ّ
محكمة
الكوفة :مجلة فصلية

المجتمع الالاجتماعي
دراسة في أدب فؤاد التكرلي
علي حاكم صالح
(دار التنوير)

الجدي�د في التحليالت النقدية
الت�ي يكتبها عل�ي حاكم صالح
المجتم�ع
كت�اب
ف�ي
الالاجتماعي :دراس�ة في أدب
فؤاد التكرلي ،هو أنه يدخل إلى
عال�م الرواي�ة كش�خصية م�ن
ش�خصياتها .وهن�ا يؤس�س
لعالق�ة جدي�دة بي�ن الناق�د
والن�ص والروائ�ي ال�ذي يعالج�ه ويعالج به مش�كالت
بالنص الروائي
محدّ دة ،فكرية واجتماعية ،وهذه العالقة
ّ
تتأسس حين يصبح الناقد إحدى شخصيات الرواية التي
يدرس�ها .يس�عى علي صالح حاكم في ه�ذا الكتاب إلى
التماهي بشخصيات الروايات التي يدرسها ،ومدخله هو
أن تكون هذه الشخصية أو تلك من شخصيات الروايات،
نص�ه النق�دي المتماهي
فه�و يدخل ف�ي الرواي�ة لينت�ج َّ
بالن�ص الروائ�ي ،وليس المتعال�ي عليه ،وه�ذا ما جعل
ّ
ِ
الناقد
حضور روايات فؤاد التكرلي طاغي ًا على استش�ارة
تخص بحوث�ه النقدية ،إذ لي�س غير أحد
مص�ادر أخرى
ّ
َ
عش�ر مصدر ًا ذ ّيل بها قائمة مصادره ،لماذا؟ ألن مصادر
بحثه الحقيقية موجودة في الروايات بما أنه أصبح إحدى
شخصياتها.
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الكتاب والروائي الذي ُد ِر َست
الناقدُ الذي كتب هذا
َ
روايا ُته درس� ًا خاص ًا يتش�اركان هنا رؤي�ة واحدة ومزاج ًا
يع�ج بالرواي�ات العربية التي تعس�ر
واح�د ًا .فف�ي عصر ّ
مالحق ُته�ا ك ّلها ،ينتخب عل�ي حاكم صالح روايات فؤاد
يوج�ه عبرها ،في
التكرل�ي لغاي�ة خاص�ة في نفس�ه .فهو ّ
كتاب�ة تحليلية تلي�ق بمجتمع ال اجتماع�ي ،بصق ًة أخرى
نفسه قبل
في وجه الحياة ،بعد أن فعل ذلك فؤاد التكرلي ُ
نصف قرن في رواياته «بصقة في وجه الحياة» المنش�ورة
في الع�ام  .2000وم�ن المؤكد أن بصق� َة الرواية غيرها
س�ؤالين محدّ د ْين؛
بصقة الكتابة النقدية .هذا الوضع يثير
ْ
يتغير ذلك المجتمع الالاجتماعي عبر نصف
األول :أل�م ّ
ِ
نفس�ه،
نفي
الكاتب َ
ق�رن م�ن الزمان؟ والثان�ي :ألم يكن ُ
ّ
الحل للخلاص من المجتمع
طوع� ًا أو كره ًا ،نوع� ًا من
الالاجتماع�ي؟ إن الكتاب�ة الروائي�ة التكرلية ه�ي «كتابة
انتهاكي�ة» ،لكنه�ا أيض ًا «تري�اق» ،والكتاب�ة النقدية لدى
عل�ي حاك�م صال�ح كتاب�ة تحليلية ،وه�ي أيض� ًا ترياق.
ِ
ُ
صانعه�ا الروائ�ي م�ن
الكتاب�ة الروائي�ة
أنق�ذت
وحي�ن
َ
ِ
مجتمع�ه الالاجتماع�ي في خمس�ينيات بغداد القاس�ية،
ُ
صانعه�ا الناقد فكت�ب وهو في
الكتاب�ة النقدي�ة
أنق�ذت
َ
خض�م مجتم�ع الع�راق الغاط�س ف�ي الالاجتماعية حدّ
ّ
ّ
ّ
التشظي،
نس�يجه
تش�ظى
الجنون ،مجتمع
المتهرئ أشدّ
ُ
ّ
المطلي
والتفس�خ
وتحول من مجتمع االرتياب الخائف
ّ
ّ
ّ
بطالء االنسجام إلى مجتمع الكراهية الصارخة والعفونة
البادية ،مجتمع عراق ما بعد س�قوط الدكتاتورية وكشف
المكب�وت والمكت�وم م�ن «طبيع�ة المجتم�ع العراقي».
فال�ذي دف�ع الروائ�ي التكرل�ي إل�ى موقف�ه ذاك ،والذي

مجموعة ك ّتاب :قراءات

شكل أزمتَه الروحية هو عينُه ما عاشه الناقد ّ
ّ
وشكل أزمتَه
الروحية« :حرمان ،واس�تالب ،وقه�ر ،وكبت اجتماعي
وسياسي» ،وإذا كانت الثمرة الوحيدة التي جناها الروائي
من كتابة عمله «بصقة في وجه الحياة» إ ّبان الخمسينيات،
عدم نش�ره ،هي «حفظ توازن ش�خصية كاتبه»،
حين قرر َ
َ
توازن ش�خصيته ف�ي كتابته النقدية
فإن علي حاكم حفظ
أيض ًا.
إن الرواي�ات المتمي�زة الت�ي كتبه�ا ف�ؤاد التكرل�ي
أوضاع المجتمع العراقي في حقب
بفن وبحقٍّ ،
َ
تعك�سٍّ ،
متع�ددة ،وتعك�س آرا َء التكرلي في ه�ذا المجتمع ،وقد
نظائر لها في البصائ�ر النقدية للناقد
اآلراء
وجدت تل�ك
ْ
ُ
َ
لبينة على ش�غف
ع�ن مجتمع�ه العراقي .وما م�ن حاجة ّ
الناق�د بنص�وص الروائي ،وعدّ ه�ا ناطقة بم�ا يعتمل في
غير كافية ألن يقول المرء َّ
كل ما يريد
نفسه ،لكنه وجدها َ
قو َله عن المجتمع العراقي ،فعمد إلى اس�تكمال مشروع
التكرل�ي في نق�د المجتمع .ورغ�م «الكفاي�ة الفنية» في
رواي�ات التكرلي ،س�عى علي حاكم صال�ح إلى تحقيق
«الكفاي�ة النقدية» عبر كتابة هذا الكتاب الذي هو بمقدار
يوس�عها دالل ًة،
ما يقترب من النصوص الروائية التكرلية ّ
ويمنحها إش�راق ًة ّ
تذكر بأصالته�ا وبصمتها الفريدة ،وهو
ّ
ظن العراقي�ون أنه ُد َّق
ي�دق ،وه�ذا هو األخطر ،ناقوس� ًا ّ
على نح�و ٍ
كاف فيما يتعلق بعيش المجتمع العراقي على
ش�فير دائ�م الوجود ،ش�فير حرب أو نزاع أو حتى ش�فير
يطل منه�ا ٌّ
جه ّن�م .إنها الحا ّف�ة ّ
كل من الروائ�ي التكرلي
س�ين في الدماء
متفر ْ
وق�ارئ الروايات علي حاكم صالح ّ
والعن�ف والظلم والفقر والنف�اق؛ اختصار ًا في المجتمع

العراقي.
لك�ن ثم�ة جانب� ًا تجدر اإلش�ارة إلي�ه في س�بيل هذه
التوس�عة في نقد المجتمع؛ توس�عة الناقد على الروائي،
خض�م تحليالتِه
فعل�ي حاك�م صالح ُيحج�م أحيان ًا ،في
ّ
وانهمام�ه ف�ي الحفر في عالم التكرل�ي ورواياتهُ ،يحجم
ع�ن توجي�ه الخط�اب مباش�رة إل�ى المجتم�ع العراق�ي
تحدي�د ًا .وإذا كان التكرل�ي يكت�ب رواي�ة يحض�ر فيه�ا
مس�مى ،فم�ن الواضح أن الروائ�ي يمتح من
مجتم�ع ال
ٌ
ّ
مخزون�ه االجتماع�ي الخاص ،وه�و العراق�ي بالبديهة،
يج�رد المجتمع من نس�بته،
لك�ن الناق�د ي�و ّد أحيان� ًا أن
ّ
َ
أشمل يطوي تحت
صفته ،وقائعيته ،ربما نشدان ًا لمفهو ٍم
فضائه تلك المجتمعات المبتالة بالالاجتماعية.
يفوت الكتاب فرصة االس�تغراق في المش�كالت
ال ّ
المزمن�ة للمجتم�ع العراق�ي ،وه�ذا جانب ناف�ع وممتع
في�ه .فالمؤل�ف ال ين�ي ،مصحوب� ًا بإلماع�ات وتفاصيل
وحوادث ومش�اهد روائية ،من تحوي�ل ذلك إلى تحليل
لمش�كالت المجتمع العراقي .وربم�ا يكون الدافع وراء
تل�ك التحليلات واالنهم�اك فيه�ا لي�س فقط الش�روع
ببحث المشكالت االجتماعية التي لها جذور راسخة في
مجتمعنا ،بل في تلطيف حياة الكائن اإلنساني التي وجد
خضمها .وعلي حاكم صالح يشبه التكرلي في
نفس�ه في
ّ
هذا الص�دد ،ألن في كتابته النقدي�ة إعالن ًا عن لجوء إلى
الفكر لمواجهة المش�كالت ومعالجتها ومعالجة النفس
في اآلن نفسهّ .
يوظف علي حاكم صالح معار َفه الحديثة
عمق
في تحليل الرواية في عمله هذا ،تلك المعارف التي ّ
تش�بع بها عبر ترجماته
به�ا تناو َله لروايات التكرلي ،فقد ّ
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لكتب ف�ي نظري�ة األدب ونظرية الق�راءة والتلقي ،وهي
األساس�يين الش�املين
الكتابين
كتب باتت معروفة .ففي
ْ
ْ
ع�ن نظري�ة الق�راءة والتلق�ي (نق�د اس�تجابة الق�ارئ،
النص ،دار
المجلس األعلى للثقافة  ،1999والقارئ في ّ
الكت�اب الجديد المتحدة )2007 ،نج�د معظم نظريات
ومفاهي�م الق�راءة والتلق�ي الغربي .وهي عل�ى اختالفها
صنعت من تعايشها في ذهن مترجمها علي حاكم صالح
النص الروائي عبر ذات
ملكة نقدية وخبرة في سبر أغوار ّ
الفن ف�ي القراءة.
تدربت عل�ى أيدي أس�اتذة هذا ّ
قارئ�ة ّ
ولع�ل الش�اهدَ األساس�ي والب�ارز عل�ى ذل�ك معالج ُته
«المس�رات واألوجاع» في الفصل الرابع
لرواية التكرلي
ّ
م�ن كتابه ه�ذا ،حين عم�د إلى معالج�ة تس�تثمر قراءاته
وترجمات�ه في نظرية القراءة والتلق�ي التي تماهى بها َّ
كل
المماهاة ،فعب�ر نورماند هوالند وفولفغان�غ آيزر وديفيد
بليت�ش وآخري�ن من ّ
منظ�ري القراءة والتلق�ي ،حفر درب ًا
في مس�لك صعب من مس�الك رواية التكرل�ي ،وأطلعنا
عل�ى هواجس الش�خصيات الفريدة ف�ي الروايات ،مثل
تل�ك الت�ي دأبت عل�ى ق�راءة الروايات العالمي�ة ،وعلى
التفاع�ل معه�ا بطريق�ة تؤثر مباش�رة ف�ي حياته�ا .وهذه
الش�خصية األساس�ية ،مثل علي حاكم صال�ح ،تجد في
الرواي�ات وقراءته�ا مرات عدي�دة معاني عدي�دة ،تتعدّ د
وتتن�وع ف�ي الرواي�ة الواح�دة عب�ر الق�راءات المتعدّ دة.
ّ
وهكذا ق�رأ بطل التكرلي توفيق س�انين ،دكتور جيفاكو،
الجريمة والعقاب ،الحرب والسلام ،األحمر واألسود،
ثالثية نجيب محفوظ ،أيام طه حسين ،إلخ وهكذا كانت
شخصيات روائية
الشخصية التي يدرسها الناقد تركيب ًا من
ّ
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تمرس في ش�خصيات
أخ�رى ،وه�ي مث�ل الناقد ال�ذي ّ
رواي�ات التكرلي ليظهر لنا ال اجتماعي�ة المجتمع ّ
مركبة
المر الذي عاشه.
مرة
ّ
ومتجسدة في الواقع ّ
روائي ًا ّ
قراءة حسن ناظم

