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جرح العراق للشاعر ضمد كاظم الوسمي 

بـــبــعـــده االنــســـاني لـــكن بــإســـلــوب
عــصـــري رفــيع فـــيــحـــاول ان يــلــوي
اعنـاق بعض الـكلـمات لـيبـلغ مبـتغاه
في حتـديـد مـعـالم الفـكـرة وصـورتـها
ــتـــلــقـي ويــطـــرح في شـــعــره لـــدى ا
مــــضــــامــــ لـــهــــا عــــمق تــــاريــــخي
وشـــخـــصــيـــات لـــهـــا ألق حـــضــاري
مشهود ومـتجدد .. كل ذلك لكي يبني
صـرحا عـالـيا مـن صور حـيـة حتاكي
ستقبل ـعاصر وتطل علـى ا الواقع ا
 فيـجـذب بـكـلـمـاته وكـمـاالته األدبـية
ـثـقـفـ الــعـدد الـكـبـيـر مـن الـقـراء وا
ليـزج بـهم في حلـبـة صراعه الـوطني
الــذي يـــطــفـح بــالـــصــفـــاء والــنـــقــاء

االنتمائي للشعب والوطن .
WKCH  W¹«u¼

ـبـدع وأنـت تـقـرأ قــصـائــد الـشـاعــر ا
ضــــمـــد كــــاظـم الــــوســــمي الــــشــــيخ
ــثــقف تــدرك لــلــوهــلــة واالســـتــاذ وا
االولى انه شـــاعـــر يــتـــر بـــشـــعــره
كـهـوايـة مــفـضـلـة ومـوظــفـة لـقـضـيـة
االنسـان بعيدا عن االحـتراف وتزمته
..فـالـشـعـر اوال وقـبل كل شي مـوهـبة
ـارسـة وجدانـية والهـام ذاتي وهو 
تأتي في حاالت االنـفعال بدون اعداد
واســـتــعــداد  ذو جـــرس مــوســـيــقي

أنْ تـكـتب عن سـيـرة شـخص مـعـ
فذلك أمر يسـير أو تكتب عن جانب
من حـياته فـذلك أمر أيـسر ولكن أن
تكـتب عن شخصيـة ثقافيـة متعددة
ـــــواهـب فـــــذلك أمـــــر فـي غـــــايــــة ا
الصعوبة واألستاذ الفاضل الشيخ
ضــمـد كــاظم الـوســمي من الــطـراز
ــوســوعـي فـقــد قــرأت لـه مــقـاالت ا
وبــــحـــــوث ودراســـــات غــــايـــــة في
الــرصـانــة والــدقـة فــيــهـا احلــداثـة
وجداول االبتـكار واالبداع  وقرأت
له مـقاالت في االجتـماع والسـياسة
وفـيها مـا فيـها من الروعـة واالناقة
وقـرأت قصائـد ومقـطوعات شـعرية
في اغراض متعـددة ومعان مبتكرة
ــلـتــزم الــعـفــيف الى فـمـن الـغــزل ا
ــــديح الــــوالئي الـى الـــوطــــنــــيـــة ا

واطنة الصاحلة. اخمللصة وا
ـوصل فــحـ تــقـرأ له قــصـيــدة ( ا

احلدباء ) في ديوانه اجلديد ( جرح
العراق ) الذي صدرا حديثا .. حيث

يقول الشاعر :
أَلْمَوصِلُ الْحَدْباءُ داستْ أَرْضَها

أُمَم سَقَتْ أَعْراقَها الْآثامُ
عاثَتْ بِعِرْضِ الْناسِ فيها عُصْبَة

أَفْتَتْ بِنُكْرٍ ذمّهُ اإلِسْالمُ
تـرى االلـتـصـاق الــوطـني احلـقـيـقي
بــاالرض والــعــرض وتــرى مــســحــة
احلزن التي تخيم عليها فتنقلك الى
إجــواء درامــاتــيـكــيــة مـتــتــالــيـة في
تـسـلــسل عـذب وانـســيـابـيــة رائـعـة
وحـــــ تـــــقـــــرأ قــــصـــــيـــــدة ( هــــذه

بالدي)..يقول الشاعر:
هذي بالدي وهذا النّهْرُ والنّاسُ

فيها الْقبابُ لصبْحِ الشّعْبِ أنْفـــــاسُ
أنا العراقيُّ إنْ قسّمْتمُ وطني

لقام فيه بهاليل وعبّاسُ
وقـصـيـدة ( ابن الـفـراتـ ) .. يـقـول

الشاعر:
ُعاندِ جرى قَلَمي رغْمَ الزّمانِ ا

وقدْ باءَ بالْخسْرانِ واإلثْمِ حاســـــِدي
أنا الْحقُّ درْبيْ والْمكارمُ شيمَتي

ِ الْعوالي سواعِدي أنا ابْنُ الْفرات
تراهما تطفـحان بروح وطنية عالية
وشـعور وطـني ال مـتنـاه وجتـللـهـما
أنفـاس مـحـبة وتـسـامح ودعوة الى
الـــوحـــدة ويـــعـــتـــصـــرك األلم وأنت
تصافح بـعينـيك كلمـات القصـيدت
وهي تتلوى أمامك من وجع الليالي
وأيـام القـحط وحـالـة االحـبـاط التي
تطـوق البالد في مرحـلة هي األسوأ
الــتي يــعــيــشــهــا ســواد الـنــاس من
فــقـدان لألمن واخلـدمــات والـصـراع
الدامي ب وحوش العصر وبرابرة
التخلف واجلاهلية وب روح األمل
والــتــطـلع لــغــد مـشــرق ومـســتــقـبل
سعـيد فتـرى الشاعر ضـمد الوسمي
يـتـفــاعل ويـنـفـعل فـي طي الـكـلـمـات
التي تـعبـر عن وعي الـضمـير احلي
والـشــعــور الــسـامق الــذي يــعــيـشه
ـتــيم بـحب الـوطن وحب شــاعـرنـا ا

الناس .
ـيـز قصـائد الـوسمي الـشعـرية ما 
إنه يـــنــهل مـن تــراثــنـــا احلــضــاري

عازف على وتر احلالة االنسانية .
الحـظـت في بـعض شـعــره قـلـيال من
التـكلـف في البـناء الـكمي لـلمـفردات
الـشعـرية ( وان بـرره بان لـكل شاعر
ـــا ال تـــطــاوعه ـــائــزة )..ر لـــغـــته ا
ـفردة في بـنـائه الـشعـري فـيضـطر ا
غير بـاغ الى ليّهـا لتـعبر عن مـكنون
مـا يريـده من افكـار وعواطف .. غـير
ان ذلك غيـر قـادح في ملـكـته وقدرته
االبــداعـــيـــة فـي مـــجــاالت ثـــقـــافـــته
ـيل في بث ــتـعـددة الـوجــوه .. و ا
ا اشـعـاره الى االطـر التـعـلـيمـيـة ر
بــســبب الــظــروف الــتي يــعــيــشــهــا
كن انكار ماله من العراق .. لكن ال 
اشعار بـصورها الـغنائـية والغـزلية
تـالمس االخـــيــــلـــة الـــتــــصـــويـــريـــة

والعاطفية .
لشـاعـرنـا اجنـازات ثـقافـيـة مـتـعددة
في مـــجـــاالت الــفـــكــر والـــفـــلــســـفــة
واحلــداثــة والـــســيــاســـة والــقــصــة
والـنـقـد االدبي نـاهـيك عن شـاعـريته
ـــشـــهـــودة ..فـي اخلـــتـــام اتـــمـــنى ا
ثـقف واالنسان لـلوسمي الـشاعر وا
الـتـوفـيق والـتـألق والـسـمـو فـي رفد
احلركـة االدبيـة والـثقـافيـة في عراق

التغيير وما بعد التغيير .

يـة القائـمة القـصيرة في مـتحف فيـكتوريـا وألبرت فى اضي حـفل إعالن الرواية الـفائزة بـجائزة مـان بوكر الـعا جرى في وقت متـأخر من مسـاء يوم الثالثـاء ا
ـؤلفهـا احمد سـعداوي. وجرى خالل احلـفل تقد شرح لندن كـان العراق حاضـرا في الفعـالية من خالل روايـة "فرانكـشتاين في بـغداد" بنـسختـها االنگلـيزية 
ـشاركة في القـائمة القـصيرة والتي ضـمت اضافة الى الروايـة العراقيـة كل من رواية الكتـاب األبيض للكـاتبة الكـورية اجلنوبـية هان كانغ مختصـر للروايات ا
ضى لـلكـاتب اجملـرى الزلو كـراسنـاهوركـاى ورواية مـثل ظل يـتالشى للـكاتب اإلسـبانى ورواية الـرحالت للـكاتـبـة البـولنـدية أوجلـا توكـارتشـوك وروايـة العـالم 

أنطونيو مونوز مولينا ورواية فيرنون سوبوتيكس للكاتبة الفرنسية فيرجينى ديبانت.
ـان بوكر لعام  2018 رواية الرحالت Flights للكاتـبة البولـندية أوجلا تـوكارتشوك. هـذا وقد كشفت ركز الثـالث فيما حـصدت جائزة ا وقد نالت الروايـة العراقيـة ا
SOAS ية لـلرواية الـعربيـة البوكـر عن برنامج فـعاليات الـكاتب سعـداوى خالل وجوده فى لنـدن حيث تمت اسـتضافـته يوم امس األربعـاء في جامعة اجلائزة الـعا
ترجم جوناثان رايت مترجم رواية "فرانكشتاين فى بغداد فى حديث مع البروفيسور وين ش أويانغ وآنى وبستر. بينما في اليوم اخلميس تستضيف فى لندن مع ا
درسة الكـتابة فى مانشـيستر ومتـرجمه جوناثان رايت ويـأتى هذا احلديث بتنظـيم اجمللس الثقافى ى  جامعة مانـشستر متـروبوليتان سعـداوى كجزء من أسبوع األدب الـعا

البريطاني.
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ديالى

الـسـمــراء ذات الـشـعــر األجـعـد  والـتي
تـشــبه عـيــنـاهــا بـقــعـتي قــهـوة  ...... ال
تتركها ترحل  حـتى لو لزم األمر تقبيل
الـتـراب  الـذي حتت قـدمـيـها " ( ص 7).
دخل الـذي ينـأى به الروائي ومن هـذا ا
ـــــبـــــاشــــرة وأحـــــاطـه بـــــشيء من عن ا
تـبــدأ مـرحـلــة الـتـداخل بـ الــغـمـوض 

تخيل .  الواقعي وا
ÊUJ*« r UF

ـكـان عـلى نـحو يحـدّد الـروائي مـعـالم ا
واضح  وهــــــو لـــــيـس فـــــقط الــــــبـــــيت
بـــبــــاحــــتـــــــــه وغــــرفــــته الــــعــــلــــويـــة
وســــــــــطحه وانفتاحه من اخللف على
يـؤدى إلـيه عـبـر بـاب صـغـيـر  بـسـتـان 
ـا يــتـمــثل أيــضـا ً بــأمـكــنـة فــرعـيـة وإ
نخفض قبرة واخلـسف وا تتمـثل بـ : ا
ـائـي والـفـتـيــات الـسـابــحـات فـيه  ثم ا
مـنـطـقــة أور األثـريـة والـشـاخـصـة الـتي
والــقــاعـدة يــقــيـم فــيــهــا ضُــمــد هــنــاك 
الـعـســكـريــة والـفـنــدق الـقـد ومــحـطـة
الـقـطـار وغــيـرهـا  وكــلـهـا أمـكــنـة لـهـا
ــــتـــواتـــر فـي الـــواقع أو حــــضـــورهـــا ا
مـــســحـــوبـــاً مـن اخملــيـــلـــة  لـــكن بـــيت
الــســودان بــفــنــائه الــواسع وحــديــقــته
يـــظل احملــور الـــرئـــيــسي الـــصـــغــيـــرة 
لألحــداث . أمــا الــبــســتــان فــهــو مــكـان
لــبــعض األحــداث لــكــنه ال يــنـفــصل عن
ـكــان الــرئــيـسـي . في هــذا الـبــســتـان ا
اعترفت ياقوت لـبطل الرواية أنها كانت
قـد طـردت  " رُقـيّة" ( وهي احـدى فـتـيات
الـبـيت ) ألنهـا ضـبـطـتـها تـطـيل الـنـظر
إلـيه  فألـقت نفـسهـا في الـنهـر منـتحرةً
لتتحول روحها إلى كائن متخيل  بهيأة
غـزالـة ظـلت تالحـقه  وأشـعـرت يـاقـوت

وقع  خاص في رواية كان  يحظى ا
" بـيت السـودان "التي صـدرت للـقاص
والـــروائي مــــحـــمـــد حـــيـــاوي عن دار
األداب هذا الـعـام ( وهي رابع رواياته
ويـفرض عـليـها الـصادرة حـتى األن ) 
سـطـوة  تفـوق الـسطـوة الـتي فرضـها
كان على سابقـتها "خان الشـابندر".وا
هــــنـــا لــــيس مــــحض وعــــاء خـــارجي
الحتواء األحـداث  فهو جزء مـكمل لها
الذ  يــرتـبـط بـهــا وتــرتــبط به . انه ا
الـــــذي اخــــتــــاره مــــحــــمــــد حــــيــــاوي
لشـخـصـيـاته الـتي التـقط أغـلـبـها  من
قاع اجملتـمع ( مثلمـا كان قد فعل في "
ط خان الـشـابنـدر "مع اإلختالف في 
االخـتـيـار وطـبـيـعـة الـتـنـاول ).ننـتـمي
أغـلب هـذه الشـخصـيـات  إلى شريـحة
ــا تُــعــد طـارئــة عــلى اجــتــمــاعــيــة ر
مــجـتــمـع "الـنــاصــريــة "الــتي تــقع في
كـان الرئيسي جنوب الـعراق ( وهي ا
 لألحـداث )  وقــد تـكــون طـارئــة عـلى
اجملـتـمـع الـعـراقي نـفــسه . وكـمـا يـدل
عــلــيــهــا عــنــوان الــروايــة  فــإن هــذه
الـشريـحة لـها حـضور في مـدن جنوب
العراق تكسب عيشها في بيوت تبيع
ـتـعة بـالـرقص والـغـنـاء  كـمـا يـقول ا
الـروائي عنـهـا  والبـيت الذي اخـتاره
واحـد من هـذه الـبيـوت وكـان واضـحاً
أن بــــطل الـــــروايــــة وراويــــهـــــا عــــلي
(ويــــســـمى "عـالوي" حتـــبــــبـــاً )عـــاش
سـنـوات طـفـولـته وصـبـاه وشبـابه في
ـدلل هــذا الـبــيت وكــان فـتى الــبــيت ا
لــكـنه ظل في مــعـزل عن األجـواء الـتي
اشتهربها الـبيت فكان واضحا ًأيضا ً
أنه طــارىء عـلــيه  مـتــمـيــز عن نـاسه
بلـون بشرتـه البيـضاء في مقـابل دكنة
ارس ولم  لون من كان يعيش معهم 
الــغــنـــاء في يــوم من األيـــام . غــيــرأن
الـــغـــمــــوض يـــكـــتـــنـف جـــانـــبـــ من
شـخـصـيـته تـتـمـثالن في : مـجـهـولـيـة
نـســبه وطــبــيــعــة عالقــته بـ"يــاقـوت "
قام سيـدة بيت الـسودان  وصـاحبـة ا
الـــعـــالي فــــيه . وعـــلى الــــرغم من أنه
قضى سنواته في ذلك البيت فإنه كان
يشـعر بالـغربة  ولم يـكن مطمـئنا ً إلى
كـونه ابن يــاقـوت .  فـيــحـاول الـبـحث
عن نـــســبه دون جـــدوى . يــقــول عن "
عجيبة " (عجوز بيت السودان ) :  " ال
أدري إن كـانت جـدتي حـقـاً أم أنـهـا أم
ياقوت  أم إحدى نساء بيت السودان
الـعـجـيب  الذي اكـتـشـفت أنـني أعيش
فـيه مـنذ وعـيت عـلى الدنـيا "(ص 18)
فــكــان مــســكــونــا ً بــالــقــلق واحلــيــرة

والضعف والتـردد حتى أنه كان يسأل
مَن في الـبـيت عن حـقـيـقـة نـسبـه لكـنه
يـتـلــقى ردودا ً مـتـبـايــنـة : " مـنـهن من
تقـول أنـهم عـثروا عـليّ ولـيـدا ًملـفـوفاً
سـتشفى بـقطعـة قمـاش خلف سيـاج ا
الكبير " ( ص 18) وينطوي هذا القول
اءة إلى كـونه لـقـيـطـا ًيـعـزّزها علـى إ
قول يـاقوت وهي في ذروة تـوترها في
حـالــة رغـبـتـهـا فـيه :" لــيت عـجـيـبـة لم
جتــلـبك تــلك الــلـيــلـة" (ص124) وكـان
يـتـساءل عن الـسـرالذي جـعـلهم يـأتون
به وهو أبـيض البـشرة في ح أن كل

فتيات  البيت سوداوات .   
WC Uſ W öŽ

 أمـا طبيـعة عالقـته الغامـضة بـياقوت
فكانـت حتيره ـزعومة لـه  وأمـومتـها ا
مـثــلــمــا حتـيّــر قــارىء الـروايــة بــفـعل
غـرابــتـهــا وغـمــوضـهـا. كــانت تــكـبـره
بعـشـر سنـوات ويـقول عـنـها ( كـمـا لو
أنه يـتـحـدث عن امـرأة غـريـبـة عـنه مع
أنه كان ينام في حضنها على السرير)
: " كانت ياقوت امـرأة سوداء مشدودة
الـقـوام  طويـلة الـقـامة ذات شـخصـية
قـوية تفـرض احترامـها وهـيبتـها على
اجلــــــــمـــــــــيع " ( ص 18) و " أي رجل
ســـيــصـــمــد أمــام جـــســدهــا الـــعــاجي
نـحوت هـذا ? وأي أنوثـة تُكـتم عنوةً ا
وهي تــعض  عـلى رغــبـاتــهـا الـدفــيـنـة
ـكـابـرة واسـتـدعـاء الـقوة ?" بـتواجـد ا
(ص 23). لم يـتـعـامل مـعهـا عـلى أنـها
أمه ولم نسمعه يـخاطبها بـ " يا أمي "
على نحوٍ مباشر سوى في مرات قليلة
 انه يــعــتـــرف : " وهي في الـــســابــعــة
والــعــشـــرين  كــانت امـــرأة نــاضــجــة
وكــانـت عالقــتــنــا ال تــشــبه عالقــة األم
بــابــنه " ( ص 19) ولـم يــكن يــســاوره
مــثل هــذا الــشــعــور هـو أيــضــاً  عــلى
الـــرغـم من أنــــهــــا  كــــانت تــــبــــالغ في
رعـايـتـهـا له  . لم تـكن تـتـحفـظ أمامه :
تـغـير مـالبسـهـا وتـرتـدي ثـوب نـومـها
أمامه . ويـعـتـرف بـأنهـا كـانت تـعـامله
كـصـديق: " تـتـأمـلنـي  بـصمـت مـشوب
بـنــظــرة عــشق ووله عــمـيق" (ص 19)
وبـدا كــأنــهــمــا في حــالـة عــشق خــفي
متبادل . كانت تتشهاه  ويتشهاها في
ــقــابل :" فــأغــمـضـت عـيــنيّ   ورحت ا
ـشـدود  أتـخــيّل تـفـاصــيل جـســدهـا ا
وابـتـسـامـتهـا اآلسـرة  ودفء صـدرها
حـ حتـضـنـني  وتـدفن رأسي وسـطه
................ كـــــانـت تــــــلك الــــــعـالقـــــة
الـغـامضـة  الـتي جتـمـعـنـا مـبعـث قلق
وحــيــرة بــالـــنــســبــة إلـيّ فال هي تــفك

أســري وال هي تــطــفىء نــاري  وال هي
تسمح لي بإطـفاء تلك النار " ( ص 45
 (وهــذا صــوتـهــا يــتــهـدج : "أحــبك بل
أعبـدك يـا مـجـنـون . ... لـقـد ربيـتك في
حــــضـــنـي فـــكــــيف أســــمح لــــنــــفـــسي
. عـاشـرتك كـمـا لـو كـنت رجالً غـريـباً
أنـــا أحـــتـــرق من داخـــلـي يـــا عـــزيــزي
رات فـي اليـوم لهـفة وأمـوت عشـرات ا
علـيك . أريد أن أدخـلك كلك فـي جسدي
وأتـوحــد مـعك " ( ص . (123فـهي إذن
كــانت تــتـكــتم عــلى حـالــة عــشق خـفي
مـخـزون في الـصـدر . ورغـم أن الـغـيرة
تسـتـبـد بهـا وتـخـشى علـيه من فـتـيات
الـبـيت  فـإنهـا كـانت تكـابـر وتدّعي أن
ـا هو حـرص أم على حـرصهـا علـيه ا
ابنها  وكانت تعيش ذلك الوهم إلى أن
استثير جسديا ًيوماً وهو في حضنها
 وكـان علـيـهـا أن تغـادر وهـمـها لـكـنـها
ظـــلت تــكـــابــر . نـــزعم أن انــفـــجــارهــا
بـالــبـكــاء حلـظــة اكــتـشــفت اسـتــثـارته
اجلسدية بسببها كان بفعل خوفها من
أن تـستـحوذ عـليه امـرأة أخرى غـيرها
وكانت قد حرّمت اقتراب أي من فتيات
الـبيت مـنه  مع أنهـا كانت تـقول كـذبا ً
ــزاح  بــأنــهــا عــلى أو عــلى ســبــيـل ا
استعـداد ألن تزوّجه بأيـة واحدة يشاء
ا يـشي بـأنهـا كـانت ترغب مـنـهن . و
فــــيه أنـــهـــا كــــانت جتـــلـس يـــومـــاً مع
الفتـيات ومعهن" عـفاف " ابنة احلوذي
زيــدان ( وســيـــكــون لــهـــا حــضــور في
ـــــارسن لـــــعــــبــــة األحـــــداث )  وهن 
الـصـينـيـة  التي تـقضـي بأن تـقوم من
تتـوقف فـوهـة الـزجاجـة الـفـارغـة التي
يتم حتـريـكهـا بـشكل دائـري  فـبالـتـها
بــتــقــبـيـل الـراوي من شــفــتــيه . وحـ
تـوقــفت الـفـوهـة قـبــالـة عـفـاف رفـضت
اإلذعــان لـشــروط الـلــعـبــة  فـاقــتـرحت
ياقـوت : " ما رأيـكن لو تـطوعت أنا في
تـقـبـيل عـلي بـدالً مـنـها ? " ( ص 65) و
يشي هـذا أيـضـاً بأنـهـا كـانت تتـشـهاه
خـفــيـةٍ .لـقــد كـان واضــحـاً إن الـروائي
يـغـوص بـعمـق في داخل كل من هـات
الـشـخـصـيـتـ ويـكـشف عن مـكـنـونات
نـفس كل مـنهـمـا ويـتـعـرض لـهـا بوفق
اسلـوب الـتـحـلـيل الـنـفسي . ولـعل في
هذا الـنمط الغـريب من العالقـة ماجعل
بـطل الروايـة يبـدو ضعـيفـا ً  متردداً 
مـــنــــجـــذبــــا ً إلى " ضُــــمـــد"رجـل بـــيت
الـــســـودان وقـــد وجـــد لـه مالذا ً لـــديه
يضمد له فيه  جراح روحه احلائرة . 
 يــتـداخل اخلــيـال بــالـواقع في فــضـاء
هذه الروايـة فيفـضي هذا التداخل إلى
تـشـكّل لـوحـة جتـمع بـ مـا هو روحي
وما هو جسدي  مـاهو وهمي وما هو
حــقـيــقي  مــا هـو مــسـحــوب من عـمق
ـــاضي مـن قـــيم ومـــا هــــو من صـــنع ا
احلـاضر  فـضالً على الـثنـائيـات التي
جتـــمع " بــ الـــعــاطـــفــة والـــرغــبــة  
الـنقص واالكتمال االحتياج واالرتواء 
" الــــتـي  وردت عــــلى غـالف الــــروايــــة
األخــيـر .ويـتــجـلى هــذا الـتــداخل مـنـذ
ـدخل بــدايـة الـرو ايـة  وحتـديـداً من ا
لي ـتمـثل بـالصـوت الـداخلي وهـو  ا
وصايـاه وتعلـيماته علـى بطل الرواية
يــوصــيه أن يــتــمـــسك بــأذيــال : " تــلك

بــالــذنب  وتــهــمـس له يــاقــوت وهــمــا
لـوحـدهـمـا لـيالً في الـبـسـتـان فـيـمـا إذا
" فــتـــجــفل روحي كــان يـــســمـع صــوتـــاً
ويـزداد الـوجيـب في صدري" ( ص 31)
وكــأنه  كـــان يــســـمع أصــوات حـــفــيف

األرواح الهائمة حولهما . 
  يــشــيــر الـــراوي إلى ولــعه  في تــتــبع
النساء منذ  طفولته وهو ولع سيجعله
ــتــخــيل  فــيــتــحــدث عن يــســرف في ا
الــفـتـاة ذات الــسـبع عــشـرة ســنـة الـتي
ـقــبـرة : " كـانت تــنـبـعث الحـقــهـا  في ا
مــنــهــا رائــحــة غــريــبــة تــشــبـه رائــحـة
األضرحة . أمـسكت بيـدي وقادتني إلى
ـقــبـرة . كـان أشـبه بـخـسف مـكـان في ا
مــهــول في األرض الــرمـــلــيــة  تــظــلــله
األشجار  والـنخيل وتنـبع منه ع ماء
رقـــراق  يـــتــجـــمع فـي جــدول صـــغـــيــر
........ رأيـت  من بــ مــا رأيت  ســبع
فـتـيـات سوداوات يـشـبـهن احلـوريات 
يــجــلـــسن بـــاســتـــرخــاء  حـــول الــعــ
ـقـطع ب "(ص12و13). ويـحمـع هذا ا
ـقـبرة ورائـحة وت ( ا مـا يومـىء إلى ا
األضــرحـة )  ومــا يــومىء إلى تـواصل
ــاء واألشــجــار والــفــتــيــات احلــيــاة (ا
الــــســـوداوات ) لـــيــــكـــون ذلـك مـــدخال ً
للـوصول إلى بـيت السـودان  وكأن في
ــا ــتــخــيل إرهــاصــاً  ــشــهـــد ا هــذا ا

سيحدث على مستوى الواقع.
  لـكن الـسـرد ال يـلبث أن يـسـتـقـيم على
ـتخيل نـسق واقعي : يـنزل من فـضاء ا
إلى أرض الــواقع فــيـــنــقــلــنــا إلى أيــام
دخــول الـــقـــوات الــعـــراقـــيـــة الــكـــويت
وحـضـور الـعالقـة بـ الـراوي وعـفـاف
ابـنـة احلــوذي زيـدان وقـد أصــبـحـا في

ـرحـلـة األولى من الـدراسة اجلـامـعـية ا
بـرضا يـاقوت وتـشـجيع مـنهـا وقد ربط
إلى انــتـفــاضـة وثـاق احلب بــيــنـهــمــا 
1991ومـا صـاحـب قـمـعــهـا من أحـداث
إلى جــانـب احلــصــار الــذي عــانى مــنه
الـعـراقـيـون وصــوالً إلى حـرب الـكـويت
واالحـتالل األمــيـركي لـلـعــراق  لـتـعـود
ــتـخـيل الــروايـة من جــديـدإلي نـقــطـة ا
التي كـانت قد بدأت مـنها ولـتكشف عن
أن مــا تــعــرض له الــراوي فـي الــفــنـدق
الـذي ذهب إليه عـلى أمل اللـقاء بـعفاف
كـــان مــحـض خــيـــال وان حــقـــيــقـــة مــا
تعـرض له يتـمثل في أن يـاقوت حاولت
ـتـعـمـد الـذي شب انـقـاذه من احلـريق ا
في بــيـت الــســـودان فـــصــعـــدت به إلى
السطح ورمته إلى اخلارج فتسبب ذلك
فـي كــســر ســاقه . وعـــلى مــا نــرى فــإن
الــروائي أحـسـن اخـتــيـار شــخـصــيـاته
وفق رؤية فـكرية دقـيقة ومنـح كالً منها
دوراً أحـــــسـن أداءه عــــلـى مــــســـــتــــوى
ــتــداخــلـة وجــمــيـعــهــا عـلى األحـداث ا
ارتــبـــاط بـــبــيت الـــســـودان  بــدءا ً من
ســـــيـــــدة الـــــبـــــيت يـــــاقـــــوت ومـــــروراً
بـالـعـجــوزعـجـيـبـة الـتي يـبـدوأنـهـا هي
الـتي كــانت وراء نـشـأة بــيت الـسـودان
ـومــته ورفـده بـالــفـتـيــات . وكـلـهن ود
وهن أمــا لـقـيــطـات كـانت " سـوداوات  
تــلــتـــقــطــهن مـن الــبــاحــات اخلـــلــفــيــة
ا كانت ياقوت ستشفيات الوالدة ( ر
نـــفـــســــهـــا واحـــدة مــــنـــهن ) أو أتـــ
بــأرجـلــهن هــربــاً من فــضــيــحـة مــا في
مــدنــهن الــبــعــيـدة  ص 23 وهي الــتي
جـاءت بــعـلي نـفـسه .وتــكـاد شـخـصـيـة
ضُـمــد تــخــتـلف عـن شـخــصــيــات بـيت
الـسـودان األخـرى فـهـو الـرجل الـوحـيد
ب  نـساء الـبيت اللالتي يـلتـقي معهن
في انـتمـائه ولـون بشـرته لكـنه يخـتلف
ط احلـيـاة الـتي عـنـهن في تـفــكـيـره و
ـارسـهـا . كان يـقـيم فـي الـبيـت نـهاراً
ويـعـمل حـارسـاً في مـنطـقـة أور األثـرية
ــا كـــانت لـه عالقـــة خــفـــيــة لـــيالً  ور
وكـانت لديه قدرة على التنبؤ: بعجيبة 
"فوق السطح حدثـني "ضُمد"عما أنبأته
به  الرّقُـم التي ال تـكذب  وراح يخـبرني
عن أحـــداث ســـتـــجــرى"( ص 41) وقــد
حتــقــقت وكــان ســطح  الــبــيت مــكــانه
ــــقــــضـل حـــيـث يــــكــــون قـــريــــبــــاً من ا
ا يراها احلمامات التي يهتم بها  ور
رمزاً للحـرية التي ينشـدها للخروج من
واقعه . لقد أخذ علي  إلى منطقة اآلثار
لـيــخــفـيـه هـنــاك أثـنــاء االنــتـفــاضـة : "
فوجئت بالعزلة الـثقيلة في أور النائية
ـديــنـة  وال يـفــكـر أحـد في اجمليء عن ا
ـطـبقـة عـلى التالل اليـهـا  وبالـظـلـمة ا
ــلـوك الــغــامـضــة  الــتـي تـضـم رفــات ا
الــســومـريــ وأمــيــراتــهم وجــواريــهم
وحراسـهم وأسرارهم  وشعـرت بوطأة
الــتـاريخ الــثـقـيــبـلــة وغـمـوضه  " ( ص
47). لكن ضُمد  لم يكن ينتابه مثل هذا
الــشـعــور فـهــو مـســكـون بـاحلــنـ إلى
ـاضي  إذ مـالـبث أن أخـذ عـلي ومـعه ا
ـرة ليخـبئهـما هنـاك أثناء عـفاف هذه ا

الغزو األميركي للعراق .
  من خــارج أسـرة الــبـيـت حـلّت عــفـاف
ضيفاً بعد هـرب أبيها زيدان في أعقاب

فــشل االنــتـفــاضــة . كـانـت مـتــحـررة
ـاركسي وأنـشدّت ومـشبـعة بـالفـكر ا
إلى عالوي الى احلــد الـذي جــعـلــهـا
تــمـنـحـه جـسـدهــا ونـالت مـن رعـايـة
يــاقـوت مـا لـم تـنـلـه ابـنـة مـن أمـهـا .
وفي األيـام األولى لــلـغــزو األمـيـركي
فادت مـجموعـة  مقاومـة واستطاعت
مـجـمـوعـتـهـا آسـر مـجـنـدة أمـريـكـيـة
واعـتــقـلت لـكـن اجملـنـدة عــمـلت عـلى
اطالق سراحها .ثـمة ثالثة رجال من
رواد بـــيت الـــســـودان والـــبـــســـتـــان
لـحق به يلتـقون في ليـالي اجلمعة ا
احلــافــلــة بــالـــغــنــاء والــرقص  وقــد
صاروا كأنـهم  جزء من الـبيت  . لقد
اختار الـروائي الثالثـة من انتماءات
سياسة واجتماعية وفكريبة مختلفة
: "الدكتور ريـاض " القادم من (هيت)
مـنــذ سـنـوات و كــان يـحــمل أفـكـارا ً
و"سـيد  مـحسن " رجل الدين قومـية 
عمم الـذي كان يعـمل إماما ً جلامع ا
في الـنـهـار ويـأتـي لـيالً وهـو يـخـفي
قــنــيـــنــة اخلــمــر حتـت جــبــته وكــان
يـــتــحـــرش بــالـــفــتـــاة " نــعـــيم "  ثم
احلـــوذي زيــدان الــذي يـــتــحــدث عن
الـرأســمــالــيــة واالسـتــعــمــار  وكـأن
الــــــروائي أراد أن يــــــقــــــدّم صــــــورة
مصغرة  لـلمجنمع الـعراقي سياسياً
ح اختار شخـصياته من انتماءات
مـخـتلـفـة  كانت مـتعـايـشة في الـبدء:
قــومـي ورجل دين وشـــيــوعـي . لــكن
الدكتور ريـاض تعرض العتداء قاسٍ
أيام االنـتفاضـة بسبب االعـتقاد بأنه
بـــعـــثي  وهـــرب زيـــدان إلى مـــكـــان
مـجـهـول  أمـا سيـد مـحـسن فـقد ظل
وحده يحضر جلسات بيت السودان
: " كان يتحدث بطريقة متعالية ـ كما
لو اكتـسب قوة ونفوذاً خـفي  بعد
أن ســرت شــائــعــات عن تــعــاونه مع
الــنـــظـــام في االرشــاد عـــلى الـــثــوار
وعــــنــــاويـــنــــهم " ( ص  59 ) وكـــان
ـارس ضــغـوطه عــلى يـاقــوت لـكي
توافق عـلى زواجه من الـفتـاة " نعيم
" وصــار يــســـتــفــز الـــراوي : يــســبه
ويـصــفه بـالــلـقـيـط واخملـنث وحـاول
االعتـداء عـلـيه بقـطـعـة خشب كـبـيرة
فــرد له الــصــاع صــاعـ . ثـم حـاول
االعـتـداء عـلى يـاقـوت نفـسـهـا وتوّج
شـينة  باصـطحابه نفراً من أفعاله ا
جـــمــــاعـــتـه إلى بـــيـت الـــســـودان : "
وأوصـــــدوا األبـــــواب  والـــــنـــــوافــــذ
ــســـامــيـــر  ثم راحــوا بــاأللـــواح وا
ــشـاعل عـبـر الــبـاحـة حـتى يـرمـون ا
انـتـشــرت الـنـار في بــيت الـسـودان "
ـا يــنـطــوي عـلــيه هـذا (ص 160). 
الـفـعل من داللـة .  حـ نُـخـضع هذه
الـرواية فـكـرياً إلى مـعايـير الـتحـليل
الــنــقــدي ســنــجــدهــا تــنـطــوي عــلى
انـحـيـازصـريح لـلـفـكـر الـيـسـاري من
خالل شـخـصـيـة زيدان وشـخـصـيتي
ا يحمالنه  من أفكار. علي وعفاف 
وقد خرجا من احملن التي واجهتهما
ـ جسداً وفكـراً توحدهـما حالة سا
في مــقــابل إدانـة ــتــوهـجــة  احلب ا
ـتـجـلـبب بـجـلـباب ـتخـلف ا الـفـكـر ا

اإلســـالم !   

غالف الرواية

غالف الديوان الشعري


