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جالل خالد رواية أفكار ومباد

ـاضي في دورته السابعة عشرة وفي جعبته نحو  80 فيلما من 29 راكش مساء يوم اجلمعة ا هرجـان الدولي للفيلم  اضي عاد ا بعد احتجابه في العام ا
غرب وخـارجه. وفي حفل ـاضي إلعادة هـيكـلة اإلدارة واالستـعانـة بكـوادر جديـدة من داخل ا ـهرجـان الذي تأسس في  2001 قد توقـف العام ا دولة. وكان ا
مثلة مثلة اإليـطالية مونـيكا بيلـوتشي وا شـاركة عدد من جنوم وصنـاع الفن السابع منـهم ا ؤتمرات في مـدينة مراكش أقيمـت مراسم االفتتاح  مبهر بقـصر ا
سرح قال رئيس اللجنة سابقة الرسمية على ا غربي فوزي بنسعيدي. وعقب تقد أعضاء جلنة حتكـيم ا مثل األمريكي فيجو مورتينس واخملـرج ا صرية يسرا وا ا

هرجان مرة أخرى.“ غرب.. سعيد بعودتي من جديد وسعيد بعودة ا اخملرج األمريكي جيمس جراي ”هذه ثالث مرة أزور فيها ا
هرجان بـاللغات اإلجنليزية وفي تقليد غير مـعتاد دعا مقدما حـفل االفتتاح أعضاء جلنـة التحكيم إلى إعالن انطالق الدورة اجلـديدة كال بلغته األصليـة فجاءت عودة ا
انيـا والنمسا وبلغـاريا وصربيا واليابان غرب وتـونس والسودان ومصر وأ ـسابقة الرسمية  14فيلما من ا انية والفرنسيـة واإلسبانية والهنـدية والعربية. تشمل ا واأل
ـغربي اجلـياللي فرحـاتي واخملرجـة الفـرنسـية آنـييس ـمثل األمـريكي روبـرت دي نيـرو واخملرج ا هـرجان هـذه الدورة ا . ويكـرم ا ـتحـدة والصـ كـسيك والـواليات ا وا

هرجان فيلم (على باب اخللود) للمخرج األمريكي جوليان شنابل عن حياة وأعمال الفنان الهولندي فينسنت فان جوخ. فاردا. وعقب حفل االفتتاح عرض ا
غربي محمد السادس حتى الثامن من ديسمبر كانون األول. قام حتت رعاية العاهل ا هرجان ا ويستمر ا
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الـعـراقـيـون والــعـرب في عـقـود تـلت
وفي الـــــذاكـــــرة روايـــــة (األشـــــجــــار
واغتيال مرزوق) لعبد الرحمن منيف
انع. دن) للكبير جنيب ا و(تماس ا
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نــقـرأ الــروايـة لــنــقف عـنــد مـثــابـات
شـخــاصــة وأفـكــار حـضــاريــة فـهي
تــســـرد عــلــيـــنــا صــوراً مـن الــعــيش
شترك الذي كان ينعم به العراقيون ا
قـبل عـصف اجلهـالـة واجلـهالء فـهو
يــســـرد عـــلـــيــنـــا حـــال هـــذه األســرة
ـســافـرة إلى الـيــهـوديــة الـعــراقـيــة ا
الهـند حزقـيال وابنته سـارة الشابة
ــؤمل تـزويــجـهــا من داود ولــفـشل ا
الزواج وتـعـرض داود ألزمة صـحـية
جـــســديـــة ونـــفــســـيــة فـــإنه يــؤازره
ويـرعـاه ألنه إنـسان فـضالً عـن كونه
عـراقـياً غـيـر آبه ألختالف عـقـيدتـهـما
الـديــنـيــة. تـقـرأ فـي الـروايــة فـقـرات
كـــانـت وقت ذاك جــــزءا من احلــــيـــاة
الــعـــراقــيـــة الـــســفـــر في الــبـــواخــر
ــــراكب الـــنـــهــــريـــة في دجـــلـــة أو وا
ـيـاه الـفــرات يـوم كــانـا زاخـرين بــا
واجملـــرى الــعــمـــيق قــبـل ان يــهــمال
ويطـمـر الـطـمى مـجرى الـنـهـر وبـناء
ــنـبع الــســدود الـعــمالقــة في بــلــد ا
ليـغدو مـاء دجلـة يجـري وئيـداً أشبه
ـريض ولـقـد عـشـنـا في طـفـولـتـنا
خـمـسـينـات الـقـرن الـعـشـرين نـهـاية
عـرس الــنـهـر لـقــد كـان دجـلـة زاخـراً
ــراكب الـنــاقــلـة إضــافـة بــالـســفن وا
للـبضـائع واحلبـوب وكانت عـشرات
الـــســفن تــرســو عـــنــد مــرسى دائــرة
الكمـارك بجانب الرصافـة القريبة من
ـطـلة سـتـنـصـريـة ا ـدرسـة ا مـبـنى ا
عـلى دجلـة اخليـر فضالً عـن عشرات
أخر ترسو عنـد شريعة أو مشرعة أو
مرسى باب السيف القريبة من جسر
الـشـهــداء وحتـول الــسـيف هـذا أي
السـايلـو أو الصـوامع حتول بـعد أن
هدمه رئيس الوزراء العراقي األسبق
طــاهــر يــحــيى صــيـف ســنـة ?1964
فــضالً عن الـــســوق األثـــري ومــقــهى
الـبيروتي وحتـول إلى مبنى مـديرية
الـتــقـاعـد الـعـامــة اآلن كـانت الـسـفن
ـراكب محمـلة باحلـنطة والـشعير وا
وأخــذت احملــلـــة اســمــهــا مــنه (بــاب
الـــســـيف) ومع طـــار تـــمــوز 1958
بـــدأت الـــســــفن تـــقـل رويـــداً رويـــداً
بسبب قانون اإلصالح الزراعي الذي
خـرَّب احلـيـاة الـزراعــيـة في الـعـراق
وحـوّله مـن بـلد يُـشـبـع بطـون أبـنـائه
ويصدر ما زاد إلى بلد يستورد حتى

هذه روايـة اطـلـعـنـا عـلى فـحـاويـها
من خالل قـراءتنـا وتدارسـنا لـكتاب
(محـمود أحـمد الـسيـد رائد الـقصة
احلـديـثة فـي العـراق) الـذي طـبـعته
دار اآلداب الـلـبـنـانـيـة أول مـرة عام
 1969وسيـكـون هـذا الكـتـاب جزءاً
ـقـرر لـطـلـبـة ـنـهج الـدراسي ا من ا
سـتـنـصـرية كلـيـة آداب اجلـامـعـة ا
ـسـائي حـ انـتـظـمـنا بـقـسـمـهـا ا
لـلــدرس فـيـهـا ( (1975-1970وألن
الــكـــتــاب كــان مـــفــقـــوداً من ســوق
الــوراقــ والــكــتب لــبــعــد الــعــهــد
ــمت وجــهي نــحـو بــطــبـعه فــقــد 
ـتحف الـعراقي بـصاحلـية مكـتـبة ا
كــرخ بـغـداد كي أنــعم بـقـراءة هـذه
الــروايـة الــعــراقـيــة الــرائــدة الـتي
خـــرجت من يـــراعــة رائـــد الــقـــصــة
احلديثة في العراق وإذ تتولى دار
سـطـور بـبـغـداد إعـادة طـبـعـهـا عام
 2017فـإنـي اقـرؤهــا ثــانــيـة ألقف
عـنــد جــهــد الــبــنـاة األوائـل الـذين
وضـعـوا األسس الرصـيـنـة للـحـياة
األدبـيـة وكـتـابة الـقـصـة والـرواية
ـثــبـطــات والـهـزء عــلى الـرغم مـن ا
والــســخــريــة فــالــعــراق كــان بــلـد
الشـعـر والشي سواه يـعْـدله فضالً
عن بـالد الـــعـــرب لـــذا كـــانت هـــذه
احملاوالت الـقصـصيـة تقـدم نفـسها
عـلى اسـتحـياء وخـجل لكن اإلرادة
الــصـلــبـة لــلـرادة األوائـل هي الـتي
ــقـبـلـة مـهـدت الــسـبـيل لـألجـيـال ا
حتى أمسـينـا اليوم نـعاني طـوفاناً
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روايـة (جـالل خـالــد) الــتي تــعـد أو
روايـة عــراقـيــة لـتــلـمــسـهــا بـعض
أسس الـروايــة الـفــنـيــة والـصـادرة
أول مرة عام  1928روايـة قصـيرة
إذ امـتـدت إلى مـئـة صـفـحـة ونـيف
وهي رواية إفـكـار فالـسـيد ذو رأي
وموقف من احلـياة يـحاول بثه في
نـــفــوس  الــقـــراء هــذه اآلراء الــتي
زرعــهــا في عــقــله حــســ الــرحــال

ومـصطـفى علي ولـطفي بـكر صدقي
وعاصم فليح حتى لتكاد تقترب من
قالـة وسيـكتب بهـذا اللون كتابـة ا
ذو الــنــون أيــوب في ســنـوات تــلت
الـعـديـد من قـصصـه ورواياتـه مثل:
(بــرج بــابل) و(الــدكــتــور إبـراهــيم)
ـــاء) وهـــو مــا و(الـــيـــد واألرض وا
قـالة ـقاصـة) أي ا عُرِفَ نـقديـاً بـ (ا
قـالية. وألن الـقصصـية أو القـصة ا
محـمـود أحـمـد الـسـيـد كـان يـحرث
فـي أرض بـــكـــر فال غـــروَّ ان يـــأتي
عــــمـــلـه هــــذا فــــضالً عن أعــــمــــاله
الـــســــابـــقـــة (فـي ســـبــــيل الـــزواج)
 ?1921و(مصير الضعفاء) ?1922
يعـاني ضعفـاً فالسيـد يتلمس درب
ا الكـتابة الـروائية وشيـكاً وهو إ
يـرود أمـاكن جــديـدة وبــكـراً فـضالً

عن قلة جتـارب وإطالع على مناحي
احلـيـاة وقـلـة إطالع عـلى هـذا الفن
في مــصـادره األولى ومــنــابــعه عـدا
اطالعه عـــلى تــرجــمـــات من الــلــغــة
التركية فنجد ذلك في مسألة إقحام
ـسافرة إلى بالد األسـرة اليهـودية ا
الـهـنـد عـلى الـباخـرة ذاتـهـا وعـشقه
ابـنـتـهم (سـارة) من الـنـظـرة األولى
ـفتـعل ومن ثم البحث واخـتفـائها ا
عنـها واإلحلاح في هـذا البحث مع
أنــهـا انــتــقـلت إلـى أمـاكن ال يــعـرف
عــنــهــا شــيــئــاً وإيــصــاء أكــثــر من
ـعـاونــته في مـعـرفـة جـلـيـة صـديق 
أمـــرهــا حــتى يــصــدمه خــبــر أنــهــا
أمـست بـغـيـاً في إحـدى دور الـبـغـاء
وإلــقــاء الـشــرطـة الــقــبض عــلـيــهـا
ولــلـتـخـلـص من ضـعف أداة الـسـرد
لـديه وإنه لـيس بِـمـكـنّـتِه الـربـط ب
حـوادثــهـا فــقـد كـرّر عــبـارة (ومـرت
ـتتـابـعة سـراعاً) ص?61 األحداث ا
و(مـــرت األحـــداث ســـراعــاً) ص.62
فـضالً عن استـخدامه  –كـما أوضح
ـقــدمـة- الــرسـائل إلى الــسـيــد في ا
سهبة مع الكاتب جانب األحاديث ا
ــذكـرات الــهـنــدوي (ف ســوامي) وا
واســتــخــدام الــرســائل طــريــقــة في
الـسـرد سـيـنـهج نـهـجـهـا الـكـاتـبـون
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معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت 

في نـدوة تديـرهـا جورجـيـا مخـلوف
وت يتـبعـها توقـيع خلـيفـة لكـتابه (ا
ـــتــرجـم حـــديــثًـــا إلى عـــمل شـــاق) ا

الفرنسية.
ـعرض هذا العام مع فرقة ويتعاون ا
ـسـرحـيـة الــلـبـنـانـيـة لـتـقـد زقـاق ا
نــدوات وورش عـمل ضـمن مــهـرجـان
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في تـتــويج لـربـع قـرن من الــتـبـادل
الثقافي اللبناني مع الدول الناطقة
بالـفرنسـية انـطلق مـعرض الـكتاب
الفرنـكوفوني في بيروت في دورته
اخلـامسـة والعشـرين بحـضور عدد
ـــــســــــؤولـــــ والــــــســـــفـــــراء مـن ا

. والدبلوماسي
ـقــام في ــعــرض ا يــأتي انــطالق ا
مـركـز بيـروت لـلـمعـارض والـتـرفيه
(بيـال) بـالتـزامن مع اخـتيـار لبـنان

مركزا إقليميا للفرنكوفونية.
وقال الـسفيـر الفـرنسي فـي بيروت
ـعرض برونـو فوشـيه في افتـتاح ا
اجلـمـعـة (كل عـام نـضـيف مـدمـاكا
إضــافــيــا من أجـل بــنــاء الــثــقــافــة
ــعـرض الــفــرنــكــوفــونــيــة وهــذا ا
ـثل مبـاردة فـريدة الـفـرنكـوفـوني 
ـنطـقة ويشـدد على اجلـانب في ا
الـشـبابـي والـعـصـري إذ يسـتـقـبل
ـدارس نـحـو  20ألف تــلـمـيــذ من ا

الرسمية ونحو  80ألف زائر).
ـعرض هـذا الـعام يـشمل بـرنـامج ا
بـجانب الـنـدوات وحلـقـات النـقاش
وورش الـعـمل واألمسـيـات أنـشـطة
ســيــنــمـائــيــة ومــسـرحــيــة وأخـرى

مخصصة للطفل.
ومـن بــ األفالم الــتي يــنــتــظــرهـا
عرض (مغـامرات سبيرو جمهـور ا
وفانتـازيو) للمخرج ألـكسندر كوفر

الذي يعرض ألول مرة في لبنان.
ويـتــيح جــنـاح الــنـاشــرين الــعـرب
الـــذي افـــتـــتح عـــام  2013تـــبــادال

ثـقافيـا وحوارا بنـاء ما ب الـلغت
العربـية والـفرنسـية عـبر وجود 15
دار نـشـر عربـيـة إضـافـة إلى ندوات
ونقـاشات مع اجلـمهـور والنـاشرين
الـلـبنـانـي مـع صدور تـرجـمات من

الفرنسية إلى العربية.
ــعــرض أيــضــا ويــشــمـل بــرنــامج ا

تــوقـيع وعــقـد نــدوة نـقـاشــيـة حـول
كـــــتــــاب (فـي رأس بــــشـــــار األســــد)
الصادر عن دار أكت سود الفرنسية
لــصـــبــحـي حــديـــدي وزيــاد مـــاجــد
وفــاروق مــردم بك فــيــمــا يــتــحـدث
الـروائــيـان خــالــد خـلــيـفــة وجنـوى
بركات حـول (احلميميـة والسياسة)

(أرصــفــة زقـاق) في دورتـه الـثــانــيـة
الـتي تـســتـقـبل ضـيـوفـا ومـخـرجـ
ـيـ وعـرب من بـيـنـهم اخملـرجـة عـا
الــبــريــطــانـيــة لــوسـي مــوريــسـون
ــســرحـــيــة الــكـــنــديــة والـــكــاتــبـــة ا
البـريطانيـة ديبورا بيـرسون وميلو
ـوسـيـقـيـة راو. وتـتـوزع الـعـروض ا

ـسـرحـيـة والـرقص واحملـاضرات وا
واللقـاءات على كل من مسرح باالس
في احلـمرا ومـسـرح مونـو وسـينـما
مـــــتــــروبـــــولــــيـس في األشـــــرفــــيــــة
عـهد وستـايـشن (جسـر الـواطي) وا

الفرنسي في بيروت.
ــعــرض الــذي يــحـمـل هـذا ويـكــرم ا

الـعــام شـعـار (الــثـقــافـة الـرقــمـيـة)
بـعض األسـماء الـشـهـيـرة في عالم
األدب والـصـحافـة والـسـينـمـا عـبر
إطـالق أسـمـاء عـلى الــقـاعـات مـثل
نـادين لبـكي كـتحـيـة من الـقائـم
ـعــرض إلى اخملـرجــة الـتي عــلى ا
نــالت جـائــزة جلـنــة الـتـحــكـيم في
مـــهــرجــان كــان الــســيــنــمــائي عن

فيلمها (كفرناحوم).
ـعـرض الـذي يـسـتـمـر كـمـا يـكـرم ا
حتى  11نـوفـمـبـر تـشـرين الـثـاني
الــصــحــفي واخلــبــيــر الــسـيــاسي
ي سيزار أحد أنطوان صفـير وإ
أبـــرز وجــوه تـــيـــار الــزجنـــيــة في
الشعـر الفرنكـوفوني ورمز احلركة

ناهضة لالستعمار. ا
ــعــرض بــعض من وتــكــرم إدارة ا
رحــلـوا هــذا الــعـام من رواد األدب
ـسـرح مــثل الـروائـيـة والـشـعــر وا
الـلبـنانـيـة إميـلي نـصر الـله ورائد

سرح اللبناني منير أبو دبس. ا
وقـالت مـلـكة شـاوي مـديـرة الـقسم
ـكـتبـة أنطـوان إن عدد الفـرنسي 
الكـتب الفـرنسـية ال يزال جـيدا في

لبنان لكنه ال يتقدم.
وأضافت (هناك فئة عمرية ب 18
و 25عــامــا ســنــة لم تــعــد الــكــتب
الــفـرنـســيـة من أولـويــاتـهـا وهـذا

دى البعيد). خطير على ا
وتابـعت قـائـلـة (الـكتب الـفـرنـسـية
مـطـلــوبـة من الـفـئـات الـعـمـريـة مـا
فوق  25عامـا وما دون  18عاما

دارس). خاصة طلبة ا

غالف الرواية

الطماطة والكرفس! جاء في الرواية:
"ودخلت الـباخرة فرضـة البصرة في
 /25تــمـوز/  1920وإذ كـان يــنــتـقل
ـقـلـعة مـنهـا إلى الـبـاخرة الـنـهـرية ا
إلى بغداد (...) رَسَتْ الباخرة شرقي
بــغـداد صـبـحـاً بـعــد ثـمـانـيـة أيـام".

ص.56
وألن الـروايـة روايـة أفـكـار ومـبـاد
فـإن محـمـود أحمـد السـيـد يسـتثـمر
روايــته هــذه لــيـعــلـن سـخــطه عــلى
االســتـعــمـار الـفــرنـسي الــذي أسـقط
الـدولة الـعـربيـة الـوليـدة في سـورية
بـقـيـادة األمـيـر فـيـصل بن احلـسـ

الــذي أخــرجـه الــقــائــد الـــعــســكــري
الـفــرنـسي اجلـنـرال غـورو إذ مـا أن
دخـلت الـبـاخـرة فـرضـة الـبـصـرة في
 /25تــمـوز/  1920حــتى بــلـغه نــبـأ
حـطّم آمـاله الـقـومـيـة حتـطـيـمـاً لـقد
احـتل الفـرنـسيـون سوريـة الـعربـية
ومــا كــان لــلــعــرب جــيش يــدافع عن
دمـــشق الــعـــاصـــمــة ســـيل الـــغــزاة

). تراجع ص .56 الفاحت
صطلح النقدي عدم تبلور ا

ويوم لم يـتبلور مـصطلح الرواية أو
القـصة الـقصـيرة نـقديـاً فإن مـحمود
احمد السيد في مقدمة الكتاب يطلق
عــــلى روايــــته هــــذه (جـالل خــــالـــد)
مصـطلح قـصـة قائالً " وهـذه القـصة

واألمــة الـعــراقـيــة فــيـالــبـؤســنـا
ولبؤس حالـنا. وألن السيد محب
للـعراق فـهـو ال يحب من يـغادره
ويـهجـره وإذ يغـريه صديـقه على
هـجرة العراق ومـغادرته ليـلتقي
في الــهــنــد بــالــكــاتـب الــهــنـدوي
ـثـقف ولـلـتـمـيـيـز بـ الـهـنـدي ا
ــسـلم وغــيـره فــإن يـطــلق لـفظ ا
سلم الذي (الهندوي) على غير ا
ـركزي جالل خالد يؤكـد للراوي ا

قائالً له:
- عــلـى أنــنــا نــحن الــذين نــدعى
بالـوطنـي في الـهنـد ال تبـرحُها!
وتـــلك كــانت الــكـــلــمــة األولى من
كلـماته الـتي التزال ترن في أذني
(...) فـنـحن (...) لن تـبـرح قـطـرنا
هذا ويجب ان النبرحه". ص.97
ـا لـغــة الـروايــة راقـيــة أخـاذة 
يـدل على أن السـيد قرأ كـثيراً في
مــــصـــادر األدب ومــــراجــــعه كي
يـسمـو أسلـوبه ويزهـو واضع
في احلـسبان أنه كـتبهـا والعراق
قـــد خــرج تـــواً من قـــرون الــظالم
األربـــعـــة ( (1918 -1534وهـــذا
يـــؤكــــد ضـــرورة إدامـــة الـــنـــظـــر
فــــــــــي كـــــتـــــابـــــات أصـــــحــــاب
ـــبــدعـــ الــكـــبــار األســالـــيب وا

لتقوية األداة.

مـوجـزة(...) وإذا كـانت هـذه الـقـصـة
بجـملـتهـا موجـزة (...) وتصـلح هذه
ــوجـــزة الــتـي هي أشــبه الـــقــصـــة ا
بـاحلــديث (نـوفل) ألن تـكـون أسـاسـاً
لـقــصـة مــطــولـة وافــيـة (رومــان) قـد
ـســتـقـبل. ص.7ص.8 أكـتــبـهــا في ا
فــإنـه في مــ الـــروايــة يـــســتـــخــدم
ـصـطــلح ذاته قـصـة لــدى تـدويـنه ا
محاضرة القاها دكتور في األدب من
جامعة برل والسيد ال يغادر شيئاً
من اجل بث أفـكـاره وتـدعيـم سرده
فـــضـالً عن اســـتـــثـــمـــاره الـــرســـائل
واألحـــــاديث واحملــــاورات فـــــهــــنــــا
يـســتـثـمــر احملـاضــرة: (فـذكــر قـصـة
ة والـعقـاب) لدسـتويـفسكي (اجلر
وإنـها درس قـائم بذاته فـي نفـسيات
". ص .52يـستـخـدم الـسـيد اجملرم
مصـطـلح (الـشعب الـعـربي) " وكانت
ــــصــــائـب الــــتي أصــــابت حتــــزنه ا
الـشعـب العـربي فال يـرى لـها سـبـباً
غير اجلهالة الـطاغية العمياء تفرق
ـتـزعمـ وخيـانة الـكلـمة وتـذبذب ا
اخلـــائـــنــ مـــنـــهم عـــبـــدة الــذهب".
ص .62يـــســـتـــخــــدم الـــســـيـــد هـــذا
ـصــطـلح في حـ بـعــد مـئـة سـنـة ا
يـــأتـي من يـــصـــفــــنـــا بـ(الـــشـــعـــوب
العـربيـة) ال بل األقـسى ان شاع بـعد
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معرض: جانب من جمهور معرض الكتاب الفرنكوفرني في بيروت


