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رواية لطفي جميل  محمد

تعـطي مدينـة ضخمـة من حقـبة ما قـبل التاريخ اكـتشفـها أثريـون قرب القـدس حملة عن كيـفيـة تطور احلـضارات قرب نـهاية الـعصر احلـجري.وقالت سـلطة اآلثـار اإلسرائيـلية إن
كتشفة إلى اآلن.وذهـبت تقديرات الفريق إلى أن ما ـدن ا دينة الـتي يبلغ عمرها تـسعة آالف عام والتي اكتـشفت خالل مسح أجري قبل شق طريق سـريع جديد احدى  أكبر ا ا
ـديـنة عـلى عـشرات األفـدنـة قرب بـلـدة موتـسـا القـائـمة حـالـيا عـلى بـعد نـحـو خمـسة قـايـيس احلديـثـة. وقامت ا ـا يجـعـلهـا مـدينـة بـا ب  2000و 3000شخص عـاشـوا هنـاك 
نطقـة كلها لم تكن مسكونة في تلك احلـقبة التي شهدت انتقال النـاس من الصيد كوسيلة لإلبقاء على كيلومتـرات غربي القدس.وقبل اكتشافها كـان يعتقد على نطاق واسع أن ا
احلياة إلى أسلـوب حياة قائم على التـرحال الذي اشتمل على الـزراعة.وقال لورين ديفيـز وهو آثاري (األكثر ترجـيحا أن هذا هو أكبـر كشف من تلك احلقبة الـزمنية في الشرق األوسط
كـان).وقالت سلطـة اآلثار في بيان إن (هذا كـننا استخـراجها وحفـظها من هذا ا واد التي  وأنه سيسمح بـتقدم البحث قـفزات وقفزات عـما نحن فيه اليـوم وذلك فقط من خالل كميـة ا
زروعات ا يـدل على مستـوى متقدم نـسبيا من الـتخطيط.وعثـر الفريق أيضـا على أماكن تخـزين بها كمـيات كبيـرة من أشجار ا الكشف األثري شمل مـباني كبيـرة وأزقة وأماكن دفن 
ارسة كثيـفة للزراعة). وتابع (تظهر عظـام احليوانات التي عثر عليها . وأضاف البيـان (هذا الكشف دليل على  خاصة العدس الـذي ظلت حبوبه سليمة بشكل مـلحوظ عبر آالف السن
ـستوطنة صاروا بشكل متزايد متخصص في تربية الغنم في الوقت الذي تناقص فيه تدريجيا االعتماد على الصيد كوسيلة لإلبقاء على احلياة). وعثر أيضا على أدوات كان أن سكان ا في ا

. حجرية من بينها آالف من رؤوس السهام والفؤوس التي استخدمت في قطع األشجار وشفرات مناجل وسكاك
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ـــســـيـــطـــر فــــكـــانت الـــهـــاجـس وا
الـــرئـــيـــسي فـي الـــروايـــة وفي كل
شخصياتها أو شخوصها (خاصة
عــنــدمــا جتــد الــروح ذاتــهــا آيــلــة
للجـفاف ..أن مـا مر وما سـيمر من
ـــوت ..ص زمن لــــيس أفــــدح مـن ا
ــوت حـــدث أســـمع ـــا أن ا 32)و
صريره  ال بل خطواته وهي تدنو
ــا آن االنـسـان له مــيـتـة مــني  طـا
واحـدة الغـيـر ..ص 37).وهذه هي
ــــــــوت  هــــــــواجـس احلــــــــرب / ا
والــــروايـــة تـــدور أحـــداثـــهـــا بـــ
احلرب الـعراقية ـ االيـرانية  حرب
اخلــلـيج  احــتالل الـعـراق وكــلـهـا
يــشـتـرك بــأحـداثــهـا الــلـواء الـركن
احـمـد نـاصر آمـر الـلـواء اخلـامس

قوات خاصة .
كـــان الــــراوي قــــد اســــتـــخــــدم كل
ـتـاحة جلـعل الـقاريْ االمـكـانيـات ا
شـريــكـا من خالل تــزاحم األحـداث
(بـعــد ثالثــة أســابـيـع تـقــريــبـا من
اســتــسالم بــغـداد وعــنــد الـســاعـة
الـثالـثة فـجـرا اليـوم الذي تال ذلك
اقتحمت قوة من اجليش األمريكي
منـزل اللواء احمـد ناصر كر آمر
اللـواء اخلـامس قوات خـاصة بـعد
ان حـــطـــمت تـــلـك الـــقـــوة الـــبـــاب
الــرئـــيــسـي لــبـــيــتـه وسط صــراخ

زوجته وبناته الثالثة..ص 14).
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الــــروايـــة حــــسـب رأي تـــودوروف
خالل قــــــراءته لـــــبــــــاخـــــتـــــ هي
التـجسيـد األعلى لـلتـداخل النصي

والـــنــــوعي الــــذي يــــعــــطي تــــنـــوع
لفوظات حيزا واسعا للعمل .. ا

الرواية كـتبت بـاسلوب سـلس ولغة
انسيـابية أتاحت للـمتلقي التواصل
في الـــقـــراءة دون مـــلل وقـــد حـــافظ
الكـاتب عـلى الـتركـيـبة الـكالسـيكـية
لــلـــروايـــة بـــوعي تـــام  من تـــركــيب
الـــشــخـــصــيـــة والــبـــنــاء الـــداخــلي
ــكـانـيـة واألرضــيـة االجـتـمــاعـيـة وا
اخلارجـية وعالقـتهـا مع الشـخوص
االخـــــرى وزاويــــة نــــظـــــر الــــروائي
وتــــوزيـع األدوار عــــلى شــــخــــوصه
بـحرفـية عـاليـة اعتـبارا من مـذكرات
الــلـــواء احـــمــد نـــاصــر الـــذي كــتب
مــدونــاته الــتي هي أقــرب لــلــروايـة
بـعــنـوان ( عـزلــة عـبـد الــله ) والـتي
حـاول طـبعـهـا لكن الـسـلطـات آنذاك
ا جعل منها قد منعتها من النشر 
ذريعة للتحقيق معه من قبل القوات
األمــريـكــيـة  كــانت مــشـاعــر الـلـواء
احـــمـــد حـــ امـــســـكـــنـــة الـــقـــوات
االمــريـكــيــة هي احلــلـقــة االولى من
وت واحلياة مضـمار الصراع بـ ا
( الـــرعب الــذي يــأتي بــعــد امــســاك
الـــعـــدو بـك فـــتـــحـــيط بك عـــشـــرات
الـــعــيـــون وهي حــبـــلى بــاألســـئــلــة
وت الذي سوف وت  ا والوعيـد با
لن يــكـون بـيـنك وبــيـنه أيـة فـواصل

..ص 33).
ان روح الــــــــــــروايـــــــــــة هـي روح
التعقيد .. كل رواية تقول للقاريْ ان
ا تظن  انها األشياء أكثر تعقيدا 
احلـقـيـقـة األبـديـة لـلـروايـة عـلـى حد

الشيخ عبدالكر الزجناني

الــروايـة تــأمل عــمــيق في احلــيـاة
واسـتنـتاجـات ومـطارحـات لسـيرة
شـــخص او مــديـــنــة يــحـــتــاج الى
منـظـومة خـاصـة بـها آلتـهـا تدوين
وقــائع خـاصـة لـلــخـداع والـتـزويـر
والدس واحلقائق والوثائق أكانت
حقيـقية أو متـخيلـة من أجل اقناع
تـلـقي ان هنـاك رواية  والـرواية ا
أيــضــا مــدن وشــخــصــيــات وآثـار
وأزمـــنــة لــذلـك يــكــون تـــطــويع أو
ـكــونـات تــسـجــيل هــذه الــرؤى وا
أمرا ليس من الـسهل أن يجعل من
ـتـلــقي شـريـكـا فــعـاال لـلـراوي أو ا
احلـــكــايــة  يــقــول جــاك دريــدا ان
الــقــاريْ أكــبــر شــريك في عــمــلــيـة

انتاج النص  .
ــقـدمــة وأنـا أقـرأ أســوق هـذه ا
روايـة مـوائـد من رمـاد لـلـروائي د.

لـطـفي جمـيل مـحمـد الـصادرة عن
دار ضـفــاف لــلــنـشــر ـ الــشــارقـة ـ
بـــــغـــــداد  .. 2017الـــــروايـــــة من
الـروايـات الـبـولـيـفـيـنـيـة مـتـعـددة
األصـــوات تــعـــتـــمــد عـــلى تـــعــدد
ـواقف الفـكريـة واختالف الرؤى ا
واآليـديــولـوجـيــة وتـنــوع الـصـيغ
واألســالــيب وتــشــغــيـل فــضـاءات
الـسـرد بـأقـصـى مـديـاتـهـا فـهـنـاك
الـــراوي الــعـــلــيم الـــذي جــعل من
الــشـــخـــصـــيـــات واألمـــكـــنــة ذات
ومــــيض مـــفــــاجيْ ونـــشــــطـــة في
حتــوالتــهــا  الــعــريف عــبـد الــله
الــلـواء الــركن احـمـد نــاصـر كـر

بطل الـرواية  القوات األمـريكية 
ـتـطــرفـة  عــائـلـة ــيـلـيــشـيــات ا ا
الـلـواء احـمـد لـذلك يـدور الـصراع
ـوت بــشـكل مــكـثف  أمــا ثـيــمـة ا
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عــنه بــالــعــقل اجلــمــعي أو ظــاهـرة
سلـوك القـطيع وهـذه بالـضبط هي
أساة التي عاشـها العالم اجملتهد ا
ذاهب والـداعية إلى الـتقـريب ب ا
اإلنــســـانــيّـــة واإلسالمــيّـــة الــشــيخ
عـبدالكر الـعراقي النـجفي أصلًا 
الـزجناني مـولـدًا .  ولـد عبـدالـكر
بن مــحـمّــد رضــا بن مـحــمّــد حـسن
الـــنــــجــــفي  فـي مـــديــــنــــة زجنـــان
اإليـرانـيّة سـنة 1304هـ / 1887م 
وكان والد جدّه الشيخ محمّد علي 
وهو من أعـيان الـعلـماء في الـنجف
األشــرف  هـاجــر بــأسـرته إلى بالد
إيران سنة 1217هـ / 1802م أثناء

دن تـزايـد اخلـطـر الـوهـابي عـلـى ا
ــقــدّســة كـــربالء والــنــجف  وقــد ا
اســتــقـبــلـه عــالم زجنــان اجملــتــهـد
األكــبــر الـســيّـد مــحـمّــد اجملـتــهـد 
ـــــته مـن ابن الـــــشــــيخ وزوّج كــــر
ــدعــو مـحــمّــد حــسن  الــنــجـفـي ا
فـأولـدهـا مــحـمّـد رضـا  الـذي رزق
ـولـود ذكــر فـسـمّـاه عـبـدالـكـر 
وبــعـد عــودة الـعــائـلـة إلـى الـنـجف
مـوطـنـهـا األصـلي سـنـة 1329هـ /
1909م عاد الشيخ عبدالكر

ألجل إكمـال دراسـته في حـوزتـها 
وحـرص عـلى أن يـسـتأثـر بـالـعـلوم
الــنـقــلـيّـة والــعـقــلـيّـة فــنـال مــرتـبـة
االجـتـهـاد في سنّ مُـبـكّـرة وحـصل
ال عــلى إجـازات الــعــلـمــاء مـثل : ا
قـربان عـلي  والـسيّـد مـحمّـد كاظم
الـيزدي  كـمـا تـضـلّع في الـفـلـسـفة
على وجه عام  ثُمّ تفرّغ للتدريس 
فــشــرع بـتــدريس الــفــلـســفــة وعـلم
الــكالم والــفــقـه واألصــول  وقــلّـده
جـــمع كــبــيــر من الــنــاس في داخل

العراق وفي خارجه . 
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   لــــقــــد دلـت كــــتــــابــــات الــــشــــيخ
الـــــزجنـــــانـي ومـــــحـــــاضـــــراته في
الــفـلــســفـة في مــجــالـسه اخلــاصـة
والـعامـة  عـلى عـظيـم اطّالعه على
الـفـلـسـفـتــ اإلسالمـيّـة والـغـربـيّـة
ــعـاصــرة إضـافـة إلى احلــديـثـة وا
صادر الفلسـفة اليونانيّة تبحّـره 
 وهـو يـعدّ أول من تـعرّض لـلدرس
الـفـلـسـفي بـهـذا الـعـمق وكـتب فـيه
فـي احلــــوزة الــــنــــجـــــفــــيّــــة . ومن
الـــســـمـــات الــبـــارزة فـي مــنـــهـــجه
الفـلـسفي  هـو دعـوته إلى التالقح
والــتـكـامل مـع الـفـلــسـفـة الــغـربـيـة
ــعــاصـــرة وعــدم الـــقــطــيـــعــة مع ا
ـشروع أعالمهـا  وقد اهـتّم بـهذا ا
أيّـما اهـتمـام  وبالرغـم من تصديه
سـتشـرق ومقـلّديهم لتـشكيـكات ا
من الشرقـي  إلّا أنّه كان يرى في
كلّ مـن الفـلـسفـتـ : (( قـوة عقـلـيّة
جاهزة وعُدّة فـكريّة ناهضة  يجب
اسـتـغاللهـمـا وال يجـوز االسـتغـناء
عن كلّ مــنـهـمـا  بل يـجب أن نـضمّ
نـفائس الـفلـسفـة احلديـثة الـغربـيّة
ــة إلـى حــقــائق الــفــلــســفــة الــقــد
الـــشـــرقـــيّـــة  عـــلى ضـــوء الـــعـــقل
والرويّـة لنستـخلص منهـما مزيجاً

ةً إصالحيّـاً خالصًا  وفلـسفةً قو
صـاحلـةً لـلـحـيـاة والـبقـاء  وكـذلك
أراد الـله أن تكون احلـياة ; مـزيجاً
من صـالح الــقـد واحلـديث  ولن
جتــد لــسُــنّــة الـلـه تــبـديـال )) . أمّـا
الـســمــة الــثـانــيــة في مــنـهــجه في
بــــحـــثه الـــفـــلـــســـفـي فـــهي كـــشف
اجلـوانب اإلبـداعـيّــة في الـفـلـسـفـة
اإلسالمـــيّـــة وإمـــاطـــة الـــلــثـــام عن
جواهـرها ومـكنـوناتـها  وفـضلـها
على الـفكر اإلنسـاني  وسبقها في
كـثيـر من االكتشـافات والنـظريّات 
كـــاشـــفًـــا من خـالل مـــنــهـــجـه هــذا
أخــطــاء بــعض الــدارســ الــعـرب
لـلفـلـسفـة اإلسالميّـة  وتـشويـشهم
عـــلـى الـــقـــار الــــعـــربي بــــســـبب
ــرجـعــيّــات اإلسـتــشــراقـيّــة غــيـر ا
األمـــيـــنــــة الـــتي اعـــتـــمـــدوهـــا في
بـحـوثـهم ودراسـاتـهم  فـأشار إلى
نـظــريـة احلــركـة اجلــوهـريّــة الـتي
ابــتـكـرهـا واثـبــتـهـا مـلّـا صـدرا في
ــيالدي  الــقــرن الــســادس عــشـر ا
وسبـقها لنـظرية النـشوء واإلرتقاء
الـتي اشــتـهـرت بــنـظـريّــة الـتـطـوّر
لـــــداروين الـــــذي ولـــــد بــــعـــــد ذلك
بـثالثـمائـة سـنـة  هذا مـضـافًا إلى
اشـارته إلى أنّ جـمـاعـة من الـعـرب
سـلـمـ كجـمـاعـة أخوان الـصـفا ا
وابن مـسـكـويـه سبـقـوا إلـى الـقول
ــعـــنــاه الــصــحــيح . بــالــتــطــور 
وأعـظم من ذلك إشـارته إلى مـقـولة
الـفـيلـسـوف خـواجـة نـصـيـر الدين
الــطــوسي (( األجــســام مــتــحــرّكــة
نسبـيًّا ))  فأصبحت هـذه القضيّة
مـبــدأ الــنــظــريّـة الــنــســبــيّــة الـتي
انتـجـتـهـا عدّة جتـارب كـان أهـمّـها
جتــربــة مــيــكــلــسن ومــورلي ســنـة
 1887التي مهّدت لظهور النظريّة
ـنــسـوبــة إلى الــعـالم الـنــسـبــيّــة ا
البـرت ايـنشـتاين  وقـد استـعرض
الــــشـــيـخ الـــزجنــــاني الــــبـــراهـــ
الـرياضـيّـة التي أقـامهـا ايـنشـتاين
إلثـبـات نظـريّتـه وناقـشهـا مـناقـشة
عـلميّة دقـيقة  وأرسلـها إلى شاعر
الـهـنـد مــحـمّـد اقـبـال  الـذي أرسل
ترجمـتها اإلنكليـزيّة إلى اينشتاين
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والقـتـنـاعه بـأهـمـيـة احلـوار اجلـاد
في تـقدّم ونـهـضة الـشـعوب واأل
ووحـدتها  فـقد طوّف في كـثير من

الــبـــلـــدان الـــعـــربــيّـــة والـــغـــربـــيّــة
واإلسالمـــيّـــة فـــزار دول أفــريـــقـــيــا
والــــهــــنــــد والــــصــــ  ودخل بالد
األفغان وبلـوخستان  وزار اجلامع
ـــراغي األزهـــر وصـــافـح الـــشـــيخ ا
وألــــــقـى مـــــحــــــاضــــــرته  وســــــمع
مـحاضرته الـدكتور طه حـس فقال
: (( إذا سمـعت محاضـرة الزجناني
نـســيت نــفـسـي وكـأنــني في حــيـاة
أخـرى غـيـر احلـيـاة الـتي أعـهـدها 
وظـنــنت أنّ ابن ســيـنـا يــخـطب )) 
ـلوك والرؤساء  وحلّ ضيـفاً على ا
وألــقى عـلـى مـسـامــعـهم كــثـيـراً من
احملــــــاضــــــرات فـي الــــــدعــــــوة إلى
الــتـقـريب والـوحـدة وجــمع الـكـلـمـة
وتـــوحـــيـــد الـــقـــلـــوب بــ جـــمـــيع
الــطــبـــقــات والــطــوائف  واإلعــداد
الـــروحي واســـتـــنـــهـــاض الــهـــمم 
لــلــوقــوف بــوجه االســتــعــمـار بــكلّ
أشـكاله  وكان يـتعمّـد ـــ بالرغم من
ملـكة بالغته ولسـانه العربي الطلق
وغــزارة عـلــومه وحــكـمــته ـــ في أن
ـناسبات العامة يخطب في جميع ا
مرجتلًا باللـسان الذي يفهمه جميع
ـسـتـمـع عـلى اخـتالف نـزعـاتهم ا
ومذاهـبـهم ودرجات ثـقـافتـهم  وقد
نهج في بيّن العلّة في اتّباعه هذا ا
مـحـاضـرته الـتي ألـقـاهـا في قـاعة (
دار األيـتـام اإلسالمـيّـة ) في بـيروت
وافق وذلك في مساء يـوم السبت ا
في  17/ 12 /1938 بـــــقـــــوله : ((
ـــــا يالئم ولـــــو أردت أن أتـــــكــــلّـم 
الــطـــبــقــة الــراقــيـــة مــنــكم من ذوي
ــعــارف لــكــنت أوجــبت الــفــضل وا
حــرمـان اآلخــرين مـن احلـاضــرين 
فرعـاية حلقّ اجلمـيع ال مندوحة لي
من الــتـكــلّم بــالــلـســان الــذي يُــفـهم
اجلـمـيع وال تـخـتصّ به طـبـقـة دون
أخـرى  إذًا فال مـؤاخذة إذا تـكـلّمتُ
بـاللـسـان الـعادي  بـعـد أن كان جلّ
الــغـــرض هــو اإلفـــهــام  ال إظـــهــار
الــفــصــاحـة والــبالغــة والـصــنــاعـة
والبراعـة وتزويق الكالم  مع العلم
بـــأنّ أفــضـل الــكالم مـــا زانه حــسن
الـنظـام  وفـهمه اخلـاص والـعام ))
.لــقـد تــكـلّم في مــحـاضــرته عن قـدم
وجـود الــنـزعــة االجــتـمــاعــيّـة عــنـد
اإلنــــســـــان الــــقـــــد  وعن اإلدراك
الـعـقلي وغـريـزة الـتديّن والـبـدايات
األولى لـلـتـفــلـسف  كـمـا عـرّج عـلى
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البصرة

رغم ســوداويــتــهــا
فرطة  ) .  ا

احلــــــــــــــــــــــــاالت
ــأسـاويــة لـلــبـطل ا
لـــيس الــــتـــفـــكـــبـــر
بنـفسه فقط  ( ليس
ــهم اآلن أن أجنــو ا
بـــنـــفــسـي  فــانـــني
مـاعـاد يـهــمـني هـذا
الــعـالم أبــدا أ أبـدا 
أن مـــايــهـــمــنـي فــيه
فــقط هـي عــائــلــتي 
وبــنــاتي .. آه كـم أنـا
قـــلـق عــــلـــيــــهن  ص
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أحــزن مــا بـــالــروايــة
الــــنـــهــــايــــة احملــــزنه
ــأسـاويــة الـصــادمـة ا
لــلـبــطل الـلــواء احـمـد
بعد ان أطلقت سراحه
الــقـــوات االمـــريــكـــيــة
ويـــعـــود الى عـــائــلـــته
وبــــنـــاتـه ولـــكن عــــنـــد
انتـصـاف أحد الـلـيالي

يــطــرق بــابه ويــذهب لــفــتح الــبــاب
سكنه بذعر بحذر وزوجته وبناته 
 عـنـد فـتـحه الـبـاب اقـتـحـمه أربـعـة
أشــخـاص مـلــثـمــ وهم يــصـوبـون
بــنـادقــهم نــحــوه وسـألـه أحـدهم ان
كـان هـو الـلـواء الـركن احـمـد نـاصـر
فـأجـاب بـااليـجـاب حـيـنـئـذ انـسـحب
اثـنـان منـهم وعـلى مـقربـة من الـباب

ذكـــــر ومــــنـــــاقـــــشــــة بـــــعض اآلراء
ــــصــــطـــلــــحــــات والـــقــــوانـــ  وا
ـــقــراطـــيّـــة واالشــتـــراكـــيّــة كــالـــد
والــعـــدالــة االجــتــمــاعــيّــة وقــانــون
الـعـرض والـطلـب وأصـول الـتـربـيّة
ـلكيّة الـفرديّة  وغـيرها ثمّ ختم وا
محـاضرته بالدعـوة إلى الوفاق ب
ــذاهب  ونــشــر جـــمــيع األديــان وا
رايـة الـسالم على جـميع الـشرق من
ـذاهب خالل الـنــظـر إلى األديـان وا
ثلـيها (( بـالنـظر إلى سيـرة أرقى 
ال إلى انــــحــــرافـــات أحـطّ اآلخـــذين
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ونـتــيـجـة لـوعي الــشـيخ الـزجنـاني
احلـــــــاد بـــــــأســـــــبـــــــاب األمــــــراض
االجـتـمـاعـيّـة واألخالقـيّـة والـديـنـيّة
وطــرق عالجــهـا  اعــتــقـد اعــتــقـادًا
جازمًـا بأنّ أهم أسبـاب تخلّف األمّة
تـــكــمن فـي ثالث نــقـــاط هي : جــهل
الـعــوام  وكـتــمـان الـعــلـمــاء لـلـحقّ
محابـاة للحاكم أو خـوفًا من العامة
 وعـدم سلـوك طـريق الوسـطـيّة في
عـقـائـد الـشـبـاب  ولـهذا شـنّ حـربًا
جـريئة وصـريحة ال يـعوزها عـنصر
غـامرة  فـبـعد أن نـبّه في خطـبته ا
الـتي ألـقاهـا في دمشق سـنة 1936
عــــلى احلــــاجــــة (( إلى أن يــــعـــرف
بـعـضــنـا آراء بــعض  وعـلى ضـوء
ــعــرفـــة يــقــوى االتـــصــال ويــدوم ا
اإلخــــاء ))  أمــــر احلـــــضــــور بــــأن
يـبـتـعـدوا عن اجلـمـود  وأن تـتـسع
ـتمـثل صـدورهم لـلـتـراث الـعـظيـم ا
بـآالف اآلراء الفـقهيّـة التي انـتشرت
ـالك العالم اإلسالمي في مخـتلف 
عرفي  واحملافظة على هذا اإلرث ا
اجمليـد . ثمّ وجّه كالمه إلى العـلماء
والـفضالء مـشـيرًا إلى أنّ الـسـعادة
كلّ السـعادة تـكمن في إظـهار الـعلم
وعـــدم كــتـــمـــان احلقّ  خـــوفًـــا من
الـعامة أو حـرصًا على ما تـمتلئ به
جـيــوبـهم كــمـا كــان يـفـعـل الـكــهـنـة
القدماء (( يـوم كانوا يعرفون احلقّ
ولكنهم كانوا يخفونه على العامة 
لـــيـــظــلّـــوا في غــيّـــهم يـــعــمـــهــون 
ـا كـانـوا يـقـدّمونه ولـينـعـمـوا هم 
لـهم مـن الـقـربـان والـنـذور )). وبـعد
أن أنـــهى مـــهـــمـــتـه في احلث عـــلى
الوحدة وجمع الكلمة ونبذ الفرقة 
وبـعد مـشاركـته في مؤتـمر الـعلـماء

ـــنــعـــقـــد في دمـــشق في األول ا
أيـــلــول ســـنــة  ?1938عـــاد إلى
الـنــجف وبـقي فـيــهـا مـا يـقـارب
ثـالثــ ســنــة لم يــخــرج مــنــهــا
مـنــشــغال بــالـبــحث والــتـدريس
والـتـألــيف  ثمّ ابـتــدأ اشـتـغـاله
عـــــلـى الـــــدرس الـــــفـــــلــــــســـــفي
ــحـــاضـــراته لـــطالب احلــوزة
الـــعـــلــمـــيّـــة مــنـــذ ســـنــة 1940
وألهـمـيّـة الفـلـسـفة عـنـده (( كان
يـــخــتــار دارسي الــفــلــســفــة في
احلـوزة الــعـلـمـيّــة لـديه من بـ
أنــبغ طــلــبــة الــعــلــوم وأكـثــرهم
ـعـرفـة )) كـما شغـفًـا بـالـعلم وا
شـــارك في مــؤتــمـــر ابن ســيــنــا
الـــذي انــعــقــد في بــغــداد ســنــة
 1952ومــؤتــمــر الـكــنــدي الـذي
انــعـقــد في بــغــداد ايـضًــا ســنـة
 1962 الـذي تـزامن مع احـتـفال
العـراق بشفاء عـبد الكر قاسم
من مـــحــاولــة اغــتـــيــاله وكــانت

ابحاثه من أفضل األبحاث . 
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أخـيـرًا  وألســبـاب غـيـر مـعـلـنـة
وغيـر مـنـطـقـيّـة  عُـرّض الـشيخ
عـبدالـكر الـزجناني إلى حـملة
تــشــويه وتــســقـيـط من اخلـاص
والـــعـــام في بــــلـــدته الـــنـــجف 
فـانفضّ عنـه الناس والـتالميذ 
وانــقـطع عن الــدرس ولـزم بـيـته
سـنــوات  حـتـى أدركـته الــوفـاة
فـي جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة ســـنـــة
1388هـ / 1968م  وصــــــــــــلّـى
عـلى جثمـانه السيـد أبو القاسم
اخلــــوئـي  ودفن في الــــصــــحن
احلـيدري فـي الـنجـف األشرف 
وبوفـاته انغـلقت مـدرسة عـقلـيّة
وفقهيّـة كبيرة  ومن الغريب أنّ
الـسـيّـد مـحـسن األمـ الـعـاملي
والـشـيخ آغـا بـزرك الـطـهـراني 
وهــــمـــــا اشــــهـــــر من كـــــتب عن
عــــلـــــمـــــائــــنـــــا الــــقـــــدمــــــــــــاء
ــعـــاصــرين  لم يـــذكــرا هــذا وا
ـفـكّـر الـكـبـير الـعـالم اجلـلـيل وا
ولـــــــو بـــــــســــــطـــــــر واحـــــــد في
موسـوعتـيهـما : أعـيان الـشيـعة
ـجـلـداتـهـا الـ  (15) وطـبـقـات
ــجـلــداتـهـا الـ أعـالم الـشـيــعـة 
 (17) بـــالـــرغم من أنّـــهـــمـــا من

عاصرين له !!  ا

بــــــعــــــد ثــــــوان مـن ذلك أفــــــرغ
ـلـثمـون رصـاص بـنـادقهم في ا
كـل جــــزء من جــــســــد الــــلــــواء
ــكـــان مــســـرعــ ال وغـــادروا ا
يـــتــعـــقـــبــهـم ســوى صـــرخــات
زوجــــــته وبــــــنـــــاته ..ص 193
..عـنـدهـا انـتـهت الـروايـة الـتي

شدتنا واستمتعنا بها .

ــرّ بــهــا  مـن أصــعب احملن الـــتي 
تنـوّرة والواعية أصـحاب العقـول ا
مـنذ زمن سقـراط وحتى زمانـنا هذا
 هــو اســتــحــالــة حــريّــة الـعــمل أو
اإلصـالح بــعـــيـــدًا عن ســـطـــوة أثــر
اجلـماعة الـسياسـيّة أو االجتـماعيّة
ـتـلــبـسـ بــلـبــاس الـدين عـلى أو ا
الــفــرد  والـتـي تـظــهــر في قـابــلــيّـة
ـــلـــكــون عـــوام الـــنـــاس الـــذين ال 
هارة عـلى إدراك وحتليل القـدرة وا
مـا يـجـري حـولـهم  إلى االنـصـيـاع
إلـى قـــرارات مـــعــيّـــنـــة تـــصـــدر من
ـذكور  بـغضّ النـظر عن الثـالوث ا
صوابها من خطـئها  وهو ما يُعبّر

تـــعــبـــيـــر مـــيالن كـــونـــديـــرا في فن
الرواية .

اسـتـخـدم الــراوي كل االمـكـانـات
تاحة لـه وأقصد كل أركان الرواية ا
والـــتي تــشــمل احلـــكــايــة والــنــاس
ــ احلــكــائي حــسب واحلــبــكــة وا
الـتـسـلـسل الـزمـني أو الـطـبيـعي أو
ــبــنى احلــكـائي كــلــيــهـمــا وكــذلك ا
الذي يـنطوي على عنـاصر جمالية 
الـراوي الـعـليـم أو البـطل الـذي عـبر
عن كــراهــيــنه ومــقــته لــلــحـرب ( آه
أيــتــهــا احلــرب  آه كم أنت لــعــيــنه
وحقيرة ونتنة  اذ نحن الذين نوقد
سعيرها ومـا ان تستعر حتى حتيل
كل شيء الى جيف وذكرى ..ص61)
احلــرب يـجب أن ال حتــدث بـ بـني
الـبشـر  ال حتدث بـ عاقل وعاقل 
حـتى ب مجنـون ومجنـون فالعاقل
ـوت عـلـيه وعـلى يـدرك حـجم ثـقـل ا
االنـــســانـــيــة ..ص (61)إنـــني أجــد
مـوقـدي احلــروب ثـلـة من الـبـشـعـ
تـخلـف في تـفكـيرهم ـتخـلفـ وا ا
عن اآلخـرين احملـبـ لـلـحـيـاة  ذلك
حلـبهم الـقتل ..ص  164) أمـا ثيـمة
ــــهـــيــــمـــنــــة عـــلـى عـــقـــول ـــوت ا ا

الشخصيات فكثيرة جدا  : ـ
وت برغبة واقتناع كبيرين (تمنى ا
 كــمـا تـمــنى أن اليــطـول به الــعـمـر
ـــا يــراه االن ..ص فـــيـــرى أبـــشـع 
ــوت هــو ان تـتــرك كل شيء  178)ا
ـوت وراءك جـمـيل ..يـعـني هـذا ان ا
حـالة جميلـة  فعال هو حالـة جميلة
..ص.. 178صـورة شـعـريـة جـمـيـلـة

غالف الرواية

عبدالكر الزجناني


