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رعد عبد القادر

يف كت���اب الباح���ث ال�سوي���دي تيت���ز رووك���ي )يف 
 –  1997 �سن���ة  ال�سوي���د  يف  ال�س���ادر  طفولت���ي( 
وهو يف اأ�سله اأطروحة دكت���وراه مكّر�سة لدرا�سة 
ال�س���رة الذاتي���ة العربية - يذك���ر املراجع رم�سان 
ب�سطاوي�س���ي يف تقدمي���ه م���ا ياأت���ي: )تعترب كتب 
ال�س���رة من اأك���ر الأجنا����س الأدبي���ة انت�سارًا يف 
الع���امل الغرب���ي، واإْن كان يق���ل ح�سوره���ا لدين���ا، 
نتيج���ة لأن ال�س���رة تعتم���د على نوع م���ن الك�سف 
الذات���ي، يقوم فيه الأدي���ب اأو الكاتب اأو ال�سيا�سي 
اأو املفك���ر بخلق العديد من ال�س���ور املتباعدة التي 
تلق���ي ال�سوء على �سخ�سيته وجتربته يف احلياة، 
ويقب���ل عليه���ا الق���راء لأنه���ا ت�سي���ف اإىل جتربتهم 
جتربة وحيوات اأخرى، ولأنها تقرتب من الرواية 
كجن�س اأدب���ي تخّيلي، ذل���ك لأن الكاتب حني يكتب 
�سرت���ه الذاتية ي�ستح�سر زمان���ًا قد م�سى، ويعيد 

بناء اأحداثه من خالل وعيه الآين(.
وجند م�سداقًا لذلك ب�سيوع كتب ال�سرة ورواجها 
يف الع���امل الغرب���ي عل���ى النقي�س مم���ا يح�سل يف 
العامل العربي: فمنذ )اعرتافات القدي�س اأغ�سطني( 
354م  �سن���ة  الث���اين  ت�سري���ن   13 يف  – املول���ود 
واملتوفى يف 28 اآب �سنة 430م – تالحقت كتب يف 
ال�س���رة والعرتافات واليومي���ات بات بع�سها من 
عيون الإبداع يف الغرب كم���ا كان �ساأن )اعرتافات 
ج���ان ج���اك رو�سو( يف الق���رن الثام���ن ع�سر، حتى 
اإذا م���ا ح���ل الق���رن الع�س���رون ا�سته���رت كت���ب يف 
ه���ذا الجتاه و�ساع���ت يف الأو�س���اط الثقافية مثل 
كتاب )الكلم���ات( ل�سارتر، و)الالمذك���رات( ملارلو، 
و)اأ�سهد اأين ع�ست( لنرودا، و)تقرير اإىل غريكو( 

لكزنتزاكي، و)ع�ست لأروي( ملاركيز وغرها.
ومل يقت�س���ر هذا اللون الإبداعي على جمال الأدب، 
ب���ل �سمل كب���ار الق���ادة والدبلوما�سي���ني ف�ساًل عن 
اأب���رز الفنانني واملخرج���ني ال�سينمائيني واملمثلني 

الأعالم.
كت���ب  ن���درة  نالح���ظ  ذل���ك  م���ن  النقي����س  وعل���ى 
املذك���رات وتاأّخر �سيوعها لدينا نحن العرب ب�سبب 
)التاب���وات( الثالث���ة املعه���ودة: الدي���ن وال�سيا�سة 
واجلن����س؛ ولذلك مل تظهر من���اذج يف هذا الجتاه 
ت�ساه���ي النماذج الغربية: فعل���ى م�ستوى ال�سرة 
الأدبي���ة ظهرت كت���ب قليلة مثل كت���اب )الأيام( لطه 
ح�سني الذي هو مذك���رات على �سكل روائي، ومثل 
كتاب )معك( الت���ي األفتها زوجة طه ح�سني �سوزان 
وخ�ست به حياتها معه. كما اأن اأدوني�س األف كتابًا 
يف الجت���اه نف�سه وهو )ها اأنت اأيها الوقت(، دون 
اأن نن�سى )ذكرياتي( للجواهري. وقد عمد عدد من 
املفكري���ن الع���رب اإىل التاألي���ف على املن���وال نف�سه 
كم���ا كان �س���اأن املفكرين عبد الرحم���ن بدوي وعبد 
الوهاب امل�سري. وكان لعدد من ال�سيا�سني العرب 

دور يف كتابة مذكراتهم.
يف م���ا يخ�سن���ي �سخ�سيًا – اإن ج���از يل اأن اأقتحم 
هذا املج���ال الإبداعي بع���د ذكر ه���وؤلء العمالقة – 
مل اأج���د يف نف�س���ي مياًل للخو�س يف ه���ذا امل�سمار 
لأ�سب���اب عدي���دة اأبرزها كوين ا�ستثم���رت �سذرات 
م���ن �سرتي يف اأغل���ب رواياتي حت���ى مل اأبِق منها 
م���ا ي�ستحق الذكر، وكاأنن���ي متثلت مبقولة ال�ساعر 
»يفتو�سينك���و«: )اإن �س���رة ال�ساع���ر الذاتي���ة ه���ي 
ق�سائ���ده، اأما ماعدا ذل���ك فلي�س �س���وى تعليق)مع 

و�سع كلمة )الروائي( يف مو�سع )ال�ساعر(. 
وق���د �سبق يل – منذ اأع���وام – اأن كتبت �سهادة يف 

هذا املجال ورد فيها ما ياأتي:

ل���و مل يكن اأبي اأميًا لأ�سبح روائيًا؛ فقد كان وريث 
تاريخ �سفاهي موغل يف البعد، ي�ستطيع من خالل 
�س���ر �سل�سلة اأج���داد ا�ستحال���وا اإىل غب���ار ابتكار 
حكاي���ات موؤثرة، ق���د تكون حكاية ج���دي ال�ساد�س 
عرف���ات م���ن اأبرزه���ا: فعقب احت���دام املع���ارك بني 
ع�سائ���ر عن���زة و�سم���ر هاج���ر باأ�سرته م���ن منطقة 
الف���رات الأو�س���ط، لي�ستق���ر به���ا بعد حي���اة بدوية 
متنقلة يف منطقة ب���درة احلدودية التي كانت ت�سذ 
ع���ن اأغل���ب مناط���ق الع���راق الأخ���رى بخلوها من 
التقالي���د الع�سائرية املتوارث���ة، وهي حكاية ت�سكل 
اإحدى ثيمات رواية )من يفتح باب الطل�سم؟( دون 
اأن تكون ق���د تقيدت بها زمني���ًا؛ فالهجرة الواقعية 
بع�س���رات  املفرت�س���ة  غاف���ل(  )اآل  هج���رة  �سبق���ت 

ال�سنني...
منذ طفولتي وجدت نف�سي و�سط جو عائلي تتحكم 
به اأه���واء املوتى اأكر من طموحات الأحياء: فتلك 
احلج���رة املغلق���ة م���ات فيها ج���دي، وه���ذا التخت 
املرك���ون جانب���ًا ماتت علي���ه اأختي، وتل���ك ال�سدرة 
امل�سكون���ة ب���الأرواح زرعه���ا عم���ي قب���ل اأن يلف���ظ 
اأنفا�سه باأيام....ومل اأَر اأمي اإل وهي يف حداد دائم 
عل���ى موتاها، ترثيه���م كلما جنح���ت ال�سم�س نحو 

الغروب باأرق العدودات..
كان بيت���ًا بدائيًا يعترب فيه ا�ستبدال الفانو�س )اأبي 
منرتني( بالقنديل، وجممرة النحا�س مبوقد الطني، 
واجل���رة اخلزفي���ة بالقرب���ة اجللدي���ة اأحداث���ًا على 
جان���ب كبر من الأهمي���ة، واحلق اأن بيتًا على هذه 
ال�ساكل���ة ل يتخ���ذ �سمته الطبيع���ي مبعزل عن عامل 
احلكاي���ات، وهنا ياأتي دور اأبي؛ فعند ولدتي كان 
قد جتاوز اخلم�سني من عمره - وهي مرحلة يكون 
املرء فيها قد اأو�سك على ا�ستنفاد طموحاته فاأ�سبح 
يعول على ذكرياته - فكان من طقو�سه الليلية �سرد 
ق�س�س الأجداد عل���ى م�سامعنا، ف�ساًل عن حكايات 
الطناطل، واجل���ن الذين يختفون بذك���ر ا�سم الله، 
والدراوي����س ال�سح���رة والغجر الذي���ن يختطفون 
الأطف���ال، وكانت هناك اأي�سًا حكايته التي تتمحور 
حول �سخ�سه هو بال���ذات، مل ل؟ فقد كان من اأبناء 
ذلك اجليل الذين ولدوا اأواخر القرن التا�سع ع�سر 

وبداية الق���رن الع�سرين؛ اإذ البقاء على قيد احلياة 
رغ���م كل تلك احلروب - دكة اب���ن ر�سيد، ال�سفربر، 
ث���ورة الع�سري���ن، احل���رب الثاني���ة – ف�س���اًل ع���ن 
الأوبئ���ة واملجاع���ات وال�سيول وقوان���ني الأ�سماك 
الكبرة التي تاأكل الأ�سماك ال�سغرة، البقاء برغم 

كل تلك الكوارث يعترب بحق �سربًا من البطولة! 
عالقت���ي بالرواية تبداأ بتل���ك املرحلة، اإل اأنه كان ل 
ب���د من مرور اأعوام حافل���ة بالقراءة وكتابة ال�سعر 
الكفيل���ة  التعبري���ة  الأداة  امت���الك  اإىل  و�س���وًل 

بتج�سيد امل�ساريع املختزنة يف الذاكرة...
كانت األف ليلة وليل���ة- ول تزال - اأول واأهم كتاب 
اأواظ���ب عل���ى قراءته حت���ى الآن، بعده���ا تو�سعت 
القراءات لت�سم���ل خليطًا غر متجان�س يتوزع بني 
اإلياذة هومرو�س، وملحمة كلكام�س، والكوميديا 
الإلهي���ة، ودون كي�سوت، ورواي���ات د�ستويف�سكي، 
و�ستاينب���ك،  وهيمنغ���واي،  و�سولوخ���وف، 
وحمفوظ، وحممد ديب، والطيب �سالح، وع�سرات 
الرواي���ات الأخرى الع�سية عل���ى احل�سر... اإل اأن 
)ال�سخ���ب والعنف( تظل اأبقاه���ا مذاقًا يف الذهن: 
فه���ي عمل �ساعق مل اأقراأ له مثياًل غر )مئة عام من 
العزل���ة(، وعلى كل حال يبقى ماركيز تلميذًا جنيبًا 

لفوكرن، لوله ملا اأبدع عزلته! 
اأول رواي���ة كتبتها كان���ت حتمل عن���وان )ال�سهيل 
وال�س���دى( - لحظوا ت�ساب���ه عنوانها مع ال�سخب 
والعن���ف - وقد بقيت جمرد خمطوطة مل تَر النور، 
اأعقبته���ا برواي���ة )الأحف���اد( الت���ي بقي���ت بدورها 
اأ�سرة اأدراج مكتبي... وبعد طبع جمموعة �سعرية 
متوا�سع���ة - �سيئة الطب���ع- ن�سرت )ناف���ذة ب�سعة 
احلل���م( اأوىل رواياتي الت���ي تبعتها )مكابدات عبد 
الل���ه العا�سق( و)من يفتح ب���اب الطل�سم؟( لت�ستمر 
روايات���ي حتى الوقت احلا�سر ال���ذي اأ�سدرت فيه 

اآخر رواياتي )ما مل مت�س�سه النار(.
ه���ذه الأعم���ال ل اأحب���ذ الوق���وف عنده���ا يف ه���ذه 
العجالة فقد حظيت بدرا�سات نقدية عديدة، �ساأركز 
هنا على ثيمة اأ�سا�سية اكت�سفتها موؤخرًا بعد اإعادة 
ق���راءة تل���ك الأعم���ال: فبالإ�سافة للمن���اخ الفالحي 
ال���ذي يجمعها هناك ظاه���رة النمو التدريجي التي 

اتخذت �سورته���ا النهائية ب�س���كل تلقائي ومبعزل 
عن اإرادت���ي؛ ففي الرواية الأوىل ن���رى بيتًا مفردًا 
يف الربي���ة تدور فيه الأح���داث، ويف الثانية يغدو 
ذلك البي���ت قرية، فب�سع ق���رى يف الرواية الثالثة، 
بينما هناك مدينة ع�سرية كبرة تفرت�س �سفحات 

روايتي )�سابع اأيام اخللق(! 
اأ�سارحك���م باأنني �سعيد به���ذا الكت�ساف، فقد تاأكد 
ل���دي اأنني تر�سمت خط���ى اأبي ح���ني كان يحدثني 
ع���ن بداية الحتالل الإنكليزي للعراق.. يومها كان 
دون الع�سري���ن، يعيل وح���ده اأ�سرة كبرة، معتمدًا 
يف ذل���ك على ما ت���دره علي���ه قطعة اأر����س متاخمة 
لأرا�ٍس مت ال�ستيالء عليه���ا عن طريق )اللزمة(... 
وهنا ظهر قانون الأ�سماك الكبرة وال�سغرة، فقد 

جرت حماولت لال�ستحواذ على اأر�س اأبي...
- وهل تراين ا�ست�سلمت لهم؟! 

كان اأب���ي يت�ساءل ب�سوته الرنان الذي كان يتناهى 
ل�ساب���ع بيت يف الزق���اق.. وبعدما يح���دق مليًا يف 
نقطة م���ا فوق راأ�سي يه���ز راأ�سه نفي���ًا، وي�سرت�سل 
يف حكاي���ة �سم���وده، حي���ث وقف له���م يف املحاكم 
ن���دًا ل يلني...وعل���ى ج���ري العادة طال���ت الق�سية 
وت�سابك���ت بني تاأجي���ل وا�ستئناف وجل���ان ك�سف 
وا�ستق�س���اء وتدقيق...وبقي اأب���ي يح�سر املحاكم 
نه���ارًا ليت�سل���ل لي���اًل نح���و اأر�س���ه، حام���اًل بيمناه 
)الهي���م( وبي�سراه )الطخم���اخ( فيقتلع من ب�ساتني 
الأ�سدق���اء الف�سائل ليغر�سه���ا يف اأر�سه من فوره، 
مطلقًا عليها املاء، حتى اإذا ما مرت الأعوام وجدت 
املحكم���ة نف�سه���ا اأمام الأم���ر الواقع: فق���د غدا ابي 
�ساح���ب ب�ستان ل جدال على كونه �ساحب نخالته 
الفتية!... اإنها حكاية كلما تذكرتها قّف الزغب على 
ج�س���دي اعت���زازًا: فب�ستان يغر����س يف الليل لي�س 

بالأمر القليل!.. 
تلك هي الق�سية اإذن، ففي �سجة الأ�سوات املنداحة 
م���ن حولك ل ب���د لك من اأن ُت�سم���ع الآخرين �سوتك 
اخلا����س، وعذرًا لو بدا الأم���ر وكاأنني �سردت على 
م�سامعك���م حكاي���ة اأبي ل حكايت���ي اأن���ا، فالثنتان 
واحدة، ل فرق بينهما �سوى اأن اأبي غر�س النخيل 

يف الأر�س واأنا على الورق!

1 
ثالث���ون ثانية كانت تف�س���ل دي�ستويف�سكي عن الإع���دام، حني قرر 
بطر����س الأك���رب العف���و عن���ه كان الزم���ن طوي���ال ج���دًا وعندما كان 
ي�س���ر نح���و امل�سنقة، وي���داه مقيدتان، كان���ت فكرة نب���ي رو�سيا- 
كم���ا ي�سمي نف�سه، تط���رق كل خطوات رواياته، وه���ا هي الفر�سة 
ت�سب���ح �سانحة ليكتب ع���ن انهيار ومنو جمتم���ع رو�سيا يف القرن 
التا�س���ع ع�س���ر، املدين���ة بطر�سب���ورغ و�س���ارع النيف�سك���ي  ال���ذي 
حم���ل كل ن���وى الث���ورات واحلداثة، فكت���ب عنهما "بيل���ي" اف�سل 
رواياته«بطر�سب���ورغ«، وكتب عنه���ا غوغول"معطفه«، وكتب عنها 
ماندل�ست���ام قب���ل اأن ميوت يف مع�سك���ر اعتقال موؤق���ت بالقرب من 
فالديفو�ست���وك، الع���ام 1934.«ق�سائده"ف�س���ارع النيف�سكي  مكان 
ع���ام لكنه كان يقدم وع���دا باحلرية، وها ه���و دي�ستويف�سكي يكتب 
اأربع روايات كبرة ع���ن النيف�سكي ورو�سيا واحلداثة ووحل نهر 
الني���رب، ه���ذه الروايات هي  من اأعظم ما تركه ه���ذا النبي املجنون 
برو�سي���ا، مبتدئ���ا برواية ق�سرة كانت الأر�سية مل���ا �سياأتي بعدها 
هي"بي���ت الأموات" ث���م "اجلرمية والعق���اب«، و«مذلون مهانون«، 

و«الخوة كارمازوف«، وغرها.
 وه���ا نحن يف الق���رن الواحد والع�سري���ن، ودي�ستويف�سكي ليزال 
حي���ا. ت���رى ه���ل كان عب���د اخلال���ق الركابي عل���ى �سفا امل���وت لول 
اإنق���اذ �سماوي من حمنته الت���ي ل نعرف تفا�سيله���ا كثرا، فيدخل 
امل�ست�سفى ويبقى فيها اأ�سه���را بني املوت واحلياة، ليخرج م�سلول 
اجل�س���د متيقظ الذاكرة والفكر؟، ويكتب ه���ذا ال�سفر من الروايات 
الت���ي تعد اليوم ع���ني الثقافة الروائية يف الع���راق ومداها النقدي 
ومادتها الفكرية للدرا�سات والبحث؟ هذا الكائن اخلرايف العجيب 
ذو الأن���ف الكبر ال���ذي يوجهه باجتاه ال�س���وارع والكتب والنا�س 
لي�س���م عطر التحولت وخيانات الأ�سدقاء وال�سلطات، ويكتب عما 

ه���و دف���ني يف اأر�س بكر مل تكت�س���ف اإل عرب الرواي���ة وال�سعر، عن 
اأر����س عراقي���ة قلما يك���ون ثمة قل���م بر�ساقة ودقه قلم���ه، يقف على 
اأحداث التاريخ ال�سخ�سي لأبطاله، م�ستال لهم من هذا املناخ املعقد 
وامل�ستب���ك واملربك اأحداثا واقعية، ليظهره���م اأ�سخا�سا يقولون ما 
نقول���ه عن الأزمنة العراقي���ة كلها.  عبد اخلال���ق الركابي الذي قهر 
املر����س وقه���ر ال�سع���اب، من حق���ه اأن يق���ف يف طليع���ة الروائيني 

الع���رب، ويق���ول م���ا ل ي�ستطي���ع اأح���د منه���م اأن يقوله ع���ن املدينة 
العراقي���ة ونا�سه���ا واأفكارها وال�سف���ر الطويل ال���ذي ت�سلكه لبلوغ 
مو�سعه���ا، يكتب عن الع���راق وعن اإرث���ه وخمطوطات���ه ومزاراته 
و�سرمديت���ه وق�سبانه وراووقه، �سخ�سيا كن���ت اأحد املقربني اإليه، 
ومل اأج���د اأ�سج���ع من���ه وه���و عل���ى فرا����س امل�ست�سفى، ح���ني قال.. 

�ساأجتاوز هذه املحنة.  
2

اأحت���دث عن الزم���ن العراقي الأجوف، هذا الزم���ن الذي ي�سيع فيه 
املبدع، ويهمل وي�سبح ثانويا منزويا ككلمة يف ال�سطر الأخر من 
اأ�سط���ر كتاب ال�سلطة، فالدولة العراقي���ة  منذ تاأ�سي�سها واإىل اليوم 
تعامل���ت با�ستمرار مع اأدبائه���ا، تعامال مرعبا، بل كانت متنهج ملثل 
هذا القمع، اإما باحل���رب واإما بالإهمال، وها نحن من�سي، والزمن 
العراقي مي�سي، ومل تكن بغداد اأواية بقعة منها مدار بحث روائي 

جاد، مبثل ما كانت عليه يف بحث عبد اخلالق الركابي عنها.
مل يك���ن عب���د اخلالق غ���ر مواطن ع���ادي يقول ما ي���دور يف خلده 
ع���ن املجتم���ع، ولأنه ل ميل���ك اإل الرواي���ة �سوتا، قال فيه���ا ما قاله 
روائي���ون كبار ع���ن مدنهم وحياته���م و�سعبهم وافكاره���م، فقراءة 
عب���د اخلالق الركابي ميكنها اأن تر�سم لك خارطة طريق روائية عن 
مناذج عراقية كان عازما على تذكرهم والعناية بهم والدفاع عنهم، 
فا�سمح���وا ل�سخ�سيات���ه اأن تتج���ول يف �س���ارع الر�سي���د واملتنبي، 
فمكانه���ا هن���ا ولي�س يف �سفح���ات الكت���ب، هنا، حي���ث ميكن لهذه 
ال�سخ�سي���ات اأن تبت�س���م مب���رارة عن م�سائ���ر املثقف���ني املجهولة. 
فرواي���ات عبد اخلال���ق لي�ست همهمة يف �سوارعن���ا وذاكرتنا، اإمنا 
ه���ي اأ�سوات عالي���ة ل تزال ت�سمع يف ربوع الوط���ن العربي، اأكر 
مم���ا ت�سمع يف �سوارعنا. لق���د كتب عبد اخلالق عن اإن�سان الأعماق 

العراقية، كما كتب دي�ستويف�سكي عن اإن�سان العماق الرو�سية.

عبد الخالق الركابي)صفحات من سيرة لم تكتمل(

احتفل���ت م���ع نف�س���ي بق���راءة خمطوط���ة 
الروائ���ي العراق���ي املب���دع عب���د اخلال���ق 
الركابي"�سابع اأيام اخللق"املعدة للن�سر 
�ساعات من القراءة املتوا�سلة والإن�سداد 
اإىل الع���امل ال���ذي اأت���اح يل ه���ذا الروائي 
الف���ذ التع���رف عل���ى تاريخ���ه وجغرافيته 
واأ�سراره واألغ���ازه وحميميته ووح�سته 
ه���ذا  احتف���ايل  يف  وغربته..ول�س���ت 
بكا�س���ف ع���ن مف���ردات ه���ذا الع���امل الذي 
ت�سمنت���ه الرواي���ة، ب���ل اأنا راغ���ب يف اأن 
يقيم كل ق���ارئ جاد احتفال���ه اخلا�س مع 
هذه الرواي���ة ورمبا كان ملذاقي اخلا�س � 
ال���ذي ل اأريد اأن اأعممه � دخل يف تبكري 
فاأن���ا بنح���و  ال�سط���ور،  يف كتاب���ة ه���ذه 
�سخ�سي اأع�سق ع���امل املخطوطات واأجد 
يف رحل���ة البح���ث عنه���ا والتع���رف عل���ى 

غوام�سه���ا واأ�سراره���ا، لذة كب���رة قد ل 
توفره���ا يل اأجم���ل الق���راءات احلديث���ة، 
حت���ى اأنني بداأت اأفه���م احلداثة من خالل 
الغو�س يف ه���ذا العامل ال���ذي تتفتح فيه 
احلوا�س على منارات كثرة تك�سف عنها 
اأ�سغ���ر خملوق���ات الله الت���ي تعي�س على 
ذك���رى الأوراق التي امت���الأت باخلطوط 
والأ�سه���م وال�س���روح واحلوا�س���ي، وي���ا 
يل م���ن حمظ���وظ عندما اأعي����س مع عامل 
الإن�س���ان الكامل ور�سائل ابن عربي ومع 
املقامات والأحوال التي تبوب يف رواية 
كل م���ا فيه���ا حدي���ث يف الروؤي���ة والبن���اء 
الفن���ي ورواية"�ساب���ع اأي���ام اخللق"بهذا 
العتب���ار تعتمد املخطوط���ة اخلا�سة من 
جه���ة وتعتم���د التبوي���ب امل�ستنب���ط م���ن 
تاري���خ الروح م���ن جهة اأخ���رى وت�سحن 

بطاق���ة معرفي���ة ه���ي طاق���ة الكات���ب على 
ال�ستبطان وال�ستظهار. 

تل���ك الرواي���ة يف دروبه���ا  لق���د قادتن���ي 
وكاأنن���ي  �سخ�سياته���ا  عل���ى  وتعرف���ت 
التقيته���م وجتول���ت طوي���اًل يف اأماكنها، 
فدخل���ت )مقهى اأبي بلقي�س( وانتقلت يف 
اأروقة متحفها، ودخل���ت مع الروائي اإىل 
مكتب���ة اأبي يعق���وب، التي زرته���ا حقيقة 
فيما مر م���ن �سنوات، حتى �سريح ال�سيد 
ن���ور اأح�س�س���ت واأنا اأق���راأ الرواية باأنني 
واحد من مريديه، ويالالإتقان يف الرواية 
كان���ت  بي�س���اء  ب�سفح���ة  توج���ت  الت���ي 
نهاي���ة )الأ�سفار( فيها ورمب���ا �سيكون يل 
احتفال اآخ���ر مع هذه ال�سفح���ة البي�ساء 
يف رواي���ة اأخ���رى للروائ���ي املب���دع عبد 
اخلال���ق الركاب���ي، اأما احتف���ايل اخلا�س 
برواية"�سابع اأيام اخللق"فقد دونته يف 
�سجل قراءاتي لعام 1994...اأمتنى لهذا 
الكات���ب الرائع حياة اإبداعي���ة متوا�سلة، 
واأمتن���ى له���ذه الرواية النت�س���ار عربيًا، 
لأنه���ا ت�ستحق اأكر من التنويه بها اإذا ما 
قي�س���ت باأعمال عربية م�سه���ورة � ل اأبالغ 
اإذا م���ا قل���ت � اأنه���ا ل ت�س���ل اإىل م�ستوى 
ال�س���رب واملعرف���ة والبناء الفن���ي الراقي 
ال���ذي و�سل���ت اإليه رواي���ة الأ�ست���اذ عبد 

اخلالق الركابي. 
جملة �ألف باء/1994/3/19

احتفالية بمخطوطة "سابع أيام الخلق" 
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 د. علي جواد الطاهر

       ولقي����ت "م����ن يفت����ح ب����اب الطل�س����م" م����ع ذل����ك 
ت�سجيع����ًا، واأ�ساعت اأماًل زاد في����ه ما اأبداه الكاتب 
م����ن رحابة ال�سدر يف قب����ول ما يجب اأن يقبله من 
مالحظ����ات خدمة للمنحى الذي يريد اأن ي�سر فيه 
ويتف����وق به، وتن�سجم هذه الرحابة � التي �سارت 
ن����ادرة يف الأدب����اء � م����ع تكوي����ن �سلي����م وطم����وح 
م�سروع وترف����ع عن املناف�سة الرخي�سة التي جتر 
اإىل العجل����ة وت����دل عل����ى ال�سخ����ف وحت����ول دون 
معرفة النف�س؛ وتن�سج����م كذلك مع اأمله بالأح�سن 
والدخ����ل بالف����ن الروائي ت�ساب����كًا ونق����اء ومادة 
ومتكن����ًا وتخل�سًا م����ن وهن هن����ا يف اللغة ووهن 
هن����اك يف التقاليد، واملهمة يف الرواية التاريخية 
م�ساعف����ة، فهي � كما ي����دل ا�سمها � فن وتاريخ، ول 
بد من اإدراك ح�س����ن للن�سبة والتنا�سب من كل، ثم 

اإن الكاتب فيها يبقى فنانًا اأكر منها موؤرخًا. 
      وم�س����ى يعمل يف �سمت و�سرب، وتاأن وتاأمل، 
ويق����راأ وي�سرتج����ع، ويجم����ع  ي�ستطل����ع ويطل����ع 
ويناق�����س، ويقبل ويرف�س �سم����ن خط متمكن من 

نف�سه يقرب اأن ي�ستحيل فل�سفة. 
      بداأ � اأوًل � بحدث بارز للعيان هو"تل الأربعني«، 
وه����و تل له خ����رب، خال�ست����ه معركة لأهل����ه وعلى 
راأ�سهم ال�سيخ مطلق مع العثمانيني. وكان ال�سيخ 
مطل����ق من الثبات والت�سحي����ة بحيث راأى اأولده 
ال�سبع����ة يت�ساقطون خ����ارج التل ثم حل����ق بهم... 
وح����ني مت النت�س����ار للعثماني����ني كان الت����ل َجَدثًا 
لأربع����ني م����ن الع�سرة. وع����رف التل به����ذا ال�سم 
و�س����ار لال�سم وقع خا�س عن����د اأهله من الحرتام 

والتقدير وما هو اأكر منهما.
      هك����ذا بداأ"ال����راوي«، ولكن����ه راأى �سيق����ًا يف 
امل����كان والزم����ان واأن ال����ذي يف نف�س����ه اأو�سع من 
ذل����ك واأو�س����ع، وهن����ا وردت عل����ى خاط����ره فك����رة 
املخطوطة التي �سماها"الراووق"فراآها املنا�سبة 
لطموح����ه وفنه؛ فا�ستاأن����ف وكاأن ما خط����ط له اأو 
كتب����ه من قب����ل مل يك����ن اأو اأنه ملم����ح ينتفع به يف 
�سي����اق البن����اء اجلديد. وهك����ذا متر لدي����ه اخلطة 
مبراح����ل، وا�ستغ����رق العم����ل ثالث �سن����وات )29 
ني�سان/ اأبري����ل1982م � 25كانون الثاين/ يناير 
1986م(، وخطوط����ه تتم����م خطوطًا م����ن الرواية 
ال�سابق����ة دون اأن يك����ون ثنائي����ة له����ا فه����و � وبع����د 

املالحظ����ات التي تلقاها وقبله����ا � عمل م�ستقل عما 
قبل����ه يب����داأ مبطلع الق����رن ال�سابع ع�س����ر امليالدي، 
وينته����ي بخل����ع ال�سلطان عب����د احلمي����د )1909( 
فقي����ام ال�سلط����ان حممد ر�ساد )اخلام�����س( خلفًا له 
على اأن يفهم جيدًا اأن الرواية تاأريخ لقرية عراقية 
ولي�����س تاأريخًا للدولة العثمانية، واأن الذي يدخل 
م����ن تاريخ الدول����ة العثمانية قلي����ل ويف حدود ما 
ه����و واقع لهم م����ن اأثر يف كي����ان القري����ة العراقية 
)وقد يزيد منه القا�س قلياًل ل�سرورة فنية(، وهذا 
القليل ال����ذي يرد يدخل ع����ادة يف الهيكل العظمي 
ال����ذي ي�سند اللح����م ويو�سع الدائ����رة ويومئ اإىل 
خط����ر الأجنبي، ثم يلتئم املجم����وع ليوؤدي الفكرة 
التي يرمي اإليها الروائي موؤكدًا عن�سر ال�سوء يف 
�سخ�س توىل اأمر القرية م�ستظاًل بالأجنبي عابثًا 

يف حمايته � والأجنبي هو الأجنبي. 
رواية "الراووق"

الرواي����ة  م����ن  ينته����ي  ذا  ه����و  وه����ا        
وي�سميها"الراووق"ور�س����ي عنه����ا الذين اطلعوا 
عليها خمطوط����ة. ومنهم من ذهب يف الر�سا اأبعد 
م����ن غره؛ وهي لديه يف اأقل م����ا يقال فيها اإحدى 
اأرب����ع رواي����ات له����ا ال�س����دارة يف الأدب العراقي، 
وغ����ره فرح ب�اأن يقراأ مثل ه����ذا الأثر"البليغ"ومل 
مت�����س ه����درًا ثالثة اأرب����اع القرن م����ن تاريخ الفن 
الق�س�س����ي يف الع����راق منه����ا نح����و �ست����ني عام����ًا 
تخ�س�����س للمحاول����ة الأوىل يف الف����ن الروائ����ي. 
ومنه����م من مل����ح � مع ر�ساه � تاأثرًا م����ا بفن اأمريكا 
الالتيني����ة ممثاًل مبا ترجم ملاركيز، ولكنه تاأثر ما، 
ويف م�سح����ة ما من �سحر ال����راووق خا�سة وعلى 

غ����ر ق�س����د وتكل����ف، وطبيع����ي اأن يح�س����ل �سحر 
واقعي يف تاأريخ لقرية... 

      �س����درت "ال����راووق"  بغ����داد، دار ال�س����وؤون 
والإع����الم،  الثقاف����ة  وزارة  العام����ة،  الثقافي����ة 
1986م،359�����س � رواية مكتملة اأحّلها العارفون 
� وفيه����م جلن����ة م����ن اخلبرين يف ال����وزارة � حيث 
يجب من الفن الروائي العراقي، والعربي كذلك. 

      اخت����ار عب����د اخلال����ق الركاب����ي م����ادة رام����زة 
لروايته قرية عراقية عربية ا�سمها"اله�سيمة"تقع 
بني ب����درة وزرباطية، وهي منطق����ة زراعية يزرع 
اأهله����ا احلنط����ة وال�سع����ر، وينته����ي اإليه����م ع����دد 
حم����دود م����ن زراع اخل�سر يعرف����ون باحل�ساوية، 
ومن �سيادي ال�سمك يعرف����ون بالرببرة. والقرية 
وا�سح����ة يف ذهن املوؤلف على �سبي����ل الواقع لأنه 
راآها فعاًل وراآها ت�سورًا فعليًا، فما هي باملتوهمة 
وم����ا هي"بالقري����ة الفا�سل����ة«، ويكف����ي اأنه����ا � يف 
عمومته����ا � اأمنوذج لأي����ة قرية عراقي����ة عربية يف 
اأر�سه����ا و�سكانه����ا ويف الف����الح وال�سي����خ والدنيا 
والدي����ن والظامل واملظلوم واخلر وال�سر. وحني 
تك����ون كذلك ُيعنى الكاتب مبا هو القا�سم امل�سرتك 
والأ�سا�����س، وما يبث الروح يف اجل�سد. ول باأ�س 
يف اأن ينق����ل اإىل قري����ة معين����ة ما مل يك����ن فيها من 
قري����ة معينة اأخرى. ول يبدو عليه يف هذه احلال 
تكل����ف ول ي�ست����د معه م�ستد ح�س����اب. ولي�س املهم 
القري����ة � اأي����ة قري����ة تك����ون � فم����ا ه����و بامل����وؤرخ اأو 
اجلغ����رايف اأو الإداري، واإمنا ه����و فنان يف نف�سه 
فكرة ا�ستمدها من الواقع ويعمل على اإعادتها اإىل 

الواقع اأكر حياة واأ�سفى دللة. 
      اإن علم����ه بالقرية وقد راآها و�سمع عنها وروى 
ل����ه والده من اأمره����ا ما روى يزيده نف����اذًا، ولكنه 
يحمل����ه م�سوؤولي����ة التخل�����س م����ن الزوائ����د الت����ي 
�س����ارت عزي����زة علي����ه دون اأن تع����ود عل����ى الف����ن 
بطائ����ل. وي����زداد العل����ة وتت�ساع����ف امل�سوؤولي����ة 
عندم����ا يكتب وقد ابتع����د عنها واختل����ط باملدينة. 
والخت����الط باملدينة ق����د يج�سم الف����روق ويو�سع 
اأدلة الفكرة ال�ساملة، ولكنه يعقد املوقف ويحاول 
اأن يند�����س لي�س����وه ويعك����ر ورمبا اأح����ال ح�سريًا 

قرويًا وقرويًا ح�سريًا. 
      كل ه����ذا �سحي����ح، ولك����ن كاتب����ًا ل����ه جتربة عبد 

اخلال����ق الركابي ونف�سيته ل ي����دع ال�سباب يخدع 
ب�س����ره ول يرتك احلب����ل على الغ����ارب، وهذا هو 
الذي ح�سل، فقد نفذ اإىل ال�سر، وعرف كيف ينفي 
ما حقه الط����رد، وي�ستزيد ما حق����ه الحتياز �ساأنه 
�س����اأن بّناء ماهر مل يرتك عمارته خواء ومل يرتفع 
جدي����ده عن قدمي ثبت مفعوله على مر الزمن، فهو 

فنان كما هو اأديب، وهو �ساكن كما هو بّناء. 
      ج����رى رخ����اء يف لغ����ة �سليم����ة ه����ي �س����رط يف 
العمل الأدبي، تهياأت ل����ه ثمرة قراءات للن�سو�س 
القدمي����ة واحلديث����ة، العربية الأ�س����ل واملرتجمة 
اإىل العربي����ة، وثم����رة خ����ربات خرجت ع����ن دائرة 
التدري����ب خروجه����ا عن دائ����رة الدع����اء ال�سخيف 
بلغ����ة لي�ست لغة، فهي لدي����ه مفهوم رباأ بنف�سه عما 
غالط ب����ه اآخ����رون نفو�سه����م. لي�ست لغ����ة الرواية 
�سع����رًا، ولكنه����ا لي�ست ن����رًا غثًا، ولي�س����ت عبارة 
مائع����ة هالمي����ة، ولكنها لي�ست حج����رًا على حجر، 
اإنه����ا ت�س����ر يف رخ����اء يف ن�سب����ة م����ع الأح����داث 
اجلزئي����ة �سمن احل����دث الكل����ي، ويف تنا�سب مع 
اجلو الع����ام مع مراعاة اخت����الف ال�سخو�س لدى 
ال�سرد واحلوار يف و�سعهم الجتماعي وحالتهم 
النف�سي����ة وموقعهم م����ن الوقائع ول����دى متطلبات 
الف����ن. ومن وراء هذا وهذا �سيء يف نف�س الكاتب 

عليه اأن يومئ اإليه يف دهاء خالل املزيج. 
      �س����كان القري����ة � اإذن � قبيل����ة متجان�سة الن�سب، 
وتب����داأ الرواية مبطل����ق �سيخ البوا�س����ق، ومطلق 
اأه����ل للم����دح مبا ل����ه م����ن ك����رم و�سجاع����ة وعدالة 
وحر�س اأبوي على النا�س والأر�س. والبوا�سق، 
بوا�سق ن�سب����ة اإىل البا�س����ق، والبا�سق طر عرف 
يف  ويت�س����ل  �سي����ده.  يف  بالرباع����ة  مطل����ق  اآل 
القري����ة �سم����ن معا�سه����ا اليوم����ي وعاداته����ا مرقد 
ال�سي����د ن����ور وال�سيد نور ه����و الذي افتت����ح الباب 
املذّن����ب،  ظه����ور  من"الراووق"و�سج����ل  الأول 
ال�س����ر،  نذي����ر  فه����و  الرمزي����ة؛  دللت����ه  وللمذّن����ب 
وللمدف����ع العثم����اين م����كان م����ن ه����ذا ال�س����ر، وم����ا 
كان من"ا�ست�سهاد"اأبن����اء مطل����ق ومطل����ق نف�سه، 
واأربعني كرام����ًا احتواهم التل الذي �ساروا ا�سمًا 
ل����ه. وال����راووق املق�سود دف����رت كب����ر ي�سجل فيه 
ال�سي����د اأهم الأح����داث التي متر بالع�س����رة، فكاأنه 
ي�ست�سفيها وي�سفيها متنق����اًل بالوراثة، وتتواىل 

علي����ه اخلط����وط واحلوا�س����ي والتعليق����ات حت����ى 
ي�سل لدى البدء احلقيقي للرواية، اإىل ذاكر القيم 
معا�س����رًا لعا�س����ي �سي����خ البوا�سق كله����م � بعد اأن 

ت�سعبوا حمولت"اأفخاذ«... 
      اآل����ت امل�سيخ����ة اإىل عا�س����ي حق����ًا ع����ن مطل����ق، 
ف�س����ار �س����رة ح�سن����ة يحف����ظ للفالح����ني حقوقهم 
ويحميه����م م����ن البت����زاز، والع�سرة تقاب����ل عدله 
ياأبه����ون  ل  وه����ي  وه����و  والإخال�����س،  بالطاع����ة 
بالوايل العثم����اين وبال�سلطان الذي يعني الوايل 
واجل����الوزة الذي����ن ين�سره����م ال����وايل يف الب����الد 
ليتحكم����وا ويتع�سف����وا، وواجهته����م الب�سع����ة يف 

القرية اجلباة واجلندرمة. 
     ويح����دث، كم����ا هو ال����ذي يح����دث واملطلوب األ 
يح����دث، وروايتنا تاريخي����ة ل تريد اأن تخرج عن 
التاري����خ فتجع����ل املجتم����ع مثالي����ًا يف كل �س����يء، 
يعي�س فيه اأبناء القبيل����ة يدًا واحدًا وقلبًا واحدًا، 
و�سيوخه����ا كله����م ك����رام عادل����ون اأب����اة حري�سون 
يع����رف  العثم����اين  واحلاك����م  احل����وزة،  عل����ى 
ح����دوده وينه�����س بواجب����ه ل يتدخ����ل ول يعب����ث 
ول ي�ستغ����ل... ول����و فعل����ت الرواية ذل����ك ل�سقطت 
تاريخي����ًا، واإذا �سقط����ت تاريخيًا �سقط����ت فنيًا، ثم 
اإن ال����ذي يب����داأ روايت����ه مبذّن����ب ومدف����ع ودخيل، 
ي�سمر اأمرًا يت�س����ل بالأمر من �سر ي�ساهي اخلر 
وي�سايق����ه وي����وؤوده وي�سرع����ه اأحيان����ًا بتجارب 
عاناها، ونظر يف تاري����خ عرب األوف ال�سنني نحو 

األوف ال�سنني. 
      وها هو ال�سر يذر قرنه ويدل على وجوده، ول 
طريق اأي�س����ر على ال�سر م����ن ال�ستعانة بالأجنبي 
وال�ستجابة للدخيل. ول يخفى مثل هذا الطريق 
عل����ى طالب الباطل، واإذا خفي � فر�سًا � على جانب 
اأظه����ره جانب، واإذا مل يتنبه اإلي����ه طامع من اأبناء 
القبيلة نّب����ه اإليه طامعون من ج����الوزة ال�سلطنة، 
والطري����ق ال�سه����ل هذا � ل�سوء احل����ظ � تاأريخي مل 
ي�ستطع اأن يرتفع عنه الب�سر على اختالف الزمان 
واملكان، ومل يرباأ دخيل بنف�سه عنه حتى لو ادعى 

ما ادعى ولب�س ما لب�س. 
ب����ني  اجل����ذري  اخل����الف  وق����ع  وهك����ذا        
طرف����ني م����ن قبيل����ة واح����دة يعي�س����ان عل����ى اأر�س 
واح����دة يف قري����ة واح����دة يجمعهم����ا ج����د واح����د 
ال�سلط����ة  عل����ى  ولعتماده����م  وفاز"اآل"لباطله����م 
الباطل����ة، وهوؤلء"الآل"هم حمول����ة بيت طار�س، 
جاء"فوزهم"على يد من �سيكون رئي�سًا لهم )وهو 
ف����زع( بالتع����اون مع ال�سلط����ة العثماني����ة وباإيعاز 
منه����ا على اأمل خدمتها وتوفر ما تطلب وتلح يف 
طلب����ه، واإذا ق����ام يف بقعة �سيخان ف�س����دت الأمور 
فكيف اإذا كان الثاين"رديئًا"طموحًا يحقق ماآربه 

بالباطل وم�سافاة الدولة احلاكمة الأجنبية!!
      ث����م ت����ويف ال�سي����خ عا�س����ي وانتقل����ت امل�سيخة 
الك����ربى اإىل ف����زع، وتعاظ����م �س����اأن حمولته رجال 
ون�س����اء، وت�س����اءل اآل عا�سي وم�س����وا يتحملون 
اجل����ور ومعه����م �ساح����ب ال����راووق: ذاك����ر القيم، 
وفيهم من يتمرد دون ثمرة ولكنه يتمرد، ويتحمل 

يف �سبيل ذلك امل�ساق. 
      ونعود... ونقول: ل توجد ع�سرة بهذا ال�سم، 
ولكنه رمز لأية ع�سرة عراقية عربية فيما يجري 
داخله����ا وفيم����ا ميت����د الداخ����ل منه����ا اإىل اخل����ارج 
اأو م����ا ميتد م����ن اخلارج عليها م����ن الداخل، ومثل 
الع�سرة والقرية ما ه����و اأكرب منهما واأو�سع، يف 
م����كان معني وكل مكان. وال�سلط����ة هنا هي الدولة 
العثمانية متتد حتى اأخريات عمرها... حني بداأت 
احلركات التحررية من ربق����ة ال�سالطني ول�سيما 

عبد احلمي����د. ول يقف الأمر باملوؤل����ف حينئذ عند 
املرئ����ي وامل�سم����وع واملوروث، فال ب����د من العودة 
اإىل كت����ب التاريخ، وقد رجع عبد اخلالق الركابي 
وجه����ز نف�س����ه مبكتب����ة خا�س����ة لرب����ط امل�سم����وع 
باملقروء، ولياأخذ وي����دع، وليزيد من متانة البناء 
�سح����ة ومتا�س����كًا و�سكان����ًا وليح�س����ن املجيء من 
زمن اإىل زمن وكاأنه غ�ساء اأو قناع � اأو ما �سميناه 
غالل����ة � بقدر العودة من زم����ن اإىل زمن وكاأنه �سر 
الأح����داث الظاهرة يبقى � ل�سوء احلظ مرة اأخرى 
� ه����و ه����و ويف غ����ر م�سلحة اخل����ر واأهل اخلر 

واملثل العليا. 
      واإذا كان امل����وؤرخ امل����وؤرخ مقي����دًا، فالفنان اأكر 
حري����ة واأق����در عل����ى احلرك����ة واأوىل بالت�س����رف 
والتبني واملزج وحتويل املت�سور اإىل واقع بحيث 
ل ي����دع قارئًا يح�س بهذا الت�سرف، ول يفتح لناقد 
بابًا يجد فيه ن�سازًا اأو"خلخلة«. ويتطلب هذا من 
ال����راوي )الفنان( غ����ر العلم باحلا�س����ر واملا�سي 
وامل�سم����وع واملق����روء: العقل التحليل����ي واخليال 
الرتكيب����ي وط����ول الأن����اة م����ن م����رور اخلاط����رة 
باخلاطر مرتبط����ة مبا �ست�سكنه م����ن بناء خريطة 
اأوىل قابل����ة ج����دًا للتعدي����ل والتبدي����ل كلم����ا دعت 
�س����رورة، فاإذا مل يكف"ت����ل الأربعني"مدارًا ملا يف 
النف�س فليرتكه على اأمل ا�ستثماره، ومير باإيجاز 
عل����ى ال�سيخ مطلق وال�سيخ عا�سي، ويزيد ما لآل 
مطل����ق ثم عا�س����ي من مزاي����ا مربزًا مكان����ة ال�سيد 
ن����ور ثم ذاكر القي����م متخ����ذًا من"الراووق"و�سيلة 
ينفذ به����ا اإىل ما يريد النفاذ اإليه من فكر وما يريد 
اأن يوم����ئ اإلي����ه من عقلي����ة وما يري����د اأن ميزج به 
م����ن معا�سر ب����رتاث... م�ستثمرًا اإي����اه يف اإ�سفاء 
�سح����ر على فنه يدف����ع معامل امل����ادة اإىل ما وراءها 
ويعك�س"عقائد"لأنا�س ب�سطاء ت�سل بهم طيبتهم 
الدخول يف كون يكاد يكون خرافيًا. ورمبا التقت 
اخلرافة بالعلم. والقرية التي اختارها الكاتب يف 
الظروف التي مرت بها، ويف الع�سر الذي عا�ست 
في����ه حتتمل ذل����ك ول يبدو اأمر م����ن الأمور مفتعاًل 
مبا يف ذل����ك ما اأ�سافه املوؤل����ف واإ�سفاء اإمياء اإىل 
اجلوهر ال����ذي التقت في����ه الب�سرية خ����الل تاريخ 

ميتد طوياًل... وميتد.    
اجلديد"فزع"ي�ستمت����ع  ال�سي����خ  وم�س����ى        
باخلرات هو ومن حوله من رجال ون�ساء ويعلو 
ق����دح زوجت����ه )فدع����ة( عل����ى ق����دح زوج����ة عا�سي 
)طليع����ة(... ويتم����رد م����ن اآل عا�س����ي م����ن يتم����رد 
بالأ�سل����وب امل�ستط����اع ويبقى ذاك����ر القيم خمل�سًا 
له����م اإخال�س����ه للعدال����ة، ويرج����ع اإىل راووقه بني 
حني وحني يق����راأ وي�ستعيد ويتب�سر مرة، ويخط 
م����رة وهو عل����ى الغاية من التاأمل مل����ا يجري وعلى 
الغاي����ة م����ن الثق����ة مب����ا ي�ستنب����ط � وكاأن املوؤل����ف 
يتبن����اه اأحيانًا دون دليل عل����ى التبني � وللراووق 
م����كان ال�سحر من الرواية � وقل من الأحداث � فهو 
يزيد يف جالل املوقف ويبعث على الهتمام، فهو 
عن�س����ر فني عال ومن �سر �سح����ره ان�سجامه التام 
مع الواقع. ورمبا متنى القارئ زيادة يف اإطاللت 
ذاكر القيم، ولكن املوؤلف يرتكه عند التمني خ�سية 
الوقوع يف الفتع����ال. ومل يكن الراووق اأو �سحر 
ال����راووق يف الأقل واقع����ًا يف التاريخ والأحداث 
واإمنا �سنع����ه القا�س مبهارة فبدا وكاأنه اأ�سل من 
اأ�س����ول القبيل����ة �ساأنه يف ذل����ك �ساأن م����واد كثرة 
تع����ود اإىل الف����ن اأوًل، اأي اإىل واقعي����ة يف خميل����ة 

الراوي. 
      م�س����ى ال�سيخ اجلدي����د � اإذن � ي�ستمتع هو واآله 
باجل����اه م�ستن����دًا اإىل ال�سلط����ان الأجنب����ي اجلائر 

وباأي����ة و�سيل����ة تربر الغاي����ة من النف����وذ والك�سب 
وال�سيط����رة واإي����ذاء بن����ي عم����ه الأدن����ني ب����ل مب����ا 
يحمل به اأخته )لرة( عل����ى الزواج من فرهود... 
ومبقدار م����ا يخدم به ال�سلطان اجلائر وجالوزته 
وما يقدم اإليهم من �سرائب يبتزها من بني قومه، 
ومب����ا يجهزهم من �سباب يجنده����م ق�سرًا ليذهبوا 
طعم����ة حلروب خا�سرة ل ناق����ة لهم فيها ول جمل، 
ومل يكن اأمر اأثقل على اآل عا�سي من اأن يعزم فزع 
وينف����ذ عزمه يف بناء قلع����ة على"تل الأربعني"اأي 
عل����ى اأج����داث الأج����داد الذي����ن �سح����وا باأرواحهم 

ليدفعوا عن الرتبة الأجنبي وجوره. 
      ويبق����ى ال�سراع يف ال�س����ر والعلن، فما كان اآل 
عا�س����ي مبن ي�ست�سلم اإىل اأبع����د احلدود، وما كان 
�سر ال�سيخ اجلديد مباأمن تام من مالحقات اخلر 
يف ح����دود حمدودة من م�ستطاع اآل عا�سي يتميز 
به����ا ال�سخو�����س جيدًا هن����ا وهناك مبع����امل متنح 
الرواية قوة يتداخ����ل خاللها ذاكر القيم وراووقه 
مبا يزي����د القوة قوة. لل�س����راع مكانه يف الرواية 
ملكان����ه من الواقع والتاري����خ والإن�سان، والرواية 
ت����زداد رواء بهذا ال�س����راع دون اإحلاح يجور على 
م�سرة احلياة اليومية ويخرجها عن احلد الكائن 
يف التقالي����د والع����ادات واأ�سب����اب العي�س ونوازع 

النفو�س...
      ويت�س����ع ال�س����راع يف الرواي����ة عندم����ا تت�س����ع 
احلي����اة احلي����اة اليومية ل����دى امت����داد �سخو�سها 
واأحداثها خارج البقعة املحدودة من مقام القبيلة 
امل�سمى"اله�سيمة«. وهذا الت�ساع واقع جّرت اإليه 
عالقة فزع بال�سلطة العثمانية فيما ياأخذ مقابل ما 
يعطي من م����ال وجنود وخ�س����وع... وجّرت اإليه 
م�ستج����دات يف تاري����خ الدول����ة العثماني����ة نف�سها 
�س����اق اأحراره����ا بعب����د احلميد وعملوا �س����ّرًا على 
اإقام����ة د�ست����ور يقي����ده يف الأق����ل اإذا مل ت����رد فكرة 

الإطاحة به. 
      وقد حاول املوؤلف اأن يربط بني هذه امل�ستجدات 
يف التاري����خ العام بالتاريخ اخلا�س للقرية وكاأنه 
يق�سد بهذا الربط � الذي ر�سمه فيما يبدو �سلفًا � اإىل 
اإي�ساح م����ا يف نف�سه من �سوء ظن بالأجنبي عامة 
وبالدعوات التي تلب�س لبو�س الإ�سالح العام يف 
العدالة والأخ����وة وامل�ساواة خا�سة. وتو�سل اإىل 
ذلك � ومنذ ر�سم����ه اخلطة � بو�سيلة اأخ�سى األ تعد 
متينة يف التاريخ اإذا اكت�سبت رونقًا يف الفن؛ لقد 
ورد يف الرواية ما معناه اأن ال�سيخ اجلديد )فزع( 
ح����ني ت�سلط عل����ى القبيلة كلها وج����ّر ظلمه على اآل 
عا�سي م�ستعينًا بالأجنبي اأو م�ستحببًا له.. جعل 
اب����ن ال�سي����خ ال�سابق من زوجت����ه ال�سغرة يغادر 
القرية اإىل بغ����داد للدرا�سة، واأنا اأفهم اأن يتخل�س 
ال�سي����خ اجلدي����د امل�ستبد م����ن ابن ال�سي����خ القدمي 
باأي����ة و�سيلة، فهذا هو التاريخ، ولكن نزوح الولد 
)مانع( وحي����دًا وهو يف الثاني����ة ع�سرة من عمره 
اإىل بغ����داد وللدرا�سة � ونح����ن يف العهد العثماين 
ث����م ان�سمام����ه اإىل الحتادي����ني العثماني����ني يف   �
�سعيه����م اإىل الد�ستور والإ�س����الح... ما يبدو غر 
تاريخي جّر اإليه حر�����س املوؤلف على ربط تاريخ 
القري����ة بتاريخ جمعية الإحت����اد والرتقي لبيان ما 
انتظره اأحرار العرب من خر على يدها، ولغر�س 
يف نف�سه لبيان ياأ�سه من ثمار مثل هذه اجلمعيات 
فيم����ا كان ويكون. ولعله راأى يف هذا الربط وهذا 
اله����دف ما ي�س����وغ اخلروج قلياًل ع����ن قيد التاريخ 
مب����ا ي�سفي عل����ى ال�سرد م����ن ُبعد وتنوي����ع. ومن 
ي����دري فلعله ملك �سن����دًا يف الأمر، واإل فلم نالحظ 
علي����ه يف جمل����ة عمله ما ي�سدم امل����وؤرخ اأو ي�ستفز 

القارئ من اإدخال �ساذ يف قاعدة والو�سول بتمرد 
اإىل مبالغ����ة وال�سط����راب بني جتري����د ومبا�سرة. 
اإن����ك مع����ه غر �سائ����ق باأمر م����ن نق�����س اأو زيادة، 
من�سج����م ت����رى الأح����داث راأي الع����ني و«تعي�سها«، 
ول باأ�����س بجه����د قليل تبذل����ه للم الأح����داث وجمع 
الأ�سم����اء وروؤية اإىل م����ا وراء احلروف حيث ذاب 
التاري����خ يف الفن، وي�ّسرب احلا�س����ر اإىل املا�سي 
يف هم�����س. والرواية تاريخ دون �سك � ونكرر � يف 
ح����دود م����ا ت�سور من حي����اة قرية عربي����ة عراقية. 
لك����ن التاري����خ ُيطل����ب يف كتب التاري����خ � كما طلبه 
عب����د اخلال����ق الركاب����ي نف�س����ه � ولك����ن القري����ة يف 
الرواي����ة تاريخ وف����ن، والفن يجع����ل الأجزاء كاًل، 
ويحي����ل املواد اخلامة �سبيك����ة، واإل ا�ستحال على 

الرواية اأن تهيء ل�ساحبها �سفة من النبوغ. 
      ويف الرواية التاريخية � واأية رواية � مفاتيح، 
اأو مفت����اح حني تقع عليه تنفذ اإىل م����ا وراء الباب 
م����ن �س����ر يف ال����راأي اأو الروؤي����ة اأو الق�س����د. واإذا 
ملح����ت اأن الروائ����ي � هن����ا � عل����ى قدر م����ن الت�ساوؤم 
تفك����ر يف هذا املفت����اح اأو تبحث عن����ه يف �سوء ما 
ي�س����ي بوجوده عندما تقرتب من النهاية فتنب�سط 
نف�س����ك اأوًل، كما انب�سطت نف�س الروائي من قبل، 
مل����ا ترى من جناح الحتادي����ني يف فر�س مطالبهم 
على ال�سلط����ان فاإعالن الد�ست����ور )1908م( فخلع 
الطاغي����ة )1909م(، ومما ات�سل بذلك من انتظار 
خ����ر ي�سمل الب����الد كله����ا، ومنها"اله�سيم����ة«، وقد 
لحت لهذا اخلر �سمات، فلقد دفع الو�سع اجلديد 
ال�سي����خ الفا�سد )فزع����ًا( عن امل�سيخ����ة وجّرده من 
نف����وذه واأع����اد احل����ق اإىل ن�ساب����ه برت�سيحه ابن 
ال�سي����خ القدمي )مانع����ًا( الحتادي مكان����ه، فيئ�س 
فزع م����ن عودة الدنيا اإليه وم�سى يتملق الآخرين 
يب����دو خ����ّرًا. و�س����رع املظلوم����ون  اأن  ويح����اول 
يتنف�سون كما �سرعت حالة القرية تتح�سن. ولكن 
ذل����ك مل يطل فما اأ�سرع ما ع����ادت املياه الآ�سنة اإىل 
جماريه����ا وعاد حكم ف����زع � ممثاًل بول����ده )هّداد( � 
اإىل ال�ستغ����الل والبت����زاز وكاأن مل يك����ن لل�سلطة 
اجلديدة فيما اآل����ت اإليه، لدى تويل مقاليد احلكم، 
غنًى عن عمالء ال�سلطة ال�سابقة � ولو كان ذلك على 
ح�س����اب جوهر الدعوة التي اأعلنوه����ا � اإذا كان قد 
بق����ي عر�س من اجلوهر. وهن����ا ل بد من التطرية 
بخي����ال م����ن الواق����ع وبخرافة م����ن العل����م ويظهر 
امل����ال ذاك����ر القي����م يف وقته، وبي����ده القل����م واإزاءه 

الراووق، ويطل املذنب ختامًا كما اأطل بدًء. 
      وت�س����األ مَل الت�س����اوؤم يا عب����د اخلالق الركابي؟ 
وق����د ترى اجل����واب فيم����ا انبثق لديه بع����د درا�سة 
وتاأم����ل للتاريخ وم����ا �سي�سر تاريخًا ف����اإذا الأمر 
لي�����س عبث����ًا وكالمًا يلق����ى على عواهن����ه، ولي�ست 
الرواي����ة ت�سلية فق����ط، وقد مت�سي اأبع����د من ذلك � 
م����ع املوؤلف اأو وح����دك � اإىل اأن تب�س����ر نورًا خالل 
الظ����الم، وتف����اوؤًل طي الت�س����اوؤم ف����رتى الرواية � 
التاري����خ � عربة ملن يعت����رب، وتلم�����س اأو ت�ستنبط 
دع����وة اإىل بناء ينه�����س على اأ�س�����س متينة. وعار 

على الب�سرية اأن تعجز عن مثل ذلك.
      ق����د مت�س����ي اأبعد، وقد تق����ف حيث وقفتك، وقد 
تق����راأ ومت�س����ي دون اهتم����ام باملفت����اح �س����اأن قراء 
كثري����ن... لأن اأم����رًا مهمًا يبقى اأ�سا�س����ًا هو الفن 
وقد يبعثك اإعجاب����ك اخلا�س اأو العام اإىل انتظار 
ما �سيك����ون من مانع... والتاري����خ... على األ يقع 
ذل����ك اإل يف رواية كالراووق وخط����وة اأخرى اإىل 
الأمام � اأترى عبد اخلالق الركابي يحقق املنتظر؟ 

ننتظر.
  جملة �لفي�صل/ع124/ حزير�ن/1987.

عبد الخالق الركابي.. 
والرواية التاريخية 

الرواية التاريخية 

     ميكن القول إن تجربة الرواية التاريخية جديدة عىل العراق 

والس��يام إذا أراد صاحبها ما يري��ده لها الناقد من درجة فنية 

مناس��بة. وهكذا اقرتن يف الجديد الخط��أ بالصواب وبرزت 

فضفضة وشاعرية زائدة، وظهر القلق يف املصطلح الزمني 

جس��مته للناظر الفرتة التي اختارها الكاتب م��دارًا لروايته؛ 

فهي فرتة قريبة العهد، ومنا من ش��هدها أو شهد استمرارها 

يف األقل.



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

7

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4081( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )7( 
كانون األول 2017

العدد )4081( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )7( 
كانون األول 2017

ف����������اض����������ل ث������ام������ر

من���ذ رواي���ة 
 " ق و و ا ل���ر ا "

1986 ب���دا اهتم���ام 
اخلال���ق  عب���د  الروائ���ي 

التعب���ر  با�ستثم���ار  الركاب���ي 
ال�س���ردي يف �سياغ���ة املبن���ى امليت���ا - �س���ردي يف 
الرواية من خالل التمحور حول خمطوطة ال�سيد 
الأوىل  ف�سوله���ا  كت���ب  اأو"الراووق"الت���ي  ن���ور 
ال�سي���د نور نف�سه وتعاقب على كتابة ف�سولها عدد 
من املدونني وال���رواة، رمبا كان اهمهم ذاكر القيم 
واآخره���م نف�سه اأو ذاته الثاني���ة باعتباره الوريث 
واملوؤمت���ن على اأ�سرار ه���ذه املخطوطة التي تعود 

اىل ا�سرته. 
ت���دون خمطوط���ة ال���راووق الوقائ���ع والح���داث 
واملع���ارك الت���ي عا�سها وم���ر بها البوا�س���ق الذين 
يعت���زون بجده���م الكرب"مطلق"ويطلق���ون عل���ى 
ع�سرتهم اأحيانا بالع�س���رة املطلقية. والواقع اأن 
عبد اخلال���ق الركابي املوؤلف مل يفارق التاريخ يف 
اأغلب رواياته، لكن التاريخ الذي يكتبه هو تاريخ 
تخييل���ي و�سردي ويقدم بو�سف���ه حا�سرًا، ولي�س 
�سف���رًا مطويًا اأو جمموعة من الأوراق الت�سجيلية 

املتجذرة يف ف�ساء املا�سي فقط.
رباعيت���ه  يف  خا����س  وب�س���كل  اأعمال���ه،  يف 
البا�س���ق«  يحل���ق  اأن  "قب���ل  و  "ال���راووق"1986 
)1990( و «�سابع اأي���ام اخللق")1994( واىل حد 
ما"�سف���ر ال�سرمدية")2005(، يك�س���ف لنا املوؤلف 
�سفحات حي���ة من التاريخ الجتماعي وال�سيا�سي 
والثق���ايف للعراق، ولي�س لع�سرة معينة او لبقعة 
مكاني���ة حمددة، م���ع اأن ه���ذه الرواي���ات ميكن اأن 
تق���راأ بو�سفها رواي���ات منف�سل���ة وم�ستقلة، لكنها 
م���ن اجلانب الآخر ت�سكل متنًا �سرديًا مرتابطًا اىل 
حد كب���ر من خالل لعبة املخطوطة امليتا - �سردية 
ذاته���ا؛ وله���ذا ميكن النظر اىل الرباعي���ة على اأنها 
رواي���ة اأجي���ال اأو حق���ب تاريخي���ة حم���ددة. ومما 
يلف���ت النظر اأن اهتمام عبد اخلال���ق الركابي بهذا 
النم���ط من التعامل مع التاري���خ ميتد اإىل اأبعد من 
ذلك وب�سكل خا�س اإىل روايته ال�سخمة"من يفتح 
باب الطل�س���م«)1982( التي تتح���دث عن رحلة اآل 
غاف���ل من موطن الع�س���رة على نهر الف���رات هربًا 
م���ن بط�س الولة العثمانيني نح���و اأق�سى احلدود 
للع���راق املتاخم���ة لإي���ران، ورمب���ا يف  ال�سرقي���ة 
مو�سع قريب من ق�ساء بدرة يف حمافظة وا�سط. 
ي�س���م  بح�س���د  ب���داأت  القا�سي���ة  الرحل���ة  وه���ذه 
واح���دًا وثالث���ني �سخ�سًا بني رجل وفت���ى وامراة 
وطفل«)����س15(، لكن الرحلة الت���ي ا�ستمرت ملدة 
ث���الث ع�س���رة �سن���ة مل تبق �س���وى �ست���ة او �سبعة 
اأ�سخا����س )بعد ع���ودة را�س���ي اليه���م( )�س34(. 
وانته���ت ه���ذه الرحل���ة بالقامة يف �سه���ب عرفات 
وت�سكي���ل )حمولة( ع�سائرية قوي���ة بقيادة را�سي 
اآخر ورثة اآل غاف���ل. الت�سابه كبر بني هجرة هذه 
الع�س���رة ومالحمها وتقاليدها وب���ني الت�سكيالت 
امليت���ا  الت���ي ظه���رت خالل"الثالثي���ة  الع�سائري���ة 
- �سردية"والف���ارق الوحي���د اأو الأ�سا�س���ي رمب���ا 

يكم���ن يف اأن"م���ن يفت���ح ب���اب الطل�س���م"مل تك���ن 
من�سغلة بوجود خمطوطة للع�سرة مثل الراووق 
وبالت���ايل فهي ابتعدت عن املبن���ى امليتا – �سردي 
ال���ذي ك�سفت عن���ه الرباعية الت���ي متحورت حول 
خمطوط���ة ال���راووق - ورحل���ة اآل غاف���ل تذكرن���ا 
اإىل ح���د كب���ر برحل���ة )اآل ج���ود( يف رواية جون 
�ستاينبك"عناقي���د الغ�س���ب"- وب���ذا ميك���ن النظر 
اىل رواية"من يفتح باب الطل�سم"بو�سفها ال�سكل 
اجلنيني للرباعية امليتا �سردية. واذا ماكان جلوء 
الروائ���ي اىل توظي���ف املخطوط���ة لول م���رة يف 
رواية"الراووق"مث���ار ا�ستغ���راب ل���دى ع���دد من 
النقاد الذين عدوا ذلك تقليدًا ملخطوطة ملكيادو�س 
يف رواي���ة ماركيز"مائ���ة عام م���ن العزلة"ومدينة 
الأ�سالف الفرتا�سية تقلي���د لقرية )ماكوندو( يف 
رواي���ة ماركيز ذاتها، فان ه���ذه التقنيات اجلديدة 
ه���ي جزء من التقنيات امليتا – �سردية التي فتتنت 
الروائي���ني الأمريكيني والأوربي���ني منذ �سبعينات 
الق���رن املا�سي والتي وجدت �سداه���ا يف الرواية 
العربي���ة، وهي يف حقيقة الأم���ر مظهر من مظاهر 
احل�سا�سي���ة اجلدي���دة التي عربت عنه���ا نزعات ما 

بعد احلداثة يف ال�سرد احلديث. 
رواية"الراووق"مبا�س���رة  يف  املوؤل���ف  ي�سته���ل 
با�ستح�س���ار خمطوطة"الراووق"التي بداأ بكتابة 
�سفحاته���ا الأوىل ال�سيد نور م���ن خالل مونولوغ 
داخلي لأهم رواة املخطوطة ومدونيها ذاكر القيم 
ال���ذي ت�سلم اأي�س���ًا �سدانة م���زار ال�سي���د نور"اإنها 
لفرتة مدي���دة ت�سيب���ه بالذهول؛ فقد م���ات خاللها 
املئات م���ن ع�س���رة البوا�سق وطواه���م الن�سيان، 
يف  املركون���ة  املخطوط���ة  ه���ذه  ت���زال  ل  بينم���ا 
حج���رة �سليمة"وق���د يبدو ه���ذا اللون م���ن ال�سرد 
تقني���ة �سردي���ة تنتم���ي لل���راوي العلي���م، لكنها يف 
احلقيقة ل���ون من املونولوج يعتمد على ما ي�سميه 

تودوروف ب�"انا الراوي الغائب«.
وه���ذه الفتتاحية ت�س���ع اجل���زء الأول من ثالثية 
ال���راووق، وكذل���ك جزئيه���ا الالحقني حت���ت مظلة 
املبن���ى امليتا - �س���ردي يف الرواية املتمحور حول 
خمطوط���ة العائل���ة اأو الع�سرة الت���ي تناوب على 

كتاب���ة �سفحاته���ا العدي���د م���ن ال���رواة واملدونني، 
ونكت�سف اأن التاريخ الذي كان يقف فيه ذاكر القيم 
اأم���ام املخطوطة هو العام األ���ف وت�سعمائة للميالد 
اأي بع���د م���رور اكر م���ن قرنني على ظه���ور النجم 
املذن���ب الذي اأرخه ال�سيد نور يف املخطوطة حيث 
ال�سلط���ة العثمانية تفر�س �سلطته���ا املتع�سفة على 
العراق ومن���ه ديرة اله�سيمة والت���ي ا�سبحت بعد 
اأن حتول���ت اإىل ناحية - موط���ن ع�سرة البوا�سق 
- والت���ي تقع يف منطق���ة حدودية �سرق���ي العراق 
قريب���ًا من مدينة"ب���درة"يف حمافظة وا�سط حاليًا 

كما اأ�سرنا �سابقًا.
وميكن اأن نكت�س���ف هن���ا اأن رواية"الراووق"هي 
البوتقة الأوىل التي ان�سهرت فيها اأحداث الثالثية 
وتفرعت عنها، بل وب���دت بع�س التف�سيالت التي 
�سردها اجل���زءان الثاين والثالث جم���رد تفا�سيل 
جمهرية ملرويات �سب���ق لرواية"الراووق"�سردها 
ووثائ���ق  واأوراق  مدون���ات  اكت�س���اف  بع���د 
ومنه���ا  خمطوطة"الراووق"ذاته���ا  ت�ستكم���ل 
مث���اًل الف�س���ل املو�س���وم م���ن رواية"�ساب���ع اي���ام 
اخللق"ب�«الأحدية"واخلال�س مبعركة القلعة التي 
اأقامها اجل���د الأكرب للع�سرة"مطلق"وابناوؤه �سد 
ال�سيط���رة العثمانية والت���ي اأدت اإىل تدمر القلعة 
ومقت���ل ال�سي���خ مطل���ق واأبنائه بطريق���ة بطولية. 
مروي���ات  اإح���دى  الأ�س���ل  يف  كان  الف�س���ل  ه���ذا 

رواية"ال���راووق«، ولك���ن ب�س���ورة موج���زة كم���ا 
وردت يف الف�س���ل الأول م���ن الرواي���ة يف ح���دود 
�سفحت���ني اأو ث���الث ل غ���ر )����س 12-14(، واأم���ا 
اإذا م���ا كان اجلزءان الثاين والثالث من الثالثية - 
اأي"قبل اأن يحلق البا�سق"و"�سابع ايام اخللق"- 
تعتم���دان على عدد م���ن ال�سخ�سي���ات الرئي�سة اأو 
املركزي���ة التي ميكن متابعته���ا والتعرف اإليها فاإن 
اجلزء الأول منه���ا، واأعني ب���ه رواية"الراووق«، 
يكاد يفتق���د اإىل اأية �سخ�سي���ة مركزية كبرة رمبا 
با�ستثن���اء ذاك���ر القي���م ويعتم���د ا�سا�س���ا على عدد 
من ال���رواة وال�سخ�سي���ات امل�سارك���ة التي �سهدت 
بع����س الح���داث والوقائ���ع يف الرواي���ة وه���و ما 
يجع���ل من الرواية قريب���ة يف ت�سكيلها من البنية 
امللحمية، ومن البناء امللحمي يف الرواية حتديدًا 
ال���ذي يت�سم ع���ادة بغي���اب ال�سخ�سي���ات املركزية 
وال�ستعا�س���ة عنه���ا بع���دد كبر م���ن ال�سخ�سيات 
الروائية وهذه ال�سف���ة اجلماعية او التعددية يف 
طريقة ال�سرد الروائ���ي القائم على التناوب وعلى 
تتاب���ع او جت���اوز احلب���كات الفرعي���ة او الثانوية 
والقائم على فكرة البط���ل اجلماعي وغياب البطل 
الفردي والتي ت�سبه روايته املبكرة"من يفتح باب 
الطل�س���م"ل متن���ع وجود حبك���ة مركزي���ة وحركة 
خطي���ة مت�ساع���دة لالح���داث يف الزم���ان وامل���كان 
متت���د رمبا اىل اجزاء الثالثية ب�سكل عام، وت�سكل 
خمطوط���ة ال���راووق حموره���ا. احلرك���ة الزمنية 
النامية – ورمب���ا �سبه اخلطية – تتحرك ب�سورة 
عمودي���ة يف تاريخ الع���راق احلديث وتغطي فرتة 
تزي���د عن القرن���ني كان العراق فيه���ا ما يزال حتت 
ال�سيط���رة العثماني���ة، الت���ي اتخ���ذت له���ا �سع���ار 
اخلالف���ة ال�سالمي���ة و"الخ���وة ال�سالمية"وظلة 
لتمرير اب�سع ا�سكال الهيمن���ة الكولونيالية الرثة. 
كم���ا غطت الثالثي���ة الف���رتة الوىل م���ن الحتالل 
الربيط���اين للع���راق بعد احل���رب العاملي���ة الوىل 
وكذل���ك غط���ت جوان���ب م���ن ث���ورة الع�سري���ن يف 

العراق.
ام���ا الف�ساء املكاين فهو الع���راق ب�سكل عام، يكنى 
ل���ه يف اجل���زء الول بدي���رة اله�سيم���ة الت���ي تق���ع 
افرتا�سيا �سرق الع���راق ويت�سع يف اجلزء الثاين 
ليتح���ول اىل مدينة"ال�سالف"الفرتا�سي���ة بع���د 
ظه���ور ب���وادر النمو العم���راين يف املنطق���ة فيبداأ 
املكان ينتقل يف اجلزء الول من عامل ريفي قروي 
متخل���ف يعتمد يف الغالب على القت�ساد الطبيعي 
وتهيمن فيه العالقات البرتياريكية وحتكم تقاليد 
الع�س���رة، اىل ع���امل ثنائ���ي الرتكي���ب يجم���ع بني 
حت�س���ر مدين���ي اأويل وحي���اة ريفي���ة يف اجلوار، 
كما ات�سح يف اجلزء الثاين، ليتحول هذا الف�ساء 
امل���كاين اىل ف�س���اء مدين���ي متح�س���ر يف اجل���زء 
الثالث، وتتحول حمافظة"ال�سالف«الفرتا�سيية 
اىل �س���ورة م�سغ���رة ملدينة بغداد ورمب���ا العراق 
بكامل���ه؛ لذا ميك���ن القول ان الرواي���ة تقدم �سهادة 
فني���ة وجمالي���ة و�سردي���ة لنم���و مظاه���ر التم���دن 
العراق���ي  املجتم���ع  يف  والتحدي���ث  والتح�س���ر 
احلديث خ���الل القرنني الخرين، وه���ذا الف�ساء 
 chronotope الكرونوتوب���ي  او  الزم���كاين 
ب���ني  التعال���ق  بتعب���ر ميخائي���ل باخت���ني ميث���ل 

حموري الزمان واملكان وجتليهما الفني يف الأدب، 
حيث يتحول ه���ذا التعالق اىل كل ح�سي وب�سري 

يختزن حركية الزمان واحلبكة والتاريخ معًا.
الزم���ان  التعالق"الكرونوتوبي"ملح���وري  وه���ذا 
واملكان يف ثالثية الراووق يجد ا�سكاله اجلنينية 
الوىل يف رواي���ات وق�س�س عبد اخلالق الركابي 
املبك���رة التي �سبق���ت الثالثية وب�س���كل خا�س يف 
رواية"م���ن يفتح ب���اب الطل�سم"كم���ا يتوا�سل يف 
روايته"�سف���ر ال�سرمدية"التي تل���ت الثالثية لكنها 
ظل���ت ترتبط به���ا بو�سائ���ج متينة زمني���ًا ومكانيًا 

وميتا�سرديًا.
واجم���اًل ميكن الق���ول ان رواية"الراووق"تعتمد 
عل���ى ال�س���رد الذاتي املب���وؤر حيث ي�س���ارك عدد من 
ال���رواة الثانوي���ني وال�سخ�سي���ات امل�سارك���ة التي 
ت�سه���م يف �سرد مم���ا يقارب من �ست���ني م�سهدًا مما 
يجع���ل منها رواي���ة بوليفونية متع���ددة ال�سوات 
لبط���ل مرك���زي او للموؤل���ف وذات���ه الثاني���ة؛ وبذا 
تتكر�س اآلية دميقراطية جماعية يف ال�سرد يت�سيد 
فيها منط البطل اجلماعي يف الرواية، لكنها تظل، 
على الرغ���م من حبكاتها الثانوي���ة ال�ستني تقريبًا، 
تنط���وي عل���ى وح���دة �سردي���ة متنامي���ة تتمح���ور 
حول خمطوطة ال���راووق وتدوينه���ا ونبوءاتها. 
وق���د لحظنا تنوع���ًا كبرًا يف ال���رواة امل�ساركني، 
فبينه���م �سيوخ و�سبان و�سبي���ان واأطفال ون�ساء، 
وه���م ال�سناع احلقيقيون ملرويات هذا اجلزء على 
الرغم من اأن مدونات ذاكر القيم �سادن مزار ال�سيد 
ن���ور واأبرز رواة املخطوطة تظل ه���ي الأكر لأنه 
ال�س���ارد ال���ذي ي�ستهل ال�س���رد الروائ���ي ويختتمه 
اأي�س���ا، لكن ذل���ك ل يجعل من���ه بط���اًل مركزيًا على 
ح�س���اب البط���ل اجلماع���ي لأن �سخ�سيت���ه تندرج 
�سم���ن �س���رود ومروي���ات ومدون���ات خمطوط���ة 

الراووق ذاتها.
وعل���ى الرغ���م م���ن البني���ة اخلطي���ة لنم���و احلبكة 
املركزي���ة، ف���ان الرواي���ة تت�س���كل م���ن ثالث���ة ع�سر 
ف�س���اًل، ي�س���م كل ف�سل منه ح���وايل اربعة م�ساهد 
مروي���ة من قبل اح���دى ال�سخ�سي���ات امل�ساركة يف 
�سكل مونولوغ���ات داخلية مبوؤرة وبعيدة اىل حد 
كبر عن تقني���ة الراوي كلي العل���م او التخلي�س، 
لأن بن���اء امل�سهد الروائي )حوايل ال�ستني م�سهدا( 
يظ���ل هو ال�سمة ال�سا�سي���ة التي تتحكم يف ن�سيج 

اخلطاب الروائي ب�سورة عامة.
ويج���در بن���ا ال�س���ارة اىل م���ا ميك���ن اأن ن�سمي���ه 
برنج�سي���ة املبنى امليتا - �س���ردي الذي يكون عادة 
مفتونًا بذاته، واأ�سا�سًا بالكتابة الروائية واأحيانًا 
ب�سخ�سي���ة املوؤل���ف الت���ي ي�س���ر لها عب���د اخلالق 
الركاب���ي يف اغلب رواياته، كم���ا �سنجد ذلك لحقا 
يف اجل���زء الثالث م���ن الثالثية واأعن���ي به"�سابع 
ايام اخللق"حيث جند ا�سارة �سريحة اإىل عنوان 
الرواي���ة داخ���ل امل���ن الروائ���ي، وكم���ا �سنكت�سف 
ذل���ك بتف�سيل اكرب يف رواية املوؤل���ف التي اعقبت 
الثالثية واعني بها"�سفر ال�سرمدية"من احالة غر 
مبا�س���رة اىل ا�سم املوؤلف ففي امل�سهد اخلتامي من 
رواية"الراووق"ا�سارة غ���ر مبا�سرة اىل املوؤلف 
عبد اخلال���ق الركابي ي�سر فيه���ا ذاكر القيم خالل 
حديث���ه ع���ن املخطوط���ة احتمل ظهور"م���دون من 
عبي���د اخلالق"ا�سارة اىل ا�سم عب���د اخلالق:"وقد 
يقي�س لها بها بعد خم�سني او �سبعني �سنة عبد من 
عبي���د اخلالق ي�ستثمرها ان حاول ان يكتب تاريخ 

ع�سرة البوا�سق")356(.
ونرج�سي���ة املبن���ى امليت���ا - �سردي ه���ذا رمبا، هي 
التي دفع���ت بالناقدة لندا هت�سن���ون لعنون كتابها 
النق���دي ع���ن ع���امل امليتا �س���رد بال�س���رد الرنج�سي 
ال�سم���ة  يوؤك���د  مم���ا   narcisst narration
الرنج�سي���ة املتج���ذرة يف طبيع���ة ال�س���وغ امليتا- 
�س���ردي ب�سورة عام���ة، وهذا م���ا �سيتاأكد للقارىء 
عندما يدخل عامل اجلزء الث���اين من الثالثية"قبل 

ان يحلق البا�سق«. 

يف الإه���داء ال���ذي كتب���ه يل �سخ�سيًا عب���د اخلالق 
الركاب���ي وال���ذي و�سح ب���ه ن�سخة روايت���ه املهداة 
يل"قب���ل ان يحل���ق البا�سق؟"قال :"ه���ا انذا اطلق 
البا�س���ق يف ف�س���اء الرواية؟ ت���راه �سيحلق عاليًا؟ 
لعل���ك متل���ك اجلواب اأف�س���ل مني؟«. وق���د ظل هذا 
ال�س���وؤال عالق���ًا يف ذهن���ي بو�سفي قارئ���ًا للرواية 
واعتمدت���ه كواح���د م���ن العتب���ات الن�سي���ة الدالة 
واملوجه���ات التي ميك���ن ال�ستنارة به���ا تعالقًا مع 
عن���وان الرواية"قب���ل اأن يحل���ق البا�سق"بو�سفه 
العتب���ة ما قب���ل الن�سية التي تتحك���م اىل حد كبر 

يف م�سار احلدث الروائي.
ي�س���ق  اط���الق  الروائ���ي ن�س���ه ب�س���وت  ي�سته���ل 
ال�سماء و�سوت طائر البا�سق وهو ي�سقط �سريعًا 
بر�سا�س���ة �سي���اد جمه���ول. ونكت�س���ف تدريجي���ًا 
امل�سهد الذي يخلفه الروائي عرب زاوية نظر البطل 
املرك���زي للرواية وروايتها ال�سا����س مانع ال�سيخ 
عا�س���ي الذي يوظف �سم���ر املتكلم ب�سرد ل يخلو 
من بع����س مالمح ال�سرة الذاتي���ة التوبوغرافية 
الت���ي جت���ري عرب مونول���وج داخل���ي للبطل: ففي 
اجلان���ب الول هناك جمموعة من افراد اجلندرمة 
يقوده���م ردي���ف ب���ك ي�سوق���ون بغاله���م املحمل���ة 
بالمتعة ويرافقون �سابًا متفرجنًا وانيقًا نكت�سف 
لحق���ًا انه بطل الرواية مان���ع ال�سيخ عا�سي الذي 
ع���ني – بعد تخرجه من مدر�سة احلقوق يف بغداد 
– مدي���رًا لناحية الأ�سالف م�سقط راأ�سه وموطن 
اأبن���اء ع�سرت���ه البوا�س���ق ن�سبة اىل ا�س���م الطائر 
اجل�سور"البا�سق"وال���ذي كن���ى به ج���د الع�سرة 
الكرب ال�سيخ مطلق، والذي ت�سمى �سرة الرواية 
احيان���ا بال�سرة املطلقية اي�سا كما ا�سرنا اىل ذلك 

�سابقًا.
ويف اجلان���ب الخر هناك ال�سي���اد املاهر ورجاله 
الذي���ن ا�سقط���وا طائر"البا�سق"و�سنكت�سف اي�سًا 
ان ه���ذا ال�سي���اد ه���و ال�سيخ ف���زع الطار����س الذي 
هيم���ن على مقالي���د الع�سرة بطريق���ة غر �سرعية 
بع���د وف���اة ال�سي���خ عا�س���ي ومار����س �سنوف���ًا من 
ال�سطه���اد والذلل لبناء الع�س���رة ومنهم عائلة 
ال�سي���خ عا�س���ي وابنه مان���ع؛ ولذا فق���د جاء مقتل 
البا�س���ق كعالمة �سيمائية ونب���وءة ملا �سيجري من 
�س���راع لح���ق يف الرواي���ة، وهذا م���ا نتلم�سه يف 
املونول���وج الداخلي الذي يدور داخل ذهن ال�سيخ 
لنف�س���ي:  خواط���ري  ببقي���ة  :"واحتفظ���ت  مان���ع 
اذ لي����س م���ن املف���رح بالتاأكي���د ان افاج���اأ يف اأول 
حلظ���ة اأطاأ فيه���ا ديرتي بهذا الطائ���ر القنا�س وقد 
حت���ول اىل طري���دة وهو ال���ذي لقب ج���د الع�سرة 

الكرب"مطلق"با�سمه«. )�س59(
ل���ذا فقد عد البطل مانع ذلك ف���اأًل �سيئًا ورمبا عماًل 
مق�سودًا لتهدي���ده وحتديه، �سرديًا رمبا ميثل ذلك 
ا�ستباقًا �سرديًا مل���ا �سياتي من احداث و�سراعات. 
وفعال هذا ما حدث عندما اكت�سف مانع ان ال�سياد 
الذي كان يقود جمموعة من الفر�سان مل يكن �سوى 
فزع الطار����س، خ�سمه اللدود ال���ذي مل يكن غره 
ق���ادرًا عل���ى ا�سطي���اد ه���ذا الطائر القنا����س. ولذا 
عندما راآه مع بقية فر�سانه الذين جاءوا ل�ستقباله 
وه���و يحمل البا�سق القتيل فك���ر يف نف�سه :"هكذا 
اذن! ان���ه كان على علم مبقدم���ي! معنى ذلك انه مل 
ي�ستهدف بر�سا�ست���ه الطائر قدر ما كان ي�ستهدف 

بها �سجاعتي وجلدي")�س6(.
ومن هنا تتحدد طبيعة ال�سراع القادم يف الرواية، 
بني مانع ال�سيخ عا�س���ي العائد اىل"ديرته"مديرًا 
للناحي���ة بق���رار م���ن الدارة العثماني���ة وبني فزع 
الطار����س ال���ذي انت���زع زعامة الع�س���رة باخلداع 
والغ���در، لن مان���ع كان �سغرًا وغ���ر مهياأ لقيادة 
الع�س���رة مما دفع بف���زع الطار����س لين�سب نف�سه 

وليًا عليه و�سيخًا لع�سرة البوا�سق. 
والرواي���ة به���ذا امن���ا متث���ل املرحلة الت���ي �سبقت 
حتليق البا�سق واعني به"با�سق"الثورة ال�سعبية 
الت���ي تناغمت مع ا�س���داء ث���ورة الع�سرين وقبلها 

ث���ورة النج���ف �سد الحت���الل الربيط���اين للعراق 
بع���د احل���رب العاملي���ة الوىل؛ فق���د كان���ت الفرتة 
التي غطته���ا الرواية متثل حالة"الوعي القائم"اأو 
ال�سائ���د وهو وعي �سلبي اإىل ح���د كبر، لكنها يف 
النهاية ترتفع اىل م�ستوى«الوعي املمكن"بتعبر 
كان���ت  اإذ  لو�سي���ان غولدم���ان؛  الفرن�س���ي  الناق���د 
الف���رتة التي اأذل فيها طائ���ر البا�سق والذي حتول 
اإىل جم���رد طائ���ر حمنط فوق ممكت���ب مانع وكاأنه 
يناجي���ه ويدع���وه اإىل اإطالق���ه ثاني���ة يف ال�سماء، 
وه���ذا م���ا ح���دث يف نهاي���ة الرواية؛ وب���ذا مل يكن 
ت�س���اوؤل الروائ���ي عب���د اخلال���ق الركاب���ي يل يف 
اهدائ���ه ال�سخ�س���ي اعتباطي���ا وامن���ا كان ت�ساوؤل 
م�سروعا موجها اىل ق���ارى ناقد، واقول له جوابًا 
ع���ن ت�ساوؤله امل�س���روع : تراه �سيحل���ق عاليا؟ نعم 
لق���د كنت موفق���ًا يف اأن توفر له الظ���روف الثورية 
والجتماعي���ة وعوامل الوعي الفكري وال�سيا�سي 
لك���ي تطلقه ثاني���ة ليحلق عالي���ا يف ف�ساء احلرية 
والث���ورة ورم���زا لنهو����س �سعب���ي جدي���د مثل���ه 
نهو�س«البو�سق"انف�سه���م �س���د هيمن���ة الحتالل 
الربيط���اين وا�ستع���ال ث���ورة الع�سري���ن؛ فمدينة 
الأ�سالف ذاتها هي مدين���ة افرتا�سية وتخييلية ل 
وج���ود لها على اخلارطة؛ ول���ذا فهي مدينة رمزية 
للع���راق بكامله لنها حتت�سد بال�سراعات والهموم 
الجتماعي���ة وت�س���م خليطا ب�سري���ا ميثل مكونات 
الع���راق القومية والديني���ة املتنوع���ة )�س415(. 
ويح�س���ب للروائي ان���ه جتنب خط���اأ ج�سيمًا وقع 
فيه بع�س الروائي���ني العراقيني عندما وجد نف�سه 
منح���ازا اىل اح���د ط���ريف الحت���الل العثم���اين او 
الربيط���اين؛ اإذ ارتفع م�ست���وى الوعي املمكن اىل 
مرتبة رف�س الحتاللني مع���ا واملطالبة بال�ستقال 
الت���ام وال�سي���ادة الوطني���ة، رمب���ا بتاأث���ر الأفكار 
الوطني���ة والقومي���ة الت���ي مثله���ا مم���دوح افندي 
املعل���م ال�سوري اله���ارب من ا�سطه���اد العثمانيني 

يف �سوريا. 
والروائي باجنازه هذا يعرب عن الواقعية النقدية 
الت���ي انطل���ق منها يف ر�س���م هذه ال�س���ورة احلية 
افرتا�سي���ة  عراقي���ة  ومكاني���ة  ب�سري���ة  ل�سريح���ة 
نح���و م�س���ارف اك���ر ثوري���ة ووعي���ا ت�س���ب يف 
بع����س  يف  احلديثة"وتق���رتب  اطار"الواقعي���ة 
مالحمها من منطلقات"الواقعية ال�سرتاكية"ولكن 
دومن���ا ا�سقاط���ات ايدلوجي���ة مبا�س���رة؛ فالرواية 
تنته���ي يف �سفحتها الخ���رة مثلما ب���داأت بطائر 
البا�سق وه���و يحلق يف ال�سم���اء بج�سارة."كانت 
ال�سم����س قد ا�سرقت واكت�سح���ت الر�س بوم�سها 
اخلاطف���ن ف�سرع���ت النوار����س تتخاط���ف مطلق���ة 
�سرخاته���ا احل���ادة، وظه���ر طائر ج���ارح حوم يف 
عم���ق ال�سم���اء الزرق���اء حلظ���ات قب���ل ان يحل���ق 
عاليا")����س534( فهذا الطائر اجل���ارح انطلق يف 
ال�سماء مل يكن �سوى طائ���ر البا�سق رمز الع�سرة 
الذي قد ي�س���ر يف القراءات الأنروبولوجية اإىل 
ل���ون من الطوطمي���ة املندثرة والثاوي���ة عميقًا يف 

الالوعي اجلمعي لبناء الع�سرة.
اخلل���ق«)1994(  اي���ام  رواية"�ساب���ع  ان  كم���ا 
تت���م هي الخ���رى برم���ز البا�س���ق عندم���ا يوا�سل 
ج���د الع�س���رة الكرب"مطلق"ال���ذي اأطل���ق علي���ه 
ا�سم"البا�سق"اطالق النار من بندقيته وهو يدافع 
ع���ن قلع���ة الع�س���رة يف وج���ه جندرم���ة الحتالل 
اي���ام  العثم���اين )398-402( م���ن رواية"�ساب���ع 

اخللق«.
وق���د �سبق لعب���د اخلال���ق الركاب���ي وان وظف يف 
روايت���ه ال�سابقة"م���ن يفت���ح ب���اب الطل�سم"ه���ذه 
التقني���ة الرمزية الت���ي تعتمد على منظ���ر ف�سائي 
ج���وي بانورام���ي حتل���ق في���ه الطي���ور اجلارحة 
بدلل���ة رمزية و�سح���ة اذ يفتت���ح الروائي روايته 
هذه مبنظر الن�سور وهي حتلق ىل ارتفاع �ساهق 
:"عندم���ا حوم���ت الن�س���ور ال�سلع���اء الب�سعة على 
ارتفاع �ساهق���ن كان كل �سيء قد انتهى")�س11(. 

كم���ا يختت���م املوؤل���ف روايت���ه ه���ذه مبنظ���ر جوي 
مماث���ل للن�سور ال�سلعاء وه���ي حتلق على ارتفاع 

�ساهق«)�س739(.
لق���د وف���ق املوؤل���ف يف اع���ادة الوع���ي اىل الكث���ر 
م���ن ال�سخ�سي���ات امله���زوزة او امل���رتددة ورفعه���ا 
الجتمعي���ة  بامل�سوؤولي���ة  ال�سع���ور  م�ست���وى  اىل 
الل�سو����س  بع����س  حت���ول  ومنه���ا  والوطني���ة، 
واملهرب���ني اىل مقاتل���ني يف �سف���وف الث���وار �سد 
الحت���الل النكلي���زي، كم���ا ميثل التح���ول الكبر 
الذي ط���راأ على وع���ي مانع ال�سي���خ عا�سي عالمة 
مهم���ة؛ ذلك ان���ه هجر تاأنقه وزي���ه الفرجني الذي 
جاء به يف بداية الرواية اىل ديرته ليت�سلم من�سبه 
مدي���را للناحي���ة، وارت���دى مالب�س ابي���ه العربية، 
اإ�سارة لعودته اإىل جذوره الجتماعية وال�سعبية، 
واحرتاما لتقاليد الع�سرة واقانيمها، وهو يذكرنا 
هنا يف حتولته ببطل رواي���ة يحيى حقي"قنديل 
ام ها�سم"ورمب���ا اي�سا ببطل رواية"مكابدات عبد 
الل���ه العا�س���ق")1982(. وطوال م�س���ار الحداث 
الروائي���ة كانت خمطوطة"الراووق"او خمطوطة 
ال�سي���د ن���ور التي يحتف���ظ بها ان���ذاك ذاك���ر القيم 
بو�سفه قيما على م���زار ال�سيد نور ومدونا لغلب 
وقائعه���ا حمط رعاية ابن���اء الع�سرة، وكاأمنا هي 
وديعته���م ومراثهم وذاكرتهم املقد�س���ة؛ ولذا فقد 
قاوم اجلميع حماولة �سرقتها او التطاول عليها كما 
حدث عندما حر�س الكابن"فوك�س وايت"احلاكم 
النكليزي يف املدين���ة بع�س الل�سو�س واملهربني 
عل���ى �سرق���ة املخطوط���ة، م���ن ال�سري���ح اذ رف�س 
املهرب �ساري عر����س �سديقه ده�س املخبل للقيام 
ب�سكل م�سرتك ب�سرق���ة املخطوطة وقال له :"كيف 
تر�س���ى ان تفرط ان���ت... وانت ابن ه���ذه البلدة، 
كيف تفرط بهذه املخطوطة التي كتبها ال�سيد نور 
من���ذ ع�سرات ال�سنني ليكمله���ا القيمون على مزاره 

فيما بعد")�س463(.
كم���ا ان )ده����س املخب���ل( عن���د حماولت���ه �سرق���ة 
املخطوط���ة اأ�سيب مبا ي�سب���ه ال�سرع ووىل هاربًا 
ونادما على فعلت���ه. ويحز يف نف�سي منطق بع�س 
الق���راءات النقدية التي ا�ساءت قراءة هذه الرواية 
فني���ًا؛ فه���ذه الرواية فني���ًا مروية بطريق���ة ال�سرد 
الذات���ي املب���وؤر حي���ث تق���دم الح���داث واملرويات 
واحلب���كات م���ن خ���الل وجه���ة نظ���ر ال�سخ�سيات 
امل�سارك���ة املختلف���ة، دومن���ا اأي مظهر م���ن مظاهر 
ال�س���رد اخلارج���ي او التقري���ري او ال�سرد"كل���ي 
العل���م"، كما اأن الرواية مل تقت�سر على وجهة نظر 
معينة، بل �سمت وجهات نظر خمتلفة ومتعار�سة 
)متع���ددة  بوليفوني���ة  رواي���ة  منه���ا  جع���ل  مم���ا 
الأ�س���وات( بح���ق، الرواية هذه متث���ل نقلة مهمة 
قيا�س���ًا اإىل رواية"م���ن يفت���ح ب���اب الطل�سم"التي 
ا�س���رف فيها املوؤل���ف يف التفا�سي���ل اليومية بلون 
م���ن الواقعي���ة البدائية او الطبيعي���ة املتطرفة مما 

افقدها الرتكيز والتكثيف واليجاز. 
وم���ع اأن"وجهة النظر"ال�سا�سي���ة ظلت من ح�سة 
بط���ل الرواية مانع ال�سيخ عا�س���ي، ال ان الرواية 
قدمت"وجهات نظر"متعار�سة ومعادية يف تناوب 
�س���ردي �سل����س، منه���ا وجه���ة نظ���ر ف���زع الطار�س 
املهرب���ني  مث���ل  امله���زوزة  ال�سخ�سي���ات  وبع����س 
والل�سو�س وقطاع الطرق، كما جنحت يف تقدمي 
بع����س املروي���ات م���ن خالل"وجه���ة نظر"اطف���ال 
و�سبي���ان �سغار منه���م وثي���ج لزم ورميح، وهي 
وجهة نظ���ر تت�سم بالرباءة واحلي���اة، لكن املوؤلف 
ولال�س���ف مل ي�ستثمره���ا با�ستم���رار لنها ميكن ان 
متنح الرواي���ة �سفافية اكرب مثلما وجدنا ذلك على 
�سبي���ل املث���ال يف رواية"مدين���ة احلجر"للروائي 
الألب���اين اإ�سماعي���ل كاداري���ه التي قدم���ت �سورة 
رحب���ة م���ن وجه���ة نظ���ر �سخ�سي���ات طفولي���ة مما 
ا�سفى على الح���داث حيادا ومو�سوعية وبراءة، 
وهو ما كان بامكان الروائي ا�ستثماره على نطاق 

او�سع.

مخطوطة العائلة 
والميراث الميتاسردي

قراءة في 
روايات عبد 
الخالق الركابي



8

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

9

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4081( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )7( 
كانون األول 2017

العدد )4081( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )7( 
كانون األول 2017

ال���ع���ان���ي ش����ج����اع  د. 

ومع ذلك، فان هذه الرواية 
ترقى اىل م�ساف امللحمة، 
اإذ الرواي����ة تاأكيد لإحالل 
الفردي����ة حمل  اخل����ربة 
وهي  املجم����وع،  تقاليد 
ت�س����ور م�سائ����ر الف����رد 

 ، ي لب�س����ر اإط����ار املجتم����ع ا وان يف 
الذي يعي�����س �سمنه، وهي اأي الرواية ترقى اىل 
مرتب����ة امللحم����ة عندما ل تنعك�����س يف م�سمونها 
م�سائ����ر ان�سانية فح�س����ب، بل وم�سائ����ر �سعبية 

مرتبطة باأحداث ذات مغزى تاأريخي عاملي)1(.
رواي����ة  يف  اخل�سائ�����س  ه����ذه  اجتمع����ت  وق����د 
»مقام����ات ا�سماعيل الذبيح"لتجع����ل منها ملحمة 
الإخفاق البطويل العرب����ي، لأنها ت�سور م�سائر 
ن�س����ال اأم����ة باأكمله����ا لأكر م����ن قرن م����ن الزمن، 
انتهى اىل ما انته����ى اليه من اإخفاق وانك�سارات 

ل تزال ماثلة حتى يومنا هذا.
وقد وث����ق الكاتب اأحداث روايت����ه بالإ�ستناد اىل 
مراج����ع كث����رة ذكرها يف اآخ����ر الرواي����ة، وكان 
هذا الأم����ر قد دفع ناقدًا هو الأ�ست����اذ فا�سل ثامر 
والتخيي����ل  التاري����خ  مو�سوعت����ي  تن����اول  اىل 
و�سراعهم����ا يف الرواية، قائ����اًل:- الرواية ثمرة 
مكتب����ة »تاأريخي����ة كب����رة، ولي�ست جم����رد ن�سج 

تخييلي افرتا�سي، ابتكره الروائي«)2(
عل����ى اأن م����ا يح�س����ب للروائ����ي قدرت����ه عل����ى اأن 
ينق����ذ التخييل م����ن ال�سقوط يف ف����خ التاريخ اأو 
ينزل����ق اإلي����ه، برغ����م اأن بع�س مقام����ات الرواية، 
كاملقام����ة ال�سامي����ة واملقام����ة الفل�سطينية تعاين 
من ثقل التاريخ، ومل ت�ستطع ق�س�س احلب التي 
ابتكره����ا املوؤلف ان تنقذه����ا بالكامل، وان خففت 

كثرًا من هذا الثقل.

منط روائي جديد
يعد ه����ذا النمط من ال�سرد الروائ����ي جديدًا على 
الرواي����ة العربية، فلم ت�سهد ه����ذه الرواية - كما 
نعل����م - عرب تاريخه����ا رواية عربي����ة ذات امتداد 
عربي ي�سم����ل الأقطار العربية كله����ا اأو معظمها، 
واإن �سدرت بع�س الروايات التي �سورت اإقليمًا 
عربي����ًا كما يف رواية »حب يف بالد ال�سام"لنادية 
خو�ست التي تدور اأحداثها يف اأقطار بالد ال�سام 

املعروفة قبل اأن يجزئها املحتل الأجنبي.
اأما عن����وان الرواية فق����د ا�ستنبط����ه الروائي من 
�سكل الرواية حيث ا�ستخدم �سكل املقامة العربية 
املوروث����ة، بدي����اًل ع����ن الف�س����ول، م����ع تخليه عن 
ال�سجع، ومن امل�سمون حيث الآية القراآنية التي 
ت�س����ر اىل حلم ابراهي����م اأو روؤي����اه، وا�ست�سالم 
ا�سماعيل مل�سيئة اأبيه. وقد ا�ستق كامل الأطر�س 
عنوان����ًا ل�سل�سلة من املق����الت اأطلق عليها عنوان 
»مقامات ا�سماعيل الذبي����ح"واذا كنت اآخذًا على 
الروائي عدم اأ�سط����رة �سخ�سية ا�سماعيل ب�سكل 
واٍف ومن خ����الل الفعل ل من خ����الل ت�سريحات 
وبيان����ات الرواة، فانني اآخ����ذ واأُده�س من اقدام 
كامل الطر�س وهو النه�سوي العروبي �ساحب 
جريدة )اليقظة( املب�سرة بهذه النه�سة، اأن ي�سدر 
عنه قول ي�سور ا�سماعيل باأنه قربان قدمه والده 
»�س����اأن اآلف الآباء الذين قدموا اأبناءهم اأ�ساحي 
جمانية يف حرب مل يكن لهم فيها ناقة ول جمل؟« 
ث����م ي�سيف »بل����ى... مل ل يكون ه����و الذي تخلى 

عنك يا ا�سماعيل... الذبيح؟ �س 396«
وياأتي قول الأطر�س يف �سياق اجلدل الدائر حول 
�سخ�سي����ة املق�سود يف الآي����ة القراآنية، ففي حني 
ي����رى الأطر�س وامل�سلمون من حوله اأن املق�سود 

ا�سماعيل، يرى ر�س����ام الكاريكاتر امل�سيحي يف 
ال�سحيفة، اأن الذبيح املق�سود هو ا�سحق ولي�س 
ا�سماعي����ل. دون اأن يتط����رق النقا�س اىل التحول 
امله����م من القرابني الب�سرية التي ل ي�سكت غ�سب 
الإله يهوه اإل هي، وانتقالها مع الديانة اجلديدة 
اىل القرابني احليوانية اذ حّل »التي�س بدياًل عن 
يو�س����ف واجلماعة، حيث مّت ا�ستب����دال ال�سحية 

الأ�سلية/ يو�سف باأخرى«)3(.
الأطر�����س  لو�س����ف  انن����ا ل جن����د م�سوغ����ًا  كم����ا 
لإ�سماعي����ل باأنه اأ�سحية جمانية، واأن اأباه تخلى 
عن����ه �ساأن اآباء كثرين وهو ال����ذي يكتب �سل�سلة 
مقام����ات با�سمه منوهًا ببطولت����ه و�سجاعته يف 
مقارعة اخل�سوم. الربيطانيني اأوًل ثم الأتراك، 
فاملحتلني الغربيني فيما بعد، يف كل من فل�سطني 

و�سوريا.
والكات����ب يوؤ�س�����س لبطول����ة ا�سماعي����ل، فهي يف 
الب����دء كان����ت بطولة ريا�سي����ة، ث����م حتولت هذه 
البطولة م����ن الريا�سة )الزورخان����ة( اىل بطولة 
وطنية وقومية، حني يتطوع للدفاع عن الب�سرة 
عن����د احت����الل الربيطاني����ني له����ا وُيوؤ�س����ر خ����الل 
املع����ارك يف )ال�سعيب����ة( ويق����اد اىل مع�سك����رات 
الأ�س����ر يف الهن����د، ويتح����ول اىل قت����ال الأت����راك 
العثمانيني عندما ي����رى �سديقه جابر ينحر على 
ي����د الأتراك، وي�س����ارك يف الث����ورة ال�سورية، ثم 
ينته����ي به املطاف يف القد�س ويتزوج من فاطمة 
اأخ����ت زميله املقاتل رمزي اخلالدي، وقد اكت�سب 
ا�سماعي����ل �سعبية كبرة يعلله����ا الكاتب بالإذلل 
ال����ذي لقيه هذا ال�سعب على اأيدي املحتلني، الذي 
جعل����ه يبحث ع����ن البط����ل املخل�س وال����ذي يراه 
يف كل �س����كل من اأ�سكال البطول����ة. وا�سماعيل ل 
يع����ود جمرد فرد يف الرواية وامنا هو رمز لالأمة 

وق�سيتها املركزية ق�سية فل�سطني!
* * *

البناء الفني
برغم اأن هذه الرواية خمتلفة عن روايات الكاتب 
الأخرى من حيث الإمتداد يف الزمان واملكان، اإل 
اأنها تخ�سع لثوابت قارة يف اأدب الكاتب، واأبرز 

هذه الثوابت:
اإذ ت����روى الأح����داث  1- ال�سفاهي����ة والكتابي����ة: 
يف كل رواي����ات الكاتب تقريب����ًا، رواية �سفاهية، 
ث����م  �سفاهي����ني،  ع����دة رواة  اأو  راٍو  ع����ن طري����ق 
يتهي����اأ الروائي الكاتب الذي يق����وم بتدوين هذه 

الأحداث.
2- الت����وازي يف بن����اء الأح����داث: اإذ يت����م �س����رد 
الأحداث من املا�سي القريب اأو احلا�سر بالتقابل 

اأو التوازي مع اأحداث من املا�سي البعيد.
ولقد اأ�سبحت هذه الثوابت مبثابة القالب الفني 
ملعظ����م روايات الكات����ب اأو كله����ا. والرواية التي 
ب����ني اأيدين����ا تخ�سع هي اأي�سًا له����ذه الثوابت، اإذ 
يق����وم اأك����ر م����ن راٍو برواية �س����رة )ا�سماعيل( 
بط����ل الزورخانة. ث����م املقاتل �س����د الربيطانيني 
يف الب�س����رة، ث����م املقات����ل م����ع الربيطاني����ني �سد 
العثمان����ني بع����د مقت����ل �ساحبه جابر عل����ى اأيدي 
الأت����راك، ث����م ن�ساله القوم����ي �س����د املحتلني يف 

�سوريا وفل�سطني.

اإن ال����راوي ال����ذي ي�سته����ل رواي����ة الأح����داث من 
حلظة امنوذجية، هي حلظة النك�سة عام 1967، 
ح����ني يقابل ا�سماعيل يف علوة اجللبي يف �سوق 
ال�سورج����ة ه����ذا ال����راوي يخربنا بان����ه طلب اىل 
مرمي اإبنه ا�سماعيل التي كانت تروي له ما جرى 
لأبيه����ا من����ذ ت�سلله من غوطة دم�س����ق بعد اإخفاق 
ث����ورة �سوريا عام 1927 - اىل جب����ل الدروز ثم 
اىل القد�����س، طل����ب اإليها، اأن تروي ل����ه الأحداث 
كيفم����ا اتف����ق، واأن ترتك مهم����ة تن�سيقه����ا له، اأي 

للراوي الأول يف الرواية.
يق����ول الراوي »كن����ت اأ�س����ارع اىل طماأنتها طالبًا 
منه����ا اأن ت����رتك يل مهم����ة تن�سي����ق تل����ك الأحداث 
بال�سيغة الت����ي تتطلبها كتابة رواية �ست�سهم يف 

بنائها اأ�سوات رواة عديدين �س 484«.
ث����م ي�سيف: »وهكذا كان لبد يل اأن اأبداأ روايتي 
بالع����ودة �ستة وثالثني عام����ًا اىل الوراء ل نطلق 
باأحداثه����ا م����ن حلظ����ة لقائ����ي ا�سماعي����ل الذبيح 
يف عل����وة اجللب����ي عقب اأيام م����ن نك�سة حزيران 

.»484
نح����ن بازاء ن�س يف الرواي����ة ينتمي اىل وظيفة 
م����ن وظائف ال����راوي تدعى بالوظيف����ة الإدارية، 
اإذ يف �س����رد رواي����ة امليتافك�س����ن، الت����ي اأ�سميتها 
يف وقت مبكر بالرواية التي تتاأمل ذاتها - وهو 
م�سطل����ح يف النق����د الغرب����ي - ينبغ����ي اأن يق����دم 
ال����راوي اىل جانب �س����رده لالأحداث �س����ردًا اآخر 
اأو خطابًا يعقب فيه على �سرده، مبينًا فيه كيفية 
بنائ����ه لالأحداث ومتف�سالت هذا البناء، وقد قدم 
راوي »مقامات"خطابًا مبثوثًا يف اأكر من مكان 
يف الرواي����ة ولكنه ي����كاد يقت�سر عل����ى ناحية اأو 
جانب واحد من البناء، هو متابعة الراوي الأول 
لرواة عديدين ب����دءًا باملال �ساكر الذي كان ي�سرد 

الأحداث يف بيت الراوي كل ليلة.
كم����ا ن�س����ع اأيدين����ا عل����ى م�ساألت����ني، احداهما اأن 
كتاب����ة الرواية تعود زمني����ًا اىل عام 2003، واأن 
الروائ����ي اأراد كتاب����ة رواية متع����ددة الأ�سوات! 
لك����ن ق����ارئ الرواي����ة، ل يع����ر يف الرواي����ة على 
مث����ل ه����ذه التعددي����ة، ب����ل يج����د اأ�سلوب����ًا واحدًا 
يف كل مقام����ات وف�س����ول الرواية، ه����و اأ�سلوب 
الكات����ب الذي يج�سده الراوي الأول، الذي يقوم 
ب�سياغ����ة كل روايات ال�ساردي����ن لالأحداث، وهو 
يق����ول يف ذلك: »وهي حكاي����ة مل اأح�سب حينذاك 
اأنها �ستغدو، بتعاقب الأعوام، بال نهاية، اإذ بقيت 
تنمو، وتتف����رع، وتت�سعب بح�س����ب ال�سيغ التي 
اأتلقاه����ا من رواته����ا لأ�سل بها ب����دوري اىل هذه 
ال�سيغ����ة التي اأحاول تروي�سها بني دفتي كتاب، 
كاأنن����ي اأطم����ح اىل اأن اأ�سفي ختم����ي ال�سخ�سي 

على ما بقي ملكًا م�ساعًا للجميع �س 38«.
واحلقيق����ة ان ال����راوي الكتاب����ي هذا، ج����ار على 
اأ�س����وات ال����رواة ال�سفاهيني بينم����ا ل ن�سمع يف 
الرواي����ة اأ�سواتهم اإل من خالل �سوته هو، دون 

اأن يكون لأ�سواتهم هذه نربة خا�سة بهم.
ويف ه����ذه الأ�س����وات ت����رتدد موؤث����رات وا�سحة 
م����ن الق�س العربي الق����دمي وخا�سة من األف ليلة 
وليل����ة، اإذ برغ����م اأن الرواة هم م����ن الذكور، فان 
�س����ورة �سه����رزاد يف اللي����ايل وا�سح����ة يف �سرد 

الرواي����ة، اإذ يقول ال����راوي يف اأول م�ساء ي�سرد 
في����ه املال �ساك����ر بع�سًا م����ن احلكاي����ة: »ختم املال 
�ساكر حكايته باإطفاء �سيكارته معلنًا بذلك انتهاء 
جل�س����ة ذل����ك امل�ساء �����س 37، ويف ه����ذه العبارة 
ت����رتدد عب����ارة ال����راوي يف اللي����ايل: ومل����ا ج����اء 

ال�سباح �سكتت �سهرزاد عن الكالم املباح!
الق����دمي وخا�س����ة  العرب����ي  للم����وروث  اأن  عل����ى 
ق�س�����س األ����ف ليل����ة وليل����ة، تاأثرًا من ن����وع اآخر 
كام����ٌن يف تعدد الرواة وتنوعه����م، فثمة راو اأول 
ب�سمر املتكلم هو الذات الثانية للموؤلف، ي�سرع 
دائم����ًا يف افتتاح ال�سرد يف ف�س����ول الرواية، ثم 
ل يلب����ث اأن ي�سلمنا اىل رواة اآخرين كاملال �ساكر 
اأو يحي����ى القبنج����ي اأو احلاج ذي����اب روؤوف اأو 
غره����م مم����ن ع����رف وعاي�����س ا�سماعي����ل. وق����د 
يتح����ول ال����راوي الثاين م����ن �سم����ر املتكلم اىل 
�سم����ر الغائب يف اأي����ة حلظة اأو يع����ود منه اىل 
�سمر املتكلم وعلى �سبيل املثال، فالراوي الأول 
يت�س����در ال�س����رد يف املقام����ة ال�سامي����ة قائ����اًل »مل 
يتم الذه����اب اىل بالد ال�س����ام بالطريقة التي كان 
الدروي�����س يو�س����ف ينوي اأن يحدثن����ي عنها �س 
353"ث����م يت�سلم الدروي�س يو�س����ف ال�سرد »على 
تلك الوت����رة م�سى الدروي�����س يو�سف يحدثني 
عما جرى ل����ه مع ا�سماعيل، ثم نعود اىل الراوي 
الأول لي�سلمن����ا اىل رواي����ة احل����اج ذياب روؤوف 
منقول����ة وب�سم����ر الغائ����ب، فف����ي اللحظ����ة التي 
غادر فيها العربة قرب الفندق القائم قبالة املدرج 
الروماين فوجئوا �س 356"ثم ي�سارك راو كلي 
العل����م رواية احلدث رواية مو�سوعية وب�سمر 
الغيبة، وهكذا يتنوع الراوي وتتنوع ال�سمائر، 
ويتنوع ال�سرد بني �سرد ذاتي تارة ومو�سوعي 

تارة اأخرى.
ان هذا التنوع ليذكرنا ب�سرد الليايل وال�ساردين 
في����ه، فثمة راو غر معل����ن اأو مم�سرح تتلقى منه 
�سه����رزاد املعلوم����ات والأخبار ع����ن طريق الأذن 
»بلغن����ي اأيها املل����ك ال�سعيد"فت�سب����ح هي راوية 
الأحداث، وما اأن ن�س����ل اىل اإحدى ال�سخ�سيات 
امل�سارك����ة يف �سن����ع الأحداث، حت����ى تت�سلم هذِه 
ال�سخ�سي����ات اأو بع�سها رواي����ة الأحداث رواية 

ذاتية، وهكذا دواليك.
ومب����ا اأنني اأحتدث هنا عن ال�سارد، اأود اأن اأ�سر 
اىل م����ا يب����دو اأنه ف����رق وا�سح يف ق����ول ال�سارد 
الأول »...التي كان ين����وي الدروي�س يو�سف اأن 
يحدثن����ي« فالروؤية الداخلية هذه ل تتاأتى اإل من 
راٍو كل����ي العل����م، �سبي����ه بالله، اأم����ا املعلن فلي�س 

لديه مثل هذه ال�سالحية.
واأن����ا اأق����ول ذل����ك بتحف����ظ اإذ ل اأدري اإذا م����ا كان 
ال����راوي �سيلتف����ت لحق����ًا لي�س����وغ ه����ذه الروؤية 
الداخلية، باأن يخربه الدروي�س يو�سف بنواياه 
فيما بعد، لكني �سارعت اىل ذكر هذا اخلرق، ذلك 
اأن يحي����ى القبنج����ي الذي يروي ف�س����ول املقامة 
احلجازي����ة يرويه����ا م����ن الداخ����ل، كقول����ه: »بقي 
ا�سماعي����ل يه����ذي بذلك ال����كالم على امت����داد ليلة 

موؤرقة �س 64«
اأو قوله الدال على مدى حاجة النا�س اىل البطل 
املخل�����س: »واكت�س����ف ا�سماعيل مذه����وًل مقدار 

تعط�س النا�س اىل وجود بطل مثله ي�ستعي�سون 
بانت�سارات����ه ع����ن اإذلله����م اليوم����ي عل����ى اأي����دي 
املحتل����ني �س 80« ورمبا وج����دت ا�سارة �سريعة 
يف بداي����ة الف�س����ل ت�س����وغ هذا الإقتح����ام لداخل 
ال�سخ�سي����ة، لكن مع �سرود طويل����ة كهذه ينبغي 
تك����رار الفع����ل امل�س����وغ كاأن يذك����ر القبنج����ي اأن 
ا�سماعيل نف�سه اأخربه بذلك، يف اأكر من مو�سع 

من ال�سرد وباأكر من طريقة.
لق����د حتدثنا ع����ن اأح����د الثوابت الق����ارة يف ق�س 
الروائ����ي عب����د اخلال����ق الركاب����ي، اأم����ا الثاب����ت 
ال�سكل����ي الث����اين فه����و، ن�س����ق الت����وازي يف بناء 
الأح����داث. ونعن����ي ب����ه الت����وازي الزمن����ي ب����ني 
احلا�س����ر واملا�س����ي القري����ب واملا�س����ي البعيد، 
فنح����ن ما اأن نكمل ق����راءة ف�سل تت����م اأحداثه يف 
احلا�س����ر، حت����ى ننتق����ل اىل ف�س����ل تت����م اأحداثه 
يف املا�س����ي البعي����د، فالف�س����ل الأول ع����ن »علوة 
اجللبي"تليه����ا املقام����ة العثماني����ة الت����ي تتحدث 
ع����ن الإحتالل العثم����اين الذي ا�ستم����ر حتى عام 
1917 ال����ذي �سه����د دخ����ول الق����وات الربيطانية 
اىل بغ����داد، وماترويه )م����رمي( يف احلا�سر �س 
105 تعقب����ه املقامة العراقي����ة 125 التي تتحدث 
عن احلرب العاملي����ة الأوىل، والف�سل عن )حرب 
اأخرى( وهي احل����رب العراقية الإيرانية وحرب 
اخللي����ج اأو حرب حترير الكويت تعقبها )املقامة 
احلجازي����ة( الت����ي ت����دور اأحداثه����ا اأي����ام الثورة 
العربي����ة الك����ربى. وهكذا يقاب����ل املا�سي البعيد 

احلا�سر اأو املا�سي القريب.
اأما فيما يخ�س تاأثر )فن املقامة( العربي القدمي، 
عل����ى الرواي����ة، فنحن جن����ده ي����كاد يقت�سر على 
العن����وان فق����ط، اإذ ل عالقة بني ف�س����ول الرواية 
التي اأطل����ق عليها املوؤلف م�سطلح )مقامة( وبني 

فن املقامة يف الرتاث العربي.
لق����د كان����ت الرواي����ة تتك����ون م����ن ع�س����ر مقامات 
بالإ�ساف����ة اىل مقتطف����ات من اأر�سي����ف ا�سماعيل 
الطبع����ة  يف  اختزله����ا  املوؤل����ف  اأن  اإل  الذبي����ح، 
الأخ����رة اىل خم�����س فق����ط، ه����ي عل����ى التوايل: 
العثمانية، والعراقي����ة، واحلجازية، وال�سامية، 

والفل�سطيني����ة. وا�ستب����دل عنوان����ات للف�س����ول 
باملقامات اخلم�س وح�سن����ا فعل بحذف املقامات 

العربية، لأن املقامات الباقية هي �سمنًا عربية.
يقوم ف����ن املقامة العربي الق����دمي على راو واحد 
ه����و عي�سى بن ه�س����ام لدى الهم����ذاين واحلارث 
ب����ن هم����ام لدى احلري����ري وعلى بطل ه����و اأي�سًا 
- يجم����ع ب����ني املقام����ات يف خي����ط واح����د ه����و 
ال�سكن����دري عن����د الهم����ذاين وال�سروج����ي لدى 
احلري����ري اأما مو�سوعات املقام����ات وعنواناتها 
فمختلف����ة، ويع����د الن�س����د اأو النظ����م ه����و الن�سق 
الرابط بني املقامات لدى موؤلفيها، اأما يف رواية 
الركابي، فالن�سق هو التتابع والرواة خمتلفون 
وان كان البط����ل واحدًا هو ا�سماعيل واملو�سوع 
واحد وهو احلرب، وتخلو املقامات يف الرواية 
م����ن ال�سجع وتنه����ج اأ�سلوب الن����ر املر�سل، على 
عك�����س ف����ن املقام����ة ال����ذي يق����وم عل����ى ال�سج����ع، 
وينطوي عل����ى وظيفة تعليم اللغة، وهي وظيفة 
ل حتف����ل به����ا الرواي����ة احلديثة الت����ي تهدف اىل 

ت�سوير املجتمع.
الت�سمي����ة  اأن  اىل  ي�س����ر  ال����راوي  اأن  وبرغ����م 
ا�ستق����ت من املقام����ات التي كتبه����ا كامل الأطر�س 
وتن����اول فيها حياة ا�سماعي����ل الذبيح وبطولته 
ويف �س����وء مرجعي����ة الآي����ة القراآني����ة »فب�سرناه 
بغ����الم حلي����م فلما بل����غ مع����ه ال�سعي ق����ال يابّني 
اين اأرى يف املن����ام اين اأذبح����ك فانظر ماذا ترى 
ق����ال ياابِت افعل ما توؤمر �ستج����دين ان �ساء الله 
م����ن ال�سابري����ن« برغم ع����دم وجود عالق����ة فنية 
و�سكلية، ف����ان ا�ستخدام املقامة عنوانًا يتجان�س 

مع مو�سوع الرواية.
القارئ لرواية الركابي يجد فيها �سفرًا تاأريخيًا، 
دون فيه����ا الكاتب تاأريخ اأم����ة يف قرن ونيف من 
الزم����ن وكانت بح����ق ملحمة الإخف����اق البطويل 
لهذه الأمة املغ����دورة، ول عجب اأن جند التاريخ 
كل����ه ماث����اًل يف الرواية، فقد انح����در هذا الفن من 
التاري����خ)4( اأ�س����اًل. ولك����ن ما يح�س����ب للروائي 
هذا التوازن ب����ني ماهو واقعي تاأريخي، وماهو 
متخي����ل، بحيث تق����راأ رواية ه����ي التاريخ وتقراأ 

التاريخ يف رواية!
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ملحم�ة اإلخف�اق البطولي
قراءة في رواية  "مقامات اسماعيل الذبيح" 

لـ عبد الخالق الركابي

الرواية الحديثة، عمل خيايل 

نرثي، عىل عكس امللحمة 

القدمية التي صيغت شعرًا، 

عىل أن بعضًا من الروايات 

الحديثة ترتقي من حيث 

موضوعاتها وشخصياتها اىل 

مرتبة امللحمة القدمية، فقد 

ُعدَّ تولستوي هومري العرص 

الحديث، وعدت روايته 

»الحرب والسالم"ملحمة 

العرص الحديث.

ورواية الركايب »مقامات 

اسامعيل الذبيح"تخلو من ذكر 

اآللهة، وتفتقر اىل اإلبتهال 

اىل هذه اآللهة، الذي ييل 

املقدمة يف امللحمة، إال أن 

موضوعها الحريب وامتدادها 

الزمني لقرن ونيف، وشخصية 

اسامعيل شبه األسطورية، 

وامتدادها املكاين بامتداد 

املرشق العريب، كل ذلك 

يجعل منها ملحمة نرثية تصور 

نضال أمة مغدورة من أجل 

استقاللها وكرامتها.

أقول ذلك بالرغم من أن 

شخصية البطل مل تكتمل 

اسطرتها، ومل يصورها 

الروايئ من خالل الفعل، بل 

عمد اىل وصفها باألسطورية 

من خالل بيانات وترصيحات 

الراوي يف أكرث من مكان، 

كقولِه َأن الرواة، عىل مدى 

عقود من الزمن، كانوا 

يحيطون اسم اسامعيل »بهالة 

أسطورية ص 15« وقوله وهو 

يصف تأثري لقائه بإسامعيل: 

»كأن حضوره بدد تلك الهالة 

األسطورية ص 107«.
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سعيد الغانمي

ن���������اظ���������م ع�����������ودة

م���ن املعروف اأن اأي ن����س �سردي ميكن اأن توجد 
في���ه اأربعة م�ستويات من وجه���ات النظر: وجهة 
النظ���ر عل���ى امل�ست���وى الأيديولوج���ي، ووجهة 
النظر على امل�ستويني الزماين واملكاين، ووجهة 
النظر عل���ى امل�ستوى التعبري اللغوي، ووجهة 
النظ���ر عل���ى امل�ست���وى النف�س���ي. وق���د تتزام���ن 
ه���ذه امل�ستويات وق���د تتفاوت، ق���د تتجاوز وقد 
تتقاطع، لكن من الثابت اأن كل وجهة نظر تتطلب 
اإطارًا حمددًا تف�سيلي���ًا هو عالمة على حمدودية 
الروؤي���ة الإن�سانية وانح�ساره���ا يف اإطار �سيق. 
اأما الروؤي���ة ال�سوفية فهي الروؤي���ة التي تريد اأن 
تتج���اوز العامل املحدود اإىل مطلق ما فوق العامل 
وتتخطى التحديد الإن�ساين اإىل الزمن القيومي 
املتع���ايل على الزمن، اأق���ول تريد اأن تتجاوز هذا 

الزمن واإن مل تتجاوزه فعاًل. 
احلل الذي تختاره رواية"�سابع اأيام اخللق"هو 
التن���اوب ب���ني ع���دة رواة، يتوىل ال���راوي الأول 
ع���ن خمطوط���ة  اأح���داث زمن���ه والبح���ث  �س���رد 
)ال���راووق( ب�سوت���ه ليقاط���ع كل ف�س���ل ي�سرده 

ف�س���ل اآخ���ر كتبه اأحد ال���رواة ال�سابق���ني. ويظل 
�سوته مميزًا بعنوان يعلو كل ف�سل وهو )كتاب 
الكتب( لفتة كتاب الكتب اإذن تعني �سرد اأحداث 
العثور على الأحداث ل �سرد الأحداث نف�سها، يف 
حني يتوىل الرواة ال�ستة الآخرون �سرد الأحداث 
كل م���ن خالل وجهة نظره ومبا يوافق خمطوطة 
)ال���راووق( الأ�سلي���ة. وميك���ن الق���ول اإنن���ا هنا 
باإزاء روايتني متجاورت���ني: رواية �سرة مطلق 
واأبنائ���ه من ع�س���رة البوا�س���ق، ورواية العثور 
عل���ى الرواية املذكورة وت�سحي���ح اأحداثها. لكن 

الرواية الثانية تت�سمن الأوىل بال�سرورة. 
اإن كتاب���ة رواية عن رواية )اأو خمطوطة قدمية( 
واإعادة النظ���ر يف ت�سل�سل متوالياته���ا ال�سردية 
ل ب���د م���ن اأن ت�س���ع يف اعتبارها"نظري���ة رواية 
ما«، ونظرية الرواية الت���ي تختارها"�سابع اأيام 
اخللق"ه���ي الرواي���ة ذاته���ا. ل تكتم���ل الأحداث 
�س���رة  رواي���ة  اإن  امل�ستقب���ل.  يف  اإل  املا�سي���ة 
مطل���ق، وهي بالتاأكي���د رواي���ة تاريخية، حتتاج 
اإىل اإط���ار زم���اين وم���كاين حم���دد. وق���د حدثت 

يف ما����سٍ لعل���ه عثم���اين بعي���د، يرويه���ا رواة 
�ستة متعاقب���ون هم: عبد الل���ه الب�سر، ومدلول 
اليتي���م، وعذيب العا�س���ق، وال�سيد ن���ور، وذاكر 
القي���م، و�سبي���ب طاهر الغياث. لك���ن يظل �سوت 
كل هوؤلء"ناق�س���ًا"ل ب���د م���ن اأن يتمم���ه الراوي 
التايل. ويتمم رواياتهم جميع���ًا الراوي ال�سابع 

يف"كتاب الكتب«.
والنق����س ال���ذي يعتور �س���رد هوؤلء ال���رواة هو 
نق����س فل�سف���ي يو�سح���ه اب���ن عرب���ي - يف من 
الرواي���ة ����س239- ب���اأن كم���ال الوج���ود وجود 
النق����س في���ه؛ اإذ لو مل يكن )النق����س( لكان كمال 
الوج���ود ناق�س���ًا بعدم النق�س عن���ه. �سرد هوؤلء 
الرواة"التاريخيني"ناق����س ل يكتم���ل اإل ب�س���رد 
ال���راوي الأخ���ر يف"�ساب���ع اأي���ام اخلل���ق«، هنا 
يتح���ول معن���ى الرواي���ة التاريخي���ة راأ�س���ًا على 
عق���ب؛ اإذ ل تع���ود تاريخية بامل���رة. اإن الأحداث 
املا�سي���ة ل تك���ون ج���زءًا من"التاريخ"املا�س���ي 
اإل مبق���دار م���ا توؤج���ل اكتماله���ا اإىل امل�ستقب���ل، 
وبالتايل �ستك���ون طريقة عثور ال���راوي الأخر 
عل���ى اأي جزء م���ن املخطوطة القدمي���ة جزءًا من 
ه���ذه املخطوطة اأ�س���اًل؛ ومن هنا �ست���وؤدي هذه 
املخطوط���ة دورًا مهم���ًا يف حياة كثري���ن، لي�س 
فقط يف اإ�ساراته���ا الكثرة اإىل ا�ستباق الأحداث 
وتعالق الرواة، بل اإىل تغيرها جتاه الأحداث؛ 
فهي ت�س���رد املا�سي وتتكه���ن بامل�ستقبل، اأي اأنها 
ت���روي م���ا وقع وما �سيق���ع اأي�س���ًا، ول عجب يف 
اأن تعتمده���ا ورقاء موظفة املكتبة يف الفات نظر 
الراوي الأخر اإىل عالقتهما املرتقبة. املخطوطة 
لي�س���ت خمطوطًا يف نق�سه���ا وح�سب؛ فهي التي 
قررت هذا النق�س، بل باكتمالها: اأي�سًا فهي التي 
�سته���دي الراوي الأخر ال���ذي �سيكون"عبدًا من 
عبيد اخلال���ق"اإىل العثور على نق�س���ان اأحداثها 

املا�سية باكتمال اأحداثها امل�ستقبلية. 
والنق�س���ان  بالكم���ال  اللع���ب  ه���ذا  األي����س  لك���ْن 
والإحالة املتبادل���ة بينهما نوعًا من الدور؟ وملاذا 
يجع���ل ال���راوي الأخر اآخ���ر ف�سل م���ن الرواية 

و�سابع اأيام ال�سرد فيها فراغًا؟ 
لع���ل املوؤل���ف اأراد اأن يق���ول اإن الق���ارئ هو الذي 
الرواي���ة  اأم���ا  وميل���وؤه.  الف���راغ  ه���ذا  �س���ردم 
فتعانده. اإنه���ا تقرر مبنطق املت�سوف���ة اأنف�سهم: 
اإن اآخر ف�سولها هو الأول؛ فاملت�سوفة يعتقدون 
اأن املب���داأ هو املع���اد عينه، والأول ه���و الآخر اأو 
ف�سل )الفراغ( ذاته - يعيدنا بال�سرورة اإىل اأول 
ف�سولها - اإن )النون( هي زمن ال�سروع يف الكتابة 
حي���ث تكم���ن كلمة"اخللق"ال�سرية"كن"وحي���ث 
ينتظ���ر القلم ما ي�سط���ره عل���ى الأوراق البي�س. 
لك���ن �ساب���ع اأيام ال�س���رد الكتابية لن يك���ون يومًا 
اآخر غر يوم ال�سرد الأول الذي ي�سم الأيام كلها 

بنق�سه وحنينه اإىل الكتمال.

تعت���رُب رواي���ُة )لي���ل علي باب���ا احلزي���ن( للروائي 
العراق���ّي عبد اخلال���ق الركاب���ّي، رواي���ًة مرجعيًة 
لفهم طبيع���ة احلدث التاريخ���ّي املتمثل بالحتالل 

الأمريكّي للعراق.
من���ذ البداي���ة، ي�سعن���ا ال���راوي اأم���ام م�سكلت���ني: 
م�سكل���ة تف�س���ر الحت���الل م���ن منظ���ور تاريخّي، 
وم�سكل���ة البح���ث ع���ن و�سيل���ة اأو حاف���ز لإجن���از 
روايت���ه املخطوط���ة واملهمل���ة يف اأدراج مكتبت���ه. 
وطيلَة الرواي���ة، يك�سُف لنا املوؤلُف امل�سكالت التي 
كانت تعي���ق اإجنازه روايته القابع���ة يف الأدراج. 
واإجماًل، تعرّبُ تلك امل�سكالت عن اأّن كتابة الرواية 
لي�س���ت جمرد تداعي���ات لأحا�سي�س وحوادث، اإمنا 
ه���ي عمل يقت�س���ي حت�س���رًا خا�سًا، �ساأنه���ا �ساأن 
التح�س���رات الأولية لفيل���م �سينمائ���ي. فاملوؤلف، 
ع���اد اإىل بع����س امل�س���ادر املتعلقة بتاري���خ العراق 
احلدي���ث، واقتب�س بع�سًا منه���ا واأدخلها يف عقدة 
الرواي���ة. والكتاب���ات التي ع���اد لها، كله���ا كتابات 
توثيقية عل���ى قدر كبر من الأهمية. واأراد املوؤلف 
بذلك، اأْن ي�سوغ وجهة نظره �سياغة تقرتُب كثرًا 

من املو�سوعية يف عر�س الآراء املختلفة.
ومن���ذ البداية، اأي�س���ًا، ي�ستثم���ُر احلكاية املعروفة 
يف األ���ف )ليلة وليل���ة( خللق طريق���ة �سردية قائمة 
عل���ى الزدواج الرم���زي، كعل���ي باب���ا، واملغ���ارة، 
وب���در ويحيى ودني���ا. فعلي بابا، ت���ارة ي�سر اإىل 
الإن�س���ان العراق���ي الب�سي���ط والفق���ر ال���ذي وجد 
نف�س���ه عل���ى حني غ���رٍة يخو����سُ يف لي���ٍل حزين ل 
يري���د اأْن ينتهي. وت���ارة، ي�س���ر اإىل جمموعة من 
الل�سو����س، الذي���ن انغم�سوا يف عملي���ات ال�سلب 
والنهب، بع���د اأْن رّوَج الأمريكان ه���ذا ال�سطالَح 
اأي���ام الحت���الل. وكذلك املغ���ارة، فهي ت���ارًة تكون 
كناي���ة عن العراق باعتباره مغ���ارة كنوز ل تنتهي 
انفتحْت اأمام الل�سو����س الدوليني واملحليني على 
ح���ّد �سواء. وتارة، يكون مث���ل املغارة التي ينتظُر 
، وها ه���م الآن يخرج���ون بعد اأْن  فيه���ا الل�سو����سُ
وّف���ر لهم الحتالُل وال�سا�س���ُة املف�سدون اأو من هم 
�سنيعة الحتالل، فر�سَة اخل���روج اأ�سرابًا ت�سرُق 
وحت���رُق وتدّم���ُر خالق���ًة فو�سى عارم���ة يف عموم 
الب���الد. وهك���ذا عن���وَن املوؤل���ف اجل���زء الأول من 
الرواي���ة ب����: )اخل���روج من املغ���ارة( لي�سرد علينا 
ذلك الهيجان واخل���روج الفظيع لهوؤلء الل�سو�س 
الذين قاموا بعمليات ال�سلب والنهب. لكن املوؤلف، 
عنده وجهة نظر معينة يف هذه امل�ساألة، اأو�سحها 
خ���ر اإي�ساح من خالل �سخ�سية ب���در، الذي �سيَغ 
�سوغ���ًا رمزي���ًا مرّكب���ًا، فه���و يت�سم���ن ع���ددًا م���ن 
الإ�س���ارات وال���دللت: فعيونه الزرق���اء والنظرة 
الدونية امل�سحوبة ببع�س العداء والعنف من قبل 
اأخيه ف���رج، متثل مقاربة ملوقف العرب من العراق 
الذي ي�سكُّ اأ�سقاوؤه يف نقاء ِعْرقه، ويعتربونه بلدًا 
هجين���ًا من اأع���راق وِمَلٍل وِنَحٍل خمتلف���ة. وال�سلُل 
ال���ذي اأ�سابه وجعله حبي�س العرب���ة املدولبة، هو 
دلل���ة على ال�سل���ل الذي اأ�سعف الع���راق بعد ثالث 
ع�س���رة �سن���ة من احل�س���ار املقيت ال���ذي �ساهم يف 
خوار ج�سده و�سهولة النق�سا�س عليه واحتالله. 
اأم���ا �سغف بدر الكبر بتاري���خ العراق وح�سارته، 
فه���و يرم���ُز اإىل العراق نف�س���ه اإذا م���ا اأخذنا بنظر 

العتبار ما ذكرُته اآنفًا، فكاأّن العراق يروي تاريخه 
املاأ�ساوي بل�سانه كما ي���روي بدر تاريخه احلزين 
بل�سان���ه. واإذا ما اعتربنا الأمر كذل���ك، فاإّن املوؤلف 
رمب���ا اأراد اأْن ي�س���ر، م���ن خالل الزيج���ات الثالث 
لأّم ب���در، اإىل زيج���ات العراق بالديان���ات الثالث: 
يهودي���ة، م�سيحي���ة، واإ�سالمي���ة. واإىل القومي���ات 

الثالث )عرب، كرد، وتركمان(.
ولك���ي يتخّل�َس املوؤلُف من احل�سو التاريخّي اّتبَع 
طريق���ًة لتفعيل التاريخ وجع���ل احلياة ت�سري فيه 
من خ���الل التوازي ال�سردّي بني م���ا ي�سرده )بدر( 
وم���ا ي�س���رده ال���راوي، كاأنهم���ا خّط���ان متوازيان 
لكنهم���ا يف احلقيق���ة يلتقي���ان يف نقط���ة حمورية 
واحدة. فالتوازي، هو جم���رد تقنية �سردية قامت 
بوظيف���ة اأ�سا�سي���ة يف هذه الرواي���ة، وهي طريقة 
ل�ستخ���راج امل���ادة التاريخي���ة وتاأويله���ا تاأوي���اًل 
يت�سم���ُن املنظ���ور ال���ذي نظر م���ن خالل���ه الراوي 
للحدث. لقد ابتكر الركابي حيلًة �سرديًة، باأْن جعَل 
التاري���َخ يتمثُل يف �سخ�سية ب���در، الآثارّي ومدير 
املتحف يف مدينة الأ�س���الف بجنوب العراق. وقد 
ارتب���َط ال�س���ارُد بعالق���ة �سداق���ة حميمة م���ع بدر، 
تل���ك العالقة الت���ي توازي عالقة ال�س���ارد احلميمة 

بتاريخ العراق و�سغفه بح�سارته القدمية.
تنط���وي الرواي���ة، كخ�سي�س���ة م���ن خ�سائ�سه���ا 
الفني���ة، عل���ى تداخ���ٍل �س���ردّي، م���ا ب���ني �سرديات 
ب���در لتاري���خ الع���راق اأي���ام الحت���الل النكليزي، 
و�سردي���ات ال���راوي لبداي���ة الحت���الل الأمريك���ّي 
واملالب�س���ات الت���ي رافقْته م���ن اأ�سب���اب وم�سببات 
وكيفي���ة تفكيك الدولة العراقي���ة، واختفاء طبقات 
ون�سوء طبقات غرها م���ن حمدثي النعمة، كا�سفًا 
بذلك ال�سخ�سي���ات املزيفة وحتولته���ا واأ�ساليبها 
يف املراوغ���ة يف الو�س���ول اإىل ال�سلطة اأو املراكز 
املوؤهل���ة لل�سرقة والنه���ب، كنجيب الكذاب وحمزة 

مقطاطة وريا�س وغرهم.
اإّن احل���وار ال���ذي كان ي���دور عل���ى األ�سن���ة مثقفني 
متنوعي املواق���ف واخللفيات، كان طريقة لتحليل 
احلدث التاريخي والإحاط���ة بتفا�سيله وخلفياته 
اإحاطًة مو�سوعيًة. كما اأّن احلوار يف ال�سجن بني 

ال���راوي وجني���ب ويحيى وعطا ومو�س���ى، ك�سَف 
املواق���َف املتباين���ة م���ن الحت���الل، وكاأّن املوؤل���ف 
ي�س���ّوغ بع�سه���ا باحلال���ة الواقعية املزري���ة وقمع 
ال�سلط���ة ُمتَّخذًا من ال�سجن مكانًا اأو خلفيًة لتخاذ 
تلك املواق���ف يف ظل �سياق قمع���ّي. فالظرُف يدفُع 
الإن�س���ان، اأحيانًا، لتخاذ مواق���ف غر مقتنع بها. 
والراوي، بالرغم من نقده ال�سديد، اإل اأنه مل يتخلَّ 

عن ح�ّسه الإن�سايّن يف ت�سويغ تلك املواقف.
من الناحية الفنية، يوّظُف املوؤلُف خا�سيَة التناوب 
ال�سردّي لتجلي���ة التداخل بني �سرتني للعراق يف 
ظ���ل الحتالَلنْي: النكلي���زي، والأمريكي. وقد قام 
الركاب���ي، بتفتيت احلكاي���ة بتاأويلها مب���ا ينا�سب 
ال�سي���اق الواقعّي ال���ذي �سنعْته ظروف الحتالل، 
واإعادة خلقها لإبراز التناق�سات والو�سع امللتب�س 
�سيا�سي���ًا واجتماعي���ًا. فهي رواية نقدي���ة بامتياٍز، 
يط���ال النق���ُد فيه���ا جمي���َع �سخ�سياته���ا مب���ا فيه���ا 
املوؤل���ف ال���راوي، ال�سخ�سية امل���رتّددة واملتذبذبة 
وغر الق���ادرة على احل�س���م، والك�سولة يف اإكمال 
َم اإىل  خمطوط���ة الرواي���ة. غر اأّن ه���ذا النقد، ُق���دِّ
ُم  الق���ارئ من خالل البناء الكنائ���ّي للرمز الذي ُيقدِّ
م�ستوي���ني م���ن الدلل���ة على نح���و ما ذك���رُت فيما 
يتعل���ُق باملغارة وعل���ي بابا وب���در. وكذلك، يحيى 
ودني���ا، فهم���ا ي�س���ران اإىل ذلك احلّط���اب الب�سيط 
والفق���ر وزوجت���ه يف حكاي���ة األ���ف ليل���ة وليل���ة. 
فاحلّط���اب، بالرغ���م من عوزه ال���ذي دفعه اإىل فتح 
املغارة و�سرقة ما فيها، اإل اأنه يف النهاية قام بفعل 
ال�سرق���ة، وينطبُق عليه الو�س���ُف كما ينطبُق على 
الل�سو����س الآخري���ن. ويحي���ى، الطي���ُب والفقُر، 
ودني���ا امل�سيحي���ة امل�سطه���دة والفق���رة والطيبة 
الت���ي �سّوغ���ْت ليحي���ى العمل يف املنف���ذ احلدودي 
مع اإيران واملتاجرة غر امل�سروعة التي ت�سل اإىل 
ح���ّد مترير اآلف الأطنان من الأطعمة الفا�سدة اإىل 
العراق. والراوي، ينتقُد هذا الفعل اإىل احلّد الذي 
يجعله يقاطع �سديقه احلميم يحيى، لأّن ما قام به 
يك�سُف ع���ن الطبيع���ة النتهازية له���ذه ال�سخ�سية 
ر مل���ا انت�س���َر يف املجتمع  الت���ي ه���ي من���وذج م�سغَّ

العراق���ّي م���ن �سخ�سيات كان���ت �سببًا م���ن اأ�سباب 
الكارثة.

ومل ين���ُج النظ���ام ال�ساب���ق م���ن النق���د، م���ن خالل 
�سخ�سي���ة مدي���ر ال�سج���ن باأو�ساف���ه و�سلوكيات���ه 
ق���ة  املتعجرف���ة، وطريقت���ه يف توجي���ه الته���م امللفَّ
و�سج���ن النا����س يف ظ���ل غي���اب الق�ساء،كم���ا هو 
احل���ال يف �سج���ن )مو�سى ه���ادي احل���داد( بتهمة 
ت�سابه الأ�سماء، و�سجن عطا و�سبيه بتهمة ال�سيد 
با�ستعم���ال الدينامي���ت، و�سجن ال���راوي ويحيى 
بتهم���ة حمل الكام���را والتقاط ال�س���ور يف اأماكن 
ممنوع���ة. كما اأّن حالة ال�سجن، كانت كناية مزرية 

للواقع اآنذاك يف ظل �سلطة قمعية.
وبالتزام���ن مع التناول ال�س���ردّي لالحتاللني، ثمة 
�س���رٌد يتعل���ُق بحما�س���ة املوؤل���ف الكب���رة لإجن���از 
روايت���ه املخطوط���ة، كاأّن اإجن���از الرواية، يف هذا 
الوقت، هو �سعٌي لقول كلمة املوؤلف وتثبيت موقفه 
من احل���دث التاريخّي املزلزل. وكاأن���ه يقول، لبّد 
م���ن التوثيق التحليلّي لقول احلقيقة، وهل ثمة ما 
يبق���ى طوال التاريخ غُر احلقيق���ة! فعندما ي�ساألُه 
بدر عن �س���ّر حما�سته لهذه الرواي���ة، يجيُبه:"ذلك 
يع���وُد ليقين���ي بوج���ود وازع اأخالق���ّي يجعُل من 
ه���ذا الإجناز واجبًا لبّد يل م���ن اأدائه مهما كّلَفني 
الأمُر م�سوغًا بذلك مغزى وجودي على �سطح هذا 
الكوكب«. وهذا ال���وازُع، هو نف�سه دفَع )بدر( اإىل 
اأْن ي�سرَد �سفاهيًا حقيقة ما جرى خالل ال�ستعمار 
النكلي���زي. فه���ذا يندرُج �سم���ن ما ي�سم���ى: �سرد 
م���ا بع���د الكولونيالي���ة. وب���در، هنا، يق���وم مبهمة 
�سردية خمتلف���ة، اإْذ اإّن ما يقوُم به هو يف احلقيقة 
ينتم���ي نظريًا اإىل الطريق���ة التي طبقْتها جمموعة 
م���ن املوؤرخ���ني الهنود اجل���دد )�سمي���ت مبجموعة 
 )Subaltern Studies التاب���ع:  درا�س���ات 
الذين �سككوا بال�سرديات الر�سمية لتاريخ بالدهم، 
واعتمدوا طريقة جدي���دة تخالف �سرديات النخبة 
وال�سردي���ات ال�سادرة م���ن الدوائ���ر واملوؤ�س�سات 
الر�سمية، وهذه الطريقة تعتمُد الرواية ال�سفاهية 
مثلم���ا فع���ل الركاب���ي يف اعتم���اد مروي���ات ب���در 
ال�سفاهي���ة م�سدرًا م���ن م�سادر ال�س���رد التاريخي 
حلقبة ما بع���د ال�ستعمار النكليزي. ويعتقُد بدر، 
بوجه���ة نظر يتبناه���ا ال���راوي، اأّن الحتالل وجٌه 
اآخ���ر لال�ستعمار النكليزي:"اإنها فرتة حا�سمة يف 
حيات���ي جعلْتني اأعي����ُس تل���ك الزدواجية التي مل 
اأ�ستطع التخّل����سَ منها اإل يف �سيخوختي وبعدما 
اأيقن���ُت م���ن اأّن الأمريكيني ب�سدد تك���رار التجربة 
الربيطانية با�ستعمارنا من جديد ممهدين بفر�س 

هذا احل�سار غر املعقول«.
اإّن الأ�سل���وب الذي كتَب فيه عب���د اخلالق الركابي 
روايته، هو اأ�سلوب الواقعي���ة التاريخية مف�سحًا 
ع���ن ذل���ك يف ه���ذه العبارة:"كانت ثم���ة �سكوك، مل 
ل منها، اأتلّم�ُسها يف قرارتي لنماذج  اأ�ستطع التن�سّ
من الفل�سفة املعا�س���رة، فربغم ع�سقي لها اإل اأّن ما 
كان ي�سدُمني فيها متّثَل بتلك )العدمية( التي كانت 
تنظ���ر لها اإميانًا منها باأّن )الإن�سان( اأم�سى ظاهرة 
حديثة مو�سكة على الندثار«. فالإن�سان املن�سحُق 
باأق���دام ال�سلط���ات املتتابع���ة وباأق���دام التدخ���الت 

الأجنبية، هو مو�سوع هذه الرواية.

)س��اب��ع أي����ام ال��س��رد(

يف املوروث الصويف اإلسالمي صور كثرية إلمكان املطابقة بني املطلق والنسبي، 

بني املايض واملستقبل، بني الكامل والنقص، ولعل أوضح تعبري عن ذلك يتمثل يف 

حكاية"منطق الطري"لفريد الدين العطار: حيث تبحث الطيور الثالثون عن طائر وهمي 

اسمه )السيمرغ( أو العنقاء، فتجول العامل كله بحثًا عنه، وحني تفرش أجنحتها محلقة 

يف طريق عودتها خائبة تنظر إىل نفسها فتكتشف أنها 

هي )السيمرغ(، وهذه الحكاية - امللحمية بالضبط 

هي ما أعاد الكاتب األرجنتيني بورخس صياغته يف 

كتابه"الصانع«؛ إذ يرسم فيه كل ما يف العامل من 

أشياء ليكتشف يف آخر األمر أنه رسم صورة وجهه.

يصل ابن عريب إىل مضمون هذه الحكاية عىل نحو 

آخر: فهو يعد تسعة وأربعني اساًم من أسامء الله الحسنى يضيف إليها مثلها مام يف 

اإلنسان من حقائق - ويصفه العامل األصغر - ويضيف إىل ذلك حقيقة الرس اإللهي 

املوجود فيه؛ فتصري تسعة وتسعني اساًم هي مجموع مظاهر االسم األعظم الذي هو 

حقيقتها كلها.

لكن كيف يسعنا ترجمة كل هذه األفكار الصوفية إىل نص روايئ ونص رواية تاريخية عىل 

وجه التحديد؟ 

لي��ل عل��ي باب��ا الحزي��ن: الت��وازي 
السردّي والمطابقة التاريخية
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ي���ون���س م����ه����ن����د  د. 

�سم���ر  ل�ستخ���دام 
املتكل���م يف الرواي���ة ل بد 

من مربرات خا�سة بكل رواية 
ل تتوفر بال�سرورة يف رواية اأخرى، 

و�س���وف نتكلم عن كل واحدة من هذه احلالت مع 
ذكر مناذج تتفق مع كل حالة. 

لقد هيمن ال�س���رد اخلارجي زمنًا طوياًل يف رواية 
بل���زاك، يف �سبيل املثال، قبل اأن تنتقل الرواية من 
اخل���ارج اإىل الداخ���ل، وب�س���كل خا����س يف رواية 
برو�س���ت، ولك���ن هذا النتق���ال ل يت���م اإل ب�سروط 
دقيق���ة جدًا ه���ي التي حتق���ق املع���ادل املو�سوعي 
�سم���ر  با�ستخ���دام  الق���ارئ  يقن���ع  اأن  للروائ���ي 

املتكلم. 
هن���اك جمموعة م���ن الأ�ساليب تربر ه���ذا ال�سمر 
ال���ذي يب���دو اأكر دقة م���ن �سمر الغائ���ب من هذه 

الأ�سباب:
اأوًل:� ح���ني يفق���د البطل �سخ�سًا عزي���زًا عليه ويف 
ظ���روف ماأ�ساوي���ة، ومل يتمكن حت���ى حلظة كتابة 
الرواي���ة م���ن ا�ستيع���اب و�سع���ه املاأ�س���اوي وم���ن 
البتع���اد عن عزلته؛ فت�سبح الرواي���ة بذلك ر�سدًا 
حلالة البطل الذي ما زال حيًا والذي مل يتمكن من 
العودة اإىل احلالة الطبيعية ليخاطب الآخرين بدل 
اأن يكتفي مبخاطبة نف�سه: ذلك ما جنده يف معظم 
روايات"جي���د"- وب�سكل خا����س يف"ال�سمفونية 
الرعوية"و«الالاأخالقي"و«الب���اب ال�سيق«، وقبل 
ذلك يف رواي���ة الأب بريفو"مان���ون ليكو"وهو ما 
يحدث اأي�سًا يف رواية"�سانعة الدانتيال"لبا�سكال 
ريني���ه - يف كل تل���ك الروايات يفق���د البطل املراأة 
التي كان يحبه���ا ويجعله ذلك يف غربة عن العامل، 

ول ي�ستطيع �سنع روايته اإل ب�سمر املتكلم. 
ثانيًا:� حني يتل�س����س بطل الرواية على �سخ�سية 
اأخ���رى من دون علم ال�سخ�سي���ة املتل�س�س عليها؛ 
ف���اإن ذلك يل���زم الروائي با�ستخ���دام �سمر املتكلم 
كم���ا جن���د يف رواية"اجلحيم"له���رني باريو����س 
بط���ل  يتل�س����س  ال�سيق"ح���ني  ويف"الب���اب 
الرواية"جروم"على زوجة خاله يف غرفة نومها 

وهي ب�سحبة رجل غريب، يجهل زوجها كل �سيء 
عنه وجتهل زوجة خال���ه تل�س�س"جروم"عليها، 
وهناك اأي�سًا تل�س�س الراهب على جرترود جنبًا 
اإىل جن���ب م���ع ابن���ه ج���اك يف رواية"ال�سمفونية 

الرعوية«. 
ثالث���ًا:� البط���ل املفكر ال���ذي يعتزل الع���امل برغبته 
لين�س���رف اإىل التاأمل يف عزلت���ه الإبداعية لتنتهي 
تل���ك العزلة بكت���اب اأو رواية يوؤلفه���ا البطل اأو ما 
زال يفك���ر بكتابتها...ذل���ك م���ا يح���دث يف"مزيفو 
النقود"لأندري���ه جي���د ويف"غثيان"�سارتر. وقبل 
هات���ني الروايت���ني يف بح���ث برو�س���ت ع���ن الزمن 
ال�سائ���ع ح���ني يق���رر مار�سي���ل اأن يعت���زل الع���امل 

ليوؤلف كتابًا عنه. 
رابع���ا:� ال�سخ�سي���ة الت���ي تراقب البط���ل وتعي�س 
مع���ه املغام���رة نف�سه���ا م���ن دون اأن يك���ون البط���ل 
عل���ى علم مبراقبة الآخر ل���ه، وكما جند يف"موبي 
لندن،"مرامار:  البحار"جلاك  ديك"مليلفيل،"ذئب 

من بني مناذج اأخرى. 
خام�س���ًا:� ال�سخ�سي���ة التي ل ت���زال يف حالة بحث 
م�ستمر ع���ن مو�سوع ما اأو �سخ�سي���ة اأخرى، كما 
يف"البحث عن الزمن ال�سائع"يف احلالة الأوىل، 
اأو"البح���ث ع���ن ولي���د م�سعود"جل���ربا يف احلالة 
الثاني���ة، اأي اأن عملي���ة البح���ث ت���ربر ا�ستخ���دام 
�سم���ر املتكل���م؛ لأن البحث يعن���ي اأن املو�سوع ل 
يزال قي���د الدر�س واأن ال�سخ�سي���ة ما تزال تتكون 

اأمام القارئ. 
يتفق �سمر املتكلم م���ع الرواية التجريبية، وهي 
الرواي���ة املفتوحة التي تب���دو وكاأنها مل تنته بعد؛ 
وذلك لغي���اب ال�سارد اخلارج���ي التقليدي؛ فغيابه 
يوحي للقارئ بالزمن احلا�سر اإذ اإن غياب ال�سارد 
اخلارج���ي يعن���ي اأن م���ا من اأح���د يعل���م بتفا�سيل 
الرواي���ة القادم���ة. اأما حني يتكلم ال�س���ارد ب�سمر 
املتكلم ويق�س علينا حكاي���ة من املا�سي، فاإن هذه 
احلكاية، التي تدخل �سمن الرواية الكبرة، تبدو 
وكاأنه���ا حتدث الآن؛ لأن ال���ذي يرويها لنا ب�سمر 
املتكل���م ما زال حا�سرًا اأمامنا، اأو هذا ما توحي به 

الرواي���ة يف الأق���ل؛ فما دمن���ا ن�سمع 
�س���وت املتكل���م فذل���ك يعن���ي ح�س���وره يف حلظة 

القراءة. 
ن���وع  م���ن  اأي���ام اخللق"هن���اك بح���ث  يف"�ساب���ع 
خا����س عن خمطوطة كتبها ال�سيد نور، واّبان ذلك 
يتناق���ل الرواة على األ�سنتهم اأخبارًا ينقلها الكاتب 
الروائ���ي ب���دوره اإلينا، وه���وؤلء كله���م ينقلون لنا 
ب�سم���ر املتكل���م م���ا كان ق���د ح���دث، اإل اأن �سمر 
ال���رواة يختلف ع���ن �سم���ر الروائي؛ فم���ا يقوله 
ال���رواة ل يوح���ي لن���ا وكاأن���ه يح���دث يف الزم���ن 
احلا�سر - رغم اأن �سمر املتكلم يوحي بذلك - لأن 
ه���ذا ال�سمر على ل�سان ال���رواة ل يخاطب القارئ 
مبا�س���رة، بل هو يفعل بو�ساط���ة الكاتب الروائي، 
وه���ذا الأخر هو الذي يهيم���ن على خطاب الرواة 
بروايته الإطارية، وهذه الرواية هي التي تتحكم 
بتط���ور الرواي���ة ويخاط���ب كل راٍو م���ن ال���رواة 
ال�ست���ة؛ اإذ يكتف���ي كل واح���د م���ن ال���رواة بنقل ما 
يعرف���ه من اأخب���ار من دون اأن تكون ه���ذه الأخبار 
ج���زءًا من خطاب روائي كبر عل���ى ل�سان ال�سارد، 
لكن الروائي هو الذي ياأخذ هذا اخلطاب ال�سغر 
ب�سمر املتكلم لي�سعه يف روايته الكبرة ب�سمر 
املتكل���م اأي�سًا: اأي اأن �سمر الراوي املتكلم للرواة 
ال�ست���ة هو �سمر يخاط���ب الروائي الذي يخاطب 
الق���ارئ، ول يخاطب الق���ارئ مبا�س���رة، كما يفعل 
الروائ���ي: اأخربين"�سبيب طاه���ر الغياث«: يف ما 

كتب به اإيّل قال: وجدُت بخط"ذاكر القيم"عن 
بع�س القيمني عن املزار عن"ال�سيد نور"قال: 
�سمعت"عذيب العا�سق"ق���ال: �سمعت"مدلول 
اليتيم"ق���ال: مل تكن يداي هم���ا اللتان التقطتا 
الرباب يف غفلة عن �سيخي"عبد الله الب�سر«، 
ومل تك���ن قدماي هما اللت���ان �سعتا بي نحو ذلك 
ال���راوي ال���ذي كان يحف���ظ اأحداث���ًا تعق���ب عام 
الطاع���ون، اإمّنا وجهني للقيام مب���ا قمت به َمن 

اأفناين عن نف�سي....)1(. 
جند، يف ه���ذا املثال، اأن ال���رواة يكتفون بتناقل 
الأخب���ار فيما بينهم، من راٍو لآخر، اأي اأن �سمر 
املتكل���م يف ه���ذا املج���ال ل ميتل���ك وعي���ًا عالي���ًا 
ليتخاط���ب م���ع الق���ارئ ويقي���م معه عالق���ة طويلة 
الأم���د، على غرار م���ا يفعل الكات���ب الروائي الذي 
يعن���ي له �سمر املتكل���م هّمًا كبرًا وقلق���ًا م�ستمرًا 
ل يتوق���ف حتى مع ال�سفح���ة الأخرة من الرواية 
الت���ي ل متثل فع���اًل �سفحتها الأخ���رة. اأما الرواة 
فلي����س عليه���م اأن يتحمل���وا مثل ه���ذه امل�سوؤولية؛ 
لأن م�سروعه���م ق�س���ر الأم���د، ول يج�ّس���م �س���كل 
الرواي���ة كم���ا يفعل �سم���ر الروائ���ي املتكلم الذي 
يبن���ي روايته وهو يخاطب الق���ارئ. ومرة اأخرى 
فاإن �سمر الروائ���ي املتكلم هو جزء ل يتجزء من 
ن�سيج الرواية الكبرة التي ل تتفق مع ن�سيج اآخر، 
اما �سمر ال���رواة فيخ�سع كلي���ًا ل�سمر الروائي 
املتكلم. ذلك يعني اأن الرواية التي حتظى باهتمام 
القارئ هي الرواي���ة الإطارية، و�سمر املتكلم هو 
الذي مينحها تلك الأهمي���ة، واأن الرواية الإطارية 

هي التي تهيمن على روايات الرواة ال�ستة. 
ل يتوق���ف �سم���ر الروائ���ي املتكل���م عن���د حمط���ة 
جم���ع الأخبار. اإن���ه ميثل العن�س���ر الأول يف بناء 
الرواي���ة الإطارية ب�سوته احلا�س���ر امل�سموع من 
لدن الق���ارئ. ميتلك �سمر املتكل���م روؤية وا�سحة 
واإرادة عالي���ة يف جم���ع املعلوم���ات والعثور على 
خمطوط ال�سي���د نور. خالفًا لل���رواة ال�ستة الذين 
ل يتمتعون مبثل هذه املوا�سفات. ميتلك الروائي 
روؤي���ة وا�سح���ة ول يكتفي بنق���ل الأخب���ار. اإن ما 
يعزز ه���ذه الروؤية يف"�سابع اأي���ام اخللق"يت�سكل 

من العنا�سر التالية:� 
اوًل: �سخ�سية ورقاء التي تدخل يف بناء الرواية 
م���ع �سفحاتها الأوىل وتهيم���ن بروحها الإن�سانية 
عل���ى وعي الروائي رغم ح�سوره���ا الق�سر - يف 
الظاه���ر - داخ���ل الرواي���ة. متثل"ورقاء"�سم���ر 
الكات���ب ال���ذي يتذكر ما كان قد كتبه م���ن قبل. اإنها 
تع���رف كتب���ه الت���ي �سبق���ت، وتع���رف موا�سيعها، 
وهي التي ت�سنع نظام���ًا معينًا للرواية؛ فيكت�سب 
الروائ���ي بذل���ك اأهمي���ة خا�سة يف ت�س���ور القارئ 
يتاأتى من ح�سور امل���راأة اإىل جانبه والتي ل تكتم 
اإعجابها برواياته والت���ي �ست�سبح ملهمته، بل اإن 
اجلان���ب الإبداع���ي للروائ���ي يتجان�س م���ع جانبه 
الإن�س���اين، اإن���ه لي����س جمرد م�س���ّود �سفح���ات اأو 
باح���ث عن خمطوط...اإن���ه الإن�سان والروائي يف 
اآن واح���د، وورق���اء هي مراآته الت���ي يرى �سورته 
فيه���ا م���ن ح���ني لآخ���ر، ليع���رف كي���ف مي�س���ي يف 

روايته حتى حمطتها الأخرة. 
ثانيًا:� ح�سور ال�ساعر جنبًا اإىل جنب مع الروائي، 

واحلوار الدائ���ر بينهما من ف�سل لآخر من ف�سول 
الرواية، حيث ي�ساأل���ه الروائي، يف اأكر من مرة، 
عن اأف�سل الو�سائ���ل لإجناز هذا العمل. ذلك يعني 
اأن الروائ���ي فنان قب���ل اأن يكون حمرتف���ًا، واأن ما 
ي�سغله ه���و الإبداع قبل كل �س���يء ل جمع الأخبار 
بحيث ت�سبح ه���ذه العملية اأم���رًا ثانويًا بالقيا�س 
اإىل خل���ق الرواي���ة. الرواي���ة الإطاري���ة بال�س���كل 
ال���ذي �سنع���ه املوؤل���ف ل تتجان����س يف تقديرنا اإل 
م���ع �سمر املتكل���م، لأن �سمر الغائ���ب ينفي عنها 

موا�سفاتها الإطارية. 
ثالث���ًا:� يجمع الروائ���ي الأخب���ار واحلكايات كلها 
والت���ي �سردها ال���رواة ال�ستة من قبل���ه، ف�ساًل عن 
م�س���روع البح���ث املق�س���ود من ل���دن املوؤل���ف. ول 
�س���ك اأن الأخبار الت���ي يقوم بجمعها اأم���ام القارئ 
تخ�س���ع لكثر من الن�سبية، مرة اأخرى، مع �سمر 
املتكل���م، فل���و كان الروائي قد ق���دم روايات الرواة 
ال�ستة ب�سمر الغائب لت�سور اأن م�سروع الروائي 
يفتقر اإىل املو�سوعية؛ اإذ باقرتاحه �سمر الغائب 
�سينف���ي عن الرواة طابعه���م الإن�ساين واأ�سواتهم 
املتباين���ة، ول ي�سبح خطاب كل واحد منهم �سوى 
خال�سٍة قام باعدادها كاتب الرواية بعد اأن ت�سرف 
يف �سخ�سية كل واحد من الرواة ال�ستة حني منعهم 
من الإدلء بوجهة نظرهم ب�سمر املتكلم. ولكن ل 
ينبغي اأن يغيب ع���ن اأذهاننا اأن الروائي منع على 
ال���رواة فر�س���ة البحث التي وفره���ا لبطل الرواية 
الإطاري���ة، وذل���ك �سل���وك مق�سود. كم���ا اأن �سمر 
الروائ���ي املتكل���م يحت���وي �سمائر ال���رواة ال�ستة 
م���ن دون اأن يحت���وي اأي من ه���ذه ال�سمائر ال�ستة 
�سم���ر راٍو اآخر. ولو فكر الروائي بتقدمي روايته 
الإطارية ب�سمر الغائ���ب، ومثلها روايات الرواة 
ال�ستة، لأ�سبحت الرواي���ة الإطارية رواية �سابعة 
ت�س���اف اإىل الرواي���ات ال�س���ت ال�سابق���ة؛ وتكون 
بذلك جزءًا مكماًل لها بدًل من الرواية التي �سنعها 
املوؤل���ف، وهي تلك التي تعي���د �سياغة وترتيب كل 
الروايات �سمن اإطارها. اإع���ادة �سياغة الروايات 
الأخرى ه���ي رواية الركابي، ولكن يبدو امل�سروع 
اأك���ر و�سوحًا، فقد و�س���ع الروائ���ي رقيبني على 
روايت���ه ومبح����س اإرادت���ه هم���ا ال�ساع���ر من جهة 
وورقاء من جهة اأخرى؛ فاأ�سفى بذلك على روايته 
املتميزة طابع"الرواية - امل�سروع"الذي تتمتع به 

الروايات ال�سالفة للرواة ال�ستة. 
الكاتب الروائي ه���و الذي ي�ستنطق الرواة ال�ستة 
ويخ�سعه���م لإرادت���ه ويراقب �سم���ر املتكلم على 
ل�سانه���م م���ن دون اأن يك���ون ه���ذا ال�سم���ر موقفًا 
م�س���وؤوًل كما ه���و احلال م���ع رواية الروائ���ي؛ اإذ 
اإن القارئ ل ي�ستطي���ع اأن يثق بكالم اأي واحد من 
الرواة اإل بع���د اأن ي�سادق عليه الروائي ب�سمره 
املتكل���م ويجعل كالمه جزءًا م���ن روايته املكتوبة؛ 
في�سب���ح الروائي املتكلم وثيق���ة داخل وثيقة اأكرب 
هي �سم���ر الروائي املتكلم وبذل���ك تكون الوثيقة 

الكبرة اأهاًل لثقة القارئ. 
موقع الروائي:� 

ال�سخ�سي���ات الأوىل يف الرواي���ة ه���ي �سخ�سي���ة 
الروائي، �سخ�سية ال�ساعر و�سخ�سية ورقاء. يقع 
الروائ���ي يف منت�سف امل�سافة بني الثنني، وهو ل 
ي���رى ال�سخ�سيتني مع���ًا بل كاًل على ح���دة، ولي�س 
هو م���ن يدبر ذل���ك؛ لأن لقاءه مع ورق���اء ل يتم اإل 
بامل�سادف���ة. وينبغ���ي الق���ول اإن الروائ���ي املتكلم 
يقدم ال�ساعر ويقدم ورقاء ب�سمر الغائب؛ ويعود 
ذل���ك اإىل اأن الرواية الإطارية ل تت�سع ل�سخ�سيات 
ث���الث تتكل���م ب�سم���ر املتكل���م م���رة واح���دة ويف 
الرواي���ة نف�سها، لكنه���ا ت�ستطي���ع اأن متنح الرواة 
ال�ست���ة الفر�س���ة ليتكلموا ب�سم���ر املتكلم، كاًل يف 
روايت���ه امل�ستقل���ة الت���ي حتتويها بعدئ���ذ الرواية 
الإطاري���ة. هن���ا ينبغي الق���ول اإن كاًل م���ن ال�ساعر 
وورق���اء ل يخ�س���ع للعب���ة الروائ���ي ول ي�ستطيع 
الروائي اأن يحتويهما مثلما احتوى الرواة ال�ستة 
ب�سمر املتكل���م؛ وبذلك ميك���ن تق�سيم"�سابع اأيام 

اخللق"على النحو التايل:� 
اأوًل:� الرواي���ات ال�س���ت التي تناقله���ا الرواة على 

األ�سنتهم. 

ثاني���ًا:� رواي���ة الروائ���ي التي حتت���وي الروايات 
ال�سابقة وت�سنع لها بناًء روائيًا. 

ثالث���ًا:� رواي���ة ال�ساع���ر ال���ذي ل يظه���ر كث���رًا يف 
الرواي���ة لكن���ه يعني عن�سرًا مهم���ًا يف بنائها ويف 

توجيهها من دون اأن يخ�سع لروؤية الروائي. 
رابعًا:� رواية"ورقاء"الت���ي ل يتمكن الروائي من 

احتوائها حتى ال�سفحة الأخرة من روايته. 
وم���ا دام الروائ���ي ل يحتوي �سخ�سيت���ي ال�ساعر 
وورق���اء، لأن هات���ني ال�سخ�سيت���ني ل تخ�سع���ان 
لبحث���ه ال�سخ�س���ي، فذل���ك يعن���ي اأن الروائ���ي هو 
�سخ�سية يف طور النمو وهو لي�س حمرتفًا اأو هو 
ل يريد اأن يكون كذلك. و�سخ�سية من هذا النوع ل 
تتطور يف ظل �سمر الغائب. ويبدو اأكر اقتناعًا 
اأن نق���ول اإن الروائي يف حاج���ة اإىل روؤية ال�ساعر 
واإىل روؤية"ورقاء"اأك���ر م���ن حاج���ة الثن���ني اإىل 
لق���اء الروائ���ي. ويف الأغلب، فاإن كاًل م���ن ال�ساعر 
ومن"ورقاء"يعي����س يف �سمر الروائ���ي املتكلم، 
من دون اأن يك���ون الروائي حا�سرًا بال�سكل نف�سه 
يف �سمريهم���ا؛ اإذ ميكنن���ا اأن نت�سور اأن الرواية 
لن ت�سط���رب لو اأن ال�ساعر اختف���ى فجاأة ومل يعد 
يلتق���ي بالروائي، ونقول ال�سيء نف�سه عن ورقاء. 
واأك���ر م���ن ذلك نق���ول اإن بن���اء �سخ�سيتيهما على 
اأهميته ل يحدث �س���ررًا بليغًا ببناء الرواية العام 
اإن اختفي���ا يف اأي���ة حلظ���ة م���ن حلظ���ات الرواية، 
لك���ن الأمر لي�س كذلك حني يتعل���ق الأمر بالروائي 
نف�س���ه، ف���اإن �سيئًا م���ا �سي�سطرب يف كيان���ه اإن مل 
يلت���ق بال�ساعر اأو بورقاء، م���ن وقٍت لآخر، وهكذا 
علي���ه اأن يتكل���م ب�سم���ر املتكلم م���ربرًا حنينه اإىل 
ح�سورهم���ا واإىل افتقادهما اإن غاب���ا عنه، لكنهما 
غ���ر ملزمني با�ستخدام �سم���ر املتكلم؛ فالروائي 
ه���و ال���ذي يبح���ث عنهم���ا ويت���وق اإليهم���ا اأك���ر 
مم���ا يفعالن هما ب���اإزاء غياب���ه هو عنهم���ا: اأي اأن 
ال�سخ�سي���ة الت���ي تبحث عن الغائ���ب وحتتاج اإىل 
اللق���اء به هي التي ت�ستخدم �سم���ر املتكلم، وهذا 
م���ا يحدث يف"�ساب���ع اأيام اخلل���ق«. ولنت�سور اأن 
ال�ساع���ر هو ال���ذي يق�س علينا كي���ف كتب �سديقه 
الروائي روايته وكل التفا�سيل الدقيقة التي مّرت 
به���ا روايته حت���ى حلظ���ة اجنازه���ا، واإن ال�ساعر 
تكلم ط���وال هذه الرواي���ات ب�سم���ر املتكلم وقدم 
لن���ا الروائي ب�سمر الغائب، وهو ي�سنع روايته، 
لأ�سبحت �سخ�سية الروائي بذلك يف الظل ومثلها 
رواي���ات ال���رواة ال�ست���ة والرواي���ة الإطارية التي 
ت�سمحل با�سمح���الل الروائي، ولفق���دت الرواية 
بذلك طابعه���ا البحثي، ولأ�سبح���ت مغامرة عادية 
مهم���ا حاول ال�ساعر توجيه اهتمامه اإىل مالب�سات 
الرواي���ة كلها. ون�ستطي���ع اأن نق���ول ال�سيء نف�سه 
ل���و اأن"ورقاء"لعب���ت هي الأخرى، لعب���ة ال�ساعر. 
لق���د و�س���ع الروائي نف�س���ه عن ق�سد ب���ني ال�ساعر 
املتكل���م  �سم���ر  ا�ستخ���دام  ي���ربر  و«ورقاء"لك���ي 
لالأ�سباب ال���واردة �سلف���ًا. اإن روايته رهن بتعاقب 
ح�سورهم���ا مع غيابهما لي���ربر بحثه عنهما، وهو 
يبح���ث يف الوق���ت نف�س���ه عن �س���كل الرواي���ة كما 
اأجنزه���ا الروائ���ي باحتوائها الرواي���ات الأخرى 

كلها حتى ال�سفحة الأخرة. 
رواية البحث:� 

يف"�ساب���ع اأي���ام اخللق"هن���اك بح���ث ل ينته���ي، 
وهناك رواي���ة داخل اأخرى، ولك���ن بتقنية خا�سة 
تختل���ف كثرًا ع���ن روايات اأخرى م���ن هذا النوع 
- ونذك���ر يف ه���ذا املج���ال - رواي���ة جيد"مزيف���و 
النقود"حيث نعر من بني ال�سخ�سيات على كاتب 
روائ���ي ُيدعى"ادوار"وهو يكتب روايته امل�ستقلة 
داخ���ل رواية"جيد"الكبرة، لكن���ه ميكن اأن يكون 
ل�سان حال املوؤلف، اأما الرواية التي ما زال يكتبها 
فهي لي�ست بال�س���رورة رواية"مزيفو النقود"كما 
ه���و احل���ال يف"�ساب���ع اأي���ام اخللق«؛ ف���كل جهود 
ال���رواة والروائ���ي تلتق���ي يف نهاي���ة املط���اف يف 

امل�سروع نف�سه ويف الرواية نف�سها. 
اأما م���ربرات هذا البح���ث الطويل فه���ي يف اإيجاد 
مع���ادل مو�سوع���ي يعتم���د قب���ل كل �س���يء عل���ى 
البح���ث ل عل���ى امل�سامني اجلاه���زة كما هو احلال 
يف الرواي���ة التقليدي���ة. البح���ث يف"�ساب���ع اأي���ام 

اخللق"هو �سكل من اأ�سكال البحث عن احلقيقة، ل 
العثور عليها: ذلك هو م�سروع الروائي، ف�ساًل عن 
اأن الرواي���ة التي نتكلم عنها متثل �سكاًل من اأ�سكال 
الو�ساط���ة بني الروائي وبني امل���راأة امللهمة والتي 

هي غاية الروائي. 
هناك جمموعة عنا�سر تنقل"ال�سرة املطلقية"من 
حالة املخطوط اإىل حال���ة الرواية، فالرواة ال�ستة 
الذي���ن تناقلوا هذه ال�سرة انتهوا من مهمتهم قبل 
اأن تبداأ الرواية، اأما الراوي ال�سابع وهو الروائي 
فاختالف���ه ع���ن اأ�سالف���ه ال���رواة ه���و يف حتوي���ل 
املخط���وط اإىل الرواي���ة. ولك���ي تتم ه���ذه العملية 
ُي�سب���ح �سمر املتكلم �س���رورة ل بد من���ه ليكتمل 
امل�سروع. اإذ يق���ول الروائي يف ال�سفحات الأوىل 

من الرواية:� 
»�ست���ة اأق�سام يكمل بع�سها بع�س���ًا، ف�ساًل عن ق�سم 
�سابع هو ه���ذا الذي تت�سكل حروفه وكلماته حتت 

عيني القارئ... 
اأي اأن ال���راوي ح���ني يتكلم بوعي ع���اٍل ينتقل اإىل 
�سخ�سية الروائي الذي ي���ربر بوعيه عملية كتابة 
الرواي���ة الإطارية؛ اإذ لول ه���ذه الرواية الإطارية 
لكان الروائي جم���رد راٍو �سابع ياأتي ت�سل�سله بعد 
ال���رواة ال�ستة الذين �سبقوه. اأما يف حماولته نقل 
املخطوط اإىل الرواي���ة فقد ربط املخطوط بالعامل 
اخلارج���ي وباحلياة املفتوحة، كم���ا اأن عملية نقل 
املخطوطة اإىل الرواية ت�ستوجب وتربر ا�ستخدام 
�سم���ر املتكل���م، ف�ساًل ع���ن اأن ح�سور"ورقاء"يف 
كوالي����س الرواية يعن���ي اأن الرواي���ة احلقيقية مل 
تنت���ه بع���د، اأو اأنها مل تب���داأ بع���د؛ اإذ اإن عملية نقل 
املخط���وط اإىل ع���امل الرواي���ة ل يتوق���ف فقط عند 
ه���ذه اخلط���وة: اأي جمرد حتوي���ل املخطوط على 
ل�سان روات���ه ال�ستة اإىل رواية عل���ى ل�سان راويها 
ال�ساب���ع، ب���ل اإن الرواي���ة الإطارية �س���وف تلتقي 
برواي���ات اأخ���رى تعدن���ا به���ا ال�سفح���ة الأخ���رة 

من"�سابع اأيام اخللق«. 
الروائ���ي لي����س متاأم���اًل اأو مفك���رًا فق���ط يف ه���ذه 
الرواي���ة، اإنه اأك���ر من ذلك ح���ني يت�سبث باحلياة 
احل�سية ويكت�سف اأخرًا اأن الغاية من هذه الرواية 
هي لي�س���ت الرواية التي تاأمل فيها طوياًل. بل هي 
املراأة...وبذل���ك تب���دو الرواي���ة وكاأنه���ا الو�ساطة 
الوحيدة املمكنة بني الروائي وبني احلياة متمثلة 
يف امل���راأة، وهذا يعني اأن الرواية الإطارية تهيمن 
على"ال�س���رة املطلقية"وحتتويه���ا وتتحك���م به���ا 
وه���و الإمتي���از الوا�سح مل�سروع ال���راوي ال�سابع 

على اأ�سالفه الرواة ال�ستة. 
الرواية الإطارية )التثقيف الذاتي(:� 

الرواي���ة الإطاري���ة يف"�ساب���ع اأي���ام اخللق"ه���ي 
عل���ى �سل���ة وطي���دة بح�س���ور ورقاء الت���ي تهيمن 
بح�سورها عل���ى الروائي، وجتعله مي�سي طوياًل 
يف كتاب���ة روايته، وبه���ذا ال�سكل الذي ظهر به اإىل 
القارئ، ولول ح�سور"ورقاء"لكانت هذه الرواية 
�ستكت���ب ب�سكل اآخ���ر. اإطار الرواي���ة يعني اأن هذا 
امل�س���روع الروائي م���ا زال يت�س���كل، واأن الروائي 
يف حال���ة بح���ث م�ستم���ر ول ميك���ن الإيح���اء بهذا 
البح���ث م���ن دون الرواي���ة الإطاري���ة الت���ي متث���ل 
كوالي����س الرواية املقرتحة. وهي بهذا تبدو �سكاًل 
من اأ�س���كال التثقيف الذات���ي يف الكتابة الإبداعية 
الن�سبية. تتزامن كتاب���ة الرواية مع عملية البحث 
عن"ورقاء"يف كوالي�س الذات - ذات الفنان - ول 

ميكن الف�سل بني العمليتني. 
هذا النوع من الرتبية الذاتية �سوف يو�سل الفنان 
اإىل امل���راأة املتل�س�س���ة على روؤي���ة الكاتب. البحث 
يف الكوالي�س هو وح���ده الذي كان يدفع الروائي 
اإىل ت�سور هيئة الرواية التي مل تكتمل بعد، وهي 
مل تكتم���ل لأنها تتطاب���ق م���ع مالمح"ورقاء"التي 
مل تت�س���ح بعد لروؤية الروائ���ي: الرواية – املراأة، 
املراأة – الرواي���ة، كل منهما ي�سكل جزءًا ل يتجزاأ 
م���ن اجل���زء الآخ���ر ليلتقي���ا اأخ���رًا يف ذات الفنان 

الذي يبحث، وها هو يت�ساءل يف روايته:� 
»تراين اأعمل خارج من الراووق؟ 

طاه���ر  كلمات"�سبي���ب  فف���ي  ذل���ك؛  يف  �س���ر  ل 
الغياث"�ساأج���د العزاء، ت���اركًا للمطبعة - ل للزمن 

ه���ذه امل���رة - مهمة ادخ���ال ما اأكت���ب يف ذلك املن؛ 
فل���ول �سريان م���دادي يف هذه املف���ردات لن يكون 
له���ذه الرواي���ة وج���ود... وعلى كل ح���ال اأي�سعني 
�س���وى الإع���رتاف باأن كتاب���ة رواية م���ا لي�ست يف 
واق���ع الأمر �س���وى �سرب من"حب ال���ذات«؟ يحب 
الروائ���ي اأن يتجل���ى يف مراآة الوج���ود، فيبداأ يف 
خل���ق �سخ�سيات���ه الروائي���ة، وهن���ا يتل���كاأ قلم���ي 
حلظ���ات قبل اأن يخ���ط على بيا�س ه���ذه ال�سفحة 
ا�سم"ورق���اء«؛ فربغم تعدد اخلي���وط التي قادتني 
اإىل ه���ذه الرواي���ة، يبقى ذلك اخلي���ط الذي �سدين 
اإىل"ورقاء"اكرها ان�سجامًا مع حلمة هذه الرواية 
و�سداها، فالكتب وحدها قادتني اإىل"ورقاء«.)2( 
كتاب���ة الرواي���ة �سكل من اأ�س���كال حب ال���ذات، اأما 
احل���وادث الت���ي تزخر به���ا الرواية فلي�س���ت اإل ما 
تكتمه الذات قبل اأن ت�سرتجع ال�سورة الغائبة يف 
الع���امل ال�سع���ري البعيد. هذه الرواي���ة حم�سورة 
بني"مدين���ة الأ�سالف"و«وج���ه ورقاء"بني اخليال 
والواقع، بني عامل ال�سعر يف غيابه ومالمح ورقاء 
التي تت�س���كل �سيئًا ف�سيئ���ًا. الرواية هي مزيج من 
ه���ذا وذاك: م���ن الغياب واحل�س���ور، ومن اخليال 
روؤي���ة  م���ن  والواق���ع. وم���ا دامت"ورقاء"قريب���ة 
الروائي، وم���ا دامت تتل�س�س على غرفته روائيًا، 
تك���ون الرواي���ة الإطاري���ة بذل���ك مع���ادًل ل�سم���ر 

الروائي ولذاته الإبداعية. 
الروائ���ي  ب���ني  الع�س���ق  رواي���ة  اأن  كم���ا 
كوالي�س"ال�س���رة  يف  وبني"ورقاء"تتط���ور 
املطلقية"عل���ى غرار ما يح���دث يف حكاية �سهرزاد 
و�سهريار الت���ي تنمو، هي الأخ���رى، يف كوالي�س 
حكايات"األف ليل���ة وليلة"وذلك ما يربر - بال�سكل 

نف�سه - احلكاية الإطارية يف"الليايل«. 
لق���د و�س���ع الروائ���ي ث���الث �سخ�سي���ات مهمة يف 
وهي:�"ورقاء"وال�ساع���ر  الإطاري���ة  الرواي���ة 
والروائ���ي نف�سه. وه���ذه ال�سخ�سي���ات بوجودها 
يف الزمن احلا�س���ر يف الرواية تتمكن من حتوير 
حوادث"ال�س���رة املطلقية"لت�سن���ع منه���ا رواي���ة 
بتقني���ة معا�سرة، وه���ي بذلك رواي���ة تتطور اأمام 
املطلقية"بو�سفه���ا  تقدم"ال�س���رة  ول  الق���ارئ، 

مو�سوعًا قد اإنتهى. 
مل تع���د الرواي���ة يف ع�سرن���ا جمموع���ة ح���وادث 
ي�سرده���ا الروائ���ي اأم���ام املتلق���ي بو�سفه���ا اأم���رًا 
حمتومًا، بل اأ�سبحت مرادفًا لفعل يتحرك ويتطور 
م���ن دون اأن يتوقف حت���ى يف �سفحاتها الأخرة. 
ول ب���د للرواي���ة م���ن اأن تخ�سع ملجم���ل حتويرات 
يتحك���م بها ال�سارد الأول اأو ل�س���ان حال الروائي. 
ول �س���ك اأن اأف�سل مثال نذك���ره يف هذا املجال هو 
رواي���ة برو�ست ح���ني جع���ل املوؤلف م���ن مار�سيل 
ل�سان حاله ليتحكم بالرواية الثانية التي حتتويها 
رواية مار�سي���ل، واملق�سود بالرواي���ة الثانية هي 
رواي���ة �س���وان الت���ي تتحكم به���ا الرواي���ة الأوىل 
وت�سب���ح اإط���ارًا لها وحتوره���ا كما ت�س���اء، ولذلك 
جن���د اأن رواية مار�سيل الت���ي توجه رواية �سوان 
ه���ي رواي���ة مكتوب���ة ب�سمر املتكل���م، اأم���ا رواية 
�س���وان فب�سمر الغائب. كم���ا ينبغي اأن ن�سر اإىل 
اأن الروائي يف"�ساب���ع اأيام اخللق"يوظف �سمر 
املتكل���م يف روايت���ه الإطارية يف اأك���ر من جمال؛ 
فه���و ي�ستخدم���ه اأحيانًا ملخاطبة الآخ���ر، كما يفعل 
مع"ورقاء"ومع"ال�ساعر«، ويوظفه اأحيانًا اأخرى 

ملخاطبة الذات يف حوار داخلي �سيكولوجي. 
اإن م���ا ذكرن���اه يف ال�سفح���ات ال�سابق���ة يتف���ق مع 
�سرورة ا�ستخ���دام الرواية الإطارية يف مو�سوع 
م���ن هذا النوع يحاول اأن ي�س���ل عامل ال�سعر بعامل 
الرواي���ة واملج���رد بامللمو����س. اإنه���ا - اأي الرواية 
الإطاري���ة - هي املعادل املو�سوعي الوحيد املمكن 

لالإقناع برواية"�سابع اأيام اخللق«.

الهوام�ش
)1( عبد �خلالق �لركابي،"�صابع �أيام �خللق«، بغد�د، 

د�ر �ل�صوؤون �لثقافية �لعامة، �س144�1994. 
)2( نف�صه �س7. 
)3( نف�صه �س8.
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عيسى حسن الياسري

الروائ���ي،  ن�س���ه  داخ���ل  الركاب���ي  ج���دل  اإن        
اأ�سط���ورة  اإىل  يعيدن���ا، وبطريق���ة غ���ر مبا�س���رة 
اخلل���ق الأوىل، حي���ث يبداأ"الغمر"ينزاح عن وجه 
الأر����س تدريجيًا...نتيجة عوام���ل �سراع طبيعية 
غ���ر مدركة يف كثر من جوانبه���ا املرمزة..ووفق 
زم���ن مرتاك���م. ول يت�سنى لن���ا الإم�س���اك باأطراف 
ردائه..الت���ي متت���د عميق���ًا يف املتاهة..رغم الإطار 
املف���رق يف واقعيته..والذي اعتمده القا�س ليكون 
خط���ًا م�ساف���ًا اإىل جمموعة اخلط���وط الأخرى يف 
الرواية..والت���ي تختل���ط وتت�ساب���ك يف اأك���ر من 
منعطف..مما يعط���ي � خلط الزمن � فر�سة الظهور 
ب���ني احل���ني واحل���ني ليوج���ه الأح���داث وجهته���ا 
ال�سحيحة..ومي�س���ي بن���ا �س���وب ح���دود منوه���ا 
الطبيع���ي املتوازن...ليمنحن���ا �سف���رًا اآمنًا..ف���وق 
اأر����س ممهدة..وطرقات تتك�س���ف اأمامنا بو�سوح 
تام..نتيج���ة حر�س القا�س عل���ى حتقيق معادلتني 
اأ�سا�سيت���ني..ل يف رواية"البا�سق"هذه وح�سب..

بل حتى يف اأعماله الإبداعية ال�سابقة. 
      فف���ي املعادل���ة الأوىل ي�سر الكات���ب على توكيد 
الوظيف���ة احلياتية للفن كنتج اإن�ساين يتوجه نحو 
رموزه..وطاقات���ه  توظي���ف  خ���الل  التغير..م���ن 
اأق���رب اىل"الوع���ي" ب�سب���ب  الإبداعي���ة بطريق���ة 

و�سوح"روؤيته"وعمق"الهدف"ال���ذي ي�سعى اإليه.
وال���ذي يتح���رك بطريقة متوافقة م���ع حركة العامل 
من حوله، ولكي يوؤك���د نهجه هذا..ويدعم معادلته 
الأوىل...اعتم���د معادل���ة اأخرى..تتظافرمعه���ا من 
خالل تاأ�سي�س اإطار ل يتنافر مع األوان وكتل وظالل 
اللوحة التي �سكلتها خميلته الرا�سدة لعامله الذاتي 
واملو�سوع���ي. اإن الدخ���ول يف ت�ساب���كات الزم���ن 
التاريخي..واإ�ستالل الأحداث ذات التميز اخلا�س 
والتي ميكن اأن تتح���ول اإىل زمن اإبداعي...لي�ست 
باملغام���رة ال�سهلة..وتبدو ال�سعوب���ة اأكر تعقيدًا 

عندما ل يكون الهدف مق�سودًا لذاته. 
      اإن هاج����س التاري���خ ل���دى املب���دع اأو الفن���ان ل 
يختلف ع���ن اأي تاأ�سي�س روؤيوي اآخ���ر..كاأن يكون 
م�سكون���ًا بهاج����س خوف���ه م���ن العامل...وانهي���اره 
قلقة...معب���اأة  �سخ�سي���ات  يب���دع  املفاجئ..لك���ي 
روؤية"عبثية"تنت���ج  ذا  يك���ون  اأن  بالرع���ب..اأو 
�سخو�سًا ينظ���رون اإىل احلياة كوج���ود متال�ٍس ل 
جدوى منه..وعبث ل طائل من روائه..وهكذا فاأن 
ان�سغال"الركابي"باإع���ادة خل���ق امل���ادة التاريخية 
ميثل هاج�سًا اإبداعي���ًا �سرفًا ل انتماء اأيديولوجيا 
ًجامدًا..لذا فاأنن���ا ل ن�ستطيع اأن نحيل كتاباته اإىل 
�سن���ف الرواية التاريخية..التي كث���رًا ما تفر�س 

على الكاتب اأن يعي����س �سجني الفرتة التي يتعامل 
معه���ا ليقع حتت �سغوط الواق���ع اخلارجي..الذي 
ي�سي���ق اخلن���اق عليه..ويوج���ه اأدوات���ه الإبداعية 
مل�سيئة ما هو كائن فعاًل...والذي يتعار�س بطبيعة 
احل���ال يف كثر م���ن جوانبه مع هواج����س الكاتب 

احلياتية والإبداعية. 
      اإذ اإن عالقات���ه � كف���رد مب���دع � باحلي���اة العامة.. 
اأم���ا اأن تتح���دد بطريقة"اأيديولوجية"�سرفة...اأو 
حت���اول الوث���وب اإىل املرتب���ة العليا م���ن الطبقات 
الجتماعي���ة والتي توج���ه الزم���ن التاريخي وفق 
رغباتها..وخدم���ة م�ساحله���ا.. ويف كلتا احلالتني 
يلغ���ي انحي���از الكات���ب اإىل ه���ذا اجلان���ب اأو ذاك 
�سرط وجوده كاإن�س���ان موؤثر..وغر منقاد انقيادًا 
اأعمى لتيارات قد تخرب"�سرطه الإبداعي"وحتدث 
حت���وًل كب���رًا يف جم���رى نه���ر حيات���ه م���ن خالل 
اإلغاء"ر�سالته التغرية"وهي خ�سارة فادحة الثمن 

بالتاأكيد. 
      ولكي يتحا�سى الكاتب الوقوع يف اإ�سار"الرواية 
مع"التاري���خ"يف  تعامل���ه  التاريخية"ب�سب���ب 
الرواية..عم���د اإىل ت�سكيل متوالية زمنية تاأخذ من 
التاري���خ حلظ���ات ال�سعف التي حتم���ل يف داخلها 
ب���ذرة النهو����س والرتق���اء ثانية..متام���ًا كما هي 

احلال يف عملية اخللق الأوىل.. 
      فنح���ن نرتاد ونح���ن يف رواية"الراووق"زمنًا 
م�سكاًل بطريق���ة بدائية..لكنها لي�ست مرحلة"جمع 
القوت"بالتاأكيد...بل تخطى هذه املرحلة حتا�سيًا 
ال�سبكة"العنكبوتية"الت���ي  يف  ال�سق���وط  م���ن 
ل  الذي���ن  ل�سطي���اد  التاري���خ  ي�ستخدمه���ا 
متن���ع  الت���ي  الوقائي���ة  و�سائله���م  ميتلك���ون 
ل�سلط���ة  الزم���ن  ف�س���ل  داخ���ل  اإخ�س���اع حركته���م 
ال�سكون..وتعط���ل احلرك���ة وهك���ذا ب���داأ القا����س 
ال�سابقة"الراووق"ع���رب  روايت���ه  يف  رحلت���ه 
م���ن  التاري���خ  القوت"ودخ���ول  مرحلة"اإنت���اج 
خالل"خمطوطة الراووق"والتي متثل مرحلة بدء 
ع�سر"التدوين"لق���د كان متهي���دًا منطقيًا..وظ���ف 
القا�س كاف���ة اأدوات���ه"اأي اأدوات املرحلة"لتجعلنا 
اإخ���الل  ل�ستقبال"البا�سق"دومن���ا  م�ستعدي���ن 
اأن  اخلا����س..ودون  الذات���ي  بزمنن���ا  لعالقتن���ا 
نفاج���اأ بعجزن���ا اأم���ام متابعة ه���ذا احل�س���د الهائل 
م���ن الأحداث...والأزمن���ة املركب���ة وال�سخ�سي���ات 
املتداخل���ة  واملبهجة...والعالئ���ق  الوا�سح���ة 
رحلت���ه.. الكات���ب  نراف���ق  كن���ا  واملت�سادة...ب���ل 
مطمئن���ني اإىل �سالمة وعيه..ون�س���ج اأدائه..نتفق 
مع���ه اأو نتوق���ف معرت�سني،،ن�سف���ق اأو نحت���ج..

ننفع���ل اأو تنب�س���ط اأ�ساريرن���ا فرح���ًا..ويف بع�س 
الأحايني نك���ون كم�ساهد لعبة الك���رة الذي ي�سرخ 

بوجه هذا الالعب اأو ذاك قائاًل بانفعال: 
� مل���اذا مل ت���وؤد ه���ذه احلرك���ة...؟ اأو تنف���ذ م���ن ذلك 

الفراغ..؟ 
      وكاأن ل�سان حال الالعب يقول لنا: 

� اأنتم ت�ساهدون من اخلارج..لكن..لو كنتم مكاين 
ملا ارتفعت اأ�سواتكم بهذه الطريقة ال�ساخبة. 

      لق���د ا�ستطاع الكاتب"عب���د اخلالق الركابي"اأن 
م���ن  روايته..وب���دءًا  �سخو����س  اأفع���ال  يوج���ه 
�سفحاته���ا الأوىل بطريق���ة تدل���ل عل���ى فهم���ه لكل 
اأبعاده���ا  �سخ�سياته..ودرا�س���ة  م���ن  �سخ�سي���ة 
م���ن  اإلي���ه  النف�سي���ة والجتماعية..وم���ا �ست���وؤول 
حت���ولت نحو ال�سل���ب اأو الإيجاب..وهكذا جاءت 
جميع ال�سخ�سيات مقنع���ة وقريبة منا..وحمافظة 
على امتداداتها التي بداأتها يف رواية"الراووق«..
مما ك���ون لدينا قناعات ووجهات نظر..تتطابق اأو 
تتناف���ى مع ه���ذه ال�سخ�سي���ة اأو تلك..كما اأن وعي 
الكات���ب بت�س���كالت املرحلة التاريخي���ة التي اأطرت 
الرواية"زمنًا«..والتكون البيئي والإن�ساين الذي 
اأ�س�س طابعه���ا الجتماعي..خلق نوعًا من عمليات 
تب���ادل املراحل..واإ�سق���اط الأزمن���ة بع�سه���ا عل���ى 
لتقتح���م  البعي���دة  الأح���داث  البع�س..وان�سح���اب 
علينا عاملنا املعا�سي..دومنا تاأثر على خط الزمن 
الإبداعي ال���ذي ظلت خمطوط���ة الراووق..مت�سك 
به..وتوجهه الوجه���ة ال�سحيحة.لقد كان التاريخ 
املادي يقوم بعملية خلط اأزمنته من خالل اأ�سخا�س 
عرفوا بطغيانهم..وممار�سات ا�ستهرت بجربوتها 
ورعبها..ومن���اذج اإن�سانية مغايرة قدمت كل �سيء 

من اأجل اآلم وعذابات الآخرين. 
      اإن عنا�س���ر ال�س���راع الت���ي افرت�س���ت م�ساح���ة 
الرواية..مل تخرج عن حدودها املحكومة ب�سرطها 
الجتماعي رغم التغر امللمو�س يف البنية املادية. 
وال�سرف���ات والنواف���ذ الزجاجية..ورغ���م اإ�س���اءة 
الطرق���ات امل�ستقيمة..بالفواني�س..فاأن القا�س مل 
ين����َس القاعدة الأوىل التي �سكل���ت تفكر النا�س..

وقيمهم..وماألوفاتهم كقرويني ومزارعني. 
      وهك���ذا فق���د ظ���ل الدف���اع ع���ن الأر�س..وط���رد 
بعيد..باجلان���ب  ح���د  اإىل  مرتبط���ني  الغرب���اء 
الع�سائري..اأك���ر م���ن ارتباطه بالوع���ي الفكري.

وه���ذا اجلانب ال���ذي فر����س ح�سوره حت���ى على 
تفكر"مانع ال�سيخ عا�سي"ال���ذي عني اأول"مدير 
ناحي���ة ملدينة الأ�سالف«..الت���ي قامت على اأنقا�س 
اأح���داث  فوقه���ا  ج���رت  ديرة"اله�سيمة"الت���ي 

رواية"الراووق«. 
      اإن"مان���ع ال�سيخ عا�س���ي"ويف جانب كبر من 
حت���ول موقفه �س���د الغ���زاة اجلدد..الذين جردوه 
من"من�سبه«. ظ���ل من�ساق���ًا بدافع"الثاأر"من"فزع 
الإنكلي���ز  الغ���زاة  اإىل  ان�س���م  الطار�س«..ال���ذي 
وه���و متهم بد����س ال�س���م يف فنجان قه���وة ال�سيخ 
رئا�س���ة  عل���ى  مانع«..لي�ست���ويل  عا�سي"وال���د 
الع�سرة..وال���ذي اأفزع���ه اأن يعود"مان���ع ال�سي���خ 
عا�سي"مدي���رًا لناحي���ة الأ�س���الف واأن يحل حمل 

والده يف الإ�سراف على ع�سرة"البوا�سق«. 
      اإن �سخ�سي���ة مانع تب���دو يف الرواية �سخ�سية 
غر مقنعة ل �سيما يف حتولها النهائي..وت�سلمها 
قي���ادة مقاوم���ة املحتلني..كونه���ا مرتبط���ة بق���وة 
احت���الل �سابق���ة متمثلة"بالأتراك«..وكونها اأي�سًا 
ق���د اتخ���ذت ه���ذا املوق���ف ب�سب���ب الت�س���ارب بني 
م�سلحته���ا يف الوظيفة...وخ�سرانه���ا لها من قبل 

املحتل.
اأننا..وعندم���ا ن�س���ع ه���ذه ال�سخ�سي���ة        بي���د 
�سم���ن �سرطه���ا الثق���ايف والزمن���ي والجتماع���ي 
ميك���ن اأن نتج���اوز �سلوك ه���ذه ال�سخ�سية..فرغم 
اجلانب"النفعي"املختب���ئ وراء حتولها..جند اأن 
اجلانب الثقايف يغطي بع�س الفجوات التي توؤثر 
فيها..فهي توج���د يف مرحلة يعد فيها املتعلمون..
على عدد الأ�سابع..وكل حركة حتررية فيها حتتاج 
اإىل املتعلمني الذين يوجهون هذه احلركة..وهكذا 
تلع���ب ثقافة"مان���ع"دورًا يربر حتول���ه من موقف 

اإىل اآخر. 
اأن يجع���ل من"ناحي���ة  الكات���ب  ح���اول  لق���د        
فيه"البل���د  يتج�س���د  م�سغ���رًا  الأ�سالف"مكان���ًا 
الوط���ن  وحت���ى  العراق..ب���ل  ه���و  الكبر"ال���ذي 
ال�س���وري"  ب�سخ�سية"املعل���م  العربي..متمث���اًل 
ممدوح اأفندي � ال���ذي اأ�سهم يف قيادة احلركة �سد 

الإنكليز. 
      كم���ا اأن الكاتب..وبالرغ���م م���ن اأن���ه برز ب�سعة 
�سخ�سي���ات مثل..مان���ع ال�سيخ عا�س���ي وممدوح 
اأفن���دي و�سخ�سي���ة احلاك���م الإنكليزي فاإن���ه اراد 
اأن مين���ح روايت���ه بع���دًا �سموليًا..ويجع���ل منه���ا 
حمورًا لق�سية الإن�س���ان يف كل مكان..اأنها رواية 
تغيي���ب  اإىل  يعم���د  اجلماعية..فه���و  ال�سخ�سي���ة 
ال�سخ�سي���ات املهمة يف الرواية..لف�سول عديدة..
لت���ربز مكانه���ا �سخ�سي���ات ثانوي���ة جدًا..بحي���ث 
تت�س���در الأح���داث وتوجهها..مما عم���ق امل�ساركة 
اجلماعي���ة يف اأح���داث الرواي���ة..دون اأن يخ�س���ر 
الفع���ل الرئي�سي تاأث���ره..اأو ي�سب���ح هام�سيًا..اأو 

تزاح ال�سخ�سيات الرئي�سية جانبًا وتهم�س. 
      وق���د اأع���اد الكاتب اإىل بع����س الرموز الروائية 
التي انتهكت عذريتها..يف رواية"الراووق"قوتها 
وتاأثره���ا كرمز"امل�سيف"ال���ذي اأ�س���يء اإلي���ه من 
العثماني���ون  خ���الل عملية"الإعدام"الت���ي نفذه���ا 

اأمامه بواحد من اأهل القرية دون اأية معار�سة. 
      اإن حتول"امل�سي���ف"يف رواية"البا�س���ق"اإىل 
م���كان لتجم���ع املناوئ���ني لالإحت���الل ق���د اأع���اد ل���ه 
هيبته"اجتماعيًا"و«عرفيًا"حي���ث اإتخذ منه"مانع 
اأفندي"واأن�سارهم���ا  عا�سي"و«مم���دوح  ال�سي���خ 
مكانًا لجتماعاتهم..وتعبئة النا�س �سد الإحتالل. 
      ولع���ل من اأهم الرموز التي ا�ستمرت على مدار 
الروايت���ني مقام"ال�سيد نور"ال���ذي ميثل"اجلانب 
الروحي"والذي هو مع���ادل الزمن الإبداعي وهو 
رم���ز بعي���د ع���ن  الإطار"الدين���ي ال�سيق"واأق���رب 
اإىل"جتليات الروح"الت���ي يحتاج اإليها النا�س يف 
ا�ست���داد الأزمات..وهبوط الظالم الثقيل..وهناك 

اأي�سًا �سخ�سية"ذاكر القيم«ال�سخ�سية الغام�سة..

التي تتخذ من �سريح "ال�سيد نور" مقرًا لإقامتها..
وهي توؤدي مهمتني اأ�سا�سيتني الأوىل تذكر النا�س 
بواجبه���م الروح���ي م���ن خ���الل رفع���ه"الأذان"يف 
اأوقاته املح���ددة. والثانية ت���وؤدي دور"احلار�س" 
ملخطوطة "ال���راووق" هذه املخطوط���ة التي اأُثر 
حوله���ا الكثر من اجلدل..والت���ي اإتخذت الرواية 
ال�سابق���ة ا�سمها منها. حيث رب���ط الكاتب ما بينها 
وماب���ني خمطوطة"ماركي���ز"يف روايته"مائة عام 
م���ن العزلة«..لكن ويف ت�سوري اأن هناك فرقًا بني 
وظيفة كل م���ن املخطوطتني..فاإذا كانت خمطوطة 
"العقيد" فاأن  اأ�س���رة  "ماركي���ز" ق���د دونت تاريخ 
خمطوطة "ال���راووق" مثلت رمزًا لأم���ة باأكملها..

بدلي���ل اأن"ال�ساح���ب" يف رواي���ة "البا�سق"عم���ل 
امل�ستحي���ل من اأجل ال�ستي���الء عليها..فهو مل يجد 
يف الآثار املادية التي �سرقها اأثناء"احلفريات"قيمة 
تعادل قيمة تلك املخطوطة..لإعتقاده الرا�سخ..اأن 
�سرقة الآثار املادية لالأمة ميكن اأن ت�ستعاد يف يوم 
ما..لكن اأن ت�سرق الفكر التاريخي والروحي لتلك 

الأمة..فهذا يعني اندثارها الأبدي. 
   لذا فاأن"الركابي"رمز يف خمطوطه"الراووق"اإىل 
اجلان���ب ال�س���ايف والنق���ي م���ن تراثن���ا الفك���ري 
خ�سو�سي���ة  ف���اأن  ذل���ك  اإىل  والإن�ساين...اأ�س���ف 
خمطوط���ة "ال���راووق" تنب���ع من معط���ى مغاير..
فالركاب���ي مل يكن هو الوحيد ال���ذي اعتمد"قيمة" 
املخطوط���ة مرتك���زًا لروايت���ه لنحيله���ا اإىل التاأثر 
مبخطوطة"ماركيز"بل اأنن���ا قراأنا اأكر من رواية 
ومن���ه  له���ا  حم���ورًا  اهتمت"بقيمة"املخطوط���ات 
رواية"�سمرقند"للكاتب اأمني معلوف والتي تدور 
اأحداثه���ا ح���ول خمطوطة مفق���ودة ورواية اأخرى 
ا�س���م  اإيكو"بعن���وان  الإيطايل"امربت���و  للكات���ب 
ال���وردة تقود اأحداثه���ا اإىل العث���ور على"خمطوة 
باأنهم���ا  الكاتب���ني  م���ن  اأي  يته���م  م�سموم���ة"ومل 
مع���ًا  تاأث���را  البع����س...اأو  ببع�سهم���ا  تاأث���را  ق���د 

مبخطوطة"ماركيز«. 
العراقي"عب���د  رواية"البا�سق"للكات���ب  اإن        
اخلالق الركابي"ميثل ك�سفًا روؤيويًا..وت�ست�سرف 

امل�ستقبل من خالل رمزين مهمني: 
      اأولهم���ا: يتج�س���د يف ا�سمها..وه���و ميثل نوعًا 
من الطي���ور التي حتلق اإىل م�ساف���ات بعيدة نحو 
الأعايل...مقرتن���ة باأمل الهبوط اإىل الأر�س حيث 

يفرت�سها ال�سالم..وترحتل عنها م�سائد املوت. 
      وثانيهم���ا: يتمث���ل يف اجلانب الروحي لالأمة..
واملدخر ب���ني �سفح���ات خمطوطة"الراووق"هذه 
الروح..والت���ي وما اإن ت���رى اإىل ج�سد الأمة وهو 
يو�س���ك اأن ي�سبح بال�سخ���ور التي حتاول اأن تقتل 
فيه �سوقه للحب والنقاء والأغاين ال�سافية..حتى 
تغادر خمباأها وتهب اإىل جندته...ليعاود الإن�سان 
قيامته من جديد. ويحقق"زمنه الإبداعي"ل داخل 
ن�سي���ج العم���ل الروائي..ولك���ن يف ن�سي���ج الزمن 

القائم فعاًل. 

             �صبق لهذه �ملادة �ن ن�صرت عام1999 

الزمن اإلبداعي في رواية عبد الخالق 
الركابي »قبل أن يحلق الباشق«

      يف روايته قبل أن يحلق الباشق يتابع القاص العراقي"عبد الخالق 

الركايب"تشكيل هاجسه اإلبداعي املسكون بجدل التاريخ والذي بدأه يف 

رواية"الراووق"وذلك من خالل تحويل الزمن التاريخي إىل زمن إبداعي، والجدل 

عند الركايب ال يخضع للقانون الفلسفي الناجم عن أفكار متضادة ميكن أن تنتج 

يف محصلتها النهائية قانونها الحيايت...ذا اإلطار األيديولوجي...املنسجم مع منو 

البنى الفوقية والتحتية...ملجتمع اقرتب من طور نضجه التاريخي والسيايس. 



ع������ل������ي ح���س���ي���ن

با�س���تمرار  الركاب���ي  عب���د اخلال���ق  يكت���ب 
وب���داأب، واأي�س���ًا بتحٍد للواق���ع العام الذي 
متر ب���ه الق���راءة، وللظروف التي يعي�س���ها 
الكاتب،وهو ب�س���بب هذا ال���داأب والتحدي 
�س���ار ق���ادرًا وبتمّكن م���ن الإم�ساك بخيوط 
اللعب���ة الروائي���ة والق���درة عل���ى ال�سباحة 
يف  ا�ستم���راره  العمي���ق،  الأدب  بح���ر  يف 
الكتاب���ة ميي���زه عن كثر م���ن اأبن���اء جيله، 
فه���و من���ذ اأربع���ني عام���ًا يكت���ب وكاأن حلمًا 
يط���ارده، وكاأن هن���اك عاملًا باأ�س���ره يحتفظ 
باأ�س���راره وحكايات���ه،  يدعوه ف���ال ميلك اإل 
اأن يخو�س يف تفا�سيل���ه، ليقدمه بروايات 
متع���ددة ووجوه لميكن للق���ارئ اأن ين�سى 

مالحمها.
يع���رتف اإن األ���ف ليلة وليلة كان���ت وماتزال 
اأه���م كت���اب يواظب على قراءت���ه بني احلني 
والآخر.اأول رواية كتبها حتت تاأثر املعلم 
فوك���رن مل ين�سرها، وظل���ت خمطوطة يعود 
له���ا ب���ني احل���ني والآخ���ر، تعقبه���ا حماولة 
اآخ���رى. اىل اأن يقرر ع���ام 1977 ن�سر اأوىل 
رواياته"ناف���ذة ب�سعة احللم"لتب���داأ رحلته 
مع ع���امل �س���اج باحلكاي���ات وال�سخ�سيات 
التي تدفعنا مبتعة اىل اأن نتابع م�سائرها 

يف كل رواي���ة يحاول عب���د اخلالق الركابي 
اأ�س���ر  اأن يتح���رر م���ن 

الرواي���ة ال�سابق���ة، ليبتك���ر لن���ا �سخ�سيات 
جدي���دة وحكايات اأك���ر جدة.وبلغ���ة اأكر 
تدفق���ًا، اإن���ه يكتب عن مدن وق���رى حقيقية، 
عن ح���الت ان�سانية يف حتولتها وحركتها 
التاريخي���ة، ويح���اول اأن يق���دم لن���ا ق�س���ة 
الن�س���ان الق���ادر عل���ى حتم���ل اآث���ار الزمن، 
ال�سعي���ف،  ال�ساب���ر،  العراق���ي  الن�س���ان 
املوؤم���ن، القوي، املاكر، اخلبيث، املت�سامح، 
الطي���ب. فنح���ن اأمام  روائ���ي  يكتب تاريخ 

حي���اة ابطال���ه بع���د اأن ي�سعه���م يف جمرى 
حياته���م  اأح���داث  ب���ني  ويرب���ط  التاري���خ، 

واأحداث التاريخ.
يف معظم اأعمال���ه نحن اإزاء لوحة ق�س�سية 
فريدة كتبت بال تزويق اأو اإدعاء اأو حذلقة، 
عم���ل اأدب���ي ينت�س���ر للف���ن اجلمي���ل. ولهذا 
ه���و يوؤمن اأن الرواي���ة يف الع�سر احلا�سر 
مل تع���د جم���رد اأح���داث  ي�سرده���ا الروائ���ي 
بو�سفه���ا اأم���رًا حمتوم���ًا، ب���ل ه���ي اأفع���ال 
تتح���رك وتتطور  م���ن دون اأن تتوقف حتى 

كتابة ال�سطر  الأخر.
قراءاته املعمقة لكب���ار الروائيني"جوي�س، 
ديكن���ز،  ماركي���ز،  فوك���رن،  برو�س���ت، 
د�ستويف�سكي،"مكنت���ه م���ن اأن مي�س���ك بفن 
احلكاي���ة واأن ي�س���ع كتابات���ه يف ال�سفوف 

الأوىل حلركة ال�سرد العربي املعا�سر.
ب���داأ النتباه لكتابات  عب���د اخلالق الركابي  
ب���اب  يفت���ح  الكبرة"م���ن  روايت���ه  من���ذ 
الطل�سم"ال�سادرة ع���ام 1982، حيث بداأت 
رواياته  تلتفت نظر النقاد و حتظى 
باإهتم���ام  الق���راء، لت�س���در بع���د ذلك 
حتفت���ه الروائية ال���راووق وليكملها 
بروايت���ه املمتع���ة �سابع اأي���ام اخللق   
حيث ا�ستط���اع بهذه الأعمال اأن يوؤكد  
عل���ى مكانت���ه املتمي���زة  يف الرواي���ة 

العربية.

كنت وما اأزال مغرمًا  ب�"�سابع اأيام اخللق"، 
الن�س���ان  حكاي���ة  ي�ستله���م  �ساح���ر   ن����س 
العراق���ي، ليعي���د طرحه���ا من جدي���د. فكرة  
الرواية  تبدو عجائبية، رمبا كانت الرواية 
الأق���رب لتطبي���ق الواقعي���ة ال�سحري���ة يف 
الأدب العراقي، باأ�ساطر الن�سان العراقي 
وحكايته حيث يج���د القارئ نف�سه، يتجول 
داخ���ل ملحمة تعي���د قراءة  تاري���خ العراق، 
وتعي���د اإنتاج ه���ذا التاريخ م���ن خالل عمل 
روائي اأ�سبه با�سطورة من اأ�ساطر املالحم 

القدمية 
عب���د اخلال���ق الركاب���ي ح���كاٌء مل يك���ف عن 
احلكاي���ات يوًم���ا، يحك���ي لنا نح���ن حمبيه  
وقائ���ع �سرة هذه البالد  بخي���ال ل ينتهى، 
ًع���ا روايات���ه بالتفا�سيل الت���ي عا�سها  ُمر�سِ
حلظ���ة بلحظة، ِب���دًءا من املعان���اة  وانتهاء 
ل  باأل���وان  م���روًرا  والف���راح   بالح���زان 
حت�س���ى  م���ن حكايات ه���ذا البل���د،  لر�سم 
���ا بحياة  بدق���ة متناهي���ة عاملً���ا روائًيا ناب�سً
الإن�سان العراقي الب�سيط �سواء يف جمتمع 

الريف اأو املدينة..  
ل�س���ت هنا يف جمال النقد او القومي، فهناك 
�سئ من العالق���ة اخلا�سة واحلميمية بيني 
وب���ني اعمال ه���ذا ال�سدي���ق الروائي،الذي 
دائما ما ا�سعر انه   �سديق من طراز خا�س، 

مثلما هو قارئ من طراز فريد.

عبد الخالق الركابي..
ال�����رواي�����ة  أي��������ام   س����اب����ع 


