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رواية

صبا مطر ترسم صورة الفجيعة
حسين السكاف
أي كــابــوس تعيش ،حــن تـعــرف أن
دمــك متخم بــاألعــداء؟ جسدك وطن
لـلـحــروب؟ وروح ــك قــد تحولت إلى
ع ــن ثــال ـثــة ب ـح ـجــم ال ـس ـم ــاء لتعيد
شــريــط املــأســاة؟ أي فـكــرة مجنونة
تلك ،حني تعمد إلى استالل أعدائك
من قطرات دمك لتعيد محاكمتهم؟
ه ــذه األسـئـلــة بــأفـكــارهــا املـشــاكـســة
التي تحاول إدراك فنتازيا الواقع،
ّ
كب ْ
ظل ْت قلقة ،حتى ُ
رت لتصبح ملفًا
داخل أرشيف الوجع العراقي الذي
ام ـتــد ألك ـثــر م ــن ثــاثــن س ـنــة ،حني
صارت رواية صدرت أخيرًا بعنوان
«الـ ـع ــن ال ـث ــال ـث ــة» (دار فـ ـض ــاء ات ـ ـ ـ
 )2017للعراقية صبا مطر.
الرواية التي تبدأ من إحدى ردهات
م ـس ـت ـش ـفــى دنـ ـم ــارك ــي ،ت ـص ــور لـنــا
ام ـ ـ ـ ـ ــرأة عـ ــراق ـ ـيـ ــة تـ ـخـ ـض ــع ل ـف ـحــص
وتـحـلـيــل ال ـ ــدم .وف ــي ف ـت ــرة انـتـظــار
الـنـتـيـجــة ،تــذهــب مـخـيـلـتـهــا صــوب
املــاضــي لـتـتـصــور بـقـنــاعــة راسـخــة،
أن مأساتها بشخوصها (الضحية
والجالد) قد أصبحت ضمن نسيج
دمها .عندها ينبثق السؤال معلنًا
وجع املرأة« :هل رأى الطبيب عينة
دمـ ــي؟ ه ــل رأى امل ــاي ــن م ــن الـبـشــر
الذين رأيتهم وجئت بهم من عاملي
األول وم ــن بــدايــاتــي؟ هــل سمعهم،
هـ ــل رأى مـ ــأسـ ــات ـ ـهـ ــم؟» .عـ ـن ــد ه ــذا
ال ـس ــؤال ،تـبــدأ الـلـعـبــة .تستل بطلة
ال ــرواي ــة مــن مـقـطــرات دمـهــا الطفلة
«نور» ذات العشر سنوات ،ابنة أحد
املخطوفني موتًا في حرب الثماني
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـت ـس ــول
الـطـعــام مــن بـيــوت الـحــي .تخرجها

مـ ــن بـ ــن ج ــزيـ ـئ ــات دم ـ ـهـ ــا ،ل ـت ـع ـيــد
لـهــا ال ـح ـيــاة م ــن خ ــال س ــرد بعض
ح ـي ــات ـه ــا .ت ـت ـفــق م ـع ـهــا بـ ــأن ت ـكــون
راحتاها سجنًا للمجرمني ،وتكون
أصــابــع كـفـ ّـي «ن ــور» قـضـبــانــا لذلك
الـسـجــن .ص ــورة ســريــالـيــة ال تخلو
من الشاعرية .إال أن القارئ سرعان
ما يتلمس أن بطلة الــروايــة لم تقم
بمحاسبة املجرمني ،بل ّ
كرست جل
اهـتـمــامـهــا ع ـلــى اس ـت ـع ــراض حـيــاة
ال ـض ـحــايــا وظ ـ ــروف قـتـلـهــم روح ـيــا
وجسديًا .وهــي بهذا تترك للقارئ
مـحــاكـمــة امل ـج ــرم ،وت ـم ـن ـحـ ُـه أحـقـيــة
النطق بالحكم .لذا يحق لنا القول
ب ــأن ال ــرواي ــة تهتم بالضحية أكثر
من الجالد.
ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـق ــارئ ت ـص ـن ـيــف الـ ــروايـ ــة
ض ـم ــن أدب الـ ـسـ ـي ــرة الـ ــذات ـ ـيـ ــة .فــي
الشكل ،تسرد لنا صبا مطر سيرة
حياتها ،منذ كانت طفلة في الرابعة
حــن ب ــدأت حــرب الثماني سـنــوات.
لكن املضمون يشير إلى أنها تسرد
لنا سيرة وطــن في أتعس مراحله.
قرابة ربع قرن من الحروب والجوع
وال ـع ــوز ،نـشــأت داخ ــل فـضــائــه تلك
امل ـخ ـلــوقــة ال ـتــي ع ــرف ـ ْـت كـلـمــة حــرب
ق ـب ــل أن ت ــدخ ــل املـ ــدرسـ ــة ،ودخ ـل ــت
عــالــم املــراهـقــة مــع احـتــال الـكــويــت.
«ال ـحــرب أكـثــر إيــامــا وقـســوة بعني
املــراه ـقــة مــن عــن الـطـفـلــة» تعترف
امل ــؤل ـف ــة ال ـت ــي راحـ ــت ت ـع ـيــد ك ــوارث
بـلــدهــا بتتابع سـلــس رغ ــم مــرارتــه.
حـ ـ ــرب الـ ـثـ ـم ــان ــي س ـ ـن ـ ــوات ،ش ـب ــاب
ي ـ ـص ـ ـعـ ــدون إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء ب ــأح ــام
م ـ ـ ـ ـ ــوؤدة .عـ ـ ـ ــروس م ـ ـنـ ــدلـ ــي ،ن ـصــب
الشهيد ،ملجأ العامرية ،الحصار

بنية روائية
ترتكز إلى
تسلسل
«أرشيفي»
ألحداث
العراق

وح ـتــى امل ـطــر األسـ ــود ل ــم يـفـلــت من
ً
ق ـب ـضــة ص ـب ــا م ـ ـطـ ــر ...وص ـ ـ ــوال إل ــى
«االنتفاضة الشعبية» ثم االحتالل
وسقوط الصنم.
«ال ـ ـعـ ــن الـ ـث ــالـ ـث ــة» الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت
ب ـن ـيــة روائـ ـي ــة تــرت ـكــز إل ــى تسلسل
«أرشيفي» ألحــداث العراق ،نجدها
وق ــد اه ـت ـمــت ف ــي إظ ـه ــار الـتــركـيـبــة
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــرد ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي،

خصوصًا امل ــرأة ،من خــال التركيز
واالهتمام بالدراما الداخلية التي
تـعـتـمــرهــا روح الـضـحـيــة ،وتـنــامــي
إيـ ـق ــاع ال ــوج ــع الـ ـع ــراق ــي زم ـن ـي ــا .ال
يـتـلـمــس الـ ـق ــارئ أي ت ـن ــاف ــرات بــن
أف ـ ـكـ ــار وروى شـ ـخ ــوص ال ـ ــرواي ـ ــة،
بـ ـ ــل ي ـ ـجـ ــد أن جـ ـمـ ـي ــع الـ ـشـ ـخ ــوص
ق ــد ّ
وح ــده ــم الـتـعـبـيــر ع ــن ال ــوج ــود
الشخصي الذي لم يعرف االستقرار

أو االس ـتــرخــاء ،أكـثــر مــن معرفتهم
بـخـبــايــا ال ـخــوف وال ـه ـلــع ،وإن جــاء
ب ـصــورة رومــانـسـيــة سـ ــوداء ،حيث
يـ ــولـ ــد ال ـ ـحـ ــب تـ ـح ــت ضـ ـ ــال امل ـ ــوت
وهستيريا الواقع.
تـ ــدخـ ــل صـ ـب ــا مـ ـط ــر ف ـ ــي روايـ ـتـ ـه ــا
ع ـ ــال ـ ــم ال ـ ــواق ـ ـعـ ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـحـ ــريـ ــة م ــن
خ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار روح ج ــدت ـه ــا
ال ـت ــي ع ــاش ــت زم ــن امل ـح ـبــة الـخــالــي
م ــن رائـ ـح ــة ال ـ ـ ــدم ،وت ـم ـن ـح ـهــا لـقــب
«أم ـ ـيـ ــرة امل ـح ـب ــة» ح ـي ـن ــا ،و«أمـ ـي ــرة
ال ـ ـ ـ ــازورد» أح ـي ــان ــا .تـسـتـحـضــرهــا
ل ـت ـكــون ال ـشــاهــد األق ـ ــوى رغ ــم أنـهــا
قــد غ ــادرت الــواقــع مـنــذ زم ــن بعيد.
إنــه استحضار الحكمة والـحـيــاد...
يمنح حضور الجدة مقارنة قاسية
ـال مــن الـحــروب
بــن زمـنــن ،زمــن خ ـ ٍ
وامل ـ ــوت وآخـ ــر ب ـه ــواء ثـقـيــل يحمل
ذك ــرى الـنـعــوش وص ــوت الــرصــاص
وأش ــاء بـشــريــة مـتـنــاثــرة .ثــم تصل
املؤلفة من خالل سرد حقيقة الواقع
الـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـع ـيــش إلـ ــى م ـحــاكــاة
رائعة ماركيز «مئة عام من العزلة»:
«ك ـن ــا ف ــي ع ــزل ــة غــري ـبــة ع ــن ال ـعــالــم
ومــا ي ــدور فيه حتى على الصعيد
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ن ـش ـبــه
بذلك أبطال ماركيز العائمني على
أج ـن ـحــة ال ـغ ــراب ــة ف ــي روايـ ـت ــه «مـئــة
عــام مــن الـعــزلــة» مــع تعديل بسيط
على التسمية لتصبح أكثر مالء مة
ل ــواق ـع ـن ــا« ،م ـئ ــة عـ ــام م ــن ال ـح ــرب»
ً
مـ ـث ــا ،أو «م ـئ ــة عـ ــام م ــن ال ـخ ــوف»
أو رب ـم ــا «م ـئ ـت ــا عـ ــام م ــن ان ـس ـيــاب
الزمن العكسي» .ترى هل سيرضى
ماركيز بالتحويرات التي أطلقناها
على رائعته لتالئم طبيعة عزلتنا
التي لم يعرف عنها شيء؟».

عمرو العامري :السعودية قبل زمن النفط
سومر شحادة
ي ـت ـخ ــذ ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ع ـم ــرو
العامري من فترة التحوالت النفطية
ً
فضاء سرديًا
الكبرى في السعودية
لروايته «جنوب ّ
ّ
جدة ...شرق املوسم»
(دار الـ ـ ـس ـ ــاق ـ ــي) .ي ـج ـع ــل م ـ ــن ق ـصــة
ً
ع ــاط ـف ـ ّـي ــة م ـ ـغـ ــدورة م ـ ـ ــرآة لـلـتـغـيــرات
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي راف ـق ــت الـتـغـيــرات
االقتصادية آنذاك.
ي ـس ـن ــد ال ـ ـعـ ــامـ ــري لـ ـلـ ـس ــرد الـ ــروائـ ــي
مهمة مــا أسـمــاه «لعبة ال ـتــوازنــات»،
ّ
إذ إنـ ــه ي ـق ــاوم ـ ـ ـ بــالـكـتــابــة ع ــن حقبة
ت ـم ـت ــد ل ـخ ـم ـســن ع ــام ــا ـ ـ ـ ـ ـ ال ـت ـســريــع
ال ـ ـ ــذي ت ـت ـع ــرض لـ ــه ح ـ ـيـ ــوات ال ـن ــاس
واملـ ـ ـ ـ ـ ــدن .يـ ـفـ ـك ــك ب ـ ـبـ ــطء ح ـ ـيـ ــاة ب ـطــل
رواي ـ ـتـ ــهِ  ،ح ـس ــن ،الـعـنـيــد وامل ـت ـطــرف
في خـيــاراتــهِ  .تبدأ الــروايــة بمساعدة
الراوي ،محسن ،آلخرين في حفر قبر
خالهِ  .تبدأ الرواية بحياة منتهية ،ثم
يعود الكاتب فــي الصفحات التالية
إلى رسم خطوط نهايتها.
ي ـش ـكــل ق ـ ــدوم امل ـخ ــاض ــرة وإقــام ـت ـهــم
فــي املـقــابــر ال ــدارس ــة طقسًا موسميًا
مرتبطًا بالحصاد ،وحضورًا مختلفًا
ف ــي لـيــالــي الـقــاسـمـيــة املـتـشــابـهــة .إذ
تهاب نساء القاسمية بناتهن اللواتي
يشعلن البهجة في الليل ،حيث تعمر
الـلـيــالــي بــالـغـنــاء وال ــرق ــص ،ويحمل
الصبيان عصيًا الكتمال اإلحساس
بــالــرجــولــة .تمأل اللهفة قلب محسن
فــي أول ــى س ـنــوات مــراهـقـتــهِ مــن أجــل
رؤي ـ ــة خ ــدي ـج ــة وأخ ـت ـه ــا ف ــاط ـم ــة ،إذ
س ـم ــح لـ ــه عـ ـم ــره بـ ــاالق ـ ـتـ ــراب م ـن ـهــن،
بـيـنـمــا اكـتـفــى اآلخ ـ ــرون بالتلصص
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـب ــاي ــا وهـ ـ ــن ي ــرقـ ـص ــن مــن
ب ـع ـي ــد .ك ــذل ــك ،ي ـت ـج ـمــع الـ ــرجـ ــال فــي
الـ ـس ــاح ــة ،ل ــاس ـت ـم ــاع ع ـب ــر ال ــرادي ــو

إلــى صــوت الــريــاض وصــوت القاهرة
ألخـبــار عــن بـلــدان مجهولة وبعيدة.
أكـ ـث ــر ال ـش ـت ــائ ــم قـ ـس ــوة الـ ـت ــي تــوجــه
ضّــد املـخــاضــرة القامتهم فــي املقابر
بأنهم «جمهوريون» .إذ بــات وصف
الجمهوري وصفًا «للتسلط والظلم».
يـ ـص ــور الـ ـك ــات ــب ال ـج ـه ــل ب ــاملـ ـف ــردات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ح ـيــث ك ــل مـخ ـتـلــف هــو
شــر ب ــال ـض ــرورة ،ال سـيـمــا إن ارتـبــط
باضطرابات على الحدود الجنوبية
ح ـيــث ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـيـمـنـيــة بني
الجمهوريني وامللكيني .يشكل حمل
ه ـجــريــة م ــن امل ــروع ــي ،ال ـح ــدث ال ــذي
ّ
يــدفــع بــالــروايــة إلــى التصاعد ،إذ إن
القرية
الفضيحة الـتــي هــزت سـكــون ّ
تــدفــع بــال ـخــال حـســن إل ــى الـتـحــضــر
للسفر ،بعدما رفــض وال ــده تزويجه
من سلمى ،وقــد أودى عناد الرجلني
بهما إلى قطيعة طويلة .ترافق رحيله
عــن القاسمية مــع هــاك للمحاصيل
ب ـف ـع ــل ال ـس ـي ــل ووفـ ـ ـ ــاة خ ــدي ـج ــة إث ــر
اصابتها بالحمى .وكان يوم وفاتها
آخــر ليالي املـخــاضــرة املـشـهــودة .مع
ان ـت ـهــاء أيـ ــام ال ـح ـصــاد وم ـغــادرت ـهــم،
باستثناء عائلة خديجة ،تتحول أيام
البهجة التي عرفتها القرية إلى أيام
لالنتظار والرتابة.
ّ
فــي عــرف أهــل القاسمية ،ف ــإن الشام
هي جهة الشمال التي تأخذ أبناءهم
للعمل فــي مناجر الخشب ومصانع
الـ ـ ـط ـ ــوب وورش ال ـ ـحـ ــديـ ــد .ي ـم ـضــي
حـســن وامل ــروع ــي إل ــى جـ ـ ّـدة؛ وهـنــاك
يرسم الكاتب عبرهما مشهد التحول
االقتصادي واالجتماعي في اململكة
إبان الطفرة النفطية ،وتوسع الجهاز
الحكومي والتكاثر املفرط للشركات.
هجر الشبان املزارع وبات األرز وجبة
رئ ـي ـس ـيــة ب ـعــدمــا كـ ــان ض ـي ـفــا ن ـ ــادرًا.

قصة
ّ
عاطفية
هي مرآة
للتغيرات
االجتماعية
واالقتصادية
آنذاك

راحـ ــت تـتـشـكــل تـجـمـعــات املـغـتــربــن
م ـت ـش ــاب ـه ــي املـ ـص ــائ ــر عـ ـل ــى أطـ ـ ــراف
ج ـ ــدة ،ع ــاج ــزي ــن ع ــن الـ ــذوبـ ــان داخ ــل
ّ
املجتمع الجداوي ،إلحساسهم بأنهم
أق ــل قـيـمــة وأشـ ـ ّـد ف ـق ـرًا .يـعـمــل حسني
فــي شــركــة «بـيـبـســي» قـبــل االلـتـحــاق
بــال ـشــرطــة ف ــي ح ــن ي ـع ـمــل امل ــروع ــي
حارسًا في شركة ابــن الدن ،ويسجل
املـ ـهـ ـن ــدس م ـ ـ ـ ــروان ب ــاس ـم ــه عـ ـق ــارات
يـجـهـلـهــا املـ ــروعـ ــي ،ل ـك ـن ـهــا ال تـلـبــث
أن تـغـيــر ح ــال ـ ُـه .تـسـتـمــر ال ـح ـيــاة في
القاسمية على حالها املعتاد ،يتزوج

وال ـ ـ ــد م ـح ـس ــن مـ ــن ف ــاطـ ـم ــة ،وي ـع ــود
املروعي ليتزوج سلمى ،الفتاة التي
أحبها صديقه حسني وشتت حبها
ـره ،لـيـشـكــل ذل ــك الـ ــزواج
س ـن ــوات ع ـم ـ ِ
ان ـف ـجــارًا فــي حـيــاة ال ـخ ــال .يـلـحــق بــهِ
محسن إلــى جــدة ويـقــع على مفارقة
ت ـع ـلــم ال ـب ـن ــات ع ـلــى آالت مــوسـيـقـيــة
ال م ـث ـل ـمــا يـ ـع ــرف م ــن رق ـ ــص ل ـب ـنــات
امل ـخــاضــرة فــي الـ ـب ــراري ،ويـعـمــل في
الشرطة أيضًا .في حني تمضي حياة
امل ــروع ــي ف ــي ات ـج ــاه م ـخ ـت ـلــف ،يبيع
م ـ ــروان الـ ـعـ ـق ــارات وي ـص ـيــر امل ـخ ـيــال

املروعي ،بني يوم وليلة ،الشيخ عبد
العزيز؛ مضارب عقارات ورجل أعمال
له شبكة من العالقات مع املتنفذين،
باإلضافة إلى زوجات ثالث .بدأ زمان
ّ
بالتجهم ،حيث منعت السينما
جدة
وح ـف ــات الـ ـط ــرب« ،ك ــل ش ــيء انـطـفــأ
فجأة» ،واضطر مدير حسني إلى حثه
على االسـتـقــالــة ،بعدما تغير سلوك
حـســن إث ــر زواجـ ــه م ــن زهـ ــراء وع ــدم
إن ـجــاب ـهــا ،م ــا أضـ ــاف خـيـبــة جــديــدة
إلــى حـيــاة الــرجــل املليئة بالخيبات.
باتت رائحة املشروب تفوح منه .ولن
يستطيع أحد حمايته من «الهيئة»،
رغـ ـ ــم انـ ـتـ ـش ــار ثـ ـق ــاف ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،هــي
ثقافة الرشاوي والتزوير والسرقات
واالغتصاب ،والحروب التي كان أهل
القاسمية يسمعون عنها في نشرات
األخبار وتبدأ بقضم أوالدهــم .وكان
ّ
ج ــل األب ـن ــاء قــد ا ًكـتـفــى مــن «ال ــدي ــرة»
بــاع ـت ـبــارهــا ج ـه ــة ل ـل ـح ـنــن ،وراحـ ــوا
يمضون إلى جهات الحياة كافة.
يـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـع ـ ــام ـ ــري بـ ـ ـح ـ ــذر ش ــدي ــد
صـ ـ ــورة م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن ت ـل ــك ال ـس ــائ ــدة
لـلـمـمـلـكــة؛ ح ـيــث الـسـيـنـمــا ال ـعــامــرة،
وامل ـ ـشـ ــروب ،ون ـ ــدرة ت ـع ــدد ال ــزوج ــات
واالعـتـمــاد على الــزراعــة ،إضــافــة إلى
امل ــرأة العاملة الـتــي تـصــون كرامتها
بعملها .في املقابل ،ينقل لنا صورة
جـ ـ ـ ّـدة ال ـق ــدي ـم ــة ،ب ـع ــد خ ـم ـســن سـنــة
ً
مــن الـتـغـيــرات ،وق ــد بــاتــت أط ــاال في
حضور مشاريع االستثمار والبناء،
إل ــى ج ــان ــب ال ـت ـغ ـيــرات االجـتـمــاعـيــة.
تمثل شخصية املــروعــي ذلــك الشكل
طــورات الـتــي
ال ـع ـن ـيــف واملـ ـخ ــزي ل ـل ـت ـ ّ
شهدتها اململكة .كما لو أنه لكل زمان
رجــالـ ُـه ،وتمثل «جـنــوب ج ـ ّـدة ..شرق
ّ
املوسم» ذلك العبور الهادئ واملحبط
للزمن على األمكنة.

