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ـاضي عن عمر ناهز  70 عاما تاركا خلـفه إرثا ثقافيـا كبيرا. وقالت وكالـة تونس أفريقيا ي التونسي حسـ الواد ليل السبت ا رحل الناقد والروائي واألكـاد
ستشفيات هناك حيث لفظ أنفاسه األخيرة). ملكة السعودية حيث (تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد ا لألنباء إن الواد توفي في ا

ـنـسـتـيـر في شـرق تـونس عـام  1948 وحـصل عـلى الـدكـتـــــوراه في الــلـغـة الـعـربـيـة وآدابـهـا عـام  1987 من اجلـامـعـة ـكـنـ بــواليـة ا ولـد الـواد في مـديـنـة ا
التونســـــــية.

ثل تونـس باجمللس الـتنـفيذي ـدينـة القيـروان ومديـر معهـد بورقـيبـة للغـات احليـة و يـة منهـا عمـيد كـلية اآلداب والـعلـوم اإلنسانـية  ـناصب األكـاد شغل الـعديد من ا
لك سعود في الرياض. للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) كما كان أستاذا لألدب والنقد بجامعة ا

ـؤلفات في األدب والشـعر مثل (في تأريخ األدب - مـفاهيم ومناهج) و(جـمالية األنـا في شعر األعشى الكـبير) و(شيء... من األدب واللـغة) و(اللغة وأصدر العديد من ا
الشعر في ديوان أبي تمام) و(حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في العصر العباسي).

ية ـدينة) كـما وصلت روايـته (سعادته... الـسيد الوزيـر) إلى القائـمة القـصيرة للـجائزة الـعا حصل عام  2011على جائـزة الكومار الـذهبي للـرواية العـربية عن رواية (روائح ا
للرواية العربية عام 2013 . وفي عام  2018 فاز بجائزة توفيق بكار التقديرية من معرض تونس الدولي للكتاب عن مجمل أعماله.

رسالة تونس
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الثقافي الذي يـقدم من خالله  التغيرات
التي جاء بها األحتالل االمريكي للعراق
 .  2003و تكون موضوعة اجلنس عند
خـــلـــوصي  حـــاضـــرة بـــقـــوة فـي  هــذه
الـروايـة كــمـا في روايـاته  الــتي كـتـبـهـا
بــعــد اإلحـــتالل  مــثل :: روايــة " أبــواب
الــفـردوس " و روايـة " اعـتـرافـات زوجـة
رجل مـــهم " و روايـــة " تـــفـــاحـــة حـــواء
"وروايــة الـبــحث عن مالذ "  حــيث جنـد
الشخصيات في هـذه الروايات مسكونة
ـشــرعن خـاصـة بـهــوس اجلـنس غــيـر ا

ال احلرام . وحب ا
قي هـذه الــروايـة عــلى وجه الـتــحـديـد 
هــنــاك أكـــثــر من إشــارة  إلى مــثل هــذه
الـعـالقـة كـالـعـهـر شــخـصـيـة " ربـيـعـة "
صاحـبة مـاخور في بـيروت الـتي جعلت
من جسـد إبنتـها " ميس" مـشروع  ثروة
يجب إستغاللها و تبرر إحلاحها  على
قـابـلـة الـزبـائن  ( لـقـد خـسرت ابـنـتـهـا 
االف الدوالرات بسبب عنادها و تمنعها
عـن الــزبـــائن) (ص  (203أوإشــارة إلى
اإليــقــاع في شــرك اإلغـــراء  كــمــحــاولــة
(سـهــيـر  زوجــة نـائل) مع والــد زوجـهـا
(مـسـعـود ) نـفـسه و يـعـد هـذا بـوضـوح
كن وصـفه ب "عـطب الذات " . أن " مـا 
سـهير "  تـبدو لـلقار شـخصـية  رخوة
مسكونة باحلرمان الذي يكون سبباً في
إشــتــعــال شــهــوتـــهــا لــغــيــاب زوجــهــا
وتـهـيـمـن عـلـيـهـا  الـشـهـوة  من غـيـر ان
يــكــون لــلـــوازع األخالقي و الــديــني اي
تــأثــيــر وتــوصف هــذه احلــالــة بــإحالل
(ديـانـة الـشـهـوة مـحل جـمـيع الـشـرائع)
ويـــعـــد "إجنـــذابـــهـــا الـــشـــبـــقي "   إلى
شـخـصــيـة "نــبـيل " زوج " رفـيف " ( ص
 (196إشارة إلى عدم كفاية  اجلسد من
اجلـــنس وتـــكــون خـــيــانـــة زوجـــهــا مع
الـهـنـدية " نـرجس"  في لـنـدن مـبرراً إلى
إقـامـة عالقتـهـا اجلنـسيـة مع نـبيل زوج
رفــيـف بـــاإلضــافـــة إلـى وســامـــته   ,ثم
اإلشارة  إلى عالقـتها مع  الـشاب وسام
قي لــنـدن .( ص  (  117يــقــدم الـروائي
شـخـصـيـة "سمـيح الـوادي " الـذي يـعده
ـوذجـا لـشـريـحـة  من حـثـالـة الـروائي 
وذج لشـريحة اجملتمع ( ص 90 ) أي 
من الـقـاع اإلجـتـمـاعي  الـتي اثـرت بـعـد
ال العام اإلحتالل كواحد من لصوص ا
ـال اجلـدد الـذيـن ( مـدوا أيـاديــهم إلى ا
الـعام و اخلـاص وكـدسوه في خـزائـنهم
و خــــزائن بـــنـــوك الـــداخل واخلـــارج) (
ص 135 ) و الـــذي كــانـت له حــكـــايــات
مـغامـراته اجلنـسيـة ح كـان  في كامل
ــركـز قـواه ( ص 96 ) و الــذي حــظـي 
إجتماعي كبير من خالل تسلقه السريع
إلى مواقع جـديدة  و يـقدم الروائي  من
خالل هــذه الـعــائــلـة تــهـتك عــوائل هـذه
الـطـبـقة اجلـديـدة  اإلشـارة إلى الـعالقة
اجلــنـسـيــة بـ أبــنـة "ســمـيح الـوادي "
وسـائـقه اخلـاص الـذي فظ بـكـارتـها في
شـقة سـرية  ألبـيـها  الـسائق الـذي يقف
سـمــيح امـامه عــاجـزاً آلن هــذا الـسـائق
يـعرف أسـراره كلـها. ويـقتـرح "مسـعود"
شكلة بـضرورة سفر العائلة حالً لهذه ا
إلى خـارج الـعـراق و إجراء عـمـيـلة رتق
غـشـاء الــبـكــارة  لـهـا ص  75كـمــا يـعـد
ســمــيح الــوادي من الـذيـن يـتــظــاهـرون
ـــؤمـــنـــ يـــؤدي بـــالـــتـــدين (هــــو من ا
الفرائض في اوقاتها و لم يتخلف عنها
فـي يـــوم مـن األيـــام (ص  (145أن هـــذا
والذين على شاكلته في اجملتمع اجلديد
يـتـشــدوق بـالـشــرف و االخالق و الـقـيم
ــارسـون الــرذيــلـة وهـم في احلــقـيــقــة 
حـفيـةيقـوم اخلطـاب الروائي عـلي ثيـمة
رئيسة إال أنها  ليـست الثيمة  الوحيدة
ألنـها مـرتبـطة بثـيمـات ثانـوية مـتوازنة
تـؤكـد الـثـيــمـة الـرئـيـســة  ويـكـون لـهـذا
اخلـطــاب طـروحـاتـه الـفـكــريـة اخلـاصـة
ـؤلف   انه (سـرد الـذات او الـسـيـرة بــا
الــذاتـيـة ) لــلـبـطـل  الـذي يـتــمـيـز بـرؤى

يــســعى الـــســيــد خـــلــوصي من خالل
مـنـهج فـكـري و ثـقـافي  إلى الـتـصـدي
لـــلــكـــشف عـــمــا أســـتــجـــد من حــاالت
وعالقـات إجـتـمـاعـيـيـة عـلى مـسـتوى
األفـراد و اجلمـاعات في فـترة مـا بعد
اإلحتالل األمـريكـي للـعراق عام 2003
ومــا آلت إلــيه من نــتــائج كــارثــيـة في
عــمـوم حــيـاة الــنـاس. بــاذال  قـصـارى
جـهـده من خالل مـنـجـزاته اإلبـداعـيـة
تـغيـرات خاصـة  عنـد النخب لـرصد ا
احلـاكـمــة و الـسـاســة وعالقـاتـهم  في

هذه الفترة ..
يــشـكل هـذا الـتــصـدي مـنـهــجـاً فـكـريـا
وأخـالقـيــاً أخــتــطه الـســيــد خــلـوصي
لنفـسه  روائيا أوالً و كمـواطن متنور
سوؤليته الوطنية واألخالقية ومدرك 
ثانيا . انه صـاحب رؤية و قد عبرعن
ذلـك مـن خالل تـــــــدوين األحـــــــداث في
الرواية كروائي ولـيس كمؤرخ . فقدم
شجصيات تعد حقاً شرائح إجتماعية
ـال يـتــحـكـم في سـلــوكــيـاتــهــا  حب ا
واجلـنس  و في الــوقت نـفـسـه  تـمـثل
شـــرائح  من الـــنـــخب الـــســـيـــاســـيـــة
واألحـزاب الـتي تكـونت بـعـد األحتالل
باإلضـافـة  إلى شـخـصـيـات  جـاء بـها
ظاهر التدين . اإلحتالل وتمظهرت 
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ان جتـربـة الـسـيـد خـلوصـي الـروائـية
الـطـويــلـة الــتي تـمـيــزت بـهــا جـهـوده
الكتـابيـة  بحـرفيـتها  الـعالـية تـغنـينا
عن اخلــوض بــإفــاضــة و إسـهــاب في
ـوظـفـة في تـقـيـيم األسـالـيب الـفـنـيـة ا
ـنــجــزات اإلبــداعـيــة كــأســلـوب تـلـك ا
الــســـرد و احلـــوار و اإلســـتـــرجــاع و
إســـتـــخـــدام الـــضــمـــائـــر اخملـــتـــلـــفــة
ــســتــويــات عـالوة عــلى اســتــخــدام ا
ـفـردات الـلــغـويـة الــنـابـضــة بـطـاقـة ا

درامية نعزز رصانة النص الروائي.
ـــــنــــهج  رصــــد يــــتـــــنــــاول هــــذا ا
تغيرات الـتي احدثهاا األحتالل  في ا
اجملــتــمع الـــعــراقي بـــعــد عــام 2003
مـعـتـمدأً  عـنـصـرين : العـنـصر االول :
رصد الـشخـصية اجلـديدة ثم  تـسليط
الـــضـــوء عــلـى عــيـــوبــهـــا األخالقـــيــة
والفكرية  والعـنصر الثاني: إستشراء
ـشـرعن  في حـيـاة هذه اجلـنس غـيـر ا
الـشـخــصـيـات  عـلـى مـسـتـوى االفـراد

واجلماعات على حد سواء .:
أن الـروايـة عـنـد الـسـيـد خـلـوصي في
فـــتــرة مـــا بـــعــد اإلحـــتالل األمـــريــكي
للـعراق عام    2003تـتمـيز بـاألنفـتاح
عـلى عــدد من الــقـضــايــا الـســيـاســيـة
واإلجـتــمــاعــيــة في الــعــراق اكـثــر من
الــفـتـرات الــسـابــقـة لإلحــتالل و يـجـد
البـاحث نـفـسه  بـإنسـيـاقـات الـبحث
مـنــطـلـقــاً من مـنـهج الــروائي الـفـكـري
واألخالقي تــمــثالً بــاإلنـتــقــاء الـواعي
لـشـخــصـيــات الـروايـات  ونــوعـيــتـهـا
ـنهج  كـشرائح حـية مـعـبرة عن ذلك ا
اذج  يـتـحكم بـهـا  اإلستـحواذ انـهـا 
ــال الــعـام واجلــشع و اجلـنس عـلى ا

ا فيه  اجلنس احملرم.
تــشــكل الــشــخــصــيــة عــنـد خــلــوصي
الــعـنــصـر األول في مــنـهــجه الــفـكـري
والـثـقـافي و الوطـني الـذي يـهدف إلى
الـتصـدي لتـلك الشـخصـيات والـكشف
عن عوراتها و استحواذها على اجلاه
ـال الـعام و الـسـلـطة وإسـتـبـاحـتـهـا ا
ا فيه من عالقات كما يشكل اجلنس 
مــحـرمـة  عـالقـات سـفــاح  الـعــنـصـر
ـنـهج و يـشـكل هذان الـثـاني في ذلك ا
ـشــتـركــة الـتي الـعــنـصــران الـســمـة ا
طــبـــعت  روايـــات مـــرحـــلــة مـــا بـــعــد
األحـتالل األمـريـكي .كـمـا في روايات :
(أبـواب الـقــردوس) و(تـفــاحـة حـواء )
و(إعـــــتـــــرافــــــات زوجـــــة رجـل مـــــهم)

و(البحث عن مالذ .)
يـوظف الـروائي شخـصـيـات رواياته 
األخــــيـــــرة خــــاصـــــة ســـــواء اكــــانت
شخـصيات رئيـسة ام ثانـوية على حد
سواء لـلـتعـبـير عن مـنـهجه الـفـكري و
الثقافي و الوطـني لذا هي شخصيات
مـنـتــقـاة بـقـصـديـة عـالـيـة و مـرسـومـة
ـنـهج و رؤاه و قد وفق مـنـظور ذلك ا
اذج تـبدو فـردية إال أنـها تـشيـر إلى 
جمـاعيـة  بعبـارة أخرى  انـها جتعل
مـا يُعـد خاصـا  ما هـو عام.  لـذا على
مــا اعـتــقــد يــنــبــغي ان تــكــون  قـراءة

الــروايـــة من هــذه الـــزاويــة اكـــثــر من
كونها منجزا ابداعياً يقدمه لنا روائي
مـــشــهــود لـه بــتــجـــربــته  الـــرائــعــة و

الكبيرة في كتابة  الرواية. .
تلـعب الشـخصيـة دوراً  على قدر كـبير
من األهـمــيـة في هـذه الــروايـة وتـكـون
عــادة ذات بــعــد واقـعـي  و تُـصــاغ من
خالل هذا التـشكيل الذي يقـترب كثيراً
من األوتوبـيوغرافيـا . مستمـدة بعدها
الواقعي  ضـمن عمل متـخيل. و ينجح
ـتـلك من جتربـة كـبـيرة ـا  الـروائي 
وطــويـلــة وتــراكـم مـعــرفـي في كــتــابـة
الـرواية في إقـامة الـتوازن الدقـيق ب
مـا هو واقـعي ( معـاش ) و ب مـا هو
ـــوضــوعي مــتـــخـــيل  اي مــزاوجـــة ا
والـــذاتي . و بـــذلـك يـــتـــداخل بـــشـــكل
عــضـوي الـبـعــد الـتـوثـيــقي مع الـبـعـد
الــتـخـيــلي في عـمــلـيـة الــسـرد .وبـهـذا
يـنتفـي وجود الشـخصـيات ذات الـبعد
الـعجـائي  أي  شخـصيـات غيـر قابـلة
التـصور و اإلدراك و غـير مـألوفـة أنها
شـخصـيـات غيـراسطـورية  وتـأريخـية
بل تـنـتمي  تـمـاما إلى الـزمن احلـاضر
(الـــواقـع ) و لـــهـــا حـــضـــور فـــعـــال و
. (شـخصـية تـتـصرف تـصرفـاً إنسـانـياً
ثال و الشـاعر مـسعود ) عـلى سبـيل ا
ـالحـظة لـيـس احلـصر. مـن اجلـديـر با
لـيست هـنـاك شخـصيـات نكـرة من ب
تــلك الـــشــخـــصــيـــات  الــرئـــيــســة او

الثانوية ..
ــاط الـشــخــصــيــة في هـذه تـتــنــوع ا
الــروايــة   شــخـــصــيــات بــشــريــة او
شخصيات  مؤنسـة: شخصية الشاعر
(مسعود) و( ولـده نائل و نهال (زوجة
نــــــائل) و أبـــــنــــــته (رفـــــيـف ) أنـــــهـــــا
شــخـــصــيــات لــيــسـت ذات إشــكــالــيــة
وتـــوجــد هــنـــاك أيــضــا شـــخــصــيــات
سوخة ( الدكـتور أشرف ) و(سميح
الـوادي ) و  (ربـيـعـة) هـي شـخـصـيات
ذات إشـكـاليـة بـنـزوعهـا غـير األخالقي
وغير الوطني و تمثل اخلواء الروحي
و األخالقي ثم الـثـقـافي  و تـشـكل هذه
ـوازيـة ـاط  الـسـلـبـيـة اخملـتـلـفـة ا األ
الفـنـيـة  مع الـشـخصـيـات ذات الـنـزعة
اإليـجــابـيـة فـي الـروايـة  ( شــخـصـيـة
ـكن الـقول ان الـشـخصـية (مـسـعود )
الرئـيـسـة  شخـصـيـة مسـعـود تـشغل
مــســاحــة نــصــيــة واســعــة في الــنص
الــروائي  لـذا انــهـا تــشـكل  الــصـورة
اإليـجـابـيـة لـلـفـرد وعالقـته مع واقـعه.
والـتي يـجـعـلـهـا الـروائي الـشـخـصـيـة
(البؤرية احملـورية) في النص الروائي
تسيد  بعبارة أخـرى انها  الصـوت ا
حــــيـث يـــســــاهم فـي جــــمـــيـع أحـــداث
ـسـاهمـة بـحل مـشـكلـة ابـنة الروايـة ا
ســمــيـح الــوادي  الــتي فظ بـــكــارتــهــا
ســائق ابــيـهــا ثم مــشـكــلــة (مـيس) مع
أمــهـــا  ( ربــيــعـــة ) في بــيـــروت  عــلى
ـا يــجــعل الــروايـة ــقــال    ســبــيل ا
نفـسها  تـندرج حتت توصـيف الرواية
ذات الــصــوت الــواحــد حــيث جنــدهــا
تــعــبــر بــوضــوح عن  رؤاه و مــواقــفه

الفكرية و األخالقية.
يوظف الـروائي الـشـخـصـية الـثـانـوية
لـتـقدم لـلقـار إضاءات عـلى قـدر كبـير
من األهـــمــيــة فــهي تـــكــشف من خالل
تــوازنـهـا مـع الـشـخــصـيـة الــرئـيـسـة 
بـعض صـفـات هذه الـشـخـصيـة و يُـعد
وجــــــودهـــــا في الــــــروايـــــة الـــــطـــــرف
االخرلـلـمـوازنـة الفـنـيـة علـى الرغم من
كـــونــهـــا قـــد تــكـــون مــحـــور األحــداث
(شـخـصيـة سـالي و شـخـصـيـة سـهـير
ورفيف و الدكتـور اشرف ) على سبيل
ـثـال  إال  أنــنـا جنــد ان الـروائي قـد ا
خصص لها مساحة نصية قليلة نوعاً
مـا  وقـد وظـفـها عـلـى نـحو مـتـواز مع
الـشــخـصـيـات الـرئــيـسـة خـدمـة لـرؤاه

الفكرية و األخالقية . 
ـرأة عـنـد الـروائي ال يـقـتـصـر تـقـد ا
خلـوصي في صـورة واحدة فـقط حيث
حـفـلت روايـاته بـصـور مـتـعـددة لـهـا 
" بـستـان اليـاسم وفي هـذه الرواية 
"هــنــاك الــشــخــصــيــة الــنــســويــة ذات
ـا أبدته النـزوع اإليجـابي  ( رفيف ) 
من تـعــاطف مع إغــتـيـال رجـل وسـرقـة
ـدنـسة ـرأة ا سـيـارته وهـنـاك صورة ا
ـومس ربـيـعـة ) ـرتـبـطــة بـالـعـهـر ( ا ا
صــاحــبـة  مــاخــور في بــيــروت والـتي

سبق للبطل  (مسعـود ) التعرف عليها
ومس  ثم صـورة  أبـنـتـهـا ( ميـس ) ا
األخـــــرى و الـــــتـي جنـــــدهـــــا تـــــرفض
ـارسـة الـدعـارة  على اإلسـتـمـرار في 
الــــرغم من إحلــــاح امـــهـــا فـي ذلك . ثم
شـخصـية (سـهيـر  ) زوجة ولـده البـكر
(وائل )  الــــتـي يــــقــــدمـــــهــــا الــــروائي
شــخـصـيـة رخــوة مـسـكـونــة بـالـهـوس
اجلنـسي بسـبب احلرمـان  لبـعدها عن
زوجـها  لـذا جنـدها أيـضـا حتت تأثـير
اإلجنذاب الـشبقـي إلى حد  ما  فـتقيم
عالقة جنسـية مع (نبيل ) زوج  (رفيف
لـقـد تصـرفت نـحو ) مـتـأثرة بـوسـامته
نـــبـــيل بـــإجنـــذاب جـــنـــسي شـــعــوري
وإرادي و تــركـت نــفـــســهـــا مــعـه عــلى
سـجـيـتـهـا انـهـا جـسـد من حلم و دم .
الـعالقة الـتي قد تُـعد نوعـاً من عالقات
سـفـاح الـقـربى داخل االـعـائـلـة.وهـنـاك
ـطـلــقـة الـعــاقـر(سـالي) ــرأة ا صـورة ا
إبـــــنـــــة ( ســـــمـــــيـح الـــــوادي ). الـــــتي
يـنظـرإلـيـهـا علـى أنهـا إمـرأة تـخـلصت
ـارسة من عـذريتـها الـتي حتول دون 
ــشـرعن  كـمـا تـصـفـهـا" اجلـنس غـيـر ا
ــســعـود ــرأة الـضــيــفــة   نــسـريـن "  ا
بقولهـا :( قد ال تعلم انهـا مطلقة و هي
عــاقــر و بـصــراحـة ان الــطــريق إلـيــهـا
ســـــالــــــكـــــة ) (ص .(81من اجلــــــديـــــر
ـــرأة ـالحــــظـــة غــــيــــاب صــــورة  ا بـــا
هـمشـة التي سبق ـرأة ا ـتسلـطة و ا ا
وجودهـا في روايات سـابقـة .و جندها
هـنا مغـيبـة تمـاما عن الـوجود اٍألسري
و يـقـدم الروائي شـخـصيـاته الـنسـوية
في هــــذه الــــروايــــة ( ســـالـي و زوجـــة
ســمــيـح الــوادي و ســهـــيــر) أســيــرات
احلــرمـان اجلــنــسي: كــمــا في روايـات
أخـرى : أبـواب الـفـردوس و إعـتـرافات
زوجـــة رجل مـــهم   و تـــفـــاحـــة حـــواء

والبحث عن مالذ. 
يُـــعــــد تـــنــــاول اجلــــنس في الــــروايـــة
واحلـديث عـنه من احملـرمـات  الـكـبـيرة
في ثقافـتنا و أن تنـاوله موضوعة مثل
ـوضــوعـات في الـروايـة او في بـقـيـة ا
. يــتــطــلب جــرأة كــبـيــرة من الــقـصــة 
الروائي او القاص حـيث يُعد نوعاً من
ــــمـــنــــوعـــات ــــا هــــو من ا إخــــتـــراق 
واحملرمـات ونوعا مـن التمـرد على قيم
احلــيــاء و احلــشــمـة بــصــورة خــاصـة
ــا يــعـد واألخالق بــصــورة عــامــة . ر
تناوله فجورا  و وقاحة . ان موضوعة
اجلـنس في الـقـصة  و الـروايـة خـاصة
بـأعتـبـارها نـوعـا من حتوالت اجملـتمع
تُـعـد مشـكـلـة اثـيـر حولـهـا  الـكـثـير من
اجلـدل إال ان الـكـتابـة عن اجلـنس عـند
خلوصي  كتابة مـنضبطة و بعيدة عن
الــفــجــاجـة و اإلســفــاف و انــهــا بــذلك
لـيــست عـنـصـر إثـارة مــبـتـذل ولـيـست
مـقحـمـة في الروايـة بل تلـقائـية  وتُـعد

جزاء حيويأ  في النص الروائي
تــؤدي مـوضــوعــة اجلـنـس دوراً  عـلى
قدر كبير من األهمية في  اعمال السيد
خـلـوصـي الـروائـيــة إقـراراً بـدوره في
حـــيــاة  اخملـــلــوقــات  و نـــوامــيـــســهــا
وخاصة في حياة اإلنسان  حيث يكون
له تأثـير كـبير في حتـديدات مسـاراتها
و ال تـكـاد تـخـلــو مـنه فـتـرة زمـنـيـة من
الــفــتــرات الــتي مــرت بــهــا الــبــشــريــة
وكــثـــرت اإلشــارات إلــيـه في الــشــرائع
والكتب السماوية  ألن اجلنس كما هو
مـعـروف قد أرتـبط بـعمـلـية اخلـلق بـيد
انه عـــلى الــرغم  من شـــرعــنــته   بــ
ــرأة  إال ان هــنــاك عالقـات الـرجل و ا
قامت خارج هذه الشرعنة و يتم النظر
إلــيــهـــا عــلـى انــهــا عـالقــات مـــحــرمــة
ـرأة والــغـريـب في األمـر ان تــتــحــمل ا
عبء وحــــــــدهـــــــــا  من دون الـــــــــرجـل 

مسؤولية هذه العالقة احملرمة..
.يُعد تنـاول  اجلنس  بالعـنصر الثاني
في مـنـهح الـسيـد خـلوصي  الـفـكري و

ؤلف نفسه  التي  تخضع لها  الرؤى ا
األخرى في الرواية.

ان الـروائي خـلـوصي ذو خـبـرة طـويـلة
ـتلـك  تراكـما فـي الكـتـابة الـروائيـة و 
مـعـرفـيـا كـبـيـرا حـصـيـلـة جـهـود سـن
تابـعة في مجال طويـلة من القـراءة و ا
الـثـقافـة عـامـة و مـجـالي  األدب و الـفن
خـــاصـــة انـه روائي يـــعــــزز أجنـــازاته
الروائـية عـامة  بتـلك اخلبـرة و الدراية
ـنـجـزات مـتـمـيزة و التـي جتعل تـلك اا
تـشـكل عالمـة بــارزة  و عـلى قـدر كـبـيـر
من األهميـة  في تأريخ الرواية الـعربية
ـرحـلـة  الــسـابـقـة و في الـعــراق  في اا

احلاضرة على حد سواء 
يـلجـأ الروائـي عنـد نهـاية  الـرواية إلى
مـبـدأ الــعـدالـة الــشـعــريـة  الـتـي تـعـني
مــكــافــأة األخــيــار و مــعــاقــبــة األشـرار
ـوقف الـصـلب ألعـضـاء جلـنـة :يـشـيـر ا
مـناقـشة أطـروحـة "سالي" بـوضوح إلى
ـؤسـسـة الـعلـمـيـة فـعـلى الرغم نـزاهة ا
من إسـتـشراء الـفسـاد في اكـثر مـفاصل
الــدولـــة إال أنه  ال  تـــزال هـــنـــاك رمــوز
األمــانـة و الــنـزاهــة من غـيــر ان تـتــأثـر
ــال و اجلــاه الــزائف  انه بــإغـراءات ا
موقف يستحق اإلحترام كله  ,و اإلكبار
ـوضوعي لـشخـصية ـعادل ا ويـشكل  ا
الدكتور " أشرف :" الذي يقدمه الروائي
ـسوخا حلمـلة الشهادات وذجا  ,   
الــعـلــيــا  من خالل الــغش والـتــزويـر "
والـذي تــولي اإلشــراف  عـلى إطــروحـة
ســالي أبـنــة "سـمــيح الـوادي" وعــنـدمـا
ـناقـشـة اطـروحـة سالي تـرفض جلـنـة ا
يـــهـــرب مـن الـــقـــاعـــة  ص 210 و مـــا
ــنـاقــشـة إال أســقـاط هــروبه من قــاعـة ا
ثلـة  كما تُعـد محاكمة للنـموذج الذي 
ـــته ص 212 ســــمـــيح الـــوادي و هـــز
عقـاباً لهـذا  النمـوذج السيء أن  فقدان
سـميح الـوادي لسـطوته و تـأثيـره على
ـنــافــشــة  وفي قــاعـة اعـضــاء جلــنــة ا
ناقـشة رمز العـلم  لداللة كبـيرة ترمز ا
ـة الزيف و الـتزور لـدور العـلم في هـز

و الفساد.
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ـر به البلد من فواجع ا  على الرغم 
ـوت اجملـاني و أسـتـشـراء لـلـفـسـاد  وا
لألبـريـاء  يـبـقـى األمل كـبـيـرا  مـتـمـثالً
بـرمزيـة بقاء  بـستـان الياسـم  بـعيداً
ـال احلرام عـن متـنـاول ايـدي حـيـتـان ا
مـحاولـة سـعـى سمـيـح الوادي لـشـرائه
غــيـــر ان الــشــاعـــر مــســـعــود  صــاحب
البسـتان قابل إغراءاته بـالرفض و بعد
سـقـوط ســمـيح الـوادي شــعـر مـسـعـود
بـــراحـــة كـــبـــيــــرة و( بـــدا له بـــســـتـــان
الـيـاسـمـ اكـثـر تـألـقاً و نـفـذ إلى أتـفه
عـطــر الـيـاســمـ و مأل صــدروه  فـعـاد
مـفــعـمـاً بـاألمل اجلـديــد بـعـد ان اجـتـاز
بوابـة البـستان  (ص  210أني ألجدها

ستقبل  ان الروائي با داللة  على إ
في هــذه الـروايــة " بـســتـان الــيـاسـ "
يـــوظف الـــروائي تـــقــنـــيـــات مــتـــعــددة
ـسـتـويــات  فـهـنك  تـقـنـبـات الـتـداخل ا
واألسـتـرجـاع  و إخـتالف الـضـمـائـر ما
ـتكـلم و ضـميـر الـغائب و بـ ضـميـر ا
أحيانا ضميـر اخملاطب  التي يصوغها
 بشـكل يـجعـلـها  إنـسيـابـية و تـلـقائـية
أنــهــا تــقــنــيـة وبــعــيــدة عن الــتــكــلف. 
تتطلب حرفة عالية و جتربة طويلة في
كــتـابـة هــذا الـنــوع من الـروايــات الـتي
ــكن أن تُـصف  بــروايـة ذات الـصـوت
تسـيد  و العليم  و الواحد  الـصوت ا
قد تـظهر رؤى اخـرى والتي يسـمح بها
لـيؤكـد رؤيتـه و موقـفه  هونـفسه . كـما
جند ان الـروائي يوظف تـقنيـة التداعي
مـن دون اإلغـراق في الــذاتــيـة من خالل
ـتكـلم   لـتقد اعـتمـاد  تقـنيـة ضمـير ا
رؤيـته نـفـسه ايـضـا .و هـذا مـا يـجـعـله
يــــتـــــقــــرب مـن ســــيـــــرة  الــــذاتـــــيــــة .

األوتوغرافية .
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دهوك

ـنح مادونه من احداث حاول  كاتب روايـة (سبـايا دولة اخلـرافة ) جـاهدا ان 
وتـفـاصـيـل في سـيـاق روايـته بــعض احلـقـائق لــيـكـشف من خاللــهـا عـمـا كـان
ــوصـلـيـون  من احــداث جـسـام نـتـيــجـة سـيـطـرة تــنـظـيم داعش عـلى يـعـيـشه ا
اسي التي سيـحي ليـتناول من خالله  بـعض تلك ا مدينتـهم  فاختار مـكون ا
جاءت نتيـجة تطـرف التنظـيم  وتشددهم لـكن الكاتب عبـد الرضا صـالح محمد
وصل او بقاء سيحيـ خصوصا في مدينة ا ونتيجة جهله بالبيـئة اخلاصة با
جهوده الـبحـثية الـتي استـطاع االسـتعانـة بهـا التمام عـمله مـحدودة في  ابراز
تواريخ لـتضـفي واقعـية عـلى ما دونه دفع عـمله الـروائي باجتـاه الريح دون ان
ـكن ان تـكـون مـصـدرا يـتـمـكن هـذا الـعــمل االدبي من ابـراز صـورة واقـعــيـة 
ـسـيحـيـون سواء من العتـمـادهـا كشـهـادة تـوثيـقـية عـن حقـبـة قاسـيـة مـر بهـا ا
عاشوا في مدن اجلنوب قبل ان يتضاءل عددهم او يضطروا بالتوجه الى مدن
ن انطلقوا من ـسيحيـ  الشمال من اجل حتقـيق كثافة عـددية كغيرهم من ا
ـدن الـشـمـال لـيـسـتـانـفـوا حـيـاة ـدن اجلـنـوبـيـة  لـلـوصـول  الـعـاصـمـة وبـاقي ا
مسـتـقرة بـعـيدة عن اخـبـار االضـطربـات والـتطـرف الـديني الـذي كـان من ابرز

سيحي .. اسباب تشتت ا
في روايته الصـادرة بطـبعتـها االولى في عام  2017عن دار امل اجلديدة في
سوريـة  يـسـعى الكـاتب جـاهـدا في ركوب مـوجـة الـروايات الـتي تـتـناول حـقـبة
داعش  لكن اخليال يـهزم تلك الرغـبة حيـنما يدفع بـبطل روايته الن يؤدي دورا
اكبر من حجمه  من اجل انقاذ قريبته التي تعرضت للسبي على ايدي التنظيم
فتتطـرق الرواية الحداث تـفوق اخليال وتـبقى مرهونـة باسئلـة حول مدى  قدرة
ذلك البـطل ان يـختـرق تلـك الشـبكـة الـواسعـة من االسـتخـبارات لـيـعود مـجددا
ـوبـقات ديـنـته من اجل ان يـكون عـنـصـرا للـتـنظـيم فـيـها او يـسـعى الرتـكاب ا
متماشـيا مع اجلو العـام لهذه الـعناصر فـيخون زوجته في عالقـات اخرى غير
شرعية مع زميلة يتعرف عليها انضمت ايضا للتنظيم وتلعب دورا محوريا في
كان الذي سيحي على  ا ان تكون الوسيلة التـي يتعرف من خاللها اسحـاق ا

حتتجز فيه عمته ميريام ..
ـعـروف في اوسـاط ـسـيـحـي ا ويـبـقى الــسـؤال االكـبــر  بـشـان كـيــفـيـة عــودة ا
وصـليون وهي كانت دينـته دون ان يتعـرف عليه ا اجلامعة ومـنطقته الـسكنـية 
ـسـيـحـيـيـون حـينـمـا خـشـوا عـلى انـفـسـهم من من ابـرز الـعـوائق الـتي عـانـاه ا
ـتضامن مع الـتنظيم  فضال عن البالغات التي كانت تـاتي من جيرانهم من ا
ـسـيحـيـة الـتي بـقـيتـمـددا غـيـر مـعروفـة انـتـهت  لـلـطرد من كـثيـر من الـعـوائل ا
نطقة السكنية ـتجاورين في ا منازلها بعد بالغ ورد من احد جيرانهم او من ا

نزل الذي تسكنه تلك العائلة وحتى البيت نفسه .. طمعا في اثاث ا
ــر عــلـيـه زمن طـويل ـا يــلــجـا الــكــاتب الحــداث  مـســتــقـاة من تــاريخ لم  ور
ـدرس اجلامـعي الـذي انـتـقل من اجلـنـوب  بـاحـثا عن لـيسـتـعـ به في حـيـاة ا
ـوصل دون ان يعـثـر على مـبـتغـاه ومن تـلك االحداث بعض االمـان في مـدينـة ا
ابرازه لزواج البطل في كنيسة  في عام  2013رغم ان الكنيسة مهجورة منذ
عام  2010ولم تقم فـيهـا اية طـقوس مـسيـحيـة بسـبب هجـرة كاهـنهـا للـشمال

وتسلمه لكنيسة في الشمال هي كنيسة عقرة ..
والكاتـب يسعى كـغيـره من الروائـي الن يـطوعـوا اقالمهم بـشان  احلديث عن
سيحي وتـناثره في مدن كـون ا اسي والنـكبات الـتي اسهمت بتـشتت ا ابرز ا
كـون تسهم بسرد يفتقر للواقعية ا وراء ذلك ا وبالد مختلفة  لكن قلة خبرته 
سيحي وبصماتهم في  حيث يلتزم في بادي م الرواية باحلديث عن حياة ا
ا اسهم مدينة الـعمارة  وتالشي ذلك الوجـود واقتصـاره على بضعـة عوائل 
كن ـا كان االبـرز في تاريخ هـذا ا بافـتقـاد مدن اجلنـوب حلضـور مسـيحي ر
عبر العقود الـسابقة حيث لم يـثر ذلك االمر شهيـة الكاتب وحدسه الروائي في
شروبات هنة مـحددةوهي بيع ا ان يسهم بتدوين تلك الـبصمات التي قولـبها 
سـيحـي في الروحـية وهي شـانـها الـتي ينـطـلق منـها اغـلب الـكتـاب  لوضـع ا
قـالـبـهـا واالنـطالق بـاحلـديث عن اسـتـهـدافـهم واضـطـهـادهم نـتـيـجـة هـذا االمر
هنة احملددة ويسعوا هم سيحي يسعون الن يكونوا جتارا لتلك  ا وكان كل ا
انفـسهم في ان يـكونـوا محـورا لالسـتهـدافات واالغـتيـاالت نتـيجـة عيـشهم الى

سـلـم جانب  اخـوتـهم ا
ــا تـــتـــقــاطع مـــبـــادئــهم
الــديـــنـــيـــة بــتـــحـــر هــذا

االمـــر ..
وهــــنــــالك الـــــكــــثــــيــــر من
الروايات التي تـنسج على
ـــنـــوال حـــتى دعت هــذا ا
الى اطـالق تـــــســــــاؤل من
قبل روائي جنوبي منحدر
من مــديــنـــة الــبــصــرة في
الـــتـــشــكـــيـك  بـــاجلـــوائــز
االدبـيـة السيـمـا  جـائـزتي
الــبــوكــر الــعـــربــيــة  الــتي
بـحـسب اتـهـامه من خالل
حواره مع مـجلـة (الشـبكة
الـــعــــراقـــيــــة ) بـــعــــددهـــا
الــــصــــادر في نــــيــــســــان
ــاضي تــنــاول (ابــريل ) ا
التشـكيك باغـلب الروايات
الفائـزة والتي تـتحدث عن
اقلـية مـسيـحيـة مضـطهدة

من محيط مسلم ..
غالف الرواية


