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ارك ? اذا تكره ر التنويع السردي في رواية 

بدعـ غادروا بلدانهم سواء كانوا راغب أو مكره لكنهم تمسكوا باحلبل الـسري الذي يربطهم بالوطن وظلوا يكتبون عنه انطلق مهرجان القاهرة األدبي في وسط جتارب وحكايات 
ـهرجان مـحمـد البـعلي فـي كلـمة االفتـتاح بـبيـت السحـيمـي في القـاهرة الـفاطـمية �الـدورة الرابـعة حتـاول تسـليط الـضوء عـلى ظاهـرة منـتشرة دورته الـرابعـة مسـاء السبـت.وقال مـدير ا
̇الوطن.. من جال األدب ظـاهرة األدباء الذين يـعيشون خارج أوطـانهم سواء مجبـرين أو باختيارهم .وتقـام الدورة الرابعة للـمهرجان حتت شعار  وأصداؤها في كل مكـان ليس فقط 
رك وسلوفاكيا وأجنوال وسوريـا وفلسط ومصر.وجمـعت اجللسة االفتتاحيـة للمهرجان الشاعرة انيا وفنلندا والـد تحدة وكنـدا وأ شاركة شعراء وكتاب ونـقاد من الواليات ا ¨ بعيد 
¨ ˙عـلى مصر بـاخدلك الشام السـورية رشا عمـران التي تعيش في مـصر منذ  2012 والـكاتب األمريـكي مايكل مارش الـذي يعيش في جـمهورية الـتشيك.وألـقت رشا عمران نـصا نثريـا بعنوان 
نبت أن يعرف فعال ما دينة التي ينتمي إلـيها بالوالدة وا ن ال يـعيش في نفس ا عبـرت فيه عن معنى الوطن بالنسبة لها.وقالت �عشت حياتي كلـها وأنا أبحث عن فكرة الوطن من الصعب جدا 
هو الوطن.�وأضافت �الوطن مفردة بائسة توهمـنا باحلن نحو ما ال ندرك ما هو حقا حـنينا ليس للمفردة اجملردة حنينا لـذاكرة مليئة بالتفاصيل الصغيـرة ودقيقة تشكل مشهدا عاما كبيرا
كنها أن تتواصل بالعربية مع محيطها دون قيود وكذلك ألن القاهرة تشبه دمشق إلى شهد كلما يطل يطل معه الوطن.�وأشارت إلى أنها اختارت الـعيش في مصر نظرا إلى اللغة حيث  ذلك ا
تحدة في الـستينات قاصـدا تشيكوسلوفـاكيا للبحث عن حد كـبير.وبينما حـملت الشاعرة السـورية وطنها في مخـيلتها وسافـرت به يقول الشاعر األمـريكي مايكل مارش إنه خـرج من الواليات ا
نفسه أو لتحـقيق ذاته.وقال في كلمة باالجنليـزية مصحوبة بترجمـة فورية للغة العربية �البعض يقـول إن اللغة هي الوطن لكني أحمل وطـني في قلبي في رأيي يبقى الوطن فكـرة في أذهاننا يوجد معنا
كنني الذهاب هناك للتسوق ورؤية األصدقاء لكنها ليست ا أصبحت ما أنا عليه اآلن نيويورك مدينة أعمال رائعة  أينما وجدنا.�وأضاف �تركت نيويورك حيث ولدت حـتى أكون شاعرا لو بقيت هناك 

بيئة ملهمة شعريا.�وتستمر الدورة الرابعة للمهرجان حتى الثاني والعشرين من فبراير شباط اجلاري.
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واحدة من أربع نـساء  إذا استثـنينا
شـخـصـيــة " رنـدا بـعـلــبـكي" الـتي لم
يــلــيق الــروائي مــزيــدا ً من الــضـوء
إلنـارة صـفـحـة واسـعـة من صـفـحات
حــيــاتــهــا  وســـحــبــهــا إلى هــامش
األحــداث  : نـــســـاء اســتـــحـــضــرهن
وقـد اخـتـارهن من بـيـئـتـ الـروائي 
مخـتـلفـت  وصـرن يـحضـرن  ولكن
غير أن ستويات حـضور متفاوتة 
حـــضـــور ثـــريــا تـــوفـــر عـــلـى درجــة
واضـحة من الـتمـيز .فـهي أخت بطل
الـروايـة بـرهـان نوري وابـنـة الـبـيـئة
الـشعـبـية الـتي نـشأت فـيـها وتـأثرت
بـقـيــمـهـا وتـقـالــيـدهـا  قـطـاع  18في
مــديـــنـــة الـــثـــورة  و كــانـت تــعـــيش
الوحـدة بعد أن غـادر القريبـون منها
يـلتـقط الـروائي تـفـاصـيل من حـياته
الـشـخصـيـة والـعائـلـيـة ومن جتاربه
احلياتية ويوظفها في نصه الروائي
فـــيــــشـــيـــر مـــثال ًإلى
استشهاد إخيه رزاق
في احلرب  العـراقية
ـ االيــــرانـــيــــة  وهـــو
حـدث ظـل مـحــفـورا ً
فـي ذاكـــرته  لــــكـــنه
يــتــوقـف هــنــا عــنــد
حدود  االشـارة فقط
ومـــن بـــــــــــــــــــــــــــــاب
االســـــــتـــــــذكـــــــاروال
يــــــــــــتـــــــــــوسـع فـي
الــــتــــفـــاصــــيل  ألن
أخــــاه كــــان خـــارج
دائـــــــرة األحــــــداث
الـــتي تــنـــاولــتـــهــا
الـروايـة .  تــعـيش
ثريا الوحدة لكنها
ال تشعـر بالضعف
 تـتـشـبث ببـيـتهم
عـــــلى الـــــرغـم من
ـا ــا ً كــونه قــد
ينطـوي عليه هذا
الـــــتــــــشـــــبـث من
ايــحــاء وتــعــاني
مـن مـرارة غــيـاب
القـريـبـ مـنـها .
تـقول جلـارتهـا أم سمـير: " صـدقيني

.. مـا زالت روائـحـهم تـنـبـعث من كل
ـكـان الذي مـكـان في الـبـيت أجل .. ا
ـــكـــان الــذي مــات بـه أبي وأمي  وا
وضع فيـه تابـوت رزاق  الذي حاول
أن يسـد الـكثـير من فـراغ خـلّفه سـفر
بـرهان لوال احلـرب التي أخـذته منذ
أيــامـــهــا األولى  "  ص  .  11يــضع
الروائي ثـريا في موقع تـتميز به عن
شــخـصـيــاته الـنـســائـيــة  لـيس فـقط
ألتـهـا تـرتـبط بـبـطل الـروايـة بـآصرة
الـــــــعـالقـــــــة األخـــــــويـــــــة  بـــــــخالف
الــشـخــصــيــات األربع األخــرى و قـد
ارتبط مـع بعضـهن بعالقة جـسدية 
ـا أيــضــا ًلــكـونــهــا تــتـفــانى في وا
خــدمـة أخــيـهــا وصـديــقه أكـرم عــبـد
الـرحـمن  وهـذه شـخـصـيـة حـقـيـقـيـة
اســـتــــعـــارهــــا الــــروائي من واقــــعه
الـشخصي وارتـبط به بعالقـة امتدت
ـنحه هذا طويال ً فـليس غـريبا ً أن 
ــتـمــيـز في نــصه الـرو ائي. ــوقع ا ا
كــمـا كــان لـهــا دور مــؤثـر في مــسـار
حـيـاتـهــمـا وبـالــرغم من فـارق الـسن
بـــيـــتــهـــا وبـــ أكــرم فـــقـــد انـــتــهت
ــتــمــيــزة  انــســانــيــا ً عالقــتــهـــمــا ا
بـالــزواج  بـعـد أن امــتـدت لــسـنـوات
ـوذجـا ً لـلـتـضـحـية قـدمـت خاللـهـا 

ونكران الذات .
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تـعرّف بـطل الروايـة على شـخصـية "
هـالـة عـبــد احملـسن"  ولـنالحظ داللـة
االسم هنا أيضا ً  عنـدما  تعيينها
مـعـاونــة له حـ كـان أمــيـنـا ً خملـزن
حكومي لـلمواد الغذائـية غرب بغداد
وارتـبط مـعهـا بعـالقة حب  أكـتشف
من خاللـهـا مـيـلــهـا  لـقـراءة األعـمـال
ـا يـوفره الـروائـية وصـار يـزودهـا 
ــا يـشي ـيــة   لــهـا من روايــات عــا
بـــحــــالـــة الــــتـــوافق الــــقـــائــــمـــة في
اهـتـمـامـاتـهـمـا ويـفـتح آفـاقـا ً أوسع
لتـطور العـالقة بيـنهـما  كـان ينـتظر
صبـاح اخلـير  مـنـها " بـلـهفـة عاشق
مراهـق  يـحاول أن يـقـيم أول عـالقة
مـع امــرأة كـــأنــنـي لــست بـــرهــان ذا
الـعالقـات العـاطـفـية الـتي يـحـسدني
أصــدقــائـي عــلــيــهــا . " ص 33 لــقــد
أحـدث حـلـولــهـا مـعه في مــقـر عـمـله
ط حــيــاته الــيــومــيـة انــقالبــا ً في 
الـسـابق . لكن عالقـته بـها قي بـغداد
لم تــــدم طــــويال ً النـه وجــــد نـــفــــسه
مـــضــطــرا ً لـــلــهــرب خـــارج الــعــراق
بسبب ما عانـاه  من مضايقات ليس
فـقط في الـدائـرة الـتي يـعـمـل فـيـها 
ــا أيـضــاً في بـلــده الـرازح حتت وا
هيمنة نظام حكم تتعارض توجهاته
مع فكره اليـساري . واذا كان قد ترك
هــالـة وعـمـله وبـلـده مـضـطـرا ً  فـإن
ــصـادفـة قـادته ألن يــلـتـقي بـهـا من ا
ـرة جــديــد ولــكن في بــيــروت هــذه ا
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بساطيل عراقيّة

ـدافع عن األسـرة الـقـاجـاريّـة  والذي ا
سـيأخذ الـتاج الـقاجاري بـقوة لـيضعه
على رأسه  ولم ينس قصر طيسفون 

لك أردشير  وهمدان :  وا
  (( همدان .. 

     أشجار جوز .. 
     تقابلها فارعات صفصاف 

     بينهما سجّادة تراب 
     خلفها الزاب 
     هكذا .. )) . 

(3)
وفي احملـــور الــثـــالث ( قـــســـطــنـــطــ

كــافــافي : بــتــوقــيت أحــمــد عــرابي ) 
ـثل تــنـاول قـلم مــقـداد مـســعـود  مـا 
نـقــطــة ايـجــابـيــة خـارج الــعـراق وهي
الـــزعــــيم أحـــمــــد عـــرابي وثــــورته في
سـبـتـمـبـر سـنة  (1881) خلـصـوبـتـهـا
وثراء أحداثها  فضالً عن كونها تمثل
مـفــخــرة تــاريــخـيــة وروحــيــة جلــمـيع

الثائرين  وليس للمصري فقط .
     فــقــد تـــزعم عــرابـي ثــورة اجلــيش
ـصري لـلقضـاء على الـنفـوذ األجنبي ا
في بالده  وفي   ( 9) سبتمبر وصلت
ثــــــورتـه إلى ذروتــــــهــــــا  إذ حتــــــركت
ـتــمـركـزة في الـقــطـعـات الــعـسـكــريـة ا
صرية القاهرة  تـساندها اجلمـاهير ا
ـقـابلـة اخلـديوي  إلى ميـدان عـابدين 
وتـسلـيـمه مـطالـيب الـشـعب  وحيـنـما
رفـضت انـدلـعت احلـرب  وبـالـرغم من
ــــعــــارك  إال أن جنـــــاحه في بـــــعض ا
اخليـانة تسـربت إلى صفوفه  ومن ثمّ
ـة  واحملـاكـمـة  والـنـفي كـانت الـهــز

  بـعـد أن انـتهـيت من قـراءة كـتاب ((
بسـاطيل عـراقيّـة )) للـشاعـر والنـاقد
األســتــاذ مـــقــداد مـــســعـــود خــرجت
بــنــتــيـجــة مــفــادهـا أنـه : لـو لـم يـكن
مـؤلف هـذا الـكـتـاب شـاعـراً أو نـاقداً
أدبـياً لـكان مؤرخـاً كبـيراً  أو بـاحثاً
اجــتــمــاعــيــاً من طــراز خــاص  وقـد
وضـح ذلك في نــــصـــوص الــــكـــتـــاب
ذكور الذي بلغ (  ( 104صفحات  ا
وكـان عـلى ثالثـة مـحـاور : بـسـاطـيل
عـــراقــيـــة  وجــغـــرافـــيــة الـــتــاريخ 
وقسـطنـطـ كافـافي بتـوقـيت محـمّد

عرابي . 
(1)

ففي احملور األول ( بساطيل 
عـــراقـــيـــة) الـــذي رمـــز به  إلى حـــكم
الـعـسـكـر  اخـتـزل الـكـاتب بـأسلـوبه
الـرائع  ودقـته الــعـالـيـة  مـدة (67)
ــعــاصــر ســنــة من تــاريخ الــعــراق ا
مـــتــخــذاً مـن انــقالب بـــكــر صــدقي 
الـفـاحت لــبـاب االنـقالبـات وحـمّـامـات

الدم  الذي وقع في الساعة اخلامسة
من عـــــصــــر يــــوم 29 / 10 / 1936 
نـقــطــة لـشــروعه في أرشــفـة الــوقـائع
واألحداث  حتى (  7نيسان ( 2003
يوم دخول البساطيل األمريكيّة شارع
(  ( 14تموز في مديـنة البصرة  وما
بـ التـاريخ األول والـتاريخ الـثاني 
كــــان هـــــنــــاك حــــشـــــد من األســــمــــاء
والــعـنــاوين واحلـوادث والــتـواريخ 
فــكــانت كـاوربــاغي  وقــريـة ســمـيل 
ومـــقــتل بـــكــر صــدقـي  وحـــــــــــركــة
مايس  1941 وفـشـلـهـا  ومـعـتـقالت
الــفـاو ونــقـرة الــسـلــمـان والــعـمـارة 
ووثـبـة كـانـون  وثـورة تـمـوز 1958 
ــالــكـة  ثـمّ مـقــتل وإبــادة الــعــائــلــة ا
الــزعـيم عــبــدالــكــر قـاسـم (( أنـصع
وجه عـــراقي )) ـــ بـــحــسـب تــعـــبـــيــر

ؤلف ـــ يوم  9 شباط  :1963 ا
تقدم بسال الضابط ( ع . ش ) 

وارتــفــعت يــد ولــطــمت وجه الــزعــيم
الركن 

وهـــو عــــلـى عـــتــــبــــة بــــاب اإلذاعـــة 
فأسقطت سدارته عن رأسه .. 

    احلاكم العسكري رشيد مصلح 
     يصدر حكماً 

     في تمـام الواحدة والـنصف  بعد
ظهر  9 شباط  1963.. 

على أنصع وجه عراقيّ )) .      
ـؤلف من مـقـتل     وبـعـد أن انـتـهى ا
ـرور بـحـركـة الـعريف الزعـيم  ومن ا
ـوت  وبـشارة حـسن سـريع وقـطـار ا
هنـدال جـادر لرفـيـقه سـليم إسـمـاعيل
فـي نــقـرة الــســلــمــان في  18تــشــرين
شير في  1963 عرّج على احتراق ا
ســمـــاء مـــنــطـــقــة الـــنـــشــوة وتـــســلّم
عــبــدالــرحــمن مـحــمّــد عــارف رئــاسـة
جـمهوريـة العـراق  ثمّ حطّ رحاله في
خـيـمـة صفـوان حـيـنـمـا وقّع اجلـنرال
شــوارزكـوف قــائـد قــوات الـتــحـالف 
والفريق الركن العراقي سلطان هاشم
 اتــفــاق وقف إطالق الــنــار في ســنـة

بعد غزو دولة الكويت  ثمّ 1991
ـغـدورة )) الـتي إجـهـاض (( الثـورة ا
انــطــلــقت شــرارتـهــا األولى من أرض

البصرة سنة  1991.  
( 2 )

وفي احملـــور الــــثـــاني ( جـــغـــرافـــيـــة
الــتــاريخ ) يــفــتــتح الــكــاتـب مــحـوره
ــلـك فــيــصل األول إليــران  بــزيــارة ا
الـكة اخلاص يـرافقه طبـيب العائـلة ا
( سـنـدرسن بـاشا ) الـذي تـقمص دور
الــراويــة  مــؤرشــفـــاً لــقــيــام الــدولــة
الـبـهلـويّـة عـلى يـد الـعقـيـد رضـا خان

إلى سيالن  ثمّ العودة إلى مصر بعد
سنة من النفي والتغريب :  19

  (( عقب صالة العشاء ..
     في ليلة رمضانيّة .. 

ـنفي ـصـري العـسـكري ا      الفـلّاح ا
العائد

     من ســرنـديـب بـعــد تــسـعــة عــشـر
شتاءً .. 

سجد احلسيني       وهو يغادر ا
     يباغته شاب .. 

     يبصق في وجهه صائحاً 
     يا خائن 

 ..............     
     بيد شاحبة 

سح قائد الثورة وجهه ))       
     ..............     

     أمّـــا كــافــافي فـــهــو  احــد  أشــهــر
شـعــراء الـيــونـان وكــتّـابــهم  ولـد في
ــصــر  وأصــيب آخـر اإلسـكــنــدريـة 
رض سرطان احلنجرة  وفقد عمره 
القدرة على الكالم  وقضى آخر أيامه
شفى اليوناني باإلسكندرية إلى في ا
حــ وفـاته في  29 نـــيـــســـان 1933
وربّـما رمـز األستـاذ مقداد بـ ( كـافافي
ثقف الذي شُلّت حركته  ففقد ) إلى ا
ـوقف والــتـأثـيــر  ولـكـنه الــصـوت وا
سـيـبقى مـحـتـفظـاً بـنقـاوته ومـبـدأيته

وت :  ونصاعته حتى ا
  (( كافافي يقضي بقيّة قنديله 

     في إسـكـندريـة الـصدق الـذي صار
كذباً ..

ـــلك      لـم يـــســتـــنـــجـــد كـــافــافـي بــا

تريس ..  د
قيم في أجمل قصائده       ا

     أو يـعـقـد زواج محـرمـ : الـغراب
وإيثاكا 

     لو كان لكافافي حنجرة 
     لعزف على أرغولها .. 

     أُغنية أيونية 
  اسـتهدفـتهـا منجـنيـقات طروادة )) .

(4)
لــقـد الـتـزم األسـتـاذ الــكـاتب بـهـيـكل
األحـداث الـتـاريـخـية  وبـحـقـيـقـتـها
اجلوهـرية  دون تزويـر أو تشويه 
كما جنح في صـياغته حملاور كتابه
الــثالثــة إلى الــتـركــيــز والـتــكــثـيف
األســلـوبـي  وإلى جـمـل قـصــيـرة 
تداخل فيـها الشعر والـنثر  اختزل
فـــيــهــا عـــدداً كــبـــيــراً من األحــداث
واألخـبـار واألشـخـاص  والـظـاهـر
أن أسـتـاذنـا فـكّـر في طـريـقـة ذكـيّـة
تــدفـع الـقــار بــإرادتـه  أو رغــمـاً
عــــنه  عـــلـى الـــقــــراءة والــــبـــحث
ــصـادر والــتــفــتــيش في بــطــون ا
ــراجع  فــتـعــمّـد ذكــر األسـمـاء وا
واألحــــــداث غــــــفالً عـن مــــــصـــــدر
ــعـلــومــة  إنه أخــذ عــهــداً عـلى ا
نـفـسه أن يـحكـي فقط  وال يـفـسّر

ما يحكيه .  
(5)

شـخـصـيّـاً  وكـمـهـتمّ بـالـتـاريخ 
أقـــول : إنّ كــــتـــاب ( بـــســــاطـــيل
عــراقـيــة ) يـعــدّ مـدخالً لــلـتـوسع

ُــــدد والـــــتــــعـــــمـق بــــاإلطـالع عــــلـى ا

عنية  ورحـلة زمكانية التاريخـية ا
تـنـتقل بـالقـار إلى أمـاكنٍ وأحداث
ـــ في داخل الــعـراق وفي خـارجه ـــ
لم يـكن يـعـلم عـنـهـا شـيـئـاً  ولـكن 
وبــقـدر شـمـولـيــة ثـقـافـة كـاتب هـذه
الـنــصــوص  يـحــتــاج الــقـار إلى
ـعـرفة شمـولـية ثـقـافيـة ـــ أيـضاً ـــ 
مــضـامــ هــذا الــكــتـاب عــلى وجه

الدقة . 
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البصرة

ارك اذا تـكره ر  تشـكّل رواية " 
?" ـ في رأيـنا  ـ نـقـلة نـوعـية ونـقـطة
نـحى الـسردي حتـول ايـجابـي في ا
لـ " مـحـمـد علـوان جـبـر "  ويـتـجلى
ذلك  بـ مــا يـتــجـلـى في الـتــنـويع
ـتـمـثل  في تـعـدد وتـنوع الـسـردي ا
ـــتـــواتــر في األصــوات والـــتـــنــقل ا
كـان تبـعا ً لطـبيـعة األحـداث التي ا
تـــدور فــيـــهـــا واخلـــروج عــلـى أطــر
السرد الـتقليدي  فـضالً على كونها
مـكـتوبـة بـلـغـة سـيـنمـائـيـة  تـتـحول
معها إلى سينـاريو لفيلم سينمائي
  صــــدرت هـــــذه الــــروايـــــة عن  دار
احلـكـمــة في لـنـدن وجـاءت في 180
تـوسط توزعت صـفـحة من الـقطـع ا
عـلـى ثـمـانيـة عـشـر فـصـال ً قـصـيرا ً
تسـتـهل بـصوت الـراوي وهـو يـعلن
عن حــضــور ثــريــا  ولــنالحظ داللــة
االسم  إلى مــجــرى األحــداث . وهي

أخــــيـــــهــــا رزاق  ورحـــــيل اخـــــتــــهــــا
بالسرطان  متـلما حتملت حزنها على
هجـرة أخيهـا برهان القـسرية  فضالً
عــلى مــعـانــاتـهــا من مــتـاعب احلــيـاة
الـيومـيـة وأضـيـفت إلى ذلك متـاعـبـها
فـي رعـــايــــة أكــــرم صــــديق أخــــيــــهـــا
والـعــنــايــة به عـنــدمــا فــقـد ســاقه في
حادث تـفجير  بعـد " نكبتـها بزوجها
: لــقـد اخــتــفى ذات يــوم حتـت  ظـرف
غامض.. لم يصـلها أي خبـر عنه  منذ
ذلك اليوم.. بعده ببضعة أشهر عادت
إلى بـيت أهلـها نـاذرةً  نفـسهـا لهم ! "
ص  37 .  وكـانت قـد قــالت ألكـرم عن
زوجها "خلف عبد " يوما ً انه "أبله لم
أشعرمعه  بالـطمأنينة رغم محاوالتي
ساتي األنـوثية احلـثيثـة في اضفـاء  
على بيـته الواقع نهايـة شارع الكيارة
...... كـان أخرق  تمـاما ً  يـشتكي كل
يوم ألمه مني بال سبب "  ص  74 . 
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أمـا هالـة فقـد عاشت مـعانـاة من شكل
آخـر . لـقــد تـزوجت بـاحلـاح من أمـهـا
وشــقــيــقـيــهــا" من ضــابط جــيش . ثم
أصـيب في معـركة خالل الـعام الـثاني
لـلـحــرب فـأحـيل الى الـتــقـاعـد . يـبـدو
ا ينـجبـا أظفـاال ً !لذلك أمضت انـهمـا 
أغـــلب وقـــتـــهـــا مـــعه تـــداري عـــوقه "
ص 20   لـكن العالقة بـينـهما مـالبثت
أن بـــــدأت تـــــتـــــوتـــــر إلـى أن آلت إلي
الـطالق بـعـد أن زادت شـكـوك زوجـهـا
بــســلــوكــهــا حــ  اخــتــيــارهــا في
ـكتب الـسري للـمدير الـعام لدائـرتها ا
وتـــكــرار ايـــصــالــهـــا من الــوزارة إلى
البيت بسيارة أحد منتسبي الدائرة .
و ما لبثـت أن تزوجت من أحد ضباط
أمن الشركة التي كانت تعمل فيها مع
بــرهـان " ثم طــلـقت مـنه عــقب سـقـوط
الـنظـام في نيـسان " 2003 ألنه هرب
إلى مــكـان مــجـهــول داخل الـعـراق أو
خـارجه  فــبـدأت عـمــلـيـة الــبـحث عـنه
وتهديـد هالـة بأن تـخبـر مجـموعة من
رجــال مـلـثـمـ عن مـكـانه  أخـبـرتـهم
أنـهـا انـفـصـلت عـنه وأعـطـتـهـم وعدا ً
ا بـأن تـعطـيـهـم كل مـعـلـومة عـنـه حـا
تـــصـــلـــهــا" ص 75 .لـــذلك أصـــبـــحت
ــــومـــة تـــواصل مـــوضـع تـــســـاؤل د
انشـداد بـرهان الـيـها وتـعلـقه بـها مع
مــا يـثــار حــولــهــا من شــبــهــات . أمـا
خالدية فقد كـانت منفصلة عن زوجها
الـسـكـيـرالذي أسـاء مـعـامـلتـهـا  تـقول
عن أيامها مـعه: " أمسك يحزام جلدي
وبدأيضربني بعنف و قوة ..فصرخت
بصـوت عال تدخّل عـلى إثره اجليران
 لم أسـتــطع جـمع مالبــسي  فـهـربت
شـبه عـارية مـتـورمـة الـوجه وجـسدي
يــئن من األلـم إلى بــيت أمي "  ص81
وتختلف معاناة سميرة اليعقوبي.
ـعانـاة فلـسطـ  محـنة فهي امـتداد 

بـحكـم طبـيـعـة العـمل احلـكـومي الذي
نقلت إليه . 

وفي بيـروت وكـان قد وصـلـها بـجواز
سـفـر مــزور يـحـمل اسم صـديـقه أكـرم
عـبـد الـرحــمن  تـعـرف عــلى " سـمـيـرة
الـيـعـقــوبي "  وهي مـخـرجـة أفالم من
فـلـسطـ عـنـدما كـان  يـعـمل مصـمـما
صـحــفـيــا ًبـحـكـم تـخـصــصه في الـفن
الـتشكـيلي . لـكن هذه العالقـة تطورت
قطع الى ارتباط جسدي  ويلخص  ا
الـتالي طـبـيـعة الـعالقـة التي تـبـلورت
ـبلـلة وهي بيـنهـمـا : " مسـته بيـدها ا
عتاد تـناوله منشـفة ليشـد وسطها كـا
. بــدا وجـهـهــا نـديـا ً بــيـنــمـا عالمـات
الــشــرود بـاديــة عــلى وجــهه. لم تــعـر
األمــر أهــمــيـة ألنــهــا اعـتــادت فــتـرات
شـرود كـثـيـرة يــعـيـشـهـا مـرغـمـا ً .....
أدارت له ظهرهـا فبان عريـها الصارخ
 حـــيث شــد خـــصـــرهــا  ,ضــاغـــطــا ً
جـسـدهــا إلى جـســده  فـانــسـلت  من
يــديه بــخــفــة ضــاحــكـة " لــيس اآلن ".
وحـ تـنـاولت فـنـجـانـهـا مـنه أطـلقت
آهة وهي تضحك "  ص   49 لكن ذلك
ـؤجـل لـيس اآلن  لـم يـتــأخـر الـوعــد ا

طويالً . 
 وركن الـروائي شـخـصـيـة " خـالـدية "
في الــهــامش  وهي ابــنــة جـارة ألهل
الـراوي وصديـقة حـميـمة ألخـته  ثريا
الـتي وظـفـهـا وسـيـطا ً بـيـنـهـمـا . كان
مـأسوراً بـابتسـامتـها  الـتي فتحت له
الطـريق  إلى جـسدهـا " كنت مـتـلهـفا ً
ــمــتــلىء  لالقــتـــراب من جــســدهـــا ا
ـائل والــقـامــة الـطــويـلــة  والـشـعــر ا
ــلـــونــتــ لــلـــشــقـــرة  والــعـــيــنـــ ا
الـواسـعــتـ  خـالـديـة شــكـلت غـصـة
كـبيرة في حـياتي  كـنت استحـضرها
بـــكـل مــا فـــيـــهـــا مـن أنـــاقـــة وطـــلــة 
ومنحنيـات جسدية واضحة من خالل
ـلـونة الـتي كانت األثواب الـقصـيرة ا
دائــــمــــا ً بــــنــــصـف كم  والــــذراعــــ
الالمـع والـشـعر الـذي يـتطـايـر ح

تــــرتــــقي درجــــات الــــســــلم "  ص 82
وأتــــاحت له فــــرصــــة الـــوصــــول إلى
جـسدها حـ طلبت مـنه أن يقفـز عبر
اجلــدارالــصــغـيــر  الــذي يــفــصل بـ
ســطـحـي بـيــتــيــهــمــا في أول جتــربـة
جسـديـة له من نـوعهـا مع امـرأة وهو
ـــراهـــقــــة . لـــكن خــــالـــديـــة في سـن ا
انسحبت من مجرى األحداث ولم يعد
لــهــا حــضـور اال مـن خالل شــطــحـات

االستذكار .. 
غـيـر أن  نــسـاء الـروايـة  بــاسـتـثـنـاء
كنّ أســيـرات  مــعـانـاة رنـدابــعـلــبـكي 
قـاسـيـة  وهن في ظل ظـروف حـيـاتـية
صـعــبـة  مــنــهـا مــا هـو غــيـرانــسـاني
حتــمــلت ثــريـــا عــلى وجه الــتــحــديــد
اجلــزء األكــبــر مـنـه : حتــمـلـت احلـزن
على رحـيل أبـيهـا وأمهـا  واسـتشـهاد

األمــريـكـيـة عــلى الـعـراق واالحـتالل
الذي مازالت بقاياه قائمة حتى اآلن
فـخـصّه بـأطـول فـصـول الـرو ايـة .  
ـــقـــابـل ســـحب إلـى الـــهـــامش وبــــا
شــخــصــيـة الــدكــتــور يــوسف الـذي
أشــرف عـلى مــعـاجلــة أكـرم مــثـلــمـا
ســحب عــامـر ديــوان ابن عم نــاصـر

جواد الذي غيّيه األمريكان .
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لــقــد عـــمــد مــحــمـــد عــلــوان جــبــر 
وبنـجـاح  إلى تـوظيف االسـتـرجاع
واحلــوار الــداخـلـي مـعــتــمــدا ً عـلى
ذاكرة يقـظة تمـاما ً. وعلى الرغم من
انـحـســار حـجم احلـوار في الـروايـة
فإن الـسرد ظل يـتدفق بـلغـة صافـية
أحسن الـروائي اخـتيـار مـفرداتـها 
واسـتـعار مـقاطع مـن بعض مـفاصل
مـجــمــوعـتـه الـقــصــصـيــة " تــراتـيل
الـــعــكـــاز األخــيـــر " الــتي كـــانت قــد
صــدرت ســنــة  2015ووظــفــهــا في

نصه الروائي .  
وألن الـعـنـوان هـو ثـريـا الـنص كـمـا
يــصـفه مــحـمــود عـبــد الـوهــاب فـإن
اخـتـيــاره يـسـتـلـزم قــدرا ً كـافـيـا من
ـا يكـفي ألن يضـيئ بواطن الـدقة و
النص . ويـبـدو أن اخـتـيـار الروائي
ـارك " عـنـوانا ً ـاذا تـكـرهـ ر لـ " 
لروايته جاء بسبب اعجابه بالكاتب
ارك ـاني الكبـير " إريك مـاريا ر األ
"  وهو الـعـنـوان الذي كـان أكـرم قد
اخـتـاره لـلـسـيـنـاريـو الذي أعـده عن
احلرب في العـراق وقد أطلق برهان
أيـام عالقــته بــهـالــة في بـغــداد هـذا
العـنـوان على لـوحة كـان قـد رسمـها
إلدانـة احلــرب والــصـراع الــطــائـفي
الــذي كــان مـن نــتــائـــجــهــا .  وكــان
برهـان قد جاء حلـبيبـته هالة بثالث
من رواياته . ويالحظ تعكز الروائي
عـلـى قـول هـالــة في اخــتـيــاره لـهـذا
الــعـنــوان  والبــد من أنه نـقل رأيــهـا
إلى أكـرم   . مع أنهـا  لم تـفصح عن
ا أبدت ارك شخصيا ًا كرهها  لر
رأيــا ً فـي إحــدى روايــاته : " كــرهت
كـثـيرا ً قـسـوة " كل شيء هادىء في
اجلـبهـة  الغـربية " .. لـكنـها أحبت "
لــــلـــحـب وقت .. لــــلـــمــــوت وقت " ..
وانحـازت جدا ً إلى احلب في " لـيلة
ارك عاشق لشبونة " وقالت لي : ر
كـبــيـر سـحــقـته احلـرب "  ص .  36
ـا بشبـر إلى تعـاطفهـا معه وليس

كرهه .
لـو سـألـني مـحــمـد عـلـوان جـبـر عن
ا ترددت البديل الذي أراه لـلعنوان 
ـر "الـذي في الــقـول انه " الـقــطـاف ا
كـان قد اخـتـيـر عـنـوانـا ً لـسـيـنـاريو
الـفيلم الـذي كتـبه أكرم عبـد الرحمن
ـر فـروايــته حـــــــافـلــة بـالـقــطـاف ا

! حقا ً

ـوسـاد وطـن في ظل االحـتالل وكـان ا
قـد اغـتـال زوجـهـا وهي في فـلـسـطـ
وعــاشت " مــتـنــقــلــة في مــعــســكـرات
ــقــاومــة الــفــلــســطــيــتــيــة حــامــلــة ً ا
كـامـيــرتـهـا كي تـوثق لــلـعـالم مـا كـان
يـجري في الضـفة وغزة قـبل انتقـالها
إلى بـــيـــــــروت "  ص  24.   وكـــانت
عالقتها فد اتسعت مع برهان  الذي "
ا يشبه الهمس  عن كانت حتدثه  
ذكـريـاتـهـا في فـلـسـطـ  عن الـشجن
ـة تــسـتــذكـر الــذي تــثـيــره أغـان قــد
الطيور الـتي تفزعها طـلقات اليهود 
عن احلــمـاســة  الـتـي تـنــتـابــهـا وهي
تسـمع مارسـيل خلـيفـة يغـني قصـائد
مـحـمـود درويش "  ص    51 غـبر أن
اجلنس كـان مالذاً تهرب أليه  مـثلما
ا هالة أيضا كانت خالدية تفعل  ور
ً  لكـنه مالذ قـسـري يتـم اللـجـوء اليه

في فعل احتجاجي على الواقع . 
 في مـقابل نـساء الـرواية األربع  ثـمة
أربعـة رجـال  تـوزعت أصـواتـهم على
امــتــداد زمن الـروايــة وقـد عــانـوا هم
أيضـا ًمن ظـروف قاسـيـة .فبـاإلضـافة
إلى بــرهــان الـذي تــعــرفـنــا عــلـيه من
خالل التـوقف عنـد عالقاته بثالث من
نسـاء الـرواية مـثلـمـا عرفـنا أنه فـنان
تـــشـــكـــيـــلي وقـــارىء نـــهم لـألعـــمــال
الروائيـة وكان حضور صـوته يتواتر
بـ ح وآخـر  فإن مـوقع شخـصية
أكـرم عـبــد الـرحـمن تـمــبـز عـلى نـحـو
واضح . وأكـــرم  الـــذي هـــو صـــديق
حـمـيم للـراوي /الروائي  كـان فنـانا ً
متخصصا ً بـالفن السينمائي لكنه لم
ــارس اخــتـصــاصه زمـنــا ً ألنه كـان
سؤولـية عن متـابعة أألمالك يتـولى ا
الـــواســـعـــة الــــتي ورثـــهـــا عن أبـــيه.
تــعـرض إلى حـادث تـفـجـيـر فـقـد مـعه
إحـــدى ســاقـــيه لـــكن ذلـك احلــادث لم
يفقده ثقته بنفسه وتشيثه باحلياة  .
لــقــد تــبــ لــنــا أن جـزءاً مــهــمــا ً من
ا هـو من تفـاصيل أحـداث الروايـة ا
السيـناريو  الذي كـتبه أكرم هذا وهو
في أغلـبه مسحـوب من اخمليلة . وألن
األعمال الروائـية جتمع ـ في الغالب ـ
بـ مـا هو واقـعي ومـا هـو مـتـخيل 
فــإن الــروائي  جــاء من خـالل أكـرم أ
بـشـخصـيتي " نـاصر جـواد " و " بول
جـوزيف ". األول يـقـيم في مـزرعـة في
ســلـمــان بـاك شــاء حــظه الـعــاشـر أن
يحل الثاني علـيه ضيفا ً غير مرغوب
فيه  وهـو مستـشار أميـركي مغضوب
علـيه من قـبل حكـومتـه لسـبب ما إلى
احلد الذي جـعلها تقـرر التخلص منه
ظـلـة الـتي تـعـلـقت حـبـالـها فـهـبط بـا
ــزرعــة . بــشــجــرة كــبـــيــرة في تــلك ا
ليـنقـذه نـاصر جـواد . وكان واضـحا ً
أن الــروائي وهــو يــزج بــهــذا احلـدث
ـــــتـــــخـــــيـل أراد أن يـــــدين احلـــــرب ا
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