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الرواية العراقية اجلديدة

 املنفى، الهوية، اليوتوبيا 

عبداهلل اإبراهيم�

 مدخل

ميث������ل أدب املنَف������ى ظاهرة ممي������زة راح يتنامى 
حضورها ف������ي آداب األمم التي خضع������ت للتجربة 
االستعمارية، أو مّرت بظروف االستبداد السياسي 
أو الديني. وتشّكل الكتابة السردية لّبها اجلوهري. 
ويطفح أدب املنفى برغبات االشتياق واحلنني والقلق. 
وهو مس������كون بفكرة إعادة كش������ف موقع الفرد في 
وطنه وفي منفاه، على حدٍّ س������واء؛ ألن املنَفى يكّرس 
عج������زا عن االنتماء إلى أي م������ن العاملني املذكورين، 
وتع������ّذر االنتم������اء يقود إلى نوع م������ن الترّفع الفكري 
والرهبنة الروحية والعقلي������ة، وذلك قد يفضي إلى 
العدمية أحيانا، حيث تتالشى أهمية األشياء، فتنهار 
صورة العالم في أعماق املنِفّي. ولكن قد تظهر حالة 
مناقضة، فاملنفي������ون الكبار، عبر التاريخ، هم الذين 

أوقدوا ش������رارة األمل في نفوس شعوبهم، وألهموها 
فكرة احلرية، وقادوها إلى شواطئ األمان. فاملنفيُّ 
ما إن يتخّطى الذاتية املغلقة إال ويصبح كائنا عامليا 
يتطلع إلى تغييرات ش������املة. واملنفيون ينظرون إلى 
غير املنفيني نظرة استياء وسخط؛ فهم ينتمون إلى 
محيطه������م. أما املنِفّي فغريب عل������ى الدوام، يقضي 
معظم حياته في التعويض عن خسارة مربكة بخلق 

عالم جديد يبسط سلطانه عليه)1(. 

 يتص������ف أدب املنفى بأنه مزي������ج من االغتراب 
والنف������ور املرّكب؛ كونه نتاج������اً لوهم االنتماء املزدوج 
إلى هويت������ني، أو أكثر، ثم، في الوقت نفس������ه، عدم 
االنتماء ألي من ذلك، فهو يستند، في رؤيته الكلية، 
إلى فكرة تخريب الهوية الواحدة واملطلقة. وبصفته 
تلك فهو أدب عابر للح������دود، الثقافية واجلغرافية 

� ناقد وأكادميي من العراق.
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والتاريخية، ويخفي في طياته إشكالية خالفية، ألنه 
يتش������ّكل عبر رؤية نافذة، ومنظور حاد يتعالى على 
التسطيح، ويتضمن قسوة عالية من التشريح املباشر 
ألوضاع املنِفّي، ولكلٍّ من اجلماعة التي اقتُلع منها، 
واجلماعة احلاضنة له؛ لكنه أدب ينأى بنفس������ه عن 
الكراهية والتعّصب، ويتخّطى املوضوعات اجلاهزة 
والنمطية، فيعرض ش������خصيات منهمكة في قطيعة 
م������ع اجلماعة التقليدية، وفي الوقت نفس������ه، ينبض 
برؤية ذات ارتدادات متواصلة نحو مناطق مجهولة 
داخل النفس اإلنس������انية، ويقت������رح أحيانا يوتوبيات 

حاملة موازية للعالم الواقعي.

 وتش������كل قضية تخيل األوطان واألمكنة األولى 
واليوتوبي������ات، الب������ؤرة املركزي������ة ألدب املنفى. فثمة 
تزاحم بني األوطان واملنافي في التخيالت السردية 
الت������ي يكتبها املنفي������ون. ولكن َمْن ه������و املنِفّي الذي 
ينتدب نفس������ه لهذه املهمة، أو يُجبر عليها، فيخوض 
غمارها؟ يُعرف املنفيُّ بأنه اإلنس������ان املنش������طر بني 
حال من احلنني الهوس������ي إلى امل������كان األول، وعدم 
القدرة على اتخاذ الق������رار بالعودة إليه. وينتج هذا 
الوضع إحساسا مفرطا بالشقاء ال يدركه إال املنفيون 
الذين فارقوا أوطانهم، ومكثوا طويال مبعدين عنه، 
فاقتُلع������وا من جذورهم األصلي������ة، وأخفقوا في مّد 
جذوره������م في األمكنة البديل������ة، فخّيم عليهم وجوم 
االغت������راب، والش������عور املريع باحل������س التراجيدي 
ملصائرهم الش������خصية؛ إذ َعِطبَ������ْت أعماُقهم جّراء 
ذل������ك التمّزق والتصّدع. وقد دفع احلنني إلى املكان 
األول رغب������ة عارمة الس������تدعاء الذكريات املمزوجة 
هة،  بالتخيالت. فاملنفّي، وقد افتق������د بوصلته املوجِّ
يس������تعيد مكانا، على س������بيل االفتراض، ليجعل منه 
مركزا لذاته، ومحورا لوجوده، فيلوذ بالوهم احلالم 
بحثا عن ت������وازن غائب. فهو يحكم س������يطرته على 
املكان املفقود، عبر س������يل م������ن الذكريات املتدافعة، 
في س������عي للعثور على معنى حلياته، فيتوارى املنفى 

مكانا يعي������ش فيه اآلن، ويحض������ر الوطن زمانا كان 
في������ه من قبل. وف������ي اللغة العربية حتيل مش������تقات 
الفع������ل "نفى" إلى داللة واح������دة مترابطة األطراف، 
ه������ي: اإلبعاد، التنحية، الط������رد، اإلخراج، التغريب، 
الذه������اب، االنتفاء، واالنع������دام. وجميعها تؤكد حال 
االنبت������ات واالنقطاع واالجتثاث، وع������دم املُكنة على 

التواصل، والعجز عنه.

 ليس املنَفى مكانا غريبا فحسب، إمنا هو مكان 
ب  يتعّذر فيه ممارس������ة االنتماء؛ ألن������ه طارئ وُمخرَّ
وُمفتَق������ر إلى العمق احلميم. وهو يضمر قوة طاردة 
في العالقات القائمة فيه بالنس������بة للمنِفّي، ويخيم 
عليه برود األس������ى وضحالة املش������اركة. ولطاملا وقع 
تعارض، بل انفصام، بني املنِفّي واملكان الذي ُرّحل/ 
ارحت������ل إلي������ه، ون������در أن تكلّلْت مح������اوالت املنفيني 
بالنجاح في إعادة تش������كيل ذواتهم حسب مقتضيات 
املنَفى وش������روطه. ومن احل������ق أن يوصف ذلك بأنه 
"ش������قاء أخالقي" دائ������م؛ فاملنِفيُّ هو م������ْن اقتُلع من 
امل������كان الذي ولد فيه، لس������بب م������ا، وأخفق في مّد 
جسور االندماج مع املكان الذي أصبح فيه؛ فحياته 
متوّترة، ومصيره ملتبس، وهو يتآكل باس������تمرار، وال 
يلب������ث أن ينطفئ. فاملنِفّي ينطوي على ذات ممزقة، 
ال س������بيل إلى إعادة تش������كيلها في كينونة منسجمة 
مع نفس������ها أو مع العالم. ومن املتوّقع أن يقّدم أدب 
املنفى متثيال سرديا عميقا لهذه احلاالت املتضاربة 

لطامل���ا وقع تعار����ض، ب���ل انف�صام، بني 

املنِفّي وامل���كان الذي ُرّح���ل/ ارحتل اإليه، 

املنفي���ني  حم���اوالت  تكلّل���ْت  اأن  ون���در 

بالنج���اح يف اإع���ادة ت�ص���كيل ذواته���م 

و�رشوط���ه املنَف���ى  مقت�ص���يات  ح�ص���ب 
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م������ن الرؤى واملصائر والهوي������ات واألقنعة والتجارب 
التي يخوضه������ا املنِفّي، وبخاصة حينم������ا يلجأ إلى 
الكتابة السردية التي تتعّرض الرحتاالته بني األمكنة 
واألزمنة والثقافات واللغات والتقاليد واملجتمعات، 
والبحث ع������ن موقع له بينها، وكش������ف موقفه منها، 
ثم الكيفية التي يعيد فيها بناء مس������ار حياته ضمن 
رؤيته بوصفه منفيا يق������ف على حافة كل احلاالت، 

وال ينخرط فيها. 

 حاول تودوروڤ، في سياق بحثه عن الصلة بني 
"األنا" و"اآلخر"، أن يحدد مالمح ش������خصية املنِفّي 
بالصورة اآلتية: "تشبه هذه الشخصية )املنِفّي( في 
ب.  بع������ض جوانبها املُهاجر، وفي بعضها اآلخر املُغرَّ
، مثل األول، في بلد ليس بلده؛ لكنه مثل  يقيم املنِفيُّ
ب،  الثاني: يتجّنب التمّثل؛ غي������ر أنه، وخالفا للُمغرَّ
ال يبحث ع������ن جتديد جتربته وزيادة ح������ّدة الغربة، 
وخالف������ا للخبير، ال يهتم خصوصا بالش������عب الذي 
يعيش بني أفراده". وبعد هذا التحديد الذي تقّصد 
فيه أن يبنّي أوضاعا متزحزحة للش������خصيات التي 
من خاللها ميكن أن تنبثق ش������خصية املنفّي، مضى 
قائال إن املنِفيَّ هو الش������خص "الذي يفّس������ر حياته 
في الغربة عل������ى أنها جتربة الال-انتماء لوس������طه، 
والتي يحّبها لهذا السبب نفسه. املنِفيُّ يهتم بحياته 
اخلاصة، بل وبشعبه اخلاص، ولكنه أدرك أن اإلقامة 
في اخلارج، هناك حيث ال "ننتمي"، أفضل لتشجيع 
هذا االهتم������ام. إنه غريب، ليس مؤقت������ا بل نهائيا. 
يدفع هذا الش������عور نفس������ه، وإن يكن على نحو أقل 
تطورا، بالبعض إلى اإلقامة في املدن الكبيرة، حيث 
يحول اإلغفال دون أي اندماج كامل في اجلماعة". 
ويضي������ف: "يكمن اخلطر في وض������ع املنِفّي، في أنه 
يتخلّى دفعة واحدة عن العالقات القوية التي تربطه 
به������ؤالء اآلخرين الذي������ن يعيش بينه������م". ويختم كل 
ذلك بقوله: "قد يش������ّكل املنَفى جتربة سعيدة، لكنه 

بالتأكيد ليس اكتشافا لآلخرين")2(. 

 وش������غل إدوارد س������عيد باملوض������وع، فتطّرق إلى 
بواعث النفي، وآث������اره. "النفي ال يقتصر معناه على 
قضاء س������نوات يضرب فيها املرء في الشعاب هائما 
على وجهه، بعيدا عن أسرته وعن الديار التي ألفها؛ 
ب������ل يعني -إلى حدٍّ ما- أن يصبح منبوذا إلى األبد، 
محروما على الدوام من اإلحس������اس بأنه في وطنه، 
فهو يعيش في بيئة غريبة، ال يعّزيه شيء عن فقدان 
املاضي، وال يقل ما يشعر به من مرارة إزاء احلاضر 
واملس������تقبل". ث������م يوّضح: "يش������يع افت������راض غريب 
وعار ع������ن الصحة متاما، بأن املنف������يَّ قد انقطعت 
صلت������ه -كلية- مبوطنه األصلي، فه������و معزول عنه، 
منفصل منب������ت الروابط إلى األبد ب������ه. أال ليَت أن 
هذا االنفصال "اجلراحي" الكامل كان صحيحا! إذاً 
الس������تطعَت عندها على األقل أن جتد الس������لوى في 
التيقن من أن ما خلّفته وراء ظهرك لم يعد يش������غل 
بالك، وأن من احملال عليك أن تس������تعيده قط. ولكن 
الواق������ع يقول بغير ذلك، إذ ال تقتصر الصعوبة التي 
يواجهها املنفيُّ على كونه قد أُرغم على العيش خارج 
وطن������ه، بل إنها تعني -نظرا مل������ا أصبح العالم عليه 
، إلى  اآلن- أن يعي������ش مع كل ما يُذّك������ره بأنه منفيٌّ
جانب اإلحس������اس بأن الوطن ليس بالغ البعد عنه. 
كما أن املسيرة "الطبيعية" أو املعتادة للحياة اليومية 
املعاص������رة تعني أن يظل على صل������ة دائمة، موعودة 
وال تتحّقق أبدا، مبوطنه. وهكذا فإن املنفيَّ يقع في 

املنفيَّ يق���ع يف منطقة و�ص���طى؛ فال هو 

ُيث���ل تواوؤم���ا كاماًل مع امل���كان اجلديد، 

وال ه���و حت���رّر متام���اً م���ن الق���دمي، فهو 

انف�صال واأن�ص���اف  ُم�صاركة،  باأن�ص���اف  حماط 



11

ات
اس
در

منطقة وسطى؛ فال هو مُيثل تواؤما كامال مع املكان 
اجلديد، وال هو حتّرر متاما من القدمي، فهو محاط 
بأنصاف ُمش������اركة، وأنصاف انفصال، ومُيّثل -على 
مستوى معني- ذلك احلنني إلى الوطن وما يرتبط به 
من مشاعر، وعلى مستوى آخر قدرة املنفّي الفائقة 
عل������ى محاكاة م������ن يعيش معهم اآلن، أو إحساس������ه 
الدفني بأنه منبوذ، ومن ثم يصبح واجبه الرئيس������ي 
إح������كام مهارات البقاء والتعاي������ش هنا، مع احلرص 
الدائم على جتنب خطر اإلحساس بأنه حقق درجة 

أكبر مما ينبغي من "الراحة" و"األمان")3(. 

 أفرزت هذه احل������ال املزعزعة للمنفيني مدونة 
ضخمة من الكتابة الشعرية والسردية تعرف ب�"أدب 
املنَفى"، وهي س������جّل متنوع أسهم فيه عدد كبير من 
الكّتاب املنفيني الذين اس������تلهموا جتاربهم، وجعلوا 
منه������ا خلفيات لعوال������م افتراضية أفظ������وا بحنينهم 
إليه������ا، ورغبوا ف������ي أن تكون املكافئ إلحساس������هم 
بالفقدان والغي������اب. وقد عرف������ت الرواية العراقية 
هذه الظاهرة خالل العقدين األخيرين، وما لبثت أن 
أصبحت موضوعا اجتذب إليه الكّتاب الذين وجدوا 
فيها معادال سرديا حلالة املجتمع العراقي، فطرحوا 

مشكالت: الهوية، الهجرة، االستبداد، واالحتالل. 

1. حار�س �لتبغ: هويات �أم �أقنعة!؟

 تصل������ح رواية "ح������ارس التبغ"، ل������� علي بدر، أن 
تكون مثاال نبدأ به احلديث عن كيفية طرح موضوع 
الهويات الس������ردية املتحولة لشخصية املنفي، حيث 
تُخّرب ركائز املطابق������ة مع الذات كما هي، فتتجدد 
الش������خصية في كل زمان ومكان تكون فيهما. يصبح 
الوطن، ف������ي وقت واح������د، مكانا للج������ذب بوصفه 
مس������قطا للرأس، وللطرد بوصف������ه مكانا للحياة. ال 
تتوفر للش������خصية قوة نفسية على هجرته، وال على 
نس������يانه، وال ميكن العيش فيه إال بالتنّكر والتخّفي. 

لم تتمكن الش������خصية الرئيس������ة في الرواية، وهي 
يهودية، من أن تعيش خارج العراق، ال في إس������رائيل 
وال في إيران، وتعّذر عليها العيش في العراق إال بعد 
أن انتحلت اس������ما ودينا ومذهبا ال صلة لها باسمها 
وعقيدته������ا. هذا ضرب جديد م������ن املنفى الداخلي 
ال������ذي يتخّطى الدالل������ة اجلغرافية ملفه������وم املنفى؛ 
فالعالقة املرّكبة بني إحس������اس الشخصية باالنتماء 
للوطن، ونبذ الوطن لها، وضعتها في منطقة متوترة 
ال تس������تطيع فيه������ا أن تكون هي بص������ورة معلنة، وال 
تتمك������ن من أن تكون غيره������ا بإرادتها، فتبتكر فكرة 

األقنعة املتعددة.

 ال تعتمد رواية "حارس التبغ" على عنصر احلكاية 
املتخيل������ة، إمنا تلجأ إلى تقني������ة البحث، والتقّصي، 
وه������ي تقنية حديثة في الس������رد الروائي بدأت حتّل 
بالتدريج محّل املبدأ القدمي القائل بضرورة إنش������اء 
حكاي������ة مغلقة، ولهذا فال يكتفي الراوي مبوضوعه، 
إمنا يردفه بش������روح نظرية وفكرية توضح خلفيات 
كثي������ر من الوقائع واألحداث، وتضع لها تفس������يرات 
مختلفة. ويس������تأثر موضوع الهوية باهتمام الراوي- 
املؤلف، فال يلبث أن يعرض وجهة نظره حيثما وجد 

فرصة لذلك. 

 تنش������ر الصحاف������ة العراقية ف������ي اخلامس من 
ش������باط/ فبراي������ر ع������ام 2006 خبراً قصي������راً حول 
العثور عل������ى جثة ع������ازف الكمان العراق������ي "كمال 
مدحت"، مرمية على ش������اطئ دجلة الشرقي وسط 
بغ������داد. تلك كان������ت حقبة احل������رب الطائفية. التي 
المس العراق ضفافها. نش������ر اخلبر مجردا من أي 
تأويل مقصود؛ لكن سّراً كبيراً ُعرف حينما كشفت 
إحدى الصحف األميركي������ة بالتفصيل خلفية مثيرة 
للخبر، فكمال مدحت كان في احلقيقة: املوس������يقار 
اليهودي "يوسف سامي صالح"، من عائلة "قوجمان" 
املوسوية، وقد هاجر إلى »إسرائيل« في عام 1950 
بعد أن أسقطت عنه اجلنسية العراقية، جّراء النزاع 
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السياسي املتصل بنشوء »إس������رائيل« في فلسطني، 
وهو زوج السيدة "فريدة روبن«، وله ولد منها اسمه 

»مائير«. 

 لم يطق يوس������ف س������امي العيش ف������ي تل أبيب، 
ألن������ه كان متعلق������اً بالع������راق: موطن������ه، فه������رب إلى 
إيران عن طريق موس������كو في ع������ام 1953، وانتحل 
ش������خصية شيعية، وتس������ّمى ب�"حيدر س������ليمان"، ثم 
تزوج في طهران من "طاهرة" ابنة التاجر إسماعيل 
الطباطبائي، وأجنب منها ولدا س������ماه "حس������ني". 

وبهذه التس������مية الت������ي أخفت أصول������ه اليهودية 
ع������اد متنّكرا إلى بغداد مع عائلته، ومكث فيها 

أكثر من عش������رين عاما، حت������ى مّت تهجيره 
 من العراق في عام 1980 عش������ية احلرب 

العراقي������ة – اإليراني������ة، باعتب������اره من 
التابعية اإليرانية. 

 بق������ي "حيدر س������ليمان" في 
طهران الجئاً مدة سنة، فهرب 

إل������ى دمش������ق بجواز س������فر 
مزور باسم "كمال مدحت"، 

عراقية  ش������خصية  وتقّم������ص 
س������نّية في بالد الشام، وتزوج من سيدة 

عراقية ثرية اسمها »نادية العمري«، يعود أصلها 
إل������ى مدينة املوصل، وأجنب منها ابنه "عمر". وبهذه 

الش������خصية الثالثة عاد إلى العراق، وبقي فيه نحو 
عقدين م������ن الزمان، إلى أن قتل في عام 2006 في 
أحداث العنف الطائفي. وخالل تلك الفترة الطويلة 
قّربته السلطة احلاكمة في بغداد، فتمتع باحلماية، 
وغرق في امللذات الش������خصية، وأصب������ح أحد أهم 
املوس������يقيني في العراق، وفي الشرق األوسط. هذا 

هو اإلطار السردي لرواية "حارس التبغ". 

 طلب������ت الصحيف������ة األميركية من ال������راوي أن 
يتقّص������ى حقيقة ه������ذا املوس������يقار املتنّك������ر بأقنعة 
كثي������رة. وأن يكتب عنه تقريرا بألف كلمة ينش������ر 
باس������م محررها "جون بار" ال باسمه. ثم 
كلفته "وكالة التعاون الصحفي" 
بوض������ع كت������اب كامل عنه 
ينش������ر باس������مه، وتكّفل������ت 
بتس������هيل مهمت������ه، وتغطي������ة 
بغداد،  إل������ى  رحلت������ه  تكالي������ف 
طهران، ودمش������ق، حي������ث أمضى 
املوس������يقار معظم حياته متنقال بني 
هذه العواصم، فأول ما شرع بذلك أن 
غ������ادر الراوي عّمان، حي������ث يقيم، وتوجه 
إل������ى "املنطقة اخلضراء" ف������ي بغداد، حيث 
وفرت له س������لطات االحتالل األميركي إمكانية 
البحث في سيرة هذا الرجل الغامض. حصل من 
فري������دة روبن على ملف برس������ائله التي حرص على 
إرس������الها إلى زوجته األولى في إسرائيل أينما كان. 
وشرع الراوي في تعّقب حياة املوسيقار وارحتاالته، 
وحتوالت������ه. ومجمل أح������داث رواية "ح������ارس التبغ" 
تصف كيفية كتابة س������يرة هذا املوس������يقار، وحمله 

ألكثر من اسم، وألكثر من هوية دينية وطائفية.

 طرحت قضية الهوية على خلفيتني متداخلتني: 
األولى خاصة بالراوي، والثانية خاصة بالشخصية. 
وأول م������ا يلف������ت االنتباه درجة التماث������ل بني الراوي 
والش������خصية؛ إذ يطاب������ق عل������ي ب������در ب������ني الراوي 

ثمة احتماالن: اإم���ا اأن يكون قد جرى 

تزيي���ف يف مفهوم الهويات واأ�ص���قطت 

اأن  واإما  ال�صخ�ص���ية،  عل���ى  بتع�ّص���ف 

تكون طرحت فكرة غ���ر قابلة لالإثبات، 

وهي: هوية ال�ص���حية باإزاء هوية القاتل
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واملوس������يقار. الراوي يحمل رؤي������ة املؤلف وخبراته، 
ويقوم ب������دور كات������ب مأج������ور Black Writer يعمل 
لصال������ح الصحافة األميركية إب������ان احتالل العراق. 
وقد جرى ش������رح املقصود ب�»الكات������ب املأجور« بأنه 
»كاتب يذهب إل������ى املناطق اخلط������رة لكتابة تقرير 
صحفي عن موضوعة س������اخنة، لكن التقرير ينشر 
باس������م أحد الصحفيني الكبار ف������ي الصحيفة، أما 
الصحفي احمللّي فال يتقاضى سوى ثمن أتعابه«)4(. 
يقايض الكاتب املأجور حيات������ه وخبرته باملال. هذا 
وج������ه أول من املطابقة. أم������ا الثاني فإنه يطابق بني 
ش������خصيات ذلك املوس������يقار املتعددة وش������خصيات 
دي������وان »دكان التبغ« للش������اعر البرتغال������ي فرناندو 
بيس������وا. هذه املطابقة، بركنيه������ا، مهمة جدا، كونها 
تتدخل في توجيه مسار األحداث إلى نهاية الرواية، 

ومن خاللها يُطرح مفهوم الهوية.

 يأتي التعليق األول بخصوص »الكاتب املأجور« 
واختالفه عن شخصيات بيس������وا. عدنا مرة أخرى 
إلى لعبة األس������ماء املس������تعارة والهويات امللتبس������ة؛ 
فالشخصية التي تغّير أسماءها هي شخصية حارس 
التبغ كما هي في قصيدة بيسوا. أما ال�»بالك رايتر« 
فهو الذي يره������ن وجوده بوجود آخ������ر. إذاً، هنالك 
اختالف نوعي ب������ني ال�» بالك رايتر« وحارس التبغ، 
فحارس التبغ، كما هو في قصيدة بيس������وا، يحتفظ 
)الشخص الواحد( بثالث شخصيات، أو أكثر. بينما 
ال�« ب������الك رايتر« يعير وجوده إلى اس������م آخر، وفي 
الغالب اس������م غربي. ومن هنا -م������ن وجهة نظري- 
يبرز ما يطلق عليه ب�« النصية االس������تعمارية«، وهي 
نوع من أنواع االمتصاص، أو نوع من أنواع الشفط، 
والت������ي تق������وم على محو وج������ود الكائن كلي������ا وتركه 
خاليا«)5(. ويعود الراوي إلى احلكم على ش������خصية 
الكاتب املأجور: »هي الش������خصية املس������حوقة على 
الدوام، وهي الغائبة الوجود كليا وظاهرة في وجود 

آخر ال ميّت لها بصلة«)6(.

 يبحث الكاتب املأجور عن دور في العالم التخيلي 
للنص، ويس������تأثر بنحو ثلث املنت الس������ردي للرواية، 
فيزاح������م الش������خصية التي تؤلف موض������وع الرواية، 
ويظ������ل يبعدها عن احلضور إلى أن يس������تنفد طاقة 
االس������تعراض لديه، قبل أن يبدأ بحثه في سيرتها. 
تسقط الشخصية بني شركي: الرغبة االستعراضية 
التي ال تشبع عند الراوي، وشخصيات كتاب بيسوا 
التي تتوارى خلف أس������ماء متعددة. فينشغل الراوي 
بتجاربه الشخصية، ويستمتع بذلك، عارضا خبراته 
ومعارف������ه وأس������فاره وجتاربه. وحينم������ا يتحتم عليه 
البحث في س������يرة املوسيقار، يش������غل مبدى تناظر 
الشخصيات الثالث، التي ظهر فيها مع شخصيات 

ديوان »دكان التبغ«. 

 عرضت الرواية أدلة على وجود التناظر ثالثي 
األبعاد بني متنها الس������ردي واملنت الش������عري لكتاب 
»دكان التب������غ«. فمن ناحية أولى ظهرت ش������خصية 
اليهودي يوس������ف س������امي، املرتابة واملستنيرة، وهي 
تناظر ش������خصية »ألبرتو كايرو« في ديوان بيس������وا. 
ثم يتالشى حضورها حينما تبرز شخصية الشيعي 
حيدر س������ليمان، وه������ي كثيرة االحتف������اء بالعالمات 
وأشكال التعبير، ومتعلقة باألنظمة الرمزية املوروثة، 
فتكون مناظرة لش������خصية »ريكاردو ريس«. وأخيرا 
تنبثق شخصية السّني كمال مدحت احلسية، املغرقة 
مبتعها ورغباتها، لتناظر الش������خصية الثالثة، وهي 
»ألفارو دو كامبوس«. شخصيات تتحول في هوياتها 
وأدوارها. وبتقّدم الزمن تلتهم الش������خصية الالحقة 

تلك التي سبقتها. ويأتي القتل ليلتهم األخيرة. 

 ُكتب������ْت الرواية بقصدية معلنة، للتعبير عن هذه 
الفك������رة. وجرى تكرار كثير لذل������ك في تضاعيفها. 
فحينما قبل الراوي عرض إحدى الوكاالت األميركية 
البحث في حياة املوسيقار العراقي املقتول وإصدار 
كت������اب عن������ه، عثر في بيت������ه على نس������خة اجنليزية 
لديوان بيس������وا وعليه كثير من احلواشي والتعليقات 
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والشروح، فهاله ما وجد، إذ أدرك فورا أن »في هذا 
الكتاب الكثير من أس������رار حياته، حينها حتولُت إلى 
دراسته وفهمه، ألن فيه إلى حد كبير بعض املفاتيح 

األساسية حلّل أسرار حياته وألغازه«)7(. 

 حّف������ز الدي������وان املذك������ور الراوي على تقس������يم 
سيرة املوس������يقار إلى ثالثة أقسام: حارس القطيع، 
احملروس، وح������ارس التبغ. ثم بدأ يش������رح التماثل: 
»يقّدم بيس������وا في ديون دكان التبغ ثالث شخصيات 
مختلفة، وهم )وهي( عبارة عن ثالث حاالت تقّمص، 
وكل شخصية من هذه الش������خصيات املخترعة هي 
وجه من وجوه بيسوا، مقّدما لكل واحدة منها اسما 
خاصا به������ا، وعمراً محدداً، وحياة مختلفة، وأفكاراً 
وقناعات، ومالمح مختلفة عن الشخصية األخرى. 
وكل مرة يطّور ش������كال للهوية أعمق وأكثر اتس������اعا. 
ولكننا نصل فيما بعد إل������ى التباس حقيقي للهوية؛ 
الش������خصية األولى حلارس القطيع واس������مه ألبرتو 
كاي������رو، والثانية للمحروس ري������كاردو ريس، والثالثة 
للتبغجي وهو ألفاردو دي كامبوس؛ فنجد أنفس������نا 
أمام لعبة ثالثية األطراف، أو رس������م تكعيبي ثالثي 

لوجه واحد«)8(. 

هذا عرض نقدي موفق حلاالت تقمص بيس������وا 
لش������خصياته يقدمه ال������راوي، وهو يبحث تناس������ل 
الش������خصيات. فم������ا عالقة ذل������ك بع������ازف الكمان 
العراق������ي؟ ميضي الراوي كاش������فا املماثلة: »وهكذا 
فعل كمال مدحت، فكانت له ثالث شخصيات، وكل 
شخصية لها اسم وعمر ومالمح وقناعات ومذهب، 
مختلفة عن الشخصيات األخرى. فسامي صالح هو 
املوسيقار اليهودي، الليبرالي واملتنّور... وحني دخل 
طهران اتخذ لنفس������ه شخصية حيدر سليمان، وهو 
موسيقار ولد في عائلة ش������يعية متوسطة... وحني 
دخل من دمش������ق إلى بغداد دخل بشخصيته الثالثة، 
وهي ش������خصية كم������ال مدحت، ولد ف������ي عائلة من 
التجار تقطن في املوصل... وهي من كبار العائالت 

الس������نية، وقد ارتب������ط بعالقة خاصة مع الس������لطة 
السياس������ية في بغداد ف������ي الثمانينيات، وأصبح من 

املقربني من الرئيس صدام حسني« )9(.

 ال يكش������ف هذا التناظر إال أقل مظاهر التماثل 
بني بيسوا: الشاعر البرتغالي، وكمال: عازف الكمان 
العراقي؛ فقد انزلق السرد إلى منطقة ال عالقة لها 
بني االثنني. إذا وافقنا الراوي على أن الشخصيات 
الثالث ف������ي »دكان التبغ« هي فع������ال »ثالث حاالت 
تقم������ص، وكل ش������خصية م������ن هذه الش������خصيات 
املخترعة هي وجه من وجوه بيس������وا«، فذلك يقودنا 
إلى مماثلة بني فرناندو بيسوا وبني علي بدر، وليس 
بني بيس������وا وع������ازف الكمان. ابتكر بيس������وا مواقف 
متعددة ألن������داده، يعرض من خالله������م رؤى متباينة 
للعال������م، الذي »يبنى من جديد في أعماقي، بال مثل 
أعلى، وبال أمل«. وعلى غرار ذلك قام املؤلف بإعادة 
تركيب شخصية املوسيقار مبا يطابق رغبته للتعبير 

عن ثالث هويات سردية.

 واحلال هذه، فقد انفصمت الصلة بني بيس������وا 
واملوسيقار، وحلّت محلها مماثلة بني مؤلفني يريدان 
التعبير عن حاالت تقمص، هما: الشاعر: والروائي 
املختبئ في إهاب الكات������ب املأجور. وذلك رمبا هو 
الذي يعطي للتناظر قيمة في هذا الس������ياق، وليس 
التناظ������ر الزائف الذي تكررت اإلش������ارة إليه كثيرا 
في تضاعيف الرواية بني بيس������وا واملوسيقار؛ ذلك 
أن بيس������وا وبدر يقعان ضمن رتبة س������ردية واحدة، 
ه������ي رتب������ة التأليف، فيم������ا ش������خصياتهما تقع في 
رتبة س������ردية أخرى هي رتب������ة التخييل، ويحظر في 

الدراسات السردية اخللط بني هاتني الرتبتني. 

 عل������ى أن هذا إمنا هو منزلق خاطئ أول؛ ولكن 
اخلطأ األكبر هو عدم االنتباه إلى فارق أشد خطورة، 
فقد ج������رى تضخيم الوجوه املقترحة للش������خصيات 
في ديوان ش������عري، لتبرير نزاع الهويات: اليهودية، 
الش������يعية، والس������نية. وهنا تعرض قضية أخرى ال 
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صلة لها بش������خصيات بيسوا، إذ جرى احلديث عن 
هويات ثابتة مت إدراج املوسيقار في إطارها. حتدث 
بيس������وا عن نزعات تأملية وتعبيرية كانت حتيل على 
أنداده أكث������ر من تقمصاته، فهل الهويات التي أجبر 
املوس������يقار العراق������ي على االنخ������راط فيها لها تلك 

السمات؟ 

 ال بد من اإلفصاح عن أن القول بوجود هويات 
راسخة س������نية وش������يعية أمر يحتاج إلى إثبات غير 
متوفر، ال خارج النص وال في داخله، فذلك من نتاج 
املنازعة على األدوار السياسية، وليس بسبب الرؤية 
إلى الذات والعالم، وهو لم يرتق إلى مستوى الهوية 
املغلق������ة الصلب������ة األركان، فجاء ذك������ر ذلك بأقرب 
م������ا يكون إلى اختزال س������ريع ملفاهي������م رائجة حول 
التعارض الكامل بني تلك الرؤى التي فيها درجة من 
اخلصوصية، غير أنها دون مس������توى الهوية. وعلى 
خلفي������ة هذا اخلطأ الثقافي، الذي كلما تقدمنا معه 
ظهرت لنا جس������امته، يركب الس������رد حكما خطيرا؛ 
فالهوية اليهودي������ة ليبرالية تأملية وتنويرية، والهوية 
الش������يعية تََقَوّية متعلقة بالرموز والطقوس واحلنني 
واملثالية، والهوية السنية دنيوية مغرقة في احلسية 

ومشغولة مبمارسة السلطة. 

 تثير الرواية، إذاً، على مستوى التأويل الثقافي، 
أس������ئلة كثيرة. يظهر أوال اليه������ودي، الكائن املفّكر، 
ولكنه يبقى متعلقا بيهوديته إلى النهاية عبر زوجته 
"فريدة روبن"، التي أصبحت أستاذة في قسم اللغة 
العربي������ة في جامعة القدس، وهي التي تعيد تركيب 
ش������خصيته، من خالل امللف الكبير الذي ترسله إلى 
الوكالة املمّولة إلصدار سيرته، وفيه رسائله ويومياته 
ووثائقه خ������الل املراحل الثالث من حياته، ولها دور 
كبير في إضاءة كافة جوان������ب حياته، فمالحظاتها 
سدت الثغرات الغامضة في حياته، وذلك ما تقوله 
في رس������التها للوكالة الراعية مشروع الكتاب. وعلى 
تلك الوثائق التي جاءت من أس������رته »اإلس������رائيلية« 

اعتمد ال������راوي في تأليف كتابه. ويخلفه الش������يعي 
املمتثل للطقوس، واملؤمن بأش������كال املوروث الرمزي 
حول الهوية الشيعية، فاسمه "حيدر" وابن "حسني"، 
وتاريخه مس������ار من االستعباد والتظلّم والتزام مبدأ 
التقي������ة. ولم تظهر عليه مباه������ج احلياة خالل هذه 
الفت������رة من حياته، وانته������ت بترحيله من بالده، فهو 
ممتث������ل لقدر غام������ض بأنه ضحي������ة. وعلى أنقاض 
هاتني الش������خصيتني يظهر "كمال" السنى، الدنيوي، 
واملنقاد لنوازع احلياة ومتعها، وقد خلّف ابنا س������ّماه 
"عمر". فعزف عن استحضار أي عنصر من مكوناته 
الس������ابقة، إذ ال ميكن ذلك لشخص قرر تبّني مبدأ 
املتع������ة، إال إذا كان ذل������ك على أنقاض ش������خصيات 
مشّردة أو مظلومة؛ وهي الهوية التي تلتهم ما جاورها 
وس������بقها من هويات. هذا هو الغطاء السردي الذي 

مت خلعه على شخصية املوسيقار. 

 افترض������ت الرواي������ة هوي������ات ناجزة ألبس������تها 
لش������خصية لم يقع أي تغيير ف������ي هويتها احلقيقية، 
فق������د ظلت حامل������ة للرؤي������ة ذاته������ا، واأليديولوجيا 
نفس������ها، والنظ������رة إلى احلياة عينه������ا. فلماذا تريد 
أن تبره������ن على هويات مفترضة، بإس������قاطها على 
ش������خصية لم تتعرض فعال لتغيير في هويتها؟ ثمة 
احتم������االن: إما أن يكون قد جرى تزييف في مفهوم 
الهويات وأسقطت بتعّسف على الشخصية، وإما أن 
تك������ون طرحت فكرة غير قابلة لإلثبات، وهي: هوية 
الضحية بإزاء هوي������ة القاتل. ولطاملا قيل إن الهوية 
اليهودية ضحية الهوية اإلسالمية، والهوية الشيعية 
ضحية الهوية الس������نية. وعلى خلفي������ة هذه األفكار 
جرى إس������قاط األقنعة على الشخصية، لتنتهي بأن 

تكون حاملة لهوية قاتلة. 

 كي������ف -إذاً- تنتهي هذه السلس������لة الطويلة من 
القتلة والضحايا؟ ال سبيل إال بقتل الهوية األخيرة، 
أي إباحة مبدأ القتل. ولهذا جاء "حس������ني" و"مائير" 
إل������ى أبيهما في الع������راق بوضع حتكم������ه مصاحلة 
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بني اليهودي والش������يعي ف������ي ارتباطهما بأصل أبوي 
مش������ترك. فيما عاد "عمر" بنقمة م������ن يحمل ثأراً. 
ج������رى إغفال كون "مائير" ضابط������ا رفيع الرتبة في 
املارين������ز، وأنه ج������اء ضمن حملة احت������الل، وأغفل 
س������ياق حضور "حس������ني"، وجرى التركيز على نقمة 
"عمر"، واختزل موقف������ه من كل ما جرى لبالده إلى 
غضبه من انحالل سلطة السنة في العراق، وطمس 
موضوع احتالل بالده. لم تقع إشارة إلى أن العراق 
هو بلد "مائير" أو "حسني"، كونهما ولدي املوسيقار. 
ومبا أن "عمر" عاد ناقما، نقد ظهر وكأنه هو االبن 
احلقيقي. ولم مي������ض النص إلى منطق������ة املفارقة 
السردية الكبرى، لو التقى األبناء الثالثة معا بأبيهم 
وجها لوجه، وماذا س������يكون عليه املوقف بني اإلخوة 
األعداء؟ هل سيكون والؤهم ألبيهم أم لوطنهم؟ وهل 
من املناس������ب ان يكتفوا بأسمائهم املجردة فقط، أم 
أنهم سيتحصنون بهوياتهم، كون أحدهم جاء محتال، 
واآلخر مقاوما، والثالث يكاد يكون بال موقف؟ وهل 
س������يحّل بينهم س������الم األخوة أم احترابها؟ وأين كل 
ذلك من وطنهم ومنافيهم، ومن عقائدهم ومذاهبهم 

وأدوارهم وهوياتهم؟

 وقعت الرواية أسيرة التصورات اجلاهزة لنزاع 
الهويات، التي هي أعق������د بكثير مما جرى عرضه. 

وبه������ذا الغط������اء اخلارج������ي جرى طم������س األزمات 
الكبرى التي شهدها العراق طوال حقبتي االستبداد 
واالحت������الل، وحت������ول األم������ر إلى ن������زاع هويات بني 
اجلماعات الفاعلة فيه. وهذا االس������تبدال له نهاية 
على غاي������ة من اخلط������ورة، فهو يش������يح بوجهه عن 
احلقائق الكبرى، مبا فيها االحتالل، وبها يس������تبدل 
صراعا بني هويات لم يقع تركيزها في بنية النص. 
وحينما تعوز ذلك االس������تبدال البراهني الس������ردية 
الداعمة، يتم تخّطي املكّون اليهودي، وبه يس������تبدل 
املكون الكردي، بطريقة تخّرب فيها فرضية الهويات 
الثالث املذكورة. "كان االنقسام االجتماعي واضحا. 
لق������د وجد كمال مدح������ت اجلميع. وحتى أوس������اط 
الفنانني بدأت تعكس هذا االنقس������ام الثنائي. وكان 
اجلميع يهوون االنقس������ام، ولكنه ميّده بعون ساكن. 
كمال ال������ذي كان يعتقد أن لهذه البالد قصة واحدة 
ورواية واحدة وبالتالي لها هوية واحدة، فجأة وقف 
على ث������الث روايات متعارضة ومتناقضة، كل واحدة 
من اجلهات تكتب تاريخه������ا وتروي وجودها مبعزل 
ع������ن اجله������ة األخرى؛ فج������أة وجد للش������يعة رواية، 
وللس������نة رواية، ولألكراد رواية. وه������ذه الروايات ال 
تتمم بعضها، ولكنها تناقض بعضها وتقف مبواجهة 

بعضها بعضاً أيضا")10(. 

 أخفيت الهوية اليهودية، وهي األصلية املالزمة 
للشخصية؛ إذ ال مكان لها في السجل اجلديد الذي 
فتحه االحتالل. ولم يش������ر للهوي������ة الكردية إال في 
تلك الفقرة. ولو كانت الش������خصية من أصول كردية 
التس������ق األمر؛ ولك������ن املناقلة بني الهوي������ة اليهودية 
والكردي������ة متت ف������ي غياب أي مبدأ س������ردي ناظم 
يعطي شرعية فنية لتلك املناقلة. وتثار هذه القضية 
بأجمعها )أقصد الهويات املتعارضة( ألن الشخصية 
صممت لتمثيل ذلك، كما جرى تأكيد ذلك أكثر من 
مرة. وكل هذا إس������قاط اس������تباقي ل������م يبرهن عليه 
منو الش������خصية في العالم املتخي������ل للرواية، وليس 

وقعت الرواية اأ�ص���رة الت�صورات اجلاهزة 

اأعقد  ه���ي  الت���ي  الهوي���ات،  لن���زاع 

بكثر مما جرى عر�ص���ه. وبهذا الغطاء 

اخلارج���ي جرى طم����ض االأزمات الكربى 

الت���ي �ص���هدها العراق ط���وال حقبتي 

اال�صتبداد واالحتالل، وحتول االأمر اإىل 

نزاع هويات بني اجلماعات الفاعلة فيه
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ثمة مس������تندات سردية حتيل عليه، إمنا جرى وضع 
الشخصية في إطار جاهز لتبرهن عليه، وذلك آخر 
ما يُس������مح به في عملية الس������رد الذي يحرص على 
إنتاج "الهوية"، إذ تشق الشخصية طريقها في خضم 
صعاب وجتارب، ال أن تكون مكتملة س������لفا ثم تُرمى 

في إطار مرّتب ملعنى للهوية. 

 متابع������ة ه������ذا التحليل إل������ى نهايته س������تخرب 
االدعاءات السردية الشارحة حول معنى الهوية في 
كل الرواية. ولكننا نقف على ظاهرتني: األولى حول 
الهوي������ة األخيرة )الس������نية(، الت������ي التهمت الهويتني 
األخريني )اليهودية والشيعية(، حيث قتل املوسيقار 
وهو عليها، فهل هي هوية قاتلة؟ والثانية، وهي األشد 
ظهورا، وتخرب كافة االفتراضات، هي أن شخصية 
املوس������يقار، بكل هوياته التي ذكرت، كانت ثابتة في 
رؤيتها لنفس������ها وعاملها وعالقاته������ا احلقيقية، ولم 
تعرف أي حتول ذي أهمية ينعطف بها إلى مس������توى 
الهوي������ة املتميزة التي تختلف ع������ن هوياتها األخرى؛ 
ولهذا تتبد أساطير الهويات في النص، وحتل محلها 
قضية األقنعة التي ارتداها املوسيقار ليجنب نفسه 

األذى، وليبق في موطنه؛ والقناع غير الهوية.

 تريد الرواية أن جتد لها صلة مبوضوع الهويات 
السردية، فتخلص إلى التوضيح النقدي اآلتي حول 
شخصيات املوس������يقار: "هكذا بّينْت حياته -بشكل 
ال لب������س فيه- زي������ف ما كانوا يطلق������ون عليه الهوية 
اجلوهرية؛ ذلك ألن حياته تبني إمكانية التحول من 
هوية إلى هوية عبر مجموعة من اللعبات السردية، 
فتتح������ول الهوي������ة إل������ى قصة ميك������ن احلي������اة فيها 
وتقمصها. وهنا يطلق هذا الفنان ضحكة س������اخرة 
من ص������راع الهويات القاتلة عبر لعبة من األس������ماء 
املستعارة والشخصيات امللتبسة واألقنعة. وفي غمرة 
احلرب الطائفية في بغ������داد قبل مقتله، زاره أبناؤه 
الثالثة، فكشفوا عن هذا اإلسقاط الهوياتي بصورة 
واضحة. ف�»مائير« يه������ودي من أصل عراقي هاجر 

من إس������رائيل إل������ى أمريكا، والتح������ق باملارينز وجاء 
ضابطا في اجليش األمريكي إلى بغداد، وهو ثمرة 
شخصيته األولى. و»حسني« بعد تهجيره إلى طهران 
ارتبط بهوية ش������يعية، وانتظم في احلركة السياسية 
الش������يعية، وهو ثمرة شخصية األب الثانية. و»عمر« 
كان سنيا يحاول أن يدعم هويته من تراجيديا إزاحة 
الس������نة عن احلكم في العراق بعد العام 2003، وهو 
نتاج ش������خصيته الثالثة. وكل واحد منهم كان يدافع 
عن قص������ة مصنوعة ومفبركة وم������زودة بالكثير من 
العناصر السردية والوهمية، والتي يعيش كل واحد 

منهم فيها بوصفها حقيقة")11(.

 ثم يستيقظ املؤلف القابع وراء الراوي، فيجمل 
أطراف القضية بكامله������ا: "تبني حياة كمال مدحت 
أن الهوية ترتبط على الدوام بواقعة س������ردية، فهي 
حكاي������ة تلفق أو تفبرك أو تس������رد ف������ي حلظة هي 
مطلق������ة االعتباطية، في حلظ������ة تاريخية مموضعة 
يتحول اآلخرون فيها إلى آخرين، وأغراب، وأجناب، 
ومنبوذي������ن أيضا. وهكذا تبني حكاية هذا الفنان أن 
الهوية هي حركة من حركات التموضع وسياس������ته، 
فما إن جتد له������ا موضعا في حركة تاريخية معينة، 
حت������ى تغيره ف������ي حلظة تاريخية أخ������رى، فكل هذه 
املجاميع التخييلية تبدأ بسرد مفبرك ومخترع لتنفي 
االخت������الط وتداخل الهويات، كما أنها تكش������ف عن 
هذه األطر املتوهمة واملصنوعة واملفبركة في حلظة 
 ،Fiction تاريخي������ة معينة، فهي مفتري������ات روائية
وهي س������رد Narration، فكل جماعة وهي تفقد 
جذورها في الزمان فإنها تعمد إلى اس������تعادة أفقها 
املفقود، وال ميكن لها استعادته إال من خالل السرد 

واخليال« )12(. 

 ويضيف شارحاً: »عاش يوسف في غمرة صراع 
الهويات في الش������رق األوس������ط، وش������عر أن حاضره 
يهيمن عليه ش������بح احلرب أو االقتتال األهلي، شعر 
أن الهويات منذرة بنهاية كل ش������يء، شعر باالختناق 
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وقتها، أو باملوت. كانت البالد س������فينة تغرق ش������يئا 
فش������يئا، ومخاوفه ت������زداد أضعاف������ا مضاعفة. كان 
العالم احمليط يتقهق������ر وينهار، الهزائم املتتالية في 
بلد ممزق تفترسه األيديولوجيات الكاسحة، فوضى 
مريعة، غياب كلي للعقل وللقيم، ووجوده الشخصي 
مه������دد كل حلظة. بدال من أن يش������عر يوس������ف أنه 
املركز الثابت لألش������ياء، أخذ يشعر باخلوف، وشعر 
بأن هنالك قوة هائلة قذفته إلى العتمة، أخذ يشعر 
أن الزمن ميضي، وهنالك نوع من التقهقر والتراجع 
إل������ى وراء، ش������عور باالندحار والس������قوط. أصبحت 
األعي������اد كئيبة، واألفراح أخذت تتالش������ى، وهنالك 
شعور باخلوف اخلفي. لم يعد املجتمع الذي يعيش 
فيه يتمتع بحضور ش������امل وجميل، بل أصبح متاهة 
معق������دة ومخيفة. كل ش������يء ضيق، قليل االتس������اع، 
يجتاز س������وراً فيرتطم رأسه بسور آخر، عالم جديد 
ولكنه مخيف يش������م منه رائحة الدم. تس������ارع ولكن 

نحو الهاوية« )13(. 

2. »�حلفيدة �لأمريكية« : �ملنفى 

و�لهوية �ملرتبكة

»احلفي������دة  رواي������ة  وتق������دم   
إنع������ام كجه جي،  ل�  األميركي������ة« 

متثيال سرديا ش������ائقا ملوضوع 
الهوي������ة املرتبك������ة، وأح������وال 

األقليات العرقية والدينية 
الت������ي يهت������ّز انتماؤه������ا 
حينما تعّم الفوضى وسط 

اجلماعات الكبرى احلاضنة لها، 
وكل ذلك على خلفي������ة وضع العراق، الذي 

زعزعته أحداث االس������تبداد ثم االحت������الل، فتنهار 
أس������اطير االنتماء القدمية، وتُس������تحدث أس������اطير 
بديلة، وتتغير األس������ماء، ويق������ع التالعب باملصائر، 

وتُقترح هويات ضيقة جدا، أو هويات كونية واسعة 
جدا. ال مكان المرئ سوّي في هوية مغلقة، وال في 
هوي������ة متوهمة؛ وال ميكن أن يكون بال هوية. يحتاج 
املرء إلى هوية مفتوحة هي مزيج من هويات موروثة 
ومس������تحدثة، هوية قابلة للتح������ول بتحّول األحداث 

واألزمان، تطّور نفسها بنفسها. 

 ه������ذه هي اخللفية الثقافي������ة العامة التي ترتكز 
عليه������ا رواية »احلفي������دة األميركي������ة«، وتنفتح على 
املتغيرات التي شهدها العراق في تاريخه املعاصر. 
وبانتقاء ش������خصيات مّتصلة بذلك التاريخ وحتّوالته 
تط������رح الرواية جملة من ال������رؤى واملواقف. لم يعد 
العراق أرض انس������جام اجتماعي ومتاسك أخالقي، 
إمنا تناهبت������ه األيديولوجيات، واملصالح، والرهانات 
الكب������رى. صار الع������راق بحاجة إلى إع������ادة تعريف 
نفس������ه. ذلك ما تقترحه الرواي������ة بطريقة واضحة، 
وقاس������ية؛ فخل������ف نس������يج األحداث تقب������ع مواقف 
الش������خصيات لتعبر عن رؤى جدي������دة مغايرة لرؤى 

األجيال القدمية. 

 »زينة« فتاة عراقية، آشورية، مسيحية، 
في حوالي الثالثني من عمرها، 
أزي������ح جدها العقي������د الركن 
الساعور«  »يوس������ف  املتقاعد 
عن منصبه في اجليش العراقي 
بُعيد ثورة عام 1958، وهو ينتسب 
إل������ى عائلة عريقة م������ن املوصل. كان 
اجل������ّد مس������كونا بالغيرة عل������ى وطنه. 
أم������ا جّدتها »رحمة فّتوح������ي« فكردية من 
»بيخال« أقصى شمال العراق. ارتبط اجلّدان 
بوطنهم������ا، وماتا فيه. جاءت زين������ة إلى احلياة 
ثم������رة زواج أمها »بتول« الكلداني������ة »التي خالفت 
ملّته������ا وتزوجت آش������وريا«، وأبيها »صباح ش������معون 
بهنام«، املذيع وعاش������ق اللغة العربية، الذي تعّرض 
للتنكي������ل ألنه أفصح عن س������ر لصدي������ق له عن ملله 
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من طول نش������رة األخبار في التلفزيون، فكان جزاؤه 
أن ُقرض لس������انه من اجلانب������ني بكالبتني، وحّطمت 
أس������نانه، وأطفئت أعقاب السجائر على جسده، ال 

ينبغي إبداء أي تذّمر في حقبة االستبداد.

 ه������رب األب من بغ������داد، مع زوجت������ه اجلامعية 
وطفليه: »زينة« و»يزن«، إلى شمال العراق، فتزّودوا 
بجوازات س������فر مزّورة، ثم وصلوا األردن، وانتظموا 
في طوابير الباحثني عن اللجوء اإلنساني، ومتّكنوا 
من الوصول إلى أميركا، وبصعوبة بالغة عثروا على 
ش������قة خش������بية عتيقة في حي س������كّني بائس قرب 
ديترويت، وانتظروا أعواما للحصول على اجلنسية، 
وترديد َقَسم الوالء ألميركا، وبذلك أصبحوا مواطنني 
أميركيني بالوثائق. ولكن بوصول األس������رة إلى أرض 
األحالم، راح يتفكك متاسكها املوروث: نُسي اجلّدان 
في بغداد، وانفص������ل الزوجان، واجتاحت األمراض 
جسد الزوجة، التي أدمنت التدخني الرخيص. االبن 
»يزن« أدمن املخدرات، ثم أضاعت »زينة« أي ملمح 
لألمل، فانخرطت مع جماعات من الشباب احملبط 
تدور على املالهي واملطاعم بال هدف، وعثرت على 

عشيق أمريكي سكير، كان يناديها »زانيا«. 

 ل������م تصبح أميركا مالذا تعيد به األس������رة جمع 
شملها، كما توقعت، إمنا عملت على متزيق النسيج 
العائل������ي املوروث، فقد أطلقت ف������ي أعماق أفرداها 
نوازع العبث واألنانية. كانت األسرة مهددة بحياتها 
ف������ي العراق، لكنها حافظت على متاس������كها، وما إن 
عثرت على مالذ أمني حتى فقدت روابطها احلميمة، 
ولم يعد من املمكن القول بأنها أس������رة واحدة. عّزز 
االستبداد متاسكها، وفككت احلرية روابطها. كانت 
مه������ددة بحياتها، وصارت مهددة بقيمها وعالقاتها. 
إنها حكاية انتس������اب إلى أقلية عرقية في بلد متنّوع 
األعراق، ونزوح رمزي إلى مكان آمن بس������بب القهر 
الوطني، وضياع في هوية كونية. لم يكشف النص أي 
إحساس حقيقي باالنتماء ألميركا عند الشخصيات. 

كانت مالذا فحسب، ومانحة لوثائق حماية. 

 حجب������ت فوضى احلياة ع������ن »زين������ة« التفكير 
ببلدها األصلي، وما عاد يعني ش������يئا بالنس������بة لها. 
ل������م يعد العراق س������وى ذكرى متراجع������ة إلى الوراء. 
وبوق������وع أح������داث 2001/9/11 اصطنع������ت »زينة« 
لنفسها سببا، وتعمدت ابتكار هوية في ملح البصر. 
فك������رت في كيفية رّد اجلمي������ل ألميركا التي منحتها 
اجلنس������ية. وببداية احلملة العس������كرية اس������تجابت 
لع������روض الترجمة التي تقدمت به������ا وزارة الدفاع، 
والتحقت مترجمة باجليش األميركي. عادت »زينة« 
إلى العراق بهذه الصفة، لتقوم بعمل جليل: تخليص 
بالد الرافدين من طاغية. ش������رعت تستعّد في ظل 
حملة تقول بتحرير البالد من االستبداد، واختلقت 
هدف������ا يوافق ذلك: »إنني ذاهبة ف������ي مهمة وطنية؛ 
جندية أتقدم ملس������اعدة حكومتي وش������عبي وجيشي، 
جيش������نا األميركي الذي سيعمل على إسقاط صدام 
وحترير ش������عب ذاق امل������ر« )14(. ع������ّزز الهدف مببلغ 
186000 دوالر، هو أجرها السنوي، وكان كما تقول، 
هو »ثمن لغتي النادرة، بل ثمن دمي«. دمجت »زينة« 
بطريق������ة براجماتية بارعة بني ش������عور وطني زائف 

مه���ددة بحياتها يف  االأ����رشة  كان���ت 

العراق، لكنها حافظت على متا�صكها، وما 

اإن ع���رت على مالذ اأمني حتى فقدت 

روابطها احلميمة، ومل يعد من املمكن 

القول باأنها اأ�رشة واحدة. عزّز اال�صتبداد 

روابطها احلري���ة  وفكك���ت  متا�ص���كها، 
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اس������تثير فجأة، وأجر مالي مجز، وتغيير في مسار 
حياة عابثة. 

 ل������م يكن ه������ذا الغطاء الس������ميك م������ن البالدة 
األخالقية قادرا على طمس املش������اعر املتوارية في 
منطق������ة نائية م������ن أعماقها، فل������م تتخلّص بصورة 
قطعي������ة من ذاكرة كانت جتّره������ا أحيانا إلى الوراء، 
وحُتدث في اضطراباً، فمع بدء الغزو نش������أت لديها 
مش������اعر متضاربة. »رغم حماستي للحرب أكتشف 
أنن������ي أتألم أملاً من نوع غري������ب يصعب تعريفه. هل 
أنا منافقة، أميركية بوجهني؟ أم عراقية في س������بات 
مؤّج������ل مثل اجلواس������يس النائم������ني املزروعني في 
أرض العدو من س������نوات؟ ملاذا أشعر باإلشفاق على 
الضحايا وكأنني تأثرت باألم تيريزا، ش������ريكتي في 
اسم القديسة ش������فيعتي؟ كنت أنكمش وأنا أشاهد 
بغ������داد تقصف وترتف������ع فيها أعم������دة الدخان بعد 
الغ������ارات األميركية؛ كأنني أرى نفس������ي وأنا أحرق 
شعري بوالعة س������جائر أمي، أو أخز جلدي مبقّص 
أظافري، أو أصفع خّدي األيسر بكفي اليمنى« )15(. 
دخل مؤثر جدي������د، فاهتّز الت������وازن القدمي، دفعت 
احلرب »زينة« إلى موقف غير محسوب؛ وقع صراع 
بني املشاعر واملصالح، وبني املاضي واحلاضر. هذا 

مقّوم من مقّومات الهوية املركبة.

 حينما أُعلنت احلرب اكتشفت »زينة« أنها ميكن 
أن تكون مفيدة ومس������تفيدة، فهي جتيد االجنليزية 
والعربية. تريد أن تخدم وطنها اجلديد بغزو الوطن 
الق������دمي. ولم يغ������ب عامل املال. رحلتها للمش������اركة 

في احتالل مس������قط رأسها رسمت لها معنى الهوية 
وفقدانها. كانت س������عيدة في مالذها اجلديد، ألنها 
ال تعرف معنى االنتماء، فالالمباالة تغّذي صاحبها 
بالفرح ألنه ليس مش������دودا إل������ى هدف، وغير مثقل 
مبعن������ى، وخارج مدار الذكري������ات. يعوم كفقاعة في 
وس������ط غامض، وبإعادة تعريف هويتها كأميركية-

عراقية بدأ الش������قاء. جاء تعريف الهوية على خلفية 
قضية الغزو واالحتالل. وإذا كان جيل األجداد قبل 
ظلما وس������كت عليه، وجيل اآلب������اء هرب منه، فجيل 

األحفاد عاد لينتقم. 

 ع������ادت »زينة« غازية حتمل املش������روع األميركي 
إلع������ادة تعريف الع������راق، وحتريره م������ن طاغية. لم 
يك������ن ذلك واضحا عندها، فهي ال تعرف عن جّدها 
وجّدتها إال نبذا من ذكريات الصبا. لكنها تعرف عن 
أمه������ا وأبيها الكثير. بيد أنها لم تكن تعرف نفس������ها 
كم������ا ينبغي. وطوال حياته������ا األميركية كانت تبتذل 
أية معرفة، وتس������خر منها. وبوصولها العراق بدأت 
تعيد بناء جتربتها الش������خصية. ح������رص األب على 
تعليم األبناء اللغة اآلشورية حفاظا على خصوصية 
الهوية التاريخية، فيم������ا ظلّت األم تتحدث بالعامية 
العراقية. أما االجنليزية فكانت لغة احلياة اليومية 
خارج البيت بالنس������بة ل�»زينة«. يريد األب احلفاظ 
على اللغة القومية، واألم على اللغة الوطنية، والبنت 
عل������ى اللغ������ة الكونية. لك������ن األميركيني ف������ي وزارة 
الدفاع كان������وا ينتقون من يعرف العربية لتأس������يس 
التواصل بينهم وبني العراقيني، في املعتقالت، وفي 
أثناء االس������تجوابات والتحقيقات، وخالل العمليات 
العس������كرية. ولم ترد أية إشارة إلى أن »زينة« قامت 
بالترجم������ة لغ������رض يتصل بغير ذل������ك. إنه تضارب 
عميق يأخذ داللته من السجال الناشب بني الهويات 

املتنازعة.

 متثل »زينة« أيقونة احليرة في احلالة العراقية 
الواقعة بني االستبداد واالحتالل. لقد تركت جدتها 

مل يك�ص���ف الن�ض اأي اإح�صا�ض حقيقي 

باالنتماء الأمركا عند ال�صخ�صيات. كانت 

مالذا فح�ص���ب، ومانح���ة لوثائق حماية
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وجّدها في بغداد، ورافقت والديها إلى أميركا. أصّر 
اجلّدان »يوس������ف« و»رحمة« على أن يبقيا عراقيني، 
وفصال بصورة قاطعة بني االس������تبداد والوطن. أما 
األب������وان »صباح« و»بتول« فت������ركا البالد هاربني من 
أخطار حقيقية، وأصبحا أميركيني، لكنهما س������قطا 
في منطقة احلنني إلى مسقط الرأس. خّرب املنفى 
عالقاتهما الزوجية، فترك األب البيت، وعانت األم 
صعاب احلياة. أما احلفيدان »زينة« و»يزن«، فعاشا 
عاملا ال صل������ة له بالذاكرة. أدم������ن »يزن« املخدرات 
وهو ف������ي مقتبل عم������ره، وأصبح اس������مه »جازين«. 
وانخرطت »زينة«، وق������د أصبحت »زانيا«، في عبث 
الش������باب وع������دم االنتماء، لم حتت������ف بالتاريخ، كان 

العراق بالنسبة لها »حاوية لعظام األجداد«)16(.

 أب������ت اجلّدة مغ������ادرة بالده������ا، فمكثت وحيدة 
ف������ي بيتها الكبير في بغداد، تس������تعيد صورة زوجها 
العقيد، وتتمّس������ح بأزيائه العس������كرية بع������د وفاته، 
وتصلّ������ي أن يحمي القديس������ون بالده������ا. تقوم على 
خدمتها عجوز ش������يعية تدعى »طاووس«، عاصرت 
نصف قرن من حياة األس������رة املسيحية. وقبل قرابة 
ثالثني عاما، حينما تعّرض������ت »بتول« حلالة حّمى، 
قامت »طاووس« بإرضاع »زينة«. أجنبت »طاووس« 
ستة أبناء، أصبحوا جميعا إخوة ل� »زينة« بالرضاعة. 
أكبرهم »مهيمن« عاشق للموسيقى، الذي سيق إلى 
احلرب م������ع إيران، وأخذ أس������يراً، وخالل األس������ر 
غّذي باأليديولوجية الدينية املتش������ّددة، وتشّبع بها، 
وحينما أطلق س������راحه وعاد، فأول ما قام به إحراق 

املوسيقية  األش������رطة  صندوق 
الت������ي احتفظ������ت به ل������ه أمه؛ 
»ذهب ش������يوعيا بالوراثة، وعاد 
فقيها يجادل ف������ي أمور اجلنة 
وباحت������الل   ،)17( واجلحي������م« 
العراق التحق ب�»جيش املهدي«. 
األخ������ت »زين������ة« مترجمة لدى 

اجلي������ش األمريك������ي احملتل، وأخوه������ا »مهيمن« في 
جيش امله������دي املق������اوم. ثمة انتس������اب وثمة عداء، 

اتصال وانفصال. 

 أول تغيير حلق بهوي������ة العراقيني اجلديدة في 
أميركا يتصل بالتسمية؛ تصبح »زينة« هناك »زانيا« 
ويتح������ول »يزن« إل������ى »جازين«. حج������زت الفتاة في 
تسمية أميركية، فيما كانت أيام طفولتها في بغداد 
ترتع وسط تس������ميات محببة كثيرة: »زينة«، »زين«، 
»زوينة«، »زيونة«، »زّي������ون«، »ُزنُزن«.. . وعلى خلفية 
هذه التح������والت الصرفي������ة في االس������م وقع حتول 
جذري في الهوية؛ تنشطر األسرة إلى جيل األجداد 
املتمّس������ك بالهوية العراقية، وجيل اآلباء الذي هرب 
منها لكنه يحّن إليها بالش������عر والغن������اء والذكريات، 
وجي������ل األبناء ال������ذي قط������ع الصلة ع������ن كل ذلك، 
فانخرط في العبث، ولم يجد أمامه سوى اإلحباط، 

وقد رمي على هامش احلياة األميركية. 

 جاءت احلرب فخلطت األجيال بعضها ببعض، 
وأعادت تعريف هويته������ا. فانبثق جدل حول الوطن 
واملنف������ى، وحول االس������تقرار والهجرة. ت������رى »زينة« 
أن »الهجرة هي اس������تقرار هذا العصر، واالنتماء ال 
يكون مبالزمة مس������قط الرأس«. أما »مهيمن«، األخ 
بالرضاعة، فيرى أن »الهجرة مثل األس������ر؛ كالهما 
يت������ركك معلقا ب������ني زمنني، فال البق������اء يريحك وال 
الع������ودة تواتيك« )18(. كل يداف������ع عن جتربة يعرفها، 
فتتوارى عنه جتارب اآلخرين. لم يتأس������س أي نوع 
م������ن االتص������ال العميق بني 
لعزوفه������ا  الش������خصيات، 
إلى  التع������ّرف  ع������ن  الكامل 
نب������ذت  س������واها.  جت������ارب 
»زين������ة« / »زانيا« في بغداد 
من طرف جّدتها، ولم يتقّبل 
»مهيمن« وجودها في عامله، 
في  مجندة  أيامها  فأمضت 

العراقيني  بهوية  حل��ق  تغير  اأول 

بالت�صمية؛  يت�صل  اأمركا  يف  اجلديدة 

»زان��ي��ا«  ه��ن��اك  »زي���ن���ة«  ت�صبح 

وي��ت��ح��ول »ي������زن«اإىل »ج��ازي��ن«
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املنطقة اخلضراء. حاولت كس������ر احللق������ة املغلقة، 
لكنها فش������لت. كانت تتصرف بطريقة مستعارة من 
هويته������ا اجلديدة. ولكن هذا التماي������ز الواضح بني 
»زين������ة« و»مهيمن«، في ال������رؤى واملواقف، لن يحول 
دون ش������عور غامض بالرغبة واخلوف يغزو »زينة«، 

ويشدها إلى مرغوبها وأخيها.

 متيزت »زينة« بسلوك ش������رس وروح قيادية، ال 
تعير باالً لألنوثة والنعومة. وبانخراطها في اجليش 
األميركي، وارتداء املالبس العس������كرية، تالش������ى ما 
تبقى من أنوث������ة فيها، فتحولت إل������ى كائن عدواني 
ومباش������ر ال يعرف املجاملة. وم������ا إن التقت أخاها 
بالرضاعة حتى تكس������رت كل تل������ك العناصر دفعة 
واحدة، إذ انبثق في عاملها »الرجل املستحيل« الذي 

هو »أول رجل في حياتي يشعرني 
باخلجل. كل اآلخري������ن كنت ندا 
ويش������تمون  فأنّكت،  ينّكتون  لهم. 
فأش������تم، ويبتذلون فأبتذل. وهو 
الوحيد الذي ميتلك الهيبة. هذا 
العصبي النحي������ل امللتحي، الذي 
ينضوي حتت لواء حركة طائفية 
ومارس  أحوالي،  قل������ب  متخلّفة، 
علّي سطوة املعشوق. تكفي نظرة 
منه لكي أبتلع صوتي وقاموس������ي 

املتفلّت« )19(. 

 عرضت »زينة« على »مهمني« 
أن تقي������م مع������ه عالقة جنس������ية 
التي  الرضاع������ة  تخ������وم  تتخطى 

جمعتهما قبل ثالثني سنة صدفة، فلجأت إلى إغوائه 
وهما وحيدين في »عّمان«. بل إنها جتّرأت وعرضت 
عليه الزواج: »أمتن������ى لو يتزوجني رجل هنا، وأبقى 
في بغداد قطة أنيسة حتت قدميه«. فقابلها بعزوف 
بارد، مراعيا احلرمات، فعاشت خياالت األنثى التي 
تتعرض لكبح في رغباتها؛ »كأن خياالتي املستحيلة 

هي كل م������ا أقدر عليه. لكن هذا يكفي منه. قش������ة 
احلي������اة هي كل ما يلزم اجلندية املهددة بنذر املوت« 
)20(. كانا ينتميان إلى عاملني مختلفني، فمن الصعب 

أن تك������ون األميركية املس������يحية املجن������دة في جيش 
االحتالل قد س������قطت أس������يرة في حب رجل شيعي 
متطرف في »جيش امله������دي«، فهي غير قادرة على 
املنح احلقيقي، وهو يرفض بإصرار بذال أخويا يعّده 
س������فاحا، فقد ناصب أميركا بأجمعها العداء، إمنا 
ه������و خوف القوي من الضعيف. وفيما كانت القوات 
األميركية تنّكل بجي������ش املهدي في األحياء املعدمة 
شرق بغداد، كانت إحدى مجنداته تتوّدد، في عّمان، 
ألحد أفراده. يتصاغر اجلالد أمام الضحية، فتنهار 

رمزية االحتالل بكاملها. 

 وقعت »زينة« أس������يرة 
تخيالت بأن أخاها سوف 
الع������داوة  ك������ون  يقتله������ا، 
بينهما أش������د م������ن رابطة 
األخوة، فجاء توددها له، 
ومحاولتها ابتذال جسدها 
له، احتماء به؛ إنه نوع من 
»أفّكر  النفس������ي.  اخلداع 
أن قاتلي قد يكون مهيمن 
أو أح������د رفاق������ه. فك������رة 
جامح������ة تضعن������ي عل������ى 
ش������فير الهاويات الكبرى. 
مجاهد  نحوي  س������يتقّدم 
ملّثم من أولئك الذين أرى 
صورهم على املواقع األصولية، وحاملا يحاذيني يغرز 
س������كينا في خاصرتي. وسأتش������ّبث به، وأنا أتهاوى 
على األرض وأكش������ف لثامه، ثم أبتس������م مستريحة 
للم������وت الذي زارني على يده. وس������يرفع هو خوذتي 
ويطلق صرخة خرس������اء حني يرى وجهي. س������يدرك 
أنه أسال بس������ّكينه دم أخته. حلم أراه وأنا مفتوحة 

ُي�صي القاتل خائفا من القتيل. وتتناثر 

ال�صخ�ص���يات يف الع���امل االفرتا�ص���ي 

لل����رشد، ف���ال تع���رف معن���ى لل���وّد 

بامل�ص���احلة،  تفّكر  الرحم، ومل  و�ص���لة 

فت�ص���تقطبها مواقف متطرفة، وتتغذى 

باأيديولوجي���ات رهابي���ة. ول���و اأتيحت 

له���ا الفر�ص���ة لن���ّكل بع�ص���ها ببع�ض
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العينيني فينشف ريقي وتتيّبس كّفاي« )21(. 

 ليس ه������ذا حباً، إمنا هو خوف مبهم. مُيس������ي 
القاتل خائفا من القتيل. وتتناثر الش������خصيات في 
العالم االفتراضي للس������رد، فال تع������رف معنى للوّد 
وصلة الرح������م، ولم تفّكر باملصاحلة، فتس������تقطبها 
مواقف متطرفة، وتتغذى بأيديولوجيات رهابية. ولو 
أتيحت لها الفرصة لنّكل بعضها ببعض. مس������اراتها 
متوازية، ولم تلتق في أية نقطة جامعة لتعيد ترتيب 
عالقاته������ا، ولم تتفق على ش������يء. ينتهي النص كما 
بدأ، موزع������ا بني محتلٍّ ومقاوم. حتى األحاس������يس 
اإلنس������انية الدفين������ة ُكبتْت في األعم������اق، وُطمرت، 

وفسدت، ولم حتفر مجرى للتواصل واأللفة. 

 تع������ود »زينة« إل������ى بالدها ضم������ن حملة غزو، 
ويكون أخوها مقاوما. حت������اول هي إخفاء عالقتها 
باالحت������الل، فيما يصّرح هو مبقاومته. تس������تدرجه 
لالستمتاع اجلنس������ي، لكنه يحترم القواعد الرمزية 
لألخوة. تعرض نفسها بشهوة عليه، فتقابل بصدوده. 
ميتثل »مهيمن« لقيم دينية وانتسابية ثابتة، فقد تعلّق 
بإميان ديني، وقاوم غزوا أجنبيا لبالده، فيما حاولت 
»زينة« -بعودة معاكسة- أن تسهم في احتالل بلدها 
األصل������ي، وتخّطي مفه������وم األخوة، امتث������اال لرغبة 
جسدية صارت جتتاحها شغفا بأخيها وخوفا منه. 
ال تبح������ث »زينة« عن تفس������يرات ألفعالها، فيما ظل 
»مهيمن« أمينا لشروط وجوده الوطني والشخصي. 
وترتب على ذلك أن بقيت »زينة« إلى النهاية تخادع، 
وتخفي صلتها باالحتالل، فيما كان يجهر اآلخرون 
مبواقفه������م. احللق������ة الواصلة ب������ني الطرفني كانت 

»رحمة« و»طاووس«.

 التق������ت اجل������ّدة »رحم������ة« ب������� »ط������اووس« على 
خلفية إنسانية جتاوزت حبس������ة االنتماءات الدينية 
والعرقية والطائفية. أما األحف������اد فتقاتلوا بأوهام 
الهوية اجلديدة. حل السالم بني األجداد، وحكمت 
احلرب عالم األحفاد. لم تلمس أية حساس������ية على 

اإلطالق في عالقة املس������يحية اآلش������ورية )رحمة( 
باملس������لمة الش������يعية العربية )طاووس(، فقد تآلفتا 
مدة نصف قرن، وأثمر ذلك أخّوة. جيل األحفاد هو 
الذي افتعل الصراع على الهوية. حينما انتهى عقد 
»زين������ة« كمترجمة في اجليش، وع������ادت إلى أميركا 
»انش������طرت نصفني، ما قبل بغداد وما بعد بغداد«. 
إنها ليست قادرة على استرجاع حياتها السابقة وال 
التآلف م������ع حياتها احلالي������ة. وبوصولها ديترويت، 
اغتسلت، فلم يتس������اقط عنها »غبار الشجن« الذي 
ج������اءت به من العراق، »ظل عالق������ا بي مثل قريني. 

سيبقى معي يكمل تربيتي« )22(. 

 وتتدخل األحالم في صوغ الداللة األخيرة للراوية، 
وه������ي ترصد كثيرا من األحداث قبل وقوعها. نُقلت 
»زينة« من أميركا إلى قاعدة عسكرية في أملانيا، ثم 
بطائرة شحن عسكرية إلى بغداد لاللتحاق باجليش 
مترجم������ة. خالل الرحلة الطويلة ش������عرت بالقرف، 
لكن بدخولها األجواء العراقية تغير مزاجها؛ »خّيل 
لي أنني أش������ّم عبق زهر القداح على أشجار النارجن 
في احلدائق، والرائحة الش������هية للدخان املتصاعد 
من السمك املسقوف. حالة لم تدم أكثر من دقيقة، 
أطفئت بعدها األنوار الكاشفة، ألننا بدأنا نحلّق في 
س������ماء بغداد« )23(. هبطت الطائرة في مطار بغداد، 
فاكتشف اجلميع أنهم دفعوا إلى تهلكة مؤكدة. كانت 
الفوضى تعّم املكان، وثمة عاصفة رملية حمراء غير 

مسبوقة، فهي احلرب بعينها. 

 تعذر على »زينة« فتح عينيها لترى بالدا غادرتها 
منذ خمسة عشر عاما، وجاءت اآلن لتخدم في جيش 
احتلّها. تعثرت، وش������عرت بالضياع، فكأنها عمياء. 
زحفت بصعوبة إلى قاعة مهش������مة الزجاج، وهنالك 
»حملت في كل زوايا الصالة الكبيرة جنودا أميركيني 
يحتضن������ون خوذاتهم ويغّطون في نوم، مس������تغرقني 
في أحالم ال عل������م لي بها. ولم يكن منظرهم منظر 
من ينام نومة متقطعة تقلقها الهواجس والكوابيس، 
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ب������دوا لي، أنا التي ي������كاد ظهرها ينقصف من األلم، 
أنهم يرقدون في أحضان حبيباتهم بعد مضاجعات 
عنيف������ة امتصت قواهم، يغفون غير مبالني بالزلزال 
ال������ذي هّز املدين������ة، وال مبا ينتظره������م فيها عندما 
سيفتحون أعينهم في الغد. والغد كلمة غامضة في 

قواميس احلروب«)24(.

 ب������ان التذمر على خلفية إجهاد كبير، وجو رملي 
عاصف، وحيرة. كل من يتهيأ خلوض جتربة جديدة 
مث������ل هذه ال بد أن يظل في حالة من الترقب. ولكن 
م������اذا فعل������ت »زينة« الت������ي كانت عراقي������ة من قبل، 
وأصبح������ت اآلن أميركية غازية؟ دفعت حقيبتها إلى 
اجلدار، واس������تلقت، ثم نامت حتى الصباح، فحلمت 
حلم������اً عجيباً، وهي بعُد لم ت������ر من بغداد إال املطار 
املخّرب. »رأيتني أطرق باب جّدي يوسف في شارع 
الربيع وأنا مرتدية فس������تان عرس، بنفسجي اللون. 
لم يكن البنفسجي من ألواني املفضلة، لكن األحالم 
ال تترك لنا رفاهية االختيار. وقد فتح جّدي الباب، 
ولم أخف من������ه رغم علمي، وأنا في احللم، بأنه قد 

مات. وسألته:

- متى جئت من السفر؟

رّد:

- قمت من يومني. أردت أن أحضر عرس������ك يا 
سناء.

 لم أصحح له اس������مي، ولم أقل له إنني زينة، أو 
زوينة كما اعتاد أن يناديني، لكن جّدتي رحمة أطلّت 

من وراء كتفه وقالت: 

- هذي ُزنُزن، ألم تعرفه������ا؟ امل�گرودة تزوجت 
وأنت غائب وهاه������ي تعود إلينا بعد أن ترّملت... يا 

عيني عليها!

 اجتزت باب احلديق������ة وتقّدمت من جّدي لكي 
أقع على يده وأقبلها. لكنه سحبها فانسحب جسده 

بالكام������ل من املش������هد. وفي اللحظة نفس������ها حتول 
فس������تان عرس������ي إلى األس������ود، وبقيت جامدة في 
مواجه������ة جدتي، نتبادل نظرات األس������ى في احللم« 

.)25(

يكتن������ز ه������ذا احللم س������ائر اإلش������ارات الداللية 
املتناثرة ف������ي الرواية حول عالقة »زين������ة« بجّديها، 
وبالع������راق القابع ف������ي خلفية الذاك������رة متواريا. وال 
يحضر ش������يء له صل������ة بأميركا:مالذه������ا اجلديد. 
ظهرت »زينة« احلاملة بفس������تان بنفس������جي، ولم يكن 
هذا لونه������ا املفضل. فقابلها جده������ا، وكانت تعرف 
أنه توفي، تس������أل هي عن العودة، ويتحدث هو عن 
القيامة. يناديها ب�« س������ناء« فيم������ا كانت هي »زينة«، 
يتحدث هو عن الزواج وتتحدث اجلّدة عن الترّمل. 
وب������إزاء هذه التعارض������ات تتقدم لتقبي������ل يده كأنها 
تعت������ذر عن كونه������ا جاءت غازية، فيأبى، ويتالش������ى 
وج������وده. يتحول ثوب الزفاف البنفس������جي إلى رداء 
احلزن األس������ود، وتتبادل احلفي������دة واجلدة نظرات 
األس������ى. يرصد احللم س������ائر األحداث التي تخص 
عالقة »زينة« مبوطنها القدمي، فقد قطعت عن جذر 
عميق، وظهرت كأرملة، وانس������حب اجلّد من عاملها 
حينما ش������رعت بتق������دمي االعتذار، وحتول فس������تان 

الزواج إلى رداء للحزن.

3. »�ملحبوبات« : �ملنفى، و�لهوية �لن�سوية

ول������م تنقطع رواية "احملبوبات"، ل� عالية ممدوح، 
ع������ن قضية املنفى والهوي������ة، فهي تعوم على مجموع 
متالزم من أخبار النساء املنفيات وأوضاعهن، وقد 
أجبرن على ترك أوطانهن األصلية، ولُذَن بس������واها، 
فتقاطع������ت مصائره������ن مع مصير "س������هيلة أحمد" 
ممثلة املسرح العراقية التي تعيش وحيدة في باريس 
بعد أن نزحت عن بالدها، وهاجر ولدها "نادر" إلى 
كندا، فتُركت وحيدة، عزالء، وس������قطت في غيبوبة، 
فاقدة الوعي ف������ي غرفة العناية املرك������زة )املكثفة( 
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في أحد املستش������فيات الباريسية. أصبحت الصالة 
املجاورة لغرفته������ا مالذا إلعادة تش������كيل العالقات 
احلميمة بني نساء قدمن من بالد وثقافات مختلفة، 
وه������ن "احملبوب������ات" اللواتي تس������ري بينهن عواطف 
األنوثة األبدية. حالة "س������هيلة" ب������ني املوت واحلياة 
كانت مناس������بة لبعث االهتم������ام باملاضي واحلاضر، 

وبوضع الذات األنثوية حتت الضوء. 

 بوصول االبن من مونتريال ملتابعة احلالة 
احلرجة ألم������ه، تتفتح الذكريات املتداخلة، 

فإذا ب������األم العراقية، الت������ي اصطحبت 
ابنها إلى املنفى، ضحية زوج عسكري 

مش������بع بال������روح اإلس������بارطية وقد 
ظل يكب������ح موهبتها الفنية طوال 

حياتهما في بغداد، فلم تتمكن 
من تقبل النزوع العس������كري 
املفرط في عنفه، فأجبرت 
على حياة لم تتكيف معها، 

فترك������ت بالده������ا حينم������ا وجدت 
تعارض������ا بني أحالمها وواقعه������ا. فمن بلد 

راح ينغلق على نفسه بس������بب االستبداد واحلروب، 
هربت "س������هيلة" معتقدة بأن������ه ينبغي عليها مواصلة 
حياته������ا في ظروف أفضل، وقد تش������ّبعت بفكرة أن 
الرقص ش������اف لكل األمراض، "كانت تس������كنها روح 
الرق������ص العراقي القدمي، من طقوس الس������ومريني 
حتى الوقت احلاضر. تعتبر الرقص طريقة للتحرر 
ولرفع النب������ذ عنها بالدرجة األول������ى، وعن بلدها"، 
ولطامل������ا رددت أن الرق������ص هو لغته������ا، وهو "الذي 
يجع������ل من الفن نقطة مش������تركة بني اجلميع، جميع 
البش������ر"، وهو الذي "يزيد مناعتها جتاه القهر الذي 
كانت تعانيه، ويقوي االختيار ما بني احلياة والفناء، 

ولذلك أدمنت عليه")26(.

 أدى سقوط "سهيلة" فاقدة للوعي، ومكوثها في 
غرفة العناية الفائقة، إلى حشد الشخصيات النسوية 

حولها، فتلقت دعما منقطع النظير من "احملبوبات"، 
اللوات������ي كانت تس������ميهن "فصوص األمل������اس"، وهن 
اللواتي قدمن لها رعاية عاطفية متكاملة، على الرغم 
من ع������دم إدراكها لكل ذلك، كما غمرن ابنها "نادر"، 
الق������ادم من كندا لعيادة أمه، ب������كل ضروب الرعاية. 
وخالل ذلك ال يظه������ر اهتمام إال باحلب والتواصل 
والطعام والفن واس������تعادة الذكريات؛ فعالم النساء 
يقت������رح جملة من العناص������ر التكوينية املختلفة 
ع������ن عالم الرج������ال اململ������وء بالوعود 

والرهانات الكبرى.

عالي������ة ممدوح  أهدت   
النس������وية  املفكرة  إلى  روايتها 
اإلهداء  وهذا  سيكس������و.  هيلني 
سيرس������م أفق تلقٍّ خاص ألحداثها، 
فهي بكامل أطروحتها السردية تندرج 
ضمن رهانات الفكري النسوي الباحث 
عن كتابة حتتف������ي بهوية األنثى، التي تقوم 
على الترابط ونبذ التفّرد، وثلم كل أنانية ممكنة 
كرستها الثقافة الذكورية. تتمركز األحداث في 
األدب الذكوري ح������ول إجناز فردي يقوم به رجل، 
وبوجوده تكتس������ب تلك األحداث قيمتها، ومن عامله 
الفكري تش������تق املعاني أهميتها، فه������و املركز الذي 

مب���ا اأن اللغة عر�ص���ت متثيال �ص���لبيا للمراأة 

ع���رب التاريخ، ف���ال بد اأن تخت����ض االأنثى 

بلغ���ة بديل���ة تق���وم بتمثي���ل جتاربه���ا. 

اإال برت�ص���يخ مفه���وم  للم���راأة  ف���ال خي���ار 

اأنث���وي للكتاب���ة يتخّط���ى احلب�ص���ة التي 

فر�ص���تها عليها الثقاف���ة االأبوي���ة الذكورية
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يصدر عنه إشعاع يضيء الشخصيات األخرى، التي 
تتراءى مثل أش������باح في مجال الشخصية الرئيس. 
وحينما يجري احلدي������ث عن أدب أنثوي فال بد من 
نقض تلك املب������ادئ، واقتراح أخرى بديلة تقوم على 
االنس������جام والتواصل والش������راكة وتدفق املش������اعر، 

وليس الفردية واألنانية والصالبة والسيطرة.

 احملبوبات نس������وة متضامنات كدن يستغنني عن 
الرج������ال، بعد أن م������ررن بتجارب مؤمل������ة، وحصدن 
إخفاقات نفس������ية وجس������دية، وه������ن يتواصلن عبر 
األحاسيس اجلياشة، واألحزان املتبادلة، والرسائل 
التذّكري������ة، واليوميات، وإمي������اءات احلزن، والطبخ، 
واحتس������اء النبيذ، واملوس������يقى، ويكافحن بعيدا عن 
هيمنة األزواج، واآلباء، واإلخوان، وميكثن وحيدات، 
يتبادلن مواقعهن، ومواطنهن، وعواطفهن، وجميعهن 
مش������دودات إلى أنوث������ة ناعمة تواج������ه كبحا عاما، 
وتهميشا مقصودا، فيلجأن إلى تواصل داخلي متني 
فيما بينهن، يستعضن به عن تواصل مبهم مع رجال 
ينتهي األمر معهم إلى االس������تئثار بكل شيء. يتطلع 
األدب األنثوي إلى إبط������ال مفعول عالقات التبعية، 

واقتراح عالقات الشراكة. 

 افترضت "سيكسو" إمكانية لظهور "كتابة أنثوية" 
عل������ى قاعدة االختالف في وظيف������ة اللغة بني املرأة 
والرجل؛ فبما أن اللغة عرضت متثيال سلبيا للمرأة 
عب������ر التاريخ، فال بد أن تخت������ص األنثى بلغة بديلة 
تقوم بتمثيل جتاربها. فال خيار للمرأة إال بترس������يخ 
مفهوم أنثوي للكتابة يتخّطى احلبسة التي فرضتها 
عليها الثقافة األبوي������ة الذكورية. وفي كل ما يتصل 
بالكتابة النس������وية ينبغي مراعاة موقع األنثى ضمن 
النس������ق االجتماعي، إذ ميك������ن بالكتابة التي حتتفي 
باألنوثة أن يقع تعديل جوهري في موقع املرأة. وقد 
عبرت دعوة "سيكسو" عن نفسها بكتابة تعتمد على 
"تراكيب مائعة توحي بالش������هوانية وصورا وتوريات 
جديدة ومناذج جديدة للغياب بقصد حترير جس������د 

املرأة من األساليب السائدة للتصوير")27(. وكانت في 
سائر أطروحتها النسوية تربط بني "طريقة الكتابة 

النسائية وآليات جسد املرأة")28(. 

 ط������رح مفهوم الهوي������ة األنثوية من خالل عالقة 
"سهيلة" املنفية في باريس، بشخصية "تيسا هايدن" 
الكاتبة النس������وية، واألستاذة اجلامعية. وقد ظهرت 
أفكار "سيكس������و" حتت قناع ش������خصية "تيسا" التي 
أصبحت مث������ار اهتمام "س������هيلة" ومحط ش������غفها، 
فكان������ت تتاب������ع ما تقترحه ح������ول الكتاب������ة األنثوية، 
وضّمنت أفكار "تيسا" في سياق ذكرياتها، وعرضت 
فكرتها ع������ن الكتابة التي تقوم عل������ى طرح "املؤنث، 
باملعنيني الفكري والفلس������في، ف������ي مواجهة املذكر 
املس������يطر في بنية التفكير األبوي وتراكيبها اللغوية 

والفلسفية معا". 

 جاء تعلّيق "سهيلة" على هذه القاعدة املتينة التي 
يقوم عليها الفكر النسوي بالصورة اآلتية: "كنت أقرأ 
أفكارها وأهتف في سّري: إنها استجابت ألسراري 
أنا، وهي تواصل كشف ذلك العالم وسبر غوره، في 
محاولة منها لتفكيك البنية األبوية املس������تقّرة لدور 
ح������واء املتم������ّردة، مقاب������ل دور آدم االنصياعي ألمر 
التحرمي غير املفهوم. فقد استجابت حواء لرغبتها، 
أو باألحرى: إلنس������انيتها، باعتبار أن اإلنسان كائن 
يخط������ئ، وغامرت هي بالتمّرد واألكل من الش������جرة 
احملّرم������ة، بينما اس������تجاب آدم للس������لطة والقانون 
الوضع������ي وأعرافهما، بالرغم م������ن أنهما ُوضعا له، 
ولم يضعهما بنفس������ه، وفّضل دميوم������ة النظام على 
مخاطرة التمّرد الذي سرعان ما جرفه معه عندما 
لم يس������تطع مقاومة س������حره األخاذ. ولذلك، تطرح 
مواضي������ع الرغبة في مواجهة القان������ون، الذات في 
مواجه������ة النظ������ام، األنثى في مواجه������ة املذكر منذ 

البداية. 

 وهي جتد أن ه������ذه القصة البدئية في امليراث 
املعرف������ي لإلنس������ان، ه������ي الت������ي تبل������ور الطريقني 



27

ات
اس
در

األساس������يني املطروحني أمام اإلنسانية منذ فجرها 
األول: االنصي������اع لألمر املق������رر وجني ثمار الطاعة 
العمياء الت������ي أتاحت للرجل منذ فج������ر التاريخ أن 
يصبح أس������يرا للس������لطة، وحكمت علي������ه بأن يكون 
عبدا ألعرافها ومواضعاته������ا، وضحية لصراعاتها 
في الوقت نفس������ه؛ بينما دفعت امل������رأة ثمن متردها 
والحقتها اللعنات الدينية واألبوية لزمن طويل، وإن 
لم تس������تطع أن تأسر رغبتها أو تقّيد شغفها الدفني 
للتمّرد، وأهم من هذا كله، على املس������توى الفلسفي، 
عالقتها باآلخر، منذ أن أدى أكلها من شجرة املعرفة 
إلى اكتش������اف آدم مغاير من ناحية، وإلى اكتش������اف 

مبدأ الرغبة/ اللذة معا من ناحية أخرى")29(. 

 وجدت "سهيلة" في أفكار "تيسا" املعادل التعبيري 
ألحاسيس������ها وجتربتها، فتماهت مع شخصية حواء 
املتمردة، مبواجهة آدم التابع، واستثيرت بالتعارض 
القائ������م بني الرغبة وكيفية صّده������ا، أي بني النزعة 
الفردية األصلية والس������لوك اجلماع������ي الكابح لها. 
وقادها ذلك التمايز األولي بني موقعي األنثى والذكر 
ف������ي حكاية اخلروج من الفردوس إلى اختالف أكبر 
بني رؤيت������ني للحياة: رؤي������ة املتمرد، ورؤي������ة التابع. 
وبس������بب األنانية واالس������تئثار انبثقت فكرة »اآلخر« 
في التاريخ، حينما خّرب آدم مبدأ الش������راكة. ومن 
الطبيعي أن جتد "س������هيلة" في كل ذلك حالة داعمة 
حلالتها الش������خصية، كونها متردت عل������ى زوج نذر 
نفس������ه لتخريب موهبتها، فانته������ى بها األمر إلى أن 
اس������تجابت لنزعتها املتمردة التي ورثتها عن حواء. 
على أن ذلك لم يرتق إلى مستوى االنشقاق السلبي، 
فقد ظلت "سهيلة" تبحث عن ذرائع للرجال، وترأف 
بهم، كونهم غير واعني ملبدأ االستئثار الذي يقودهم 
في مسالكه املتشعبة إلى اقتراف أكبر األخطاء، فلم 
تنتبذ موقعا تنتقم فيه لنفس������ها، إمنا تبنت فلس������فة 

الصفح والغفران. 

 أش������اعت "س������هيلة" بني احملبوبات مبدأ هضم 

األذى. وكلم������ا ك������ن يتعرضن لقهر م������ن الرجال كن 
يصفحن عنه������م، فمصدره رجال ثبت قصورهم عن 
إدراك احلقائق الكبرى للحياة. وما كان يثير سخطهّن 
هو رأفتهن بالرجال مّما يقترفون من أخطاء ال معنى 
له������ا، فكن يتحّملن األذى، فال متكث س������وى الندوب 
اجلارحة في األعماق، حيث يطمرها النسيان مبرور 
الزم������ن. وكانت تنوب عنهن ف������ي اإلفصاح عن هذه 
املنطقة الس������رية من عالقة املرأة بالرجل. "الشيء 
املذهل أننا، كنس������وة، نبدو وكأنن������ا صفحنا عن كل 
شيء: األلم الشديد، الرفسات في القفا، والهراوات 
العسكرية. كان املس������دس في بعض األوقات يخرج 
من الدرج ويصّوب علينا خالل ثوان، فيشعرون بلذة 
طاغية حني يش������اهدوننا نستعد للفرار من أمامهم. 
نقّص ذل������ك بعضنا لبعض، نتضاحك، وتعود الصور 
لتبهرن������ا أكثر. كي������ف لم نهرب!؟ كي������ف عدنا إليهم 
ثانية، نبتس������م في وجوههم ونخفي اس������تياءنا وراء 
اجلدران العالية؟ لم نكن بلهاوات وسخيفات فقط، 
كنا نرفض النوم على الس������رير نفس������ه، أو رمبا في 
الغرفة نفس������ها. لم نتعثر بثيابن������ا قّط ونحن نحاول 
الفرار كما يتوهمون، بل كنا متأهبات؛ نتجلّد ونهزأ 
منهم حتى يس������أموا ويكّفوا... كنا جميعا، كنس������وة، 
نعي������ش في األحياء نفس������ها املس������يجة باألس������الك 
الشائكة واجلدران الش������اهقة، نركب العربات ذات 
املوديالت احلديثة، نتواطأ بعضنا مع بعض، وتتسّتر 

كلم���ا تق���دم الزمن مالأت الن�ص���اء م�ص���احة 

ال����رشد، فهن جماعة مت�ص���ابكة امل�ص���ائر، 

ال تف�ص���لهن فوا�ص���ل ثقافي���ة اأو عرقي���ة اأو 

جغرافي���ة. اإنهن ن���وع عابر لكل �ص���يء، 

ينتم���ني كله���ّن لهوي���ة اأنثوي���ة جامع���ة
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إحدانا على األخرى. لكن أحدا لم يذكر أمامنا ولو 
مل������رة واحدة، أّن ما يحصل لنا كان بس������بب أزواجنا 

القساة")30(.

 قّدم الس������رد تناظ������را بني الذكرى والنس������يان. 
تأت������ي الذكريات من املاضي البعيد، حيث التش������رد 
والقهر واحلزن، ويأتي النسيان من احلاضر، حيث 

الترابط وتبادل العواطف والرعاية والتضامن. 
وكلم������ا تقدم الزمن مألت النس������اء مس������احة 

الس������رد، فهن جماعة متشابكة املصائر، ال 
تفصله������ن فواصل ثقافي������ة أو عرقية أو 

جغرافية. إنهن نوع عابر لكل ش������يء، 
ينتمني كلهّن لهوي������ة أنثوية جامعة، 

لبعضهن،  املس������اندة  ويعرض������ن 
وهّن قادرات على التعبير عن 

مش������اعر فياضة: "سهيلة"، 
"بالن������ش"،  "كارول������ني"، 
"سارة"،  "تيس������ا"،  "وجد"، 

"رباب"، "أزهار"، "أسماء"، "ليال"، 
"نرجس"، "ديالى"، "ق������دس"، "نور"... إلخ. 

ويت������م التواص������ل بينهن بلغ������ات متع������ددة، كالعربية 
والفرنس������ية واالجنليزي������ة. ومعظمه������ن يتناوبن في 
عرض التج������ارب، فتبدو الرواية مزيجا من أصوات 
متداخل������ة تكافح ضد مبدأ التغليب الس������ردي الذي 

تتبوأ فيه شخصية الرجل موقع البطولة. 

4. "�ل�سر�ب �لأحمر": �ليوتوبيا بو�سفها منفى

 وتقت������رح رواية »الس������راب األحمر«، ل� 
علي الش������وك، نوعا من اليوتوبيا 
س������ردي  كمكافئ  الصغيرة، 
ل������ه.  وبدي������ل  لالس������تبداد، 
ومعل������وم أن فك������رة اليوتوبي������ا 
انبثق������ت ف������ي املخيال البش������ري 
لتخطي حال اإلحس������اس باخلوف 
والظل������م؛ فهي البدي������ل املتخيل لواقع 
مي������ور بالتناقض������ات التي ال س������بيل إلى 
حلها، أو التكي������ف معها. يدفع اخلوف من 
االستبداد شخصيات الرواية لبناء مستعمرة 
صغيرة وااللتجاء إليها، وممارسة احلياة وتبادل 
األفكار بعيداً عن األنظار؛ فاالتصال بالطبيعة يأتي 
بسبب اخلوف من األيديولوجيا املستبدة التي تدفع 
مبجموعة من الش������خصيات الشيوعية إلى االبتعاد 
عن بغ������داد، واختيار الطبيعة النائي������ة، حيث تتوفر 

الفرصة الكاملة للمسّرات الفكرية واجلسدية. 

 تختار الش������خصيات منفى داخلي������ا، وتتضامن 
فيما بينها، ويكاد يكون مركزها األس������اس "هش������ام 
املقدادي"، وهو ناش������ط سياس������ي، وأكادميي، خاتل 
الس������لطة ألكثر من ثالثني عام������ا، فتعلم في أميركا، 
وتولى مس������ؤوليات وظيفية متعددة، وانتهى أستاذا 
في إحدى اجلامع������ات العراقية، لكنه وجد نفس������ه 
بإزاء ضغط مباش������ر لينتمي إلى حزب السلطة، ولم 
يكن أمامه س������وى أحد خياري������ن: إما االنخراط في 
حزب البعث امتثاال لقرار السلطة، وإما الهروب إلى 

�صخ�صيات "ال�رشاب االأحمر" تنظم اإيقاع 

حياته���ا اليومي���ة، مب���ا يف ذلك فكرة 

امل�صتعمرة النائية، يف مناأى عن ال�رشدية 

ال�صيوعية للتاريخ، اإذ تن�صغل باملا�صي 

وبالندم وبذم اأيديولوجيا اال�صتبداد، 

واال�ص���تغراق يف املتعة، والهرب منها 

اإىل االأمام، دون اقرتاح اأي عامل بديل
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خارج العراق. وقد اختار الهرب، لعجزه عن التكّيف 
مع احلال التي يراها انزالقا خطيرا ال ميكن قبوله، 
وال ميكن إيقافه. وبني الفترة التي اتخذ فيها قراره، 
ثم الش������روع باملغادرة، الذ مع جماعة من أصدقائه 
من النس������اء والرجال مبنطقة نائية ش������مال ش������رق 
مدين������ة بعقوبة، فبنوا مس������تعمرة بدائي������ة صغيرة. 
وهنالك، وسط طبيعة صامتة وعزلة آمنة، يستعيد 
"املق������دادي"، وتس������تعيد مع������ه بعض الش������خصيات، 
جتارب املاضي، وكأنها ثرثرات تتم س������راً في منأى 
عن الرقابة األيديولوجية الصارمة ملؤسسة النظام. 
وق������د أتاح ه������ذا اإلطار الس������ردي ل�"املق������دادي" أن 
يفضي بتاريخه الشخصي، وبتجاربه األيديولوجية، 
والتعليمية، التي مّر بها منذ اخلمسينيات الى نهاية 

سبعينيات القرن العشرين.

 يب������دو اإلطار الناظ������م للجماع������ة املتناغمة هو 
املس������تعمرة النائي������ة، والعالقات احلرة بني النس������اء 
والرجال، والتجارب السياس������ية ش������به املتماثله لهم 
جميعا، والطعام والش������راب. وباستثناء كونهم قرروا 
إنش������اء تل������ك املس������تعمرة الصغيرة حتقيق������ا لفكرة 
اليوتوبيا، فإن الفعل السردي املناظر لفعل السلطة، 
الت������ي دفعت بهم إل������ى ذلك االختيار، يب������دو غائبا. 
فبرواية نَُبٍذ من جتارب املاضي، واالنشغال بثرثرات 
إغوائي������ة جانبية، ل������م تنجح اجلماعة في تش������كيل 
موقف بديل ملوقف الس������لطة االس������تبدادية، فليس 
ثمة أي إنتاج لفكرة بديلة، أو عمل مهم تس������تعيد به 
الش������خصيات بناء عالم بديل وس������ط الطبيعة يكون 

نظيراً للعالم الذي تركوه في العاصمة بغداد.

 يبدي "هش������ام املقدادي" تذم������راً متواصاًل من 
حالة االنغالق التي انتهت إليها الس������لطة السياسية 
في العراق في الس������بعينيات. لكن������ه هو بذاته كّرس 
انغالق������اً مناظ������راً، إذ اكتفى بش������ذرات من جتاربه 
خ������الل ثالثة عق������ود متوالي������ة، وتبدو النس������اء في 
حيات������ه كأنهن مكم������الت تزينية، س������واء كن طيبات 

كالزوجة األميركية، أم سيئات كالزوجة العراقية، أم 
عش������يقات راغبات مثل "داليا". وفي جميع األحوال 
ظهر "املقدادي" مجتثا، فق������د انقطع االتصال بينه 
وب������ني وطنه، جراء أيديولوجي������ا مغلقة خّربت فكرة 

االنتماء كما يريدها هو ويتصورها ويرغب فيها. 

 لم يدفع "املقدادي" بفكرة اليوتوبيا إلى نهايتها 
احللمية التي ميكن حتقيقها، حتى لو كان ذلك على 
سبيل الترجيح. وينطوي الفكر املاركسي على فكرة 
اليوتوبي������ا، كونه يقترح عاملا يخلو م������ن التناقضات 
الكب������رى. فالرواي������ة الش������يوعية للتاري������خ ونهايت������ه 
تكتنفها اإلثارة املجازية املشتقة من فكرة اليوتوبيا، 
ش������أنها في ذلك ش������أن املرويات الدينية التي ترسم 
للش������قاء األرضي نهاية س������عيدة وخالدة في اجلنة. 
لكن شخصيات "س������راب أحمر" تنظم إيقاع حياتها 
اليومية، مبا في ذلك فكرة املس������تعمرة النائية، في 
منأى عن الس������ردية الش������يوعية للتاريخ، إذ تنشغل 
باملاض������ي وبالن������دم وب������ذم أيديولوجيا االس������تبداد، 
واالس������تغراق في املتعة، والهرب منه������ا إلى األمام، 
دون اقت������راح أي عال������م بدي������ل. فاليوتوبيا اجلديدة 
كانت مالذا مؤقتا لم تتحقق فيه شروط العدالة، إال 
إذا ُعدت األحاديث واملس������امرات والعالقات احلرة 
شيئا من ذلك. واحلال هذه، فقد ارتسم في الفضاء 
الس������ردي للرواية تبعية الش������خصيات ل�"املقدادي"، 
س������واء في كونه البؤرة املركزية أم في أحكامه على 
الشخصيات األخرى. فنسق العالقات بني اجلماعة 
اجلديدة لم يقطع صلته بنس������ق العالقات في العالم 

الذي هربت الشخصيات منه.

 يبدو "املقدادي" رجال راغبا ومستمتعا بالنساء 
والشراب واملوس������يقى، لكنه مهزوز وخائف ومرتبك 
وينطوي على ذعر عميق يسكنه، فمقاومته الداخلية 
ش������احبة، وقدرته على الثبات مخّربة. وحينما قرر 
الهرب سرا خارج البالد، قدم السرد حالته بالصورة 
اآلتي������ة: "منذ تلك اللحظة أح������س بأنه جّرد من كل 
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ش������يء: على حني فجأة نأت عنه ه������ذه املدينة التي 
كان كل م������ا فيها جزءا ال يتجزأ من������ه ومن ذكرياته 
ومن الفضاء الذي يتحرك فيه. حتى س������يارته التي 
ع������اد فيها إلى بيت������ه، لم تعد تبدو في نظره ش������يئا 
يعود إليه. وحتى حتية جاره، الدكتور س������لمان، بات 
له������ا طعم آخ������ر، اغترابي، إنه إحس������اس من أحيط 
علما بأنه مصاب بالس������رطان: إحس������اس من تخلت 
عن������ه احلياة، ولم يعد له موط������ئ قدم فيها. إن هذا 
العالم ال������ذي انتمى إليه منذ خمس������ني عاما يبتعد 

عنه، يهجره")31(. 

 قبي������ل نزوح������ه من الع������راق مبدة وجي������زة وقع 
"املقدادي" ف������ي غرام "داليا". وقد كش������فت العالقة 
احلسية رؤيته للمرأة وللفن، فمرجعيته في كل شيء 
ذوقية وذهنية، لم ترتق إلى موقف صلب مينح املرأة 
فرادتها اإلنس������انية وهويته������ا األنثوية اخلاصة، فهو 
يريد صوغ عالقته بها في ضوء عالقته باملوس������يقى 
واألدب. إنه يقارب املرأة التي أحبها عبر التمثيالت 
الفني������ة واألدبية املج������ردة. وقد ظه������رت "داليا" في 
عالقته اجلس������دية معها مجرد مس������خ ملثاالت الفن 
واألدب، فكان يستعيد عبر جسدها مثاالته التخيلية. 
واحلوار اآلتي بينهما يكشف تصوراته تلك: "ذهبا إلى 
غرفة نومه، وهناك تعريا، وأخذ هشام يجول ببصره 
وأصبعه في منحنيات جسدها احلريري، وقال لها: 
"أنت توكاتا نسيت رقمها!". "ملن؟". "لباخ". "أعرفها، 
لكنني مثلك ال أعرف رقمها". وقّبل حلمتيها، وقال: 
"أنت س������وناتا رق������م 14". "تقصد س������وناتا في ضوء 
القمر؟". "نعم". وقّبل سّرتها، ثم قال: "أنت كونشيرتو 
رقم 4". "ملن؟". "له، صاحب سوناتا في ضوء القمر". 
"لم أس������معها". "مذهلة، مثلك!". "أحبك، امتلكني!". 
"أريد أن أرتوي من منظر وملمس جسدك احلريري، 
أوالً!". "أدخل فّي... اس������تعمل املانع". "سأستعمله". 
وقّبل فخذيها، وقال: "أنت أوبرا الناي الس������حري... 
أنت الترافيتا... أنت كارمن". "امتلكني هشام". "أنت 

هابس������يكورد... أنت فايولني... أنت سيتار". "أدخل 
في!". "أنت م������ا تيلدا، أنت آنا كارانينا". "أدخل فّي، 
أرجوك"."أن������ت جولييت...أنت دزدمونة!". "هل تريد 
أن تخنقن������ي! أدخل فّي... ادخل... ادخل..."، ودخل 
فيها، وقال بع������د حلظات: "أنت مذهلة في أعماقك 

السفلى!")32(. 

 لم يتمكن "املقدادي" أبدا من تخطي الش������روط 
الذهنية والذوقية، فلم يكن يقارب أنثى يرغب فيها 
وترغ������ب فيه، إمنا جعل من صفحة جس������دها مرآة 
ملثاالته الكب������رى في فنون املوس������يقى واألدب. لكن 
املفارق������ة تبل������غ أقصاها حينما نع������رف أن أوصافه 
جلس������د "دالي������ا" مس������تعارة م������ن الفنون الس������معية 
والسردية، وليس������ت البصرية، فجسدها كان ذاكرة 
إيقاع متخيلة ملعلومات خاصة به، لم يتحقق معناها، 
إذ لم يجر االحتفاء بجس������دها األنثوي احلقيقي إال 
ف������ي كونه يحيل عل������ى ما يعرف "هش������ام املقدادي" 

ويريد.

 بان������زالق "املق������دادي" إل������ى منطق������ة املقارنات 
املبّس������طة بني ام������رأة وجمل������ة من املث������االت الفنية 
الشائعة، فقد الشرط اإلنساني الذي مينحه القدرة 
على بلورة مفهوم لهويته الش������خصية أو هوية املرأة 
التي عش������قها، وذلك أعاق بدوره منو فكرة اليوتوبيا 
كبديل لالستبداد، حينما تخلّى عنها، وَعِلق في رغبة 
جسدية عارضة ُمس������خت مببدأ املقارنة. ثم انتهى 
"املق������دادي" إلى موقف تنّكب في������ه للمقدمات التي 
طرحها الس������رد عنه. فاخللط ب������ني األيديولوجيات 
الذهنية وبني الن������زوع الفردي للفنون، ال يفضي إال 
إل������ى البحث عن حاالت م������ن التماهي بني التجارب 
الثقافي������ة وبني وقائ������ع احلياة، ولذلك ش������حب أثر 
االس������تبداد، وأهملت الش������خصيات األخرى، وجرى 
تعقب متس������ّرع ملصي������ر "املقدادي" ف������ي قدرته على 
املقارنة بني مثاالته العليا وبني امرأة عرضت له في 

حلظاته األخيرة في وطنه قبل أن يهرب منه. 
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