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تأسست الرواية يف العراق يف وقت متأخر نسبيا عن باقي الفنون االدبية خاصةة العةعر 

، هنةا  مةن  خالةد يف رواية جةل  1928وكانت البداية االوىل مع حممود امحد السيد عام 

 يف الكتابة الروائية يف كتابة ة النقاد من يعري اىل جتربة سليامن فييض باعتبارها صاحبة الرياد

  .املسمى ) الرواية االيقاظية(
ها من حيث الرؤية العامة واملوضوعات عن الرواية العربية  ولعلها مل تنفصل يف بواكري

 ؛بةث رو  النهةةة يف املمتمةع ادواهتاوهي حتاو  عرب وسائل التنوير  كإحدىالتي بدأت 

يام يتعلة  بةاملراة والملة  انذا  السةيام فةولذا ناقعت الكثري من االفكار التي كانت سائدة 

االجتامعةي معةاكل االقعةاا والعبقةةة وسةيعرة رجةل الةدين وااهةةل ودريهةا فةيام بةةدأت 

 1966مان عةام ملحات حملية للممتمع العراقي تمهر مع النخلة وااريان لغائب طعمة فر

وتبلورت اكثر يف االعام  التي تلتها ملمموعةة مةن الكتةاث مثةل التكةرر والركةاد وعائةد 

 امحد خصبا  ودريه  .
تنتم  احلكايات يف الرواية عرب وسةائل صةوت تظوظةي فيهةا العنةا  وكام هو معروف 

 الرسةدية مثةةل العخصةية والفةةةام والةةامن الروائةي لتمهةةر بعةكل معةةوق ومةة  ر ؛والن

وهو هنا الواقع العراقي الةذي  يةة   –الواقع الذي تستمد من  الروايات مادهتا االساسية 

فقد انحازت طرائ  الرسد الةر وائةي  كل املفارقات والعمائب ضمن ايقاع  اليومي املعتاد

للواقع وجتاوبت مع هذه اخلصوصية ) خصوصية الكتابة عن عةامل يةةب بةالعني بصةورة 

 مجموعةة مةن الربعة  عامةا ( اتةةذ هةذا االنحيةاز  والتمةاوث عةربمستمرة ملا يايد عن ا

: هتع  الامن الروائي الذي يقوم عىل ترتيب كرنواي ، اعتامد اصوات التقنيات الفنية مثل

رسدية متعةددة ولكةل منهةا وجهةة النمةر والتباةري اخلةاف ،توظيةي العتبةات ،العةودة اىل 

ي بالعمةائبي ، حةةور الفنتازيةا ودريهةا مةن رد االستعادي ، تداخل الواقعةالتاريخ والس
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الوسةةائل التةةي يسةةتخدمها الروائةةي ملةةنذ نصةة  املعةةا ة واخلةةروي عةةن االنسةةاق الرتيبةةة 

 والقديمة يف الكتابة. 

يف هذا الكتاث الذي يصةدر ضةمن سلسةلة سةكوالر االكاديميةة دراسةات وابحةا  و

اتذة واالكةاديمي  املختصة  يف خاصة بالرواية العراقية شار  يف كتابتها مجموعة من االس

مجا  الرواية معم  هذه الدراسات ركات عىل جانب تقني يف الرواية وحتد ت عن  بوصف  

عرفةة جانت من اسلوث الرواية ومتياها عن سةواها يف ادارة انتةاي امل إلضامةمدخل نقديا 

الدراسةات عرب اللغة واخليا  ، خةع ترتيب الدراسات فيهةا ملةربرات فنيةة وادلةب هةذه 

اجتهت نحو مناهب  قافية لقرامة النصةوف ا  دةد الباحةث نفسة  يف حاجةة لةربة احلبكةة 

 .رية واملمتمعية العامةالروائية بالسياقات الفك

رة ةلألستا  الدكتور صبا  عبد الرضةا اسةيود مةن مركةا دراسةات البصة ولالبحث األ

 فن حممود عبدالوهاث القصيصتعايش املدينة واحلرث يف ) :واخلليب العرد وهو  بعنوان

  .(رواية ردوة السحاث أنمو جا  

ركا الباحث في  عىل علقة املدينة باحلرث يف البرصة التي  اقت مةرارة احلةرث بعةكل 

كانت حدودية يف حرث طويلة ملدة سنوات  امن مةع  مةاعي عن كل مدن العراق ، الهنا

ايران حاو  البحث متابعة الرسد عرب قصة ورواية ملحمةود عبةد الوهةاث باعتبارهةا الفةن 

االكثر قربا من منما حممود عبد الوهاث االبةداعي عةرب قصةة العةبا  والسةاحة والقعةار 

متثةل مدينتة   رسد حممةود الصاعد اىل بغداد ويوكد الباحث عةىل فرضةتي  يف ان االمكنةة يف

) ردوة السحاث ( وقةد ا بةت الباحةث  لة  عةرب  ة و ات املسالة تنعب  عىل روايت رصالب

 مجموعة من القرائن 

روايةة  :)مةن جامعةة القةاهرة وهةو بعنةوان فة ادفهو للةدكتورة امةا   البحث الثايناما 

الةدكتورة امةا  عةىل فقد ركةات  ؛(رؤية أصوات متواشمة لتاريخ العراق احلديث النبيذة

مسألة تداخل التارخيي بالرسدي اعتامدا عةىل رؤيةة متعةددة لعخصةيات متعةددة وبعريقةة 

نقدية معمقة اعادت انتاي نص متفرد يف وصي العلقة ب  التاريخ والرواية وهةي علقةة 

جدلية ومتينةة بةدات اساسةاهتا منةذ الرسةد العةرد القةدي  املعتمةد عةىل االخبةار وامتةدت 

رت يف الرواية احلديثة  وقد اشارت الباحثة اىل خصوصية اللغة الروائية القائمة عةىل وتعو
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ال يةرد يف الةنص  دراما املعهد مفصلة يف قدرة اللغة عن التعبري عةن العخصةيات فتقةو  :

بصورة مكثفة مفردات اللهمة العراقية وال أساليبها وإن نثرت الروائية بعةها عرضا ويف 

و ل  للثقافة الرفيعة التي متتةع اةا شةخوف  "سرية هرمجرجية"وهلا مواقع صغرية مثل ق

هذا العمل وانفتا  بياته ، وتفةيل الكاتبة للفصحى عدا بعض املفردات القليلة وكلامت 

 .األدا 

يريد أن يتابعهةا يف أنمةو ي روائةي حةديث، هةي التي  املرويات  يدرس البحث الثالث

تتعكل من عدد من األفعا ، أو الصفات. وهي تظةةمن متتاليات حكائية، أو وصفية، أي 

ةةروى، أو تظسةة رد، بحسةةب نوعهةةا عةةرب سةةارد واحةةد، يف الغالةةب، ةيف مرويةةات أخةةرى، وتظ

وختتلةةي يف العةةكل، ويف املسةةاحة الرسةةدية، ودمعهةةا طةةابع االخةةتلف الةةذي ينتهةةي إىل 

ة حةةةورا التعةةكي . وتبةةدو فكةةرة املرويةةات بةةاملعنى الةةذي يقثحةة  هةةذا البحةةث حةةار

واضحا يف رواية )أمجل حكاية يف العةامل( لةة)ميسلون هةادي(، فالروايةة تبنةى عةىل واقعةة، 

  ومجموعة من احلكايات التي تتصل بعخصيات تقثحها الواقعة. 

رواية سيدات زحل وهي للروائية العراقيةة لعفيةة الةدليمي هةذه  البحث الرابعيتناو  

وتعبةريا عنة  وهةي  2003قية التصاقا بةالواقع بعةد الرواية واحدة من اشد الروايات العرا

تتالي من عدة طبقات رسدية وظفت مجيعها يف صوت مجيل ، خيتار البحث يف هذه الكتاث 

الثكيا عىل توظيي الثا  الصويف ومتثلتة  يف هةذه الروايةة عةرب دراسةة املةربرات الفنيةة 

  .والداللية لتوظيف 

طلة  ادراسة النص الرسدي وهةي العتبةات او كةام  خيتار تقنية مهمة يف البحث اخلامس

البحث عليها تسمية املتعاليات النصة وبعبيعةة احلةا  فهةو مصةعلذ نقةدي يعنةى بةام كةان 

يعترب سابقا هامعيا يف الرواية ودري  ي با  مثل  دلف الروايةة واالقتباسةات واملقةوالت 

بعةدا اعمة  ودرسةت الباحثةة التي تبدا اا الرواية فهةي اضةامات توجة  القةرامة ومتنحهةا 

 نةا  اخلفاجي هذه املتعاليات يف  ل  روايات للروائي العراقي سنان انعوان . 

ة الذاتيةة نصوف املكان للمتابعة والدراسةة عةرب علقتة  بالسةري البحث السادسخيتار 

حةورا  واسعا  يف الدراسةات النقديةة ،  قد شهدت السرية الذاتية"وقد اشارت الباحثة ان 

وصفها نوعا  مستقل  ل  مقومات  وأسس  البنائيةة اخلاصةة ، عةىل الةرد  مةن كثةرة تنويعاتة  ب
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وتفريعات  ،  ل  بحك  انفتاح  عىل أساليب الكتابة اإلبداعية املتنوعة نتيمة الةتلقذ بة  

 نوا السرية ودريه من األنواا األدبية ، كالرواية ، والقصة القصرية ، واملقالة

فهي بعنوان املكان يف رسد عالية ممةدو   ويركةا الباحةث فية  عةىل  يخرةالدراسة االاما 

أحةةد يعةد ملكةةان امتابعةة املكةةان يف روايةات الكاتبةةة العراقيةة عاليةةة ممةدو  فيوكةةد عةىل ان 

مكونات البنية الرسدية وال بد من  لفه  اإلطار العام لألحةدا ، ففية  تةت ع معمة  معةاهد 

نَّ العمل الرسدي ح  يفتقةد املكانيةة يفتقةد خصوصةيت ، العمل الرسدي. بعبارة أخرى، أ

الرتباط املكان بالسارد ارتباطا  و يقا ، لذا را  يعبعة  بعابعة ا اخلةاف، فهةو اإلطةار الةذي 

حيوي أدلب تفاصيل حكايات ، لذا يمكن أن يظلحظ وصي للعديد من األمكنة يف األعام  

خدمها الروائيون يف بنام يقية واقعية يستالروائية، وحيد  أن تكون بعض تل  األمكنة حق

 .أعامهل 
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  أ.د. صباح عبدالرضا إسيود

 عريبجامعة البرصة/مركز دراسات البرصة واخلليج ال

 
 عبادالواا  إ  أهاغ باباة مان ا  ارأشار بعض النقاد والدارسني لفن القاا  مواود      

  – هرى فيام  –وام يقصدون  ،(1)وليس بابة من النصو   ،الذي يسكنغ الشغف والبهاء

بوصافغ مان القصاصاني  ،احلادي  العراقا  القصصا الفان يف وأ ار  الفنياة القا  مكاهة

تسعفغ  قافة عويقة ورصينة ؛ اساموداا مان ملالعاتاغ  ،املبدعني يف العراق والوطن العريب

كام هجد ذلك يف ترمجاتغ  اام أعا ا القصاة  ،وترمجاتغ لآلدا  والفنون القصصية العاملية

 ،(2)كالدويل وموباسان وتشيخوف وبرياممثل ترمجمغ لبعض قصص مهنغواي و ،العاملية

  ن.اعية وتباعد هرشاا يف بعض ا حياعىل الربم من قلة هصوصغ اإلبد

ولعل السوة ا برز يف كمابات موود عبد الواا  القصصية أهناا تسامود وجودااا مان     

واو ما  يموثل هبوسغ يف كمابة القصة القصرية وأسلوبغ الباار   ،قوالب تكاد أن تكون قارة

؛ ن بري أن يعن  ذلك أهغ عفَّ عنهاام ،قة يف كمابة الروايةمع ماوالت مم ح ،واملمفرد فيها

عندما أشار إ  مااوالت القاا  يف كماباة الرواياة وأن عباد  ،كام يؤكد ذلك أحد الباحثني

 .بحساب تعباري  (3) "أيقن بعد ماوالت يف اذا النو  أهغ مل يفلح فيغ فرتكاغ  "الواا  قد 

وكان قاد تارر رواياة  2000 هنا هجد لغ رواية منشورة ا  رواية ) ربوة السحا  ( عاا 
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وانا حيق لناا أن هجااد   .أخرى بري منشورة بعد وفاتغ وا  رواية ) سرية بحجم الكف (

 ن القاا  مل يكان بزيار النماال بادليل أهاغ مل يصادر باري  ووعاة  ،يف تعزيز رأينا السابق

وقاد  1997ا   ووعاة ) راححاة الشاماء ( الما  هرشااا يف عااا  قصصية واحدة فحسب،

واا  مادة زمنياة  .1997إ  عااا  1951كمبت يف أوقات ممباعدة زمنيا اممدت مناذ عااا 

جعلمنا هؤكد رأيناا الساابق أهاغ مل يكان بعيادا  عان الفان الرواحا  بسابب هفساغ  ،طويلة جدا  

وإهاام يعاود إ  احلاافز الاذي  ،واياةبالر ف حاغ بعادا وال -  الابعض وصافغ كاام –القصري 

إذ يبدو أن ذلك احلافز قد ايون عاىل  ،يسمفز  للكمابة ؛ املموثل بالكمابة القصصية القصرية

وقد ردَّ الادكمور  ، ووعة كبرية من القصاصني العراقيني وليس موود عبدالواا  وحد 

ان القاا  العراقا  مسن جاسم املوسوي السبب يف ذلك إ  ا فكار الم  ايونت عىل ذ

، عىل الربم من (4) "ذلك النوط الذي يثري دافع القصة القصرية ال الرواية   "بوصفها من 

  .إشارة املوسوي إ  بعض الرواحيني الذين هجحوا يف كمابة الفن الرواح 

 ،فض  عام يعود لظروف موود عبدالواا  وحياتاغ اخلاصاة الما  عااهه فيهاا الكثاري      

غ ماان وفيفماغ لظااروف سياسااية وتركااغ الدراساات العليااا يف مرصاا و بريلاهيااا ومنهاا فصاال

بعيادا  عان  ،بحي  اسمقرت حياتغ عىل العاي  وحيادا  مان دون عاحلاة ، سبا  خاصة بغ

عىل الربم من أهغ قد جتااوز الثاهياة والثامهاني سانة حاني وافماغ املنياة يف عااا  ،بيت الزوجية

هاايك عن أهغ قد أشاار إ   .ة القصرية وليس اللويلةواو ما يفسح املجا  للكماب ،2011

ضيا  هاص روايماغ املشارتكة ماع صاديقغ وجاار  القاا  مهادي عيساه الصقاااااااار الما  

. مماا يعنا  أهاغ مل (5)هرشااا بسلسلة حلقات يف  لة البرصاة بخوساينيات القارن العرشاين 

هفساغ وفناغ يف القاص بطهامطاغ  يكن بحا  من ا حوا  بعيدا  عن عامل الرواية بقدر ما وجاد

واا  الما  أطلاق ااو عليهاا  ،بل أهنا يوكن أن هازعم أن روايماغ الوحيادة املنشاورة .كافااة
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عبارة عن  ووعة من القصص القصرية الم  حاو  القا  أن يلم شماهتا يف قالاب  ،رواية

الرواية ؛ ولكنها فلت متد خيوطها لمنسج عاملا  قريبا  من عاامل القصاة القصارية و يال إلياغ 

إذ إهنا ال ختملف بحا  مان ا حاوا  عان هواط القصاص  ،باسمورار بعيدا  عن عامل الرواية

 دراساة باني جيوع الذي البح  اذا يف همناوهلا أن لنا ُيبيح ما واذا  –كام سنرى  –القصرية 

 القصة تقنيات يسمعول أص  القا  داا ما ؛ القصرية قصصغ بعض وبني(  الرواية)  اذ 

وعاىل العواوا  .أحاد عليغ خيملف يكاد ال بيِّنا   توحيدا   والرواية القصة بني ويوحد القصرية

فطن القا  موود عبدالواا  يركز عىل فنون القصة باجتاااهتا املمنوعاة ؛ ولايس عاىل فان 

ومن انا فطهنا سوف هعااين تشاكل  يوما  املديناة واحلار  وتعايشاهام معاا يف  .واحد بعينغ

اجتااات فنغ القصص من خ   تركيزها عىل الرواية الوحيادة الما  أصادراا وا )رباوة 

مع إشارات داحوة إ  بعض قصصاغ القصارية املنشاورة يف  ووعماغ القصصاية السحا (،

تركياز  عاىل  يواة املديناة  ،ا و  )راححة الشماء(، ولعل أو  ما يوكان الوقاوف علياغ اناا

عىل أساس أهغ قد أوقف كثريا   من قصصغ عىل الوصاف ملكاان مادد  ،وتشكلها يف قصصغ

 .بذاتغ

 
ل املدينة يف قصص  .1   : حممود عبد الوهابَتشكُّ

ماولة تلوس داخل النص واسمنلاق مساراتغ املمشابكة يف فن مواود عبادالواا   إن     

القصص ؛ قد تطخذ بطيدينا إ  اسمعادة املكان كام عاشغ القاا  أو كاام ختيلاغ ااو يف  وال 

مااا داماات عوااوا قصصااغ تعكااس وعيااا  حااادا   ،قصصااغ ولاايس يف قصااة معينااة بحااد ذاهتااا

إذ يباادو جليااا أن انااار حاضاانة مفموحااة  تمكاارر يف  د مكااوا  ،ضااا  االجمامعيااةبا و

الما  حااو   ،بطسلو  فنا  وااادو وشاديد احلساساية مان خا   هبشاغ يف عاوامل مدينماغ
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اسمعادة ماضيها وألق حارضاا أو اسمرشاف مسامقبلها يف لوحاات فنياة كمابياة قاد تلاو  

وااذا ال خيملاف عاام أقار  ياوري  .ورؤيمغ الفنيةوقد تقرص بحسب مقمضيات فنغ وإبداعغ 

إن املكاان حقيقاة  "لومتان عندما وضح الع قاة املمبادلاة باني اإلهساان وباني املكاان بقولاغ 

.. .ف  يوجاد مكاان فاارو أو سالب  ،معاشة ويؤ ر يف البرش بنفس القدر الذي يؤ رون فيغ

إليغ واللريقاة الما  يادرر هباا  فيفرض كل مكان سلوكا   خاصا   عىل الناس الذين يلجطون

وااو  –أياة قصاة  –. مما يعن  أن املكان يف القصاة (6) "املكان تضف  عليغ دالالت خاصة 

املكان الذي صنعمغ اللغة خيملف عن املكان اللبيع  أو احلقيق  مهام عول القاا  وجهاد 

 ،ية ال بباار عليهااعىل الربم من أن لغ مرجعية حقيق ،عىل جعلغ حقيقيا   وقريبا   من الواقع

فيجعلناا  ،إذا أحسن اسامخدامغ ،والقا  بجهد  وتقنيات فنغ يسمليع أن يقربغ من الواقع

من دون أن هحس أهاغ إهاام  ،أو او الواقع املعاش بعينغ ،همصور أهغ يمحدث عن مكان بذاتغ

  .يفعل ذلك لغاية هفسية أو معنوية

قااا  موااود عباادالواا  أهااغ مهوااوا كااام يباادو جليااا  وماان خاا   ممابعااة كمابااات ال     

وأن انار اهحيازا   مان الكاتاب  ،باللقلات الرسيعة واليومية يف حياتغ او وحياة من حولغ

لليوميااات عااىل حسااا  ا حااداث الضااخوة والكباارية الماا  شااغلت بااري  ماان الكمااا  

ت . واذ  اليوميات أو ما يوصل إليها تنهض عىل مشاادات عينياة أو ماا يوا(7)العراقيني 

املاذكرات واليومياات واالعرتافاات  هناا  "لكنغ أشاار مارة إ  أهاغ ال يكماب  ،إليها بصلة

واااو مااا أسااام  أحااد  .، بحسااب تعبااري (8)"تمللااب تو يقااا  وتسااجي   مساابقا  مل أقاام هبااام 

الدارسني )روايات املذكرات ( أو الروايات الذاتية الم  تعنه بلرح القيم الوصافية بعيادا 

. وماع ذلاك هقاو  إن اناار قادرة فاحقاة مان الكاتاب عاىل (9)قع واملجمواع عن حركة الوا

بحيا  أضاحت ا حاداث  ،تلويع اليوم  واملعاش و ويلغ إ  واقع فن  أو مكمنز باالفن
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ال ساايام أهااغ يعموااد  ،مشااحوهة وتثااري الداشااة والمطوياال  –يف الغالااب  –اليوميااة العااابرة 

. وتلك سوة مهواة يشارتر (10)كماباتغ القصصية المكثيف اللغوي واملعنه املركز يف  ول 

فيها القا  مع بري  من كما  القصة الذين جيعلون من ا حداث الصغرية والعابرة مثرية 

أن يقص علينا أحادا ا عظيواة بال أن جيعال  "إذ إن مهوة الرواح  ال تقمرص عىل  ،ل اماما

 )11) "ا حداث الصغرية مثرية ل اماما 

الرتكيز عىل وصف البيئة وا جواء املحلية والشعبية سوة عامة اهحااز إليهاا  يبدو أن        

وال سايام الرعيال ا و  مان كماا  القصاة  ،ا دباء العراقيون من جيل القا  وأصادقاحغ

وماولاة مانهم لاربط ا د   ،سعيا   مانهم يف المقار  مماا ساو  الواقعياة ،العراقية احلديثة

 .ومن  م َّ فقد اهحرف الكما  ال حقون هحو  اال جديدة مل تدر بخلد ا ولني ،بالواقع

إذ ينقل ا سماذ الادكمور شاجا  العاا  يف دراسامغ عان القاا  مواد خضاري ؛ وااو مان 

ااماممغ بام سو  الواقعية الشاعبية الما   ،أصدقاء موود عبدالواا  ومن اجليل ال حق لغ

 "،يوم  والعارض إ  الثابت واجلاواري يف الانفس البرشايةهتدف إ  العبور من خ   ال

. بياد أن (12) "جيوع بني ما او واقع  شعب  وما او سحري براحبا   ،يف منهج فن  جديد

عاان كثااري ماان أقراهااغ  ،وبحاادود تكاااد أن تكااون شاسااعة ،موااود عباادالواا  قااد ابمعااد

و  إماطة اللثااا عان واقعاغ وحا ،وال حقني من ا دباء العراقيني عن السحري والغراحب 

ومع ذلك كلغ يوكننا القو  إن عبد الواا  يشرتر مع بري  من كماا  القصاة  .بعني الفن

العراقية احلديثة ؛ وال سيام يف بداياتغ يف اخلوسينيات مان القارن العرشاين باالفكر املسالح 

أو تمللب  املشك ت الم  تثري "وبيا  الفكرة الفلسفية والعوق الفكري و اشه مثلهم 

، اسامنادا (13) ". ووجد خ صغ يف الرواياة السياساية أو احلقباة .واذا العوق ،اذ  النظرة

إ  ما قارر  ا ساماذ طاراد الكبينا عنادما تمباع الرواياة العراقياة مناذ هشاطهتا إ  عهودااا 
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واو يفيض إ  حد كبري إ  ما سجلمغ الدكمورة خالدة سعيد عن بادايات الرواياة  .ا خرية

، الم  تمويز با ماهاة الدقيقاة (14) "بالرواية المسجيلية أو الواقعية املرآة  "العربية  وأسومغ 

بحي  أهناا أساوت الكماا  الماابعني لاغ بااملؤرخني  ،يف هقل الواقع االجمامع  والمطريخ لغ

   (15)لألطر االجمامعية 

الاذي اخماار  بلاو   كام يرتاءى للدارس أن القا  قد قرصا فناغ الرسادي عاىل حياز       

كاام فعال باري  مان القصاصاني  ،إرادتغ وفل وفيا  باياة الوفااء هلاذا احلياز وااذ  احلاضانة

عىل  -إذ إهنا لو فمشنا يف قصة )الشبار والساحة(  .العراقيني والبرصيني منهم بصفة خاصة

ة عن احليز الذي دارت فيغ أحداث القصة فسوف هجد أهنا تنلوي عىل  و -سبيل الموثيل 

بحي  ال تمعدى تلك احلدود املكان الذي يقف فياغ اللفال  ،بعد مكا  مقنن بحدود  ابمة

واذا احليز حييل إ   .املعاق ؛ الذي كان يرمق ساحة املدرسة القريبة من مكان سكنا  بنظر 

عىل الربم من أهاغ مل يرشا إ  مديناة  .مدينة بعينها حارضة يف خلد القا  وإليها حييل داحام

بيااااااد أن تلااك  ،وفاال وفيااا  للشخصااية أكثاار ماان وفاحااغ للوكااان ،إشااارة ةحيااة معينااة

 ،الشخصية  يااااااااال داحام  إلاااااااااااه أجواء املدينة بام يساوه)) الشخصايات املؤمكناة ((

وااو  ،وا  تلك الشخصيات الم  جتعل من ا  ار ا ديب  ارد أ ار لواقاع عاشاغ الكاتاب

وذلك عني ما يوكن أن هجاد   .ليحيل إليغ وإ  فضاحغ بصفة مسمورةحياو  اسمعادتغ داحام 

يف قصة ) هافذة عىل الساحة ( للقا  مود خضري الم  تشرتر مع قصة عبدالواا  لايس 

يف العنااوان فحسااب ؛ وإهااام حمااه يف اإلط لااة عااىل مشااااد احلياااة يف ساابعينيات القاارن 

ني ؛ واو ما جعل خضري يشاري إ  أن لاغ الم  هجداا ترتدد هفسها يف كلما القصم ،العرشين

 )16 )سهام  يف إرث عبدالواا  القصص 
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فضا  عان أوصاافغ الما  تنهاال مان معاني إطاار معااني يكااد أن يكاون مرساوما  بدقااة       

يلل الشبار عىل ساحة مدرسة  "تزخر بغ جتربمغ كلها مثل قولغ يف القصة هفسها :  ،ممنااية

 ،وعاىل قاعدتاغ ،بااات اللاون ذو مساامات ممعفناة ،مان اخلاارل ،خشابة ،ابمداحية خممللاة

، ويكاد أن يبقاه عاىل ااذا السوااااات يف تصاوير  (17) "ذروق العصافري  ،سم 30بعرض 

 ن دورات عينياغ  ،لألمكنة الم  حياو  تصويراا عىل لسان الاراوي العلايم أو كال العلام

ار ،تمواصل وكطهنا كامريا ممحركة مثال رساوغ  مكناة قصامغ هفساها ؛  لرتسم لوحاات ُأخر

كالبا  هصف املفموح والفضاء الرصايص اللون البارد والرساير املازدول واجلادار املقابال 

للرسير املفروش بالسجادة امللرزة بونظر الصيد ا خاذ ودوال  امل باس الاذي يانعكس 

  .يسةمن مرآتغ فهر الصب  ابن الماسعة من العور واو بلل القصة أو شخصيمها الرح

بوعنه أن الوصف او الذي أوصل القا  إ  شخصيمغ ا ساس وعليغ يبناه العوال      

واكذا فل مواود عبادالواا  وفياا   لوصاف املكاان يف بقياة املقااطع السامة الما   ،الفن 

وحماه املقلاع  ،إذ إهناا يف املقلاع الثاا  هقاف عاىل وصاف السااحة ،تشكلت منها القصاة

درتُ  يف السااحة  "عن بقية املقاطع لكوهغ قد بدأ بصوت الراوي  الثال  الذي يبدو خمملفا  

خلااوا امللعااب وأعواادة الكاارة  .باادأت ا رض تمجوااع  اات قاادم  ،دورتااني  يعمااني

ق اللاا   يوااآلن عيناا  وأهفاا  اااواء الساااحة وزعياا .وجاادران الصاافوف تقاارت  مناا 

يف حني  .مكاهمغ املمفردة فهو أيضا ال خيملف عن بقية املقاطع يف إي حغ الوصف (18)"وأذ 

يبقه الصوت هفسغ يف بقية املقاطع ال حقة عىل املنوا  السابق ذاتاغ ليشاري إ  أمكناة ذات 

هسق واحد ممكرر  يل إ  مكان عاا ممجسد يف مدينة الشاعر الم  عاش فيها وااو مديناة 

  .البرصة العراقية
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د اسامقرت يف ااذ  القصاة اسامقرارا  يبدو أن م مح جترباة القاا  اجلاملياة والفنياة قا      

 إذ إهنا يوكن أن هوازن بني جتربمني للقاا  هفساغ، يدعو إ  المطمل ومن  م َّإ  اإلشادة بغ،

يف قصميغ املهومني ومها )القلار الصاعد إ  بغداد( واذ  القصاة )الشابار والسااحة( عاىل 

 ث مارات يف القصاة مسموى اإلشارة للوكان وسنجد عنداا أن مفردة البرصاة تمكارر  ا

وال هجد هلا حضورا  مبارشا  يف القصة الثاهية الم  كمبهاا يف  1953ا و  الم  كمبها يف عاا 

يف حني ال هجد ذكرا مبارشا للبرصة  ،فض  عام يوح  بغ عنوان القصة ا و  ،1969عاا 

معززا  إيا  باملفردات  ،يف القصة الثاهية عىل الربم من حضور أجواحها حضورا  الفما  ل همبا 

الم  تد  عىل البيئة البرصية عاىل وجاغ اخلصاو  مان قبيال: ذروق العصاافري )فضا ت 

الليااور( ودوال  امل بااس والغاارف اللينيااة وأشااجار البواار ويلبلااب الكاارة واللارمااة 

مما يعد من املفردات املمكاررة يف  ،..إلخ.والفّراش )عامل النظافة( واليشامو والثو  البازة

  .اسمخدامات اللهجة البرصية املحلية

وااااااااااذا الشطن ينسحب عاىل بقياة قصصاغ فا  هرصاد باري املكاان املعلان عناغ داحاام        

تنبئ عن اذا الموجاغ  ،الم  اسمقه منها عنوان  ووعمغ القصصية ،وقصمغ )راححة الشماء(

وااو ماا يللاق  ،ماة ل همباا بحي  يبدو أن للوكان تط ريا جليا ومارتددا   بصاورة الف ،أيضا

عليغ ا سماذ ياسني النصري بالشحنة املكاهية ؛ الم  تعن  حضور تاريخ املكان خ   اللغاة 

. فالقصة تعلن منذ البداية عن دخو  مفاجئ للشماء كشماء مدينماغ القصاري واملفااجئ (19)

عاان  يئااغ  قباال أياااا مل يكاان انااار مااا ينباائ ،دخاال الشااماء برفمنااا اااذا الصااباح "يقااو  : 

يعرف أهنا ختمرص  ،الم  أحبها حبا  مجا   ،. والذي يعرف مدينة القا  ) البرصة ((20)"يباقر

ال  ،أو تكاد فصو  السنة بحي  يبدو للكثريين أهناا ذات فصالني مماداخلني بشادة عجيباة

خيرجان عن فصل الصيف والشماء فحسب ؛ إ  حد أن صاحبغ الذي كان يرافقغ قاد فان 
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هااياك عان ذكار  ماا ارتسام  .لن حيل إال بعاد أساابيع وأهنام يف فصال اخلريافأن الشماء 

بالذاكرة من صور مدينمغ العينية  ؛ الم  تعج با هنر الصغرية املليئة بالقنا  الفارباة وأطار 

السيارات المالفة وجسوراا اخلشبية املمداعية وخشية هاسها من أمراض الارد القاار  يف 

غ يد  عاىل ماا اسامقر يف ذاناغ عان مدينماغ الما  ذكار أحاد أماكنهاا وذلك كل .برا ن الشماء

عندما أشار إ  صاحبغ سلامن الذي اسمعار منغ قصة بوبو   ،ةاحة يف هناية اذ  القصة

واو يد  هحو ساحة أا الروا يف  "فخرل  ،الم  تمواءا يف معاهاهتا مع معاهاة أال البرصة

وفايام  .احدة من ع ماات مركاز مديناة البرصاة. واذ  الساحة و(21) "مساء شموي كئيب 

عدا ذلك ال هجد ذكارا  مباارشا  للبرصاة أو حاراهتاا حضاورا مباارشا  أو الفماا   يف  ووعماغ 

   .القصصية راححة الشماء برممها

وحني يمحدث عن زم حغ الذين حيمفظ بطرقاا ااواتفهم يف روايماغ ) رباوة الساحا  (     

عاىل حاد  –اباة دفارت  الشخصا املخصاص  رقااا اهلواتاف فهو يسمغل رضورة إعاادة كم

بري أن اسمبدا  الادفرت بعاد مراجعماغ يف  "ليعلن عن تشكل مكا  معني بقولغ :   -تعبري  

أوقات خمملفة أصبح رضورة بخاصاة بعاد اهمقاا  عادد مان ا صادقاء إ  مادن أخارى أو 

ماا يشاري إ  تا زا حقيقا  باني . واو (22) "رحيل عدد منهم رحي   أبديا  يف زمن احلر  

املدينة واحلر  الرضوس الم  دارت رحااا بني العراق وإيران يف سنوات الثامهينياات مان 

القرن العرشين والم  رضبت بطخادعيها عاىل مديناة البرصاة بصافة خاصاة وكاان تط رُيااا 

را  والدمار بحي  مل تذكر املدينة إال ويذكر معها احلر  بفعل اخل ،مطساويا  عىل املحافظة

هااياك عان حار   ،اللذين أمّلا هبا من جراء العوليات احلربياة يف تلاك احلار  الرضاوس

وقد وجدت تلك اآل ار  .اخلليج الثاهية الم  قادهتا الواليات املمحدة ا مريكية ضد العراق

طريقها وتساللت إ  فان عبادالواا  ماثلام تساللت إ  أعاام  معظام مبادعيها إذا مل هقال 
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 "وقد وصف أديُبنا تلك الذكريات بطهغ حني يسمعيداا أو يسمعيد أشخاصاها فطهناا  .كلهم

تنضح با سه الذي يمصدى لغ املرء ببسالة الروح ملقاوممغ واالحمفاظ بموازهغ للمواصل يف 

  )23) "احلياة  

ومن انا فإن ما يسوه بمحرر ا مكنة ال جيد طريقغ يف فن عبد الواا  القصصا عاىل      

عىل الربم مان أن  .وإهام يقلن أبلالغ يف عوامل ممنامية ويكاد حيركهم مكان بعينغ .ط قاإل

. كاام يقاو  (24) "تعدد مفااتيح اكمشااف مساموياتغ وأعامقاغ باسامورار  "النص ينفمح عىل 

تلاك الما  حريتاغ  ،الدكمور عبداجلبار احللف  ؛ واو بصدد ممابعاة رواياة رباوة الساحا 

يرميها بخاهة ا قصوصة اللويلة مرة أو يرميها يف خاهة العول الرواح   وجعلمغ يرتدد يف أن

، كام حيار للورة الثالثة بطسلوهبا الاذي يارا  كامناا  بطسالو  المجااور الاذي (25)مرة أخرى 

القصااص بوجااود رابااط يشااد تلااك   ماجااغ القصااص الماا  تعموااد المااوا  يف عاارض

   .متكنغ من الفن القصص. واذا ما ينم عن  وا من القا  و(26)القصص

يبدو جليا  أن موود عباد الوااا  يف ااذ  الرواياة قاد اسامخدا أسالو  امليماا  د يف      

واو أسلو  جديد يكاون فياغ القاا  مشااركا  يف عارض أحاداث روايماغ   .عرض روايمغ

ماان خاا   تدخلااغ يف  ريااات الرسااد وخماطبااة القااارو مبااارشة أو إحالمااغ إ   ،بااوع  تاااا

. ولكنغ يعرض ما بعاد (27)ت سابقة من هصغ الرواح  أو ماورتغ إحدى شخصياتغ صفحا

الرواية وفيغ جتاوز ملا سو  بالقصة الشابة الم  حدداا بعضهم بورحلة ما بعاد السامينيات 

متثاال  "بوصاافها مرحلااة  ،رين وإ  الوقاات احلااارضاوبدايااة الساابعينيات ماان القاارن العشاا

لنقدية وبني هزعة المجرياب والبحا  عان اخلصوصاية الفنياة مزاوجة بني الرؤية الواقعية ا

. بعاد أن جتااوز مرحلاة اخلوساينيات املموثلاة (28) "عىل مساموى البنااء واللغاة والمكنياك 

بالمزاا الفناان بااهلووا االجمامعياة واإلهسااهية والسياساية ومان  ام ميلاغ يف السامينيات إ  
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. (29) ااااات المجديد يف الشكل واللغاة والبنااءالمجريب والبح  عااااااااااان أقىص درجاااا

 هنا أصابحنا إزاء ساارد حادي  يلام بومللباات فناغ ماثلام يلام بخارجاغ وأصابح الاوع  

ااو وعا  ذام مقصاود بالكماباة القصصاية أو  ،فامليماا  د يف اجلاوار "مقصودا  بالكماباة 

البحاا  عاان خملوطااة أو الرواحيااة يموثاال أحياهااا يف االشاامغا  عااىل إهجاااز عواال كمااايب أو 

عاان اهشااغاالت فنيااة برشااوا  مااذكرات مفقااودة وبالبااا مااا يكشااف الااراوي أو البلاال

  .أو ما اصللح عليغ بالرواية االهعكاسية (31). أو او رواية داخل الرواية (30)"الكمابة

ويف ضوء ذلك هقو  إن مقولة الفضاء الرواح  تكااد أن تكاون ا كثار قرباا  إ  قصاص     

أمكناة الرواياة  "بد الوااا  مان املكاان الرواحا  لشاوولية الفضااء الرواحا  عاىل موود ع

عاىل الاربم مان أهاغ يشاد عنااة قصصاغ إ   ،، وال يقمرص عىل مكاان بعيناغ(32) "مجيعها 

ومان جاراء ذلاك يوكنناا تلواس أجاواء داخال الانص  .أمكنة ممفرقة يلفهاا ساياق واحاد

  .وكشف مسموياتغ أو اآلليات الم   ركغ

   
  :  أجواء احلرب وانعكاسها عىل املدينة يف قصص حممود عبدالوهاب  .2

أرشهااا يف مساامهل البحاا  إ  تااط ر موااود عباادالواا  بوجووعااة ماان القصاصااني       

الذي ركز عىل موضوعة احلر  يف  ول  ،أمثا  الكاتب الكبري أرهست مهنغواي ،الغربيني

وقد عدَّ بعض النقاد روايمغ ) الشايخ  ،رواياتغ رواياتغ حمه وإن مل يذكراا مبارشة يف بعض

والبحر ( من روايات احلر  عىل الربم من أهغ مل يضونها مفردة واحدة بعينها للحار  يف 

يف حني ضون كاتبنا موود عبدالواا  روايمغ  .ما دامت ا جواء  يل إليها ،قصمغ برممها

ا ضاونا  يف بعاض قصاص راححاة ) ربوة السحا  ( كثريا  من مفردات احلر  وأشار إليها

تكااد روايماغ  .وال سيام تلك الم  كمبها بعد أحاداث حاريب اخللايج ا و  والثاهياة ،الشماء



 
 2020 22-1   .د. صباح عبدالرضا إسيودأ تعايش املدينة واحلرب يف فن حممود عبدالوهاب القصصي 

 

 

12   
 

الم  عاش يف كنفها وتنفس عبق  ،ربوة السحا  تقمرص عىل مكان بعينغ او مدينة القا 

اهتا أو ومن  م معاه ،وا  تمعاي  جنبا إ  جنب مع موضوعة احلر  ،هسيوها ) البرصة (

ومان  ام ماا حصال يف حار   ،معاهاة أبناحها الذين أملت هبم النواز  إبان احلر  مع إيران

اخللاايج الثاهيااة بعااد أن اجماااح العااراق الكوياات ومااا جندتااغ الواليااات املمحاادة ماان قااوة 

بحي  هسمليع أن هقو  إن املدينة واحلر  يمناوبان يف الظهاور ؛ ومهاا ال يلبثاان  .ملواجهمغ

يمجاوران ويمعايشان سوية بعناق تاا عىل مدار الرواية برممها ؛ بلريقة ال يوكن  ي ممابع 

 هنام بكلوة دقيقة يمخلقان بحساسية شديدة ويراصان عان  ،إال أن يظفر هبام ويشري إليهام

       .ن  جديد ومعاش يف آن واحدواقع حيام وف

إذ يوكن للدارس أن يقف بسهولة ويرس عىل مفردات كثرية تد  يف كل جزحية صاغرية      

كاهت أو كبرية من الرواية عىل ا جاواء احلربياة بادءا   بااملفردة احلربياة ومارورا  بالقصاص 

طبيعياا  ورود ولاذلك يبادو  .املصاحبة للحر  واهمهاء   باللقوس الما  تصااحب احلار 

 ،والرصاا  ،والقرقعاة احلاادة ،واامازاز الغرفاة ،واملدينة املموجسة ،كلامت مثل : الدوي

 ،والبندقياة ،والشاظية اللاحشاة ،والغاارة ،والرجال املبماور السااق بفعال احلار  ،واملقاتل

مماا ااو مان مسالامت  ،..الاخ.ومحاياة الاوطن ،والشاهادة ،واجلبهاة ،والكميبة ،والصواريخ

فهاو يقاو  عاىل سابيل  .ومفرداهتا املمكررة داحام يف احلياة اليومياة ويف الفان عووماااحلر  

 ،بعد أن أصبحت الغارات زاحرا  بغيضا  ال يموقاف عان طارق أبوابناا ليال هناار "الموثيل : 

مل اساملع هقال فضااء اجلبهاة السااخن :  "كاام يقاو  : (. 33) "وكل منا صار يعرف الغاارة 

اللياا   .الام   .اخلناادق .ا سا ر الشااحكة .قنابال المناوير .املدافعواج  .اهلجوا الليل

د قلواغ لوصاف (34) "..الباردة . وكطهناا إزاء مقاتال خااض احلار  وخار مساالكها وجارَّ

بل أهغ ربط بني اإلهسان وبني قدرتغ عىل المحكم بقوة روحغ يف  ،أحدا ها بكل دقة وتفصيل
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.وقد اهعكست الظروف الما  (35)(  000 11يمغ الا ) كام أخرها يف حكا ،الظروف القاسية

 ،اللماني شاهدمها يف تارخياغ احلادي  ،مرت هبا مدينمغ وبلد  العراق إبان احلربني القاسيمني

عىل الرواية فحركات كثاريا  مان مفاصالها باجتاا  ا حاداث احلقيقياة الما  عاشامها املديناة 

( يمحدث عن ماولماغ كماباة إحادى 00000 4فف  القصة ذات الرقم )  .والعراق عووما

وعندما يبوح عن مكنون الفكارة للقصاة الما  مل يساملع إكامهلاا هقاف  ،قصصغ ب  جدوى

فهو يمحدث عن  ووعاة مان اجلناود العاحادين مان اجلبهاة بإجاازة إ   .عىل مربط الفرس

يفاجاط بار اا  عاحلماغ إ  مافظاة  "ويكشاف عان ماولماغ اهمازا  أحادام الاذي  ،منازهلم

. ويكشاف (36) "ومن خ   قلق اذا اجلندي العاحد وحريتغ تطخذ القصة شاكلها  ،أخرى

واجلندي العاحاد الاذي يبحا  عان أالاغ أرا   "مرة أخرى عن حقيقة اجلندي العاحد بقولغ 

او إساقاا عاىل  . ويبدو جليا   أن اهمزا  حالة اذا اجلندي(37) "بوضوح بعينيغ الضبابيمني 

عاىل أسااس أن كثاريا  مان  ،واقع مدينمغ الم  مرت بظروف مشاهبة لظرف اجلندي املقارتح

اجلنود قد مروا بظروف مشاهبة حلالة اذا اجلندي الذي حاو  القا  جااادا   أن يكشاف 

  .عن حقيقمغ يف اذ  القصة أو احلكاية

 .ا تدور يف حر  اخلليج الثاهية( النهج ذاتغ ولكن أحدا ه0000 15وتنهج احلكاية )      

ويف اللحظاة الما  حااو   ،فه  تسمند إ    ث شخصيات : زول وزوجة وابانهام الصاب 

ت أجاواء  الزول أن يبوح لزوجمغ برببماغ اجلنساية بعاد أن مّهاد هلاا بجوال مم حقاة صاريَّ

بحيا   ،القصة وكطهنا تسملهم أحدا ا   عاطفية جياشة ؛ لكننا هفاجط بطجواء حربية خالصاة

ياطم مان  ،لكنغ كالعويل ،الدوّي بعيد "يقو  :  ،يغدو من بري املوكن الفصل بني احلالمني

وللحظاات فال الادوّي معلقاا فاوق رؤوساهم  ،ويقرت  من احل  ،بابة مألى بالوحوش

  –كام ا  أجواء احلارو    –. وما أن يشعر اجلويع باللوطهينة بابمعاد اللاحرة احلربية (38)"
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بااتوا  "وّي مرة  اهية وبوططة أشد من السابق بحيا  يمساور الادوي فاوقهم فقاد يعاود الد

.. كاهات ياد .الغرفاة هتمازّ  .وكطهنم داخل مصنع كبري تدوي آالتغ وعج تغ يف وقت واحد

 .شاعلة محاراء تمقاد ،اامازازات مان كال جاهاب .الليار ا مريك  تضغط عىل الازر أماماغ

فلوة قامتة حالكة الساواد ومثال فحواة  .ن حوهلمقرقعة حادة و قيلة كالرصا  تنفجر م

. واكذا تنمه  القصة بفاجعة أملت هبذ  العاحلة من دون سابب (39) ".مروقة بدا كل يشء

تقرتفغ سوى أهنا تعي  يف فل فروف احلار  ويف بلاد اهشاغل كثاريا  بااحلرو  يف تارخياغ 

أو ماا يللاق علياغ  ،كام يبدو أن عدساة كامرتاغ تنللاق مان رؤياة شااملة .القديم واحلدي 

إذ اسمغل الوصف لينقل لنا حركاات اللياار ا مريكا  ماثلام ينمقال عار  ،بالراوي العليم

واكاذا تامجىل إفاادة القاا  مان فان الساينام  ،الوصف إ  داخل الغرفة ويف حلظة واحدة

وبام يسوه باملوهمال الاذي اسامّلغ  ،وقت واحدعندما ينقل لنا لقلات ممعددة ويعرضها يف 

  .القا  من عامل السينام ؛ لُيوفِّف بووجبغ أحداث قصمغ

يبدو أن اذا النهج قد اسمورأ القا  كثريا ؛ فقد عاد إليغ يف أكثر مان قصاة أو حكاياة       

دا ا  ( الم  ينقل فيها أح 000014وال سيام يف حكايمغ الا )  ،من حكايات روايمغ وقصصها

فهو ينقل صورا  واقعياة شاااداا العراقياون كثاريا  يف  .تبدو وكطهنا منقولة من جبهة القما 

 ،وكطهغ يوملك آلة تصاوير حديثاة تساجل ماا يادور أمامهاا مان أحاداث ،حرهبم مع إيران

تارر املقاتال اجلاهاب ا يوان مان الشاار  ممجنباا  الرصاا   "كقولغ يف مسمهل احلكاية : 

اختاذ موضاعغ اناار خلاف جاذ   .واسمقر يف اجلاهب ا يرس مناغ ،فجاراتوالقنابل وااله

بينام كان    ة من رفاقاغ  ،شجرة ضخوة ممسكا   رشاشمغ يف وضع يقظ وممطاب ل هل ق

وهظال هعاي  يف ا جاواء  .(40)"هيرولون هحو جدار منخفض ليطخذوا مواضاعهم وراء  

وصاوت الرصاا  ال ينقلاع والاادخان  فااجلنود اآلخارون يف حركاة داحباة ،احلربياة ذاهتاا
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لريسام لوحاة مليئاة  ،يمصاعد من كل مكان ؛ من شاحنة مرتقة مثلام او من أمااكن قصاية

ومان جاراء ااذا الوصاف للوشاهد  .بالسحب الغامقة اللاون والكثيفاة وأحياهاا باملمقلعاة

يشاغ احلريب هدرر أن القا  حياو  أن يكون صادقا  يف هقلغ للحدث الذي يصافغ وكطهاغ يع

إذ هنمقال بحركاة  ،لكننا هفاجاط بوكاان آخار بعياد عان اجلبهاة والقماا  فيهاا ،بكل جواهحغ

لنعرف أهنا كنا أماا مشاهد تلفزياو   .دراماتيكية ( إ  أجواء برفة وتلفزيون وفماة وأمها)

وقاد قلعات ا ا تلاك  ،كاهت فيغ الفماة تشااد صورا  من معركاة حامياة الاوطيس أمامهاا

وقلاع عاىل الشاابة ممابعمهاا شاشاة الملفزياون لممللاع إ  جاو الغرفاة  "غ : بقولا ،ا جواء

. وتنمقال (41) "إ  وجود أمها إ  جاهبها بعد فرتة اسمغراق طويلة  ،وتنمبغ أو  مرة ،املعمم

كامريا القا  إ  أجواء البيت حي  ا ا والشقيقة الصغرية وا   لمرسد تفاصيل حياتية 

الااذي  ااو  أن تمصاايد  مان عااىل شاشااة  ،وهلااة بحاب اااذا املقاتالعاشامها تلااك الفمااة امل

الملفزيااون واااو بجنااب املقاااتلني الذيااااااااااااااااااااان تمشابااااااااااغ م مهاام يف شاشااااااااة 

واذا ما يللق عليغ با)أسنوة املشهد احلكاح ( من خا   اسامعام  زواياا تصاوير  ،العرض

  )املين ( أو النصيصات الما  تشاكل  موعاة مبناه بري اعميادية إلهشاء عدد من النصو

  (42)النص 

لنعاود إ  حركاة اجلناود يف  –ساينويا   –ومن  م تدور رحه الكاامريا دورات جديادة       

كاهات الصاور  "و   "مرة أخرى ترر املقاتل موضعغ واهضم إ  مجاعة مان رفاقاغ  "اجلبهة 

 ،يف لقلاة قريباة "،و ،"شاحنات تقلع اللرياق يف حركاة داحباة  ،تم حق: جنود مرسعون

واحدا   بعد اآلخر بوحااذاة سايال ممماد ومباان عاىل جااهب   ،كان عدد من اجلنود يمقدمون

وحني بدت وجو  اجلناود تقارت  مان الكاامريا  "يمقدمون يف كل بقعة من املكان  ،الشار 

واكذا تنمها   . ن تمطكد من م مغكادت أن تمعرف عىل أحدام لكن تظل بحاجة ماسة 
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اذ  احلكاياة لرتسام لناا أجاواء  حربياة  عاشامها تلاك الفمااة ماثلام عاشاها اجلناود والعاحلاة 

بحي  يوكن القاو  إن اإلمساار بنظارة واحادة مان  .العراقية عووما يف حقبة زمنية قاسية

لناس البسلاء يف زمن عاشق يف زمن احلر  أو زمن الكوارث يعد شيئا كبريا  طاملا اهمظر  ا

  .احلرو 

ويف ضوء ذلك هقو  أن اذ  احلكاياة قاد مثلات إفاادة القاا  مان تقنياة فان الساينام        

وحركة الكامريا الم  دارت دورات عدة وكشفت عن مكنوهات ذاتية وفردية مثلام كشفت 

ب وال سايام يف املنااطق الما  تعرضات إ  مصااع عن مكبوتات مجاعية يف زمان احلارو ،

   .ووي ت احلرو  مثلام ا  مدينة القا  ومن  م بلد  برممغ
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 اخلامتة

ان تا زا حقيقا  بيااااااااااان ااااااااوة الساحا  عاوإمجاال فقاااااااااد أفصاحت رواياة رب    

بحيا  ال يوكان  ،املدينة )املكان( وبني احلر  )حالاة معاشاة( وفلات تادور يف مارابيهام

ومل  . ن الرواية عووما تنهال مان معاني اااتني احلاالمني ،بحا  من ا حوا  الفصل بينهام

هقاف عاىل قصاة أو حكاياة باني قصاص وحكاياات الرواياة واا  تبمعاد عانهام بحاا  ماان 

فااااا  حني اهشغلت قصص  ووعماااااااااااغ ا و   .ا حوا  ما دامت املرجعية هلا واحدة

لشماء( بووضوعات عامة مثلات مرجعياات املديناة البرصاية بطجواحهاا العاماة ومل )راححة ا

 .حمه وإن شولت موضوعة احلر   ات كنفهاا ،تقمرص عىل موضو  مدد بذاتغ فحسب

والقا  يف ا حوا  كلهاا يسامغل الفناون اجلديادة وبصافة خاصاة فان الساينام يف توجياغ 

لا  القا  موود عبد الواا  أن يضفيغ عىل واو ما يوثل مغنام   مهام   اسم ،حركة قصصغ

 .القصة العراقية احلديثة بكثري من المط  والمطهق يف معظم قصصغ إذا مل هقل كلها
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        شاهلوام

   

 ،. بقلم عال حسان الفاواز.ينظر دعوها همطمل موود عبدالواا  كا ) أ ر ( ينبض باحلياة (1

   Iraqi Media Network©2003-2009 موقع شبكة اإلع ا العراق 

مقالااة  ،سااوري اخللياال .د –ساارية بيلوبرافيااة لنماجااغ  ،ينظار  موااود عبااد الواااا  أديبااا   (2

 .122مود خضري  :  –والرجل والفسيل  .منشورة يف موقع مركز النور االلكرتو 

صااحيفة العااراق  ،عبااداجلبار العمااايب –رحياال القااا  العراقاا  موااود عباادالواا   (3

وينظار رحيال راحاد القصاة  ،2011كااهون ا و   8سيايس االلكرتوهية ليوا اخلويس ال

 موقاااع كّماااا  العاااراق ،عااال زياااا  –العراقياااة القصااارية مواااود عبااادالواا  

Iraqwriters.com   

  .8أد  احلر  القصص يف العراق :  –املرح  واملمخيل  (4

  .38شعرية العور :  (5

هق  عن  ،83:  1976لسنة  6 لة ألف )   (  ،قاسمترمجة سيزا  –مشكلة املكان الفن   (6

 لاة كلياة  ،خالادة حسان خرضا .د -املكان يف رواية الشامعية للرواح  عبدالسمار هاة

  .114( :  102  )  ،بغداد ،اآلدا 

 .8أد  احلر  القصص يف العراق :  –املرح  واملمخيل  (7

  .12ربوة السحا  :  (8

  .136 ،134طراد الكبين :  –النقلة والداحرة  (9

  .22الرجل والفسيل :  (10

    123ترمجة أسعد حليم :  ،ااكسل بلور واريمان سالنجر –الرؤيا اإلبداعية  (11

  . 92قراءات يف ا د  والنقد :  (12

  . 135طراد الكبين :  –النقلة والداحرة  (13
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  . 205دراسات يف ا د  العريب احلدي  :  –حركية اإلبدا   (14

  . 205بق  : املرجع السا (15

الصادرة عن ا اد ا دباء والكما  العاراقيني  ، لة فنارات ،مود خضري –مات وحيدا  (16

  .15يف البرصة :

  .9راححة الشماء :  (17

  .13راححة الشماء :  (18

  .5شحنات املكان :  (19

  . 93راححة الشماء :  (20

  .99راححة الشماء :  (21

الثقافياااااة ملاااااابع دار الشاااااؤون  مواااااود عباااااد الوااااااا ، –رباااااوة الساااااحا   (22

 2001:11العامة،بغداد،

  .11ربوة السحا   :  (23

   .17عبداجلبار احللف  :  .د –دراسات يف القصة العراقية املعاةة  (24

  . 23املرجع السابق :  (25

  .21ربوة السحا   :  (26

  .57ترمجة هايف الياسني :  ،جرييو  ااو ورن ،ينظر مدخل إ  دراسة الرواية (27

  .408فاضل  امر :  –مدارات هقدية  (28

  .409مدارات هقدية :  (29

 لاة الكوفااة السانة ا و  العادد الثاا  شااماء  ،فاضال  اامر –ميماا  د ماا بعاد احلدا ااة  (30

2013 :63-64.  

  . 68املرجع السابق :  (31
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  .72سور روح  الفيصل :  .د –مقاربات هقدية  ،الرواية العربية البناء والرؤيا  (32

  .55ربوة السحا  :  (33

  .106السحا  : ربوة  (34

  .55ربوة السحا  :  (35

  .106ربوة السحا  :  (36

  .107ربوة السحا  :  (37

  .29ربوة السحا  :  (38

  . 30 - 29ربوة السحا  :  (39

  . 33ربوة السحا  :  (40

    . 33ربوة السحا  :  (41

الصاادرة عان ا ااد ا دبااء والكماا   ، لاة فناارات ،مود ساهيل أمحاد –أسئلة النص  (42

 .18 العراقيني يف البرصة :
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  عاملصادر واملراج

   دار العاودة  ،خالادة ساعيد .د –دراسات يف ا د  العاريب احلادي   –حركية اإلبدا– 

  .1979بريوت 

 رهااد لللباعااة والنرشاا  ،عبااد اجلبااار احللفاا  .د -دراسااات يف القصااة العراقيااة املعاااةة

  .2011دمشق  ،والموزيع

  ( ينبض باحلياةدعوها همطمل موود عبدالواا  كا ) موقاع  ،. بقلم عل حسن الفاواز.أ ر

  IRAQI MEDIA NETWORK©2003-2009 شبكة اإلع ا العراق 

  مكمباة النهضاة ،ترمجة أسعد حلايم ،ااكسل بلور واريمان سالنجر –الرؤيا اإلبداعية، 

  .1966 ،القاارة

  ترمجااة رمضااان  ،سلساالة ترمجااة ا د  العااريب ،موااود عباادالواا  –راححااة الشااماء

  .2012تنفيذ مكمب اجلنو  البرصة  ،سدخان وفرد برابنل

  رشكااة بلااورة اجلنااو  لللباعااة والنرشاا والموزيااع ،موااد خضااري –الرجاال والفساايل، 

  .2012 ،العراق –البرصة 

 رحياال راحااد القصااة العراقيااة القصاارية موااود عباادالواا  موقااع كّمااا  العااراق 

IRAQWRITERS.COM    

  بغاداد ،ملابع دار الشؤون الثقافية العامة ،موود عبدالواا  –رواية  ،ربوة السحا، 

2001. 

  منشاورات  ،ساور روحا  الفيصال .د –مقارباات هقدياة  ،الرواية العربية البناء والرؤيا

  .2003دمشق  –ا اد الكما  العر  

  العاماةدار الشؤون الثقافياة  ،ياسني النصري ،جدلية المشكيل والمط ري –شحنات املكان، 

  .2011بغداد 
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 عدد خاا   ،صادرة عن ا اد ا دباء والكما  العراقيني يف البرصة ، لة إبدا  ،فنارات

 .2012 ،البرصة ،رشكة الغدير لللباعة والنرش ،عن موود عبدالواا 

  منشورات ا اد الكما  العار  ،شجا  العا  .د –دراسة  -قراءات يف ا د  والنقد، 

 .1999 ،دمشق

   مقالاة منشاورة يف  ،سوري اخلليال .د –سرية بيلوبرافية لنماجغ  ،موود عبد الواا  أديبا

 .موقع مركز النور االلكرتو 

  دار الشااؤون  ،فاضاال  ااامر –يف إشااكالية النقااد واحلدا ااة واإلباادا   –ماادارات هقديااة

  .1987بغداد  ،الثقافية العامة

 مؤسساة الناوري ،مجاة هاايف الياسانيتر ،جرييو  اااو ورن ،مدخل إ  دراسة الرواية، 

  .1988 ،دمشق

  دار  ،مسان جاسام املوساوي .د –أد  احلار  القصصا يف العاراق  –املرح  واملمخيال

  .1986 ،بغداد ،الشؤون الثقافية العامة

 ،(.102 ) بغداد،  لة كلية اآلدا ، املكان يف رواية الشامعية للرواح  عبدالسمار هاة 

 دار الشااؤون الثقافيااة  ،طااراد الكبيناا –مقرتبااات يف احلدا ااة العربيااة  ،النقلااة والااداحرة

  .1978 ،بغداد ،العامة

 

 



 

 

 

 رواية النبيذة

 لتاريخ العراق احلديث رؤية أصوات متواشجة
  

 ماين فؤاد أ .أ.د

 جامعة القاهرة

 
يتخّلق مع فعل الكتابة لكل نص روائي عامل خاص، املعلن منه والظاهري يتبدى فوق  

شفاف، هناك شخقص تتحرك فق  هذه األرضية، وتأيت بأحداث سطح من زجاج نصف 

رديا  وتتصارع ضمن منظقمة حركة القيم، وتدافع الغرائو  والن عوا ، وتتغواير موع ال و

الطمقحا  واالخفاقا  التي تتقاىل بحياة شخصويا  النصوقص، ويبقوىل عود بعود  خور 

قة األمور عود اوروقر م تقى خمفي ن بيا حتت هذا ال طح ال جاجي، وهق املؤثر يف حقي

املعلن والظاهري للشخصويا  ولححوداث والودراما التوي يقودمنا الونص، هوذا اوروقر 

 امل ترت الذي يشمل اللغة والالشعقر يف بنية متشاهبة.

ووفق تفاعال  امل تقى املخفي وأن واقه النف وية الاقافيوة العميقوة، وتكقينوه املعوريف  

تتكقن مشاعر الشخصيا  وتأيت بأفعاهلا، كام يوؤثر  ومقروثه اجلمعي وبيئته وسيا  تنشئته

ال يا  ال يايس واالقتصادي واالجتامعي الذي حييط بالبرشو يف تشوكل رهاهوم ومون ثوم 

أفعوواح حيووقالم، لووذا قوود تبوودو لةخوورين مت ووقة أو متناقرووة مووع مووا يرونووه فووق  ال ووطح 

ني اجلوودد أيرووا . وباالسووتفادة موون جنووقد النقوواد النف ووي(1)ال جوواجي الظوواهر للعيووان 

ومقووقاللم يف تيووار مابعوود اوداثووة تكشووفت كاووت موون امل ووتقيا  اللغقيووة التووي تتروومننا 
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الذين رشعقا منذ ال بعينيا  إىل اليوق   "النصقص والرسائل املرمرة فينا، هؤالء النقاد 

يف تأسيس قطيعة مع النقد النفيس التقليدي، وذلك بإعادة م اءلة العديد من املقضقعا  

فوواهيم والتصووقرا  )التحليوول النفيسوو، األد،، الالوعووي، الكتابووة، النقوود، الوونص، وامل

.( هذا النقد النفيسو اجلديود الوذي  موع بوني التحليول النفيسو لفرويود، .الكاتب، القارئ

ول ووانيا  دي سقسووت، وجنووقد الكووان يف إيروواني العالقووة بووني الل ووانيا  والالشووعقر، 

لية الكتابة، وفتح  فا  جديدة أما  التحليل النفيس للبحث عن م الك أفرل ملقاربة إشكا

لقووود بتنوووا نووودرك تراكوووب وتوووداخل عمليوووة الكتابوووة، وأن الالوعوووي  (2) "للووونص األد .

الالوعووي داح "والالشووعقر لوويس عالمووة بمفنووق  دي سقسووت، ولكوون كووام يقووقح الكووان  

شوعقرية يمكون أن مفتقني، فال متي  يف لغوة الالشوعقر بوني الوداح واملودلقح، والشوبكة الال

تكووقن مفتقحووة بامتيوواز عوود املعوواين كلنووا، مفتقحووة عوود داح خووالص، وتعووقد أ يووة هووذه 

األولقية التي أعطاها جاك الكوان للوداح يف الشوبكة التوي يلوح مون خالهلوا املعنوىل إىل أ وا 

تؤدي إىل استنتاج منم  تكشف بنية الشبكة الدالة عن اإلمكانية التي لإلن ان يف استخدا  

ذه الشبكة للداللة عد يشء  خر غت ما يبدو أ ا تققله، لكن هذه الشبكة الدالة تكشوف ه

باملقابل أن للداح، كشبكة رم ية، قدرة كبتة وسلطة واسوعة واسوتقاللية كاملوة يف عالقتوه 

ح اإلن ان ما ال يريود أن يققلوه مواال. حتوىل أن النقواد  (3)"باإلن ان، بحيث يمكننا أن تققَّ

إعادة النظر يف مفاهيمنا التقليدية التي تبقىل سجينة م لمة مفادها أن األسوبا،  يدعقن إىل

ت بق النتائج بالرضورة يف حني نجد أن األد، قد يققح العكس، فبإمكانه أن يققح أشوياء 

عديدة للتحليل النفيس، مال أن اوياة لي ت وحدها التي حتدد العمل األد  بل أن العمل 

اة أيرا، ومون خاللوه يورى وي ترشوف موا سويأيت مون أحوداث، كوام أن األد  قد حيدد اوي

الشعقر الكاتب قد يفرض عليه كتابة ولغة خاصة أثناء عملية ن ج الرسد لي وت مطابقوة 
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ملا كان ينتقي بالرضوورة. كوام أن الشخصويا  لي وت ورقيوة متاموا، بول أ وا كاوتا موا توأيت 

تنتاج أيرووا إىل اخووتالف م ووتقيا  . وين ووحب هووذا االسوو(4)بأفعوواح بوودون علووم الكاتووب

التلقي، وتعدد القراءا  باختالف ثقافا  من يتلققن النص، حيث حترير القارئ كام قالقا 

 ( 5)به ما بعد البنيقين.

معرض ألصوقا  حتكوي تواري   2017جي إصدار  ألنعا  كجه (6)"النبيذة"يف رواية 

العرا  اوديث يف مراحل زمنية متقاربوة، وهوي إذ تبوقني بتجارهبوا ا اصوة تكوّقن صوقرة 

لتاري  بلد تراكمت فق  سنقاته أشكاح من ال لطا  القنرية التي انطبعت فاعليالا عود 

قذج حواح تفاعلوه األحداث املرطربة والنامذج البرشية بأشكاح خمتلفة، خصقصية كل نمو

 مع األحداث العامة املحيطة به.

يبدأ الرسد بصق  تاج امللقك العراقية اإليرانية األصل، حني تشوف ذاكرلوا وتنوتع   

الرئيس ال ابق للج ائر وهق عد بعد أمتار  "أمحد بن بّلة"عندما تعرف بلحظا  احترار 

ا مون أموراض الشويخقخة، مننا، يف غرفة بالدور ا امس بنفس امل تشوفىل التوي تعوالج هبو

فلقد كانت مكلفة باغتياله منذ زمن مع  خرين يف القاهرة، تبدأ هذه القاقعة ُتقّلوب أرضوية 

 "أحداث حيالا، فتعرض لتقترا  مفصلية ألكار من ثامنني عاما، حتكي عن نف نا  تققح 

مون  تاج امللقك تعرف نف نا. عاشت ثالثوة أعوامر يف عمور واحود، ماعواد  تتققوع م يودا

، (7)"األقدار واملصادفا . لكن جماورته لي وت قودرا وال مصوادفة. إ وا ح وا، موا فوا 

وهي إذ ت رتجع وقائع رحلة حيالا تباعا يف الرسد نشعر بأ ا حتكي عن العورا ، يف مو ج 

أن كل أشكاح التمايل تعتمد عود الرسود  "بني ا اص والعا . يققح جان فران قا ليقتار 

ويمكون القوقح إن كول املعرفوة هوي معرفوة اديوة باألسوا ، ألن كول  لكي تؤكد نف نا،

التمايال  الفنية والاقافية بغض النظر عن وسيطنا حتتاج إىل اديوا  شوارحة لتف وتها 
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وإثبالا أو تربيرها. وهذا يف ذاته يقحي بتميي  واضح بني القاقع ومعرفتنا لوه، ويمكننوا أن 

يتعلق بالعالقة بني أشكاح التمايل والقاقوع املتغوت الوذي  نتتبع باستمرار القعي املتغت فيام

، كأننا نحكي لنعرف ذواتنا والعامل من حقلنا، نرصد للتغتا  مون (8)"يفرتض أن يصفنا

 خالح شخقص عاشقا يف مراحل زمنية خمتلفة من تاري  العرا .  

ته اودياوة تعرض الكاتبة ألهم أحداث البلد العريق اجلريح الذي يتامهىل مرشوع  ر

املوورأة املتفتحووة للحيوواة وا ووربا  والتجووار،، ال وواعية للعموول بالصووحافة  "توواجي"مووع 

واالشتباك مع الشأن العا  وشخصياته ال ياسوية والفنيوة، ال ويدة التوي ال تورى اويواة إال 

حالة حب دائمة، وهق ما يت ق مع بداية الننرة واالكتشافا  النفطية يف العرا ، مرحلوة 

 أواخر العند امللكي والتفاوض عد االستقالح بعد اور، العاملية الاانيوة. وربوام التفتح يف

اختار  الروائية أن تكقن أصقح تاجي إيرانية لكننا عراقية اهلوقى والاقافوة لتصوبح ذا  

داللة إن وانية أكاور ات واعا مون ضويق أفوق كول الن اعوا  واملامرسوا  ال ياسوية الرافروة 

لحعامح الفنية سومتان جقهريتوان   العمول الفنوي ينشو   "دجرلةخر. فبح ب مارتن هي

فعندما يتأمول هيودجر لقحوة ووذاء امورأة  (9) "عاملا أو  مع شتاته، كام يمند األرض أيرا

فالحة لفان جوق  يو عم أ وا ال متاول فح وب هوذا اووذاء لكون  موع شوتا  عوامل املورأة 

روياع، كوام متنود األرض لن عوة إن وانية الفالحة، يف النبيذة  مع أنعا  كجة جي شتا  ال

 أكار ت احما مع االختالف والتنقع العرقي واملذهبي.  

يقص صق  تاجي يف النص كقاليس األحداث ال ياسية، ودور الصوحافة وعالقتنوا  

بال وولطة يف الووبالد الناميووة، وكيووف أ ووا األداة والقسوويلة التووي تقجننووا القووقى ال ياسووية 

اوقوائق لي وت  "كام يقوقح جقزيوف جوقبل  وزيور إعوال  النازيوة لتشكيل الرأي العا ، ف

وكيف أن أيوة بوادرة خوروج عوام يرسوم للصوحافة واألفوراد  ،"سقى أكاذيب َكُار تكرارها
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القووائمني علينووا يقابوول بووالعنف واالقووتالع متامووا موون األرض موون قبوول ال وولطة ال ياسووية 

ى مطلقوة ال ولطا  أثور وسوائل واألمنية يف موا يشوبه النفوي العنيوف، فلقود أدركوت القوق

االتصاح اجلامهتي وقدرلا عد حتريك جمريا  األمقر يف اال اه الوذي تريوده ملوا هلوا مون 

تأثت فعاح عد رجل الشارع، من خالح الرتاكم املعلقموايت الكموي والتكورار الوذي يقجوه 

ع تاج امللقك ، وهق ما حدث م(10)فيام يعرف بنظرية حل ون الصمت  "للتأثت عد األفراد

 مرا  سقاء من األنظمة األمنية وقتنا أ  من نقري ال عيد نف ه. 

أبحوث عون حبيبوة تائنوة  "يصف منصقر البادي تاج امللقك، املرأة التي عشوقنا يقوقح 

مايل بني ا رائط. ال تطأ أرضا تفرش فينا حقيبتنوا حتوىل تلمنوا وتطورد إىل غتهوا. تواجي 

ل العووا.ة. نبيووذها حلووق، وهيمنتنووا عوود مووذكرايت عنقووقد موون عنووب أسووقد يعانوود األرجوو

تتالقىل يف عالقة اوب التي  (11) "ترنيني. كرهت التدوين. ال أفراني يف دفاتري األختة.

نشأ  بني تاجي ومنصقر املصائر املعلقوة دائوام، حيوث نكبوا  العورا  املتقاليوة والشوتا  

 عد أحداثنام الرتاجيدية.الفل طيني املقجع، فالشخصيتان يماالن أزمة وطنني تتصا

موون النبيووذ وإضووافة توواء التأنيووث للمفووردة لتكووقن النبيووذة اتووار الكاتبووة عنووقان نصوونا 

الروائي، وهق ما يترمن وصف شخصية تاج امللقك ال احرة، املرأة ا مرية التوي أدمننوا 

ة منصقر البادي وجعلته يف حالة سكر دائم لوذكراها، ويف الققوت ذاتوه تلو النبيوذة بحالو

 ( 12)يشكل بعض أقدار تاجي يف هذا النصالنبذ والرتك واملغادرة، وهق ما 

متتعت تاج امللقك يف مقتبل عمرها برعاية نوقري ال وعيد رئويس وزراء العورا ، ولقود  

ساعدها يف امتالك جملة ترشف عد حتريرها يف ذاك الققوت، وهوق موا مّكننوا مون اإلحاطوه 

ة التي متلك حالوة االندهاش واالنبنار بكل جديد، بمطب  األحداث ال يايس، تلك املرأ

فووتقص يف فصووقح الرسوود التووي بصووقلا تفاصوويل اووص العنوود امللكووي والووق ، وحتلووق 
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طمقحالا حد متنينا االرتباط بواألمت، وت وعىل ملحاولوة لفوت انتباهوه الودائم، تقوقح عون 

النخيوول. جوواء  لبقيووت يف حتليقنووا، فووق   "بقرت وومقث"لووقال املعاهوودة  "أمنيتنووا تلووك 

. وتتنقع اهتامموا  تواجي الصوحفية والشخصوية (13) "املعاهدة وخ فت هبا ب اط الريح

فتصف بانبنار احتفاء العورا  بوأ  كلاوق  وصوقلا وتكريمنوا، وحتكوي مالب وا  اووقار 

 الذي اجرته معنا.

وجلامح صقلا وفصاحتنا ومتكننا من عدد من اللغا  نجد يف مقاضع الرسد ا واص  

االحتفاء بالشعر والغناء واملغنيا  العراقيا ، وترمني النص الرسدي ملقاطع من تلك  هبا

، تعشوق شوعر (14)األغنيا  وبلنجالا العراقية، كام  تذهبا عامل الفنقن التشكيلية وفنوانقه 

اوريووة والتغنووي بالعدالووة يف تظوواهرا  الي ووار العراقووي رفرووا للقصوواية اإلنجلي يووة، لقوود 

البد من اإلقرار بوأن الروايوة  "ئية عد اإلهيا  بالقاقع عد مدى واسع حيث اشتغلت الروا

اووتلس وت ووتعت وتصوونع بشووكل خشوون أجوو اء موون وسووائل اتصوواح أخوورى لي ووت أدبيووة 

، فتقظوف الكاتبوة بعوض تقنيوا  الفنوقن (15) "بالرضورة أثناء حماواللا الحتقاء القاقوع.

ي مع اديتنا لتقحي بوالقاقع ولتاوري نصونا التشكيلية كام تقظف األغنيا  يف تداخل فن

بجدله مع فنقن عرصها وتياراته، وأغنياته، وتداعب الروائيوة هبوذا الصونيع خميلوة القوارئ 

 وتاري  معارفه لتعيد ترتيب ا طا، الرسدي ونصنا يف القلب منه.

 مع بريطانيا فتغرب "بقرت مقث"تشارك تاج امللقك يف املظاهرا  املناهرة ملعاهدة  

األجن ة األمنية مننا وُت تبعد إىل كراتل، تعمل مذيعة يف إذاعة أندوني يا القليدة والوة 

 صقلا وثقافتنا.

يف كراتل تنشأ عالقتنا املتحفظة بمنصوقر البوادي الفل وطيني الوذي غوادر بلوده بعود  

ن االحتالح اإلاائييل، نو ني هوق وأاتوه ثوم عاشوقا الشوتا  ببلودان خمتلفوة، عوامن ولبنوا
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والعرا  ومرص وكراتل وفن ويال حتىل ملع نجموه وأصوبح م تشوارا لشوافي  يف فنو ويال، 

يتفقان بعد سفر تاجي إىل إيران أن ي تقر منصقر يف مكان ثم يرتبطان لكنه اللء الوذي مل 

   .حيدث أبدا

وت تدعي عالقة تاج امللوقك بمنصوقر البوادي أطيواف عالقوة الودوح العربيوة بالقروية 

ة يف منحىل رمو ي شوفيف، وهوق موا يودلل عود االنخوراط يف عالقوة تفاعول موع الفل طيني

القرية بالفعل من قبل البالد العربيوة، لكننوا عالقوة غوت متحققوة وبوال نتوائج لصوالح أي 

 طرف من األطراف، حيث نصف قرن من ا يبا  التي أضاعت القرية الفل طينية. 

ال يتحقوق فينوا التقاصول، لكون يظول ُيغر  البادي بتاج امللقك يف عالقوة حوب عوذري 

للحب القداسة بنف ينام رغم عالقة تاجي باألمت اإليراين املغدور بعائلته من الشاه اجلديد 

ومحلنا منه، ثم زواجنا من القائد الفرنيس، وأيرا زواج البادي من امرأتني وإنجا، أربعة 

إىل الذاكرة عالقوة اووب  من األبناء. وت تدعي قصة اوب بني تاجي والبادي عد نحق ما

حيووث صوومقد العشووق  "اوووب يف زموون الكووقلتا"يف روايووة جابريوول جارسوويا موواركي  

  (16)واستمراره رغم مرور ال نقا  وتعدد التجار، لكال الطرفني.

ت افر تواجي إىل إيوران بعود اسوتبعادها مون كراتلو لتحررهوا كوام ادعوقا هنواك وإ واء 

أن ترملت وعاد  من العرا ، تتعرف عد أمت صعلقك خدمتنا، حيث أمنا املريرة بعد 

، حتمل منه لكننا ترفض رغبته يف ال واج مننا اا، ثم اختفواهه التوا  بعود "فرهاد"ُيدعىل 

أن أرسل من ي اعدها لل فر إىل باريس، هناك تلد ابنتنوا التوي تن وبنا ل وجنوا الفرنيسو، 

 علق بأحداثه وحروبه وتطقراته املتالحقة. تعي  يف فرن ا معبئة باونني إىل العرا ، قلبنا م

تتعرف تاجي عد وديان يف إحدى اوفال  املقسيقية يف باريس وتلتقيان عد نحق شبه 

يقمّي. ينطلق صق  وديان لتحكي مأسالا حيث نبذلا عائلتنوا، وخطيبنوا يقسوف، بعود 
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األنظموة الشومقلية أن أصيبت بالصمم نتيجة العتداء األستاذ ابن صدا  علينا، ففي ظول 

الدكتاتقرية يفقود اجلميوع كرامتوه أو حياتوه، وخاصوة املورأة التوي متوتنن إن وانيتنا بوالققة، 

بخوور شووعقرها باألمووان إىل غووت فيلفظنووا املجتمووع رغووم كق ووا ضووحية لالسووتبداد، ويت

. تذهب إىل باريس للعوالج وتعوي  هنواك فتلتقوي بتواجي مصوادفة، ويتعارفوان (17)رجعة

تعاد ابنتنا املكاين عننوا. ت واعد وديوان تواجي عود معواودة االتصواح بمنصوقر فتعقضنا اب

البادي لتتجدد عالقتنام ضمن مشاعر إن انية شديدة التعقيد، لكننا تظل العالقة امل تمرة 

 عد امل تقى النفيس، وامل تحيلة التحقق يف الققت ذاته.

 

 :األصوات ات يف نص النبيذة وروايةجدل العالقة بني بنية الشخصي

يننض نص النبيذة عود تقنيوة تعودد أصوقا  الورواة، فمون خوالح تتوابع حكوي تواجي 

حيث  ،(18)ووديان ومنصقر البادي تتكامل البنية الدالة يف الرواية، وتتشكل الرهية الكلية

انقراء حيقا  األفراد بال كرامة أو حتقق يف ظل أنظموة حكوم شومقلية متغطرسوة، وتعود 

األكار مناسبة يف رواية الونص لتقديموه معرضوا لبرشو  "تعدد األصقا  " هذه اآللية الفنية

وأفراد شديدي التنواقض والتنوقع، شخصويا  متغوايرة املالموح النف وية والف ويقلقجية، 

تتالقىل م ارا  حيالا يف أشكاح االغرتا، والقنر بالرغم من أ ا تنتمي ألجيواح عمريوة 

 "ه، فلكل سارد عامله ا اص وتوربهن عود هوذا خمتلفة، ومراحل خمتلفة من ال من وأحداث

ال ارد هق الشخص الذي يققَّ ، وهق الذي يعي بشكل ح ا ،  "تققح  "كيت فريدمان

والتي تققح إننوا ال  "كانت"وهق الذي يراقب. فنق يرم  إىل الرهية املعرفية املألقفة لنا منذ 

عقول مراقوب. ففوي اإلدراك نفنم العامل يف ذاته إال وهق يمر بواألحرى مون خوالح وسويط 

، فكل أزماننا العربيوة تقصوم (19)"يفصل العقل العامل القاقعي ويق مه إىل ذا  ومقضقع
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ظنقر إن انيتنا. وقوقع القنور وانعكاسواته عود البرشو منوام اختلفوت طبوائعنم ومكقنوا  

 شخصيالم، سقاء كن ن اًء أ  رجاال.

ووديوان، إذ تتلفوان مون واتلف شخصيا  النص جذريا وخاصوة شخصويتا تواجي  

حيث مالمح الشخصية وطبيعتنا الفطرية، القدرة عود اولوم والفعول والبودء مون جديود 

دائام، املاابرة، طبيعة النظر للحياة وكيفية عيشنا،  اوز اإلحباطا  وعد  البكاء علينا، أو 

جمنروة حتىل مدى االكرتاث برجل غادر العالقة، أو الغور  باليوأ  واالختنوا  يف  ربوة 

وعد   اوزهوا، فلقود اسوتطاعت الكاتبوة أن ترسوم شخصويتني نقيروتني عود م وتقيا  

متعددة، لكننام متلكان القدرة عد التعاي  وكأ ام وجنان مون وجوقه اإلن وانية التوي بوال 

  اية.

وتتلف التكقين النفيس لقديان عن تاجي بصقرة كليوة، حيوث مل ت وتطع أن تتجواوز  

ع ابن الشي  أو ابن صدا ، كام مع خطيبنا ال ابق، وترصني بأ ا ال حتلم مآسالا القاحدة م

حتىل بالقصقح لربوع موا وصولت إليوه تواجي مون  وار، وحكايوا ، وانخوراط يف صونع 

العقامل، والتلذذ هبا، والقدرة عد الفعل و دد اآلمواح. تواجي التوي تبودأ درو  يف  قيود 

طقانا  رقمية وعرضونا للجمنوقر بوالرغم القر ن وترتيل بعض سقره وت جيلنا عد اس

تواجي عنودما تنوقي تفعول. كانوت لودهيا  "من  اوزها للاامنني من عمرهوا، تقوقح وديوان 

صديقة فرن ية مت وجة بكاتب إسالمي معروف. داعية يف حلقا  حقار األديان. سمعنا 

 (20) " قد سقرة مريم وتلب ه سحرها. شجعنا وساعدها يف مرشوعنا

روائية أن لي  عاملا نف ويا متغوايرا لكول شخصوية حتوىل وإن بود  ثانقيوة، وت تطيع ال

تقد  كل أنمقذج يف خصقصيته، فابن الشي  مواال الوذي دعتوه باألسوتاذ شخصوية دراميوة 

تصقغ له الكاتبة معاناته ا اصة، وفر  له تفاصيل درامية حتيط بعامل الديكتاتقر وأقداره، 
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جوربو  ال ولطة ونفقذهوا سويفا فوق  رقوا، النوا     عل منه أنمقذجا برشيا ملن يرعه

ليامر  فنقن غطرسته وأنقاع ظلمه هلدر كرامتنم بالرغم من أن أقداره قد سولبته الكوامح، 

 وهق ماي يد من طاقة حقده عد اجلميع و رغبته يف إذالهلم. 

من منظقر جديود مل تتطور  لوه الرسوديا  مون قبول،  "نقري ال عيد"كام تقد  الكاتبة 

جاح ال لطة لي وقا كلنوم أنمقذجوا واحودا، فيظنور رئويس الوقزراء بونص النبيوذة أكاور فر

إن انية ويميل إىل اوياة املتقازنة بوال مغوامرا ، يمتلوك اونكوة يف تنواوح األموقر، رئويس 

 القزراء الذي ُيطلع تاجي الصحفية املقربة منه عد أد  أاار ال ياسا  العراقية. 

ا  كجه جي يف لقاء قريب يل أ ا تلقت مذكرا  ووثائق من ولقد .حت الروائية إنع

بطلة العمل اوقيقية، ترصد وتؤكد كاتًا من الققائع اوقيقية التي حدثت بالفعل يف حيواة 

الصحفية اوقيقية التي ج دلا يف النص تاج امللقك، كام أن األحداث التي وقعت لقديوان 

ا  وكم العرا . فيصبح تشكيل البنيوة جو ًءا تقرت، من وقائع كاتة حدثت فرتة تقيل صد

رئيً ا من الرهيوة، فوال ينفصول التشوكيل عواّم يطورني بوالنص مون معوان  وأفكوار، لقود أكود 

لقسيان جقلدمان عد متاثول  األشوكاح األدبيوة موع تطوقر ومتغوتا  البنيوا  االجتامعيوة 

األد  الروائوي املت وع  . لقد وجد  املآيس واورو، يف النقع(21)واالقتصادية والتارتية

الرسدي لتقص تعقد أبعادها، وجاء  تقنيوة اد األصوقا  لتعورب عون الشوتا  والقموع 

والفردية من جراء املآيس التي عاشتنا شخصيا  النص، العا  بتحقالته حني ينطبوع عود 

 ا اص يف خصقصيته ال يكقلقجية.

من عشوا  تواجي، لكول موننم وتربع الروائية أيرا يف رسم نامذج من الرجاح املختلفة 

طبيعة خاصة بداية من زوج أمنا عبد اوميد، والتشكييل أكر  شكري، ومنصوقر البوادي، 

وفرهاد اإليراين، وال فت الباك تاين، وزوجنا الفرنيس وغتهم، وهوق موا شوكل معرضوا 
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تج من النامذج البرشية شديدة التنقع بام يت ق مع تعقد معطيوا  القاقوع وسوياقاته التوي تنو

 مال تلك النامذج. 

ولقوود تفننووت الروائيووة يف رسووم شخصووية توواج امللووقك وطبيعتنووا األناقيووة والاقافيووة، 

االمكانا  اللغقية الرفيعة والفصاحة والصق  الرخيم، اورقر الطواغي والعيوقن التوي 

تأا، تلك املمي ا  التي تعرفنا تاجي عن نف ونا، و يود اسوتخدامنا وقوت شواء  مون 

 يف اآلخرين. أجل التأثت

تتلقىل تاجي أيرا كل رجل عد نحق خاص، فبعد أن يتعورى أمامنوا حتودد هوي كيفيوة  

تعاملنا معه، كام تدونه يف مذكرالا بشكل يترمن بصمته ا اصة وكيوف تلقتنوا، قبلتوه أ  

 رفرته.

ولقد أجاد  الروائية يف أن تطبع عد الشخصيا  بصام  أوطا ا وأحداثنا ومآسينا  

تواجي  "مغرتبة دائام، بعيودة عون جوذورها األصولية، تودور يف متاهوا  ال ت وتقر فجعلتنا

، لذا ُلم  الشخقص وتصبح أشباحا وتفقد حيقيوة أرواحنوا، "ومنصقر البادي ووديان

كام  نض كل أحالمنا كام حدث مع وديان، عد عكس تاجي التي تقاو  ونشعر أ ا تعلق 

اويواة رغوم تشوابه ال ويا  الاقوايف وال ويايس الوذي  عد املآيس، ترتفع فققنا لتشوعر بلوذة

يشرتك فيه مجيع شخقص النص. وي تطيع منصقر البادي أيرا أن يشوق لنف وه طريقوا يف 

عامل ال ياسة والعمل هبا والتأليف فينا، لكنه يظل طريدا يف ظل شعقره بقطنه الذي ُسلب 

 .   عد مرأى وم مع من العامل أمجع، كام ن ني أصحابه وتشتتقا

ويتقافر يف بنية شخقص ادية النبيذة كول موا  عول ا طوا، الرسودي خمالفوا لل وائد 

والنمطووي يف بنوواء الشووخقص حيووث اويووقا  العاديووة، حووني تصوول مووآيس أبطوواح الوونص 

وأحداث حيقالم لذروة التصعيد الدرامي، لكننوا تظول انعكاسوا  إن وانية حمتملوة، ويف 



 
 2020 59-23 أماني فؤاد. أ.د رؤية أصوات متواشجة لتاريخ العراق احلديث رواية النبيذة 

 

 

34   
 

أفق التققع للقاقوع وال ويا  االجتامعوي وال ويايس العجوائبي والودرامي الوذي تعوي  بوه 

العرا  وفل طني وطنا تلك الشخصيا ، البلدان اللذان ال تتلفان كاتا عن باقي البلدان 

العربيووة ومووا حيوودث هبووا، كووأن أج وواد تلووك الشخصوويا  وأرواحنووا مرايووا تنطبووع علينووا 

 ن بتجليالا اإلن انية املتباينة. األحداث ال ياسية لقطننا لك

وي وويطر عوود مجيووع شخصوويا  النبيووذة نقعووان موون الووقعي  ال ائووف والقووائم بح ووب 

تصنيف لقسيان جقلدمان، أما القعي املمكن الذي من خالله تتكوقن لودى الشخصويا  

رهية للحياة وتصقر عن امل تقبل فيصعب أن يتكقن يف ظل املحيط االجتامعي وال ويايس 

  ( 22)يف الذي تتيحه هذه البلدان ملقاطنينا.والاقا

وترصد الروائية تأثت اورو، املتقالية التي خاضنا العرا  عود امورأيت الونص، فتقويم 

الروائيووة مقارنووة بووني شخصوويتي توواج امللووقك عبوود املجيوود الصووحفية املتطلعووة للحيوواة يف 

جي يقموا بمخطوط ومل مل تلت   توا "أربعينيا  القرن العرشين حيث تصف نف نا وتققح  

، تلوك (23) "تتم ك بقورار. هوي بنوت وظتنوا تتبوع رغبالوا ومون بعود رغبالوا الطقفوان.

الشخصية التي تعلن حنيننا للملكية وتعتورب يوق  إعوالن اجلمنقريوة العراقيوة أكاور األيوا  

سقادًا يف حيالا رغم أنوه يوق  والدلوا البننوا مون القائود الفرنيسو، توتحفو عود الاوقرا  

 وترتا، من تداعيالا. 

العراقوي تتلط لدى شخصية وديوان املوالني عازفوة الكوامن يف األورك ورتا ال ويمفقين 

كان كبتا عود  "القاقع باألوها  يف حركة ان حابية من كل فاعليا  اوياة، تققح متأسية 

أخقيت أن يعرفقا ويصمتقا. رشيف رشفنوم، لكوننم يعتوربون الوذنب ذنبوي. أنوا املخطئوة إذ 

اقرتبوت موون النووار. بقيووت أيامووا مريرووة ومنوو وزة ومنانووة وس ووقحة   األرض. أسووتحق 

د عاتق خطيبي. وها هق يأيت ليتنصل منه. ين عه ويطرحه عد أشوقائي. العقا،. عاري ع
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فحني يتعوانق قنور ال ولطة  (24) "غ له صار واجب اإلخقة، منام تأجل فإنه    ال ريب.

ال ياسية برعقنتنا وجربولا مع القنر االجتامعي املقروث ويقعان عد املورأة تصوبح هوذا 

 روني وال قدرة عد اوياة، املرتعود القلوق ا وائف الكائن الشبحي، الذي يعي  جمقفا، بال

 من املايض كام اوارض وامل تقبل. 

ويطاح القنر يف النص الرجاح أيرا، فحني حتكي وديان عن املنانة والكرس الذي يشعر 

ريشة يف املنب. يف كوف ولود معتوقه،  "به يقسف خطيبنا يف عالقته بابن صدا  تققح عنه 

بث هبوا. سوأكقن أنوا إحوداها. ينتحوب يقسوف. وأنوا تقتلنوي دموقع دمية من دمىل كاتة يع

 .(25) "الرجاح. عصارة أرواني دي ت باألقدا 

  

 الشخوص واألوطان: 

نلمح يف شخصية تاج امللقك إبان شباهبا العرا  الناهض  خر العند امللكي، البلد الذي 

لة مون اوورو، ي عىل للتحرر والصعقد والتطقر. ثوم العورا  املحطوم اليوائس بعود سل و

جم دا يف شخصية وديوان، الشوابة التوي أصوبحت عازفوة عون اويواة بعود أن طاهلوا عقوا، 

األستاذ ابن صدا ، تلك اوادثة التي اضطرلا لورتك العورا  بصوقرة  ائيوة، بعود أن اود 

عننا خطيبنا ال ابق  ائيا، الدكتقر يقسوف املقور، مون ابون صودا  والنظوا ، كوام انتنوت 

صممنا كعازفة ضمن أورك رتا العرا  الرسمي، ضاعت العاطفوة، وانقروت وديان بعد 

اوياة العملية ف يطر علينا ا وقف مون العوي  أو خوقض أي  ربوة هبوا، فت وتعيض عون 

 .(26)القاقع بعامل األوها  واألحال  و اسرتجاعا  املايض

يف مصوائر يتتابع اوكي ليتكشف لنا ماذا صنعت ال ياسا  وال لطا  الديكتاتقرية  

املرأتني، أذلتنام وانتنكت كرامتنام فرتكتنام و ا أشبه باألشباني التي تعي  وتتنفس لكننا 
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مرتعشة وخائفة، وبالطبع اتلف درجة ا قف واالن حا، من اوياة بني تواجي ووديوان 

لطبيعتنام النف ية املتباينة، لكون تظول كول واحودة موننام تتطلوع إىل هقيتنوا األصويلة وهوي 

. ."ة يف املنايف اجلربية أو االختيارية، تققح وديوان وهوي تصوف ا انجوذاهبا لتواجي مرمي

ملاذا تكلبشت هبا. كان ما يقاصل تقييدي إىل هذه املرأة العجيبة، هق ما ت ميه جديت  القدر 

 . (27) "املكتق،. صمغ أققى من أننا كالنا س ق  بتلك البغداد املعشققة امللعقنة

ة يف نص النبيذة عنرصية من أي نقع فني منفتحة عد العامل، ال يعنينا ال متار  الروائي

األحكوا  األخالقيووة عوود األفووراد، ت ووتقعب منواطق قووقة البرشوو ونقوواط ضووعفنم، ترصوود 

وت تقعب وظا  اجلنقن وا نوقع واالنودفاع والنكوقص، وتت وامح الكاتبوة موع خطايوا 

املشانق األخالقية، بل تنطلق مون نظورة  شخصيالا وتتفنمنا، ال حتكم علينا وال تقيم هلم

القعي بالنفس اإلن انية وعجائبنا، فقديان ستظل حتب يقسف رغوم اليوه عننوا وأحيانوا 

تلتمس له األعذار، وتاجي ال تلق  عشاقنا منام فعلقا هبا، يظل أيرا منصقر البادي حيوب 

ورغووم هرمنووا  توواجي رغووم انخراطنووا يف عالقووة مووع اإليووراين، أو ارتباطنووا بالفرنيسوو،

  .وشيخقختنا

 الزمن واملصائر املعلقة: 

يف املرحلتني الو منيتني اللتوني تقودمنام أصوقا  الرسود مون خوالح شخصوياته الواالث 

 "وديان املالني"منذ أربعينيا  القرن العرشين، وجيل  "جيل تاج امللقك ومنصقر البادي"

تواري  وطون ونكباتوه بطور  متقاشوجة موع حيواة  "النبيذة"يف ثامنينيا  نفس القرن   د 

األحوال  لودى الشوعق، العربيوة وبو وغ التطلعوا  إىل الشخصيا ، ترصد لفورتة توقهج 

التحرر مون االسوتعامر بعود اووربني العوامليتني األوىل والاانيوة، و مواح الننروة والرغبوة يف 

التخلص من القصاية االنجلي ية، واالنتفاع بمقارد البالد الطبيعية ملقاطنينوا وأهلنوا، ثوم 
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ار بعدما ُأجنروت مشواريع التطوقر نتيجوة تصف اإلخفاقا  التي منيت هبا اجلامهت والاق

ل ل لة متصلة من محاقا  اورو،، وال ياسا  غت امل ؤولة ل عاما  ح بية ال تتمتوع 

بالنرج ال يايس أو اونكوة، ونوامذج مون الوديكتاتقريا  الغاشومة التوي دفعوت بأوطا وا 

 للدمار.  

بدد  أحالمه، واآلخور حتاكي تقنية ال من مآيس جيلني من عمر العرا ، جيل َحلَم وت

انطفأ  روحه متاما وانتنكت إرادته نتيجة للت لط والتجرب الذي كان سمة للحكم املطلق 

الذي ابتيل به العرا  يف العققد األختة من القرن العرشين وأوح اوادي والعرشين، حتىل 

فذو  كل ُطم ت اوياة بمقاطنيه، أطفألا ن وا  ال لطة امل تحقذة، املتجربة، اومقاء، 

 اآلماح التي راودلم يقما ما.

ويف النص تبقى مصائر اجلميع معلقة مهام تقدم الزمن، فكل ما حلموا به وأرادوا حتقيقه       

مل يستطيعوا االقرتاب منه، خاتلهم ثم تناثر وتطاير، حتى تولدت بداخل اجلميع الرهبة من 

ا تنتظر مصرياا ههريوال قريد يهتيهريا مرين املواجهة حتى عىل املستوى اإلنساين، تشعر وديان أهن

أخواهتا بالعراق، أو من استمرار الضياع يف حياة تعيشها وكههنا تعيشريها، حتيريا عريىل هريام  

احلياة دون أن تنخرط بهي يشء، ال تستطيع ترياج  وال منصريور البريادي أن يلتقيريا يف الواقريع 

لريال مواجهرية هري  خوفا من أن يضرييعا احللريم بعريد أن وصريال مر عمرير الشرييخوخة، فظلري  ا

األمثل لئال تضرييع أسريطورة اجلريامل التري  عالريا عليهريا، وعريىل التريوااي تظريل ااحلالرية العامرية 

للعراق، وفلسطني، والبالد العربية كافة الت  قامري  اريا الثريورات يف حالرية فريوا و ريياع 

 وترقب.
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ولقريريد حرصريري  الروائيريرية عريريىل التوثيريريا التريريارل  املتاريريري لكريريل الت اصريرييل واألحريريدا       

التواريخ، وهو ما يربا اجلانب التارل  يف الرسد اذا النص الروائ ، حيري  يثبري  اجلهريد و

 الذي ُبذل عىل اجلانب الباث  و يستاا التقدير اللتغاله بتقنيات فنية عالية.

فنناك حشد للتفاصيل وتدقيق عد كل معلقمة وتفصيلة جغرافية أو تارتيوة كحوديانا 

نتائجنا ال ياسية، أو مدينة املحّمرة اإليرانية، وتارتنا، و "بقرت مقث"ماال عن معاهدة 

ويف هذا الصدد يترح للقارئ منظقر الروائية للقص، وكيف أنه ليس حكيا جمردا بقدر ما 

هق صنع عقامل مشغقلة، تتكوقن مون خوالح التفاصويل اإلن وانية املشوحقنة بوذوا  البرشو 

 اصوة، فالكتابوة الروائيوة بحوث عون ووقائعنم، املطرزة بعادالم وطققسنم وطبوائعنم ا

 .(28)اجلديد وحتر  ال هيدأ

كام يومئ النص يف محياءات الرسريد بالالجريدوى، و ريياع الثريورات العربيرية دون حتقيريا       

قدر من احلريات واحلياة السياسية االقتصادية الكريمة للشريعوب،  ريياع كريل يشء خلري  

، والرصريريرياع األا  يف املنطقريريرية العربيريريرية رغبريريرية القيريريريادات الرعنريريرياء يف االسريريريتاوا  والزعامريريرية

 .لالستاوا  عىل السلطة بني رجال السياسة ومجاعات اإلسالم السيايس

وفيام تتص باستخدا  الروائية املرأة لتقنية ال من يف اديا  اورو، والن اعا  نجد 

كاافة االسرتجاع، حيث يغلب عود الرسود الن وقي تقنيوة الو من االسورتجاعي أكاور مون 

ستبا  أو امل تقبل، فال لطة تأيت بركائ ها من املايض وحتا. األناىل، ومن أشكاح هذا اال

االسوورتجاع اوووقار الووداخيل واألحووال ، حيووث املووايض املعبووأ بالووذكريا  املؤملووة، وتكوورار 

أشكاح القمع ووقائعه، وأح وب أنوه لوحمل الوذي تشوعر بوه املورأة نتيجوة إلهودار حقققنوا 

 ( 29)تركت بصاملا الغائرة عد كيا ا.فتعاود اجرتار أحداث 
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فدائام ما أققح وأكرر أنوه عود عواتق الكاتبوة املورأة يقوع عبوآن  األوح أ وا مل تو ح وهوي 

تكتب تطرني  قمنا وقراياها من قلوب تكل وا  ثقافوة ذكقريوة منيمنوة انوق أنفاسونا، 

ني  كاوتة وبقسوائل مقروث وسارسا  ُتققع ظلام عد املرأة ومتار  التمييو  ضودها يف منوا

، هذه القرايا التي تشكل  ا للمرأة ال تعني الرجل وال تشغله، ال يشوعر هبوا (30)متعددة 

من األسا  إال نادرا، فقد حصل عد حرياته منذ زمن، وانت ع فرصوه الكاملوة سوالبا مون 

حقووق  النووقع اآلخوور يف جن ووه، ورسوو  ل وويادته عوود كافووة املنوواحي، حتووىل يف اللغووة  لووذا 

ف ذهنه اإلبداعي إىل التجريب، واللعب يف األشكاح الفنية، وإقاموة العوقامل املتخيلوة ينرص

التي تعيد بنية القجقد وأشكاله إبداعيا، حالة تقازهيا مع اويواة و ليالوا، يف حوني متوار  

املرأة الكاتبة عد امل تقى التايل هلمقمنا األساسية التي متس وجقدها يف اوياة  ربتنوا موع 

ية األشكاح الفنية، والعقامل املتخيلة ولقد التفتت منذ زمن إىل أن التقنيوة البود وأن حتمول بن

بووذالا وطوور  تشووكيلنا مروومقن الوونص الروائووي وبنيتووه الدالووة يف نفووي  لانائيووة الشووكل 

 واملرمقن.  

 

  الرسد و املدن واهلوية: 

أهووم املوؤثرا  التووي أثنواء قووراءيت للنبيوذة تأكوود لودي شووعقر بوأن اآلدا، والفنووقن مون 

تؤسس وترس  لكيفية تلقينا لحماكن، من خالهلا نتلقىل املكان قبل أن نراه بأعيننا، األد، 

هق الذي ُيقجدها عد نحق خاص ويبقينا بذواتنا، فيجعلنا نتق  إلينا أو ننفر مننا، أتذكر 

 ،"د زقوا  املو"أن إحدى صوديقايت مون املغور، قالوت يل أ وا تريود أن توذهب إىل حوارة 

عند أوح زيارة هلا ملرص، األد، يبعث  "أحداث ثرثرة فق  النيل"والعقامة التي جر  هبا 

  (31)الروني باألماكن و علنا ترسل بإشعاعالا لتنادي البرش إلينا وتصنع عالقا  معنم.
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عد مر الرسد نجحت الكاتبة أن تنقل لنا حالة من النقستاجليا واونني إىل العورا  أيوا  

بغوداد وقصوقرها وحودائقنا ومقاهينوا عود  ور دجلوة، بيوق  الفنوقن التشوكيلية   رته،

والشقارع العتيقة، البرصة ونخيلنا الذي ي ين شط العر،، ج د  توق  تواجي ووديوان 

يف بوواريس إىل األهوول واألصوودقاء يف العوورا  رغووم اويوواة حتووت التفجووتا  واالغتيوواال  

تفتقدناها لعيشنام بعيدا عن وطننام، ذلك من خالح  امل تمرة، مت كنام باهلقية ا اصة التي

 ( 32)اوكايا  واألغنيا  والطعا  واألشعار.

 "يققح منصقر البادي بعد أن غادر فل طني وكان العرا  وجنته دون أن تعلم أاتوه 

مل يصد  أنه يقف عد أرض العرا . زرر سرتته ولف وشاحه حقح رقبته حاح ن وله مون 

اردة وبغداد ما زالت بعيدة، ولل كقن يف الصحراء رهبة. قفر ستد شاسوع اوافلة. الريح ب

ال يشبه هرا، فل طني وم ارع زيتق ا. وال جبل لبنان ومدرجاتوه ا رضو وغاباتوه. مود 

عينيه يف األفق املبنم ثم يشّكل الرسد يف نص النبيذة املكان الذي حودود جغرافيتوه الوذا  

قع، ولذا ي ونم يف خلوق أسوطقرة املكوان، حيوث يروفي البرشية قبل حتققه عد أرض القا

عليه رونقه ومحيميته التي هيبنا املبدع من ذاته وثقافتنا عد املققع اجلغرايف، وعد الطبيعة، 

وعد املعامر، تلقنا من مكامن نف وه وأحقاهلوا  رضوا أو سوخطا، مون سويا  وجوقده موع 

عبقره الرسويع وتقاطوؤه موع الو من. الصحبة  األحباء واألصدقاء، من الريق بالققت أو 

أغمرنام عد مرأى النجق ... تذكر أنه ذاهب إىل مدينة أحبنا قبل أن يراها. عاصمة أد، 

 . (33)"وفن وحرارة. شعر أنه سيكقن  منا فينا أكار من أي مكان  خر

يرس  األد، أيرا الشعقر القطني وينمي ارتباط الفرد بأرضوه، يمود جوذور األفوراد  

األوطووان وي ووقينا بميوواه العشووق  صقصوية التكووقين واهلقيووة. فووالفن بعووض موون  يف تربوة

عطوواءا  البرشوو الراقيووة، أفووراد املبوودعني الووذين يرتكووقن بصووام  أرواحنووم عوود اجلووامد 
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فيشّكلقنه، فاألد، هق الذي ينحت شكل املكان النفيس واجلاميل بام يريف عليه من نبض 

ن هق الذي  علنا نعي املكان ونلمس مجاله بوام هوق األفراد وحيقية حكايالم. األد، والف

عليه يف القاقع اوقيقي ربوام، أو موا نروفيه عليوه مون مشواعرنا وبوراني أرواحنوا، أو اقفنوا 

وإحجامنا. ولذا وضعت الروائية بصمة شخصية تاجي املنطلقة املتحوررة املتطلعوة للحيواة 

ء  األماكن يف بغداد والبرصة أكار عد األماكن يف العرا  يف فقرا  الرسد وفصقله، فجا

دفئا ومحيمية. كام جاء الرسد عد ل ان وديان رغوم مرارلوا حيمول تشوقفا وحنينوا ألمواكن 

نشووألا وحبنووا وتعلقنووا بيقسووف، للخيوول الووذي عشووقته يف النووادي، لفرقتنووا ال وويمفقنية 

 ومعندها املقسيقي، لبيت أبينا وأمنا. 

لنفق  إىل مصاف األوتاد اآلمنة اجلميلة إىل ساحا  قد تتحقح األماكن التي تعلق يف ا

معووارك وانفجووارا ، مووؤامرا  ون اعووا  ال تنتنووي، موون جووراء ال ياسووا  والن اعووا  

العقائدية ومعاركنا، وقد تكوقن اوورو، دوليوة أو أهليوة كوام حودث بوالعرا  يف مراحول 

ة، فيشوعرون بنوقع مون زمنية خمتلفة، هنا تننار أحد أهم املكقنا  الداعمة للذوا  البرشي

الرياع الذي يلحق بكل األشياء، فترتكنم اورو، س عني وبال مركو  جوذ،، بوال أرض 

 .(34)حتترن خطق أقدامنم

كل املكان صار جحيام، يف األوطان امل فقحة دماهها والطاردة ملقاطنينا وعشواقنا، أو 

األد، يتغنوىل هبوا ويتغو ح الضطرار العي  يف أماكن بديلة، فلقد تبدلت املودن التوي كوان 

 بطبيعتنا وثقافتنا، صار  عقاصم دمار ومدن مق ، خناد  لدفن البرش.
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 رسد املرأة وأثر احلروب والنزاعات:

يتأز  الرصاع داخل نص النبيذة حقح  ق  املرأة يف أجقاء الن اعا  واورو، في وقد 

ي ألن تقبول باسوتغالح منا  من ا قف والقلق الذي يشمل كل حماور اوياة، تروطر تواج

القائد الفرنيس هلا لكق ا أصوبحت منبوقذة مون وطننوا األصويل، شوبه طريودة مون العورا  

، ومن إيران وملنا بدون زواج "بقرت مقث"ملققفنا مع املعارضة التي مل ترض بمعاهدة 

موون أحوود األمووراء ال ووابقني، تشووعر توواجي بالرووياع، فيتعوورف علينووا القائوود شووامبنيقن 

ا يف عمليا  املخابرا  والتج س للحصقح عد املعلقما  عن العرا  ودوح وي تخدمن

الرش  األوسط دون علمنا يف البداية، كام ي تخدمنا يف التخطيط الغتياح الرمقز القطنية 

، (35)العربية واألفريقية التي يتعارض تأثت وجقدها مع مصالح بعض الدوح االستعامرية 

بديل هيبنا اوامية، ال القطن الذي يتمال يف األرض والنظا  ترطر تاج امللقك للقبقح فال 

وكيان الدولة، وال يف رجل حتبه ي تطيع أن هيبنا األمان أو االستقرار. فلقد ظلت عالقتنا 

بمنصقر البادي جمرد حلم يعيشوان عليوه وال حُي وم حتققنوا بوالنص، تصوف تواجي نف ونا 

مرها. ال تعرف ما تريد منه. متيل له وال تريد القدي ة اللعق، يف داخلنا مل حت م أ "تققح 

هلقاها أن يفرط مكقناته. تتجاهول وجيوب قلبوه. كتوب هلوا فويام بعود أشوقاقه، صوارحنا يف 

الرسائل بأ ا ستبقىل سبب وجقده. يريد أن ي تقر يف أي شرب مون هوذا العوامل لكوي يرسول 

أ وتغور  يف الروحك. ال إلينا فتالقيه. سيعيشان معا حتىل النفس األخت.  خر نفس؟ تقر

. كأنام شعر  دائام بأ وا كيوان أكورب مون حرصوه يف (36) "يعرف أحد متىل ستنقطع أنفاسه.

 عالقة حب ربام مل تقتنع هبا عد القجه األكمل. 

حني يصبح اجلحيم مشوندا يتكورر بتنقيعاتوه يف العورا  وتكتوقي منوه الفصوائل كلنوا  

حارضا بقوقة يف تفاصويل اويواة اليقميوة، ولوذا  ي قد التقجس من اجلميع، كام َيظل املق 



 
  د. إشراق سامي عبد النيب حتريــر:          دراسات يف السرد العراقي املعاصر حكايات عراقية 2 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  43 
 

تعيود املورأة م وواءلة ال ولطة ال ياسووية. تريود تواجي أن متوويل عود وديووان رسوالة إىل صوودا  

تنصحه بام  ب عملوه لقلوب الطاولوة عود أعوداء  "ح ني، تققح وديان عن الرسالة أ ا  

أميوقن وخقافوقن. وهوي العرا . تريد منوي أن أقوقح لوه عود ل وا ا إن م تشواريه جنلوة 

صحافية قديمة تفنم الرش  والغر، تتلمذ  عد نقري باشا، وتابعت ال ياسوة الدوليوة 

طقاح حيالا. كانت تطلب مني ما يرهقني، أنا اهلاربة من ذلك البلد ومن رمقزه. كل اسم 

كبت هق بعبع  دد خاليا رعبي. وطن من بعابع شوتىل تكلكول حتوىل عود الوربيء الوذي مل 

، ت تجيب وديان لرغبتنا، ثم ترشع يف كتابة الرسالة التي (37) "ب ولق خمالفة مروريةيرتك

ت تنلنا بقلدي الرئيس يف كل فقرة ومتلينوا صوفحا . ت وأح املورأة وتنتقود أيروا العقائود 

والدينيوة واالقتصوادية التوي تروعنا يف مكانوة منتقصوة حتوت طائلوة ثقافووة  (38)االجتامعيوة 

أفكور يف  "عة، تققح وديان يق  رض، ققا  التحالف الدويل للعرا  ذكقرية منيمنة وقام

أمي وأخقيت وجتاننا يف الكرادة. بيق  وادعة مكشقفة للطائرا  والقنابل. أتذكر حر، 

إيران وصفارة اإلنذار واحتامئوي بحرون أ  يف املجواز بوني الغورف. مققوع  مون بعيود عون 

. لوون يشووند مأسواة البلوود. أفكوور يف أخووقيت الشوبابيك. مووا  أ  وارتوواني ومل يشوند مآسووايت

فتغافلني صقرة يقسف وترت م أمامي. أين هق يف تلك اللحظة؟ خفت عليه وملت نفيسو 

عد تفكتي فيه. يالقلبي الذي ي تحق أن يرض، بنعل عتيق. مازاح يف ع لذكراه. حبيبي 

تلعقن ا اكي  النذح املقر، من أهل اوكم. سينر، مالام أرى اجلنقد هيربقن يف الفجر.

ويتبعقن جرف الننر. أبكي وأصيل. يا إهلي لوتكن نوارهم بوردا وسوالما عود أهلنوا هنواك. 

وعد يقسف. ليس ذنبه. ليس ذنبي. سيق بنا وبكات من أماالنا إىل املنازح. من يأبىل تريع 

 .(39)"حياته. ومن ترع ترس كرامته
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ا وتقييموه، هوذا التعودي ال وافر وتعيد وديان طرني جربو  ال لطة ال ياسية يف بلده 

عد حقق  األفراد والتجرب الوذي يصول بوابن اوواكم أن ينتنوك حيالوا عود هوذا النحوق، 

وتتخذ يف الغالب مققفا جديدا من العامل، يصبح جقهره متردا عد االنخوراط يف أي يشء، 

ار ويشوعر . تصبح وديان هامشا عود اويواة، هامشوا يغو(40)أو اإليامن بلء والتحمس له 

باوقد من جمرد استمرار قصة حب جمنرة بني امورأة ورجول تعودى سوننام الاامنوني عاموا، 

تغار وديان مون شونطة ذكريوا  حيواة تواجي  أل وا رغوم وحودلا وإخفاقالوا الكاوتة قود 

أرى محرة ا جل  "عاشت عد األقل. تعلق عد عقدة التقاصل بني تاجي ومنصقر تققح 

عاودين غتيت وأتوأجج نقموة. أتروقر مون جوقعي، وتبنوت خيوااليت تصعد إىل وجننا، فت

   (41) "االنفرادية التي ال ت من وال تغني. ليت يل كرسة ياب ة من رغيفنا الطري

يف نص النبيذة الذي يشويد الرسود فيوه ثالثوة أصوقا  نلحوو االنحيواز لصوق  املورأة، 

ا ، أو حمقريوة الرصواع، حيث تعطي الكاتبة لشخصيالا الن ائية مون حيوث عودد األصوق

وققته، أكرب م احة من النص، فاألناىل تاج امللقك ووديان سيدتا الونص وحتاربوان غيواهبام 

واغووورتاهبام الوووذي فرضوووته ال ووولطة الديكتاتقريوووة وظلمنوووا باوروووقر امللوووح، بووواوكي 

واالسرتجاع للمآيس، بالبقني الذي يتمتع بحشد التفاصيل واستبطان الذوا  التي اكتق  

 اقالا. بإخف

وتعد النبيذة خامس روايا  الكاتبة أنعا  كجه جي التي   د عوقامل اإلن وان املت وعة 

امرأة ورجاًل بكل ما تترمنه من تفاصيل محيمية وتناقرا  تتجاور يف اويواة، وهوي عود 

 "سوقاقي القلوق،"و "لقرنا"الرغم من عيشنا يف باريس إال أن عقامل كتابتنا يف نصقصنا 

 مل ي ح متعلقا بالعرا  وأحقاله.  "طشاري"و "ألمريكيةاوفيدة ا"و
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وتت م شخصية تاجي يف النص باجلرأة واالستقاللية واملبادرة، كام التفاخر بأنقثتنا، بل 

تلح عد حتقيق هقيتنا كأناىل، فني من اتار الرجاح، وهي التي حتدد مون ي وتحق أن لبوه 

موا كوان سكنوا  "ربتنوا يف كراتلو قوائال ج دها أو متنعه عنه، حيكي منصقر البادي عن  

الت ا  اوياد مع خملققة مالنا. أحبقها وأعجبقا بعملنا. إمتدحقها وضايققها. حنقا علينا 

وحترشقا هبا. غازلقها وشتمقها. مل حتتمل كراتل منرجان تاجي. موالام مل حتتملوه بغوداد، 

ن تنفلت، رأوهوا ترشو، البوتة، البد معنا لكل األلعا، النارية من أن تنطلق. وللنقازع أ

ارج إىل اوفال ، ترقص يف نقادي األجانب، ترتدي قبعة بيراء وف واتني بودون أكوام . 

تغطي عينينا بنظارة سقداء، تناق  وتدافع عن أرائنا... عاشت أنقثتنا كام تشتني، فور  

 (42)"ال تنصاع لققانني اوظتة.

ا  التي تكتبنا اديا  القرن القاحد وتتبدى جدلية اوب واور، من أعنف اجلدلي

والعرشين يف املنطقة العربية وخاصة يف كتابة املرأة  نظرا وجم .اعا  املنطقة وحرقر 

املق  الكايف والفقد يف ظل تلك اورو،، وهق ما جعل اوب أيروا حوارضا بقوقة كأنوه 

النص الذي يتشوكل نقع من املقاومة، والرغبة يف ه يمة هذا الدمار الذي يشمل اجلميع. ف

يف أزمنة األزما  يقق  بدور ها  يف تنظيم الفكر عرب  ليا  اص املحتقى، ذلك أن العامل 

معقد ومشقش وغت ذي نظا ، ونحن ن عىل بإواني لكوي نوراه مقحودا، وذا معنوىل بيود أن 

خاصية استمراره  عل من إ اد نظا  مقنع للكقن أمرا حمفقفا باإلخفا ، وال يتوقافر هوذا 

لنظا  إال باألد،. فاوب يف تلك الرسديا  يمال اقتناص اويواة قبول انتنائنوا، رغوم أنوه ا

كاتا ما يتالشىل بال حتقق أو استكانة يف خانا  ال من، كام أنه ُيمتنن ويموق  موالام مُتوتنن 

 أطرافه ويمقتقن إن مل يكن إكلينيكيا فاملق  النفيس يكفينم.



 
 2020 59-23 أماني فؤاد. أ.د رؤية أصوات متواشجة لتاريخ العراق احلديث رواية النبيذة 

 

 

46   
 

ليتنوي مل أعورف  "أن سألتنا تاجي عون أحاسي ونا تققح وديان يف منقلقج داخيل بعد  

رجال من قبل وبقيت عد عموىل ج ومي، لكون عناقوا  يقسوف عصوفت   وقوادتني إىل 

، (43) "ينبقع لذيت، ثم كان ما كان. راني عني فرص  عقيام، ال أطيق أن يقرت، مني غوته.

للجن وية الن وقية. وهق ما يققدنا إىل القارة املظلمة التي حيكوي عننوا فرويود عنود تعرضوه 

فعامل مشاعر األناىل وطبيعتنا ظل يترمن نقاط ضعيفة وناقصوة يف تنواوح فرويود وأبحاثوه 

 (44)وفروضه له وخاصة عقدة إلكرتا وعالقة البنت األناىل باأل  ثم حتقهلا إىل األ،.

وتتحقح يف أجقاء اورو، والن اعا  ومنوا  ا وقف والتوقجس واالغورتا، عالقوة  

إىل عالقة األناىل باألناىل، كأنه استبعاد للمخواطر وطلبوا للصوحبة واألموان   األناىل بالذكر

نظرا للظروف الاقافية االجتامعية التي حتكم عالقا  اجلن ني، وكم االخفاقا  التي حتيط 

هبا، ويف إشارة إىل االستغناء أحيانا عن ضآلة الرجاح، واالبتعاد لقدر اإلشكاليا  القائمة 

رأة والرجل وتعقدها يف املجتمعا  األصقلية. ولعلنوا نلحوو كاوتا أن يف العالقا  بني امل

، وهق ال يقبل أي م ا  (45)الرجل العر  تترص رشفه وكرامته يف كيان املرأة التي اصه 

هبا. ويف حالة تعرضنا ألي تعد  يكقن الرجل أوح من يتوربأ ويوتخلص مننوا ماول موا فعول 

يقسف مع وديان رغم علموه بظلمنوا، وأ وا ال تقوقى عود املقاوموة يف مقاجنوة جوربو  

رجل صاحب عاهة، تقف يف ظنره سلطة كاملة رعناء. يف حني أن التعودي عود أرضوه أو 

وكرامتووه يمكوون الصوورب علووينم حيووث هووذه األشووياء والعالقووا  ال سووبيل عوود شخصووه 

للتخلص مننا بالتربه أو بالقتل، فلن يقتل نف وه التوي اعتودوا علينوا مورارا وأذلقهوا ولون 

 يتخد عننا، وتلك النظرا  االجتامعية النف ية هي ما وجب فتح با، املناقشة حقهلا.  

أيروا مون بعوض منواطق الغوتة، واخوتالف ورغم ما تشق، تلك العالقا  الن وائية  

هوذه املودا  موارتني ا اليوة مون العقود،  "الرهى، كشأن أية عالقة بني البرش، تققح وديوان 
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موا  "وتقوقح أيروا   (46)"املكتظة بالرجاح؟ أراها ت تأنس بالشغف غت  هبة بالشيخقخة.

املقاجع.  رني وحتظور الذي يشدين إىل نقيرتي. هل تكفي بغداد رابطة بيننا؟ مدينة تقلب 

انوودماح اجلووروني. أرض جياشووة توو دري بالووذين هجووقا مننووا. اذهبووقا حيووث شووئتم ولوون 

.إن خراجكم يل. لن يقاح عنكم سقى عراقيني. اعتد  أن أققح هلوا إن عراقنوا .تغادروين

بينوي وبيننوا  ،غت عراقي وزمننا غت زمني، مرابوع أجمادهوا وغراميالوا ال تشوبه وهودة ذيل

. يقووقح فرويوود واصووفا (47)دد، ورغووم كوول يشء أسووت إىل شووقتنا وال أالووف؟ وطوون يتبوو

إن إحدى الطرائوق التوي نتغلوب هبوا عود رغبوا  ال ن وتطيع  "اإلن ان باويقان العصا  

هووذه الرغبوووا  أي تقجيننووا نحوووق قيمووة إن وووانية أكاوور قيموووة  "تصوووعيد"حتقيقنووا هووي 

صقر البادي لتاج امللقك وجعلنام يلتقيان وأح ب أن حماولة وديان إ اد من (48)"اجتامعية

هي تصعيد لنقع من الكبت اجلنيس الذي تعيشه وهق ما خلق ن وعا عصابيا لودى وديوان، 

ويرى فرويد أن اورارة قد نشأ  بفرل هذا التصعيد، حيوث خلوق التواري  الاقوايف مون 

 ( 49)حتقيل غرائ نا وت ختها  دمة أهداف سامية. 

اجل د عد الرسد الن قي حتىل يف منوا  اوورو،، ويبودو ج ود  و تظل هيمنة أبجدية

املوورأة يف بعووض النصووقص التووي تتنوواوح .اعووا  املنطقووة كأنووه سوواحة لتجليووا  أشووكاح 

ال وولطة، حيووث تقووع عليووه معووارك القمووع أو االسووتحقاذ، سووقاء كووان املنطلووق سياسوويا أو 

عل، يمال أحيانوا جوائ ة لبوه اجتامعيا وعقائديا، وتتعامل املرأة بدورها مع ج دها كردة ف

ملن تشاء وحتب مال صنيع تاجي، أو بح بانه القسيلة التي ترمن هلا اوامية، تصوف تواج 

مل تكون تبحوث عون زوج شوا، وال عون حوب جديود،  "امللقك عالقتنا بشوامبيقن تقوقح 

، وقوود ت ووتخدمه ربووام يف (50) "كانووت تريوود سووندا حيتقهيووا يف البلوود الغريووب وحيمووي ابنتنووا
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القا  سادية كنقع مون االنتقوا  مون قنور وقوع علينوا، أو يصوبح مأسوالا التوي تودعقها ع

 للتخلص من اوياة متاما.

وتربز الروائية ال لطة االجتامعية القاقعة عد األناىل يف املجتمعا  العربية اإلسوالمية، 

نوا حيث اوصار الذي يالحقنا اجتامعيا، ويتصاعد مع نمق ج دها، وظنقر مالموح أنقثت

وهق ما وصفته الكاتبة بخصقص عالقوة زوج أ  تواجي عبود اوميود بج ود تواج امللوقك، 

فيعجلقن بالرغبة يف سرتها بال واج، والتخلص من عبئنا  لتقع املرأة يف .اعا  جديدة 

، حتكي تاجي عن فرهواد ال واحر املحتواح سوليل (51)اتلف ساحة وطبيعة حمظقرالا فقط

ثم بعث هلا من رتب هلا أمر ال فر إىل فرن ا. مل حتقود عليوه،  غا، شنرين "القاجار تققح 

 (52) "محاها من الفريحة يف إيران. روحنا رحبة تتقبل األودا  واألوغاد.

كام يظنر من الرسديا  التي حتكي عن الن اعا  واورو، وتكتبنا املرأة اعتامدها عد  

لتبذح بال ح ا،، وأنا عصية  ُخلقت تاجي "تققح وديان  "اوديث مع النفس"املنقلقج 

عد اوب. أشتني وأمتنع. أجقع لالندسا  بوني ضولقع رجول. أحلوم بالرعشوة األزليوة. 

شنقة القجقد التي تن يني اسمي وعمري ولغتي وإيوامين فوال أعوقد سوقى أناوىل. أيون أنوا 

 كام تظنر بكاافة تقنية األحوال  يف الرسود وعالقوا  غرائبيوة اورج عون منطوق ،(53) "مننا

العقل، حيث الطاقا  القاسعة من التخييل، كام يفصح اد املرأة عيشونا يف عوقامل خانقوة 

تترمن ضوالاللا نتيجوة الفتقواد اوريوة. و حمصولة للقودر الروئيل مون ا وربا  اوياتيوة 

افوتح  "واملعرفية نتيجة لعصقر طقيلة قرتنا املرأة حتت القصواية املبوارشة، تقوقح وديوان  

هووي تغطينووي ببطانيتنووا واست وولم ملنامووا  متقطعووة، كقابييسوو غوودون عينووي عوود توواجي و

، وت ووتمر ُتكموول وتوودون صووفحا  موون (54) "..صووديقايت، أراين ثانيووة يف حوودائق النووادي

 األحال  التي تعقد فينا ل ن الاانية عرش من عمرها.
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  ثراء اللغة يف رواية النبيذة :

اإليرانيوة، يف العورا  تربوت ونشوأ  عود تعد تاج امللقك ابنة ملدينة بغداد رغم أصوقهلا 

ثقافالا و داهبا يف جمالس عبد اوميد زوج أمنا، وهق ما يعد أوح جوداوح تكقيننوا املعوريف 

والنفيسو، هوذا الوذي ُاسوتكمل بالعرصونة والتحوديث واالنفتواني عود الفنوقن التشووكيلية، 

لصوحافة واالطوالع عود واألشعار اودياة، واملعارف العامة ال ياسوية والفنيوة، ودراسوة ا

أد  األاار ال ياسية من نقري ال عيد، واالقرتا، من مراك  صوناعة اوودث والوتحكم 

به، ولذا تعد تاجي ابنة املدينة اودياة حيث منظقمة القيم التي حتكم حركتنا الذاتية حتتفي 

نوب العمويل بالتعدد والتحرر، بالتطلع واإلرادة، باالسوتقالح والتحقوق، كوام االهوتام  باجلا

، ولقد أعطت تلوك املققموا  الاقافيوة لشخصوية تواج امللوقك الكاتبوة م واحة (55)واملادي

متاحة السوتعراض الاوراء اللغوقي، الاوراء بتعودد مفرداتوه وأسواليبه واسوتعراض خم و وا 

الرتاثي واوديث، فلقد مالوت لغوة تواجي لغوة عليوا وهوق موا اتروح يف الرسود الوذي جواء 

ثقافة تلك الشخصيا  املمي ة بنية أساليب ج لة مجيلة، وصقر بيانية،  بصقلا. كام تطلبت

وتشبينا  مبتكورة، معوربة عون موآيس موا تعيشوه الشخصويا  وحااللوا، و ملوا متتعوت بوه 

شخصية النص من ثقافة رفيعة و ربة واسعة وإرادة حياة حديدية حتىل أ ا بنناية عمرهوا 

قره بصقلا، وهق ما يل بتمكن شخصوية قد تدربت عد  قيد القر ن وسجلت بعض س

 تاجي من اللغة ومن طبقا  صقلا وتأثته.

ولقوود متتووع الرسوود بإيقاعووه اوركووي الرسوويع، والتقوود  اويووقي يف اسووتكامح اوكايووا  

االسرتجاعية يف كات من مقاقوع القوص بجمول وأسواليب وثابوة تقفو  عود مراحول زمنيوة 
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الودفقا ، واحوودة وراء األخورى، ثووم اسووتكامح خمتلفوة، وهووق موا شووكل بنيوا  اد تشووبه 

 الصقرة الكاملة لرهية النص وعامله من خالح األصقا  الاالثة.

وتشكلت لغة النص وأساليبه ققيوة وشوديدة الرصوانة، معوربة عون عوامل كول شخصوية 

ومآسالا وبيئتنا وطبيعتنا النف ية، كام أ ا سنلة وتتمتع بال السة والقودرة عود تقصويل 

بقضقني وجده يف التصوقير، جمدولوة يف بعوض الفقورا  التوي اوص صوق  تواجي املعنىل 

بالشعر وبعض األغنيا  التي تتفاعل مع وجدا ا الهتاممنا بالفصاحة واملقسيقىل، فحوني 

ت أح وديان تاجي عن تعميدها باملاء، وهل فعلت هذا من أجول التطنور مون ذنقهبوا؟ تورد 

 شعر العبا  ابن األحنف الذي يققح فينا  تاجي صاحبة الذاكرة االستانائية بأبيا 

 اهريريوم ألقرينايت يريريا حسريإهنريريم        فريرين حمبتكريرير اهلل مال مريتغ ريأس                         

 فاحلب أمجل ما يعىص به اهلل فإن اعمِ  بهن احلب معصية      

أراهوا بتلوك ألوح مورة  "تققح هذا بعد أن قصفتنا بنظرة رادعة. تعلوق وديوان فتقوقح 

  (56)"ن امرأة مل تغرب رهبا إال باوب. تتحدث ع.الرضاوة

وتن ا، األساليب مشحقنة بالصوقر البالغيوة التوي توتام  موع عوقامل املورأة والرجول  

أيرا، وَتربع الروائية يف غ ح الرتاكيب اجلميلوة التوي تترومن التفاصويل الدقيقوة او وية، 

 يود وصوف املشواهد او وية بطريقوة معوربة عون فكام تصف غ الة الكامن شديدة الدقوة، 

طبيعة العالقا  الكامنة بنفق  الشخصيا  ومشاعرهم، فمن خوالح تكوقين األسواليب 

يشعر املتلقي بتاجي حني تتملكنا رغبة التجربة وسارسة الصعلكة، أو االنجذا، والعشق 

صوعب التعبوت عننوا اوقيقي، كام ت تطيع الروائيوة وصوف املشواعر البينيوة امللتب وة التوي ي

لتعقدها، فت تعني بالصقر البالغية والتشبينا  والكنايا ، هذا امل يج البياين الذي  عل 

تذو  الرواية غنيا لكنه سنل وله مذا  شخقصه وثقافالم. مل تفار  الشخصويا  مأسواة 
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جمتمعنا ولذا جاء  اللغة حتمل كات من شوحنا  القموع والظلوم والشوتا  الوذي عاشوه 

قص، واترحت تلك املآيس يف اللغة التوي ترسودها الشوخقص وخاصوة شخصوية  الشخ

وديان، حيث تعرب مفردالا وتراكيبنا عن الوعينا املأزو  واملتشظي بني فرديتنوا وظوروف 

جمتمعنا الذي ُفرض علينا، انتناك ال لطة ال ياسية لشخصنا وظلم خطيبنا وأخقالا، أو 

، يصف تتي إ لتقن الالوعي اإلن اين حوني قوا  الكوان العادا  والتقاليد االجتامعية هلا

إن الالوعوي لويس  "بقراءته ل انيا ولغقيا م تفيدا مون بحوقث فرويود بخصقصوه بققلوه 

نقعا من املنطقة ا صقصية، الصاخبة، املنتاجة يف داخلنا، وإنوام هوق أثور لعالقتنوا ببعرونا 

ضمننا أو أنه بواألحرى يقجود بيننوا  بعرا. وينبغي الققح إن الالوعي هق خارجنا أكار منه

وأنوام كقنوه  ،شأنه شأن عالقاتنا وما  عله مراوغا وحمتا ليس كقنه مطمقرا ضمن عققلنوا

عربنا، ولذلك ال يمكن تابيتنوا  نقعا من الشبكة الف يحة، املتحابكة التي حتيط بنا وتتن ج

أو ت متها قط، وأفرل صقرة هلذه الشبكة أن تتعدانا وتبقوىل يف الققوت ذاتوه تلوك املوادة 

التي نتكقن مننا، هوي اللغوة ذالوا، ذلوك أن الالوعوي بالن وبة لالكوان هوق يف اوقيقوة أثور 

دخل النظوا  خاص للغة، وستورة رغبة تنطلق يف حركتنا من خالح االختالف، فعندما ن

الرم ي، نحن نودخل اللغوة ذالوا، عود الورغم مون أن هوذه اللغوة عنود الكوان شوأ ا عنود 

  (57) "البنيقين، هي ما يشطرنا داخليا

ويتووأثر تشووكيل الصووقرة الفنيووة لوودى الروائيووة وطريقووة اليووق املجوواز والتشووبينا  

ملنوا املتماوول يف والكنايوا  بخصقصوية مفوردا  عوقامل املورأة التووي عاشوت فيوه طوقيال، عا

الصحافة وكقالي نا، يف الكتابة والفصاحة وسحر الكلام ، ومن خوالح مفوردا  عاملنوا 

حترك  "، "ترتاكم سنقالا شفافة مال طبقا  البقالوة"يف الطني والذائقة واألطعمة تققح 
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، وعووامل الووروائح، (58)"امللعقووة يف وعوواء عقلنووا لكووي ال ترقوود الووذكريا  فيووه وتووتكلس

 اوياكة وفنقن األلقان والتطري . ومفردا 

تنشغل بنية الصقرة أيرا بتفاصيل اجل د واالحتفاء به، واإلعالء من قيمة مجاح املورأة  

وجعله حمقر وجقد  ذ، اآلخرين من حقهلا، تت اءح إحدى صديقا  تاجي عن طريقة 

تكقينوا   ، تتبودى(59) "ملاذا تنقعني الرجواح يف ا ول كوالطريش"معاملتنا للرجاح تققح 

الصقر واملشاهد دوما يف النص الرسدي من خالح املحويط االجتامعوي والنفيسو، كوام أ وا 

معجقنوة  "تقد  وهي حمملة بمقسويقىل املفوردا  الداخليوة وإيقاعنوا الكوامن فينوا، تقود  

باألصقا  اللغقية واملقسيقية، تتداخل معنا وتكيف معناها وتصوبغ رهيتنوا هلوا وإدراكنوا 

 فقد حتمل معنىل ال خرية أو االستنكار أو ما عاداها. (60)"لداللتنا

وينفتح مفنق  اجلامح واجلاذبية يف هذا النص بح ب رهية تاجي ملققما  مجاح املرأة،  

زينتنوا يف  "حيث ترى أن الفصاحة واملعرفة والاقافوة مون أهوم عوقامل جاذبيوة املورأة تقوقح 

عنود  عر، ع ل اللغة. ل وا ا حصوا ا.ل ا ا. حجتنا ونطقنا اجلميل وحمفقظالا من الش

 فووي موون زينتنووا فكووامن يف اللوو و  تصووقنه يف فمنووا. صوومتنا ماووت بليووغ يف أوانووه. أمووا ا

 .(61)"عينينا

وتتكرر مفردا  هذه العقامل القريبة إىل دوائور اهوتام  املورأة منوذ زمون بعيود يف صوياغة  

ني والعوقامل التوي عاشوت تلك العوقامل التوي شوكلت م واحا  يف فروائنا الوذه ،الصقرة

، ومن خالح هذا األفق ا اص ومكقناته ُاّلق الروائية الصقر املجازية التي (62)طقيال هبا

توأيت عود أصووقا  الشخصويتني الرئي ويتني بووالنص، وبوالطبع كلوام ات ووع عوامل الشخصووية 

 ي وخربالا كلام تلقنوت الرسودية بتلوك العوقامل وانفتحوت مفردالوا، يقوقح منصوقر البواد



 
  د. إشراق سامي عبد النيب حتريــر:          دراسات يف السرد العراقي املعاصر حكايات عراقية 2 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  53 
 

ليس يف حياة تاجي عبد املجيد مقجة متناودة، ال سقاحل رملية وال ضحاال . دائوام يف "

 . (63)"قلب اللجة

 "يفرس النقاد العالقة بني القاقع املتغت وأشكاح متايله، بني العالمة وما تشت إليه يققح 

ووداثي يف انتقلنا من التج ويد الوقاقعي للعالموة يف القورن الاوامن عرشو مورورا بوالتم   ا

العالقة بني العالمة وما تشت إليه )عد الرغم من االعتقاد بأنه موات اح تقجود ثموة عالقوة( 

يف اللغوة  (64) "وصقال إىل اوارض حيث اللعب اور للدواح الذي ن ميه موا بعود اوداثوة

التي ت تخدمنا تاجي أو ما ت تخدمه الشخقص األخرى مون تراكيوب ليعورب عننوا هنواك 

تقى من التناقرا  واويقية التي تترا  مع نمقذج تلك ال يدة التي تقاجه العامل دائام م 

دون أن تفقد الرغبة يف الفعل فيه والعي  ضمن معطياته، منام ات ومت األحوداث بوالقنر 

 واالقرتا، من الننايا .

وي خر النص بعدد من املشاهد شوديدة الدراميوة وهوق موا حيوقح املجواز إىل عوامل مرئوي 

وحيقي ودرامي يشع بجامله وتأثته من كلية الصقرة وأبعادها كافة. يتغيوا االنتقواح مت ع 

من املجاز الب يط إىل املشند الدرامي املرسقمة أطوراف .اعوه وطريقوة صوياغته بطريقوة 

تراجيدية تصنع صقرة شاملة و يل لقنر كبت، فعد سبيل املااح هناك املشوند الوذي يقطور 

م ابن االستاذ من وديان و علنا طرشاء، عد خلفية دعقلوا منفوردة مرارة وقنرا حني ينتق

إحدى املرا  بدون خطيبنا عود حفلوة تنكريوة، فلرويقنا بواألمر توذهب بف وتان عوادي، 

وحني ي أهلا ابن صودا  مواهق شوكل تنكورك  يبوه بأ وا متنكورة بأ وا ال ت ومع، طرشواء. 

ي خر فيه مننا ويتقعدها، ثم تقوقح بعود أن فيتكقن مشند االنتقا  من حقار بيننام خمت ح، 

يأمرين الكريس  "احرض له م اعدة سامعة حدياة فاخرة وربطنا حقح جبنتنا وكمم فمنا 

املتحوورك أن أضووع القووق  عوود رأيس. ويشووت لكووي أجاووق أمامووه، يقيوود هشووا  يوودي وراء 
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تطوا .. . قنابول ودمودما  جننميوة ال .ظنري. ال أقاو ، كل ما أرجقه أن أمق  برسوعة

. .يدور بالكريس حقيل مال طقس لقبيلة بدائية، قلبي طبقح يف غابة .سيده يقنقه كاملخبقح

ثم رفع ال امعة من جانب واحد وأولج شيئا حادا يف أذين. أنطقيوت عود نفيسو ورضبوت 

رأيس باألرض. أعقي بحنجرة ذئبة متقحشة. أتداعىل جانبا وال أشعر بكتفوي أرى ظوالال 

قيودوين  "وتقوقح أيروا  (65) "الغيبقبة يد امتود  مون ال وامء النتشوايل شاحبة تبتعد. كأن

 .(66) "واقتحمقين بدون إراديت. مل متتد يد إىل ج دي لكنني أمحل عبء امرأة مغتصبة

ال يرد يف النص بصقرة مكافة مفردا  اللنجة العراقية وال أساليبنا وإن نار  الروائية 

وذلك للاقافة الرفيعوة التوي  "ستة هرمجرجية"هلا بعرنا عرضا ويف مقاقع صغتة مال قق

متتووع هبووا شووخقص هووذا العموول وانفتوواني بيئووتنم، وتفروويل الكاتبووة للفصووحىل عوودا بعووض 

  املفردا  القليلة وكلام  األغاين.
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أنظوور مصووطفىل سووقيف  دراسووا  نف ووية يف اإلبووداع والتلقووي، دار الكتووب اودياووة، و
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، وهي من النظريا  التي تؤكود عود قوقة وسوائل 1974ن أملانية اجلن ية عا  نقيل نقيام
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قوودمُت بحووث بعنووقان املوورأة يف اإلبووداع الرسوودي بعوود الاووقرا  والن اعووا  واووورو،  (29
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  مجاليووا  املكووان،   غالووب هل ووا، املؤس ووة اجلامعيووة للدراسووا   غاسووتقن باشووالر (31

 .1984والنرش، 

لبنوان،  -أنظر إدوارد سعيد  خارج املكوان، ترمجوة فوقاز طرابليسو، دار اآلدا،، بوتو  (32

2000، 322. 

 .200وو 199النبيذة   (33

، منشوقرا  عيوقن 2أنظر تتي إ يلتقن  املارك ية والنقد األد ،   جابر عصفقر، ط (34

 .1986املقاال ، املغر،، 

 .282النبيذة   (35

 .232النبيذة   (36

 .257، 256النبيذة   (37

 .255النبيذة   (38

 .299، 289النبيذة   (39

 .312، 311أنظر تتي إ لتقن  نظرية األد،،  (40

 .276النبيذة   (41
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 .226، 225النبيذة   (42

 .255النبيذة   (43

 .249، 248أنظر تتي إ لتقن  نظرية األد،،  (44

والرصاع النفيس، دار ومطوابع امل وتقبل، األسوكندرية ومؤس وة  نقاح ال عداوي  املرأة (45

 املعارف، لبنان، د.  .

 .39النبيذة   (46

 .39النبيذة   (47

أنظوور م ووا ة يف توواري  حركووة التحليوول النفيسوو   سوويغمقند فرويوود، ترمجووة جووقرج  (48

  .1979، 1لبنان، ط -طرابيل، دار الطليعة للطباعة والنرش، بتو 

املورأة والرصواع النفيسو. نوقاح ال وعداوي  املورأة واجلونس  ويف أنظر نقاح ال وعداوي   (49

البحاني كات مون صوقر القموع التوي تقوع عود املورأة وانعكاسوالا النف وية عود تكقيننوا 

 النفيس.

 .283النبيذة   (50

نقاح ال عداوي  املرأة والرصاع النفيس، دار ومطوابع امل وتقبل، األسوكندرية ومؤس وة  (51

 .156املعارف، لبنان، د.  ، 

 .284النبيذة   (52

 .39النبيذة   (53

 .266النبيذة   (54

ح ني محوقدة  الروايوة واملدينوة، اهليئوة العاموة لقصوقر الاقافوة، سل ولة كتابوا  نقديوة،  (55

 ، البا، الاالث، الفصل الااين.2000القاهرة، 

 .12النبيذة   (56
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 .277تتي إ لتقن  نظرية األد،،  (57

 .278النبيذة   (58

 .159النبيذة   (59

 .9، 2014الصقرة وصقر القراءة، رهية للنرش والتقزيع، القاهرة،  صالني فرل  قراءة (60

 .123النبيذة  (61

أنظوور ظووافر كوواظم  اجلملووة العربيووة يف ضووقء الدراسووا  الل ووانية، دار العووني، القوواهرة،  (62

2017 ،305. 

 .150النبيذة   (63

 .26بريان كروز  الرسد بعد اوداثي البحث عن بديل، فصقح،  (64

 .169، 168النبيذة   (65

 .185النبيذة   (66
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 مليسلون هادي (أمجل حكاية يف العامل)تعدد املرويات ووظائفه يف رواية 
 

  

 أ.د. عقيل عبد احلسني خلف

 قسم اللغة العربية -كلية اآلداب -جامعة البرصة
   

 :تعدد املرويات

رد قيطلققحم د ققد مععىلققم عقق  اكقققا،  احلااويققة  أت الردقق ية العقق   ققرد    ققيا  السقق

تجيعل هلقا تاقاوف مععقددة  تيعلقحم عليمهقا أليقة للقن  الرسقد   (1))النعرءات الرسدية(

احلديث  تهر يعرفمها بالقرل إهنا: ))العقنيات الع  يلجأ إليمهقا الاا قع عقادة تهقر يب قث 

ض  الرسقد  إ  حقال الابقات تاق قعقراد بعقدما أدباقه لل ااية عن حل يسرتج  به الر

ت نقسم النعرءات الرسدية إ  حااويقة  أ   عكقال  .(2)احلدث اكرلد  تاك جر لل ااية((

من  رايل أفعال  فمه  معرالية حااوية دغرية  أت حاايقة ممق نة  أت حاايقة مرا.يقة. تإ  

تداوقه السقادد )إ ( إضقافة فاقرة أت خربية ق  ععدى العأثيث تاإلخباد الذ  ))يسعى من 

. ت راف كساعدة القىلة ع  العطرد (3)معلرمة أت ك ة  اخرة أت ناعة مم اة مسلية((

 .)4)تالن ر تالب ث عن حل  تللع سري تالعرضيح تالعربير

يرد    معجم مىلطل ات الرتاية  ذكر اكقا،  اكمافة ع  اكرتية األدلية حتت ا م 

ق   أ   .mis en abyme ()الرتجي  تُيعرف بقالقرل هقر: ))أي يعمق ن القن  جقُءا ُيرجي

يارد مم ري الال  تيكال نرعا من دج  الىلرت بالىلدى  أت نرعا مقن دقردة اكقر ة 

اك دبققة العقق  فعرصقق فمققاء الرتايققة الرا قق    إ،ققاد دققغري دققدتد يسققعرعبه القققاد  
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ريقة  أت مكقمهد  أت حلقم  رتيقه . تياري الرتجي  ع  أشاال منمهقا حاايقة ثان(5)مبارشة((

. تيققرل .يعقر : إي هقذل العقنيقة قدي قة (6)إحدى الكخىليات  تخيعرص مم ري الرتاية

كانت  عرف باكرسح داخل اكرسح  تيذكر مااهلا الكمهري هاملقت القذ  يققدم أمقام اكلق  

ك ققر ة يريققاي فيمهققا  (The Mouse-trap تاكلاققة مرسققحية ا قق مهد )مىلققيدة ال  ققراي

. تيأخذ الرتجي   ب سقع عققعقه بالعقال الرسقد   أت ببنيقة احلادثقة الرويسقة (7)دجري عمه

 :لل ااية  أشااق ثقثة ه 

القاوم ع  العكابه البسيط بقني احلقدث األ قاا تاحلقدث اكقر ة. تهقذا  البسيط: -

 .النرع من الرتجي  ق يعارد كاريا  تإند يرد بىلردة رصحية تتاحدة

الذ  يعارد بأشاال معنرعة تغري رصحية  تلان معكاهبة  تمجيعمها  ؤكقد  املتكرر -

 .مم ري احلدث الرويس   الرتاية

الققذ  ))ينقلققع فيققه المققامن إ  ممقق ري فيىلققبح الرتجيقق  هققر الققن   اخلاااد  -

. تياري هذا النرع مععددا  تغقري رصيقح  (8)األ اا تيع ّرل ن  الرتاية إ   رجي ((

لل علقققن تالرصقققيح   الرتايقققة القققذ  يقققأي عققق  لسقققاي القققرات  أت  تخمال قققا   دقلعقققه

الكخىليات  أت الذ   رج قه حرادثمهقا. تق خيقرل الرتجيق  عق  اخقعقف أشقااله هبقذا 

الردف عن احلااو   أ  احلااية داخل احلااية  أت اكرتية القىلرية داخل اكرتية اكطّرلة 

أم  اقذهبا. تجيعقل هقذا ال مهقم الرتجيق   راء أكانت هذل األخرية  عمد األت  ت دع مها 

الذ  ُيعرف بأنه: ))نكرء قىل  كارية   ا،قاد  Embedding قريبا من العم ني الرسد 

  أت هققر ))إق ققام حاايققة داخققل حاايققة أخققرى. تقققد  اققري (9)قىلققة قىلققرية تاحققدة(( 

 حاايات ألف ليلة تليلة أبر. ماال ع  هذا العم ني  ف يمها  عمق ن حاايقة شقمهر.اد كقل

  تإي كاي العمق ني أققرب إ  الرسقد الققديم القذ  (10)احلاايات األخرى الع  حتعرهيا((
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 رجققد لققه أمالققة   ألققف ليلققة تليلققة  تكليلققة تدمنققة  تفاكمهققة افل ققاء تم اكمهققة ال رفققاء 

لألبكيمه   م  اخعقفات  ع ال   أي هذا األخري يقعرص ع  إيراد حاايات قىلرية ض ن 

ية  تأنه يقعرص   دقلعه ع   عُيُ دقلة احلااية اإل،قاد ت أكيقدها  حااية كبرية  أت إ،اد

تليس نقممها أت  اقذيبمها  أ  أنقه يكقال نرعقا مقن  عاضقد اكرتيقات تدقرق إ   ابيقت 

 .الدقلة الع   عبناها اكرتية اإل،اد   ن س القاد 

رتية اكخعل قة ي مهر العم ني م مهرما أكار قربا من احلااية  أت من جم رعة األحداث اك

  تاكع قة   دقلعمهقا معمهقا  كقد   كليلقة تدمنقة  ف ق  (11)  مم رهنا عن احلااية اإل،اد

باب البرم تالغرباي  عم ن احلااية الرويسة  ته  هجرم البرم ع  الغربقاي  ت كقاتدهم 

هبذا الكأي   ب  حاايات مسعقلة من بينمهقا: حاايقة أدقل العقداتة بقني البقرم تالغربقاي  

تحاايققة النا قق  تالعققريص تاللىلققرة  تحاايققة العققاجر تامرأ ققه تاللقق   تحاايققة 

النا   تالل  تالكقيطاي  تحاايقة النجقاد اكخقدتع ت يقه  تحاايقة النا ق  تال قادة 

. تمجيعمها حاايقات خمعل قة اكمق ري (12)اُك ّرلة جادية  تحااية األ رد تمل  الم ادع

مهم   الردرل إ  هنايقة احلاايقة اإل،قاد عق  خقري  معكاهبة الدقلة م  احلااية اإل،اد  س

ت عُ.  رجمهمها تغاياهتا الرسدية  أت األخققيقة. تبقذل  ياقري للعمق ني  هقذا  تاقاوف 

مععددة من بينمها الع سري  أت ككقف األ قباب العق   ققف خلقف  قلرص الكخىلقيات  أت 

  (14)اها الرسد تاحلااية. تالراي ة الاانية الربهنة ع  د ة ال ارة الع  يعبن(13)احلرادث

فإذا كانت ال اقرة أي احليلقة هق  األنجقح   مراجمهقة العقدت تغلبقه  فسقعاري احلاايقات 

اكمقق نة مؤكققدة تمعققُ.ة لل اققرة   احلاايققة  ت  احليققاة  ت  الاقافققة ع رمققا. إذ احلاايققة 

هقر مقا . تهقذا (15)الاانية  اري  ابعة لألت  الع   عم ن فيمهقا مقن ناحيقة الن قر الرسقد 

جيعل الراي ة األخرية أخققية مقادنة باألت  الع سريية  فمه  رسدية إذ   ل   حدتد عال 
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احلااية  تق  عخطال إ  افادل. تهر ما يقدم فادقا  خر  إضافيا  ي ّيقُ العمق ني  ب عنقال 

 القديم  عن النعقرء الرسقد   أت اكرتيقة  يع اقل   حتديقد تاي قة األخقرية بالرسقدية  فقيد

يكال ع  مسعرى العال الرتاو   ربيرا لعرايل اكرتيات ت ُا مها  تيكقال  عق  مسقعرى 

 .القراءة   ربيرا ل عل الرسد برد ه نرعا من مقاتمة افراب احلادل

اكرتيات  إذي  كد يريد الب ث أي يعابعمهقا   أن قرذل دتاوق  حقديث  هق  مععاليقات 

األفعققال  أت الىلقق ات. تهقق  ُ مقق ن    حااويققة  أت تدقق ية  أ   عكققال مققن عققدد مققن

مرتيات أخرى  تُ رتى  أت ُ رسد  ب سع نرعمها عرب  ادد تاحقد    الغالقع  تفعلقف 

  الكال  ت  اكساحة الرسقدية  تجي عمهقا ،قاب  اقخقعقف القذ  ينعمهق  إ  العكقاي . 

دتايقة  ت بدت فارة اكرتيات باكعنى الذ  يقرتحه هذا الب ث حارضة حمردا تاضق ا  

)أمجققل حاايققة   العققال( لققق)ميسلري هققاد (  فالرتايققة  بنققى عقق  تاقعققة  تجم رعققة مققن 

احلاايات الع   عىلل بكخىليات  قرتحمها الراقعة. تالراقعة ه  ذهاب الرتاوق  )دافق (  

    رة  رفيمهية إ  شدل العرا    داتلة منه للعخل  مقن هقاجس الاعابقة تساد قعمها. 

إ  جرادل دجل  بدت عليه عقوم األدب  فمهر يسقعأذي بلطقف  إذا كقاي  ت  احلافلة جيلس

اكااي فادغا  ثم بعد أي خيربل الرتاو  بأنقه كقذل   جيلقس تيغقط   نقرم هقاد   تيققرتح 

 (.الرتاو  للرجل ا د  تد ة ه  اكؤدب  تيس يه )حسن اكؤدب

ع   قرتحمهقا الع ادقيل ُ بنى احلاايات الع   عأي   فىلرل الرتاية ع  الكخىليات ال

اقفرتاضية داخل الراقعة  تع  الىل ات اكل ققة بالكخىلقيات. تالع ادقيل اقفرتاضقية 

كد ي مهم القاد  ه  أي )حسن اكؤدب( يسعيقظ   مااي ما من الطريحم  تيرت  للرتاوق  

من دتي  ابحم حديث بينمهد أت مقدمات  ما حىلقل هلقم   هقذا اكاقاي قبقل مقا يُيقد عق  

  تانسق اب ايقي  1991 نة  تحتديقدا بعقد هنايقة حقرب افلقيا الاانيقة العقام  عرشين
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العراق  مقن الاريقت  فققد كقانرا جم رعقة مقن اينقرد  هقر )حسقن( اكقؤدب ت)مقأمري( 

الكاعر ت)يا ني( القجغج  ت)فيىلل( ال يسلرف ت)نارص( اكغن  ت)فرددي ( اكسي    

ات  ايي  العراق  فلىلرا من مقبسقمهم   شدل العرا . تم  هت   تحدهتم العسارية

العسارية  تقردتا مغاددة العرا  عرب  ركيا إ  دتلة من دتل اكمهجر. تبعد مسقرية دقعبة 

اقرتبرا من حتقيحم غقايعمهم بالردقرل إ   ركيقا  تالعسقجيل   إحقدى دتل اللجقرء  تهق  

هلجقرة  تاخعقاد كندا. تلان قبل الس ر برقت قليل  راج  )مأمري الكاعر( عقن مرشقتع ا

العردة إ  العرا  عرب الطريحم الع  جاء منمها  تحلقه األخرتي  باعا من فيىلقل ال يلسقرف 

 .(إ  )فرددي  اكسي  

 نعمه  هنا   اديل الراقعة اقفرتاضية. ته  افرتاضقية  ألننقا  قنعرف قحققا   هنايقة 

تأي الراقعة تاق م  الرتاية أي )حسن اكؤدب( ل يسعيقظ من نرمه  تل يع ّدث عن يشء 

من اقرتاح الرتاو  )داف (. تهر ما يكال الطريققة األت  مقن ،قر  العاقذيع   الرتايقة 

عرب اكرتية  ته  الطريقة الرصحية الع   أي عرب السادد  تعرب الكخىليات  تعرب الرسد  

إنقد فالسادد يبدأ دتايعه بالقرل: ))ليس األدب فقط ايم هر مقا ي يقُل )حسقن اكقؤدب( ت

ت امة   الرجه  تأناقة   اكلبس تالاقم ت،ريقة الطعام.. قيل لديرجني: كقاذا  أكقل   

السر ؟ فقال: أل  جعت   السر . تهذا ما حىلل للجاد اكؤدب الذ  نعس   احلافلة 

فنام   احلافلة  تبعد أي عرفت أنه مؤدب   اليق ة  اكعك ت أنقه مقؤدب   النقرم أيمقا  

كال مر ع ليس فيه أ  اعرجال أت جتات.  ثم بعد ذل  غقر    نقرم ع يقحم فقد جلس ب

دتي أي ي عح ف ه أثناء النرم  مالد ن عل عادة ن ن الرجال  كد ل يىلدد منه ق غطيط تق 

. ت ينمه  السادد    هنايقة الرتايقة  مرتيا قه القىلقرية  أت (16)شخري تق حس تق خرب((

قط  ذا ه لينبه إ  أي اياد اكؤدب ل يغقرّي جلسقعه  تل يسقعيقظ اكم نة  ع  اخعقفمها  باك
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من نرمه  تل حيّدث )دافعا الرتاو ( بالقىلة. تأي األخري هر مقن اققرتح احلقراد القذ  داد 

 .(17)بينه تبني اياد  تهر من اخعلحم احلااية تالكخىليات  أ دءها تد اهتا

ب الكخىليات اكرتيات  تقبُل كاي ياذهبا السادد. ي مهر ذلق    إناقاد )حسقن   اذي

اكؤدب( معرفعه بأ  يشء   قريبا  عن الكخىلقيات غقري أ قدومها تدق اهتا العق   عكقال 

مسادات مرتيات )داف  الرتاو ( عنمها  ت  إناادل معرفة ما  ي ل بأ  تاحد منمهم  فمهر 

إذي  أد قم  . تيقرل داف : ))مايش يقا باشقا(18)يقرل: ))أنا ل أد تاحدا منمهم بعد ذل ((

إذي ليع   م  هناية  عيدة لاقل تاحقد  -تيم   حسن تيقرل -مىلاورهم من خميلع 

. تحني يقرأ )حسن( فىلل )يا ني القجغج (  ق ))يعرقق  أي جيقد كقل هقذل (19)منمهم((

يعكحم  اند   الرجرل اك ُقة   مر ة تاحدة.. تقال كم كاي من الغريع أي جتعل قجغجيا

بققل.. تبققالرغم مققن أي يا ققني الققذ  يعرفققه ل ياققن إق نسققخة كاققرية الكققبه بيا ققني الققذ  

. تحني (20)اخرتععه  إق أنه ل يعرق  أي أجعله يعكحم العي    أمرياا  تيق    غراممها((

. أمقا (21)يطل  ع  فىلل )مأمري الكاعر(  عجبه أحداثه  تيققرل: ))لققد تجد قه سععقا((

ل  ع  فىلل )فيىلل ال يلسرف( فإنه هيجم ع  )داف (  تيقرل له: ))كقاذا قعلقت حني يط

. تيقربد )دافق ( األمقر لقق)حسن( بأنقه ،بيعقة (22)فيىلل؟ ]...[ ماذا فعلت؟ كاذا قعلعه؟((

الكخىلية الع  حتدد خط  ريها  تهنايعه فيقرل: ))إننق  أكعقع مقا ي ليقه عقّف ال يلسقرف 

ايعه ت اععمها.. تإذا كاي قد أحقع ع قرل بقد فيقه الا ايقة  فققد ن سه.. تفيىلل أم  عّف هن

أحع احلحم بكال أكرب.. اكرت ليس هر أ رأ ما حيىلل لإلنسقاي عُيقُ  حسقن.. تلانقه 

العخف عن كل ة احلحم.. لقد أداد فيىلل ال يلسرف أي يعخ  عن مرق  اكع رل من النافقذة 

. تيقققرل )حسققن(   (23)يققحم إ  افقري((العبايقة عقق  العقال لاقق  يقرتص خل ققه أثقرا   الطر

قق  لققه عقق  لسققانه مققن الرتايققة: إي مققا  ققريتيه )دافقق ( مققن قىلقق  عققن  ال ىلققل اُكخىل 
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  (24)الكخىليات العق  ذكرهقا لقه   تاقعقة فقرادهم مقن العقرا  تعقردهتم إليقه ُم رت ضقة

( . تيعسقلل )حسقن(25) عناعع   خياله  تإهنا لعبة تجدها مُعجة أتل األمر ثم أحبمهقا

إ   اذيع الع اديل الع  يرتهيا )داف ( أيما  ف ن يسق يمها )دافق ( )فعقاة اكربايقل( العق  

كانت جتلس أماممهد   احلافلة  يقرل عنمها )حسن(: ))  مطعم جندياي نسينا ال عاة ]...[ 

تمعمها أممها  تل يعذكرلا الساوحم إق بعد نىلف  اعة  فلد عدنا إليمهد تجدنالا ق  قُاقي 

كقي   اكطعققم تالقطققط  عجققرل بققني أقققداممهد  بيققند كعققع الرتاوقق  يقققرل: إهنققد كانعققا  ققأ

  .(26) ع دثاي ع  الرديف مال دديقعني قدي عني((

يأي النرع الاالث من العرصيح بعاذيع اكرتيقات عقن ،ريقحم السقخرية  أت األ قلرب 

ن سقه  فالرتايقة كلمهقا أققرب  الساخر  الذ  يعبنال السادد من بداية الرتاية  تهر يعابعه م 

إ  اكُحة الع  ل حتىلل. تالكخىليات ينطر  الراحقد منمهقا عق  جانقع  قاخر يقأي مقن 

ا  ه أتق  تسا ينعا عنه من  لركيات ثانيا  فأبر يا ني اككمهرد بق)،ه احلنقبا.( ))انعدبعه 

ية أقامعمهقا   جملة اإلذاعقة تالعل ُيقري العراقيقة لعىلقرير ح لقة مر قيقية لل رققة السق  رن

اكرسح الر،ن  ببغداد ]...[ تعندما أداد ،ه أي يأخذ لقطة مقربة للديسرتت اككلرش تهر 

هيُ شقعرل األبقيص معجليقا بعىلقال فقر  اي يق .. فإنقه اضقطر إ  اقن نقاء بقني دق رف 

العققا.فني تاكققرت  كالسققمهم حتققت جققنح ال قققم هبققدف الردققرل إ  اكايسققرتت  تبالعققايل 

األ  ل   أثناء حركة اقعرجال الع   يقرم هبا تشياا من ذيليه الطريلني..  ىلريرل من 

تلان ،ه الذ   ال بني الاراا  ادطدم بعا.ف كرنرتباس ضخم اياة عقريص اكنابقني 

يكبه .ك  د عم  فعاربس العا.ف من خكبة اكرسح إ  األدض  احبا معه عا.ف الادي 

بح اي ي  حتت  قل الردد الع   قطت ت طاير تعا.ف الطبل تاكايسرتت أيما حعى أد

عجاجمها   اهلراء.. بعد ذل  هنص ،ه اكىلرد تقام كالسعلرة من خلف الىلق رف  فقر ل 
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اككاهدتي   العل ُيري تهر حي ل فردة حذاء بني يديه ثم يناتهلا إ  اكايسقرتت القذ  اقل 

ذلق  بسقنني   أمرياقا  . تحقني يلعقق  )،قه( بعقد(27)سددا بطرله ال قادع عق  األدض((

))بعا.ف الارنرتبراس ايعنع   تهر يع كى مق  أ قعاذل اكايسقرتت ]...[ ل يععقرف عليقه 

العل يذ  تق ن ر إليه األ عاذ.. األ عاذ قال له بعارب ت عال )أبقر األدقب (: أكيقد أعرفق  

بس تيقن شق ع ؟ ققال لقه ،قه: أنقا ،قه القذ  كربسقع  بقني الاقراا..  ريقد اذكقرص إذا 

 .(28)ناا((

يع ّدث )داف ( الرتاو  عن خاله عبد العليم فادس الذ  ياعع الرتايقات اكأ قاتية  

ت خر دتايا ه )المرء ال ا ر( تيىلف منمها هذا اككمهد  فيقرل: ))أيبقاااااااا  شقاد ي قعمهم 

خايل عبد احلليم خ  مجعة )مدير مدد ة( ينمهاي من دقيع كرد  خرش تلقد   احلقُب  

لبس مناار.. تقال له كا  عاد  اعع  قادير ع  افايل بقش.. تشنر هذا خايل كاي داود ي

فا،ر اهلل؟ شاد ذك  تي عمهم  خ  السربن  مال اكناار يطري باهلرا  تبعد مقا ،قاد بقاهلرا 

فُ.ل ي عه تخقل يىل ر من الرذيلقة   غ مقة عقني ]...[ خق  هقذ  الىلق رة حتقدث 

. تيققرل )دافق ( عقن (29)م اجأة من ها  الف  عجب ((غ قت  بسبع اكنا.د  ت راها 

شخىلية الكاعر )مأمري(: إي له لغة م لرتة  اار فيمها الالدت النا.كة  فمهر يس   اهلردي 

برقا  تاير  دتقبقا  تالبقرية جعقة  تالىلقرندة خر،رمقا  تالبيعرنقة العليقة  ))تيقردد   

فقاعقات الا قأ الرعقد  ]...[ أل قىلاودل كقمقا مره قا عقن يراعقات افنقافس اكمقي ة ت

  :يسعمهل قىليدة عن .تجعه مي   بالقرل

 ..يا إهل 

 كيف ق  رصعه كسة برد

 قلب  هذا األد  من قرشة برقر 
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 تاألنىل  من كرفية بيماء ل متسسمها األداب 

. تيىلقف (30)أيبااااا .. شلري قىليدة حلرة.. تشلري فد تاحد مرهف هذا مقأمري((

)حسققن اكققؤدب(   فىلققل مققن الرتايققة  خمىلقق  لققه  )دافعققا الرتاوقق ( ت ققادد فىلققرهلا 

األخرى  بالقرل: ))كا ع اريف تحيكق  كاقريا  أل  عنقدما  قألعه: هقل أنقت كا قع؟ 

قال: نعم أنا كا ع درت. ثم  ألعه: هل  اعقع   جريقدة؟ ققال يل: جريقدة لقر قدي قة؟ 

 .(31)أنت   خطر؟ فقال خطر أم الب رين(( تض ات ت ألعه السؤال األخري.. إذي

ي مهر    مقابل السخرية الع   عسم هبا اكرتيات اكطّرلة العاودة لق)داف (  الرسد ايقاد 

  اكرتيققات اكطّرلققة العقق   عكققال مققن حاايققات شخىلققيات الرتايققة تحققرادث حيققاهتد 

إدقابات خطقرية    ب2003الكخىلية  فق)يا ني القجغج ( يىليبه األمريايري خطقأ    

تيعرلري نقله إ  أمرياقا مق  عاولعقه تعقجقه. ت)فيىلقل ال يلسقرف( يقرفص اهلجقرة مقن 

العرا  فرتحل .تجعه تحدها  تيقرد هر أي خيعم حيا ه ب رقف أخقق   فيبّلغ عن جادل 

الذ  حيّرل بيعقه إ  تكقر للقدعادة. ت)فردديق  اكسقي  ( يقق  ألخعقه اكىلقابة بالعرحقد 

إ عادها  ثم يع ل   الانيسة ))مرشفا ع  األ، ال   ميعم مل قحم هبقا  القىل   تيريد 

. (32)تيرت  هلم القىل  الع    عل م عرهلا الس ر  بجعل الرهم أمجقل مقن احلقيققة((

تهذل احلرادث  الع   ردد   فىلل الكخىليات  حت ل ،اب  ايدية  غالبا  تحياتل الرسد 

ا   فىلقرل الكخىلققيات  ف اايقة )فيىلققل أي يعمقد دققدقيعمها مقن خقققل إيرادهقا جُويقق

ال يلسرف(  تدفمه اهلجرة  ت بنيقه مرق قا أخققيقا جيقدل حريقا ب يلسقرف   قرد   فىلقل 

)نارص اكغن (  تفيه يؤكد أي قىلة )فيىلل( حقيقية  تيرت  مقا يكقري إ  أي حيا قه مقرت 

علقر بطردين  األتل ماري للسخرية يقعرصق عق  ا قععراض اكعلرمقات  فمهقر حياق  عقن ه

. تهققر دققامت يسققع   فقققط كققا يققدتد مققن (33)تدققعردل   السيا ققة تاحلققرب تانققدحادل
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. تالاا  جاد تباعث ع  العقدير يؤكد د ة حاايقة (34)أحاديث. تيقرل: السارت  من

دقديحم  -مقعله كد تددت   فىلل )فيىلل ال يلسرف(. يقرل نارص اكغن : ))أمر  نعدي

بة اف سني خطقرة فقعح بابقا خكقبية  قبقن  إ  داخلمهقا  أي أدخل تا بعه  بعد قرا -نارص

تهر ي س  بيد  تجير  تداءل  دف  الغطاء عن بندقية تدمى إ،ققة منمها برجه شقخ  

 .(35)كاي ينام ع  رسيرل ]...[ عندما ن رت إليه تجدت أنه فيىلل((

  عمد الرتاية ددقية احلقرادث اكعىلقلة ب يقاة الكخىلقيات عق  لسقاي السقادد  فمهقر

يقرل عن مرت )فيىلل(: إنه مرقف أخقق  فقد أداد ))أي يعخ  عقن مرقق  اكع قرل مقن 

النافذة العباية ع  العال  لا  يرتص خل ه أثرا   الطريحم إ  افري.. كاي ق يريد أي يىلقبح 

مال خرتف العيد الذ  ق يعرف أين يم  دأ ه بانع اد النمهاية  تهر من أبلقغ ]...[ عق  

  .(36)ذ  حتّرل من داد للعل ني إ  بيت دعادة((بيت جادل ال

ُ بنى الرتاية  مبدويا  ع  نرعني من اكرتيات ب سع حرادثه  األتل: هر اكنسرب إ  

السققادد رصاحققة  تهققر  ققاخر تمعباعققد عققن احلقيققق  ت ققاع. إ   لقق  اكباعققدة. تالاققا : 

بطريققة مقا ي يقل إ  اكنسرب إ  شخىلقيات أخقرى غقري السقادد )دافق  الرتاوق (. تهقر 

  .ايدية  تإ  الىلدقية

لان )ميُة أمجل حااية   العال(  أهنا ق  لعُم احلقدتد بقني السقاخر تايقاد  تالاقذ  

تاحلقيق   تما يق  للسقادد تمقا يقق  للكخىلقيات. تأهنقا داوقد  ع قل عق  خلخلقة  لق  

عدة من بينمها الرصقحية العق  احلدتد  تهدممها  ت نبيه القاد  إ  أهنا غري حقيقية بر اول مع

مر ذكرها  ته  )أقرال السادد  أت الكخىليات األخرى  أت السقخرية(  تالمق نية العق  

  مهر    م ني اكرتيات اكطّرلة )الساخرة تايادة(  مرتيات قىلرية   قسم ع  تدق ية 

 .تحااوية
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 :املرويات الوصفية

اقم  أت   رصقفات  أت معلرمقات  أت أققرال اكرتيات الرد ية مققا،   نطقر  عق  ح،

 : عرد لكخىليات معرتفة  ت قسم إ 

 

   :كالم املشهورين .1

هر الاقم اكنسرب إ  شخىلية معرتفة  تمكقمهردة    قيا  احلا قة ات العلقم. ماقل 

قرل ديرجني   هذا اكقط  ))قيل لديرجني: كاذا  أكقل   السقر ؟ فققال: أل  جعقت   

. تمال (37)للجاد اكؤدب الذ  نعس   احلافلة فنام   احلافلة((السر ... تهذا ما حىلل 

قرل اخيقت   هذا اكقط : ))أتل دعردل إ  احلافلة بدا مقرتددا ]...[ لعلقه كقاي يريقد أي 

جيلس دامعا ،رال الطريحم ]...[  أل حق  ثرثاد اخيقت مل  مققدتنيا: كيقف  ريقد أي 

تالققرقي جيي قاي    قيا  العكقديد عق  أي مقا  .(38)أحلحم ل ؟ دد  خيقت: دقامعا!!!((

 يأي من أحداث   الرتايقة لعبقة مقن تضق  الرتاوق   فقق)حسن( القذ   قي مهرل الرسقد 

رشياا أ ا يا  تُمسب،با لاعابة الرتاية  ل يععد  فعله النرم تالىل ت اللقذين العقُممهد حعقى 

ربة إ  شخىلقيات معرتفقة الىل  ة األخرية  إذ اكقطعاي بد يعمق نانه مقن مرتيقات منسق

 ادخييا  تمكمهردة أقراهلد  يؤكداي ض نيا العاذيع الذ   قعبنى عليقه الرتايقة تمرتياهتقا 

األخققرى  اكنسققربة إ  شخىلققياهتا  فققق)حسن(  ققي ل دققامعا تنققاود. تالىلقق ت تالنققرم 

قم ي س اي اكجال للرتاو     الرتاية  ليقرتح احلااية كلمها من أتهلا إ   خرها. تمقن كق

اككمهردين ما ُينسع إ  ابن ، يل الذ  يقرل ))ع  لساي بطله ح  بن يق اي بأي القرتح 

. (39)الذ  ي ي  األنراع يشء تاحد  تأنقه ق خيعلقف إق أنقه انقسقم عق  قلقرب كاقرية((

تمن أقرال اككاهري كقم غاند  تادمري برتص تجقل الدين الرتم  الذ  يقردد   هقذا 

جتمهل نعاوا ما  نر  فعله.. تلان إي ل   عله فلن  اري هنقاص نعقاوا أبقدا.. اكقط : ))دبد 
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هذا ما يقرلقه غانقد  مُخرفقا بققرب ماعبقة فيىلقل  يععلقحم عليمهقا أيمقا ققرل ال يلسقرف 

اقيرلند  ادمري برتص )كل ما حيعاجه الرشق لاق  ينعرصق هقر أي ق ي عقل الطيبقري شقي ا( 

  :عبداد قىليدة يقل الدين الرتم   قرلتكذل  تض  فر  دف الاعع افادة باق 

  قرل يل ث ة ق ر: خمطئ أنت ما الق ر؟

  قرل يل ث ة مل : خطأ أيما. ما اكل ؟

إي  ان  ب ث عن مسان الرتح فأنقت دتح  تإي  اقن   قع  عقن قطعقة خبقُ   [...]

 .فأنت افبُ

 تإي  سعط  إدداص هذل ال ارة الدقيقة 

  .(40)ر أنت((فسرف   مهم أي كل ما  ب ث عنه ه

 كدد  ل  اكرتيقات الىلقغرى  العق   قأي عرضقا  منسقربة إ  شخىلقيات مكقمهردة  

ت بدت غري مقىلردة  ع  الىللة بني اكع رقات  أت ما يبدت مع رققا مقن احلقرادث تمعباعقدا 

من احلاقت تالقيم  كالىلد  تالاذب تاحلقيقة تالرهم  تعق  أثرهقا    ققديم احلقيققة 

 دتدها   مقاتمة ال لم اكرجرد   الراق   تهقر القم نقاجم تاكعرفة تاكععة للقّراء  تع 

مققن الرةيققة األحاديققة للعققال أت للكخىلققيات أت لل يققرات  تمققن  غليققع نققرع تاحققد مققن 

الرةية  أت  بن  تجمهة ن ر تاحدة  تعدها حقيقة كلية. تهر دتد  قرتحه الرتايقة  تيبقادد 

لرجرل اكخعل ة لل ياة  تعقرب الققرل إي الرسد إ   بنيه ت ر يخه عرب الع ايل الذ  ي مهر ا

احلقيقة حقيقة   نسبيعمها  ت   عددها  ق   ا،ققيعمهقا تتاحقديعمها. تاألهقم مقن ذلق    

  .إنسانيعمها

 
 



 
  د. إشراق سامي عبد النيب حتريــر:          دراسات يف السرد العراقي املعاصر حكايات عراقية 2 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  73 
 

 :املعلومات العامة .2

ع  اخعقف مىلاددها عل ية أت خربات إنسانية  كد   مقط  عن السل  اة فيه: ))إي 

ع ققرا بققني الااونققات  تإي اقخطبققرأ هققر مققن أكاققر السققل  اة هقق  مققن أ،ققرل اللبققاون 

. (41)احليرانققات خجققق عقق  هققذل األدض. تهققذا خققرب جيققد. دب أ  يل ل  لققدل أمقق ((

تاكعلرمة  عرد لعردل بالكخىلية تبالرسد  فالسقل  اة   بط مهقا تاألخطبقرأ   خجلقه 

قق  با كرتيققات عقق  يكققبمهاي السققادد. تهقق   دبققد  حتيققل إ  أي الرسققد ن سققه  بطقق ء  ُمقط 

اخعقفمها ،ريلة تقىلرية  تخجرل   إبقداء مرق قه مقن العقال  يسقعبدل اكرققف الرصقيح 

باقرتاح العاذيع  تما يؤد  إليه من  ربير فعقل الرسقد بردق ه مقاتمقة مقن نقرع مقا. ت  

مقط   خر ))أبرد اكؤخرات ه  مؤخرة السقاء  تكقاي السققاء معرتفقا   بغقداد إ  عمهقد 

نقل اكاء من النمهر إ  البيرت   قربة لينة من ايلقد  حي لمهقا مقن الكقا،ئ  قريع تدناععه

ع   ادل حعى يىلل هبا إ  باب الداد  ثم يمعمها ع  امهرل  حعى ينقلمها إ  مرض  الُير 

  الداد  في رغمها فيه  ثم خيط ع  احلاوط خطا مقابل كل قربة حي لمها من الكط  تحيا ع 

ع  ما أفرغه من قرب  تأنا كاري الكبه ب رشتع إ الة ماء بداو    أهل الداد   كل أ برع

أ ل دأا عق  كع ق   تأمقد أنابيقع األفاقاد تاكعلرمقات إ  البيقرت  فلقدذا ق يسقجل 

. تاكرتيقة  رشقح مقاق عراقيقا  ت ىلقله (42)القادوري خطا تاحدا مقابل كل كعاب أل عقه((

لنرع  بع ل السادد  تدتدل   الرتاية  ت  نققل رصاحة كد   اكرتيات األخرى من هذا ا

حاايققات الكخىلققيات تاألفاققاد إ  القققّراء  مققن دتي أي  غ ققل دقق ة الرسققد   اققققرتاح 

تالععبري غري اكبارش الذ  ي اقن أي يردقف بقالربتد  تيكقبه ب قؤخرة السققا. ت  مقطق  

ادد: ))الاعابقة  كقبه  خر  يعم ن معلرمات عن الاّعاب تعققعمهم بد ياعبري  يقرل السق

داحبمها عُيُ  حسن تقد ن ر ال ق  ة الع ام تمن لف ل مهم  إ  العال تهقم ينىلقعري 
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إ  أن سمهم تأ قط كل تاحد منمهم هراجس  ل  الن س ع  دةيعقه هلقذا العقال افقادج  

]...[ شربنمهاتد ماق كاي يدعر إ  نبذ غريُة اينس تالعنا ل  تالعخل  هناويا مقن إدادة 

حلياة الرشيرة ألنه كاي معكاود  عيسا كادها لل ياة ]...[ أما ال يلسرف كانقت القذ  دأى ا

أي اإليدي ق يعناىف م  العقل فد كاي ليعبنى  ل  ال ارة لقر ل ياقن ققد نكقأ شخىلقا هادوقا 

جققدا   عققرف عقق  ماققادم األخققق  منققذ نعرمققة أا ققادل عققن ،ريققحم تالد ققه العقق  قامققت 

أي اكرتية  الع   ىلف عققة الاعابة بطبيعة الاا ع الن سية تال ارية  . ت (43)برتبيعه..((

لعكدد ع  ححم الاا ع تالسادد   اقخعقف  ت   ققديم مرق قه مقن عرصقل تمكقاق ه 

بطريقة فىلقه تمتاقل شخىلقيعه ت،بيععقه ال اريقة تالن سقية. ت  هقذا نقرع مقن العربيقر كقا 

ق  للعقرال تاكراققف تاحلقرادات تاألفاقاد  ينعمهجه السادد تالكخىلية )داف ( مقن اخقع

تمن رسد هلا بىلردة مرتيات مععددة  معمادبة أحيانا  تمن  اذيع  فمهر ححم من حقر  

اإلنساي تالاا ع تالرتاو  تالسقادد تالكخىلقية  تبقه حيققحم ال قرد ماا قع   مراجمهقة 

يقاة  تمقن اإليديرلرج  تالذهن  تالعام القذ  يقنّ ط اإلنسقاي تيسقعبعدل مقن دقناعة احل

  .اككادكة تالعأثري فيمها

 قربهن اكرتيقات الردق ية العل يقة بطبيععمهققا تالعادخييقة تاكرثرققة تاكرضقرعية  العقق  

 نعسع مبارشة إ  السادد  ع  أي الاعابة    احلاقت كلمها  فعل ق ين ىلل عن دقاحبه  

مهة للععبري عن مرقف ذاي تإنسا  بالعبعية  ق عن حقاو  .حمتأهنا مرج 
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 :األشكال التعبريية العامة، األغاين واألناشيد واملشاهد الدرامية .3

 عرب عن مرتيات بطرلية تعا، ية تعقلية  كأغا  اكعادص الع   ادت    العقرا     

، رلة الكخىلية الرويسقة. يققرل )دافق (: ))كقم كانقت ، رلعنقا شق اهية تدنطقة تعاليقة 

الىلرت )قيا ا بط رلقة اليقرم الرق يقة العكقرهيية(.. بقرش بقرش ا ق   .يقن كلنقا ن قع 

رش نُع لبا ه....   ن  ب د  الباب ،لق  لقه بب ق  ددام حسني.. تاحد اثنني ثقثة ب

قله كراش بال راش ما يقدد ي يش..... احنا ثققث أدانقع حلقريني تحبايقع عقدتنا يللقه 

. ت))دقت أجقراس الانقايس  قري  قري  قن  قن  قن.. (44)عدتنا تاحد اثنني ثقثة تبس((

ن النقاس.. مقدد  كربت كل ايرام .. اهلل اكرب .. تالكرادع مدد  ه  من ال قرح حتمق

هقق  النققاس مققن كاققر ال ققرح متققف الكققرادع.. )شققنر هققافرأ؟ هققا  شققرادع لققر حلققة 

 ت))غُالة غُلرك   .(45)مدادس؟((

 باكا  دعبلرص

  كاعدة ع  الكط كاعدة متكط اجاها نرم 

 كللمها كرم 

 .(46)هذا حىلا ..((

مععاليقة  غقري اكع قققة  ته  أغنيات تدياغات  نع   إ  مععاليات فارية متجد ذا قا 

تمتجد فارة ايدعة  ق اإلنساي ال رد  تي ان أي جتسقد ال اقرة بالقاوقد الةقتدة القذ   

 عغنى به األغا  تالقىلاود تاألناشيد  الع  متجد البطرلة تاكرت تالعقيدة تاكبقدأ تهت قل 

يل   احلياة اكع قحم تاإلنسا   ت قىليه  ت ساعه  ت م   به  ت طلحم يد ال ار  تالك ر

تفرهبا. تق فعلف هذل اكرتيات عن أشاال الععبري األخرى كاككاهد الددامية الكمهرية  

فق)أم يا ني(  ىليبمها ))لعنة )ن با  للر( الع   قها  ليم البرصق  عق   قرد  احلقادث  
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] [ حتت مقرس احلقق   فاانقت  لقيمهقا تهق   مق   عنقدما  نكقغل بع  قي  بقذتد 

  فقققد عل عنققا (47)فققرل قكققردل اكبللققة مققن ف مهققا ،ققرال الليققل تالنمهققاد((البطققيا الققذ  

تد خت فينا السخرية من اققرتاح تمن مرشتعية افطأ اإلنسا   ألي مرضرع السخرية 

هر القراءة الع  يقرتحمها الكخىلية   اككمهد الددام  ته  )حج  دايض( ليسد به عجُل 

نع ق  ا   قراث حيقاتل اخمقاع اقخعقفقات إ  عن قراءة الر الة. تالسخرية من افطأ  

شال تاحد يعدل دق ي ا  تيعقد مقن خيقرل عنقه جقاهق  أت   أحسقن األحقرال مععاكقا 

 .يسع حم السخرية

 أي اكرتيات الرد ية )األققرال تاكعلرمقات تاألشقاال الععبرييقة( ممق نة    قيا  

ب(  ت   يا  العكديد ع  كذبية احلااية الرويسة  أ  حااية )داف ( تلقاوه بق)حسن اكؤد

اكرتيات األ ا ية )قىلة حسن اكؤدب تالكخىليات األخرى(  تع  ألية الاذبية  ل  

للرسد تلل ياة اإلنسانية  تعق  فعاليعمهقا   مقاتمقة افقراب الققاوم عق  العىلقديحم القذ  

يا  السخرية     -أ  اكرتيات الرد ية - رجدل ت عي  عليه اكرتيات العقليدية  ت أي

من اكرتيات العقليدية  تما ينعا عنمها مقن دتايقة تمقن رسد جقاد ق قي قة حقيقيقة لقه  تق 

 .يععدى دتدل  ر يا افراب الناجم عن ال ار   تالق إنسا 

 

  :املرويات احلكائية

  دتايقة )أمجقل حاايقة   العقال(    ع رممهقا  إ  مرتيقات   قسم اكرتيات احلااويقة

مطّرلة تأخرى قىلرية  تاألت   كّال مع م اكعن الرتاو . ت عرد إ  الكخىلقية الرويسقة 

  الرتايققة تالسققادد )دافقق  الرتاوقق (  تإ  الكخىلققيات األخققرى العقق   ققرد   الراقعققة 

ايقة  عكقال مقن حاايقة )دافق  الرتاوق ( اقفرتاضية الع  يرتهيا )حسقن( لقق)داف (  فالرت

الذ  يذهع   دحلة ا عجدم تيىلادف )حسن اكؤدب( الذ  جيلس   اكقعد اكجاتد له 
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  تمن العرا   1991تحيا  له األخري قىلة فرادهم تهم ) عة جنرد( من ايي    عام 

بعد ذل   . ثم  أي(48)تحىلرهلم ع  اللجرء من  ركيا  تعردهتم قبل الس ر برقت قىلري

  فىلرل معقحقة حاايات اينرد ت  اديل حيقراهتم الكخىلقية معقحققة عق  العسقلل 

   :اآلي

 .57-33حااية يا ني  الىل  ات:  -

 .90-63حااية مأمري الكاعر  الىل  ات:  -

 .121 -99حااية فيىلل ال يلسرف  الىل  ات:  -

 .136-127حااية نارص اكغن   الىل  ات:  -

 .142-137الىل  ات: حااية فرددي    -

  .165-143حااية حسن اكؤدب يرتهيا هر  الىل  ات:  -

 .190-167حااية حسن يرتهيا داف   الىل  ات:  -

أما اكرتيات القىلرية احلااوية فعأي ع  شال حااية دقغرية    قيا  رسد حاايقات 

  :الكخىليات األخرى غري )داف  الرتاو (  ت اري ع  هي ة

عل  اكعرتفقة   القرتاث العقر   تق .القت ُ عقداتل بقني النقاس ك حكايات خرافية. 1

با م احلاايات ع  لساي احليراي  مال هذل الع  يرتهيا )فردديق  اكسقي  ( لرفاققه بعقد 

خساد ه لايس الكارق ة الاقيل الذ  حرة ع   له معقه ،يلقة دحلقعمهم الكقاقة العق  

القذوع يأكقل حيرانقا ادقطادل إذ اعقرتض   .ادت ع  الادنني يرما. تنىلمها: ))بيند كقاي 

حلقه ع م  فلم يقدد ع  إخراجه تق ع  بلعه  فأخذ جيرل بني احليرانات تيطلع منمهم 

إخراجه مقابل أي يعطقيمهم جقاوُة. عجقُت احليرانقات عقن فعقل ذلق  حعقى جقاء مالق  

م القذوع احلُين تقال للذوع: أنا  أخرجه  ت خذ اياوُة. أدخل مال  احلُين دأ ه   ف
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ماّدا دقبعه الطريلة حعى تدل إ  الع م فالعقطه ب نقادل تأخرجه بسقم  ثم قال للذوع: 

تاآلي اعطن  اياوُة الع  تعدت هبا. فقال الذوع: إي أع م جاوُة من ع  إياها ه  أن  

. تمالمهققا قىلققة يرتهيققا (49)أدخلققت دأ قق    فققم الققذوع تأخرجعققه  ققاكا دتي أذى((

عن  اد يريد  غيري لرنه حعى ينجر من اقفرتاس  تحني يع ان من  لق)حسن( )فرددي (

ذل  ينارل القطي   في ُي تيندم  ثم متطر السدء فيعرد له لرنه القديم  تيرس بقه  تيعقرد 

. يققرل )حسقن(: كنقت أمتنقى أي (50)إ  القطي   تيقرد أق يغرّي لرنه ممهقد كانقت اكخقا،ر

خقذ الطريقحم العقام إ  اكردقل تيعقرد إليمهقا )حنقاي يطل  الىلقبح ألعقرد  قادا تحكقيا يأ

. تمن اكرتيات احلااوية القىلقرية العق   قرد    قيا  حاايقات الكخىلقيات (51).تجعه(

 ل  اكعرتفة   الرتاث العاك   كمهقذل احلاايقة العق   قرد داخقل حاايقة هقرب اينقرد إ  

بعد أي يرس لنا األمر بقىلقة   ركيا ))اخرتنا كندا  بعكجي  تاحلاح منه )فرددي  اكسي  ( 

من قىلىله الاارية تاي يلة  ه  قىلة اكطرقة تالسنداي  قالت اكطرقة للسنداي: أ عطي  

أي أرضب بقرة ب يث ق  سعطي  الع  ل. فرد السنداي: تأنا أ عطي  أي أحت ل أقرى من 

تحينمهقا ،رقا  . تبال عل بدأت اكطرقة  ةب  تالسنداي دامد أمام رضباهتقا العني قة  

  .(52)رصخت قطعة احلديد الع  كانت بينمهد: كا  عاد يا معردين..  رل دمر ر ((

 أي    يا  رشح اكاقل  ت قدل عق  حالقة الكخىلقية العق  يىلق مها  حكايات شعبية:. 2

( الذ  )) ُتل    قن الامهرلقة: الرسد  تهر   هذا اكقط  )،ه( تالد )يا ني القجغج 

.تجة ثانية لعبت ب كاعرل الربي ة  تكانت قىلعه شبيمهة بقىلقة ذلق  الامهقل القذ   قُتل 

امرأ ني تاحدة  دعى حانا تاألخرى مانا.. تكاي عندما يأي إ  الىلغرى  دللققه ت ق، قه 

كاقر   الاقم تمتسح ع  تجمهه  تفل  بعص الكقعرات البيمقاء مقن حليعقه حعقى يبقدت أ

شبابا فيعنا ع م  جيلمها  أما الاربى فقد كانت فل  الكعرات السرداء مقن حليقة .تجمهقا 
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ليبدت أكار كمهرلة تيعقءم م  جيلمها ه   تبذل  خلعت .تجعقا الرجقل شقعر حليعقه كلقه  

  )53)فىلاد ،ه يقرل: بني حانا تمانا ضاعت حلانا((

يرتهيا )حسن اكقؤدب(    قيا   ك ااية  حكاية التجارب الغريية، ال الشخصية. 3      

األحداث الابرية الع   لح ع    اري اإلنساي  تمتنعه من العقدم   حيا ه: ))بعد أي رشح 

معلم الاي ياء لعل يذل افطرات اكعقدة الع  جيع ا باعمها   دن  القذهع أضقاف ققاوق: 

أبقدا. تهاقذا أدقبح إي األمر اكمهم جدا خقل الع لية كلمها هر أق   اقر بال يقل القردد  

العل يذ معأثرا هبذا الع ذير بكال  ام  تحاتل ياوسا أي ي ن  ن سه من الع اري فيه  تلانقه 

بالطب  ل يان قاددا ع  إبقاء اكرضقرع اك نقرع بعيقدا عقن   اقريل. تأخقريا كقاي عليقه أي 

بت منق  أي يرقف داتق ه لىلن  الذهع. تبأل عا ع  يدل قاوق: كاذا يا  يد ؟ كاذا ،ل

. تاحلاايقة (54)ق أفار بال يل الردد ؟ فلر أن  ل  طلع ذل  من  كا فاقرت فيقه أبقدا((

ذات أدل قديم  تددت بىليغة أخرى    أحقد كعقع األخبقاد العربيقة  تنىلقمها: ))قيقل: 

ب ع  داحبه. فاقاي كلقد أ قال   ُ ع  انه يرق  الةس إذا ح  كاي دجل يسخر بالناس تيدَّ

 ه قال له إذا دقال: إياص أي  ذكر القرد إذا رصت إ  فراش   فإن  إذا من يكعا  من رض

ذكر ه بطلت الرقية. تكاي أحدهم إذا داد إ  فراشه أتل ما خيطر ع  بالقه الققرد  فيبيقت 

ع  حاله من تجعه  فيغدت إ  من دقال  فيقرل له: كيف بّت؟ فيققرل بقتو تجعقاف. فيققرل 

مَّ ل  ربأ((لعل  ذكرت القرد؟ فيقرل: نع  )55)م. فيقرل: من ث 

كقىلة حياة هعلر   حكاية قصص حيوات الشخصيات املعروفة تارخييا، أو الشهرية. 4

يرتهيا )فيىلقل ال يلسقرف(    قيا  قىلقة )نقارص اكغنق (  تهقر يرتهيقا فقيد يقرت  عقن 

)فيىلل( فقد كاي حيدثمهم إي  الم  تقليق ما ي عل  عن هعلر ماق  تيقرل: ))إنقه تلقد   

الن سا ]...[ أدبح د اما. كاي يريد دخرل األكادي ية تلاقن ل يقعم قبرلقه تداح ياسقع 
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ا البطاققات الربيديقة للسقّياح تأحيانقا يقذهع لألتبقرا لسقدع مر قيقى فقاغنر.. قر ه بنس

ت لبسققعه دققردة األبطققال إلنقققاذ قرمققه.. تشققادص   احلققرب تكققاي هدفققه اكققأتى تالبققُة 

العسارية تالرشاية بُمقوه اككعبه بانعدومهم إ  ايقي  األ قر ]...[ متاقن هعلقر مقن مجق  

ققب الكعع إ  الكيرعية  تققرد ايقي  تالرشق،ة البققاء اك ادبني القدامى خرفا من ان

م  احلارمة القانرنية  ت راجه اكعساراي تاععقل هعلقر ]...[ كقاي دجقق خطقريا تجمنرنقا 

تدل من خقل فارة احلرب القدي ة الرببرية ]...[ لر  اكت فيىلل مر أحسقن القه؟    

  )56)س((شعليه هبعلر..    دجال مطرب أغن  باحل قت تاألعرا

 عرد اكرتيات احلااوية القىلرية كلمها إ  شخىليات الرتاية غقري القرات   ت مق ن   

 يا  العدليل ع  نقاأ ضعف اكرتيات ايدية الع   رتكُ   إقىلاء اإلنسقا   تإضقعاف 

تلذا دبد  رد  -دتد اإلنساي   مراجمهة  ل  اكرتيات تما نعا عنمها من تاق  ت  مقاتمعمها

رتيات ع  لساي )فرددي ( اكسي    فمهر اكعأثر األكرب من  ل  اكرتيات تيليقه أغلع اك

تهققر مققا  ر ققخه  -)فيىلققل( ال يلسققرف  فمهققر ضقق ية  لقق  اكقققرقت الاققربى تاألفاققاد

اكرتيات  ف   احلاايات الكعبية  اريس لقرة لسلطاي تاحلاكم تضعف اك اقرم. تهقر 

اب  كد يقال  ت  احلاايقات الكقعبية  اقريس ما جيعل )فرددي ( يرىض من الغني ة باإلي

ل ارة الاف عن العجربة    ن معني  ف ن ي علمها ي قد حليعه  ته   عادل هيبعقه تقي عقه 

تحا عه. ت  حااية العجقادب فريقف مقن الع اقري  فمهقر ي نق  اقبعاقاد  هقذا مقا  ريقد 

د للسققلطة احلاايققة أي  قرلققه للقققاد . ت  الراققق  هقق   ريققد أي  بعققد شققبح الع  اققري اُكمهققد،

اقجعدعية القاو ة ع  قرة احلاكم ت  رقه  تع  ضآلة اك ارم  فاألتل هر مىلدد اكعرفة 

تاكعلرمة  تهر دان  اكرتيات تاكع ام هبا. تهر ما  قدلل عليقه اكرتيقات القىلقرية مقن 

قل  رية حيرات اكعارصين من السيا يني تاحلاام كق)هعلر(  فمهر خطقري  تتديقث  تم  عي
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لل رتيات العقليدية   ردد حاايعه ق   جمال العأمل  لان   جمال اق ععادة العق   قربهن 

ع  قرة اكرتيات  تع  أهنا حااية  ىلدقمها  تق  نقممها  أت  اذهبا. إي مىلادد اكرتيات 

احلااوية  خيالية ت راثية ت ادخيية   دل    يا  احلرادث الع   ق  للكخىليات عق  ققرة 

رتيات العادخيية  تع  عجر الكخىليات عن مراجمهعمها  ت دعر إ  القبرل هبا  تلانمهقا اك

عرب  راي مها    يا  اقخعق  تالعاذيع  نبه إ  أثرها غري اك  قرد   اإلرضاد باحليقاة 

 .تباإلنساي

 

 :خالصة

يا  اكرتيات ه  اكععاليات القىلرية  ال عليقة  أت الردق ية  العق  ينقلمهقا السقادد    ق

مرتية مطّرلة أ ا ية  ُ بنى عليمها الرتاية كلمها. ت  دتاية ميسلري هاد  )أمجل حاايقة   

العال( جم رعة من اكرتيات اكطّرلة  بدأ ب رتية لقاء )داف  الرتاو ( بق)حسن(  تما يرتيه 

له )حسن اكؤدب( من حااية  ثم مرتيات الكخىليات الع  يذكرها )حسقن( خمعرصقة   

هبم مققن العققرا  تعققردهتم إليققه  تخيىلقق  هلققا )دافقق ( فىلققرق   الرتايققة  ثققم تاقعققة هققر

اكرتيات األدغر الع   أي    يا  حاايقات )دافق ( عقن ن سقه تعقن )حسقن( تدفاققه  

ت نعا الرتاية الدقلة تاكرقف من الرض  العراق  الراهن بد فيقه مقن قعقل تفريقع ققاوم 

ية تإيديرلرجية  عرب  اذيع  ل  اكرتيات   رسد ع  هي نة مرتيات بعينمها دينية تمذهب

ق يعرقققف عققن العاققذيع تاإلضققعاف لل رتيققات عقق  اخعقفمهققا. تي مهققر العاققذيع   

شالني  األتل: هر الرصيح ع  لساي السادد مرة  تالكخىليات األخرى الع  يرت  هلقا 

عع بالالدت مرة تعنمها السادد مرة ثانية  تعرب أ لرب الرسد الذ  يلُم السخرية تالعق

ثالاة. تالكال الاا  من العاذيع: هر الم ن  الذ   ؤديه اكرتيات القىلرية  اكم نة   
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 يا  اكرتيات اكطّرلة  تُ قسم إ  تد ية تفعلية. تاكرتيات الرد ية مرتيات  قرد عق  

ة  لساي الرات  ت عكال من أقرل اككمهردين   منا بات معينة  تمقن اكعلرمقات العل يق

تمققن األغققا  العقق   نع قق  إ  إيققديرلرجيا  أت ثقافققة حاك ققة  تمع ا ققة. ت ققؤد  ثقققث 

تاقاوف: العكققديد عقق  كذبيققة اكرتيققات اكطّرلققة )قىلقق  دافقق  الرتاوقق  تحسققن تدفاقققه 

اآلخرين( الع   قرم عليمها الرتاية  العكديد عق  حقحم اإلنسقاي   اقخقعقف تاقخقعق  

ع ا ة   اإلنسقا   العكقديد عق  .يقف اكرتيقات الاقربى ت اذيع اكرتيات الاربى اك

تهتافعمها. أما اكرتيات القىلرية ال علية فمه  اكععاليات ال علية أت احلاايقات الىلقغرية العق  

 ققأي    ققيا  مرتيققات مطّرلققة هقق  حاايققات )دافقق  الرتاوقق ( تاآلخققرين  ت قسققم إ  

ددات  تقىلق  مقن العجققادب حاايقات شقعبية  تخرافقات منسقربة إ  احليرانققات تايق

العامة تمقن العقاديا اُكرث قحم. تهق   نسقع إ  شخىلقيات الرتايقة األخقرى )غقري السقادد 

داف (  ت راف للربهنة ع  .يف الك ريل تال ار  تالاقا   تما ُيبنى عليه من دايات  

هقر  تأثرل   ضعف اإلنساي تا عسقمه تهتاتيه أمام افراب تاكرت. تذل    النعيجقة 

ما يربد اقخعق  تالعاذيع  تفعل الرسقد تالرتايقة  فمهق  داتلقة إلحققل ال قرد  دقل 

الع رم   تاإلنسا  دل ال ار   تل سح اكجال لل رد  تاإلنسا  لا  يُيح الع رم  

تال ار   تما يل قه مقن إيقديرلرج  تمقذهب   تياقذهبد  تيمقعف تجردلقا. اليشقء 

اة  تيقلق  مسقاحة افقراب العق  ا قعرلت عق  حارضنقا الذ  يُيد مقن احقعدقت احليق

تحيا نا  ته  هتدد مسعقبلنا. تذل  كله يربد فعقل الرسقد  تأليقة الرتايقة   هقذل ال قرتة 

  .الراهنة الىلعبة الع  ن ر هبا

تالرد ية( بقاكعنى احلقديث اكغقاير كعنقى العمق ني العقليقد    م ر اكرتية )احلااوية

الذ  يقعرص ع  اكععاليات احلااوية  مرق ا غري اكرقف اكعلن مقن اكرتيقات اكطّرلقة العق  
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.ة تمؤك،قدة  فالاانيقة )اكرتيقة  ،ُ  رد    ياقمها  فإذا كانت األت  )القريبة من العم ني( ُمعق

بة  تإذا كانت األت   عاس هناية القىلة  كقد يققرل معجقم باكعنى احلديث( ناق،مة تمُ  اذ،

تيذكر ماال هاملت الكمهري  فالاانية  رب  النمهاية ت مقع مها  أت  قدعر إ   قرص  (57)الرسد

الاقة باكرتيات اكطّرلة  تما ينعا عنمها من هنايقات  تإ   قرص الاققة بأيقة مرتيقات أخقرى  

دعر إ  العكديد ع  ما من شأنه أي يمقعف الاققة ممهد كاي حمردها  تبدت هي نعمها. ت 

 .باكرتيات تيمع مها
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 اهلوامش

يكبمهمها عند جنيت )اك ادقات(  ته  .منية يرت ع عليمها  غيري   نسحم احلا  مقن الععقاب  ا   (1

العمقق ني. ين ققر: جققرياد جنيققت  خطققاب احلاايققة   رمجققة: د ققد مععىلققم ت خققرين  اكركققُ 

  .51: 1997للرتمجة  القاهرة  القرم  

 .141: 2010بريتت  -د د مععىلم  بنية الرسد العر   نارشتي  لبناي (2

 .142ن سه   (3

 .ن سه (4

 .15: 2002لطيف .يعر   معجم مىلطل ات نقد الرتاية  نارشتي  لبناي   (5

 .ن سه (6

 .ن سه (7

 .52-51  ن سه (8

العا   البناء ال ن    الرتاية العربية   العرا   داد الكؤتي الاقافية العامقة   مسلم د. شجاع (9

 .1/19: 1994بغداد  

 .57لطيف .يعر   معجم مىلطل ات نقد الرتاية ) ابحم(   (10

  "نىلقرة الكقاقنيني القرتس"ين ر: إبراهيم افطيقع ) رمجقة(  ن ريقة اكقنمها الكقاف  (11

. إذ شالرفسققا  أتل مققن ذكققر 123: 1998اي  لبنقق-مؤ سققة األب ققاث العربيققة  بققريتت

العم ني    قسي ه انسا  الرسد ع  العأ،ري  تذ  اكراق   تالعم ني  تالعنميد. تقلىلقمها 

 قردتدتف إ  ثقثقة: العمق ني تالععقاب  تالعنققاتب. ين قر:  ُفيطقاي ،قردتدتف  الكققعرية  

   .7: 1987 رمجة: شار  اكبخرت تدجاء بن  قمة  داد ،ربقال  اكغرب  
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 .57لطيف .يعر  معجم مىلطل ات  نقد الرتاية ) ابحم(   (12

ين ققر: د ققد القققايض  افققرب   األدب العققر   ددا ققات   الرسققدية العربيققة  داد الغققرب  (13

 .493: 1998اإل قم   بريتت  

 .57لطيف .يعر   نقد الرتاية ) ابحم(   (14

او   داد الرحيانقة  ايُاوققر  نبيلقة .تيق   حتليققل افطقاب الرسققد    ضقرء اكقنمها السققي ي (15

1997 :51. 

لبنقاي  -ر  بريتتقميسلري هاد   أمجل حااية   العال  اكؤ سة العربية للددا ات تالنك (16

2014 :6. 

 .192  ن سه (17

 .21  ن سه (18

 .22ن سه   (19

 .57ن سه   (20

 .96ن سه   (21

 .122-121ن سه   (22

 .123ن سه   (23

 .144ين ر: ن سه   (24

 .147ين ر: ن سه   (25

 .152ن سه   (26

 .36 ن سه  (27
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 .44-43ن سه   (28

 .67ن سه   (29

 .78ن سه   (30

 .123ن سه   (31

 .141ن سه   (32

 .129-128ن سه   (33

 .135ين ر: ن سه   (34

 .134ن سه   (35

 .123ن سه   (36

 .6ن سه   (37

 .السابحم (38

 .92ن سه   (39

 .125-124ن سه   (40

 .30ن سه   (41

 .32ن سه   (42

 .66-65ن سه   (43

 .8-7ن سه   (44

 .41ن سه   (45

 .114ن سه   (46
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 .39ن سه   (47

 .18-10ين ر: ن سه   (48

 .18-17ن سه   (49

 .181-177ين ر: ن سه   (50

 .181ين ر: ن سه   (51

 .13ن سه   (52

 .40ن سه   (53

 .151ن سه   (54

 .1964اإل اا   لطف العدبري  حتقيحم: أ د عبد الباق   مرص   (55

 .129-128ميسلري هاد  )الرتاية(   (56

: 2010د د القايض  معجم الرسديات ) أليف مكقرتص(  داد د قد عقف للنرشق   قرنس   (57

97. 
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 املصادر واملراجع

  1964: لطف العدبري  حتقيحم: أ د عبد الباق   مرص  اإل اا. 

 جرياد: خطاب احلااية   رمجة: د د مععىلم تاخرين  اكركقُ الققرم  للرتمجقة  جنيت  

 .1997القاهرة  

 رمجققة(   "نىلققرة الكققاقنيني الققرتس"  إبققراهيم: ن ريققة اكققنمها الكققاف افطيققع (  

 .1998لبناي  -بية  بريتتمؤ سة األب اث العر

  نبيلة: حتليل افطاب الرسد    ضرء اكنمها السي ياو   داد الرحيانقة  ايُاوقر  .تي  

1997. 

  2002  لطيف: معجم مىلطل ات نقد الرتاية  نارشتي  لبناي  .يعر. 

 ُفيطققاي: الكققعرية   رمجققة: شققار  اكبخققرت تدجققاء بققن  قققمة  داد ،ققردتدتف   

 .1987،ربقال  اكغرب  

  د. شجاع مسلم: البناء ال ن    الرتاية العربيقة   العقرا   داد الكقؤتي الاقافيقة العا  

 .1994العامة  بغداد  

 الدكعرد د دالقايض  :  

ردية العربيقة  داد الغقرب اإل ققم   بقريتت  قافرب   األدب العر   ددا قات   السق           -

1998  

  .2010) أليف مكرتص(  داد د د عف للنرش   رنس  معجم الرسديات       -

 2010بريتت  -  د د: بنية الرسد العر   نارشتي  لبنايمععىلم. 

  ر  بقريتتق  ميسلري: أمجل حااية   العال  اكؤ سة العربيقة للددا قات تالنكقهاد-
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 مقامات سيدات زحل

 توظيف الرتاث الصويف يف رواية سيدات زحل
 
  

 إرشاق سامي عبدالنبي                                                 . د.أ.م                                                 

 مركز دراسات البرصة واخلليج العريب/جامعة البرصة
 

  

 :املقدمة

 وقةد، 2009قيةة لفييةة الةدليصي تةدرت عةام سيدات زحل هي رواية لألديبةة العرا     

شكلت هذه الرواية امتيازا أضاف لذخرية لفيية الدليصي األديب باعتبارهةا عممةة يديةة 

فارقة يف تاريخ الرواية العراقية وظيت فيها الكاتبة أساليب الكتابة اجلديدة من لغة روائيةة 

شعرية إىل استنفاق للصوروث ومنه الرتاث الصويف الذي بدا واضحا ومهيصنا عة  سيةيج 

 ..دهاالرواية وي

حاول البحث الرتكيز ع  هةذه الناحيةة يف الروايةة ومتابعةة مةداها مةن خةمل مةدخل      

 :سظري ومبحثني مها

  األول توظيف الرتاث الصويف ملربرات فنية

  الثاين توظيف الرتاث الصويف ملربرات داللية

بإمكاسات فنيةة  ألسه حييل'اهتصت لفيية يف أغلب كتاباهتا  بغنى الرتاث الصويف وثرائه      

ومعفيات وسامذج تيتفيع أن متنح النص املعارص طاقات تعبريية هلا من القدرة ع  اإلحياء 
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وقةد خةدم هةذا اامهةتامم روايةة سةيدات زحةل ألضةا تتعةر   قبةة  ،والتأثري يف الوجدان

 .زمن مدينة اسصها بغدادمن  حرجة وحياسة 
 

 توظيف الرتاث الصويف يف سيدات زحل

وبغداد مدينةة مةر يف سةامئها زحةل فملةب معةه  ،كثرية هي اليواجع التي متنى هبا املدن     

 .1980النحس والشؤم ملدة ثمثني عاما كاست بداية هذه الثمثني مع حرب إيران 

تتخذ رواية سيدات زحل للكاتبة لفيية من الياردة )حيةاة البةاب( ش شخصةية رئييةة       

رد الراويةة ةتية ،ن تةاريخ عراقةي مة(ء بةاليواجع واألحةزانتوثق مرحلة تارخييةة مؤملةة مة

 ،هالةة ،مذكراهتا التي هي مذكرات بغةداد عةجم وصوعةة مةن الشخصةيات النيةوية )حيةاة

 .ملى ش وشخصيات لرجال حيضنهم البعد والغياب والنقص ،راوية

عةة مةن يعتصد هذا التوثيق ع  رؤيا خاتة تقوم ع  مزج الذايت بالعام موشى بصمصو     

منتقلةة بةني أزمةان متعةددة وشخصةيات  ،ا كايات تنتظم داخل فضاء واحد هةو العةراق

لكن اجلامع هلذه ا كايات هو وقوعها داخل أفق واحد هو أفةق  ،لكل منها طابعه اخلاص

 .اخليارة يف بمد مل تعرف اامستقرار منذ حل زحل يف سامئها

اة للكشة  عةن التحةول مةن اليةديصية البدايات يف كل أسةاطري اخللةق تعتصةد ا كةي أد"

ولقةد ارتةبا ال ةد يف  ،إىل ما خيجم عن حاامت الوجود اإلسياين املشخص ،والعامء املفلق

كثري من خمليات الرتاث اإلسياين الشةيهي واملكتةوب عة  حةد سةواء بالرغبةة يف اسةتعادة 

 .ش1)" ظة من  ظات اخللق 

اللحظة وامتمك الزمن زمةن ا ةب أو زمةن ام يشء يضاهي قدرة ال د ع  اكتشاف      

 .األوجاع إسه خيلد التياعل اإلسياين مع األقدار ويصنحه بعدا أزليا
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جتعل )حياة الباب( ش من ال داب ممذا هلا ختتبئ فيه مةن ألةوان القتةل واليتةذ الةذي عةم 

فهةي جتةد  ،مدينتها وتبحث داخله عن طاقة سةحرية تصةل هلةا مةن أتةوات أهلهةا املةوتى

 .بعض أوراقهم أو قصاتات تشري إليهم

تبدو الوحدة هنا يف ال داب وان كاست اضفرارية  لكنها جتربةة روحيةة تتةداخل فيهةا      

مقامات الصوفية فهي تعتزل الناس وترتك سييها تافية تفري حيةث تشةعر امغيةة الزمةان 

ملدينةة تةدخل يف واملكان اميش خيضع لقةواسني ا يةاة املعتةادة اسةه سةير وترحةال يف وجةع ا

 .لرتوي قصص الناس البيفاء ،تارخيها وتيتنشق سيحات روحها عجم التاريخ

تتحدث الرواية عن امرأة تعيش يف بغةداد تبلةم مةن العصةر أربعةني عامةا عاشةت زمةن      

تروي يف البداية أضا ام تذكر اسصها بالضبا فهي حتصل  ،وسقوط بغداد 2003حرب  عام 

أم إسني أخرى ؟؟ ومن تكون آسيا كنعةان  ،أسا حياة الباب("آسيا كنعان جوازا يشري إىل أضا 

 .ش2)"التي أمحل جوازها

 اب تويف يتواشةج فيةهوتدويرها بخفة تعد هذه البداية منفلقا امستعادة  ظة ا كي     

وكنت كلةام أضيةت  ،دوست أكثر من ثمثني كراسة طوال كارثة ا صار وحرب اامحتمل"

فتخةتلا األحةداث متحةي أسةامءسا  يعةا  ،عدت إليها أفاجأ باختياء األسةامءواحدة منها و

وتصبح ا كايات منيوبة للمصيةع فأعيةد تةدوين األسةامء لتختيةي مةرات ومةرات حتةى 

 .ش3)"يئيت مةةةن حماواميت 

تعد هذه البداية منفلقا امستعادة  ظة ا كي وتدويرها بخفاب تويف يتواشج فيه املرئي 

..فالوقةائع امل ةودة تشةري إىل زمةن ضةبايب حمكةوم بةام  .ملتخيل وا لصيواملحيوس با

فهي خالية من ا بكة التةي تصةعد التةوتر إىل درجةة معينةة ثةم  ،ومرتبا بشخصيات عامة

تأخذ باامسيتاح تدرجييا ألضا وصوعة مةن األحةداث تشةكل لوحةة فييييةائية متكاملةة إذ 
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ولةذلذ ام  ،واضةحة إام عنةد النهايةة الكاملةةترتبا  ببعضها بفريقةة جتعةل الصةورة غةري 

أو  ،يصكن النظر إىل الرواية بوتيها سريورة حدثية ومن هنةا تةأيت أمهيةة اخلفةاب الصةويف

إمكاسياته يف توظي  إحياءات ودامامت عصيقة يف الرواية، فهةو يفةرح بةديمن عةن املوجةود 

ويشةيع  ،يتصة  بالقتامةة -يةةكام تصوره الروا–والقائم والواقع املعاش وملا كان الواقعي 

فيةةه الظلةةم فةةإن طةةرح الصةةويف بةةديمن عنةةه يعنةةي اسةةتبدال العرفاسيةةة ومةةا متثةةل مةةن تعريةةة 

  .)4) "اامستبداد، وفضح ممارساته القصعية باملوجود والقائم 

إن متاهي املدينة بالشخصية وتداخل حزن وفقدان )حيةاة البةاب( ش مةع لوعةة املدينةة خلةق 

وفية يف هذه الرواية شفحات اختذت أكثر مةن ميةار اعتصةد إسةقاط وصل الشفحات الص

الرتتيب الكرسوجلي للحكاية واستحرضة ا لةم والدهشةة امسةتثارة أكةجم عةدد ممكةن مةن 

  ...ا كايات الكامنة

سواء أكاست اسعكاسا  ،عامل من الكمم ءيشيرى جان أي  تاديه أن املدينة الروائية قبل كل 

، بغةداد يف روايةة سةيدات زحةل ش5)عاجلتها كيضةاء أبدعتةه الكلةامت وينبغي م ،أم اسزياحا

مدينة هلا مرجعية واقعية فهي حمددة ضصن سفاق جغرايف معروف والروايةة أيضةا تشةري إىل 

أضا تكتب عن بغداد التي مر يف سصواهتا طالع زحل الذي جلب معه الةنحس ملةدة ثمثةني 

ة إطار زمني ويبدو واضحا ومنيمام مع سةياق .. وهنا ثص.عاما كان أوهلا ا رب مع إيران

ورثاء املةدن هةي ثيصةة  "الرواية الذي حيتل رثاء املدينة فيه حمورا ترتبا فيه  يع ا كايات 

 ش6) "روماسيية فيها من ا نني قدر مرتبا بأزمنة سياسية مأزومة 

مةةع عةةجمت عةةن هةةذا ا نةةني عةةجم التامهةةي بأزمنةةة متداخلةةة وعةةجم ا لةةول وااممتةةزاج 

وقد استخدم ال د املزاوجة بني تورتني تةورة املدينةة املنكوبةة  .الشخصيات يف الرواية

وتورة الشخصية الروائية )حياة الباب( ش عةجم امتةدادات يديةة لوتة  اليضةاء اعةتامدا 



 
  د. إشراق سامي عبد النيب حتريــر:          دراسات يف السرد العراقي املعاصر حكايات عراقية 2 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  93 
 

ع  سيج خيايل ورمزي يتداخل فيه الواقع املوحش للصدينة )بغدادش وهي تعجم عن أزمةان  

 :   ظة )التيهش أو التشظي يف أزمان عديدة وأجياد عديدةأوجاعها لتصل إىل

املدينة حلت يف أحشائي وتناهت إيل سبضات جنةني غةارق يف ميةاهي وأسةا أتلةوى يف أملةي "

وموجة ختبا يف خارصيت وكتلة تندفع سحو ييت ومتةزق جةدران رمحةي فةأسزلق يف غيبوبةة 

الوجع القايس ام أفيةق إام وبغةداد قةد قفعةت أوتةاهلا وشةقت أحشةاؤها ومةن أشةمئها 

جرت أضةار الةدم والةدموع مثةل ربةة القصةر املةالح  أمنةا  تنعوا أقاليم اجلنون ومن عينيها

 .ش7)"تيامات اليومرية 

مل تتعامل الرواية مع املدينة بوتيها فضاء روائيا وكياسا طوبغرافيا بقدر ما كاست تتياعل       

والتخييةةل لبلةةورة تةةيم خمتليةةة  معهةةا باعتبارهةةا مركةةز العةةامل وبةةؤرة التصةةورات للحكةةي

 ،من شةوارع وميةادين وأحيةاء ودروب ،حول املدينة وأمكنتها املتناسلة ديث ميتا ختيي( 

وككيان مرشوع عن أسئلة الذات واملمتصع والكينوسة والوجود وميتوح ع  إعةادة إستةاج 

ثقافيةةة وسياسةةية واجتامعيةةة عةةجم استحضةةار  ،قةةيم وأفكةةار وسةةلوكيات جديةةدة يف املدينةةة

وراء البعد التخيي( مرة وتعود تةارة أخةرى للحظات تارخيية مهصة مرت ع  بغداد تنياق 

لتوثق للصشاعر اإلسياسية ضصن إطارات زمنيةة متهشةصة وهةو مةا جعةل اليضةاء التخيةي( 

 .والتعبريي العام للرواية مفبوعا بخاتية ا لم املرصح به أو املضصر

هةم هةو متتزج التمربة الصوفية مع الكتابة األدبية وتلتقي معها يف أكثر من تقاطع لكةن األ

..وان اختليةةت رؤى كةةل مةةن الصةةويف .تةةياء العاطيةةة واللغةةة الرمزيةةة العاليةةة اإلحيةةاء

واألديةب العةةامل مةةن حيةةث التوجةةه واملنفلقةةات والغايةةة إام أن ثصةةة تشةةاركا حميوسةةا بةةني 

 .التمربتني يرتيع يف بعض األعامل األدبية كام هو األمر مع رواية سيدات زحل
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الرواية ع  العمقة بني اإلسيان واملكان ضةصن لغةة تتمةه  من حيث اإلطار العام اعتصدت

كثريا سحو الواقعة اليحرية واخللا بني ماله ظل من الواقع وبني مةا ينيةمه اخليةال وبلغةة 

 .الصوفية الياحرة التي تعجم عن مضصون إسياين عصيق

تةةه والتصةوف هةةو مةةنهج أو طريقةةة ييةةلكها العبةةد للوتةةول إىل اىل أي الوتةةول إىل معرف

استرشت حركة التصوف اإلسممي يف القةرن الثالةث اهلمةري كنزعةات فرديةة  ،والعلم به

حتةى تةارت طرقةا مميةزة متنوعةة معروفةة باسةم الفةرق  ،تدعو إىل الزهةد وشةدة العبةادة

 .الصوفية

سعت الروائية لفيية الدليصي إىل استعامل التصوف وتوظي  مرجعياته املعرفيةة يف خدمةة 

جيهل روح التاريخ وأبعاد التمربة اإلسياسية بام متتلكةه مةن عصةق وقةدرة توظييا ام  ،النص

وبأسلوب يشري إىل مهارة تفويع املصةادر الرتاثيةة واملعرفيةة  ،خمقة أثبتتها عصور الرتاث

 .خلدمة التمربة الروائية للتعبري عن الرؤى املختلية للحضارة واليهم أليار ا ياة

للنص الصويف يف ثنايا الكتابة الروائيةة اجلديةدة إىل تعصيةق  هدف هذا التوظي  املبارش     

فلئن كاست الرؤية العقمسيةة هةي التةي  .الرؤية اليلييية التي حتبل هبا الكتابة اجلديدة عامة

تنرش ظمهلا ع  خمتل  اإلبداعات املعاجلة لقضايا الواقع فإن اعتامد ا ةدس هةو النةجماس 

ا سلصس كي  أن النصوص الروائية اجلديدة تيتدعي النص من هن .املوجه للكتابة اجلديدة

 .الصويف ليكون بصثابة ياج موجه لقراءهتا

ولدت اللغة الروائية عند لفيية الدليصي يف سيدات زحل تةورا جاسحةة سحةو العةوامل      

اليديصية التي عجم عنها الصوفيون برؤاهم فقد كةان اهليكةل اليةيصيائي هلةا ينيةاب باجتةاه 

 للتصوف األول هو التصيذ باهلوية باعتباره تراثا حمليا وامليهوم الثاين هو النماة ميهومني

ومةا تولةد وتعةالق  ،فقد وظيت هبا كلصةة ا ةب ،با ب الذي تورته الرواية بصور شتى
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أي هتب كلذ من أحببت فم  ،فناء الذات أو األسا وبقاء األست"باعتباره  ،معها من مياهيم

 .ش8)"يبقى يشء..

جتعلنا إزاء حقيقة املحبةة لةدى  ،توظي  كلصة ا ب وما تولد وتعالق معها من مياهيم     

أي هتب كلذ من  ،فناء الذات أو األسا وبقاء األست"فهم ييهصون ا ب باعتباره  .الصوفية

 ".أحببت فم يبقى يشء

أن هةةذا  وإذا علصنةةا .إن ا ةةب هنةةا يتمةةاوز ا الةةة الوجداسيةةة ليفةةال وةةال اإلدراك     

ألن ا قيقة تنكشة   ظةة  ،يصكن أن سؤكد بعده الصويف ،اامعرتاف ورد يف سياق هذياين

خاليةة  ،أفيق من سةوم سةبايت وأسةا يف ال ةداب "كام سمد ذات الصورة :  .ا لول/اهلذيان

أقلةب فكةريت اخلاتةة عةن ا ةب أن  ،اغتيل بيشء مةن املوسةيقى ،الوفا  إام من ا ب

شماعا لتنمو من كل عقدة وعقيدة أن تكون حةرا كعاتةية ومتةدفقا حتب يعني أن تكون 

تنقةةذ روحةةذ مةةن  ،أن حتةةب يعنةةي أن ام تلتيةةت إىل الةةوراء وتتقةةدم يف املمازفةةة ،كشةةمل 

اميش أقةدر مةن ا ةب عة  حتويةل ا مة إىل مةاس  ،التحلل يف تياهة التياتةيل اليوميةة

 .ش9)".سوى ا لم ءتتصيذ بيش ا ب أن ام ،وزمرد

كاست مدينة بغداد يف الرواية هي املعشوقة التي ييعى إليها ا س والةروح والوجةدان      

وتق  عندها ا قيقةة ويضةاء الكشة  وتيةتح األبةواب للعةارفني هةي املدينةة التةي ترمةز 

 .للعراق وشعبه وتتامهى مع الناس والوجوه واألقدار
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 املبحث األول

 الصويف يف رواية سيدات زحلاملربرات الفنية لتوظيف الرتاث 

الرواية سثر يعتصد ال د مادة للتعبري عن الرؤى واألفكار التةي تصةاض ضةصن عنةارص      

الرواية وهي ا دث والشخصية والزمان واملكان وهذا هو مةتن الروايةة أمةا خفاهبةا فهةو 

 "عةةادة طريقةةة الكاتةةب يف تةةوض األفكةةار وعنةةارص ال ةةد لتشةةكيل رؤيةةة الةةنص وبةةام أن 

 ،أو بتعبري آخر حاولةت تةدمري املبنةى التقليةدي ،أساليب ال د حاولت قهر مبنى ا كاية

ات تةةةداخل وتكةةةرار وأبقةةةت عةةة  واسةةةتبدال عمقةةةات التتةةةابع املعروفةةةة فيهةةةا بعمقةةة

 ،.فان ثصة تعويضا ميرتضا يقوم ع  تقنيات يدية تعتصد الصةدمة واإلدهةاشش10)"متنها

كةةن البحةةث يف  اليةةات توظيةة  الةةرتاث الصةةويف يف هةةذه ويص .واامسةةتعامل املغةةاير للغةةة

 : الرواية عجم العنارص ال دية هلا اآلتية

هةي املةدخل الةذي خيتةاره الكاتةب للصوضةوع وعةادة مةا يكةون خمتةارات أدبيةة  العتبة :أ. 

تبدأ رواية سةيدات زحةل هبةذا  ،قصيدة أو سص سثري أو قول مأثور أو مثل شعبي أو أغنية

وقال يل لكل يش شمر، وشمر ا روف األسةامء فاذهةب عةن األسةامء  ":النص اامقتباس

 )11) "..وقال يل إذا ذهبت عن املعاين تلحت ملعرفتي .تذهب عن املعاين

العتبة جزء من النص لكنها ختتل  عنه وحتاوره يف سيس الوقت هةي لييةت مةن سيةس      

 .ذهن باجتاه ماسييمه لكنها تضي  أفقا وإسارة للقراءة فتحاول أن توجه ال

فالتصةدير كةان هنةا  ،يوجه النص املوازي فهم الرواية باجتاه الروح الصوفية ورموزها      

لقول مقتبس من كاتب تويف كبري هو النيري من كتابه موق  التذكرة وهو اقتباس حييةل 

القةارئ عةن "القارئ إىل العوامل الصةوفية فالعتبةة هةي سةص مةواز تتحةدد وظييتةه بإخبةار 

س األديب واملتن املرجعةي هلةذا الةنص والكتابةة املتعلقةة بيةرتة معينةة وكةذا العممةات اجلن
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.والةنص ش12)"الثقافية التي تؤطر النص وتوجه دامامته وبالتايل فهةي تيةتح أفةق اامستظةار 

املقتبس يصثل لغة مرمزة عصية ع  التييري وحتتةاج إىل معرفةة غةري قليلةة بةأمور املتصةوفة 

وهةي حتيةل إىل الظةاهر  ،ن سظرة عامةة توضةح ثنائيةة األسةامء واملعةاين..لك.ومصفلحاهتم

واملضصر، وكام هو معروف فالصويف  يف بحث دائم عن اجلةوهر عةن كةل معنةى اسةم فةإن 

تاهت األسامء عن املعةاين تةلحت املعرفةة هنةا حالةة خاتةة ام يصةل إليهةا إام العةارفون 

 . معرفة ا قالذين يصلون إىل مقام الكش  حيث يصل املريد إىل

..عشق .سيدات زحل تقدم سييها ع  أضا حماولة لليهم واملعرفة عجم العشق واملكابدة     

املدينةةة واامسةةتامء إىل األر  ومكابةةدة املشةةقة واآلامم للوتةةول إىل املعرفةةة واإلجابةةة عةةن 

اسةتلهام إسةه  .اليؤال الذي ظل يتلون بني حروف الرواية : ملاذا تمحقنةا األقةدار القاسةية

 .للرتاث وحماكاته متيكا باهلوية الوطنية والدفاع عنها وقت اخلراب واليوىض واألزمات

لقد حدد النقد البنيوي ثمثة مصادر للصعلومات املقدمةة عةن الشخصةية  :الشخصية. ب 

 .وما ييتنتمه القارئ ،وهي: ما خيجم به الراوي، وما ختجم به الشخصيات سييها ،يف الرواية

رواية من حياة الباب( توتا ي د كل القصةص وا كايةات يف سةيدات زحةل يف اختذت ال

الغالةةب اعةةتامدا عةة  كراسةةات مكتوبةةة تتحةةدث فيهةةا كةةل شخصةةية عةةن سييةةها وتعةةد 

العصود اليقةري يف الروايةة و الرشةيان الةذي ينةبض بةه قلبهةاش ألن الشخصةية  "الشخصية

قةوم باألحةداث و سصوهةا و تصة  و ت ،تصفنع اللغة و تثبت ا وار و تممةس اخللمةات

ذلةذ امليهةوم أو ذلةذ "ذهب عدد من الباحثني إىل تعري  الشخصةية بأضةا  ش13)"املشاهد

ةن األسةةاليب اليةةلوكية يةةث هةةو كةةل موحةةد مةةاامتةةفمح الةةذي يصةة  اليةةرد مةةن ح

ةن النةةةاس وبخاتةةةة املواقةةة  عةةةن غةةةريه مةةةواإلدراكيةةةة املعقةةةدة التنظةةةيم التةةةي متيةةةزه 
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ة وحةدودها مضةصون الشخصيةة وتبدو أمهية هذا التعري  يف كشيه عةن، ش14)"اامجتامعية

 .وتيكيذ عنارص بنائها ،ووجودها

وعة  العوامةل  ،وإذا كان مدار دراسة الشخصةية يتحةدد مةن خةمل البيئةة اامجتامعيةة    

فةان الشخصةية يف روايةة سةيدات زحةل  ،إضافة إىل العوامل النييية واليةلوكية ،الزماسية

اختذت هلةا بعةدا خاتةا متثةل يف اختةزال أزمةة شةعب أو وطةن يف هةذه الشخصةيات التةي 

حتدثت عنها الرواية اليقد وا رمان وسوء القدر كان القاسم املشرتك جلصيع الشخصةيات 

األخرس  النيائية مثل حياة وهالة وملى وراوية ومنار أو الذكورية كاألب واألخوة وحامد

 :وقد متثلت الروح الصوفية يف الشخصية اعتامدا ع  ميارين مها ،والعم قيدار

 .األول : ما تقوله الشخصية أو تقوم به من سلوكيات تنسجم مع الفلسفة الصوفية

الثاين : ذكر أسامء لشخصيات تارخييةة معروفةة بالتصةوإ واداابةا بةريقةة معينةة  ة ن 

 .النسيج اللغوي

دوار ا ب وضميج ا رب وتشويش األشياء يةتحكم يب التبةاس عنيةد آخةر يف " :األول 

..حيايت تقاذفتها رياح ا ب واليقد و وح املخيلة وارتباك .يفاردين يف الصحو واملنامات

عصيت يب وهبا أعاتري ا روب والفواعني منةذ مةا يزيةد  ،الذاكرة كصثل مدينتي املهشصة

ضميج اخليول وهةدير الدبابةة وحادثةات الغيةق وسعيةق ع  مائة وثامسني سنة فتبددسا بني 

 )15)"الغربان وكيد الرجال وسحس طوالع النياء 

كي  تتامهى هذه الشخصية مع املدينة وكي  تعيش يف أزمان خمتلية وظةروف شةتى ؟      

اعتامدا ع  الرتاث الصويف الذي يزاوج بةني الواقةع وا لةم وينتقةل بةني العةوامل واألزمنةة 

..وهةي رحلةة .وبفاقاته النييية اخلاتة وعادة ما تيصى عندهم بالرحلة أو اليير بالروح

تشةري يف هةذا املقفةع اليةاردة وهةي  ،القلب أو البدن إىل املحبة الصةافية وا قيقةة املفلقةة
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تص  وضعها بأن ثصة تشوشا للحواس والتباسا بني الصحو واملنامات وتشري الدراسةات 

لعمائبي وسصوص الرتاث اإلسةممي هةي وقةوع كةل مةنهام عة  علة التمزم بني ا"إىل أن 

أو بني ا قيقي وغري ا قيقي ويف سصةوص الةرتاث  ،بني املصكن وامليتحيل ،حافة ا قيقة

 )16)"اإلسممي يبقى ا دث اخلارق واقعا بني املصكن وامليتحيل 

تتخذ البفلة من ال داب املعةزول متامةا مةمذا ومهربةا هلةا مةن ا ةرب ومكاسةا يةرتبا      

  :ش17)تورة املهدي املنتظر أو اخلرض بعصها الشيخ قيدار وهو شخصية عارفة خمتيية تشبه 

هذا ال داب القابع حتت بيتنا كةان خمبةأ عصةذ أخةي الشةيخ قيةدار حةني امحقةوه بةتهم " 

 ،كةان يدابنةا مةذيعا ألحممةه وفتوحاتةه الروحاسيةة ،التي أسيةهاتتعلق باجلصعية ال ية 

 )18)"وهو عاك  ع  حتقيق خمفوطات تتعلق بتاريخ بغداد 

خاتةة أن  ،هذا ما سقله والد حياة الباب( هلا منوها بأثر هذا ال داب وأمهيته الروحاسية     

ن هيةوات التعامةل العزلة سلوك اختذه أتحاب التصوف توسم بصياء الروح وخلوها م

 : مع البرش فم يش ييتحق اجلهد والوقت سوى املحبوب

رصخ حامد وأشار إىل إحدى املرايا : التيت إىل حيث أشار فرأيتهم ينظرون إلينا من بةني "

كلهم كاسوا يف قاع مةرآة الرؤيةا وبغةداد تلةوح مةن ورائهةم  ،سحب الدخان وألينة اللهب

ا وضرها وسا ا ريق : أيب وأمي وشقيقي ماجد ومهند بصمحمها العباسية ومآذضا وسخيله

كل املةوتى الةذين ابتلعةتهم ا ةروب  ،وزينة وعبد اىل شقيق حامد وحيدر ابن خالتي وملى

امحت يل عينا جديت الشهموان تنظران إيل بعزم وكأضام تشةدان أزري ويةداها  ،واملصائب

 )18)"تترضعان بني سحب الدخان 
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تةرى  ،ار والوثةائق وأتةوات املةوتى وتةورهم املعكوسةة يف املرايةاال داب م(ء باألي

البفلة موتاها وتيصع أتةواهتم وتشةعر بصةؤازرهتم ودعصهةم هلةا إسةه أفةق عمةائبي يصةنح 

 : القراءة أبعادا مغايرة تثري الدهشة وتيتيز الذهن واخليال

 : وع  الوجه الثاين للورقة قرأت :موق  التيه لعبد اجلبار النيري "

أوقيني التيه فرأيت املحاج كلها حتةت األر  وقةال يل لةيس فةوق األر  حممةة ورأيةت 

الناس كلهم فوق األر  واملحمات كلهةا فارغةة ورأيةت النةاس مةن ينظةر إىل اليةامء ام 

وقال يل من مل يصش يف املحمة مل هيتد  .يجمح من فوق األر  ينزل إىل املحمة ويصيش فيها

 ...فرأيته قد حمب كل يش وأوتل كل يش ،فم تدل ع( إيل وقال يل قد عرفت مكاين

اسيتحةت يف داخةة( وبتةةأثري وحةديت يف األعةةامق حيةةاة الصةةصت الشاسةعة التةةي تنبثةةق منهةةا 

أم هةي ا يةاة األبديةة التةي ترقةد يف  ،أهذه هي املحمة التةي قةال هبةا النيةري ،التياؤامت

 .ش19)"قيدار  أعامقها أرواحهم اهلائصة وهذه الورقة أتكون وتية عصي

ومثلها هذه الوتية  .هذا ما تنقله الرواية عن ورقة وجدهتا حياة الباب( يف ال داب لعصها

 : التي أوتاها إياها

ام تأخذي كل قةول عة  حمصةل الصةدق فاألليةال هبةا لةبس واملعةاين هبةا اشةتباه واإلليةة "

رتاب لكل حةرف وأسا م ،استوفت معاين املدركات وهي لغة جوهر الروح وتيو القلوب

وأسا حارض بيةنكم وميتعصةم ببابةه فةان غبةت فةإيل  ،ومؤداه مما يدعيه غري العارفني با ق

وتيتدلون ع  وسفاسيته  ،عودة مني اسح  اجلنون عن بغداد وإذا عدت فاملأوى تعرفوسه

 )20) "بصن أهوى وكل يعصل ع  شاكلته واليمم هلذي البمد مني حيا وميتا 

وثصة ميردات خاتةة  ،بع الصويف جليا يف خفاب قيدار الباب( املوجه  ياةيتضح الفا     

 ،العةرفني ،مرتاب ،تيو ،بأهل اليليية الصوفية وهلا معاسيها ومغزاها لدهيم مثل ) جوهر
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وسفاسيته ش فضم عن الغصو  الذي يل  الكمم فم يتضح املةراد  ،غائب ،حارض ،ا ق

أن حماكةةاة الةةروح الصةةوفية يف الروايةةة إسةةام هةةو أحةةد أهةةم ويؤكةةد النقةةاد  ،منةةه إام بالتأويةةل

للتعبةري عةن ا يةاة ورؤاهةم فيهةا  ش21)التقنيات التي تلمةأ إليهةا روايةة ا ياسةية اجلديةدة

 .اعتامدا ع  منفق الباطن وحقائقه وأبعاده

إذ تعد مدينة  ،ثاسيا:  وجود اإلشارة إىل شخصيات ذات مرجعية تارخيية مرتبفة بالتصوف

لةذا  ش22) بغداد واحدة من أهم املدن اإلسممية التي احتضنت الةرتاث اإلسةممي الصةويف

فهي تضم عدة مراقد لشخصيات معروفة بالزهد والتصةوف ومةنهم ا ةمج الةذي يةزور 

 : مقامه قيدار الباب( واتيا زيارته تلذ بضصري الغائب

 : شيخ قيدار يردد يف سييه أبياتا أليب املغيثتشعل املرأة شصعتني لدى رضيح ا مج وال "

 حويت بكيل عن حبةةةةةةةة  دةدي
 

 تكاشفةةةةنح حتةةةةةةةةةةةةن ك نةةة  نفةةةي 
 

 واك فةةةأ أر ةةةةةأدلةةق دلبةةح يف س
 

 حةسو  وحشتح منةةةةةةه ومنةةةة  أنسة 
 

 فهةةةا أنةةةا يف حةةةبم ا يةةةا    ةةةع
 

 ن اإلنم فادبضنح الي  مةن ا ةبمةم 
 

أدى  ،الثمثة متواطئةون يف تةصتهم : ا ةمج واملةرأة والشةيخ ،الشيخ يف خرسهتدع املرأة 

ا مج ثصن اجلهر بام وجد جيدا مقفعا ورأسا يؤتى به إىل أم اخلليية املقتدر الييدة شغب 

فتعفره بامليذ والعنجم وتكينه بالديباج وترسل من يدفنه يف هذا الرضيح بعيدا عن عيةون 

 )23) "ابنها وغيمسه

استعاده تاريخ ا مج وارثه البالم األثر يف الثقافةة اإلسةممية يبةدو منيةمام مةع إطةار      

ثم يرتك مقام ا مج ليتحرك وبذات  ،الشخصية )قيدار ش املولعة بأمور الباطنية وأيارها

 .اامجتاه سحو شخصيات تارخيية معروفة أيضا يف هذا املمال
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الكرخةةي أو أمل برضةةيح اجلنيةةد الغةةدادي لكنةةي فكةةرت أن أزور رضيةةح الشةةيخ معةةروف "

..واستقل سيارة أجرة .عدلت خففي واجتهت إىل مشغل النحات أمري يف أو حي املنصور

..أغادر بعد أن اطصأسةت الةروح يف الفةواف حةول قةجم .إىل مرقد الشيخ عصر اليهروردي

ارب الشةةيخ اليةةهروردي الةةذي آزر قةةراري للرحيةةل والتمةةوال وزجنةةي يف جتربةةة مةةن جتةة

 )24) "الكشوف واامسشغال عن الظواهر بتمليات الروح

إسةه  ،واستنها  امليكوت عنه به ،إن العصلية برمتها ام خترج عن التواتل مع الرتاث     

لذا عندما ضاق هذا األفةق بةام يريةد الكاتةب فإسةه أوجةد لنييةه الةنص  ،يف املخترص اتكاء

ألسةه هبةذا ييةتفيع الةتخلص  ،اثي اخلاصفقد عصد إىل توض سصه الرت ،الرتاثي الذي يريد

أو تركيبةةات  ،أو سةةري األحةةداث ،فةةم يعةةود ملزمةةان بالتةةاريخ ،مةةن أعبةةاء الةةرتاث بالكامةةل

 .إسه جيد يف سصه الرتاثي اخلاص تواتله الذي يريد وبكل حرية ،الشخوص

روايةة أو ما ييةصى  باليضةاء الروائةي وهةو مةا يتعلةق بالبنةاء الينةي لل الزمان واملكان :. ج

..وقد تغةريت سيةبيا يف الروايةة ا ديثةة .باعتبار ال د عصلية ختييل  خيضع للزمان واملكان

طرق التعامةل مةع عنرصة زمةان الروايةة ومكاضةا إذ هنةاك هتشةيم للةزمن فلةم يعةد حيةتي  

بالرتتيب الكرسولوجي املنفقي له وإسام حاولت هذه النوعية من الكتابة تبني مياهيم خمتلية 

وربةةام مةةن  لةةة التقنيةةات ا ديثةةة يف الروايةةة جةةاء توظيةة   ،ضةةاء ال ةةدي املعتةةادعةةن الي

فأسةس البنةاء الزمنةي يف اخلفةاب ال ةدي :  "التصوف بفريقةة تيةصح بةالتحرك بحريةة 

الزمن الشخيص أو الزمن التارخيي أو زمن ا دث قد تنهار أمام القةوة الياعلةة الكامنةة يف 

مةان براحةا برزخيةا متصةم ميارقةا بخصائصةه املفلقةة حيةث ييةتحيل الز ،ال د الصويف

 )25) "لتقاويم األزمنة املعروفة 
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يف رواية سيدات زحل يق  الزمن عند  ظة واحةدة تتمصةد فيهةا األوقةات وتةذوب كةل 

ا كايات إسه زمن املوت واخلراب أي تية الزمن هي األهم وهي تةية تتكةرر يف أزمةان 

استحرضةهتا الروايةة ميةتييدة مةن روح الةرتاث الصةويف  تارخيية خمتلية مرت عة  املدينةة

لقاؤسا  ،اختلفت ع( األزمنة والتواريخ  "باعتبار الزمن براحا برزخيا ام حدود منفقية له 

حييا وتاعقا مىض ؟  ليت متيقنة ليةت متأكةدة ومةاذا  ،امللتبس كان ميعام بغبار اجلنون

 )26)"ك التقاويم؟؟هيم ؟ما الذي يعنيه الزمن ملن أسقذف خارج أفم

-2003. ثم هوامش يف أوراق بغةداد .2008تبدأ الرواية هبذا التاريخ : بغداد سييان      

. وتوام ألزمان خمتلية ماضةية لكنهةا تشةرتك بةذات الصةية : اخلةراب الةذي حيةل 2006

 .باملدينة واألمل الذي يتصكن من ساسها

اد إام أن التشكيل ال دي للصكةان جةاء أما املكان فبالرغم من أن ا ديث هنا عن بغد     

فاألمكنةة هلةا روح وكرامةات هلةا  ،منيمام مع الروح العامةة التةي تيةتوحي أثةر املتصةوفة

أوجاع وأحمم وأتوات : وأهم األمكنة التي ركزت عليهةا الروايةة كةان ال ةداب وهةو 

 : مكان العزلة الصياء والتوحد مع العشق وا ب

 ،اغتيل بيش من املوسيقى ،ال داب خالية الوفا  إام من ا بأفيق من سوم سبايت يف  "

أن حتب يعني تكون شماعا لتنمو من كةل عقةدة وعقيةدة أن تكةون  ،أقلب فكريت اخلاتة

أن حتب يعنةي أن ام تلتيةت إىل الةوراء وتتقةدم يف املمازفةة  ،حرا كعاتية ومتدفقا كشمل

اميش أقةدر مةن ا ةب عة  حتويةل  ،تنقذ روحذ من التحلةل يف تياهةة التياتةيل اليوميةة

 .ش27)"ا م إىل ماس وزمرد ا ب أام تتصيذ بيش سوى ا لم 
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حالةةة العشةةق وا ةةب الةةذي عنةةه اامقتبةةاس هنةةا مرتبفةةة إىل حةةد كبةةري بال ةةاب      

..وال داب هةو اآلخةر مةرتبا بةأيار العةم عةن بغةداد مدينةة التيه...والعشةق .والعزلة

 .داد هو التوحد بني العارف وعشقهوالتوحد بني ال داب وبغ

حلةةول املشةةوق  ،وهةةي سيةةس الةةروح التةةي جيةةدت متةةاهي املدينةةة وحلوهلةةا بالعاشةةق     

 )28)"املدينة حلت يف أحشائي وتناهت إىل سبضات جنني غارق يف مياهي"بالعاشق : 
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 املبحث الثاين

 األثر الداليل لتوظيف الرتاث الصويف
 

هذا املبحث إىل الرتكيز باجتاه اجلدوى الداملية لتوظي  الرتاث الصويف يف رواية  ينحاز     

أن سصةوص  "إذ يشري  أدوسيس يف سياق بحثه عن عمقة الشعر بةاليكر إىل  ،سيدات زحل

الشعراء واملتصوفة خترتق النظم املعرفية وتنظرياهتا حيث حتقق يف بنيتها ويف رؤيتها عمقةة 

عضوية بني الشعرية واليكرية وتيةتح أمامنةا بحدوسةها واستبصةاراهتا أفقةا  اليةا جديةدا 

 )29)"وأفقا فكريا جديدا

وهذا األفق اليكري الذي ييتحه النص الصويف يف وجةه الةنص املعةارص، هةو اسفمقةة      

سحو املمهول والم مرئي بحثا عن املعرفة ا قيقية من خةمل ا ةدس والةرؤى والكشة  

وهذه عنارص اسعكيت عة  جتربةة اإلبةداع بةام يتمةاسس معهةا فاتيةعت رؤيتهةا وضةاقت 

هذا الواقةع  ،غريبة معقدة حتاول كش  الواقع وتعريته عبارهتا ليخرج سص ذو تقنية كتابية

الذي يتشكل بخصوتية الوضع يف بغداد حيث تدور أحداث الرواية يف ظل ثنائيات قامتة 

املةةةاأل األسةةةود /ا ةةةارض الكةةةارثي الرجةةةل الغائةةةب /األسثةةةى  ،مثةةةل املةةةوت/املنيى

تياتةيله  مةاهي الغايةة ..الخ من هذه الثنائيات التي تيتغرق ال د وتذوب يف .امليتباحة

مةع اإلشةارة إىل أن طةرق  ،التي تأملها الرواية من توظية  الةروح الصةوفية داخةل الةنص

الكتابة التي خيتارها األديب هةي ميةألة خاتةة بةه ولييةت خاضةعة للتجميةر إام أن النقةد 

ويصكن البحةث عةن الوظييةة الدامليةة  ،والتحليل حياول اإلمياك بتلذ التقنيات ويجمرها

 : من خمل سقفتني هنا
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  :وسيلة للت س  بابوية الرتاث .1

ولعل الدافع يف ميل الشعراء املعةارصين إىل التصةوف حتةدوه دوافةع سةيكولوجية هةو      

ويزكةةي هةذا الةةرأي  .التشةابه بةني معاسةةاة املتصةوف والشةاعر املعةةارص وممارسةتهام الواعيةة

الدكتور إحيان عباس الذي يرى أن اجتاه الشةعر ا ةديث إىل التصةوف هةو ميةتوى مةن 

وربةام يكةون اليةأس الةذي غلةب عة  بعةض  .القوة بام جيعله أبرز اامجتاهات اليةائدة فيةه

الشعراء وخيبات األمل التي أتابتهم يف طصوحاهتم الوطنية والتقدمية عاممن غذى اامجتاه 

 يف شعر ا داثة العربية وربام يكون هةذا اامجتةاه حماولةة للتعةويض عةن العمقةات الصويف

 )30).الروحية والصمت ا صيصة التي فقدها الشاعر وتلفييا من املادية الصلب اخلشن

فةم يصكةن استةزاع الكاتةب  ،يقرتن أدب اامعرتاف باهلوية سواء أكاست فردية أم  اعية     

وبيةان  ،ذلذ أن أدبه يقوم بصهصة متثيلهةا ،ة والثقافية التي يشتبذ هبامن ا اضنة اامجتامعي

فةةم يفةةرح موضةةوع اهلويةةة إام عةة  خلييةةة مركبةةة مةةن األسةةئلة الشخصةةية  ،موقعةةه فيهةةا

وجتةد اإلشةكاليات  ،فالكاتةب منبثةق مةن سةياق ثقةايف ،وتبادل املواقع فيام بينها ،واجلامعية

 )31).ضور يف مدوستهاملثارة كافة يف وتصعه درجة من ا 

تتحدث رواية سيدات زحل عن عمقة بني حياة الباب( وهي اامبنةة التةي متثةل ا ةارض     

ترتبا حياة بكراسةات العةم  .وبني العم قيدار الباب( الذي يصثل املاأل/ التاريخ /املعرفة

ارهم املمودة يف ال داب وهو املكان اآلمن الذي جيصع هلا أتوات أهلها وتورهم وأي

هذا ال داب ام يزال يربا اامبنة بخيا وهول  ،اعتامدا ع  كراريس دوسوا فيها مذكراهتم

إىل عاطيةةة عصيقةةة ضةةبابية املممةةح فهةةي بةةني ا نةةني إىل األهةةل والةةوطن وبةةني الشةةوق إىل 

  : تياتيل ا ياة بعيدا عن كوابيس املوت املعتادة اآلن يف بغداد
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 ..حياة حياة "

ك ة تنهصر من اهلواء أو تنبثةق مةن شةقوق املرايةا املتشةكلة شةبه خةرائا كاست مهيات مت

 ..دقيقة ع  سفوح الزجاج

 : أحدهم قال،متاسكت وجليت ع  األريكة تناهت إيل ضحكات مرحة

 ش32)"حياة ام ختاف أعرفها هي التي سرتوي حكاياتنا للناس حياة لياسنا وتوتنا الباقي

أهلهةا وهةم اامسةتامء واهلويةة التةي حتةاول رسةم ممحمهةا إذن حياة هي الصوت املعةجم عةن 

 :والتعرف عليها من خمل التعرف عليهم ومتابعة توتياهتم

هنةاك تةندوق تةغري عة  املنضةدة _قةال تةوت كصةوت أيب _ام ختةايف فةنحن معةذ  "

 ..افتحيه

 )33)"هل سصعت ذلذ أم رأيت الصندوق وبلغتني الرسالة ؟؟

ن حمةددات األسةا /الةنحن /اهلةم ومكوساهتةا متييةزا وفصةم يعد اخلفاب اهلةووي بحثةا عة"

 )34)"جوهريا يصوضع الذات داخل سيق معياري 

باعتبةار أن  ،اختارت هذه الرواية التصيذ هبةذه الةروح للتعبةري عةن التصيةذ هبويتهةا     

التصوف أحد أبرز أشكال اليليية اإلسممية وقد شغلت الناس يف البمد اإلسةممية ملةدة 

وسةزوام  ،طويلة ومنحت ما متتاز به من حمصوامت داملية لليكةر واليةلوك يف هةذه البلةدان

اسخراط اإلسيان يف القص هةو سةعي إىل التعةرف عة  منةاطق  "عند اليكرة التي تقول إن 

حياته بذات األمهية حني تكشة  عةن واهلةا املرئةي والبيةيا إىل اآلخةر الةراهن  ملغزة يف

فإن الراوي يف روايةة سةيدات زحةل وهةي البفلةة حيةاة البةاب( حتةاول  ش35) "لزوما أمامها

فهةي قةادرة عة  إسشةاء قصةص تراهةا مكوسةا أساسةيا  ،إعادة تشكيل هويتها وفق مروياهتا
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بنحوهةا الةواقعي فا يةاة تعةاش والقصةص تةروى لةذا  هلويتها دون أن تكون فعم معاشةا

 : كاست وصوعة الكراريس التي تناولت قصصا يف وصله تدور يف بغداد

 كراسة بيت النياء

 كراسة برييكا برسار

 كراسة حامد أبو الفيور

  كراسة هبيمة التصيصي

  كراسة مهند الباب(

 كراسة غراب قابيل

ارات، وعنةةد املنعفيةةات التارخييةةة ا اسةةصة، تظهةةر يف وقةةت األزمةةات، وبعةةد اامسكيةة     

بقصةد إعةادة تأهيةل األمةة،  ،هدفها البحث عن الذات ومراجعة ما حدث ،تيارات فكرية

ملواجهة املصري بكياءة عالية وكياية مناسةبة. وغالبةان مةا يةتم الرتكيةز عة  املشةرتكات التةي 

  ..توحد األمة  وجتيد إمكاساهتا

واضيارهةا ودخةول القةوات األمريكيةة كقةوات عيةكرية حمتلةة إىل  فبعد سقوط بغداد     

العراق كاست لرواية سيدات زحل وجهة سظر وتوت يربا ا ارض باملاأل وييةتش عةن 

وامشةذ أن  .الوجوه واألتوات التي يعرفها وسا الضميج وفقدان القدرة عة  التصييةز

والتصةوف فليةية  ،وسا اخلراب الرتاث اليكري وسيلة قادرة ع  التذكري باهلوية وبعثها

وتتحقق بواسفته رياضيات عصلية معنيةة  ،حياة هتدف إىل الرقي بالنيس اإلسياسية أخمقيًّا

تؤدي إىل الشعور يف بعض األحيان باليناء يف ا قيقة األسصى، والعرفان هبا ذوقنا ام عقمن، 

لغةةة العاديةةة ش ألضةةا ويصةةعب التعبةةري عةةن حقائقهةةا بأليةةال ال ،وثصرهتةةا اليةةعادة الروحيةةة

 .وجداسية الفباع ذاتية



 
  د. إشراق سامي عبد النيب حتريــر:          دراسات يف السرد العراقي املعاصر حكايات عراقية 2 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  109 
 

الةوعي مرتبةذ يف ارتعةاش اجليةد أو  ،الرؤية معدومة يف ضباب املةوت ودخةان ا ةرب"

يرتع جيدي  ،ام يش حقيقي سوى اليمر الذي ينهصر بغتة ع  املدينة ،حني رجة اامسيمار

 )36)"يضة سخل فأراه معي أراسا خمتبئني من رتاص القتلة يف غ ،بالنور قبل الرشوق

متشبثة بيقني حبي واستظةاري  ،لبثت أحرس الصصت وكراسات الغائبني وقصص البنات"

 ،عاكية ع  عص( يف كتاب بغداد الذي  ةع بيننةا ،لناجي ا مايل وآمل ظهور عصي قيدار

وام  ،كم هو ا ب عميب وتاعق إذ يباغتنا يف زمن ما عدسا سؤمن معةه بصعمةزة أو شةياء

لو كان ا ب سهم  صل عليه  يةع النةاس  يف أي  ،سثق بتمليات اهلوى أو أساشيد الغرام

 )37)"وقت 

الفبقةة اامجتامعيةة التةي ينتصةي إليهةا وبنةو ،طائيته ،تعرف اهلوية باستامء كل فرد إىل عائلتةه

 جلدته كوجود سابق عن وجوده حيي  له مكاسه وخيصةه بصرتبةة داخةل النظةام اامجتامعةي

هكذا يكون لل د فضيلة اجلصع والتحريذ هلةذه املكوسةات يف سيةيج  "التحلي( والواقعي

تشابكي ع  سحو تأوي( استداميل فبنةائي فةم تتحقةق اهلويةة إام بالتةألي  ال ةدي حيةث 

يتشكل اليرد واجلامعة معا يف هويتهام من خمل اامستغراق يف ال ديات وا كايات التي 

 .ش38)"ام بصثابة تأرخيهام اليع(تصري بالنيبة إليه

حتةى  ،امختةايف هةي أتةوات أهلةذ ،كل أشيائهم وروائحهم وأتداء أتواهتم هنةاك     

ستؤسيةذ أتةواتنا يةا حيةاة الصةصت خمية  يف وحشةة  ،تويت ستمدينه هناك بعد رحي(

 )39)"ال اديب

ام يقبةل ويتضح من هذا أن التصوف جتربة ذوقيةة خاتةة لةيس للعقةل دخةل فيهةا ش ولةذا 

فإسه حيق للصوفية أن يعرتضوا ع  كل من حياول  ،أتحاهبا ا كم عليها باليليية والعقل
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ا، أما  أن َيِزن جتارهبم وتعبرياهتم بصيزان العقل ش ألن العقل وقواسينه مشرتك بني الناس  يعن

 . التمارب الصوفية فم ختص غريهم

 

 : لرؤية األنثوية للعاملا .2

التوظي  للرتاث الصويف يف الرواية هو أحد وسائل األدباء لمقرتاب من رؤيا إذا كان      

العامل اعتامدا ع  التمربة الروحية والوجداسية وا ةدس فةان اامحتيةاء بتياتةيل اسعكةاس 

 ..العامل يف مرايا املشاعر الذاتية لألديب تبدو ميزة قريبة من الكتابة النيوية

ذكورة باعتبارها ميهومةا ثقافيةا واجتامعيةا وبةني الرغبةة يف وقد ربا اليكر النيوي بني ال"

تتناول رواية سيدات زحةل سيةاء عشةن يف ظةل إرهةاب وقتةل  ش40)"اهليصنة ع  اآلخرين 

واغتصاب تثري تياتيله الذاكرة سحو أزمان خمتلية عاشت فيها األسثى دائام ميلوبة اإلرادة 

بة دائةام جتعةل النيةاء يف هةذه الروايةة يعةاسني ثصة معادلة معفو ،والقدرة ع  ا ياة اليوية

كنةت  ،كل الذين عادوا من املوت كاسوا مةوتى بشةكل أو بةآخر"ذكورة ميقودة أو ساقصة: 

مل  ،أسصع مهس النياء يف املآتم واألفراح عن عفب الرجال العائدين من ا رب وعمزهم

 )41)"..مأتدق حتى تزوجني حازم وأيقنت أن لعنة ا رب مل ختفئ أحدا منه

يصكن وتة  سصفةني وةردين مةن أسةامط اليةلوك اإلسيةاين مهةا اإليةروس وهةو مبةدأ      

فةةااميروس  ،الرتابفيةةة األسثةةوي واللوغةةوس وهةةو مبةةدأ اامهةةتامم املوضةةوعي الةةذكوري

وقد ربا ااميروس بالصيات التاليةة  ،واللوغوس وهو مبدأ اامهتامم املوضوعي الذكوري

الةةدهاء والتةةوق إىل  ،إضةةياء القيصةةة عةن طريةةق الشةعور ،حاسيةة:العاطييةة واجلامليةةة والرو

 .الرتابا وإىل القيصة
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التشةةابه القةةائم بةةني التمةةربتني األدبيةةة والصةةوفية مةةن حيةةث الرغبةةة يف اإلحتةةاد بةةالكون 

وهو ما جيعل الصويف األديةب يف حاجةة إىل طبيعةة بعضةهام الةبعض.  .واامرتباط بالوجود

جمر عن أحواله وجتربته اإلهلية واألديب ييتصد مةن التصةوف فاملتصوف حيتاج األدب أن يع

 .مادة ألدبه

ومن جاسب آخر هناك أكثر مةن تقةاطع بةني ال ةد واألسثةى والتصةوف باعتبةاره تراثةا      

 : مرتبفا بتاريخ تراه األسثى بعيون خمتلية وتعجم عنه بلغة شعرية عالية

  ؟؟ ملاذا خيتيي رجال أيتنا واحدا بعد اآلخر ؟؟ وعصي الشيخ قيدار "

أين أستم ؟ أركض كصخبولة وأدق مفارق األبواب العتيقة املتفامنة حتت الشناشيل وأسال 

 النياء :هل رأيتن الشيخ قيدار؟؟

تيةتح يل سيةاء مرعوبةةات أبةواب بيةةوت غارقةة يف العتصةة هتةةب منهةا روائةةح الةورد وعبةةري 

 ،القرسيل والبنات ساعيةات هلةن أذرع بضةة وظيةائر مربوطةة بممجةل مةن ذهةب وفضةة

 ..ينيصن بصراوح سع  لرجال سائصني أضنتهم ا روب والقيض واستنيذضم املتع

ما هيةم  ،ام أحد هيتم بلوعتي ،اختاره مرغام من رأى قيدار قيدار مل يصت لكنه رهن الغياب

 .ش43)"اآلخرين من اختياء أه( ؟؟؟

من هو قيدار املختيي وملاذا تبحث عنه هذه املةرأة بكةل هةذه اللهيةة هةل هةو املخلةص كةام 

تتحدث عنه ا كايات الشعبية والةرتاث الةديني؟ اخلرضة مةثم إحةدى هةذه الشخصةيات 

وه املتعددة للنياء يف الرواية إسةام تعةجم عةن سصةا سيةوي الوج .املخلصة يف الرتاث الصويف

واحد فحياة املرأة املتعلصةة متعلقةة باستظةار ام ينتهةي استظةار للخةمص واليةرج مةع عصهةا 

 .الغائب وعنده املعرفة واليقني املعرفة بفالع بغداد واليقني بالنماة
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ة عةجمت عنهةا حيةاة عرضت الرواية مصائر الشخصيات فيهةا عةجم رؤيةة يديةة أسثوية     

 .الباب( لتص  رحلة الروح سحو شغيها با ياة

لقد سظر إىل الرتاث الصويف ع  أسه كيان له أبعاده اليكرية واإلسياسية وأحةس أن عليةه      

أن يعي هذا الرتاث ويتيهصه ويدركه من خمل اإلحياس باملعنى اإلسياين فيةه أو مةا عةجم 

يةةاين  وذلةةذ اسةةتوجب قةةراءة ذلةةذ الةةرتاث مةةن زاويةةة اسةةتكناه البةةاطن اإلس "عنةةه بقولةةه

امسةتيعاب الوجةدان اإلسيةاين مةن خةمل حضةارة  معارصة يربا فيهةا املةاأل با ةارض،

 .العرص وحتديد موقيه الشعري منه كإسيان معارص

  حياة ؟ ما لذي أتى بذ إىل هنا -

  أست أست من جعل حيايت طريقا ممتدا بم ضاية ملاذا اختييت -

 اخت  ها أسا أمامذ امل تريني مل -

  ملاذا غادرت بغداد،بغداد -

 .ش44)"..تعايل اجليس هنا .مل أغادرها إلنا فيها وهي يف -

 :اخلامتة

حتكي رواية سيدات زحل قصة عن مدينة بغداد التي مر يف سةامئها زحةل فملةب معةه      

 .1980إيران  النحس والشؤم ملدة ثمثني عاما كاست بداية هذه الثمثني مع حرب

وظيت الكاتبة عوامل سديصية ل د مرحلة تارخيية مؤملة من تاريخ عراقةي مة(ء بةاليواجع 

واإلحزان ت د رواية )حياة الباب( ش مذكراهتا التي هي مذكرات بغةداد عةجم وصوعةة مةن 

ملةةى ش وشخصةةيات لرجةةال حيضةةنهم البعةةد  ،راويةةة ،هالةةة ،الشخصةةيات النيةةوية )حيةةاة

 .صوالغياب والنق
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إن متاهي املدينة بالشخصية وتداخل حزضا وفقداضا معها مع لوعة املدينة خلةق وصةل      

الشفحات الصوفية يف هذه الرواية شفحات اختذت أكثر من ميار اعتصد إسقاط الرتتيب 

الكرسوجلي للحكاية واستحرض ا لم والدهشة امسةتثارة اكةجم عةدد ممكةن مةن ا كايةات 

 .الكامنة

دينة بغداد يف الرواية هي املعشوقة التي ييعى إليهةا ا ةس والةروح والوجةدان كاست م    

وتق  عندها ا قيقةة ويضةاء الكشة  وتيةتح األبةواب للعةارفني هةي املدينةة التةي ترمةز 

 .للعراق وشعبه وتتامهى مع الناس والوجوه واألقدار

قات وتةذوب كةل يف رواية سيدات زحل يق  الزمن عند  ظة واحدة تتمصد فيها األو   

ا كايات اسه زمن املوت واخلراب أي تية الزمن هي األهم وهي تةية تتكةرر يف أزمةان 

تارخيية خمتلية مرت عة  املدينةة استحرضةهتا الروايةة ميةتييدة مةن روح الةرتاث الصةويف 

 " باعتبار الزمن براحا برزخيا ام حدود منفقية له

هةو اسفمقةة  ويف يف وجه النص ا املعارص،وهذا األفق اليكري الذي ييتحه النص الص     

، قية من خمل ا دس والةرؤى والكشة سحو املمهول والم مرئي بحثا عن املعرفة ا قي

فاتيةعت رؤيتهةا وضةاقت ،  جتربةة اإلبةداع بةام يتمةاسس معهةاوهذه عنارص اسعكيت ع 

وتعريتةه، هةذا الواقةع عبارهتا ليخرج سصا ذا تقنية كتابية غريبة معقدة حتاول كش  الواقع 

 .الذي يتشكل بخصوتية الوضع يف بغداد حيث تدور أحداث

التوظي  للرتاث الصويف يف الرواية هو احد وسائل الكاتبة  لمقرتاب من رؤيةا العةامل      

اعتامدا ع  التمربة الروحية والوجداسية وا دس فان اامحتياء بتياتيل اسعكاس العامل يف 

 .تية لألديب تبدو ميزة قريبة من الكتابة النيويةمرايا املشاعر الذا
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 وام اب

 .170،ص12008ط،املركز الثقايف العريب ،سعيد بنكراد ،د الروائي وجتربة املعنىةرالي ش1

 .2009،األردن ،دار فضاءات للنرش والتوزيع ،لفيية الدليصي ،سيدات زحل ش2

 .20سيدات زحل،ص ش3

 .139ص،ثارات شهرزاد، حمين املوسوي ش4

اهليئةة  ،تر ة وتقديم حمصد خري البقاعي ،ينظر الرواية يف القرن العرشين جان أي  تاديه ش5

 .1998،القاهرة،1املرصية للكتاب ط

فاطصةةةةة عبةةةةد  ،جريةةةةدة الريةةةةا  ،مقةةةةال بعنةةةةوان عبةةةةده خةةةةال يف روايةةةةة سيةةةةاح ش6
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 .سيدات زحل تصدير ش11
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التوزيةع، ر وةللنشة فةراديس ،"دراسةة سقديةة" املكةان يف الروايةة البحرينيةة ،فهد حيةني ش13

 .45، ص 2003

، 1959لويس كامل وآخرون: الشخصةية وقياسةها، مكتبةة النهضةة املرصةية، القةاهرة،  ش14

 .13-12ص:
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 .24الرواية ص ش20
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 .255الرواية  ش23
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 .201الرواية  ش27

 .98الرواية  ش28
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 املتعالية النصية يف الرواية العراقية املعاصرة

 أمنوذجًا وحدها شجرة الرمان ( –يامريم  –) أعجام  :روايات سنان انطوان
 

  

 اخلفاجي نضال حسن جاتولم.                                                  

 مهــــا هــــالل حممد آل أمحادي م. 
 

  

 :املقدمة

  سنان انطوان

. حصـ  عـب دلـادورمو  ب ا د  ١٩٦٧شاعر وروائي وأكـادممي ودـد ب داـداد عـام 

إىل ادوالمات املتحـد  حيـ   ١٩٩١اإلنلليزي من جامعة داداد. هاجر دعد حر  اخلليج 

وادـدكتورا  ب  ١٩٩٥أكم  دراساته وحص  عب املاجستري من جامعـة جورجتـاوع عـام 

  .٢٠٠٦ز عام ا د  ادعريب من جامعة هارڤارد دامتيا

وُترمجــإ إىل اإلنلليزمــة واديروويــة وادةتااديــة  ٢٠٠٣عــام  "عجــاما"نرشــ روامتــه ا وىل

وترمجهـا  ٢٠١٠عـام  "وحـدها شـجر  ادرمـاع"وا ملانية واإلمطاديـة. نرشـ روامتـه اديانيـة 

 فضـ   ٢٠١٥سـي  ب ـاع عـام -ديفسه إىل اإلنلليزمة وفـازت ادمجمجـة دجـائز  داني ـال

ووصـلإ إىل اداائمـة  ٢٠١٢عـام  "مـا مـرم "ترمجة أددية من ادعرديـة. نرشـ روامتـه ادياديـة 

اداصري  دلجائز  ادعاملية دلروامة ادعردية. وصدرت ترمجتها اإلس انية عام عن دار نرش ترنر 

ده جمموعتاع . ٢٠١٦ب ددامة عام  "فهر ". صدرت روامته ادرادعة ٢٠١٤ب مدرمد عام 

ديـ  واحـد ب كـ  "( و ٢٠٠٤)مريمـإ  اداـاهر    "موشـور م لـ  دـابرو "شعرمتاع: 
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(. صدرت ترمجة  شعار  داإلنلليزمـة عـن دار هـاردر ٢٠١٠)دار اجلم   دريوت   "املدع

وتـرج  شـعر  إىل اإلمطاديـة    The Baghdad Blues:دعيـواع ٢٠٠٧مـاونتن دـر  عـام 

: س انية واهليدمة. أخرج فلاًم وثائايًا عـن ادعـراب دعـد اداـزو دعيـواعوا ملانية وادمجكية واإل

About Baghdad( صّور ب داداد ب متوز  عام )٢٠٠٣حول داداد. 

إ ترمجتـه  ـحه
ترج  أكير من مئتي قصـيد  مـن ادرـعر ادعـريب ابـدم  إىل اإلنلليزمـة وُرشر

 "ب حرضـ  ادايـا "  . تـرج٢٠٠٤دلمجمجة عـام  Pen داصائد حممود درومش جلائز  دني

( وفـازت ادمجمجـة دجـائز  أفضـ  ٢٠١١ملحمود درومش إىل اإلنلليزمة )دار آرشي يالبو  

ترمجة أددية ب ادوالمات املتحد  وكيدا من مجعية املمجمجني ا دديني دذدك ادعام. كـام تـرج  

ــواع  ــارات مــن أشــعار ســعدي موســ  صــدرت دعي ــا عــدوي"خمت ــني م )دار  "أهيــذا ابي

  و ٢٠٠٥-٢٠٠٣(. عم  أستاذا دألد  ادعريب ب كليـة دارمتـويف ب ٢٠١٢   برموود

. نرش ادعدمد مـن املاـاالت ٢٠٠٥معم  أستاذًا دألد  ادعريب ب جامعة نيومورك ميذ عام 

  (.١)واددراسات ا كادممية عن ادرعر ابدم 

 : تنظري متهيدي

ادسيمودوجية  دعـدها أهـ  ا مـور  حظيإ املتعاديات اديصية دأمهية ك ري  ب املااردات     

ادتي وـ  عـب اداـارال االنت ـا  هلـا وديـاع تأثرهـا عـب ادـي. ادارائـي. وقـد سـميإ هـذ  

ادظاهر  دأسامء عد  ميها ادعت ات اديصية  ادي. املوازي  ادي. املحـي،  املتعـاا ادفـوقي  

 هوامش ادي... ادخ.

ادياقـد اهلوديـدي )ديوهـوك(  وقـد تيـاول  وأول من صري هلا نظرمة أشري هلا داد يـاع هـو     

م  إذ تيـاول )) دليفيـة ١٩8٧جريار جيييإ هذا املوضوع ب كتاده )عت ـات( ادـذي صـدر 
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نساية وميظمة ما مدعو  هيري ميمجاع : هوامش ادي.  أي جممـوع املعطيـات ادتـي تسـيج 

اـارال عـب ادي. وحتميه وتدافع عيـه ومتيـزُ  عـن بـري   وتعـني موقعـه ب جيسـه  حتـ  اد

اقتيائه  وهي ادعيـاومن واملات سـات واإلهـداء وا ماونـات وأسـامء املـادفني واديـا من.. 

واديـا وع متفييـوع ب صـيابة عت ـات  -ب ادعرص ابدم  –وقد راح ادلتا   (١)ادخ(( 

مط وعاهت  ا وىل من عيوانات وإهداءات ومادمات  فضـاًل عـن شـل  اداـالل وكلمـة 

ودادتحدمـد دعـد  –ادرس  ادترلييل ادـذي موضـع عـب بـالل ادلتـا  اديرش  د  حتى ب 

وبريهـا  –نضج فلر  ادتداخ  ا جيايس دني ادفيوع املختلفة وميها دني ادترلي  وا د  

  وقد حظـي ادعيـواع دأمهيـة (٢)ما أطلاإ عليها املااردات ادسيامئية ابدمية ) عل  ادعيونة(

يــزًا درــللهر وحجمــهر  وهــو أول داــاء دــني اداــارال واســعة إذأع )) دــه ادصــدار  ومــةز متم

 )٣)وادي.  وكأنه ناطة االفمجاب حي  صار آخر أعامل ادلات  وأول أعامل اداارال((

دخلإ ادعيامة دأفق ادعيونة عرصها ادذه ي وددأت أسئلة دعيواع تستحوذ عب حصة ك ري  

االندماج ده مر  أخـر.. من أسئلة املتن ادييص  وتاسس درعرمتها دمعزل عن املتن مر  ود

وهلذا أص ح دلعيونة حااع حق االستاالدية وادتفرد املللي ب احتالل سامء ادي.  وحق 

 )٤)امتداد أتساعه داخ  جسد ادي. مضئ ظلامته ومأخذ ديد اداراء  إىل متاهاتهر 

صـيابتهر وقد تي ه كتا  اداصة عب خطور  ادعيواع ب اد ياء ادفيي  فراحوا متـأناوع ب      

  حتى أهنـ  أسـتهللوا ب صـيابتهر واختيـار ر ضـع    (٥)واختيار  استجادة داضاما ُنااده 

. فعملية اختيار عيواع ديس دادعم  اديسـري إذ (٦)ادوقإ ادذي أستهللو  ب كتادة قصصه 

تعد )) بظة تيومر تلك ادتي ملتر  فيها ادااص عيوانًا داصته أو روامته ؛  نه ب اباياة 

 (٧)لتر  عامله اداصيص أو ادروائي نفسه((م
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إذع و  دتعام  مع ادعيواع عب أنه )) حارض ب اد ـدء وخـالل اد ـد ادـذي مدشـيُه       

  فادعالقة دني ادي. وادعيـواع )) عالقـة جدديـة (8)ومعم  كأدا  وص  وتعدم  دلاراء  ((

الا  ودـدوع ادعيـواع إذ ددوع ادي. ملوع ادعيواع وحـد  عـاجزًا عـن تلـومن حميطـه ادـد

 ؟ (٩)ملوع ادي. دأستمرار عرضة دلذوداع ب نصوٍص أخر.(( 

وإىل جان  ادعيواع تتظافر املتعاديات ا خر. دوحة اداالل  ا دواع  اخلطوط  كلمة      

اديا   دتعلياات  ا هداءات  املادمات  املات سات... ادـخ كـاًل واحـدًا ب عمليـة تيـومر 

  ئته من ق   ادااص ب نصهر قصًة أو روامًة عب ادسواء.وأكترال مات َّ خت

 :أعجـــــــــــــام .1 

م. ودلــدخول ب عــا   ٢٠٠٣هــي ادروامــة ا وىل دلروائــي ســياع أنطــواع نتــاج دســية      

ادروامة نجد هياك عت ات كام سامها )جريار جيييإ( أول مـا نالحظـه دعـدنا متلاـني دوحـة 

مسود  دخ، اديد  ودعلها املسود  ا صلية دخ، املاد  وادروائـي اداالل وهو ع ار  عن 

شار  وعب اديسار مردـع إعب اديمني رمز أو  حتى وصوهلا إىل املط عة دادلوع ابيي ادفاتح 

حيتوي عب خطني  اخلانة ا وىل وضع فيها اس  ادروائي سين انطـواع  أمـا اخلانـة ادوسـ، 

دع حيتوي ادرـعار نفسـه ثـ  اىل ا سـف  ممييـًا ادرـعار وضع فيها دفظة ) اعجام(  وهذا ملر

ا خري درمز حيم  صور  دطائر سامئي واىل ا سف  مردع حيوي اس  ) ميرورات  اجلمـ ( 

   ختصار.ار دلمعلومات نفسها ادوارد  دلن دادصفحة ا خر. هي تلرا

ب إمضاح  ودذدك م ه  حيتاج ع ءيشنأيت اىل عيونة ادروامة )اعجام( وا عجام هو ك       

وجدت املعجامت وختصصإ هبذا املجـال مـن اجـ  توضـيح معـاف ا دفـاب واملالدسـات 

دلوهلــة ا وىل دأهنــا م همــة مــن  يســ ة اىل روامــة ســياع انطــواع تــوحيادتــي تاــع فيهــا  داد



 
  د. إشراق سامي عبد النيب حتريــر:          دراسات يف السرد العراقي املعاصر حكايات عراقية 2 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  121 
 

اداموض وادض ادية  فيحي  إىل أكير من تأومـ  قـد مـدم ادعيونـة ادرئيسـة وقـد المـدمها 

ضح عيد اددخول اىل عا  ادروامة  ودـدءًا سيضـع جمـاالً هلـذ  ادتـأومالت فمـن وهذا ما متو

 -: املحتم  اع تلوع كاآليت

 .(ا عجام املعيى املضاد ده )ادوضوح .١

 .(ا عجام املعيى املرادل ده ) اداموض او االهبام .٢

وقد ملـوع ا عجـام هـي ) ابيـا  اداامضـة أو املصـري املـ ه  أو مطـرح ا عجـام  .٣

 استفهام ددوع أسئلة ودذدك سيلوع املتلاي أمام ن. مرفر من اد دامة.عالمات 

وعيدما نتفح. دور ادروامة سيجد هياك ما مي ئ عن عيوانتها املعجميـة موضـحًا آالم      

املايض ودرجوازمـة ادفسـاد ادـذي مرـري دأعـدام كـ  مـا ماـ  ب طرماـه ))... فاـد اصـدر 

ر  كافة املعاج  واداواميس ادتي حـاول ادعـدو ادااعد)*( ادرضور  مرسومًا مايض دمصاد

استاالهلا دزرع دذور ادفتية. هذا وسـيت  احراقهـا ب احتفـاالت شـع ية تعـ  ارجـاء اد لـد. 

فليحتف  شع يا ادعظـي  دأسـتعاد  زمـام املعيـى ادواحـد ادـذي حاودـإ زمـر مـن االودـاع 

ادللامت االساسية ومعانيهـا  واداوباء ابتصاده. كام أمر ادااعد وزمر ادداخلية دتوزمع كافة

ادواضحة عب كـ  مـواطن ديلـوع كـ  ميـا حارسـًا دلمعيـى. واصـدر توجيهاتـه ادسـدمد  

دوزار  ادمجدية وجعلها ماد  أساسية ب املراح  امل لر  كام أت  قائمة دأسامء ادـرئيس ادااعـد 

تـي ترـيع ودالالهتا وقواعد استخدامها. وميعـإ ادلاـات االجي يـة وادلهجـات املحليـة اد

االنفصاديني وامليدسني مـن أعـداء ادـوطن ) اال هلجـة ادـرئيس ادااعـد ادتـي صـادب عليهـا 

امللحس)*( ادوطيي هلجة رسمية ملا ح اها اهلل ده من فصـاحة وهبـاء ( كـام اصـدر املجلـس 

ادوطيي ادذي تـ  انتخادـه )*( دمماراطيـًا قانونـًا مايضـ د ماـاع عاودـة االعجـام دلـ  مـن 
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نرش اداموض واالهبام او تعاطيها  واملس دوضوح املعيى ادذي ضحى مـن  تسول ده نفسه

 .(* )))اجله ادرهداء ددمه  ادااا... ديخسأ اخلاسئوع

وعيد اددخول ستالحظ حمطة مهمة  إذ قي  اددخول ب عـا  ادروامـة سـيجد أكيـر مـن      

اكت وا دال ختـول وال تـردد أو عت ة االوىل م دأها داول درئيس اديظام ادسادق ماول فيه : )) 

 (١٠)تايد الحتامالت أع تلوع اددودة راضية أو بري راضية عام تلت وع ((

  وهـذا ادفـرا  وعـ  اداـارال متسـاءل ملـاذا (١١)ب ادصفحة ادتي تليها ع ار  عـن فـرا       

عيواع  ادتوق  هيا ه  هذا إهبام )أعجام( من نوع آخر أم ماذا ؟ ث  مردفها دعت ة ثانية حتإ

إضاء  ودعلها هيا إشعار دلاارال دأع ضوءًا ما قـد اوقـد  ادـراوي إلنـار  روامتـه امل همـة أو 

لفـة هـذا مـادل دـه تيصيصـه ماـول املظلمة مسترهدًا دلالم  دـن خلـدوع مـن حمطـات خمت

: )) وأما ادلتادة وما مت عها من ادورقة فهي حافظة ع  االنساع حاجته ومفيـد  هلـا  (١٢)فيه

سياع وم لاـة ضـامئر ادـيفس اىل اد عيـد اداائـ  ((  )) هيـاك حجـا  آر دـني اخلـ، عن ادي

ورسومه ب ادلتا  ودني ا دفاب املاودة  ع رسوم ادلتادة هلا دالدـة خاصـة عـب االدفـاب 

املاودة وما   نعرل تلك اددالدة تعذرت معرفة ادع ار  ((  ))واالدفـاب وادلاـات وسـائ، 

، وختام عب املعاف  والدد من اقتياص تلك املعاف ب أدفاظهـا وحج  دني ادضامئر ورواد

 ((. ملعرفة دالالهتا ادلاومة عليها وجود  املللة دلياظر فيها واال فيتعاص عليه انتااؤها

ب ادعت ة اديادية مذه  اىل ماد  عجـ  متفحصـًا معياهـا وآخـذًا مصـدر  هـذ  املـر  مـن      

: ))... وأعجمإ ادلتا  : ذه ـإ دـه  (١٣)  ماول فيه دساع ادعر   دن ميظور ماد  عج

اىل ادعجمة وقادوا : حرول ادعج ... فأع قي  اع مجيع ابـرول دـيس معجـاًم انـام املعجـ  

دعضها  اال تر. اع االد  واباء واددال ونحوهـا دـيس معجـاًم فليـ  اسـتجازوا تسـمية 
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ج  :   سميإ معجاًم ؟ هذ  ابرول حرول ادعج ... وسئ  ادو ادع ا  عن حرول ادع

فاال : أما أدو  عمر ادري اف فياول اعجمإ أهبمإ.. وصال  اديهار عجامء إلخفاء اداراء  

فيها... واستعج  ادرج  : سلإ... وكذدك استعجمإ اددار عن جوا  سائلها : قال : 

 : امرؤ ادايس

 *ائ صّ  صداها وعفا رسمها        واستعجمإ عن ميطق ادس                

 ((. واعجمإ ادلتا  خالل قودك أعردته. ودا  معج  أي ماف 

 :(١٤) ب ادصفحة ادتي تليها وادتي تعد دميادة عت ة رادعة  ماول فيها

  وزار  ادداخلية

  مدمرمة ا من ادعامة

 ح 436758

  م/ رسي وعاج 

  اىل من هيمه ا مر

تـ  ادعيـور عـب املخطوطـة أدنـا  أثيـاء أجـراء اجلـرد ادرـام  دلافـة امللفـات اسـتعدادًا      

اىل املجمع اجلدمد. ودعد االطالع عليها اتضحإ أهنا كت إ ددوع ناـاط. ادرجـاء  دالنتاال

تللي  احد ادرفاب داراءهتا وتيايطها مع ط عها عب اآلدة ادطادعة  وتزومدنا ديسختني ميها 

      ادرهر اباا.دموعد أقصا  

 مع ادرلر سلفًا.                   

املالحظة عب مـا ورد ب ادعت ـات ا وىل واديانيـة وادياديـة وادرادعـة  اهنـا تعـادج قضـية      

االعجام من قرم  أو دعيد  فتار  تياقش موضوع ادلتادـة  وتـار  االدفـاب  وتـار  املعـاف  

عجـ   واخـريًا اداـراء  واملخطوطـة وادتياـي،. ثـ  ت ـدأ وتار  ادتياي،  تـار  ادلفظـة مـن امل
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( صفحة دوع استخدام ادمجقي  أو ادتاسـي  ادرقمـي أو ادتاسـي  ١٢٦ادروامة امللتودة من )

 اىل دوحات.

ث  مالحظة اداالل ادوجه اآلخر دلاالل هو كلمة دلراوي نفسه اخذت من ادروامة دلـن 

 (١٥)دوع اشار  اهنا دلماد  
 

 : يامريــــــــــــــــم.2

دوحة بالل )مامرم ( ادصور  أو ادلوحة ادتي رسمإ عب بالل روامة مـامرم  هـي      

صور  ال مرأ  دال مالمح وجه خاا ع ك  ملمح فهو ع ار  عن شل  ديس أال حيمـ  دـوع 

 ادرماد ث  ادرعر اداصري  وادصور  ا خر. أو امللمح اآلخر هو صور  ادطف  ادذي حتمله

ــة )اداائمــة( اداصــري   ــوكر ادعردي املــرأ  صــور  بــري ملتملــة الع  مــ، ادفــز دجــائز  اد 

( قد اعمجضإ هذ  ادصور  دلطف  فل  مظهر ميه سو. نص  رأ  ومد ماطوعة ١٠١٣)

مظهر ادل  عب صدر املرأ  وزنـد  دـني مـدهيا  وامللمـح اآلخـر اد ـارز هـو ادلـوع ا سـود 

ام فيها ادرعر واديو  ادذي ترتدمه املرأ   ودعض جوان  املحمر ادذي د  أجزاء ادصور  د

ادصور  أما ادطف  دام ظهر ميه فهو ديفس ادلوع ادذي اصط غ ده وجه املـرأ  ثـ  ادعالمـات 

ا خر. اس  املاد  متوسـ، ج ـني املـرأ  وادعيـواع ادـرئيس )مـامرم  ( عـب ددامـة ادرق ـة 

ادعـرمض )ادل ـري( ودائـر  دخطـوط  ادرمادمة وقـد كتـ  دـادلوع ا محـر ادصـاري اداـامض

متعرجة تتضمن ) ادط اة اديانية( ودائر  أخر. عب اديمني وعب ادرامل حتم  شعارات أو 

هنامة ادصفحة ب ادوس، ميرورات اجلم  حتدمد امللـاع ترـري  .( ketab) صور ملط وعات

وائـي ب ادروامة وحتدمـد دلجـيس ا ديب )روامـة( ادصـفحة ادالحاـة هـي تلـرار  سـ  ادر

وسـ، ادصـفحة إىل ادعــب سـياع انطـواع وب ادوســ، دخـ، عـرمض اســود مـا مـرم  وبــب 
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وحتتهـا ميرـورا اجلمـ  أمـا  ketab ا سف  دالي  حتدمد دلجيس ا ديب روامـة تلـرار رمـز

ادورقة ادتي تت عها فهي ترمجة دسياع انطـواع تضـميإ مادفاتـه ادروائيـة وشـعر  ومااالتـه 

 عن ادروامة اسمها  س  املاد   اداوب.. دادلاة ادعردية واالنلليزمة.وكتاداته ث  معلومات 

 ((.: ))واء إىل ديته فام ق له أه  ديته (١٦)ادتدأ روامته داوده 

 ١: ١١أنجي  موحيا                                                          

 : قس  روامته اىل مخسة أقسام سامها كاآليت

 ٣٤-٧املايض        ع تعيش ب ا .١

 ٦٧-٣٥    صور                         .٢

 ١٠٢-٦٩أتعيش ب املايض           .٣

 ١٤٢-١٠٣  ا م ابزمية                .٤

 ١٥٦-١٤٣      دذديحة اإلهلية      ا .٥

: )) تتااطع أحدايف ادروامة مع حادثة اهلجوم عـب  (١٧)ث  متمها دمالحظة ماول فيها      

دلن ادي. وشخصياته من نسج اخليال وأي تطادق أو تراده  ٢٠١٠ب داداد  كييسة اديجا 

  ث  ادوجه اآلخر دلاالل حتتـى (١8)ب ا سامء بري ماصود((. تليه أعامل أخر. دلماد  

عيواع )هذا ادلتا ( وشعار ) ( تتضمن نظـــــــــر  نادمة دروامة مـا مـرم  دوع حتدمـد مـن 

ـــــــــــــول فيهـا ) رؤمتــاع متياقضــتاع درخصـني مــن عائلــة عراقيــة هــــــــــــــو اداائــ  ماــ

مسيحية ومعهام ظرل اد لد حتإ سا  واحـد ب داـداد موسـ  رجـ  وحيـد ب خرمـ  

ادعمر  مرفض اع ممجك اد يإ ادذي ديا   وعـاع فيـه نصـ  قـرع  ديهـاجر. مظـ  مترـ   

عصـ  ادعيـ  ادطـائفي دخيوط االم  ودذكرمات ماض سعيد حي ب ذكرماته مهـا شـادة 

دحياته  فرشد عائلتها وفرقها عيه  دتعيش الجئة ب دلدها وتعـيش نزملـة ب ديـإ موسـ  



 
 

 املتعالية النصية يف الرواية العراقية املعاصرة
 م. نضال حسن جاتول اخلفاجي

 م. مهــــا هــــالل حممد آل أمحادي
117-138 2020 

 

 

126   
 

سـئلة جرمئـة أتيـري ادروامـة نتظر  مع زوجها موعد اهلجر  عن وطن الترعر انـه مرمـدها.. 

وصع ة عن وضع ا قليات ب ادعراب إذ ت ح  احـد. شخصـياهتا عـن عـراب كـاع  ديـيام 

جر  من عراب االع( وعب جان  اديسار دخ، عمودي ورفيع حتدمد  س  راس  حتاول اهل

 .(ادلوحة )ادفرمد وم يلوندو

  :  (دالالت صورة غالف رواية ) يامريم

دعد ادتفصي  ادـذي عمليـا مـن اجلـه ب توضـيح صـور  اداـالل وـ  أع نعـي دالدـة      

مـرأ  أخـر.  فادصـور  ال م مـن جهـةادرل  وادلوع من جهة  وادصور  عب وجـه ادعمـو

شاده هذ  املرأ  وجهها ددوع مالمح وهي درعر قصري وحاملة ب مـدهيا طفـاًل هـذا ادطفـ  

اختذ دوع وجه املرأ  ادذي كاع ممي  إىل ادلوع ادرمادي. ث  ا دواع ادتي دفإ هذ  ادلوحـة 

(  دـأع هيـاك هي اد يي وا محر ادفاتح وادرمادي فادلوحة ميذ اد دء ترري دلاارال )املراهد

ثمة مأسا  هلذ  املرأ  ادرادة وب ادرجوع إىل ادروامة ومـا احتوتـه مـن دـار دالديـة  نجـد أع 

هذ  ادلوحة هي جتسيد حي وصادب بادـة )مهـا( ادرخصـية ادرئيسـة )اديانيـة( ب ادروامـة 

وادروامة اديانية  وادلوحة قد حلإ حادة )مها( ادعراقية ادتـي تزوجـإ مـن دـاي ومحلـإ 

ا ب احرائها عب ادرب  من كوهنا طاد ة ب كليـة ادطـ   دليهـا تعرضـإ إىل إسـااط طفله

جيييها اثر انفجار مروع قرم  من دارها  ا مر ادذي الزمها وقد عمـ  عـب إهنـاء دورهـا 

كأم أوالً  وزوجة دلاي ثانيـًا  وصـدماة وقرم ـة روحيـًا مـن ادرخصـية ادرئيسـة وادـراوي 

اهنا دطفلها أثرًا داداًا ب نفسيتها ودورها اجتا  نفسها وعائلتهـا. ا ول )موس (. إذ اثر فاد

وب ادرجوع عب احد املحطات ب ادروامة نجد أع هذ  ادلوحة جتسيدًا حيًا  حد ا حـالم 
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ادتي رآها موس  ب ميامه ب املحطة ادرادعة أو اداس  ادرادع ادـذي كـاع دعيـوتن )ادذديحـة 

 :  (١٩)حة قوده اإلهلية( وقد تصدر هذ  ادلو

  هزي جذع هذ  ادلحظة 

 تساق، عليك                                  

 موتًا سخيـــــــــا                                 

 مرم  ادعراقية                                                    

سمعإ صوت املاء مددق كاع أحدًا ما مسـتح  دليـي كيـإ وحـدي ب اد يـإ. مرـيإ إىل 

ابامم فسمعإ صوت امرأ  تدندع أبيية من ا باف ابدمية ادتي ال اعرفهـا. وقفـإ أمـام 

دا  ابامم ادذي كاع مواردًا. عرفإ انـه صـوت مهـا. اسـتاردإ أع تيـزل وتسـتخدم هـذا 

ق ادعلوي.. توقفإ عن اداياء ونادتيي دأسـمي : )) موسـ   ابامم ددالً من ادذي ب ادطاد

تعال افتح اد ا  التستحي. داهلل تعاىل (( كي  عرفإ هي دـأف أقـ  خـرج اد ـا  ؟ هـ  

سمعإ وقع خطاي ؟ هذ  اول مر  تسا، فيها أل )عمو( فتحـإ اد ـا  فرأمتهـا تاـ ... 

ائاًم.. تعـال شـول شـاد حلـو حتتضن طفلها هتز  دني ذراعيها.. دليه   ملن متحرك وددا نـ

اديي )تعال. قا اعمدو( ه  اصي إ داجليوع؟.. تعمد هذا ادطف  ادارم  ديفسها ب ابـامم 

 من أمن جاءت أقول هلا انه ديس اديها ستاض .

دحيإ عن ميرفة كي ابطيها وحاملـا دخلـإ إدــــــــــــــــى ابـامم تزحلاـإ وسـاطإ إىل 

ف  إىل حد ك ري دوحة اداالل  د  جسـدها جتسـيدًا واقعيـًا ؛ فابل   (٢٠)ا رض امل للة((

 .) عب ادرب  من كونه حلاًم ع  دساع ادراوي ا ول )موس 

االدواع املستخدمة ب ادلوحة  سامهإ درل  ودآخر ب إضفاء ملمح ابزع ادذي د       

  وابـرو  املرأ  واديها خاصة اسـتعامل ا محـر ادـذي مرـري عـب ا بلـ  إىل ادـدم واداتـ
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وادلوع ادرمادي ادذي هو دوع شع  ابة بري مربو  فيه ؛  نـه مـوحي دا نتهـاء فاديـار 

عيدما تأيت عب شئ ال ت اي ميه سو. ادرماد وادرماد هيا دالدة عب اد ااما ادتي الفائد  ميها 

وجه ودالدة عن ادلوع نفسه. وهو ادلوع ادذي د  وجه املرأ  فهو ددالدته أعمق عب أنه دا

ابيا   فا م هي ابيا   وهي ادروح فلي  اذا فادت طفلها دادتأكيـد سـيلوع هيـاك موتـًا 

 دطيئًا دال حيا .

وداديس ة إىل عيواع ادروامة )ما مرم ( كت إ داخل، ا محر ادعرمض وهي ب وس، رق ـة      

هنـا تيادهيـا املرأ  ودعلها هيا تعلس مد. تعلق ا مر عيدها دادسيد  ادعـذراء )ع( فهـي وكأ

وتستاي  هبا جراء ما حديف دطفلها. وعيد مالحظة ادعيواع ادرئيس من ق   اداـارال فأنـه 

  -: حييله إىل عد  تأومالت ميها

 ميادا  دلسيد  مرم  ادعذراء )ع( درل  عام. .١

 ميادا  دلسيد  مرم  ادعذراء  )ع( درل  خاص من ق   املرأ  املوجود ب ادلوحة. .٢

   آخر أو آخرمن داداول : ما مرم .او اهنا ميادا  من ق  .٣

وقد تلوع دميادة اددعاء فيلوع تادمر ادلالم مياًل ما مـرم  احفظييـي أو مـا مـرم   .٤

ارزقييي ما مرم  امحييي ما مرم  أحفظي طفيل وهلذا مستطيع املتلاي ماول عيواع 

 ادذي مرمد  أو مدمه. داالجتا ادروامة 

ونإ من حرل اديداء )ما( واملياد. )مرم ( دلن ب واجلملة واضحة ودسيطة إذ أهنا تل     

ادرجوع عب ادروامة نجد هذ  ادعيونة ميادية وواضحة وجلية ب موضوع واحد من ادروامة 

( تاــول ادروامــة اديانيــة اإلهليــةب املرــهد ا خــري ب اداســ  ا خــري مــن ادروامــة )ادذديحــة 

: )) ظ  جسد موس  مسجى عب ارض ادلييسة أكير من اردع ساعات ق   أع  (٢١))مها(
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حيم  اىل اخلارج دعد ختلي. ادرهائن واخالء اجلرحى. كـاع حماطـًا دأشـالء درشـمة وداطـع 

ادزجاج امللسور واجل. وابىص ودةكة صاري  من اددم ادذي ظ  ميزفه...   تظهر جيـة 

دما انل ت اصـادع مـد . فواحـد  مـن ادرصاصـات موس  ب ادفل . و  مرعر دأي أ  عي

ا ردع ادتي كانإ قد اخمجقإ جسد  ق   سـاعات كانـإ قـد عيـرت عـب قل ـه واسـلتته. 

وق   اع مسلإ قل ه كانإ شفتا  قد مهستا دصوت خافإ )ما مرم ( دليه   ملم  مجلتـه. 

 ظلإ عييا  مفتوحتني حتى ومها مارقاع ب ظالم املوت.

 :لرمانوحدها شجرة ا.3

اداــالل ع ــار  عــن صــور  فوتوبرافيــة تتضــمن شخصــيتني  رجــ  ك ــري ب ادســن ب      

اخلمسييات من ادعمر  وشا  ب ادعرشميات من ادعمر  صور  ادرج  ماردة دادايـا  إىل 

صور  ادرا  فهي أدعد صور  االثيني عب اقمجاهبا وادتعادها تيري حري  ادرج  وذدك دائيـًا 

ج  صور  حاياية درج  ضعي  دحـاج ني وشـوار  وشـعر كييـ  من خالل صور  ادر

عب ادصدر وعب اديد اد ارز   ادصور  تظهـر املالدـس عـب دسـاطتها قمـي. اسـود دياخـة 

عليها مسـتيجدًا دأصـادعه املوضـوعة عـب فمـه   داالتلاءمفتوحة نظر  ادرج  ووضع اديد 

حم وسـًا دـني شـفتيه وحيـاول عـدم  وكأهنا توحي دأع هياك نـدمًا وردـام ضـياعًا وردـام كالمـاً 

اخراجه أما ادرا  فصورته دعيد  وض ادية دعض ادرئ  ولس عب شـئ دـيس دـارزًا أهـو 

كريس أم ميضد   حانيًا نفسه إىل ا مام وواضعًا مد  عب خد  وكأنام ادرأ  كله مسـيد إىل 

دتـي مرتـدهيا اديد أما اديد ا خر. فموضوعة درل  ممدود عـب ادرجـ  اخلـر.. املالدـس ا

أمضًا تدل عب دساطتها دلـوز  ديضـاء وديطلـوع اسـود وجـوار  ديضـاء أو ضـ ادية دعـض 

ادرئ. اس  ادروائي سياع انطواع إىل ا عـب ماادـ  عـني ادرجـ  واسـ  ادروامـة )وحـدها 

شجر  ادرماع( وس، ادصور  ب اديص  تظهر دني ادرا  وادرج  أما ادرموز أو شعارات 
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ــروامتني ادســاداتني )ادلتــا ( فهــي إىل  اديمــني وإىل اديسار.وادرــعار نفســه املوجــود ب اد

)ميرورات اجلم (  مع حتدمد دلجيس ا ديب )روامة( واس  ادروائي ب ادورقة ادتي تليهـا 

 ث  ترمجة ده.

م دأ  روامته مسترهدًا داوده تعاىل )) فيها فاكهة ونخـ  ورمـاع(( مـع ذكــــــــــــر اسـ       

محن(  ث  مـــــــــــورد حدميًا )) ما من رمانة أال وفيها ح ـة مـن رمـاع اجليـة (( ادسور  )ادر

 )٢٢)مع إمراد دفظة حدم  

ادوجه اآلخر دلروامـــــــــة حتإ عيواع )هـذا ادلتـا ( هـي كلمـة دلياقـد عـيل ادرـوك      

عـريب وال عـب : )) امامي  روامة   اقرأ ميلها ميذ سيوات ال عـب ادصـعيد اد(٢٣)ماول فيها 

ادصعيد ادعاملي اهنا روامة مذهلة.. اروع روامة عن املأسا  ادعراقية.. اما معجـ  دـا فراط  

هبذا ادعم  ادروائي اآلرس. ودن اتردد ب اع ادرجه دني االعامل ادروائية املمتاز  ادتي قرأهتا 

ج مجيـ  حتـى ب ب حيايت.. داة ادروامة تزاوج دني داة امليا  وداة ادن ادرع  وهـو تـزاو

املفردات ادفاحرة ادتي ت دو مجيلة ب ن. ادروامة. انإ جتد نفسـك دـني اهلـك حـني تاـرأ 

ادروامة وحتس امضًا اع كات ها ميا  من طراز رفيع دلييـي ال ارمـد أع أنسـى ثاافـة اد طـ  

من اب  اعر  عـن اعجـايب هبـذا ادعمـ  ادروائـي ادعراقـي  ادرع ي ب ادصمي ... دمزمد

 .))قاملتأد

اداالل اآلخر دلروامة  وهذا ا مر ق ه ما نجد  ب ط عات ادروامات  أع تط ع ادروامـة      

دأكير من وجه  وب هذا ا مر ثمة دالدة ترري إىل أمهية ادروامة داديسـ ة اىل راوهيـا هـذا مـن 

جهة  ومن جهة أخر. أع ادروامة هلا أثر دادغ ب نفسيته حتى متار هلا أكير من وجه دلتع ري 
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مدور ب داخله. أو من املحتم  اد عيد داديس ة ا اع تلوع حم، اهـتامم دار اديرشـ  دلـن  عام

 قد تلوع تايية جدمد  من تاييات اديرش ابدمية.

اداالل ع ـار  عـن دوحـة مرسـومة درـل  رمانـة  هـذ  ادرمانـة قـد دـاع عليهـا اداـدم      

  إذ عم  عب توظيـ  دـونني واإلهناك  وهي متعرضة ب جوان  ميها إىل ادتآك  وادذدول

وا محـر(  فلانـإ ع ـار  عـن كتلـة خملوطـة دادسـواد وا محـرار مـع  –فيها مهـا ) ا سـود 

وضوح ادلوع ا محر عب اديسار ميها وتآكلها من اديمني وتعرض زهرهتا اىل ادتساق،  ك  

مـع هذا موحي دأع هذ  ادرمانة  قد تعرضإ إلمهال شدمد حتـى وصـلإ إىل هـذ  ابادـة  

مالحظة أع ادعيونة قد كـررت كيـريًا دصـور  مترـاده  وكأهنـا حمتومـات اب ـات املوجـود  

 داخ  ادرمانة.

ث  اع هياك انعتاقًا واضحًا دني ادعيونة وادلوحة ودذدك فادعيونـة واضـحة ميـذ ادوهلـة      

 -: اعا وىل دلاارال أو املتلاي  فهياك حتاًم رمانة ودلن ثمة تأومالت حيي  عليها ادعيو

أع ادرمانة هي شخ. بادة إنسـانية   هنـا وردت دصـور  تأـ دأهنـا كاإلنسـانة  .١

 ادوحيد  داوده وحدها شجر  ادرماع.

 أع شجر  ادرماع دوع بريها  قد شاركإ مهمة أو قضية معيية داخ  ادروامة. .٢

ادرئ ادوحيد ادذي كاع إىل جان  اد ط  املوجود داخ  ادروامة  ودذدك حاودإ  .٣

 مضاح ذدك ميذ اد دء.ادتسمية إ

 أع شجر  ادرماع وحدها هي ادتي تر هيي. .٤

وب معاجلتيا ددواخ  وجدنا حضورًا واضحًا درجر  ادرمـاع ميـذ ادلحظـة ا وىل دعـد      

 -: رحلة اداالل إذ نجد أع هياك
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تيصيصًا قرآنيًا كرماًم )) فيها فاكهة ونخ  ورماع ((  وحدميًا ن ومًا  مفًا )) ما من  .١

 .(٢٤)إال وفيها ح ة من رماع اجلية ((رمانة 

وجدنا أع درجر  ادرماع حضورًا هامًا عيد امللاع املوحش واملخي  عيد ادراوي  .٢

املايسـ ( ادـذي ٠)اد ط ( . دامء بس  املوتى. جـواد  فوجـود هـذ  ادرـجر  ب 

كاع وادد جواد معم  )ماسـلجي( فيـه  إذ كـاع اد طـ  مـذه  مـع وادـد  وأخيـه 

فلاع كيريًا ما مفلر دحال تلك ادرجر  هياك  إذ وجـد أهنـا تسـاى  )أمري(.. اديه 

دامء بس  املوتى. فهي عب ادـرب  مـن أهنـا زرعـإ ب هـذا امللـاع  ودـادرب  اهنـا 

تعيش فيه  ومعه شاردة ميا  املوتى وهذ  ادصور  اقر  ما تلوع إىل صور  اد ط  

ه وا دـداع فيـه اال أع )جواد( فهو عب ادرب  من دراسـته وأملـه ب أكـامل دراسـت

ادظرول ادتي مر هبا اد ط  )جواد( حادـإ دوع حتايـق ذدـك إذ أصـ ح أمـام أمـر 

واقع دعد وفا  وادد  واسترهاد أخيه وعدم ابصول عب عم  مرتزب ميه فأضطر 

إىل ادعم  )ماسلجي( ب املايس   وأص ح اقر  ما ملـوع إىل املـوت ادـذي كـاع 

ادـه كحـال ادرـجر  ادتـي زرعـإ ربـاًم عيهـا  طوال عمر  هير  ميه  وأصـ ح ح

ونمــإ ثامرهــا عــ  ميــا  اداســ  دلمــوتى  فهــو أصــ ح معتاشــًا عــب هــذ  امليــا   

فادصور  واضـحة ومطاداـة بادـة اد طـ . فيجـد أع احـد ادتـأومالت ادتـي عمـ  

 تأوملها متلاي ادروامة قد أبإ ب ادوصول إىل اهلدل املوجود.

: )) دعد أع أنتهييا من بس  وتلفني طف  ب ادتاسعة من عمر  مرـ ه مالكـًا  (٢٥)ماول      

صـاريًا ال تياصـه اال االجيحـة  واديـه ادـذي مـات معـه ب انفجـار مفخخـة قـر  امل ـح 

ادوطيي احسسإ دضلوعي تطعييي من ادداخ  وختيايي مع ك  نفس فالـإ ملهـدي انيـي 
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  واع اجلـس عـب ادلـريس ادـذي وضـعه سأخرج )م  ادرمانة( تعودت ب االشهر االخري

امامها أحاورها  فهي اضحإ أنييس ادوحيد ب هذا ادعا . كانزهارها ابمراء قد تفتحـإ 

عب االبصاع كجراح تتيفس وتيادي كيإ ادندع ك  ما جلسإ امامها ابيية سليتيي ميذ 

ر  ادرمـاع( اع سمعتها عب ادرادمو ق   اساديع كيإ قد برسإ دوع قصد ب كلامهتا )شـج

ددل من ن عة ادرحياع : )ما شجر  ادرماع  حيي عب ادوهلاع جسـمي نحـ  وادـروح  ذادـإ 

وادعظ  داع  من علتي اد حراي  ما ظ  عيدي راي.. وما ادري ذن ي شجاع ؟ مـا عيـدي 

ك  أذنو  اال هــــــــــو. املح و   ال هو ذن  داتو   متصة ادرمحن  متصـة ادـرمحن. 

  .) ع حيي عب ادوهلاعماشجر  ادرما

نظرت اىل تردتها ادااماة امل للة دامء اداسـي  ادتـي كانـإ قـد  دتـه دلتـو. عجي ـة هـذ       

ادرجر .  دإ الماء املوت ميذ عاود دليها وتظ  تـورب كـ  رديـع وتزهـر وتيمـر. هلـذا 

ال دـ  كاع أيب حي ها كيـريًا كـاع ماـول اع ب كـ  رمانـه ح ـة مـن ح ـات اجليـة دلـن اجليـة  

اجليات كلها  دائاًم هياك  ب ملاع آخر. واجلحي  كلـه هيـا  وملـة مـوم دعـد مـوم. جـذور 

شجر  ادرمـاع هـذ   مـييل  هيـا ب اعـامب اجلحـي . مـا تـر. هـ  ت ـوح اجلـذور دلـ  شـئ 

دألبصاع ام اهنا خت ئ عيها ما موجع.. دليها شجر  قدرها اع تلوع شجر  واع تلوع هيـا 

فلامذا اقول هذا ؟ و  اع اقول.. تأرمها فادتارمخ هـو مـا  أؤمن دادادر دلييي اردد انيي ال

مسميه اديا  ادادر وادتارمخ عروائي وعيي  معص  ك  مـا ب طرماـه ومالـع مـا ماتلعـه 

 دوع اع ميظر اىل ادوراء.
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 :النتــــــائـــج

ابدميـة  ومـن ق ـ   أع دلمتعاديات اديصية اهتاممًا واسعًا من ق   اددراسـات ادسـيامئية     

اديااد ادعر  عب وجه اخلصوص ؛ واع كاع ثمة مـن مرـري هلـا مـن ق ـ  اد ـاحيني ادعـر  

قدماًم  دلن من دوع حتدمد املصطلح ادذي ُتعورل عليه  وقد أطلـق عليهـا عـد  تسـميات 

)هوامش ادي.  ادي. ادفوقي  ادي. ادسطحي  عت ـات ادـي.  ادـي. املـوازي  ادـي. 

  واملاصود هبا ك  ما مسيج ادي. قصـًة كـاع أم روامـًة دـدءًا مـن ادعيـواع املحي، ....ادخ(

ادرئيس ادذي معيوع )ادي.( مـرورًا دـادعيواع ادفرعـي أو ادعيـوانني ادفرعيـة ادتـي ميـدرج 

حتتها )ادي.( اضافة اىل اس  اجليس  اس  املاد  )ادااص أو ادراوي( ذكرًا كـاع أم انيـى  

اديــا   االمــداع ... ادــخ. ومــن خــالل هــذ  ادعوامــ   دوحــة اداــالل  ادتعلياــات  اســن

متظافر  تص  اىل اداامة امليرود  من هذ  املتعاديات وادوقول عب تسمية ادي. املـدرو  

هبذ  ادتسـمية مـن دوع بـري   واع كانـإ ثمـة عيـاومن فرعيـة وـ  اع نجـد ادـراد، ديـيهام 

اع ادعيونة ادتي حفلإ هبـا مسميات اديصوص ادتي تيدرج حتتها. ومن خالل ذدك وجدنا 

اديتاجات اديالثة دسياع انطواع   تأا اعت اطية أو فطرمة د  جاءت داامة معيية اراد ادروائـي 

ادراز جزء ميها عب سطح امليته ادروائية. ودع  اددراسة كفلإ ادـراز هـذا اجلانـ  ادـذي 

م ادروائـي داضـاما ادـي. أودته اددراسات ادسيامئية ابدمية اهتاممـًا واسـعًا اضـافة اىل اهـتام

املوازي مي  اهتاممه دلوحة اداالل وادلتادات وادرموز وادرعارات واهلوامش وادمجمجات 

وادتعلياات اديادمة ادتي حفلإ هبا اوجه اداالل اخللفية اضافة اىل امور موازمة اخر. قد 

 ديياها ب موضعها.
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 اهلـــــــوامش

 .١٤خطا  ابلامة :  (١

 .٢٧ا سلويب ب مااردة ادي. اد دي :  مستومات ادتحلي  (٢

 .٢٦٣اخلطيئة وادتلفري :  (٣

 .١٣١املاامر  اجلامدية :  (٤

 .٩٦شلادية ادتلاي وادتأوم  : إ (٥

 .٩٧ادروامة وصيعة كتادة ادلتادة :  (٦

 .٩٣شعرمة اد د ب شعر أمحد مطر :  (٧

 .٢٤مدخ  اىل ادتحلي  اد يوي دلي. :  (8

 .١٥: ادفضاء ادروائي ب اجلازمة واددراومش  (٩

وماصـــد دادااعـــد )اداائـــد(  املحلس)املجلـــس(  ١٠٢- ١٠١ميظـــر : اعجـــام :  *

 .(انتخاده)انتخاده(  االعجام )االعدام

 .٥أعجام :  (١٠

 .٦نفسه :  (١١

 .٧نفسه:  (١٢

 .8-٧نفسه :  (١٣

 .١٠نفسه :  (١٤

 ميظر دوحة بالل روامة أعجام. (١٥

 .٥ما مرم  :  (١٦

 .١٥8نفسه :  (١٧

 .١٥٩نفسه :  (١8
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 .١٠٤نفسه :  (١٩

 .8٩نفسه :  (٢٠

 .١٦٥ – ١٥٥نفسه :  (٢١

 .٦ما مرم  :  (٢٢

 ميظر : وجه بالل وحدها شجر  ادرماع. (٢٣

 .٦وحدها شجر  ادرماع :  (٢٤

 .٢٥٤ – ٢٥٣وحدها شجر  ادرماع :  (٢٥

  ١١٩ \ادايس ال دمواع امر *
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 املصادر واملراجع

 الكتب:

   دراسة ب ادرعر ادعريب ابدم   د. سامح ادرواشد   مط عة  –اشلادية ادتلاي وادتأوم

 م. ٢٠٠٠  ١مجعية عامل املطادع ادتعاونية  عامع  ط

 ١٩٦٤\مرص\دار املعارل\ ٢ط \  ادراهي  ادوادفض  حتايق: حممد \ادايس ال دمواع امر 

   خطا  ابلامة ) دح  ب امليهج  جيــــــــرار جيييـإ  ترمجـة حممـد معتصـ  وآخـروع

 م.٢٠٠٠  املرشوع اداومي دلمجمجة  ٢ط

 ١اخلطيئة وادتلفري  ع د اهلل اداـذامي  ميرـورات اديـادي ادياـاب  جـد   دسـعودمة  ط  

 م.١٩8٥

  مااالت اددية ممجمجـة  سـامي حممـد  املوسـوعة ادصـاري   –ادروامة وصيعة كتادة ادروامة

 م.١٩8١(  داداد  ٩٩)

 دراســة ســيامئية مجاديــة ب دمــواع الفتــات  د. ع ــد  –رد ب شــعر امحــد مطــر ـشــعرمة ادســ

ادلرم  ادسعيدي  دار ادسيا  دلط اعة واديرش )ديدع(  دار ادياضـة ادفلرمـة )سـورما(  

 م.٢٠٠8  ١ط

   م.١٩8٥مدخ  اىل ادتحلي  اد ييوي دليصوص  دديلة مرسيل وآخروع  دار ابداثة 

 : الدوريات

 ــدراومش د ــة واد ــي ب اجلازم ــى ادفضــاء ادروائ ــة  دراســة ب امل ي ــن هدوق ــد اد ــد ابمي ع 

 م. ١٩٩١  رديع ١واملعيى  ادطاهر رواميية  املساءدة  ع

   مستومات ادتحلي  ادسيميائي  شـار ع ـد اداـادر  جملـة املوقـ  ا ديب  احتـاد ادلتـا

 م.٢٠٠٣  ٣8٢ادعر   دمرق  ع 

    :الروايات
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  م.٢٠١٣داداد   –أعجام  سياع انطواع  ميرورات اجلم   دريوت 

  م.٢٠١٣داداد   –وحدها شجر  ادرماع  سياع أنطواع  ميرورات اجلم   دريوت 

  م ٢٠١٣داداد   –ما مرم   سياع أنطواع  ميرورات اجلم   دريوت  

 

 



 

 

 

 نصوص املكان يف األدب العراقي احلديث مقاربة مفهومية مع السرية الذاتية

 
 

  

 ندى نارص رشهان                                                 

 البرصة -العراق
 

  

كثرت يف العقود األخريةة نوريوأ بدة رين نريع نريو، خرياأد ةرية نريددة بتعاىري ا   ععري  

األنرير الري أ بد ى  ا اخري ال العقرياد حتريود نديريد نوع رياد  دةوصف املكاند واحلديث ععه

فبدبوا يطرحتون آراءهم و وص فاهتمد حتود هري   العوريوأد  .ونوقع ا يف خارطن األدب

الواقعي نع البعد ال خ  يل. وهي نوريوأ حتداوويريند ةوصف ا نوعا  رسديا  خي لط ف ه البعد 

ل املكان نورا  بىاى ا  ف  ا.  ُيشك 

 ال بن ه   اآلراء وال وص فاتد محلت نع ا  ساؤالت ضرينع ند فريا ا كريان نريك املكريان      

د ول س قون    ف ل يكون ىةة ملكان الكا ب ؟ دبو ىةة  ا  ن   دل س رواين 

نظ ةالدراىند ومل  عل حت زا  بتعاى ا  ضنع األنريوا،   األدة ريند وةام بن نووأ املكان مل      

ريلن حتريريود هويرين هري   العوريريوأ دلري ا ترياءت هري   الدراىريرين  دوهريي تريزء نريريع دراىرين نفو 

ة نع ريا الريعنط السريةأ والريعنط  دونقارة  ا نع األنوا، األدة ن األخرى فظ ريرت بنريامع عريد 

 دن ةني نريك املكريان والسريةة ال ا  رينف ي نوازن دبنا ه   الدراىندال خ  يل والعنط املخ لط

ةوصف ا  تاةن عع ىؤاد : هل بن نك املكان ىريةة  ا  رين للكا ريب ؟ بن  ن ىريةة الكا ريب 

 تزء يق حم نك املكان ؟
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 مدخل:

نع الطب عريي بن  ريععكس وريرول ع نريع نرياد عريل األعريامد الفع رين لريدى نبدع ريه. والعريراق 

اىري ن واق ورياديند  ركريت بورهريا عريل ةوصفه بحتد بكثر البلدان ال ي  عرضت ل طورات ى 

املكان والكائعني عل حتدٍّ ىواء.    ان طب عن ال طورات الس اى ن واالت امع ن وال حوالت 

 افرزت ننطني نع الرسد:  داالق وادين والفكرين يف  اريخ العراق احلديث

دوا  ل  اد ةعريد وم عا داألود : ُينث له رشحين نع األدةاء ال يع  ركوا بناكع م لسعني طويلن   

  .ىعي اخلراب والدنارد فك بوا عع بناكع م نووصا د متاهت ف  ا ال ات نع  املكان

والثاين : ُينث له رشحين نع األدةاء مل ي غرةوا عع بناكع ىكعاهم و نام ولوا يرصدون  لك     

أ  ال حوالت وال غةات الب ئ ن ونا جتر   ورائ ا نريع انعكرياس ىريلبي عريل املسري وى  الفكرير

فعظروا  ا بناكع م ةعريني الغريريب الري أ يعفوريل  هع ريا د عريع  .واألخاقي والثقايف عنونا  

ه عع ريا نريع نريوالتد  رينلت  نكانه ألتل  دراك وف م عريريات األحتريدا د ونريا يري نخ 

 املكان والكائعني نعا .

 ريود األنر ال أ ه  ئ اى عدادا  لدى املؤلفني ألن ُيع جوا نووصريا  رسديرين ن حريررة نريع ق     

 .وقوانني العو، املعد  ىلفا د كالرواين والسةة ال ا  ن والقون

ندراج نت بأ نع األنريوا،  األخريرىد ألن ود الكا ب يف ال أل ف خيرج عع اال   بن ق     

وألن ةاي  ا   عرياا عريل األنريوا، الك اة رين األخريرىد  .بوال   ده   العووأ ن حررة / نرنن

فا الرواين بصبحت  فريي ةريالغر د وال السريةة ال ا  ريند  قريدن احل رياة واملكريان  ري    .وان ا  

 .الك ف ن

   نجد بن ك رياب هري   العوريوأ وقفريوا نعدهشريني بنريان بنرياكع م املحل  رين د ةعريد رؤيرين      

د واخلراب ال أ حتل   ا د فعرياووا بفريود املكريان نريع خرياد هري   الرسريديات ال ريي  دال حو 



 
  د. إشراق سامي عبد النيب حتريــر:          دراسات يف السرد العراقي املعاصر حكايات عراقية 2 سلسلة )سكوالر( الكتاب

 

 

  141 
 

ال كرياتد و عادة  ن اج املكريان. فكريانوا نريت  اى عادةالواقع واخل اد عرب نزتوا ف  ا ةني 

ةريني ة رياب األل ريف وحت ريور  .ضغط العاقن اودل ن ةني املايض املفقود واحلريا  البريائس

 ن ه   الوفقن ل ست كوقفن الشعراء القريدان  وهريم يعرياوون الطلريل يف  .املوحتش الغريب

)القون بو احلب بن( بنا ك  اب املكان فريامم وقفريوا  قوائدهم.  لك ألن وقف  م كانت ألتل

 .ألتل  أنل املكان وهو يف  راتع وانكسار دائبني دواى وقفوا القارئ

فا ا كانت ووائف املكان يف  طوردعرب العوورد  ة داء  نريع الوو فرين الزخرف رين  نريرورا        

يف  – الوو ف ن ايإاهان رين  ا د–ال ي  فرس طب عن الشخو ن ونزات ا  –ةالوو فن ال فسةين 

 .د ف ي ال ون يف طور  ن اج وو فرين بخريرى وهريي الشريعرين بو ال ا  رين -عامل الرواين ال خ يل 

د القرسريأ دفايإحتساس ةاملكان يسري دعي الدهشرين وايإنفعرياد حتريد  ديف حلظرين رؤيرين ال حريو 

يكون نزجيا  األنر ال أ يدعو الكا ب  ا  فرتا  نكان  ايتد  .ال امهي وال وةان يف املكان

  .ونأىاوين املكان/ احلا  د ال أ يدعو  ا الوحتشن والغرةن دنع  كرى املكان األل ف

د -قريد يكريون فري ام ةعريد  نوريطلحا   -دل اد ينكريع بن نقريرتا اىريام  للريعك: )املكريان الري ايت(

هريريي  دالوريريورة األوا دُيعريري م نريريع  قاةريريل صريريور ني ن عاق ريري ني دةوصريريفه نوعريريا  بدة  ريريا  تديريريدا  

ف بريدب  .ولكع يف زنعه املريايض دللنكان نفسه داملرتعي/ الواقعي. والوورة الثان نللنكان 

هري ا املكريريان  دل ريريوهم القريارئ ةريريام كريان عل ريريه داملفرتضرين دالكا ريب ةخلريريل الوريورة ايإةداع ريرين

ش وعريل  دداخريل )املؤلريف والقريارئ نعريا ( داألنر الري أ يبعريث عريل احلريزن واملأىرياة .امل ن 

وخرب ريه الفع رين  يف خلريل املفارقريات  د بعريا  ألىريلوب الكا ريب دبحت انا   دالدهشن وايإضحاك

  .الساخرة بو رسد احلكايات العج بن

 د  طلب آل  ريني : اريا الوصريف والرسريد - عرنن املكان– ن وو فن  قديم املكان ال ايت      

ن ا ه القرسي  ر املكريان  دالة د نريع رسد لححتريدا  دفععد  كر نوالت املكان و غة  وععريد  ري ك 
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 ال  ن ال عريو، الك رياد داخريل نريك  .الةريد  نريع اللجريوء اا ععرصري الوصريف داألل ف ومجاله

 لريك بن  .املكان )قوكد ن كراتد  ريعر..( ُيغل ريب ععرصري الرسريد عريل ععرصري الوصريف

ف غدو نووصا  رسديند  .ةالبا   دعائد  ا فعل األحتدا  ديف حتاال ه و غةا ه دوصف املكان

يف املحوريلن ىري  كون  .ا  فراز ات امعريي نريع ت رين بخريرىل عوع ا ونررها نع ت ند وألم

ا  ألنكعرين تزئ رين :  ريار، / مرير / نل رين / نق ري  دداخل نك املكان الري ايت داخريل  د..ِىريةا

  .املكان الكيل / املديعن

ةوصريفن كائعريا /  رياهدا   ديفرت  بن  عدرج السريةة ال ا  رين للكا ريب د ايت   دوألن املكان      

وهريري   السريريةة ال ا  ريرين  سريري دعي رسد كريريل  .قبريريل األفريريود وةعريريد  دل نيعريريل املكريريان يف احلريريا

ف   نع نك املكان عريددا  نريع الِسريةا  داألحتدا  والشخو ات ال ي كانت يف  لك املكان

ن بو الرتاتم الشخو ن وجتعبا  لإل  با  املعريف ةني .لكل نع  قع  اكرة الكا ب عل ه دالغةي 

ملا هلام نع  .ةني العوعني الرسديني د ن  ر أيعا عقد نوازنننك املكان ال ايت وةني السةة ال ا 

ن  ضافن  تديدة  ملك برين .حت ث ال طاةل ةني املؤلف والراوأ والشخو ن د شاةه آنلني بن نقد 

 األدب  والثقافن عنونا .

 :نص املكان الذايت والسرية الذاتية  
ةوصف ا نوعريا  نسري قا  لريه  د  دت السةة ال ا  ن حت ورا  واىعا  يف الدراىات العقدين   

 لريك ةحكريم  دعريل الريرةم نريع كثريرة  عويعا ريه و فريعا ريه دنقونا ه وبىسه البعائ ن اخلاصرين

انف احته عل بىال ب الك اةن ايإةداع ن امل عوعن ن  جن الري اق  ةريني نريو، السريةة وةرية  نريع 

 . .واملقالن دوالقون القوةة دكالرواين داألنوا، األدة ن

كريل  "ةأمريا     دونع بقريدن ا نريا  كرير  فرياةةو داملفاه م حتود السةة ال ا  ن وقد  عددت     

ن ريام كانريت طب عرين العقريد املقريرتا نريع  دنك يبدو بن نؤلفه يعرب ف ه عع حت ا ه واحتساىا ه
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( 1876) "املعجريم الكريوين لريحدب"طرل املؤلفد وه ا املعع  هو ال أ قوريد  فرياةةو يف 

 دىريواء كريان قوري دة بن نقالرين فلسريف ن درواين د ن عنل بددال أ يقود ف ه ةأن السةة ال ا 

.  ال (1)".. قود املؤلف ف  ا ةشكل ضنعي بو رصي   ا رواين حت ا ه وعر  بفكار  .الخ

 لريك بن  دبن ف ل ب لوتون عد  ه ا املعع  نشكا  وقع ف ه الباحتث ألنه يشنل كل الفعون

ا يعطبل عل  نك املكان ال ايتد ةوصريفه وه ا ن دورؤي ه دالفع تزء نع حت اة الفعان وفكر 

فع ريريا  بدة  ريريا د ُيعريريرب  ف ريريه املؤلريريف عريريع رؤي ريريه للنكريريان والكريريائعنيد كونريريه راصريريدا  لححتريريدا  

والشخو ات الواقع رين والقوريك واملشرياهدات..عرب الري اكرةد والبحريث امل ريدايند وفعريل 

ريريف فرياةةو ايإى جواب.. عارضا  ألفكار د ىاردا  حل ا ه وجتارةه الشخو ن. فحسريب  ع

ال ريي  عرير  بفكريار  دةريل ىري كون كريل األعريامد األدة رين .ى كون نريك املكريان ىريةة   ا  رين

 ىةا   ا  ن !! دالكا ب ورؤي ه

ف ريا عريل بمريا       حتكريي اىري عادأ  "ل ا وأ فل ب لوتون  ا وضع حتد  للسةة ال ا  رين فعر 

و لك ععدنا يركز عل حت ا ه الفردين بو  دنثرأ يقون ةه  خك واقعي عع وتود  اخلاأ

 .(2)"ةوفه خاصن  دعل  اريخ  خو  ه

رسد قويصري  " -بي ريا –. وهريي (3)"ك اةن الشخك ل ارخيه وقون حت ا ه ةقلنه  "ف ي      

عل الكشف  " -بي ا–. ويدد نوطل  السةة ال ا  ن (4)"ي عاود ف ه الكا ب  رمجن حتاله 

 .(5)"ة الشخو ن ال ايت وانب نع توانب احل ا

–ُياحتظ نع خاد ه   ال عريفاتد بن هعاك نقاع متاول واخ ال ةني نك املكان الري ايت 

 والثانوين ك لك.  دوالسةة ال ا  ند نع حت ث اخلوائك األىاى ن -ال أ قدنعا له
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  :خصائص نص املكان الذايت موازنًة بالسرية الذاتية
رسد ك رياد يع نريد القريك ايإر ريدادأ يف كريا العريوعني نريك املكريان  : طبيعةة اككة  –ب      

 د ال بن نك املكان دالواقعي بكثر حت ورا  نع ال خ  يل دوعادة  نا يكون .و)السةة ال ا  ن(

حت ري  لعجريد   ديف اخلروج نع الواقع رين  ا ال خ  ل رين دنع السةة ال ا  ن دبكثر نررا  و عوعا  

ل ننطا  خت  ل ا  قائام    .ة ا ه يشك 

 .نطاةل للراوأد والشخو ن الرئ سن –يف كا العوعني  -نجد بن املؤلف  : املؤلف-ب     

ريريدد فل ريريب لوتريريون اىريري قال ن السريريةة ال ا  ريرين نريريع خريرياد نقارة  ريريا يف  دنوع  ريريا   دولقريريد حت 

 دفعل الرةم نع ا رتاك ا نع روايرين الشخوري ن يف القريك  ايإر ريدادأ دخوائو ا العوع ن

 ال بن  روايرين الشخوري ن ال  دكنحريور للك اةرين دلسةة يف  عاوهلا حت رياة الفريردوا رتاك ا نع ا

 . قون عل  طاةل ةني املؤلف الواقعي والراوأ والشخو ن

 ف قر  ا ال طاةل ةني الراوأ والشخو ن الرئ سن فأوبت ة لك بن هري ا  دوك لك السةة     

ل للسةة ال ا  ن دال طاةل ةني املؤلف والراوأ والشخو ن  .اىري قاهلا العريوعي دهو نع حيق 

. وقد ةاب ععه بنه قد (6)يكون ىةة  ا  ن دفال طاةل والقك ايإر دادأ   ا  وافر يف العك

يف ال طاةل ةني املؤلف والراوأ والشخو ند ف ا  عع  ديأيت نو، يشرتك نع السةة ال ا  ن

يف  ديفرتق عع  السةة  ال ا  ن -العو، اوديد – ال بنه  .القك  ايإر دادأ يف الرسد الك اد

 .املوضو، املطروق

) قون حت اة الفريرد ( الري أ يسرياوأ ةريني  دحت ث يكون يف السةة ال ا  ن : ثيمة النوع –ج     

هريو ) املكريان الريواقعي يف  ديف العوريوأ املكان رين –املوضريو،  -املؤلف الواقعي ة عام يكريون

 .يف  قاةل نع حتاله يف املايض حت ث األلفن ونظاهر اوامد ( دحتالن الرتاتع
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 كريريرا  لححتريريدا  واألنريرياكع  –يف السريريةة ال ا  ريرين  –ونريريثلام   طلريريب ىريريةة حت ريرياة الفريريرد       

ك لك األنر يف احلديث عريع حترياالت املكريان  .والرسد املس عاد عرب ال اكرة دوالشخو ات

ا ه ونوال ه ن ال بن توهر ا .الواقعي يف  غة  بأ قوريد املؤلريف  .الفرتاق يكون يف املقوريدي 

 دويف املكان الري ايت دففي السةة ال ا  ن يكون القود ال عريف ةالشخو ن .نع ك اةن العك

 .ال عريف ةاملكان املرتعي يف رؤين الكا ب ديكون القود

 دواع  الكتابة ورشوطها :
ف ي  عد  يف بةلب األحت ان قوال  حتاىريام  ملريا ي علريل  " د عددت بىباب ك اةن السة ال ا  ن  

ا  ةة نبارش عل آراء تدال ن  عر   هلا املؤلف يف حت ا ه بو نوقفا   ةنسةة حت اة كانلن بو رد 

صاحتب السريةة يشريعر  دو  ا كان املؤلف دجتا  ق ايا ختك  الوتود بو املج نع بو الس اىن

د  ه لل بريدد والري ايف يف نرحتلرين نريا نريع نراحتريل ويعرير   نوريوع دةوقع الزنع ال أ اهريد 

ه جتريا  نفسريه واملعريا  فانه جيد يف ك اةن ىة ه ال ا  ن الف رياء األرحتريب حلسريم نواقفري داحل اة

 .(7)"ت امعي ال أ يع ش   ف هالثقايف واال

    ن  "يف نقاةريريل هريري   األىريريباب  نجريريد بىريريباةا  بخريريرى  ريريدعو لك اةريرين نريريك املكريرياند      

  نع واملرتع ن الثقاف ن للكا ب اا الل ان يوععان نسريارات قريراءة اى حقاقات الوعي امل

ةني نفايات املكان ونا ُقرِبا نت  هو ندفون نا . نا.املكان نت  أوة الرؤيا املغايرة لآلخريع

. حت ث يع د (8)"هو نس قر يف القا، هو ال أ يربز نع نت يد الكا ب . نا.ىطحه الظاهر

عريرب ك اةريات ُ ع ريد للنكريان  احل رياة قبريل  دتود املكان والكائعنيص اةن بىئلن فلسف ن عع و

د نع خاد  قديم (10)و ن صارت خراةا   د. وحت ث اى عادة حتلم املديعن القدينن(9)األفود

ل عريل  د    ال(11)و أ ة  ارخي م الفرداين دنس وى احل وات املسحوقن  ف  ا ينكريع ال عرير 

 . (12)"ملعع  ول س ى احتن عاةرة اك شال ا "املكان دون هؤالء ف ي رحتلن 
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قريد  كريون ةنثاةرين  وريح   ن ريم للنفرياه م  دو اكرهتريا درسد السةة ال ا  رين "و  ا كان       

كانريت ةنثاةرين وريورة عريل ننط رين  دفريان رسديريات هري   العوريوأ دلدى كا ب ا (13)"املبكرة 

يف الكشريف عريع  دالرسدد حت ث مل  عد  عفع  لريك الرسريديات )الروايرين /القون/الشريعر..(

عاتزة عع نوائنن ىريخونن الفكريرة الطازترين  -ال ون –ف ي  دنعع   عاقه احل اة املعارصة

األ  اء وهريي  "ف م يقربون  د. بنا ك  اب ه   العووأ املكان ن(14)نع واقع احل اة املعاش

آوريار حت ريواهتم ورواي  ريا  ". فنريثلام يريرى العرياس (15)" غادر الظلنن كي نرض يف  الوتريود 

 قريريديم الريري ات  "وريريم  (16)" لن نعاىريريبن و وريريرين ل حق ريريل نق ريرياس لف ريريم الريري ات وىريري

عريرب فعريل  –للنكريان  –حيققون  لريك     الف ريم  دد ك لك نجد ك  اب املكان(17)"لآلخريع

.. وامل ريم يف األنرير بن نسري نع .الخيلريو يفء نريع قريود "حت ريث  دواى عطاق املكريان دالك اةن

 .(18)"ل لك القود ونقرب كلام ه 

ن  دفرياخلاأ يف بن نعفري   ا نريا نريرى "ونع  ن للنكان صفن الواكن اوامع رين       وبن نقريد 

وو فن اة كار الوورة الكل ن ملديعن نثال رين  "د  لك بن (19)"لآلخريع قوال  خم لفا  عام بلفو  

  .جيب  قدين ا لآلخريع( 20)" عحرص يف ال عريف ةوتود نديعن تزئ ن حتق ق ن 

ُ ك ريريب السريريةة ال ا  ريرين نريريرة واحتريريدة ال  "فوريريع بن  دوع الك اةريرينبنريريا نريريع ت ريرين رش      

 دة ريعام   كريرر ك اةرين نريك املكريان (22)"األحتدا  ةة قاةلن لل كرار  ".  لك بن (21)"  كرر

هوي ات املكان  بلغ نع  "   بن  .حتود نكان ندد واحتدد   بعا  ل عدد رؤى الك  اب للنكان

بأ   عريدد نوريوأ املكريان عريل وفريل  عريدد رؤى  .(23)"الكثرة قدر نا يوتريد نريع العرياس 

ةريأن يبلريغ  ريوطا   دكام يشرتع ةع  م بن يكون كا ب السريةة ال ا  رين لري س عاديرياا  .الك  اب

يشريرتع  لريك يف ك  رياب نوريوأ  د ة عام ال(24)وبن يكون نع  وأ الش رة دكبةا  نع حت ا ه

فال فريرياوت كبريرية وواضريري  ىريريواء نريريع حت ريريث املسريري وى الثقريريايف بو نريريع حت ريريث  داملكريريان الريري ايت
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كام نجد  د   نجد امل عدس املعامرأ  ا تانب القاأ والروائي .ال خوك يف عاد الك اةن

ونجريريريد العاقريريد اا تانريريب املوىريريري قي  دالشريرياعر  ا تانريريب الباحتريريريث والكا ريريب املرسريريحتي

 .(25)واملرتتم

  كان :يف السرية الذاتية ونص امل املكان
حتق قريرييد  لريريك ةريريام حي ريريوأ نريريع جتريريارب   دواقعريريي   د ن املكريريان املرتعريريي  يف كريريا العريريوعني    

 د عطريوأ عريل الطبوةراف رين واملظ رير "ُ كسريب املكريان روحتريا   دوبحتريدا  واقع رين د خو ن

ت امع ن واألا رين اخلاصرين املسري ندة نريع األحتريدا  ق وادين والعشاطات االوالووائف اال

د (27)" اكرة نؤىسن لإلن رياج املعريريف  "وهو ة لك يكون  (26)"احلال ن املاض ن والظرول 

 . (28)" اهتم وك ف ن  عانل م نع الطب عنقراءة ىايكولوت ن ىاكع ه وطريقن حت "عرب 

ر د ال بن ه   القراءة      حت ث يق م كا ب السةة  " د  نثل يف السةة ال ا  ن عرب فعل ال  ك 

ر ف ه عا عل الرةم نع ة اةريه عريع ناوريريه حتريني  عرياد صري اة ه     دق ه ةاملكانل ا ه عاملا  يوو 

بىاى ا خت  ل نا حي ط ةاملواقف احل ا  ن نريع  فوري ات  دخط ا د    خي ع ل قع ن ةعاء تديدة

وه   العنل ن و ن كانت نع ندة ةاألىاس عل ععرص القودين يف  دنكان ن ي م  اى دعاؤها

لو نع  وق فعي ي في رنزيرين عريل األنكعرين يف عاق  ريا ال خت دجتل ن بنكعن واخ زاد بخرى

 .(29)"ةال ات املبدعن 

يف نوريريوأ املكريريان    نثريريل يف فعريريل  -القريريراءة السريريايكولوت ن للنكريريان–ولكععريريا نجريريدها     

ر  ا تانب الرصد عرب  و لنريس ىريطوحت ا  داوولن يف  رقب الب وت القدينرين بوال   "ال  ك 

وقريد  " .حت ريث املكريان هريو املقوريد .د وان ا  (30)" ورها و لقي خطا ا وايإنحعاء واد حت

د فكريرة نؤىسرين ونعظنرين لريإلدراك ةرية  ن امل ريم يف األنرير هريو األنكعرين  ديبدو املكان املجر 

ن للعقل نعلونا ه احلس ن وال هع ن وهو  دنوضو، ال لقي واملعارشة والعلوق  لك ال ي  قد 
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ون  قرير الوعي ةالوتود  كريام هريو احلرياد يف السريةة  دلري ات فقريطولري س الريوعي ةا (31)"يد 

ر األحتريريدا  والشريريخوأ وال جريريارب  .ال ا  ريرين  ن  املكريريان يف السريريةة ال ا  ريرين يريريوحتي ة ريري ك 

وه ا األنر عل الرةم نع حت ور  يف نك املكاند  ال بنه  د..  يف الدرتن األوادالشخو ن

ن  أ السنن املأىرياوين يكون عل املكا دفالرتك ز عل املكان املرتعي ف ه دعادةديكون وانويا  

 .نقارنن ةوضعه يف املايض حت ث األلفن واحل اة -يف حتاد الرتاتع واخلراب  –

 دنع خاد  قاطع صريور ني دويف بوعاء ه   املقارنن خُيلل املكان ال ايت يف ه   العووأ     

عريرين يف  هعريريه دوريرياهرة بنريريان الكا ريريب نق  ريريدة ةأنكع  ريريا األوا ف لريريك  اكريريرة امل ريري  " .ونبط 

 . (32)"واألخةة

.. ونس نر يف امل ري ةحثريا  عريع طريرق .نخرج لعن  "يقود نند خ ة يف ه ا املجاد       

نن ريري دون بن  نعظريرير اا العريرياس بو  .فقريريط مت ريريد و  وريريل دبخريريرى ال نكريريرت  اا بيريريع  ريريؤدأ

 .(33)العجات... نن  نادانت هعاك طرق  سُع برصفُ  ا خطوا عا

 .ال لإلحتاطن ةاملكان و دراكه ونع وم  دراك الوتود نريع خالريهفامل  ال يكون ل ء       

ال ريي يسري بدد ف  ريا  " دعاقن ) بنا وبنت ( .نع هعا  عشأ العاقن ال بادل ن ةني املكان واملكني

و لريك ألمريا  دالعاقرين نفسري ا د ريخك ونكريان داى بداال  كانا  ةال قسري م  ا  ات ويفء

 "الف لسريول الفرن ري تاةريريل نارىري ل يف قولريه . وقريد خلريك  لريك (34)"كانلن ون بادلن

  .(35)" نه  لك املكان دالي ن  ز الفرد عع نكانه

  مجالية املكان الذايت مقارنة بالسرية الذاتية :  
يف اختا  ضنة امل كلم ص غن للحكيد  دنثلام يشرتك نك املكان ال ايت نع السةة ال ا  ن   

ريني كري لك يشريرتك العوعريان يف  .وحت ث بن املؤلف نطاةل للراوأ والشخو ن يف كريا العو 

        .. . لك الل ة الفع ن الفريدة امل نثلرين يف فعريل الك اةرين  ا ريه " .اى دعاء الل ة الفع ن للنؤلف
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د (36)"السريع دة ال ريي عا ري ا  لك ان كا ريب السريةة ال ا  رين ي لري   ةاى ح ريار الري كريات

حت ريث  د ال بن ىلطن  ) األنا ( يف السةة ال ا  ن  كريون نطلقرين .وك لك كا ب املكان ال ايت

 دعل الداخيل ن نثا  يف صاحتب السةة ال ا  ن وكا ب ا بكثر مما يقع عل ةة  "يقع الرتك ز 

 . (37)"ولكأن ةق ن الشخو ات ال  فعل يف السةة ال ا  ن  ال خدنن لواحتب ا بورا  و أوةا  

 كب ل الفعريل الرسريدأ و قلريك نريع حتجنريه و عريوق  " دوة لك نجد بن ىلطن ) األنا (      

فعامل السريةة ال ا  رين يبعريي  ا ريه  .انطاقه نحو ار  اد العوامل اخل ال ن يف كانل ةعاها و عوع ا

ادا   ا  فاص ل عامل ال ات الفعيل ورؤاها اخلاصن ونع وم ف و صدى نبحريوا ل جرةرين اى ع

وه ا نا جيعل نعه عاملا  بحتادأ البعد عريل املسري وى الفكريرأ  دفردين ندودة الزنان واملكان

د  لك ألن (38)"ونع وم يسن  ة أويل واحتد ل عددين نظاهر احلق ق ن الواقع ن دواألىلود

يكريون نوريورا  يف األنرياد وهري ا يععريي بن هري   ال جرةرين ةرية قريادرة عريل بن  "عريامل ال جرةرين 

. بنا يف عامل املكان ال ايتد نجد العكس نع  لكد (39)"  خط  األنا و ول العامل اخلارتي

فعل الرةم نع بن ال ات  " . ا الداخل / ال ات     كون الرؤين ف ه نع اخلارج/ املكاند

 صفاهتام األىاىري ن  ال بمريام ينكريع بن جي نعريا يف ال جرةرين ال ريي والعامل اخلارتي خم لفان يف

. ةنعع   ن كا ب السةة يوف املكان ندودا  ةحدود ال جرةرين (40)"خ افات  م كل اال

 ال ا  ند ف و يكشف عع  ا ه يف املكان. ة عام يكشف كا ب املكان ال ايت عع برسار نكانريهد

 عرب  عرنن املكان و ووير .

مل نكع عرفعا زوايريا املديعرين ال ريي  "نند خ ة جترة ه املبارشة نع املديعن ةقوله :  يوف      

د نع دون هت ريؤ بو نسرياعدة لكععريا فري ام ةعريد .. كانت املديعن نكانا  ال.نع ش ف  ا كل ا  دُيقوا

د طريريائش ونريريدااات نزقريرين بو نزهريريات حتريري رة وملريريا  .بخريري نا نك شريريف ا تريريزءا  فجريريزءا   دة جريريو 

ا  ال نقريوى ةعريد  عريل كري امن هري   عرفعاها... نحس ا ل ون بن نعرف عا برسارها وصريلت حتريدا
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ع يأيت ةعدنا بىن  صورة لل جرةن املبريارشة هريي  ". وة لك ىول  كون (41)"األرسار عن 

 .(42)" لك ال ي جتنع ف  ا األنا والعامل    اخلارتي

خللقي لبعرياء اهلويرين   ك شف البعد ا دف ي يف بىن  حتاالهتا دبنا رسديات السةة ال ا  ن      

 –ف ريي   .فقريط (43)ات امع رين ال ريي  ظ رير ف  ريواك شال العسري م اخللقريي للعريوامل اال دللفرد

و عرير  بعاملريه ن وريلن ةاألحتريدا  العانرين او  د عر  للفرد يف نطاق املج نع"  -السةة 

 دالغاين. وه   (44)"نععكسن ف  ا بو ن أورة  ا فان السةة يف ه ا الوضع نقل ةاين  ارخي ن

 . . ع ال  ا ةايات بخرى حيقق ا املكان ال ايتد فلسف ن /تغراف ن /بخاق ن / خ ال ن

وبنام ألمريا  قريون عريل خطرين بو رىريم بو  دفع ال ةنقدار صل  ا ةاخل اد " لك بن السةة      

 دةعاء... نع حت ث ان صاحتبه )الفع( نععي  ةغاين ندودة هتديه يف اخ  ار  و ر  به للحقريائل

 دحيريرياود بن يكشريريف الرصريريا، ةريريني ةطريريل ىريرية ه والطب عريرين دوهريريو كريريالروائي والقريرياأ بي ريريا  

اء حتق قرين  ات قبريود  ورصاعه نع العاس اآلخريع ونع نفسه وهو حيرياود بن يعقريل اا القرير 

م خ اله يف بتزائ ا دعان وةدال  نع بن يقف نوقريف اخلريا ق  ريرا   دولكعه ال يس ط ع بن حيك 

 .(45)" أل  اء وب خاأ وتدوا يف احلق قنيقف نوقف املس كشف املفرس

ألنريه انريام ك ريب  لريك السريةة نريع بتريل بن  دكا ب السةة ال ا  ن قريب اا قلوةعريا " نَّ        

د    بن  اكريرة (46) "وبن حيدوعا عع دخائل نفسه وجتارب حت ا ريه ديوتد راةطن نا ة ععا وة عه

. (47)"بس نسريب ا  ملعلونريات عريع املريايضنودر تديرا  ةالثقن وةة نل  "السةة ال ا  ن هي 

ةني ه   املزين ونزين بخريرىد هريي اك شريال رس  املريدن  بنا كا ب املكان ال ايتد فانه جينع نا

 وقراءة نعامل اد عرب ىام،  كوهتا و دويع لوع  ا.. ف ل ه ا ممكع ؟ !

ن البوا عع رس  نعم  س ط ع األنكعن يف حتالن جتريد خالو "جي ب ُك  اب املكان ال ايت :      

 ريأيت نريع نوافري  األةع رين  درصا  وبنريني و ريكوى ". ويقود ةالريب األىريدأ : (48)ك عون  ا
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 دد ويؤكريد ىريعد ننريد رحتري م(49)و  رسب نع تدراما وقد  عرضت اا األ ى وال  ريديم

. نريامل   وريب ف عرين ع ن  رياد .لع خترب نديعن عل حتق ق  ا نامل جتريس خلريل ل ل ريا "عل بنك 

ونريريامل   حسريريس ةنريريو  لوع  ريريا وهريريي  عسريريم بحتان ريريا يف خبائ ريريا  دئ اوبنفريرياس بضريريوا

ريريأ يكشريريف عع ريريا ك  ريرياب  (51)"عاقريرين نعسريريجنن ةريريني األنكعريرين والريري اكرة "فثنريرين  (50)"الرس 

هل  كفي ىجا ت الكون ل دويع درانا نا يريدور  "العووأ املكان ن يف  ساؤالهتم نثل : 

ايإنسريان واملكريان نريع خرياد قريراءة هري   . هك ا نس شعر العاقن ال بادل ن ةريني (52)"هعا ؟!

ويكريون عرياد املعرياين  دةق ود قانون ن قويرين "وة لك  كون السةة ال ا  ن نق  دة  .العووأ

فرديريرين ةدرتريرين كبريريةة ونريريددة  ".  لريريك ألن بصريريواهتا  بقريري  (53)"املح نلريرين نريريدودا  نسريريب ا  

 .(55)ب السة ف هبن املسار الداخيل هو املسار الوحت د ال أ جي ".  لك (54)" ا  ا  

السةة ال ا  ن كام هو نعلون نريع بقريل الفعريون األدة رين احت فرياء ةاألةعرياد  "نع هعا  كون        

 دال ك بن احلكي كريام ةريدا لعريا يف نريدون عا العرة رين درتريات ".    (56)"اوامل ن واألىلوة ن

ن ا يف السريةة ال ا  رين  يبلغ بقواها يف السةة ال ا  ن  ات الشكل الروائي ويول درت ه الريد 

. (57)".. وةدرتن بقل يف السةة ال ا  ن  ات  كل الرىم الري ايت. ات  كل بدب الوقائع

 دمت زج ف  ا نان  السةة ال ا  رين ةخطا ريا االعريرتايف ال رصريحيي "فالسةة ال ا  ن الروائ ن 

ق ريا نريع ويف انطا دوةانطوائ ا عل يفء نع الووائق ن يف  عانل ريا نريع احلريواد  وال ريواريخ

ال امول ةني صريوت الريراوأ وصريوت املؤلريفد ةسريامت اخلطرياب الروائريي ةحري ريه ال خ ل رين 

 رهف عل ال اكرة ايإن قائ ريند ون لريه نريع رسد  ريرتاكم ف ريه احلريواد  كريام دارت اا  ةريدا، 

وبحتريدا   دروائي  لعب ف ه عنل ات ايإن قاء وال ول ريف وال خ  ريلد وال حرياور يف األزنعرين

.  ال بمريا عريل مجال   ريا و عوع ريا (58)"رهريا يف السريةة ال ا  رين ال قل ديرين ن باعدة  فوق بدوا
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هتجريني رسدأ ووريف وبعرياد  وو ريف كشريوفات السريةة ال ا  رين  "الوو في  وصريف ةأمريا 

 .(59)"والرواين 

ري  نريع نوضريوعن املكريان  دة عام نجد املكان ال ايت ل س هتج عا         و نريام نريو، قريائم ة ا ريه ي خ 

حت ث نجريد السريةة ةأنواع ريا  .و عدرج كشوفات ةاقي األنوا، األدة ن نت لوائه .بىاىا  له

  .ف ا  عع القون القوةة والشعر واملقاد دو عدد ب كاهلا  ا تانب اخلطاب الروائي

 :اخلامتة وأهم النتائج
لغر  املقارةرين ة ع ريا  دكان البحث قراءة يف نووأ املكان يف األدب العراقي احلديث    

فكريان البحريث  تاةرين  دوةني السةة ال ا  ن ةوصف ا بقرب األنوا، األدة ن لعوريوأ املكريان

عع ىؤاد : هل بن نريك املكريان ىريةة  ا  رين للكا ريب ؟ بن  ن ىريةة الكا ريب  قري حم نريك 

 املكان ؟ فخلوت الدراىن  ا الع ائم اآل  ن :
  لريه خوريائك بىاىري ن ةعائ رين  دتريعس الرسريد ن  نك املكان نو، ك اد تديد يع نريي  ا

 .مت ز  عع ةة  نع األنوا، األدة ن األخرى

  يشرتك نك املكان نريع السريةة ال ا  رين يف ال طرياةل ةريني الكا ريب والريراوأ والشخوري ن

فععدنا يكون اهلدل نع ك اةن السةة ال ا  ن هو رسد  دوخي لف عع ا يف نقودين ال أل ف

نع ك اةن نك املكان رسد قون املكان ونا  علل ةه نريع يكون اهلدل  دقون حت اة الكا ب

 بحتدا  وب خاأ وقوك واقع ن.

  ر  ةعريائيد ععرصري وهريو–ةالبا  –ُيوصف املكان املرتعي يف السةة ال ا  ن عرب فعل ال  ك 

رد فعيل   عرب يوصف فانه املكان نووأ يف بنا  املكريان  ن رياج حترياد املبارش والرصد ال  ك 
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ة ريريعام يكريريون يف نريريك املكريريان  دوعل ريريه ىريري كون الريريزنع يف السريريةة ناضريري ا   .الكا ريريب  ات يف

 ن أرتحا  ةني املايض واحلا .

  ن بقرب األنوا، األدة ن للنكان ال ايتد هو السةة ال ا  ن الروائ ند  لك يإ رتاك ا يف 

ة توانب  ال بمريا  وصريف ةريال  جني نريع  دونع ا ايإن ريزاج ةريني الريواقعي وال خ ري يل دعد 

ادة  لريك لفرير دة ريعام نجريد نريك املكريان نوعريا  قريائام  ة ا ريه دوالروايرين دسةة ال ا  نتعس ال

  .حت وائه وانف احته عل  عوعات ك اة ن نع ت ن  بخرىوال داملوضو، وحتداو ه نع ت ن
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 .2008 ل ب ا

 

 

 

 



 
 2020 159-139 ندى ناصر شرهان نصوص املكان يف األدب العراقي احلديث مقاربة مفهومية مع السرية الذاتية 

 

 

160   
 

 



 

 

 وصف املكان عند عالية ممدوح

 
 
  

 ام.م. أجمد حممد رض                                                 

 البرصة -العراق
 

  
 

 الوصف:

أو األحددا  ))هو متثيل األشياء أو احلاالت أو املواقف DESCRIPTION الوصف 

، كام يتمظهر بوصفه شكاًل))من أشكال القول (1)يف وجودها ووظيفتها، مكانًيا ال زمانًيا((

ينبئ عن كيف يبدو يشء ما، وكيف يكون مذاقد  وراحتتده وصدووه ومهدوكه وشدعور ... 

يشمل استعامل الكوم  األشياء والناس واحليوانات واألماكن واملناظر واألمزجد  النفهدي  

، ويتجىل الوصف أيضا  كتقني  مهم  من وقنيات بناء النص الرواحي، إذ (2)عات((واالنطبا

ل الوصددف يف الروايدد  لتملددوير املشدداهد واألمدداكن (3)ال روايدد  مددن صدد  وصددف ، ويتشددك 

واألشياء، ووقديم الشخمليات بأشكاهلا ووفاصيوها املختوف  لتكوين الفضاء الرواحي، لدذا 

م العامل الرواحي من خال دا الطريقد  التدي يدتم مدا وقدديم ُيقدَّ ل الوصدف مروبططدًا بال.دد. أم 

ًا، فقد ختتوف بتهب الواصف واملوصوف، وهنالد  عددة قدرق والشداح   الوصف رسدي 

منهدا، بيددان احلددال أا ا ملدداحص األساسددي  كالشدكل والوددون واحلجددم... وبيددان العالقدد  

، كام وتمث ل (4)صوفات أخرىكتعيني موق  املوصوف داخل الزمان واملكان أو مقارنته بمو

، إذ أن  الواصف عدادة مدا يودتق  (5)قيم  الوصف يف ))استتضار األشياء مفعم  باحلياة((

وو  األشياء ليعيد بعثها وإحياءها من جديد، فوصف حال  معيند  أو هيدأة حمدددة يتطودب 

ددا لتقددديم صددورة واضددت  ودقيقدد  لومتوقددي عددن  ال رسديَّ معرفدد  وإحاقدد  مددن ُّددم ودددخت
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ملوصوف، حيد  إن مدن صايدات الوصدف يف الروايد  وسدواها هدو أن ))يعكد  الملدورة ا

ا ارجي  حلال من األحوال، أو هليئ  من اهليئدات  فيتوهلدا مدن صدورملا املاديد  القابعد  يف 

، لتكتمدل (6)العامل ا ارجي، إىل صور أدبي  قوامها نهج الوغ ، ومجاهلا وشكل األسووب((

عن املوصدوف الدذا يتعدره لده الدراوا بالتتديدد يف الدنص  هيأة أوضح ووفاصيل أوفر

ومددن وودد  املوصددوفات يف الروايدد  املكددان، إذ يعددد املكددان أحددد العنددا  الفنيدد  املهمدد  يف 

الرواي ، فهو حمرك جلزحيات مروبط  به إروباقا رحيهدي ا ألن األمكند  ))قدادرة عدىل ووخديص 

يف بنيد  الدنص ال.ددا ))فاملكدان دالد   ، فهي حمدرك  درامداويكي حقيقدي(7)واريخ احلال ((

وه يمر عرب ممرات من العالقات ال.دي  ،  (8)حركي  ُّقافي  هلا قوانينها املعرفي (( أا أن  وشك 

، فاملكدان لدي  عداماًل قارحدًا يف (9)يف العمدل الفندي(( "اجلغرافيد  ا القد "فاملكدان ))هدو 

د معطد  هامدًا مدتغوغال يف أعدامق النص ال.دا وحياة الكاحن اإلنهدا  بدل يمكدن أن يعد

الكاحن اإلنها  حافرا مهارات وأخاديد يف عمق الذات املختوف  فهو الفهت  التي محود  

  Solid، وبام إن املكان يتألف، ))من أجدزاء جامددة(10)عمويات التفاعل بني األنا واملتي 

، (11)توف  من األجدزاء((ممتدة بيد أن هذ  األجزاء البد أن وكون قابو  لالنقهام إىل كثرة خم

ل املكان بمهاح  من الوصف يف الرواي  وقدد اختودف  فقد حظي  هذ  األجزاء التي وشكِّ

هذا الوصف كث ًا بتهب قبيعد  الوصدف واملكدان، ومدا يمكدن العكيدز عويده هدو كيفيد  

 وشكوه يف نملوص عالي  ممدوح.

 وصف املكان ِمَن اخلارج:

ففيده  ،ال.دي  وال بد منه لفهم اإلقار العام لألحددا مكونات البني   أحداملكان  دُيع

العمدل ال.ددا حدني يفتقدد املكانيد   نَّ أ ،معظم مشاهد العمل ال.دا. بعبارة أخرى وتمت 

، ا داص راح يطبعده بطابعدهط لدذا  وُّيقًا، اروباقاً روباط املكان بالهارد ال ،يفتقد خملوصيته
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الحظ وصف لوعديدد مدن ن يُ أيمكن  لذا حكاياوه،وفاصيل  أصوب فهو اإلقار الذا حيوا

حقيقيدد  واقعيدد   وحيددد  أن وكددون بعددا وودد  األمكندد  الرواحيدد ،مكندد  يف األعددامل األ

 دمن جدي ووأهيوهاها ؤد بنااعيُ ومكن    وو  األمجتف، عامهلمأيهتخدمها الرواحيون يف بناء 

ومنده  ،عدامل الرواحيد جممدل األيف  يدربزوهدذا مدا ، شخملدياوه بعدا أو الدراوا عىل لهان

ومنهدا   قدقياحلواقعي  المكن  بعا األ "النفتالني حبات" يف رواي  الراوا استعادة ُيالحظ

))مَحام حمو  ))الهفين (( كان بعيدًا عن ا، يف الطرف اآلخدر. األعظمي ،    الهفين  يفام حمو  مح  

الرصايص الكامد، يتقاذف ندخل ازق   وهنب  شوارع... أمام الباب الكب  اململبوغ بالوون 

الملبي  الكرات  و))الدعابل((. مملطبات خشبي  كاحل  موزع  يف األركان األربع ، هب ات 

الواسع  من احلدامم وملد  مملددرًا لوعدب واالنشدغال.  األمتارساخن  جتيء من الداخل... 

ت... هم  صادرة عن النهداء املهدن اأول املكان قويل الدفء... وهرج الرصاخ العراقي، مه

، يملف الراوا مح ام حمو  الهفين  (12)حني ندخل الغرف الثاني  يبدأ رذاذ البخار بالتزايد((

معتمدًا الوصف ا ارجي، وذل  يعني وصفه بشكلط يبني  سامت املكان وهيأوه، وقدد بدرز 

باب احلامم كب  مملبوغ بالوون وصوالً إىل داخل احلامم،  من ا ارج وما حوله بدءاً وصفه  

مدن  صدبت  جدزءاً أا وود  النتدوءات التدي هصايص الكامد اململطبات ا شدبي  بوصدفالر  

 ،نشدغال يف وسد  احلداممت  واإللوعب واملُ  ام.ح أصبت التي ومتار الواسع  األ ،املكان

كل وود  التفاصديل  الراوايوتق   ،فيها رذاذ البخار بالتملاعد والتكاُّر ألغرف التي يبدوا

ل صورة املكان التي و ووبنيِّ صورة الوصف الذا يعتمد الهامت ا ارجي  أو ما يتعوق شكِّ

بتفاصيل املكان بالشكل الذا يوضح الملورة الظاهرة، كام يمكن التقاط بعا الدالالت 

من خالل العكيدز عدىل وود  العندا  التدي وهدتخدم يف إبدراز معدامل البنداء ومنهدا الودون، 

له دالحدل خمتوفد  ))حيد  إن النظدرة إىل  الوون يف وصف املكان يف العمل الرواحيتضور ف
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 دل  عويهوهذا ما ( 13)األلوان وعك  حال  سيكولوجي  متولدة من املعتقدات االجتامعي ((

 .ووصف أيضال لمدخكون الرصايص لوباب ولام استخدا

اًل حي دزًا أكدرب، اللتقداط مشدهد وصدفي  خدر  يف وصفه لومدين كام ينتقل الراوا  مشك 

جله  الرشقي  يق  فيها الباب الرحييس لوجام ، وهو يشدكل فا))النعامن:  لرضيح أيب حنيف 

مهتطياًل من الطابوق األصفر املنجور حتي  به النقوش التي وقرش لوهنا األزرق. وبجاندب 

الباب من اجله  الشاملي  وروف  الهاعات ذات األوجه األربع . وجه صرويب وُّالُّ  زوالي ، 

م  لده قبتدان ومندارة اوهي وحيدة يف شكوها ورونقها. واجل ر،وقد صوف  باألملنيوم األصف

من اجله  الرشقي ، إحدامها فوق حرم املهجد، وُّانيهام فوق رضيح أيب حنيف  عويه الرمح . 

ولقد بدأ بتتديد الهياج ا ارجي بالطدابوق األصدفر مطعداًم بالكدايش الكربالحدي األزرق 

، يملدف الدراوا شدكل البنداء ا دارجي (14)وقد كتبد  عويده بعدا أسدامء اس احلهدن ((

جله  فا "، معتمدًا التفمليل الدقيق لشكل الرضيح يف عموي  الوصف "أيب حنيف "لرضيح 

مدن ُّدم  يهدتغرق بدذكر  "...من اجله  الشاملي  وروف  الهداعات ..الرشقي  يق  فيها الباب.

  بعدا العندا ، وفمليالت املكان، كونه مهتطيال، كام يشد  الدراوا مدن خدالل إسدتثامر

مثال:)الطابوق األصفر املنجور( إىل ُّقاف  خاص  بفنِّ العامرة التي وشتهر فيها عامرة القبدور 

م املكدان ))قدراءة  واألرضح  واألماكن الديني  يف العراق إذ وزي ن بشكل حمدد، وبالتايل يقدِّ

ذا مث دل الدراوا ، لد(15)سايكولوجي  ساكنيه وقريق  حياملم وكيفي  وعاموهم م  الطبيع ((

مشهدا متكامال لذل  الرضيح بدءًا من الهياج ا ارجي إىل  بقي  التفاصيل، من الهاعات 

تدان ختدي امن عدىل املهدجد  املربع  الشكل املتقابو  التي ُصوف  بداألملنيوم األصدفر، القبتدان الو 

خالل  والرضيح، الهياج ا ارجي الذا زين بالطابوق األصفر والكايش الكربالحي، ومن
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ذلدد  وتضددح قريقدد  التمثيددل الظدداهرا يف الوصددف بشددكل يعتمددد معددامل املكددان وسدداموه 

 خارجيًا.

ك فيده كونده أحدد  وتواصل وهجيالت الراوا الوصفي  لومكان الذا حيدي  بده ويتتدر 

))ودركا بندا أهم  مروكزات بناء عامله وسجل مشاهداوه حيدنام يتتدرك مدن مكدان آلخدر، 

نميش كثد ًا.  العالي  العاري ، الوسخ  واحلارة.   كربالء الواقئ ،العرب  ونتن ندور يف أزق  

وال كراج. ال  ال دار، وال شجرة، ونطو  خارج املدين  فضاء مغرب وسامء مكشوف . ال نبت .

مدن بعيدد يبددو البنداء مثدل شداحن  ... ودراب كويسد وصبدار نداعم خفيدف سيارة وال محار.

كاحنات منثورة حوله  ال أرى وراء  الهامء. ملهتعمل.ا دسور شاهق لونه بوون اليو مقووب .

التدي كاند   األبدوابرؤوسدهم صدوب  أدارواأقفال  ووم  عباءاملن إذا رضبتها الشم .

. أقرافهدامرضدوب  بقطد  احلديدد يف وسدطها وعدىل  خميفد ، عريضد ، أكرب من باب اجلام ،

رى داخوده أُّقدب كبد   حوقات حديدي  داحري  بدأت من األعىل إىل األسفل... يف الوسد 

، ُوقَتطد  صدورة وصدفي  ألمداكن معيند  مدن مديند  كدربالء خارجي دا، أمداكن (16)((امفتاح

جمهول  لكنها صورة وكاد وكون شمولي  أو أفقي  لبعا األحياء والطرقدات التدي يمدر  مدا 

دار  الراوا، حي  وتك. وو  املدين  داخو  يف حيَّز ا واء حني  وملويرها إذ ال شجرة وال

وهدذا وصدف ملديند   وال سيَّارة، حيَّز مغط  بدالعاب الكويسد وصبدار نداعم يودف املكدان،

سدور شداهق  "منهك ، لون الهجن هو الوون الكالح، من بعيد يبدو البناء كشاحن  مقووب  

، لودالل  عىل ظوم  التي ونترشد وراء اجلددران، وقدد إنعكهد  "املهتعمل  دلونه بوون اليو

صدف أبدوب الهدجن بدالكب ة عىل ا ارج، أ ا املتي ، واملديند ، ُّدم يف مفارقد  صريبد  ووَّ

، سالسل وحوقات حديدي  حتيل إىل أجواء ذلد  الهدجن "اجلام "لكنها أكرب من أبواب 

، الرواحي الفضاء أو املكان وصف إىل يوجأ حني الذا يعمد الراوا إىل وصفه ))والرواحي
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 يف ممداُّال الروايد  يف املكدان بجعدل، يدروا فديام اململدداقي  ب  إىل ذل  وراء من يرمي فإنه

م من وصف (17)الواقعي (( مرجعيته من نابعا، لوتقيق  ا ارجي مظهر  ، ُّم إن  ما اسُتخدط

يف متثيل املشهد كدان خارجي دا، أو مقطعدا عرضدي ا، يف بعدا مفاصدوه بعيدد عدن التفملديل، 

هيأوه، األلدوان التدي وهدتخدم وددلل والوجوء إىل وفمليل حمدد يف وصف الهجن، شكوه، 

عىل خملوصي  املكان لب  اململداقي  يف عمويد  الوصدف الدذا  دتم بالطداب  ا دارجي أو 

 وصف املظهر العام.

مديندد  الملدددر ) كددام ُيالحددظ الددراوا وهددو يوددتق  صددورة وصددفي  ملكددان حقيقددي

رة إىل ما ال هنايد . ا وو ))املرب عات اهن  أعىل ، وصفا خارجيا ااهي  إ اً واصف، (18)د(ببغدا ملتكر 

فهي منطق  مزدمح  مؤلف  من بنايات بطابق واحد أو قابقني وبشوارع ضي ق  وأزق  رمادي  

يقتطد  الدراوا صدورة واقعيد  عرضدي  لوصدف وود  املديند  معتمددا (19)من اإلسمن ((

الشكل واهليئ  التي شيدت عويهدا، )مربعدات متكدررة، بنايدات مدن قدابق واحدد، شدوارع 

(.كي أزقد  رماديد ( ُّم يدخل عنرصا  خر عىل عموي  الوصف ا ارجي وهو الوون)ضيق 

 وكون الملورة أكثر وضوحا يف وشكيل )الملورة ا ارجي  لومدين (.

ُوالحظ صورة وصفي  أخرى بأسووب  خر يهتخدمها الراوا من أجل إبدراز مالمدح 

سدتاما ال ... دة األمطداروود  املديند  سديِّ  .))اإلسدكندرون مدين  اإلسكندرون  الوبناني ، 

يشددبه أا سددتاب. بودددة وبدددأ بدداملطر وونتهددي بددالبتر. مديندد  صاصدد  بددالبيوت واحلوانيدد  

ومدارس اإلرسالي ات الديني ، وفرق ا ي ال ، واجلواسي ، متعدددة احلركدات واألحدزاب 

دة، واألعدراق والو هجدات املتد اخود ... واملزاعم. مدين  األديان الثالُّ ، والطواحدف املتعدد 

، يتنداول الدراوا صدورة وصدفي  (20)كان جرس الكنيه  الكامد الو ون يبع  فينا الدفء(

معتمدًا الوصف ا ارجي والشكل العام ملدين  اإلسدكندرون  بوصدفها مديند  أليفد  كثد ة 
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األمطار، بارزة اجلامل، إن كان  متطر فمطرها ال يشدبه سداحر املطدر وإن ُصوفد  بالهدتاب 

أا ستاب، فمالمح الوصف ا ارجي لشكل املدين  هي الملدورة األبدرز  فهو خيتوف عن

 مدين  صاصد  بدالبيوت واحلوانيد  ومددارس اإلرسدالي ات الدينيد "يف كيفي  التمثيل، فهي 

ا  حييل الراوا إىل مهأل  أيديولوجي ، من خالل بني  وصف وو  املدين  وهي إشاروه إىل أهن 

ها دون أن ورفا أحدها مدين  مجع  كل الطواحدف دون مدين  األديان الثالُّ  التي حتتضن

وتميز، ُّم انَّ الوون الكامد الذا اكته  به جدرس الكنيهد  باعد  لوددفء واألمدان، ففدي 

اإلسكندرون  حت  وو  األلوان الكامدة يف بني  الوصف، هي عبارة إشدارة باعثد  لوددفء 

زها الراوا.  كام يرب 

شكل الذا ُوشكوه املخيو  من أجل املدين  بالوكذا يعمل رسمد يف التشهي عىل وصف 

... الرصديف ضدي ق ويوسدف D'ODESSA)) نا أمام شدارع ستعادملا بشكل خمتوف، ا

قدون لوجنهدني. يف  د ، فندادق بنجمتدني، وحال  يميش أمامي. مملبغ  مالب ، مطداعم هندي 

د  إىل أمدام فيبدد و الدداخل مدخل أحد املتالت كان  ستارة خفيف  من املوسوني ملتدز بخف 

. الباب ا ارجي من احلديد ذا الودون 11شديد العتم ... ووقف  يوسف أمام البناي  رقم 

. أرقداموبه فراصات صغ   وبجوار  لوح  معدني   حتمل احلروف الالويني   وبضع   األسود

كب  عىل بعضها ففتح الباب عن فهت  مرب ع  يف وسطها حديق  صغ ة مويئد  بالغملدص 

بد  بعدا  ذات الشج ات القمل ة الهيقان والنباوات املتهو ق  بألوان خرضداء داكند  ومرو 

ا... لوحد  مدن املعددن  اليشء... بناي  لوهنا حويبي وزجاج شبابيكها عدريا ونظيدف جدد.

الكامدد وبدالوغتني الفرنهدي    واألصفرالملقيل كتب عويها بخ   واضح وبالوونني األسود 

، يهدتقط  الدراوا (21)الت الروحي   واحلميد  الغذاحيد ((: املركز ا اص  لوتأمواإلنكويزي 

مشهدًا وصفيًا عامًا لومكان الدذا يملدبح م.دحا لتتركاوده، إذ ال وثد   بعدا النتدوءات 
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ل وجه املديند   د ، فندادق بنجمتدني،  "والتفاصيل التي وشك  مملدبغ  مالبد ، مطداعم هندي 

قون لوجنهني مدل مالمدح املشدهد، إال  أن ده حي  ُيدخوها الملورة الوصدفي  كدي وك "وحال 

يف مددخل أحدد املتدالت  "وث   بعا التفاصيل التي يتوقف عندها قويال ليشبعها وصفيا

يدخل بعا التفاصيل لبيان مالمح أكثر يف وصف حمل حالق ، ُّم "...كان  ستارة خفيف 

الت املركز ا داص  لوتدأم "بعد ذل  يتوصل الراوا إىل املكان الذا كان يقملد  م  رفيق 

ويف وو  احلال  يهتغرق يف رسم وفاصيل ووصف ذل  املكدان  "الروحي   واحلمي  الغذاحي 

لوح  معدني   حتمل  ...الباب ا ارجي من احلديد"بشكل خارجي مبينًا مالحمه ووفاصيوه، 

ا ...احلروف ومدن هندا وتضدح  "بناي  لوهنا حويبي وزجاج شدبابيكها عدريا ونظيدف جدد.

ل املكان بنوع من التفمليل كون املكان يعدت كيفي  وصف الراوا ل وهيأة ا ارجي  التي وشك 

دا وعندي لده شديئا مدا، إذ وددور فيهدا  مقملدًا له، فربز اهتاممه وصفيا مذ  البقع  املكانيد  ألهن 

 أحداُّه الرواحي  فيام بعد.

 وصف املكان وأثرُه يف النفس:

أجدل إبدراز مالمدح لوعمدل أكثدر حيتل املكان يف النملوص الرواحي  مركزًا ال بأس مدن 

ل أبعادًا ال منتهيً  من ال.د  صد   "امُلبط ن"فاعوي  وضوحًا، فاملكان يف النص ال.دا ُيشكِّ

املرصح به، فتكاي  املكان العابر وكاد وكون حكاي  منفملو  متامدا وشدكل رسدًا خاصدًا، إذ 

لعمدل اإلبدداعي وتجداوز لكل مكان خملاحمله الفنيد  والثقافيد  أا ))أن ُّقافد  املكدان يف ا

حدود املكان اجلغرايف إىل الزمني املتغ ، عندما متارس الثقاف  فعوها اإلجيدايب عدىل مهدتوى 

، وكذل  يمكن النظر إىل املكان بتهب ما يبعثه من أُّر (22)احلضور والتفاعل والتجدد((

وه من خوفي  نفهدي  معيند  نتيجد  ودأُّ ، وودأُّتر، و بدام أن  املكدان يدذكر يف النف ، أو بام ُيشك 

ل من قبدل الدراوا يف  ن عرفًا أدبيًا ال بد من حضور  يف النص، لذا يشك  بالشكل الذا يكو 
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هذا القهم بام  تم باألُّر النفيس، كا وٍف أو وردد، او بام حيمدل بعددا نفهديًا، أو ان املكدان 

  يالحدظ يف يوصف نتيج  إحهاس معني أو موقف حمدد، يبدني  حالد  ودأُّ  وودأُّتر، وذلد

بعا النملوص التي يتناوهلا الراوا عن املكان، إذ يملف مكانًا حمددًا، كالبي  الذا كدان 

يقطنه لكن ه ال يوجأ إىل وصف إعتيادا أو ظاهرا لذل  البي  فيقدول: ))بيتندا الكداحن يف 

الملويخ فقد كان كوه ليل، حت  ظه وه مغط اة بالعتم ، يف بي  بني حجاروه رقوبد  دمدوع 

، وبام إن الشخملي  مروبط  إروباقا وُّيقا بدذل  (23)قرن وأبخرة قع  من أبداننا(( نملف

ل البيد  مشدتون  البي ، راح  جتم  كل األلدوان مدن أجدل استتضدار املفقدود. فيتشدك 

، (24)عاقفيا، لذا))يشتن البي  الذا ولدنا فيه بقيم احلوم التي وبق  بعدد زوال البيد ((

وهندا وتضدح املعانداة النفهدي   "كان كوه ليل "ذو أُّر نفيس  ذل  الوصف يوضح أنَّ املكان

جتا  البي ، أو ما يمكن أن يبعثه يف نف  الشخملي ، وهذا الوصف يعدد داخويدا إذ يعتمدد 

األُّر الذا ُيوق  بظالله عىل نفهي  الشخملي  الراوي  أو ونفوس الشخمليات التي وقطنه، 

ب  التي مدن شدأهنا أن وعدزز وود  النظدرة جتدا  ، لذا ُوهتخدم التعا"ظه وه مغط اة بالعتم "

هذا البي  ُّم يتعدى ذلد  أألُّدر إىل عدوامل الشخملديات فتملدبح مطبوعد  بتود  الطوابد  

بني حجاروه رقوب   "النفهي ، حت  يكون البي  قد احتوى أكثر من أُّر من اآلُّار البرشي  

م "دموع نملف مشداعر الشخملدي   وبذل  يت ضح إن وصف البي  كان داخويا نفهدي ا يعدو 

 جتاهه فوصف  بأوصاف نفهي .

كام يالحظ أُّدر املكدان نفهدي ا عدىل بعدا الشخملديات كدام هدو احلدال يف الدنص اال : 

))جتوب بغداد داحام إىل كل مكان عشنا فيه لكي حتتمل، لكي وبق  وال متوت، اذا كدان ُّمد  

كدان األوسد  الدذا ، ُوهدتعاد مديند  بغدداد بوصدفها امل(25)يشء  ع سهيو  فهو بغداد((

فتكدون مديند  بغدداد ذلد   "جتوب بغداد داحام إىل كل مكدان "يوقي بظالله عىل الشخملي  
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املكان الرحب موصوفًا بالشكل الذا يوقي أُّرًا نفهيًا معينًا عىل الشخمليات، وعىل الرصم 

ا لتكون  ا وصف  معنويَّ ا من نتوءات و ُّار، إال أهنَّ
كالملط عالمد  من عدم وصف بغداد بمشَّ

لألُّددر النفيسدد، كددام أن  حضددور هددذ  املديندد  يعدددت عددامال مهدداعدًا عددىل اسددتمرار بعددا 

لذا فإن وصف صورة وو  املدين  كان عبارة  "لكي وبق  وال متوت "الشخمليات يف احلياة

 عن وصف يعزز األُّر النفيس يف شخملي  الراوا وشخملياوه داخل العمل.

ى الشخملديات، ))بغدداد. ا  مدن وود  من جانب  خر ووصف بغداد عىل لهدان إحدد

املدين ... اجلندازات املتواليد  وأكاليدل الدورد والغدار... املديند  صارقد  بدالظالم واألندني... 

البهتات واألبوذي  العراقي  منبعث  من راديوهدات املقداهي وسديارات األجدرة. مدن اجلداحز 

يبدأ من جديدد. فداملوو   اهنم يهمعون وو  األصا  كالرووني اليومي حت  ينتهي الدفن أو

هندداك ال حيملددون... النهددوة يرودددين املالبدد  الهددوداء ال كطقدد  مددأمتي فقدد ، وإنددام ألن 

، لقدد أورد الدراوا لبغدداد أوصدافا (26)األسود كووٍن، صدا حزام األمان وقدوق النجداة((

ات اجلنداز"داخوي  هلا أُّر نفيس يمكن أن وتضح معامله من خالل ما يبني عدن وود  املديند  

إذ ووصف حال  من احلاالت التي وغرق فيها املدين  فتكون  "املتوالي  وأكاليل الورد والغار

وهدي حالد  وبدني البدؤس  "صارق  بالظالم واألنني"وو  الملورة كتعب  عن قبيع  املدين ، 

ن حياة املدين  وسكاهنا، فالملورة الوصفي  لوجنازات املتتالي  هدي صدورة نفهدي    الذا يوو 

المح وسامت داخوي  حلال املدين ، مدين  صارقد  يف الظدالم واألندني وهدذ  صدورة وملف م

كامو  جتهد حياة الشخمليات التي وهتوقنها، ُّم أن  ما يوجأ إليده الواصدف يف بيدان ذلد  

احلال يمكن أن خيوق مفارق  معكوس  إذ يتتول الغناء من إشباع حلاج  نفهي  إىل نوع مدن 

البهدتات واألبوذيد ... راديوهدات املقداهي "رسده الشخملديات الرووني واهلروب التي متا

وسيارات األجرة... يهمعون وو  األصا  كالرووني اليومي حت  ينتهي الدفن أو يبدأ من 
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 "ويهتعيد الواصف صدورة مفارقد  أيضدا وبدني ققهدا مأمتي دا بشدكل خمتودف متامدا  "جديد

وإنام ألن األسود كووٍن، صدا حدزام النهوة يرودين املالب  الهوداء ال كطق  مأمتي فق ، 

ل الوون األسود من لوٍن لوتزن واحلداد إىل لون يقي أهل  "األمان... واملفارق  يف أن يتتو 

 وو  املدين  بعا النوازل.

، وهو محدام مديند  "بغداد"ويف مفملل  خر من وو  األعامل ووصف أحد معامل مدين  

ول:  ))مح ام الهدوق مدثاًل الكداحن يف حدي  الهفين  حي  يوصف بشكٍل داخيل نفيس، إذ يق

ة نهوي   مويئ  بالبوبود   الهفين  يف منطق  األعظمي ... لي  حي زًا من األشبار احلامي ، إنه قار 

والالووقعات. فعرب املاء الهاخن ورصوة الملابون كان  األجهاد وتقد أمامي. فداجلمي  يف 

م يف األخد  مركدز معوومدات شدديد ذل  احلي ز، كن  يغرفن مدن أالعيدب اجلهدد... فداحل ام 

ا ملوصي  ، إنه أخطر مديري   لالستخبارات العام  لعموم ما يدور يف الشارع أو الهدجن، 

ند  لودتتكم  م كاند  ودتم  كتابد  وُّداحق صد  مدو  املهتشف  أو الفدراش الزوجدي، عدرب احلدام 

، (27)ب العدان ((بمملاحر الفتيات الووا  كن  عدىل وشد  البودوغ أو الودوا  يدرعبهن لقد

ل  "لوتامم"ُوهتخدم الملورة الوصفي   ز فيها عىل بعا التفاصديل التدي وشدكِّ داخوي ، ُيرك 

ة نهوي   مويئ  بالبوبو  والالووقعات"صورة احلامم بوصف   حي دزًا مدن األشدبار  "ولي  "قار 

ا ودرك والتي وتكون من جمموع  من العنا  العيني  التي ووضدح هيأوده وبنيتده لدذ "احلامي 

وه ذلد  احلدامم مدن خدالل وود   َم األُّدر النفيسد الدذا يشدكِّ ا، ليعدوِّ الراوا وصفها ظاهريَّ

العنا  التي كان  مركزا اساسيًَّا يف إنتداج هدذ  القطعد  الوصدفي ، فهدو مركدز معوومدات 

م مهداحل نفهدي   شديد ا ملوصي ، مت قد باألجهاد التي وضج بالشبق، وهذا الوصف يعو 

بوصفها مهدأل   "يرعبهن لقب العان  "هتترض من خالله مهأل  العنوس  سووكي ، كام وُ 

وتجدد مداولتها داخل وو  البقع  احلامي  باألجهاد املتقدة، الُتقط  وو  الملورة بكامدل 
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وفاصيوها من خالل املكان لبيان اآلُّار النفهي  عىل الشخملي ، كام أن  صوروه وظدل  كبقعد  

املكاني  املخيفد  ودارة أخدرى، ملدا متتوكده مدن إمكانيد  فدا كدل أليف  وارة، أو هو من البق  

 ا ملوصيات لتكون معون ، حي  يتم كتاب  واريخ وُّقاف  جمتم  بالكامل هناك.

اكتهب املكان خملاحمله بقدر اروباقه بالشخملي  وسووكياملا حي  يملدبح ضدبابيَّا ال 

كن أن يرى ذل  حني يوصف بقدر ما ووصف إنفعاالت الشخملي  وحاالملا جتاهه كام يم

 حدويل، مدن املوجدودات مجيد  يف سهيو  مالقاة جتنب أحاول كن ))يملف الراوا بيتهم، 

 عدىل والثالجد  الملدغ  املطدبخ إىل ألتفد  مل. ووجهد  حيدثام وتبعني كان  التفاصيل لكن

الشديد. مل امد رأيس إىل الغرف  الثانيد ، صرفتدي التدي حولتهدا سدهيو  إىل  عطيش من الرصم

، يهتخدم الراوا عندا  معيند  يف عمويد  الوصدف وبدني (28)  استقبالٍ  لألصدقاء((صرف

انفعاله جتا  ذل  املكان الذا يمكن أن يتتد  عنه فهو يملدف متجداهال وود  النتدوءات 

، مركدزا عدىل "والثالجد  الملدغ  املطدبخ إىل ألتف  مل "التي وشكل صورة املكان ا ارجي

 "املوجدودات مجيد  يف سدهيو  مالقاة جتنب أحاول "األجزاء األُّر النفيس الذا وبعثه وو 

ر  بدد  "سدهيوه"فأصبح املكدان بالنهدب  لودراوا باعثدا ملجموعد  مدن اآلُّدار النفهدي  إذ يدذك 

فيتتول املكان من جمرد بي  لوهكن واإليواء إىل بقع  من الدذكريات التدي ُوثدار يف الدنف  

ل داخل البي  كان  وتبعه مدلو  عىل إنده بمجرد الدخول أو التجول داخوه، وو  التفاصي

ال يمكنه ا الص والفكاك من حزم  الذكريات وو  التي جيب عويه أن ال ينفملدل عنهدا، 

فالبي  وكل حمتوياوه كان  جتر  إىل سهيو ، لذا فقدد بدرز وصدف املكدان، وصدفا نفهديا ملدا 

 يث   عند استتضار .

نف  عىل الكث  من التغ ات واملؤُّرات ُيمكن لومكان العام بكل وفاصيوه أن حيمل ال

ل صوروه لدى الواصف، ))فهذ  املدين  وملاحل  م  شهواو  ومتع  ولذاحذك  التي وشك 
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وملي ئ ل  أفضل الهبل لتدريب يدك عىل رياض  دف  الفووس. فكل يشء ينتج ويهتخدم 

له اهلواء، عوي  بدف  أجور ... الباصات والقطدارات األرضدي .. . بداري  ويهتهو  وأو 

د  شدديدة الرقد  والنعومد   ة حيوي  ليه  مدين  صالي  كام وعودم جيددًا، هدي فقد  مديند  حدر 

، ُيهتخدم وصفا خمتوفا ملدين  باري  وهو عبارة عن وصف نفيس، (29)والرأف  باملغرمني((

ل بتهب ما وعكه وو  املدين  من أُّر معني عىل نفهيَّ  الواصف، فجاء عبارة عدن  قد وشك 

وملاحل  م  شهواو ...وملي ئ "من االنطباعات واملواقف الشخملي  جتا  املدين   جمموع  

فدام اسدتخدم الواصدف مدن  "ل  أفضل الهبل لتددريب يددك عدىل رياضد  دفد  الفودوس 

ن  بتهب ما أُّاروه وو  املدين  يف نفهه، حت  جداءت انفعاالوده ووملدوراوه  أوصاف وكوَّ

ن وو  الملورة عنها، لذا وصف  وصفا فكدل  "داخويا نفهيا  تم بالهووك واملامرس  لتكو 

له اهلواء، عوي  بدف  أجور  كام إهندا وتضدح يف نظدر   "يشء ينتج ويهتخدم ويهتهو  وأو 

ا،  ة حيوي   شديدة الرق  والنعوم  والرأف  باملغرمني "عىل أهن  و  "مدين  حر  ، أا أن  مدا ُشدك 

يل مواقدف معيند  به هذ  املدين  يعدت صورة نفهي   كوهنا حتاكي ن فهي  الشخمليات أو وهج 

 منها.

 وصف املكان املختلق:

لقد َبَرَز يف بعا النملوص لعالي  ممدوح وصف لومكان يف أكثر مدن مفملدل، ووندوع 

ذكر الوصف وقبيعته، ُّم إن لومكان خملاحص ختتوف من وصف آلخر فأحيانا ما كاند  

يع  التعامل معده كدي يظهدر بالتدايل قبيع  املوضوع أو إنفعال الراوا جتا  املكان يعك  قب

عدىل نمد  معدني ويمتود  خملدداحص حمدددة ختتودف مدن مكدان آلخددر، وقدد بدرز ندوع مددن 

دا أن يكدون املكدان صد  موجدود أو إن الوصدف  الوصف لومكان يعد وصفا خمتوقدا، أا إم 

يكون ص  واقعي، أو ص  متتقق يف الواقد  ا دارجي أو واقد  الروايد ، حيد  يعددت ذلد  
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ختييويا خمتوق ملا يمتوكده مدن مهداح  صد  معقولد  يف رسدم شدكل صدورة املكدان، إذ  وصفا

ددًا. وينبدد  ذلدد   ُوطوددق أحيانددا صددفات خمتوقدد  عددىل املكددان خترجدده مددن كوندده مكانددًا اعتياديَّ

اإلختالق نتيج  شعور معني  يمر به الروا إذ ال يهتطي  أن حيرص انفعاالوه، وبالتايل ووقي 

ا من أمكن ، فيتاول رسمها ووووينها بوون ختييل حما ال يمكن وقبوده بظالهلا عىل ما حوهل

إال كونه خمتوقا، وقد برزت عدة نملوص متتاز مذا الشكل من الوصف ومنها النص اال : 

ت سامء بغداد، اسودت، ازرق   وودل  الغيوم واألضواء حت   مل  ))منذ وو  األيام اصفر 

ول الراوا أن يبتكر قريقد  وصدف خمتوفد  متامدا يف ، حيا(30)نعد نهم  أصوات األقيار((

ظل ما هو قبيعي لبغداد، استعمل الراوا عدة صفات من أجل أن يبدني  وجده خمتودق صد  

دت"واقعي،  ت سامء بغداد، اسو  إذ إن وغ   شكل الهامء مندذ وود  األيدام،  وهدذا  "اصفر 

يده ندوع مدن التخييدل ألن  ووصيف حياول الراوا أن يهبغه عىل فضاء وو  املديند ، لكدن ف

ذل  ال يتم إال من خالل باب املجاز، ُّم يعمد الراوا إىل إختيار وصف خمتوق  خر حلدال 

 "ازرق   وودل  الغيوم واألضواء حت   مل نعد نهم  أصدوات األقيدار "سامء وو  املدين  

ديل الغيوم فوصف مدين  يف حال  معين  ال يتم بالنهب  لوراوا إال من خالل موقفه منها، فت

واألضواء وانقطاع أصوات األقيار أدخل املدين  مرحو  املوت والعدميد ، وكدل ذلد  ودم  

بطريق  ختييو  حمض  أو بشكل خمتوق ص  واقعي، كام هو وصف يمتو  مهت  نفهي   نابعد  

 من وأُّر الراوا بوض  املدين  يف وو  الوتظ . 

))ومديند  كداردف الربيطانيد   ويمكن أن والحظ صورة وصفي  أخرى ملدين  كاردف،

كان  وقط   شعرها أمامنا، خملو  وراء خملو  حت   بدت صوعاء. أمطدار بددت مدن بعيدد 

رقطدداء كجوددد الفهددد، حتدد   حاالملددا املتعددددة يف العنفددوان واهلدددوء أكثددر مددن شمهددنا 

دزًا عدىل عددة (31)العراقي  (( ، حياول الراوا أن يرسدم صدورة وصدفي  ملديند  كداردف، مرك 
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ا  كان  وقط د  شدعرها أمامندا، خملدو   "أشياء لتشكيوها عىل وو  احلال  ووملويرها عىل أهن 

إذ ُيهتعار هلذ  املدين  خملداًل مدن الشدعر ُّدم إهندا أخدذت  "وراء خملو  حت   بدت صوعاء

وقط عها حت  بدت صوعاء)أا ُيضف  عىل املكان خملاحص إنهاني (، ُّم يتضدح اإلخدتالق 

رة الملف  الغريب  لومدين  من قبدل الدراوا، فبددل أن ووصدف يف الوصف من خالل إستعا

صورة املدين  بشكوها، ببناحها، سامملا التي متيزها، إخدذ الدراوا يهدتع  أوصدافا خمتوقد  ال 

وجود هلا، وال يمكن حتققها واقعيًا لعدم مطابقتها الواق ، ُّم يهدتع  صدف  أخدرى خمتوقد  

وهكذا يتضدح بدان ذلد  الوصدف خمتودق  "الفهد رقطاء كجود"ألمطار وو  املدين   أيضا 

أيضا، كام يالحظ إن أُّر املدين  يف الراوا نفهيا جعوه يوجأ إىل وو  األوصداف إذ وصدفها 

وح وه وو  هي التي وبني  موقفد  الدذا  "حت   حاالملا املتعددة... "بتهب موقفه منها 

 او ضح عنها.

التدي حيداول الدراوا اسدتعادملا  يمكن أن ُيالحدظ وصدف خمتودق  خدر الحدد األمكند 

وصفيا، ))مل ورق يل صرفت ... مضيئ ، شاسدع ، مهدواة ونظيفد . لكدن مدا شديئًا مدا، شديئًا 

قارحا، مؤقتًا... زاحف  كوام اقعب  منها، كأهنا صرف  مقملوص  من جمو  أجنبيد  ذات حداُّد  

صدف الدراوا ، يو  (32)شديدة وخميط  بخيوط نازلد  عدىل مؤسهد  إعالميد  ناهضد  لوتدو((

صرف  ذل  الرجدل الدذا يوتقيده، عدىل إهندا صرفد  مضديئ ، مهدواة، وهدي أوصداف ظاهريد  

اعتيادي  يمكن أن متتاز مدا كثد  مدن الغدرف، إال أهندا مل ودرق لده عدىل الدرصم مدن حدداُّتها 

صرف  مقملوص  "وأناقتها، ُّم أن عدم قناعته بتو  الغرف  يدفعه إىل إختيار وصف حمدد هلا 

إنَّ هذا الوصف الدذا ُيبتكدر لتود  الغرفد ، أوال هدو  "أجنبي  ذات حداُّ  شديدةمن جمو  

ناب  من موقف شخيص جتا  ذل  املكان، ُّانيدا إن ده وصدف خمتودق وختيدييل حمدا، إذ يدرى 

الراوا إن وو  الغرف  مقملوص  من جمو  أجنبي  ذات حداُّ  شديدة وخميط  بخيوط نازلد  
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ا نوع مدن االخدتالق يف التمثيدل الوصدفي صد  املتتقدق عىل وو  املؤسه  اإلعالمي ، وهذ

واقعيا، فهي مكان إعتيادا كان يمكن أن يتم ووصيفه بام حيوا عىل أساس شكوه ومظهر  

 العام، أا إن  موقف الراوا من ذل  املكان هو الذا جعوه خيتوق له هذ  األوصاف.

لنفيسد الدذا يتشدكل يالحظ إن الراوا ومن خالل الوصف يركز عىل مهأل  التأُّ  ا

جتا  املكان، سواء أكان الوصف ظاهريا أم داخويا، ومن خالل ذل  يددخل إىل اإلخدتالق  

ل قدرا أكرب من احلري  يف التخي ل، وذلد  يمكدن أن  ملامرس  لعب  ال.دي  وو ، والتي وشكِّ

ُيرى من خالل وصف الراوا الحد البيوت: ))بيد  فيده نقداط ضدعف كثد ة، لكنده صد  

... بطابقني أو أكثر. كامد الوون، لكنده عريدق، قدديم، كأنده متدوار  مدن سدالالت مزيف

عدة... يقف عىل سياجه العايل  من ا ارج ن. عىل وش  الط ان. وجهده وككدل، أسدنانه 

وأصباصه وهاقط ، جناحا  عىل وش  الطد ان بعدد قويدل. كدان يقدال ان هدذا الن.د هدو 

اجلنرال املتقاعد والعهكرا... راحت  بخدور قويد  واحد، واحد فق  من منتووات الهيد 

جدًا قالع ، متناُّرة وموزعد  مدن حودق وجنداحي الن.د ذاك. هكدذا ودراءى يل ذلد  عدىل 

، يملف الدراوا ذلد  البيد  وصدفًا خارجيدًا مركدزًا عدىل مظهدر ، وشدكوه، (33)الدوام((

ت عددة، شدكوه واصفا إيا  بان ه بي  ص  مزيف كامد الودون، عريدق، متدوار  مدن سدالال

يوح  بأنه جيم  أكثر من زمن، إىل هذا املفملل يظلت الوصف إعتياديًا خارجيًا، ُّم يقدعب 

الراوا من الوصول إىل حلظ  االختالق حني يملف ذل  الن.د الدذا يقدف عدىل سدياجه 

فوصف ذل  الن. باحلال الذا يبدو عويده كدان وصدفا  "ن. عىل وش  الط ان"العايل، 

ر فيها خارجيا أيضا و من خالل ذل  يدخل الراوا مرحو  االختالق من النقط  التي يملو 

 "راحتد  بخدور قويد  جددًا قالعد ، متنداُّرة وموزعد  مدن حودق وجنداحي الن.د ذاك "بأن 

فالراوا  يف هذا اجلزء من النص جيعل الوصف، ص  متتقق، واقعيا أو رواحيدا مدن خدالل 
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وبخور يف وود  الوتظد  وال وجدود لوددخان فهدو عدم مطابق  الواق  الفعيل. إذ ال راحت  ل

 وصف قد ختمر يف خمي و  الراوا يف وو  الوَّتظ  وحهب.

ويمكن أن يظهر الوصف املختوق لومكان بتهب ما يشكوه من أُّر نفيس كدذل  كدام 

يف املقتددب  اال : ))مل ألتفدد  إىل أا جهدد  مددن ذلدد  الددرواق الطويددل الددوخم املظوددم. 

، وصف الدراوا  (34)حليطان، وألون اجلدران شوش  برصا...((األصوات مبعثرة عىل ا

ل األمر يبدو قبيعيا ص  منفو  عن األعراف التدي وشدكوه ُّدم مدا يوبد  أن  لومكان، يف أو 

يدخل الراوا مرحو  االختالق لتكوين صدورة حمدددة عدن ذلد  املكدان بشدكل نداب  مدن 

وه مدذا الشدكل فتبعثدر  "مبعثدرة عدىل احليطدان، األصدوات  "التأُّ ات النفهي ، حت  يشك 

نوع من اإلختالق إذ ال يمكن ملا هو ص  حمهوس وموموس أن  "احليطان"األصوات عىل 

يوصف عىل أن ه حمهوس مذا الشكل، فهذا إختالق وختي ل حما هلدذ  الملدف  التدي وطودق 

 عىل وو  اجلدران، التي ُألبه  ُّوبا من األمل واالسد  بتبعثدر أصدوات وود  الشخملديات

ها هذا املكان القاوم والذا أقبق عىل نفوسهم.  التي يوف 

 اخلامتة:
لقد وبني  أن الراوا يملف بعا األمكن  وصدفا خارجيدا، أا ظداهر املكدان ووشدكيل 

هيأوه وصدوروه بشدكل خدارجي عدىل الدرصم مدن وفداوت األوصداف ووندوع مهدتوياملا يف 

ا حتوا أُّدارا برشدي  مدلود  عدىل  حيداة جمتمد  أحياندا، فوكدل مكدان املالمح ا ارجي  إىل إهن 

خملاحمله وأُّار  العيند  التدي دعد  الدروا إىل استتضدار  خارجيدا، كدالتعب  عدن ُّقافد  

خاص  بالعامرة أو العكيز عىل نم  البناء، كدذا إن الوصدف حيرضد أحياندا بتهدب موقدف 

لدذا يبدني الشخملي  الراوي  جتا  املكان. كام ووتق  اوصافا معين  ألماكن حمددة  بالشدكل ا

اُّر املكان عىل نفهي  الراوا او بعا الشخمليات املتترك  من خالل املشهد، وما يمكدن 
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أن يثدد   وصددف ذلدد  املكددان يف الددنف  فيددتم الوصددف بتهددب وملددور الددراوا، أا أن 

الوصف جاء  لتهجل موقف حمدد جتا  املكان ويكون مطبوعا بطاب  نفيس ص  مظهرا أو 

كل خمتودق أيضدا ال وجدود وال حتقدق لده اذ يودتق  الدراوا خارجي،  كام وصف املكان بشد

مكانا يملفه وصفا اعتياديا ومن خالل ذل  الوصف االعتيادا يربز جزءا من النص عدىل 

انه وصف خمتوق وذل   لدواع معين  يركن اليها الواصف لتتقيق صاي  نفهي  ما، ومما هدو 

لوجددوء إىل ذلدد  النددوع مددن واضددح إن الطدداب  النفيسدد كددان عددامال مهدداعدا لوددراوا يف ا

 الوصف.
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