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أدب

علي بدر ...تلك الحرب التي ال شفاء منها
في روايته الجديدة «أساتذة الوهم»
(املؤسسة العربية للدراسات والنشر)،
يتناول الروائي العراقي لوثة الشعر
ّ
وعبثية الحرب .أبطاله جنود على الجبهة
ّ
ّ
اإليرانية يخترعون حيوات أخرى
العراقية
على تخوم القصيدة
إيلي عبدو
ث ّ���م���ة ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال���ت���ق���اط���ع���ات ب�ين
رواي�����������ة ع����ل����ي ب��������در األول�����������ى «ب����اب����ا
س���ارت���ر» ( )2001ورواي���ت���ه األخ��ي��رة
«أساتذة الوهم» (املؤسسة العربية
ـ���ـ���ـ .)2011ع��وال��م
��دراس��ات وال��ن��ش��ر
ل��ل ّ
ّ
املثقفني ،أوهامهم في تمثل األفكار
ّ
متخيل .كل
الكبرى ،عيشهم في زمن
ذلك يطبع العملني .رغم التوصيف
الحيادي في الظاهر ،يستبطن عمل
ّ
ب��در الكثير م��ن السخرية والتهكم،
ف���ي ت��ن��اول��ه ل��غ��رب��ة امل��ث��ق��ف ال��ع��رب��ي
ع���ن زم����ان����ه .ت���ب���دو ه����ذه ال��ت��ي��م��ة في
ن��ص��وص ال��روائ��ي ال��ع��راق��ي ()1964
س���ي���اق���ًا ت��ل��ق��ائ��ي��ًا أدب����ي����ًا وج���م���ال���ي���ًا،
ّ
أك��ث��ر م ّ��م��ا ه���ي ح��ال��ة ن��ق ّ
��دي��ة .يفكك
ص�����اح�����ب «م����ص����اب����ي����ح أورش����ل ّ����ي����م»
ح�����ي�����وات أص�����دق�����ائ�����ه م�����ن امل���ث���ق���ف�ي�ن
وال��ش��ع��راء واألدب������اء .ب��ع��د تشريحه
ال����ك����اري����ك����ات����وري ل���ع�ل�اق���ة امل��ث��ق��ف�ين
ال���ع���راق���ي�ي�ن ب��ال��ف��ل��س��ف��ة ال���وج���ودي���ة
ّ
يتطرق ب��در في
ف��ي «ب��اب��ا س��ارت��ر»،
«أس���ات���ذة ال���وه���م» إل���ى ل��وث��ة الشعر

التي اخترقت حيوات ثالثة ّ
شبان،
ّ
ش��ه��دوا ال��ح��رب اإلي��ران��ي��ة العراقية.
ش��ع��راء ج��ن��ود ،ي��ح��م��ل��ون البندقية
بيد ،ويكتبون القصيدة بيد أخرى.
ّ
يتلقى ال��راوي رسالة مكتوبة بلغة
بسيطة من روسيا ،فتكون الذريعة
األول�������ى ل���ل���س���رد .ي���ط ّ���وره���ا ال��ك��ات��ب
الح����ق����ًا ب������������أدوات أخ����������رى ،ت��ن��س��ج��م
م���ع ت��ق��ن��ي��ات أع���م���ال���ه ال���س���اب���ق���ة .في
رسالتها م��ن ب�لاد ب��وش��ك�ين ،تسأل
طالبة األدب ليلى ال��س��م��اك ال���راوي
ع����ن م���ع���ل���وم���ات وت���ف���اص���ي���ل ت��ت��ع��ل��ق
ب��ش��ع��راء ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ف��ي ال��ع��راق.
ال��ه��دف إج���راء م��ق��ارب��ة ب�ين الشعراء
ال�����ذي�����ن ع����اي����ش����وا م����رح����ل����ة ال����ح����رب
اإلي���ران���ي���ة ال���ع���راق ّ���ي���ة ،وح���ك���م ص���دام
ح����س��ي�ن ،ول�������م ي����ن����ش����روا ش���ي���ئ���ًا م��ن
ش��ع��ره��م م���ن ج��ه��ة ،وش���ع���راء روس
مجهولني اختبروا حقبة مشابهة،
ودخلوا السجون واملعتقالت خالل
الحكم الستاليني م��ن جهة أخ��رى.
وت���ح ِّ���دد ل��ي��ل��ى ف���ي رس��ال��ت��ه��ا ث�لاث��ة

من أولئك الشعراء :عيسى ،والراوي
الناجي الوحيد من الحرب ،وأخوها
منير .ستكون الرسالة بابًا للراوي
ك��ي يسترجع س��ي��رة م��رح��ل��ة كاملة
عاش مع أصدقائه في متاهاتها.
سنقرأ عن منير الشاعر الذي يؤدي
الخدمة العسكرية ،ممسوسًا باألدب
ال��روس��ي ،فيترجم ما يقع عليه من
ّ
شعر ونصوص ،ويتفاخر ب��أن أمه
ّ
من أصل روسي ،وصديقة شخصية
لألدباء الروس .الشاب الحالم الذي
ل���ط���امل���ا س������ار ف�����ي ش���������وارع ب����غ����داد،
ً
متخيال نفسه في سان بطرسبرغ،
ّ
ي��ح��ي��ا ف��ي ف��ان��ت��ازي��ا خ���اص���ة .يتأثر
بالديوان الخارق للدكتور إبراهيم،
الذي يخدم في وحدة امليدان الطبي،
ويطلق عليه أصدقاؤه لقب الدكتور
الحرب
«فاوست» .سيقتل منير في ّ
مع إيران ،ليكتشف أصدقاؤه أنه لم
يكن يعرف الروسية ،بل كان يتوهم
ّ
ذلك .وأن األشعار التي ترجمها لهم،
ّ
كانت من إبداع مخيلته.

ي���ف���رد ال���ك���ات���ب امل���س���اح���ة األك���ب���ر من
السرد لعيسى ،الذي تأخذه أوهامه
إل���ى م��راح��ل م��ت��ق ّ��دم��ة م��ن االن��ف��ص��ام
ع��ن ال���واق���ع .ي��ت��م��اه��ى م��ع ق��ص��ائ��ده،
ل�����ي�����ع ّ
�����وض ب�����ه�����ا ع�������ن ق�����ب�����ح ش���ك���ل���ه
ال����خ����ارج����ي .س��ي��ق��ه��ر ف���ق���ره امل���دق���ع،
وعمله كبائع للخضار بالبحث عن
ع��وال��م أخ����رى ،تجعله ف��ي مستوى
أش��ه��ر األدب������اء ف���ي أوروب�������ا .عيسى
ال������ذي ع�����اش ح���ي���ات���ه ب��ي�ن امل���غ���ام���رة

يبتعد عن سرد تفاصيل
الحرب ومجرياتها
ويستخدمها
للنص
خلفية ّ
ّ

وال�����ج�����ن�����ون ،س���ي���ه���رب م�����ن خ��دم��ت��ه
��ل�اث����ة أش��ه��ر
ال���ع���س ّ���ك���ري���ة ،وي���ب���ق���ى ث ّ
ّ
متخفيًا ع��ن األع��ي�ن ،ل��ك��ن��ه سيسلم
ُ
يصدر ٌ
عفو
نفسه في النهاية ،حني
ع��ام ع��ن ال��ه��ارب�ين م��ن الجيش .غير
ّ
أن ال��س��ل��ط��ة ت��ت��ه��م ال��ش��اع��ر ال��ح��ال��م
ّ
بتأسيس تجمع سياسي محظور،
ل��ي��ج��ري إع��دام��ه ب��ع��د أس��ب��وع واح��د
من تاريخ القبض عليه.
يتجاوز علي ب��در ف��ي رواي��ت��ه ه��ذه،
ّ
مهمة تسليط ال��ض��وء على مرحلة
محددة من حياة الثقافة العراقية.
يعمد إل��ى تمريغ الشعر في وحول
ال�����ح�����رب وق������ذارت������ه������ا ،م�����ن دون أن
ي��ع ّ��رض ال��ق��ص��ي��دة ل��ل��ت��ل��وث .ه���ذا ما
ي��ف��س��ر اب��ت��ع��اده ع���ن س���رد تفاصيل
ال��ح��رب ومجرياتها ،واستخدامها
ّ
ّ
خلفية ّ
لنصه فقط .كأن بدر أراد أن
ينتصر الشعر على الحرب ،بعدما
انتصرت الحرب على أوه��ام أولئك
ال���ش���ع���راء ال���ج���ن���ود ،ودف��ع��ت��ه��م إل��ى
ّ
مصائر عبثية ...أقلها املوت.

المثقف والموت والخراب
َ
وعيسى ،سيرسم علي
من خالل سيرت ْي منير
ّ
بدر صورة أوسع لواقع املثقفني العراقيني
في زمن الحرب واملوت والخراب .يحكي ّ عن
اهتماماتهم ،وقراءتهم ،وتأثرهم بالكتاب
األوروبيني ،وانفصال طموحاتهم عن الواقع.
يأخذنا الكاتب إلى مقاهي بغداد وأحيائها
ّ
وأزقتها .صاحب «خرائط منتصف الليل» الذي
أرشف فيه رحالته إلى العديد من املدن في
العالم مستطلعًا مطارحها السرية ،يتقن
التوغل في األمكنة ونبش خصوصياتها.
شخصيات مختلفة تمر في النص ،تبرز حالة
الشتات العراقي في تلك األمكنة ،وتكشف حقبة
من تاريخ وجع بالد الرافدين.

الشعر بوصفه خشبة خالص
هيفاء بيطار*
م��ن��ذ ال��ص��ف��ح��ات األول����ى ل��ـ «أس��ات��ذة
ّ
الوهم» ،أدركت أنني أطل على عمل
مدهش وآسر .يأسر علي بدر القارئ،
ل��ي��س بسحر أس��ل��وب��ه وث��ق��اف��ت��ه ،بل
بالعمق اإلن��س��ان��ي وال��وج��دان��ي في
قراءته للحياة اإلنسانية .موضوع
الرواية بسيط ومشحون بالشجن.
إن���ه ع���ن م��ج��م��وع��ة ش���ع���راء ع��راق��ي�ين
ه����م ج���ن���ود ف����ي ال����وق����ت ذات�������ه .ف��ك��رة
ّ
مسلية أيضًا ،كما
تبدو بسيطة ،بل
ّ
ل��و أن���ه م��ن املمتع أن ي��ج��ري الجمع
ب�ي�ن ال��ب��ن��دق��ي��ة وال���ش���ع���ر .ب����رع علي
بدر في تحليل شخصيات الشعراء
َّ
املجندين ،لكن البطل الرئيسي في
ال���رواي���ة ه��و ع��ي��س��ى ،امل��ول��ع ب��ق��راءة
س����ي����ر ال�����ش�����ع�����راء ال����غ����رب����ي��ي�ن ،ال�����ذي
ّ
ت���ع���ل���م ال����روس����ي����ة واألمل����ان����ي����ة ل��ي��ق��رأ

ّ
أع���م���ا ّل���ه���م .ك�����ان ك�����ل وج������ود ع��ي��س��ى
ي���ت���ل���خ���ص ف�����ي ك���ل���م���ة واح����������دة ه��ي
الشعر ،لكن ّ
ثمة إرادة عليا ّ
فصلت
له قدره وشخصيته بجعله جنديًا،
وزج��ت به في الجبهة ،ليجد نفسه
مشروعًاَ للموت في الحرب العراقية
اإليرانية.
ع��ي��س��ى ال ي��م��ث��ل ال���ش���اع���ر ف���ق���ط ،بل
إنسان اليوم أيضًا ،وخصوصًا في
األن��ظ��م��ة االس��ت��ب��دادي��ة .ال يمكنه أن
ي��ك��ون ذات���ه ،وال أن يحقق م��ا تتوق
إل��ي��ه روح����ه ،ألن ه��ن��اك ق���وة تهرس
إرادته ،وتشوه موهبته .وكما يقول
علي بدر على لسان عيسى« :هناك
شخص واح���د ،دك��ت��ات��ور ،قائد أم��ة،
ُم��خ��رج ي��ق��ف أّع��ل��ى م��س��رح يحترق،
وال��ش��ع��ب م��م��ث��ل��ون ي��ت��اب��ع��ون إل��ق��اء
أدواره�������م ،وه����ذا ال��ق��ائ��د ه���و ص ّ����دام
حسني».

ُي����ن����ك����ر ع���ي���س���ى ح����ي����ات����ه ك���ج���ن���دي،
ف��ه��و ي��ت��م��اه��ى م��ع ب��ودل��ي��ر وإل��ي��وت
وغ��ي��ره��م��ا م���ن ال���ش���ع���راء ال��ع��امل��ي�ين،
وي���ت���س���اءل« :ه����ل ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن��ك��ون
ش��ع��راء عامليني ونحن ف��ي ب��غ��داد؟»
ي����ق ّ����رر ع��ي��س��ى ال�����ف�����رار م����ن ال��ج��ي��ش
ّ
والعيش متخفيًا ومتسلحًا بكتب
الشعر.
ُ ّ
ال��ش��ع��ر بالنسبة إل��ي��ه ه��و امل��خ��ل��ص
من عدمية الحياة والجبهة .يعيش
في أزقة الفقراء ،يقرأ ويحلم ويكتب
ويترجم .عيسى الذي سكن في علب
الصفيح ال��ب��ائ��س��ة ،ه��ارب��ًا م��ن حكم
اإلع�����دام ال����ذي ص���در ب��ح��ق��ه ك��خ��ائ��ن،
قرأ مذكرات غاندي ،ورسائل نهرو
إلى ابنته ،وكان يريد قراءة طاغور
ق��ب��ل ت��ن��ف��ي��ذ ح��ك��م اإلع�����دام ب���ه .كيف
ي��م��ك��ن إلن����س����ان م���ره���ف اإلح���س���اس
وشاعر مبدع أن يموت تحت الفتة

إنسان اليوم ُيقتل
ببساطة إذا خالف القوة
العظمى

ال��خ��ي��ان��ة ال��ع��ظ��م��ى؟ ُي���ع���دم ع��ي��س��ى،
وي��م��وت أص��دق��اؤه ال��ش��ع��راء ميتات
م��خ��ت��ل��ف��ة ،ل��ك��ن��ه��م ّ ج��م��ي��ع��ًا ض��ح��اي��ا
ح�����روب ال���ك���ب���ار ،إن���ه���م ج���ن���ود رغ��م��ًا
عنهمّ ،
فصلوا لهم الثياب العسكرية
وأعطوهم ب��ن��ادق ،وق��ذف��وا بهم إلى
الجبهة .يطرح علي بدر في «أساتذة
ّ
ال��وه��م» أسئلة وج ّ
ومصيرية
��ودي��ة
مهمة :هل يملك إنسان اليوم نفسه؟

أل����ي����س ُم������ص������ادر اإلرادة؟ إن���س���ان
ال��ي��وم ُيقتل بكل بساطة إذا خالف
ال���ق���وة ال��ع��ظ��م��ى ،إذا ت���ج���رأ ورف���ض
ال���ق���در ال�����ذي ف ّ��ص��ل��ه ل���ه ال��دك��ت��ات��ور،
ّ
وال��ت��ه��م ج��اه��زة ،كإضعاف الشعور
ال��ق��وم��ي ،وال��خ��ي��ان��ة ،وامل ّ
����س بهيبة
الدولة...
ذكرتني «أساتذة الوهم» بمسرحية
لهنري إبسن هي «ثورة املوتى» ّ عن
ج��ن��ود ي��رف��ض��ون أن ي��دف��ن��وا ،ألن��ه��م
ي��ري��دون أن ي��ع��ودوا إل���ى زوج��ات��ه��م
وح��ب��ي��ب��ات��ه ّ��م وأوالده��������م« .أس���ات���ذة
الوهم» تخضنا في العمق ،وتقذف
ب���ن���ا إل������ى ق���ل���ب ال���ح���ق���ي���ق���ة ،وت��ف��ج��ر
ف��ي��ن��ا ح ّ���س ال��ك��رام��ة ال��ت��ي ال معنى
ل��وج��ودن��ا م��ن دون��ه��ا :إل��ى ّ
أي مدى
سنقبل أن ن��ك��ون أداة ف��ي ي��د ق��وى
عظمى؟
ّ
سورية
* روائية

