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رواية

علي بدر« :عزيزتي» الثورة
دعد ديب
في روايته «ال تركضي وراء الذئاب يا
عزيزتي» (دار الرافدين ـ ـ  ،)2017يفتح
علي بدر عدسة كاميرته مسلطًا الضوء
على مفهوم الـثــورة وأخـبــار الـثــوريــن،
امل ـ ــوض ـ ــوع الـ ـق ــدي ــم وال ـ ـحـ ــديـ ــث .يـفـكــك
ال ــروائ ــي الـعــراقــي مـفـهــوم ه ــذه ال ـثــورة،
وي ــوث ــق ألخ ـب ــاره ــا امل ـحــزنــة ف ــي ذاك ــرة
ال ـع ــراق ـي ــن ،ومـ ــن ع ــاص ــروا ال ـث ــوري ــن،
ليقتفي آثــارهــم ومـصــائــرهــم .يتجاوز
ك ــون الـسـيــاســة مــوضــوعــا جــافــا للسرد
األدب ــي بــالـتـفــافــه عـلــى الـفـكــرة ليناقش
قضية اإلنسان ،نتاجها وانعكاساتها.
بـ ـطـ ـل ــب مـ ـ ــن وكـ ـ ــالـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء «ام أي
َّ
س ــي» ،يـكــلــف ال ـ ــراوي لـتـقـصــي أوض ــاع
مجموعة مــن الـثــوريــن املــاركـسـيــن أو
التروتسكيني الــذيــن غ ــادروا بـغــداد في
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي والـتـحـقــوا
بالثورة العاملية ضد املصالح الغربية
– االمبريالية .يتدرج في اإلضاءة على
ثــورة األه ــوار املغيبة واملسحوقة التي
قامت في منطقة الجنوب العراقية زمن
حكم صدام ،قبل قمعها وتصفيتها .أما
مــن تبقى مــن أفــرادهــا ،فقد تــوزعــوا في
أص ـقــاع األرض ،ومـنـهــم َم ــن تــوجــه إلــى
أديس أبابا حيث األرض البكر ،الحلم،
الـنـســاء ال ـعــاريــات ،الـكــوبــرا والتمساح
إب ـ ـ ــان ح ـك ــم ال ـع ـق ـي ــد م ـغ ـن ـي ـس ـتــو الـ ــذي
أطاح باإلمبراطور هيالسيالسي ،زمن
انتصار الشيوعية فيها .هكذا ،ينتقل
مـكــان الـســرد والـتـطــورات الــدرامـيــة إلى
هذه البقعة ملتابعة سير الشخصيات.
تلك األحــداث الدامية والثورة املهيضة
وم ــا رافـقـهــا مــن خ ــراب فــي ذاك الــزمــن،
أسـ ـهـ ـم ــت اإلدارة ذاتـ ـ ـه ـ ــا إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
الـسـلـطــات املـحـلـيــة ،فــي وأدهـ ــا وإط ـفــاء
جمرها امللتهب .إذ دار الزمان وانقلبت
األدوار ،وصـ ـ ــارت اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـيــوم

ت ـب ـحــث ع ــن ال ـ ـثـ ــوار الـ ـق ــدام ــى ل ـت ـحــارب
ب ـه ــم األن ـظ ـم ــة ب ـع ــدم ــا س ــاع ــدت قــديـمــا
األن ـظ ـم ــة ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ـي ـهــم .ت ـف ـتــش فــي
أوراقها القديمة عمن يمكن استخدامه
وت ـج ـن ـيــده ف ــي ب ــرام ـج ـه ــا« :األم ــري ـك ــان
أطاحوا بالشيوعيني ملصلحة البعثيني
وال ـي ــوم أط ــاح ــوا بالبعثيني بمساعدة
ال ـش ـيــوع ـيــن» .وال ـن ـت ـي ـجــة «م ـهــاجــرون
شيوعيون قديمًا ومهاجرون بعثيون
ح ــدي ـث ــا وه ـ ــم م ـع ــا فـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا» .وم ــا
فـ ــوضـ ــى الـ ـجـ ـن ــس واإلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــان إال ت ـلــك
الهاوية التي انحدروا إليها بأبعادها
النفسية والسياسية.
لطاملا كانت األفـكــار الـثــوريــة واألعـمــال
ال ـب ـطــول ـيــة بــاس ـت ـل ـهــام ج ـم ــوح ال ـهــدف
النبيل ،حلمًا ي ــراود كثيرين ،ومصدر
اف ـ ـت ـ ـتـ ــان لـ ـه ــم عـ ـل ــى اخـ ـ ـت ـ ــاف ف ـئــات ـهــم
الـعـمــريــة ،وتـبــايــن توجهاتهم الفكرية.
فــال ـصــورة ال ـجــذابــة لـلـثــورة الطهرانية
والفاضلة ،يتعالى وهجهها في أحالم
الــروايــات وأفــام السينما ،بشرط أن ال
تؤدي بهم إلى املوت.
لـكــن ال ـ ــراوي مـنــذ ال ـبــدايــة يـتـنـصــل من
صـ ـف ــات ال ـب ـط ــول ــة ف ـي ـه ــا ،ه ــو امل ـهــاجــر
وال ـ ـهـ ــارب م ــن ال ـق ـم ــع وت ـك ـم ـيــم األف ـ ــواه
يــدعــي ان ـســاخــه ع ــن تــاري ـخــه وأف ـك ــاره
وانـتـمــاءاتــه االيديولوجية وانسجامه
م ـ ـ ــع جـ ـنـ ـسـ ـيـ ـت ــه ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة وع ــائـ ـلـ ـت ــه
األميركية وعمله الصحافي الذي ازدهر
وتطور نتيجة حياديته واطالعه على
الكثير من خصوصيات العالم الثالث
الذي أتى منه حيث الكوارث والحروب
م ـص ــدر رزق وسـ ـع ــادة ألب ـط ــال املـيــديــا
مل ــا ف ـي ـهــا م ــن اك ـش ــن وإبـ ـه ــار لـلـمـتـلـقــي
ف ــي رص ــده ــم ل ـل ـف ـظــاعــات ال ـت ــي تــرتـكــب
بـعـيـدًا ع ـنــه .ورغ ــم قـنــاعــاتــه املــاركـسـيــة
ومنظومته األيديولوجية وديكتاتورية
ال ـب ــرول ـي ـت ــاري ــا وانـ ـحـ ـي ــازه لـ ـل ــذود عــن
امل ـظ ـلــومــن وال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،إال

يتدرج في
اإلضاءة على
ثورة األهوار
المغيبة
والمسحوقة

ّ
أن عمله بالوكالة محايد ج ـدًا كمحلل
سياسي لشؤون الشرق األوسط .ورغم
محاولته االن ـســاخ عــن جـلــده وتغيير
اسـ ـم ــه وزواج ـ ـ ـ ــه ب ــأم ـي ــرك ـي ــة وإن ـج ــاب ــه
أوالدًا «أم ـيــرك ـيــن» يــأكـلــون الهمبرغر
وال يعرفون من البالد التي أتى أبوهم
منها إال القصص الخيالية عن مصباح
ع ــاء ال ــدي ــن وال ـس ـنــدبــاد ال ـب ـحــري ،فــإن
معاناته مــزدوجــة .هو ممزق بني واقع
ناعم وهانئ ،وذاكرته املعطوبة بأهوال
املــآســي ال ـتــي مــر ب ـهــا .زوج ـتــه وأوالده

ن ـمــوذج لــاسـتـهــاك األم ـيــركــي ال ــذي ال
يهمه ســوى التمتع باملكاسب ّ املــاديــة،
أيــا كــان مصدرها .فلسفة تتلخص في
«الحقيقة هــي الـتــي تـخــدم مصلحتي»
حـ ـس ــب ت ـع ـب ـي ــر زوج ـ ـتـ ــه الـ ـت ــي جـ ــل مــا
يعنيها مــن عمله لـيــس مصداقيته أو
معرفته أو نظرته الثاقبة ،بل ما تحصل
عليه من دوالرات .ولذا ،فالصراع كبير
فــي داخـلــه ،بخاصة عندما يحق البنه
أن يقاطع سماعه ألخبار املوت والدمار
في بلده البعيد ،من أجل شراء مالبس

لرياضته األثيرة .وما وجود عشيقة له
وتــرحـيـبــه بمهمة الـسـفــر ال ـجــديــدة ،إال
تـعـبـيــر ع ــن ام ـت ـعــاض وعـ ــدم رض ــى عن
طــري ـقــة عـيـشــه وت ـم ــرد ع ـلــى ش ـكــل هــذه
الحياة رغم السالم الظاهري فيها.
مـ ـك ــاب ــدات وهـ ـم ــوم ي ـع ـبــرهــا ع ـل ــي ب ــدر
فـ ــي ت ـف ـك ـي ـكــه ل ـ ـبـ ــذور نـ ـش ــوء ال ـ ـثـ ــورات،
ً
مـتـســائــا عــن الــدافــع املـحــرك للجمهور
وخــروجــه للمجابهة :هــل هــو الـصــراع
الـطـبـقــي وت ـبــايــن مـسـتــويــات املـعـيـشــة؟
(يستشهد بطرافة بــالـثــورة الفرنسية:
«ال أتـخـيــل أن كــل الفرنسيني قــد ق ــرأوا
كـتــاب «الـعـقــد االجـتـمــاعــي» لـجــان جاك
روس ــو وخ ــرج ــوا لـلـثــورة ب ـعــدهــا») هل
هو ضغط االستبداد وأهمية التساؤل
ع ــن أجـ ـي ــال أهـ ـ ــدرت ع ـمــرهــا وشـبــابـهــا
بالثورات واالنقالبات حيث نكون أمام
نـمــوذجــن :نسخة بــن الدن لـلـثــورة بال
أح ــام كـبـيــرة ي ــردن ــا إل ــى عــالــم م ــا قبل
الـعــالــم ،والـنـمــوذج اآلخــر الــذي يأخذنا
إل ــى ع ــال ــم ل ــم ي ــول ــد ب ـعــد وه ــو ف ــي ذلــك
يعيدنا إلــى الحاضر والــواقــع الجديد؟
فالقوى التي نريد أن نقيم عليها ثورة
ال مـكــان لـهــا .الـقــوى املستغلة والظاملة
ت ـس ـبــح ف ــي الـ ـه ــواء ومـتـغـلـغـلــة ف ــي كل
شـ ـ ــيء ،وال مـ ـك ــان مـ ـح ــددًا ل ـه ــا لـنـشـيــر
إل ـي ـهــا .مل ــاذا انـتـعـشــت ال ـب ـلــدان ال ـتــي لم
تحدث فيها ثورة بينما تهاوت البلدان
التي حدثت فيها ث ــورات وسقطت إلى
ال ـح ـض ـي ــض؟ وكـ ـي ــف اض ـم ـح ـلــت ف ـكــرة
الثورات ،ولم يعد هناك أنبياء للثورة؟
إذ ال أحد يخترع لنا يوتوبيا لنركض
وراءه.
ربما أراد لنا علي بدر أن ال نركض وراء
الوهم الذي يباع لنا بأكثر من قناع أو
ربما إلعــادة النظر في مسلمات أخذت
ً
شكال أصوليًا في وعينا وثقافتنا حول
مفاهيم مكرسة بعد الصدمات املتتابعة
التي عشناها وما زلنا نعيشها.

ّ
أحمد الصياد ...درويش صنعاء وشاهد على تاريخها
جمال جبران
يـنـطـلــق الـيـمـنــي أح ـم ــد ال ـص ـ ّـي ــاد ف ــي كل
عمل روائ ــي جــديــد لــه مــن قــاعــدة الحياة
السياسية التي سارت حياته كثيرًا على
طــرقــات ـهــا وزواريـ ـبـ ـه ــا .ال ب ــد م ــن واق ـعــة
رواي ــة.
سـيــاسـيــة ك ــي يـمـضــي ف ــي كـتــابــة ُ
وه ــذا إل ــى ال ـحـ ّـد ال ــذي ال نـعــد فـيــه نـفـ ّـرق
بني النص الــروائــي والوثيقة التاريخية
أو الشهادة التي يدونها شخص حضر
الوقائع وعاصرها وكــان شاهدًا عليها.
ه ـكــذا ي ـبــدو االس ـت ـنــاد ،فــي كــل م ــرة ،إلــى
واقعة بعينها كي يذهب في تكوين عمله
السردي معتمدًا ،في أحايني كثيرة ،على
شخصيات مأخوذة من الواقع السياسي
ً
إيــاه ،وإن جــاءت مموهة قليال وبأسماء
ُمستعارة.
ّ
س ـن ـجــد ال ـص ــي ــاد ع ـلــى هـ ــذه ال ـح ــال ــة في
ب ــاك ــورت ــه الـ ــروائ ـ ـيـ ــة «آخ ـ ـ ــر ال ـق ــرام ـط ــة»
( )2004الـتــي ح ــاول فيها مـقــاربــة واقعة
استشهاد رفيقه اليساري اليمني البارز
جار الله ُعمر الذي اغتاله طالب ُمتطرف
كــان ينتمي إلــى جامعة «اإلي ـمــان» التي
ي ــدي ــره ــا رج ـ ــل ال ـ ــدي ـ ــن األص ـ ــول ـ ــي عـبــد
املجيد الزنداني ،أحد أبرز قادة اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن (الـ ـف ــرع ال ـي ـم ـن ــي) .وس ـيــذهــب
عمله الـتــالــي «الـيـمــن وفـصــول الجحيم»
( )2010ـ الــذي لم نعرف إن كــان روايــة أو
سردًا في التاريخ  -باتجاه واقعة «أحداث
 13ي ـنــايــر» ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـي ـم ـنــي ،وهــي
ّ
واحــدة من «عشرة أحــداث هــزت العالم».
مــن هـنــا ج ــاءت تـلــك املـقــاربــة التاريخية
فــي صفحاتها عـلــى نـحــو م ــال بــالــروايــة
صوب كتابة تاريخية توثيقية ،وإن أتت
ظــاهــريــا ف ــي قــالــب سـ ــردي اح ـت ــوى على
شكل تقريبي يشير إلــى أسباب ظهوره
على قالب روائي.
وها هو الديبلوماسي ،اليساري القديم

ـ ال ـب ــاق ــي ع ـلــى ي ـســاري ـتــه ـ ـ ـ ال ـ ــذي يشغل
حاليًا منصب مندوب اليمن في منظمة
ً
الـيــونـيـسـكــو ،ي ـعــود لـيـقــدم ع ـمــا جــديـدًا
ه ــو «دروي ـ ــش ص ـن ـعــاء» (ال ـ ــدار الـعــربـيــة
ً
لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون  -بـ ـي ــروت) ،ن ــاه ــا من
ً
الـ ـت ــاري ــخ ،وم ـش ـت ـغ ــا ع ـل ـي ــه .هـ ــذه املـ ــرة،
ي ـق ــارب واق ـع ــة «ال ـس ـب ـعــن» أو «مـلـحـمــة
ال ـس ـب ـعــن» بـحـســب الـتـسـمـيــة امل ـت ــداول ــة
عنها عند أنـصــار «الجمهورية العربية
اليمنية» ســابـقــا .يــومـهــا ،وقــف أبطالها
في مواجهة ّ
املد امللكي ومن يستند خلفه
مــن جماعة اإلمــامــة املــدعــومــة وقتها من
مال آل سعود .رفع ّ
الثوار وأهل املقاومة
شـعــار «الجمهورية أو امل ــوت» ،رافضني
عودة امللكية على نحو قاطع ،وقد كانوا
جميعهم مــن مختلف املـنــاطــق اليمنية
ً
شـ ـم ــاال وجـ ـن ــوب ــا .كـ ــان ذلـ ــك ف ــي ال ـف ـتــرة
الواقعة بني  28تشرين الثاني (نوفمبر)
 1967والثامن من شباط (فبراير) .1968
م ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ي ـس ـع ــى ك ــات ــب «ال ـي ـس ــار
اليمني ،ظالم أم مظلوم» ( )2013لتثبيت
تـنــويــه افـتـتــاحــي يــدعــو فـيــه ال ـق ــارئ إلــى
ص ـ ّـب تــركـيــزه عـلــى ال ـفــارق بــن «الـخـيــال
والحقيقة» .ليس هناك غير ذلــك القارئ
الـ ــذي س ـي ـقــدر وحـ ــده «م ـع ــرف ــة الـحـقـيـقــة
واكـ ـتـ ـش ــاف الـ ـخـ ـي ــال» ف ــي ق ـل ــب ال ـك ـتــابــة
القادمة واملقيمة فــي قلب أوراق كــل ذلك
السرد التالي.
هـ ـك ــذا س ـن ـج ــد فـ ــي «دروي ـ ـ ـ ــش ص ـن ـع ــاء»
برهان املولود في فــاس املغربية .تركها
س ــري ـع ــا ل ـي ـع ـيــش زمـ ـن ــا ل ـي ــس بــال ـق ـل ـيــل
ّ
فــي تركيا حيث تعلم وع ــرف مــا لــم يكن
يـعــرفــه .ثــم كــانــت الـيـمــن وجـهـتــه مطيعًا
لـ ـق ــول والـ ــدتـ ــه الـ ـت ــي أدلـ ـ ـ ــت ،فـ ــي أذنـ ـي ــه،
معترفة بخبر يشير إلى أصوله اليمنية.
«وها أنا اليوم في صنعاء بحثًا عن الله
وحـبــا فـيــه» يـقــول الــدرويــش للشخصية
األولى التي سيالقيها أثناء صالة الليل

يضيء على
«ملحمة
السبعين»
حين رفع
ّ
الثوار شعار
«الجمهورية
أو الموت»

قـبــل أن يقفل املـسـجــد أب ــواب ــه .وم ــن هــذه
الشخصية االفتتاحية «حنتش» ،سنجد
نبرة الراوي واقفة إلى جوار أهل املقاومة
ال ـج ـم ـهــوريــن وفـ ــي م ــواج ـه ــة الـجـمــاعــة
املنادية ببقاء امللكية على حالها .وعبر
«حنتش» ،سنجد النظرة التي عمل أهل
النظام امللكي على تعميمها بخصوص
أهل املقاومة« :هؤالء الجنود أوغاد .إنهم
ش ـيــوع ـيــون ومـ ـلـ ـح ــدون ،دخ ـي ـل ــون على
مدينتنا وعاداتنا وتقاليدنا .يسترقون

أحاديثنا ،ويحرقون نساءنا بنظراتهم
امل ــاج ـن ــة ...ي ـحــاربــون م ــن طــاعـتــه واجـبــة
ووالي ـ ـتـ ــه ث ــابـ ـت ــة» .إنـ ـه ــا ه ـن ــا ال ــواج ـه ــة
ال ــدع ــائ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ب ـث ـهــا ال ـج ـهــاز
ال ــدع ــائ ــي اإلم ــام ــي ب ــن ال ـن ــاس ملــواجـهــة
الثورة األولى التي قامت ضده عام .1948
نشر خاللها بــن عـ ّ
ـامــة الـنــاس أن هــؤالء
ّ
الثوار هم جماعة من امللحدين الراغبني
في تغيير آيــات الـقــرآن ،وقــد كانت حيلة
ناجعة أسهمت في وأد الثورة في مهدها.

ل ـ ــن ي ـ ـطـ ــول ال ـ ــوق ـ ــت ب ـ ــال ـ ــدروي ـ ــش ح ـتــى
ينتقل إلى جهة املقاومة .سيدخل «بيت
ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ح ـي ــث ي ـق ـيــم ش ـب ــاب أت ــوا
م ــن ك ــاف ــة أنـ ـح ــاء الـ ـب ــاد رافـ ـع ــن ش ـعــار
«الجمهورية أو املوت» .وعلى هذه الحال،
سيذهب السرد ملصلحة جهة ضد أخرى.
يـظـهــر ص ــوت صــاحــب ال ــرواي ــة واض ـحــا
حني يقوم بتأكيد وقائع بعينها وستأتي
مكتوبة بعني قد شهدت الوقائع ،ال من
اعـتـمــد عـلــى الـسـمــع فــي تــدويـنـهــا .هكذا
س ـي ـكــون الـ ـب ــاب م ـف ـتــوحــا ل ــدخ ــول نـبــرة
خ ـطــاب ـيــة أس ـه ـم ــت ف ــي س ـح ــب مـسـتــوى
ال ـس ــرد إل ــى خـطــابـيــة فــاق ـعــة ،ال تناسب
الحالة الــروائـيــة ،بــل تحصرها فــي عمل
توثيقي ال لبس فيه .حديث عن الطائفية
ّ
وامل ـنــاط ـق ـيــة ال ـت ــي ح ــل ــت بــالـجـمـهــوريــن
بـعــد انـتـصــار فــك الـحـصــار عــن صـنـعــاء،
ووقــوع ّ
ّ
«يتم
الثوار تحت تأثيرها حيث
فرز الناس حسب ثيابهم ،حسب نطقهم
ومـنــاطـقـهــم» .حــديــث عــن أضـ ــرار شجرة
الـقــات وتناولها عند ال ـثـ ّـوار .وعبر هذه
النقطة ،ستتأكد مسألة عدم انتباه أحمد
ّ
الصياد إلى أنه يذهب في خنق «درويش
صنعاء» وجعلها محصورة بقارئ يمني
صرف ال تعني سواه .أضف إلى كل هذا،
ّ
انتشار املـفــردات اليمنية املحلية دونما
ُ
توضيح للمعنى املراد منها لقارئ عربي
ّ
غــريــب عــن املـحــلـيــة اليمنية ،والشمالية
منها على وجه الخصوص .كذلك احتوى
ال ـع ـمــل ع ـلــى أس ـم ــاء م ـنــاطــق وجـغــرافـيــا
تخص واقعة حصار صنعاء نفسها ،وال
يمكن إال لـقــارئ مهتم بالتاريخ اليمني
الشمالي املعاصر ،إدراك اإلش ــارات التي
تـعـنـيـهــا فـيـمــا س ـي ـبــدو الـ ـق ــارئ ال ـع ــادي
تــائـهــا فــي زح ـمــة تـلــك األس ـم ــاء املـنـثــورة
على أوراق الرواية.

