
ص  10). من ثم عقـد مـعهـما عـقداً
لـكـتـابـة الـروايـة لـقـاء مـبـلـغ مـجزٍ 
نــفـذ طــلـبــهـمــا وا الـكــتـابــة عـام
 2005ـ (الرواية ص (11) أما

سنـوات الـرواية فـتـمتـد ب 1960
أو مــولـود . مــولــد الــبــطـل مــولــو 
حـتى وفـاته في الـعام  2003. كـما
جـاء علـى شاهدة قـبره فـي هوالندا
وعــلى الــغالف ـ الــروايــة ص 404
األول لـلـروايـة. وتـلك تـمـثل خـاتـمة
وبــدايـة الــروايــة . من ثم تــداخـلت
الـوقـائع بــأزمـانـهـا حـتـى الـنـهـايـة

قاربة للبداية. ا
 أما االستعادات التي تنثر االزمان
كأنها زمن واحد له أفرع فقد تشبع
ـعـنى بـهـا جـسـد الـروايــة كـلـهـا. 
أنهـا رواية دائـرية الـسرد مـتنـاثرة
مبـعـثـرة الـوقـائع . مـع هذا الـزمـن 
كــله فـــهــنــاك مــنــطق يــضــبط هــذا
التـداخل والتبعثـر يتمثل في تدرج
قـضــيـة (الـبــلـوشـيــة) في الـعـراق ـ
البـصرة حـصـراً ـ ب الـعام 1972
إذ صــارت قـضــيـة والــعـام  1989
على ـواطنة  الـتهجيـر والفرز في ا

كن.    أعنف ما 
‰UF «Ë lzU Ë

 ب ـ اتسـاق االحداث بال انتـظامها
  االحـداث الـتي هي وقـائع وافـعال
أو يـنـقـلـهـا يـقـوم بـهـا الـشـخـوص 
الــراوي فـهي عـبــارة عن مـحــيّـنـات
لـــلـــروي تـــنــقـل الــفـــعل مـن واقــعه
احلـقـيــقي الى واقـعه الـفـني من ثم
ــتــخـيل له تـنــتــقل به الى الــفـعل ا
.هـذه األحـداث يـكـثر فـيـهـا الـتـغـير
ـا يــحـيل الى والـتــشـكك واحملــو 
نـــوع من االضـــطـــراب الــســـلـــوكي
والــنـفـسي يـهـشـم ويـبـطل صـدقـهـا
االجـتــمـاعي لـكـنـهـا أفـعـال حتـتـفظ
بــجــديـتــهــا وتـخــادمــهـا مـع بـقــيـة
مــــضـــفــــورات الـــروي .. لـــنــــتـــابع

ونـتأكد. 
      [هـذه الـلـيـلة ال تـشـبه أي لـيـلة
أو في ســيل في هــبـــوب لــهـــبــهـــا 
وال بد حللولها هذا قدر مفاجأتهـا 
مـــــجــــذوب مـن ســــحـــــر عــــجـــــيب 
قد يـحصل مرة كل ألف باخلـوارق 
عـــــــــــــــام ](3).                          
كـنـنا ان نـكذب        مـثـلمـا يُـرى 
الـــفـــعل ونـــكــذب أحـــداث ســـردهــا
ـعـنى : أن لـلــقـار ان يـغـيـر في
نـتائج حـوادث هـذه اللـيـلة بـحسب
طـبـيــعـته الـنـفـسـيـة وظـرفه اآلني .
ــتـابع ان يــشـكك ــكن لـلــقـار وا
بـوجود مـثل هـذه الـلـيـلـة وبـوجود
مـثلـمـا لـنا لهـب يهب عـلى الـنـاس 
ان نـعـجب بـاجملـذوب من اخلـوارق
فـضالً عن انـنـا نـتـوقع لــو حـدثت 
صادقة أم فرادة وقـائع هذه الليـلة 
ـحوها من كـننا ان  كـما  كـاذبة 
ذاكرتنا كونها فورة عاطفية مهولة

ال غير .
هذا الـتشـكك واالضطـراب النـفسي
لـلـفـاعل هو نـفـسه مـا سيـنـتقل الى
الـقار لـيـدخل لـعـبـة الـتـوسط ب

الوهم والتجسيد ..
ـنطق الـذي يربط   لنـتسـاءل : ما ا
مـثل هــذه الـوقـائع لـيـظن بـنـا انـنـا
سـنـنـتـظـر الف عـام ألجل  حـدوثـها

من ثم تصديقها ?.
 السـؤال االكـثر تـشـككـاً هو : أ هي

ليلة من ليالي الف ليلة وليلة ?
ــنـــطـق الــفـــنـي الــذي يـــلـــظم  ان ا
الـوقـائع في لـيلـة الـبطل ويـعـطيـها
مبررها هـو أنها وقائع لكوارث من
وأنــهــا من عــجــائب فــعـل الـبــشــر 
فتـون بسـحر سـفك الدماء العـالم ا
وســلــبه والــتــجــاوز عــلى الــغــيــر 

كرامته وأمنه وثرواته. 
 نـعم هي مـن لـيــلـة لــيـالي الــعـراق
والى اآلن . مـن ألـف عــــــام   االلف 

وت والدمار واحلروب! . ليالي ا
 وكـونـهـا كوارث حلـروب مـسـتـمرة
فقد نسي الناس مبرراتها وعاشوا
اساها ال غير .                        
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ـــســــتـــويــــات اجلـــذب الــــقـــرائي
الـــــــروائـي أربع مـــــــراتب :         
ومن   ـ روايــات جتــتـذب الــقـار 
ثم يــتــركــهـــا وال يــتــذكــرهــا بــعــد
الـقـراءة : لديـنـا من هـذا الـنوع كم
أكـثـر روايــاته مـسـلـيـة دون كــبـيـر
وقــد تُــخــصص رســالــة عــمــيــقــة 

للفتيان .
 ـ روايـات يـقـرأهـا الـفرد ويـتـمـنى
أال تــنــتــهـي : هــذا الــنــوع أقل من
الــنــوع األول عــدداً واكــثــر جــودة
تـعـاً لـكـنه ال يـحـفّـز على يـكـون 
الـــقــراءة الــنـــقــديــة اجلــادة .      
ـــتــعـــة حتــفـــز عــلى   ـ روايــات 
قـراءتها أكـثر من مرة وحتـفز على
الـكـتـابة عـنـهـا : والنـوع هـذا أندر
ادة من النـوع الـسابـق وهـو ا
األكـــــثــــر تـــــداوالً بـــــ الــــنـــــقــــاد
ـــيـــ .       والـــدارســـ االكـــاد
   ـ روايــــات جتــــتـــــذب الــــقــــراءة
والــــكــــتـــابــــة وامــــتــــحـــان أدوات
ونــظــريـات الــنــاقـد : وهــو الــنـوع
الــرابـع من الــروايــات الــرصــيــنــة
هـــو األصــعـب واألنــدر ــبـــدعـــة  ا
فــيـه يُــمْـــتَـــحنُ الـــنـــاقــدُ واألبـــدع 
وأدواته ,يحدث الـتصارع القرائي
إذ أنه لهذا الـنوع بأوضح صوره 
يـعـكـس صورة الـنـاقـد احلـائـر في
كـــيـــفـــيـــة الـــدخــول الـى الـــروايــة
ـتـعددة الـوجوه ـتـعة ا وصورة ا
وصــــورة الـــهـــزؤ الــــبـــلـــيـغ بـــكل

األدوات والنظريات النقدية .  
  النـوع الرابع هـذا هو مـا تنـتمي
إلـــــيه روايـــــة (كـم أكـــــره الـــــقــــرن
الــعــشـريـن لـلــكــاتب عــبــد الــكـر
بـــغــداد دار قـــنـــاديـل الـــعـــبـــيـــدي

(1).2017
     هـذه الــروايــة أجــدهــا وريــثـة
ومـؤصـلـة ومـطـورة ـ دون تـقـلـيد ـ
قوة و خلمس روايات هي( دابادا 
الـضـحـك في اورا ـ لـلـراحل حـسن
وروايــة (جتــمــيع األســد مــطــلك) 
ورواية للكاتب وارد بدر السالم) 
لــلــكـــاتب جــمــعــة (الــيــشــنـــيّــون 
لـلـكاتب الالمي). وروايـة (هـتـلـيـة 

شوقي كر حسن).  
ــكن أن  احلق أنـــهـــا روايـــات ال 
تسـتـوعبـها أيـة (نظـرية أو أدوات
كونـها تعـمد الى تـقلـيديـة) للـنقـد 
جعل احلـدث اللغوي حـدثًا روائياً
ـصـادر حـكـائـيـة عـبـر تـوصـيـلـه 
تـخص اللـفظ واحمليط االجـتماعي
الذي أوجد احلادثـة اللغوية .. لذا
ــا تــقــودني إلــيه فــســأسـتــجــيب 
الـــروايــة مـن مــظــاهـــر الــتـــركــيب
والـترتيب والـتأثيث سـرداً ومقوالً
وأحداثاً . لسوف استهدف بغيتي
ــســتــشــعـرات من الــقـراءة عــبــر ا

اآلتية:
ـــنـــتــظم أوالً : مـــبـــدأ الــتـــنـــاثــر ا
وقـد شـمل هـذا التـنـاثـر الـعـنـاصر
وعلى األخص ـعظمها  الروائية 
الـــــفـــــواعل األحـــــداث  (األزمـــــان 

الرواة) .
ــتــداخــلــة   أ ـ هــشـــائم األزمــان ا
  وفـــيه مــــارس الـــروائي لــــعـــبـــة
تــهـشــيم ونـشــر االزمـان بــطـريــقـة
ضـبط الـفوضى الـزمـنيـة بـبرمـجة
فـكــريـة (مـنــظـور) يـسـمـح بـحـريـة
نطق الـروي مع عدم التـضحيـة با

اجلمالي للغة ودالالت التعبير . 
نظور ... هو منظور الشخصية "ا
الـتـي تـمــتـلك احلــقــيـقــة ـ يـقــصـد
مثلة الـتعبيـرعن احلقيقـة ـ ...    ا
ــــــــؤلف لــــــــلــــــــمــــــــؤلف "(2).  وا
والـشــخـصــيـة الــقـائـمــة بـتــوجـيه
التعبير والتناثر هو الضليل..   
ـــلك  لـــقـــد  في  2004تـــســـلم ا
الضـليل ـ الروائي الذي أ تـنفيذ
وصـــيــة الـــفــقـــيـــد بــطل الـــروايــة
وجـعـلـهـا صـاحلـة لـلتـداول ـ مـلف
ـذكـرات من ومـوجــودات ودفـاتـر ا
الـســيـدة مـيـا وزوجــهـا ـ (الـروايـة

بيديه ب قبري امه وابيه في مقبرة
 " احلـــسن الــبــصـــري" هــنـــا تــكــمن

غصتها. 
 ...   

ا وقع وحـا   فـتـحت عـينـيـهـا فجـأة 
بصرها على لغز " الصندوق األسود
" شــهـقت! اسـتـبــدت نـشـوة صـنـاعـة
االوهـــــام فـي قـــــلـب الـــــعـــــجـــــوز ...
انــصــرفت صــدمــة فــقــدان " مــولـو "
باغتة ا الشهقة ا تدريجيا .   ... ر
... أوجــزت ظـــاهـــر الـــلــغـــز الغـــيــر 
تسللت من صدر العجوز زفرة فاترة
ـا تـعـرفت على وغـامت عـيـنـاها حـا

ساعة " مولو "(4)       
W uIM  À«bŠ«

لـقـد هـيـأ الـراوي الـعـلـيم نـوابـاً عـنه
تــنــاوبــوا الـــســرد بــتــحـــريض مــنه
ثم مـيّا أولـهم الـفـقيـد الـذي يـخابـر 
ثم جتيء ريا التي تـرد وال تـسـمـعه 
لـتــخــابــر .. بـعــدهــا جتيء االحـداث
ا يـشبه الرواية التاريخية منقولة 
تخص مـوضوعـ (مخـلفـات الفـقيد
ــقــبــرة الـعــائــلــة !) وتـلك وزيــارته 
ـرويـات تـتـنـاوب عـلـيـهـا ـ كـفـواعل ا
ـهـيمن ـ خـاضعـة لـتـوجـيه الـراوي ا
وتلك كل من الـدكـتورة مـيـا واجلـدة 
ـــتـــســارع تـــنـــتـــهي عـــنـــد اخلـــلط ا
تـقارب ب الدكـتورة والعجوز في ا
حلـظـة تقـلـيب مـحتـويـات الصـندوق

االسود!
   ثانياً : باراسيكلوجيا االستبصار
  فـي واحـدة من مــجـمل الــتـكــهـنـات
ستـحيالت يلجأ احليـة الستجالب ا
الــروائـي الى اســـتــحـــضــار االرواح
الشبحية ليقيم منها موازيات قدرية
ــاضي تــصـــوغ احلــاضــر بــهـــيــأة ا

تنبئ عنه.   ا
ـــنــظـــومــة من  لـــقــد تـــألــفـت هــذه ا
ومـتـابـعـات الـقـزم حـكـايـات اجلـدة  
وبـــاالجـــاني األول الـــنـــد  االصل
والـعـرافـة . وجمـيـعهـم اتفـقـوا على
نـبـوءة واحده هـي ان لـ (مولـو) عدو

واصفات خاصة :   
كم  [ يــــطـــاردك عــــدو لك ... يــــااااه 
ســيـالحــقك يــكـــرهك ... لن يـــتـــركك 
أيـــنــــمـــا حــــلـــلت     وســـيـ .....". ـ
ص  74].                  الــــروايـــة 

        لكن تلك ليست النبوءة
الوحيدة .. لننظر في اآلتي : 

   تقول اجلدة :   
جـــــــدك "    [ هــــــــذا خــــــــا زوجـي 
فيه حجر " أهـداه ألبيك  باالجاني " 
الـــفـــيــروز" يـــا " مـــولـــو " هـــو حــرز
يقي البسه من لـلوقايـة من األخطـار 

وت الشنيع"! .  ا
ص  [ 38يــقــول الــقــزم   ـ الــروايــة 

العجوز : 
   [ دعـــني اآلن اعـــزف عـــلى ســـحــر
وتـعـيـد كل أوتــار الـهـارب لـتـتــهـيج 

اشرطة الشعور الى  الوراء .
ص [ 106يــقـول مــولـو   ـ الــروايـة 
مــــوجـــهـــات الـــكالم الـى بـــاالجـــاني

ستبصر :      ا
   [ هل لـي بـكــرم الــتــفــاتــة ? نــظـرة
تـشـير الى شح مـتـكـسـرة أو ناعـمـة 
انــهــا نــظــرة نــادرة يــا " انــتــبــاهك 
بــاالجــاني" تـســلــلت بــبطء من افـول
وعشعشت في تخومك . دينة  هذه ا
ـــا ألنــهــا حلـــظــة ضـــالــة وجــدت ر
لـذاتـهـا . حلــظـة مـخــفـيـة مــسـكـونـة
مـنقوعة أضحت قـصية عن االدراك 
ـــســـوســـة و في كـــنف الـــدهـــشـــة 

بالرعب.
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 ـ الــروايـة ص  158بــدأت الــعــرافـة
بـتحـليل هـضـبات وخـطوط واشـكال
راحة يـدي ... همست بصـوت تعلوه
حظ امك خـــنـــة طــــاغـــيـــة :" صــــدك 
حـــيــاتك هـــلــوســات ورعب عــامــيك 
وقـــلق وشك    ســـيــظــفـــر بك عــدوك
مــرتـ يــومــا. قـد تــنـجــو مــنه مـرة 
لـــكـــنـه ... ســيـــقـــتـــفـي أثـــرك ... يــا
ستـعيش في بالد الـغربة لتـعاسـتك 

وتموت فيها ,...     
ص  57 لــكـنــني أرى ان  ـ الــروايـة 
أبـرع مـا جيء مـرويـاً في هـذا الـباب
هـــــو الـــــتــــــراسل االشـــــاري عـــــبـــــر
ـقطع الـباراسـيـكلـوجـيا مـثـلمـا في ا
ـــاءات اآلتـي الــــذي هــــو حــــوار وا
صــامــتـة بــيم مــريض وطــبـيــبـة :   
ـيـنا ـيل بـرأسه  ـريض     [ ظل ا
وشـمــاال ... راح يـدعك عـيـنـيه ... من
الــواضح أنه لم يــفـلح بــالـكــثـيـر من
كأنه رغم أنه حترك بغرابة  الفرص 

ج ـ الــتــوزع الــعــمــدي لــلـفــواعل   
  الـــفــواعل  او الـــفــاعـــلــون هم من
يــقــومــون بــاألفــعــال ويــتــصــدرون
واجهـات االحداث كونهم صـانعيها
فـواعـل مـؤثـرون ــوذجـان  هـؤالء 
وآخـرون ثـانـويّون . لـكن الـصـنـف

فمثالً : تعرضا للتهشيم والتضييع
قـد تـقسـم الى عدة  ـ الـبـطل مـولـو 
ذوات فــهــو (افــرار) وهــو (حــكــيم)
وهــو وهـــو (أصل) وهــو (مـــولــود)
كـاتب رقـائق الــصـنـاديق والـدفـاتـر

والوصايا .  
والـقـواد هــو االنـضـبــاط   ـ صـارم 
والـبـلـوشي والـشـهــيـد  ـراسل  وا

البديل السيء لتاريخ البلوشية !
احلـــكـــيـــمــة  ـ ســـلــيـــكـــة : اجلـــدة 
الـغــائـبـة عن حـفـيـدهـا احلـكـائـيـة 
ـنتمـية ألصـلها ا ربـية  ا الراعـية 

بال تبجح وال نكوص .  
واالخت ـ مــــيــــا :هي الــــدكــــتــــورة 
طاردة من قبل واالخت ا اجملفوتـة 
الـــذكـــيـــة ـــدلـــلــــة  صـــارم . وهـي ا
ــريـضـة حــامـلـة هــمـوم الـعــائـلـة ا
ـتزوجة ا الـبصـراوية  الهـولنـدية 
الوحيدة موضع ثقة أخيه. بكردي 

كذا حال الشخوص كلهم .
تـعــرضـوا جــمـيــعـا لــوطـأة احلـرب
واالحتـقـار والتـهمـيش واالنتـهاك .
صــارت اعــمــالــهم وافــعـالــهم مــثالً
للتهشيم والفرقة والتباعد القسري
بـسـبب الـسـلـطـة الـسـيـاسـية الـتي
تـــعـــمل عـــلى خـــلـــخـــلـــة االواصـــر
االجــتــمــاعـيــة بــ افــراد اجملــتـمع
مارسة وتقوم  بالعقوبة واالثابة 
طـقوس التـمييز الـعنصري بـطريقة
قـانــونــيـة عــبــر قـرارات (الــقــيـادة)

للفترة  1972ـ  2003.
انـــهـم جـــمـــيـــعـــاً هـــشـــائم الـــفـــعل

نتظم .  احلكومي ا
   د ـ الــتــنـاوب الــظــلي لــلـرواة في
الـــروي يــــكــــون حـــضــــور الـــراوي
وان كــــان كـــــوســـــيط ال حـــــيـــــادي 
وفي رواية كم يتـظاهـر باحلـياديـة 
اكره الـقرن العشريـن تصل وظيفته
الى حـد التـدخل في توجـيه االفعال
وتـقز الشـخوص او تضـخيمهم .
هـو لـكـن مـا يـلـفت الــنـظـر في هـذا 
ـــتـــســـارع فـي الــروي الـــتــنـــاوب ا
ـا هــنـاك رقــيب يـوزع احـيــانـا كــأ
وأن الـتسـابق على تـنفـيذ هـمات  ا
الـــروي جـــزء مـن كـــفـــاءة  الـــراوي
ــتــنــافس مع آخــريـن عـلـى اجنـاز ا
ـهـمـة .وبـالـعـودة الى الـصـفـحات ا
من ص 9 إلى صـفـحـة  41 سـنـجـد
هذه الـظاهرة تأخذ الـتناوب الظلّي
اذ ان في نـــــقـل احـــــداث الـــــســــرد 
الراوي االول ـ الـروائي ـ يجعل ريّا
ثم تـــتـــحــول ومـــيّــا راويـــة ظل لـه 
ثم يختـلطان يّـا  اجلـدة راوية ظالً 
مـعـاً ليـصـرا ثانـيـة ظالً مشـتـركا له
مـــتــســارع ظالً مــخـــتــلطَ  الــروي 

متداخل احلوادث . الزمن 
  [هل انطـفأت شعلـة بيت البلوش?

    البيت الذ بالعتمة حقا .  
 انتهت قصص هرب "مولو" ومعها
ـــــــــــداهـــــــــــمـــــــــــات تــالشـى رعـب ا
واالسـتـفـسـارات واالسـتـدعـاء شـبه
فـعاد الـشهـري من قـبل دائـرة االمن

البيت الى عزلته... 
 ـ صوت :   

   ـ من ?  
 .. -

 ـ ألو ... 
  ـ ...  

سـأغـلق   ـ لــست نـاقـصــة جـنـونــا 
اخلط    

"  ـ " ريـــا " ... " شب بــخـــيال بــاتــ
   ـ من  "مــــيــــا " قــــولـي في هــــذه
ولكن الساعة " سهب بخير بات " 

اذا ظللت صامتة? ...     
   بــدأت الــعــجــوز تــصــنـع صــغـار
ثـم تـشـرع االوهــام . وهم اثـر وهم 
بــتـرويـضـهـا الــواحـد تـلـواآلخـر ...
ا تـعهد مـولو لهـا مرارا بدفـنها طا
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كم أكره القرن العشرين
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بغداد

لكنه سمكة شعرت مبكرا بخطر ما 
شاهد وجهها للحظة من غير شك .
رفـعا فـيـها ثـوان مكـتـظة بـالـطنـ 
الــتــقت االثــنــان رأســيــهـــمــا مــعــا 
برقت فـيهمـا رغبة عينـاهما حلـظة 
ثم تــشـــابــكت مـــنــفــلـــتــة غـــريــبـــة 
فــانـقــبـضت االشــارات واحلـركــات 
عـرقت يـداها نـفس الـطبـيـبة فـجأة 
واحــمـر وجـهـهـا . شــعـرت بـغـصـة
وبــتــســارع فـي ضــربــات قـــلــبــهــا
كأنـها سـمكة هي ورفيف جفـنيـها 
االخــرى اسـتـشــعـرت خـطــرا قـادمـا

منه! .         
ص [ 17ثــالــثــاً : ثـيم    ـ الــروايـة 
تـرتـبط ثـيم الـروايـة بقـيم اسـاسـية
تــخص الــبــنــاء الــدرامي لــلــروايــة
صـانـعـة لـذاتــــــهــا زمـانـاً ومـكـانـاً
تــقــيـــــــم عــنـد حــدوده تــعــبــيــرهـا

الفني.
  ان دراما الـقيم ومكانـها " يتمرأى
مـــــبــــتـــــعــــداً عـن تــــخـــــوم الــــواقع
الــــتـــجــــريـــبي"(5)                     
  "" الــثـــيم في (مـــعــلــقـــة بــلــوشي)
حصـراً تتـمرأى كنـموذجـا تطـبيقي
مـــهم غـــيـــر مـــبــتـــعـــدة عن الـــواقع
الـتجريـبي على العـكس من الفرض
اعاله . لــقــد ارسى الــروائي فــهــمه
لـلـقـيم الـتـي كانـت تـتـحـكم بـسـلـطة
عــــــلى الـــبالد بـــ  1968ـ  2003
تعلقة بالسلوك الرسمي انها تلك ا
وغـيــر الـرسـمي واجملــتـمـعي بـإزاء
تـلك الـسيـاسات االقـليـات الـعرقـية 
الـتي دفــعت بـالـبالد الى حـرب دفع
ثـمنها خـمسة ماليـ من / (القتلى
ـعــاقـ ــفـقــودين وا واجلــرحى وا
غـيبـ في السـجون والالجئـ وا
ــقـــابــر). لــقـــد تــبــدى ذلـك عــبــر وا
تشـخيص ومـتابـعة حلـياة وسـلوك
ــــواطــــنــــ أحــــد افــــراد اولــــئـك ا
ــــغـــضــــوب عــــلــــيــــهم رســــمــــيـــاً ا
واجـتـماعـيـاً كـناجت فـعـلي ورد فعل
لــتــلـك الــســيــاســـات . وقــد أســهب
بالتعبـير عن أزمة البلوش وغيرهم
كن ن عانوا ويالت اخلراب . و
جتزئة هذه الـويالت الى مستويات

منها :   عديدة 
ـسـتـوى الـفـردي  وقـد تـمـثل    أ ـ ا
ـا يخص ـا اجنزته الـروايـة  ذلك 
مولو كونه فـرد قاوم بكل حياته كل
ـأزومة اخلائفة اضطـهاد بفرديته ا
تمـردة . كذلك حال االخت واألب ا
. امــا االم فالوجـود لــهـا في اجـواء
الـروايــة كــونــهــا تــشــيـر الـى وفـاة
ا يـعـني اضـطراب تـربـية مـبـكـرة 
ومـن ثم بـروز انــطـواؤهم االطــفـال 
وانـــزواؤهم كــــحـــالـــة نــــاجتـــة عن
الفـقدان األول الذي يـضمن التوازن

االسري .                          
ـسـتـوى اجلـمـاعي وقـد تـمثل ب ـ ا
بــــعـــنف الـــردع لـــكـل من يـــعـــارض
من ثـم لـكل من ال ســيـاســة الــدولـة 
من ثم يـشتـرك بـالـقتـال ضـد ايران 
كل من ال يـنـتـمـي لـلـحـزب احلـاكم .
ـضـطـهدون وبـتـحـديد أدق اولـئك ا
ـــــعـــــارضــــون ا هـم   (االفـــــراريــــة 
االقـلــيـات غـيـر االيـديــولـوجـيــيـون 
مــحــافـــظــات اجلــنــوب الــعــربـــيــة 
ــــنـــاطق ســـــــــــــــكـــان ا عـــمــــومـــا

احلدود) .
ـستـوى االجتـماعي  يـتمثل    ج ـ ا
بالطبقات االجـتماعية الفقيرة التي
نـالـهـا حـيف اجلـوع وخـدمـة الـعـلم
واالمـــراض وانــــتـــهــــاك االعـــراض
وابــاحـة الـفــسق بـنــسـائـهم . وهي
ـئـة طـبـقـات تـمـثل اكـثـر من  90 بـا
لم يـسلم احد منهم من من السكان 
احدى السوءات اال بالصدفة . وهو
ـوجب احلـتـمي ألن يـكـره الـكـاتب ا
الـقرن العشـرين انحيازاً وانـتصافاً
ـظـلــومـ في هــذا الـقـرن جلــانب ا

جميعاً . 
سـتوى الثقـافي يتمثل هذا     د ـ ا
ـعـروف ان بــفـقـدان الــهـويـة فــمن ا
الـعراق حـتى هـذه الـلـحـظـة يـعاني
مـن احـتـرازات تشـكـيـل هـويـة االمة
الــعــراقـيــة . ولــكن الـروايــة تــطـرح
ـوضـوع عـلى أسـاس الـشـخـصـية ا
التي تـتماهى عـملـيا مع االنـتقاالت
احلـيـاتـيــة لـبـطل الــروايـة مـولـو ..
ـكـان و   إنه بـلـوشي غــيـر عـربي 
مـهـمش عــمـداً (الـبـصـرة أو الـفـاو)
كما أن اسمه (مولو) وليس مولود
بــعــدهـا صــار بال أيــة هــويـة (بال)
ولم يـسـتـعـدهـا في الـعـراق مـطـلـقـاً

حــتى فـي الــقــبـر فــقــد دفن بــاســمه
االنضباط (صارم).   

  هـذه الـظـروف لم تـؤلف ثـقـافـة مـا
ـــا دفـــعـــته واهـــله الى لـــلـــبـــطل ا
ـوت الـتــضــحـيــة حــد الـضــيــاع وا
لــلــهـويــة الــوطــنــيـة.                 

    هـ ـ مستوى الفقدان
 شـمـل فقـدان االم ثم االب ثـم اجلدة
ــــكــــانـــة ثم احلــــبــــيــــبــــة رواء ثم ا

االجتماعية ثم االسم ثم الوطن .
  رابعا : تقانات

ـكنني تـقسـيمـها الى مـنظـومت  
هـمـا الـتـقـانات الـكـبـرى والـتـقـانات

الصغرى .     
  أ ـ التقانات الكبرى   

    انـها تـقانـات من تنـميط أساسي
يـــضــــبـط ويـــرتـب ويــــنـــغـم كالً من
أقـصد اجلـمل والـفقـرات والـدالالت 
بـهـا االيـقـاعـية .. لـقـد دأب الـروائي
عـلـى تـأكــيــد فــعل هــذا االجتـاه في
س خمسة حـتى لكأنني أ اشتغاله 
ـاط مـنـهــا  مـقــــــصــودة لـذاتـهـا ا

هي : 
 1ـ الالزمات : تخص التكرار

تنوع الدالالت .   ا
  لـعل اكـثــر االيـقـاعـات شـيـوعـاً في

الرواية هي الزمة /  
كم   (يـــطـــاردك عـــدو لك ... يـــااااه 
ســيالحــقك يــكــرهـك ... لن يــتــركـك 

وسيـ ..").   أينما حللت 
ـتوالـيات تـتشبـه بالـغنـائية :   2ـ ا

مثالها :   
  (ال شـيء يـــــســـــاوي شيء ال شيء
يـــــحــــصل اصـالًومع ذلـك  كل شيء

ص98 يحصل . ـ الرواية 
3  ـ خالئطيات : جتمع اكثر من

نـوع ايــقـاعي مــثــالـهــا :  [يـجب ان
سـر انـقـاذي  ... اتـقن هـذا الـفـصل 
ـوت . الــتــبـصــر عـبــادة يـا من فم ا
"مـــولــود"  ولـــكن كـــيف حـــصل ذلك

حقا?  
   ـ ببساطة ألنه أصبح عندكَ ...

ـبتورة كسهم   اخترقـتني اجلملة ا
... واصبت بالدوار .  

ـ أصـــبح عـــنـــدك  اآلن نـــغـــمـــات . ـ
ص 104.                  الرواية 
قطع اعاله جمع نغمية القول   ا

مـع ايـــقـــاع الــــتـــكـــرار لـــلــــجـــمـــلـــة
فــضال عن ــفـــردة  االعــتــراضـــيــة ا

ايقاعية التنقيط .
  4ـ ايـــقـــاعـــات تـــفـــكـــريـــة : انـــهــا
ايــقــاعـــيــات الــتــصـــريح بــاألفــكــار
ـتـكـررة ألغـراض داللـيـة الـعـمـيـقـة ا
مـخــتـلـفــة عن اسـتـخــدامـهـا االول .
نورد مـقطع يـتكرر الـتفـكر به كـثيرا

دون تطابق لفظي : 
 ـ مـــحــــظـــوظ من ولــــد وفي قــــلـــبه
صـوت شـجـنــهـا  نـغــمـات الـهــارب 
ــتــحــرر من ضــنك الـذات اخلـيــال ا

فيها نغمة تطرد الشر . 
أخوذ باحلن  يا لعـذوبة لهاثهـا ا

... ستـزيل نوبـات قـلقك وغـربتك ...
انت بــحــاجـة الـى هـرب روحـي حـر
الـى " ريــــبـــو الى قــــلب االشــــيــــاء 

ص  105 سالمو" .  ـ الرواية 
 5 ـ تنغيمات إيقاعية تخمينية :

مــثـــالــهــا تــتـــخــصـص بــاالفـــادات 
الـنـهايـة الـتي تـكررت خـمس عـشرة

ونصها ("هذا هو مرة 
موجز افـادتي الليلة" .
ص195    ـ الـــروايـــة 
اذ أن اخملــــــــــــــــمــن مـن
االفـادة لـيس مـوجـزهـا
ـــا االحـــداث ـــادي ا ا
الــــتي حـــفّـــزت الـــقـــول
واالحــــداث نــــحــــوهــــا 
والــشــؤون الــعــرضــيــة
والغرضية التي ستنتج
عــــــــنــــــــهـــــــا.         ب ـ
القانات الصغرى  تمس
بـفعـلهـا كالً من (الـنجوم
الــــهــــوامش والــــنــــقـــاط

والعناوين) .
   1ـ الــــنـــجــــوم مــــثـــلت
تشكيالً معلوماتياً مكمالً
غـرابة احتـفى بـحالـت  
ــعــلـومــة واكـمــالــيـتــهـا ا
لــلــسـرد.  2ـ الــنـقــاط هي
تــشــكــيالت مــعــوضــة عن
محـذوفات استـثمرت هذه
الــتــقــطــيــعــات بــطــريــقــة
مـبتـكـرة إذ هي مفـضـوحة
ـعـنى طريف عـنى لـكن ا ا
ويــــــوقـع اثــــــره اخلــــــاص

بــنــفــســيــة الــقــار .. وهي تــشــيع
ــنـضـبط بــجـسـد بـدرجــة الـهـوس ا

فصول رواية جميعاً.  
 3ـ العناوين : لقد بدأت هذه

التـقانـة اسـتثـنائـيـتهـا من العـنوان
ثم تـوالت عـبر ـولد عـلى الـغالف  ا
الــعــنــوانــات اخلــاصــة بـ / مــوجـز
الصـندوق االسود اتفـاقية هـاوليـر 
االول ........ حـتى نــهـايـة الــعـنـوان

(وصية مولو) و (فصل حواش) . 
  وقــد خُــطت بــخط غــامـق تــأكــيـداً
خلــــصــــوصـــيــــتــــهـــا وخــــصــــوبـــة

استثمارها في الروي .      
       ان الـنــظــرة الـســطــحـيــة لــهـا
ســتـعــنى بـكــونـهــا مـسـتــدالت عـلى
ـتتبع لـها بدقة مـوضوعات .. لكن ا
سيـكتشف انها فـعالً مستدالت على
موضـوعات مـزدوجـة . االصل فيـها
والــفــائـض عــنــهـا ــ احلــكــائي  ا
ـارسـات نــصـوص مــتـنــاصـة مـع 
اجـتمـاعـيـة وتـقنـيـة اخـرى فـمثال لـ
(لـــصــــنـــدوق االســــود) حـــكــــايـــات
ــثــيــولــوجــيـا وحــكــايــات تــخص ا
وغــيــرهـا .. كــمــا أنه مــوطن اسـرار
الــطـائـرات فـيـمـا لـو حـدث لـهـا قـدر

كارثي .. 
   هــــذا مــــــــــــــــــــثــــال لـــــطــــرافــــة

العناوين .       
    لـلــعــنــاوين وظــيــفــة االســتـدالل
ـــــعــــنى وتـــــوســــيع ا وااليــــجــــاز 

وتنويع لذات القراءة. 
فردة .     5ـ تقنية اجلمل ا

ــقــوالت 6 ـ تــقــنــيــة الــتــطــعــيم بــا
الفلسفية .   

 خــامـــســاً : انـــشــطـــارات  تــدرجت
االنـشطـارات عبـر الـسلـوك النـفسي
واحلـركي لـلـبـطل من كـونـهـا تـقـانة
الى ان تــصـيـر مــضـمــونـاً خـيــطـيـاً
يـجــمع قــوى الــضــيــاع في بــوتــقـة
واحـدة تلك هي الـهذيـان احلضاري

  .
   حتــــــوالت مــــــولــــــو أقـــــامـت ذلك
التـشكـيل عنـدما وضع لـنفـسه قوى
اســتــبــصــاريــة فــخـلـق له كــائــنـات
وثانـيها اجلد اولها الـقزم  مـوازية 
(بـــاالجــاني) ,وثـــالــثـــهــا االشـــبــاح
ورابــعــهـــا الــقــدرات اخلـــارقــة في
وتى والتخـاطب معهم كما أحيـاء ا

لو كانوا جالس معه.  
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