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صالح حسن

ي���ن���ف���رد س����ن����ان أن����ط����ون ف����ي رواي����ت����ه 
ال��ج��دي��دة »وح��ده��ا ش��ج��رة ال��رم��ان«، 
ب��إث��ارة م��وض��وع ل��م تتناوله ال��رواي��ة 
ال��س��اب��ق، وه��و موضوع  ف��ي  العربية 
وتكفينهم  امل���وت���ى،  غ��س��ل 
قبل الدفن، من وجهة نظر 
الفقه الشيعي. ومن يعرف 
ه������ذا ال������روائ������ي وال���ش���اع���ر 
)امل������������ول������������ود ف���������ي ع����ائ����ل����ة 
م���س���ي���ح���ّي���ة(، س��ي��ن��ده��ش 
م���ن ق���درت���ه ع��ل��ى م��ع��ال��ج��ة 
م��وض��وع روائ����ي، ل��م يستطع أق��ران��ه 

معالجته بهذه الدقة والرهافة. 
ت��ح��ك��ي ال����رواي����ة ع���ن ع��ائ��ل��ة شيعية 
وتمتهن  )ب���غ���داد(،  ال��ك��اظ��م��ي��ة  تقطن 

غ��س��ل امل���وت���ى. ج�����واد ك���اظ���م، ال��ب��ط��ل، 
ه��و االب���ن ال���ذي ي���رث امل��ه��ن��ة مضطرًا 
بعد وف��اة أب��ي��ه. ك��ان يريد أن يصبح 
»أك��ادي��م��ي��ة  ن���ح���ات���ًا، ل���ذل���ك ي��ل��ت��ح��ق ب���
تنتحر  مدينة  ف��ي  الجميلة«  الفنون 
ك�������ل ص�������ب�������اح. ج���ح���ي���م���ي���ة ال�������رواي�������ة 
وك���اب���وس���ي���ت���ه���ا ال���ل���ت���ان ال ت���ط���اق���ان، 
ت��أت��ي��ان ف���ي س��ي��اق ت��ق��ن��ي��ات بنيوية 
ول��غ��وي��ة، تبقي ال��ق��ارئ م��ش��دودًا إلى 
األحداث رغم مأسوّيتها، ووحشيتها. 
عشرات  يوميًا  يغسل  شابًا  تخّيلوا 
الجثث، غالبًا ما تكون ناقصة أو من 

دون رأس أو محروقة أو مثقوبة.
ال يجد أنطون حرجًا في ذكر تفاصيل 
 املواطن 

ّ
الصراع الطائفي املقرفة. كأن

العراقي اعتاد الترويع خالل العقود 
أن  يمكن  كيف  وإال  املاضية،  األربعة 

 كل ه��ذا الرعب، ال يقود إلى 
ّ

نفهم أن
فقدان الوعي؟

الشاب،  ال��رواي��ة بكابوس يدهم  تبدأ 
امل��ي��ت��ة، م��س��ج��اة على  ف��ي��رى حبيبته 
الدكة  البحر، فوق دكة تشبه  شاطئ 
ال��ت��ي ي���م���ارس ع��ل��ي��ه��ا ع��م��ل��ه ال��ي��وم��ي 
تتكلم،  لكنها  ع��اري��ة،  إن��ه��ا  ال��غ��ري��ب. 
وه����و ال��ح��ي ال ي��س��م��ع. م��ش��ه��د مثير 
سنان  نجح  مثيرة،  لحكاية  كمدخل 
أن����ط����ون ف����ي ت��ق��دي��م��ه م��س��ت��ف��ي��دًا م��ن 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ش��ري��ط ال��س��ي��ن��م��ائ��ي. ه��ذه 
ال��ت��ق��ن��ي��ة س����وف ت��ت��ك��رر ف���ي ال���رواي���ة 
ل��ك��ي ت��خ��ف��ف م���ن ع��م��ق ال��ت��راج��ي��دي��ا 
وال����ع����ن����ف. ه����ك����ذا، ت����ب����دأ ك����ل ف��ص��ول 
الرواية بكابوس أو تنتهي بكابوس، 
ل��ت��ص��ي��ر ث����الث����ة ع���ش���ر ك���اب���وس���ًا ه��ي 
دائ��ري،  الرواية  زمن  بعينه.  الجحيم 

وعائم، ومتداخل. تقنية ساهمت في 
وحافظت  ال��روائ��ي��ة،  الحبكة  تعميق 
ع��ل��ى إي��ق��اع ال��ح��ك��اي��ة ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة. 
العادية  بالحياة  ال��ك��اب��وس  يختلط 
ف����ي ب����غ����داد وال ي���ع���ود ال����ف����رد ي��ف��رق 
ب��ي��ن��ه��م��ا، وخ���ص���وص���ًا ب��ع��د اش���ت���داد 
ال��ت��ي م��زق��ت النسيج  ال��ح��رب األهلية 
االجتماعي العراقي تمزيقًا لم يعرفه 

العراقيون طيلة تاريخهم. ال يكتفي 
سنان أنطون بسرد املرحلة الراهنة، 
واملوت العراقي الذي نشره االحتالل، 
الدكتاتورية  ج���ذور  م��ن  يتناوله  ب��ل 
السابقة. يسرد البطل ميتات مختلفة 
في األقبية املظلمة والسجون السرية، 
وه���و ي��م��ر ع��ل��ى امل����وت ال��ج��دي��د ال��ذي 
الكثير من  فيها  ب��ط��رق  ينفذ  أص��ب��ح 

الخيال والسادية املبهرة. 
ت��ص��ل��ح رواي����ة س��ن��ان أن��ط��ون لتكون 
ش����ري����ط����ًا س���ي���ن���م���ائ���ي���ًا، وخ���ص���وص���ا 
والهادئة،  البسيطة  السلسة  بلغتها 
رغ�������م اس����ت����خ����دام����ه م������ف������ردات امل������وت 
والعنف بأشكالها كلها. هذه الرواية 
تتحدث عن املوت، لكنها ال تنسى أن 
تشير، بقوة، إلى ذلك الصراع العظيم 

من أجل الحياة.

أدب

حسين بن حمزة

لسنواٍت طويلة، وألسباب ال مجال 
التخفيف  ب��ال��ك��ام��ل، ج���رى  ل��ذك��ره��ا 
من وجاهة الحديث عن أدب الداخل 
العراقية،  الكتابة  في  الخارج  وأدب 
ال��ص��ّدام��ي��ة  أث��ن��اء الحقبة  وت��ح��دي��دًا 
ال���ت���ي أغ���رق���ت ال����ع����راق ف���ي ال���ح���روب 
وال���ح���ص���ارات، وان��ت��ه��ت ب��اح��ت��الل��ه. 
ر تجاهل   نياٍت وطنية طيبة تبرِّ

ّ
لعل

ذاك ال��ت��ق��س��ي��م، ل��ك��ن ل��ه��ذا ال��ت��ج��اه��ل 
خ���ط���ورت���ه ال���ت���ي ق���د ت��ص��ل إل����ى حد 
ن��ق��دي يسعى  ب��أي ج��ه��ٍد  التضحية 
إل�����ى ت���ح���دي���د ودراس���������ة ال��ت��ب��اي��ن��ات 
األسلوبية، وزوايا النظر إلى الواقع 
العراقي في تلك الحقبة، وما تالها 

من سنوات االحتالل األميركي.
ال���ق���ص���د أن ث���ّم���ة أص����وات����ًا ون����ب����راٍت 
ت���رّب���ت ف���ي ج��ح��ي��م ال����داخ����ل، وأظ��ه��ر 
أص��ح��اب��ه��ا )ن���ت���ح���دث ه��ن��ا ع���ن قلة 
إبداعية  فعٍل  ردود  طبعًا(  موهوبة 
م��خ��ت��ل��ف��ة ع��م��ا واص�����ل أق���ران���ه���م في 
ال���خ���ارج إظ��ه��اره��ا ف���ي ن��ص��وص��ه��م. 
كما أن أغلب كّتاب الداخل كانوا في 
بداياتهم، حني بدأت املنافي تمتلئ 

سنان أنطون مؤّرخ الكابوس العراقي

عاش التراجيديا من الداخل، 
وحملها معه إلى املهجر األميركي. 

بعد ست سنوات على صدور باكورتيه، 
يعود الشاعر والروائي العراقي مع ديوان 

»ليل واحد في كل املدن«، ورواية »وحدها 
شجرة الرمان«. الجثث تسقي املشهد 

الروائي بالكامل، واملعجم الشعري 
مسكون بالقبور والطغاة

رواية بطلها الموت 
وديوان شعر عن الليل

بغداد كانت سجنًا كبيرًا 
أيام صدام، انشطر 

اليوم إلى زنزانات 
كثيرة تفصلها جدران 

كونكريتية عالية

تشير الرواية 
بقّوة إلى الصراع 

من أجل الحياة

جثث الحرب األهلّية إن حكت

بمن سبقوهم إلى ترسيخ تجاربهم 
وص���ن���اع���ة أس���م���ائ���ه���م. امل���س���أل���ة هنا 
تتعلق بالكتابة، وبالتالي ال يمكن 
الواقع في النصوص  إغفال ص��ورة 
ال���ت���ي ُك��ت��ب��ت ع��ن��ه ت��ح��ت أي ذري��ع��ة 
أو ح��ج��ة، ب���ل إن امل��ط��ل��وب م���ن ه��ذه 
ال��ص��ورة أن ت��ق��دم وج��وه��ًا مختلفة 
ال���ذي ع��اش ظروفًا  ال��ع��راق��ي  للنص 
أصواتًا  تنتج  أن  ب��د  ال  استثنائية، 

الئقة بهذه الظروف. 
داخ�������ل ه������ذا ال���ت���م���ه���ي���د ال�����ض�����روري، 
نستطيع قراءة تجربة سنان أنطون 
ال���ت���راج���ي���دي���ا  ع�����اش  ال������ذي   )1967(
العراقية في الداخل، قبل أن يهاجر 
ال��والي��ات املتحدة )1991( عقب  إل��ى 
ح���رب ال��خ��ل��ي��ج ال��ث��ان��ي��ة. ك��ان��ت ه��ذه 
الهجرة خالصًا شخصيًا ال خالصًا 
ال��ش��اع��ر  ه�����ذا  ع����وال����م  إن  إْذ  أدب����ي����ًا، 
��ت م��ره��ون��ة ب��ال��داخ��ل،  وال���روائ���ي ظ��لَّ
وب��اس��ت��ث��م��ار م���أس���اة ه����ذا ال���داخ���ل. 
أن���ط���ون تصلح  ت��ج��رب��ة  أن  ال����واق����ع 
��ذ ع��ل��ى س��ع��ي ع���دد من  ك��م��ث��ال م��ح��بَّ
ال���ك���ت���اب ال���ع���راق���ي���ني ال����ش����ب����اب، إل���ى 
إن���ج���از ت���ج���ارب ت��م��زج ب���ني تحقيق 
ال�����ط�����م�����وح�����ات األدب��������ي��������ة، وت�����أري�����خ 

كابوسية الواقع العراقي الراهن. 
جامعة  في  اإلنكليزي  األدب  خّريج 
ع��ل��ى املاجستير من  ب��غ��داد، ح��ص��ل 
 ،)1995( ج�����ورج�����ت�����اون«  »ج����ام����ع����ة 
وال���دك���ت���وراه ف��ي األدب ال��ع��رب��ي من 
وه��و   ،)2006( ه����ارف����ارد«  »ج��ام��ع��ة 
ح��ال��ي��ًا  أس��ت��اذ م��س��اع��د ف��ي جامعة 
نيويورك. في األثناء، أصدر باكورته 
الشعرية »موشور مبلل بالحروب«، 
وب���اك���ورت���ه ال���روائ���ي���ة »إع����ج����ام« في 
أن��ط��ون  س��ن��ان   .)2004( واح����د  ع����ام 
الذي نقل تجارب شعرية عربية إلى 
اإلنكليزية، وينظر إلى نفسه شاعرًا 
أواًل، وج����دت رواي���ت���ه ح���ف���اوة أك��ب��ر، 
وُت���رج���م���ت إل����ى خ��م��س ل���غ���ات. وه��ا 
ه��و ُي��ص��در رواي����ة ث��ان��ي��ة: »وح��ده��ا 
العربية  )امل��ؤس��س��ة  ال��رم��ان«  شجرة 
ثانيًا:  وديوانًا  والنشر(،  للدراسات 
 واح�������د ف�����ي ك�����ل امل���������دن« )دار 

ٌ
»ل�����ي�����ل

الجمل(. 
وإذا كانت رواي��ت��ه األول��ى ت��دور في 
زم��ن ص���دام وس��ج��ون��ه، ف��إن الثانية 
تحدث في زم��ن االح��ت��الل األميركي 
امل��ص��ح��وب ب��امل��ع��ارك وال��ت��ف��ج��ي��رات 
اليومية، وعمليات الخطف، والقتل 

ال��رواي��ة  ال��ه��وي��ة. ال يبقى زم��ن  على 
أس��ي��ر ع��م��وم��ي��ت��ه، ب���ل ي��س��ّي��ل ب��ذك��اء 
داخ������ل س���ي���رة ب��ط��ل��ه��ا ج������واد ال����ذي 
في غسل  أبيه  مهنة  تفادي  يحاول 
املوتى، باالنتساب إلى كلية الفنون 
ال��ج��م��ي��ل��ة، ل��ك��ّن��ه ي��ض��ط��ر ال����ى إدارة 
»املغيسل« بعد وفاة األب، ويتحول 

���ر ُت��ح��ض��ر  امل���ح���ل إل�����ى ع�������راٍق م���ص���غَّ
التي  القتلى وأش��الؤه��م  إل��ي��ه جثث 
تمضي مياه غسلها، لتروي شجرة 
الخلفية.  الحديقة  ف��ي  رع���ت 

ُ
ز رم���ان 

االعتناء باملوتى في النهار ال ُينجي 
نومه من كوابيسهم. تضيق الحياة 
)ال���ض���ي���ق���ة أص��������اًل( ب���ال���ب���ط���ل. ي��ف��ق��د 
غيداء  إيهام  ويرفض  ري��م،  حبيبته 
بآماٍل لن تتحقق. يقرر اللجوء إلى 
ال��دخ��ول ألن  م��ن  ُيمنع  األردن، لكنه 
األولوية للعائالت. يعود مرغمًا إلى 
عمله، مستظاًل بشجرة الرمان التي 
بمجاورة   ���� مثله   ���� الحياة  ت��واص��ل 

املوتى. 
امل��وت، على أي حال، هو االستعارة 
ال��ك��ب��رى ف���ي ت��ج��رب��ة س��ن��ان أن��ط��ون 
ال��ذي يبرع في إنجاز رواي��ة ممتعة 
وجذابة، ومخلصة لشروط الكتابة، 
وم��ص��غ��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و ج��ي��د لقسوة 
الواقع وآالمه. كما أّنها ال تغفل عن 
القائم،  تمرير نظرة املؤلف للوضع 
 »ب���غ���داد 

ّ
ف��ه��و ي�����درك ع��ب��ر ب��ط��ل��ه أن

ك��ان��ت س��ج��ن��ًا خ���راف���ي األب���ع���اد أي���ام 
 هذا السجن انشطر إلى 

ّ
صدام، لكن

زن���زان���ات ك��ث��ي��رة، ط��ائ��ف��ي��ة األب���ع���اد، 
عالية،  كونكريتية  ج��دران  تفصلها 
وُتدمي جسدها األشواك املعدنية«. 
ف����ي امل����ق����اب����ل، ال ي��ن��ج��و ال���ش���ع���ر م��ن 
األج���������واء ال���ك���اب���وس���ي���ة ن���ف���س���ه���ا، إْذ 
ي��س��ت��ه��ل ال���ش���اع���ر دي����وان����ه ال��ج��دي��د 

بقصيدة »رأس«: 
»ل���م أك���ن ش��ج��رة أو خ��روف��ًا/ لكنهم 
تمتموا شيئًا ما/ ثم قطعوا رأسي 
ب��س��ك��نٍي ع��م��ي��اء/ ف��ت��دح��رج ب��ع��ي��دًا/ 
ورأيُتني راكعًا هناك/ ويداي خلف 
ظ���ه���ري/ س��ك��ت��ت ن���اف���ورة ال����دم بعد 
ي��ن��ظ��روا  اب���ت���ع���دوا/ دون أن  ث������واٍن/ 
وراءهم/ بعد ساعاٍت جاءت الكالب 
الجائعة تشمشم/ فقلت لها: خذي 
حصتك/ وال تبِق شيئًا من جسدي/ 
لكني توسلُت إليها/ أن يظل رأسي 

هنا/ في قعر القصيدة«. 
بالجثث  تحتشد  األخ��رى  القصائد 
وال��������������رؤوس واألش�������ب�������اح وال����ق����ب����ور 
وال��ط��غ��اة. إنها م��ف��ردات قسرية، في 
تجاهل  يستطيع  ال  ش��اع��ر  م��ع��ج��م 
م��ا ي��ح��دث ف��ي م��دي��ن��ت��ه ال��ت��ي أخ��رج 
عنها فيلمًا وثائقيًا بعد احتاللها، 
نجد  ق��د   .About Baghdad ب��ع��ن��وان 
ق��ص��ائ��د م��ك��ت��وب��ة ب���م���زاج آخ����ر، ك��أن 
يبحثان/  غ��رب��االن/  »عيناي  يقول: 
ف�����ي أك���������وام اآلخ������ري������ن/ ع�����ن�����ِك«، أو: 
 ط��وي��ل/ يسهر املشط 

ٌ
ل��ي��ل »ش��ع��رِك 

 مفردة »الليل« في عنوان 
ّ

فيه«، لكن
ال�����دي�����وان ت���ج���د ت���رج���م���ات أك���ث���ر ف��ي 
تفاوٌت  ال��ج��ودة.  املتفاوتة  القصائد 
بسنان  والنقاد  ال��ق��راء  حفاوة  يبرر 

أنطون الروائي أكثر من الشاعر. 

الثالثاء  14  كانون األول  2010  العدد  1291


