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رواية

محمد ّ
طعان
في أعماق العراق

لمحات
◄ هي منشدة نصف عراقية تقيم في فرنسا ،وهو
مصور فوتوغرافي نصف عراقي يقيم في بريطانيا.
في رواية «غرام براغماتي» (دار الساقي) لـعالية
ممدوح ،نتتبع كتابات هذا الثنائي العاشق ليومياته
ال��ع��اب��ق��ة ب��ش��ك��وى ال��ح��ب وال���وح���دة وال��ش��ه��وة والعقد
ال���ع ّ
���ادي���ة .أن��ج��زت ال��روائ��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ك��ت��اب��ه��ا الجديد
ب�ي�ن ع���ام���ي  2007و 2009في
ّ
الفرنسية ،فيما كانت
العاصمة
ّ
رواي��ت��ه��ا «ال��ت��ش��ه��ي» (اآلداب ـ ـ ـ
ّ
إيجابية.
 )2007تثير ردود فعل
ّ
ت��ج��در اإلش������ارة إل���ى أن ممدوح
ن��ال��ت ع���ام  2004ج��ائ��زة نجيب
م���ح���ف���وظ ل����ل����رواي����ة ع�����ن عملها
«املحبوبات» (الساقي ـ ـ ـ )2003
ّ
اإلنكليزية.
الذي ترجم إلى

ّ
في روايته الثامنة التي عربت أخيّرًا،
(بالفرنسية) على متانة
يحافظ الكاتب اللبناني ّ
الحبكة والسرد املتماسك .إنها حكاية بالد الرافدين
بتاريخها وقومياتها وعاداتها التي تجري على
مسرحها الحروب والدم والعبث
صباح زوين
«سيد
ال��رواي��ة الثامنة ملحمد طعان ّ
ب�غ��داد» (دار ال�ف��رات ـــــ تعريب موفق
ل�ص�لاح س��ال��م) ،ص��درت ب��األص��ل في
لغة موليير ع��ام  .2006منذ روايته
«أراش � � � �ي � � ��د» ّ ( )1997ح� �ت ��ى «سيد
ب � �غ� ��داد» ،ظ� ��ل ط �ع��ان م �ح��اف �ظ��ًا على
ج��ودة النص ومتانة الحبكة واللغة
وال � �س� ��رد امل �ت �م��اس��ك .ي �ت �م��اي��ز ّ
نصه
ب �س�لاس��ة ودف � ��ق ف ��ي س ��رد الحكاية
وت �ف �ك �ي��ك ع� �ن ��اص ��ره ��ا ،ع �ب��ر فصول
ت�ت�لاح��ق وت�ت�ك��ام��ل ك�ح�ب��ات مسبحة
متناسقة.
وخ�ل��اف� ��ًا ل�ل�أص ��ل ال� �ف ��رن� �س ��ي ،تأتي
ّ
العربية ل�ل��رواي��ة بعنوانني
النسخة
ع �ل��ى ال� �غ�ل�اف ،ح �ي��ث األول أساسي
ه��و «س�ي��د ب �غ��داد» ،وال�ث��ان��ي ثانوي
ي �خ �ت �ص��ر ل� � ّ�ب ال �ق �ص��ة ،وه� ��و «قصة
الجندي األميركي ال��ذي اكتشف ّ
سر
ّ
ع ��اش ��وراء» .ول � ّع��ل اخ �ت �ي��ار العنوان
ال�ث��ان��ي سببه أن ال�ج�ن��دي األميركي
ي �م �ث��ل أح� ��د امل � �ح ��اور ال��رئ �ي �س �ي��ة في
ال ��رواي ��ة .م �ح��اور ت�ن�ط��وي كلها على
نقاط متفرعة من فكرة أساسية هي
ح�ك��اي��ة ال�ش�ي�ع��ة ،وخ�ص��وص��ًا شيعة
العراق .لكن لو دخلنا في التفاصيل،
فسنرى أنفسنا أمام عمارة هائلة من
ال �ك�لام ال ��ذي ي� ��راوح ب�ين م��ا يشرحه
ال ��راوي ع��ن أص��ول امل��ذه��ب الشيعي.
وه �ن��ا ي��أخ��ذن��ا إل ��ى امل �ص��در ،أي إلى
ال� �ت ��اري ��خ ،وم� ��ا ي �ش��رح��ه ع ��ن تاريخ
بالغزو
ال� � �ع � ��راق ال � �ح ��دي ��ث م � � � ��رورًا ً
األميركي وانهزام صدام ،وصوال إلى
الكالم على األم��ور املتعلقة بالبيئة،
كالكوارث التي طالت منطقة األهوار

ف��ي ال�ج�ن��وب ال �ع��راق��ي .ه��ذه املنطقة
التي ّ
خربها نظام صدام بسبب قراره
ت �ح��وي��ل م �ي��اه دج �ل��ة وال� �ف ��رات عنها
ليسهل عليه القضاء على املتمردين،
م��رورًا أي�ض��ًا ،بنحو خ��اص ،بجيمي
الجندي األميركي الفار من الخدمة
لعدم اقتناعه بمنطق الحرب الكاذب.
قبل أن ي�غ��ادر إل��ى األه ��وار ويستقر
ف �ي �ه��ا وي �ع �ت �ن��ق امل� ��ذه� ��ب الشيعي،
تساءل هذا الجندي مرارًا عن جدوى
ه � ��ذه ال � �ح� ��رب .ث� ��م ال �ت �ق ��ى مصادفة
بالسيد ،وهو سيد بغداد كما ّ
سماه
ط �ع ��ان .ال �ت �ق��ى ب ��ه ف ��ي ك ��رب�ل�اء حيث
إق ��ام �ت ��ه ب �ع��د ان �ه �ي ��ار ن �ظ ��ام صدام،
ّ
فوجهه السيد نحو هذا املذهب .وال
ننسى تفاصيل مهمة أخ��رى توقف
عندها املؤلف بذكاء ،كتلك التي تكلم
فيها عن وطبان ،وهو أحد املسؤولني
السابقني في املؤسسة االستخبارية
لدى صدام حسنيّ .
من خالل هروبه وتنكره ،تمكن وطبان
ب �ف �ض��ل م� �م ��ارس ��ات ��ه االستخبارية
ال �ت��ي ظ��ل ي��واظ��ب ع�ل�ي�ه��ا ح�ت��ى بعد
دخول الجيوش الغربية الى العراق،
م��ن ال �ع �ث��ور ّع�ل��ى امل� ��رأة ال �ت��ي لطاملا
رغ��ب ف�ي�ه��ا .إن �ه��ا آم�ن��ة ال�ك��ول�ي��ة (من
مجموعة الكوالي املعروفني بوالئهم
ل �ص��دام) ال�ت��ي ه��رب��ت م��ع اب��ن السيد
أي��ام حكم ص��دام وتزوجته ،ما جعل
وطبان ينتقم منها بقتل والديها .أما
اب��ن السيد ،أي زوج آمنة الشيوعي،
ف ��أرس ��ل ل ��ه وط� �ب ��ان رج ��ال ��ه للقبض
عليه ،إال أن الشاب تمكن من الهروب
خ � � ��ارج ال � �ب �ل��اد م � ��ع ص ��دي� �ق ��ه أحمد
ال�ش�ي��وع��ي أي �ض��ًا .لكنهما ع ��ادا إلى
ال �ع��راق ،وم��ات أح�م��د ـــــ ص��دي��ق زوج

أبدع الكاتب في
السيكولوجية
اإلحاطة
ّ
لشخصياته
آمنة ـــــ بطعنة يوم عاشوراء من قبل
وطبان ال��ذي ك��ان متنكرًا ب��زي امرأة.
ّ
إال أن آم �ن��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ش��ارك في
هذا االحتفال الديني ،فضحته ،وكان
ل�ل�م�ص�ل�ين ال ��ذي ��ن ع ��رف ��وه ،وتذكروا
ش � ّ�ره أي ��ام ال�ح�ك��م ال �ب��ائ��د ،أن مزقوه
حتى مات بني أيديهم.
يصف ال�ك��ات��ب وط�ب��ان وص�ف��ًا مؤثرًا
وذك �ي��ًا ،إذ ح� ّ�ول��ه أس�ي��ر ذات ��ه وأسير
ال� �غ ��زو األم� �ي ��رك ��ي .ورغ � ��م أن� ��ه ّ
حول
آم�ن��ة ب��دوره� َ�ا إل��ى أس�ي��رة ف��ي غرفته
ت �ه��اب��ه ،وظ� ��ل م�ت�م�ك�ن��ًا م ��ن أساليبه
االس �ت �خ �ب��اري��ة (ظ� ��ل ي �س �ت �ع �م��ل زمله
للوشاية ،وبعد نيل مراده ،يقتلهم)،
ّ
إال أنه لم يتمكن من السيطرة عليها
خارج الغرفة لكونه يخشى الخروج

والوقوع بني أيدي الجنود األجانب.
أصبح إذًا الجالد والضحية معًا .وفي
هذه املحطة املهمة من الرواية ،أبدع
ط�ع��ان ف��ي دخ ��ول البسيكولوجيات
ال��دق�ي�ق��ة لشخصياته امل�خ�ت�ل�ف��ة .وال
ي �م �ك �ن �ن��ا إغ � �ف� ��ال م �ح �ط��ة أخ � � ��رى في
الرواية ،أال وهي تلك التي تحكي عن
املقابر الجماعية التي أنشأها صدام.
ب �ع��د اك �ت �ش��اف �ه��ا م ��ن ق �ب��ل الوحدات
اإلنكليزية ،بلغ الروائي أوج الحبكة
ع� �ن ��دم ��ا ك� �ش ��ف ك� �ي ��ف أن الضحية
والجالد دفنا في الحفرة ذاتها (زوج
آمنة وعنصر االستخبارات الذي كان
يطارده).
قصة حزينة ومعقدة ،حيث الخراب
وال��دم��ار ال�ل��ذان لحقا بالبالد ترافقا
َ
م � ��ع خ� � � ��راب روح� � � ��ي ون � �ف � �س� ��ي .فرد
ال � ��روائ � ��ي م� �س ��اح ��ات م �ت �س��اوي��ة في
ال� �ك� �ت ��اب ل �ف �ص��ول��ه ال � � � �ـ ،25ح �ي��ث كل
موضوع وكل شخصية ناال معالجته
األدب� �ي ��ة ب��ان �ض �ب��اط وم �ت ��ان ��ةّ .
شرح
التاريخ واملواضيع األخ��رى كالغزو
والبيئة والسوسيولوجيا البغدادية
والكربالئية ـــــ األهوارية ،والقوميات
وال �ع��ادات واإلث �ن �ي��ات .رواي ��ة تداخل
ف� �ي� �ه ��ا ال � �ع � �ب ��ث وال� � �ج� � �ن � ��ون واملوت
والهذيان ،غنية تشبه عاشوراء.

شعر

أحمد لوغليمي :مزاج هايكو
حسين بن حمزة
ل��م ي�ع��د ش�ع��ر ال �ـ«ه��اي �ك��و» الياباني
ُغ��ري �ب��ًا ع ��ن ال ��ذائ� �ق ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة .فقد
ت��رج�م��ت ن �م��اذج ك�ث�ي��رة م�ن��ه ،وباتت
أس � � �م� � ��اء ب � �ع� ��ض ش� � �ع � ��رائ � ��ه الكبار
م� ��وج� ��ودة ف� ��ي ذاك ��رت� �ن ��ا إل � ��ى جوار
أسماء وتجارب شعرية عاملية أخرى.
إل ��ى ج��ان��ب ال �ت��رج �م��ة ،ح� ��اول بعض
الشعراء العرب كتابة قصائد تحذو
ح��ذو الهايكو في االقتصاد اللغوي
والكثافة التعبيرية وإن�ج��از املقطع
ال �ش �ع��ري ب �ض��رب��ة واح � � ��دة .البعض
اآلخر
ن �ج��ح إل ��ى ح ��د م ��ا ،وال �ب �ع��ض
ْ
وق��ع ف��ي ف� ّ�خ التقليد ال �س��اذج .أضف
ّ
تسربت
إل��ى ذل��ك أن تقنية الهايكو
إلى تجارب عديدة من دون أن يكون
ذلك معلنًا أو ممارسة شعرية قائمة
بحد ذاتها .داخل هذا السياق ،يمكن
اس �ت �ق �ب��ال «رس ��ائ ��ل ح ��ب إل� ��ى زهرة
األرط��ان�س�ي��ا» (م�ن�ش��ورات الغاوون)،
وه��ي ب��اك��ورة الشاعر املغربي أحمد

ّ
لوغليمي ،ال��ذي سبق أن م��د املكتبة
العربية بعدد من الترجمات.
ال ي � �ب� ��دو ل ��وغ �ل �ي �م ��ي م� �ب� �ت ��دئ ��ًا ،وال
يشكو دي��وان��ه م��ن ال�ع�ث� ً�رات الكبيرة
املصاحبة للبدايات ع��ادة .نحن هنا
ّ
ُأمام تجربة ًشعرية مستجدة ،لكنها
ت�ظ�ه��ر دراي� ��ة ون�ض�ج��ًا م�ع�ق��ول�ين في
النظر إل��ى الشعر وال�ك�ت��اب��ة .كما أن
طموح الشاعر إلى إنجاز كتاب كامل
على منوال الهايكو يكشف عن مزاج
ٍ
خ � ��اص وم � �ي� � ٍ�ل واض � � ��ح إل � ��ى خوض
ن��وع من التحدي مع نموذج شعري
يتطلب احتياطيًا ضروريًا من التأمل
والذكاء والخيال.
يتضمن الديوان مئة وثالثني قصيدة
تتفاوت ف��ي جودتها وق��درت�ه��ا على
قصائد جيدة
إده��اش القارئ ُ .هناك ّ
ال يسعنا إال أن نطيل التلذذ باملعنى
ال ��ذي ت�ك�ت�ن��زه ف��ي داخ �ل �ه��ا ،ك�م��ا هي
الحال حني نقرأ قصيدة «استحياء»:
ُ
«ل �ش� ّ�دة األزه � � ْ
�ار /ع��دل��ت ع��ن /عبور
ال �غ ��اب ��ة» ،أو «ق �م��ر ال �ب��رك��ة»  :القمر

دراية ونضج
في النظر إلى الشعر
والكتابة

ف��ي ال �ب��رك��ة /ت�ب�ع�ث��ره /ض �ف��دع��ة» ،أو
«غ�ف�ل��ة» « :ن�ظ��رت��ي /ت��ده� ُ
�س شقائق
ال�ن�ع�م��ان /ف��ي ط��ري�ق�ه��ا إل ��ى الكرز».
معظم القصائد مكتوبة ب��درج��ة ما
وقادرة
م��ن االت �ق��ان تجعلها ج �ي��دة
ّ
ع �ل ��ى م � �ج � ��اراة ذك� � ��اء امل �ت �ل �ق ��ي ،لكن
ال �ش��اع��ر ُي �ف��اج �ئ �ن��ا ب �ب �ع��ض املقاطع
ّ
«أخوة»:
امل � �ب ��اش ��رة م� �ث ��ل ق� �ص� �ي ��دة
«نحلة ...نحلة /ال تلسعيني /فنحن
أخ ��وة ف��ي ال �ع �س��ل» ،أو ال �ع� ً�ادي��ة مثل
قصيدة «نزيف»« :كم طعنة تكفيك/
ك��ي ت�ن��زف /ق�ص��ائ��د» ،أو ّ
الفجة مثل
ّ
تتعرين /تشهرين
«ورط ��ة»« :وأن ��ت
في وجهي كل ترسانتك /وكأننا في
حرب».
بقي أخ�ي�رًا أن نشير إل��ى أن الشاعر
ان� �غ� �م ��س ف� ��ي ال� �ه ��اي� �ك ��و إل� � � ُ�ى درجة
امل � �ح ��اك ��اة ال �ك ��ام �ل ��ة ال� �ت ��ي تشعرنا
أح �ي��ان��ًا ب��أن �ن��ا ُ ن �ق��رأ ش �ع �رًا يابانيًا
مترجمًا تواصل فراشاته ودعاسيقه
وح�لازي �ن��ه وي�ع��اس�ي�ب��ه ح�ي��ات�ه��ا في
النسخة العربية.

◄ في «شكري العسلي (1868ـــــ  )1916من أجل
ّ
الصهيونية»
االس �ت �ق�ل�ال ال �ع��رب��ي وم �ق��اوم��ة
تكشف الباحثة األردنية سهيال سليمان الشلبي
س��ي��رة وك��ف��اح م��ن��اض��ل ع��رب��ي ،ان��ت��ه��ى م��ش��ن��وق��ًا في
دمشق ،على يدي جمال باشا السفاح .البحث الصادر
ع��ن «م��رك��ز دراس� ��ات ال��وح��دة ال�ع��رب� ّ�ي��ة» يضيء
جوانب مغمورة من تلك الشخصية .فقد كان العسلي
من بني أوائل العرب الذين عملوا لالستقالل عن الدولة
ً
العثمانية ،وم��واج��ه��ة س��ي��اس��ة ال��ت��ت��ري��ك ،إض��اف��ة إلى
مقاومة األطماع الصهيونية في فلسطني.
◄ «إل���ى الطامحني ف��ي إن��ج��از تشريعات جنسانية
ع����رب����ي����ة ،م����ع����اص����رة ع���ق�ل�ان���ي���ة ،ت���س���ت���ق���ري التراث،
وت���س���ت���ش���رف ال������ق������ادم» ،أهدى
ه �ي �ث��م س� ��رح� ��ان ك����ت����اب����ه .في
«خطاب الجنس ـــــ مقاربات
ف��ي األدب ال �ع��رب��ي القديم»
(امل ��رك ��ز ال �ث �ق��اف��ي العربي)،
ّ
ّ
األردني
الجامعي والكاتب
يعود
إل���ى ب���داي���ات ال��خ��ط��اب الجنسي
ف�����ي األدب ال����ع����رب����ي ،ويبحث
ال��ج��ن��س��ان��ي��ة ف����ي اإلس���ل���ام من
النص إلى التأويل.
ّ
داخلية؟
◄ هل يعود التخلف عند العرب إلى أسباب
ّ
يفند املفكر السوري محمد شحرور رؤيته ملرحلة
االن��ح��ط��اط ال��ع��رب��ي واإلس��ل�ام����ي ،ف���ي ح����وار ّ
مشوق
أج����راه ال��ك��ات��ب ال��س��وري َأب � ْ�ي ح�س��ن ،وص���در أخيرًا
ف��ي ك��ت��اب «رؤي� ��ة ع�ل�م��ان�ي��ة ل�ل�إس�ل�ام :ح ��وار مع
ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ش �ح��رور» (دار ن� ��ون) .ويلفت
صاحب «القصص القرآني» إلى أن جذور التخلف في
مجتمعاتنا تعود إلى انهزام العقالنية /املعتزلة أمام
الغزالي وأنصاره.
◄ ص���در ال��ع��دد  39م��ن «ب��ان�ي�ب��ال» ،امل��ج��ل��ة املعنية
بترجمة األدب العربي الحديث إل��ى اإلنكليزية ،وفيه
ملف احتفائي باألدب التونسي الحديث .يشتمل امللف
على مقاالت وقصائد ونصوص روائية وقصصية.
ّ
وتضم «بانيبال» أيضًا قصائد ألدونيس ،وفصلني
ّ
م��ن رواي���ة لفاضل ال��ع��زاوي ،وق��ص��ة قصيرة بعنوان
ّ
«شال أبي األبيض» ملكاوي سعيد...
◄ «ح�ك��اي��ا ِامل �س �ي��ار» (الدار
ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم ناشرون)
ك�����ت�����اب م����ب����ن����ي ع����ل����ى قصص
ح���ق���ي���ق ّ���ي���ة ،ي����س����رده����ا الكاتب
اإلم�������ارات�������ي عب � ��د ال� �ل ��ه عادل
ال � �ش� ��وي� ��خ .ب���ح���ك���م ع���م���ل���ه في
م��ج��ال ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،تحول
ال����ك����ات����ب إل�������ى م���س���ت���ش���ار في
ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��اط��ف��ي��ة ،م��ا أت���اح له
فرصة أن يسمع قصصًا كثيرة
عن زيجات غريبة.

