـربيا تـماما
ــــعـــنـى  يــــذوب في ذلك اجملــــتــــمع
الـغـربـي تـمـامـا بـحـيث ال تـفـرقه عـمن
حوله وال سـيـمـا على صـعـيد الـفـكري
والـقـيـمـي  تـأمل احلـوار الـتـالي بـ
ســالم ونــورا: " يــعــجـبــنـي من الــفـرد
االجنـلـيزي انـه يأبى ان يـرتـدي حذاء
مـــســــتـــعـــمـالً ولـــو مـــرة واحـــدة وال
يـعـجـبــني من االجنـلـيـزي انه يـتـزوج
ـرأة حـتى ولـو كـانت قـد اسـتـعمـلت ا

الف مرة.
- انت تتحامل كثيراً.

- انـني فـقط اسـألك... ألـيس هـذا هـو
الواقع?

ــسـألــة بــعـقــلــيـة - انـت تـنــظــر الى ا
شرقية.

رء بع ليـست القضيـة ان ينظرهـا ا
ــا هــذا االمـر شــرقــيــة او غــربــيــة ا
كــائن فـلــمــاذا نــحـاول ان نــنــكـره او

نغطيه بستار شفاف?
- هذه وجهة نظرك انت فقط."(8)

واجلدير بالذكر هنا أن األفكار      
اجملــردة هي خــطــر يـحــدق بــاجلـانب
الـفــني في الـروايـة وقــد يـطـيح بـهـا 
بـيـد أن ناجي الـتـكـريـتي اسـتـطاع أن
يــغــلف أفــكــاره ويــؤطــرهــا بــاألدوات
ـتاحة كـالشخـصيات األخرى الفـنية ا
الـتي تضـمنـتهـا الروايـة وحوارها أو
حركـتـها عـبـر زمان الـروايـة ومكـانـها
وسياقهـا الفني. يرد حوار طريف عن
الــــفـــارابي بــــ نــــورا وســـالـم بـــطل

الرواية : 
"واقتـربـت منـه ثم وضـعت يـدها عـلى

نضدة وهي تخبره بخبر جديد: ا
- اتدري? انا احب الفارابي?

ووضع يـده فـوق كـفـهـا مـداعـبـاً وهـو
يـخـبـرهـا: وا أسـفـاه... فان الـرجـل قد

مات منذ زمن بعيد.
وســحــبت يــدهــا ثـم قـالـت مــحــتــجـة:
اسمع... التكن غيوراً  احب فلسفته.
وتـرك اوراقه ورفع نـظره الى وجـهـها
فـوجــده يـتـألق وجـداً فــقـال: لـكـنه لم
يـكتب في فـلسـفة احلب علـى ما اعلم

مع انه كان عاشقاً عظيماً.
وحـــولت نــظــرهــا بــعــيــداً في ســمــاء

الــغــرفــة ثم قــالت بــصــوت حــالم: هل
? احب في حياته حقاً

واجاب طـالب الـفلـسـفة: غـرق في بـحر
. احلقيقة حتى االذن

وهل تزوج?  أجابها: ال اعتقد. سألته:
نال. اذا? أجابها: النها كانت بعيدة ا

-  وهل كانت جميلة?
-  ولم تزل.

-  من?
-  هي.

-  هي من?
-  معشوقته.

وحـركـت الـفــتـاة يــدهـا بــاحـتــجـاج اذ
ازحـها من جـديد ثم شـعرت انه بـدأ 

قالت:
-ال تــعـــابث... ارجــوك انــا اجــد وانت

تمزح!!
وقال وهو يهز رأسه مؤكداً:

-  انا مجد ايضاً
-  من هي اذن هـذه الــتي عـشــقـهـا ولم

يدركها وانها ماتزال جميلة?
-  انها.... احلقيقة." (9)

كـــان حــوار ســالـم مع حــبــيـــبــته نــورا
فلسفيا محضا ولكنه عرض عبر حوار
الـروايــة وبـأسـلـوب شــيق وفي سـيـاق

مقنع.
          وفي حـوار ب سـالم وجيـفري
ه في حب نــورا  فـهـو صـاحـبـهـا غـر
الـسـابق:    نـلـمس وجـهـة نـظـر مـؤلف
الـروايـة وبــطـلـهــا وفـلـسـفــته وتـفـاؤله

ستقبل     با
"وقـلب جـيفـري يـده وهـو يـنـظـر جانب

نورا ويقول بال مباالة:
ــاضي نــحن ابــنــاء - مــا عــلــيــنــا بـــا

احلاضر.
هــزت نــورا رأسـهــا طــربــة بـيــنــمـا رد

الرجل العربي قائالً:
- احلـاضر? من لـيس له مـاض ليس له
حــاضـر واشك ان يــكـون لـه مـسـتــقـبل
ماذا تـعني بـاحلاضر? االيـام هذه التي
نــعـــيش فــيــهـــا? ام الــعـــصــر احلــديث
ــعــاصـر بــرمـتـه? اذا قـصــدت الــزمن ا
فـاجنـلتـرا قـبل مـائـة عـام كـانت تـعيش
عـهد تـأخـر وانـحـطاط واالقـطـاع سـائد
عـــلى االرض والـــشــعب يـــكــد ويـــكــدح
كـالـعبـيـد في سبـيل قـلـة قلـيـلة مـرفـهة.
واذا تقـدمتم االن عليـنا صناعـياً فمائة
عام ال تعني شيـئاً في تاريخ الشعوب
وهــا نـحن نـنــفض عن ظـهــورنـا اثـقـال
الـسنـ لـنـواصل الـركب والـتـطلع الى
مـستـقـبل افضل هـذا من جهـة تقـدمكم
او باالحرى سبقكم الـصناعي لنا بعدة
عقود من السـن ولكن من ادراك انكم

تفوقوننا خلقاً ومعاملة? " (10)
وحـسـنا فـعل الكـاتب حـ رسم صورة
بـــطــلـه ســالم الـــذي فـــيه الــكـــثـــيــر من
شـخصـية نـاجي التـكريتي  ولـم يعطه
مالمح قـديس أو شـخـصـيـة مصـلح أو
مـنــاضل بل أعــطـاه ســمـات إنــسـانــيـة
وبـصــمـة شـخـصــيـة تـمـيــزه  فـهـو قـد
ـغــريـات: تــأمل الـنص يــضـعف أمــام ا
الــتـالـي:  "ومــا ان دخل الــغــرفـة حــتى
وجدها كئيبـة فاترة وعندما اعد قدحاً
من الشاي وجلس يـرتشف منه بهدوء
شـعر بتـأنيب الـضميـر وتالطم االفكار
اذ مـا الـفــرق بـيـنه وبـ نـورا? عـنـدمـا
وجـدهـا بـصــحـبـة شـاب فـلــفـظـهـا لـفظ
الــنـــواة وانـــســلـــخت مـن دنــيـــا روحه
تـمـاماً وهـا هي نورا تـكتـشف خيـانته
لــهـا بـنــفـسـهـا ومع هــذا لم يـتـردد عن
مــخـابــرتــهــا ومــحــاولــة تــمـويـه االمـر
عــلــيـهــا مع ان الــفــعل ال يــحــتـاج الى
بــــرهــــان... هـل ان دنــــيــــا الــــرجل اذن
رأة? اهـمـا طريـقان تخـتلف عـن دنيـا ا
مختلفان يـصبان في حقيقة واحدة? ام
انـهـمــا حـقـيـقـتـان يـلــتـقـيـان في طـريق
رأة واحد? اال انه مع هذا وذاك فدنيا ا
غــيــر دنــيــا الـــرجل وطــريق الــرجل ال
ـرأة بـالـرغم من انـهـما يـشـابه طـريق ا
يــنـــتــمـــيــان الى جـــنس واحـــد اســمه:
االنسـان . وعـنـدما اطـفـأ انوار الـغـرفة
ورقـد في فـراشـه تذكـر مـا جـرى له مع
ـسـاء آغــلـيت في ســاعـات الـعــصـر وا
فـاغمض عـينـيه وهو يـستـمتع بـشعور

لذيذ."(11)
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يــــعـــكـس الـــنـص صـــدق الــــكــــاتب في
جتــربــته الــروائـــيــة فــضال عن صــدقه
الــفــني  إذ يـــعــاشــر امــرأة أخــرى مع
وجـود نـورا في حـياتـه  وقد اكـتـشفت
خـيانته  فـهو إذن يـغلف أفكـاره بإطار
فـني مسـتـسـاغ بـحيث ال تـبـدو األفـكار

منفصلة عن أجواء الرواية.
وثمـة عـشرات األحـداث الـثانـويـة التي
تــضــفي أجــواء الــطــرافــة في الــروايـة
نذكر منها على سبيل االستدالل حادثة
سـرقــة بـطــة  اقــتـرفــهـا أحــد الــطـلــبـة
ـتــلـكـات الـهـنــود ألن الـبط يــعـد من 
لكـة!! ويعـلق الكـاتب على هذا جاللـة ا

مـنـذ أن كـتب تـوفـيق احلـكـيم روايـته
الـرائـدة عـصـفور مـن الـشرق تـوالت
األعــمـــال الــروائـــيــة الـــتي تـــتــنــاول
مــضـمــون الـصــراع بـ قـيـم الـشـرق
وتــقـالــيــده وأفــكــاره من جــانب ومن
اجلـانب األخــر تـكـنــولـوجـيــا الـغـرب
وأســالــيب تــفــكــيــره ورؤيــته لــآلخـر
الــقــادم من وراء الــبــحـار  ومـن تـلك
األعـــمـــال الـــروائـــيـــة روايـــة (نـــورا)
لــلــروائي الــعــراقي الــدكــتــور نــاجي
التكريتي.(1) ومن البديـهي تماما أن
يختـلف الروائيون والـكتاب عامة في
أسـلوب الـتنـاول ومضـمونه عـلى حد
سواء  فـفي الـوقت الـذي انـبـهـر فيه
بعض الروائـي بالـصرح احلضاري
ــادي احملــســوس لــلـغــرب األوربي ا
أظـــهــر آخـــرون افـــتــقـــار احلـــضــارة
ــا ـــعــنى  ور األوربــيـــة لــلــروح وا
اتسمت بعض األعمـال الروائية بقدر
مـن الـــــعــــــداء واإلدانــــــة لـــــلــــــنــــــهج
االستعالئي الغربي  وهنا نذكر على
ســـبـــيـل االســـتـــدالل روايــــة "مـــوسم
الـــهـــجـــرة إلى الـــشـــمـــال" لـــلـــروائي
السـوداني الطـيب صالح (2) ورؤيته
القاتمة لعـدائية الغرب  وقد انعكس
هــــذا عـــلى تــــعــــامـــله مـع الـــنــــســـاء
األوربيات الـلواتي أحببـنه  فقد كان
إحـســاسه بــهن مـزيــجـا مـن الـتــعـلق
اجلنسي والـكراهيـة   وقد تابعه في
ذلك الروائي الـعراقي الدكـتور عدنان
رؤوف في روايته "من يوميات السيد
عـلي سعـيد " (3) إذ أحس بطـله علي
سـعـيـد باالنـفـصـام احلـاد بـيـنه وب
اجملـتـمع األوربي إثــر إخـفـاقه في أن
يـنــدمج به عــلى الـرغـم من أنه تـزوج
فــتـاة أوربـيــة  وكـان يــسـعى إلى أن
يــكــون جــزءا من ذلك اجملــتــمع. وفي
روايــة "اخملــاض" لــلــروائي الــعـراقي
الـــرائـــد غـــائـب طـــعـــمـــة فـــرمــان (4)
إشــارات الغــتــراب بــطل الــروايـة في
الغـرب األوربي وإحسـاسه بأنه عبء
عـلى تكـنولـوجيـا الغـرب وإجنازاته 
فــتـــلك اإلجنــازات أعـــدت لألوربــيــ
أنفسـهم وليست للطـارئ والقادم
من وراء البـحـار أمـثـاله. ولـكـنه ح
عـاد إلى وطنه إثـر ثـورة الرابع عـشر
من تموز وعلى أمل أن يستقر الوطن
وعـــلـى غـــرار شـــعـــوب األرض الـــتي
ثـارت عـلى أوضـاعـهـا في مـرحـلـة مـا
من الزمن ثم استقرت بعد ذلك ولكن
ــــا لم يــــكن في الــــذي حـــصـل هـــو 

احلسبان.
وتـطــول الــقــائـمــة لــو اســتـعــرضــنـا
روايات االغتـراب خارج الوطن  وقد
قـرأت مـؤخرا روايـة اغتـراب مـتمـيزة
وكتـبت عـنـها وهي لـروائـية مـصـرية
هي الـــدكــتـــورة مــيـــرال الــطـــحــاوي
عــنـــوانــهـــا "بــروكـــلــ هـــايــتس"(5)

تــنــاولـت فــيــهــا مـــيــرال الــطــحــاوي
إحسـاسات امـرأة قادمـة من الشرق 
وهي في هذه الـرواية تـؤرخ لنفـسها
وفيـما يـشبه الـسـيرة الـذاتيـة  وهو
أمـر قد يـنطـبق على مـعظم الـروايات
الــتي تــنــاولت مــضــمــون االغــتــراب
خــارج الــوطن  ومــنـهــا روايــة نـورا
ها. التي نحن بصدد الدخول إلى عا
ـــا يـــذكــر أيـــضـــا بـــشـــأن روايــة و
بــــروكـــلــــ هـــايــــتس أنــــهــــا كـــانت
مـوضـوعـيــة في رؤيـتـهــا لـلـحـضـارة
األوربـــيــة  الــتـي هي لــيـــست خــيــرا
محضا أو شـرا محضا  بل هي كأي
أمـــر فـي هـــذه احلــــيــــاة يــــتـــضــــمن
إيــجــابــيـات كــمــا أنه يــنــطــوي عـلى
ــا يـنــطـبق عـلى سـلـبــيـات . وهـذا 
رؤيـــــة الــــروائـي الــــعـــــراقي نـــــاجي

التكريتي في روايته نور. 
استهل نـاجي التكـريتي روايته نورا
بـسـطــور شـيـقـة: "هـذه هي كـمـبـرج 
ـسافر طرباً وتوقف القـطار واهتز ا
وهو مـا زال يـجلس مـسـترخـيـاً على
اريكـته داخل العـربة عـندما رأى اول
شيء وهو يطل على مشارف كمبرج
اذ اعتـدل بـجسـمه مـتـحفـزاً لـيشـاهد
ـــديــنـــة ذات تــصـــمــيم بـــنــايـــة من ا
هـــــنـــــدسـي حـــــديـث ولـــــون نـــــاصع
البـياض ارتفعت بـطوابقـها الثالثة
وكـأنـهـا ســرب مـتـراص من احلـمـام
تـألقت في االفق خـصيـصاً لـتسـتقبل
الـقادم اجلـديد. رنت عـينـاه بخـفة ثم
نظـر الى واجهة البـناء نظـرة خاطفة
وهي تلـوح له مـحيـيـة ضاحـكـة وقد
كــتب عــلى واجــهـتــهـا بــحـروف زرق
بـلـون عـيـون الـطــيـر جـلـيـة واضـحـة
كجب السماء تقول: (مطابع جامعة
كـمبـرج). واضطـرب عنـدما شـعر بان
قلـبه بدأ يخـفق بشدة واعـترته شتى
االنــفـعـاالت وكــاد ان يـغــرق في حـلم
ســعـــيــد لــوال ان ســمـع اصــواتــأ في
داخله تردد: (اي نعم...هذه كمبرج)..
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ونـزل مـن الـقــطــار شـاب ذو ســحــنـة
ســمـراء قـد لــوحـتـهــا شـمس الـشـرق
عــلـى مــدى نـــيف وثـالثــ صـــيـــفــاً
نحـيف الـبـنيـة مـديد الـقـامة شـاعري
الـنــظـرات تــخـلــلت نـظــراته اثـار من
حـزن عـمـيق وارتـسـمت عـلى وجـهه
عالمــات شـــحــوب وتــراءى من خالل
نـظـرات عـيـنيـه احلـادت وشـم حزن
يل مـظـهره الى اكـتئـاب ترك دفـ 
ظالالً وتغضناً عـلى جبينه من هموم
الزمته عـلى مدى السـن وابتـسامة
حـــزيــنـــة تـــائــهـــة بـــ امــواج االالم
تالطـمة في بـحار احليـاة وبالرغم ا
من شــعـوره بـالــوحـدة كــان قـلـبه في
تــلك الـلــحــظــة يــرقص طــربـاً اذ انه
ــديـنــة الـتي كـان وصل اخــيـراً الى ا
ينشدها وسيدخل غداً اجلامعة التي
ـا كان يـصبو طا
اليها. كان يحمل
بــيـــده الـــيـــمــنى
حــقــيــبـة جــلــديـة
كــبــيــرة احــتــوت
على ما جمعه من
اوراق اعـــــــدهــــــا
لـــتــكــون كــبــدايــة
لـبـحـثه الـقـادم في
اجلــامـعــة مـعــهـا
مالبـــسه وجـــمــلــة

من حاجاته."(6)
تـــغــــلب تــــقـــنــــيـــة
احلــــــوار الـــــــذاتي
ـــنـــولــوج) عـــلى (ا
الـــروايــــة كـــلـــهـــا 
وثمة إشـارة طريفة
مـن مــؤلف الــروايـة
وبطلها إلى أنه كان
يــكــلم نــفـسـه طـوال
الـــــوقـت  حـــــتى أن
بعضهم كان يرصده
وهـــو مــنـــغــمس في
ذلـك احلــــــــــــــوار مـع
ــــــــــا الــــــــــذات  ور
تــرافـــقه حــركــات في
الــيـد والـوجه  تـأمل
هذا النص: "واسـتعد

احلــدث وعــبـــر إحــدى شـــخــصـــيــاته
الثانوية:

"وشعر االخرون كأن الطالب االفريقي
اراد ان يقول: "كنتم ومازلتم تسرقون
الـهـند مـنذ اربـعة قـرون وسرق هـندي
بـطة وتـريدون االن ان تـنزلـوا به اشد

العقاب" (12)
وثــمــة أحـداث ثــانــويـة أخــرى جتـري
مجـرى الطرفة  وهي تـأتي في سياق
مــحـاولــة بـطـل الـروايــة تـعــلم الـلــغـة
اجلديـدة  ولذلك قد يـقع في أخطاء ال
يـــقـــصــدهـــا  فــهـــو يـــريــد أن يـــقــول
(اســتـضــافــة) بــاإلنـكــلــيــزيـة فــيــقـول
(عداوة) وذلك لقرب لوجود تشابه في
. وال يـغــني كل مـا حــروف الـلــفـظــتـ
ذكرته عن قراءة هذه الرواية الشيقة.
ويخـتم روايـته الطـويلـة نـسبـيا بـهذا
ـا يـعـكس تـعـلـقه ـشـهـد احلـزين   ا
ــكـــان وحـــبه أليــامـه تــلك  ال بـــذلك ا
سيـمـا أنهـا أيـام شبـابه وأوج عـطائه
ـي: "وانـهــلع قــلـبه الـعــلــمي واألكـاد
فجأة عندما شاهد نورا تقبل من باب
احملـطة مـسرعـة لتـدرك القـطار. اخرج
جسـمه من الـشـبـاك ولوح بـيـديه مـعاً
بينـما بدأت نورا جتـري بسرعة وهي
حتـــمل  شــدة من الــورد وقــد تــهــدلت
ا خـصالت شـعـرها عـلى اجلـوانب و
لم تــسـتـطع ان تـدرك الــقـطـار تـوقـفت
وهي تــلــهث مـن اثــر الــتــعب ورفــعت
حـزمــة الـورد الى االعـلـى وهي تـلـوح
بها من بعيد وبقي هو واقفاً يحييها
بـيديه حـتى اخـتفت عن انـظاره فـجأة
عــنــدمـا تــلـوى الــقــطـار مــسـرعــاً بـ

االحراش واحلقول.
وتــهـاوى في مـقـعـده مــتـعـبـاً فـأرخى
رأسـه الى الــوراء وقــد زاغـت عــيــنــاه
عبر زجاج النافذة في اعماق السماء.
طر وشعـر بأن السـماء بدأت تـرسل ا
مــدراراً حــتى ابــتـلـت نـوافــذ الــعــربـة
الزجاجية وتصور في اللحظة التالية
ان هـــــذا مـــــجــــرد ســـــراب اال انه في
الـلحـظات التـاليـة اكتـشف  ان ال مطر
ــا الــسـبب الن هــنــاك وال سـراب وا
عـينـيه قـد اغـرورقـتا بـالـدمـوع. اخرج
مـنـديله لـيمـسح وجـهه وتذكـر ان هذا
ـنــديل قـد اهـدته ايــاه نـورا في يـوم ا
من االيـام. وحتسس عـلبـة السـيجـائر
فـأشــعل واحــدة بـانــفــعـال ظــاهـر ثم
اخـرج دفــتـر يـومـيــــــــــاته لـيـكـتــــــب
فيه: 1970/9/15) وداعاً كمبرج." (13)

وآيـــة مــا ذكــر أن الـــدكــتـــور نــاجي   
التـكريتـي لم يكن روائيـا فحسب  بل
هـو كـاتب مــوسـوعي وشـاعـر وقـاص
ومــفـكـر وكــاتب مـســرحي  وله نـتـاج
غـزيـر قــلـمـا يـتـاح لـكـاتب واحـد  وله
خـمس عـشـرة روايـة. وعلـى الرغم من
ـر به وطـنـنا الـظرف الـطـاحن الـذي 
الـــــعــــــراق احلـــــبــــــيب إال أن نــــــاجي
التـكريتي مـا يزال يضـيف جديدا إلى
نــتـاجه الــغـزيــر. ويـنـبــغي أن أضـيف
ــــؤلف صـــــاحب رســــالــــة هـــــنــــا أن ا
أخـالقــيــة مــتــضــمــنــة في كل نــتــاجه

شار إليه. الغزير ا
WOýU(«

- صـدرت الطبـعة الـثانيـة من رواية نورا
لـلدكتور ناجي التكـريتي عن مكتب الغفران
لـلــخـدمـات الــطـبـاعــيـة  بـغـداد   2010وأمـا
الـطبعـة األولى من هذه الروايـة فقد صدرت

عن دائرة الشؤون الثقافية  بغداد 1980
- يـنـظـر: دكــتـور صـبـري مـسـلم حـمـادي 
رسم الــشــخــصــيــة في روايــة ســودانــيــة 
"مـوسم الهجـرة إلى الشمال" لـلطيب صالح
 الـسرد وهاجس الصوت اخلاص  الهيئة

العامة للكتاب  صنعاء   2006ص23
- يـنـظـر: دكــتـور صـبـري مـسـلم حـمـادي 
صـــــــورة الـــــــبـــــــطـل فـي الـــــــروايــــــــــــــــــة
الــــعــــراقــــــــــيــــة 1928-  1980 أطــــروحــــة
دكـتـوراه مخـطـوطة  كـلـية اآلداب  جـامـعة

بغداد   1984 ص112
- نفسه ص110

- صبري مسلم حمادي  بروكل هايتس:
"حساسية خاصة للمكان والزمان"  دكتور
صـبــري مــسـلم حــمـادي  جــريـدة "أخــبـار
ـــــصـــــريـــــة  نـــــشــــر بـــــتـــــاريخ 3 األدب" ا

أكتوبر  2010
- ناجي التكريتي  رواية نورا  ص1

نورا  ص10-11 -
نورا  ص36 -

نورا  ص259 -
نورا  ص214 -

نورا  ص 275 -
نورا  ص 278 -

نورا  ص 333-334 -
{ أستاذ اللغة العربية في قسم اللغات
األجنبية بكلية
 واشتناو أن آربر  مشيكان  الواليات
تحدة األمريكية ا
وصل أستاذ األدب احلديث في جامعة ا
وجامعة ذمار سابقا.
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ســبق وان قــرأت روايــة (ادم ســامـي - مــور) (اجلــزء األول) لــلــدكــتــور عالء
مـشـذوب  قبـل بـضع سـنـ وحتـديـدا عام   2015 وكـان لي رأي فـيـهـا وقد
نشـر في بـعض الـصحف وقـد أسـعـدني صدور( اجلـزء الـثانـي)منـهـا لكـونـها
الء من قــبل الــكـاتب وهـي خـطــوة كـانت ــكن أن  تـمــتــلك  فـضــاء واســعـا 
ــعـرفـة ضـروريــة البـد من اســتـكــمـالــهـا فــنـيـا وإبــداعـيــا . الغـنــاء الـقــار بـا
التاريخية,وكشف بعض األسرار التي لم يسـلط الضوء عليها   فعبر (312)
ـميزة  استـطاع أن يشـكل في ذهن  القـار كثيرا صفحـة تلك السـياحة ا

مـن احلـــــــقـــــــائـق والـــــــغـــــــزارة في
ــــعــــلــــومــــات مـن خالل الــــنــــسق ا
ـمنـهج والوصف الـدقيق السردي ا
لتـلك احلـضارة  وخـلق حـالـة ترقب
لــــدى الــــقــــار وإعـــــطــــائه رغــــبــــة
ــواصــلـــة الــقــراءة والـــكــشف عن
مــعــنى الــنص ومــاهــيــته  فــاعــتــمــد
الدكـتـور عالء مـشـذوب في تـشـكـيله
الـــســــردي بـــروايــــته إلى مــــحـــورين
وكالهمـا كـانا مـهـم جـدا بتـشـكيل
الـــرؤيــا الـــعـــامـــة لـــلـــنص وأســـبــاب
تزامـنهـما طـوال زمن الـسرد أوالهـما
الـفلـسـفـة الـتـأمـلـيـة وهي الـتي تـتـمـيز
بــقــدرتــهــا عــلـى طــرح الــتــســاؤل في
مكونات الفـكر بكل تشضـياته معتمدا
في ذلك عــلـى إظــهــار اعــتـــقــاداته من
خالل إثارة اجلدل بـشان تلك األسـئلة
األزلــيــة والـتـي رافــقت اإلنــســان مــنـذ
الـقدم  فـعـقـد مـقـارنـات بـ الـتـاريخي

قـدس وهـذه نقـطـة كانت مـهـمة جـدا لـدى الكـاتب قـد يلـمـسهـا الـقار مـنذ وا
ـة من سـورة الـبـقرة بـوصـفـها الصـفـحـات األولى حـيث  ابتـدأ بـاآليـات الـكر
شاهير من الباحث وعلماء اآلثار أمثال هيرودوت قدس من جهة  وأقوال ا ا
وكـتـاب ( بالد مـا بـ الـنـهـرين ) وكـتـاب (كـنـا في بـابل ) وغـيـره مـثل جـورج

سميث من جهة أخرى.
(1)

دعى التاريخي من خاللهم وتأكيـده على انه احلقيقة من وجهة نظرهم لدعم ا
 فمن هنا كانت التوطئه األولى   أما احملور األخر والذي كان  يشكل هاجس
خوف لـدى الكـاتب على أثـار بالده واعتـزازه وافتـخاره  وزهـوه بذلك الـتاريخ
ـتلك احلـماسـة والدهـشة واحلب حلـضارته حـضارة وادي التـليـد وألنه كان 
الرافـدين حث على إرسـاء وإشـاعة ثـقافـة احلفـاظ عـلى آثار الـبالد وإنقـاذ ما

كن إنقاذه من ذلك اإلرث العظيم .
مض على ما آلت إلية تلك فحملت الصفحات في طياتها سمة احلزن واأللم ا
ـتعـاقب من قبل احلـكومات فـلذا كان احلضارة من انـدراس بسـبب اإلهمال ا
نذيـر الـشخـصـية الـرئـيسـيـة في الروايـة وهي الـشخـصـية احملـوريـة كان يـنوء
حتت ثـقل تـلك األســئـلـة أوال واحـتـدامــهـا وذلك اخلـوف واأللم ثــانـيـا  فـسـعى
متدة ألكثر  من جاهدا الى ترسيخ تلك الثقافة  وإظهار قيمة تلك احلضارة ا
ألف وخمس مـئة عـام وهي حتكي قـصـة اإلنسـان عبـر تلك أالزمـنة فـاستـطاع
ان يجد من خالل البـحث في الرقم الطـينية الـتي تزخر بـها حضارته الـعريقة
كـتظ باألسئلة التي تنامي ا إجابات لتلك األسئـلة فاستخدم الـراوي احلوار ا
من خاللها تطـرح أفكار الراوي من إشـكاالت عقديـة ومنها الـتشابه احلاصل
دونات في الرقم الـطينية فأعطى ب قصص بعض األنبياء وبـ األساطير وا
مـسـاحـة واسعـة لـكـشف جـوانب اإلبـداع   لـألسطـورة مـعـتـمـدا في ذلك عـلى
قدس من حيث التشابه همة في ذلك اجملال وربطها با صادر والدراسات ا ا
واحلـيثـيـات وهـنـا كـانت اإلشـكـاليـة الـتي من خاللـهـا كـان الـكـاتب يـريـد طرح
رؤيته هو بـ احل واألخـر وذلك كان واضح جـدا وهذا من حقه فـكمـا يقول
تحررة في احد حوارياته الـنابعة من ذاته (األفـكار احلية تخـلق من األرواح ا
لـتـبقـى فنـارا لألجـيـال الـتي تـعـشق احلـيـاة)  فـالـدكـتـور عالء مـشـذوب اظـهر
مقدره عالية بتوصيف احلضارة البابلية بكل جوانبها السياسية واالجتماعية

والعمرانية بل ذهب إلى ابعد من ذلك. 
(2)

عيشة األسرية وحقـوق الوالدين وقانون الوراثة والتبني وحياة الى تفاصيل ا
العبيد واجلواري واخلدم والـزراعة واحلرف والعادات والتقـاليد البابلية  ,اما
تعا ألنه كان ال يهمل ما يخص احلكام البابليون فسطـر لهم  وصفا جميال 
لفت لـلنظر جانبا من  جـوانب حياتـهم واجنازاتهم العـظيمـة  اال وذكره ومن ا
دن وأصولـهم اآلرامية واجنـازات كل منهم- انه كان يسـلسل أسمـاء حكـام ا
وإحصـاء أعمـالهم إحـصاء دقـيقـا مـوثقـا باألرقـام حسب مـا نقل عن الـتراجم
ـفصل لنـشاة وحياة ؤلف وهـو السرد ا وهناك شيء جمـيل يحسب لـصالح ا
لـك البـابلي  الـعـظيم صـاحب أول مـسلـة ومشـرع الـقوانـ كيف حمـو رابي ا
ـعبد وزواجه وعالقته بأمه ترعرع وكيف قضى طـفولته وصباه ودراسته في ا
ـصادر الـتـي كتـبـت عن حـمو وأبـيـة وكل رغـبـاته وهـذا مـاال جتده فـي اغلـب ا
تـعة التي تـستـحوذ عـلى روح القـار قبل ذهـنه النـصوص التي رابي ,ومن ا
ـصـحـوبة بـشـاعـريـة عالـيـة وبـصـياغـات مـتـعددة تقـرا من األلـواح الـطـيـنيـة وا
تسـتمـد قـيمـتهـا من قوة الـوصف الـعالـية والـلـغة الـسيـمفـونـية الـساحـرة التي
تأخذ القار إلى عوالم ملحمية قـد أبدع الكاتب في صياغتها كما خاض في
هـمة في حياة البابلي مصنفا مجال السحر بوصف ان السحر من األمور ا
استـخـداماته إلـى سلـبي وايـجابـي إي اخليـر والـشر وهـذا كـان أيضـا طـرحا
جديـدا غـيـر مـسـبوق  وكـذلك عـرج عـلى األشـعـار و االوزان الشـعـريـة وحـياة
األدباء وما يتعـلق بهم من شؤون ثقافـية هكذا ظل يتـنقل في تلك احملطات من
ـخيلـته اخلصـبة وتوصـيفاته احلياة الـبابلـية دون ان يـترك مجـاالً اال وأغناه 
ـبـنى الفـني احلـقـيقي ,(بابـل سامي  –مور  11) عمل جـميل التي المـست ا
رائع فـيه الـشيء الــكـثـيـر واالهم مـا فــيه فـوق جـمـالـيـاتـه ظـاهـرة الـقـلق و(هي
ظاهـرة انسـانـية ال تـتوفـر في اي من الـكائـنات االخـرى علـى وجه البـسيـطة )
ـوت االنـسـان من غـيـر اجـوبـة افضـل من الـعيش دون وكـما يـقـول الـكـاتب (
اسـئـلــة ) فـكل ذلك لـيس بــاجلـديـد عــلى الـدكـتـور عـالء مـشـذوب فـكـل مـتـتـبع
لنـتـاجـاته يـجـد مثل هـذا الـطـرح ودوامـة االسئـلـة الـعـمـيقـة  الـتي ال تـخـلو من

ؤمن. احلكمة وكما يقال ان احلكمة ضالة ا
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