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قراءة في رواية سعد سعيد

برعـايـة وزيـرة الـثقـافـة والـسـياحـة واالثـار عـبد
االمـيـر احلــمـداني يـقــام لـلـمـدة من 10 – 11
نيسان اجلـاري معرض للمـصور الفوتوغرافي
غـســان عـيــادة مـنــشـد. وقـالـت بـطـاقــة دعـوة تــلـقــتـهـا
ـــعــــرض تـــقــــيـــمه مــــؤســـســـة (الـــزمــــان) امس ان (ا
ميزوبوتاميا للتنمية الثقافية بالتعاون مع دائرة الفنون
ـعـرض يـقام الـعـامـة بـوزارة الـثـقـافـة) واضـافت ان (ا
حتت عنوان الـناعـور على الـقائمـة التـمثـيليـة للـتراث الـثقافي
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"سفانة" بطلة القصة برواية األحداث
مـشاركـة بـذلك الـراوي كـلي الـعلم في
روايــتــهــا وتـــتــسم روايــة الــبــطــلــة
بـاسـتـخـدام اسـلـوبـهـا ونـغـمـتـهـا في
الــســرد بــحــيث تــســتــخــدم األلــفــاظ
والـــعـــبــارات الـــعـــامـــيــة إلـى جــانب
الفـصـحى. كـمـا تـتـسم بـروح الـتـهكم
والــســخــريــة وكــأنــهــا تـتــخــفف من
مـأسـاتهـا اإلجـتـمـاعيـة بـابـتسـامـتـها

وسخريتها.
dš«  u

وفي خـطـاب الـبـطـلـة وسـردهـا يـكمن
صــوت آخــر هـو صــوت صـديــقـتــهـا
"فـضـيـلـة" الـتي قـتـلـهـا أخـوها غـسالً
للـعار ليـتسـنم بعـد ذلك قيـادة حركة
دينـيـة مـسلـحـة ويـنال من مـجـتـمعه
احمللي الـصغـير عـفوه عن مـا اقترف
ـصـلـحـته "كـانت من أفـعـال مـضـرة 
فضيـلة قـمة بالـنقـاء.. آه لو تدري كم
بكـيتها يـوم سمعت بذبحـها.. ذبحها
احلــقــيـر.. الــكــارثــة هي أن ســمــعـته
ـنـطـقـة بـعد أن حتـسـنت كـثـيـراً في ا
ذبـحـها" ص 241وتـتـجه الـبـطلـة في
حـكــايـتــهـا لــلـقــصـة إلى صــديـقــتـهـا
فـضــيــلــة بــحـيث يــرن في خــطــابــهـا
صــــوتـــان صــــوتــــهـــا هـي وصـــوت
ـغدورة فـضـيلـة عبـر ما صـديقـتـها ا
" بـاخليـال احلواري يدعـوه "بـاختـ
إذ وهي تــســرد األحـــداث مــخــاطــبــة
لفـضيـلة نـسمع ردود فضـيلـة علـيها
وردهـا هي عـلى هـذه الـردود ومـثـال
هـذه الـردود قــول الـبـطــلـة مـخــاطـبـة
غدورة: "فـضيلة ما بك?.. صديقـتها ا
ـرات وأعرف أنـا أفـهم منك عـشرات ا
مــا أقــول فال تــظــلي تـنــاقــشــيــنـني
اســمـعي فــقط.. وإال مــاذا? أنـا أعـرف
بــأنــنـي ال أســتــطــيع أن أقــاطــعك يــا
نـــبض قـــلــبي" ص .202وقـــد يــكــون

مـن يــقـــرأ روايـــات الــكـــاتب ســـعــد
سـعــيـد يـقـف عـلى ظـاهــرة خـاصـة
بـالـكـاتب أال وهي خـصب مـخـيـلته
واتــــســــاعـــهــــا والــــتي هي عــــامل
ايـجـابي وسـلبـي في الـوقت نـفسه
إذ تـتــحـول إلى عــامل ضــعف حـ
يــعــمــد الــكــاتب إلى شــطــر الــسـرد
وتـولـيده في عـدد من روايـاته بدءاً
من روايــــته األولـى "الـــدومــــيــــنـــو"
وحـتى مـا قبل األخـيـرة "انـسـانزم"
ـــا يــؤدي إلى تـــكــثـــيــر األحــداث
وتــكــرارهـا وتــشــعـبــهــا في الــعـمل
الـروائي. إال أن الـكــاتب في روايـته
األخـيـرة "صوت خـافت جدا" يـحقق
قـفــزة نـوعــيــة في فـنـه الـقــصـصي
فـهي تـخـلـو من االنـشـطـار وتـولـيـد
األحـداث فضالً عن أنـها ذات نـزعة
حـواريـة عالـيـة تـبرز فـيـهـا أصوات
الشـخصـيات وخـاصة صـوت بطـلة
الــــروايـــة. وفـي هــــذه الــــروايـــة أو
األحرى (القـصة الطويلـة القصيرة)
يــعـــود الــروائـي إلى مــوضـــوعــات
الرواية العراقية التي عرفتها حتى
الــســـبـــعــيـــنـــات ثم مـــا لـــبــثت أن
انـحــســرت خــاصــة بــعـد االحــتالل

األخيـر للـعراق عام 2003م وأعني
ــــوضـــوعـــات ذات الـــطـــابع بـــهـــا ا
االجـتمـاعي كالغـنى والفـقر وصراع
ــآسي االجــتــمــاعــيـة الــطــبــقــات وا
كــالـــقــتل غــسالً لـــلــعــار فــضالً عن
مــوضــوعــات بــرزت بــعـد االحــتالل
كــالــتـطــرف الـديــني والــتــفـجــيـرات
والـــقــــتـل الـــعــــشــــوائي واخلــــطف
واالغـتـصـاب وانـتـشـار االسـتـجـداء

بشكل واسع في الشارع.
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وضوعات مضام ويتصل بهـذه ا
خــاصــة تــقــوم عــلى نــقــد اجملـتــمع
واالنـتــصـار لــلــطـبــقـات والــشـرائح
عدمة في اجملتمع والتي الفقيرة وا

تشكل قاع اجملتمع العراقي.
ولـقـد اشـتقـت الروايـة عـنـوانـها من
هـذا احملــتـوى فــالـبــطـلــة وأخـتــهـا
تـسـتـمرئـان مـنـذ طـفـولتـهـمـا تـرديد
كـلـمـة (نـئـيـم) بـديالً عن كل مـظـاهـر
الـرفاه وتـعوضـان بهـا حـاجيـاتهـما
لحة وهي تعني الصوت اخلافت ا
جـداً أي صوت الـفقـراء الذي اتـخذ
منـه الكاتب عتـبةً لنـصه القصصي!
ـكـن الـقــول أن الـروايـة ومن هـنــا 

تـنـتــمي إلى الـواقــعـيـة الــنـقـديـة أو
تعود إلى احيائها بعد أن انحسرت

في أدبنا العراقي.
وقـــصــــة "صـــوت خـــافـت جـــداً" هي
ببساطة قـصة فتاة أرادت بكل طاقة
احلـــيــاة فـــيـــهـــا أن حتب ووجــدت
مــوضــوعـاً حلــبــهـا الــطــبــيب الـذي
ســاعـــدهــا لــتــعــمـل ســكــرتــيــرة في
عـيــادته إال أنه لـم يـبــادلــهـا احلب
وح تكـتشف وهي الـفتـاة الفـقيرة
أن أخــتــهــا الـــطــالــبــة اجلـــامــعــيــة
"ســـلــوى" قــد بـــاعت عــفــتـــهــا لــقــاء
مالبـس داخـلـيــة مـرتــفـعــة الـثـمن ال
ترتـديها إال بنـات األغنياء قررت أن
أفـضـل حل لـطـمس الــفـضـيــحـة هـو
الــهــجـــرة خــارج الــعــراق وتــفــاحت
ـبلغ من الطـبيب بـذلك فيـساعـدها 
ال لـيمكنـها وأختهـا على الهجرة ا
فتعرض عليه أن ينالها جسدياً قبل
الـــرحــيل ألنـه الــرجل الـــذي أحــبت
ـــتـــلك فـــيـــرفض ذلـك قـــائالً أنه ال 
شهيـة للنـساء. وحـ يفهم الـطبيب
منـها أن عـفـتهـا تـشكل عـبئـاً عـليـها
وأنها ذاهـبة لتـتحرر مـنها يـسألها
أذاهــبــة أنت هــنــاك لــتـتــحــرري من
عـــفـــتك? جتـــيــبـه: "هــنـــاك ســـأكــون
شـريــفـة كـمـا يـجـدر بي ولـكن وفق
مـفـاهـيمي" ص .264قـلـنـا أن صوت
الـبـطـلـة هو صـوت الـفـقـراء اخلافت
جـــداً ولـــكـــنه عـــلى صـــعـــيــد الـــفن
الــقــصـصي صــوت مــرتــفع جـداً إذ
يـتضـافر عـلى سرد األحـداث راويان
ـوضـوعي كـلي الـعلم هـما الـراوي ا
قـتحم للـقصة وخـاصة في مطالع ا
الـفـصول حـيث يـفـتـتح الـراوي هذه
الـفــصـول بــرأي أو فـكـرة أوحــكـمـة
والراوي الثـاني هو الروائي الذاتي
أو الــــراوي الــــبــــطل حــــيث تــــقـــوم

احلوار بـالـلغـة العـاميـة ال الفـصحى
كـمـا هو األمـر حـ تـتخـيل "سـفـانة"
أن صديـقتـها تـظن بهـا الظـنون: "ها
أدبسـز بشنـو تفـكرين? ولـج شجاب
هاي الـسالـفة بـبـالج? عم أحدثك? ثم
ألـم جتـــدي خــــبــــيـــرة أفــــضل مــــني
تسألـينها عن هذا? أال تـعرف بأنني
مثلك مـا زلت مثـقلـة ببـكارتي.. فمن
أين آتــــــيك بــــــخـــــبــــــرة في شـيء لم
أمــارسه?" ص 201وهـــذا يـــعــني أن
فـضيـلة قـتلت ظـلمـاً ولم تفـعل شيـئاً
تـستحق عـليه القـتل. إن هذا اخليال
احلـــــواري واســـــتـــــخـــــدام احلــــوار
ـونــولــوج إلى جـانب الـصــامت أو ا
ذلك أدى إلـى بـــروز الــــشـــخــــصـــيـــة
وحــســـنــاً فــعل الــكـــاتب حــ جــعل
الـبطـلـة تتـحدث بـلـغة وأسـلوب هـكا
غــــيـــــر لـــــغـــــة وأســـــلـــــوب الــــراوي
ـوضوعي كـلي العـلم كل ذلك جعل ا
هـــذا الــــروايـــة روايـــة حــــواريـــة قلّ
نـــظــيـــرهـــا في الـــســرد أو الـــروايــة
الـعـراقـيـة!. أود أن أشـيـر إلى بـعض
التناصـات في الرواية ولعل أبرزها
اإلشــــــارة إلى جنــــــيب مــــــحـــــفـــــوظ
ـدق وشــخـصـيـة "زيـطـة" في زقـاق ا
تـقـول الـبـطـلـة: "أنـا أتـصـور لـو جاء
زيــطــة إلى الــعــراق اآلن لــعـجــز عن
استخـدام مواهبه فقـد أصبح عندنا
زيــــــطــــــات" ص ?28ووددت لـــــو أن
الـــكـــاتب أشـــار إلى الـــشـــخـــصـــيـــة
األساسية التي أسـتنسخ منها زيطة
وهـو "ميـتـشام" في روايـة "الـبنـسات
الثالثة" لبريخت كما كنت أتمنى لو
أن الـقـاص عـمـد إلى اقـتـطـاع بـعض
تصوف احلس نصوص أو شعر ا
بن مـــنـــصـــور احلالج الـــذي تـــذهب
الــبــطــلــة لـزيــارة ضــريــحـه بــعـد أن
ــأســاة في مــجــتــمع حـــاصــرتــهــا ا

تــصـفـه الـروايــة بـأن فــيه "يــتـوطن..
احلـقد وتـتسيـد الكـراهية" ص.261
وتفـتتح الروايـة برسالـة من "سفانة"
إلى الطـبيب فارس الـذي عملت معه
تــخـبــره بـأن اجملـتــمع الـذي تــعـيش
فـيه قدم لـهم األمان وهـيأ لـهم سبل

الـعــيش فــوراً ولــكــنــهـا لـم تـنس
مـوطـنـهــا الـعـراق وهي مـسـتـعـدة
للـعودة باشـارة منه ألنها ال زالت

حتبه.
أشــد عـلى يـد الــكـاتب وإلى مـزيـد

من التطور واإلبداع.
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للبحر سلطة قسرية تتحدى البشر

أكـرس دراسـتي عن الـروايـة للـمـكان أم
عـن الـــشـــعب الـــذي سُـــلب وأغـــتـــصب
مــكـانه أرضه وعــرضه ورزقـه ومـراتع
طـفـولـته ويـصـارع يـومـيـاً بـاحلـجـارة
والــلـحـم احلي األعـداء الــذين يــريـدون
ـزيد من أراضيه ومقدساته اغتصاب ا
أم ألـف وأدور وأخـــــــصـص دراســـــــتي
   (أحــــصـــــرهــــا ) في مــــوضــــوعــــة ((
ـــكــان )); وبـــشـــكل أدق جـــمـــالـــيـــات ا
أســـلــوب الـــتـــعــبـــيـــر عن جـــمــالـــيــات

كـــــــان ?! ا
ÊUJ*«  UO ULł

مثل هـذه الـتـسـاؤالت واألفـكـار فرضت
نـفـسهـا عـلى تـفـكـيري وأنـا أقـرأ كـتاب
الــبـاحـث االيـرانـي ( مـهــدي عــبــيـدي )
ـكـان في ثالثـية ـعـنـون بـجمـالـيـات ا ا
حـنّــا مـيــنه: حـكــايـة بــحـار  –الـدّقل –
ـرفـأ الـبــعـيـد [ والـتي تــتـخـذ الـبـحـر ا
أسـاساً لـها في الـبنـاء العام ] الكـتاب
الـصـادر عن الـهـيـئـة الـعـامـة الـسـوريـة
لــلـــكــتــاب ( دمــشق ( 2011 – والــذي
أردت ادخـــاله بـــوصــفـه أحــد مـــصــادر
كــتـــابي عن      (( مـــيــنه )); فـــوجــدته
ينـتهج البنـيوية كوسيـلة بحث ويرسم
ثـلثـات واألسهم اجلـداول والدوائـر وا
وأشكال التعابيـر الهندسية اخملتلفة /
ـتعـددة لـيـصل إلى ذات الـفـكـرة التي ا
كتوبـة باللغة يعبـر فيها عن سـطوره ا
العربية الفصحى كما لو أنه يستخدم
وسـيـلـت لـنـفس الـغـاية: الـتـعـبـير عن
ـكان في هذه الـثالثية التي جمـاليات ا
تـسمى بثالثـية الـبحـر في أدب (( مينه
)) عـلى الــرغم من أنه ال يـقف عــنـد مـا
هــــو جـــمـــيل فـــقط  بل يــــتـــحـــدث عن
ـوبوءة ـغـلـقـة وا ـوحـشـة وا األمـاكن ا

هنـالك أمران مـهمـان في موضوع  ((
ـكان )) حـيث أن القـيـمة جـمالـيات ا
احلـقـيـقـيـة هي طـريـقـة الـتـعـبـيـر عن
هذه اجلمالية. وكان األدق واألصوب
ــصـطـلح أن في عــمـلـيــة نـحت هـذا ا
كان يكون (( التـعبير عن جـماليات ا
ــــكن أن يــــكــــون ــــكــــان  )); إذ أن ا
جــمــيالً  –خــاصــة إن كـان جــزءاً من
الطبيـعة اخلالبة - بالنسـبة للجميع
ـرور بـاإلنـسان بـدءاً من الـطـفل مع ا
بـدع ( الفـنان أو الـعـادي وانتـهاءً بـا
ــــكــــان األديب .. ). غـــــيــــر أن هــــذا ا
ــتـفق عــلـيه  –يــسـتــمـد اجلـمـيل  –ا
جمـاليته في الـتحـليل األخـير ليس
ـعطى ) بل من من طـابـعه الـغـفل ( ا
رؤيـة الـعـ ومن الـذهـن واالحـساس
ناهـيك عن أسلوب التـعبيـر عنه. كما
إن هـــنــالـك أمـــاكن غـــيـــر جـــمـــيـــلــة:
قذرة مـخـيــفـة أو مـريـبـة مـوحـشـة 
مــظــلــمــة ومــغــلــقــة تــنــقــبض نــفس
الـشـخص الرائـي منـها .. هـنـالك قاع
ـسـتــشـفـيـات ـديـنـة الـســجـون وا ا
ـواخـيـر وبـيـوت الـدعـارة وهـنـالك ا
رض أحياء شعبيـة مبتالة بالفقر وا
والــتــخـلف والــوســاخـة ولــعل هـذه
األماكن    –عنـد حـنـا مـيـنه أو غـيره
من الــــكـــتـــاب أو الــــفـــنـــانـــ  –هي
األخــرى تــريــد الــتــعــبــيــر عــنــهـا أو
ـنـجـز ( إن دراسـتـهـا ضــمن الـعـمل ا
فكيف كـان إبداعـياً أو أقل من ذلك ) 
سـنـتعـامل مع مفـهـوم ومصـطلح   ((
ـــكــان )) ?! أمـــا األمــر جــمـــالــيـــات ا
ـوضــوع فــيـرتــكـز الـثــاني في هــذا ا
على مفهومنا لألوليات في كل عملية
إبـداع وخـلق أدبي أو فـني بـأشـكـاله
متـعددة األلـوان واالهتـمامات. وأظن
كان ال يجب ـوضوع ا أن االهتمام 
ـقــام األول في ســلــســلـة أن يــحـتـل ا
كننا أن نعد عشرة األولويات التي 

من أركـانــهـا مـثل      " رؤيــا الـعـالم "
التي تشمل الفكـرة والفلسفة والهدف
مـن الـــعــــمل اإلبــــداعي إضـــافــــة إلى
ـوقف كـاالنـحـيـاز إلى طـبـقـة أو فـئة ا
اجـتمـاعـية وكـذلك الـتحـليـل النـفسي
الذي تنهض عليه أو تستثمره الكثير
من األعـمــال الـبالغــيـة الــكـتــابـيـة أو
قــضـــايــا احلب والــعـــشق اإلنــســاني
خــاصـة إذا كـان غـريـبـاً واسـتـثـنـائـيـاً
ومـلفـتـاً للـنظـر { ومـا أكثـر الـقضـايا
اإلنـسانـيـة ومشـاكل الـنـفس البـشـرية
ـهــارة الـفـنـيـة في ?!! } .. ثم جتـيئ ا
ومنها مجمل عمـلية اخللق اإلبداعي 
ـكـان قــضـيـة اســتـثــمـار مــوضـوعــة ا
كــعـنـصـر فـني من مـجـمـوعـة عـنـاصـر
الـبنـيـة الـفنـيـة لإلنـتـاج اإلبداعي مع
ـــوســيـــقى - كـــفن من مالحـــظـــة إن ا
الــفـنــون الــراقـيــة - تــخـلــو أصالً من
ــكـان من دون أن نــقـلل من عـنــصـر ا
ــكـــان وجــمــالــيــاته إذا مــا أهــمــيــة ا
. إن اســتــخـــدم اســتــخــدامـــاً حــســنــاً
غاالة في تسليط األضواء التطرف وا
كان وكتابة كتب كاملة عنه أو على ا
التخصص به كـفقرة أساسية كما لو
كــــان أول وأهـم عــــنـــــاصــــر اإلبــــداع
غاالة فأعتـقد إن مثل هذا الـتطرف وا
كن عدهـما كشكل من أشـكال التف
فـي الــبــحث عن ســبل جنــاح جــديــدة
حتاول أخذ صفة أو سبق االبتكار أو
ـوقع تـقــلـيـد ألمـر يـحـتل مـا يـسـمى 
ـــوجـــة االهـــتـــمـــام والــــصـــدارة في ا
ودة ) كـما لو ـودرن ( ا اجلـديدة أو ا
ـكان أنـنـا نـرقص مع أي جـوقـة ! إن ا
يـحتل مسـاحات شـاسعة ومـنوعة من
روايـة تـولسـتـوي (( احلـرب والـسالم
مثالً غـيـر إن مـعــظم نـقـاد الـعـالم  ((
ــتــمــكــنـ مـن أدواتـهم ــهــمـ أو ا ا
ــلــحـمي الـنــقــديــة أعـطــوا لــلـطــابع ا
اإلنساني والعـمق الفلسفي والروحي

واألخالقي والــقـضــايـا االجــتــمـاعــيـة
لـحمـية التي طـرحـتهـا تلك الـروايـة ا
الـــعـــظــــيـــمـــة كـــامـل األولـــويـــة عـــلى
ـــكـــان وجــمـــالـــيــاته .. مـــوضـــوعــة ا
وسـتــظل هـذه الــروايـة تُــقـرأ ألجــيـال
متـعـاقـبـة في ح ال تـشـكل الـروايات
ـكـان الـفــرنـسـيــة الـتي احــتل فـيـهــا ا
مـوقـعـا مـهـمـاً وأطـلق عـلـيـهـا الـنـقاد
اسم مـــوجـــة الــــروايـــة اجلـــديـــدة أو
ضادة أو حتى " الالرواية " الرواية ا
كــمــا هــو احلــال في بــعض أعــمـال ((
ناتـالي ساروت )) أو ( ميـشيل بوتور
) أو  >>آالن روب غـــــــــــــــريـه  <<أو
غـيــرهم من بــعض الــكـتــاب الـغــربـ
أهــمــيــة تــذكــر بــالــقــيـاس إلـى روايـة
احلــرب والـسـالم الـتـي ضـربــنــا بــهـا
ــضـامــ اإلنـســانـيـة مــثالً ألهـمــيـة ا
واالجتمـاعية والروحيـة بالقياس إلى
احدى الزوايا أو اجلوانب الفية التي
تــشـكل جــزئــيـة مـن جـزئــيــات اخلـلق
اإلبـــداعي كـــكل مـن غـــيـــر أن نـــكــون
معادين للـموجات اجلديدة في اخللق
اإلبــداعـي أو الــوصــول إلى أســالــيب
فـنيـة مبتـكرة ومـتجددة. إنـنا نـتحدث
هــنـا عن مــوضــوعــة (( جـمــالــيـات ))
ـكـان بالـتـحـديـد وأولويـتـهـا خـاصة ا
في الـنقـد األدبي. وكي نقـرّب الصورة
فـهوم نـأخذ عـلى سبيل  –الرؤية  –ا
ــثــال روايــة {{ مــديــنــة الــله }} ا
للدكتـور حسن حميد الـتي يأخذ فيها
ـتـعـددة ـكـان وصـور جــمـالـيــاته ا ا
يـزة السـيـما وأن مـساحـة وأهـمـيـة 
ــديـنـة الــله هي ( مــديـنـة ـقــصـود  ا
ـقـدسـة والـتي حتـمل عـطر الـقدس ) ا
الــتـأريخ. غـيــر أنـني كــنـاقـد أدبي هل

والسجون ومساكن الفقراء ومقاهيهم
التي يـتـجمع بـهـا أحيـنـاً احلشـاشون

ومتعاطي اخملدرات .. الخ
تناقضات احلياة في بحر (( مينه )) 
في دراســــتــــنـــا عـن مـــيــــنه كــــكل في
روايــاته وقــصــصـه الــقــصــيــرة مــعـاً
سـلـطـنـا الضـوء عـلى الـكـثـيـر من هذه
تناقضات اإليجـابية والسلبية التي ا
تشكل وحدة احليـاة أو وجهي العملة
الـواحدة   –الـتـي هي سـمـة أسـاسـية
من ســمــات أدب (( مـيــنه )) - لــكــنــنـا
ركــزنـا بــالــدرجــة األولى عــلى مــوقـفه
ـرأة; وسـنـسـتـمـر في ـتـنـاقـض من ا ا
تــســلـيط الــضــوء ذاته في كل ســطـور
الكـتـاب السـيّمـا في روايـاته األخـيرة.
غـــيـــر أن الــكـــاتب االيـــراني ( مـــهــدي
عبيدي ) سلط الضوء بالدرجة األولى
عــلى مــوقف   (( مــيــنه )) من الــبــحـر
بوصفه رمـزاً من رموز احلياة والذي
يـحـوي كل تـنـاقـضـاتـهـا وتـضـاداتـها
: الســيّــمــا الــعـــنــصــرين األســاســيــ
ـوت في اآلن. بل وجدت أن احلـياة وا
رأة (( ال (( مينه )) يُشبّه البحر مثل ا
تــعــرف حـرده مـن رضـاه )) ويــعــطي
الـتشبـيه ذاته للمـرأة " اللغـز " متقـلبة
األهـواء. وألن ( مـهدي عـبـيـدي ) جعل
ـكــان هـدفــاً ومـنـهــجـاً لــكـتـابه || من ا
ـكان في ثالثـية حـنا مـينه جـمالـيات ا
|| الـذي يــبــدو أنه رسـالــة جــامـعــيـة;
ساحات من وألن البحر شغل أوسع ا
ـكـان السـيّـما وأنه حـصـر بـحثه هذا ا
فـيـمـا يـسـمى ثالثـيـة الـبـحـر ( حـكـاية
فإننا رفأ الـبعيد )  بحار  –الدقل  –ا
ســنـــثـــبت اخلـــصــائـص / الــســـمــات
والـعنـاصر/ اإليـجابـية والـتوصـيفات

ــعـاكــسـة الــتي يــحــتـويــهـا األخــرى ا
الـبحـر على ضـوء ما اقـتبسـه الباحث
االيراني من هـذه الثالثيـة التي تشمل
الــدّقل         –الـــروايـــة الــتـي أخــذت
الفـصل الـتـاسع من كـتـابـنا  –إضـافة
إلى مـا كـنـا قـد ذكـرنـاه عن الـبـحـر في
فصول سابقة خاصة في روايتيّ {{

الشراع والعاصفة }} والياطر:
× البـحر أب وجدّ رحـيمان  –إنه أخي
 –صــــديق طــــيب  –ســــيــــد وصــــديق
الــوجـود  –مــكــان فــســيح يــأخــذ فـيه
ـنح و اإلنــســان احلــريـة والــنــشـوة 
الـصـفـاء والــرغـبـة في الـتـأمل .. الخ ;
مــقـابـل هـذا تــصف والــدة ( ســعــيـد )
الـبحـر بأنه غـول وتكـرر باسـتمرار إن
الــبــحــر غــدار وعـدو وكــان قــد ســلب
مــنــهــا زوجــهــا وال تــريـده أن يــســلب

ابنها.
× الــبـحـر عـنـد (( مــيـنه )) هـو مـصـدر
رزق وسد الـعوز. مـنه اخلير والـعطاء
والــبـركـة تــقـابــله حـيــاة الـفــقـر الـتي
تالزم الصـيادين والبـحارة والعـامل
ــوانئ أو في الـســفن الـصــغـيـرة في ا

والكبيرة.
ـتع في آن × الـبحـر مـكـان غـامض و
ــا تــكــون واحـد مــغــامـــرة كــبــرى ر
ناجحة أو مهـلكة. فيه طيور وزواحف
وحـيـوانـات أليـفـة وأخـرى مـفـتـرسة (

تناقض معاً ). أي ا
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×احلــديث عن الـبــحـر يـعــني احلـديث
عن احلـن واالنـتظـار يقابـله احلديث
ــدمــرة عن الــكـــوارث والــعـــواصف ا

اخلوف الفراق ...
ـقـابل يـريـد × الــبـحـر مـعـلم لـكـنه بــا
غـامرة واالسـتعداد الـشجاعـة وروح ا
لـلـمــقـارعـة والـصـراع الـذي يـصل حـدّ
ــقـــاومــة أو الــقــاع )) وال ــوت: (( ا ا

خيار بينهما.
نح اإلنـسان الـكثـير × مع أن الـبحـر 
من اخلــــيـــرات واجلــــمـــال: اتــــســـاعه
وزرقــتـه ومــراقــصــة بـــعض مــرتــاديه
ياهه وأمواجه كما لو والعامل فـيه 
أنـهم يـراقـصـون أنـثى سـاحـرة; ومـنه
خرجت أساطير جميلة مثل (( عروس
البحر )) وهديـر البـحر مثل (( أغـنية
تـــتـــريـــة عـــاطـــفـــيــة )) زبـــده ورمـــله

وسواحله جميلة ...
... وعـلـى الـرغم من أن والــد سـعــيـد (
بـطل ثالثــيـة الـبـحـر ) كـان يـقـول (( ال
شيء كاإلنسان ال مخلـوق أقوى منه
وال كائن أعظم مـنه )) غير أن اإلنسان

يــــغـــدو فـي بـــعض حــــاالت غـــضب
وعواصف الـبحر ضـعيفـاً مثل قشة
في مـهب الـريح; وقد صـوّر (( مـينه
ــدمـرة )) بــعض هــذه الـعــواصف ا
خاصـة في {{ الشـراع والعـاصفة
}} وفـي الـــثـالثـــيــــة الـــبــــحـــريـــة

ذكورة. ا
ـطـاف فــإن لـلـبـحـر × وفي نــهـايـة ا
سـلـطة قـسـريـة يتـحـدى بـها الـبـشر
ويـنــتـصـر عــلـيـهم ولــذا فـإنه هـزم
ســعــيــد  –كــمـــا غــيّب أبــاه صــالح
حـزوم  –ولـذلك يــفـتـتـح (( مـيـنه ))
ثالثـيتـه بالـسطـور اآلتيـة: (( وداعاً
أيـهــا الـبـحـر. لــقـد انـتـهى كل شيء
لكتي. ـاء ملعـبي و اآلن. لم يعد ا
لقـد تعب الـبـحار ولم يـتـعب البـحر
)). كــثــيـــرة هي الــصــفــحــات الــتي
تتـغـنى بالـبـحر في روايـات (( حـنا
مـــيـــنه )) خـــاصـــة الـــروايــات ذات
ا كُتب الكثير الطابع البحري ور
من الصـفحـات حول هذه اخلـاصية
أو اجلـزئية الـتي تمـتع بهـا الكاتب
وميـزت الـكثـيـر من أعمـاله األدبـية
بـيـد أني وجـدت في صـفـحة ( 302
مـن روايــة الـــدّقل ) ومـــا بــعـــدهــا
أجـمل صـفـات الـتـغـني بـالـبـحـر; إذ
هارة فـنية فـائقة يصف الـروائي 
وجتـربة وخـبـرة لـغـويـة وشـعـريـة 
حــيــاتــيــة عــمــيــقـة عــمــلـيــة إقالع
الـســفــيــنـة الــتي يــركــبـهــا بــطـله (
ـوذجه الـفـني: سعـيـد ) ألول مرة
وكــــيف ســــارت األمـــور في الــــبـــدء
بــرخـاء ونــشـاط وحــيـويــة ومـسـرّة
حل ما حلـت العاصفة وما أدراك
مـا الـعـاصـفـة الـبـحـريـة ?!  غـيـر أن
هــذه الـصــفــحـات كــانت مــرتـبــطـة
وبــــالــــدرجــــة األولى بــــاإلنــــســــان
ـعيـشـية وقـضايـاه االجـتـماعـيـة وا
والـروحية السـيمـا احلالة الـنفـسية
الـتي كـانت جتـتـاح أعـمـاق سـعـيد
ـكـان الذي ال ولـيـست بجـمـالـيـات ا
ـكن أن يـكـون هـو الـغـايـة لـذاتـهـا
حـتى في الشـعر الـرومنـسي القد
الـذي اسـتـفـاض وأطـنب كـثـيـراً في
وصـف الـــطـــبــــيـــعــــة وجـــمــــالـــهـــا
وعـجـائـبـهـا وغـرائـبـهـا. ولذلـك فإن
ـكان  –التي جـمـاليـة التـعبـير عن ا
هـي وسـيـلـة فـنـيـة ال يـسـتـهـان بـهـا
عـــلى االطالق  –حتـــسـب لـــصـــالح
الكاتب ومهارة أدواته الفنية كجزء
مــكـمل لــعـظــمـة وجــمـالــيـة اإلبـداع

واخللق وليس العكس.      
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