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 زيد الشهيدالرواية و

 

-1 - 

العراقيععة الصععراعات السياسععية وحتوالتهععا يف    تناولععت الروايععات  

كل مرحلة من مراحل تطورها؛ ملا هلا من رؤية وقعدرة يف النفعاذ إىل   

الواقعع ، فلطاملععا كععان هععدف الروايععة ))تقععديم متسعع  الءاويععة؛ ألن       

، ومتثَّلعت يف الروايعة ِّلايعات هعاه     (1)الوعي اليومي ضعيقق وحمعدود((  

ليت تواجهعه انطالقعًا معن كونهعا     الصراعات يف اجملتم ، واألزمات ا

هاه األزمات اليت تواجه اإلنسان من غموض يعرتي )تعبريًا فنيًا عن )

 .(2)حركة الواق ، وتهديد للاات اإلنسانية((

ويف املواجهعععة األوىل للروايعععة العراقيعععة مععع  احلعععرب عمعععدت إىل      

ِّسععيدها وتصععويرها، وان جععا  ذلععك بتوجيععه مععن السععلطات الععيت       

فرضععت علععى الكتَّععاب تصععوير احلععرب وتعبئععة اجلمععاهري لتأييععدها      

ومسعععاندتها، فكانعععت تقعععيم املسعععابقات والنعععدوات، ومتعععنح جعععوائء  

لنظعر ععن قيمتعه الفنيعة     جمءية هلكاا نوع من النتاج األدبي، بغض ا

واملوضععوعية، ووسععو شععروا الكتابععة هععاه سععكت الكععثري مععن       

يعلنعععون  السعععكوتاملبعععدعني، فلعععم يكتبعععوا حرفعععًا وكعععأنهم بهعععاا  

احتجاجععًا صععارخًا ضععد احلععرب أو التعبئععة هلععا، بينمععا جهععد بعععض        

الكتَّععاب ومبخععاطرة كععبرية يف حينهععا إىل تنععاول احلععرب بشععكل       
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ليت بدت آنااك منشغلة بالركام اهلائل من مغاير ملا أرادته السلطة ا

 النتاج التعبوي، فجا ت نتاجاتهم جمسدة ملعاناة احلرب وويالتها.

ومعع  إطاللععة العقععد التسعععيين ومععا رافقععه مععن أحععدا  مصععريية،    

أهملت السلطة الثقافة؛ اال انها باات الوقت زادت من شدة مراقبتها 

 نني:للنتاج اإلبداعي ليعش الكاتب العراقي حرما

 حرمان حرية الكتابة اليت ظلَّ يفتقدها.-

حرمعععان الطبععع  والنشعععر وصععععوبتهما؛ بسعععبب احلصعععار العععاي  -

 حرمه حتى من العدة الكتابية البسيطة.

ويبءغ فجر احلرية واالنفتاح لينتشي الكاتب العراقي بععد الععام   

وعلى الرغم معن العدمار والعويالت العيت      ،بانهيار سلطة البعث 2003

 واليت جعلت الكاتب يرتد اىل نفسه احيانًا ،السقوا صاحبت هاا

ن  انكسععار التععابو الععاي كععان    أاال  ،حسععاباته الكتابيععة  مراجعععًا

مععًا علععى الكاتععب العراقععي جعلععه يطععرق كععل املوضععوعات بععال    حرَُّم

خوف، فضاًل عن أن ظعروف املرحلعة اجلديعدة مبعا فيهعا معن فوضعى        

هجعري، طرحعت مظانععًا   سياسعية، وانفعالت أمعين وقتعل علعى اهلويعة وت      

جديدة تبنتها الروايعة العراقيعة بالتمثيعل والتصعوير. ولكعن للمتتبع        

للنتععععاج السععععردي العراقععععي ان يالحععععت انقسععععام الروايععععات يف تتبعععع    

موضععوعاتها اىل نععوعني بععارزين: االول يعنععى بععالوقوف عنععد املرحلععة      

ه وما يعاني ،واماطة اللثام عن كل مالبساتها ومتناقضاتها ،الراهنة

معا  أ .االنسان العراقي من ازمة مصريية تهدد حياتعه ووطنيتعه وهويتعه   

النوع الثعاني فقعد اخعا علعى عاتقعه فضعح  ارسعات النظعام السعابق          

ضد الفرد العراقي، والكشف عن كل صور التعايب والقتعل العيت   
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    .مارسها النظام ضده

ويتبادر سؤال يف ذهن قارئ نتاج زيد الشعهيد الروائعي، وهعو أيعن     

يقف نتاج هاا الكاتعب معن نتاجعات هعاه املرحلعة؟، واملعلعوم أن أول       

يف الععام   (سعبت يعا ثالثعا    )رواية صدرت لءيد الشعهيد كانعت روايعة    

و)فراسعععخ لتهعععات  (، ثعععم توالعععت رواياتعععه )أفعععراس األععععوام(3)2006

علعى هعاه الروايعات يعدرك أن      . واملطَّلع  (4)(تنتظر( و)تراجيعديا مدينعة  

التععاريخ يكععاد يكععون مسععة عامععة ِّمعع  بينهععا، األمععر الععاي يضعععنا  

مبواجهععة سععؤال آخععر، وهععو هععل يتجاهععل زيععد الشععهيد هععاه املرحلععة    

العصيبة من عمر الععراق، ليكتعب ععن حعواد  أصعبحت يف رفعوف       

التاريخ؟  ويدرك املطل  علعى نتعاج زيعد الشعهيد  ان الكاتعب   يععن       

يخ لااته، إمنا هعو يوظفعه ليكعون ))فرصعة لالمسعاك بعالواق        بالتار

املظلععم املريععر، وتشععريه افقيععًا وعموديععًا، برانيععًا وجوانيععًا، وجعلععه     

يقععف أمععام املععرآة بتععؤدة كععبرية يفععتح عينيععه علععى املخععازي واملقععابح      

، فتضي  الروايعات ععس سعردها التعارلي الصعراعات      (5)املتكررة((

كومعععات املتعاقبعععة علعععى الععععراق ))صعععورة   السياسعععية، وانهيعععار احل 

... كعل معن   .ورجعال   دولعة   .. لكعل زمعان   .املليك الشاب وقبلهالءعيم، 

يأتي يرف  لوا  الثورة، ويرسم الغد الوردي، ثم بعد وقت يبدأ طريق 

، فكأن  الكاتعب يهعدف    (6)((الدم واالنتقام، ويصبح حجَّاج عصره

ظععاهرة تكععررت عععس  مععن خععالل مشععروعه الروائععي  اىل التأسععيس ل  

التعععاريخ العراقعععي احلعععديث، وهعععي فشعععل احلكومعععات املتعاقبعععة يف   

 استيعاب شعوبها، ومن ثم انهيارها لسبب وأخر.

جععا ت روايعععات زيععد الشعععهيد حممَّلععة بعععدالالت ثقافيععة وسياسعععية     
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وتارلية، فضال عن كشفها للتحوالت الكعس  العيت متثَّلعت ببنيعة     

األيععديولوجيات الععيت مورسععت   ورصععد ألهععم   –السععماوي  –اجملتمعع  

آنااك، فتتناص الروايعات مع  التعاريخ العراقعي احلعديث واملعاصعر،       

وكأنها دعوة للقارئ بضرورة الربو بعني زمعين املاضعي واحلاضعر،     

فاستحضععار املاضععي ال يعععين متلصععًا، أو هروبععًا مععن واقعع  املرحلععة        

يععععين فسعععح ))الطريعععق للحاضعععر ليعععدخل إىل     احلاضعععر، بقعععدر معععا 

 .(7)((املاضي

تراجيعععديا )ومكملتهعععا تارليعععا  (أفعععراس األععععوام)ُتقعععدقم روايعععة 

هبععوا )) ،قعرائن ععدة تثبعت تناصعها مع  واقع  املرحلعة العراهن         (مدينعة 

.. دخلعوا األحعءاب   .للدخول يف مفاصل السلطة حفاظعًا علعى هيمنعتهم   

، ومنععه (8)((وصعععدوا إىل جملععس النععواب اعتمععادًا علععى انتمععائهم هلععا   

لعععور بفخعععاي احلءبيعععة، والشععععارات ترتفععع  كعععل      أيضعععا ))الواقععع  

، وقععد يتكععرر املشععهد يف روايععة أخععر  ))سياسععيون جلسععوا   (9)((يععوم

..   يعدركوا مسعؤولية انيطعت    .على مقاععد النيابيعة فنسعوا مهعامهم    

بهععم وواجبععات حععتَّم عليها)كععاا(  أداؤهععا لصععن  صععورة بانوراميععة        

نظم، والتععاليل جععرا  حقععب مععن التجهيععل املعع   جملتمعع  عععاش اجلهععل... 

اجلرلعة يف معدينتنا لكعن حعدوثها يف     )، ومنعه أيضعا )  (10)املسمج((

.. قتععل علععى اخععتالف يف الععرأي، وتنععاقض يف    .أي وقععت وأي مكععان 

. يشعر القعارئ أن الكاتعب يتحعد  ععن واقع  معا       (11)((األيدويولوجيا

فممارسات السياسيون اجلدد، وانتشار اجلرلعة يف   2003بعد العام

وزمان، والواق  امللغوم بالشععارات احلءبيعة، كعل هعاا     كل مكان 

 يقود إىل الربو ذهنيًا بني الواق  السياسي يف املاضي واحلاضر.
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وقد يتماثل املاضي مع  الواقع  لدرجعة املطابقعة، كمعا جعا  علعى        

سعلطات قمعيععة  )بقولعه: )  (تراجيعد يعا مدينععة  )لسعان السعارد يف روايععة   

وتلبَّست لبوسعات متنوععة، كعان    توارثت الدها  واملكر والضغينة، 

فيهععا القععادة الطغععاة املهيمنععون، آهلععة وخلفععا  وسععالطني:  اجالفععًا،       

، (12)((.. هوة كبرية وواسعة تفصلهم والناس.قساة، دمويني، أنانيني

ووفقععععا للسععععياق النصقععععي الروائععععي، فععععأن أحععععدا  الععععن  املقتععععبس  

الءمن ليس .. يف زمن غابر، لكن قرا اته تشري إىل أن هاا .ِّري))

 ،، فكععععأن معععا جعععا  يف العععن  هعععو ا صعععلة   (13)((مقصعععودًا لااتعععه 

والنظععرة اإلمجاليععة النهائيععة للتععاريخ العراقععي الععاي ابتلععي بسععلطات     

 سياسية قمعية على طول مسريته التارلية.

فالتماهي م  التاريخ، وصهر أحداثه يف سرد روائعي متخيعل مثَّعل    

احلاضععر املعععاش وتنععويره،  عنععد زيععد الشععهيد طريقععة جديععدة  لقععرا ة

 فوظفه يف ابداع روائي جديد من غري ان يق  حتت هيمنة نءعته.

إن اعتماد احلد  التارلي مرجعًا للسرد الروائي دف  بالكاتب 

إىل البحععث عععن البدايععة األوىل لعالقععة الشعععب بالسععلطة، وحتديععدًا     

املثقععف بالسععلطة، وهععو  ععث مضععين مشععفوع بالتيععه وسععو القمعع ،   

تبداد العععاي متارسعععه السعععلطة ضعععد هعععاه الشخصعععية، فيبعععدأ  واالسععع

املضعععمون الروائعععي لروايعععات زيعععد الشعععهيد معععن االحعععتالل العثمعععاني    

فععامللكي فععاجلمهوري، وصععواًل إىل سععلطة البعععث، ومتععر شخصععية    

املثقعععف خعععالل هعععاه املراحعععل التارليعععة بظعععروف قاسعععية تعععؤدي إىل   

فهععي تسعععى إىل تعثرهععا، والسععلطة هععي مععن يقععف ورا  هععاا التعث ععر،  

طمععس هععاه الشخصععية وتغييععب مالحمهععا. وذاك بسععبب خوفهععا مععن     
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 املثقف الداعي عادة اىل التجديد والتغيري.

أخا املثقف يف خمتلف روايات زيد الشعهيد صعورة واحعدة، وهعي     

ال يرضععععى بكععععل مععععا يععععد  لععععه  )صععععورة املثقععععف الناقععععد الععععاي )

ر على مواجهة السعلطة  ، إلَّا أنه يف الوقت ذاته غري قاد(14)وجملتمعه((

أو التصععدي هلععا، فععع))يوسف   جيععاهر  شعععارًا ويطععرح رأيععًا يسععتفء   

... .، إمنععا ))كععان (16)، ))كمععا أنععه   يكععن شععيوعيًا((  (15)((اآلخععر

، وقععد شععهد لععه (17)((مثقفععًا قععرأ الكععثري وتنقَّععل بععني  اليععك املعرفععة

رؤاه سععيكون باحثععا يمععل بعضععا مععن  )أسععتاذه علععي الععوردي  بأنععه ) 

، ويتأثر )يوسعف( بأوضعاع بلعده، فيخعرج يف تظعاهرة      (18)((وحتليالته

عفوية من السينما ليجوبوا شعوارع السعماوة، احتجاجعًا علعى أوضعاع      

البلععد وعلععى الععرغم مععن أنععه ُزجَّ يف السععجن، وتلقَّععى التعععايب، إلَّععا أن  

ذلععك اليعععين علععى أنععه كععان مثقفععًا مناضععاًل، بقععدر كونععه مثقفععا         

  ذلك فإن السلطة كانت ختشاه، وتعده تهديدًا هلا، لعاا  ناقدًا، وم

.. فكععرًا .فكععرًا هععدَّامًا)مععن جديععد  جععة محلععه ) (ُيحععبس )يوسععف

(. وتعععتم (لُيععععدم كقاتعععل)(، ثعععم ُيعععتَّهم ترلعععة قتعععل أبيعععه )(شعععيوعيًا

تصععفيته، ولكععن لععيس تصععفية جسععدية، بععل تصععفية ملصععدر قوتععه       

 بشوارع مدينته بال هد . بوصفه مثقفا، وهو العقل لُيرتك هائمًا

ظلَّععت شخصععية )يوسععف( علععى أهميتهععا يف الروايععة شععاحبة؛ ألن      

الكاتب   لنحها فرصة لتكشف ععن أفكارهعا وأحالمهعا، إلَّعا     

يف معععرات حمععععدودة حعععني كععععان )يوسعععف( يتحععععدَّ  مععع  صععععديقته     

املسيحية، فكان حديث الشخصيات األخر  عنه أكثر من حديثه 

ه الشخصعية معؤثرة يف القعارئ، إلَّعا بقعدر      عن نفسه، لاا   تأت هعا 
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 تعاطفه معها إزا  ما انتهت إليه.

متجاوزة  زمانها وبيئتها، يف دعواها  ()بنت املؤمن وتسز شخصية

 ،سععلطة اجملتمعع   :لتحريععر املععرأة، لععتكن  بععالك مبواجهععة سععلطتني  

أنعععا معععن يكسعععر قمقعععم جهلكعععم    )وسعععلطة احلكومعععة، فتقعععول: ) 

رب عتمعة ترمعون أبنعا كم وبنعاتكم     وختلفكم، أنعا معن سيضعي  د   

سعععي حثيععث لتنععوير  )يف ) (، وتسععتمر )بنععت املععؤمن (19)((يف متاهتهععا

شععععرية تقععععارب نصععععف اجملتمعععع ، صععععفحات مواجهععععات مسععععتمرة   

 .(20)((وتظاهرات تواجه بالعصى والركل والشتائم

( فكعععرًا (أفعععراس األععععوام)حتمعععل شخصعععية املثقعععف يف روايعععة ) 

أن)جعفععر( ال يععؤمن بهععاا التغععيري اال مبقععدار تعلععق    تغععيريًا، واملسععألة  

األمععر بععه، فهععو ينتقععد قضععية الشععيعة والسععنة، لكععن لععيس بوصععفها   

سياسية فرضتها احلكومة العثمانية، إمنا ألن هعاه القضعية ِّعلعه    

يسم  أن عليًا تعءوج بنعت   )يعجء للتقدم إىل خطبة الفتاة اليت أحبها )

، (ردد )لععوال علععي هللععك عمععرأبععي بكععر، ويقععرأ أن عمععر كععثريًا مععا 

، ويسعععى )جعفععر( إىل تغععيري هندامععه    (21)((فمععن أيععن تولععد األحقععاد   

العربعي، واسعتبدله بعالقمي  والبنطلعون، وعلعى العرغم معن أن ذلععك        

كان مثار سخرية أهل املدينة، إلَّا أنه   يأبه هلم، وبهاا تتكشَّف 

 )ساسعون(  فهو ال أصدقا  لعه معن أهعل مدينتعه اال     (استعالئية )جعفر

املسعععيحي العععاي جعععا  مععع  قعععوات  (، ثعععم يلتقعععي بعععع)الياس(22)اليهعععودي

االحتالل االنكليءي، علمًا أن األحدا  الروائية   ُتظهر لع)جعفر( 

أي موقعععف معععن هعععاا االحعععتالل، و  يعععتج للقعععارئ موقعععف )جعفعععر(  

املنتمععي ملدينتععه اال بعععد ان اعلنععت السععلطات منعع  الشعععائر احلسععينية  
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اهعل مدينتعه يف عاشعورا ، فيتصعد  )جعفعر( مع  بععض         اليت يقيمها

  تبعدو   .الرجال العشائر هلكاا قرار، فيحبس ويتوعدوه باإلععدام 

مقنععععه يف العععنَّ  الروائعععي، فهعععو يف كعععثري معععن   (شخصعععية )جعفعععر

األحيان يتحد  بلسان مؤلف الرواية، ويمل رؤاه، لعاا   تتناسعب   

إننعا  )لغته مع  املكعان والءمعان اللعاين نشعأ فيهمعا، ومعن ذلعك معثال)         

ديععن واحععد فرَّقتععه اآلرا  اجلاهلععة فرمععت اسععقاطاتها الظالميععة علععى   

 .(23)األجيال((

يف الروايعععة شخصعععًا مثقفعععًا ناقمعععًا علعععى     ويعععسز )وارد السعععلمان( 

السلطة؛ بسبب اخلراب املستشري يف  بلده ))ال أر  يف األفق ما ينم 

، ويبدو )وارد( مشغواًل بالفكر الشعيوعي معن   (24)((عن ِّاوز األزمة

غري إعالن االنتما  إليه، وكان هعاا كافيعًا لتعتم تصعفيته علعى يعد       

 جمهول بعد انتقاله اىل بغداد.

ععععن (خصععية املثقععف يف روايعععة )فراسععخ آلهععات تنتظععر     تبحععث ش 

عبععدالرمحن( )احلريععة املفقععودة يف الععوطن، فععع)مبدر( معع  أصععدقائه   

يشععكلون حلقععة ثقافيععة يف مععدينتهم، وينشععرون قصععائدًا   (و)كمععال

تعبقعععر ععععن همعععوم وطعععنهم، لعععالك ختشعععاهم السعععلطة وتعمعععل علعععى      

املبعععدعون  معععراقبتهم ))طريعععق األدب والفعععن ملغعععم باملخعععاطر... يبعععدأ  

، وعنعععدما (25)باالعتعععداد والءهعععو وينتهعععي بلكعععبح واالمعععن املقمعععوع((

ُتضععيقق السععلطات مععن خناقهععا علععيهم يغععادر )عبععدالرمحن( إىل دولععة    

أوربية هروبًا من بطش السلطة، ويتَّجه )مبدر( اىل ليبيا بينمعا يبقعى   

 )كمال( يف مدينته   يغادرها.

فكعععري للمثقعععف  تكشعععف الروايعععة ععععن التكعععوين النفسعععي وال  
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العراقي، فُتظهر عجءه يف مواجهه السلطة والتصدي هلا وإن استمر 

األبععواب مغلقععة، )بنقععدها، فععيعلن )مبععدر( يأسععه يف الععتخل  منهععا )  

 (، إلَّععا أن )عبععد الععرمحن (26)يقععف عنععدها املنتفعععون مععن انسععحاقنا((  

. (27)((ال يقضععي علععى الظععا  إال مععن هععو ظععا  )يرفعع  أمامععه شعععار )

انظر إىل عبد العرمحن وأتأسعى.     ))مبدر( ملوقف صديقه )ويعجب 

... كيععف ارتضععى سععلخ  ،يكععن كمععا أراه اآلن، عرفتععه قويععًا صععلباً  

أفكععاره، وكيععف تععاجر باملبععادئ معع  مععن كععان ينظععر هلععم أعععدا        

 .(28)((مسيالينيوا

فتض  الرواية القارئ أمام موقفني للمثقف العراقي خلفتهما تلك 

 املرحلة:

املثقف املغرتب األوربي الاي انسعلخت أفكعاره وتغعريت    -االول:

 مبادئه، فبارك االحتالل االمريكي  جة اسقاا النظام. 

املثقف املغعرتب يف العدول العربيعة، العاي ظعلَّ حمتفظعًا       -الثاني:

 مببادئه، ورفض االحتالل االمريكي.

ين أما شخصية )كمال( الاي   يغادر وطنه، وظلَّ يعاني األمعرَّ 

استبداد السلطة وقمعها من جهة، ومرارة احلصار وقسوته من جهعة  

أخر ، فإنه انتهى منتحرًا، وهعو بعالك ُيسعجل موقفعًا ثالثعا للمثقعف       

العراقعععي إزا  كعععل معععا يعععد ، وُيععععد انتحعععار )كمعععال( معععععاداًل        

موضععوعيًا النععدحار الثقافععة، وتراجعهععا يف ظععل فتععك السععلطة وجععور   

الفتعععك البشعععري. بعععالد القعععاارة     وطعععن )احلصعععار، فكعععان البلعععد )  

 بال منازع. (29)((احليوانية

، فعال تظهعر إلَّعا    (سعبت يعا ثالثعا    )تغيب شخصية املثقف يف رواية 
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بشكل شاحب متمثلة يف زوج مناهي الاي ظلَّ ذهنه حبيس حضارة 

أوروك القدلة وآهلتها، فيصري عنعدما بعدأ القصعف االمريكعي يف     

نععا، أينمععا يكونععوا يكيععدون    حععرب التسعععني ))هكععاا هععم يععا أينا   

 . (30)((كيدا الغتيال خصبك

وُتمثقل )فاطمة( طالبة املدرسة، رمءًا دالليًا يف التطلُّ  حنعو ثقافعة   

جديعععدة، فهعععي تعععدرك قسعععوة الواقععع  املتشعععظي بعععني حعععرب قعععاهرة،   

واسععتبداد سععلطة ومعانععاة حصععار، إلَّععا أن املؤلععف ال يععرتك )فاطمععة(     

هو يتحد  بلسعانها  عا منحهعا صعورة     تتحد  بلغة طالبة املدرسة، ف

. أال تقعر  .أال تعر  يعا طعارق أننعا مازلنعا صعغريين      )غري مقنعه للقعارئ.) 

بوقائ  ماحنن فيعه معن حطعام وانكسعارات / فوضعى وتهالكعات /       

تبعثعععر وانكفعععا ات؟... فقعععو أريعععدك أن ُتحعععدقق يف املعععاحول. بععععدها  

أن انععععدام تعععاهب الدراسعععة إىل . (31)((سعععتجدني ظعععاًل ُيحعععاذي ظلعععك

شخصععية املثقععف يف هععاه الروايععة جععا  بععوعي مععن الكاتععب، السععيما  

وهععو يتحععد  عععن هععاه املرحلععة الشععائكة مععن تععاريخ العععراق حيععث       

الدمار، واخلراب الاي خلَّفته احلرب، واحلصار الاي خنر النفوس 

واألرواح، إلعععي جانعععب طغيعععان العنعععف والتسعععلو متمثلعععة  بشخصعععية   

رع بععععد احنسعععار الثقافعععة، وانتحعععار     املهعععيمن علعععى الشعععا    ()عريعععان

.. يغعرق يف  .. ))عريان اسم رديف لشعي  حمعاور سعيحد    (32)رجاالتها

 .(33)تأمالت بهيئة ضغائن اليفيق منها إلَّا بروائح فضائح صائمة((

وبهاا يسز املثقف يف روايعات زيعد الشعهيد بوصعفه مثقفعًا ناقعدًا،       

فلعم يكعنا انتلجنيسعيًا    إلَّا أنه فشل يف التأثري يف حميطه وجمتمععه،  

 قادرا على التغيري أو السعي له.
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اختلف البنا  السردي الروائي من رواية إىل أخعر  تبععًا ألسعاليب    

وتقنيات متنوعة، مارسها الكاتب الاي جهعد لالبتععاد ععن تقليديعة     

السععععرد الروائععععي، وكععععان التشععععظي مسععععة عامععععة مجعععععت روايععععات  

يتحععوَّل إىل  (يععا ثالثععا  الكاتععب، فععالنَّ  السععردي يف روايععة )سععبت   

نسععيج مععن املتععدخالت، يصعععب فععك خيوطهععا بيسععر، وقععد جععا  ذلععك  

الععيت اختلطععت عنععدها اهلععواجس    (متوائمععًا معع  فكععر البطلععة )جنععاة  

الداخلية م  اخلارجية، واخليالي م  العواقعي، واحللعم مع  اليقظعة،     

ويتوائم التشظي السردي يف رواية )فراسخ آلهات تنتظر( م  تشظي 

ة واألزمنععة، فقععد تنوعععت البيئععة إىل أكثععر مععن بلععد: العععراق،       البيئعع

األردن، تركيا، ليبيا. إىل جانب ذلعك حوعووتا الروايعة نصعني سعردين      

ألزمنة خمتلفة: األول هو النَّ  السردي األصلي، والثاني عبعارة ععن   

 (حماولععة روائيععة تكتبهععا البطلععة )جنععاة( وتسععلمها لععع)مبدر( لقرائتهععا 

 ما  والدها لسلطة البعث.وهي حتكي قصة انت

فجعا  السعرد الروائعي فيهعا مقسَّعما       (أما رواية )تراجيعد يعا مدينعة   

إىل وحدات سردية خمتلفة الطول، فهعي صعور سعردية تلتقطهعا ععني      

، وتكععون مهمععة القععارئ ِّميعع   (كععامريا املصور)ناصععر اجلععبالوي 

هاه القط  السردية لتكتمل الصورة النهائية لألحدا ، ومعا يؤخعا   

هاه الرواية استغراق الكاتب ملساحة كبرية من املع  الروائعي    على

يف احلععديث عععن األفععالم السععينمائية الععيت تقععدمها مدينععة السععماوة       

، األمر الاي أفقد األحدا  أهميتها، وبدا السرد الروائعي يف  آنااك

خمتلفًا ععن الروايعات السعابقة، إذ تعداخلت      (افراس االعوام)الرواية 

األزمنعععة ععععن طريعععق السعععرد االسعععرتجاعي، فيخعععتلو املاضعععي مععع        
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 احلاضر، وتتكسَّر خطية السرد عس االستاكار واالسرتجاع.

 شعرية السرد الروائي:

اعتععاد الروائيععون التنععازل عععن تقععديس اللغععة يف اإلبععداع الروائععي،   

أمععا اللغععة يف روايععات زيععد الشععهيد  فتعأتي اللغععة عععادة نثريععة تقريريععة، 

فلععها خصوصععيتها، بعععدَّها لغععة تتجععاوز النقععل إىل اإلبععداع، فتكععون   

ايائيععة مركععءة ومكثفععة، وال لععل  ذلععك بعمععل اللغععة الروائيععة مععن  

، فعال تتععارض   (34)الناحتني: اجلمالية والوظيفية  سب جاكيسعون 

األحععدا   مجاليععة اللغععة معع  قععبح الواقعع  االجتمععاعي الععاي تصععوره        

.. ثعم  .نظعروا  يبعوح لنعا هعاا العاي امسعه اخلعارج بغعري.ا        وال)املسعرودة ) 

اصعععمتوا. لكعععن الصعععمت انهيعععار األسعععس وتالشعععي العععرؤ ، ألنهعععم    

.. ثعم خرجنعا   ... عليكم بالصعس هلعاا صعسنا وصعسنا وصعسنا     .يقولون

من بني ثنايا جدار الوهم /التالشي على خدائ  االنسعحاق حمطعات:   

اسععععل، عععععا  مثقععععوب أوجععععاع مسععععتورة، أوجععععاع مضععععببة تعثععععر متن

 .(35)مفضوحة((

مادة بنا ، كما الرخعام  )وبهاا تستحيل اللغة عند الكاتب إىل )

 أشعععبه ، فريسعععم الكاتعععب مشعععاهد شععععرية    (36)بالنسعععبة للنحعععات(( 

، ))يتفاقم إيقاع الرماد وتتكسر مرايا الصعباحات  (37)بقصائد النثر

زمن يعوم تعأتي املفاجعأة القدريعة      إغماضةوتتثلم االعشاش الغالية يف 

فتطيح تملة االحالم؟ لكن العءا  يصبح من باب عدم املقدرة على 

 .(38)((إيقاف قانون هاا القدر فتلوذ بالقناعة القائلة عليكم بالصس

وتتععرزر شعععرية اللغععة معع  شعععرية الععءمن الروائععي، فععاذا كانععت        

اعدي، فعإن  وظيفة الءمن تتجلَّى بتنامي السرد وتطعوره بشعكل تصع   
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الععءمن يف كععل روايععات زيععد الشععهيد لععرق هععاه الوظيفععة، ويععأتي       

املشععهد السععردي مازجععًا بععني الوصععف، والععءمن مععن غععري ركععوده،       

. ))مجع   (39)لُيشكال ما أمساه جينيعت بعع))صورة سعردية متحركعة((    

من نسوة بعبعا ات موحلعة يتعبعهن جعوق أطفعال صعغار، بعنني وبنعات،         

ة بالغبار. اجلمي  يتجعه إىل زقعاق فرععي    مبالبس  ءقة ووجوه معفر

النسعوة وصعغارهن يقصعدن محعام     .يتداخل م  أزقة ملتوية كاألمععا  

 .(40)((،)قبيلة(

-2 - 

رواية حتكي قصعة واقعيعة، وهعي قصعة الشعاب       (41)()اسم العربة

الععاي أحععرق نفععس احتجاجععًا علععى  ارسععات    ()حممععد البععو عءيععءي 

، وألن الروايعععة هعععي فععععل ثقعععايف  2012السعععلطة يف تعععونس يف الععععام  

لتجسعيد الواقعع ، فععإن زيععد الشععهيد يعععيش واقعععه اإلنسععاني؛ ألعادتععه  

سععردًا متخععياًل، فجععا ت الروايععة مثقلععة   مععوالت ثقافيععة وفكريععة    

عطا  موضوعه باملخيلة من أجل إ واجتماعية، فالكاتب ))يتمي...

 .(42)((الكثافة الداللية والرمءية اليت يتطلبها

اسعتكمااًل مضعمونيًا لروايعات     (وتعد الدراسة رواية )اسم العربعة 

زيد الشهيد يف رصده لعالقة الشععب بالسعلطة، وفشعل احلكومعات     

 يف استيعاب مجاهريها.

يشعععر القععارئ بهمععوم املرحلععة وصعععوبتها منععا الصععفحات األوىل     

، إمنعا سععى   (فاملوضوع اليقتصر علعى )حممعد البعو عءيعءي    للرواية، 

الكاتب لقول أشيا  كثرية هلا صلة با نة اليت تعيشها اجملتمععات  

العربية، وقد ساهمت البنيعة الكتابيعة للعن  الروائعي يف الكشعف      
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عن ذلك، إذ ق سقمت الرواية إىل فصول أربعة، اختلفت فيما بينها يف 

مسعا  الشخصعيات املشعاركة يف العن      احتوا  أجءا  جا ت حتمعل أ 

السعردي، وجععا  أغلبهعا تعريفععًا بالشخصععيات ومباضعيها، ومععن ذلععك    

و)عائشععة تقععول   (قععادري يكتععب روحععه  )، ()منوبيععة تتععاكر أيامهععا  

.. وغريها. وعلى الرغم من توس  .أيامها( و)اجلءيري يقول ذكرياته(

حععد  األحععدا  وتعععددها يف الروايععة، إلَّععا أن السععرد اليكشععف عععن  

حمععوري جيمعع  بععني الشخصععيات املشععاركة، إلَّععا معع  بدايععة الفصععل     

الرابعع  واألخععري، وكععأن السععرد منععا البدايععة كععان يهيعع  القععارئ         

 ملواجهة هكاا حد  خطري.

ُتسععجقل الروايععة تعععب النععاس وحريتهععم يف مواجهععة أيععامهم القادمععة  

وسعععو الفقعععر والبطالعععة والععععوز، إلَّعععا أنهعععم كعععانوا دائمعععًا بانتظعععار     

ألمل))البكععععا  كععععثري يف سععععيدي بوزيععععد لكععععن األمععععل يتناسععععل     ا

 .(43)أيضا((

الععععرابو بععععني معظععععم   (مثَّلععععت شخصععععية )حممععععد البععععو عءيععععءي  

شخصععععيات السععععرد، فهععععو بطععععل روائععععي ملشععععروع روايععععة يكتبهععععا     

)اجلءيري(، كما أنه صديق )قادري( وحافت سره، أما )جندوبي( 

بعربتععه قععرب  صععاحب املقهععى فيععدعو لععه بالسكععة كلمععا رأه مقععبالً   

بعاخلري ألنعه    (يعدعون )لبعو عءيعءي    (مقهاه، حتى نسا  )سيدي بوزيد

، ولعيس )لبعو   (44)))يساعد من يعجء عن الاهاب إىل سوق اخلضار((

عءيءي( أعدا  إلَّا أفراد ضبو املخالفات يف البلدية، ألنهم ياربونه 

.. كعان رصعده لعي    .يف رزقه ))قدم من فعم الءقعاق أحعد أععوان األمعن     

 .(45) ذئبية.((بعني
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يقبل )حممد البو عءيءي( بالعمل خارج تونس، على الرغم من  ال

(، وبهعاا  (توفر العروض لالك، إلَّا أنه يردد))لن أبرح تونس حبيعبيت 

يسعتطي  مفارقتهعا، فهعي ُتعيعل      بعربتعه العيت ال   (لضي )البو عءيعءي 

أمععه وأخواتععه  وباملقابععل يسععتمر مفتشععو البلديععة برصععده كلمععا رأوه    

ويتوسععل  يرتجَّعى الفعًا، أو متجعاوزًا، حتععى أخعاوا عربتعه، فظععلَّ ))    خم

))أن ُيقبقل يعد شعادية، وشعادية     ، من أجل اسرتدادها أراد(46)((ولن 

 .(47)((كاجللمود ال تتحرك وال يرف هلا جفن من العاطفة

يعععأس أن يسعععمعوا توسعععالته قعععدح باهنعععه خعععاطر، أدلعععق  وعنعععدما

البنععءين ))فععوق رأسععه أمععام مبنععى الواليععة وجعلععه يسععيل علععى قوامععه      

. شعكَّل حعد  انتحعار )البعو عءيعءي( حتعواًل       (48)تشربت به مالبسه((

مضمونيًا، وفنيًا يف السرد، حيث تلتقعي الشخصعيات املشعاركة يف    

واحععد، وهععو اخلععروج    الععنَّ ، وتتعاقععب األحععدا  يف حمععور حععدثي    

، وتتفعععاقم (مبظعععاهرة احتجعععاج علعععى حادثعععة انتحعععار )البعععو عءيعععءي   

األحعععععدا ، فيتحعععععول االحتجعععععاج إىل ثعععععورة امتعععععدت شعععععرارتها إىل   

حمافظععات تععونس، ثععم إىل العععا . ويصععاحب ذلععك حتععواًل يف السععرد   

الروائعي الععاي صععار يتحععرك بسعرعة حتععاكي سععرعة أحععدا  الثععورة   

للغوي تغيريًا ملحوظًا أيضًا، فجا ت اللغة وتفاقمها، وشهد اجلانب ا

مناسبة لغضب الشعب، فأظهرت حتديًا ومواجهة ))كانعت اجلمعوع   

كانععت حتععاكي اهلععدير السععماوي... تهتععف بأصععوات  تهععدر كمععا لععو

حادة تشق سرت الصباح... الشيوي الاي هرموا، م  الشباب الاين توًا 

 .(49)تفتحوا((

  الثورة بأسعاليب خمتلفعة إلَّعا    وعلى الرغم من حماولة السلطة قم
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أنها منت بسرعة هائلة، لتختل بعدها موازنة عالقة احلكومات مع   

ِشعوبها، فيتحول الشعب الاي أخا علعى معد  املسعار التعارلي دور     

 إىل )مركء(، وُتصعبح السعلطة هعاه املعرة هعي )اهلعامش(.       ()اهلامش

ر منهعععا .. يتطعععاي.))جععا ت خطابعععات بعععن علعععي حععادة يف البعععد  وناريعععة  

التهديعععد والوعيعععد، ثعععم انتقلعععت إىل حماولعععة التهدئعععة بتغعععيري بععععض    

..ثم بوععود إصعالحات بعال حعدود، ثعم االععالن أنعه ُضعلل معن          .الرموز

..ثم خطابه الاي ردد فيعه عبعارة )اال   .قبل مستشاريه فحل احلكومة

، وبععد هعروب بعن علعي خعارج تعونس ظعلَّ الشععب         (50)((ان فهمتكم(

ماعععععادش خنععععافو مععععن حععععد... الشعععععب التونسععععي )التونسععععي يععععردد )

، وبالك يضع  زيعد الشعهيد خامتعة ملعا أراد التععأسيس لعه يف        (51)حر((

بداية مشروعة الروائي، فمهما طال قم  احلكومات واسعتبدادها،  

فبإمكعععان الشععععب االنتصعععار علعععى االسعععتبداد والقمععع  واجلعععور يف     

 النهاية.

االنتصار لينتشي القارئ وال يرتك زيد الشهيد الرواية تنتهي بهاا 

العربي ولو بنصر  متخيل، فيقسو على قرا ه لتنتهعي الروايعة مبشعهد    

عجائيب متثَّل يف مشهد خروج )البو عءيءي( من قسه  ))نهض حممد 

البعععو عءيعععءي تاركعععًا قعععسه، أزاح مسعععتطيل الرخعععام اجلعععاثم علعععى      

ن ، وراح ليكتشف عامله الاي تركه قبعل ععامني، إلَّعا أ   (52)((جسده

...رأ  احلريععة .فهالععه مععارأ  )الشععي  يسععره يف حععال النععاس والبلععد )    

رأ  ،الفتية ِّعر  بعال كراهيعة وحقعد دفعني حنعو كهعوف عميقعة        

وعنععدما يععاول )البععو عءيععءي(    ،(53)قطععار الععوطن يقععاد اىل الععورا ((  

، لُيقتععل )البععو (54)تعععديل مسععاره ))داسععت عليععه العربععات بعجالتهععا((  
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 مشس الوطن. عءيءي( من جديد وتنطف 

،  ععا 2003يبععدو املشععهد تناصععًا معع  الواقعع  العراقععي بعععد العععام   

يدعو القارئ إىل استحضار واقععه ذهنيعًا،  عا يؤكعد أن الكاتعب      

زيععد الشععهيد   يععاهب بعيععدًا عععن واقعععه العراقععي، وهععو يستحضععر    

سرديًا ثورة تونس. واستطاع أن يتسامى بلغة الرواية، فلعم ينءلعق إىل   

بنععسة انفعاليععة، إمنععا جععا ت لغتععه حتمععل معععاني إبععداع     لغععة خطابيععة  

 لغوي، ومعجم إنساني.

هعاه الدراسعة إىل تقعديم رؤيعة شعاملة جملمعوع أعمعال زيعد          عمدت

الشععهيد الروائيععة، إلَّععا أننععا ال نععدَّعي أن حتليععل النصععوص السععردية       

كان حتلعياًل نهائيعًا، فكمعا أن القعّرا  يتععددون، فتتععدد قعرا اتهم        

أيضععا،  ععا يعععين تعععدد املعععاني وتنوعهععا. وقععد حفَّععءت أعمععال زيععد       

لكثري من النقاد، فق دقمت دراسات ومقاالت الشهيد الروائية أقالم ا

كعثرية عععن هعاه الروايععات، حعرص أغلععب كتَّابهعا يف الوقععوف علععى     

رواية واحدة للتحليل، والدراسة النقدية وبشعكل مسعتفيض، وجعا     

 بعضها مبقالة نقدية قصرية إلَّا أنها ُتشكال رؤية نقدية نافاة.

ودراسعية،   ُنشرت بعض هاه الدراسات بصحف وجمعالت ثقافيعة  

فحاولنععا  ،بينمععا كععان بعضععها منشععورًا علععى الشععبكة اإللكرتونيععة 

مجعهععا وضععمها يف كتععاب، لُيسععهقل علععى القععارئ االطععالع عليهععا،      

السععيما القععارئ املعععين بالسععرد الروائععي العراقععي والعربععي. وُرتبعععت        

حسب تاريخ صدور الرواية؛ إذ جعلعت الروايعة االحعد  يف    الدراسات 

ا نععءواًل الروايععات االقععدم فاألقععدم.. فجععا ت روايععة      ويتبعهعع ،املقدمععة

اسععم )االوىل؛ تبعتهععا روايععة   2015الصععادرة عععام   (تراجيععديا مدينععة )
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الصادرة ععام   (راس االعواماف)؛ ثم رواية 2013الصادرة عام  (العربة

، واخريًا 2010 الصادرة عام (آلهات تنتظرفراسخ )ثم رواية  ،2011

امعا الدراسعات فرتبتهعا     .2006ادرة ععام  الصع  (ا ثالثعا  سعبت يع  )رواية 

 ،اتوقععرا تهم للروايعع علععى وفععق الرتتيععب اهلجععائي ألمسععا  أصععحابها  

 كما يأتي:  وافكان

اهيم عبد، حسن عبدالرزاق، محيعد حسعن جعفعر،    امساعيل ابر

عععون  عبععد داود سععلمان الشععويلي، ،د.مجععال العتععابي ،عععايف جاسععم

 ،علععي متعععب جاسععم د.علععوان السععلمان،  ،عععدنان مسععري الروضععان،

فاضعععل عبعععود  د. ،عبعععد احلسعععن حعععاجم  يصعععلف ،نعععاف  الفرطوسعععي

قععععيس كععععاظم اجلنععععابي، ليععععث    د.د. صععععاحل الععععرزوق  التميمععععي، 

حممعد فلعيح    د. ،حممعد الغربعي عمعران   الصندوق، حممعد األمحعد،   

 هاتف بشبوش. ،يونس حممد اجلبوري،
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 اهلوامش

دار  ت حممععععععععععد درويععععععععععش،،فععععععععععن الروايععععععععععة كععععععععععولن والسععععععععععن-1

 .96، 1986بغداد،،املأمون

اجمللس الوطين ،شكري عءيء املاضي،أمناا الرواية العربية اجلديدة-2

 .7، 200,2008،للثقافة و الفنون واألدب، الكويت

، إال أن البحعععث 1998يشعععري الكاتعععب إىل إن كتابعععة الروايعععة يف ععععام  -3

 .2006سيعتمد تاريخ طب  الرواية 

عبد السععالم ،وحكايععة السععلطان  سععلطان احلكايععة  ،الروايععة التععاريخ -4

 .2010،116ا،1،دار الكتاب اجلديد، بريوت لبنان،،اقلمون

ا  ،بريوت ،رواية تراجيديا  مدينة املؤسسة العربية للدراسات و النشر-5

1،2014،217.   

ضعمن   مصعر، ،لينعدا هتشعيون، جملعة فصول    رواية الروايعة التارليعة،  -6

 .100، 1993صيف ،ع12مج (عدد )دراسة الرواية

 ،1ا ،دمشعق ،متعوز للطباععة و النشر   ،افراس و االعوام  زيد الشعهيد -7

2009، 222. 

 .212،املصدر نفسة-8

 .173،تراجيديا  مدينة  -9

 .222املصدر نفسة،-10

 .168املصدر نفسه،-11

رؤية للنشععععر و ،هويععععدا صععععاحل،صععععورة املثقععععف يف الروايععععة اجلديدة -12

 .69، 2013التوزي ،

 .220،تراجيديا مدينة-13

 .220املصدر نفسه،-14

 .220املصدر نفسه،-15

 .245املصدر نفسه،-16
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 .171املصدر نفسه،-17

 .172املصدر نفسه،-18

 .93أفراس األعوام،-19

 اليهودي واملسيحي إشارة من الكاتب هلاتني اهلويتني املغيبتني.-20

 .93-92،أفراس األعوام-21

 .251املصدر نفسه،-22
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 الروايات

 

       زيعد الشعهيد   ،اسم العربيعة أو الرجعل العاي حتعاور مع  النعار، 

 .1،2013ا ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر

   النشعععر، متعععوز للطباععععة و أفعععراس واألععععوام  زيعععد الشعععهيد، 

 .2009 ،1ا  ،دمشق

 بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر تراجيديا  مدينة، 

 . 1،2014ا 

     1ا ،أزمنعة للنشعر والتوزيعع    ،زيعد الشعهيد   ،سعبت يعا ثالثعا، 

2006. 

  1ا ،دار الينعععابي  ،زيعععد الشعععهيد  ،فراسعععخ ألهعععات تنتظعععر،  

2010. 

  قائمة املصادر 

    شععععععكري عءيععععععء   ،أمنععععععاا الروايععععععة العربيععععععة اجلديععععععدة

 ،الوطين للثقافعة والفنعون واألدب، الكويعت    اجمللس،املاضي

2008. 

  تعر: حممعد    ،جعريار جنيعت   ،خطاب احلكاية  ث يف املعنهج

 . 1997 ،2ا  ،اجمللس االعلى للثقافة ،معتصم

 عبعد   سلطان احلكايعة وحكايعة السعلطان،    ،الرواية التاريخ

تعععععععاب اجلديعععععععد، بعععععععريوت    دار العععععععك،السعععععععالم اقلمعععععععون 
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 .2010،ا1،لبنان

 لينعععدا هتشعععيون، جملعععة فصعععول  التارليعععة، روايعععة الروايعععة، 

 .1993 ،ع12مج (ضمن عدد )دراسة الرواية مصر،

  إدريعععععس  ،الروايعععععة العربيعععععة و أسعععععئلة معععععا بععععععد االسعععععتعمار

 .2012 ،1دار رؤية،  ا ،اخلضراوي

 رؤية للنشعر   ،هويدا صاحل ،صورة املثقف يف الرواية اجلديدة

 .2013،والتوزي 

 دار املعأمون  حممد درويش،تر:  ،كولن والسن ،فن الرواية، 

 .1986،بغداد

 رومعععان ياكبسعععون، تعععر: حممعععد العععولي   ،قضعععايا الشععععرية، 

 .   1988 ،1ا ،املغرب ،دار توبقال للنشر ،مبارك حنون

 امحععد حممععد  د.،دراسععات نقديععة يف لغععة الشعععر ،اللغععه العليععا

 .2006 ،1ا ،املركء الثقايف العربي ،املعتوق
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 السردي الشهيد زيد مشروع ...مدينة تراجيديا
 واحلضاري النقدي املوقفني بني العالقة
 

 العّتابي مجال. د

 ،ععن 2014 ععام  الشعهيد  زيعد  للروائعي  (مدينعة  تراجيعديا ) صدرت

 ،حياتيععععة ِّربععععة الروايععععة ،والنشععععر للدراسععععات العربيععععة املؤسسععععة

 ومعا  ،عانعاه  معا  ذلعك  معن  أكثر بل ،ورآه الروائي عاشه ما مصدرها

 املعلعععوم املكعععان يف الروايعععة أحعععدا  العععتقو ،ذاكرتعععه يف ترسعععب

  ،السععردي مشععروعه مععن كجععء  يوظفهععا الععيت مدينتععه ،(السععماوة)

 ليمععءج الروائعي  وّظفعه   واخلصوصعية،  الثعرا   شعديد  ععا   والسعماوة 

 مشععوقة ِّربععة ليقععدم ،بالتععارلي واملوضععوعي ،باحلاضععر املاضععي

 فيهمعا  مبا واحلضاري االجتماعي املستويني على اإلنسانية للعالقات

 التارليعة  والوقعائ   باألحعدا   غنية روايته فجا ت .وتوافق صراع من

 البنعععا  ان معععن وبعععالرغم ،األحيععان  أغلعععب يف احلقيقيعععة بشخصععياتها 

 ،ومتخيلعة  ومركبعة  بسعيطة  ،واقعيعة  عديدة عناصر تضمن السردي

 التعععبريي البنععا  خععال لععاا ،الفععين صععدقه علععى حععافت الشععهيد ان إال

 اىل الكاتعب  يلجعأ    ،اجلماليعة  الصعياغات  يف الغموض من للرواية

 فععراح ،التعقيععد عععن مبتعععدًا ،املبهمععة احلديثععة الرمععوز أو األسععطورة

 جءئيععات مععن أحععداثها وينسععج ،املدينععة أعمععاق مععن شخوصععه يععبين
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 تصعوغ  اليت الشاملة الرؤيا اِّاهات وفق وتلك هاه ويرك ،حياتها

 .حضاريًا موقفا الفين العمل من
 وكأنها ،االفتتاحي مشهدها منا الرواية تظهر ان لكن كان

 عععن الكشععف حنععو بالسععرد للسععري معقولععة إمكانيععة علععى تنطععوي

 ،داره يف شعععاهر لسعععلطان  وغعععامض شعععني  قتعععل حعععاد  مالبسعععات

 الشعهيد  زيعد  لكعن  ،مرتكبيعه  ومعرفة ،ودوافعه مالبساته ومتابعة

 اعتقعال  سعو   ،كعالك  تكعون  لن انها لنا ليؤكد استهالاًل أعطانا

 ،أبيععه بقتعل  الشععرطة تهمتعه ا الععاي يوسعف  الشععاب عليعه  اجملععين جنعل 

 ،واالجتماعية الفكرية والتحوالت االنعطافات يسجل الروائي فراح

 ،واألفعععراد القعععو  مواقععع  علعععى طعععرأت العععيت السعععريعة والتبعععدالت

 شهدتها اليت العسكرية واالنقالبات السياسية واألحدا  والتغريات

 تسععجياًل الشععهيد دّونهععا (،السععماوة) املدينععة بنمععوذج العراقيععة احليععاة

 ،السعععردي التقطيععع  يف ،السعععينمائية التقنيعععة باعتمعععاد  تععععًا فنيعععا

 الروايععة فضععا  اتسعع  كمععا ،السععريعة واللقطععة ،للماضععي والرجععوع

 مسعععتويات وتفاوتعععت ،الغائعععب األخعععر أو األنعععا ،صعععوت معععن ألكثعععر

 الصعععراع احتعععدام جمسعععدًا ،احليعععاة ألعععوان بتلعععون واغتنعععت ،السعععرد

 .إليععه انتهععوا الععاي والفشععل األبطععال ومصععري والسياسععي االجتمععاعي

 معععن بعععد ًا ،املعاصعععر الععععراق تعععاريخ معععن فعععرتة أدق ععععن والكشعععف

 ،السياسعي  القلعق  تعاريخ  ،بسعتينياته  وانتها ا املاضي القرن ربعينياتا

 .  ودقيق خاص روائي بانتباه ،والتغيري
 ناصعععر املصعععور شخصعععية هعععي الروايعععة يف الرئيسعععة الشخصعععية

 ،النهايعععة حتعععى البدايعععة منعععا السعععرد خعععيو يتسعععلم العععاي اجلعععبالوي
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 شععراد ،اليععاور شععتيوي ،مشععريان ،يوسععف) عديععدة ُعقععدًا متضععمنا

 مفععوض ،املععؤمن بنععت املناضععلة  موسععى أم ،القيمععر بائعععة ،هععديب

 ،اإلمععامي السععتار عبععد السععينما صععاحب ،جاسععب رشععاش الشععرطة

 ،املسعقف  السعوق  ،املوظفني نادي ،السماوة جسر ،اخلءاعل طرزان

 العاي  املفرجعي  عبعاس  النبيعل  سعائقه  ،املعوت  قطعار  ،الصحرا  فندق

 ،(لنجععدتهم السععماوة أبنععا  وغععرية السععجنا ، مععن املئععات حيععاة أنقععا

 لتتحعول  ،ناصر عدسة تسجلها اليت الصورة أحالم على قائم جمتم 

 العدسة تدور لالك ،املدينة تراجيديا يف أساس مرتكء اىل الصورة

 ألن ال ،املدينعععة قعععاع ويف ،خارجهعععا معععن أكثعععر الشخصعععيات داخعععل

 بعرض يكتفي امنا ،فيها الكامنة احلقيقية املأساة يعي اجلبالوي

 حيععععاة لتحكععععي لألسععععتوديو الءجاجيععععة الواجهععععة يف الصععععور هععععاه

 جرلععة وهععي الروايععة يف الرئيسععة الععثال  األحععدا  وأرخنععة.املدينععة

 ونهايعععة القاتعععل ععععن والكشعععف ،الوحيعععدة السعععينما وبنعععا  ،القتعععل

 ،اخليال يف فاضلة مدينة يسجل ال ناصر ،القتل حاد  يف املتورطني

 ،الواق  يف احلياة هاه امكانية يف واألناة الصس قصة يكي امنا

 علعععى اجلعععبالوي ناصعععر حرفعععة تقتصعععر   كابوسعععًا أضعععحى العععاي

 الععاي العععا  ،السععينما إىل ذلععك تعععّد  إمنععا ،الفوتععوغرايف التصععوير

 اإلمععامي السععتار لعبععد وكععان ،املخيلععة وتععأجيج الصععورة سععحر مجعع 

 بهعاا  العوعي  تأسعيس  يف الفضعل  ،املتنعورة  احلعال  امليسورة الشخصية

 وجععه علععى مععنهم الشععباب وبععني ،املدينععة أبنععا  بععني والسياسععي ،الفععن

 باالسعتعمار  تنعّدد  مصرية أفالم بعرض السلطة  متحديًا ،اخلصوص

 االحتجعاج  مظعاهرات  لتنعدل   ،56 ععام  مصعر  علعى  الثالثعي  والعدوان
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 معن  جعيالً  ان كمعا  ،املدينعة  شعوارع  ِّوب السينما قاعة من منطلقة

 العيت  املمعثلني  وحركعات  وععادات  ومالبس بسلوك يتأثر بدأ الشباب

 اخلءاعل طرزان ،وجنم جميد فكان ،األمريكية  األفالم تعرضها

 العدخول  يععين  السعينما  اىل العدخول ) ،التعأثر  هعاا  يف متميءين مثولني

 ،تتمنععى مبععا يععءودك حيععاة قععاموس اىل دعععوة أو ،االحععالم جنععة اىل

 كامتعا  جهال تكدس رتابة ضفة من االنتقال جّسد السينما حضور

 بععال بهجععة لععنح دربععًا يضععي  وّهععاج نععور ضععفة إىل ،تنتهععي ال وعتمععة

 الروايعة  معن  الفصعل  هعاا  يف. (114 ص قيعود  بعال  متععة  ويهعب  ،حدود

 أمسا  يستعيد وهو ،الرواية تثِر   بإطالة مستغرقًا الشهيد زيد راح

 تفاصععيل وعرض،واألجنبيععة منهععا العربيععة األفععالم وأمسععا  املمععثلني

 .وموضوعاتها أحداثها
 لتعايب تعّرض أن منا الروائي اهتمام يوسف شخصية تستقطب

 أثنعا   أو ،شعباا  انقالب بعد القومي احلرس قبل من سوا ،سجانيه

 يف تتجسعد  هعل  ؟يوسعف  أزمعة  تكمعن  فأين ،أبيه قتل  اد  اتهامه

 القععرا ة ولعع  روحععه يف أيقظععت الععيت لشععمريان املتخيععل احلععب قصععة

 ابعن  مقدمعة  بإععادة  لتمسعته ا ان بععد  ،العامة املدينة مكتبة ومالزمة

 شععععّكل الععععاي الععععدراماتيكي الفععععل  هععععاا ،املكتبععععة اىل خلعععدون 

 فعرع  اختيعار  اىل ليقعوده  الثقايف ووعيه يوسف طباع يف حادة انعطافه

 منحتععه الععيت للمدينععة انتمائععه يف أم ،اجلامعيععة دراسععته يف االجتمععاع

 بأسعلوب  لريويهعا  اختالقعا  األحدا  لتلق ،احلب يف اجلامح اخليال

 انتمائععه ال يف أم ،بشععمريان هيامععه ذروة يف واالنفعععال بالصععدق يشععي

 ؟.التعايب وطأة حتت عقلي خبلل تعمقت اليت وغربته
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 فععاختءل ،البطععل عععيش رفاهععة بضععياع تععاكرنا يوسععف نهايععة ان

 وهعو  ،واالستشعراف   الرؤيعا  ععن  نظعره  وارتعدَّ  وتهّمش بطله الكاتب

 ععععن ععععاجءًا بعععدأ يوسعععف ،السعععلطة ختشعععاه العععاي املثقعععف الكعععائن

 ،خياهلععا تراجعع  مشععريان حتععى ،حولععه والنععاس األشععيا  معع  التعامععل

 .حياته يف معقول والال العنف من هاربًا دواخله اىل هو وتراج 
 وتقعدمها  اإلدانعة  يف مجيععاً  تشعرتك  أدلة إىل تشري املدينة حكاية

 موت،احلععاد  شعهدت  العيت  القيمعر  بائععة  مقتعل  ،متسعارعة  بشعواهد 

 اليعععاور شعععتيوي مقتعععل ،السعععرطان مبعععرض رشعععاش جاسعععب املفعععوض

 فنععدق يف مععات الععاي شععاهر سععلطان مقتععل يف هععديب شععراد شععريك

 بفعلععه الفنععدق صععاحب العسععاف اهلل لعبععد أسععّر أن بعععد ،الصععحرا 

 ،األستوديو واجهة من هؤال  صور تتساقو املستو  وبنفس ،الشني 

 ،التحمعععيض خمتعععس جعععدار علعععى تعليقهعععا  اجلعععبالوي ناصعععر ليعيعععد

 وقعد  قانيعة  دما   رية يف يغرقون وكأنهم حالكة عتمة يف لتختفي

 لعوت  ويعوم  .288 ص باألسعى  تطفعح  وعيعونهم  شعاحبة  وجوههم بدت

 مععا سععو  إرثععه مععن يبقععى ال حملععه ويغلععق األسععتوديو فيبععاع اجلععبالوي

 قعارب  أن بععد 2017 ععام  معات  اجلعبالوي  ان واملفارقعة  .أّري ومعا  صّور

 يف أصعععدقائي أحعععد لعععي ذكعععره معععا حسعععب ،العمعععر معععن ععععام املائعععة

 ؟الروائي توق  كما إرثه ظل هل تر  ،السماوة
 وضعععية إىل باالرتكععاز متناهيععة بدقععة زيععد كتبهععا عريضععة حيععاة

 العاي  الععا   اىل للنظعر  بهعا  خاصعاً  مسعتو   ليخلعق  ،ووصفه املكان

 ثععم ومعن  الصععورة التقعاا : السععردية البنيعة  يف بععنمطني ،عنعه  حتكعي 

 بعالقول  ألنفسعنا  نسعمح  هعل  للحعد   الرتميءي املدلول لتوليد إخفائها
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 ؟املثقعف  اىل صاغته الاي النقدي بالوعي توجهت مدينة تراجيديا ان

 اإلنسعاني  املصعري  مأسعاة  هعو  ؟وأععمّ  أمشل آخر حال عن تعبري هي أم

 االجتمععاعي البنععا  علععى انعكسععت الععيت الوجععود مأسععاة ،الكععس 

 يف وأمععل بتفععاؤل الروايععة انتهععت هععل ،كععالك وبتسععاؤل ،لألفععراد

 هععل .السععلطة وسععطوة القمعع  معععاني مععن زمنععا باختءاهلععا ؟مسععتقبل

  احلائو ثقب ما حٍد إىل لتشبه مدينته اختار الشهيد ان لقول لكن

 .كله؟ العا  خالله من يراقب الاي باربوس (جحيم) يف
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 مدينة تراجيديا يف املعكوسة احلداثة

 

 الرزوق صاحل. د

 وال الروايعة  فعن  إىل الشهيد لءيد( مدينة تراجيديا) رواية تنتمي ال

. .ضععوابو  ريععة ودون النععوعني بععني تتحععرك وهععي. السععرية فععن إىل

 الوقعائ   مع   السعرد  ويتعداخل . تتخيعل  معا  مبقعدار  تتعاكر  أنهعا  مبعنى

 يف األساسععية مععن اخلصععال واحععدة وهععاه. واحععد نسععيج يف احلقيقيععة

 .الشهيد مشروع

 فلسعفة  معن  جعء   هعو  البنعا   هعاا  أن يعر   شخصعيا  هو كان إذا و

 ويف ععععدة مناسعععبات يف ذكعععر كمعععا ععععام بوجعععه األدب يف احلداثعععة

 النظععر ؛ ألن إطععار وجهععات يف يبقععى هععاا فععإن أدبععي لقععا  مععن أكثععر

 .متكاملة رؤية ذاتها  د احلداثة

 العاات  لتعظعيم  ليل نشاطا تءال وما العربية حداثتنا كانت لقد

 مباشعرا  إنتاجعا  يعوم  أي يف تكعن  و  الشخصعية  االنطباعات وتهويل

 .املدينة وتوسي  الصناعي لعقل الفكر

 يدين أنه ستالحت حداثة نسميه ما بدايات على نظرة ألقيت ولو

 ينطبعق  وهعاا  .بالوجوديعة  متعأثر  هعو  معا  مبقعدار  االشرتاكية للواقعية

 .الرواية هاه على

 علعععى يعتمععد  طليعععي،  مشععروع  خععو  ضععمن  حماولععة  برأيععي  إنهععا 

 .اخلصوص وجه على التحديث وليس املعنى مبطلق التجديد
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 أنهعا  أر  واألمسعا   باأللفعاظ  واللععب  املماحكات هاه عن وبعيدا

 .الصورة مبعنى يتعلق فيما دولوز جيل لفلسفة تستند

 .ومشاهدة تصور أنها أم منظور هي هل

 .وختيل فعل أم مجاد هي هل مبعنى

 :حمورين حول الرواية تدور

 معن  بالعديعد  يتفت ضوئي مصور وهو اجلبالوي ناصر حياة .1

يععين   وهعاا . واملدينة اجملتم  حياة من مرحلة عن تتكلم اليت الصور

 بأحععدا  ارتبطععت الععيت املعماريععة والعالمععات مععن األشععخاص العديععد

الصععور  تلععتقو كامريتععه عدسععة إن: الروايععة يف ورد وكمععا. ووقععائ 

 متثلعه  منكفع   جمتم  خوا  عن شهادات وصوره. الورق على وتثبتها

 العيت ِّعي    هعي  الصور وأمجل .88 ص. وجوده صميم من بالية رموز

 يععين  ال هعاا  ؛ لكعن  88 ص. العفويعة  معن  قريبعة  التكلف عن بعيدة

 يتالععب  أن لكنعه  بعل . حمايعد  أنعه  أو وامليعول  النءعات من للو أنه

 وال الصعورة  لتعار  فهعو  .السعياق  فعوق  معن  معنعى  لتمرير باالنطباعات

 أنهعا  مبعنعى  ،12 ص ذائقتعه  تعكس وصوره. املشهد بانوراما يسجل

 أو. اختيار نتيجة ولكنها. أو بريئة عشوائية وال متاما حمايدة ليست

 .انتقائية أنها
 شخصععيات وجععوه أّنهععا ومعع . خالقععًا بالصععور هيامععه كععان لقععد

 14 ص. األمكنة يتخيل كان فقد عامة أو تارلية

 أفععالم معع  هوليععوود مععن أفالمععا تعععرض والععيت السععماوة سععينما .2

 السععينما شععكلت لقععد الروايععة تععر  كمععا و .الععروح الوطنيععة تععاكي
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 معععن سععيل   هعععو حلمععاً  لتحقعععق البشععرية  حيعععاة ودخلععت  هعععائال مفرتقععا 

 الروائعي  ذهعن  هعي خالصعة   هاه املقولة أن وأعتقد .59 ص. األمنيات

 .نفسه

 االسعتماع  حاسعة  الصورة إىل تضيف اليت األداة هاه يف وجد لقد

 لكععة  يف ليععؤثر ويععنهض ينمععو فنععًا( احلركععة) واألدا ( الصععوت)

 .60 ص .ويتمعاهى  ويتفاعل ويكتشف ويلق يتوهج إبداع أحاسيس

بععني  املسععافة قربععت الععيت اإللععه عبععد سععينما صععالة هععو مثالععه وكععان

 للرتفيععه وسععيلًة العععادي لإلنسععان ووفععرت .60 ص .والشعععب اخليععال

 اخلليقععة فجععر منععا كلععها الفنععون وظيفععة هععي وهععاه .60 ص والععتعلم

 وظيفعتني  أدا  من فنًا تستثين ال اليت أويان جني وين برأي الدكتورة

السععري  لععدور حتليلععها يف ورد كمععا) والتسععلية التهععايب : أساسععيتني

 .(واحلكواتي الشعبية

 إىل الععدخول يعععين :الروايععة يف ورد كمععا السععينما إىل فالععدخول

حيعاة   قعاموس  إىل دععوة  أو (،لالسعتجمام  وظيفعة  وهعي ) األحالم جّنة

 تفاصععيل علععى التعععرف مفععردات مععن حتتععاج ومععا تتمنععى مبععا يععءودك

 62 ص(. وتعليم تعريف وظيفة وهاه) الدنيا

 مععن والسععينما، تكععون الصععور يف الرؤيععة،: احلععالتني يف ولكععن

 مععن بكععثري الوجوديععة اليععه تنظععر الععاي وهععو شععفاف حععاجء خلععف

 وعععي أو االغععرتاب حالععة عععن املسععؤول ألنععه العععازل االهتمععام وتسععميه

 .املشاركة

 واألفعالم  .الءجعاج  معن  لوح وخلف إطار يف تراها الضوئية فالصور

 اغتنم قد و .دامس ظالم يف معها ونعيش الفضية الشاشة على نراها
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 حتعى  والفنيعة  التارليعة  معلوماتعه  ليسعتعرض  الفرصعة  هعاه  الكاتب

 املاضععي علععى تطلعع  خالهلععا مععن .دنيععا صععندوق إىل الروايععة حتولععت

 تععتكلم ألنهععا إشععكالية إسععقاطات وهععي. احلاضععر فععوق وإسععقاطاته

 .والدمار والقتل الرعب جو عن

 مسعتقلة . املربعات من جمموعة إىل الرواية حتولت الطريقة وبهاه

 .ومتداخلة

 أنعه  ،مشعكلة  أول وهعاه .. .التعاريخ  ولعيس  املكعان  بينها والرابو

 حعدة،  علعى  كعل  األحعدا ،  اسعتعادة  مبنطق مرحلة عن روايته يبين

 .املعروف الشعور تيار تقنية استعمال دون وأيضا. .بالتسلسل وليس

 .ذاكرته من صفحات هي لوحات ريصّو إنه

 وجهعة  معن  األحعدا   هعاه  أولويعات  حسعب  يكعون  ترتيبها إعادة و

 .املوضوعي الفرض حسب وليس نظره

 جمعردةٍ  برؤيعةٍ  وليس ووجدانيًا نفسيًا املكان تاريخ يبين إنه يعين

 .وموضوعية

 تهععتم الروايععة هععاه إن القععول لكننععا دولععوز جيععل معع  تابعنععا ولععو

 .نفسها باحلركة وليس احلركة مبجال

 .عنها انطباعاتنا من ولكن لألحدا  فهمنا من تءيد ال فالصور

 .تعبريية تكون أنا قبل انطباعية رواية إنها ولالك

 انطبععاع ينقععل ولكععن حععةلاُم فكععرٍة عععن فيهععا ريعّبعع ال والكاتععب

 .شخصياته

 املتوسعو  شعرق  يف األسلوب هاا منيف الرمحن عبد استعمل لقد

 ينقعل  املتوسعو  شعرق  فبطعل  ."واآلن هنعا " يف عكسه استعمل ولكن
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 وِّريععد لتوسععي  جمهععول عربععي بلععد يف سياسععي معتقععل معانععاة إلينععا

 وأثرهععا املعانععاة بالتبععادل ينقععل " واآلن هنععا"  ويف. العامععة االنطباعععات

 التععارلي املكععان بععني الععديالكتيك مععن نوعععًا ويصععن  اآلخععر علععى

 .ومعناه

 مثقلعععة وتبعععدو اإلسعععهاب معععن تععععاني الروايعععة هعععاه كانعععت وإذا

 ةعععّد بععني موزعععة تبععدو مدينععة تراجيععديا فععإن السياسععي، مبضععمونها

 .تصورات

 سععينرتزم لوغععو الععدي بنمععوذج دريععدا يسععميه مععا منهععا جيعععل وهععاا

. املراكعء  متععددة  فهعي (.. املركعءي  احلداثعة  عقعل  بنيعة  ضد مبعنى)

 بععد  معا  أدبيعات  كعل  يف احلعال  هعو  كما. وأميبية منشطرة بنية وهلا

 .احلداثة

. بسععيطة عالقععة بينهععا مسععتقلة حلكايععات ِّميعع  إنهععا للتوضععيح

 وهنععا. اهلجععرات آخععر أخبععار كتابععه يف اخلطيععب برهععان فعععل كمععا

 .روائي مشروع عمل إىل والتجاور بالرتاكم القص  تتحول

 واليت كونديرا ميالن كتابات الاهن إىل األقرب النموذج ورمبا

 تتخللعها  كوابيس أو ،لألحدا  رؤية إمنا مركءية حكاية تقدم ال

 .وكتلته العمل قوامو لتشكا وبرتاكمها الغبطة من حلظات 

 ولكنه بالوصف يسع الشهيد زيد إن عليوي محءة الناقد وبتعبري

 مشاهداته على تعتمُد لديه السرد ووحداُت ؛ احلكاية ببنا  يعنى ال

 .عنه املستقلة األحدا  تيار على وليس

 .بالضعبو  كونعديرا  عليعه  يعتمعد  معا  وهعو . .وتتجاور تتواىل ال إنها

. نفسعها  الرؤيعا  مبعادة  يهعتم   ا أكثر الرؤية جماِل بتوسي  يهتم فهو
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 الواقع ،  ضعمن  معن  ولعيس  داخلعه  معن  تنمعو  رواياته أن تالحت ولالك

  عا  أكثعر  الفكعرة  ومنطعق  بنيعة  يف اضطراب عن تعس وكوابيسه

 الروايعععة بطعععل: املععععروف الثالثعععي بعععني العالقعععة ضعععرورات ععععن تععععس

 فعين  اختيعار  حمعض  وهعو  عيبعاً  هعاا  يكن   إذا.. و.وزمانه ومكانه

 ضعمن  متفرقعة  لصعور  البطولعة  إسعناد  علعى  تركعء  العيت  األعمالو فإنَّ

 كتاب ومنها .األصاب  رؤوس على تعد ورمبا ؛ قليلة واحد نفسي جو

 .الشهيد لءيد مدينة وتراجيديا لكونديرا والنسيان الضحك

 مععن فصععول ملفهععوم أقععرب وهمععا .وإسععقاا إسععناد  العملععني كععال

 .واحدة حكاية بالضرورة ليس ولكنا واحد موضوع  له كتاب

                               

 2015 األول كانون
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 )تراجيديا مدينة(.. مشرقون وظالميون

 

 عبد عون الروضان 

الفعععائءة باجلعععائءة األوىل ضعععمن  « أفعععراس األععععوام »بععععد روايتعععه  

اسععم »، تلتهععا روايععة 2011/ مسععابقات دار الشععؤون الثقافيععة العامععة  

حكاية الرجل العاي حتعاور مع     »اليت وض  هلا عنوانا فرعيا « العربة

« تراجيععديا مدينععة » يطالعنععا زيععد الشععهيد بروايتععه اجلديععدة     ،«النععار

بععريوت -الصععادرة عععن املؤسسععة العربيععة للدراسععات والنشععر/عمان   

2014. 

مبعععا قعععرأت العععروايتني أععععاله بإمععععان وكتبعععت عنهمعععا يف حينعععه   

يسعععتحقان معععن كونهمعععا عالمعععتني  يعععءتني يف الروايعععة العراقيعععة       

، وأكاد أمج  على أن ما يؤلف بني هاه 2003الصادرة بعد التغيري 

 الروايات الثال  هو ميل الكاتب بشكل واضح إىل:

 .* االهتمام بالتفصيالت الءمانية واملكانية

* األسعععلوب احلكعععائي، إذ تكعععون الروايعععة الواحعععدة جمموععععة  

كايعات متداخلععة ومتناسععلة لتشععكل البنععا  ا كععم للروايععة وهععو  ح

أمر ال شك يتاج إىل دربة وحنكة روائية تستطي  اإلمساك خبيوا 

 .اللعبة وتوجهها حنو ما لدم احلد 

ذاكرة املدينة « ناصر اجلبالوي»يف هاه الرواية اجلديدة يكون 

يد بكعل روحعه   املدينة اليت ينتمي إليها زيد الشعه  ،اليت هي السماوة

هعععو العععاي يععععرف عنهعععا كعععل  ،وكيانعععه ومتعععاهى معهعععا حعععد الولعععه
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تفصعيالتها وكعل أسعرارها وتناقضعاتها ويععرف كعل معن هعب ودب         

علععى ترابهععا؛ فيكععاد اجلععبالوي هععاا أن يكععون زيععد الشععهيد نفسععه   

يععؤري أحععدا     .مسععلحًا بكععامريا فوتوغرافيععة يعشععقها ويعععتين بهععا     

ملة ويعلق صعورًا بعاحلجم الطبيععي    املدينة وشخصياتها الفاعلة واخلا

 .لناصر حكيم وغريه

هعي الوافعدة   « صعويباتها »متر مشريان املسيحية م  بععض معن   ))

متعر أمعام حمعل أبيهعا فيشعاهدن       ،إىل السماوة حديثا م  أبيها وأمها

الدشععاديش املخاطععة حععديثًا معلقععة مبسععامري علععى مسععتطيل خشععيب     

رة فهء الرجل رأسه تعلوه صورة عبد السالم عارف، ضحكن للصو

كانت بدهلا صورة العءعيم وقبلعه املليعك الشعاب.. معاذا نفععل       »وقال: 

لكعععل زمعععان دولعععة ورجعععال. السياسعععة يف بلعععداننا العربيعععة دمعععار..((       

 (.217تراجيديا مدينة / ص )

الرواية ماهلة فيهعا اخعتلو احلابعل بالنابعل وتشعابكت أغصعانها       

الءمععان باملكععان   وفروعهععا وتقاطعععت طرقاتهععا ومسععالكها ودخععل    

ائتلفت شخصياتها واختلفت وتصاحلت وختاصمت،  .والواق  باحللم

.  ويبقعععى يوسعععف بعععن سعععلطان الشعععاهر  .فعععيهم الطيبعععون والشعععريرون 

فهعو القعارئ العنهم للمعرفعة العاي يعب العدكتور         ،الشخصية األملع  

علععي الععوردي ويبععه الععدكتور كععالك ويعععده مععن أجنععب تالميععاه،   

الاي يشعكل جنعاح اخلعري وا بعة والسعالم       يوسف الشخصية الفّاة

معع  ابنععة املععؤمن الععيت تقععود املظععاهرات يف مدينععة السععماوة وتنععادي         

 قععوق املععرأة عععس رابطععة املععرأة العراقيععة، هاتععان الشخصععيتان همععا   

إىل جانعععب « تراجيعععديا مدينعععة»اجلانعععب املشعععرق واملضعععي  يف روايعععة  
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ما بينها معن أجعل    الركام من الشخصيات املتكالبة واملتصارعة يف

مكاسعععب دنيويعععة تافهعععة للسعععحت احلعععرام ويقعععف ناصعععر اجلعععبالوي 

 بكامريته ليؤري تراجيديا مدينة السماوة.
 

 . الرتاجيديا واملأساة.يوسف

إن شخصية يوسف بن سلطان الشاهر هي الشخصعية األكثعر أثعرًا    

واألعمععق يف هععاا البنععا  الروائععي ا كععم ؛ فهععي الشخصععية الععيت متثععل  

الرتاجيديا واملأساة، فلعيس معن السعهل أن يعتهم شعخ  المع  مثعل        ذروة 

يوسف تشرب حب العلم وعشق علي الوردي حد الولعه لعيس معن السعهل     

 »أن يععتهم شععخ  مثلععه بقتععل أبيععه الععاي يبععه بتععدبري الفاعععل احلقيقععي 

صععاحب السععجل احلافععل بععاجلرائم الكععبرية أقلععها قتععل    « شععراد هععديب

ا  السعقي والعاي أمضعى سعنوات طويلعة      خاله بسبب النءاع حول حصة م

من عمره يف السجون والاي حاول أن يلصق التهمعة بعه وقعام بقتعل بائععة      

« رشعععاش جاسعععب»ولقعععد قعععام املفعععوض  .القيمعععر العععيت شعععهدت جرلتعععه

املشارك يف جرلة قتل سلطان شاهر اىل اخضاع يوسف لتععايب قعاس   

 ل البعد.يف حماولة حلمله على االعرتاف ترلة هو بعيد عنها ك

اجلانب املظلم يف الروايعة هعو املسعيطر، فالشعخوص الظالميعون       

كثر يقابلهم عدد قليل من الشخصعيات التنويريعة ال يتجعاوز أصعاب      

اليعد الواحععدة علععى رأسععهم يوسععف بعن سععلطان الشععاهر وبنععت املععؤمن   

 وناصر اجلبالوي، كما أن هناك شخصيات وسطية كثرية جدا.

حيععءا مهمععا كمععا يف « اجيععديا مدينععةتر»يتععل املكععان يف روايععة 

فالشهيد مول  حد العشعق بسعرد أمسعا      .«السابقتني»رواييت الشهيد 
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األمكنة اليت متثلها مدينة السماوة، شوارعها وطرقاتهعا وسعاحاتها   

وجسععورها وحمععال بيعع  السععمك وأسععواق القصععابني واحلععدادين ودور   

 السينما وحمال اللهو ونهر الفرات الطاغي.
 

 النهايات

جاسععب رشععاش كععان أول مععن انتهععى وكانععت نهايتععه تراجيديععة     

اضععطره إىل  ،هععو ضععمور األعصععاب ،مروعععة أصععيب مبععرض غريععب

طلععب إحالتععه علععى التقاعععد ثععم مغععادرة السععماوة عائععدًا إىل مدينتععه       

واضطره املرض إىل االنكماش على نفسه شعيئًا فشعيئًا حتعى وصعل     

متحعرك معتعسًا    به األمر إىل اجللوس عند بعاب البيعت علعى كرسعي    

ذلك نعمة من اهلل، إال أن هاه النعمة   تدم طعويال فصعار اجللعوس    

. وشععتيوي .عنعد البععاب أمعرًا مسععتحياًل فتعوار  داخععل بيتعه حتععى معات     

فقععد خععرج ّمععرة مععن نععادي     ،اليععاور كانععت نهايتععه أكثععر تراجيديععة  

املوظفني بعد أن مثل واِّه إىل بيته مرتحنًا لكنه مس  صوتًا ينادي 

الصععوت حتععول إىل نععدا  متكععرر ثععم أحععس بوقعع      .مسععه فلععم يبععال با

خطوات تتعقبه فحاول أن يسرع اخلطى لكن قوته   تسععفه حتعى   

وصل اجلسعر بععد جهعد جهيعد، سعار عليعه واخلطعوات تتعقبعه حتعى          

توقف واتكأ على السياج حماوال االحتما  والتمسك لكعن صعاحب   

امنععا يف روح شععتيوي الشععبح الععاي ال وجععود لععه يف الواقعع   ،اخلطععوات

لسععك بععه ولنقععه ثععم يرميععه إىل أمععواج الفععرات الطععاغي         ،اآلمثععة

فتبتلعععه األمععواج اهلععادرة ويعثععر عليععه أحععد الصععيادين بعععد أن يلقععي        

 شبكته يف املا  فتعود مثقلة تثة شتيوي الياور.
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شراد هديب ينتهي نهايعة مأسعاوية هعو اآلخعر ؛ فقعد قضعى أيامعه        

ال يغععادر  ،ا  لصععاحبه عبععد اهلل العّسععاف  األخععرية يف فنععدق الصععحر  

غرفته إاّل ملاما، يتععرض لكعابوس فيهعب العّسعاف لنجدتعه ويسعقيه       

« توثيعة »املا  عنوة فيعرتف بقتل سلطان الشاهر بضربه بعصا غليظة 

؛ يشاركه يف هاا شتيوي الياور ثم قتل بائععة القيمعر العيت شعاهدت     

إىل املفعوض رشعاش   مقتل سعلطان الشعاهر ويهعرع مع  شعتيوي اليعاور       

جاسب ليعلمه بأدا  املهمة وتنفيا فكرة القبض على يوسف سلطان 

 .الشاهر بتلبيسه جرلة قتل أبيه

يوسف بن سلطان الشاهر خرج من السجن بعد أن عجء املفعوض  

والده " بعه رغعم معا مارسعه     »جاسب رشاش بإلصاق تهمة قتل سلطان 

كتبععة املركءيععة مععن تعععايب قععاس ضععده وعععاود نشععاطه يف ارتيععاد امل

وتوثقععت عالقتععه بشععمريان املسععيحية الععيت قّدمتععه بكععل جععرأة إىل        

ثعم تسعافر مشععريان إىل    ،زميالتهعا علعى أنعه طاقععة  ثيعة ال نظعري هلععا     

بغععداد وحععني تعععود ترسععل أمهععا إىل يوسععف ومعهععا مقععال كتبععه يف        

جريدة األخبار وقعد قدمعه رئعيس حتريرهعا جعسان ملكعون بصعفحة        

لكاتعب الواععد يوسعف ويصعفه بأوصعاف غايعة       كاملة يطري فيهعا ا 

 «.279تراجيديا مدينة /ص»يف الدقة 

بانورامععا عريضععة حليععاة حافلععة كتبهععا زيععد      « تراجيععديا مدينععة »

« السعماوة »الشهيد  س عالي الدقة ليحكعي عسهعا تعاريخ مدينتعه     

 املدينة اليت أحبها حد الوله.
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 2016/ 1/ 13السبت  4519العدد  (الصباح)نشرت يف صحيفة  •
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  (تراجيديا مدينة)

راويان وآليتان سرديتان
* 

 ليث الصندوق

للروائععي زيععد الشععهيد يشععرتك راويععان  (تراجيععديا مدينععة)يف روايععة 

أو  ،معععًا يف سععرد أحععدا  يوميععة مععن حيععاة مدينععة السععماوة الفراتيععة    

العراوي   ،ولكل راو  آلية سرده اخلاصة ،أحداثًا من تارلها القريب

وهعو يف الغالعب لثعل صعوت أو ضعمري       ،األول يتناول األحدا  نصعياً 

نصععي مععن بدايععة وهععاا مععا تسععرت عليععه الععراوي ال ،الكاتععب ا تجععب

حيععث ظععل طععوال تلععك املسععافة     ،الروايععة وحتععى إىل قععرب منتصععفها  

كنعععا )السعععردية ُيخفعععى شخصعععيته ورا  ضعععمري مجاععععة املعععتكلمني  

نهعععارًا نعععروح نتسعععك  يف شعععارع ))أو  (36ص /  .جمموععععة أصعععدقا 

بعععد  (39ص /  .تكععررت زيارتنععا لكععربال  )أو  (36ص /  .الرشععيد

نععة  ععد  حاسععم هععو مقتععل والععد ذلععك حانععت اللحظععة احلامسععة مقرت

الطالععب اجلععامعي املثقععف يوسععف ليكشععف الععراوي النصععي هويتععه     

وحاملععا رفعع   ،غععّب وقععت قصععري )باسععتخدامه ضععمري املععتكلم املفععرد  

حبيب كبنك دكانه وتوجه لسعماعة اهلعاتف يرفعهعا ويتصعل بعامعل      

ومعع  ذلععك ظععل الععراوي   (104ص /  .البدالععة يطلععب منععه ربطععه ببيتنععا 

وهععو الععراوي  ،أمععا الععراوي الثععاني  .ح مععا بععني الصععيغتني النصععي يععراو

الصععوري ناصععر اجلععبالوي الععاي يتنععاول األحععدا  صععوريًا مععن خععالل 

وقععد شععهدت مهمتععه تطععورًا مععن الفوتععوغراف إىل     .عدسععة كامريتععه 
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إال أن السععرد الصععوري ظععل مرتبطععًا بععالفوتوغراف بينمععا      ،السععينما

وظعل دور ناصعر فيهعا     ،يعة السينما   تتطور لتصبح أداة توثيق تارل

ال يتعععد  إجادتععه تشععغيل جهععاز العععرض يف دار السععينما الوحيععدة يف   

   .املدينة

وبينمععا كععان الععراوي األول / الععراوي النصععي يتحععرك علععى وفععق    

ظععل الععراوي الثععاني /   ،توجيهععات الكاتععب باعتبععاره ضععمريه الثععاني  

الععراوي الصععوري يتحععرك بهععدي مععن توجيهععات وإيعععازات خمععرج ذي     

وطبيعة افرتاضية متت أنسعنته يف كيعان غائعب /     ،صية جمردةشخ

ولعيس لعه كيعان ملمعوس      ،غائب ألنه ال ُير  ،حاضر يف وقت واحد

 ،وحاضععر آلن لععه صععوتًا جمسععدًا يف نعع  مقععرو    ،وقابععل للتوصععيف

وهعاا   ،وموجه إىل شخ  حمدد بعينه هو املصعور ناصعر اجلعبالوي   

ور اإلفعالت معن إيعازاتعه    املخرج هو التاريخ العاي لعيس مبقعدور املصع    

عاشق ملهمته التوثيقيعة   (املخرج واملصور)وتوجيهاته ما دام كالهما 

 .والتنويرية

  الراوي النّصي:

حتاور العيعون بلغعة األلعوان     (التقليدية)وألن الصورة الفوتوغرافية 

مععسًا عنهعا بأتديعة الضععو      ،/ األبعيض واألسعود وتعدرجات األسعود    

فعإن   ،وببالغعة اللقطعة / اللحظعة اجملّمعدة     ،وتدرجات الظعل  ،والظل

نقل الن  الصوري إىل ن  كتعابي  اجعة إىل مرتجعم ينقعل العن       

وهعاه املهمعة سيضعطل      ،األول من نظعام الصعورة إىل نظعام الكتابعة    

  :بها الراوي النصي لتكون بالك مهمته مءدوجة
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 نقل احلد  مباشرة من موق  إنتاجه  –

معن نظعام الصعورة إىل نظعام      –اشعر  نقاًل غري مب –نقل احلد   –

 الكتابة

ولعععالك فعععإن كعععل النصعععوص الصعععورية العععيت التقطهعععا ناصعععر        

 .اجلععبالوي ستخضعع  إلعععادة إنتععاج نصععية مععن قبععل الععراوي النصععي       

ولالك أيضًا فإن خطاب الراوي النصي هو املهيمن وهو الاي يغطعي  

  .سرد األحدا  وتقديم الشخصيات ووصف املشاهد

فهععو راو مفععارق  ،النصععي يف عععدة صععور ومظععاهر يتقلععب الععراوي 

وهععو راو برانععي يكتفععي مععن  ،وهععو مشععارك يف أحيععان أخععر  ،حينععًا

ويف أحيعان أخعر  هعو     ،تغطية األحدا  بوصف مظاهرها اخلارجيعة 

راو جععععواني يتسععععلل إىل بععععاطن الشخصععععيات ويسععععتخرج كوامنهععععا   

 يتخفععى يف –كمععا بينععا سععابقًا   –وهععاا الععراوي  .وخفاياهععا الدفينععة

بعض األحيعان ورا  اجلماععة ويسعتعري أدواتهعا اخلطابيعة وصعياغاتها       

ولكنه يف أحيان أخر  يعود راويًا فردًا يتحد  عن نفسعه   ،النحوية

 .وعن ما يدور حوله بضمري املتكلم

 الراوي الصوري: 

ومتهيدًا ملهمة الراوي الصوري ناصعر اجلعبالوي يف سعرد أحعدا      

وتسععويغًا أيضععًا لتكليفععه   ،الفوتوغرافيععةاملدينععة مععن خععالل الصععورة  

فعععالراوي النصعععي يفتعععتح الفصعععل األول معععن الروايعععة      ،بهعععاه املهمعععة 

واملهمععات التارليععة الععيت    ،ومععد  حبععه ملهنتععه   ،بععالتعريف باملصععور 

واملهععارات الععيت اكتسععبها تهععده   ،قععدمها للمدينععة الفراتيععة صععورياً 
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إىل نضعوج   وصعوالً  ،أو بدعم من مصعور حمعرتف يف بغعداد    ،اخلاص

 .املوهبة وانتقاهلا من هواية إىل حرفة

ومعع  الفصععل الثععاني بععدا االحنسععار يف دور الصععورة الفوتوغرافيععة   

وقععد اقععرتن  ،ومع  احنسععارها بعدأ االحنسععار يف دور الععراوي الصعوري   

هعععاان االحنسعععاران مععع  دخعععول السعععينما إىل املدينعععة وهيمنتهعععا علعععى 

صععورة السععينمائية يبععدو  وبععالرغم مععن أن فضععا  ال  .الفضععا  الصععوري

 ،ضمن اهتمامات ناصر اجلبالوي أو يف أقل تقدير على متعاس مععه  

بععل علععى   ،إال أنهععا   تتسععبب يف تغليععب دوره علععى الععراوي النصععي     

العكس فقد تراج  دور ناصر م  تبدل شعكل ومهمعة الصعورة معن     

فوتوغرافيععة هلععا دور وقععوة الوثيقععة التارليععة إىل سععينمائية ترفيهيععة     

فتارليتهعا تقتصعر علعى دخوهلعا      ،هلا أية عالقة بتاريخ املدينةليست 

األول كواجهعععة فنيعععة استعراضعععية إىل املدينعععة ألن السعععينما يف هعععاا 

الفصععل تعععين السععينما العامليععة الععيت اقتحمععت أفالمهععا حيععاة املدينععة     

السعععاكنة وتركعععت أثرهعععا علعععى سعععلوك وتصعععرفات شعععبان املدينعععة   

اوي الصععوري صععار الععراوي النصععي    ومعع  احنسععار دور الععر   .وفتيانهععا

يعّوض عنه مؤديًا دور الصورة املتحركة وهعو يصعوغ أحعدا  الواقع      

أو خياالت األحالم العيت كعثريًا معا راودت عقعول شعبان املدينعة العيت        

نشععطها ولعهععم إىل حععد اهلععوس بأبطععال السععينما وأدوارهععم فصععاروا     

  .لتقاليديلمون بتحقيقها على أرض مدينتهم املبتالت باخلمول وا

أو معا بعني صعور ناصعر يف الفصعلني األول       ،والفرق ما بعني ناصعر  

أن الصورة يف الفصل األول   تكن جمعرد وثيقعة تارليعة     ،والثاني

بعل كانعت صعوتًا يف صعيغة صعورة يعثري املشعاعر ويعرك          ،للاكر 
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ولكععن دوره يف الفصععل الثععاني ال  ،سععكون الواقعع  اخلامععل واخلععان 

وموثقًا فحسب دون أن تقعرتن تينعك املهمعتني     يعدو أن يكون مصورًا

وقد ِّلعت دوافععه يف االسعتعراض الصعوري اجملعرد       ،بأهداف ثورية

من أية أهداف ثورية باقتصعار هدفعه معن تصعوير إحعد  التظعاهرات       

وهععاا  (184ص /  .التقععاا أكثعر مععن صععورة للشعاب املتحععدي  )علعى  

لفعاليعععات الشعععاب هعععو لفتعععة جعععواد متجعععاوزًا دوره القعععديم بتغطيعععة ا    

وقد  .اجلماهريية صوريًا من أجل إبرازها كقضايا حقوقية ومطلبية

تنبهععت الفتععاة املثقفععة الثععائرة بنععت املععؤمن إىل تراجعع  ناصععر عععن دوره  

التارلي وغياب الصوت الثوري عن صوره فنصحته أن تلتقو صوره 

صععرخة أم رمععي ولععدها يف أتععون بطالععة قععاهرة فصععار قلبهععا يعتصععر   )

ومععا  (173ص /  .تععه طاقععة معطلععة وسععاعدًا مكسععورًاكععل يععوم لرؤي

اعتاار ناصعر لبنعت املعؤمن إال إقعرار برتاجع  دوره واحنسعاره )ابتسعم        

هععاه  .(173ص /  .هلععا ابتسععامة مععن تععأثر بكالمهععا وأعلععن االعتععاار 

الصععورة النمطيععة للمصععور الفوتععوغرايف الععيت صععار جيسععدها ناصععر    

وهععاا مععا  ،اجلععبالوي يف الفصععل الثععاني تكععررت يف الفصععل الثالععث

وهعاا أيضعًا معا     ،صار يقتن  بعه ناصعر لنفسعه ويكتفعي منعه ملوهبتعه      

ِّععوال علععى اجلسععر احلديععدي اجلديععد  )صععار يريععده أصععدقاؤه منععه  

ولععل السعبب يف هعاا الرتاجع       .(253ص /  .والتقاا صور للعاكر  

غري مرتبو باملصور بقدر ما هو مرتبو بالبيئة املعدة للتصوير واليت 

فقعععدت محاسعععها السياسعععي وانعععدفاعها الثعععوري جعععرا  اإلخفاقعععات      

املتكععررة يف حتقيععق األهععداف وجععرا  التقلبععات الدراماتيكيععة الععيت 

ألمعس  أنهكت املدينة حتى صار ناصر اجلبالوي ال جيد من ثوريي ا
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وهععم الععاين خرجععوا مععن   (غععري املنععتمني)مععن يصععورهم فصععار يصععور  

كمعا أنعه   يععد     .(218ص / )حتت غبار املعارك السياسية ساملني 

بعل أن البعاحثني عععن    ،يبحعث بعدأب ععن اللقطععة ويشعد إليهعا الرحععال     

ومعن   ،اللقطة الفريدة هم العاين يقصعدونه ليلتقطهعا هلعم إال معا نعدر      

رة الععيت محععل فيهععا كامريتععه  ثععًا عععن صععورة  بععني تلععك املععرات النععاد

نادرة دخوله مركء شرطة اخلنعاق ليلعتقو صعورة ملفوضعها اجلديعد      

كما أنه صار يستأذن أصحاب الشعأن   .(228ص / )رشاش جاسب 

قبل التقاا الصورة كاستئاانه الشرطي اللتقاا صورة للموقعوفني  

تالاًل وكان قبل ذلك يستل اللقطة اس (230ص / )يف سجن اخلناق 

 .من بني براثن أصحاب الشأن كما يستلها من بني براثن الصدفة

 ما بني التارخيي والتخييلي:

وتععاريخ السععماوة يف الروايععة لععيس هععو تععاريخ أحععداثها الكععس         

بل هعو تعاريخ أبنائهعا املتفعوقني      ،املرتبطة بشخصياتها العامة فحسب

اجملععرمني وتععاريخ  ،وتععاريخ الصععور يف أسععتوديو ناصععر    ،واملغمععورين

واملرتشعععني والعشعععاق ورواد السعععينما والباععععة والثعععوريني معععن كعععل      

 .وكل أولئك صاروا من حيعث ال يعدرون أبطعال الروايعة     ،االِّاهات

وبنعا  اجلسعر    ،إنعه تعاريخ أحعدا  زيعارة امللعك فيصعل الثعاني للمدينعة        

واسعتقبال عربعات قطعار     1963شباا معن ععام    8احلديدي وانقالب 

املوت وإدارة املدينة من قبل القائمقاموني عبد العءيعء القصعاب وعلعي    

حيععدر وحععث الععدكتورة نءيهععة الععدليمي بنععات املدينععة علععى الععتعلم         

 .وزيارة الفنانوني الشعبيني ناصر حكيم وسععدي احللعي   ،واالستنارة
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وعبععد   ،وعععدنان  ،وحممععد علععي  ،و تععاريخ كععاظم قصععري  مثلمععا هعع 

وشعععراد  ،ومشعععريان ،ويوسعععف ،وشعععاهناز وأمهعععا ،وحبيعععب ،البعععاقي

وشعععتيوي  ،وقاسعععم زيععن العععدين ا ععامي   ،وسعععلطان شععاهر  ،هععديب 

وبنعت املعؤمن وسعواهم     ،ومحيعد النجعار   ،وعبد اهلل العسعاف  ،الياور

  .الكثري

فهي ال تتعاب    ،قليديليست رواية باملعنى الت (تراجيديا مدينة)إن 

وهعي ال متعنح البطولعة     ،حدثًا أو أحعداثًا بعينهعا وصعواًل إىل نهايعة معا     

بل هعي متعنحهم أدوارًا دون أن يكعون     ،لشخ  أو أشخاص معينني

مهما طالت أو قصرت املهمة السردية  ،هناك متايء ما بني دور وآخر

ن املرتبطة بكعل دور السعيما أنعه حتعى الشخصعيات العيت قعد يبعدو أ        

ثعم اختفعت إىل األبعد سعرعان معا       ،وأنها قعد ظهعرت   ،دورها هامشي

أو لتععؤدي دورًا آخععر غععري متوقعع      ،تفاجئنععا بعودتهععا لتكمععل دورهععا   

كل تلك السمات ِّععل هعاا    .(وسنأتي على تفصيل ذلك فيما بعد)

العمل السردي يتوافعق مع  رأي بععض النقعاد معن أن الروايعة احلديثعة        

 .نه ما زال مفتوحًا علعى كعل املمكنعات   وأ ،جنس أدبي ال قواعد له

هي معءيج أجناسعي معن     (تراجيديا مدينة)وم  ذلك لكن القول أن 

ومعععن الروايعععة التارليعععة والسعععري ذاتيعععة      ،املعععاكرات أو اليوميعععات 

وإذا مععا صععح اعتبععار اإلهععدا  الشخصععي الععاي يوّقعع  بععه   .والتسععجيلية

إذا صعح اعتبعاره    ،الكاتب نسخًا معن كتبعه إىل زمالئعه وأصعدقائه    

فععععاني سععععأمسح لنفسععععي أن أجععععنس  ،نصععععًا حافععععًا أو نصععععًا موازيععععًا

مستعينًا بن  اإلهدا  الشخصي  ،باعتبارها بوحًا (تراجيديا مدينة)

الاي ذّيل به الكاتب نسخة من كتابه لي واصعفًا فيعه روايتعه بأنهعا     
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بالرغم من أن هاا النوع من النصعوص احلافعة أو املوازيعة تبعدو      ،بوح 

فمععا يكشععفه عسهععا    ،مبعنععى إنهععا غععري مسععتقرة دائمععاً     ،لتفافيععةا

 ،وقعد يهعدي بسعواه لصعديق آخعر      ،الكاتب لصديق قد يتمل  عنعه 

كما أنه ليس هناك من يؤكعد صعحة مرجعيتهعا باسعتثنا  كاتبهعا      

 .ومن تق  النسخ املوقعة بني أيديهم

 لدون السردية حصة ابن خ

نعععة االجتماعيعععة  و ثعععًا ععععن معععدخل تعععارلي إىل مشعععاكل املدي   

والععيت مّنتهععا وغعاتها حععاالت اإلقصععا    ،املرتاكمعة منععا عهععود بعيعدة  

بععن افيسععتعيد منععه   ،ي علععى منطععق الععءمن يتحايععل الععراو  ،واإلهمععال

فكبري معوظفي   ،وجيعل له حصة يف تاريخ املدينة احلديث ،خلدون

قائمقامهعععا عبعععد العءيعععء    ،الدولعععة العثمانيعععة يف املدينعععة / القضعععا    

على مقدمته يف تفسري مشاكل املدينة االجتماعيعة   يتك القصاب 

واحللععول ال تععأتي مععن العععن      ،املستعصععية والبحععث عععن حلععول هلعععا    

بععععل تتعععععداه إىل لقععععا  فنطععععازي يف مكتععععب      ،التععععارلي فحسععععب 

وعلى هامش اللقعا  تتسع     ،القائمقامية ما بني إبن خلدون والقصاب

اوي يف دائععععرة التخييععععل لععععتفرتض مواقععععف مبتكععععرة ُيحسععععن الععععر      

والغريعب يف هعاا اللقعا  أن     .استجالبها معن ذاكعرة خصعبة وجمنونعة    

 –كمعا يفعرتض املقعام السعردي      –ابن خلدون ال يتصعرف كضعيف   

بعل إنعه يتصعرف كمعا لعو       ،على الاي استدعاه حمتاجًا إىل مشورته

كان هو رب الدار فيستقبل القائمقام يف مبنى قائمقاميتعه ليكعون   

ويف ذلععك داللععة ال ُتخفععى يف كععون    ،ففيهععا هععاا األخععري هععو الضععي  
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 ،دروس التاريخ ما زالت فاعلة ومؤثرة يف تشعخي  أزمعات احلاضعر   

 –بععالرغم مععن تععوالي األزمععان   –ومععا زال مدرسععوها والبععاحثون فيهععا  

وبعد اجتياز الن  مرحلعة التخييعل العيت تضعم      .حمو احرتام وتقدير

لضعيف ومعا   واملضعيف / ا  ،بدايات اللقا  معا بعني الضعيف / املضعيف    

ُيستكمل بعاقي   ،تتطلبه تلك البدايات من موجبات اللياقة واجملاملة

وهعاا االقتبعاس ال زيعادة فيعه      ،اللقا  مقتبسًا من مقدمة ابعن خلعدون  

وللععراوي حضععور يف هععاا  .وال نقصعان عععن املرجعع  التععارلي املعععروف 

اللقا  يعس عنه خبروجه ععن املرجع  ليثبعت رأيعه متممعًا ومعقبعًا علعى        

 (نعع  املرجعع  ونعع  الععراوي)حتععى ليبععدو النّصععان  ،ي إبععن خلععدونرأ

متداخلني وملتحمني من حيعث النتيجعة العيت سيخلصعان إليهعا والعيت       

ثععم جععا  الععراوي   ،وقععف عنععد حععدها ابععن خلععدون مكتفيععًا بععالتلميح   

 .ليتمها معسًا عنها بوضوح

وابععن  ،بععد حالععة الععاوبان الروحععي مععا بععني القائمقععام / الشععخ  

يععععود العععراوي إىل نصعععه بإنهعععا  حالعععة   ،العععن  / املقدمعععةخلعععدون / 

وذلععك بإيقععاظ القائمقععام مععن غيبوبتععه بعععد أن       ،االنععدماج والععاوبان 

واالسرتشععاد  .تبينععت لععه أبعععاد املعضععلة الععيت يعيشععها يف إدارة املدينععة   

بتنبععؤات ابععن خلععدون ونصععائحه وحتليالتععه ال يقتصععر علععى قائمقععام    

وي يتخاها دلياًل لفهم سلوكيات النظم بل إن الرا ،املدينة العثماني

السياسععية املتعاقبععة ِّععاه املدينععة وأهلععها لععيخل  إىل أن الفجععوة بععني  

 ،مبثابة هعوة كعبرية بعني حكومعة بنظعام معريض       ،واسعة)الطرفني 

  .(48ص /  .ومواطن بلسان مقطوع

ومثلمععا كانععت مقدمععة إبععن خلععدون دلععياًل اسرتشععاديًا للقائمقععام    
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كانعت املقدمعة كعالك     ،يقي اخلطعأ والصعواب  يرسم له مالمح طر

بوابعة العوعي وحعب     –إضافة إىل بوابعة احلعب    –ليوسف إذ فتحت له 

كما كان ظهورها كن  م  الظهور التخييلي لصعاحبها   ،املعرفة

ابن خلدون أوس  يف املرة الثانية م  يوسف جرا  العالقات التخييليعة  

ومعا بعني صعاحب املقدمعة      ،املتداخلة ما بني املقدمة / الن  من جهة

 .ابن خلدون ومشريان ويوسف من جهة أخر 

هعععاا االسعععتدعا  الفنطعععازي لشخصعععية تارليعععة خعععارج فضعععائها   

وإدخاهلععا طرفععًا مشععاركًا يف األحععدا  ّ   ،السععياقي وملععرتني اثنععتني

  :على ما يبدو من أجل حتقيق ثالثة أهداف

ضععي عععن  كععان اهلععدف هععو البحععث يف املا    :يف االسععتدعا  األول

  :كان اهلدف هدفني أثنني :يف االستدعا  الثاني  .حلول للحاضر

هعععو حتقيعععق التواصعععل املععععريف معععا بعععني يوسعععف وعلعععم        :األول –

 .االجتماع الاي   يكن قد اكتشفه يوسف بعد

   .ألثاني: هو حتقيق التواصل العاطفي ما بني يوسف ومشريان –

ني قعععد حققعععت  ويبعععدو أن فنطازيعععا االسعععتدعا    تكعععن يف املعععرت    

قععد جنحععت يف عععرض    (املقدمععة)ففععي املععرة األوىل كانععت    ،أهععدافها

وتوصيف املشكلة للمستدعي / القائمقعام إال أن املشعاكل املرتاكمعة    

لعالك آثعر املسعتدعي     ،بعل مسعتحيلة   ،عس العءمن جعلعت احللعول معقعدة    

وال صععاحبها يف إيصععال   (املقدمععة)ويف املععرة الثانيععة   تفلععح   .االسععتقالة

ألن النظععام السياسععي القععام  كععان قععد      ،يوسععف إىل أهدافععه العلميععة  

وقد انعكس الفشل يف هاا اجلانب علعى   .سبقه إىل أحالمه وأجهضها

 .لُينهي عالقة يوسف بشمريان قبل أن تبدأ ،اجلانب العاطفي
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  :األحداث دوال الزمن

وهععو القسععم املخصعع  إلنشععا   ،مععن الفصععل األول (7)يف القسعم  

اجلسععر احلديععدي بععني ضععفيت الفععرات يتقاسععم الععراوي النصععي معع       

األول نصععيًا  ،الععراوي الصععوري السععرد كععل علععى طريقتععه اخلاصععة   

ويبععدو التقاسععم خمططععًا ومدروسععًا بععني الععراويني      ،والثععاني صععورياً 

فعععاألول لهعععد  كيعععة اجلسعععر بسعععرد تعععارلي    ،ولعععيس اعتباطيعععًا

دفععععت إلقامعععة اجلسعععر وملراحعععل بنائعععه وللمهعععارات     للظعععروف العععيت  

ولتععءج التععارلي بععالتخييلي   ،والتقنيععات الععيت اسععتخدمت يف البنععا  

ثععم مععن نقطععة مععا مععن      ،امتءاجععًا يصعععب فععرز أحععدهما عععن األخععر     

ا كيععة لهععد الععراوي النصععي الطريععق لععدخول ناصععر اجلععبالوي       

ولكعن العن     ،بكامريته إىل املشهد املفتوح ليقدم قرا ته الصورية

 ،الصوري الاي يقدمه ناصعر هعو إععادة قعرا ة موسععة لعن  العراوي       

وتضيف إىل روايتعه معا    ،فعني الكامريا تتب  خطوات الراوي النصي

ففي حعني كعان العراوي النصعي قعد أشعار إىل        ،كان قد خفي عنها

جنسععععععيات الفنععععععيني واملهندسععععععني العععععععاملني يف اجلسععععععر واألدوات  

  الراوي الصوري ليفّصل ويوّس  من إطار جا ،املستخدمة يف إنشائه

والسعععقائف  ،مصعععورًا بعععدالت العمعععل وألوانهعععا وأشعععكاهلا ،الصعععورة

وأنعععععواع السعععععيارات واحلاويعععععات والرافععععععات واألعمعععععدة واإلضعععععا ة  

وتنحعععرف عدسععة العععراوي   .والغواصععني وصععب العععدعامات اإلمسنتيععة   

 –وهعاا معا فعات العراوي النصعي       –الصوري عن قلب املشهد لتصعور  

القائمقام وهو يتاب  سري العمليعات والنعاس العاين جعا  بهعم الفضعول       

ملشاهدة عمليات البنا  الغريبة على مدينة   تشهد من قبل عمليعات  
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وتنتهي مروية اجلسر بعودة الراوي النصعي إلكمعال    .باات التقنيات

 ،1958فعإذا حنعن يف ععام     ،ما توقفت عنده عدسة العراوي الصعوري  

ويتنبه الراوي النصي بأن اجلسر   يكعن   ،سروهو عام افتتاح اجل

بعل هعو واسعطة انتقعال معا       ،جمرد واسطة انتقال ما بني ضفيت النهر

ُتسعتثمر تقنيعة تهشعيم     (تراجيعديا مدينعة  )ويف  .(51ص / )بني زمعنني  

السلسعععلة الءمنيعععة املسعععتقيمة بعععالعودة إىل معععا ورا  األحعععدا  ولعععيس   

أن األحدا  الكعس  يف مدينعة    بالعودة إىل ما ورا  السنوات باعتبار

ولعععل حادثععة بنععا    ،صععغرية ومهّمشععة هععي العالمععات الءمنيععة الفارقععة  

اجلسععر احلديععدي وافتتاحععه هععي أبععرز أمثلععة هععاه التقنيععة الءمنيععة         

وهععاه احلادثععة سععتكون حمطععة زمنيععة فارقععة مععا بععني       ،االسععتعارية

ن بينمعا العءمن األول هعو زمع     ،زمنني تشكل هي فيهما الءمن الثعاني 

وأيععة إشععارة الحقععة إىل اجلسععر اخلشععيب     ،اجلسععر اخلشععيب القععديم 

أو أن كليهما قد عادا بالسرد إىل ما  ،ستعين أن أحد الراويني عادو

وعلعععى هعععاه  .وهعععو ععععام افتتعععاح اجلسعععر احلديعععدي  1958قبعععل ععععام 

والاي كثريًا  (54ص / )املسطرة لكن قرا ة مروية يوسف زمنيًا 

قادمعًا معن صعوب     ،متهاديًا ،ي متماهاًللش)ما رآه ناصر اجلبالوي 

واصل سعريه   ،استدار)أو  (54ص /  .القشلة وعابرًا اجلسر اخلشيب

وعععدا اختععاذ اجلسععر احلديعععدي     .(94ص /  .حنععو اجلسععر اخلشععيب   

فكععثريًا مععا تتحععدد حمطععات التععاريخ باإلشععارة إىل  ،كمحعدد زمععين 

أحععدا  فارقعععة أو عالمعععات  يعععءة بعععداًل معععن اإلشعععارة إىل السعععنوات  

مثل اإلشارة إىل الصحف اليت كان يستعريها يوسف معن   ،واألشهر

 (األهعععالي / احتعععاد الشععععب / صعععوت األحعععرار )املكتبعععة املركءيعععة 
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أم اهلنععد / )العامليععة  واإلشععارة إىل عنععاوين بعععض األفععالم السععينمائية 

ذهعب معع  الععريح / بععور سعععيد املدينععة الباسععلة / سالسععل أفععالم رعععاة  

وكعالك اإلشعارة إىل بععض مؤلفعات      (البقر وطرزان وهرقعل اجلبعار  

وكعل تلعك األمسعا  صعارت عالمعات       ،ستيفان زيفايج وعلي العوردي 

زمنية غري مباشرة للفعرتة الءمنيعة العيت تغطيهعا مرويعة يوسعف وسعواه        

 .شخصيات الروايةمن 

   :طقوس واستعدادات السرد الصوري

وللسرد الصوري الاي لارسه ناصر اجلبالوي تقنيعات ومهعارات   

ومعع  املععادة   ،فناصععر يتعامععل معع  كامريتععه   ،واسععتعدادات وطقععوس 

املصعععورة مععععًا  رفيعععة وفرتهعععا لعععه مرحلعععة العععتعلم واملعععران العملعععي       

فة وحساسعععية مرهفعععة وباائقعععة شعععفا ،واملمارسعععة العمليعععة وامليدانيعععة

وتنمععوان وتتطععوران فيمععا بعععد بالدربععة    ،تولععدان عععادة معع  املوهععوبني  

فكل صورة له  .وال ُتكتسبان بالدرس ملن يفتقدهما أصاًل ،واملران

ومنععععه تكتسععععب طقععععوس التقاطهععععا اخلاصععععة   ،مرتبطععععة بسععععياقها

فالصععور الفوتوغرافيععة الععيت    .بععل وحتععى رموزهععا اخلفيععة   ،وأبعادهععا

 1963نا  السياسععيني الععاين نقلععهم اإلنقالبيععون عععام   التقطهععا للسععج 

بقطععار املععوت مععن بغععداد إىل السععماوة أشععبه بشععريو سععينمائي نععاطق  

وض  وفعق سعيناريو صعارم فلعم تفعت كاتبعه وخمرجعه كعل حركعة          

عدسععة ناصععر اجلععبالوي تتوجععه حاملععا يععدخل مععن بععاب  )وكععل لقطععة 

فتصععور عربععات  ،ثععم لععرج إىل الرصععيف ،وجيتععاز فنا هععا ،ا طععة

ثم تتوجه العدسة لتصوير السجنا   (20ص  .حديدية مشرعة األبواب
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والسعجنا    ،العسكريني برتبهم اليت ترتاوح ما بني املقعدم واجلنعدي  

 ،املععدنيني ببععدالتهم األنيقععة الععيت لوثتهععا زيععوت وأتربععة عربععة القطععار    

ولتععار ناصععر اجلععبالوي مشععاهد معينععة ِّسععد التضععامن اإلنسععاني   

املدينة م  الركعاب / السعجنا  فيمنحهعا عنايعة اسعتثنائية ععس       ألهل 

عدسععة الكععامريا توجهععت ألكثععر )عنهععا باللقطععة مععن موضعع  الععءوم 

 ،املتحمسععععني إلطعععععام وإروا  اجلععععائعني والعطاشععععى مععععن السععععجنا   

 ،فانصبت  الة الءوم على وجوه عديدة من شباب املدينة يطعمونهم

ص /  .ومحاسعععة وإكبعععار وُيسعععمعونهم كلمعععات تعععثمني ،ويسععقونهم 

وبعععالرغم معععن أن ناصعععر معععا زال يتعععاكر مالحظعععات أسعععتاذه       .(20

والصعورة   ،اللقطعة البارععة  )صاحب األستوديو األهلعي يف بغعداد بعأن    

 (161ص /  .املتميءة هي ما تأتي خارج االستعداد والتهيؤ والتحضري

إال أن استعداداته لتغطية املناسبات صوريًا كانت تتناسب م  عظعم  

فضمن طقوس االستعداد الستقبال احتفاالت ذكر  عيد  ،ملناسبةا

 ،العمععال العععاملي بععدأ ناصععر أواًل بتععأمني احتياجععات التصععوير التقنيععة 

ومععن ثععّم اسععتطالع املواقعع  الععيت سععتتحرك فيهععا التظععاهرة مععن أجععل     

حتديد مواق  حترك الكامريا وحتديد الءاوية املناسبة لكعل لقطعة   

وقبععل يععوم أسععتطل  أمععاكن   ،ثععني صععورةوضعع  فلمععًا بسععت وثال …)

أماكن سيعتليها ليلتقو  ،ستخرتقها التظاهرة يسبها إسرتاتيجية

أمععا التقععاا صععورة لشععاب مثقععف مثععل    .(99مععا يععؤري للمدينععة ص /  

يوسععف فهععي حتتععاج إىل ختطععيو واسععتعداد مسععبقان يتناسععبان معع       

ومعن أجعل ذلعك     ،شخصية صاحب الصورة ويضمنان كماهلا بعااتها 

 ،ه تضععمينها رمععوزًا تقليديععة وشععائعة يسععهل التقاطهععا وفهمهععا      فعليعع
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هكعععاا خطعععو ناصعععر واسعععتعّد اللتقعععاا صعععورة اسعععتثنائية لشعععاب    

ثم موق  الكتاب علعى مقربعة    ،استثنائي يتداخل فيها رمء الكتاب

معع   ،والصععدر يف الفكععر الشعععيب مسععتودع احلكمععة   ،مععن الصععدر

اللقطععة تكععون  )وجععه مرتفعع  ومسععتدير داللععة علععى السععمو والرخععا     

وأجعلها على صدره كما لو أنعه   ،أرف  يده حاملة الكتاب :هكاا

ثم أرف  وجهه املستدير وأدعوه للنظر إىل احلافعة السعفلى    ،يتضنه

 (56ص /  .لدعايععة الكوكععاكوال املتدليععة مععن مظلععة مقهععى قاسععم 

وستمر على هاا الن  ثالثني صعفحة ليكشعف لنعا العراوي النصعي      

ن يمله يوسف يف الصورة الفوتوغرافيعة هعو   بأن الكتاب الاي كا

ولعععل ظهععور صععفحة غععالف الكتععاب بعنوانهععا   ،مقدمععة ابععن خلععدون

املميععء علععى صععورة فوتوغرافيععة ليوسععف معلقععة يف واجهععة زجاجيععة        

ولكن هاه املرة ليس لناصعر   ،ألستوديو ناصر اجلبالوي هي رسالة

وهععي غععري   ،إنهععا رسععالة سععرية حتمععل سععرها يف إعالنهععا    ،علععم بهععا 

بعل هعي موجهعة إىل     ،موجهة لكل من لّر بواجهة األستوديو ويراهعا 

وهععي مشععريان الفتععاة املسععيحية املثقفععة والطالبععة       ،شخصععية بعينهععا 

اجلامعية اليت كانت قد كلفت يوسعف بإععادة كتعاب املقدمعة إىل     

  .(82ص / )املكتبة املركءية اليت كانت قد استعارته منها 

ة ليسعت جمعرد لوحعة صعامتة بعاللونني األبعيض       والصورة الفوتوغرافيع 

بل هي لوحة ناطقة بصوت مسموع يلتقطه ناصر ويوصعله إىل   ،واألسود

الععراوي النصععي عنععدما يسععتحوذ يف حععاالت معينععة علععى قععدرات الععراوي    

وعن هاه اآللية انتقل إىل املعروي هلعم صعوت مأسعاوي معن صعورة        .العليم

طعة القطعار اللتقعاا صعور     تارلية كان التقطها ناصعر حعني ذهعب     
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 –لركاب قطار املوت بععد حتعول الصعوت / الصعورة إىل ملفعوظ نصعي       

حيععث اختععار مععن بععني كععل      –وقععد سععبقت اإلشععارة إىل تلععك احلادثععة     

احلععاالت املأسععاوية حالععة سععجني مصععاب بععالربو يععاول زميلععه جاهععدًا       

يرتفعع   ،تسععتقر العدسععة علععى مشععهد رجععل  ععدد علععى األرض )إسعععافه 

ويضع  رأسعه علعى فخعاه ويعردد       ،وشعخ  يتضعنه   ،نخفضصدره ويع 

ويف منعوذج   (،21ص /  .لععن اهلل الربعو   ،ماذا أفععل لعك يعا أخعي     :جءعًا

بععل إن الصععورة   ،آخععر تنقععل الصععورة صععوت بععائ  الرقععي حممععد ورواش   

صعّور  )جنحت يف متابعة ترددات الصوت وهو ينتشر ولعأل فنعا  السعوق    

ويرفعع   ،بسععكني المعععة النصععل  حممععد ورواش يطعععن الرقّيععة املوصععلية 

هاتفععًا بصععوت جهععوري لععأل فنععا     ،شععيفًا أمحععر يقطععر سععائاًل خضععالً  

والطريف أن صور ناصر  .(69ص /  .أمحر دم الرّكي :السوق املسقف

للشباب املأخوذين بصرعات املالبس الوافدة متكنت حتعى معن التقعاا    

ل علعى إسعفلت الطريعق    الصوت املنغم املميء ألحايتهم وهي تصععد وتنعء  

 .(70ص / )

 :شخصيات مستبدلة ومستعادة

سععبق التلمععيح إىل أن الشخصععيات الععيت يبععدو مععن قلععة ظهورهععا أن        

وأن هامشعععيته تعععوحي بعععأن اختفا هعععا بععععد    ،دورهعععا ثعععانوي أو هامشعععي 

لكنها سعرعان معا تفاجئنعا بظهورهعا      ،ظهورها األول هو اختفا  قطعي

ولعععل  ،تبدله بععدور آخعر غععري متوقع   أو لتسع  ،ثانيعة لتكمعل دورهععا األول  

أطععرف شخصععية أدت دورًا مسععتبداًل أو متحععواًل هععو املكععوجي فرهععود    

ومععا  ،الععاي يععؤدي دوره مععن خععالل مهنتععه التقليديععة يف جمتمعع  تقليععدي    
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ولكن فرهود يتجعاوز العدور    ،أكثر من لارسون هاه املهن يف الرواية

ا دد له ضمن إطعار مهنتعه بتطفلعه علعى عالقعة احلعب معا بعني يوسعف          

ومشريان واليت أبدعها وأنضجها خيعال يوسعف اجلعامح إىل احلعد العاي      

صار يتخيل نفسه م  حبيبته جياهران بها علنًا على مرأ  من النعاس يف  

ولعععل  ،نسععنيجمتمعع  مغلععق وتقليععدي ال يسععمح بأيععة عالقععة مععا بععني اجل   

مضعععي اخليعععال بالعالقعععة إىل أقصعععاها مظهعععر معععن مظعععاهر التمعععرد يف    

وقععد أغضععب العاشععقني تطفععل   ،أضعععف مراحلععه علععى انغععالق اجملتمعع   

يععا هلععاا احلشععري البععائس ال أحععد يسععلم مععن عععني       :هععو يقععول )فرهععود 

وظعععل  (86ص  .كعععم أبغعععض دنعععا ة املعععتطفلني   :وهعععي تقعععول  ،فضعععوله

اي   يتجععاوز حععدود النظععرات حتععى   املكععوجي يضععايقهما بتطفلععه العع  

أن ينعععدف  إليعععه )وكعععاد يوسعععف  ،أوشعععكت أن حتعععني سعععاعة العقعععاب 

بعل   ،ولكن عقاب فرهود   يأِت معن يوسعف   (89ص /  .ليشبعه ضربًا

بعالرغم معن إنعه عقعاب ال عالقعة لعه        ،زوجتعه  ،من أقرب النعاس لفرهعود  

لعيت ال  فقعد كعان تعنيفهعا لعه علعى بعوار مهنتعه ا        ،بتطفله على العاشقني

وهععو يف هععاا احليععء مععن الروايععة  –إال أن الععراوي النصععي  ،ُتقيععُت عائلتععه

وكفععى يوسععف شععّر    ،قععد انععتقم بهععاا التعنيععف للعاشععقني    –راو  علععيم 

كععل تلععك اللقععا ات احلميميععة ومععا متخععض عنهععا مععن صععراعات  .القتعال 

وصراعات مضادة   تكن سو  أضغا  أحالم عاشها يوسعف خبيعال   

وما تطفعل فرهعود إال جعء  معن      ،حب من طرف واحدجامح ومقموع يف 

مشهد حعب تقليعدي  سعرح ال يكتمعل إال بوجعود معارضعني وشعامتني        

وُحّساد يف جمتم  مغلق ومقموع جييد صناعة األعدا  واحلاسعدين مثعل   

هاه االنتقالة لفرهود معن دور املكعوجي    .إجادته لصناعة قص  احلب
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فهعو قعد اختعار فرهعود      ،وسعف إىل دور املتطفل مرتبطعة بعأحالم يقظعة ي   

ثم يعيد صّبه يف الدور العاي   ،من بني كل أهل املدينة ليءيه عن دوره

وعندما يغادر يوسعف أحعالم يقظتعه     .يتطلبه مشهد أية قصة حب عارية

 –يوسعف   –انتبه )مستعيدًا كامل وعيه يعود فرهود إىل دوره الطبيعي 

كععان فرهععود    ،وسععلك الععدرب املفضععي للبيععت    ،إىل أنععه عععس اجلسععر  

  يكععن الرجععل  ،املكععوجي جالسععًا علععى كرسععي يف مقدمععة دكانععه

ألقععى يوسععف عليععه  ،و  يكععن يف الواقعع  حشععريًا ،ينظععر إليععه بفضععول

  .(95ص /  .التحية فتلقى أحسن منها

أو هكعاا   ،فقد مّر دوره يف مراحعل تطوريعة عديعدة    ،أما يوسف

فقععد  ،أوحععت مرويتععه بعععد خضععوعها لعمليععات قطعع  وربععو متباعععدة  

وانتهعععت  ،ابتعععدأت يف الفصعععل األول بقصعععة حبعععه الوهميعععة لشعععمريان 

وإلقععا  القععبض عليععه ضععمن مععن ُيشععك يف اقرتافهععم        ،مبقتععل والععده 

وبإلقعا  القعبض علعى يوسعف انقطععت أخبعاره متامعًا حتعى          ،اجلرلة

ليظن القاري  ان مرويته تكون قد ختمت بهاا احلد  على طريقعة  

عادت أخبار يوسف  ،ثر من ستني صفحةوبعد أك .النهايات املبتورة

بعور  )من الفصعل الثعاني املوسعوم بعع      (7)إىل الظهور جمددًا يف القسم 

وقعد أوكعل إليعه دور جديعد إضعافة إىل دور       (. املدينعة الباسعلة  .سعيد

والعدور اجلديعد    ،العاشق الاي كان قد اضطل  به يف الفصل األول

تقعوده إىل التوقيعف يف   هو دور الشاب املهموم بقضايا سياسية قومية 

ولكععن سععرعان مععا يتععبني لنععا بععأن التغععيري      ،مركععء شععرطة املدينععة 

 ،اجلديد يف شخصية يوسف والاي أضعفى علعى دوره طابععًا جديعداً    

هععو يف احلقيقععة لععيس جديععدًا بععل هععو مثععرة لعبععة الععءمن السععردية ومععا 
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فحادثععة توقيععف يوسععف يف   ،توجبععه مععن تقععديم وتععأخري يف األحععدا   

ة كانعت قعد متعت قبعل حادثعة مقتعل أبيعه ألعاي كعان          قضية سياسعي 

بععدم تكعرار ولعده لفععل     )عليه أن يتعهد أمام مأمور شرطة القضعا   

ولكن ظهورا  متباعدًا آخر سيكون  .(169ص /  .ال لدم اململكة

ليوسف بشخصية ألِبسوتا لبوس السياسة عنوة دون إرادتها أو رغبتها 

بشبهة انتمائه  1963 شباا عندما اعتقلته مفارز احلرس القومي يف

ومع    .(221ص / )لتنظيم يساري وهو يومئا طالب جامعي يف بغداد 

قععرب وصععول الروايععة إىل نهايتهععا يتععبني بععأن الععربو مععا بععني اجلرلععة   

واجلرلعة السياسعية العيت ُنسعبت      ،اجلنائية  ثلة مبقتل ابي يوسعف 

ور إليععه بانتمائعععه إىل تنظععيم يسعععاري هععو ربعععو مقصععود تعمعععده معععأم    

حمققًا هدفني يف وقت  ،الشرطة الفاسد ليتخل  من الشاب املثقف

إبعععاد الشععبهة عععن القععاتليني احلقيقععيني شععراد هععديب     :األول ،واحععد

 .إراحة اجلهات األمنية من معارض سياسي :والثاني ،وشتيوي الياور

وال بّد من مالحظة إن اإلرباك يف اللغة تسبب يف متييع  األحعدا  يف   

واحللقعات املتباععدة وذلعك خبلعو      ،ات البنية املقطععة مروية يوسف ذ

إضعافة إىل   ،أحدا  السجن السياسية مع  أحعدا  السعجن اجلنائيعة    

وفضعععا ين  (بغعععداد والسعععماوة)اخللعععو معععا بعععني فضعععا ين مكعععانيني  

 ومعععن .(فرتتعععي الدراسعععة اجلامعيعععة والفعععرتة العععيت سعععبقتها  )زمعععانيني 

الواضعععح أن مثعععة إشعععكالية بنائيعععة تعانيهعععا لغعععة السعععرد السعععيما يف    

اصععطناع الصععياغات اللغويععة والبالغيععة املبععال  بهععا والععيت تتسععبب يف   

أمعا شعراد هعديب القاتعل      .تقّعر املعنى وُتفقد الن  عفويته وسالسته

ذو الشخصععية الائبيععة املريبععة الععاي ال يععرتك يف مواقعع  جرائمععه أثععرًا   
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ويف كل  ،كان ظهوره هو اآلخر متقطعًا ومتباعدًا فقد ،يدل عليه

ظهور له كانت أخبعاره تضعفي علعى شخصعيته ملمحعًا  يعءًا ورمبعا        

ويف كعل ظهعور لعه     ،خمتلفًا من دون أن تنءهه من أخطائعه العظيمعة  

أيضًا كعان العن  يلعتقو خعسًا معن أخبعاره ليختفعي خبتامعه اختفعا ا          

د أن قدم له العراوي الصعوري   فبع .ثم ليعادوا الظهور من جديد ،تامًا

ناصععر اجلععبالوي تعععاريف صععورية سععريعة جععا ت علععى جوانععب مععن        

شخصيته العيت ال ختلعو معن ظعرف إىل احلعد العاي جعلعت اجلعبالوي         

بععد هعاه اللقطعة     .(56ص /  .يضحك حتى تدم  عيناه)يضحك منه 

ثعم   .وانقطععت أخبعاره متامعاً    ،الصورية الظريفة اختفى شراد هعديب 

ظهورًا خاطفًا ومفاجئًا بصحبة املقعاول شعتيوي اليعاور يف    عاد ليظهر 

ثم انقطعت أخباره ثانية  .(103ص / )يوم مقتل احلاج سلطان شاهر 

بشععععكل مكثععععف    (198ص / )لتعععععود يف ختععععام الفصععععل الثععععاني    

لتكشف ما كان قد خفي على معد  أكثعر معن معئيت صعفحة معن       

لعة إىل احلعد   الرواية معن هعاه الشخصعية املركبعة واملوغلعة يف اجلر     

الاي تبدو معه مقارنتها بصورته الظريفة اليت قدمها اجلبالوي عنعه  

بعأن هنععاك حتعوالت وتبععدالت طعرأت علععى طبيععة الشخصععية وضعععت     

  .كل صورة من الصورتني على طرف نقيض من األخر 

وبالرغم من أن سطوة التاريخ كُمخرج تبدو وكأنها قد تراخت 

وأنععه ظععل   ،ألخععرية مععن الروايععة  عععن ناصععر اجلععبالوي يف األقسععام ا   

إال أنعه ظعل    .يتصرف كمصّور مستقل غري ماعن ألية إرادة خارجية

 ،يتصرف وكأنه الوكيل املخّول بعالتعبري ععن إرادة التعاريخ الغائعب    

وتلععك   ،فهععو يععتفت بصععور فوتوغرافيععة لكععل شخصععيات املدينععة      
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ومع  نهايعة    ،الصور هي املدلول الورقي لدال من حلم ودم وذكريات

كل شخصية منحرفة من شخصيات الروايعة / املدينعة كعان ناصعر     

 ،يرفععع  معععدلوهلا العععورقي معععن خءانعععة اسعععتوديو التصعععوير الءجاجيعععة   

فإذا معا أشععل يف الغرفعة ضعو       ،ويعلقها يف غرفة التحميض املظلمة

التحمعععيض األمحعععر بعععدت الوجعععوه الشعععاحبة ألصعععحاب تلعععك الصعععور  

 .رقوها أو تسببوا يف إهراقهاوكأنها تغرق يف الدما  السيئة اليت أه

هكاا نفا اجلبالوي إرادة التاريخ بصورة كل من املفوض الفاسعد  

رشاش جاسب واملقاول الفاسد شتيوي الياور والقاتل ا رتف شراد 

بهععاا العقععاب الععداللي   –مععن جهتععه كععراو  صععوري    –هععديب لُينهععي  

قعد أنهعى   ف ،أما الراوي النصعي  .الصارم فرتة من فرتات تاريخ املدينة

فمنهم  ،الرواية بالتاكري مبصائر رفاق فتوته وشبابه –من جهته  –

ومععنهم مععن ظععل ماكثععًا يف     ،ومععنهم مععن هععاجر   ،مععن مععات حمبطععاً  

ومنهم من دفعه اإلحباا إلحعراق كعل ملفعات املاضعي قبعل       ،مدينته

فقععد حولتععه السععجون    –الشخصععية ا وريععة   –أمععا يوسععف   ،موتععه

 .زهو  ورماد :ال يضم سو  كلمتنيوجلسات التعايب إىل قاموس 

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 –زيععد الشععهيد أملؤسسععة العربيععة للتوزيعع  والنشععر   –تراجيععديا مدينععة  (*)

2014 
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اركلوجيا الصورة املسرودة
* 

 

 حممد يونس 

 ،(مدينععة تراجيععديا) روايععة تؤديهععا مهمععة ومقاصععد مسععات وتلععك

 ذلععك مععن واهلععدف الكععامريا، عدسععة بانورامععا بوسعع  فيهععا ولتكععون

 وابعراز  الدالليعة،  وحعداتها  يف اهميعة  ذات ثانوية مضامني بلوغ الوس 

 وظيفعة  مغعء   وكعان  االنسعانيني  البعد يف مجعي بشكل يهم هو ما

 الرائعي  ععني  ميءات لبيان الداللية النقاا اعمق بلوغ السردية الصور

 الكععامريا، عدسععة عععني بععه تتميععء مععا ابععراز اخععر  ومععن ،جهععة مععن

 مالحظعة  لنا يكون ومؤكد اجلانبني، بني التباين هنا يظهر وايضا

 النوعيععة السععرعة مبتابعععة اثارنععا الروائععي ولكععن التبععاين، ذلععك ازا 

 املضععامني مععن ثععانوي سععيكون مععا وكععالك الكععامريا عدسععة لعععني

 ومثلمعا  اليعه،  سيشعدنا  معا  وهعاا  االسعاس،  املضعمون  معن  اثارة اوس 

 يكععون السععينما، اىل التصععوير يف هوايتععه (اجلععبالوي ناصععر)ِّععاوز

 يثري قصري سينمي حيوي فعل اىل حد  صورة من بنا يعس االجنااب

 لععني  ارتبعاا  يكعون  سعوف  ايضعا  وهنعا  ازا ه، افعال وردود تأويالت

 ذلعععك يكعععون فيمعععا املالمعععح، والكاملعععة التامعععة بالصعععورة الرائعععي

 عدسعععة ععععني ععععس سعععينمي باطعععار  ععععس انفتاحعععا اكثعععر االرتبعععاا

 بععععض أن وكمعععا هنعععا، اليعععا املتعععون ختتلعععف وطبيععععي الكعععامريا،

 الرائعي  ععني  يف فكونه اخر ، اىل صفة من ينتقل سوف الشخوص
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 سيكون اي فيلمية، مادة الكامريا عدسة عني يف سيكون بشران

 وطبيععي  الشخصعية،  ألمناا االجرائية التحديدات عس ورقية بصفة

 وسيسععولوجيا االنثربولععوجي االطععار يف للشععخوص مسععتويات هنععاك

  متامععا الكععامريا عدسععة بعععني يععؤمن مععن فمععنهم وحععدوده، خطععابهم

 جعبالوي  وناصعر  والرائي السردي املسار يف ومرشد له كدليل وهي

 يؤمنان ومضمونا شكال هما بل االلان، حلالة التام اليقني لثالن

 الععاي البصععري للنشععاا ذلععك يتعععد  مععا او بتفسععريات األلععان متععام

 ومركععء الروايععة حمععور تقريبععا وهمععا الكععامريا، عدسععة عععني متثلععه

 فيلمععي، افععق اىل فوتععوغرايف افععق مععن تطععورت وصععورة سععردًا بثهععا

 الرائعععي وبعععني منهعععا، الفصعععل بدايعععة يف الروايعععة لنعععا اشعععارت وكمعععا

 كانعت  او تامة حسية سيان بااليقونات تضج مساحة هناك والعدسة

 بعد هي املساحة تلك وطبيعي االيقوني املستو  اىل وتقدمت عضوية

 بسعرد  والعدسعة  الرائعي  يقومعان  وال بنفسعه،  نفسعه  يفسعر  اركلوجي

 اعتقععاد يف ضععرورية او ملءمععة اسععتثنا ات عععس اال البعععد ذلععك مالمععح

 مسعة  هنعاك  االركلعوجي  البعد ازا  الرائي شكل ولطبيعة الروائي،

 اىل ترتعد  بعل  تلعك،  مبيءتهعا  حمعددة  األيقونعات  بهعا  تبقى ال تارلية،

 مرة غري لنا سرد ما مثل التاريخ، م  داخل لتسكن العضوي البعد

 بعدت  الشعرطني  مالبعس  مثعل  التارلي، امل  اىل ردت مظاهرات من

 سعععاكنة، بعععدت معععا سعععرعان لكن،ايقونيعععة وصعععفها متعععاهي ععععس

 العيت  للكبعة  وصعف  معن  ناصعر  بعه  قعام  معا  املثال سبيل على وكالك

 متجعاوزا  الوصعف  متعاهى  حيعث  معا،  مطععم  يف حبيعب  افطار كانت

 ورائحعععة طععععم اىل السغعععل لكبعععة العامعععدة واالشعععارة املعععرق سعععخونة
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 املعععع  حععععدود يف اركلععععوجي بعععععد اىل ييععععل مععععا وهععععاا البهععععارات

 فنيععة عالقععة البعععد بععالك العدسععة عالقععة تشععكل فيمععا التععارلي،

 التضعمني  او الشعاعرية  اىل احيانعا  الواصعفة  اللغعة  نسعق  فيعه  يتصاعد

 لُيرمعى  سعجينا  مفسكة وشاية إثر دانتيس أدمون فيه ُيسحب مينا )

"  باسعععم نفسعععه للمينعععا  ويععععود ،الرهيعععب"  أيعععف"  قصعععر سعععجن يف

 الععاكا  ثاقععب ،الثععرا  بععاذي رجععل ،" كريسععتو مونععت دي الكونععت

 ؛ ُيطيععق   هععوان لععه وسععببوا عليععه تععرمروا  َّععن االنتقععام هّمععه كععل

 يف ورفاقعه "  لتيعاري "  النجعار  البحعار  حتمل بسفينة منه ينطلق ومينا 

 يف ويهبطعون  ،توديععا  غرناسعي  جلءيعرة  يلوحعون  وهعم  ِّارية رحالت

 وبعني  رمءيعة  لغايعة  املضعمن  بني تداخل وجود هنا ونر  ،(املانش  ر

 العدسععة، عععني ترمسععه ومععا الرائععي توثيععق جععانيب يف الروائععي اهلععدف

 لتحديععد (الرائععي - الروائعي ) بععني املشععرتك الفكعر  املعطععى وهنعاك 

 املعنععى مععن عععدة مفاصععل يف الفنيععة قيمتهععا واهميععة السععينما مالمععح

 التوثيقعات  فتنتقعل  ،ععدة  امثلعة  ذلك، واقعية مستو  وعلى احلياتي،

 غععاري) امثععال مععن السععينمائي االدا  يف وطاقاتععه الفععن لقععيم الواقعيععة

 سعتيوارت  وجعون  بوعك  وغريغوري وين وجون دوغالس وكريك كوبر

 الصععيت الععاائ ( ويسععمولر جععوني) املمثععل وكععالك (لنكسععرت وبععرت

 الشعركات  حنعو  بنعا  وحاد الرائي، لنا وثقه والاي ،(طرزان) بأفالم

 القامعة   شعوق  وكعالك  الشعهرية،  (فعوكس ) شعركة  مثعل  املنتجة

 التارليعععة االدوار صعععاحب( ريفعععء سعععتيف)االجسعععام كمعععال بطعععل

 اىل بهعا  نتقعل  العيت  للضعو   الطوليعة  املساحة حتى يغفل و  الشهرية،

 ،علميععة و ععدود مهععين بشععكل هنععا والتوثيععق البيضععا ، القماشععة
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 حتععى الفيلميععة، املشععاهد حععراك ويبععدو الضععو  انتشععار حلظععة لكععن

 املكعععرس ويعععرتبو العدسعععة ععععني تكرسعععه فعععين ادا  مرحلعععة تبعععدأ

 يفتعتح  الثعاني  الفصعل  وجنعد  بالسينما، البديهي وشعورنا بأحاسيسنا

 لثلععه ملععا نسععيب ورسععم للسععينما الفنيععة القيمععة بتوكيععد اسععتهالله

 السععرد، مسععتو  علععى اجيابيععا منحععى يؤكععد السععينمائي للخطععاب

 رسععم فيمععا مععداره، عععن لععرج ال الرائععي عععس التوثيععق ان ونالحععت

 . التوثيق من وخال خمتلفا يكون الفن مالمح

 العدسة شخوص-الرائي تشخيص

 بعععني اليعععه االشعععارة معععن بعععد ال العععاي النسعععيب الفعععارق يف هنعععاك

 معن  كعامريا  عدسعة  ترمسعه  ما وبني جهة، من جمردة عني تشخي 

 مععا وهعاا  والتقنيععة، الوظيفعة  بععني فعارق  هنععاك وطبيععي  اخععر ، جهعة 

 ال كعامريا  ععني  عدسعة  زوايعا  وبعني  تشخيصعي،  سعرد  بوظيفعة  يتمثل

 الروايعععة، داخعععل معععن مثعععال ولعععدينا السعععرد، افعععق نفعععس معععن تنطلعععق

 الرائععي، قبععل مععن سععردا مشخصععة هععي اجلععبالوي ناصععر فشخصععية

 والعيت  ،الثانيعة  واجلهعة  التشعخي   بعني  وسعيو  اال ليسعت  هي وكما

 عمقعا  الفنيعة  ومدياتعه  الصوري بسردها الكامريا عدسة عني متثلها

 فععارق وهنععاك املكنونععة، االحاسععيس كشععف يف نقطععة ابعععد حتععى

 تراكيعععب او الرسعععم ايقونيعععة وبعععني التشعععخي  عضعععوية بعععني نسعععيب

 بشععرية كيانععات وجععود لنععا يؤكععد الرائععي حيععث الفيلميععة، الصععورة

 يفعرض  قعد  الروايعة،  كيعان  يف احلقيقعي  اجلعء   متثل وهي سردها،

 البشعري،  وجودنعا  يف طبيععي  امعر  وهعاا  اخعرين،  وجود احدها علينا
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 وجععودي، ومنععو حيععاتي كحيععء هويتهععا لتوكيععد بععه تقععوم والروايععة

 الشخصعيات  ارادة تفرضعه  معا  علينا اليفرض الفن املؤكد من لكن

 اوسعع  فععين نظععر بوجهععة او( كععروزو روبنسععن) ودليلنععا املشخصععة،

 نقعر  أن بعد  ال هنعا  ومعن  ،(اجلحعيم ) روايتعه  يف بعاربوس  هنري امنوذج

 عدسععة بعععني تتمثععل الععيت  السععينمائي الفععن عناصععر اليععه تسعععى مبععا

 العميعععق االركلعععوجي التفصعععيلي البعععث اىل تنبهنعععا ولعععو ،الكعععامريا

 ععععني بعععه تقعععوم عمعععودي واحيانعععا افقعععي رصعععد خعععالل معععن املتالحعععق

 حمتسعبة،  غعري  نتعائج  اىل ويفضعي  وحسعاس  كبري والفارق العدسة،

 الصعفة  باطعار  لعيس  نفسعيا  بععدا  سعيمثل  بتطعوره  وجداني هو ما منها

 فتصععق  والتحسعر،  للشعجن  بعيم  املبحر احللم كما هو بل املرضية،

 العاي  االركلعوجي  البعد موجودات مشاهدة دهشة الاهن موجودات

 كبريا الفارق سيكون وهنا تعريفيا، ليس سينمائيا شريطا يكون

 تععاريخ اركلوجيععا ايقونععات نععر  وأن شععخ  توصععيفات نقععرأ ان بععني

 املسعرودة  الشخصعية  بعني  الفارق وما سينمائي، بشريو وطبيعة بشر

 كيعان  داخعل  ختليعق  من الكامريا عني عدسة طاقة من به تتميء ما

 داخليعا،  وحساسعية  وِّريعب  فعين  بتجديد فيمر الاي الروائي الن 

 جعلعها  املصور ولكن خارجي، كمظهر تبقى عادة الشخصية فيما

 العيت  والشخصية داخليا، الروائي الن  به مر الاي التطور تواكب

 الفن يف يتمثل افقي بعد من انتقلت اليت آلته عس تورت املصور مثلها

 الصععورة  كيععان داخععل االحععدا  فيععه  تكمععن والععاي الفتععوغرايف،

 يتععيح الفيلمععي البعععد حيععث العمععودي، البنععا  منطقععة اىل سععاكنة،

 ثنايعاه  داخعل  بالبعث  ويقوم االحدا ، من الساكن حتريك للسيناريو
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 ايقععوني بتنععوع حافلععة الروايععة فكانععت االركلععوجي، العبععد ايقونععات

 احلكعائي  املع   شخصعية  هنعا  ويكعون  التفاصعيل،  من هائل وبكم

 املصعور  حعدوده  بلغه الاي الروائي لالمنوذج مقابلة السرد عملية بعد

 كتعععابي ويف الفيلميعععة، للمعععادة احلسعععي بالتصععععيد عتبتعععه واجتعععاز

 يتعاج  صعراحة  نقدا االمنوذج تفسري إن) ار  (االعتبارية الشخصية)

 أو النفسععية أو االجتماعيععة االحالععة يف فقععو لععيس الفهععم تطععوير إىل

 ،وعلتهععا سععببيتها وابععراز امجعع  الوجععوه مععن  ثهععا وإمنععا السياسععية

 ارتععبو ام التباسعيا  أو اسععتثماريا أو تسيريعا  االمنععوذج كعان  إن وبيعان 

 فيعه  اراديعاً  الفكري االمنوذج ومعطى ،(للبنا  العامة باجلوانب ذلك

 الوجداني املوقف وصوتية الفاعلة االرادة اىل اضافة عدة افعال ردود

 معن  كانت الرواية كيان داخل ذلك ترمجة وسيلة لكن مسموعة،

 رأي لغعادمري  العرأي  هعاا  ويفيعدنا  وبالتالي، الكامريا، عدسة خالل

 املعر   لعس  الفعين  العمل ان) فيه يؤكد والاي ،املنعرج/  كتاب يف

 التارلية الوثيقة فيها تقول اليت بالطريقة ذلك يكون وما ما بشي 

 اقعراره،  ععدم  السعهل  معن  لعيس   وبينعة  دليعل  وهعاا  ،(للمؤري ما شيئا

 بععني يكععون الفععارق ونفععس ن والفععن الوثيقععة بععني فععارق مثععة وطبيعععي

 قععد الععاي الروائععي االمنععوذج وبععني  واالرسععطية الواقعيععة الشخصععية

 قنعنععععا واذا افرتاضععععي، او بععععديل واقعععع  اىل الواقعععع  حععععدود يتعععععد 

 ناصععر املصععور مثلععه الععاي الععورقي االمنععوذج عععدا البصععري بعاالمنوذج 

 متنعوع   نشاا من (مدينة تراجيديا) رواية لنا قدمت فقد اجلبالوي،

 عععععني لعدسععععة فيلمعععي  بنشععععاا متثععععل والعععاي  البصععععري، لالمنعععوذج 

 االجتمعععععاعي البشعععععري التعععععاريخ معععععن واسععععععة مسعععععاحة الكعععععامريا
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 االفعاق  رحبعة  مدينعة  كيعان  يف التارليعة  القيم وعناصر والسياسي،

 بعرغم  اليعه  نفطعن  ان البعد  نوعيعاً  رمعءاً   كانعت  لعاا  النفوس، وانيسة

 املعععتغرية تعدداتعععه يف  التعععاريخ عنصعععر وكعععان دالالتعععه، تبعععدي ععععدم

 ان بعل  الكعس ،  القعيم  او التارلية للمضامني حمو دون من املالمح

 او كشف يف ايقاعاته تنوعت الكامريا بعدسة املرتبو الفين البعد

 ،حقيقععي هععو او رمععءي هععو مععا بععني مععن ثانويععة ملضععامني افقععي مسععح

 البععد،  مجاليعة  وكيفية وبدقة منظم بتوال مننميا التفاصيل فتوالت

 يكعون  الشعكل  داخعل  فنيعة  لوحعة  (مدينعة  تراجيعديا ) رواية فكانت

 تععاريخ مكونععات وغريهععا  واجلغرافيععا واالدوات والبشععر القععيم فيهععا

 اىل املكونععات تلععك جممععل ليحيععل السياسععي، القهععر فيععه يتواصععل

 امللععك سععينما حمععت كمععا الطفولععة ذاكععرة متحععى ان وسعععت عععدم،

 ظعل  الروائي طيف حتى كس  قيم وحمت احالم ودفنت االله، عبد

 االدبعي  احلعس  بكسيا  السياسي القهر ادوات امام وشاخصا جامثا

 يوازيعه،  قبيل له ِّد قلما روائي بنفس مدينة، تاريخ انتاج لنا واعاد

 معان بالتالي ينتج املدينة تاريخ ملفردات هائل افقي مسح هناك حيث

 العاي  النصعي  املعوازي  اوهلعا  كعان  والعيت   تتالحعق،  بدالالت  عمودية

 للمع   اتاح الاي املقابل الن  هو وإمنا هلا، ايا  او ايقونة ليس هو

 عنععد نقععف ان لكععن مكععان مععن اوسعع  املدينععة فكانععت تفسععريه،

 بالنمنمعات  مرصععة  اثريعة  قطععة  كانعت  بعل  حدوده، عند او حتديده

 اجلمعالني  بععدها  عمعق  ععن  النمنمعات  تلعك  ختلت ما لكن الوجدانية

 قطعععة هععي منمنمععة كععل كانععت بععل حمععددة، مالمععح لععه ترسععم و 

 وميععءة القععا عليهععا تضععفي السععينما كععامريا وعدسععة صععغر ، اثريععة
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 بنشععوة العدسععة بسععياحة مالحظاتنععا يف فسععحنا واعتبععارات، حسععية

 وامليعءة  واالهميعة  بعاجلودة  واالشعادة  الثنعا   حعدود  بلغعت  تقيميعة  قرا ة

 .االعتبارية

     عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 نيسعان  7 2ج ؛ 2016حءيعران  31 1ج التعرخي  صحيفة يف تءئني نشرت* 

2016 
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 الرواية السينما

 فعل الكامريا عند زيد الشهيد

 

 هاتف بشبوش 

أجدني مشعدودًا ملواجهعة أعبعا      ،حينما أقرأ للروائي زيد الشهيد

وأنا أكععون مسععتعدا لرؤيععة األسععوأ منععه يف القععادم   ،املاضععي املتجععار

 .الاي نعيُش جء ًا منه اآلن

موضععوعة  ثنععا هععاا أجععُد  تراجيععديا مدينععة( )وأنععا أفععتُح الروايععة 

الصععفحة األوىل فارغععة  سععو  سععطر درامععي مععوحش للمبععدع حممععد    

والععاي يقععول فيععه  ،لتععءل تععأريخ العععراق الععدموي ،سعععيد الصععّكار

  .()حسي أسود فال تطلبوا مين أنا أرسم قوس قءح

هو أّن العراق  ،منا البد  يريد الروائي أنا ينقل لنا رسالة مفادها

فمعا العاي نتوقععه معن روائعي عراقعي        ،ك وجعرائم عبارة عن دم وهال

عاصر كل هاا الدمار على مد  عمره غري أنا يعطيك روايعة حتمعل   

نكهة السياسة والقتل واالجتماعيات اليت يتخللعها شعخوص عاشعوا    

معنا وارحتلوا وحفروا أمسا هم يف هاا الفلم التأرلي الاي أخرجه 

)التعاريخ سعجل معن     ،روايعة التأريخ( حسب معا قالتعه ال  )لنا جمازًا هو 

.. فععولتري(. التععأريخ أخععرجو لنععا فلمععًا ضععمنيًا يف  .اجلععرائم وسععو  احلععت

الرواية امسه )حرب الضغائن وبانوراما اهلل ( وهعو يصعلح أنا يكعون    

حيث نشاهد فيه الويالت إبتدا ًا معن الصعراع    ،االسم الثاني للرواية
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 ،الدمويععة 1963مععرورا بأحعدا    ،العدائر بعني القععوميني والشعيوعيني   

حيث نراهم كيف كانوا يصّفقون لعبعد   ،وتقلبات الشعب العراقي

مععا إن مععات عبععد   ،(عمععال وفلععح فععدوة البععن قاسععم  )الكععريم قاسععم 

ععععايف دينعععة ورايعععح  ،خمّبعععل واهلل خمبعععل)الكعععريم نعععراهم يهتفعععون 

ناصععر اجلععبالوي مصععور السععماوة  )أمععا مصععور الفلععم فهععو  .(لسععتالني

التأريخ جيعس ناصعر اجلعبالوي يف )أنا ال    حيث نر  كيف  ،الشهري(

فكعرة مجيلعة معن     .يرتك شاردة أو واردة ااّل ويسحبها بعني عدسعته( 

حيث جعل منا وكأننعا نقعرأ روايعة ونعر  فيلمعًا يف آن        ،قبل الروائي

والقتعل والسعجون والعنعف يف تلعك      ،ورغم كّل تلعك السياسعة   .واحد

سععالة أخععر  أيضععًا بععأّن   اسععتطاع زيععد أنا يعطينععا ر  ،احلقبععة الءمنيععة 

هنععاك مععن احلععب الععاي يتمععاهى يف كععّل األزمنععة والعصععور معع  كععل 

احلعب العاي يعطينعا العدفق لكعي نسعتطي  أنا نسعتمر         ،ذلك العدمار 

ولعالك رسعم    .ونستمر ونعطي للحياة بهجتهعا العيت جيعب أنا تكونهعا    

لنععا ذلععك احلععب الصععامت مععن طععرف يوسععف لشععمريان الطالبععة بنععت     

القادمة من مدن األقليات م  أبيها وعائلتها ليسعتقر   الزار، املسيحية

الرواية صعورت لنعا اجملتمع  العراقعي بكونعه       .بهما املقام يف السماوة

اذ هنععاك الكععثري مععن املبععدعني   ،ال للععو مععن مظععاهر املععرح والغنععا  

املطربني الاين أثروا احلركة الفنية والغنائيعة وتركعوا بصعمتهم يف    

وقبعععل أشعععهر معععات عبعععاقرة ذلعععك الفعععن الرفيععع  خملفعععني       ،التعععأريخ

هاا يععين   .طالب القرغولي( ،حممد جواد أموري)شواهدهم أمامنا 

للرتويح ععن أنفسعهم    ،أننا جند مظاهر األلفة والطرب بني العراقيني

وإعطعا  احليعاة دلومتهعا وصعيانتها معن خعالل        ،بني الفينة واألخعر  
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املطععرب ناصععر حكععيم  ،حيععث جنععد يف مقهععى عطيععة حععّااف ،ذلععك

بينمععا الرجعال تتطععّوح رؤوسعهم مععن    ،بأبوذياتعه وأغنيعة خنععل السعماوة   

. وهععاه (الععيت دفعععت بهععم اىل النهععوض يتمععايلون ويرقصععون  )اخلمععرة 

حيُث أّن هعاا السوفايعل    ،ميءة أستطي  أنا أمسيها )بروفايل عراقي(

 ،جععاهاًل ،سععجينًا مهععاجرًا ،أنا أكععونا هاربععا،ا مشععّرداً  ،يسععمُح لععي

وأخععريًا يف هععاا الععءمن   ،سععخيفًا ،مطربععًا ،مثقفععًا قطيعيععًا ،شععاعرا

  .وقاتاًل ،وقاتاًل ،الردي  والفوضى داعشيًا قاتاًل

 املرأة يف صلب موضوع الرواية

تعععرقج الروايععة علععى واقعع  املععرأة املريععر، إذا ماقورنععت مبععا حصععلت  

فعال   ،ملتحضرةعليه املرأة الصينية واليابانية واألوربية وسائر الدول ا

املعرأة يف ذلعك    .لكن لنا أنا جند نسبة تؤهلها لتعدخل هعاه املقارنعة   

الوقت ال تستطي  أنا تقف وتر  معرض الصعور املعءجج العاي يضععه     

لشخصعيات معن أهعالي     ،املصور ناصعر اجلعبالوي يف واجهعة دكانعه    

 ،ومغنيات ومطربعات  ،وشخصيات عراقية سياسية وأدبية ،السماوة

ومعععا  أخععر  متنوعععة، ألّن ذلععك لععس التقاليععد الععيت سععار عليهععا       

حتععى اليععوم املععرأة ُتهععان وحتتقععر بععل ُتقتععل بطريقععة   .اجملتمعع  بأكملععه

كمععا حصععل قبععل أيععام لقتععل أكثععر مععن عشععرين امععرأة يف        ،بشعععة

وال نععرف   ،على أيدي اجملرمني األصوليني املتطرفني ،بغداد/ زيونة

سعتطي  جلعم وايقعاف مثعل هكعاا نظعرة       متى لطو اجملتم  خطوة ت

 .دونية ِّاه املرأة
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 الرواية السينما

كتبعت   ،تراجيديا مدينة رواية من النوع اليت هلا ععدة بانورامعات  

التقعف   ،رواية حركية سعريعة التنقعل يف أحعداثها    ،على شكل فلم

الكععامريا عنععد شخصععية معينععة أو بطععل  يصععول وجيععول علععى مععدار      

يوسف( الشخصية ا ورية يف الروايعة بعالرغم   )الفلم له بطله  ،الفلم

مععن كونععه لععيس بالبطععل املطلععق الععاي يأخععا تلععك املسععاحة الءمنيععة     

عند غيابعه معن    ،ولكنه ذلك البطل ،األكس من بقية الكومبارس

جيعلنا نتلعهف ملعرفعة معاذا سعيحل      ،أحدا  الرواية يف بعض فصوهلا

ي ااّل إذا كعان علعى   وهاه امليءة ال لكن أنا لتلكهعا أي روائع   ،به

زيد يعرُف جيعدا   ،مستو  عال  من احلااقة والفسكة لرسم أحداثه

أّن الرواية البطولية هي اليت تشد القعارئ وتعطعي معااق خعاص عنعد      

 ،ولععالك التجععأ اىل جعلععها تبععدأ بيوسععف وتنتهععي بنهايتععه       ،قرا تهععا

لكععي يبقععى عنصععر التشععويق مسععتمرًا ومتواصععاًل مععن البدايععة حتععى    

. الرواية فيها الكثري من عناصر اجلعاب لتشعكيلة الشاشعة    .النهاية

ملعا فيهعا معن أساسعيات املسعاحة املكانيعة        ،السينمائية ال التلفءيونية

والءمانية اللتني تؤهالنها كي تندرج يف جمال الصعناعة السعينمائية   

كمعا وأنهعا حتتعوي علعى ععدد الشعخوص العاين         ،وشعّباك التعااكر  

يشكلون فريقًا متثيليًا مبعدعًا ضعمن إطعار الروايعة وأحعداثها املعثرية       

والعععععيت صعععععوَّرت لنعععععا الشخصعععععيات علعععععى اخعععععتالف    ،والشعععععائكة

احلععرس  ،صععورت لنععا األمكنععة الرمسيععة والعشععوائية   ،سععلوكياتها

 ،الععدكاكني ،املععدارس ،املقععاهي ،القععومي ورشاشععاته البورسعععيد

املدن  ،وحمطة القطار ،البوليس ورجال األمن و األسواق ،املكاتب
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الشوارع الشعهرية يف السعماوة علعى غعرار      ،الفنادق ،والعاصمة بغداد

 ،العرايعععا،ثعععم األزقععة الكعععثرية ومنها  ،شععارع باتعععا  ،شععارع مصعععيوي 

  .النجارين ،الداحرة ،املعمل ،اليهود ،السبوسة

حعععرب الضعععغائن  )وفلعععم   ،األفعععالم متععععددة األغعععراض واألنعععواع   

ضمن رواية زيد هعاه هعو سياسعي اجتمعاعي تثقيفعي       (وبانوراما اهلل 

 ،االجتماعيععة،إذا مععا قععورن معع  األنععواع األخععر : الدرامية    ،بامتيععاز

هنععدي ومععا  ،رعععاة بقععر ،بوليسععية ،كوميععديا ،أكشععن ،الوثائقيععة

فلعم خيعال    ،يتويه من عناصر الصدفة واألجوا  املوسعيقية اخلالبعة  

. رواية زيد الشعهيد بالضعبو هعي كمعا الفلعم      .....اخل،أطفال ،علمي

 ،معن اخعراج بعاول هعاكس     ،2014... حتطم( إنتعاج  Crash)العاملي 
وأدا  كاًل من املمثلة احلسنا  ساندرا بعوالك واملمثعل الصعاعد معات     

،أالن ديلون( إذ ،ابن املمثل الشهري يف الستينيات والسبعينيات)ديلون

األسعرة وعالقعة اآلبعا      ،احلعب  ،الععدل  ،اجلرلة ،د يف الفيلمنشاه

فلم ال يشتمل  ،سود وبيض()عنصرية  ،سياسة ،بوليس ،م  أبنائهم

بععل مجيعع  املمععثلني هععم أبطالععه هلععاا حصععد      ،علععى البطولععة املطلقععة 

 .العديد من األوسكارات يف التمثيل واإلخراج

قععق االتصععال الروايععة السععينمائية هععي مععن أهععم الوسععائل الععيت حت   

لكعععن العقبعععة   ،بعامعععة النعععاس علعععى اخعععتالف وععععيهم ومعععداركهم   

الكعععأدا  يف إجنعععاح الروايعععة السعععينمائية يف بلعععد مثعععل الععععراق هعععي     

 ،امليءانية اليت تعد العنصعر األول يف إنتاجهعا وإيصعاهلا اىل اجلمهعور    

 فهل يا تر  روايات زيد الشهيد سرت  النور يف اآلفاق القريبة.
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 اللغة واالسلوب. .الرواية

مثلما رأينعاه يف أغلعب روايعات     ،رواية كتبت بأسلوب لغوي قدير

 ،وبنفس الوقت كتبت باألسلوب الاي يفتح شعهية القعارئ   ،الشهيد

فأنعععك تنعععاهل جملريعععات    ،ومعععن النعععوع العععاي حاملعععا تبعععدأ بقرا تهعععا    

تتمنعى لعو أّن لعكي القعدرة يف التواصعل علعى        ،تظل مدهوشًا ،أحداثها

لكعّن املقعدرة البشعرية علعى القعرا ة هعي العيت         ،تنهيهعا  قرا تها حتى

وهعاه ِّعسه علعى     ،حتدد املدة الءمنية لشعور املعر  بالتععب وااِلعيعا    

أنا يأخعععا اسعععرتاحة علعععى أمعععل أنا يكملعععها يف اليعععوم التعععالي أو بععععد 

  .ساعات اسرتاحة كافية

تراجيععديا مدينععة اختععات مععن السععماوة نقطععة االنطععالق لتعرفععة        

وهعي الروايعة    ،الواق  االجتمعاعي والسياسعي جملمعل الععراق    القارئ ب

مثلمععا روايتععه  ،الثانيععة لءيععد الشععهيد الععيت تععدور أحععداثها يف السععماوة

 (شعارع باتعا  )السابقة)أفراس األعوام( وعلمي اآلن انعه يكتعب روايعة    

ليكمععل مشععروعه الروائععي عععن مدينتععه  السععماوة الععيت هععي معروفععة   

لعراق بكونها املدينعة العيت بعدأت منهعا     للقاصي والداني على نطاق ا

معروفععة لععد  الثععوريني والشععيوعيني  ،الشععرارة األوىل لثععورة العشععرين

العراقيني لكونها املدينة اليت ِّرأت وأوقفت قطار املعوت املععروف   

القطار الاي  ،والاي تطرقت الرواية له يف أحد فصوهلا ،حتى اليوم

لغععرض قتلعهم جوععًا وعطشععًا   ُزّج فيعه خعرية العناصععر الوطنيعة آنعااك     

 ،(السعجن الصعحراوي الرهيعب   )وهم يف طعريقهم اىل نقعرة السعلمان    

لكعن جعرأة السعائق الشعريف العاي       ،وهاه واحدة من جرائم البععث 

وشعجاعة أبنعا     ،أوصل القطار بأسرع ما لكعن يف اختءالعه للوقعت   
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  .أنقاوا ما فيه من الرجال األخيار ،السماوة

العراقععععي بشععععكل عععععام يكععععاد ال للععععو مععععن األبععععداع الروائععععي 

فيجعد   ،بسبب أوضاع الععراق العيت   تسعتقر حتعى اليعوم      ،السياسة

الروائي أو الكاتب نفسه ملجمًا بهاه الدائرة املغلقة اليت ال لكعن  

وهعاا معا حصعل مع  الكعثري معن العروائيني الععامليني          ،أنا لرج منها

اسة والصحافة إذ أخات السي ،ومنهم غوركي وهمنغواي ،الكبار

أمعععا ديستويفسعععكي فهعععو   ،املسعععاحة الكعععس  يف أعمعععاهلم األدبيعععة 

روايعة   .الوحيد تقريبًا من الروائيني الكبار الاي ابتعد ععن السياسعة  

حينمعععا يقتعععل  ،أيضعععا هعععي األخعععر  منعععا بعععدايتها()تراجيعععديا مدينعععة

هي بداية جرلة لغرض سرقة مال رجعل   ،سلطان الشاهر( بشناعة)

لعة هعاه تتحعول اىل الشععبة السياسعية إللصعاقها       ولكن اجلر ،ثري

 .سععلطان شععاهر( املععدعو )يوسععف ؛ وهععو بطععل هععاه الروايععة(       )بععأبن 

 .ومتهمعًا بالشعيوعية   ،يوسف سلطان كان شابًا يافعًا مثقفًا طموحعاً 

الروائي زيد كان ماهال يف السرد الروائي الاي جيععل معن القعارئ    

نسععتط  أن نعععرف دوافعهععا  متلععهفًا ملعرفععة أسععباب اجلرلععة الععيت     

الفلععم( )لكننععا بعععد جمريععات أحععدا  الروايععة   .األساسععية يف البدايععة

نكتشعععف أّن السعععلطة احلاكمعععة وجرائمهعععا تريعععد تشعععويه مسععععة       

سعلطان شعاهر ؛   )الثوريني آنااك فتلصق تهمة اجلرلعة بيوسعف ابعن    

لغعععرض إبععععاد التهمعععة ععععن املشعععرتكني الرئيسعععيني يف      ،(الضعععحية

رشععاش جاسععب  ،شععّراد هععديب، شععتيوي اليععاور ) ارتكععاب اجلرلععة

ويف نفععس الوقععت الععتخل  مععن شععاب مثقععف    ،(املفععوض يف الشععرطة

شعععيوعي أو ملحعععد أو معععن هعععاا القبيعععل حسعععب معععا تعععدَّعي السعععلطة     
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فهنا اشرتكت اجلرلة املنظمعة   ،البوليسية البعثية اجملرمة يومااك

ثم  .ستحيلوالسياسة يف بلٍد مريض ال لكن له الشفا  اال بقدرة امل

الرواية( نر  احلال املأساوي املبكي ليوسعف املثقعف   )يف نهاية الفلم

وعنععدها  ،الشعيوعي الطيعب العاي ُسعرقت حياتعه منعه ظلمعًا وععدواناً        

يكععون الواحععد منععا يريععد أنا يصععري صععرخته املدويععة لكععي يلعععن          

لكعونهم هعم املسعؤولون ععن هعاا       ،السياسة والسياسعيني الععراقيني  

 املرل العراقي املرتدي.

أريععد القععول مععن خاللععه أّن     ،مععا تقععدم أعععاله عععن الفععن السععاب      

وكيف  ،السينما أخات نصيبها الكبري يف رواية )تراجيديا مدينة(

أيام الثقافة واالطالع حول ما يدور يف العا  معن   ،كانت أيام زمان

ك األيعام العيت كانعت ُيخصع      تلع  ،صناعة الفن الصعوري والسعمعي  

هععاا العامععل يععدور يف    ،فيهععا عععاماًل حلمععل اللوحععة الكععبرية للفلععم     

الشوارع واألسواق لتعريف الناس بالفلم اجلديد العاي سعوف ُيععرض    

ال  ،اليوم ولأليام القادمة، بينمعا اآلن ويف حكعم اإلسعالم السياسعي    

دنعاه كيعف   لنقرأ يف الثيمعة أ  ،جند أية صالة سينما يف عموم العراق

 :كان حال السينما وأجوائها اليت تبهج الاائقة

فلععم  ،يملععها علععى كتفععه ويصععيح    ،)حامععل الفتععة لفععيلم اليععوم   

بطولععة املمثلععة  ،أم اهلنععد،أحععد  مععا أنتجتععه السععينما اهلنديععة  ،اليععوم

فيلم شاهده  ،ثال  ساعات ،صراع من أجل احلياة ،املسلمة نرجس

 وأحءنته أحداثه(. ،وأعجبه،عبد الكريم قاسم

أفععالم كععثرية ذات نوعيععة رائعععة  يععث أنهععا ظّلععت حمفععورة يف        

كأفالم هتشعكوك املرعبعة    ،الااكرة العراقية الاوقية حتى اليوم
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 ،اليت تصور ذلك الطري رمء السالم لكنه يظهعر لنعا بهيئتعه املخيفعة    

وكيعف   ،وفلم ذهب م  الريح لكالرك كيبل وسكارليت أوهعارا 

وسععقوا  ،ال لتحريععر العبيععد أيععام ابراهععام لنكععولن ُيظهععر لنععا النضعع

فلعم الفراشعة    ،االمساطورية الرومانية لصوفيا لورين وعمر الشعريف 

إضعععافة اىل العديعععد معععن أفعععالم    ،للمثعععل الراحعععل سعععتيف معععاكوين  

وعععععودة تععععرنيت للمثععععل   ،رعععععاة البقععععر( ومنهععععا تععععرنيت )الكععععاوبوي 

عمععر ِّععاوز  جوليانععا جيمععا(  الععاي مععات يف هععاا العععام عععن  )الشععهري

أو  ،كيوما( للمثل اإليطالي القدير فرانكو نعريو )السبعني، او فلم 

هععاه هععي أيععام السععينما والععيت      .الفععارس األبععيض لكلنععت إيسععتوود   

أنهععا أيععام رغعم مععا بهععا مععن األ    ،كانعت ِّععاب اجلميعع  للمشعاهدة  

حيث نر   ،لكنها من الناحية الثقافية أفضل بكثري من حال اليوم

 القطي  الاي ال يفقه من احلياة شي  سو  النظر اىل السما .

 . فعل الكامريا.الرواية

تتنقل بني الكعثري معن املشعاهد     ،كامريا الفلم وخمرجه التأريخ

املختلفة واملرتابطة العيت تشعكل عصعب الروايعة أو الفلعم السعينمائي       

شخصعية  فنقعرأ ععن شعتيوي الياور)    ،الاي يصعوره ناصعر اجلعبالوي ا   

 ،جمرمععة( كيععف كععان جيلععس يف مكتععب املقععاوالت اخلععاص بععه       

 ،فتارة لعبعد الكعريم قاسعم    ،ويض  خلفه صورة تتبدل يف كل مرة

وهنعاك لوحعة خعو     ،ثم عبد العرمحن ععارف   ،ثم عبد السالم عارف

بينمعععا هععو الشعععخ    ،.. اإلخععالص طريقنععا(  .اخلدمععة غايتنعععا )عليععه  

تمايعل حيععث متيعل الععريح   وامل ،السعكري املعربععد  ،الكععااب ،املرائعي 
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 ،وبه معن الشعر معا ال يفعوق شعّراد هعديب       ،واجملرم م  سبق اإلصرار

وهناك عالقة ترابو ال يعرفها الناس بينه وبني شّراد هديب ورشاش 

اذا سععقو املععر   )الععاي ينطبععق عليععه قععول ليععنني     ،جاسععب الشععرطي 

 أصبح شرطيًا(.

 ،بشععمريانتنقلنععا الكععامريا اىل يوسععف وكيععف كععان متعلقععًا      

والععيت أصععبحت فيمععا بعععد مععديرة مدرسععة إعداديععة السععماوة للبنععات، 

حتعى أّن أبعي    ،وهي معروفة بطيبتهعا وذكائهعا لعد  أهعالي السعماوة     

كععان سععائقًا معروفععًا يف   ،(بشععبوش حسععني)أنععا كاتععب هععاا املقععال 

نبعععأ )السعععماوة كعععان يقعععوم بتوصعععيلها هعععي وطبيبعععة معروفعععة أيضعععًا   

مكععععان عملععععهّن يوميععععًا علععععى مععععدار     مععععن البيععععت وإىل  (اهلنععععداوي

 ،وكنّت أنا صغريًا يف عمعر العاشعرة أرافعق أبعي يف سعيارته     ،،السنة

  .فأنال منهّن كل ا بة اليت أتاكرها وأشعر بها حتى اليوم

كعان لعر يف الءقععاق العيت تسعكن فيععه      ،يوسعف سعلطان شععاهر  

 ،عند باب البيت ،والباسم ،يراها بوجهها األبيض الطافح ،مشريان

هل تستطي   ،تناديه )عيين يوسف( شيفرة ا بة واالعتءاز األخويف

 ،أنا ترج  لعي هعاا الكتعاب العاي اسعتعرته معن املكتبعة املركءيعة        

وكععان  ،(مقدمععة ابععن خلععدون )وبكععل أدب يوسععف يأخععا الكتععاب  

ألنه كان ينتظر هاه الفرصة لكي ير  هعاا القمعر    ،مسرورًا جدًا

أنععه حلععم يوسععف أنا   ،ثععبالطععال  مععن بععني مصععراعي البععاب عععن ك   

يظععى بنظععرة واحععدة مععن مشععريان )كععل مععا أبتغيععه تبديععد احليععاة        

حءمة ععاهرات... الروائعي    ،حءمة أحالم ،حءمة كتب ،بالتكاسل

يوسف يقرأ مقدمة ابن خلدون ألّن مشعريان   .األمريكي هنري ميلر(
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 ،رغععم أّن بعععض فصععوهلا عصععّية علععى الفهععم  ،فيشععغف بهععا ،قرأتهععا

ّن إبن خلدون له نظرة رمادية ِّاه العرب، حيث يقول ولكنه يفهم أ

يوسعف   .)كّلما اسرع العرب اىل األوطان حعلَّ بهعا اخلعراب والعدمار(    

فيجععد  ،تشععده اخلععوا  بععني الفععرتة واألخععر  يف الععتفكري بشععمريان  

حيععث أّن  ،نفسععه حاشععرًا يف حواريععة معهععا ومعع  الشععيخ ابععن خلععدون    

 ،إبعععن خلعععدون بعععاألنثىمشعععريان ويوسعععف كالهمعععا قعععد عرفعععوا رأي 

وهعاا هعو تفكعري أي     ،ينتشي يوسف باجللوس بعالقرب معن مشعريان   

لكونععه متعطشععا اىل صععدر إمععرأة، اىل ملععس حلمهععا     ،رجععل  شععرقي 

اىل جماهيلها اخلفية حتت طيعات الثيعاب، اىل الشععور بعأّن      ،الطري

اىل  ،احلب هو السعادة املنشودة اليت يّسرتها الطبيععة بعني اجلنسعني   

اىل معرفعععة السعععر  ،اإلحسعععاس  عععرارة الكفعععني عنعععد اشعععتباكهما

اىل النظععر للشععفاه الععيت ُيحععروم ملسععها قبععل أنا   ،الكععامن ورا  العنععاق

كعل ذلعك كعان جيععل      ،يصبح احلبيب رمسيًا يف الدفاتر والقوانني

مععن يوسععف أن يكععون علععى أحسععاس  باخلععدر وهععو علععى مقربععٍة مععن    

يف بيتعه متعرقعًا    ،تبدد وجيعد نفسعه  لكّن ذلك سرعان ما ي ،مشريان

فعال مشعريان تانبعه لتغرقعُه      ،منهكًا و  يكعن سعو  حلعم اليقظعة    

وال  ، نانهععا وقولتهععا لععه )عععيين يوسععف( كلمععيت الععود واألعجععاب     

كما نقرأ يف الثيمة أدناه من  ،الشيخ ابن خلدون يربت على كتفيه

   .....الرواية

 ،يعععا يوسعععف   )معععّررت مشعععريان أصعععابعها علعععى وجهعععه، متععععرقُ     

.ال..ال.. احلضععور معععِك وجمععي  الشععيخ علععى غععري مععا أتوقعع   .أحممععوم؟

.قالت ورفعت رأسها اىل .سنعود مرة أخر  ،هيا لنعد ،رفعا حرارتي
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أشععجار  ،كانععت حديقععة نععادي املععوظفني داكنععة   ،.. حلقها.الطريععق

 الكالبتوس خضرا  تلم  هاماتها من أثر سطوع مشس الضحى(.

ىل تلك األيام والتظاهرات اليت يقيمها عمعال  تدور بنا الكامريا ا

هبععوا ضععحايا )وهععم يععرددون النشععيد األ ععي  ،السعكك يف السععماوة 

االضعطهاد. ضعحايا جعوع االضعطرار.. بركعان فكعر يف اناار...هععاا       

 1871يعوجني بعوفري(   )العاي كتبعه الشعاعر الفرنسعي      (آخر انفجار(

ك فيهعععا التظععاهرات تشععار   .بعععد فععرتة وجيععءة مععن كومونعععة بععاريس     

مشعععريان وأختهعععا وبنعععت املعععؤمن وخنبعععة معععن املعععثقفني التقعععدميني يف    

وكان يوسف لو يعرف أّن مشعريان كانعت هنعاك لشعارك      ،السماوة

هدف الوطنية وهدف احلب  ،وبالك يكون قد حقق اهلدفني ،فيها

 .املنشود

تنتقل الكامريا لتصور لنا شخصية أهلمت الكثريين من األدبعا   

)جميد اجملنون( وكيف كان جميد متعلقًا بعأفالم  يف السماوة وهو 

حيث ُيسعّخر الروائعي زيعد حعوالي اثعين عشعر        ،الويسرتن االمريكي

صععفحة يكتععب فيهععا عععن جميععد وكيععف كععان لثععل أبطععال رعععاة      

لنععر هععاه الشععارة أدنععاه مععن الروايععة خبصععوص جميععد ومتثيلععه   .البقععر

 .....................ألفالم الويسرتن

وغريغعوري   ،وجعون وايعن   ،يبعدو ككعاري كعوبر    )ومن أجل أنا

يف  ،اسععععتعان بععععالبنطلون والقمععععي  واحلععععاا  الععععاي يرتديععععه     ،بك

وملععا شععكلت   ،واحتععاج لقبعععة تشععبه قبعععة كععاري كععوبر    ،املدرسععة

والظهعور مبظهعر راععي بقعر ال      ،القبعة عائقا لتحقيعق كامعل احللعم   

ثععائر دون )جابتععه تسععرية جععيمس ديععن يف فيلمععه    ،تنقصععه ناقصععة 
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ثععم نععراه يصعععد  .وأعجععب بهععا مقعررًا أن تكععون بديلععة للقبععة(   (ببسع 

فوق سياج مدرسة سعومر الععريض ليقعوم بتمثيلعه املعاهل ععن أبطعال        

 .........رعاة البقر كما نقرأ أدناه

 ،ويعروح يتهعاد    ،يتسّلق جدارها احلجري ،يصل مدرسة سومر)

البكعرة  يطال  األرجا   ثًا عن منافسني باملسدسات الريفولفر ذي 

يبغون مقارعته أو هنعود محعر يكمنعون حليعان الفرصعة       ،املتحركة

 ،بعني حلظعة وأخعر  يسعتدير فيسعتل بسعرعة خارقعة        ،واهلجوم عليعه 

فكي خعروف معن غمعدين همعا كيسعا جلعد ربطهمعا  ءامعه حعول          

الفّكععان اسععتخرجهما مععن خملفععات بععائ  باجععة وكععوارع       ،خصععره

 هما(.وجعلهما مسدسني تدرب كثريًا على استخدام

تلعععك هعععي أيعععام الطفولعععة العراقيعععة البسعععيطة والءاهيعععة يف بععععض   

أحيانها، وذاك هو جميد الاي تنبأت لعه النعاس بأنعه سعيفقد خيعوا      

 ،سععينتهي دومنععا ذكععر  لرعععاة البقععر ومععد  حبععه هلععم      ،الععااكرة

سيكمل بقية حياتعه فاقعدّا خيعوا     ،سينتهي وللف لنا حءننًا عليه

لنا من إبداعها أمجل جميعد كعاوبوي   العقل املتواشجة واليت رمست 

مثلمعا أفعالم الكعاوبوي العيت ال تتكعرر هعي        ،الاي ال يتكعرر أبعداً  

األخر . وانتهى بالفعل اىل جنونه األبدي العاي جععل منعه غريبعًا ععن      

ومن العجيب جدا أّن جميعد معات بعالقرب معن سعياج       .إبداعات العقل

ة العيت كعان    تلعك املدرسع   ،مدرسة سومر ملقعىا علعى قارععة طريقهعا    

وآه معن هعاه احليعاة العيت      ،قد مارس بطوالته فوق سعياجها الععريض  

تتالعب بنا حسب أهوائها وما بأيدينا أية حيلٍة كي نبتءها وحنصل 

تبقعى تفعرض علينعا قسعاوتها و ِّعلنعا       ،على ما هعو أفضعل لنعا منهعا    
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ِّّرنا من ياقاتنا اىل جبابرة املعوت كعي يلقعون     ،مسريين ال خمريين

بنا يف أمكنة الطفولة اليت كنعا نلعهو فيهعا ونسعطر أععاب ذاكعرٍة       

ِّرنا كي منوت على أعتاب طفولتنا اليت ليس هلا حول يف  ،خالبٍة

قعرب   ،مثلما معات جميعد   ،فنموت م  حسرتنا ،إرجاعنا كما كنا

ولكعّن جميعد    ،الفنعا  سياج طفولته الاي أصبح نعشه فسعار بعه اىل   

  .مات دومنا حسرٍة تاكر

جنعم(  )ثم تنتقل الكعامريا اىل شخصعية أخعر  معن السعماوة وهعو      

وكيف كان يلم أن يكون له جسمًا كجسم املمثل وبطل العا  

 ،هرقععل اجلبععار)بطععل أفععالم  ،يف الكمععال اجلسععماني سععتيف ريفععء 

قععل تلععك األفععالم الععيت أخععات منععا أشععواطًا يف ع     (وحصععان طععروادة 

طفولتنا طائرين على أمل أنا نشاهد يومًا أنفسنا أبطعااًل مثعل سعتيف    

لنر ما قالته الرواية عن  ،وما كل ما تتمنى الطفولة تدركها ،ريفء

 ....أحالم جنم

)ظععّل سععحر قامععة وبنععا  جسععم سععتيف ريفععء اجلميععل بالعضععالت      

وظل جنم أليعام متتاليعة يعدخل فلعم      ،يتنامى يف خميلة جنم ،املنتفخة

يطععال  الصععدر املمتلع  وعضععالت الععبطن السععت تععسز   ،قعل اجلبععار هر

لكعععل صعععف ثعععال   ،بتناسعععق يشعععبه تناسعععق رخامعععات علعععى صعععفني 

إذ  ،.. لكن جنم   يسعتمر طعويال  .(عضالت يكون ترتيبها عموديًا

أّن التمرين   يعد ينف  معه، و  يعد يطيق صسا طويال على تنامي 

 .اج الريحفخابت أحالمه وذهبت أدر ،عضالت جسمه

زيد الشهيد كاتب الرواية نفسعه كعان مولععا بكمعال األجسعام      

وحتى اليوم تبدو مظعاهر الكمعال    ،تدّرب كثريًا ،أيام السبعينيات



92 

حيث أنه  ،اجلسماني بادية على مظهره بشكل جلي وواضح للناظر

مازال حمافظًا علعى جسعمه العاي بعال عليعه أيعام زمعان الكعثري معن          

ولعععالك ينعععدهش املعععر  حعععني ينظعععر اىل   ،التعععدريب بهعععاا اخلصعععوص

علععى هععاه النقلععة النوعيععة مععن كمععال األجسععام ولغععة     ،الروائععي زيععد

اجلسعععد والعضعععالت وإبعععراز املفعععاتن اللماععععة ععععن طريعععق طالئهعععا        

 .اىل األدب ولغة األحاسيس واأل  ،بالدهون

مقلعدًا   ،(حسان)وصلنا اىل حسان وطرزان اخلءاعل حيث كان 

ومعن منععا ال يععرف فلععم طعرزان وهعو يرافععق القعردة الشععهرية       ،طعرزان 

فكعان حّسعان يف بسعتانهم يقعوم      ،صائاًل جائاًل بعني األدغعال   ،شيتا

بتقليععد تلععك اخلّفععِة النءقععة واملععثرية لطععرزان وصععوته املتمّيععء يف عمععق    

طععرزان تلععك الروايععة الععيت كتبهععا الروائععي األمريكععي ادغععار  .الغابععة

وحتولعت اىل   ،مليعون نسعخة يف األشعهر األوىل    35رايس قد بي  منها 

طرزان( سيكون هو األشهر يف ذلك الءمان وحتعى اليعوم بقعي    ) فيلم

على الععرغم مععن أّن الكاتععب  ،معلقععًا علععى حبععال الععااكرة الصععورية  

ويف  (كععان حسععان يععب )رمسيععة .ادغععار رايععس كععان كاتبععًا تافهععًا

ليد حركات كل مرة يشاهدها وهي تقوم بأعمال الفالحة يقوم بتق

حاملًا أنُه سيحظى  بهعا لعو رأتعه مبسعتو       ،وأصوات طرزان أمامها

هاه البطولة الطرزانيعة، وظعّل ردحعًا معن العءمن علعى هكعاا منعوال          

الطفولة  .حتى لقب بطرزان اخلءاعل يف ذلك الءمن اخلرايف ،ساحر

واألفععال العيت ال تتناسعب مع       ،وما متليعه علينعا معن اخليعال العجيعب     

 ،وهعو الزال حعي يعرزق    ،رسعول( )جعلت من صعديق طفعوليت    ،العقل

صعد  ،كان يف يوم ما .أنا يقّلد أحد الشخصيات السينمائية آنااك
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وأراد مععن ذلععك أنا يقّلععد    ،ولععبس عبععا ة أمععه   ،اىل شععرفة بيععت أهلععه  

وكيعف   ،العاي كنعا نعراه يف أفعالم ذلعك العءمن املمتع         ،السوبرمان

ذلععك الطععريان الععاي ال   ، كععان السععوبرمان يطععري حملقععًا يف السععما  

وقععف رسععول منتصععبًا فععوق الشععرفِة وأطلععق     ،يشععبه طععريان احلمععائم 

بضعع  ثععواني  ،لنفسعه العنععان برمعي جسععده يف اهلعوا  كمععا سعوبرمان    

م  صعرخات األ  وِّمع  النعاس وأهلعه      ،وإذا بِه مرتطمًا يف األرض

وحتى اليوم هو معوق أعرجًا وأحدبًا من  ،وذويه مستغربني عما فعله

رسول(   يتصور أّن حلمه هاا سيجعله معوقا ما تبقعى  )،فعلتِه هاه

 .من حياته

تدور بنا البانورامعا اىل عبعد السعتار األمعامي صعاحب السعينما يف       

حيعث اّن الكعثري    ،يسعقو االسعتعمار(  )وهو يشعرتي فعيلم    ،السماوة

من أصدقائه نصحوه بعدم شرا  هاا الفلم ألنه سعيجلب لعه املتاععب    

الفلم العربي  .لكّن روحه الوطنية أصّرت على شرائه ،م  السلطات

الاي كان مبثابة صرخة وطنية عالية خفاقة معن قبعل العاين أقعاموا     

فأهلعب نفععوس اجلمعاهري العربيععة يف    ،علعى إخراجععه ومتثيلعه وإنتاجععه  

قععام عماهلععا  ،ويف العععراق ويف البصععرة ،عمععوم أرجععا  الععوطن العربععي

كععان هنععاك تالمحععًا عربيععًا واضععحًا   .باألضععراب تنديععدًا باالسععتعمار

أفضل بكثري  عا نعراه اليعوم معن شعرذمة هلعاه األمعة العيت          ،نوعًا ما

وصمت بعارها وجبنهعا يف بيع  فلسعطني حتعى اليعوم، ومعن ثعم جا نعا         

 ،إرهابها ودواعشها وفتنتهعا الطائفيعة العيت سعتحرق احلعر  والنسعل      

 ............لنرو ما قالته الرواية عن الفلم

لرتق السوق يعلن ععرض   ،ليوم التالي كان حامل الدعاية)يف ا
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العيون طالعت حسعني صعدقي    ،يسقو االستعمار.. لتلك الليلة ..فيلم

أصعععدقًا هعععاا فعععيلم يسعععقو   ،العيعععون حتعععاورت وتسعععا لت  ،وشعععادية

أحقععًا سنشععاهد الفععيلم الععاي فجععر التظععاهرات وأربععك       ؟االسععتعمار

 احلكومة يف بغداد(.

اىل احلععب الععاي   ُيجسععد قبلععة واحععدة بععني  تعععود الكععامريا بنععا 

 ،حععب خععائفُّ علععى الععدوام مععن التقاليععد الصععارمة  ،مشععريان ويوسععف

حععبُّ تععأتي مجيعع  لواعجععه مععن بععني طيععات        ،حععب يف اخليععال فقععو  

لو أّن اجملتم  يسعمح   ،فنر  مشريان حتد  نفسها ،الوسادة اخلالية

اصععات  كلععها إره ،يف أنا يععاهبوا هععي ويوسععف سععوية اىل السععينما    

نتجت من األمراض اليت تنخر يف جسد اجملتم  املريض الاي اليءال 

حتعععى اليعععوم   لطعععو خطعععوة جريئعععة يف جمعععال احلريعععات العامعععة       

بل بالعكس حنن نرتاج  كثريًا عن أيام زمعان   ،واختالا اجلنسني

ولو بالقعدر النسعيب    ،الربيعية والدافئة اليت محلتنا على أكف الراح

حتى اليوم هناك الكبت الاي خّلعف العديعد معن األمعراض      .امللحوظ

 .بني صفوف الفتية والفتيات والعنوسة اليت وصلت اىل أرقام قياسعية 

 ،ولو بقيتا مشران حتى اليوم يف العراق لشهدتا حالِة اضطهادًا أشد

لوجعععدت نفسعععها واحعععدة معععن بعععني املئعععات معععن النسعععا  املسعععيحيات        

ععش واملعتخلفني ومعا جيعودون بعه معن       واأليءيديات السبايا من قبعل دا 

قبل يومني من كتابعة املقعال وأنعا     .أفكار أكل الءمن عليها وشرب

امتشعععى يف حديقعععة عامعععة يف العععدمنارك وإذا بفتعععى وفتعععاة يف عمعععر      

شقرواين وذوي أجساٍد براقة ناعمٍة عارية متامًا وهمعا يف   ،العشرين

مبعا يقولعه   غعري مكرتثعني    ،حالة مضاجعة، متناسني ما يدور حوهلم



95 

بعالرغم معن أّن هعاه احلالعة نعادرًا معا        ،أين حنن من هعؤال   ،اآلخرون

كمععا وأّن الشععرطة نصععحتهم أنا يكفععوا عععن  ارسععة مثععل  ،حتععد 

هععاا التصععرف العلععين خوفععًا علععى األطفععال املععارين مععن أنا يشععاهدوا    

بينمععا مشععريان ال يععق هلععا سععو    .هكععاا منظععر غععري مععألوف لععديهم 

ورغم ذلعك نعر  أّن    ،وهو مارقُّ يف الءقاق ،وسفالتفكري بإطاللة ي

حيث ُيعتقل يوسف بتهمعة االنتمعا     ،الريح تأتي مبا ال تشتهي السفن

فتنغلععععق بععععاب  ،ويععععاوق األمععععّرين هنععععاك ،اىل احلركععععة الشععععيوعية

كمععا نعر  يف الثيمععة   ،املسعتقبل وآفععاق السععادة املنشععودة واىل األبعد   

 .......أدناه من الرواية

أنفاسعه تشعي  يف    ،الفعراش مبعثعر ودافع     ،مة النوم)سحبوه ببجا

فضا  الغرفِة حّر  مضمَّخة بالغرابعة والغمعوض، تتصعادم مع  سعؤال      

الدهشة تركها علعى وجعوه طلبعة     ،شكو()ليش( والدهشة )احلرية 

   ،القسععم الععداخلي وسععؤاهلم عععن سععبب جععرقه بهععاا املشععهد املهععني     

كعان بنظعر زمالئعه    بعل   ،يكن يوسف شيوعيًا كما اتهمعوه وقعادوه  

 قرأ الكثري وتنقل بني  لكة املعرفة(. ..........ليساليا

ويف السععجن ُيععتهم يوسععف بقتععل أبيععه، ويععر  شععتى أنععواع التعععايب 

وشاعت األخبار يف مقهى عبعد اهلل   ،وهو ينكر ذلك ،ظلما وباطاًل

 ،حطحوا وبقيعة الكازينوهعات بهعاا اخلعس الصعاعقة علعى قلعوبهم       

وحبععه  ،والكععل يعععرف يوسععف ودماثععة أخالقععه     ،الكععل ال يصععدق 

سععجنوه لكععي  ،ولكععنهم سععجنوه لغايععة يف نفععس احلكومععة  ،ألبيععه

وبالك يتخل  اجملرمون احلقيقيون من املسعا لة   ،يلصقوا التهمة به

  .واملفوض رشاش جاسب( ،وشتيوي الياور ،كل من شّراد هديب)
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قعى  متضعي بعه األيعام خعائر القعو  ويب      ،لعرج يوسعف معن املعتقعل    

ماهواًل مشدوهًا يدور يف أزقة السماوة على غري معا كعان عليعه معن     

حسععن اهلنععدام واألناقععة الععيت تلفععت األنظععار، لقععد أخععا السععجن منععه   

لقد سلب منه يوسف احلقيقي الاي خرج من جبة  ،راحة باله وعقله

وبتقععادم األيععام أصععبحت قصععة مقتععل أبيععه    .ربيعععه اهلععادئ رغمععًا عنععه 

أو  ،نمعا لعر معن أمعام مشعريان يف الشعارع      وكان حي،ذكر  منسية

فأنععه يبععدو عبععارة عععن كتلععٍة    ،علععى صععدفٍة وهععي تفععتح بععاب منءهلععا  

 ،حلمّيٍة تركت مشاعرها وأحاسيسعها يف األقبيعة والظعالم املعوحش    

 ....كما يف الثيمة أدناه

ذهبععتا تلععك املالبععس الءاهيععة املرتفععة القادمععة مععن حتععت حععرارة      )

ان املهملة املدعوكة والبناطيل اجملعدة املكواة وحّلت حملها القمص

 .واألحاية املرتبة(

 ،مشريان تطالععه  سعرة وأ  ودمععة تكعاد تسعقو معن العيعنني       

 .على تلك الفتّوة اجلميلة اليت حطمتها أحقاد اجملرمني اجلالوزة

الشعععوارع تتحعععول اىل هياكعععل عظميعععة ودمعععا  مرشوشعععة علعععى       

األزقععة كلععها عبععارة عععن آالم وصععرخات      ،أرصععفتها بنظععر يوسععف  

فعععيرتا   لعععه حكعععيم يسعععتنطق   ،املضعععطهدين يف دهعععاليء اجملعععرمني

 التأريخ فيسأله كيف ترانا أيها احلكيم فيجيب........

ويهعععرب معععنكم اهلعععوا ، تتشعععرذمون    ،سيضعععيق بكعععم احلعععال  )

تهيمون كالضواري العطشى  ثعًا   ،تتنازعون وتتقاتلون ،وتتشظون

وتسعون اىل ظل شعجرة تتفيعؤون بعه فعال      ،فال ِّدونعن جرعِة ماٍ  

 .. يا أمةّ  ضحكت من جهلها األمُم(..ترون
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تنتقل الكامريا اىل حالة الطعرب وغنعا     ،ورغم كل هاا الدمار

وكععأّن البشععر يريععد أنا للععق حالععة مععن التععوازن يف    ،سعععدي احللععي

بينمعا   .األحدا  كي تعءيح ععن نفسعه بععض معا اععرتاه معن غعم  وهعم         

اليععوم يف ظععل نظععام احلكععم األصععولي الثيععوقراطي ال جنععد مطربععًا     

يسععتطي  الغنععا  ويقععدم لنععا اجللسععات الععيت تععبهج الععنفس وسععو عععا  

ومعا خلقنعا اجلعن واألنعس ااّل     )أنه ععا    ،اللطم والبكا  والدواعش

 .ليعبدون(

أما ناصر اجلبالوي فيظعل يبحعث ععن صعورة ليوسعف األنيعق ذي       

إّنععه اليععوم   .واالبتسععامة الدائمععة  ،يلععة والعقععل املنفععتح التسععرية اجلم

يوسعععف العععاي تشعععظى اىل آالف الصعععور يف معععرآة     ،يوسعععف املبعثعععر 

يتأوه ناصر اجلبالوي مصور الفلم وتأخاه حسرات الشعفقة   ،احلياة

 .........فيقول ،على يوسف

لعافون   ،أنهم لشون ارتقا  النريين لتسعلم السعلطة   ،أعطبوك)

توقعععف سعععرقاتهم   ،ف سعععلطة نقديعععة تطعععيح بهيبعععتهم اسعععتحالة املثقععع

وتالحععق جععرائمهم يف اغتيععال األنقيععا  ووأد مععا يستشععفونه يبععءغ نقيععًا 

والععوطن سععيبقى  ،لععن يكععون هلععاا الشعععب مسععتقبل   ،نظيفععًا مبهععرًا

 مرتبكًا علياًل، متعثرًا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآه(.

اصعر  يف أغلب الروايات دائمًا نشاهد صراع عناصر اخلري مع  عن 

لكننعععا نعععر  يف النهايعععة   ،ومهمعععا اسعععتمر الشعععر يف طغيانعععه  ،الشعععر

لعالك جععل زيعد روايتعه تععس       ،انتصار اخلري وهاا هعو منطعق احليعاة   

 ،عن القصاص العادل من اجملرمني يف احلياة وأمام معرأ  الضعحايا  

 ،ال ذلععك القصععاص املؤجععل الععاي يوعععدنا خبرافععات مععا بعععد املععوت      
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 ،وائععععي الشععععهري ديستويفسععععكي القصععععاص الععععاي صععععنعه لنععععا الر  

لنقععرأ عععن ذلععك  .القصععاص الععاي نععراه علععى األرض يف أغلععب رواياتععه

 وحسب ما جا  يف الرواية لنهاية األشرار اليت تسعدنا حقًا....... 

 

 :نهاية عناصر الشر يف الرواية

 * املفوض رشاش جاسب 

منهعععا )يتععععاب كعععثريا علعععى فععععل جرائمعععه ومعععا فعلعععه بالنعععاس       

 .قتل سلطان شعاهر( مع  شعتيوي اليعاور وشعّراد هعدّيب      مشاركته يف 

 ،و  تعد له القدرة على احلركة والنهوض ،يصيبه املرض العضال

صععار أغلععب املععارة منععه    )،يتشععمت بععه اآلخععرون   ،يععئس اجلميعع  منععه  

أن  ،يؤكد يف داخله) ،يبصرونه جيلس على كرسي ذي مسندين(

معات   ،احلياة مجيلة وويل ملن يغرت فيها أو لتو طريق إياا  الناس(

حقعًا   .وروحعًا تتععاب صععدت اىل السعما (     ،تاركا هيكاًل عظميًا)

أنععين أقععرأ سععردًا لءيععد الشععهيد يشععبه ذلععك السععرد الععاي نقععرأه يف        

  .الروايات العاملية الشهرية

 * شتيوي الياور

معات   (شاهر م  شّراد هديبسلطان )اجملرم الاي ساهم يف قتل 

بععععد إن سعععقو معععن علعععى اجلسعععر اخلشعععيب وهعععو عائعععد معععن البعععار      

سععقو اىل النهععر فيكععون بععالك قععد لععّو  مععا  الفععرات        ،سععكرانًا

معات   .مات خملفًا ورا ه تأرلًا أسود مليئًا باجلرائم ،العاب بعفونته

غرقععًا وسععكرًا، حيععث عثععر عليععه صععياد مسععك يف منطقععة الععدحيل     
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خامتعة شعتيوي اليعاور غرقعًا( بععد      )اك صيده وأعلن ععن  معلقًا يف شب

 .إن كان الناس متحريين يف اختفائه

 * شّراد هديب

منبت الشر واجلرلة و النعاس ترتعاب فيعه بكونعه      ،شّراد هديب

 .عدة مرات يسجن ولععدم كفايعة األدلعة يطلعق سعراحه      ،جمرم قاتل

ال  يف حلظة احتضاره يعرتف وهو على فراش املعوت لشعخ  معن نعء    

 .....الفندق الاي يسكنه يف أيامه األخرية فيقول

وهعاا املعرض   ،. أنعا مصعاب بسعرطان الدم   .)امس  أنا شراد هديب

جئت اىل هنا  ،اللعني عقاب لي عاقبين اهلل به لعنًة على ما ارتكبت

هععاه اليععد انهالععت    ،ألعععرتف بععأني قتلععُت سععلطان شععاهر املسععكني    

تيوي اليعاور العاي إنهعال    وساعدني شع  ،باملكوار على رأسه ففجرته

ثععم ).(حتععى تأكععدنا مععن لفععت آخععر أنفاسععه  ،عليععه بقضععيب حديععدي

بعدها بفعرتة قتلعُت بائععة القيمعر ألنهعا شعاهدتنا وحنعن نقتعل سعلطان          

ألننا عرفنا بععد   ،قتلناه من أجل املال الاي   حنصل عليه ،(شاهر

ت جعا  العيهم بععد معو     ،فرتة وجيءة أنُه كان لبأ ماله عنعد جعار لعه   

قعال لعه نءيعل الفنعدق فلمعاذا       .فلسعاً  ،والدهم وأعطاهم األمانة فلسعاً 

حسعبوه يمعل فكعرًا    )فقعال   ،أتهمت احلكومعة يوسعف ابنعه بعالك    

أو احلعادي معن األفكعار اخلطعرة      ،فكر شعيوعي  ،هدامًا ال اعرفه

 ،صار الثالثة، املفوض رشعاش جاسعب   ،مبوت شّراد هديب .(عليهم

حععني يوصععد )شععّراد هععديب، لععد  ناصععر اجلععبالوي   ،شععتيوي اليععاور

... كعأنهم يغرقعون يف  عرية دمعا      .،الباب لتفون يف عتمة حالكعة 

 .قانية وقد بدت وجوههم شاحبة وعيونهم تطفح باألسى(
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 جواد البوري *

كعان يععنفخ اخلععراف معن حتععت جلععدها كععي    ،أنعه دّجععال مععاكر 

البيعععت ترجععع   جيعلعععها مسينعععة ثعععم يبيعهعععا وحاملعععا يصعععل املشعععرتي اىل 

اخلراف ضعيفة هءيلة. ُصعق بالكهربا  عنعد دخولعه احلمعام فمعات     

 عقابًا على أفعاله اخلسيسة واخلبيثة اليت أغضبت الكثريين.

 

 نهاية عناصر اخلري يف الرواية.............

 * جميد اجملنون 

)معععات جميعععد تاركعععا حيعععاة ال تسعععتحق االجنعععرار اىل شعععهواتها      

تاركععًا األدبععا  يكتبععون عععن )رحلععة جنونيععة     واغرا اتهععا وغواياتهععا( 

 ،صععور الفتععى احلععا )تاركععًا  ،(يغيععب فيهععا العقععل ويتعطععل الععوعي 

لسعععك مسدسعععات عظميعععة ويطلعععق الرصعععاص العععسي  علعععى أشعععباح  

وهمععيني كععانوا يفكععرون يف اغتيععال رؤاه الطيفيععة الغارقععة يف لععون    

 ثلجي لطر نقا  ال انتها  له(. 

 * طرزان اخلءاعل 

 ،معتادًا على ذكعر  رمسيعة ووجههعا الشعارد صعوب الرحيعل      ظّل 

خسعر ردحعّا    ،لعّلُه ينسعيه ذكريعات رجعل وهلعان     ،ظّل يكرُع اخلمر

لكّن الصعوت   .من الءمن بني النخيل واألشجار بصفته بطاًل خرافيًا

أنعّك معا زلعت طعرزان اخلءاععل.       ،القادم من األنام وصعداه يقعوالن لعه   

 .طرزان الشهري( )غاب اسم حسان خلف غاللة اسم

 بنت املؤمن *

أخاتها الشيخوخة والكهولة وتركت أحالم املسعاواة بعني املعرأة    



101 

 .والرجل

 لفتة جواد  *

 .مات  اد  اصطدام سيارة

 * جنم املصارع 

معا كعل معا    ))ترك خيال ستيف ريفء وعاد جسدًا ناحال مصعفرًا  

وهعو  يتمنى املر  يدركه( مات واستطاع ولده أنا يعتفت بصعورة لعه    

نشعرها يف صعفحة األمعوات ععس      ،يقلد حركة يفضلها سعتيف ريفعء  

الفععيس بععوك( بعععد عشععرين عععام مععن   )شععبكة التواصععل االجتمععاعي  

 .وفاته(

 مشريان بنت الزار املسيحي  *

لكععنين أعععرف جيععدًا بأنهععا يف    ،الروايععة   تععاكر عنهععا شععيئاً  

 .أمريكا اآلن هاربة من جحيم العراق والبعث

 * ناصر اجلبالوي

يبقى م  التعأريخ حعاماًل كامريتعه كعي يكمعل مسلسعل العنعف        

 .العنععف الععاي   يععأذن الععرب مبوتععه حتععى اآلن    ،الععدموي يف العععراق 

كعي   ،علعى أمعل  أن جيعد لعه مصعورًا بعديالً       ،يبقى ناصعر اجلعبالوي  

رمبعا تقعول    ،واألنسام حينما متعرق  ،يض  صورته يف معرضه املءجج

 لكنه أضحى رمادًا بعد طول سنني. ،كان هنا دمُّ ينبض

 .... حيُّ ال لوت.. خمرج الفلم.* التأريخ

 بطل الفلم( )* يوسف سلطان شاهر

يععر  النععاس أجععداثًا تععروح    ،منععاهاًل صععامتاً  ،ظععّل شععارد الععاهن 

تشععرُب الصععاد وتنععءف   ،تأكععل الععرتاب وتنععام علععى الععرتاب    ،وتغععدو
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 الربيععع  ظعععل مطوقعععًا تملعععة ذكريعععات بعضعععها يغعععرق يف    .الصعععديد

كانعت   :مشعريان  .واالخضرار وبعضها يفيُض باخلريف ونفوِق البشر

صعفحة   :علعي العوردي   .قالئد من ذهٍب وضيا  يف وحشعِة ليلعِه املميعت   

 .أخر  من كتاب رائ  يتمنى أنا ال ينتهي كي يظل يف نشوة القرا ة

 .وأنثعععى ععععاقرة  ،هعععو اجلهعععل والعععدمار  :رأي ابعععن خلعععدون يف الععععرب 

ومععا  .ال يسععكنها سععو  املععوتى وجععاّلدون بععال شععرف أقبيععة :السععجون

هعو   :تبقى بعني النعاس معن حقعٍد وكراهيعة وسعباحٍة خلعف التماسعيح        

 .املوت والرماد

منععععءاًل غعععري   ،يظعععل يوسعععف هائمعععًا يف الشعععوارع طعععواًل وعرضعععاً   

ويف يعوم كعان   ،نسي احللم الاي كان يراوده ،مكرت  مبا يصل

ر معن أمعام جعام  جديعد     ولع  ،يلقي التحية علعى شعخ  معن معارفعه    

 .مأ أكثر اجلوام  ما أقل املؤمنني()فيتمتم 

)الرواية( وكأنين خارُج من صعالة سعينما الشععب يف     ينتهي الفلم

السعماوة أيععام زمعان وبععي رغبعةّ  علععى أنا أخعس األصععدقا  القععادمني يف     

 .أن أراه ثانيًة  ورغبة أخر  على ،بروعته ،الدور الثاني للفيلم
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 عتبـــات الروايـــة فـــي

 

 اســم العربــة( لزيـــد الشهيــد) 

   

 داود سلمان الشويلي

ينععءع الروائيععون اىل البحععث عععن طععرق واسععاليب شععتى لكتابععة        

 عا يضععهم يف صعف التجريعب يف االشعكال العيت        ،نصهم الروائعي 

وتطعرح ععوا  وشعخوص جديعدة      ،ستقدم موضوعات روائية جديعدة 

 ،علععى ذائقععة القععار   احلصععيف، فتعععددت اسععاليب كتابععة الروايععة   

حتععى بععات مععن الصعععوبة    ،ونهجععت نهجععا خمتلفععا بععني روايععة واخععر    

مبكععان تعععداد تلععك االسععاليب والطععرق يف تقععديم عواملهععا واحععداثها   

الرواية اليت سنتحد  عنها يف سطور هاه الدراسعة هعي    .وشخوصها

ن الروايات اليت سعلكت اسعلوبا ونهجعا جديعدا علعى العرغم       واحدة م

مععن عععدم جدتععه تارليععا اال انععه اسععلوب لكععن ان نقععول عنععه انععه        

فهععو قععديم مبععا يضعع  مععن      .اسععلوب مركععب بععني القععديم واحلععديث    

وجديععد مبععا يضعع  مععن مقععوالت شععهرية يف    ،عنععاوين ألقسععام فصععوله 

كعتبععات بدايععة الروايععة وكععل فصععوهلا لكععن ان نسععميها عتبععات     

فلكل باب عتبتعه العيت    ،ابواب الدار والغرف اليت تضمها تلك الدار

والعدخول اىل   ،هي القسم االسفل من اطعار البعاب املثبعت يف اجلعدار    

وهععاا  ،الععدار او اىل اي غرفععة فيععه تععتم مععن خععالل عبععور عتبععة البععاب 
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العبور يتطلب سلوكيات وافعال وععادات وتقاليعد خاصعة لعيس عنعد      

بعل عنعد مجيع  شععوب      ،ي العربي االسالمي فحسبجمتمعنا الشرق

وقعععد تععععددت هعععاه العتبعععات يف    .الععععا  وبصعععي  خمتلفعععة ومتععععددة  

وهنععاك  ،فهنععاك عتبععات رئيسععة خاصععة بالروايععة ككععل      ،الروايععة

واذا كعان عبعور    ،اذ لكل فصل عتباته اخلاصعة بعه   ،عتبات فرعية

 عتبعععة بعععاب يف الواقععع  يتطلعععب سعععلوكيات واقعععوال فهعععو عنعععد قعععرا ة 

او قرا ة فصل منها يتطلب مثعل تلعك السعلوكيات واالقعوال      ،الرواية

من خالل قرا ة ما هو مكتعوب يف بدايعة الروايعة او الفصعل كعتبعة      

دخععول يف عععا  الروايععة او الفصععل. هععاه العتبتععات سععتجعل مععن ذهععن  

القار   مستعدا لقرا ة ما مكتوب من احدا  من خالل استاكار 

اذ تتععداعى  ،ومععا اليهععا مععن امععور اخععر    ،احععدا  املقولععة املكتوبععة 

املخيلععة مبععا اختءنتععه مععن ذكريععات هلععا عالقععة بتلععك املقولععة. مصععادر  

منهععا مصععادر دينيععة مععن     ،عتبععات الروايععة الععيت بععني ايععدينا متعععددة     

ومنها اقوال ألدبا  وفنانني وسياسعيني   ،القرآن، او الكتاب املقدس

يععة تتحععد  عععن حيععاة كلععها هلععا عالقععة مبععا يععد  يف الروايععة.  الروا

حممد بوعءيءي الشخصية التونسية الاي فجر احعراق نفسعه الثعورة    

 ،تضععم الروايععة اربعععة فصععول .علععى زيععن العابععدين بععن علععي يف تععونس 

ععدا القسعم   ،كل فصل يضم جمموعة من االقسام املرقمعة واملعنونة 

االول من كل فصل فقد تركعه الكاتعب بعال رقعم وال عنعوان. تبعدأ       

او الرجعل العاي حتعاور مع  النعار( لءيعد الشعهيد         –العربة اسم )رواية 

بعتبتني نصيتني، احداهما من الفكر االسالمي غري املصعادق عليعه   

قيععل )) :وهي تقععدم حععوارا بععني الععنيب يوسععف وشععخ  يسععأله،قرآنيععا
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مالك ِّوع وانت علعى خعءائن االرض؟ اجعاب:     :ليوسف عليه السالم

د  هعاه ا ادثعة ععن اجلعوع     (. تتح(اخاف ان اشب  وانسى اجلائعني

وروايتنا هي االخر  تتحد  عن املوضوع ذاته بصورة عامة  ،والشب 

مسععألة اجلععوع يف اجملتمعععات العربيععة خاصععة  ،دون  ان تصععرح بععالك

االحدا  ترسم لنا صورة لبوعءيءي  .وهي تعيش على  ر من النفو

 وتصععادر عربتععه الععيت يبيعع  ،وهععو يععاروب يف رزقععه اليععومي، ويسععجن

قصيدة  ،عليها اخلضروات والفاكهة. والعتبة النصية الثانية للرواية

اسعم  )وروايعة   ،تتحد  عن رجل يأتي باآلمال اليت تتولعد منهعا الثعورة   

العربععة( مععن بععدايتها حتععى اخععر سععطر فيهععا تتحععد  عععن االرهاصععات 

وكيعف بعدأت. هاتعان العتبتعان لتهيئعة ذهعن القعار           ،االولية بالثورة

والقبععول بأفعععال الشععخوص الععاين سععيديرون تلععك   ،ةألحععدا  الروايعع

يثبعععت  ،يف الفصعععل االول  .او ان االحعععدا  تعععدور ععععنهم   ،االحعععدا 

ي "ابراهععام لنكععولن "  كععالروائععي يف بدايتععه مقولععة الععرئيس االمري  

 (1852)عندما رأ  " هرييت ستاو " مؤلفعة روايعة " كعوي الععم تعوم "      

لعععيت اشععععلت احلعععرب   هعععاه اذا السعععيدة الصعععغرية ا  )اذ قعععال عنهعععا:  

الكبرية(. وكان هاا الفصل يتحد  عن الشخ  الاي سيشعكل  

الفصل الثاني تكون   .حرق نفسه اياانا ببد  شرارة الثورة يف تونس

العتبة النصية االوىل هي قول العا  املصري د. امحد زويل احلاصعل  

"الغععرب ليسععوا عبععاقرة   :علععى جععائءة نوبععل للفيءيععا  الععيت مفادهععا ان  

وحنعن حنعارب    ،.. هم فقو يدعمون الفاشل حتى ينجح.اغبيا وحنن 

هعععاه العتبعععة / املقولعععة تتحعععد  ععععن سياسعععة   .النعععاجح حتعععى يفشعععل"

و  يععدد  –واخالقيععة وتفكععري الغععرب، الععاين يععدعمون الفاشععل      
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اسعم العربعة( تتحعد  كيعف     )و رواية  ،يف عمله –فشله يف اي عمل 

يش. اما العتبة الثاني ان بو عءيءي حمارب يف ان يقدم جهدا كي يع

هعععي مقولعععة الروائعععي "معععيالن   ،العععيت كانعععت معععدخال هلعععاا الفصعععل 

ان "االنظمععععة اجملرمععععة   يشععععكلها     :كونععععديرا" والععععيت مفادهععععا  

.. امنعععا شعععكلها متحمسعععون مقتنععععون بعععانهم اكتشعععفوا     .جمرمعععون

هععاه املقولععة تالمععس اوتععار قلععب املسععلم    .الطريععق االوحععد اىل اجلنععة" 

والععععاي  ،اغلععععب الشعععععب العربععععي مسععععلمون   اذ ان ،بصععععورة عامععععة 

ألنعععه حسعععب  ،هعععو االفضعععل عنعععدهم ،مهمعععا كعععان ،يتحمسعععون لعععه

هععو الطريععق االوحععد اىل اجلنععة.  الفصععل الثالععث يفتتحععه  ،اعتقععادهم

"غالبعا معا يكعون الشعهيد      :الروائي مبقولة النحعات الععاملي "غوغعان"   

تبدأ ثعورة تعونس  عرق بعو عءيعءي       .أية ثورة" ...ضرورة حتتمها الثورة

حيث كان هعاا   ،-حسب الرؤية االسالمية  –نفسه / استشهاده 

االستشععهاد كلمععة السععر يف بععد  الثععورة الشعععبية الععيت اطاحععت بععابن   

سعفر   –علي.  ويبدأ الفصل الراب  بعتبة نصية من الكتعاب املقعدس   

طعوبى  " :اي يعلو صعوته  ،متدح الشعب الاي يعرف اهلتاف –املءامري 

للشعب الاي يعرف اهلتاف " سفر املءامري. وهي دععوة لرفع  الصعوت    

 ،اما العتبة النصية الثانية هلاا الفصل .وباحلرية ،واملطالبة باحلقوق

"الكفعاح ال يتحقعق بعأدوات القناععة او مبفعردات       :فهي قول سياسي

الكفععاح يتوالععد فكععرة ويتكععرس حقيقععة عنععدما تكععون     .اجلمععود

.. الكفععاح .للتجععاوز واصععرار مكععني علععى اخللععق  هنععاك ارادة مثلععى  

كتععاب مقععدس يضععم بععني دفتيععه سععور التضععحيات العظمععى وصععور      

املعاني الكس  "جورج سورا. وهكاا يكتب الروائعي زيعد الشعهيد    
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ويصعوغ   ،ويبين عواملها واحعداثها  (،اسم العربة)فصله هاا يف رواية 

ة اجلامعدة ال  شخوصها بنا  على هاه املقولة اليت تؤكعد بعان القناعع   

امنا الاي يصن  الثورة اليت ستأتي بعالتغري هعي فكعرة     ،تصن  شيئا

اسم )كانت رواية زيد الشهيد  .وتطبيق تلك الفكرة بإرادة واصرار

هعي   ،الرجعل العاي حتعاور مع  النعار( العنعوان الثعانوي هلعا        ) او (العربة

 ،اانها ال تكتعب تارلع   ،حماولة لتوثيق الثورة التونسية بقلم عراقي

 .بل تكتب رواية تستجيب لشروطات الرواية الفنية
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 ..اسم العربة

 

 عبد عون الروضان

خعععس صعععغري حتعععول إىل زلعععءال   يهعععء مدينعععة  "سعععيدي بعععو زيعععد"  

ثم اجتازها اىل كل الشمال  ،بل هءَّ تونس كلها ،مسرحه األصلي

 .األفريقي وبالد العرب الواسعة  والعا 

أقععدم حممععد البععو عءيععءي علععى إشعععال النععار يف        :اخلععس يقععول  

نفسه... وحممعد البعو عءيعءي، كمعا يقعول اخلعس معواطن معن مدينعة          

أورثععه الفقععر ثععورة عارمععة   ،سععيدي بععو زيععد التونسععية الفقععرية بامتيععاز 

وسخطا ال مثيل له، وهعو الباحعث ععن لقمعة ععيش شعريفة يسعد بهعا         

أن تعويف األب، وهعو    رمقه ورمق عائلته املكونة من أمه وأخواته بعد

ملععا يععءل يف الثالثععة مععن العمععر لتتععءوج أمععه مععن عمععه" أخععي زوجهععا"          

املععريض، هععو اآلخععر فكععان عليععه تععوفري الغععاا  والععدوا  لععه أسععوة         

شخصية غري منطيعة بعاملّرة رمسهعا القعاص والروائعي زيعد        باآلخرين...

الشعهيد بعنايععة فائقععة وأرسععلها علعى الععورق بابتسععامة عريضععة، وأمععل   

ون أمنوذج لشعب سيدي بو زيد الاي يععيش حالعة الفقعر املعدق      لتك

شأنه شأن الشعب التونسعي برمتعه مقابعل طبقعة باذخعة الثعرا   يرتبع         

على قمعة هرمهعا ديكتعاتور، لعيس لعه هعما سعو  التمّسعك بكرسعي          

 الرئاسة عس انتخابات صورية تسنده طبقة من اللصوص واملنتفعني.

سة" معواطن تونسعي معن سعيدي     حممد البو عءيءي ويكنى "بسبو
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بو زيد،   يكن يريد يف حياته أن ينافس الدكتاتور زين العابدين 

بن علي  على كرسي الرئاسة، وال يريد أن يكون حاكمعًا للواليعة   

إنعه ال يريعد    ،أو أن يأخا منصعب الشعرطية املتفرعنعة شعادية محعدي     

خعوات  إنه يريد فقو أن يعيش، وأن يعيعل األم واأل  .أي شي  من هاا

والعم املريض وأن يعمل بشرف من غري أن لعد يعده إىل أحعد، أو أن    

 يسرق أو يعتدي، يريد أن يعيش حسب.

تععرك طععارق أو حممععد البععوعءيءي حمععل احلععدادة الععاي خّلفععه لععه  

فاملسععتورد مععن الفععؤوس وا اريععث والسالسععل األجنبيععة لتععاز    .أبععوه

والعده، لعاا فّضععل   باملتانعة ورخع  األسععار مقارنعة  مبعا ينتجعه حمعل        

. اشعرت  عربعة راح يّملعها بعأنواع اخلضعار  عا       .العمل ببي  اخلضعار 

يطرح املوسم ليدور بها يف األزقة اخللفية بعيعدًا ععن السعوق، وقريبعًا     

من النسوة الالتي وجدن كل ما يبغني قريبًا معن شعققهن وبنوعيعات    

ءيءي جيععدة وبأسعععار مناسععبة، ففععرحن هلععاا األمععر السععيما أنَّ البععوع 

إال أن الشعععرطية شعععادية محعععدي  ،لتلعععك خلقعععًا عاليعععًا ولسعععانًا ذربعععًا

ثععم أوقفتععه معع     ،ناصععبته العععدا  وصععادرت بضععاعته مععرة بعععد مععرة     

اللصععوص واملهععربني فشععف  لععه أحععد الشععيوي األتقيععا  فععأطلق سععراحه 

وسراح عربته؛ وواصل عمله خبوف وترّقب حتى كبسته شادية معرة  

توسل وعندما همَّت مبصعادرة امليعءان   أخر  وصادرت بضاعته وهو ي

فوجهعت إليعه صعفعة أمعام أكثعر معن  سعني         ؟صري يف وجهها ملاذا

أي ارحععل فأصععبحت هععاه   De'gageشخصععًا وهععي تقععول لععه بغضععب 
الكلمة شعارا للثعوار العاين هتفعوا بوجعه بعن علعي بععد أن تعويف البعو          

يف بعععد أن أشعععل النععار   2011عءيععءي يف الرابعع  مععن كععانون الثععاني  
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  .2010كانون األول 17نفسه يف

بععن علععي زار حممععد البععو عءيععءي يف املشععفى حمععاوال امتصععاص      

النقمة الشعبية إال أن ذلك   جيد نفعًا فاجلماهري قالت قولتهعا لعج   

علي الاي استغل الفرصة األخرية فركعب طائرتعه واِّعه جنوبعًا إىل     

تونسععي... السعععودية ناجيععًا تلععده وهععو يمععل معععه أمععوال الشعععب ال    

امليشفى الاي تويف فيه البو عءيءي مسي بامسه فصار يعرف مبشفى 

حممد البو عءيءي.. وبان كي مون األمني العام لألمم املتحعدة يعءور   

منوبيعععة والعععدة حممعععد البعععو عءيعععءي ويقّبعععل يعععدها.. وعمعععدة بعععاريس     

العاصمة الفرنسية أعلن عن إقامة متثال تعاكاري ختليعدًا لعاكر     

نععه سعيعمل علععى إطععالق اسعم البععوعءيءي علععى إحععد    البعو عءيععءي وإ 

 الساحات العامة يف باريس العاصمة. 

حتيلنا العنونة أوال من حيعث نعدري أو ال نعدري وبعالرغم مّنعا إىل       

"اسم الوردة" ألمستو إيكو، لوال أن زيد الشهيد يض  عنوانعًا فرعيعًا   

بععني هععو  "الرجععل الععاي حتععاور معع  النععار" ليقطعع  صععلة الوصععل بينععه و  

 إيكو. 

زيععد الشععهيد صععوت  متفععّرد  مععن جيععل الععروائيني العععراقيني الععاين    

ظهروا يف احلقبة األخرية، فأثبت براعة يف الق  وقدرة فريدة على 

السرد ورسم الشخصيات بصس وأناة وحتريك األحدا  مبهارة تدعو 

إىل الدهشععة فلععه قععدرة فائقععة علععى خلععو األوراق ثععم إعععادة ترتيبهععا      

ذج روائيععًا يشععار إليععه بالبنععان، كمععا يقععال، وهععو العمععل   ليخلععق أمنععو

الثعععاني العععاي أقعععرأه لءيعععد الشعععهيد وقعععد صعععدر ععععن العععدار العربيعععة    

أمععا العمععل األول الععاي قرأتععه لععه    2013بععريوت -للدراسععات النشععر 
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فكان روايته "أفراس األععوام" الفعائءة باجلعائءة الثانيعة ملسعابقة دار      

 .2011الشؤون الثقافية العامة للعام 

اسعععتطاع زيعععد الشعععهيد أن للعععق معععن خعععس صعععغري عاملعععًا روائيعععًا     

حممعععد  :متماسعععكًا تتصعععارع خاللعععه شخصعععيات  كعععثرية  إجيابيعععة   

البوعءيءي، أمه منوبية، إبراهيم صعاحب املقهعى، قعادري وخطيبتعه     

ويف املقابععل زيععن  .عائشععة، خدجيععة بععن عثمععان،  اجلءيععري، جنععدوبي

العابعععدين بعععن علعععي، الشعععرطية شعععادية محعععدي، الشعععرطي صعععابر       

مساعدها والضباا واجلنود الاين أوسعوا اجلءيري، الشاعر الاي 

يتغنى  ب تونس والفقرا ، الضرب واللكمات و"الكيعبالت" ألنعه   

" بصق يف وجه رمء الوطن" حتى سلموه إىل الطبيعب بلباسعه األبعيض    

ه " وأعطى أمرا خبل  البنطال وإفراج الفخاين"  والسماعة على صدر

ليجعري  لعه مبشعرطه تلععك العمليعة اجلراحيعة املهينععة ثعم  يشعو فمععه        

  فنة من القطن ليمنعه عن الصراي  وهناك غريهم كثريون.

زيد الشهيد يف روايته هاه يتحد  حديث اخلبري بعالبالد والعبعاد   

يءي بكعععل وكأنعععه واحعععد  معععن أهعععل تعععونس ععععاش فاجععععة البعععوعء    

تفاصيلها وسردها بشكل وثائقي جعلها ترسخ يف األذهان على أنها 

هععي احلكايععة احلقيقيععة  نععة هععاا املععواطن الععاي أشعععل النععار يف      

نفسه فأشعل الثورة يف بلدته وبلعده ثعم يف مشالعه األفريقعي وحميطعه      

العربي والعا . واستنسعخها الكعثريون يف أكثعر معن مكعان حتعى       

تحرت مواطنة مبحافظة واسعو بعأن أشععلت النعار     يف العراق حيث ان

يف جسعععدها بععععد أن أخفقعععت يف الععععودة  إىل وظيفتهعععا مدرسعععة بععععد 

مشوهلا بقرار االجتثا ، والسؤال الاي يتبادر إىل العاهن هعل قضعى    
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زيد الشهيد شعطرًا معن حياتعه يف ذلعك البلعد العاي جعرت فيعه وقعائ           

فيعععة كأمسعععا  الروايعععة فصعععار علعععى درايعععة بكعععل التفاصعععيل اجلغرا 

الشععوارع والسععاحات واملقععاهي واملطععاعم الراقيععة والفقععرية واملعامععل      

واألسواق  وغريها أو االجتماعية كالععادات والتقاليعد العيت ختتلعف     

عن عاداتنا وتقاليدنا حنن يف العراق، أم تراه قرأ الكثري عن تأريخ 

تونس القريب والبعيد، واطل  بشكل واف على كلق ما يتعلعق بهعاا   

البلد من النواحي السياسية والثقافية واالجتماعية حتعى صعار خعبريًا    

بكل شي ، وكأنه واحعد معن أهعل تعونس فلمعا كتعب كتعبو بلغعِة         

العارف واخلبري وأنتج نصًا متميءًا، ومهما يكن من األمر فإنَّ رواية 

اسم العربة لءيد الشهيد هي  عق  الروايعة األكثعر التصعاقًا بعالواق       

فعم باملخيال واألكثعر ِّسعيدًا لتلعك الواقععة العيت هعءت       التونسي امل

 .العا 

 

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 8/7/2014نشرت يف جريدة الصباح العراقية   •
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 ..سرية عربة

 الشهيد متنًا اسم العربة لزيد..مدخل لقراءة الشكل السردي
 

 د. علي متعب جاسم

بععني أن نتععبني الشععكل االبععداعي للعمععل أو أن نتععبني جنسععه فععارق 

بعيد ؛ وعمل يدعوك ألن تتأمعل غعري معرة ؛ واالسعتنتاج ملعرات عديعدة       

ذاك أن الشعكل بنيعة يؤسسعها     .قد تفضي او ال تفضي اىل قناعة ما

مععا يعععين افععرتاض  وهععو .الكاتب/املبععدع ويتأسععس مععن خالهلععا عملععه

تطععور الشععكل أو تبدلععه تبعععًا لرؤيععة تععتالزم مععا بععني رؤيععة الكاتععب      

  .وتطورها أو تبدهلا وبني طبيعة العمل أو رؤية الكتابة

ذاك أن  ،قعععد يكعععون هعععاا الكعععالم جمازفعععًة يف العمعععل النقعععدي

؛ له اثنا  الكتابة أو حني امتامهعا فكرة العمل االبداعي يأخا شك

 ،ع وافكعاره هعي العيت تفعرتض طبيععة الشعكل      أو أن طبيععة املوضعو  

أمر ما زال موض  شك على الرغم من سريورته يف اخلطعاب النقعدي   

العربي بنسب متفاوتعة عنعد النقعاد؛ وهعي فكعرة تقتضعي النظعر اىل        

ونعر  انهعا    ،الشكل على أنه تاب  إلنتاج الفكعرة وتكعريس املعنعى   

لتعداول يف  تطوير وتج لنسق نقعدي قعديم احتعل مسعاحة واسععة معن ا      

اعععين قضععية اللفععت واملعنععى الععيت ختفععت   ،مععدونتنا النقديععة القدلععة

ومععن  .لتظهعر مععن جديععد حتععت مععا اشعي  عنععه بععععع"الشكل واملضععمون"  

اجلدير بالنظر ان اللفعت واملعنعى قعدلًا اختصعرت مسعافات التععبري       
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االدبعععي بالشععععر واهملعععت فيمعععا اهملتعععه اجنعععاس الكتابعععة االخعععر     

 .وامناطها

ومعع   ان هنععاك مععن يععر  ان الشععكل ايععدلوجيا يتبناهععا املبععدع         

وحنن ال شك م  هاا العرأي   .لتكون حاضنة اوىل ورؤية يف الكتابة

اال اننعا نعود اثعارة تسعاؤل آخعر يظهعر أمامنعا         ،الاي سعبق وأن تبنينعاه  

بإحلاح وحنن امام قرا ة عمل سردي لروائي تنطبع  اصعابعه الرقيقعة    

 .هو زيد الشهيد 2003قي بعد عام على واجهة السرد العر

هاا العمل الاي يوصفه الكاتب نفسه بعع"البوح السعردي" والعاي    

يضععنا   ،خال غالفه "كما هو معتاد" من دال توصيفي جلنس العمل

هععل يسععتويف اجلععنس  .امععام اشععكالية  "الشععكل والععنمو الكتععابي"

وهعععل يكعععون  ؟االدبعععي أو العععنمو شعععكاًل معععا أو اشعععكااًل متععععددة  

. املسألة يف معا نعر    ؟.مندغمًا حتت اجلنس ومتضاهيًا  معه الشكل

كمعا أن اخلطعورة  أن نتبنعى      ،ال حتعل بعرأي طعارئ  أو مفهعوم ععابر     

مععا يقععره النقععد احلععالي مععن مسععلمات اصععبحت الضععرورة مقتضععية         

واالمعععر العععاي  ،وحتميعععة  أن نراجععع   االفكعععار ونعيعععد  تفكيكهعععا

ت  معن توصعيفاته واقعرتاح    يدعونا اىل ذلك ان الشكل اخعا بعاالنفال  

وعلعى   ،هيئات جديدة لظهوره ؛ مبعنعى انعه قعادر علعى  تطعوير نفسعه      

النقععععد ان يالحععععق ذلععععك التطععععوير باقرتاحععععات جديععععدة ال أن يعقععععل   

التمظهععرات الشععكلية ليضععمها أو يتعامععل معهععا وفقععًا    ،االقرتاحععات

لالنسععععاق  القععععارة فيتحععععول إذ ذاك إىل سععععلطة دكتاتوريععععة قامعععععة  

 .لإلبداع

كيعف   ،سنعيد الكرة بسؤالنا ،وحتى ال يأخانا احلديث بعيدًا
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هعاا السعؤال العاي يعثريه      ؟نقارب  معا بعني الشعكل  واجلعنس االدبعي     

أو الرجعل العاي حتعاور مع       ،عمل زيد الشعهيد االخعري " اسعم العاربعة    

 النار".

ويف افرتاض أولي لكن حتديد اجلنس االدبي علعى أنعه " صعي     

وهعو معا يععين  حتديعد      (1) يءاتها  وقوانينها اخلاصعة فنية عامة  هلا 

ملظهعععر  الكتابعععة وتأصعععيل  ملفهومهعععا؛ فهعععو " فصعععل بعععني مكونعععات  

وبالتالي واعتمادًا على الرؤية  العيت يقعدمها  سععيد يقطعني       (2)لسانية

يف الكالم واخلس فان هناك مقوالت ثابتعة  وأخعر  متحولعة  وثالثعة     

والععنمو ؛ غععري انهععا  تععرتبو مجيعهععا   يعععين اجلععنس والنععوع   ،مععتغرية

ثوابعت لعيس معن     ،وتعين ايضًا يف ما تعنيعه  (3)بعالقات اجلء  والكل

 ،السهولة ختطيها إال مبتابعة دقيقة لتطور تلعك االجنعاس وتفرعاتهعا   

 (4)ضرورة ليست  اجناس اليوم أو غدًاذاك "أن اجناس االمس هي بال

وع مععن جععنس لععيس  مبعنععى آخععر إن مسععألة توالععد منععو مععن نععوع أو نعع  

بالضرورة قائمة على افرتاضات ِّريبيعة ؛ كمعا ان الكشعف عنهعا     

أمعا الشعكل الكتعابي فهعو البنيعة اللغويعة        .ليس باألمر السهل دائمعاً 

الععيت يظهرهععا الععنمو وبالتععالي فهععو فعععل ابععداعي يظهععر القععدرة علععى 

تطععععوير نفسععععه واظهارهععععا بكيفيععععات متعععععددة ولععععالك يكتسععععب    

غعععري أن فحععع  هعععاا    .غعععيري  سعععب الرؤيعععة  مشعععروعية التبعععدل والت 

االسععتنتاج سععيعيد الينععا الععتفكري بععه مععرة اخععر  ؛ إذ أن مععا تعرضععه    

اللغة من ن    يعد املعس الرئيس عن الشكل بل اصبح اىل جانبعه  

قد تتحكم فيه مقصدية املبعدع أو رمبعا ال تعتحكم      (فضا  صوري)

وهو ما يعين أن الشرا التعداولي  للغعة لعيس شعرطًا نهائيعًا للتواصعل       



117 

وهو ما ييل التفكري اىل اسعتنتاج آخعر صعان  للشعكل      .م  القارئ

وهعععو التصعععور البصعععري العععاهين القعععائم علعععى استبصعععار للمععععروض  

تب املبعدع يضعمرها وعيعًا    وفق هيئات خمتلفة نر  أن الكا (5)اللغوي

وعلى اية حال تبقى مسألة الشكل قرينة القرا ة وسعاحة   .أو كتابًة

القعععارئ بالدرجعععة االسعععاس إذ سعععيكّيفه وفقعععًا لوعيعععه  وادراكعععه       

ومععن هنععا نفععرتض افرتاضععًا أوليععًا أن      .وخصوصععية انتاجععه للمقععرو   

وهععاا مععا يقودنععا اىل  ،الشععكل قععد يتحععدد بععاجلنس أو يتقععاط  معععه 

هععاا  ؟.كيععف يععؤثر اجلععنس يف قععرا ة العمععل   :ؤال آخععر هععوطععرح سعع

السؤال يدعونا دائمًا اىل التشكيك يف امكانية القارئ وفطنتعه يف  

معا يسعتدعيين أن افعرتض استحضعار القعارئ       ،التعامل م  املكتوب

ذاكععرة سععردية مبقابععل الععااكرة الشعععرية الععيت ينصععح بهععا حععا         

 .د وآلياته وتشكالتهمبعنى استحضار ذهنية  دود السر .الصكر

أما قرا ة الشكل فهي نتيجعة يصعل اليهعا قعارئ العن  حعني لضعي        

مبسععافة معينععة مععن القععرا ة ورمبععا حععني ينتهععي مععن القععرا ة معيععدًا          

 .تصوراته عنها

هاه املقدمة بتساؤالتها مقدمة مفتاح لطرح تسعاؤالت أخعر  ععن    

ا وسععتقف اقرتاحععات القععرا ة هنععا عنععد معع     .موضعع  الدراسععة  ،العمععل

يشكل فهمًا لشكلها الاي يورا القارئ باسعتنتاجات تبقعى حمعاًل    

 .لألخا والرد

سيكون من املناسب القول أن العمل الاي يقدمه الشهيد ينقسم 

اىل مععا هععو اقععرب إىل وحععدات سععردية تضععمه اليهععا وتقدمععه مشععهدًا    

وهاه الوحدات ذات املقصدية العالية من وعي املؤلف  .موسعًا واحدًا
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الستكمال بنائها السردي منطلقعة معن رؤيعة واضعحة وموحعدة      تتجه 

غعري ان املالحععت واجلعدير باملالحظععة أن    .سعتتم االشعارة اليهععا الحقعاً   

تلععك الوحععدات الععيت اشععرنا اليهععا تسععتدعي فطنععة القععارئ ملالحقتهععا    

وهو ما يععين بعبعارة اخعر   أن     ،وِّميعها ضمن بؤر السرد املتعددة

كمععا ان لكععل  ،هععا علععى العمععل كععامالً الوحععدة السععردية يععم توزيع 

وحدة سعردية شعكاًل وبنيعة وهعي االسعس العيت اعتمعدناها يف توزيع          

 .الوحدات

 

 السرية الغريية وكتابة التاريخ :اواًل

تلعك هعي العالقعة معا      ،تضعنا هاه الوحعدة السعردية امعام مفارقعة    

بععني السععرية بوصععفها شععكال سععرديًا لكتابععة روايععة وبينهععا بوصععفها   

دبيعععا والتعععاريخ بوصعععفه علمعععا يبحعععث يف جعععوهرة احلقيقعععة     جنسعععًا أ

والعمل كلعه يظهعر منعا البدايعة شعروعًا واضعحًا لتسعجيل         .وانتاجها

يعععدل عليعععه الكاتعععب    ،وقعععائ  حعععدثت لشخصعععية انسعععانية حقيقيعععة   

بشهادات ووثائق حقيقيعة نشعرت يف املواقع  االلكرتونيعة والصعحافة      

أمعر يضععنا يف قناععة    وهعو   ،الرمسية وغري الرمسيعة العربيعة وغريهعا   

فطبقععا للتععنظري النقععدي ان   ،حقيقيععة ملععا يقدمععه الكاتععب يف سععرده  

مبعنعى  ( 6)السرية الغريية نقل عن طريق الشواهد والشهادات والوثعائق 

آخععر إن حمععور السععر سععيرتكء ويتعلععق بشخصععية واحععدة هععو حمععور    

وسععيتم االخبععار عععن مواقفهععا ورؤيتهععا لألحععدا  وكيفيععات  ،السععرية

أن يءجهعا  -كمعا هعو مفعرتض    –وبالك ال ينوي الكاتعب   ،تعاملها

مععن هنععا سععنكون أمععام     .يف مواقععف بععل أن يكشععف عععن مواقفهععا    
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االول عالقععة السععرية الغرييععة ببنيعة الععءمن والثععاني عالقتهععا   :تسعاؤلني 

فععإن معظععم مععن كتععب عععن    ،أمععا التسععاؤل االول  .باملتخيععل الروائععي 

بوصععععفها  ،اديالسععععرية يشععععري اىل تبنيهععععا منطععععق احلكععععي االسععععتع

وان عمل السعارد ال يععدو أن يعيعد     ،الكتابة عن حلظة زمنية منتهية

وم  ان االمر حمسوم مبجعرد اسعتعادة منطعق التعريعف العا       ،تقدله

يقتضععي اعععادة انتععاج الععااكرة وفقععا للحظععة الراهنععة وبالتععالي فععان      

الركععون اىل هععاه الفهععم يعطينععا مشععروعية أن نضعع  السععرية خععارج      

أقععول معع  ذلععك فععإن بعععض املعاصععرين مععن   ،عنععه آنفععًا احلكععم املنععوه

النقعاد يتوقعف عنعد ذلعك مبينعا أن السعرية عمعل مسعتقبلي بشععكليها         

فسرد املاضي ال يراد به انتجًا ختييليا بالقعدر العاي يعراد     ،املعروفني

أي معا آلعت اليعه االحعدا  املقعرو ة للشخصعية        ،به انتاجعًا للمسعتقبل  

معع  هععاه االحععدا  بصععوفها بنيععة  املكتععوب عنهععا وكععالك التفاعععل  

 .(7)حاضرة على مستو  الفعل القرائي املنتج ضمن اللحظة احلاضرة

فبطبيععة احلعال ال ننعوي اخلعوض يف طبيععة       ،أما عن التساؤل الثاني

السععرد السععريي والروائععي وبنيتهمععا إمنععا نريععد حتديععدًا الوقععوف علععى  

ن نعر  معا   ولكعن بإجيعاز شعديد ا    ،ذلك التماهي واالمتعءاج بينهمعا  

يراه البعض من النقاد من أن ما نسعى اىل حتقيقه يف الرواية هعو يف  

يف حععني ان السععرية متثععل  ،االغلععب ختيععل حقيقععة عععن احليععاة ومتثلععها

وهعاا يضععنا يف    (8)حقيقة شخصية وحمددة لشخصية أو لواق  معني

مواجهععة املتخيععل احلقيقععي واحلقيقععي املتخيععل اذ تنتمععي السععرية اىل    

ومع  كعل    . حني ان الرواية يبقى انتماؤها الغالب اىل االولاالخري يف

االعتبعععارات فعععان معععن الصععععب جعععدا أن جنعععد جنسعععًا صعععافيًا حعععد        
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السعععيما يف  االعمعععال احلديثعععة إذ تععععد السعععرية عمعععال      ،االكتمعععال

ومعن هنعا سعنفرتض     ،ابداعيًا ختطى حقيقته االولية بكونعه توثيقيعا  

لتتحعول االجنعاس    ،االصعل أن سلطة اجلعنس االدبعي حتعددها هيمنعة     

 .االخر  إىل اشكال تنظم إىل البنية االصل

الحظنععا يف عمععل الشععهيد أن مالحقععة تععاريخ الشخصععية بالوقععائ    

علععععى مسععععتو  الوقععععائ    .كععععان مهيمنععععًا علععععى عملععععه   ،والثبوتععععات

وهعو إذاك لتعار احلعد  العاي انبنعى العمعل        .والشخصيات واالزمنعة 

عليعععه " التحعععاور مععع  النعععار " ليحعععوك معععن خاللعععه االحعععدا  السعععابقة  

 ،والالحقًة له ثم ليجمع  تلعك الوقعائ  واالحعدا  يف احلعد  العرئيس      

وهي حيلة روائية تكشف عن استدراج القارئ بشكل دائم ومتعمد 

ساس تعبرينا وهنا ا –وكالك  ،ووضعه أمام صورة احلد  الرئيس

إن احلععد  الععاي يكتععب سععريته الشععهيد افتقععد    –باحليلععة الروائيععة 

فالقارئ / اعين املثقف قعد ععاش احلعد  بواقعيتعه وبفعلعه       .فجائيته

التصويري وأري لااكرته لكعل معا تعلعق بعه و  يبعق معا يشعده اليعه         

سععو  قضعيتني أساسععيتني االوىل فنيعة التعامععل مع  اخراجععه     ،تعبرييعاً 

الثععاني البعععد اآليععدلوجي الععاي تبنععاه عمععل الشععهيد والععاي مكتوبععًا و

يق  يف عدة حماور لكن استنتاجها بدقٍة من قرا ة العمل وامجاهلا 

هنا بأدائه الفعل السياسي العربي الاي انتج وينتج دكتاتوريات يلعد  

بعضععها بعضععا ويفضععي شععكلها السععتيالد اشععكال جديععدة يبقععى        

 هعامش احليعاة كمعا أن الرسعالة     عءمها االخري اقصا  االنسانية إىل

االهم هو ادانعة الشععب املتخلعف ذي الثقافعة املهءومعة العيت دائمعاي معا         

فعالثورة املثلعى ينتجهعا وععي حقيقعي بعالتغيري        .تسوق لصعناعة اعدائعه  
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والععوعي احلقيقعععي يتشعععكل ضعععمن منظومعععة كاملعععة لشععععب يعععؤمن  

 .بالنهار لكي يهءم الظالم

لتعبرييعة للسعريية املكتوبعة نعر      حني نععود إىل مسعافات الروايعة ا   

كتابتعععه ععععن بيئعععة   :االوىل .انهعععا اختعععات ثعععال  مسعععارات واضعععحة   

الشخصية وقد مشلعت العائلعة؛ والثعاني ععن حلعم الشخصعية وواقعهعا        

التاريخ الاي  :ومن ثم ثورتها املتمثلة بشقني "الاات واآلخر"؛ والثالث

ظة التارليعة  حترر لريتكء على ثالثة حماور ايضًا؛ هي "اعادة اللح

واستدراج التاريخ ليكون شاهدًا ثانيًا؛ وحتويعل الوقعائ  اىل    ،"ا يًا

 فعل  تارلي ثالثًا".

 .فالسرد ييلنا اىل تفاصيل نشأته االجتماعية "سعرية منوبيعة أمعه   

صباها وزواجها من والد حممد بعد أن كانت متءوجة من أخيعه ثعم   

طبيععة عالقتهعا    ،تنتجعه  نشأتها الريفيعة وتعلقهعا بعاألرض ومعا     ،تويف

بأوالدها وبالاات م  حممعد وغريهعا معن التفصعيالت الكعثرية العيت       

نععر  السععارد يقععرب بعضععها لشععدة متاسععكه يف ايصععال القععارئ اىل    

جنععععد ايضععععا  سععععرية االب مالمععععح  مهمععععة جععععدا     ،احلععععد  االبععععرز 

رحلععة االب بسعععبب الفقععر ثعععم    ،السععتكمال ابععععاد شخصععية حممعععد  

وغريهعععا معععن   .ترسعععم معماريعععة احلعععد  احعععدا   ،زواجعععه ثعععم موتعععه 

كلن هاا السرد مبا مشل من ابعاد حقيقية يف  .التفصيالت الدقيقة

لثععل االنتمععا  االجتمععاعي ويرصععد الععاي ابتنععت الشخصععية    ،اغلبهععا

ليظهععر يف سععرد آخععر وعععي الشخصععية بععااتها وعالقتهععا معع       ،عليععه

 فمحمععد شععاب مععتعلم غععري أنععه ال يسععتطي  ان يصععمد كععثرياً   .اآلخععر

فبعععد أن افقدتععه القععدرة علععى حتقيععق طموحععه الععاي      .بوجععه احليععاة 
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ورمتععه ملشععاركة حءنهععا  ،تسععرب مععن بععني اصععابعه حتععت قععوة قععاهرة 

تصلب و  يععد أمامعه خيعار آخعر إال العدفاع ععن آخعر معاقلعه          ،وأمله

كانت تتنازععه رغبتعان؛ األوىل    .وحتى وإن كانت يف االرض احلرام

واحليعاة    ،والقعرا ة  ،فعالفن  ،شخصعي أن ينتمي إىل عا  طموحه ال

"م  انهعا   تظهعر بوصعفها فععال سعرديًا" إال أنهعا معا         ،اللينة وغريها

يشكل هاجسا ظل حبيسًا يف نفسعه و  يظهعر علعى امتعداد السعرد      

 ،إال من خالل نءوع الشخصية لتحقيقه بأصدقائه "بإهدا  الكتعاب 

"لطاملعا متنعى حممعد البعوعءيءي      :والعالقة احلميمية م  من يتعاطاه"

أن يدوم كرنفال الصداقة م  قادري قرينا الستمرارية عملعه جعواال   

ن يعععر  قعععادري مدرسعععًا يعلعععم  بعربعععة هعععي أقصعععى مطاحمعععه مثلمعععا ا  

كان ذلك الطموح قد حتول من حلم    يكن باإلمكعان   ."الفلسفة

فمحمععد كععان حاملععًا "يلععم كععثريا الن يف االحععالم    ،التواصععل معععه

انتهت احالمه كلها يف ان يققها يف معن   ،(9)لقًا ويف اخللق حياة"خ

وصار احللم عنده "عربعة" يعدفعها    ،له عالقة به مثل اصدقائه واخته

العربععة نععوع مععن التواصععل   .بأمععان لينععتج مععن خالهلععا مععا يبقيععه انسععاناً 

وجيعلعه قريبعًا معن     ،يديم صعلته بالنعاس واالشعيا     .احلميم م  احلياة

أمعا يف اللحظعة التارليعة العيت حعددناها       .نصعحته أمعه   االرض كما

فيظهر السر توجيها تارليعا للقعارئ باسعتعادة قعرا ة      ،بثالثة حماور

ففععي  .وقععرا ة السععرد املكتععوب يف ظلععه هععاا أوال   ،الفعععل التععارلي 

مصعدر بقعول "هعاه     ،الفصل االول الاي يرتك من دون اغرا  العنعوان 

ت احلععرب الكععبرية" قععول ينقلععه عععن اذا السععيدة الصععغرية الععيت اشعععل

يسععتعيد القععارئ  .الععرئيس االمريكععي ملؤلفععة روايععة "كععوي العععم تععوم"
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ذاكرة التاريخ احلديث برؤية تض  امامه ذلك احلد  وما انعتج معن   

ويف الفصععل الثععاني يععتم توجيععه   .حتععول مععديين وحضععاري لتلععك االمععة 

 القععععارئ للفعععععل التععععارلي النقععععيض ألمععععة تععععأد مبععععدعيها وتكععععرم  

فهو  يستعري قول أمحد زويل  "الغرب ليسوا عباقرة وحنن  ،اغبيا ها

.. هععم فقععو  يععدعمون الفاشععل حتععى  يععنجح  وحنععن حنععارب     .اغبيععا  

الناجح حتى  يفشعل" ويردفعه بقعول  آخعر يلتقعي مععه يف اظهعار الفععل         

إذ يصععدر  ،وهكععاا يف الفصععلني الثالععث والرابعع   .السياسععي لسععليب

غالبععًا مععا يكععون الشععهيد ضععرورة     )ان" االول منهمععا بكلمععة "غوغعع  

ويف الرابعع  تكععون كلمععة "جععورج سععورا"   (أيععة ثععورة ،حتتمهععا الثععورة

. الكفعاح يتوالعد   .الكفعاح ال يتحقعق بعأدوات القناععة    )مفتاحًا مهمعًا  

هععاا االستحضععار ملقععوالت هيمنععت علععى   (فكععرة ويتكععرس حقيقععة 

 :بوصفها استنتاجًا جململ وقائ  حدثت يعيعدنا اىل قضعيتني   ،التاريخ

" السعععرد املسععكوت عنعععه " فهعععي   :االوىل انهععا متثعععل بطبيعععة احلعععال  

نصوص تلخ  ما تؤول حل االحدا  من كعل فصعل وتوجعه القعارئ     

والثاني انها تسلسعل   .ضمنيًا بقرا ة نصوصيتها وعدم اغفال تارلها

تقعد التنظععيم "لألسعباب الععيت   معنظم لسعرد احلععد  العرئيس بعععدما اف   

 .اشرنا اليها" وهناك أمر آخر يتعلق با ور الثالث الاي سنشري اليه

أما يف ا ور الثاني "استدراج التعاريخ ليكعون شعاهدًا" بعل دال علعى      

فالدكتاتوريعة السياسعية اسعتخفت     ،املناي الاي انتج احلد  وغعااه 

 عن خعس التعاريخ    كعان السياسعيون    ،باملاليني من الشععوب العربيعة  

انععه العسععل  :ودرس التجععارب يهمسععون مبسععام  الفععرحني أن انتظععروا

يععتم الرتكيععء هنععا  .(10)...الععاي ينتهععي اىل مععرارة سععتمءق احشععا كم 
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وزيادة على  ،على التاريخ العربي املعاصر رغبة يف تأكيد ذلك املناي

 ليكون هاا السرد داال حقيقيًا على التاريخ العربي السياسي ،ذلك

كلععه كمععا يقععول "هععاا ينطبعععق علععى مجيعع  اقطارنععا العربيعععة )  (        

وبالتالي يصبح التفكري بثورة التغيري خالصعًا " ألننعا أمعة ال خملع      

يشري السارد اىل  .(12)هلا إال أن لتلك زمام امرها ذوو االفكار النرية

وأعين باإلشارة هنا دخول التاريخ اىل  ،وقائ  تارلية مثبتة ومعروفة

فيتمثعععل مبعععا حتعععول اليعععه  ،أمعععا ا عععور االخعععري .السعععرد فعليعععًاحلقعععة 

والفععععل  .إىل فععععل تعععارلي –االحعععدا  بضعععمنها  احلعععد  العععرئيس  

 ،لععيس احلقيقععة متضععي يف عععداد اللحظععات املنتهيععة  ،التععارلي هنععا

إنهعععا اللحظعععة العععيت تنعععبين عليهعععا تصعععورات جديعععدة وفهمعععا جديعععدًا    

" تلعك الليلعة ليعة الرابع      .هبغض النظر عن توصيفات ،وسلوكًا جديدًا

عشر من يناير كان مثة خعس عاجعل نقلتعه الفضعائيات... كعان زيعن       

بععدما ذهعب    –العابدين بن علي يهرب وشوارع تونس العاصمة تقفعر  

إال من شاب وقف  –الشعب لينام اثر جهد خرايف باله طوال اسابي  

." .ر. الشععب التونسعي حع   .. حتررنعا ..." ما ععادش خنعافو معن حعد    .يردد

. مرددا "لقد هرمنا من أجل هاه اللحظعة  .ليعقبه ذلك الرجل الكهل

عس مقاربعة   ،( تنتهي سرية "حممد" إىل حتويل التاريخ13التارلية" )

فالوقائ  اليت رصدها السارد معن   ،سرية التاريخ م  سرية الشخصية

نتبني منه اهمية كتابعة نلعك    ،تنبين لتصن  تارلا ،حياة الشخصية

لتكععععون داال تارليععععا يقلععععب موازنععععة ان التععععاريخ يصععععنعه    السععععرية 

كعان السعارد قعد     ،امنا التعاريخ تصعنعه ارادة وتصعميم    ،السياسيون

غعري أن الشخصعية العيت     .أومأ هلا يف املقوالت اليت صدر بهعا فصعوله  
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حولت تاريخ االنتحار اىل بطولة وفخر ال ينتهي فعلعها التعارلي بعال    

امنا قدرتها على تقييم التارلي سيظل حاضرًا ليعيد فعله  ،احلد 

ولكن يبدو دائمًا أن الثورات  ،أو على االقل ياول ذلك ،من جديد

  .يصنعها االبطال ويغتنمها الوصوليون

 

 املذكرات واليوميات  والرسائل :ثانيا

يتجلععى يف كتابععة املععاكرات واليوميععات يف سععرد     ،ظهععور آخععر 

يسعععنده إىل شخصعععيات قريبعععة معععن الشخصعععية    غعععري أنعععه   ،الشعععهيد

داال مععن خاللععه علععى توسععي  بععؤرة السععرد والكشععف عععن   ،الرئيسععية

 .تأخا املاكرات واليوميات بعدين اساسيني .مناي ِّربة الشخصية

تسجيل وقعائ  يوميعة دالعة تقعوم بهعا الشخصعية وبعالك         ،األول منهما

 ،فهافهعي تععروي معا يععد  هلععا معن وجهععة نظرهعا وطبقععًا الستكشععا    

 ،والبعد اآلخر حني يصادر الراوي العلعيم قلمهعا ليكتعب هعو رؤيتهعا     

ويف كال احلالتني يتوخى السرد الكشف عن حقائق ذات بععد معن   

ذاك أن ِّربتهعا   ،أبعاد ِّربعة قاسعة ختوضعها الشخصعية الرئيسعية     

ِّربععة تعيشعها الشخصععيات مجيعهععا   ،كمعا يريععد ان يسعجل السععرد  

اك تناغمعًا بعني تععدد اشعكال     وكعان هنع   ،وكن بأشعكال خمتلفعة  

نالحععت حتععت عنععوان   .السععرد وتعععدد اشععكال التعععبري عععن التجربععة   

صععغري "قععادري يكتععب روحععه" يتضععمن هععاا املفصععل مشععهدًا يكععاد    

ذلك هو جلعوس قعادري يف املقهعى منتظعرا      ،يتكرر بسيميائه العامة

ستكون عائشة بداية هي احلافء علعى مواصعلة حيعاة     ،مرور عائشة

قادري وقدرته على التواصل م  احليعاة تظهعر يف منعو السعرد العاي      
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غععري أنععه سععرد لععيس مباحععًا  ،يكتععب قععادري سععردًا رسععائليًا .يكتبععه

انه ال يفرتض آخر يقرأه كما هو مععروف ععن الرسعائل بعل      ،لتخر

"  يوجعه السعارد عمعل    يكون حمكومًا عليهم ان يبقعى يف "الالبتعوب  

قععادري بدايععة ثععم يععدير احلععديث اليععه لنكععون مبواجهععة الشخصععية       

غري أن قادري يف رسائله ال يكي شغفه وحبه  ،وعاملها وجهًا لوجه

لعائشععة امنععا يسععجل يومياتععه ومععاكرات " أمععي صععافية فشععلت يف       

..... " البكععا  .حشععد التحععايرات لععي منععا الصععغر خسععرت وعودهععا     

قد يركله شرطي  .زيد لكن االمل يتناسل ايضًاكثري يف سيدي بو

 .(14)".ال يعرف الرمحة أو يا ه بوليس سري اعتاد على لغة السعادية 

واالمر يتكرر م  شخصيات أخر  باختاذ اشكال أخعر  للسعرد ؛   

فمعع  عائشععة حتععت عنععوان "عائشععة تقععول ايامهععا" يععأتي السععرد بدايععة     

ول الععاي سيسععنده إىل بتوجيععه قصععدي مععن السععارد العلععيم منبئععًا بععالق

وتكععون  ،ليتخععا بعععد ذلعك بوحععًا مععاكراتيًا ترويعه عائشععة   ،عائشعة 

مهمة القار   ازا ه أن يربو االحدا  ويشاكل بني اشكال السعرد  

"ما أن ألقت عائشة آخر نظرة علعى املعرآة وحتركعت     :وأزمنته ورؤاه

...... قلعيب أيضعا   .أنعا خارجعة   :.. وفاهعت .تدف  برأسها معن بعاب املطعبخ   

.. افعتح نافعاة   .يبكي يا أمي حني أيعح بعوجهي ععن توسعالته     ،يبكي

." .غععرفيت فيععأتيين تغريععد بلبععل تنععاحني رمععاديني وبقعععتني سععوداوين 

هععاا البععوح الععاي يرتمجععه أو يقولععه السععارد شخصععية عائشععة ال يبععدو  

فقعادري حعني تعرفعت     .بعيدًا كما ذكرنا عن مناي احلعد  العرئيس  

.. .غداة كل صباح "فقعو القمصعان تعتغري   عينا عائشة عليه   يتغري 

وجعععدير بلفعععت النظعععر أن العنوانعععات     .(15)فقعععو البطالعععة ال تفارقعععه"  
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الصغرية اليت تتصدر تلك االشكال تكعون دالعة متامعًا علعى طبيععة      

فقععادري يكتععب مبعنععى هنععاك فعععل سععردي كتععابي يأخععا       .السععرد

شععكل اليوميعععات وعائشععة تبعععوح فهععي "تقعععول أيامهععا" وفععععل القعععول     

هععاه  .الععيت تععؤول اىل كتابععة   ،فاهي واجلءيععري يقععول ذكرياتععه  شعع

املطارحات تتشكل كلعها ضعمن بنيعة السعرد لتكعون ابععاد السعرية        

واجلععدير باملالحظععة أن تلععك الشخصععيات وغريهععا ال   .كمععا ذكرنععا

ان مواقفها تتطور بازا  تطعور السعرد نفسعه     .تكتفي مبواقف واحدة

 ،رح وجهععات نظرهععاوتسععتكمل الشخصععية عنععد ذاك أو تواصععل طعع 

كما يد  م  خدجية اذ انتقل بها السعرد معن خعالل ا عاورات او     

سرد الراوي وتفيل عالقتها باجلءيري إىل كونها فعاعال يف احلعد    

كتبععت للجءيعععري العععاي   .ال بعععد أن اععععود ،الثعععورة سععأعود  .الععرئيس 

( 16").بقعاؤك يف بعاريس لصعاحل الثعورة     ،"ال يعا خدجيعة   :اجابها سريعًا

وبالفعل عادت إىل تونس يف القاععة ملطعار أورلعي كانعت خدجيعة بعن       

عثمان بالبنطلون اجلينء والكنعءة الصعوفية الداكنعة حتمعل حقيبعة      

 .(17)صغرية وقد تركت الءوج واالوالد يف باريس لتعود إىل تونس

 

 الرواية والقصة :ثالثا

 ،تظهر يف السرية املكتوبة فضال عن االشكال السردية املتبناة

أرمعي حتديعدًا إىل    ،أجناس كتابية تقوم بتفعيلها شخصيات الرواية

وقعد وضع  خمططعًا     ،مشروع الرواية الاي يقعرتح اجلءيعري كتابتعه   

وبالفععل   ،مقرتحًا أن تكون شخصية حممعد البعوعءيءي البطعل    ،له

وأعين أيضا القصة اليت كتبتها خدجية يف ليلة  ،يشرع يف الكتابة
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 .وبعثتها على النت إىل اجلءيري ،باريسية

أمععر   يعععد غريبععًا علععى السععرد   ،اقععرتاح الكتابععة عععن الكتابععة 

وهعو باختصعار    ،وسنعود اليه يف توضعيحات هامشعية   ،ومنه العراقي

غعري أن األمعر هنعا     ،لوق  الكتابة ضمن ِّليعات معا بععد احلداثيعة    

عمععل فالسععارد ال يتحععد  عععن عملععه وامنععا عععن  ،يأخععا بعععدًا خمتلفععًا

ولعالك حنعن نعر  أن     ،ويضعيف هلعا ابععادًا جديعدةً     ،يستكمل عملعه 

الععدخول اىل روايععة اجلءيععري لععيس مععن بععاب السععرد الععدال علععى سععرد  

وسعععرد  ،لعععيس خمعععيال  ،فالسعععرد االطعععار هعععو سعععرد  سعععريي   ،آخعععر

على الرغم من أنعه يتبنعى مفهعوم الكتابعة الروائيعة إال أن       ،اجلءيري

علععن عنهععا اجلءيععري يف مسععتهل    معطياتععه دالععة علععى كتابععة سععرية ي   

 .كتابته

"مسعععت اصعععابعه نعععوابض الكيبعععورد وراحعععت تضعععغو االحعععرف     

آن لي أن أحعدثك ايهعا القعار   مبعا جيعلعك تتعابعين وتقتفعي         ،لتدون

.... امسععي طععارق ومبثععل مععا اخععستين أمععي ودون يف بطععاقيت     .خطععوي

و  يبعق معن انتهعا      1984الشخصية أنين ولدت يف مقدم ربي  الععام  

هر مارس سو  يومني لالك حعني يسعألين احعدهم هعاه االيعام ععن       ش

.... ألوقعععف .عمعععري اقعععول لعععه دخلعععت الععععام السعععادس والعشعععرين تعععواً 

الضرب على احرف الكيبورد عنعد هعاا احلعد وراح يسعتعيد مشعهد      

 ،هنععاك وجععوه   يكشععف عنهععا سععرد السععرية إذا .(18)...عقععد القععران

رواية اجلءيري تتخا شعكل  واملالحت أن  ،يستكملها سرد الرواية

السرية ويتم ذلك من خالل دال لسعاني يعلعن عنعه الكاتعب يف سعياق      

 ،السععرد السععريي إذ لطععو لكتابععة روايععة عععن حممععد البععوعءيءي     
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ويبععدو ان اجلءيععري كععان يريععد كتابععة سععرية معاناتععه معع  الععوطن او   

فقعد أوضعح لنعا السعرد السعريي جوانعب        ،باألحر  م  القائمني عليعه 

  ،ن معانعاة اجلءيعري انتهعت بعه مقعاوفًا خعارج اسعوار وطنعه        كثرية مع 

 ،وبوصفه مثقفًا قادرًا على تقييم االمور واختاذ مواقف واضحة منها

ععععاد اىل سعععيدي بوزيعععد ليسعععتأجر شعععقة يف احعععد  البنايعععات ويعيعععد   

 ،كععان حممععد األمنععوذج لتجسععيد تلععك املعانععاة .تواصعله معع  جمتمعععه 

يري يف حعال اكماهلعا علعى سعبيل     وبالتالي فسنفرتض أن رواية اجلء

االفععرتاض سععرتوي سععرية حممععد ولكععن ال شععك أنهععا سععتختلف عععن    

 .السرية االصل على أقل تقدير من حيث الشكل والرواية

تلعك الشخصعية العيت تعر  العوطن       .فتكتبها خدجيعة  ،أما القصة

القصعة   .إذ أنهعا تسعكن بعاريس منعا سعنوات      ،مبنظور أكثر حتررًا

 .االول :ترصد جانبًا مهمعًا معن عمعل السعرية ويقع  يف ظننعا باِّعاهني       

فهي تتحد  عن  ،االنتظار الاي يتواصل بوصفه فعاًل للحياة الرتيبة

شخصية تغعادر مكمنهعا العداف  لتلقعي تسعدها الناحعل علعى رمعل         

 .(19)...ختضله رطوبة اهلوا  وتروح يف حوار كاذب م  رجل العااكرة 

ة االنتظار تظهر بدال لساني حني يتوجه اليها احلارس ثم غري أن ثيم

يتعرف عليها "وإذ دنا منها بغية تفحصها القت عليه التحية وواصعلت  

التعععععرف اليهععععا يعععععين تكرارهععععا ذلععععك الفعععععل   .(20). عرفهععععا.السععععري

أما  ،هاه الثيمة تقرأ ضمن دال السرية االصلية .ومواصلتها االنتظار

سرية اجلءيري العاي انتهعى مشعروع احلعب      االِّاه اآلخر فهو يرصد

ذلععك أنَّ حيعاة االنسععان العربععي غالبععًا مععا   ،بينعه وبينهععا بفعععل سياسععي 

االبعد من ذلعك حعني يقعدم سعارد السعرية       .تبدأ وتنتهي بقرار سياسي
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االصععلية حتلععياًل ملخصععًا لتلععك القصععة يسععوقه علععى لسععان اجلءيععري   

ورماديعععععة  "قرأهعععععا بكعععععل جوارحعععععه فاستشعععععف سعععععوداوية التععععععبري

.... قعععرأ العععوطن بعيعععدًا عنهعععا أو هعععي بعيعععدة ....... قعععرأ حنينعععًا.الصعععورة

وم  أن اجلءيعري كعان يبعدو يفسعر القصعة تبععًا لتجربتعه         .(21)..".عنه

وهو أمر ال يبدو إال احلاقًا متعمدًا هلاه القصة بالسرية  ،ويف اطارها

 كعععل إال أنعععه يف ،ولعععيس متاهيعععًا طبيعيعععًا مثلمعععا أشعععرنا اليعععه   ،األم

االحععوال يتواصععل معع  طبيعععة مععا كععان يتبادلععه معع  خدجيععة مععن آرا      

 ،ومفاهيم ال سيما معا يتعلعق مبناقشعة االفعالم واالشعارة إىل حتليلعها      

وهععي أفععالم ترصععد الكععثري  ععا كععان يشععغل باهلمععا ويقعع  بطبيعععة     

احلالععة ضععمن أجععوا  السععرية األصععل  ععا يصععح أن نضععيفه شععكاًل      

 .سرديًا آخر

واآلن سعنعود اىل مناقشعة    ،ى أشعكال سعرد السعرية   وقفنا إذًا علع 

ومع  أن   ،طبيعة الشكل معن حيعث هعو لغعة كمعا اشعرنا اليعه بدايعة        

 ،االمر يبدو يف غاية الدّقة واخلطعورة ويسعتدعي مناقشعًة مستفيضعة    

سععنعود اليهععا يف وقععت الحععق إال أننععا نععود التنويععه أّن تنععامي الشععكل    

األول الوظيفععة الععيت   :وظهععوره مكععتماًل لثععل اساسععني مهمععني همععا  

طبيععععة التععععبري التواصعععلي هلعععا وصعععواًل إىل    ،واآلخعععر .تؤديهعععا اللغعععة 

  .القار  

الكشععف ععععن هععاين االساسعععني سععيحددان  اىل درجعععة كعععبريٍة    

فالوظيفعة اللغويعة ألي شعكل أدبعي      .وفاعلٍة طبيعة الشكل السردي

وللكعععالم عمومعععًا تأخعععا بنظعععر االعتبعععار طبيععععة اخلطعععاب املععععريف    

السائد؛ إذ أنَّ هاا اخلطاب سيكون مولدًا لرؤية املتحعد  أععو علعى    
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االقعععل  متواصعععاًل معهعععا  عععا يععععين أنهعععا ستسعععهم يف طبيععععة انتعععاج      

صععدية سععنالحت يف عصععر املعلوماتيععة سععيادة الوظيفععة الق  ،الوظيفععة

مع  االخعا بنظعر االعتبعار تفاعلعها مع         ،على سبيل املثال ،التواصلية

مبعنعععى آخعععر أن الوظيفعععة  .طبيععععة اجلعععنس الكالمعععي احلاضعععن هلعععا

اللغويعععة التواصعععلية تظهعععر مبواصعععفات ذات اعتبعععارات خاصعععة تبععععًا    

للجعععنس معععن الكعععالم؛  وهعععي مععع  ذلعععك تبقعععى حمتفظعععة بطبيعتهعععا     

 ،لعمععل السععريي الععاي حنععن بصععدده  وحععني نعععود اىل ا  (22).التواصععلية

سنلحت هعاه الوظيفعة هعي االصعل العاي انتجتعه األشعكال مجيعهعا         

غري أن من املناسب أن نقول أنَّ مالحظة دواهلا وتأثريهعا لتلعف معن    

ومععا  (23).شععكل  إىل آخععر  سععب مواقفنععا مععن االفكععار والقضععايا     

دامععت االفكععار ختضعع  يف تقععدلها لرؤيععة سععردية وتنتجهععا ذهنيععة       

إذ أنععه سععيعيدها إىل بنيععة فكريععة ثععم ينتجهععا لغععًة ؛    .ار   خمتلععفقعع

معن   .ستكون عند ذلعك ذات طبيععة معتغرية  وترتجعم شعكاًل معتغرياً      

إىل السرد الرسالي أو الروائي أو الفيلمي وغريهعا   –إذا عدنا  –هنا 

فسيتم اظهاره من خالل تشعكيل   ،أما اآلخر .سنلحت تلك الوظيفة

ال بوصعفها معدلوالت وامنعا مؤشعرات علعى طبيععة       اللغعة   .اللغة نفسها

الحظنععا البععدايات معظمهععا للفصععول وأجءائهععا تبععدأ بالععدال     .السععرد

وهعو أمعر ييعل إىل مركءيعة السعرد السعريي طبععًا لينحعو          ،االمسي

مركءية السرد اليت نعنيها هو أن السعارد األول    .بعد ذلك حنوًا آخر

ة حتعاول ضعم االشعكال    سارد السرية يوّجعه سعرده ضعمن روايعة عامع     

وهي مالحظة تدلنا عليها ايضًا طبيعة السرد يف  ،مجيعها اىل سرده

اليوميات واملعاكرات واالشعكال األخعر ؛ إذ يتعدخل السعارد األول      
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وقعد أشعرنا    .بالتوجيه ثم ينسحب ليوكل السرد اىل شخصية أخعر  

والحظنععا كععالك أن سععارد السععرية يضعع  فعلععه السععردي        .إىل ذلععك

االول أن يكون مبواجهة الشخصعيات   ،باللغة أمام خياريناملتمظهر 

سعععينتخب مجعععاًل  -بوصعععفه علميعععًا –واحلعععديث عنهعععا؛ إن خطابعععه 

وافعععااًل دالععة علععى املعرفععِة الكليععِة ؛ أمععا اخلييععار اآلخععر فحععني يععروي   

سردًا تقوم به احد  الشخصيات او حينما يوكل السرد إليهعا وهنعا   

وجهعة االخعتالف كمعا الحظنعا      .تلفةتظهر صيُ  اللغة إىل حد  ما خم

 ،وتبقى اشعارة  مهمعةً   .تنبُ  من القول والكتابة –وأشرنا اليه آنفًا  –

تلك هي ما ل  الشكل التارلي الاي يتبنى اللغةي املباشرةي سوا  

 قيقتها االدائية اجملردة العيت متيعل احيانعًا إىل االحصعا ات او تلعك      

طبيعععِة اثعارة ذهنيععة ال يعتحكم بهععا   اللغعة االخباريععة مبعا تتضععمنه معن    

 .االعتبار االنفعالي شأن اللغة االخر 

 

 مالحظتان يف اهلامش

 استحضار الشكل .املالحظة االوىل

ذكرنا يف مستهل املقالعة ععن ذلعك التصعور العاهين االسعتيهامي       

وم  ان االمر يتعاج اىل وقفعة طويلعة غعري أنعي اريعد االشعارة اىل امعر         

ذاك أنَّ التصعور العاهين الكلعي هلعاا العمعل يفضعي اىل        ،نراه مهمعاً 

اسععععتيالد شععععكل فوتععععوغرايف للعمععععل يتوافععععق معععع  البنيععععة الكليععععة  

والقصععة وجععء  الروايععة    ،فالسععرية شععكل رئععيس حامععل للسععرد    .لععه

اىل بعععاقي االشعععكال النعععدفاعها باِّعععاه   باإلضعععافة عععثالن مهمعععان 

د وهععو يكتععب  النهايععة؛ وهععو مععا  يععثري يف ذهننععا تصععورًا عععن الشععهي     
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إن الشععكل النهععائي الععاي تسععرب إىل  .يتمثععل شععكل العربععة ،عملععه

ذهن القار   كان اصعاًل يف ذهعن الكاتعب ولعالك امسيناهعا سعرية       

 ..فالعربة هي .عربة

 ما وراء السرد والسرية  .املالحظة الثانية

ذكرنععا يف موضعع  مععن دراسععة سععابقة لروايععة افععراس االعععوام أن    

مرحلة تومى  الجرتاح منطقة سردية توشعك  الشهيد يقف بالسرد يف 

ويف عمله هاا يظهر العالقعة الوطيعدة    .أن تكون بعد ما بعد حداثية

ويبعدو   .ملا بعد احلداثة يف ظهورهعا السعردي ولكعن عالقتعه بالسعرية     

 .ذلك جليًا يف سرية حممد البوعءيءي
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 رواية يف االستهالل بالغة

 (النار مع حتاور الذي الرجل أو العربة اسم)
                         

 التميمي عبود فاضل. د

 :روايعة  تصعّدر  العاي  االسعتهالل  عنعد  تقف أن( املقاربة) هاه تريد

( الشعهيد  زيعد ) للكاتب( النار م  حتاور الاي الرجل أو العربة اسم)

 ،2013: بريوت: والنشر للدراسات العربّية املؤّسسة عن صدرت اليت

 وهدفها للنظر، الفت بالغي بفيض مشحونا متنا الروائي جعله وقد

 باجلمععععال تشععععّبعه وتفسععععري الروايععععة، اسععععتهالل طبيعععععة يف البحععععث

 .والتشبيهي االستعاري،

 واقععععة( تسعععتعري) الشععهيد  روايعععة أّن علعععى التنبيععه  معععن البعععد بععد ا 

 17 اجلمععععععة يعععععوم قعععععام العععععاي عءيعععععءي البعععععو حممعععععد) التونسعععععي

 مقعر  أمعام  نفسعه  يف النار بإضرام م2010 عام األول كانون/ديسمس

 يف البلدّيععة السععلطات مصععادرة علععى احتجاجععًا( بوزيععد سععيدي) واليععة

( رزقعه  ليكسعب  والفواكعه  اخلضار، عليها يبي  كان لعربة املدينة

( كععس  نثرّيععة اسععتعارة) النهععائي شععكلها يف-الروايععة- لتكععون

 .(1)حلمداني محيد للناقد عبارة  سب

 األدبّيعععة، االسعععتهالالت كعععّل شعععأن شعععأنه الروائعععي واالسعععتهالل

 بععد  إّلعا  للروائعي  األخعري  شعكله  لعنح  وال يعراوغ  البنا  صعب والفنّية

 يعمععد وهلععاا املعع ؛ إىل القععارئ متريععر يف الكاتععب لععتحن فهععو ألي؛
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 والداللّيعة  الفنّيعة،  القيمعة  أّن معدركا  ملّيعا  عنده الوقوف إىل الروائي

 وبالتالي كّله، الرواية جسد على وسلبا إجيابا، تتشظى لالستهالل

 العتبعات  إىل للمتلقعي  احلعرّ  االنتقال تعين ال فيه الصنعة إحكام فإّن

 السععردّية، الفّعاليععات داخععل وجععوده ضععمان تعععين بععل ،فقععو األخععر 

 اإلمتععاع فرصععة املتلقععي مععنح يف يسععهم االسععتهالل ألّن معهععا؛ وتفاعلععه

 تكعون  العيت  للقعرا ة  األوىل اللحظعات  يف نفسّيا تتشّكل اليت األوىل

 .الرواية فصول إىل املتلقي دليل بعد فيما

 متعر   نتعداوهلا،  األيعام،  هعي  وهكعاا  )... :االسعتهالل  ن   يف جا 

 وهكععاا تعر ،  ال ريعح  توجههععا السعما ،  يف السعحاب  مععّر وعلينعا  بنعا 

 معا   جريعان  ِّري ما منها.. وتنثين التاريخ؛ جسد تطأ ،األحدا  هي

 ألظافر قدرة ال حفرا أو ندبا، وجودها تنحت ما ومنها حصى، على

 تتعاقععب،أمم  وتولععد أمععم  متععوت... حموهععا علععى جهععدت مهمععا الععءمن

 تفععرح أما..وذاكععرة أّمععا تبقععى األرض لكّن،حقععب  وتنصععرف،فصول 

 يرهععف ملععن الععاراعني تفععرد وذاكرة ،للععاوا  وحتععءن،الءرع النبثععاق

 11 ص( تقععول أن تريعد  ملعا  هلفتععه أبعواب  ويوارب،عينيعه  ويفتح،مسععه 

 .الرواية

 العيت  تلعك  الوصفّية االستهالالت منو اىل الرواية استهالل ينتمي

 مععن نسععق أو،نظععام هععو الععاي الوصععف مععن النصععي شععكلها تأخععا

 جممعوع  أي: الشخصعيات  وتصعوير ،العبارات لتمثيعل  يسعتعمل  الرموز

 ،والوصععف(2)الفنيععة رؤيتععه لتأسععيس املؤلععف بهععا يقععوم الععيت العمليععات

 السعرد  حركة إبطا  على وقفته تعمل شعرّي مهيمن ذلك عن فضال

 .  (3)بالتأمل  ءوج مشهد تقديم بهدف األمام إىل املتنامية
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 هعععي وهكعععاا )... :اآلتيعععة العبعععارات االسعععتهالل بعععد  يف تواجهنعععا

 توجههععا السععما ، يف السععحاب مععّر وعلينعا  بنععا متععر  نتععداوهلا، األيعام، 

 إليععه املشععار باحلععاف مسععبوقة( الروائععي) جعلععها وقععد ،(ُتععر  ال ريععح

 وجععود افععرتض( الروائععي):املؤلععف أّن أي الواضععحة، الععثال  بالنقععاا

 احلضععور، ثنائّيععة فيععه تتمثععل الععاي املتلقععي تأويععل بوجععود ا ععاوف

 عن فضال ا اوفة، الكلمة غياب م  الداللة، حضور أي والغياب

 كونععه مععن شععكلها تأخععا تركيبّيععة داللععة لععه اللغععة يف احلععاف أّن

 لكعن  هعارب  ملعنى وحضور الرتكيب يف اقتصاد واإلجياز إجيازا،

 .إليه واالهتدا  تأويله،

 ريعح  توجهها وعلينا بنا متر  نتداوهلا، األيام،) :االستهالل ومفتتح

 قعععدم قعععديم بالغعععي فعععن إىل ينتمعععي مجعععالّي بسعععياق يتمتععع ( تعععر  ال

 مظاهر من مظهر هي اليت( االستعارة) يسمى  اإلنسانّية احلضارات

 بعععاملعنى تنحعععرف مجيلعععة لغععة  انتعععاج إىل اهلعععادف اإلنسعععاني الععتفكري 

 جعلعها  معا  وهعاا  احلقيقعي،  االستعمال لطبيعة مغايرا كلّيا احنرافا

 ينقعل  أنا شعأنه  معن  لالسعتعارات  النصّي التداول أّن أي الشعر، قرينة

 فيهععا تتجععاوز أخععر  طبيعععة إىل املعتععادة النفعّيععة طبيعتهععا مععن اللغععة

 .املعجمي املعنى الداللة

 يف  ثلعععة االسعععتعارة بعععؤرة للمتلقعععي تتجلعععى السعععابق السعععياق يف

 استحضعععارا استحضعععارهما ّ  وقعععد( املعععرور)و ،(التعععداول) خاصعععّية

 واألشعيا   املادّيعات،  نتعداول  كمعا  نتعداوهلا  فاأليعام  جمّسعدا،  جمازّيا

 مع   متاما يتوا م االستحضار وهاا ،إنسان مثل بنا متّر وهي ،املهّمة

 معععن زاد نفسعععه السعععياق يف املتجعععاورتني لالسعععتعارتني الععععام اإلطعععار
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 بنعا  متر ) :االستعارتني بني وسطا التشبيه جا  أنا اجلمالي متّكنهما

 فهعو  بالغتعه  يف مفعرا  تشعبيه  وهعو  ،(السعما   يف السحاب مّر وعلينا

 بنيععة علععى قععائم أّنععه مبعنععى الشععبه ووجععه ،األداة حمععاوف جهععة مععن

 تلعك  البليغعة  التشعبيهات  إىل ينتمعي  أنعه  ععن  فضعال  ،واضعحة  اجيازّية

 .نفسه به املشبه هو املشبه أّن ادعا  يف تبال  اليت

 ريح  توجه (أي) تر  ال ريح توجهها) :أخر  باستعارة السياق ُختم

 تتواشععج اسععتعارة وهععي ،(السععفن الععريح توجععه كمععا األيععام تععر  ال

 خعارج  فهمهعا  لكعن  ال هنعا  واالسعتعارة  ،السابق التشبيه م  داللتها

 خعارج  تقدير أقل يف أو كّلها الرواية سياق وخارج السابقني، الفّنني

 داخعل  ينعتفض  الروائعي  جععل  الاي األّول ا فء كانت اليت املناسبة

 شعاحنة  مقومعات  معن  لتلعك  مبعا  فعا ّفء  كتعب،  معا  ليكتب نفسه

 تقعي  نفسّية حلول إجياد يف أسهم اإلبداع قواعد ضمن تدخل للخيال

 وهلععاا املناسععبة عععن املباشععر التعععبري أو السععكوت،( قلععق) مععن املبععدع

 املتلقععي وعنععد ،عنععده تعععين خععاص بسععياق ألفععاظ اسععتعارة إىل عمععد

 .سردّيًا بها التمثيل لكن فيّن إطار داخل مصوغة دالالت

 ثالثععة وجععود علععى حتيععل السععابق  لالسععتهالل الدقيقععة والقععرا ة

 أم  األرض) :مثل املفرد االستعاري املظهر: متماسكة بالغّية مظاهر

 ،(مسععععه يرهعععف ملعععن العععاراعني تفعععرد ذاكعععرة)و ،(وحتعععءن ...تفعععرح

 اسعتعارتني  علعى  املنفعتح  االسعتعاري  واملظهعر  ،(هلفتعه  أبعواب  يوارب)و

 أمعم،  ومتعوت  وتنعثين،  التاريخ جسد تطأ األحدا ) :حنو متجاورتني

 فيععه يتجععاور الععاي( التشععبيهي: االسععتعاري) واملظهععر ،(أخععر  وتولععد

 االدعععا ،  علععى قععائم تصععويري نسععق  يف واالسععتعارة التشععبيه منطععا
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 مععّر وعلينععا بنععا متععر  نتععداوهلا، األيععام، هععي وهكععاا) :حنععو واملوازنععة

 وجودها تنحت ما منها)و ،(تر  ال ريح توجهها السما ، يف السحاب

( حموهععا علععى جهععدت مهمععا الععءمن ألظفععار قععدرة ال حفععرا أو ،نععدبا

 أظفعععار)و ،(تنحعععت األيعععام) :بعععؤرتي معععن اسعععتعارّيا يتشعععّكل العععاي

( حفعرا  أو،نعدبا  وجودهعا ) البليع   التشعبيه  وجعود  ععن  فضعال  ،(الءمن

 .مرتني به املشبه فيه تعدد الاي

 حقعل  إىل ينتميعان  فعّنني  ِّعاور  هو والتشبيه االستعارة، ِّاور إّن

 يف أصل التشبيه أّن مبعنى بياني وكّل بالغي جء  بني  يربو واحد

 نسق يف يظهران  واالستعارة ،التشبيه جيعل ما وهاا استعارة، كّل

 مبفهومععه الكععبري املشععابهة حقععل إىل ينتمععي واحععد شعععرّي تصععويرّي

 .األشيا  بني املوازنة مببدأ يرتبو الاي الواس  اجلمالي

 االسععتعارات منععو إىل تنتمععي مجيعهععا االسععتهالل واسععتعارات   

 ععادة  يباععد  العاي  التخّيلي التشكيل ذات االستعارات أي ،املكنّية

 اإلجعرا   يقق لكي منه واملستعار له املستعار: االستعارة طريف بني

 أثعارت  العيت  القضعايا  معن  وهعو ( التجسعيد ) من قدر أكس االستعاري

 كتابعاتهم  يف مهّمعا  حّيعءا  هلعا  وخّصصعوا  والبالغعيني،  النقعاد،  انتباه

 صعععفات تضعععفي فاالسعععتعارة االسعععتعارة، بنقعععد املتخصصعععة النقدّيعععة

 علعى  يشععر  وال يعقعل،  ال ّ عا  غعريه  على والعاطفية العقلية، اإلنسان

 وقععد بععه، املشععبه جععنس يف املشععبه دخععول ادعععا  أي االدعععا ، سععبّيل

 معن  مجلعة  عنهعا  متّخضعت  نقدّيعة  وقفعات ( التجسيد)عند النقاد وقف

 النقععدي البالغععي الععرتا  يف االسععتعارة نقععد وجلععت الععيت (املفععاهيم)

 .العربي
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 األشعععيا  حمعععاورة علعععى املفعععاهيم تلعععك قعععدرة النقعععاد الحعععت لقعععد

 طريق عن بالاهن إّلا تدرك ال اليت واملعاني العاقلة، وغري اجلامدة،

 وسععلوكه، احلععّي، الكععائن صععفات األشععيا  تلععبس الععيت( األنسععنة)

 لغرض املشبه يف ومظاهرها احلياة، تقديم على تقوم ختّيلّية بأجوا 

 انتبععاه شععّد علععى تعمععل تعبريّيععة وسععائل وإجيععاد صععورته، يف املبالغععة

 .معهودة غري أسلوبّية مغايرة من الصور يف ملا املتلقي

 مقرتنععا التجسععيد قععّدمت العربّيععة والنقدّيععة البالغّيععة الكتابععات

 معا  وهعاا  واحلركعة،  واحلعس،  اهليئعة، : املعروفة اإلنسانّية بالعالئق

 تعععداول: أبرزهعععا معععن لععععّل االسعععتهالل  شعععكل يف القعععرا ة  ملسعععته

 جلسعععد العععريح ووطعععأة العععريح، وهيمنعععة اإلنسعععاني، ومرورهعععا،األيام

 وموتهعععا، األمعععم، ووالدة املعععا ، جريعععان وجريانهعععا،وانثنائها التعععاريخ

 التجسععععيد جمععععر  ِّععععري مجيعهععععا وهععععي بععععاألم، األرض ووصععععف

 مفارقععة علععى يقععوم بالغععي بيععان خلععق إىل يهععدف الععاي االسععتعاري،

 طريععق عععن املبدعععة املخّيلععة( يوتوبيععا) يؤسععس لكععي العقععل منطععق

 األديععب علعى  بالسعهلة  ليسعت  مهّمععة وهعاه  للغعة،  الشععري  االسعتخدام 

 إىل االحنيعاز  قمعة  هعو  بعل  حيعادي،  غعري  تععامال  اللغة م  يتعامل الاي

 مععن  اللغععة  ورا  ومععا  املعععاني،  ظععالل  واقتنععاص  والتجععاوز،  التغععاير، 

  ابتكععار إىل يعمععد فهععو بالصعععبة، مهمتععه توصععف وهلععاا أفكععار،

: أقعول ...عصره يف سائد هو  ا حداثة أكثر تكون لغوّية صياغات

 يف تععععر  الععععيت املفععععاهيم مععععن مجلععععة ذهععععين ويف ،(حداثععععة) أكثععععر

 النقدّيعععة، نصوصعععنا معععن كعععثري يف فعععاعال جعععوهرا( املصعععطلح)هعععاا

 .(4)معا واحلديثة القدلة، واإلبداعّية
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 ينععتفض( الشععهيد زيععد) جعععل الععاي الععرئيس ا ّفععء كععان وإذا

 اآلن للمتلقعي  معلعوم ( البعوعءيءي  حممعد ) واقععة   ععن  روايته ليكتب

 هعاه  اىل( الشعهيد  زيعد ) جلأ ملاذا: هنا نفسه يطرح الاي السؤال فإّن

 .الرواية؟ استهالل يفتتح وهو اجملازّية اللغة

( الشعهيد ) بهعا  احتفعى  العيت  اللغة بطبيعة أوال يتعلق السؤال جواب

 آلهعععات فراسعععخ)و ،(م2006ثالثعععا  يعععا سعععبت) :السعععابقة رواياتعععه يف

 تكعون  أنا فيهعا  قبعل  اليت( م2011 األعوام أفراس)و ،(م2010تنتظر

 أّن ععن  فضعال  املعاصرة، الروائّية الكتابات م  تتساوق شعرّية لغته

 مءيعد  إىل يتطلع   العاي  باجملاز يتعلقان كليهما والتشبيه ،االستعارة

 النثر طبيعة تنتهك  إجيازّية مجالّية صورة خلق لغرض التكثيف من

 وجعوه  معن  وجعه  هعو  االنتهعاك  وهعاا  للنظعر،  الفتعا  سعياقا  منعه  لتصعن  

 األنسعععاق حنعععو واضعععحا اِّاهعععا تتجعععه العععيت اآلن الروائّيعععة الكتابعععة

 .الشعرّية

 الععرئيس  املشععّكل  كانععت  لطاملععا  والتشععبيهات  االسععتعارات،  إّن

 اجملععّردة، والتصععّورات باملشععاعر، ارتبطععت وقععد الشعععري للخطععاب

 النثععري اخلطععاب صععلب تععدخالن-اآلن- أخععاتا ثععّم واألفكععار،

 يععرتبو نظععام مععن جععء ا لتكونععا الروائععي اخلطععاب السععّيما اجلديععد

 التشكيل بوسائل يقتن  اليوم يعد   الاي احلياتي الوجود مبظاهر

 اللغوّية التشكيالت صوب يتجه نراه بل واألدب، الفن يف االعتيادي

 .الداللّية والّتعددّية بالتأويل، املقرتنة العال الفيّن ا تو  ذات

 مععن منبهععرا( عءيععءي البععو) واقعععة أمععام( الشععهيد زيععد) وقععف لقععد

 عععن  بعيععد  جمععازي  هععو مععا  اىل معقععول  هععو  مععا ِّععاوز  الععاي  أدائهععا
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 الواقععععة أّن معععدركا ،املعععنّظم العقعععل بفاعلّيعععة تشعععي العععيت العقالنّيعععة

 تدّونعه  العاي  السعياق  معن  تقعرتب  غرائبّيعة  بلغعة  إّلا تكتب ال الغرائبّية

  صععععارت وهلععععاا احليععععاتي، تلّصصععععها أوج يف وهععععي الغرابععععة، لغععععة

 مع   حتعاور  الاي الرجل أو العربة اسم) رواية يف والتشبيه ،االستعارة

 أي املتلقععي( ختييعل )و ،املؤلعف ( ختّيعل ) بعني  تربطعان  واسعطتني ( النعار 

 .املتخيل والواق  الواق ، ختيل بني

 يف  ّثلعععة السعععابق االسعععتهالل يف البالغعععة مجاليعععات فعععإّن: وبععععد

 الروايعععة يف اللغعععة طبيععععة علعععى هيمنعععت قعععد( والتشعععبيه االسعععتعارة)

 الفصععول اسععتهالل يف خععاّص بشععكل واضععحا بععدا مععا وهو،كّلهععا

 طاقعات  معن  لتلعك  مبعا  املشابهة نسق أّن يعين وهاا األخر ، الثالثة

 الشععوب  ِّعارب  ععن  التععبري  وسعائل  معن  مهّمعة  وسيلة أصبح إيائّية

 .لوحدها التارلّية حمنها تعيش اليت تلك السّيما
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 :اإلحاالت

 البيضعععا  العععدار :نظعععري معععدخل الروايعععة اسعععلوبية كتابعععه ينظعععر (1

1989:51 

 الثقافيعة  الشعؤون  دار النعاقوري  ادريس ؛ كالبكا  ضحك ينظر (2

  127: 1986 بغداد ،1ا" العامة

 أبعو  معوريس  :واملمارسعة  النظرية يف االدبي والنقد االلسنية: ينظر (3

  1979:99 بريوت للنشر النهار دار :ناظر

. د:الععرب  عند البالغي اخلطاب يف قرا ات :الن  حضور: ينظر (4

  125 :2012:عّمان ،جمدالوي دار :التميمي عبود فاضل
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 الرجل أو العربة اسم) رواية

 (النار مع حتاور الذي

 (عزيزي البو حممد) لواقعة االستعاري والتمثيل

 

 التميمي عبود فاضل. د

 الععاي الرجعل  أو العربعة  اسعم ) روايعة  تقعرأ  أن( املقاربعة ) هعاه  تريعد 

 يف( الشععهيد زيععد)العراقععي الروائععي أصععدرها الععيت( النععار معع  حتععاور

 ،بعععريوت يف والنشعععر للدراسعععات العربّيعععة املؤّسسعععة ععععن 2013 الععععام

 يععوم قععام الععاي( عءيععءي البععو حممععد) التونسععي واقعععة فيهععا مسععتعريا

 يف النععار  بإضععرام م2010 عععام األول كععانون / ديسععمس 17 اجلمعععة

 مصعععادرة علعععى احتجاجعععًا( بوزيعععد سعععيدي) واليعععة مقعععّر أمعععام نفسعععه

 اخلضعار،  عليهعا  يبيع   كعان  العيت  لعربته املدينة يف البلدّية السلطات

 .لرزقه كسبا والفواكه

 معن  تنطلعق ...( العربة اسم) قرا ة إىل الرامي سعيها يف( املقاربة)و

 تغطععي كععس  متثيلّيععة اسععتعارة الروايععة يف تععر  معروفععة نظععر زاويععة

 السععرد، جمريععات علععى اسععلوبّيا لتنفععتح كّلععه املععروّي املعع  بالغتهععا

( حلميعععداني محيعععد) رؤيععة  معععن مبتدئعععة اخلطععاب  تشعععّكيل وطرائععق 

 دائمعا  يلجعأ  ال السعرد  يف املبعدع  أّن ير  الاي الرواية ببالغة اخلاّصة

 األسعلوبّية  الفردّيعة  ملكتعه  إىل اخلاّصعة  التمثيلّية استعارته يبين وهو
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 عاملععه كّلععه ذلععك مععن ويصععن ،وتصّوراتهم،غريه أسععاليب يقتععبس بععل

 .62:نظري مدخل :الرواية أسلوبّية: ينظر. اخلاص

 مععععن منععععو -القدلععععة البالغععععة يف- التمثيلّيععععة واالسععععتعارة  

 مفعردا  لفظا ال مرّكبا فيه املستعار يكون الاي اجملازي التشكيل

 صعععياغته يف تعععتحكم املشعععابهة عالقتعععه جمعععازّي بالغعععّي سعععياق يف

 مبعنى،الوجعود  حقعائق  من حقيقة يكون أن عن النّ  تبعد( قرينة)

 يععال مععرّكبتني صععورتني وجععود علععى ُتبنععى التمثيلّيععة االسععتعارة أّن

 بهعاا  وهعي  ،املسعتعار  أي املشعبه  وجعود  علعى  فيها االستعارّي االجرا 

 ألّنهعا  الفنّيعة؛  فاعلّيتهعا  من جء ا الرواية تكون ألن تسمح التشكيل

 يععتّم مءدوجععا حياتّيععا تركيبععا مرّكبععة صععورا تسععتعري-الروايععة-

 الععيت األوىل الصععورة مشععّبهات بوصععفها الروائععي خمّيلععة يف صععهرها

 ليشععّكل  املتلقععي  تأويععل فيهععا  يععتحّكم أخععر   مععداليل علععى  تنفععتح

 .األخر  الصورة

 التمثيلعي  االستعاري االجرا  عداد يف تدخل...( العربة اسم) رواية

 واقععة ) السرد رحى قطبه حول تدور الاي املستعار أو ،فيها فاملشبه

 أو،بعه  مشعّبها  وأفكعار  ،رؤ  معن  حوهلعا  يتشعابك  وما ،(عءيءي البو

 ،املتلقعي  وختييعل  الروائي، ختّيل حدود يف آفاقه تتمّدد منه مستعارا

 أن علعى  وحرص،للواقععة  الععام  االطعار  يسعتعري  أن اسعتطاع  فالروائي

 ،واالمكنعععععة باألمسعععععا ، تتمّثعععععل صعععععغر  باسعععععتعارات يشعععععّكلها

 تشععكيل علععى تعمععل الععيت الثقافّيععة االسععتعارات عععن فضععال،واللهجة

 الروائعي  حعرص  مع   ،املعيش الواق  من قريبا تشكيال الروائي امل 

 يبعععد لكععي غععرائيب هععو مبععا املسععتعارة الواقعّيععة ِّربتععه تلععوين علععى
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 السعردّية  الفنّيعة  معن  بالضعد  يعمل الاي( التسجيل) فضا  من الرواية

 .الشعر بشحنات حمّمل نّ  لكّل هدف هي اليت

 

 االمساء استعارة

 ِّربتهععععا يف الفاعلععععة الشخصععععيات أمسععععا  الروايععععة اسععععتعارت

 التونسععّية االمسععا  مععن شععائ  هععو ّ ععا الشععهرية بالواقعععة ا كومععة

 علععى تنفععتح الشخصععّيات فأمسععا  نفسععه بععالواق  السععرد ربععو بهععدف

 احلععد  مععن تقععرتب مجيعععا لكنهععا خمتلفععة حياتّيععة ِّععارب فضععا 

 إطععار يف قلععيال لتبتعععد( عءيععءي البععو) شخصععّية مععن أو ،املركععءي

 .املختلفة اشكاالتها عن التعبري

 ،(قععادري)و ،(منوبّيععة) :يف  ّثلععة خالصععة تونسععّية امسععا  حشععد إّن

 ،(عثمععان بععن خدجيععة)و ،(اجلءيععري لطفععي)و ،(جنععدوبي)و ،(شععادية)و

 ليععععث)و ،(عائشععععة)و ،(صععععافية)و ،(اجلروالععععي فععععايء)و ،(محيععععدة)و

 أمحعععععد)و ،(كلعععععوص حممععععد )و ،(شعععععقرون صعععععاحل)و ،(السويسععععي 

 بعو )و ،(املرشدي احلميد عبد)و ،(وادي فاروق)و ،(زّيان بو)و ،(بلقاسم

 سععععي)و ،(ييععععاوي)و ،(هاديععععة)و ،(مّحالععععة)و ،(عطرانععععة)و ،(دربالععععة

 علعى  حتيعل  استعارية مداليل االمسا  تلك من جيعل أن شأنه من( صاحل

 اسعتعارة  يف كمعا  واالفكار احلياة، من واضحة مواقف هلا شخصيات

 العربععي املثقععف وشخصععّية تتمععاهى الععيت( اجلءيععري لطفععي: )شخصععّية

 معارضععا حياتععه طععوال ظععل الععاي والعسععس ،الرقيععب بعيععون ا اصععر

 السععابقة السععلطة كافأتععه أن فكععان السععلطوي القهععر اشععكال لكععّل

 املسعّلو  السياسي تفكري تفارق بطريقة يفّكر شاعر ألنه( االخصا )بع
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 .بعده ورمبا التغيري، قبل البشر رقاب على

 الشعفرة  مفتعوح  االجتماعي االجيابي بطابعها اجلءيري شخصّية  

 املثقععف هلععا تعععّرض الععيت املصععادرة منععو علععى ييععل تأكيععدا تعطععي

 شخصععّية مععن ختتلععف بالتأكيععد وهععي احلععديث، العصععر يف العربععي

 ،مجيلعة  داللة لسلوكها املفارق امسها يمل اليت( شادية) الشرطّية

 األصععّم القععانون  جععج تععونس فقععرا  مالحقععة اليععومي هّمهععا وكععان

 .الكريهة بالبثور امللي  السلطة وجه جمّملة
 

 األمكنة استعارة

 ،املسعرودة  املعادة  بواقع   صعلة  هلا تونسّية أمكنة الرواية استعارت

 العاي ( زيعد  بعو  سعيدي ) :األهعم  املكان يف كما واقعّية أمكنة وهي

 الروايعة  اسعتعارته  مركءّيعا  مكانا بوصفه السرد جمر  على هيمن

 مبجمعل  مسعاس  هلعا  أخعر   أمكنعة  علعى  تتشعّظى  سعرد  بؤرة ليكون

 .الرواية أحدا 

 املعع  علععى فتتععوزع الروايععة اسععتعارتها الععيت األخععر  األمكنععة أّمعا 

 ،(اخلّيعام  مقهعى )و ،(بوزيد سيدي يف اجلمهورية ميدان) :إىل مشرية

 ،(بنعءرت )و ،(جنعدوبي  مقهعى )و ،(اجلميلعة  للفنون صفاقس معهد)و

 سعجن )و ،(نابعل )و ،(فائق جبل)و ،(املءونة مدينة)و ،(قابس واحة)و

 سعععوق)و ،(القصعععرين سعععجن)و ،(بعععاي منصعععف شعععارع)و ،(الكععاف 

 بععو احلبيععب وشععارع القصععبة سععاحة)و ،(السععودة جبععل)و ،(الكتبّيععة

 (.نور بن قرعة مقسة)و ،(حديد قارة جبل)و ،(رقيبة

 معا  اىل تنتمعي  الروايعة  يف االمكنعة  استعارات أّن من الرغم وعلى
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 ان اللغععة بوسعاطة  اسععتطاع( الشعهيد  زيععد) :الروائعي  أّن إال واقعععي هعو 

 يغعرف  ان للمتلقعي  يتيح الاي التخّيلي حدود اىل الواقعي بالك يأخا

 أخععر  فضععيلة وهععاه اإلنسععاني، بالشععجن مععّوارة امكنععة الروايععة مععن

 .الواق  واستنساي املباشرة، فخ يف تسقو   اليت للرواية

 

 الثقافية االستعارات

 بععاألدب تتعّلععق الععيت الثقافّيععة األنسععاق مععن مجلععة الروايععة اسععتعارت

 السععععابعة الصععععفحة ففععععي ،والعععععاملي ،العربععععّي والقصصععععّي ،الروائععععّي

 يقععرأ وهععو اجلءيععري لسععان علععى الروائععّي يتحععّد  الروايععة مععن والععثالثني

 عءيعءي ) :قعدلا  إهعدا   للبي  معروض كتاب صفحات من صفحة على

 وتععّابوا  جاهعدوا  معن  حيعاة  يرسعم  أن السعرد  علعى  كان: السويسي ليث

..( .لألجيعال  بهعي  لغعد  املشعانق  أعواد على االنفاس لفظوا أّنهم ينسى فال

 ا عن  أيعام  يف تتعّلعق  العيت  السعرد  وظعائف  من مهّمة وظيفة إىل إشارة يف

 .دقيقا متثيال لّثلها أن السرد على اليت التارلّية

 عءيعءي  البعو  مبحمعد  معجبعا  نفسعه ( اجلءيعري ) ِّعل أن وللرواية

 اسععتلهم الععاين املعععدمني( ديكنععء تشععارلء) بأبطععال يععاّكره الععاي

 كتابعات  معن  الضعد  على ،البائس لندن واق  من كتاباته يف األخري

 فضعال ( عءيعءي  البعو )و بعالبؤس،  هلعا  عالقعة  ال العيت ( تويست أوليفر)

 .جعي . أج) بعه  دفع   العاي  الفتعى ( كعبس )بعع  اجلءيعري  ياّكر ذلك عن

 .نهم رأمسالي جمتم  وسو ليعيش( ويلء

 بععععض تفّوهعععات يف واضعععحة العربّيعععة السعععردّيات سعععلطة وتظهعععر

 قعرا ة  إىل متشوقا ليال جيلس الشخصّيات فأحد  الرواية شخصّيات
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 ويوسععف ،اهلل عبععد احللععيم عبععد وحممععد ،حمفععوظ جنيععب روايععات

 سععحر يف نفسععه واجععدا إدريععس ويوسععف ،تععامر وزكريععا السععباعي،

 ،وأملعععا معععرارة يقّطعععر العععاي تعععامر زكريعععا أسعععلوب متعععأمال السعععرد،

 املعروفعة  العربّيعة  السعردّيات  أثعر  ععن  شعكّ  بعال  يكشف هنا والتشّوق

 .إنتاجها إعادة ومظاهر املعاصرة، الااكرة يف

 صعورة ) :كتعاب  منهعا  مهمعة  نقدّيعة  كتعب  أمسعا   الرواية يف وترد

 يف وكتععب ،لععوريس وكريسععتو ،سععبيفاك جععايرت ملؤلفيععه (ديريععدا

 الكتابان بارت، لروالن( الرواية اعداد) :كتاب منها انتخب السرد

 املعثقفني  قناععات  يف مباشعر  تعأثري  هلعا  كعان  العيت  الكتب من يعّدان

 .املعاصرين

 روايعععة علعععى يصعععل ألن طريقعععه يف( قعععادري) أّن الروايعععة يف وتقعععرأ

 أهعععم ععععرض أن اجلروالعععي لفعععايء سعععبق العععيت كنعععد لعععءوس( العطعععر)

 أسعواق  أسعوإ  يف ُولعد  فتعى  حال تسرد وهي،سابقة مناسبة يف أفكارها

 يسعتخل   عامعل  أبعرع  منعه  وجيععل  عطعور  صعان   ليلتقطعه  قعاارة  بعاريس 

 تعاّكر  روايعة  وهعي  ،املختطفعات  اجلمعيالت  الفتيعات  أجسعاد  من العطر

 منهععاج ضععمن كانععت  الععيت هيجععو لفكتععور( البؤسععا ) بروايععة حممععد

 بالفرنسععية  املتوسععطة الدراسععة  مععن األوىل املرحلععة  يف املطالعععة كتععاب

 .املبّسطة

 الاي نفسه( الروائي) استعارات هي بالسرد اخلاّصة االستعارات

 رأ  أن منعا  والغربعيّ  العربعّي،  السعرديّ  األدب مبتون ذاكرته تغّات

 .واالبداع،والعنا  البحث يستحق جماال السرد يف

  سععّيما ال التونسععّية الصععحف عععن احلععديث مععن الروايععة تتععوانى وال
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 :مثعععل قصعععائده( اجلءيعععري) فيهعععا ينشعععر العععيت الثقافّيعععة صعععفحاتها

 العيت ( الثقافيعة  احلياة جملة)و ،(احلرية)و ،(الصحافة)و ،(الصباح)

 .نفسه اجلءيري شعر عن نقدا تنشر األخر  هي انفّكت ما

 فصعورة  :والغنعا   املوسعيقى  عن كثرية حكايات الرواية وتستعري

 بوصععفها تظهععر أفريقّيععة رياضععّية بطولععة يف تغععين وهععي( شععاكريا)

 وجايكوفسععععكي، ،يظهععععر ومععععوزارت ،قععععادري( البتععععوب) صععععورة

 التونسعععي املثقعععف انسعععجام لتؤّكعععد الروايعععة يف املوسعععيقية واألدوات

 .وفكر فن من به ييو ما م  املعاصر

 فقعد  تشعّعباتها  بكعلّ  التونسعّية  احليعاة  م  الرواية تتماهى ولكي

 واحدة ففي الرواية م  لتدخلها التونسّية اللهجة استعارة إىل عمدت

 متعأثر  وهعو  املقهعى  يف لارسعها  العيت  الروحّيعة ( قادري) افضا ات من

  :عبارة ترد  الصادح العاب اجلنوبي( كراولي نبيهة) املطربة بصوت

 (.وخطار بسر يتباهى) :قادري فيكمل( االنظار كحلة حمالها)

 :نبيهة أغاني من أخر  اغنية استعارة من الرواية تتوانى وال

        نقعععععععععععععععولك اجيعععععععه.. اجيعععععععه

  

 القيتعععععك فعععععني نععععععرفش معععععا 

 

 

        سعععععععّرك حمععععععععععلى حمععععععالك

  

 حععععععععععبيتك  معععععععّرة  أول معععععععن  

 

 

     علععععّي تتخبععععه عععععالش وانععععت

   

 وجيتعععععك تعنيعععععت اللعععععي أنعععععا 

 

 

 القعارئ  يعرفهعا  ال أشعيا   التونسعي  الفلكلعور  من الرواية وتستعري

 يكون ألن الءواج ليلة يف العريس اصدقا  أحد اختيار منها العراقي

 بدلععة بارتععدا  يبععدأ الععيت اللحظععة منععا للعععريس مرافقععا أي( سععلطانا)

 .االجتماعّية املراسيم دائرة يف والدخول ،العرس
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 املنحعى  تفعارق   الرواية جعلت اليت األسلوبّية التلوينات أهم ولعّل  

 تقععديم تتععوىل شخصععّية مععن أكثععر بععروز  املعع  يف وتتععألق التسععجيلي

 املادة تقديم يف( عءيءي البو) شخصّية على االقتصار عدم أي السرد

 يف الغععرائيّب والتشععكيل ،اهلععامش اعتمادهععا عععن فضععال ،ا كّيععة

 .خطابها صوغ

 

 :السردي اهلامش

 ،املع   إضعا ة  بهعدف  املعاصرة الرواية يف اهلامش يوّظف ما غالبا

 نّصععا النقععاد عععّده وقععد ،فيععه مععا أهمّيععة إىل االشععارة أو تفسععريه، أو

 إلدامعععة ضعععرورية احعععاالت يتضعععمن( مناصعععا)و ،الروايعععة ملععع  موازيعععا

 يف تعدخل  تقنّية ظاهرة ذلك عن فضال وهو ،تلقيه وتشّكل ،السرد

 .اجلديدة الروائّية كتابة حلق الاي والتحديث التجريب جمال

( سعععت) يف السعععردي اهلعععامش يتكعععّرر...( العربعععة اسعععم) روايعععة يف

 عنععوان صععفحة ففععي ،وجععه أ  علععى اإلحالّيععة وظيفتععه مؤّديععا حععاالت

 السعيدة  إذا هعاه ) :القعول  احالعة  بوظيفعة  اهلامش ينهض االّول الفصل

 االمريكععي الععرئيس علععى (الكععبرية احلععرب اشعععلت الععيت الصععغرية

 صدر اليت( توم العم كوي) رواية مؤلفة يلتقي وهو لنكولن إبراهام

 بععني احلععرب انععدالع اىل اّد  الععاي العبيععد حتريععر قععانون اثرهععا علععى

 بععني الععداللي الععربو يف أسععهم اهلععامش أّن أي م،1861 األمععريكيني

 احلعرب  اشععلت  العيت ( البعوعءيءي ) واقعة خس وتأويل السابق، اخلس

 .الفاسدة أنظمتها ِّاه العربّية

 محلععت االيععام أّن السععارد لسنععا واالربعععني الثانيععة الصععفحة ويف
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 الصععفحة أسععفل يف اهلععامش لكععّن التونسععّية العاصععمة إىل( شععقرون)

 كّلعوص،  حممعد  حتمعل  وهعي  نفسعها  باأليعام  يتعلق آخر سردا يسرد

( بوزيعد  سعيدي ) بععدها  يعرفعوا  فلعم ( قابس) واحة إىل بلقاسم وأمحد

 أن أرادت داللعععة تضعععّمن اهلعععامش أّن أي ...األعيعععاد مناسعععبات يف إال

 .الرزق طلب ضغو حتت مدينتهم عن هؤال  ابتعاد تؤّكد

 للرسعام  كعالم  علعى  اهلامش ييل والستني احلادية الصفحة ويف

 الفععن( بععاونيس اآلن) كتععاب مععن الروائععي اسععتعاره( غوغععان) العععاملي

 لععيس التوضععيح لغععرض خليععل فخعري  ترمجععه الععاي احلععديث األوربعي 

  ععن  لعس  العاي  والستني السابعة الصفحة يف اهلامش غري وهو غري،

 هعامش  وهو،فيهعا  سعنوات  عشر للعمل( ليبيا) إىل( عءيءي البو)سفر

 .حياته يف الرجل مارسهما عملني بني يوازن اخباري

 فقععد الروايععة هععوامش أطععول فهععو السععبعني الصععفحة هععامش أّمععا

 اربععة  منهعا  لتأخا اجملاورة إىل الصفحة تلك التسعة اسطره ِّاوزت

 فيها الروائّي سرد سطرا وعشرين ثالثة حجمه ليكون سطرا عشر

 بأسعلوب  العداخل  معن  الواليعة  بنايعة  تتأمعل  اليت البوعءيءي نظر وجهة

 وتضمن ،والتحّسر ،السخرية بني اجلم  من للو ال انتقادّي وصفّي

 تأكيعدا  خالصعتها  يف كانت اليت الروائي نظر وجهة أيضا اهلامش

 .عيسى بن املهدي حلال الواصفة( قادري) نظر لوجهة

 عععن يتحععد  الععاي املئععة الصععفحة هععامش عنععد يقععف أن وللمتلقععي

 يف( خوزقعه )العاي  علعي  بعن  العابعدين  زيعن  تقريبعه  معن ( رقيبعة  بو) ندم

 الصعععفحة ويف مكانهعععا، غعععري يف الثقعععة وضععع  إىل كنائّيعععة اشعععارة

( اجلءيععري) أّن إىل االّول السععطر يشععري املئععة بعععد والعشععرين احلاديععة



154 

 معععن يريعععد معععا علعععى يصعععل العنكبوتّيعععة الشعععبكة بفضعععل صعععار

 وقعد  ،األمنية عداد يف القريب األمس حتى كانت جديدة إصدارات

 األسعفل  يف حتيعل  هعامش  جنمعة ( األمنيعة ) كلمعة  فعوق  الروائعيّ  وض 

 سععو  مععه  جيلععب  ( زيعد  بعو  سععيدي)اىل عودتعه  يف اجلءيعري  أّن إىل

 من منها سخر وقد بالكتب مليئة صندوقا وعشرين يرتديها مالبس

 مععن منععو هنععا والسععخرية،نقلها تععوىل الععاي السععيارة وسععائق محلععها

 مع   التعامعل  ثقافعة  اخعتالف  إىل صعراحة  يشري الاي املفارق التفكري

 ،(املع  ) داللعة  بعني  يعوازن  أن املتلقعي  ويسعتطي   النعاس،  عند الكتب

 وسععائل علععى طععرأ الععاي التطععور مقععدار ليكشععف( اهلععامش) وداللععة

 .الكتاب على احلصول
 

 :الغرائبّية

 املسعععتو  إىل...( العربعععة اسعععم) روايعععة يف الروائعععي الفضعععا  لعععرج

 مدخلععة الواقعّيععة األطععر الروائععي خمّيلععة فيععه تتجععاوز الععاي العجععائيب

 اجيعاد  بهعدف  للمعألوف  ومبعاين  ،للعادة خارق هو ما حدود يف املتلقي

 .                                                             وعجيب مدهش، هو مبا ملّون سرد

 الواقعع  معاينععة إىل املؤلععف فيععه يعمععد خمّيععل أسععلوب( الغرائبيععة)و

 خمتلقعة  لوقعائ   نصعّية  صعياغات  لتشّكل نر  ال ما تر  مغايرة بعني

 يف والععدخول والواقعع ، العقععل، مفارقععة علععى املععبين التغععاير مسُتهععا

 السعععرد  يف وهعععي احليعععاتي، التقعععنني ومعيارّيعععة تتععععارض فضعععا ات

 هّمهععا الععرؤ  حمكمععة اللغععة عاليععة بتقانععات متنهععا تنحععت املعاصععر

 اشعكاالت  شرختها اليت الروح أعماق يف والدخول املألوف، اخرتاق
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 .املعاصرة احلياة

 البعوعءيءي   معد  ُشعّبه  الرواية من املئة بعد العاشرة الصفحة يف

 ورغعععوة، اليعععومي بالعمعععل النشعععوة وغمرة،القعععول مجيعععل تعععأثري حتعععت

 لعو  وكمعا  ،الطعريان  قدرة له كائنا تستحيل( عربته) أّن به االبتهاج

 جناحعان  هلعا  ينبثق الشارع اسفلت عن ترتف  وجدها بهيج حلم يف أّنه

 تأخععاه ثععم بصععر بلمحععة بضععاعته يبيعع  معهععا ويطععري فعععال، فععتطري

 قصععرا يدخلونععه والرتحععاب بععالورد، مكّلععال الشععباب مععن جمموعععة

 أو ،خليفعة  ليصري اجلسد به يفخر ما و،النفس له تطيب مبا ليعيش

 ملععا وتقهقععه تناديععه، ملوكّيععة عربععة إىل العربععة تتحععول فيمععا سععلطانا

 لكّنعه  العءمن  خعارج  أّنه ليتيقن فتطري، تطري أنها له فُيشّبه هلا جر 

 إىل ويتنبععه دواخلععه، فتتهشععم ترتعععد غربعان  تصععدمه فيهععا طععائر وهعو 

 الشععارع رأس مععن آتيععه رزقععه يف تطععارده الععيت البلديععة مركبععة صععورة

 .وعيه كامل إىل بعدها ليعود

 أفكعار  بسعاطة  ععن  يفصعح   غرائبّيعة  صورة من الرواية قّدمته ما

 متعارس  العيت  للرؤيا باخلضوع املرتبطة للحياة تأّمله وطرائق الرجل،

 .حياته أسلوب تغيري يف الكاذب تأثريها

 مقرونععة أخععر  مععّرة الغععرائيب بشععكلها السععردّية الصععورة وتظهععر

 فتستقبله صباحا ينهض ما عادة الاي( اجلءيري) الشاعر بشخصّية

 عنقععه وربطععة البيضععا ، ببدلتععه كتععاب غععالف علععى لوركععا صععورة

 ليشاركه هابطا يرتجل الشّفافة الءجاجات ورا  من الداكنة البنّية

 السياسعّية،  همومهمعا  ععن  ليتحعدثا  سعوّية  القهعوة  ويرتشعفا  ،املنضدة

 وحعني  ،والثقافعة  السياسعة  شعؤون  يف ويتحعاورا  األدبّيعة،  ومشاريعهما
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 يععععود السعععلطة ضعععحايا معععن ضعععحّية( اجلءيعععري) أّن لوركعععا يشععععر

 .املكتبة زجاج خلف ليتحنو

 يف الرتيبععة الععااكرة يسععتفء الععاي شععكلها يف الغرائبّيععة وتعنهض 

 املعوت  ملعك  أصعاب   تتسّلل حني املئة بعد واخلمسني احلادية الصفحة

 إماتعة  وهعدفها ( قعادري ) صعديق  ععم  ابعن  رقبعة  حعول  ليلة ذات حلم يف

 بن راضي ألست: زبونه املوت ملك يسأل األخرية اللحظة ويف،الرجل

 بعن  فراضعي  أنعا  أّمعا  جعاري  هو كال: صادقا فيجيب املرزوك؟ سا 

 تشي  ثم،املرزوك روح على ليقبض امللك يغادر عندها ،اجلمل سا 

 ،(املعرزوك ) ععائليت  بعني  النعءاع  فصعول  معن  فصال لتكون احلكاية

 احلكايععات تداولّيععة مصععدره هنععا الغععرائيّب التشععكيل(.... اجلمععل)و

 احلكايعة  أّن مع   للمعرزوك  جعر   ملعا  شبيهة حاالت وقوع تؤّكد اليت

 .الطرفني بني النءاع لطريق مغّلفا اجتماعّيا نقدا تتضمن

 خيعععوا جيمععع  وهعععو الروائعععي مبهعععارة يععععرتف أن الروايعععة وملتلقعععي

 ،التونسععّي الءمععان مستحضععرا التلقععي واجهععة يف ويضعععها السععرد،

 العراقّيعة  الثقافعة  ععن  الغريبعة  والفواكعه  ،النباتات أمسا  عن فضال

 .والالقيب ،املكياطا وشراب،قارص وليم واملنغا، ،اجلرجري: مثل

 التعععداولي املسعععتو  ععععن الروايعععة معععن األخعععرية األوراق وتكشعععف

 إطععارا، العععام نسععقها بتشععظي مقرتنععا للروايععة التمثيلّيععة لالسععتعارة

 املغعرب،  يف(  عءيعءي  البعو ) منحعى  حنت عربّية ِّارب على وحمتو 

 لتكعععون واألردن والععععراق، ومصعععر، نفسعععها، وتعععونس واجلءائعععر،

 ،قرا تهعا  لكن كس  متثيلّية استعارة النهائّي شكلها يف الرواية

 .خطابها وتفكيك
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 شخصيات تونسية معقدة بقلم كاتب عراقي

 

 فيصل عبد احلسن حاجم

أو الرجعععل العععاي حتعععاور مععع  النعععار لءيعععد  "اسعععم العربعععة"يف روايعععة 

الشعععهيد جيعععد القعععارئ نفسعععه إزا  ععععا  متشعععابك يسعععوطه الفقعععر       

واحلاجععة واإلحبععاا بسععوطه، فالروايععة تنقلععك منععا صععفحاتها األوىل 

إىل عععا  العععاطلني عععن العمععل وا تععاجني والعععائالت الععيت ال ِّععد    

 قوتها اليومي بسهولة.

وعربتعه العاي أشععل العديعد معن الثعورات        "حممد البوعءيءي"فع   

يف املنطقعععة العربيعععة، يسعععري يف طرقعععات سعععيدي أبعععو زيعععد التونسعععية    

عععن  نبو اتععهكععالعجوز ترسععياس يف املالحععم األغريقيععة، وهععو ينشععر 

 اخلراب القادم بني اليونايني القدما .

بانتظار اللحظة املناسبة إلشعال النار بنفسه، ليعلن للععا  ععن     

ام  عا يعيشععه اجليعل اجلديعد يف تععونس، والعاي عجعء عععن      يأسعه التع  

مواجهة أساليب الدولعة البوليسعية، العيت أغلقعت مجيع  املنافعا أمعام        

التغععيري، وحفظععت مجيعع  أسععاليب الععدول الدكتاتوريععة، ومارسععتها     

هاه ليست شعوبًا عربية هاه قطعان "على شعب أعءل حمب للحياة. 

ه  املقولة مسعها البعوعءيءي  ها "من الدجاج أو أكوام من اخلراف  

زيعة الفضعائية، وأيقظعت    امن برنامج حواري يف إحعد  القنعوات التلف  

يف داخلععه الكععثري مععن مشععاعر الثععورة والتحععدي ملععا يعيشععه مععن فقععر   
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 وحاجة وقلة حيلة.

وينقلنعععا الروائعععي زيعععد الشعععهيد ععععس سعععرد معععتمكن إىل ععععوا      

تمععد الرجععوع يف البععوعءيءي الداخليععة، ومععن خععالل تقنيععات روائيععة تع 

 الااكرة أو من خالل حوارات اآلخرين.

ومن خالل احلكي املسند بسرد نثري متقن أو من خالل تداعي 

األشيا ، فالريح الشديدة، أو الءحعام الشعديد، أو احلعر الشعديد أو     

السد، الظالم أو الضو  الشديد، مجيعها رموز وإشارات ملا يدور يف 

 نفوس الشخصيات.

 

 كبس البائعني

أن عتبعة العن  العيت أختارهععا الروائعي تنقلعك مباشعرة إىل العععا        

الععاي أختععاره زيععد الشععهيد كموضععوعة لنصععه، أو مععا نعععين بععه هنععا   

مالك ِّعوع وأنعت علعى     :قيل ليوسف"  :لروايته" اإلشكالية النصية"

 ".خءائن األرض، أجاب، أخاف أن أشب  فأنسى اجلائعني

املفععرتض وجععوده، أو  فالكاتععب يضعععنا أمععام أخالقيععة احلععاكم   

املعادل املوضوعي، الاي من خالله يقيس على مسعطرته معا سعيأتي    

من منوذج آخر لسلطة احلاكم، اليت ال تتيح ملواطنيها حتعى فرصعة   

 العمل الشريف، والعيش على الكفاف.

و  يكتععععف بشخصععععية حممععععد البععععوعءيءي بععععل وضعععع  إىل مععععا 

ء جياورهعععا شخصعععيات جانبيعععة، كشخصعععية قعععادري صعععديق فعععاي      

 اجلروالي الاي يب عائشة العاملة يف ورشة صغرية للخءفيات.

ويضعنا على ما تعانيه أيضًا هعاه الفتعاة معن فقعر وحاجعة بعالرغم       
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من انها متعلمة، وقد خترجت من معهعد الفنعون يف صعفاقس ولعديها     

الععدبلوم الععاي يعععول عليععه الكععثريون، ويبععال مععن أجلععه الكععثري مععن  

 اجلهد واملال للحصول عليه.

ويضعنا الكاتب إزا  شخصية أخر  كصعابر الشعرطي تكعون    

عادة من اجلانب اآلخر، أو اليت تعس عن وجهة نظر السلطة املتمثلعة  

أيضععًا بشخصععية الشععرطية شععادية املسععؤولة معع  دوريتهععا عععن سععوق        

اخلضار، واليت هي مسؤولة عن كبس البعائعني العاين ال للكعون    

 أجازة بي  يف السوق.

طعاردات للبعائعني غعري اجملعازين والقعبض علعيهم       وتبدو عمليات امل

يف الءنقات والشوارع اخللفية أو قريبًا من السوق، كمعا لعو كانعت    

قبضًا على جمرمني ضعبطوا متلبسعني ببيع  املخعدرات للنعاس ال علعى       

 بائعني عاديني للخضار وما يتسوقه الناس لعيشهم اليومي.

 

 السيناريو التلفزيوني

لتونسععي وفنتازيععا احليععاة اليوميععة يتابعهععا عععا  ضععاج مععن الواقعع  ا

الروائي زيد الشهيد عس أربعة فصول شعغلت مائعة و سعني صعفحة     

 من القط  الكبري.

متتبعًا حيوات أبطاله من خالل منولوجات لعائشعة وهعي ختاطعب    

فيها قعادري، العاي يتابعهعا بعينيهعا، كلمعا معرت معن أمعام املقهعى،          

ري لعائشة اليت ينضدها باهتمام الاي جيلس فيه عادة، ورسائل قاد

يعععوتره ا معععول وهعععو يعععرتكن جانبعععًا معععن مقهعععى     بكعععبري يف كوم

إبععراهيم، متتبعععًا حبيبتععه عائشععة بنظراتععه، واجلءيععري وماكراتععه     
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 ومنوبية وما تتاكره من حياتها.

ومععا بقععي مععن عائلتهععا بعععد مععوت األب وتفصععيالت حليععاة ولععدها     

يف دكان حعدادة لكنعه    حممد البوعءيءي، وكيف أرادته أن يعمل

فضععل أن يعمععل كحمععال وهععو صععغري، وبعععد ذلععك حععني كععس فضععل  

أجععر  لتسععديديالعمععل كبععائ  خضععار ألن عمععل احلععداد ال يكفععي    

 .الكرا 

الروائي إىل إبراهيم صاحب املقهى بتطلعاته السجوازيعة،   وينقلنا

الاي يشغل العاطلني يف مقهاه بنقل صناديق املشروبات لغازية مقابل 

 أجرة جلوسهم يف مقهاه وتناول أقداح القهوة اجملانية.

لقد أستخدم الروائي يف روايته تقنية الفصول املتضمنة للمشاهد 

ت املشععاهد مواصععفات السععيناريو    املعنونععة بعنوانععات فرعيععة، ومحلعع    

 التلفءيوني.

وكععل مشععهد مععن هععاه املشععاهد ال يتجععاوز الدقيقععة أو الدقيقععة      

والنصععف يف أقصععى طععول  كععن لععه، عنععد نقععل الععن  للكععامريا    

وأستخدم فيها الروائي أقل حد  كن من كلمات السعرد، مقابعل   

اي هو أو أنثيال تيار الوعي، ال "الديالوج اخلارجي"استخدام احلوار 

 زمنيًا. منتظمًانوع آخر من احلوار، لكنه يكون داخليًا، وليس 

 

 شخصياٌت معقََّدٌة

وبعالرغم مععن أن حكايعة انتحععار حممععد البعوعءيءي الععيت أشعععلت    

ثورة يف تونس، وثعورات أخعر  يف أقطعار عربيعة كعثرية غعدت قصعة        

 معروفة جلمي  من يف األرض.
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 ععععن عجعععءه  وكعععالك انتحعععاره املرععععب  رقعععه نفسعععه للتععععبري    

وإحباطه أمام نظام بوليسي جعائر كعان يكعم يف تعونس مبختلعف      

وسعائل العدس واحليلعة واألجعرام وتكمعيم األفعواه، واإلرهععاب إال أن       

قصة حممد البوعءيءي بدت يف رواية زيعد الشعهيد كمعا لعو كانعت      

 جديدة و  تسم  من قبل.

وأن مععن املالحظععات الععيت مععا زلععت اتسععا ل حوهلععا، هععي كيععف       

اع كاتب عراقعي أن يتنعاول واقععًا تونسعيًا لتلعف يف الكعثري       أستط

مععن املوروثععات والعععادات والتقاليععد عععن بععالده العععراق بهععاا الشععكل    

    وكيعف أسعتطاع توظيعف هعاا     ؟العميق، والفهم التام لشخصعياته 

التعععاطف اإلنسععاني الرائعع  معع  األبطععال كمععا لععو أن الكاتععب كععان 

 يعيش معهم أحدا  روايته.

اجلهد اجلبار الاي باله الروائي يف توليف حعد  واقععي    ومقدار

ليحصعل منعه علعى روايعة متكاملعة يف مضعمونها اإلنسعاني         "تأرلي"

 وتقنياتها الفنية.

ومن املدهش حقًا أننا نقرأ عن شخصيات تونسية ُمعوقَّدٍة ك تبعت  

بقلععم  عراقععي، وعقععدها الكععثرية نابعععة مععن عمععق فقرهععا ومأسععاتها    

اجملتمعع  التونسععي، وطععوع خالهلععا الكاتععب أحععداثًا   بععالعيش يف قععاع 

وقعت يف بالد غري بالده، بهاا اليسر واالنسيابية، وبلغعة أدبيعة ثريعة    

أتصعف بهععا الروائععي زيعد الشععهيد يف معظععم أعمالعه األدبيععة السععابقة.     

وأنا  كم ِّربيت املتواضعة بإقاميت يف بالد املغرب زها  عشعرين  

الطويلعععة مععععرفيت كعععم هنعععاك معععن    عامعععًا، وحصعععيلة هعععاه اإلقامعععة 

وفهمهععم للكععثري مععن العععادات   "كعععراقيني"االختالفععات بععني فهمنععا  
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والتقاليععد ألهععل البلععدان العربيععة الواقعععة يف مشععال أفريقيععا وتععونس      

 واحدة من هاه البلدان والبلدان العربية الواقعة يف املشرق.

والصعوبات اجلمة اليت جيدها الكاتعب القعادم معن املشعرق يف       

 الكتابة عن شخصيات من هاه البلدان الشقيقة.

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

رواية اسم العربة أو الرجل الاي حتاور م  النار / بقلم زيعد الشعهيد /   -

صدرت عن املؤسسة العربية للدراسات والنشعر / بعريوت ععع لبنعان / ععام       

 صفحة من القط  الكبري. 150/  2013

 17/2/2014االثنني  – 4737نشرت  يف صحيفة  الءمان العدد -
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 عوامفراس األأ

 

احلائزة على اجلائزة االوىل يف مسابقة دار الشؤون الرواية 

 2011بغداد لعام  الثقافية العامة
  

 ععون  ... عبعد . ؟حقعاً  نفسعه  يعيعد  هعل . .التعاريخ " االعوام افراس" (1)

  الروضان

 تفعيععل يف وأثععره (األعععوام أفععراس) روايععة يف السععياقي االطععار (2)

  الصندوق ليث (احلر/احلب) الضدية الثنائية منطية

 كاظم قيس. ..... د.السياسي والتاريخ الروائي السرد مجاليات (3)

  اجلنابي
 جعفر حسن محيد   ......التاريخ  أهمله ما سرديات (4)
 ....... جاسم عايف.مدينة حتوالت.. وطن تاريخ (5)
 مسري املدينة..... عدنان أسرار كشف. .االعوام افراس (6)
 بنسيج واالجنراف التغيّير مبساحة  النظر اعادة االعوام أفراُس (7)

 األمحد حممد ...العراقي اجملتم 
املكعرر.....   والتاريخ املتتالية اخليبات حكاية.. األعوام أفراس (8)

 الفرطوسي ناف 
 .... هعاتف .واحلعب   املعوتِ  بعني  ،أفراسعععهِ  وصعهيلُ  ،الشعهيد  زيُد (9)

 بشبوش
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 . .التاريخ "عوامافراس اال"

 ؟هل يعيد نفسه حقًا

 عبد عون الروضان      

لكن القول أنَّ هاه الرواية  ق معن سلسعلة الروايعات املتقدمعة     

فنيععًا ومضععمونًا الععيت ظهععرت يف السععنوات االخععرية وقععد جععا ت ضععمن 

الروايععات الععيت افرزتهععا املسععابقة االبداعيععة لععدار الشععؤون الثقافيععة        

وكنععت  ،2011 (الععدورة الرابعععة )العامععة يف وزارة الثقافععة العراقيععة   

وكانت االعمعال املقدمعة يف جمعال     .اضطلعُت مبهمة التحكيم فيها

الروايععة سععت فععازت ثععال  منهععا باملراتععب املتقدمععة وكانععت افععراس      

االعوام لءيد الشهيد هي االوىل باتفاق اآلرا  فيمعا كانعت الروايعات    

إال ان املطلععوب هععو  .الععثال  الباقيععة علععى جانععب كععبري مععن األهميععة  

 .الثانية والثالثة فقو؛ وهاا ما كانحتديد االوىل و

 1959ينحصر فضا  الءمان للرواية  بني الثامن من آب/ أوغست 

وجعفر حسن درجال الراوي العليم بكعل شعي  شعيخ يف السعتني معن      

عمره وهو يشهد اهلجوم على مقر جريدة "احتاد الشعب" يف السماوة 

نعءواًل  ونهب حمتوياتها البسيطة كاملناضعد والكراسعي وحتطيمهعا    

وجعفععر حسععن درجععال ذاتععه    1917حتععى اخلععامس مععن متععوز/ يوليععو   

عنععدما كععان شععابًا يف السععابعة عشععرة مععن عمععره وهععو يشععهد دخععول   

االنكليء اىل مدينته السماوة ومجوع اجلائعني تهعاجم خمعازن املعواد    

الغاائية التابعة لقائمقاميعة القضعا  وتنهعب حمتوياتهعا معن رز ودقيعق       
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 .كان للرواية فهو مدينة السماوة كما تقدمأما فضا  امل .ومسن

علعى معد  اربععني عامعًا ععاش جعفعر حسعن درجعال حياتعه بكععل          

وكعان شخصعية غعري منطيعة معثرية       ،ابعادها السياسية واالجتماعية

للجععدل رمبععا تشععكل منوذجععًا للشخصععية العراقيععة الععيت تطمععح أن       

كعان لتلعك قعدرة علعى التغعيري واالنقعالب علعى         .تكون كل شعي  

فهو يعده واقععًا متخلفعًا وأول خطعوة لعه يف      ،اقعه الاي ال يتفق معهو

هاا اجملال هو أنا ترك الءي الاي ورثه عن ابيعه وأجعداده زي معظعم    

النععاس يف مدينتععه السععماوة وهععو الصععاية والسععرتة والعقععال واليشععماغ  

 ،فراح اىل خمءن اليهودي داود زخلا واشعرت  لباسعًا اوربيعًا مسعتورداً    

ثة وقميصًا وحاا ا عصريًا لكنعه   يشعأ ان يصعدم النعاس     بدلة حدي

مرة واحدة فابتدأ خبل  العقال واليشماغ أوال ثعم بقعي حاسعر العرأس     

حتعععى اذا اسعععتيقن معععن ععععدم اععععرتاض أحعععد عليعععه ارتعععد  مالبسعععه    

االفرجنية وراح يتبعاهى بهعا وكأنعه واحعد معن كبعار املعوظفني  عا         

ان يعراه يتعل وظيفعة  تعازة     ادخل السرور اىل قلب ابيه العاي متنعى   

ليكون واحدًا من اولئعك املرمعوقني العاين يعديرون شعؤون النعاس يف       

 .القضا 

ق السماوة الرئيس ولد جعفر حسن درجال ألب يعمل بءازًا يف سو

وهو على قدر من الوسامة واألناقة لاا فهعو حمعو    وكان يصطحبه 

عريسعععًا انظعععار مجيععع  الفتيعععات يف سعععّنه وكانعععت االمهعععات يتمنينعععه  

هنععاك تعععرف علععى ساسععون داود زخلععا  وهععو ابععن البععءاز          ..لبنععاتهن 

اليهععودي القريععب مععن حمععل والععده الععاي يععدرس العلععوم العصععرية يف      

"التوراة" يف بغداد ويعأتي اىل اهلعه يف العطعل؛ وهنعاك يلتقعي الشعابان       
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جعفر وساسون ويتحدثان يف كثري من األمور اليت تهّمهمعا وهمعا يف   

 وقد دعاه مرة اىل بيته وعرفه علعى أّمعه العيت قالعت     عمرين متقاربني

ثعم   ،61" ص.. انتم اناس مسعتورون .جلعفر "اننا حنبكم وحنرتمكم

عرفتععه علععى ابنتهععا "موشععه"؛ وأطلعععه ساسععون علععى معرضععه للرسععوم   

الصينية اليت مجعها من "اطوال االقمشة" وقد قال لعه جعفعر بععد ان    

"انعه لطعو للسعفر اىل لنعدن      حدثه عن دراسته يف التعوراة يف بغعداد  

للدراسععة  فهنععاك يسععتطي  طالععب  العلععم ان ينهععل وان يععرق املراحععل  

كعان جعفعر فنانعًا     .54" ص.حني يشاهد انه مصمم وقادر على  ذلك

تععرَّف علعى إليعاس الضععابو     .بعالفطرة جييعد الرسعم بعاأللوان الءيتيععة    

ععيش  الاي يعمل مرتمجًا للقائعد السيطعاني طومسعون وهعو موصعلي ي     

وعنعدما دععاه جعفعر اىل مرمسعه      .يف لندن ثم جا  م  قوات االحتالل

اصيب إلياس بالدهشة البالغة وهو ير  اعمااًل فنية رائعة تقرتب معن  

اعمال االنطباعيني الفرنسيني وراح يدثه عن اعمعال رينعوار ومانيعه    

وبيسارو وسيسعلي ومونيعه و  يكعن جعفعر مسع  بهعاه االمسعا  معن         

 .قبل

اس وهععو الضععابو السيطععاني مع  انععه مععن أصععل عراقععي  لكعن إليعع 

يدثه عن  أهل السماوة  فيقول بلغة ا تل "إنهم لوضعون يف بريعة   

لقد انقاهم االنكليء معن  كعابوس العرتك     .اجلهل والعما  يا جعفر

. أنععا معهععم وامسعع  .وكععانوا مصععممني علععى نقلععهم إىل مرافععى  النععور

لنععععدن تععععوجههم اىل تقععععديم  حععععواراتهم  وأقععععرأ برقيععععات القيععععادة يف 

لكن الغريعب أن   .111اخلدمات ومساعدة هاا الشعب املظلوم"  ص

 .113"لقععد قتلععوا احللععم" ص :يتفععق جعفععر حسععن درجععال معععه فيقععول  
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وكععان يقصععد الثععوار الععاين أغرقععوا البععاخرة جععرين فععالي وهءمععوا     

 اجلنرال طومسون  

وهعععي ابنعععة عبعععد  ،يعلعععق الشعععاب جعفعععر حسعععن درجعععال بعععع"وهيبة" 

الكريم شوكت مدير املال يف القضا  وقد نقل اىل السماوة حديثًا 

من بهرز يف لعوا  بعقوبعة وتنشعأ بعني جعفعر ووهيبعة حالعة حعب عنيعف          

فيقعععوم برسعععم الوجعععه العععاي عشعععقه ويضععععه يف يعععدها وحعععني ينهعععءم  

العثمععانيون أمععام االنكليععء يضععطر املوظفععون مععن غععري أهععل املدينععة      

يم شععوكت إىل اهلععرب مععن السععماوة بععأرواحهم     ومععنهم عبععد الكععر  

وتنقطعع  اخبععار وهيبععة عععن جعفععر الععاي ظععل يعععاني الوحععدة والقلععق       

والسععيما عنععدما سععافر صععديقه ساسععون اىل لنععدن إلكمععال دراسععته  

ورحل إلياس م  القوات السيطانيعة العيت ُهِءموعت بععد ثعورة  العشعرين       

 .اليت اندلعت يف منطقة الفرات االوسو

ار وهيبة وأهلها وينءلق جعفر يف مهعاوي السعقوا يف   وتنقط  اخب

بؤرة الغواية اليت قادته اليهعا راقصعة التيعاترو/ امللعهى وامسهعا "بهيعة"       

وينغمس بامللاات اليت ال يرتضيها لنفسه وإمنا هي العيت قادتعه اليهعا    

وكأنه معصوب العينني ناسيًا وهيبة ثم يسعقو صعري  محعى لفعق     

ئه منها فيشري عليه أبوه بالسعفر اىل الباديعة   مريزا طبيب املدينة بشفا

لكنه لرض هناك ولكث سعتة اشعهر    ،عند شيخ يعرفه فياهب

  .فيقرتح الشيخ فاخر مضيفه أن يعيدوه إىل السماوة

الرواية حتوي الكثري من التفاصعيل فهعي تعؤري حلقبعة مهمعة معن       

تععاريخ العععراق احلععديث لتؤكععد بشععكل مععا علععى طبيعععة اجملتمعع           

مسععتفيدة مععن طروحععات الععدكتور علععي الععوردي والسععيما       العراقععي
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كتابه " عات معن تعاريخ الععراق احلعديث" فالعاين هعامجوا خمعازن         

هعم انفسعهم    1917املواد التموينية يف قائمقامية قضا  السعماوة ععام   

  .الاين هامجوا مقر جريدة "احتاد الشعب" يف قضا  السماوة أيضًا

تداخلععة فهععي حتععوي مععا يسععرده   إنَّ الوحععدات السععردية متنوعععة وم 

الراوي العلعيم كمعا تسعتند إىل الوثيقعة واخلعس لتقعود يف النهايعة إىل        

بؤرة أو جمموعة بؤر يقق الروائي من خالهلعا ضعربته بتقعديم عمعل     

روائعي يتسععم باألناقععة والبعععد عععن احلشعو واإلطالععة إال مععا نععدر ويظععل   

ة معن غعري أن   جعفر حسن درجال هو الصان  االمهر للسعردية الروائيع  

يظهععر أي تععدخل للمؤلععف فهععو متععوار ورا  السععتار يراقععب مععا جيععري     

ويعمد اىل شي  من التوجيه هنا وغض الطعرف هنعاك دون أن يشععر    

.. وعندما نتتب  شخصعية جعفعر حسعن درجعال     .املتلقي بشي  من هاا

جنده يف شبابه ثائرًا ضد حكومة نوري السعيد رفيقًا للشعيخ خعوام   

ة يف السماوة ومن بينهم جعفر حسعن درجعال وكعان    الاي يقود الثور

فيودعون التوقيف يف السماوة ثم يسفرون إىل بغعداد   1935ذلك عام 

حيث يلتقون بالشاعر حممد صاحل  ر العلعوم العاي كعان موقوفعًا     

ومعن   ،ويساقون اىل ا كمة حيث يكم علعيهم باإلععدام   ،قبلهم

ن اىل آمرية عسكرية لينفا هناك ُيسّفرون ثانية اىل املوصل وُيسلَّمو

فعيهم احلكعم باإلععدام فيبقعون هنعاك اربععة أشعهر يقاسعون خالهلعا          

صععنوف العععااب وسععو  املعاملععة وقلععة الغععاا  والشععاعر حممععد صععاحل  

 ر العلوم يشي  بني السجنا  جوًا من الفرح والتفاؤل رغعم احلكعم   

 وفجعأة يصععدر امللعك غععازي عفعوًا ملكيععاً    ،باإلععدام الصعادر  قهععم  

فيعععودون إىل بغععداد حيععث يتسععلمون قععرار احلكععم بععسا تهم ومنهععا      
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وكان جعفر حسن درجال قد تءوج وأجنعب ولعدًا    .يعودون إىل أهلهم

يعود جعفر ملءاولة عمله لكنه يفاجأ بانفضاض الناس  .امسه مجيل

عنه ومنهم موعن كعان يععده معن االصعدقا  احلمعيمني فعال أحعد سعأل          

 ،عن بعد وكأنهم يعلنون السا ة منهوحتى سالمهم عليه كان  .عنه

وحتععى جريانععه ال يععأتون لءيارتععه إال بعععد أن تقفععر االزقععة فيععدخلون        

وهععاه مسععة تكععاد تكععون عامععة يف جمتمعاتنععا     .خععائفني متوجسععني 

فاحلفاظ على الاات يوجب االبتعاد عن مكامن اخلطعر والشعك أن   

نوعًا ُيعود  ،أية حكومة كانت ،املتورطني يف اعمال ضد احلكومة

 .من اخلطر الاي جيب ِّنبه

األجععوا  السياسععية يف السععماوة ال ختتلععف عععن غريهععا مععن مععدن       

العراق واألحدا  ِّري بعد كل تغيري سياسي ال ختتلف عنهعا بععد   

كععل التغععيريات الععيت شععهدناها طيلععة عقععود مععن الععءمن فقععد حتععد    

حيعث   1917السارد عّمعا آل اليعه احلعال بععد هءلعة العثمعانيني ععام        

اجتاحت مجوع اجلياع خمازن الغاا  لتليها بعد ذلك حعواد  الشعغب   

والسععلب والنهععب وتسععود املدينععة حالععة مععن الفوضععى واخلععوف والقلععق   

فيضطر املوظفون من غري أهل املدينة إىل اهلرب بأرواحهم سالكني 

طريق النهر بعد ان تنازلوا ععن طيعب خعاطر ععن كعل معا لتلكعون        

وكانعت زوجعة    .ني الاين يعرفونهم جيدًامن حطام الدنيا إىل السارق

عبععد الكعععريم شعععوكت قعععد أنعمعععت علععى اثعععنني معععن العععاين جعععا وا   

ليحملوا اثاثهم يسرقونه أمعام اعيعنهم  جعة اذا   يأخعاوه فسعيأتي      

وِّععدد األمععر نفسععه حععني انهععءم االنكليععء بعععد ثععورة         .مععن يأخععاه 

ى العشرين حيث ساد جو من القلق واخلوف وحّلت حالعة معن الفوضع   
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العارمة فقد حد  فراغ أمين وسياسي كعان البسعطا  واملسعحوقون    

 ،1941. وتتكععرر السععيناريو بعععد أحععدا    .مععن النععاس هععم الضععحية  

حيعث داهمعت الغوغعا  مقعر      1958وبعد ثعورة الرابع  عشعر معن متعوز      

جريدة "احتاد الشعب" يف السماوة  جعة صعيانة اجلمهوريعة وهعم يف     

تحول التارلي املهم يف العراق  وقعد  اغلبهم من الاين لقتون هاا ال

استطاعوا أن جيهءوا عليه بعد أرب  سعنوات لتعدخل العبالد يف محعام     

 .1963دم وتضرب الفوضى أطنابها يف كل مكان بداية 

ولوت جعفعر حسعن درجعال بصعمت قبعل شعهر معن ذلعك احلعد           

.. معات كمعدًا بععد أن علعم معن      .الدموي الاي عصف بالبالد والعبعاد 

ارق الاي نقل اىل السماوة حعديثًا وصعادف ان جعا  ليعءور     الضابو ط

رآه جعفععر يتوقععف أمععام   .معرضععه الشخصععي الععاي أقامععه يف املدينععة  

ثعم يعأتي إليعه  ليعءوره ويعطيعه صعورة        .لوحة متثعل وهيبعة يف احلديقعة   

وهيبة اليت كعان رمسهعا جعفعر أيعام زمعان ثعم لعسه أنعه ابعن وهيبعة           

 .وأنها توفيت قبل أشهر ،بءواجه اليت   تتءوج إال بعد أن علمت

وقبلععه تععويف شععاكر حّسععان صععديقه يف الكععّرادة ببغععداد بعععد أن  

مات دفاعًا عن جعار يهعودي لعه بععد أن أراد      .هاجر اليها من السماوة

ومععات وارد السععلمان وهععو يقععود   .الغوغععا  سععرقة بيتععه وترويعع  عائلتععه 

مظاهرة بأعوام الشيخوخة وقد ارتد  بدلة عمل زرقا  ورف  مطرقة 

فظععن الشععرطيون أنععه يريععد ان     265ص.تاركععًا فمععه يععردد الشعععار    

كمععا مععات  يف املظععاهرة   .يهععامجهم فععأمطروه بوابععل مععن الرصععاص  

نفسها الشاب الاي آوته زوجعة جعفعر حعني طاردتعه الشعرطة وخبأتعه       

ملرسم و  يستط  جعفعر ان يسععفه فمعات بعني يديعه كمعا معات        يف ا
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 .وارد السلمان

على جانب كبري من الرصانة  (أفراس األعوام)إن اللغة يف رواية 

األنيقععععة تقععععرتب مععععن اللغععععة الشعععععرية فتنحععععو دائمععععًا إىل اسععععتخدام   

االنءياحات وزحءحة املفردة عن املعنى املتداول واملألوف لتخلق معنى 

 .جديد

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

  2013األحد زيران/يونيو  4519العدد  (الءمان)نشرت يف صحيفة  •
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 (طار السياقي يف رواية )أفراس األعواماال

 ()احلب/احلروأثره يف تفعيل منطية الثنائية الضدية 

  

 ليث الصندوق

حععدَّ زيععد الشععهيد مععن فعاليععة الشخصععية االساسععية جعفععر حسععن    

مععن أجععل أن يععسز فعاليععة  (أفععراس األعععوام)درجععال يف مفتععتح روايتععه 

فععال يععبني مععن أثععره سععو  أحععدا      ،املكععان تارلععًا وذاكععرة وأثععراً  

ومنهعا   ،أو ساهمت بها ذاكرتعه اسعرتجاعاً   ،طفيفة ساهم بها فعليًا

أحععععدا  هععععروب قائّمقععععام املدينععععة العثمععععاني يععععوم كانععععت القععععوات  

ومنهعا أيضعًا أحعدا  اسعتعادتها ذاكرتعه       ،السيطانية على مشعارفها 

 ،مععن خععءين ذاكععرة األخععرين ووجععدت طريقهععا إىل روايععة هععو بطلععها 

شفيعها يف هاا الضم أن أولئعك األخعرين ينتسعبون إليعه أو هعو العاي       

ت جدتععه جوخععة عععن اهلجمععة الفاشععلة     مثععل ذكريععا  ،ينتسععب إلععيهم 

ولعل احلد من دور البطل من أجل إبراز  .للقبائل الوهابية على املدينة

وهيمنة تأثريها  ،أو على مساحات منها ،دور املدينة يف بداية الرواية

السردي على الشخصيات واألحدا  جا  لكون الرواية معن روايعات   

وهي تتخا من  ،اتاملدن أكثر  ا هي رواية بطل حموري وشخصي

وتوظعععف تارلهعععا   ،مدينعععة السعععماوة مسعععرحًا ألحعععداثها معععن جهعععة     

 .وجغرافيتها وناسها وتقاليدها يف بنا  تلك األحدا  معن جهعة أخعر    
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فاملدينعععة بعععالك ليسعععت جمعععرد بوتقعععة مكانيعععة تصعععب بهعععا فعاليعععات  

إنها  ،بل هي عنصر الفعالية والتغيري يف تلك األحدا  ،الشخصيات

 .وحاضععنة الصععراعات الععيت تنطععوي عليهععا األحععدا  منتجععة التععوترات

بلغعت  )وبالرغم من أن الرواية تءخر بأعداد كبرية معن الشخصعيات   

إال أن  ،معن خمتلعف املسعتويات األدائيعة     (أكثر من تسععني شخصعية  

تبعدو   (وبضعمنها الشخصعية األساسعية جعفعر    )كل تلك الشخصيات 

املدينعة  )ي تؤديعه  وكأنها تؤدي أدوارًا تكميلية للعدور األساسعي العا   

 ،وورا  ماضعععيها القريعععب  ،فاملدينعععة هعععي البطعععل األول  .(املكعععان –

تتضععا ل كععل األدوار وكععل    (حاضععر الععن  )وحاضععرها الكئيععب  

 .الشخصيات سوا  كانت تارلية أم ختييلية

وتايب احلواجء ما بني التارلي  ،والرواية تطوع التاريخ للتخييل

وبعععدون أن تقيعععد حريعععة   ،والتخييلعععي بعععدون أن ختلخعععل ثوابعععت األول 

وبهععاا املفهععوم طععّوع الكاتععب ثععورة الشععيخ خوععّوام التارليععة     ،الثععاني

ملنظومتععه السععردية بإدخععال بطععل الروايععة جعفععر حسععن درجععال طرفععًا  

 :ني متعارضعني أو بإدخاله طرفًا رجراجًا ما بني طرفني تارلي ،فيها

والثعععاني  ،األول ثعععورة الشعععيخ خعععوام لكونعععه ينتمعععي للثعععورة تارليعععاً  

حكومععة ياسععني اهلععامشي لكونععه ينتمععي إليهععا باعتبععاره عضععوًا يف     

بيد أن مشروعية مطالب احلركة حسعمت موقفعه    .احلءب احلاكم

 .(250 – 243 ص)وقربته من الثورة  ،الرجراج
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 اإلطار الزمين

 ،يقتفي الراوي املفارق يف أزقة املدينة آثار أبطالعه بانتباه وحرص 

واحلقيقعة أن هعاا    ،1959وأول أثر لبطل الرواية جعفر يعود إىل آب 

التععاريخ لععيس سععو  إطععار حلععد  ثععانوي أرجعع  ذاكععرة البطععل إىل         

ولكععن مععا كععان حععدثًا ثانويععًا يف الفصععل األول مععن الروايععة    ،الععورا 

وبععه سععتنتهي  ،ور األحععدا حمعع (األخععري)سيصععبح يف الفصععل الثالععث 

يبدأ زمن الق  م  أحدا  الفوضى اليت عّمعت   .الرواية نهاية فاجعة

الواجهعة   ،املدينة جرا  هجمة العوام على مقعر جريعدة احتعاد الشععب    

وأفتت  ،العلنية للحءب الشيوعي بعد أن نفضت احلكومة يدها منه

العيت ابتعدأ   واحلادثعة   .بعض املرجعيات الدينية بتحريم االنتساب إليعه 

بها زمن الق  أثارت لد  البطل حوارًا داخليعًا ُنقعل إىل القعارئ ععس     

الععراوي وبلغتععه الععيت تسععتعني بضععمري الغائععب ليكتسععب الععراوي عععس  

وإن كععان  .هععاه الصععيغة االخرتاقيععة يف النقععل صععفة الععراوي العلععيم    

حععد  البدايععة قععد أعععاد القععارئ إىل الععورا  عقععودًا مععن الععءمن إال أنععه  

فالراوي  ،حاضر الن  ،سبة لااكرة السرد لثل زمن احلاضربالن

نقعاًل ععن البطعل يصعف احلعي العاي        (األن)أي  (اليوم)يّين نّصه ب 

تتصل به أزقة جديدة مستحدثة عامعًا بععد آخعر حتعى غعدا      )يسكنه 

 .(232ص /  .معن أحيعا  املدينعة الداخليعة     1959اليوم وحنن يف الععام  

سعيكون ا فعء لالرتعداد بعالءمن إىل     ولكن هاا احلد  االبتدائي 

حيث يسرتج  البطل أحداثًا عاشها تعود إىل بدايات القرن  ،املاضي

ثم يربو ذاكرته بعااكرة جدتعه خوخعة فيسعرتج  معهعا       ،العشرين

وهعاا االنكسعار ثعم االرتعداد      ،أحداثًا متتد إىل أبعد من ذلك الءمن
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ا تععععداعيات يف الععععءمن إىل الععععورا  تعقبععععه ارتععععدادات عديععععدة تنقلععععه  

ثععم املاضععي األبعععد لتصععبح لعبععة     ،الشخصععيات إىل املاضععي القريععب 

وهععاا مععا متخضععت عنععه حمكيععة   ،الععءمن مركبععة مععن عععدة أزمععان 

فهعي معن ثالثعة     ،جعفر يف اجلء  األول من الفصعل األول معن الروايعة   

والثععاني  ،وهععو احلاضععر بالنسععبة للععراوي ،األول زمععن القعع  :أزمععان

 ،زمعن احعتالل القعوات السيطانيعة للععراق      وهو ،زمن املاضي القريب

وهو الاي كانت فيه القبائل البدوية الوهابية  ،وزمن املاضي البعيد

لكعن لعبعة العءمن تبعدو أكثعر تعقيعدًا يف        .تشن غاراتها على املدينعة 

وهي تتحد  عن رحلعة انتقعال عائلتهعا     (الفصل الثالث)مروية وهيبة 

عس النهر من مسقو رأسها بهرز إىل السماوة ليتقلد والدها منصبه 

حيعععث يرتاجععع  زمعععن    .اجلديعععد معععديرًا للمعععال يف إدارتهعععا العثمانيعععة    

فاملرويععة تبعدأ معن حيعث كانعت القععوات      ،االحعدا  ععن زمعن القع     

رافععق تلععك  ومععا ،السيطانيععة علععى مشععارف املدينععة تهععددها باالقتحععام

الظعععروف معععن انعععدالع حعععاالت السعععلب والنهعععب لعععدوائر احلكومعععة      

العثمانية ولبيوت موظفيها ومن بينها بيعت عائلعة وهيبعة لتكعون تلعك      

ومنهعا سعتنطلق ذاكعرة وهيبعة      ،النقطة يف الءمن نقطة بداية املروية

ومسعرتجعة معن ذلعك املاضعي أحعداثًا تععود إىل        ،مرتاجعة إىل املاضي

ونقلعه   ،تتلقى العائلة وهي يف بهرز نبأ ترقيعة األب مكان آخر حيث 

ويبدو أن النبأ السار قد نّشعو ذاكعرة االسعتقبال لعد       .إىل السماوة

األب فععراح لععرتق بتأمالتععه حاضععر اخلطععاب مسععتقباًل زمنععًا مععا زال  

وسعععنلتقي  ،سعععيكون لعععدينا بيعععت مسعععتقل  )جمعععّرد توقععع  واحتمعععال  

 .نشرتك يف صحبة ودود ،بةنقيم معهم عالقة حم ،بعائالت املوظفني
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رات وما يكتنفها من تكّسع  ،وعس تلك ا طات الثال  (37ص / 

ضمن الءمن الواحد ما بني البعيد واألبعد تدور مرويعة وهيبعة متنقلعة    

والقريععب   (بهععرز )يف املكععان بععنفس االليععة مععا بععني البعيععد النسععيب       

نقعل  متوغلعة يف تفاصعيل املكعان األخعري وهعي تت      (،السعماوة )النسيب 

  .عس األسواق النوعية والتفرعات ضمن السوق الكبري

فالك يعين إنه أصبح  ،وعندما يصبح الءمن لعبة سردية مركبة

 (العنعوان )ولعل العتبة النصعية األوىل   .همًا شاغاًل من هموم الكتابة

وأضععا ت جانبعًا مععن خفاياهععا عععس تركيععء   ،قعد مهععدت للعبععة الععءمن 

ُجمعتععا  (األعععوام)+  (أفععراس)تني همععا الععدالالت وإيا اتهععا يف مفععرد

معععًا يف بنيععة اسععتعارية مكونععة مععن شععبه مجلععة )مضععاف + مضععاف     

نكعرة   (أفعراس )أوالهمعا   ،واملفردتني بصيغة مج  التكسري (،إليه

وهعاا الطعرف لثعل مركعء الثقعل       ،حتيل إىل عنصر معادي ملمعوس  

فمعرفعة حتيعل    (األععوام )أما املفردة الثانيعة   .احلركي من االستعارة

ولثععل هععاا الطععرف مركععء ثقععل      ،إىل عنصععر اعتبععاري حمسععوس  

وكل مفردة يف شبه اجلملة تنتمي إىل  .الداللة الءمنية من االستعارة

 ،فاألوىل تنتمي إىل عا  احليوان ،جمال داللي خمتلف عن األخر 

وبصععياغة  .بينمععا الثانيععة إىل الععءمن الععاي هععو أحععد مباحععث الفيءيععا  

معععن املفعععردتني بإضعععافة األوىل إىل الثانيعععة تنعععءاح    (لعنعععوانا)العبعععارة 

وتنفعتح علعى    ،الدالالت ععن حممعوالت اجملعالني اللعاين جا تعا منهمعا      

مععععان إيائيعععة تضعععي  اجلانعععب العععءمين املضعععين ألحعععدا  السعععنوات 

ولعععل أبععرز دواعععي  ،املتسععارعة تسععارع األفععراس علععى مضععمار الععءمن

ععدائي وبيئعة خمتنقعة     الضنى أن الركض كعان يف فضعا  مكعاني   
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 .وهاا ما سنأتي عليه ،بالتقاليد الرثة والقيم البائتة

 

 املكان احلميم –املكان املعادي 

الفضعععا  العععاي تعععدور فيعععه أو تصعععب فيعععه اسعععرتجاعات جعفعععر أو  

وهعي حسعب علمعي أول     ،أو حبيبته وهيبة هو مدينة السماوة ،جدته

 ،خعا منهعا مادتهعا   رواية عراقيعة تتمحعور كليعًا حعول تلعك املدينعة وتت      

بعل هعي ماكنعة     ،فهعي يف الروايعة ليسعت مصعّبًا السعتيعاب األحعدا       

سععوا  تلععك  ،فاعلععة ومععؤثرة لصععناعة األحععدا  وتنشععيو الشخصععيات

الشخصععيات الععيت عاشععت داخععل أسععوارها أو تلععك الععيت جا تهععا مععن     

فوحدات البنا  اجلغعرايف للمدينعة ال تتلقعى األحعدا  تلقيعًا       ،خارجها

فالنهر  .بل تساهم يف صناعتها وإضفا  طابعها اخلاص عليها ،سلبيًا

وُيشععرهم   ،احليعاة  –أهلها  –فيهب  ،لرتق املدينة)الاي  (الفرات)

واسععتخدام التعطععيش  ،انهععم مبععأمن  ععن يفكععر يف اإلغععارة علععيهم  

خعالق حيعاة وهعو     (حسعب املقبعوس  )هعو   (18ص /  .سالحًا  اربتهم

بعضها معلعن وبعضعها    ،ه صان  افعالإن ،وسيلة دفاع وسالح مقاومة

 ،يضعمن األمعان    –وُيؤّمن  ،وُيشِعر ،وُيحيي ،ويهب ،لرتق)ضمين 

معا بعني    (عالقعات احلضعور  )وإذا كانعت العالقعات التتابعيعة     (ويروي

فإنعه لكعن    ،تلك األفعال تضمن للنهر دورًا سرديًا يف حيعاة املدينعة  

معع   (القععات غيععاب ع)أن نفععرتض أن هلععاه األفعععال عالقععات تبادليععة    

سلسععلة أكععس بكععثري مععن األفعععال األخععر  تضععمن لععه دورًا سععرديًا     

 ،وبالرغم من أن النهر وسيلة انتقال ما بعني الضعفتني   .وحياتيًا  يءًا

وهيبعة يف   ،إال أنه وسيلة تواصل عاطفي أيضًا بني سعكنة الضعفتني  
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وجعفععر يف الضععفة الععيت  ،الضععفة الععيت يسععكنها موظفععو احلكومععة 

ومعن موقعيهمعا يف الضعفتني كعان العاشعقان       .عوام النعاس يسكنها 

ليضععيف النهععر بععالك التبععادل العععاطفي    ،يتبععادالن رسععائل النظععرات 

وفعاليععة أخععر  إىل فعالياتععه   تععن  عليهععا   ،فعععاًل آخععر إىل أفعالععه 

ومعع  ذلععك فرغبععة جعفععر      .املظععان الععيت تبحععث يف جغرافيععة األنهععار    

كثعععر  عععا يسعععمح بعععه الفاصعععل  املسعععتحيلة اجتماعيعععًا يف االقعععرتاب أ

كانت ِّعله ير  يف النهر واسعطة تفريعق وليسعت     (النهر)اجلغرايف 

لو   يكعن هعاا النهعر موجعودًا لكنعت األن أجلعس       )واسطة ِّمي  

دون أن يسععععب ان لألعععععراف االجتماعيععععة  (73ص /  .إىل جوارهععععا

واحلعععواجء الطبقيعععة واملوانععع  الطائفيعععة أكثعععر معععن نهعععر يعععول دون  

وبكل هاه األسلحة العرفية والطبقية والطائفيعة صعدته    ،تواصلهما

أمه حني أسر هلا قصعة حبعه لوهيبعة طالبعًا منهعا التقعدم خلطبتهعا لعه         

معا  )وكعالك صعّده أبعوه     (83ص /  .أولئك أناس ليسعوا معن طينتنعا   )

ص  .وإن ظهر للناس فالويل لنعا  ،جر  بينكما يا ولدي أمر حمظور

ن املدينععععة يسععععهل لقععععا  ضععععفتيه وإذا كععععان إلغععععا  النهععععر معععع .(84/ 

إال أن ذلععك ال يعععدو ان يكععون أمنيععة مسععتحيلة لعاشععق   ،املتباعععدتني

تقابلععها رغبعععات أكثععر واقعيعععة    ،كععثري التمنيعععات وكععثري األحعععالم  

لصععديقه ساسععون ابععن تععاجر األقمشععة اليهععودي داود زخلععا يف العععيش 

 بعيععدًا عععن املدينععة وعععن ناسععها مععن اجععل حتقيععق طموحاتععه يف الععتعلم  

ال جيععب قضععا  احليعععاة كلععها يف مدينعععة    )و ارسععة احليععاة املدنيعععة   

لطو للسفر )فهو  (90ص /  .حنن هنا يف قس ،صغرية كالسماوة

ومعن الواضعح تبعاين االرتفعاع يف      (92ص /  .إىل لندن للدراسة هنعاك 
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وتبععًا لعالك    ،وتبعاين أهعدافهما   ،سقوف الطموحات ما بني الشعابني 

بعععالرغم معععن أن تلعععك   ،للمدينعععة وناسعععهاالتبعععاين ختتلعععف نظرتيهمعععا  

  .التباينات ال تضري عالقة الود ما بني الصديقني الشابني

وهعو أحعد    (جعفعر )ومثلما وهب النهُر املدينةي قصة حعب عابعة بطلعها    

اليت جا   (وهيبة)ووهب جلعفر حبيبته  ،الساكنني على أحد  ضفتيه

فالنهر ال يتعواني أن يسعرتج     ،بها من بهرز مبعية أهلها للسكن والعمل

وهعا هعو يعيعد وهيبعة وأهلعها معن حيعث أتعوا بععد           .ويعيعد ِهباتعه   ،عطاياه

تدهور الوض  األمين يف املدينة جرا  انهيعار السعلطة العثمانيعة مع  تقعدم      

 (اللقععا  / الفععراق )إنهععا ثنائيععة القععدر الضععدية    .القععوات السيطانيععة إليهععا 

لتكتبعا قصعة    (العاهاب / اإليعاب  )دية تتالقى م  ثنائية اجلغرافيعا الضع  

 .عاشقني أجسا على قط  رحلعة احلعب قبعل وصعوهلما إىل نهايعة الطريعق      

ثم ععاد   ،واملفارقة يف تالقي الثنائيتني أن النهر الاي وهب وهيبة جلعفر

وليس من أحعٍد سعواه سعيقف مععه يف حمنتعه       ،ليسرتجعها منه هو وحده

جعري املعؤدي نعءواًل إىل جعرف     وحترك صوب السلم احل)حادبًا ومواسيًا 

هناك جلس على قطعة حجر مرمرية وراح يبكي خسارة حبيبعة   ،النهر

 (113ص /  .خطفتها يد األقدار

ومععا ُيقععال عععن فعاليععة الععدور السععردي للنهععر لكععن أن ُيقععال عععن  

فقععد  ،سععوق املدينععة الععاي لكععن أن ُينسععب إليععه أيضععًا دور سععردي   

متخاصمتني معن سعكنة املدينعة    حتّول  كم موقعه ما بني جبهتني 

وتنعدل    ،إىل ارض حرام تتوقف عندها النءاعات واخلصعومات حينعاً  

وبعالك سعاهم السعوق يف حتديعد طبيععة العالقعة العيت         .منه حينًا آخر

 ،حتكم سكنة كل شطر من املدينة ِّعاه سعكنة الشعطر اآلخعر    
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 .ورسععم هلععم الععدور الععاي سععيلعبونه يف تععاريخ مععدينتهم سععلمًا وحربععاً      

الشععي  نفسععه لكععن أن ُيقععال عععن اجلسععر اخلشععيب وعععن التيععاترو  و

علععى املععدلول   (موقعيععًا)وعععن حععي القشععلة حيععث يصععبح األخععري دااًل    

 ،فوهيبععة حبيبععة جعفععر حسععن درجععال تقطععن ذاك احلععي   (،احلبيبععة)

إذ أن مثة عالقة سببية تربو  ،وعندما ُيتاكر األول ُيتاكر الثانية

 .طريف تلك العالمة السيميولوجية

لقد متكن العراوي معن تفعيعل دور املكعان اخلامعل أصعاًل وذلعك        

 ،ليكشف عن مد  العالقة العيت أقامهعا مع  سعاكنيه     ،باستنطاقه

وععععس هعععاه العالقعععة حتعععول املكعععان إىل مسعععرح يعععرتبو مععع   ثليعععه  

لفائرة باملتاعب العشعائرية واملبعتالت   فاملدينة القلقة ا ،ارتباطًا جدليًا

وأولئععععك بععععدورهم   ،باإلهمععععال ترسععععم األدوار ملععععن يعيشععععون عليهععععا  

ويف هاه احلركعة   ،يستعرض على مسرحها ما رمسته هلم من أدوار

اجلدلية ال تلبث الشخصيات أن تنسحب بالتتاب  معن املشعهد دون أن   

كءيععة ختلععف ورا هععا أثععرًا تاركععة املسععرح بكاملععه للشخصععية املر    

حكاية وهيبة اليت كانت هي  –من خالل الراوي  –يق   (جعفر)

ومعن األحعدا  خملفعة اصعدا       ،أيضًا قد انسحبت سريعًا معن حياتعه  

 .ذكر  ترتدد حتى نهاية الرواية

 

 مرويتان متعالقتان

وعندما ُتخص   ،لص  الكاتب الفصل الثالث ملروية وهيبة

بععل معع   ،هععا مبفردهععامرويععة لوهيبععة فععيعين ذلععك أنهععا لععن حتضععر في  

فقصععة حبهمععا أوجععدت  ،مثلمععا هععو احلععال معع  مرويععة جعفععر  ،جعفععر
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حالععة تعععالق مععا بععني مرويتيهمععا يععر  عسهععا كععل منهمععا حععدثًا بعينععه  

ومثلمعا   .وبرؤيتعه التفسعريية اخلاصعة    ،ولكن من منظوره الشخصعي 

فلجعفععر يف مرويععة   ،كععان لوهيبععة يف مرويععة جعفععر إطاللععة سععاحرة  

وم  تلعك اإلطاللعة يتصعل معا كعان قعد        ،حرة أيضًاوهيبة إطاللة سا

ما إن وقفنا عند واجهة ا ل حتى استقبلنا شاب )انقط  من مرويته 

وبععالك تتالقععى املرويتععان السععرديتان      (45ص /  .يقععاربين يف العمععر 

جلعفر ووهيبة يف نقطة التقائهما الفعلي مصعادفة للمعرة األوىل وهعو    

يومئععا شععاب يف مقتبععل العمععر يعمععل بععائ  أقمشععة يف حمععل أبيععه يف        

وهععي يععوم  بنععت مععدير املععال يف قائمقاميععة مدينععة    ،السععوق الكععبري

أقمشعة للعيعد   وقد جا ت بصحبة والدتها وجارتهما لشعرا    ،السماوة

وهاا التعالق معا بعني املعرويتني العاي كعان       .الاي كان على األبواب

سععينب   ،جعفععر قععد بععار بععاوره مععن قبععل يف مرويتععه دون أن ُينضععجها 

هعاا خملعوق    :هتف الاي بني أضلعي)بعالقة جديدة يف مروية وهيبة 

وم  ذلك فكل مرويعة ال تععرض    (45ص /  .جا  من سحابات احللم

وتعكععس رؤيتععه لألحععدا     ،فهععي مععرآة صععاحبها   ،كامععل املشععهد 

مع    ،وبالتقا  الرؤيتني يكون املشهد الععاطفي قعد اكتمعل    .ولتخر

فقعد اسعتلهم منهعا     ،يف حتقيق ذلك التالقي االيدلوجياعدم استبعاد 

 ،جعفر أداة التغيري بعد أن حورها من أداة سياسعية إىل أداة عاطفيعة  

الفكريعععة يف نهايعععة  ففعععي حعععني كانعععت الشعععيوعية أحعععد  األدوات    

اخلمسععينيات إلحععدا  طفععرات اجتماعيععة يف جمتمعع  مععا زال أسععري      

تقاليععده الباليععة وقيمععه املوروثععة كانععت وهيبععة قععد أصععبحت يف عععني    

عامعل تغعيري حيعاة ابتغاهعا خمتلفعة ععن       )جعفر قبعل ذلعك بعءمن بعيعد     
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يف إنضاج هاه الرؤيعة   االيدلوجياومن الواضح اثر  (50ص /  .أقرانه

لدور املراة واحلبيبعة يف التغعيري معن خعالل العبعارة األخعرية يف        الثورية

املقبععوس والععيت تضععمر يف طياتهععا مقارنععة مععا بععني سععكونية احليععاة     

والنءوع الثوري للتغيري الاي ينشده  ،وقيمها لد  اقرانه ويف جمتمعه

التغععيري هععاه قععد   ايععدلوجياولرمبععا كانععت بععاور   .بععدعم مععن حبيبتععه 

وأن  ،املاديععععة االشععععرتاكية إىل املدينععععة ياااليععععدلوجسعععبقت وصععععول  

أفكارهععا التحرريععة قععد تسععللت إليععه مععن صععديقيه ساسععون وإليععاس   

اللاين كانا اكثر منه اطالعًا على متغريات العا  املتمدن وثوراته 

 .املعرفية

والالفععت للنظععر أن االتصععال مععا بععني العاشععقني كععان قععد وِلععد يف 

ا منعععه سعععواهما سعععاحة حضعععن ويف رعايعععة املكعععان ذاتعععه العععاي اختععع

وتلععك املفارقععة العاطفيععة الععيت كععان  ،إنععه السععوق الكععبري ،للصععراع

 ،السوق الكبري ساحتها تتسع  سعرديًا لتشعمل كعل أحعدا  الروايعة      

الععاي ولععدت فيععه لتنشععر ظلععها علععى مععا    (السععوق)ولتنطلععق مععن املهععد 

إن سععكان هععاين احلععيني )ولتسععم مبيسععمها املدينععة وناسععها  ،حوهلععا

السماوة منبت )ثّم  (18وحرب غائرة ص /  ،معارك دائمةكانوا يف 

وال يصعحون   ،ال ينعامون  ،وأهلها يف عراك دائعم  ،مشاكل ونءاعات

ويف مقابععل ذلععك فععإن    (37ص /  .إال علععى أخبععار االحععرتاب والععدما   

هاه العداوة سرعان ما تتالشى حني ينادي املنعادي أن خطعرًا جعديًا    )

ععععي لعععوا  ذلعععك اخلطعععر لططعععون    خارجيعععًا يعععداهم املدينعععة وإن راف  

 .(19ص /  .عندها يتداعى اجلمي  للصد ،الجتياحها
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 :عود على بدء

وبعععد سععياحة يف التععاريخ يعععود اِّععاه سععري الروايععة إىل النقطععة /     

 ،سععلب مقععر احتععاد الشعععب   :احلععد  الععيت كانععت قععد ابتععدأت بهععا    

الواجهععة العلنيععة للحععءب الشععيوعي يف املدينععة يف الثععامن مععن آب عععام  

وبطعل الروايعة جعفعر حسعن      (معن الفصعل األول   – 4 –اجلء  ) 1959

وستكون هناك أكثر من عودة )درجال يومئا يف الستني من عمره 

ولكععن عععودة جعفععر   (إىل ذات النقطععة / احلععد  علععى طععول الروايععة 

ة االطاري كان مقصودًا من أجعل فعتح   املعنية الستدعا  حد  البداي

دفاتر احلب القدلة اليت ك تبت علعى مقربعة معن املكعان / السعوق      

ولكععن اسععتدعا  حععد  البدايععة يف مكععان أخععر سععيكون   .الكععبري

فرصة للرجوع بالءمن إىل الورا  أبعد من ذلك من أجل فتح سجالت 

ارلي األيععام األوىل لالحععتالل السيطععاني للمدينععة حيععث يتمععاهى التعع  

فعععالقوات  ،لتخعععربعععالتخييلي متاهيعععًا جيععععل كعععاًل منهمعععا متممعععًا    

وأخبععار العاصععمة  ،السيطانيععة الغازيععة علععى مرمععى حجععر مععن املدينععة 

بغداد تنيب  بقرب نعءول الكارثعة علعى ا تعل العثمعاني العاي أعلعن        

 ،ونفععى رؤسععا  حتريرهععا   ،وأوقععف إصععدار الصععحف   ،الععنفري العععام 

ارليععة عععس الوثيقععة علععى السععرد متحولععة إىل وبععالك تنفععتح البنيععة الت

بنية سعردية تعؤدي فيهعا الشخصعيات التارليعة أدوارًا ختييليعة وذلعك        

ووفععق فهععم  ،عععس اسععتعادة التععاريخ مععن خععالل الشخصععيات التخييليععة

وطريقععة  ،مسععتجد للروايععة التارليععة متثلععه رؤي تلععك الشخصععيات    

ولكعن أن نتخعا    .ًاهضمها لألحدا   ا لنح الرواية طابعًا تعددي

من احلعوار العاي دار معا بعني شعاكر حسعان ووارد السعلمان ومءععل         
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مععثاًل علععى تلععك املواقععف الععيت    (وهععم مععن رواد مقهععى عطيععة  )عبععاس 

تنصععهر فيهععا مركبععات السععرد التععارلي علععى ألسععنة الشخصععيات     

 :الروائية ووفق وعيها وتفسرياتها لتصبح جء ًا من البنية التخييلية

أمععس زارنعي ابععن خععاليت   ،نطعق احلسععان  ،يتععدهورون األتعراك  –)

أخسنععي أن  ،وسعافر فجععر هعاا اليعوم إىل البصعرة     ،قادمعًا معن بغعداد   

نور الدين بك الوالي اجلديعد علعى الععراق أعطيعت لعه قيعادة اجلعيش        

أول شي  ارتكبعه   ،إنه النفري العام سيجعله يفعل ما يشا  ،كالك

يععين أننعا بععد     ،رهعا هو إيقعاف إصعدار الصعحف ونفعي رؤسعا  حتري     

يععومني لعععن نعععر  صعععحف الصععباح والرقيعععب وصعععد  بابعععل والريعععاض   

 .وكالك جمليت لغة العرب والرياحني

 هتف السلمان ناطقًا من مكانه ؟كيف –

هععاا كععالم سععري ال جيععب أن يسععمعه اجلالسععون      ،ال تصععري –

 :(مال على أذن السلمان ليسمعه)

األكثر من ذلعك أصعدر أمعرًا بنفعي أنسعتاس معاري الكرملعي         –

أملوصعل سعتكون    .إىل األناضعول  صليوهوعبد احلسني األزري وداود 

 من نصيب عبد اللطيف ثنيان وإبراهيم صاحل شكر

 لكنك استثنيت الءهور –

 .لن تغلق ألن رئيسها حممد رشيد الصعفار معن رجعاالت العوالي     –

هعاا الرجعل ال لكعن إال أن يكعون     أال يصح قعول مءععل عبعاس أن    

 ؟عمياًل تركيًا

 (79 – 78ص / )

ولكععن الععراوي املفععارق ال يلبععث يف نهايععة احلععوار إال أن يتععدخل       
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ومصععححًا مععا ظععن أنععه غلععو يف القععرا ة يف     ،مقومععًا اِّععاه حركتععه 

ومعا هعو ختييلعي إىل السعرد      ،حماولة لرد ما هعو تعارلي إىل التعاريخ   

وحتععععى يف هععععاه    .(79ص /  .بعيععععداً  ذهععععب السععععلمان يف خياالتععععه   )

فإيقعععاع أخبعععار احلملعععة    ،احلعععوارات يبقعععى تعععأثري املكعععان واضعععحاً    

وأخبععار تقهقععر القععوات العثمانيععة وختععبو     ،السيطانيععة علععى العععراق 

األدا  احلكومي من جهة يف مدينة هي على مرمعى حجعر معن تقعدم     

ففي حني  ،ليس هو اإليقاع ذاته يف املدن البعيدة ،القوات السيطانية

كانععت االدارة العثمانيععة مععا زالععت تععدعم موقفهععا الرجععراج يف بغععداد  

 ،بتكليفهعععا للعععوالي العثمعععاني اجلديعععد علعععى الععععراق قيعععادة اجلعععيش

كانت إيقاعات األخبار يف السماوة تسعجل احنرافعات ععن البوصعلة     

خعععس انتصعععارات االنكليعععء اسعععتحال )ف ،العثمانيعععة واملروجعععون هلعععا

وال أقعوال يبثهعا    ،ها غربال االشاعات امللفقةحقيقة صارخة ال يجب

ص /  .عمال  تركيا من أن جيوش اجلّن حتارب مع  جعيش اإلسعالم   

كمعععا أن املوقععع  اجلغعععرايف ملدينعععة السعععماوة معععا بعععني البصعععرة      .(69

وبغعععداد العععيت معععا زالعععت   ،املوشعععكة علعععى السعععقوا بيعععد االنكليعععء 

متسكها القبضة املرتاخية للعثمانيني جععل معن املدينعة بوتقعة لتقبعل      

كجعء  معن    (االنكليعءي والعثمعاني  )تبعات احلرب ما بعني ا عتليني   

وابتلععى بهععا أهلععها    ،املفارقععة الععيت فرضععتها اجلغرافيععا علععى املدينععة    

يسعععتقبلون جماهعععدين قعععادمني معععن معععدن الشعععمال باِّعععاه  )فصعععاروا 

ثععم آخععرين هععاربني مععن اجلنععوب يملععون أخبععار خسععائر        ،اجلنععوب

 .(98ص /  .األتراك وهءائمهم وسقوا املدن تباعًا بيد االنكليء
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 وصداقات ضائعة ،حب عابر

يفتتح الكاتب الفصعل الثعاني معن الروايعة بنصعوص مقتبسعة معن        

على عادته يف افتتاح الفصلني األخروين  ،باشالر ورامبو وتوماس مان

أمعا زمعن    .أيضًا بنصوص موازية ذات داللة من األدب العاملي والعربي

حيععث يبععدأ الععراوي   1919احععدا  الفصععل الثععاني فتعععود إىل أواخععر   

سععرد األحععدا  مبشععهد عععام للمدينععة مععن سععطح التيععاترو والغععواني       

تي جيمعن بني الرق  اللوا (بهية ووفية وجنية)الثال  العامالت فيه 

 ،يتأهج يف ساعات الفجر األوىل لالستيقاظ ،والغنا  وخدمة الرواد

 ،لتبدأ م  اجلء  األول من هعاا الفصعل مرويعة جديعدة هعي معرويتهنّ      

وهعي بهيعة بعاجلء  األكعس منهعا       ،ولتستأثر من تلك املروية إحعداهن 

برة وعالقعة احلعب الععا    ،بعد ان شاعت بينهن أخبار مراودتها جلعفر

اليت ربطت بينهما واليت كانعت السعبب يف فصعم عالقتهعا بالتيعاترو      

ومثلمعا انتهعت مرويعة وهيبعة بانقطعاع عالقتهعا تعفعر مع           .وبه أيضعاً 

دخول طرف ثالث خارجي إليها  عثاًل باللصعوص والسعالبون العاين     

نتهععت مرويععة ا ،قععاب انهيععار اإلدارة العثمانيععة اسععتباحوا املدينععة يف أع

بهية بانقطاع عالقتها تعفر مع  تعدخل طعرف خعارجي ثالعث      الغانية 

بينهما هو جبار الغاوي صاحب التياترو الاي طردها منه بادعا  إنها 

ويسععتمر مسلسععل  .تسعي  لسععمعته بععد شععيوع أخبعار عالقتهععا تعفعر    

بعن تعاجر   افمثلما فقد أعء أصعدقائه ساسعون    ،الفقد يف حياة جعفر

دو بععده صعديقه املرتجعم مع  القعوات      فقي ،األقمشة اليهودي داود زخلا

السيطانيععة اليععاس املسععيحي أبععن املوصععل وكععال الصععديقني غععادرا       

وكالهمعععا أيضعععًا كانعععا قعععد بنيعععا   ،الععععراق إىل إنكلعععرتا للدراسعععة 
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عالقتهما م  جعفر متوِسموني فيعه املوهبعة والتطلع  للمعرفعة والتغعيري      

ويالحت  .وبنيوتطرد املوه ،وِّهض املواهب ،يف بيئة تتهيب التغيري

اقرتان عمق العالقعة بعني جعفعر وصعديقيه مع  تبعاين االنتمعا  العديين         

بعععل هعععي إشعععارات  ،وهعععاه املالحظعععة   تعععأت عفعععواً  ،لكعععل منهمعععا

مقصودة اعتمدها الكاتب للتدليل علعى عفويعة التسعامح يف جمتمع      

 .  ينل حظوة من التطور والتحديث

 

 رؤى وهوامش

طععاري الععاي  إىل ذات املشععهد اال (األخععري)لععث ويعععود الفصععل الثا 

حيث اقتحعام مقعر احلعءب الشعيوعي      1959بدأت به الرواية من عام 

مع  توسع  يف التفاصعيل وإغنعا  باإلضعافات النوعيعة العيت         ،يف املدينة

 ،أخرجتععه مععن حععدوده اإلطاريععة الضععيقة لتجعععل منععه حععدثًا مركءيععًا

عيلعها  وتستل من شخصيات املاضي شخصية ذات دور ثعانوي ُتعيعد تف  

لتجعل منها الشخصية املركءية هلاا احلد  الاي سعبقو أن معّر دون   

وتلععك  ،أن يلفععت االنتبععاه إىل مععا لتءنععه مععن طاقععات سععردية مؤجلععة   

 ،الشخصية هي وارد السلمان الاي استشهد يف حاد  اقتحعام املقعر  

والعراوي ينقعل املشعهد معن      .وقد تعبني إنعه كعان قائعدًا شعيوعيًا بعارزاً      

وبانطباعاتعععه الشخصعععية ععععن احلعععد    ،ععععيين جعفعععرورا  حعععدقيت 

ولكن بلغعة العراوي العيت ليءهعا اسعتخدام ضعمري الغائعب         ،وأبطاله

وال يععرتدد  ،للحعديث عععن البطععل احلاضعر دومععًا جعفععر حسعن درجععال   

أو يؤكعد حعدثًا    ،أو ُيصعححو  ،الراوي أن يتدخل هنعا وهنعاك لُيفّسعرو   

زكية مؤكدًا على  مثلما تدخل يف احلوار ما بني جعفر وزوجه ،ما
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ويف  ،صعععحة رأيهعععا يف خطعععورة العمعععل السياسعععي يف الععععراق عمومعععاً 

جاعاًل معن مداخلتعه مجلعة اعرتاضعية طويلعة معن        ،السماوة خصوصًا

دون أن يؤطر حدود املداخلة أو يعءهلا عن كالم زكية الاي كعان  

وقعد   .ثم عاد بعد انتها  مداخلته ليوصله من حيث انقط  ،قد قطعه

وي يف مداخلتععه علععى أقصععى درجععات احليععاد وهععو يععروي  حععافت الععرا

أحدا  الصدامات السياسية اليت طالت البعثيني والعمعال يف املدينعة   

 .(240 – 239ص / )

ال يعرتددان   (العراوي )ومن ورائعه ضعمريه الثعاني     ،ولكن الكاتب

ان يستخدما أسلوبًا آخر للتعقيب على األحدا  من خعالل اسعتخدام   

ت كعثريًا لتشعكل مسعتو  قعرا ة آخعر يضعي        اهلوامش اليت تكعرر 

بعض تلك اهلوامش جعء  معن    .الن  ويعني القاري  على فك مغاليقه

مثععل التحليععل النقععدي الوصععفي لععبعض لوحععات   ،وامتععداد لععه ،الععن 

بعل   ،وبعضها ليست من داخل العن   (134ص / )جعفر التشكيلية 

اهلامش من مرجعيات سياقية خارجية متداولة ومعروفة للقاري  مثل 

املسعععتل معععن العععدكتور علعععي العععوردي ععععن تعععدخل القعععو  الدوليعععة يف 

أو تلععك املسععتلة مععن املراجعع  الععيت تععؤري   (176ص / )أحععدا  العععراق 

ولععل أكثعر اهلعوامش لفتعًا للنظعر تلعك العيت         .لألدب الشععيب وفنونعه  

يتععداخل فيهععا الععن  بالسععياق مثععل اهلععامش الععاي يصععبح فيععه املرجعع   

جعععء ًا معععن ذاكعععرة األب حسعععن درجعععال وهعععو يسعععرتج  معلوماتعععه        

ورغبة أملانيا يف استمالتهم  ،اجلغرافية عن أعداد املسلمني يف العا 

صعة هعي جعء  معن     ليصل إىل قناععة خا  (69ص / ) اربة االنكليء 

هععاه )رؤيتعه العيت هعي يف النهايعة واحععدة معن العرؤ  العديعدة املتباينعة         
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ص /  .األعداد اهلادرة من املسلمني لكعن أن تطعيح بهيبعة إنكلعرتا    

ويف ذات اهلععامش يعععس األب عععن وعععي متقععدم وهععو يشععكك يف  .(70

صحة الشائعات اليت تروج إلعالن قيصر أملانيا إسالمه وتغيري امسه 

والعيت صعدقها املسعلمون اخلاضععون      (حممد غليعوم )إىل  (غليوم)من 

ويععرد سععبب الشععائعة وتوقيتهععا إىل رغبععة      .لسععطوة اجلهععل واخلرافععة  

 .أملانيا يف كسب املسلمني جلانبها ضد إنكلرتا يف احلرب

فهاه قضية إشكالية    ،وعلى ذكر الرؤ  واألصوات املتعددة

ال  ،ل التمييععء واإلنضععاجتععوّف حقهععا وحتتععاج جهععدًا مضععاعفًا مععن أجعع 

سععيما أن الكععثري مععن األصععوات تبععدو متماثلععة يف لغتهععا ووعيهععا معع     

الاي يستحوذ على لغة الكاتب باعتباره )أو م  لغة الراوي  ،بعضها

يف حعععني إنعععه معععن البعععدهي أن تتبعععاين لغعععات تلعععك      .(ضعععمريه الثعععاني 

األصوات عن بعضها  كم تباينهم ععن بعضعهم يف اخلعسة والعوعي     

ويف هعاا السعياق فإنعه     .ثقافة والطبقة االجتماعيعة والبيئعة والعمعر   وال

مععن الغرابععة أن جنععد جععّدة جعفععر العجععوز األميععة تتحععد  بععاات لغععة      

الراوي املنمقة واملغرقة بتشبيهاتها واستعاراتها البالغية وهعي تنصعح   

ال تثق مبن حولك )حفيدها جعفر يف أعقاب اعتقاله م  الشيخ خوام 

 ،وزغردوا لعكي بعأفواه الوفعا     ،أمامك عصافريو املودة حتى وإن طريوا

والعاين   ،أولئك العاين يهللعون لطلعتعك هعم معن يكيعدون لتحطيمعك       

ينشرونو إزا  ناظريك غسيل الكالم هم من يالحقونك بسكاكني 

إنهعم  )ثم تواصل كالمها بلغة أكثعر تكثيفعًا    (256ص /  .متءيقك

 .(256ص /  .وينسحبون م  اجلءر ،يسريون م  املد
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 رمز حتذيري

ومعععن الضعععروري التنبعععه إىل حيويعععة رمعععء العععائاب العععاي ظهعععر يف   

وقععد اسععتخدم   ،الفصععل الثععاني مععن الروايععة بصععيغة اجلمعع  حصععراً     

كدال مادي ملدلول معنوي ال يقل عنه شراسعة وقسعوة هعو املسعتقبل     

وهععاه الععائاب الشععبحية ا جوبععة عععن أنظععار   .أو املنتظععر أو اجملهععول

وباألخطار  ،األخرين ال تراها إال عينا جعفر فوجودها يقرتن عادة به

وتتسععلل إىل  ،بعل قطعانععاً  ،وهععي ال تتحعرك فععراد   ،العيت ترتصععد بعه  

ليكون  ،مناطق اخلطر اليت ال ُيراد جلعفر االقرتاب منها أو دخوهلا

ىل خطععورة مععا ينععوي اإلقععدام  الرمععء بععالك جععرس إنععاار ينبععه جعفععر إ 

مثل ِّسد صورة الرمعء لعه    ،أو خطورة ما وض  له يف طريقه ،عليه

مجوع ذئاب الهثة )حني أقدم على ارتياد مبنى التياترو حيث كانت 

بيعد   (157ص /  .خترج له من بني أمجات كثيفة علعى لعني العدرب   

أن ذئاب التحاير واخلطر سبق أن ِّسدت للشاب قبل هعاا املوقعف   

يوم ذهب مبعيعة أبيعه حلضعور مراسعيم شعهر حمعرم احلعرام وكانعت         

ذئععاب سععيجد خروجهععا )تلععك املناسععبة بدايععة لععوالدة الرمععء وانطالقععه  

ذئععاب سععرعان مععا  )ثععّم  (152ص /  .يتكععرر معععه يف األيععام القادمععة  

تأخا أشكااًل آدمية تتحرك خبفة قوائمها يف السري مرتبصة بعدها   

 –ويبدو السبب التحايري  (152ص /  .يسلب نقا  الوجوه وصفاّ ها

مستغربًا السيما أنعه   –لتجسد الرمء أمام عيين جعفر يف هاا املقام 

  يكععن يف هععاه املرحلععة مععن حياتععه قععد أنضععج رؤيععة رافضععة هلععاه     

بعل أنعه حتعى يف مراحعل متقدمعة معن حياتعه           ،املمارسة الطقوسعية 

انعت  ووقعف علعى الضعد معن احلكومعة العيت ك       ،يعارض  ارسعتها 
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ولععل أمجعل توظيعف     .تنوي اجتثاثهعا بعالقوة مقرتحعًا العرتوي والرتيعث     

هلاا الرمء جا  بإزاحة العدال ععن منطيتعه الصعورية املعتعادة وإدخالعه       

يف نظام صعوري آخعر مغعاير ليكتسعب ععس تلعك اإلزاحعة املءيعد معن          

الغرائبية واإلدهاش وقد حتقق ذلك م  استدراج الغانية بهيعة جلعفعر   

خعرج بعضعها معن     ،فاجأتعه العائاب  )عندئعا   ،يف التياترو إىل غرفتها

أعداد تسعللت معن شعقوق     ،وبعضها هبو من السقف ،حتت السرير

 .وذئعاب فعراد  دخلعت معن البعاب املعوارب فأغلقتعه        ،اجلدار اجلصعي 

 .تععوىل عععدد مععن الععائاب العععءف علععى اآلالت الوتريععة )ثععّم  (163ص / 

 .(163ص / 

 

 مالمسة مناطق احلذر واخلطر

بععد اإلحفعا    )ولعل من أبرز السنن الالفتة للنظعر يف بنيعة الروايعة    

هععو ذلععك التنعععاول اجلععري  والشععفاف وا ايععد للقضعععايا       (باملكععان 

العقائدية متمثلة بالتمييء املاهيب يف ظل احلكم العثماني وما جنعم  

إضافة إىل تناول العالقة السمحة ما بني أتباع  .عنه من تصلب مقابل

وحتديدًا ما بعني املسعلمني واليهعود يف بيئعة يبعدو       ،ماويةالديانات الس

من ظعاهر انغالقهعا وختلفهعا أنعه معن العسعري أن تتقبعل هعاا االنفتعاح          

بعععل أن مثعععة إشعععارة إىل إمكانيعععة التععععايش بعععني أتبعععاع     ،وتسعععتوعبه

مقهى )املااهب اإلسالمية عس التلميح بوجود مقهى يف املدينة يدعى 

تناولتعه الروايعة يف هعاا السعياق هعو قضعية       ولعل أخطر معا   .(الدليمي

ومععا  ،بععل بععني املتمععاهبني  ،اخلععالف لععيس بععني املععااهب االسععالمية   

وتوظيععف تلععك  ،يتسععبب فيععه مععن تباعععد وتنععاحر بععني أبنععا  مععااهبهم  
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الثيمة سرديًا بعكس تأثرياتها على عالقة احلعب بعني بطلعي الروايعة     

 .اهبني خمععتلفني وإىل معع ،اللععاين ينتسععبان إىل مععدينتني متباعععدتني   

وبرأيي أن تناول املوضوع العقائدي بهاه اجلرأة أمعر ُيحسعب لصعاحل    

الروايععة بععالرغم  ععا قععد يععثريه مععن حساسععيات تارليععة واجتماعيععة      

ودينيععة وطائفيععة ال سععيما إن إدخععال عنصععر احلععب كمفتععاح لفععتح        

البوابعععة املوصعععدة منعععا قعععرون خلعععت معععا بعععني منطقعععتني منفصعععلتني       

تني مبدئيًا يعد خطرًا  د ذاته يف بيئة تر  أصعاًل  ومتصلب ،عقائديًا

 .واستهانة بقيم الدين ،يف احلب خروجًا على التقاليد ا افظة

كما تناولت الرواية يف إطار تناول املوضوعة العقائديعة قضعية ال   

تقل عن سابقتها حساسية وحارًا ال سيما أنها تنبش اخلالف ضعمن  

وذلك بتناول قضية الغلو يف  ارسعة طقعوس    ،حدود املاهب الواحد

ص / )العءا  واحلءن يف شعهر حمعرم احلعرام ويف يعوم عاشعورا  منعه       

تنعععععاواًل سعععععرديًا ينعععععأ  بهعععععا ععععععن سعععععياقها العععععديين        (236 – 235

ومعع  ذلععك فقععد جنحععت جععرأة السععرد ومصععداقيته يف     ،واالجتمععاعي

والت التعبري عن ما يدور يف خواطر املثقفني أكثر  عا جنحعت حمعا   

 .البعض يف معاجلة املوضوع عس تناول السياق تناواًل مباشرًا

 

 اخللطة السرية

واإلكثععار مععن اسععتخدام   ،وبععالرغم مععن بعععض األغععالا اللغويععة   

وحتديععدًا االسععتعارات والتشععبيهات معع    ،مفععردات البالغععة التقليديععة 

 ،تنافر ما بني أطرافها وأركانها  ا أربعك انسعيابية اللغعة وتعدفقها    

إال أن ذلك   يل دون جناح الكاتعب يف تعدارك    .من عفويتها وحّد
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اخللل من خالل تفعيعل العناصعر النمطيعة للثنائيعة الضعدية التقليديعة       

وزج النعععاتج املفّععععل يف بنعععا  وحعععدتني سعععرديتني   (،احلعععب / احلعععرب)

الوحعععدة السعععردية األساسعععية  :أساسعععيتني معععوازيتني لطعععريف الثنائيعععة 

 ،احلب معا بعني بطلعي الروايعة جعفعر ووهيبعة      األوىل تناولت موضوعة 

والوحدة السردية األساسية الثانيعة تناولعت نتعائج وتبععات احلعرب معا       

بني القعوات العثمانيعة املتقهقعرة والقعوات السيطانيعة املتقدمعة باِّعاه        

وقعد ظلعت فعاليعة الوحعدتني قائمعة علعى امتعداد         .املدينة معن اجلنعوب  

ولعععل  ،معع  الفصععل الثععاني  ولكععن كثافتهععا خفععت    ،الفصععل األول

فقععد  ،السععبب هععو احنسععار دور أهععم األطععراف ا ركععة للوحععدتني   

 ،وحتولت إىل جمرد ذكر  ،غابت وإىل األبد وهيبة من حياة جعفر

أمعععا سعععبب خفعععوت  .غيابهعععا وعودتهعععا ال يضعععيفان جديعععدًا لألحعععدا  

الوحععدة الثانيععة فهععو خفععوت حععدة العمليععات العسععكرية بعععد انععدحار  

ومعع  خفععوت فعاليععة الوحععدتني السععرديتني األساسعععيتني       .العثمععانيني 

نشععطت الوحععدات السععردية الثانويععة الععيت تععتغري باسععتمرار معع  أجععءا   

معع   ،الفصععول لتمععنح السععرد التنععوع الععاي يضععمن التشععويق واإلثععارة    

مالحظعععة أنعععه حتعععى بععععد أن احنسعععر تعععأثري الوحعععدتني السعععرديتني        

وظل يرتدد بعني   ،متامًا األساسيتني إال أن صد  إيقاعهما   يتالشو

 .حني وآخر

ولعلي ال أغعالي إن قلعت أن أغلعب قصع  احلعب معا ععادت تقعدم         

فأكثرهععا يكععاد أن يكععون قععد  ،منععاذج نوعيععة إال يف النععادر القليععل

ورمبعا ال تكعون قصعة احلعب يف هعاه       ،استنفاه التنمعيو والتكعرار  

لعب  والشي  نفسعه لكعن أن ُيقعال ععن أغ     .الرواية استثنا ًا عن ذلك
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وعن قصة احلرب اليت تتناوهلا روايتنعا هعاه والعيت     ،قص  احلروب

بل أن الشعي  نفسعه لكعن أن     .ال تشكل استثنا ًا عن الشائ  العام

احلععب / )يقععال عععن القصعع  الععيت مجعععت طععريف الثنائيععة الضععدية     

والعععيت كعععان معععن ا تمعععل أن تتسعععرب منطيتهعععا إىل هعععاه   (احلعععرب

يته يف إطار سياقي ذكعي ومبتكعر   الرواية لو   يض  الكاتب ثنائ

 ،واملكععان االسععتثنائي ،احلاضععنة البيئيععة االسععتثنائية :عناصععره هععي

ففجر بالك كعوامن عنصعري الثنائيعة وجنعح يف وضع  حعل للنمطيعة        

وأنقا بهاه  ،اليت أخفق الكثري من الكتاب يف اإلفالت من أسرها

يععدًا وقععدم منوذجععًا جد ،اخللطععة السععرية روايتععه مععن التكععرار املمععل  

لقصععة حععب مهععددة بععاحلرب مععن جهععة وبالتقاليععد القبليععة والتصععلب      

الطائفي من جهة أخر  يف مكان ععدائي حماصعر معن كعل جهاتعه      

الصععحرا  والنهععر اللععتني كانتععا أحععد      :بثنائيععة اجلغرافيععا األزليععتني  

سببني أساسيني يف انغالق املدينة وحتجرها بعءهلعا ععن الععا  وععن     

ب األخر فهو اهليمنة طويلة األمعد علعى املدينعة    أما السب ،رياح التغيري

 .للسلطة العثمانية املتخلفة والبدائية

 

 

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 –متععوز للطباعععة والنشععر والتوزيعع      –الشععهيد  زيععد –أفععراس األعععوام   (*)

 *دمشق
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 مجاليات السرد الروائي والتاريخ السياسي

 

 د. قيس كاظم اجلنابي

(1) 

غالبا ما تقرتن الرواية احلديثة بالتاريخ السياسي بعالعراق، ألنهعا   

صورة علمية سردية جمتءأة من الواق  هلا ضعوابطها يف اععادة قعرا ة    

ذلك التاريخ، من خالل اخللفية االيديولوجية للكاتعب، ومعن خعالل    

منهجه الفكري واالسلوبي، وبهاا يتحول التاريخ اىل مشعجب يعلعق   

عته. ويف العراق بشعكل خعاص يسعقو الكاتعب     الكاتب عليه بضا

حاضعععره علعععى املاضعععي التعععاريخ السياسعععي لبلعععده نتيجعععة اسعععتمرار        

التحديات وتوالد االحدا  املستمرة بينما يسمح بإعادة قرا ة التاريخ 

 على وفق رؤية هلا مواصفاتها وابعادها. 

 2012حتاول رواية "أفراس األعوام" لءيد الشعهيد والصعادرة ععام    

اجلغعرايف ملدينعة السعماوة والتعاريخ      ائم بني املنعاي الصعحراوي /  ان تو

السياسي للعراق اثنا  وبعد احلرب العاملية االوىل حيث الصعراع بعني   

جنععععح  ،العثمععععانيني والسيطععععانيني علععععى االسععععتحواذ علععععى العععععراق   

عس االسعتفادة معن   ،السيطانيون باحتالله، ورسم سياسعته فيمعا بععد   

كعان صعمام األمعان االجتمعاعي/ السياسعي       النفوذ االقطعاعي العاي  

للسععيطرة علععى العععراق آنععااك. اذ كانععت السععماوة مدينععة متا ععة        



196 

للصععحرا  وحمصععورة بععني مععدينتني هلمععا ارثهمععا الكععبري الديوانيععة       

والناصععرية اذ ان املععدينتني مسيتععا بأمسععا  ال عالقععة هلععا بالتكوينععات 

ثهععا مععن صععحرا  العشععائرية واالقطاعيععة بينمععا اسععتمدت السععماوة ترا

"عععرض السععماوة" الععيت كانععت مرتعععا للقبائععل العربيععة، ثععم ارتععبو       

امسها بقصعبة السعلمان وسعجنها العتيعد سعي  الصعيت العاي اخعت          

 باملنفيني والسياسيني اليساريني. 

لقععد كتععب زيععد الشععهيد روايتععه تلععك "أفععراس األعععوام" بطريقععة      

يعاز املضعمر   خاصة فيها شي  من احليادية املوضعوعية ظعاهرا واالحن  

للتيار السياسي اليساري الاي يرصد حركته من خعالل الشخصعية   

ا وريعة وجعفععر حسعن درجععال بعد ا مععن نهايعة الروايععة تقريبععا يف اب     

م حينمعععا بلععع  السعععتني معععن عمعععره اي انعععه يف مسعععتهل القعععرن      1959

العشععرين حيععث كععان احلععءب الشععيوعي لععارس نشععاطه السياسععي    

ت بشعععكل معععا علعععى االسعععرتجاع  اىل بعععالعلن، وهعععاه البدايعععة اسعععهم

سععنوات حياتععه منععا البععد  حتععى هععاا التععاريخ املفعععم بالصععراعات. ان  

اسعععقاا التعععاريخ احلاضعععر علعععى هعععاه احلقبعععة العععيت كانعععت متعععور     

بالصععراعات   يععأت بشععكل عفععوي بقععدر مععا كععان عمععال خمططععا 

له، وهاا ما اسعب  عليعه نوععا معن الرمسيعة والقصعدية و  يرتكهعا        

سجيتها، كما   يرتك الشخصيات لتؤسس حضورها  لتجري على

علععى وفععق املععتغريات الععيت تفرضععها الروايععة ال الععيت يفرضععها التععاريخ    

 السياسي املرسوم.
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(2) 

لقععععد رسععععم الكاتععععب مععععواطن الصععععراع االوىل بععععني العثمععععانيني   

والسيطعععععععععانيني، خارجيعععععععععا وداخليعععععععععا ععععععععععس ابنعععععععععا  املنطقعععععععععة   

تدور يف حلبة التعاريخ  السياسعي    الصحرا  وجعلها،"التياترو"،اليهود

املشحون باملفاجرت لقد حاول الكاتب ان ينمي البنعا  السعردي ععس    

عالقة السرد بالسينما والرسم واملوسيقى حتعى يصعل التعوازن بعني     

املؤثرات املتعددة وتبقى قوة الرواية وتوترها من البدايعة حتعى النهايعة    

ابععة الروائيععة هععي   مععن خععالل متابعتهععا لشخصععية )جعفععر( الن الكت    

معانععاة وتعععبري عععن موقععف انسععاني وتعععبري عععن رؤيععة خاصععة تتعلععق          

بالظروف االجتماعيعة ومعن خعالل مالحقعة القعو  الفاعلعة يف احليعاة        

االجتماعيعععة واالقتصعععادية آنعععااك. تبعععدو شخصعععية جعفعععر متععععددة      

املواهب ومتنوعة الرؤ  فهي ذات مالمح خاصعة منتقعاة بعنايعة فائقعة     

واضعععحة علعععى القعععارئ اسعععتطاعت خلعععق نعععوع معععن       وذات مؤشعععرات

احلميمية بعني التعاريخ السياسعي واملتلقعي، وهعي شخصعية تعسز منعا         

السععطر االول، او الكلمععات االوىل يف الروايععة بقولععه هععا هععو جعفععر   

حسععن درجععال قععد بلعع  السععتني.. ومععا يععد  امامععه ضععمن هععاا اليععوم  

حماولععة مععن هععرج ومععرج وفوضععى ال تطععاق يف    1959الثععامن مععن آب  

الفععوز بكرسععي او منضععدة او مءهريععة او مشعععة تعليععق املالبععس او       

سععتارة نافععاة )....( تلععك االشععيا  الععيت ابععيح نهبهععا مععن مقععر )احتععاد        

الشعب( الواجهة االمامية للحءب الشيوعي يف مدينعة السعماوة حيعث    

انتظععر الكععثريون  ععن يععرون فيععه تهععدلا للععدين وتفتيتععا للمجتمعع        

يف حماولعععة إلسعععقاا  (1)يعععه وسعععرقة حمتوياتعععهحلظعععة االنقضعععاض عل
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التععاريخ احلععالي علععى املاضععي؛ يف اشععارة اىل حععواد  الفرهععود ومععا       

 1991شععابهها يف اثنععا  حركععة رشععيد علععي الكيالنععي.. ثععم يف عععام   

م. جعلعععت هعععاه البدايعععة املعععثرية شخصعععية جعفعععر مثعععار     2003وععععام 

ن تععاريخ اهتمامنععا ودفعتععه اىل واجهععة االحععدا  وجعلععت منععه جععء ا معع 

مدينة السماوة ومفاهيمهعا وجمّسعاتها والعاي شعكل مالمعح تارلعه       

السياسععي منععا ان تأسسععت االحععءاب السياسععية يف العععراق بعععد ثععورة  

م اىل بغععداد كاحععد االعضععا     1931فقععد دعععي جعفععر عععام     1920

املمععثلني ملدينععة السععماوة ونواحيهععا.. كععان مثععة حفععل مشععرتك   يف      

اقععي املنضععم حععديثا اىل حععءب االخععا      حديقععة احلععءب الععوطين العر  

 . (2)الوطين ليكونا كتلة حءبية وطنية رصينة

لقد رسم الكاتب شخصية جعفعر حسعن درجعال جعء ا ال يتجعءأ      

من التاريخ السياسي العراقي منا جاورها الوطنية حتى املاركسية 

م  1258لاا نراه يبدأ من سقوا بغعداد حتعت االحعتالل املغعولي ععام      

عرفععة طبيعععة وجععاور الصععراع الطععائفي الععاي بقععي ينمععو  يف حماولععة مل

ويكس حتت ظل االحتالالت املتكررة وكان هلاا التوجه اثاره غري 

املعلنععة علععى البنععا  السععردي وحركععة االحععدا  الروائيععة الن احلععد   

يسععهم اسععهاما فععاعال يف خلععق مععتغريات خاصععة تلقععي بظالهلععا علععى     

ن موقفععه بقولععه كععان االسعلوب الروائععي فهععا هععو الكاتععب يفصععح ععع 

جعفر لشي على وارد السعلمان معن اذ  سعيلحق بعه حعني اكتشعفه       

يسعى جاهدا الن يقق للمحرومني بعضا معن   ،غب سقوا امللكية

وهكععاا يقععوده   (3)حقععوقهم جمععاهرا بععان الشععيوعية هععي خالصععهم     

املوقف/ احلد  اىل االقرتاب معن العتالمس الفكعري بعني اجلعانبني.      
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الععيت حتتضععن الواقعع  الروائععي السياسععي مثععل اي  تبععدو بيئععة السععماوة 

مدينعة صععحراوية هلععا مواصعفاتها اخلاصععة والععيت جعلعها تتكععون مععن    

جععانبني "صععوبني"  يشععقها النهععر اىل جععء  شععرقي واخععر غربععي كانععا 

يعيشان حالة صراع، وصلت اىل حعد االحعرتاب وهعو ععدا   شعكلي      

ة ألي خطععر يشععبه احلععرب البععاردة ألنععه يتالشععى حاملععا تتعععرض املدينعع 

خارجي وهو صراع قائم باألساس بني التحضعر املتعأثر بعالغرب وبعني     

التخلععف الععاي ليععل اىل االبقععا  علععى حيععاة املاضععي، فععاحلي الغربععي  

تعبري عن البداوة والشرقي تعبري عن التجديد واحلداثة. وهو ما يلمح 

اليعععه معععا كعععان يعععراود اذهعععان اهعععل السعععماوة بقعععوهلم ان الععععراقيني     

اغبيععا  ان هععم اسععتمروا يف مسععاندتهم حلكععام جععائرين   سععيكونون 

وسعععععيتكرس الغبعععععا  يف نفوسعععععهم اذا   يفعععععردوا االذراع ترحابعععععا   

 .(4)بالقادمني اجلدد املتحضرين

يقععف يف اجلانععب االخععر الععوازع الععديين البععدوي حععاجءا عععن قبععول 

هعععاا املوقعععف بينمعععا كعععان "التيعععاترو" جعععء ا معععن حركعععة التحضعععر    

ة التصععرف والتعععبري حيععث كععان "التيععاترو"     والتجديععد تتعلععق  ريعع  

صععورة مععن صععور التعععبري احلقيقععي عععن نءعععة احلداثععة الععيت تععرتبو      

بالرق  والطرب واملتععة، وانتشعار دور اللعهو يف املعدن العراقيعة بععد       

زوال حكم العثمانيني وهو تعبري عن التنوع الثقايف فقعد اقعرتن هعاا    

ة االقتصععاد يف معع  وجععود كنععيس يهععودي اسععهم فيععه اليهععود  ركعع  

السماوة، م  بعد  حركعة التنعوير وانتشعار الصعحافة والتحعديث مع         

وجود هاجس قوي مبقاومعة االحعتالل معن خعالل انقضعاض العشعائر       

 على قطار حممل بالضباا السيطانيني وجنودهم.
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لقد وصف ياقوت احلموي ارض السماوة بانها مسيت بهاا االسم 

اه العبععارة تعععين الكععثري، اي وهعع (5)حجععر بهععا ارض مسععتوية ال ألنهععا

انهععا ارض مدينععة هلععا هويتهععا اخلاصععة لكععن وقععوع املدينععة علععى نهععر   

التحضر نوععا معا   ،الفرات منحها صفة اجلم  بني البداوة واحلضارة

فهعي بالتععالي مدينععة صعحراوية يشععبه تارلهععا تعاريخ العععراق وهويتهععا    

مععا تشععبه هويععة العععراق لععاا جعلععها الكاتععب صععورة هلععاه اهلويععة ك      

وصععفها بطريقععة تشععري اىل هععاه التنوعععات املختلفععة حيععث قععال ظلععت   

السععماوة كمدينععة نسععيا منسععيا يف التععدوينات الععيت تععؤري املععدن ومععا   

لكن التعرف عليهعا يوجعد يف دائعرة الطعابو كتضعاريس جغرافيعة       

حتععدد االمععاكن واملواقعع  علععى شععكل ارقععام وتسععميات "ام التلععول       

" و"ديستان اليهود" و"اخلءاعل" واخر  واجلالجة" و"اخلناق" و"القشلة

ة تعتمد املنطوق الشفاهي مجعيتدوينات ال نصية حمفورة يف ذاكرة 

( ثععم يسععتمر يف سععرد التكوينععات    6املتجسععد علععى السععنة الكبععار)   

املكانية اليت رمست صورتها م  بعدايات القعرن العشعرين معن حيعث      

صععادي املتععدني سععورها وبيوتهععا املتهالكععة يف اشععارة اىل واقعهععا االقت

والاي كان لليهود نصيب فيعه معن خعالل شخصعيته "يوسعف بلبعول"       

تاجر االقمشة الاي يتعرض لالغتيعال يف بيتعه فجعرا وشخصعية داود     

زخلععا ثععم اسععتعرض حععواد  الفرهععود الععيت حصععلت علععى اليهععود يف      

 بغداد وهي حواد  ستتكرر كلما حصل تسيب امين.

(3) 

يره الكاتععب يسععود فيععه  ارتكععءت الروايععة علععى سععرد روائععي يععد   

اسعتخدام ضععمري الغائعب يف غالععب االحيععان مع  االسععتعانة بععالكوالج    
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"اللصععق" والتععداعي والرسععائل واهلععوامش ذات الطبيعععة التوضععيحية      

اخلاصة وهاه كلها تسهم بطريقة ما يف حشد اكثر من اسلوب او 

توجه سردي حتى ال يتسعرب امللعل اىل ذهعن القعارئ وحتعى ال تتحعول       

اىل كيعععان منطعععي غععري قعععادر علعععى سععس اغعععوار الشخصعععية    الروايععة 

وحتوالتهععا الفكريععة عععس حركععة التععاريخ، ليصععبح دور التععاريخ يف     

السرد الروائي مساندا اكثر منه مهيمنا على بنا  الرواية الن املعؤثر  

اجلغعرايف والتحعوالت احلضعرية فعلعت يف خلعق التعوازن املطلعوب بععني        

ملرتبطععععة  ركععععة االنسععععان حركععععة التععععاريخ وحتععععوالت املكععععان ا 

فالوصععف علععى سععبيل املثععال لععنح املكععان قوتععه املععؤثرة ألنععه يوقععف    

حركة الءمن نتيجة ايقاظه حركة احلد  ويثري اجلانب الءخريف 

الاي جا  على صلة بالفن التشكيلي ومبؤثرات السينما مع  احتفعا    

خععاص باملوسععيقى اذ يتمحععور الوصععف يف عععدة مشععاهد هلععا اهميتهععا   

يف بنععا  الروايععة السععردية، كمععا يف وصععفه لعالقععة جعفععر      اخلاصععة

بع"ساسون اليهودي" حينما يرصدهما وهما يتحركعان ليقعول "سعاقه    

ساسون اىل جدار خلفي لغرفة كانت نافاتها تطل على شعريو معن   

حديثععععة زرعوهععععا بشععععجريات االس ذات االوراق القصععععرية الداكنععععة 

ت يقفععن مبالبععس اخلضععرة كععان جععدارا مليئععا بصععور متنوعععة لفتيععا  

هفهافة وبوجوه تطفح بها  وقد ارتدين فساتني باهرة ختمعت باختعام   

يبدو هاا املشعهد مفعمعا باحليويعة     (7)كتبت  روف افرجنية غريبة"

واجلمال يف مدينة وصفت بانها صحراوية تتعرض ملوجعات معن رمعال    

الصحرا  هاا فضال ععن اسعلوب "اللصعق" الكعوالج العاي يسعهم يف       

بععني مشععهدين خمععتلفني وهععو واحععد مععن مععؤثرات الفععن       خلععق التنععوع 
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السعععينمائي والتشعععكيلي علعععى البنعععا  السعععردي ولكعععن ان نعتعععس     

اسعععتخدام اهلعععوامش بانعععه اقعععرب اىل اللصعععق ذي الطبيععععة الوصعععفية   

كقولعععه يف هعععامش كراسعععة الرسعععم يف الصعععفحة االوىل معععثال مثعععة  

قشعلة  مشهد يصور الفرات والضفة االخر .. ضفة الصعور االخعر  ال  

وقععد  (8)صععف بيععوت ييطهععا خنيععل باسععق وادنععاه اشععجار متكاثفععة     

كتب تلك اهلوامش  عروف أصعغر معن حعروف املع   عا يشعري اىل        

 حماوالته يف استخدام تقنيات البحث يف اهليكل الروائي.. 

كما اسهم استخدام الرسائل  يف تكوين مشاهد السرد بصعور  

ا  الرسائل يتصف بالااتيعة  جديدة هلا عالقة بالبنا  الروائي لكن بن

واخلصوصعية يف غالععب االحيععان والععيت كعان هلععا سععحرها االتصععالي   

الاي يشبه اىل حد ما سحر العطعر وروائحعه املتشعظية وكعان لتلعك      

الرسائل حضورها الصعوري معن خعالل رسعالة اليعاس العيت تشعري اىل        

رايعععه بلوحعععات جعفعععر الفنعععان التشعععكيلي والشخصعععية ا وريعععة يف    

ا خلععق نوعععا مععن التععوازن بععني السععردي والتشععكيلي ولععو    الروايععة  عع

بصورة مقتضبة حينما يقول الفن التشكيلي يا جعفر  ارسة نابعة 

مععن قلععب الشعععور الغععامض جيععرك اىل بععرار ال نععدرك تضاريسععها وال   

تفقه جغرافيتها لكنه م  ذلك شعور يرتجعم غمامعة تسعيح كسعائل     

 أشععععععكالبسععععععحري يف تالفيععععععف الععععععدماغ فيسععععععتحيل موضععععععوعا 

والوان تتداخل وتتمعاهى وتتمعءج لتتمظهعر بفتنعة     ،وافاق تظهر،تتمثل

م  اشارات من السارد على  (9)تهتف بها العيون املتلهفة اىل خلق فنان

ِّاوز االنطباعية اىل الوحشية وهاا بدوره خلق التوازن املطلوب بني 

 الثقافة البدوية والثفاقات الوافعدة العيت ِّمع  املوسعيقى والتشعكيل     
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اىل جانععب املععورو  وتهععتم بععاملتغريات اجلديععدة وهععي تعععبري عععن هويععة  

االنسان العراقي هلاا جعل احلياة الثقافية املتجددة مقرتنعة بالعنصعر   

 .اليهودي الاي تعرض للتهجري وظل مصرا على هويته العراقية

 هوامش

 19/12/2013* نشرت يف صحيفة االحتاد العراقية  

. "أفراس األعوام" زيد الشهيد املؤسسة العربية للدراسات والنشر عمعان  1

 .11م ص 2012
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 .241. نفسه ص 3
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 سرديات ما أهمله التاريخ

 

 محيد حسن جعفر

(1) 

مهععم مععن   تععداخل احلكايععات املرويععة البععد هلععا مععن صععناعة سععند   

سععندات الكتابععة املختلفععة. هععاه التععداخالت تعتمععد باألسععاس علععى     

وجعععود أحعععدا  يسعععتند بعضعععها علعععى العععبعض اآلخعععر، وصعععوال اىل       

تشكيل حالة سردية خمتلفة، إضافة اىل قدرة السارد علعى صعناعة   

 اخلرق/ اإلزاحة.

حالععة السععرد هععاه لععد  )زيععد الشععهيد( حالععة مقصععودة/ مسجمععة    

ر الكتابععة. فاألحععدا  يف )أفععراس األعععوام( ال "مدسععرتة" وفععق دسععتو

تنععتج أحععداثا مثلععها، أي إن تراتبيععة الوقععائ  ال وجععود هلععا. إذ إن تعععدد  

الرواة، وتعدد احلكايات، يتطلب وجود معماريعة كتابيعة ال تعتمعد    

الععسا ة/ السععااجة يف الكتابععة؛ بععل تعتمععد باألسععاس علععى خمطععو     

 كتابي تعتمده شخصيات الن .

يد(/ السارد ال يعمل على صناعة سلطة سردية شاطبة )زيد الشه

لتخرين، بل إنه يعمل على إسقاا ديكتاتورية السعارد الكالنعي/   

العلععيم. فسععارده الععاي يتقدمععه علععى أرض السععرد لتلععك مععن الطيبععة   

اجلميلة اليت تدف  به اىل أن يتخلى ععن جملسعه/ كرسعيه السعردي     

علعى إسعناد قدراتعه يف     اىل سواه، حلظة وجود سرديات أخر  قادرة
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 صناعة ن  سردي يعتمد املثابرة.

*** 
لقد كانت خمططات السرد بقدر معا متعنح السعارد وشخصعياته     

من االنعدفاع بصعناعة نسعيج القع ، فهعي تعوفر للروائعي حعاالت معن          

وبقعدر معا فيهعا معن فضعح       .التأمل حليوات أبطاله ع سكان الروايعة ع   

وإفشا  وكشف ومباشعرة، فيهعا معن املطمعوس واملهمعل ومعا يفعيض        

علععى القععارئ مععن أفكععار وتععأويالت وتععأمالت، يععتمكن عسهععا مععن   

استقبال العديد من املتون احلكائية اليت تفعنن الروائعي بدسعها بعني     

 الوقائ  واألحدا .

 قععد ال تكععون شخصععيات القعع  هععي البطلععة، هععي الععيت تتحععرك 

وحدها يف جنبات السرد، بعل إن احليعاة ذاتهعا قعد تتمعاهى خلعف معا        

يععدور، إال إن املععوت يكععاد أن يكععون البطععل الوحيععد القععادر علععى        

صناعة احلد ، وتعدد وجوهعه، وكثعرة نءوعاتعه، حنعو الظهعور يف      

كل األوقات. وحيث يشا  من األمكنة. هعاا البطعل العوهمي ع رغعم       

ان العاي يععيش فعوق هعاه البقععة      وجوده احلقيقي ع متكن من االنسع  

اجلغرافية وأعين بها قضا  السماوة/ حمافظة املثنى. من بعد املدينة 

الععيت ترتبعع  ع جلوسععا ع واسععتلقا  علععى نهععر الفععرات، وعلععى جسععد               

 الصحرا  يف آن واحد.

عند نقطة التناقض هاه، يبدأ السعارد وال ينتهعي، حيعث البعداوة     

العصعععملي، حيعععث الشعععرق   واملدنيعععة، حيعععث اجلمععع  بعععني العربعععي و   

والغرب، املنتميني اىل وحدة اجلغرافيات. وألن السعارد كعان متفعتح    

العاهن والرؤيععة واألفكعار، فقععد متكعن مععن أن يقعول الكععثري  ععا     
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لديعه بعيععدا عععن املمنوعععات. فاملدينععة ذاتهععا رغععم املععوت كانععت تتمتعع   

بعععاجلم/ الكعععثري معععن األسعععباب العععيت تعععدعو اىل  ارسعععة احليعععاة        

ع. رغم التحكم الظاهر بالنسيج السردي ع بالنسعبة للقعارئ ع    وباندفا

إال إن السععارد يعمععل وبطريقععة "الععدس" علععى تععوفري أكثععر مععن وسععيلة  

تهيعع  لعمليععة السععرد أكثععر مععن شععخ  قععادر علععى سععحب القععارئ       

 لصناعة عملية التواصل.

 

 حكاية

هنععاك حكايععة يرويهععا واحععد مععن الععرواة. تقععول الروايععة: إن كععل   

و طاغية أو مستبد، يقف ورا ه رجل يّدعي الدين، وعلى ديكتاتور أ

غرار ورا  كل رجل عظعيم امعرأة. وكعان معدعي العدين يعسر أفععال        

املستبد، بل وكثريا ما يصدر الفتعاو  العيت تعدين أفععال العامعة معن       

 الناس، وتسئ ساحة الوالي/ الديكتاتور.

ائن يف يوم ما وجد رجل الدين هاا أن املستبد   يكن سو  ك

 لو  باخلوا . ومن غعري تعكعءه علعى قعيم وفتعاو  رجعل العدين،          

يكن سو  فءاعة "خراعة خضرة". عند هاه النقطة قرر رجل الدين 

أن يععءيح املسععتبد السياسععي/ الععديكتاتور، وليتحععول هععو اىل القائععد  

 الشمولي املستبد. انتهت الرواية.

سعرد لعد    قد تكون السياسة بوجهها القبيح واحعدة معن متعون ال   

الروائععععي )زيععععد الشععععهيد(، اىل جانععععب احليععععاة واملععععوت، ومقاومععععة     

االستعمار. بعل إن ظهعور الكولونياليعة ع حعروب االسعتعمار ع بلباسعها          

الءاهي امللون، الاي كعثريا معا يعتمعد علعى العلعم واملعرفعة وحماربعة        
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اجلهععل واملععرض واألميععة، مععن أجععل اسععتغالل الشعععوب واألمععم. حيععث  

حلعروب معن حاضعنتها األوىل ع ا عور واحللفعا  ع اىل        تبدأ مفعروزات ا 

بلععدان العععا  الثالععث، آسععيا، أفريقيععا، أمريكععا اجلنوبيععة عامععة،      

والبلععدان العربيععة واالسععالمية خاصععة؛ حيععث يتحععول الععدين اىل فعععل    

 سياسي.

 

(2) 

  يكععن مععن بععني شخصععيات السععرد معععون ال لكععن أن يكععون     

  قادر علعى أن يقعول معا   يقلعه     ساردا. الكل لتلك املسر، واجلمي

سواه. معظعم شخصعيات السعرد لتلعك العااكرة، ويشععر باليعأس،        

وعليععه أن يقععول مفرغععا مععا يف دواخلععه مععن اللوعععة، ومععن األسععى  ععا  

يد . والاي يد  أمام عيين هاا أو ذاك، كان معن الواجعب أن   

ه ال يد ، إال إن الغلو هو وحعده العاي يأخعا بيعد االنسعان ليعدف  بع       

 اىل التهلكة.

الغلععو والتطععرف الععاي يتحععرك بعيععدا عععن القععيم واألخععالق،و )مععا 

لكععن أن يأخععا سععواي أنععا أحععق بععه(، وفععق هكععاا قععيم ومبععادئ       

يتحععرك العديععد مععن الشخصععيات. وهععاا التحععرك يععد  يف املنطقععة  

 املعتمة، حيث القتل والنهب والسرقة واخليانات.

*** 
نبهعا، وإال ضعاعت عليعه     على قعارئ )أفعراس األععوام( أن يكعون    

"الصعاية والصعرماية"، ومععن املمكعن أن جيعد نفسععه وحيعدا معن غععري       

دليل. إذ كثريا ما يتحول السرد من سعارد اىل سعارد آخعر، معن غعري      
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 عالمة فارقة.

معتمععدا علععى درايععة القععارئ، وقدرتععه علععى املتابعععة يف إدارة شععأن  

ا سعبق،  زيد الشهيد هكاا يعمل وإن   يكن القارئ كمع )السرد.

فإن اخلسائر ستتفاقم بالنسبة للقارئ واملقرو . بعل إن التعاريخ العاي    

 يتحرك وسطه الروائي من املمكن أن لسر الكثري من مفاصله.

فالروائي ياول أن ُيوصل الكثري من املعارف، معارف تشكيل 

وتكعععوين مفاصعععل الدولعععة، مفاصعععل تشعععكيل الوحعععدات اإلداريعععة     

غري إن "رشقة رصاص لعلععت فجعأة يف    للمدينة اليت يتحرك وسطها.

الشارع" يبدو أنها قادرة على صناعة احلراك، ما بني سارد وسعارد،  

بععل ومععا بععني مكععان اىل مكععان، ومععن زمععن اىل زمععن. فععاحلوارات        

الداخليعععة، و االسعععرتجاعات، والتعليقعععات، تشعععكل الكعععثري معععن      

 مفاصل الكتابة لد  الروائي.

بل إن )زيد الشهيد( يعمل على صعناعة أكثعر معن طبقعة سعردية.      

فهنالك أجيال متعددة، وهناك ما فوق ذلك تارليعا، ومعا دون ذلعك    

يف العمر والسنوات. وكل من هؤال  يعمل ويقول وفق معا لتلعك معن    

 ذاكرة، ووعي، ومعرفة، قد تقرتب من العامة، أو من اخلاصة.

*** 
موعة الشعرية )أمي والسعراويل( ع   الروائي/ الشاعر ع صاحب اجمل 

كان حاضرا وبشكل واضح وبّين، وسو لغة تنتمي للشععر أكثعر   

من انتمائهعا للنثعر/ السعرد. إال إن الفععل السعردي وقوتعه اسعتطاع أن        

 يوظف الشعر املوجود داخل اللغة من أجل صناعة فن سردي.

فكان للشعر احلضور الباذي الاي يشكل الوجعه اآلخعر للسعرد    
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ي يتحد  عن عمليات السلب والنهب وحعاالت اخلعوف والرععب،    الا

 والكثري من السمو واحلب.

(3) 
، يعوم نهعب وسعلب مقعر احلعءب      1959ما بني اليوم الثامن من آب 

الشيوعي العراقي يف السعماوة/ القضعا ، واليعوم اخلعامس معن متعوز       

، يعععوم سعععلب ونهعععب املخعععازن التموينيعععة العععيت تعععديرها السعععلطة 1917

يععة متمثلععة بععاملوظفني العععراقيني، وكععالك نهععب وسععلب بيععوت العثمان

املوظفني أنفسهم. ما بني هعاين التعارلني تقعف الشخصعية الرئيسعة      

)جعفر حسعن درجعال( ليسعتعيد معا يفعوق اخلمسعني عامعا معن اهلعرج          

 واملرج والفوضى، وصعود وهبوا جنم هاا أو ذاك.

معا أهملعه    يًا)زيد الشهيد( يف روايته )أفراس األعوام( يعؤري سعرد  

التاريخ الرمسي. إنه يتحرك يف اخلو الفاصل/ املتكسر، املتداخل 

ما بني التحضر والبداوة، ما بني اخلضعوع والتحعرر، معا بعني اجلهعل      

واملعرفععة، مععا بععني الثوابععت واملتحركععات، مععا بععني اسععتعمار عثمععاني  

يعتمد الدين مدخال لسلطانه، واستعمار انكليءي يتبجح بالتحرير: 

أتينا حمررين ال فاحتني"، هكعاا قعال )معود(. اسعتعمار يعتمعد       "لقد

املصاحل القومية لدولة بريطانيا العظمى أساسا لوجعوده العسعكري   

يف املنطقة. سعرد يتحعرك بعني ضعفيت املاضعي واحلاضعر، احلداثعة و        

 القدامة.

*** 
 .176، 124، 88، 69يف الصفحات: 

 .298، 244، 190، 184ويف الصفحات: 
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لصععفحات سععوف جيععد القععارئ أن الروائععي يعمععل علععى      يف هععاه ا

كسر تراتبية القول عس عملية التوضعيح، أو التعقيعب، أو التعليعق،    

أو املتابعععة، أو الكشععف، إلفععات نظععر القععارئ. سععوا  فيمععا لعع       

أفراد السعرد، أو فيمعا لع  حيعاة اآلخعرين العواقفني خعارج شعجرة         

ته عس تعدد السعاردين.  السرد، واليت يستظل بها ويقودها الروائي ذا

حيث يبدو تنازل البعض من هاه الشخصيات عن دورهعا لسعواها يف   

 صناعة نسيج احلكي.

*** 
إن عدم اعرتاف الروائي حلظة التاكر بالنسبة لعع )جعفعر حسعن    

درجعععال(، وحلظعععة الكتابعععة بالنسعععبة لعععع )زيعععد الشعععهيد( كمفصعععل  

فععراد شععاطب دفعع  بععه اىل أن لععوض بععأمور تنتمععي اىل خصوصععيات أ

 الق . ولتتحول بالتالي اىل عموميات يعيشها اجملتم .

إن التواصععل االجتمععاعي مععا بععني )ساسععون( اليهععودي و )جعفععر(       

 املسلم فتح الن  حالة من انفتاح الشخصيات على بعضها.

 وكالك حب ومودة )جعفر( الشيعي لع )وهيبة( السنية.

لتععالي هكععاا أفعععال رفعععت الغطععا  عمععا ينتمععي اىل املمنععوع، وبا   

أضاف لعملية الق  الكثري من حاالت الدهشة واالختالف. إضافة 

اىل تأكيد الروائي اىل اإلشعارة وبوضعوح اىل معا كعان لعه احلضعور       

يف حيعاة األفعراد االجتماعيعة ع التيعاترو ع والدينيعة ع الكنعيس ع بيعت                

 التوراة.

*** 
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الروائععي )زيععد الشععهيد( يعمععل علععى مللمععة وِّميعع  شععظايا الوقععائ  

واألحدا . حيعث يكعون التعاريخ مشعاعا للجميع .. ولكعن   يكعن        

اجلميعع  بقععادر علععى صععناعة/ كتابععة الضععائ / املطمععوس. مععن هععاا    

السعععفر امللعععي  باألحعععدا  والتناقضعععات. بعععل إن الفععععل السعععردي معععن  

املمكن أن يتشكل ععس أجنعاس أخعر  إضعافة اىل التعاريخ. فهنعاك       

الكعععثري معععن  وضعععمن مسعععاحة واسععععة معععن املمكعععن أن يتشعععكل      

جغرافيات الن  السردي، هي اجلنس الاي ينتمعي اليعه فعن الرسعم     

ونعين به جنس الفنعون التشعكيلية، حيعث يتشعكل مععرض الصعور       

املطبوعععة. النسععوة النحععيالت، واأللععوان الععيت تسععبح حععوهلن، ورسععوم   

 البطل الرئيس ملا يدور حوله من أمكنة وأشخاص.

(4) 

صفحة األوىل، يعمل علعى ععدم   الروائي، ومنا اللحظة األوىل/ ال

تععرك القععارئ وحيععدا يف غابععة السععرد. تلععك الغابععة املليئععة بععالغموض/    

العتمة من جهة، وباشراقات الشمس العيت ختعرتق كعل املوجعودات،     

 لتضي  قاع الغابة ومساواتها من جهة أخر .

الروائععي يضعع  بععني أيععدي قرائععه العديععد مععن املسععابري/ املفععاتيح         

املقتبسات اليت تتقعدم الفصعول الثالثعة املكونعة     الدالة. جمموعة من 

، 4جلسععد الروايععة. أول هععاه االقتباسععات مععن القععرآن الكعععريم ص      

 حيث يشكل بوابة الدخول اىل الفصل الروائي.

ومععن ثععم تبععدأ االقتباسععات الفرعيععة اخلاصععة بالفصععل األول أوال، 

ليجعععععد القعععععارئ أمامعععععه ثعععععال  اضعععععا ات، األوىل لعععععع )نيكعععععوس      

اإلخوة األعدا  ع، والثانية لع )أدونيس( من )الكتاب  كازنتءاكي( ع
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اخلطععاب احلجععاب(، واإلضععا ة الثالثععة لععع )هرمععان ملفععل( مععن روايتععه  

 )موبي ديك(.

(، الفصعل الثعاني،   115وما أن يصعل القعارئ ذاتعه اىل الصعفحة )    

ليجد ثالثة مفاتيح، األول لع )غاستون باشالر( من كتابه )مجاليات 

لععععع )أرثععععور رامبععععو( مععععن قصععععيدته )املركععععب    املكععععان(، والثععععاني  

السكران(، أما املفتاح الثالث فهو لع )توماس مان( من رائعته )جبل 

 السحر(.

أما الفصل الثالعث فيتقدمعه نصعان مقتبسعان، األول معن قصعيدة       

 للمتنيب، والثاني مقتبس من )ملحمة كلكامش(، ت. طه باقر.

من هاه االقتباسات/ املفعاتيح أصعبحت جعء ا معن العن        الكثري

املكتوب، ال كما كان سابقا عندما يكون الن  املقتعبس العاي   

يتقدم امل  الكتابي ال يشكل سو  إعجاب الكاتب نفسه والعاي  

يقعف خعارج املدونعة. بعيعدا ععن الفضعا  الفكعري أو التعارلي الععاي         

 يطل  منه الن  املكتوب.

ب مبا يقدم من نصوص لسواه مرة ولنفسعه معرة   قد ال يثري الكات

أخععر ، إذ البععد هلكععاا مقععدمات أن تشععكل الكععثري مععن اهلمععوم       

 املشرتكة.

إن الروائععي/ الشععاعر )زيععد الشععهيد( يعمععل علععى جععاب اآلخععر/      

صاحب الن  املقتبس بكل أو بعبعض معا لتلعك معن رؤيعة وهمعوم،       

ي على القعارئ  وحتويله اىل ما يشكل جء ا من الن / امل ؛ وبالتال

الاكي أن يعمل على أن تكون قرا ته قرا ة تتشعكل معن نصعوص    

يكتبهعا اآلخععرون ومعن نعع  يكتبععه الروائعي وبالتععالي ال لكععن أن    
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تقعععف هعععاه النصعععوص خعععارج العععن  األم. علعععى العععرغم معععن إن هعععاه   

النصعوص ال لكعن أن تنتمععي كليعا اىل معا يسععمى بعمليعة التنععاص.      

ة، وهمععوم متداخلعععة مععا بعععني   علععى العععرغم مععن وجعععود وحععدة فكريععع   

الكاتب واآلخر. مفاتيح الروائي هاه من املمكن أن تشكل م  معا  

يقولعععه الناشعععر يف الصعععفحة األخعععرية معععن الغعععالف، جمموععععة معععن       

اخلروقعات املرتبطعة تسعد الكتابعة. حيعث يعتمكن عسهعا القععارئ        

معععن الوقعععوف ومبحعععاذاة الكاتعععب معععن أجعععل الوصعععول اىل مكعععامن   

 الكتابة.

الغعالف بصععفحته األوىل، وبلونععه األصعفر، الععاي مععن   لقعد كععان  

املمكعععن أن يؤشعععر اىل املاضعععي، واحتوائعععه علعععى فرسعععني  تلئعععتني  

منطلقعععتني بشعععي  معععن العنفعععوان، وقعععد نثعععرا الكعععثري معععن شعععظايا      

حركتهمععا املندفعععة اىل األمععام وضععمن بعععض االضععطراب. فرسععان      

فوضعى؛  متتن الصفحة ع صفحة الغالف ع  ركات قد تنتمي اىل ال 

إال إن مععا لععال الصععفحة هععو خطععوا منحنيععة البععد هلععا مععن أن تععدف     

بالقععارئ اىل ضععرورة ِّميعع  هععاه اخلطععوا ع النتععف ع املنفلتععة مععن            

جسدي الفرسني، لتشكيل وِّمي  ما   يفعله الفنان، أو مصممة 

الغععالف. لتتشععكل مععن بعععد هععاا وذاك ع الغععالف بصععفحتيه األوىل       

، مععع  اختيعععارات الروائعععي معععن أشععععار  واألخعععرية، الرسعععم والكتابعععة

وأقوال، ومأثورات، وقرآن كريم ع لتتشعكل جمموععة معن املفعاتيح      

العععيت معععن املمكعععن أن تشعععكل مععععابر القعععارئ اىل أحعععدا  العععن     

 السردي.

*** 
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لقد استطاع الكثري من الكتاب ع روائيون وقصاصون وشععرا  ع    

املعع    مععن أن يولععوا اهلععوامش اىل متععون بإمكانهععا أن تضععيف اىل     

األصععلي الكععثري مععن األفكععار واآلرا . بععل إن الكععثري مععن اهلععوامش  

الواقفة خارج مركء السرد اسعتطاعت أن تتحعول اىل حمعيو جعام      

لن  الكتابة السردية معن العاهاب بعيعدا ععن األطعراف، ععس حالعة        

قد تنتمي اىل اهلالمية وغياب املالمح. ليبدو الن  السعردي معن بععد    

 ة الكتابة، وليضي  "اخليو والعصفور".ذلك فاقدا ملركءي

إن اختيارات الروائي واقتباساته استطاعت أن توفر للقارئ نوععا  

من احلصانة اإلبداعية، لكعي ال يعاهب بعيعدا يف صعناعة التأويعل،      

وصناعة تشعظيات تصعنعها القعرا ة نفسعها، والعيت قعد تعؤدي بعالن          

ا مفصعل يف  السردي اىل قول ما ال جيب أن يقول. رغم أهميعة هكعا  

 صناعة القرا ة املنتجة.

(5) 

القارئ لفصول )أفراس األعوام( ال لكن أن يكمل قرا ته من 

غري أن يتشكل له رأي يوم حول "أن الروائي )زيد الشعهيد( كعان   

على بينة من أمر الكتابة هاه. كان على بينة  ا يعمل". فالشعاعر  

لقععد اسععتطاع الععاي يتععل دواخلععه   يتخععل عععن شععاعرية اللغععة، بععل   

الشعععر أن يفععرض الكععثري مععن مفاصععله علععى معع  الععن  السععردي.      

وأعععين بععه "جعفععر و وهيبععة"، هععاا املفصععل املهععم الععاي اسععتطاع أن       

 .يفسح الكثري من اجملاالت لسواه من األحدا  والوقائ 
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 تاريخ وطن.. حتوالت مدينة

 

 عايفجاسم 

 -السععحريِّععاب الروايععة عامععة خمتلععف االهتمامععات ملوقعهععا    

الفين وقدراتها املرتابطة بإمكانيات كاتبها اخلاصة وقدراتعه علعى   

اسعععععتجال  الظعععععواهر التارليعععععة واليوميعععععة االجتماعيعععععة وكعععععالك  

وهي جعنس سعردي منفعتح علعى الععا  ولعه القعدرة علعى          ،الشخصية

االستعانة بكثري من املكونعات الفنيعة واألدبيعة العيت تقع  يف منطقعة       

يف متنهعا السععردي،  عا جعععل الروايعة يف كععل    موازيعة هلعا، ودجمهععا   

كونهععا  ،اآلداب القوميععة العامليععة ومبختلععف اللغععات جالبععة لالهتمععام 

السععجل العععاي عععسه يعععتم تععدوين جمريعععات عصععور متععععددة تارليعععًا     

ولكععن دجمهععا فنيععًا معع  احلاضععر، ويف هععاا تععأتي روايععة " أفععراس    

ءة األوىل يف مسابقة والفائءة باجلائ ،للروائي زيد الشهيد **األعوام"

  .2011دار الشؤون الثقافية/ بغداد/عام 

يتميء القاص والروائي )زيد الشهيد( بتواصعله يف كتابعة القصعة    

ولعععه فيهمعععا نتاجعععات أيثعععروتا السعععردية العراقيعععة    ،القصعععرية والروايعععة

-احلديثعععة تععععديتها الفنيععععة وتوجهاتهععععا املوضععععوعية االجتماعيععععة  

يقدم قرا ات نقدية لبعض الكتب والفنون األخعر    اإلنسانية. كما

اجلمععالي هلععا. -والرتاجععم الععيت تكشععف عععن مسععتو  تاوقععه الفععين  

وروايتععه "أفععراس األعععوام" تععدخل ضععمن الروايععة الععيت تسععتفيد مععن         
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سجالت التاريخ فهي تروي بسرد شفاف يتداخل فيه الءمن والتاريخ 

اة اليوميععة، ومنععو  بالتشععابك معع  الوقععائ  العينيععة للحيعع     ،يف العععراق

العالقععات املتعاليععة للفئععات العليععا يف السععلم االجتمععاعي، وكععالك       

تكشف جمريات احلياة واملصائر الفاجعة لناس القعاع وهعي حتعاول    

اإلفالت من تلك "اللعنة" االجتماعية األزلية من خالل أحالمها  ياة 

علعى   بالرتافق م  عملها املعنظم عمليعًا وفكريعاً    ،آدمية الئقة بالبشر

الععيت ال  ،كععل جديععد مععن أفكععار ورؤ  و ارسععات ِّعععل احليععاة     

اإلنسععاني دون -تتسععم بالعععدل االجتمععاعي   ،ُتعععاش إال مععرة واحععدة  

متييء. يتناول الروائي زيعد الشعهيد يف "أفعراس األععوام" كعل معا معر        

النادرة ،باإلنسععان العراقععي مععن املععرارات والعععاابات وبعععض املسععرات  

ارلععه احلععديث، الععاي هععو عمليععًا النتععاج   يف مرحلععة تكععون ت ،جععدًا

الفعلعععي للتصعععور )الكولنيعععالي( للبلعععدان العععيت تعتعععس معععن خملفعععات     

يف ما بعد احلرب العاملية األوىل، وتسجل ،أر ،)السلطنة العثمانية(

بعض وقائ  احلياة اليومية خالل العهد العثماني بعد أكثر من ثالثة 

ة( املتلفعععة بععردا  قععرون ونصععف يف حكععم العععراق مععن قبععل )السععلطن  

العععدين اإلسعععالمي، وحكمهعععا الفاسعععد اجلعععائر الناهعععب للخعععريات       

والععيت حاولعت أن ُتحعرم حتعى النطععق     ،سعالمويتها( االعراقيعة  جعة )  

وععععدتها جرلعععة  ،باللغعععة العربيعععة، مععع  أنهعععا لغعععة )القرآن(الكعععريم 

 تستحق العقاب. 

املشعععبعة باملهانعععة واإلذالل وحتعععول سعععكان )أرض  ،تلعععك القعععرون

سعععالمويتها( اني( إىل أفقعععر نعععاس )الععععا ( ععععس ) لسعععواد( و)الفعععراتا

ععس   ،)أفراس األعوام( املءيفة واملالة هلم وتراثهم احلضاري. وتسرد
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األحعدا  العاصعفة العيت معر بهعا الععراق قبعل ومع           ،لغة روائية دقيقعة 

واملواجهات العسكرية معها وصعواًل   ،دخول القوات السيطانية مدنه

لقععوات العثمانيععة منكسععرة، مع  تشععبثها النفعععي برايععة  إىل انكفعا  ا 

)الدين( ضد )الكفار(، وتأسيس احلكم امللكي، وما رافقعه معن   

خاالن متواصل  الماني العراقيني عس االنتهاكعات الشرسعة ضعدهم    

والتنكععر ألبسععو مبععادئ العععدل اإلنسععاني الععيت اقرهععا دسععتور ذلععك   

اق وتارلععه مسععرحًا العهععد ذاتععه. وتتخععا بعععض أحععدا  الروايععة العععر  

وكعالك   ،دمويعة -كاماًل ملعا جعر  فيعه ولعه معن أحعدا  عاصعفة        

 مدينة)السععماوة(، والععيت رغععم انقسععامها بععني وال  متشععدد للشععيخني   

)فارض العلوان( و)جابر الدخيل( وعشعريتيهما، لكنهمعا وأتباعهمعا    

يتوحدون أمام اخلطر اجلاثم بالقرب من أسوارها متهيدًا الجتياحها 

وحععوش "الوهابيععة"، سععالالت الفكععر الصععحراوي والقععر    مععن قبععل 

املععععاهيب -الععععاين يتصععععرفون بععععداف  التشععععدد الععععديين   ،القاحلععععة

مهمعا تنوععت أسعوة بعع"السلف      ،اللصوصية واالستحواذ على الغنائمو

أبنععا  الرمععال  ،بعععد أن قععافتهم سععنوات اجلفععاف والقععيت  ،الصععاحل"

توجهعععاتهم الفكريعععة عس ،املنكفئعععة خعععارج معععدن املعععا  وحضعععاراتها 

املتشددة من خالل اخلطعاب املتشعدد و العنفعي يف تكفعري املخعالفني      

للعععع)السلفيني( يف الفهعععم والفقعععه واملعععاهب واملوقعععف واململعععو  بءيعععف   

تصعععوراتهم ععععن عقيعععدتهم األخرويعععة ووعودهعععا التلفيقيعععة الكاذبعععة    

)حععور عععني(، السععتباحة   بععالتطهري وتععءيني مععوت اتباعاهععا، بانتظععار  

والععيت تشععكل حتوالتهععا، اليوميععة والتارليععة  وة( ومععا فيهععا،)السععما

منوذجًا للعراق القادم من ظعالم )السعلطنة( وانتهاكاتهعا. وإذ يسععى     
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زيد الشهيد يف )أفراس األعوام( السعتنطاق التعاريخ وبععض مسعاراته     

فعإن هعاا    ،ومدينعة السعماوة خصوصعاً    ،وحتوالتها يف الععراق عمومعاً  

"أفععععراس األعععععوام" وأحععععداثها ومصععععائر   لععععيس املعنععععى الوحيععععد لععععع   

بل هعو جانعب يف نعوع معن هعاه الراويعات العيت تسعتخدم          ،شخصياتها

وتؤسعس عليهععا عاملعًا سععرديًا، فالروايعة التارليععة     ،معادة تارليعة مععا  

"لععيس معناهععا العميععق احلععدو  يف الععءمن املاضععي فهععي تستحضععر       

ة يف مععيالد األوضععاع اجلديععدة. وتصععور بععدايات ومسععارات قععوة دافععع    

وهععي عمععل يقععوم علععى تععوترات داخليععة يف     مصععري   يتشععكل بعععد. 

ِّارب الشخصعيات متثعياًل لنعوع معن السعلوك والشععور اإلنسعاني يف        

كمعععا متثعععل   ،ارتباطهمعععا املتبعععادل باحليعععاة االجتماعيعععة و الفرديعععة   

 بالضرورة تعقيدًا وتنوعًا يف اخلسة والتجربة لد  الروائي.

وختتلععف أيضععًا عععن ذلععك النععوع مععن الروايععات االجتماعيععة الععيت        

تتطلب استقرارًا. فلكي )تصن ( تلك الروايات )شرية( من احليعاة  

ولكعن   جيب أن يكون الواق  مستقرًا هادئعًا حتعت مبضع  الروائعي.    

الروايععة التارليععة ال تأخععا جمتمعهععا هادئععًا راسععخًا حتععت عدسععتها،  

لوانععه، فهعي تواجععه جمتمعععًا بعيععدًا عععن  إنهعا تععدرس تدرجاتععه وتعععدد أ 

الثبات والرسوي. وينتقل االهتمام بعداًل معن التعدرجات وتععدد األلعوان      

-إىل مصععععري اجملتمعععع  نفسععععه"./ ويكيبيععععديا / املوسععععوعة احلععععرة

بتصعععرف. ينفعععتح املشعععهد الروائعععي يف بدايعععة "أفعععراس األععععوام" علعععى  

يععد  )جعفعر حسعن درجععال( وهعو يف السععتني معن عمعره، ويععر  معا       

 ،معععن" هعععرج ومعععرج 1959أمامععه، ضعععحى يعععوم الثعععامن معععن آب ععععام  

وفوضى ال ُتطاق يف حماولة الفوز بكرسي أو منضدة أو مءهرية أو 
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مشععععععة تعليعععععق املالبعععععس أو سعععععتارة نافعععععاة أو مروحعععععة سعععععقفية أو    

)حعالاًل   ،تلك األشيا  وغريها اليت تقرر نهبها (7منضدية..اخل " )ص

اد الشععب" الواجهعة العلنيعة للعع"احلءب     معن مقعر" احتع    ،مباحًا شعرعًا( 

حيععث انتظععر وتععرب  بععه  ععن يععرون  ،الشععيوعي العراقععي" يف املدينععة

فيه تهدلًا للدين وتفتيتًا للمجتم ، حلظة االنقضاض عليه وتهدله 

بشراسة، كانت مكتومة، وآن هلا أن تتفجر من قبل قعو  متععددة   

حلها و أفكارهعا  م  تقاط  مصا ،وال يوحدها غري العدوانية ِّاهه

بععععد معععا   ،لسعععرقة حمتوياتعععه أو حتطيمهعععا   ،وانتما اتهعععا ودوافعهعععا 

تشمموا رائحة انفضاض احلكومة عنه وحوظر نشاطه بعالتءامن مع    

إصععدار بععععض املرجعيعععات الدينيعععة فتعععاو  كعععون "الشعععيوعية كفعععر  

عندها يتأكد)جعفر حسن درجال( بأعوامه السعتني أن معا    واحلاد".

مععا هععو إال إعععادة بالتفاصععيل ذاتهععا ليععوم       يععد  أمامععه مععن وقععائ    

اخلامس من متوز ذلك اليوم "الفضي الداكن" يف حياة مدينتعه ععام   

. عنععععدما شععععاهد الكععععثري مععععن النععععاس يغععععريون علععععى مبععععاني  1917

احلكومة وخمازن الغعاا  ودور املعوظفني كعي يسعتبيحوها. ثعم يعتم       

 ،شعععحن كعععل ععععائالت معععوظفي السعععلطنة، وجلعععهم معععن الععععراقيني   

بواسعطة )عوّبعارة( متخعر نهعر الفعرات حنعو        ،ادمني من مدن أخعر  الق

العاصمة، حتاشيًا ملا ستؤول إليه األمور يف املدينة اليت باتت القوات 

االنكليءيععة قريبععة منهععا. وقععد احععد  دخوهلععا اصععطفافات جديععدة        

وِنعومًا على من انتهء الفرصة واغتنى من خالل الفوضعى العاّمعة العيت    

إذ بدأ "الرصاص يلعل  طوال الصباح حتعى معا بععد     ،اجتاحت املدينة

 الظهرية واملسا ".
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تلك االستباحة اليت مشلت كل شي  و ِّاهلتها القوات القادمة 

وكععان همهععا األوحععد    ،لطععرد بقايععا حكععام )السععلطنة( يف املدينععة    

ا افظععة علععى سععالمتها أواًل. تبععدأ حتععوالت )السععماوة( بطيئععة غععري     

لسعنا هنعا والروائعي     ت احلكعام اجلعدد.  منسجمة م  رغبة وخمططعا 

يف معرض الدفاع أو اخرتاع املعسرات و احلجعج ععن اجتيعاح     ،كالك

الععاي كععان مععن  تلكععات     ،العععراق مععن قبععل القععوات السيطانيععة    

السلطنة العثمانية املوصوفة بع"الرجل املريض" على ختلفهعا وقسعوتها   

ونشعري يف ذلعك إىل وجهعة     ،ودنا ة حكامهعا مع  الععراقيني بالعاات،    

النظععر األوربيععة الععيت تؤكععد انععه: "معع  اقععرتاب نهايععة القععرن التاسعع       

عشععععر، سععععاد الععععرأي القائععععل أن املسععععتعمرات املسععععلمة، يف أسععععيا     

وأفريقيععا، ال بععد أن تظععّل حتععت الوصععاية األوربيععة ألنهععا تععدر الععربح       

. يعتغري احلعال مع  جديعد     (تغطيعة اإلسعالم  -/ ادوارد سعيد99")ص/

أعمععدة خشععبية للكهربععا  يف   ،فيهععا حيععاة النععاس؛ مععا  صععافٍ   دخععل

الشوارع، مستشفى للمرضى، صحف جديدة متنعورة متععددة قادمعة    

دون ،وحععوارات علنيععة يف املقععاهي حوهلععا وكتاباتهععا   ،مععن العاصععمة 

تنقعععل أخبعععار الععععا   ،خعععوف وخشعععية، راديعععوات يف املقعععاهي العامعععة

ل عععس أغانيهععا أرواح  وتشععتع ،البعيععد عععن مدينععة متا ععة للصععحرا    

)تيععاترو( بشعععرا ععععدم تععدخل عامالتعععه يف شعععؤون    ،شععبابها الغضعععة 

حمعالت لبيع     ،الءبائن ونسج عالقات مشبوهة سرية و خاصعة معهعم  

 ،الاهب، وأخر  لتجارة أنواع البضائ  اجلديدة الوافدة عس البحعار 

وال اعرتاض واستنكار أو متلمل   ،وأماكن لبي  املشروبات الروحية

مععع   ،أو اسعععتنكاف يف التعامعععل اليعععومي مععع  أصعععحابها  ،حعععٍدمعععن أ
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اختالفععات ديانععاتهم وأعععراقهم معع  ُبعععدو مععدنهم الععيت احنععدروا منهععا      

للحياة والعمل يف )السماوة( اليت استوطنوها دون اعرتاض ما وبعاتوا  

 جء ًا يف نسيجها االجتماعي.

 كل هاا وغريه أحد  تغيريات يف احلياة اليومية ملدينة مشارف 

رغعم االصعطفافات العشعائرية، سعرية أواًل، مع        ،الصحرا  اجلنوبية

الوافدين اجلدد حلكم املدينة، ثم حتعول يف العوال ات علنعًا للمنفععة     

والتحكم. يشعمل التغعيري قبعل هعاه األحعدا  "جعفعر حسعن درجعال"         

الشعاب العاي يشععارك والعده يف بيع  األقمشععة وُيخطعف بعدخول أسععرة       

وتعلقعه بابنتعه الشعابة)وهيبة( العيت" قعرأ يف      حاكم املدينة، للتبض ، 

عينيها بوحًا غريبًا " ِّاهه بعد "أن رأ  يف عينيها السعارقتني لععيين   

)موهععا( بوحععًا كأنهععا تبغععي بععث شععي  يشععبه اإلعجععاب أو الععتمين")ص 

( عندها يقرر )جعفر( بروحه املتوثبة التخلعي ععن العءي التقليعدي     52

 ،احلرة وبفاعلية التمرد على القيود لسكان )املدينة( مقتنعًا بإرادته

فعمعععد  ،وحريتعععه العععيت ال نعععءاع عليهعععا ،والرغبعععة يف التحليعععق فوقهعععا

الرتدا  أزيا  )حوّضرية( و  يعبأ )جعفر(، بعأي اععرتاض معا أو حتعى     

وهو الرامء للقو  الواثبة اجلديدة العيت تسععى لتغعيري     ،رفض أسرته

مدينعة تطوقهعا    لسعكان  ،منو السلوك احليعاتي والتوجعه الفكعري   

وال يفعرق   ،وينعشها الفعرات العاي يشعطرها إىل نصعفيني     ،الصحرا 

)جعفر( حنعو   فتمتد عالقات ،بني شبابها وعوائلها دين أو ماهب ما

الاي للك والده حمعاًل لبيع     ،الشاب اليهودي )ساسون داوود زخلا(

القمعاش، و"بعثعه إىل بغعداد حعني كعان فتيعًا ال يتجعاوز الثالثعة عشعر          

والعاي يكتشعف شعجاعة     (87")ص  رس العلوم و)التعوراة( هنعاك  ليد
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)جعفر( وهو بهاا "املظهر احلضعري" ويقعوده إىل مسعكنهم للتععرف     

على أسرته وخمالطتها واالطالع على " عدد من صور تأتي كدعاية 

حتتويها)أطوال األقمشة( واليت يعرضها)ساسعون( علعى جانعب بيعتهم     

ل يعععوم فيتيعععه يف عواملهعععا  مشعععّكلة معرضعععًا مجعععيال يقعععف إزا ه كععع  

اجلميلة" العيت تفجعر يف جعوانح(جعفر( املتوثبعة موهبعة الرسعم. كمعا        

تععنعش روحععه )وهيبععة( معع  خلسععة اللقععا  السععري علععى جععرف الفععرات   

عصرًا بعيدًا ععن اخلعوف وانكشعاف األسعرار، ععس كعل معا يعدعو         

لأللفة والفرح واحلب بروح الشابني ِّاوزًا على املركعء االجتمعاعي   

كون الطائفي. يشكل جعفر يف السرد الروائي القعو  اجلديعدة   وامل

الناهضة اليت حتمعل يف توجهاتهعا روح التجعدد والتقعدم مع  معاناتهعا       

إنسععانيًا وخيبتهععا مععن الناحيععة الوجدانيععة والععيت تبقععى ترافقععه دائمععًا، 

ويغدو عضوًا يف حعءب متحعرر يضعر اجتماعاتعه يف بغعداد ويعاول       

لكعععن اإلجعععرا ات  ،ارة لسعععكان مدينتعععهنقعععل روح التمعععرد واحلضععع

التعسعععفية احلكوميعععة ضعععد قناععععات غالبيعععة نعععاس املدينعععة تشععععل      

و ِّابهها السلطات بقسوة وفظاظعة وتقعود قعادتهم     ،اهليجانات فيها

)جعفعر( وخعالل تغعيريات يف     ومن ضمنهم الشاب ،للحكم باإلعدام

زرع توازن القو  يفرج عنهم، وم  بءوغ قو  اجتماعية أخر  حتعاول  

مبعععادئ العدالعععة يف األذهعععان والعمعععل علعععى متعععتني روح االنسعععجام يف  

جمتمععع  متععععدد االنتمعععا ات مععع  التأكيعععد علعععى احعععرتام القناععععات     

اخلاصة. رو  زيد الشهيد يف "أفعراس األععوام" التحعوالت اجلوهريعة     

يف احلياة العراقية، وقبض بسرده املتوثب املرن على تفاصيل منسعية  

)السعععماوة( وتعععاريخ الععععراق بأمانعععة ونثعععر  ينتعععهمهملعععة يف حتعععوالت مد
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شععفاف ملععون عععس اسععتخدام اللغععة واحلععوار و موحياتهمععا مبسععؤولية    

الصان  املتمكن من أدواته ورؤاه اليت يوظف فيها احلد  التارلي 

لععيس بصععفة التكععرار بععل االحتفععاظ بواقعيتععه وبانسععيابيته الععيت ال        

لكنعه   ،أنه العراوي الوحيعد  تواجهها أو تعرقلها اللغة املصطنعة. وم  

وكان مبثابة "طيف"  ،"يرتس" يف رسم اإلحدا  الروائية على هواه

يف تنقالتععه السععردية املفعمععة بععالتلون يف االنتقععال املععرن بععني التععاريخ      

ووقائععه بوثائقيععة   تثقععل الععن  الروائععي بععل كانععت مبثابععة الكععوة  

يمنععة "التععابو املنفتحععة لتبيععان مععا يععراد السععكوت عنععه راهنععًا بفعععل ه  

"اليقينيعععات" السعععردية التارليعععة    الطعععائفي" العععاي يرفعهعععا ملسعععتو    

الكس  وف رضت، نفعيًا على أفكار و ارسات )مكعون( عراقعي   

معني وجعلها تتجاوز، عس الغلو واالستئثار، حعدود "املقعدس" مع  أن    

تاريخ اجملتم  العراقي يكشف أن ال أساس هلا تارليًا يف الوجعدان  

ليس واردًا تلخعي  كعل الععا      .املنفتح اجتماعيًا ،العراقيالشعيب 

( 349الروائععي املتعععدد لععع" أفععراس أعععوام" زيععد الشععهيد الععيت تقعع  بععع)    

صفحة من القط  املتوسو وتتألف من ثالثة فصعول يبعدأ أوهلمعا مبعا     

نتءاكي(: "اخلطبعا  الععاين يكلمعونكم عععن   ازقالعه )نيكعوس كععا  

انكعععم باحلععديث ععععن العععوطن  والساسعععة الععاين لرقعععون آذ  ،احلععب 

( وحعدات  8) والشرف والعدالة، كلهم يثريون الغثيعان" و يتعألف معن   

والفصعل   ،( وحعدات سعردية  10والفصل الثاني يتكعون معن)   ،سردية

وال  ،( وحدات سعردية، بعضعها ال يتجعاوز نصعف صعفحة     10الثالث )

انفصال بعني مكوناتهعا النوعيعة والتارليعة املشعكلة لععا  الروايعة        

النظعام االسعتبدادي    :متشابهة م  العراهن العراقعي ومالحمعه    كونها
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ارتفععععاع املععععد الطععععائفي  ،االحععععتالل ومشععععاريعه ،املنهععععار وخملفاتععععه

الراديكععالي، حماولععة إقصععا  دور الدولععة الوطنيععة بقصععدية طائفيععة  

األطمعععاع اخلارجيعععة. و)أفعععراس   ،قوميعععة، تركعععل القعععيم املدنيعععة  -

يلها جععء ًا مععن التععاريخ العراقععي  األعععوام(إذ تتنععاول يف ثيمتهععا وتفاصعع 

ونسععععيجه االجتمععععاعي املتعععععدد فإنهععععا تععععنهج "السععععتخالص فرديععععة     

الشخصععيات مععن الطععاب  التععارلي اخلععاص لعصععرهم وتضعععهم يف       

زمان ومكعان حمعددين مع  تبيعان مالمعح الصعراع املاثلعة يف ععواملهم         

بواقعية نفاذة ملموسة يف األشخاص واألحدا . إلبراز ضرورة حتويل 

اجملتمعع  غععري املعقععول")م. ن. بتصععرف(.الروائي زيععد الشععهيد يف  وضعع 

"أفعععراس األععععوام" يهعععاجر معععن احلاضعععر إىل املاضعععي لإلمسعععاك بعععه   

السردي القادر على تناول -وبأحداثه املهمة وبنوع من الثبات الفين 

ذلععك أو بعضععًا منععه، ألن مععن الطبيعععة املهمععة للسععرد أن يقععرتب مععن       

فأن الروائعي يضع  بععض أحعدا  التعاريخ       شؤون احلياة وناسها. ولاا

سععرديًا حتععت اجملهععر و"التععاريخ الععاي  ،)العراقععي( ومدينععة )السععماوة(

بععل عععن النععاس العععاديني   ،يقدمععه لععيس عععن احلكععام والغععءاة فقععو  

الععاين تقععدم أحععدا  حيععاتهم وسععريتهم صععورة أكثععر ثععرا  ملععا حععد    

-بواقعيعععة متععععددة اخلطعععاب الروائعععي-أمعععري طعععاهري-بالفععععل"

عععن القععو    ،واملهملععة بقصععديةٍ  ،و ُيوظععف الوثيقععة الدقيقععة   ،فععينال

لقععا   ،ومععا دفعتععه مععن أمثععان مأسععاوية وموجعععة ،الناهضععة اجتماعيععًا

 -عملها وقناعاتها بأن حياة الناس ال تستقيم دون )عدالة اجتماعية

ويصعنعون تعارلهم عليهعا     ،إنسانية( على األرض اليت يعيشون عليها

ويعمععد )الشععهيد( السععتثمار     ،كععالك، يف حماولععة مععنهم لتغيريهععا   
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األحععدا  والوقععائ  والرصععد األمععني حلقبععة مهمععة مععن تععاريخ العععراق     

وكشعف معا )خمفعي( منهعا      ،1958متعوز   14وبالاات بعد ،احلديث

مستثمرًا وقائ  احلياة اليومية وتفاصعيلها يف مدينعة السعماوة     ،بتعمٍد

لفجععائ  الععيت طالععت ناسععها واملصععائر املأسععاوية واملفجعععة لععبعض        وا

والعاي يععد معا    ،الدموي 1963شعباا   8قبل و بععد إعصعار    ،شبابها

ة مجاعيعة، ولكعن مالحقعة    ابادمبثابة  (13جر  فيه وبيانه املرقم)

األحيا  منهم قانونيًا من قبل ذوي الضحايا أمام القضعا  العراقعي أو   

قععوال املنقولععة شععفاهًا وتوظيفهععا عععس الععرواة   ا ععاكم الدوليععة، واأل

وهععععو يف " أفععععراس األعععععوام" الععععراوي ا ايععععد لألحععععدا      ،بأمانععععة

واألزمان)العراقية(املكتظعععة بالصعععخب واملتميعععءة بالقسعععوة والعنعععف   

وكالك ما تعانيه مدينته )السعماوة( ومعا جعر  فيهعا معن       ،املتواصل

وخصوصععععيتها  متتبعععععًا بإمكاناتععععه السععععردية ،حتععععوالت اجتماعيععععة

الععاي رأ :" بععان نثععرًا ال يسععتجيب إليقععاع   (ْفعليعععوبري)قناعععات  ،الفنيععة

 الرئة البشرية ال يستحق ذرة من االهتمام".

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

يف الشعععر والسععرد(.   مقاربععات.. ) فصععل مععن القسععم الثععاني يف كتععابي      *

 الغالف للفنان: هاشم تايه.-النجف-الشرارة()إصدارات جملة

 / الغالف أمينة صالح الدين. 2012 - 1دمشق/ دار متوز/ ا **
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 املدينة أسرار كشف. .االعوام افراس

 

 مسري عدنان

 أدبعي  عمعل  يف يتجسعد  لبلعد  جمتمع   وحيعاة  ،سرد يف مدينة تاريخ

 االجتماعيععة والوقععائ  باألحععدا  مكتنععءة كععبرية قريععة خععالل مععن

 البععععداوة بععععني انشععععطرت افععععراد وطبععععاع والرومانسععععية والسياسععععية

 املعتغريات  معن  العرغم  علعى  وا عيو  العاات  تصعارع  لتظعل  والعشائرية

 .الءمن من عقود خالل حصلت اليت الكبرية

 مثعة  فلعيس  .اجملتمع   يف السعائد  هو ظل واالنكفا  الرتابة أن غري

 هعي  والطقعوس  املوروثعة  التقاليد واستمرت. .دائم بشكل يؤثر متغري

 احععدهم ِّععرأ مععا وإذا ،االفععراد سععلوك علععى يسععيطر الععاي املهمععاز

 التحععدي تتطلععب وغربععة الذع نقععد حمععل كععان اآلخععرين عععن وأختلعف 

 معا  وذلكعم  املعورو ؛  بركعة  وسعو  الراكعد  اآلخعر  كلمات وحتمل

 افععراس) الرائعع  االدبععي العمععل بطععل درجععال حسععن جعفععر معع  حصععل

 وتنععاول الشععهيد؛ زيععد الكععبري االديععب كتبهععا الععيت الروايععة (االعععوام

 الصععحرا  بععني تسععكن كانععت كابيععة ومدينععة جمتمعع  حيععاة فيهععا

 الروععة  يف غايعة  باسعلوب  واملدنيعة  البداوة بني الصراع وتعيش ،واملا 

 اإلنكليعععءي؛ االحعععتالل إىل العثمعععاني االحعععتالل معععن تنقلعععك ووقعععائ 

 واالنتفاضات الثورات وقبلها اجلمهورية وقيام امللكية على والقضا 

 علعععى املنتفضعععة العشعععائر معععن واطرافهعععا املدينعععة يف حصعععلت العععيت
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 واملشععاعر العواطععف تنععاول واألعمععق .واآلخععر احلععني بععني االنكليععء

  درجععال حسععن جعفععر بععني تتفجععر الععيت الشعععرية واللغععة والرومانسععية

 ؛ االصوات وتتضا ل ،مساحته وتتس  السوق فينفرج تتقدم. .ووهيبة

 ختطعوان  وامهعا  هعي  إال تبقعى  فال ويتالشون الناس ويغيب تصمت ثم

 دكعان  عنعد  توقفعا  .املرتاغيعة  والبهجعة  ،الععاب  االستقبال إيقاع على

 عنعد  إال الطويل الرسو يرسيا و  .هناك دكان إىل وحتركا هناك

 ود وموجععات ،منغمتععان وحتيتععان متشععابهتان ابتسععامتان .حملععه عتبععة

 ايععه) واحععد بعمععر كانتعا  لععو كمععا إزا ه بعدتا  .الععوجهني مععن تقعاطرت 

 مسائهعععا وصعععفا  ،النضعععر ربيعهعععا بكعععل أمامعععك اآلن هعععي. .جعفعععر

 وعمعيم  ،شعوقك  عظعم  امامهعا  انثعر . .البحعريني  عينيها وألق الباهرة،

  (فيه لتتجول القلب مسارب وافتح ،هلفتك

 يف وقعت اليت االحدا  عن بعيدًا فقو رومانسيًا جعفر يكن  

 العاين  معن  الوجهعا   نفعوذ  لبسعو  وصعراعات  مععارك  من املدينة احيا 

 .حقوقهم وطمر امواهلم وسلب البسطا  قتل على وجاهتهم برزت

 مسععابقة يف االوىل اجلععائءة علععى احلععائء بسععرده الشععهيد زيععد إنَّ

 وقامعت  2011 ععام  العامعة  الثقافيعة  الشعؤون  دار اقامتهعا  اليت الرواية

 330 بععع ويقعع  بطبعععه بععريوت يف والنشععر للدراسععت العربيععة املؤسسععة

 يف  يعءة  فنيعة  امكانيعة  ععن  يكشعف  املتوسعو  احلجعم  من صفحة

 . .الروائي الفن صناعة

 جنمعاً  ،العاصعمة  ععن  قصعية  مدينة يف القاطن ،الشهيد زيد يبءغ

 وحنعا  مسعتغامني  احعالم  ععن  لتلعف  ال وهعو  العربعي؛  االدب مسا  يف

 ونضععاالت بلععدانهم تععاريخ جسععدوا الععاين االدبععا  مععن وغريهمععا مينععة
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 ثعععورة معععن بعععد ًا بالشععععرية مضعععمخة روائيعععة أدبيعععة بأعمعععال شععععوبهم

 أخعععات العععيت والصعععراعات 1958 متعععوز 14 بثعععورة وانتهعععا ا العشعععرين

 وتقاليعععد النعععاس طبعععاع علعععى الباديعععة وأثعععر النعععاس حيعععاة معععن مأخعععاًا

 التخلعف  يكابعدون  ظلعوا  العاين  االفعراد  عقول اخرتقت اليت العشائر

 .الرتاج  اسباب وكل ،والبطالة واالمراض

 أخعات  طقوسعاً  تشعمل  حساسة قضية مناقشة يف الروائي ويتجرأ

 الظهعععور علعععى تنهعععال السالسعععل) النعععاس تفكعععري معععن كعععبريًا حيعععءًا

  148ص...(  ......بشدة

 السعععماوة مدينعععة يف جعفعععر عاشعععها العععيت السعععنني امتعععداد وعلعععى

 االديعان  وتعرلف  اجملتم  مكونات بني واالنسجام احلب عن يكشف

 مدينععة مععن اليععاس وصععديقه اليهععودي ساسععون معع  عالقتععه واسععتمرار

  231ص..........................( ) االحءاب وصراع ؛ املوصل

 اعتقالعععه خعععالل معععن وجربهعععا عاشعععها العععيت االحعععدا  خضعععم ويف

 الشعيخ   انتفاضعة  اثعر  الرميثعة  من وبثلة  قه االعدام حكم وصدور

 جدته وصايا ذهنه يف ترسخت االخا  حءب إىل انتمائه ثم ومن خوام

 (اجلعععءر معع   وينسعععحبون... ....طععريوا  وإن حتععى  حولعععك مبععن   تثععق  ال)

  246ص

 السعلمان  نقعرة  إىل السعجنا   ابعاد حتى استمرت اليت الوقائ  تلك

 علععى انعكععس مسععتقر غععري وضعع  يف املدينععة جعععل  ععا الصععحراوي

 منعا  متفرجعاً  يكعون  أن قعرار  اختعا  العاي  جعفر ومنهم األفراد حياة

 جمبولعون  نعاس . .هناك الناس تلون من برا ا الصحرا  باِّاه انطالقه

 إىل والعاهاب  املدينة هجر إىل دعته بغيضة نفعية على بعيد زمن منا
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 أول تشععكيل لوحععات علععى لتنسععكب البععدو حيععاة ورسععم الصععحرا 

 املدينعة  اىل نقعل  العاي  الضعابو  ،طعارق  ليأتي .املدينة شهدته معرض

 اربعني قبل امرأة عشق فنان خميال يف ظلت امرأة صورة يتأمل وراح

 دخععول بعععد املدينععة بععرح الععاي املععال مععدير بنععت وهيبععة امسهععا عامععًا

 قعد  جعفعر  كان ختطيطية صورة سلمه هاا وطارق. .اليها االنكليء

 ععن  يكشعف  جعفعر  فيمعا  ماتعت  انهعا  اخعسه  العيت  امعه  لوهيبعة  رمسها

 طعارق  اطلع   وقعد  قلبعه؛  يف متقعدة  جمامرهعا  تءل   حب عالقة طهر

 االفضععل ومععن يععتغري   جمتمعع  عععن جدتععه وصععايا علععى بعععد مععا يف

 ..عنه واالبتعاد االنتقال
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 أفراُس االعوام

 التغيّيراعادة النظر  مبساحة 

 واالجنراف بنسيج اجملتمع العراقي 

 

 حممد األمحد

أول صعفة مععن صعفات الروايععة اجليععدة، هعي ان يعععود الروائععي اىل    

نقطعععة معععا ويعععاكيَّ إضعععا تها مبعلومعععة مضعععافة، هلعععا صعععفة اإلقنعععاع  

وا ايدة. معلومة هلا موقعها يف اعادة فهم التعاريخ املسعكوت عنعه،    

بداللة الرؤية اجلادة؛ بل واحلفر األركولوجي، السعتخالص حقيقعة   

ا   يععد ؛ مبعنععى مععا دّون بقععوة    مععا قععد حععد  بالفعععل. ولععيس مبعع     

املنتصر وفرض على انه قد حد ، فعاًل. وهاا دائمًا ما جيعلنا نقعرأ  

التاريخ، بصيغة أفضل دون ان توقفنا مجلة ثغرات غري مقنعة ِّعلنا 

نعيد القعرا ة، ونعيعُد التقصعي ألجعل االسعتنتاج بعقعل اليعوم العاي           

بقناعععة ِّععععل التعععاريخ  يعععد يتقبعععل الععوهم. و  يعععرتبو ليومنععا هعععاا    

املكتععوب متسلسععال، متكامععل احللقععات حسععب جدليععة )هيغععل(،      

فالكتابععة الروائيععة تعطععي صععورة يستشععف منهععا احلقيقععة الكاملععة.  

وحسب تاشري )فرنعان بروديعل( بعان التعاريخ يكتعب يف آن واحعد معن        

مواقعع  عديععدة او منظععورات خمتلفععة، ولععيس قائمععًا علععى موقععف او        

ن ذلك بشكل مقصود او غعري مقصعود.. وان   منظور واحد سوا  كا
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نفهعععم امنعععاا اخلطعععاب، شعععفراته.. فعععنفهم منهعععا امنعععاا الطبيععععة،    

وكععالك امنععاا النشععاا البشععري، وقععد جنععح )زيععد الشععهيد( فيمععا    

الصعععادرة ععععن دار  -روايتعععه اجلديعععدة )افعععراس االععععوام   -كتعععب

روايعععة )احلّقعععة(، املشعععتملة علعععى صعععياغة لم( معادلعععة ا2011-متعععوز

أل اليوم بعلمّية ما توفر من علوم احلاضر، كون احلاضر سؤال ُيس

قد حضر بعلومه ليطغي على كل االوهام اليت ال تسعتند اىل تفسعري   

قد وصل اليه بعلمه. اذ مسحت بضوئها )افعراس االععوام(، ملئعة ععام     

من تاريخ مدينة السماوة )بالتالي العراق كله( وفق احدا  ارتبطعت  

حتععى اصععغر املععوظفني درجععة.. ارتسععمت   بتععاريخ احلكععام والععوزارات  

هععيكال متماسععك املعمععار بعععدما بععدأ البطععل الععرئيس )جعفععر حسععن   

درجال قد بل  الستني( باستعراض قصة حّب مشوقة لع)وهيبة( جرت 

وقائعهعععا بعععني احعععدا  جسعععام معععّرت عاصعععفة، علعععى جممعععل الشعععرق  

االوسععو )كععان جعفععر بعمععر السععب  عشععر عامععا عنععدما حععد  ذلععك   

(. جا ت الروايعة يف ثالثعة فصعول كعل منهعا      48اية ص الرو-السيّب

مقسعععم اىل اقسعععام ععععدة، وقعععد اختعععار لكعععل فصعععل جمموععععة معععن    

املختارات الاكية لكل من )كازنتءاكي(، )ادونعيس(، )ملفعل(،   

)بشالر(، )رامبو(، )مان(، )املتنيب(، و)جلجامش(.. جمرتحعًا ايعاهم   

اصده، فالشعكل  كمفاتيح توجيه للولوج بها اىل عتبات مغازيه ومق

الروائععي ُيحععرض علععى االسععتدالل وإشععاراته الواعيععة لاهنيععة املبععدع       

مبنطقة حريته، فالءمن يف كل رواية مسار الفهم الاي ينسي عليعه  

املسار احلكائي.. فع)افراس االعوام( ِّري اىل مستقر هلا كرواية 

فيها اكثر من صوت يشري اىل هيمنة الروائي كروائعي فاععل، ابعنا    
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اجلغرافيععة يتععاب  مسععرية ذهنيععة الععتفكري العربععي، ومورثاتععه يف  هلععاه

الءمعععان واملكعععان بكعععل نكعععوص  او غلعععوّ .. متععععاماًل مبنطعععق ععععس     

املكبوت العاي باإلمكعان معرفتعه معن خعالل آثعاره حيعث تشعكلت         

عملية االفادة باملعنى.. )أي دين يا ولعدي؟ واي خمافعة.. معن يقعول لعك      

 تصععدق. ومععن يشععري اليععك علععى ان ان النععاس هنععا لشععون الععدين فععال

-رسول اهلل واألوليا  هلم مهابة يف نفوسهم فعاعتسه هعوا  يف شعبك   

(، اضععافة اىل وسععائل فنيععة اخععر  عمقععت يف احلععوار     23الروايععة ص

والوصف وتيار الشعور، واستخدام احللم يف ِّسعيد الصعراع داخعل    

دا  يف امل ، فاألزمعة االقتصعادية الفاعلعة هعي العيت تعدير دفعة االحع        

السععععلب والنهععععب والععععتهجري والعععععءل او اإلقصععععا  )حيععععث االغصععععان 

واألشععجار ا روقععة تلععك متتلععك داللععة الرمععء وفعلععه يف الرتكيععب        

الكلي. لكنه لنح كتابتعه تعدديعة الصعوت الواحعد ولعيس تعدديعة       

االصوات املختلفة. اذ يصبح الروائي متمردا علعى التقليعد والركعائء    

بعنهج او طريقععة، اي انهعا ليسععت املعادة الععيت     رافضعا للمقبعوالت وآتيععاً  

تعينعععه او احلعععد  بعععل الطبيععععة اخلاصعععة للعالقعععات والشعععكل العععيت   

تتخععاه، وملععا كانععت الطريقععة خاصععة، وذاتيععة وغععري قابلععة للتقليععد،    

، فالفععل  (كان البد هلا ان تبقى فريدة، وان تؤثر نهجًا يف االخعرين 

ني الفعرد باسعتعداده العااتي    البشري يقوم على تبادل التاثري والتأثر بع 

واجملتمععع  بعالقاتعععه وأطعععره، وقيَّمععععه يف تسلسعععل احعععدا  روائيععععة،      

منطقيععة، ومعقولععه خاضعععة للتفسععري والتحليععل، )آه.. وهيبععة كععان       

جرحعععك زورق ععععااب يعععتالطم يف  عععر متاهعععاتي لعععرج معععن القلعععب  

الطعني ويعود اىل القلب الابيح. فراقك كعان خنجعرًا اوغعل يف حلعّم     
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(، لقعد  141الروايعة ص  –فمءقها، فبعثرها، فرتكهعا نثعارًا    ايامي،

اعطععى املؤلععف منوذجععا يكشععف بععان الكتابععة الروائيععة مععن الصعععب 

جدا ادراجها ضمن جنس الرواية معا   حتعّو اغلعب السعمات امل ععّرف      

عنهععا يف روايععات جيععدة قععد وصععلتنا مععن املكتبععة االنسععانية. وانهععا          

ت نقطة صارت بعد اجناز الرواية كع)رواية( اجادت املقارنة، فأضا 

عالمة إبداعية تشري اىل زمن من التناقضات واالختالفات يف طبيععة  

جمتمعععع  تلععععك املدينععععة، والععععيت هععععي يف جمملععععها كشععععفت صععععورة    

انثروبولوجيعععة لععععراق متواصعععل الشعععحنات، والتقاطععععات الفكريعععة   

واملاهبيععععة والطائفيععععة والدينيععععة.. لقععععد ادركععععت احععععداثا كععععبرية،  

حتكمععت يف مصععائر اإلنسععان وخلفععت معطيععات هلععا بععال     ومصععريية 

االثر اقليميًا واقتصاديًا واعطت للقارئ الدارس ما رآه الشاهد علعى  

عصره بعأم عينعه )الروائعي جيعب ان يتنعاول البشعر يف مكعان وزمعان         

، زيععد الشععهيد اسععتطاع ان يعيععد النظععر وفععق رؤيتععه عععس       (حمععددين

يّيععر واالجنععراف بنسععيج   )افععراس االعععوام( مسععاحة شاسعععة مععن التغ   

اجملتمعع  العراقععي علععى مععد  قععرن كامععل، مععدققا تععارة، ومصععّوبًا       

أخععر .. راوّيععًا مععا يكتبععه الشععاهد علععى الغائععب فععع)مصادرة التععاريخ    

وسردنة اجملتم  وهعي مجيععا متعنح الروايعة قوتهعا، تشعمل مراكمعة        

. اراد ان ُيثبعت بإبعداع   (ادوارد سععيد -الفضا  االجتمعاعي و ايءتعه  

يسعععتحق االشعععادة كقعععرا ة واعيعععة يف مسعععرية افعععراس االععععوام      معععا

 الراكضة حنو هاوية احلروب االقليمية. 

 

 2012،  شباا  15،  األربعا  
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 أفراس األعوام..

 حكاية اخليبات املتتالية والتاريخ املكرر!

 

 ناف  الفرطوسي

ال أتفق م  من وصف رواية األديب زيد الشهيد )أفعراس األععوام(   

بالتارلية، برغم إنها توثق ملراحل مفصلية معن سعرية مدينعة صعغرية     

وِّءل هلا مسعاحة واسععة    (السماوة)تق  على حافة الصحرا  تدعى 

من السرد يف حكعي يومياتهعا منعا أواخعر احلعرب العامليعة األوىل ان       

( ولغايععة سععقوا اجلمهوريععة األوىل   1917صععح التعععبري )منععا العععام     

بإعدام الءعيم عبد الكريم قاسم صبيحة الثامن من شعباا فسايعر   

1963. 

ضعوعية  وزيد الشهيد أستجم  شهاداته عن هاه املدينة بأمانعة مو 

وتارليععة كرمععء  مصععغر ملععا يععد  يف عمععوم البلععد )العععراق( ببنععا     

سععاخطًا وناقمععًا علععى حقبععة تنععاهء األربعععة قععرون    ،سععردي متماسععك

قضعععاها العراقيعععون حتعععت ربقعععة التخلعععف ونعععري اإلذالل واالسعععتعباد      

باريعععة مضععحكة ومبكيععة يف آن، هععي برقعع    العثمععاني )الرتكععي(

 ق بهعععا سعععالطني ووالة )العصعععملية(اخلالفعععة اإلسعععالمية العععيت يتشعععد

ليمسععكوا جلععام معظععم البلععدان العربيععة ويثقلععوا كواهععل شعععوبها       

بفواتري طويلة من الضرائب واألحكام اجلائرة واستالب خصوصعية  
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هاه الشعوب ونهب مقدرات بلدانها، فضعال ععن جبعال معن التعسعف      

واإلهمععال الععاي وّلععد أمراضععًا وعععادات باليععة وديععاجري مععن الظلمعععة         

حلالكععة جعععل العععراقيني وأشععقا هم يف البلععدان األخععر  يعيشععون      ا

عصععور االحنطععاا بكععل معانيها...كمععا سععخو املؤلععف علععى لسععان  

مععن العععوام الععاين يرفضععون احلضععارة واملدنيععة   )وارد السععلمان مععثاًل(

اليت لكن ان جيلبها االنكليء معهعم متشعبثني مباضعي العثمعانيني     

. وبدال من التعاون م  ا عررين  .رابالاي   جيلب اال الويالت واخل

اجلععدد ونصععرتهم يصععوب الغوغععا  فوهععات بنععادقهم حنععوهم ويولععوا  

 )الكرين فالي( اىل ماابح حقيقية وانهار من الدما ...

نعععود اىل الروايععة الععيت رمسهععا زيععد الشععهيد بفرشععاة فنععان وإتقععان  

( صععفحة مععن القطعع    320أديععب مرهععف اإلحسععاس، وهععي تقعع  بععع )    

بطبعتها األوىل ععن املؤسسعة العربيعة للدراسعات والنشعر يف       املتوسو

 (8..وتنقسم اىل ثالثعة فصعول يشعتمل االول علعى )    2012بريوت العام 

 (10مقعععاط  )سكشعععنات( سعععردية، فيمعععا يعععوي الفصعععل الثعععاني )   

.  متوجعة بغعالف حتتلعه    .مقاط  وعشرة أخر  للفصل الثالث واألخري

السععوريالية احلديثععة سععلفادور   بالكامععل لوحععة للفنععان العععاملي رائععد    

دالي. بطل الرواية هو جعفر الشعاب البسعيو ذو العرؤ  والطموحعات     

أبن القّمعاش )حسعن درجعال( العاي      ،الوطنية الكبرية لبلده ومدينته

يقعع  يف حععب )وهيبععة( ابنععة املوظععف   ..لتلععك حمععاًل يف سععوق السععماوة

اوي . لكععن الععر.احلكععومي القععادم مععن ديععاىل وتبادلععه وهيبععة احلععب  

تعمد ان  لايء بني احلبيبني بسلسلة من الفعوارق الطبقيعة واملاهبيعة    

بل انه وض  نهر الفرات كحٍد فاصل بني االثنني كداللة الستحالة 
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فععالفتى يسععكن الصععوب الكععبري والفتععاة    ،التوحععد ا تمععل بينهمععا 

تسكن القشلة يف الصوب الصغري.. وهي ابنة افندي يعتمر السعدارة  

تعتمعر العقعال والكوفيعة وترتعدي الصعاية  والعبععا ة..      وهعو معن عائلعة    

وحينمععا صععارح جعفععر والدتععه برغبتععه التقععدم لوهيبععة للععءواج منهععا،     

سععخرت منععه ورجتععه بعععدم التطلعع  اىل فععوق ونسععيان األمععر برمتععه ألن 

هاا الءواج ولد ميتًا يف مهده وهو لعن يتحقعق أبعدًا وال منعاص لعه معن       

ومعععن حميطعععه االجتمعععاعي   (البحعععث ععععن فتعععاة معععن طبقتعععه )طينتعععه  

.يف إشارة لضعخامة واسعتحالة حتقعق فكعرة احلعب والعءواج       .والديين

بععل ان الععراوي أوغععل أكثععر بتفريععق   بععني احلبيععبني يف هععاه الروايععة... 

جعفر عن وهيبة وحرمانهما معن ايعة فرصعة أخعر  للقعا ، حتعى بععد        

عشرات السنني برغم اجياد فرصعة  تعازة ععس تواجعد جعفعر وعبعد       

يم شوكت )والد وهيبعة( يف حعءب واحعد لكعن ععس معدينتني       الكر

خمتلفتني .. لكن سرعان ما كّفعر العراوي ععن هعاا العانب بإجيعاد       

الضابو )طارق( يف نهاية الرواية ليكشف جلعفر الاي بلع  السعتني   

مععن عمععره انععه ابععن وهيبععة الععيت سععلمت ابنهععا ورقععة ختطيطيععة متثلععها   

ا مطالبة إياه بتسعليمها جلعفعر   رمستها فرشاة جعفر أثنا  فورة حبهم

 وليؤكد جعفر لطارق انه مبثابة والده. كوصيتها قبل وفاتها...

واذا كان الراوي قد حرم البطل من حبيبته فقعد عوضعه بظهعور    

مفععاجي  لععع )بهيععة( الغانيععة العععيت تعمععل يف التيععاترو وتعشععق جعفعععرًا        

ة.. ليمارس معها نءقه وطيش شبابه بعرغم تأنيعب طيعف وهيبعة الغائبع     

لكن سرعان ما ختتفعي بهيعة نهائيعًا معن الروايعة مثلمعا اختفعى ععدد         

 آخر من شخوصها باملوت أو األمراض أو القتل واالغتيال...
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وما دمنا بصدد هاه العالقات الصادمة واملصائر اجلارحة للاات 

اإلنسععانية فأننععا نكتشععف انهععا روايععة إنسععانية بالدرجععة األوىل تسععرد 

لروح لعديد شخوصها.. من حب وحقد وشغف بشغف تهاويم وخبايا ا

 .اخل...وجش  وانتهازية ومكر ونفاق

وتوثق الرواية جلانب معن كفاحعات األحعءاب الوطنيعة وصعراعها      

املرير م  حكومات السلطة املتتاليعة ومعا القتعه معن عنعت واضعطهاد       

مععن احلكععام جملععرد تصععادم األهععداف واخععتالف املصععاحل وِّععرد        

اا املضعععمون   لتعععل بععععرض احلقعععائق  الرؤيعععة... لكعععن السعععرد بهععع 

األمععر الععاي   ،التارليععة اجملععردة علععى حسععاب اللغععة النثريععة اجلءلععة   

يسب للمؤلف انتقا ه بعناية وحاق، مهارة سعكب عباراتعه ومجلعه    

بقالععب مشععوق و تعع  والسععيما يف الفصععل األخععري مععن الروايععة.. إذا       

وميسعر   استهل فصلها األول وأجءا  معن الفصعل الثعاني بسعرد سعلس     

أو كبري عناية ببهرجات زخرفية أو بالغية كان معن   ()دون تكلف

املمكععن ان تبعععد املتلقععي عععن صععلب املوضععوع.. فيمععا عععاود املؤلععف       

ويف كعل األحعوال نعر      احلنني اىل لغته الشعرية يف فصلها الثالث...

ان زيد الشهيد   يّمل هاه الرواية فوق طاقتها من اللغعة النخبويعة   

ملكثفة اليت عشنا جانبًا منها يف روايتعه )سعبت يعا ثالثعا (     الصعبة وا

  ا جعله يتماهى جناحًا مضافًا.

لقععد كشععف الشععهيد يف )أفععراس االعععوام( جوانععب كاحلععة مععن   

ازدواجيعععة الشخصعععية لعععد  ععععوام النعععاس ويأسعععه التعععام معععن حماولعععة 

تبصععريهم وتنععوير خميلععتهم الععيت خنععر بهععا سععوس اجلهععل والتخلععف،    

ممتلكععات العامععة واتالفهععا بشععكل عبثععي والععيت       فمععن نهععبهم لل 
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تسلم منها حتى دور موظفي الدولة ومقعرات األحعءاب الوطنيعة نهعارًا     

والغريب ان النهب سلوك تكعرر يف مراحعل تارليعة الحقعة     ) جهارًا..

اىل حعاالت االنتقعام والثعأر     (..2003ولغاية االحتالل األمريكي ععام  

)الشععرقي والغربععي(..لكن سععلوك  وسععفك الععدما  بععني شععقي املدينععة   

  يكععن واضععحًا   (سععكنة القشععلة )الصععوب الصععغري مععن السععماوة   

باسععتثنا  إقععدام األمععاميني علععى جلععب الكهربععا  وبنععا  السععينما ومععا  

شععابه مععن املعطيععات احلضععارية ملدينععة طبعععت علععى البععداوة وجبلععت      

بصعفات الغلظعة واجلالفعة.. وكعي يععءز العراوي هعاه األحعدا  أبععرز         

الواجهة شخصية الشعيخني )فعارض العلعوان وجعابر العدخيل(وم       اىل 

كععل التنععاقض والتنععاحر بععني االثععنني، فقععد كانععا يتحععدان جملابهععة    

اخلطععر اخلععارجي املتمثععل بغععءوات الوهابيععة علععى ختععوم سععور املدينععة   

فيهبان م  رجاهلما لصد الغازي ويدحرانه متحدين.. ليعودا بعد ذلك 

را.. ويعععّرج الععراوي علععى مععواالة أحععدهما   اىل خالفهمععا االزلععي املسععتع 

للمحتععل السيطععاني لنيععل احلظععوة واملغععاد ليتقهقععر دور غرلععه الععاي 

ظعععل صعععابرًا حلعععني انسعععحاب االنكليعععء وتوليعععه معععءاعم مقعععاومتهم    

والركععون جلانععب املرجعيععات الدينيععة الععيت كانععت تناهضععهم...وهاه 

للععراق الععام    احلكاية متاثل ما مر بالعراق أثنعا  الغعءو األمريكعي   

حيعععث قعععاوم هعععاا الغعععءو فئعععة معععن الشععععب كعععان احلعععاكم       2003

الديكتاتور يتهمعه بالعمالعة واخليانعة، فيمعا هادنعت ا تعل وسعلمته        

مفاتيح املدن دون قتال فئة ثانية كانعت مقربعة معن احلعاكم وتتمتع       

مبيءاته وعطاياه.. فالتاريخ يعيد إنتاج نفسه باملعطيعات ذاتهعا ولكعن    

 ردية خمتلفة ال غري...بأثواب وأ
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وحععني سععأم جعفععر هععاه التناقضععات وأراد ان ينععأ  بنفسععه بعيععدًا   

صععوب النقععا  والصععفا  منحععه املؤلععف فرصععة خياليععة ال ختطععر ببععال    

أحد، حيث فسح أمامه طريعق الصعحرا  كعي يتعنفس هعوا ا جديعدًا       

بعععال زيعععف وال نفعععاق.. وهعععاا األمعععر يعععاكرني باملستشعععرق اليابعععاني     

ي ضععجر مععن احلضععارة املدينيععة العربيععة وتناقضععاتها     الععا(نوتاهععارا)

الفاضحة بعد ان قضى أربعني عامًا يف تعلم العربيعة ومعايشعة معدنها    

وترمجة خرية أدبائها، فعمد اىل حياة البداوة والصعحرا  ليكتشعف   

 أشيا  جديدة أكثر وضوحا ورسوخًا.

لكععن جعفععرًا   يكععن نوتاهععارا فقععد عععاد مسععرعًا بعععد مرضععه   

اىل بلدته السماوة ليكمل مشعاهدة سلسعلة الفواجع  الداميعة     املميت 

املعروفة.. بعد ان كانت السماوة تشهد حشعدًا معن النعاس معن سعائر      

األديان واملااهب ) ا يرجح فكرة جعل السعماوة امنوذجعًا مصعغرًا    

جملتم  أوس  هو الععراق بأكملعه(،فمن عائلعة ساسعون اليهعودي اىل      

شاكر حسعان( املسعلم   )ي، اىل قصة صديقه إلياس املسيحي املوصل

الاي ضحى  ياته حلماية منءل جاره اليهودي من نهب اجليش إبان 

 غلوا  طرد اليهود من العراق ونهب  تلكاتهم.

وقد أراد املؤلف ان يكون شاكر حسان ووارد السلمان صعنوان  

لكونهمععا مثقفععان ومتفتحععان وجييععدان قععرا ة املنشععورات املناهضععة     

ولتازان  سهما العوطين العواعي، لكعن الوقعائ  أثبتعت      للعثمانيني 

رجاحة كعف السعلمان علعى حسعان حيعث ظهعر األول مناضعال يقعود         

املسععريات ويعتقععل ويتلقععى رصاصععات الععرجعيني فيمععا كععان ظهععور       

 الثاني أخف وأقل اهمية..
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لقععد عععا  زيععد الشععهيد وقععائ  حقيقيععة بأمسععا  حقيقيععة تععارة،        

  أخععر  ملتءمععًا الكععثري مععن الصععدقية  واسععتعار أمسععا  رمءيععة لوقععائ

برغم انه ليس ملءمًا بالك يف فن يعتمعد املخيعال وخلعق الشخصعيات     

واصعععطياد الفكعععرة واحلبكعععة.. لكعععن اخللعععيو العععاي بهرنعععا منعععا  

الصفحات األوىل ظل يسايرنا وجيول يف خاطرنا حتى نهاية القصة، 

لكععن مثععة شخصععيات   تكععن مبسععتو  مععا كععان مععأمواًل منهععا،      

 ..ت قسرًا يف سطور الرواية، كشخصية )غّفار(عامل احلماموحشر

وشاكر حسان صديق وارد العاي خعرج فجعأة معن بيئعة السعماوة اىل       

بيئة الكرادة ببغداد ليثر  سعريعًا ومعن ثعم يقتعل للحيلولعة دون نهعب       

 .دار جاره اليهودي

)أفراس األعوام( هي إذن سرية اإلنسان املستلب املأزوم وا عروم  

ق أدنى طموحاته يف بلٍد   يعرف سعو  العويالت واحلعروب    من حتقي

احلععب  ..إنهععا روايععة األمععل وفقععدان األمععل.. اخلععري والععردا ة   ..املتعاقبععة

واخليبة.. رواية تدين وتعّري املاضي واحلاضر، معا دامعا متمعاثلني يف    

الكععثري مععن معطياتهمععا.. أمععا الصععراع فظععل متععواترًا لغايععة الصععفحة  

ية.. اليت أر  إنها تبشر بنوع جديعد لكعن تسعميته    األخرية من الروا

بالروايععة العراقيععة امللحميععة، الععيت شععهدنا مععا لاثلععها يف أدب جنيععب   

 حمفوظ عس )احلرافيش( ولو بشكل  مغاير..
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  ،وصهيُل أفراســِه ،زيُد الشهيد

 بني املوِت واحلب

 هاتف بشبوش  

والقالععب  ،يكععون املرتكععء االساسععي ،السععرد الروائععي اجلععاذب

وتوجيههععا مبععا يرضعععي االدب أواًل    ،املععتني لصععب االفكععار النقديععة    

كونععه احليكععم يف  ،ويرضععي ذوق القععارئ ثانيععًا ،بوصععفه فنععًا عامليععًا

كما أّن الرواية هي ِّربعة   .هاه اللعبة احليادية بني الروائي والناقد

 ،أراد هلا ان تكونلوضها صانعها ويرِّى منها تأدية ما  ،كس 

يف هعاه   ،غايتهعا أن ُتفيعد األنعام    ،مثُل دراسٍة تتعّلعُق يف اخعرتاع شعي    

 .األرض الفسيحة

أفضل الروايات العاملية هي اليت تتخعا معن احلعب سعرية ذاتيعة ثعم       

ومعن   ،يتم توظيف هاا احلب كعنصر فعال وداينمو حمرك للروايعة 

 ،واريعة  بعني احلبيعبني   خالله يستطي  الروائي إبراز ما يريده عس احل

أو من خالل مراحل احلب اليت يشهدها على مر األزمنة وما لعر بعه   

فعععإذا قرأنعععا آنعععا   .سياسعععيًا واجتماعيعععاً  ،اجملتمععع   بفرتاتعععه املتعاقبعععة 

واذا  .كارنينا لديستويفسكي  جند االقطاعية الروسية والقياصعرة 

 ،قرأنا رواية أحدب نوتردام ولواعجه مع  ازمريالعدا لفيكتعور هيجعو    

وكيعف كعان يتعامعل االبرشعية      ،جند  امللكية  وحكم الكنيسعة 
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جنععد طبقععة النععبال  والرقصععة    ،وإذا قرأنععا مععدام بوفععاري  .والكهنععة

كمععا وأّن احلععب   .البافاريععة الععيت اشععتهرت مععن خععالل هععاه الروايععة    

 ُيععراد منهععا الوصععول اىل احلريععة ؛ هععو   بشععكل عععام هععو الغايععة الععيت  

الطريان والتحليق دون أجنحة بعيعدًا ععن كعل معا هعو عنيعف ومعدمر        

كما يقول الشاعر الكعردي الكعبري شعريكو بعيكس العاي معات       

قبعععل أيعععام )عنعععدما وضععععُت إذنعععي علعععى قلعععب حبيعععبيت حعععدثتين ععععن  

.. اذن الروائععي يتخعا مععن احلععب وسعيلة للوصععول اىل الغايععات   (احلريعة 

  .واملراد إيصاهلا اىل القارئ بالصورة اليت يرتأيها ،ملنشودةا

 ،روايعععة أفعععراس االععععوام لءيعععد الشعععهيد موضعععوعة قرا تنعععا هعععاه  

 .أخستنععا كيععف يكععون املععوت واحلععب جسععرين اىل احلريععة املنشععودة

الروايععة ليسعععت قرائيععة فقعععو وإمنععا روايعععة حتمععل صعععفات السعععناريو     

ءًا متميءًا يف السينما العراقية والبد هلا أن ِّد حي ،السينمائي  ق

إنهعا روايعة تقعرتب معن العدراما العيت طالعناهعا يف الكعثري معن           .قريبًا

روايععة تناولععت بشععكل بععانورامي احلقبععة الءمنيععة     .الروايععات العامليععة 

  .1963للعراق من العشرينات وحتى االنقالب الدموي البعثي يف ععام  

ثععاني تبععدأ مععن الفععرتة   وأعتقععد أنَّ مععن املمكععن أن يكععون هلععا جععء     

وحتععى االن ومععا فعلععه البعثيععون يف العععراق مععن دمععار      1963الدمويععة 

 ،وعسكرة للثقافة ولإلنسان والبنى التحتية وكل مرافق الدولة

 ،اّن الروايععة السععينمائية بكونهععا صععناعة أواًل وإبععداعًا فنيععًا ثانيععاً 

صوب تتطلب معرفة يف الثقافة والصورة وموهبة خالصة، نقية تتجه 

والقابعل   ،الفعين ومجاليعة السعرد الشعيق     ،هاا العمل الشاق مبسعتواه 

 .من قبل القارئ والناقد ،للهضم
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الرواية يف صفحاتها االوىل استشهاد مبقولة لكءانتءاكيس من 

إال إنين وجدت يف  ،وكالك مقولة ألدونيس ،روايته األخوة االعدا 

و   ،ة االسعرا  الصفحة االوىل استشهادا من القرآن الكريم من آيع 

 .أجد هلا صلة بالرواية وإمنا للتءويق فقو أو لغاية يف نفس الروائي

يف هععاه الروايععة جنععد زيععد ونتاجععه الثقععايف قععد سععاهما كععثريًا يف  

هععاا  ،صععناعة هععاا العمععل االبععداعي وبلورتععه البعيععدة عععن املنهجيععة     

العمل الروائي امتلك وجودا فاعال ومؤثرا على قريعة الناقعد الفنيعة    

 .ولالك أعتقد إنها ستنال إعجاب النقاد ،واملوضوعية

وتفاصعععيلها  ،الروايعععة أمّلعععت بعععالكثري ععععن تلعععك احلقبعععة الءمنيعععة  

واليت سست أغوار اجملتم  وشخوصه آنااك معن   ،البسيطة واملعقدة

وشععيوي  ،و النععاس البسععطا  واألشععقيا   الساسععة والشعععرا  والفنععانني 

 .العشائر ورجاالت الدين

 ععا منحهععا   ،الروايععة اتسععمت بقععوة معياريهععا اللغععوي والبالغععي     

القدرة على االبتعاد من الغوص يف اخليعاالت والتصعورات العيت لعيس     

وأنععا اعتقععد أّن زيععد الشععهيد قععد ختلعع  مععن الكععثري مععن    ،هلععا مععسر

القصاصععات  واملسععودات الععيت ال تصععلح أن تشععغل حيععءا مناسععبا بععني  

  .أسطر روايته هاه

 ،اشهر الروايات العاملية تلك اليت اعتمدت علعى البطولعة الفرديعة   

ومنها على سعبيل املثعال الروايعة العامليعة      ،وأغلبها تناوهلا الفن الساب 

جان فاجلعان( وقعد مثلعت يف أكثعر     )ا  لفكتور هيجو وبطلها البؤس

اشعرتك يف   ،( وعلعى شعكل فلعم غنعائي رائع      2012من فلم  وآخرها)

الشهري )روسل كرو( الاي مثعل دور الشعرطي العاي يطعارد      ،متثيله
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وقد أد  دور البطولة املمثل القعدير )هيعو    ،بطل الرواية جان فاجلان

ليعام نيسعون(   )ملمثعل االيرلنعدي  وكالك مثلت من قبعل ا   ،جاكمان(

أيضعا رائععة الكسعندردوماس     .الاي كان بارعا للغاية يف أدا  دوره

العيت محلعت نفعس االسعم يف      ،وبطلها الكونعت دي مونعت كريسعتو   

آنععا  .كععالك روايععة سععبارتكوس للمثععل كععريك دوغععالس      ،الفععيلم

مععوت يف  ،مععدام بوفععاري  ،آالم فرتععر ،غععادة الكاميليععا  ،كارنينععا

 ،تلععك الععوردة احلمععرا (  )الروايععة الروسععية الرائعععة    ،شععبابريعععان ال

معاريو فارغعاس   )شيطنات الطفلعة  اخلبيثعة للروائعي العبريوي الكعبري      

حتعى أفعالم رععاة     ،والكثري من االفالم الدرامية والبوليسية ،يوسا(

كلعها اتسعمت بالبطولعة الفرديعة      .البقر وما أمجلعها يف هعاا اجلانعب   

وكنععا أيععام زمععان حععني  ،وكلععها ِّسععدت ِصععوريًا وصععوتيا ،الرائعععة

ألنععه غالبععا مععا   ،جنلععس يف صععاالت السععينما نقععف اىل جانععب البطععل  

  .ليل اىل فعل اخلري ومهمة القضا  على الشر

رواية أفراس االعوام هي االخر  مشلت الدور البطولي لشخصية 

جعفععر حسععن درجععال( وهععاه الشخصععية جعلععت  )مععن أهععالي السععماوة 

مبعا ختّلفعه  يف نفسعية القعارئ معن       ،لرواية مفعمة باإلثارة والتشعويق ا

تعاطف وأ  ومعايشة لواعج وإرهاصعات عاشعها الكعثري معن الفتيعة      

 ،الععععراقيني العععاين أرمضعععهم الءمعععان الغعععابر عشعععقًا وكبتعععًا ولوععععة 

الاي أحعب  ،وا عب العاشعق   ،الفنعان الرسعام   (جعفر حسعن درجعال  )

 ،فعة الثانيعة، والعيت حتمعل اسعم وهيبعة      بكل جوارحه فتعاة معن الطائ  

اذ جنعععد يف العععدراما  ،وهعععو اسعععم يعطعععي انطباععععًا رومانسعععيًا للحعععب  

حتعت الشعجرة يعا وهيبعة يامعا قشعرنة       )املصرية تلعك األغنيعة اجلميلعة    
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وهعو اسعم شعيعي للداللعة      ،يف حني اّن اسم حبيبهعا جعفعر   ،الستقال(

 .على الفارق بينهم طائفيًا

يقي ملا مّرت به مدينة السماوة من أحدا  تتناول الرواية ق  حق

ثم أضاف عليهعا الكاتعب نعوع     ،على الساحة السياسية واالجتماعية

معرقجعًا علعى    ،من الفنتازيا اليت أعطت الرواية الكثري معن التشعويق  

الصراع آنااك عند دخول القوات السيطانيعة  وقضعائها علعى الرجعل     

ريطانيعا بععض شعيوي    وكيف سّخرت ب ،املريض )احلكم العثماني(

وبععععض االشعععقيا  املسعععتفيدين معععن  ،العشعععائر وِّنيعععدهم لصعععاحلها

ومعنهم   ،نتيجة التغيري يف احلالة االحتاللية للبلد ،الفوضى احلاصلة

حسععون اليععابس وجععبري تفععال. كععالك تعرتينععا نشععوة حءينععة معع  رحلععة  

ورؤيتعععه للجندرمعععة يف قائمقاميعععة    1917البطعععل جعفعععر حسعععن معععن   

معع  الشععاعر الكععبري حممععد  1935ًا بسععجنه يف العععام السععماوة مععرور

حتعى  اتعه    ،وهو يف ريعان شعبابه  ،صاحل  ر العلوم والشيخ خوام

وقععد ِّععاوز السععتني مععن عمععره ومععا يتخلععل هععاه الفععرتة العمريععة مععن     

 .تغريات سياسية واجتماعية  مّرت على العراق

لسماوة من خالل السرد الروائي نتعّرف على االحيا  الشهرية يف ا

وهمععا احلععي الشععرقي واحلععي الغربععي، الصععوب الكععبري والصععوب        

ثم نتعرف على   .الصغري ونهر الفرات االسطوري الاي يفصل بينهما

الفعارض الشعخ  العاي     ،الشيخ فارض العلوان ،شيوي هاه االحيا 

أمعا الشعيخ    ،يفرض كالمه على اآلخعرين أو العاي ُيطعاع معن قبلعهم     

 ،الثععاني هعععو العععدخيل وكيععف كعععان النعععءاع بينهمععا علعععى املصعععاحل   

خصوصعععععًا يف أيعععععام االحعععععتالل السيطعععععاني وأواخعععععر أيعععععام الرجعععععل  
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فتارة نءاع متوتر وتعارة يكعون الصعلح هعو      .الدولة العثمانية()املريض

 ،على غعرار روايعات جنيعب حمفعوظ( فتعوة بعوالق      ) الرابو بني االثنني

 ،الروائعععي ايضعععًا يف تععععبريه اىل كلمعععة العععدخيل يشعععري  .زقعععاق املعععدق

باعتبارهعععا االحعععتالل االول وهعععو العثمعععاني ثعععم العععدخيل الثعععاني وهعععو 

وكالهمعا   ،وكالهما دخعيالن علعى الععراق    ،االحتالل االنكليءي

الفارض لقوانينعه وسياسعاته اجملحفعة  عق الععراق العاي ظعل  حتعت         

 .وطأة ظلمهم وجورهم

 

 الرواية وضياع اهلوية

حيعث ليعل    ،د الرواية ضياع اهلويعة الوطنيعة للفعرد العراقعي    ِّس

رغعم التععايش بعني     ،اجلمي  اىل الطائفعة اكثعر معن ميلعه اىل العوطن     

لكن هاا التعايش هو من  ،كافة الطوائف يف الفسيفسا  العراقي

سرعان ما ينقلب اىل الوحشية والعبعض يأكعل العبعض     ،النوع اهلش

 .سية اليت   تستقر أبعدًا منعا قعرون   اآلخر عند تغيري اخلارطة السيا

ضعععياع اهلويعععة الوطنيعععة والعععوال  للطائفعععة  هعععاا نعععاجم معععن احلعععاكم   

احلكععم العثمععاني  ،االجععنيب الععاي حكععم العععراق علععى مععر االزمنععة  

فكععععان الععععوال  فيععععه لألسععععتانة عاصععععمة اخلالفععععة     1600-1914

 .العثمانية، ثم احل كم السيطعاني والعوال ات فيعه للساسعة اإلنكليعء     

يستمد قوته من الفرمعان   ،فكان الفرد العراقي دائمًا متملقًا خائفًا

ثعم   ،السلطاني حيث هناك مركعء القعرار والسعلطة واجلعاه والنفعوذ     

فتبدل الوال  معن احلعاكم العثمعاني اىل احلعاكم      ،جا  السيطانيون

ولالك نر  الوال  كان للدولة العثمانيعة ومعن ثعم للدولعة      ،السيطاني
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وحتعى الشععرا  واألدبعا      .وليس الوال  لوطن امسعه الععراق  السيطانية 

 ،كععانوا كععثريو التبععدل يف عطععا اتهم ومبععا ينسععجم معع  الععوال ات      

 ،تبعدلوا اىل معديح السيطعانيني    ،انفسهم كانوا لدحون العثمعانيني 

وعبد ا سن  ،حممد مهدي البصري ،ومنهم مجيل صدقي الءهاوي

وف الاي عاشه الفعرد العراقعي   وهاا ناجم من اخل .وغريهم ،االزري

يف ظععل أنظمععة أجنبيععة جععائرة حكمتععه باحلديععد والنععار علععى مععدار      

فيضععطر الفععرد    ،سععتمائة عععام ابتععدا ا مععن الفععرس حتععى االنكليععء    

منافقعًا كعي يععيش ويسعتمر يف      ،العراقي أن يكون معاكرًا متقلبعاً  

ة ولو اّن الفرد العراقي عاش يف ظل احلريع .احلياة رغم قسوتها عليه 

لكان امتلك نوع من االخالق اليت يتميء بهعا االنسعان احلعر يف بقيعة     

 بلدان العا  املتحضر.

روايععة فيهععا الكععثري مععن املععورو  والفلكلععور الشعععيب وهععي مععن      

 .املهمعععات الثقافيعععة العععيت وظفهعععا الكاتعععب يف البنعععا  الفعععين للروايعععة  

جمتمعنا العراقي بشكل عام والسماوة بشكل خاص فيعه الكعثري   

اهلعععءائم السياسعععية وهعععءائم الفعععرد نفسعععه     ،االزمعععات واهلعععءائم معععن 

وتشعبثه   ،على مر سنوات عااباته ،وخساراته اليت التعد وال حتصى

باحليعععاة البائسعععة املسعععتحيلة يف هعععاه الشععععوب املريضعععة اجتماعيعععًا     

 .واخالقيا وسياسيًا واقتصاديًا

الروايععة زاوجععت بععني املععورو  واالبععداع حتععى اسععتطاعت انا ترسععم  

اسعععتطاعت  .هعععاا االطعععار معععن املفعععاهيم العميقعععة ملاضعععينا وحاضعععرنا

استيعاب الواق  املنخور يف تنوعه وحّدته وأشكال التناقضات داخل 

السعماوة العيت اصعطرعت عليهعا جيعوش       ،اجملتم  السماوي البسعيو 
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كعل هعاه االحعدا  أدت اىل     ،العثمانيني واالنكليء وثوار العشعرين 

 ،يفهعععا يف هعععاا االبعععداع الروائعععي  إخصعععاب الفكعععرة اجلميلعععة وتوظ 

 ،ععععالوة علعععى قعععوة اللغعععة  ،وبشعععكل تقعععين معععاهل وملفعععت للقعععرا ة 

والكلمعععات العععيت طوعهعععا الروائعععي يف خميلتعععه حتعععى ظهعععرت بهعععاه    

ركعععءت أيضعععا علعععى العععاات العراقيعععة      .الصعععورة اجلماليعععة البليغعععة  

ومرواغتهعععا بعععني االصعععالة والعععرتدي تبععععًا ألهوائهعععا ومتايعععل ريهعععا        

 ومصاحلها.

بدأ الرواية بنهاية البطل الرتاجيدية ونهايعة احلقبعة الءمنيعة العيت     ت

البطل يف عمره السعتيين   ،حيث يظهر جعفر حسن ،تناولتها الرواية

ويف بدايععة حقبععة زمنيععة    ،وهععو يتععاكر املاضععي    ،الععاي لععوت فيععه  

وهععاه أضععافت للروايععة    .1963مظلمععة اخععر  للعععراق يف بدايععة عععام    

الكعثري معن الروايعات العيت عرضعتها       تشويقًا اكثر كما حصل مع  

 .شاشة الفن الساب 

يف  ،يشهد جعفر حصول اهلرج واملرج والسلب ملقر احتعاد الشععب  

  ،نتيجععة التغععيريات احلاصععلة يف املشععهد السياسععي     8/8/1959يععوم 

فععراح  ،والفتععو  الععيت نالععت مععن القععو  اليسععارية واتهامهععا بععالكفر    

يتاكر كيف كعان عمعره يف السعابعة عشعر عنعدما حصعل السعيب        

 ،لبيت حبيبته )وهيبعة( أيعام دخعول االنكليعء ونهايعة الرجعل املعريض       

الفراق األبدي بينه وبينها حيث شعّدت الرحعال    ،فحصل نتيجة لالك

يتعاكر   .جمسة غري خمعرية مع  عائلتهعا بعالعودة اىل ديارهعا يف ديعاىل      

ظفني آنعااك ومعنهم عبعد الكعريم شعوكت      كيف ُسرقت بيوت املعو 

وهعو والعد الفتعاة وهيبعة العيت       ،ا اسب يف املدينعة القعادم معن ديعاىل    
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حيععث يبععدأ السععلب والنهععب بقلععب بععارد  ،أحبهععا جعفععر حسععن درجععال

وكأّن السّراق   يعرفوا هؤال  الناس املوظفني الاين قّدموا هلعم يف  

تمرة حتععى يومنععا وهععاه الصععفة ظلععت مسعع  ،يععوم مععن االيععام يععد العععون 

مثلما حصل عند دخول  ،مالزمة لألمة االسالمية بشكل عام ،هاا

اجلععيش العراقععي للكويععت وكيععف اسععتباح صععدام حسععني أمععالك       

يف حعني   ،وما زلنا ندعي بأننا خري أمعة أجنبعت لعألرض    ،الكويتيني

 ،اّن عععنرتة بععن شععداد العبسععي الشععاعر اجلععاهلي الععاي مععات كععافراً 

، اذا كنعِت جاهلعة امبعا    ،اخليلو يا ابنةي مالِك هاّل سألِت)كان يقول 

.. أغشى الوغى وأععُف عنعد   ... لسِك من شهدو الوقيعة و أنين.  تعلِم

.. أيعععن ععععنرتة الكعععافر معععن هعععؤال  العععاين يعععدعون الشعععرف    .املغعععنِم(

يععععاكر بععععاقر ياسععععني الكاتععععب العراقععععي يف كتابععععه   .والكرامععععة

لكعثري معن البلعدان يصعل     .... يف ا.شخصية الفرد العراقي(  ويقول)

النهب والسلب وخصوصًا يف الثروات لكنها سرعان ما تنتهي إذا ما 

 ،وجه قائد الثورة نعدا ا اىل شععبه فيتوقعف السعلب والنهعب يف احلعال      

يف روسيا وتعرض قصعر   1917كما حصل يف بداية الثورة البلشفية 

ىل النهب و الشتا  الشهري امللي  بالكنوز والنفائس الثمينة والغالية ا

لكن ندا ا واحدًا معن قائعد الثعورة ليعنني  دفع  مجيع  الثعوار واجلنعود         

والفقععرا  النععاقمني علععى النظععام القيصععري املنهععار اىل إعععادة مجيعع       

املنهوبات اىل مكانها وما زال الشعب الروسي يفتخر بهاه الصعفحة  

كالك حصل السلب يف بداية الثورة  .الوطنية من تأرله السلوكي

لكعنهم اععادوا كعل املسعروقات ايضعًا مبجعرد        ،المية االيرانيةاالس

وغريهعا معن    ،ويف أفغانسعتان ايضعا   ،إشارة من اخلميين قائد الثعورة 
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ااّل حنن مازالت مسروقاتنا ونفائسنا الثمينعة تبعاع يف بلعدان     ،البلدان

 .. انتهى..العا 

م ثم تستمر الرواية بسرد السرية الااتية جلعفر منا الصعبا يف ععا  

ومظعععععاهر اجلندرمعععععة واجلعععععيش االنكليعععععءي حتعععععى  عععععات  1917

تبدأ من شيخوخة البطعل   ،..الكثري من روايات السرية الااتية.جعفر

والغالبية العظمى منها قد تناولتها السينما العامليعة   ،ا وري للرواية

ومنهععا رائعععة همنغععواي كيلععهورن الععيت أصععبحت   ،كمععا قلنععا أعععاله

يبعدأ بظهعور    ،فيلمًا رائعًا عرضته صعاالت السعينما العامليعة قبعل أيعام     

كيلعهورن زوجععة أرنسععت همنغععواي الثالثعة وهععي يف عمععر الشععيخوخة   

حيععث تقععوم بسععرد القصععة الكاملععة حلياتهععا معع  همنغععواي يف فلععم       

مريكية من اصعل  نيكول كيدمن املمثلة اال)،رومانسي مثري للغاية

أسععرتالي كانععت رائعععة يف دورهععا مارتععا كيلععهورن( وهععي مراسععلة        

كليععف أويععن( بععدور   )والععنجم السيطععاني البععارع    .حربيععة وصععحافية 

والعاشععق الععاي  ،همنغععواي الصععياد والروائععي والصععحفي والسياسععي 

. وتتطرق الروايعة  .لوت منتحرًا بطلقٍة يف احللق وهو يف عمر الستني

ه جعفر لفلم سوفييت يف مقر احتاد الشعب فري  عا  اىل ما يشاهد

النسعععا  واحلريعععة وكيعععف تصعععاحب النسعععا  الرجعععال يف املصعععان  يف  

ويفهععم جعفععر غايععة الفلععم الععيت تععدعو اىل إدانععة     ،االحتععاد السععوفييت

نعر  معن خعالل     ،التخلف واألعراف اهلمجيعة العيت عفعا عليهعا العءمن     

ة تأثر بتلعك االفكعار اليسعارية    أّن العراق يف تلك املرحل ،هاه الثيمة

.. .وعشرة أيعام هعّءت الععا   يف روسعيا     ،القادمة نتيجة ثورة اكتوبر

 كما نقرأها يف الثيمة أدناه من الرواية. 
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ما العءمن اجلديعد والقعادم ااّل زمعن االشعرتاكية حيعث اجلميع         ))

يعملععون وينتجععون ويتحركععون ويرقصععون ويتعععانقون ويتحععابون حتععت 

تلكم هي مسا  الشيوعية مسعا  االمعل    ،وجود غريهامسا  واحدة ال

 ((.مسا  الشباب وِّديد احلياة

لععالك يبععدأ جعفععر الشععاب البسععيو يف الععتفكري يف تغععيري منععو      

فكَّعر يف اخلعروج معن عبعا ة تقليعد       ،حياته الظاهريعة  حنعو االفضعل   

 ،أراد كسعر طعوق امللعل والعروتني السعائدين يومهعا       ،األجداد واآلبا 

  ،جوهر آخر غعري العاي تععّود عليعه     ،احة يف جوهر  املعرفةأراد السب

 .. .كما يف احلوارية أدناه

يف اليععوم التععالي صععار جعفععر يععدخل حععوارًا معع  الععنفس يف ان        )) 

يكععون افنععديًا فيصععبح هندامععه القععادم القمععي  والسععرتة والبنطلععون 

ومعهمععا يعتمععر الفينععة ويلععبس احلععاا  اجللععدي الالمعع  متخليععًا عععن        

اال  ؟والكوفية والصاية والنعال..... ولكعن هعل اسعتطي  ذلعك     العقال

العيس تعرك    ،يغدو التغيري مثار ضعحك وسعخرية وازدرا  لعد  النعاس    

 ((تقاليد واعراف االبا  واالجداد من نافلة االسا ة اليهم.

  ،حتعى أزيائهعا    ،شعوب الزمهعا التخلعف يف مجيع  مرافعق احليعاة     

ا قادمعععة معععن بلعععدان الغعععرب البنطلعععون والسعععرتة والقمعععي  يسعععبونه

كمعععا إّن التجديعععد يف االفكعععار وبععععض مرافعععق احليعععاة   ،والكفعععر

وان  ،وعععدم احععرتام االجععداد  ،بالنسععبة للعربععي خععروج عععن التقاليععد  

بععل  إسععا ة اىل قععدمانا الععاين   ،االلتحععاق باحلداثععة  جرلععة ال تغتفععر 

هعاا يععين أننعا الزلنعا حتعت       ،حتّللت أجسادهم يف القبعور منعا قعرون   

اي أنهععععم مععععازالوا  ،ُحكععععم الععععاين مععععاتوا منععععا االزمنععععة السععععحيقة 
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يكموننا من بني طيات تراب قبورهم حتى هاه اللحظة، لكونهم 

أي إننعععا مازلنعععا خمعععدرين    ،مراجععع  معصعععومون أو سعععادة أو أوليعععا    

مازلنعا نعرزح حتعت     ،بأفيونهم املندثر حتت الرتاب منا مئعات السعنني  

مازلنا  .ثقافاتهم وجاهلني يف الكثري من االمور احلياتية املهمة ظالم

هعي   ،نتبجح بني الفينة واألخر  بأّن ابداعات الغعرب واكتشعافاتهم  

حيعث لعرج علينعا أحعدهم مع        ،من صلب ثقافتنعا وكتابنعا املقعدس   

كل إبداع واكتشاف جديد يف بلدان الغرب مدعيًا أّن هاه موجودة 

. حععد  مععرًة ان   .كتععب املععؤرخني االسععالميني   لععدينا يف القععرآن ويف   

سعععكيجن( يف العععدمنارك حيعععث سعععاحل  عععر     )كنعععُت يف منطقعععة  

خعو معائي واضعُح    )البلطيق يلتقي مع   عر الشعمال يف بعرزي عجيعب      

فعإذا بأحعد    ،يفصل بني ما  البحرين( ونستطي  أن نراه بكل وضوح

اجلهلععة يقععول هععاه لععدينا ومععاكورة يف الكتععاب الكععريم مععا أثععار      

رية اآلخعرين. أيضعًا قبععل أيعام قليلعة معن كتابععة املقعال قعال أحععد        سعخ 

االسالميني من على الشاشة العراقية بأن أحد االئمة كعان يقعف يف   

. وحتعععععى .أّن حتعععععت أرضعععععي نفطعععععًا غءيعععععرًا ،أرض الععععععراق ويقعععععول

طبلععوا هلععا وقععالوا هععي كانععت يف  ،الدلقراطيععة القادمععة مععن الغععرب

رربهم اآلنيععة وسععو جمتمعععات  ألنهععا حتقععق هلععم معع   ،جملععس الشععور  

بينما مازال السعيف هعو اهلويعة العيت      ،متخلفة يكمها األكلريوس

  .متثل كل طوائفنا املتقاتلة

تنقلنععا الروايععة اىل جعفععر وكيععف يععر  حبيبتععه ومععا هععي طريقععة     

.  ال يوجعععد لعععه أي متعععنفس سعععو  االلعععا ات    .الوصعععال بينعععه وبينهعععا  

ساسون(  اثنا  حديث ) يحيث يقول جعفر لصديقه اليهود ،البعيدة
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 .بينهما على ضفة نهر الفرات يف السماوة

ِّلعس مع     ،تلعك وهيبعة   .اال تر  تلك الفتيات يف الضفة الثانيعة ))

ها هي تنهض االن سعرتمي حجعرًا    ،انها اليت على اليمني ،صديقتها

واننععا سععنتبادل التحيععات مععن   ،هععاه داللععة انهععا ابصععرتين  ،اىل النهععر

فيقععول لععه صععديقه اليهععودي     .بعيععد و نبعععث بروحينععا ليتعانقععا سععوية  

 هاه لوعة ومعاناة يا جعفر؛ اهلل معك(..(() ،ساسون

جعفععر العاشععق حتععت نهععار وليععل اللهفععة كععان يعععيش يف دلومععة     

وكععان واضععحًا عليععه  ،احلعءن الععيت هععي مععن متععاع أي عاشععق شععرقي 

 ،اين الحظا ذلك على وجهعه معن اللعواعج املشعتهاة    أمام أبيه وأمه الل

كان يريد أن يدوزن نظرات عينيه صوب جيدها اجلعالس هنعاك يف   

هنعاك وهيبعة يف الصعوب     ،الصوب الصغري املقابل له من نهر الفرات

 الصغري وهو هنا يف الصوب الكبري.

لكععن  ،)جعفععر ووهيبععة( تكععاد تكععون يوميععة لقععا ات العاشععقني

احليععاض الععيت تفصععل قلعععيب     ،تفصععل بيععنهم   حيععاض النهععر كانععت   

 ......العاشقني فتجعلهم يف دّوامة االحرتاق اليومية

هععي يف ضععفة النهععر البعيععدة وهععو يف هععاا الصععوب الكععبري،         ))

ِّلس وصديقة او صديقتان هلا من جاراتها جيلسن جوار معا  النهعر   

ويف اوقعععات غعععروب اخلمعععيس يشععععلن الشعععموع علعععى قطععععة خشعععبية   

انسعيابية مععا  النهعر جنوبععا سععيا ملععراٍد مطلعوب او امنيععة     يرتكنهعا يف  

هل كانت رغبتها ان يقرتنا سوية ليعيشا حياة حب ال  :لتحقيق رغبة

 (( .ينتهي

تععردي  ،هععاا هععو حععال الشعععوب املرتديععة يف كافععة نععواحي احليععاة 
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يف مجي   ،فريسة االمراض االجتماعية ،جيعل االنسان طريد احلب

الرجعل   ،ألن تدخل املرأة يف حقعل الرجعل  شعوب االرض هناك جمال 

حتععى تصععل  ،جيععالس املععرأة و يغععور يف جماهيلععها وتغععور يف جماهيلععه 

كععي تععؤدي   ،العالقععة اىل تعشععيق االعضععا  فتععتم الراحععة والسعععادة    

دورها الطبيعي يف احليعاة يف التناسعل واحلفعاظ علعى النعوع واجلعنس       

تهععرم يف لكععن هععاه الشعععوب   ،والبقععا  لألصععلح  ،ومنعع  االنقععراض 

علي الوردي  .شبابها وتاوب دون أن تستغل احلياة بشكلها الصحيح

لكعي   ،ضرورة إزالة احلجاب عن املرأة وإدخاهلا عا  الرجعل )يقول

امتنعععت  ،وحينمععا قععال علععي الععوردي هععاه الكلمععات ،(تتوحععد القععيم

بععض معن العوائععل معن شععرا  احلجعاب آنععااك،  عا أد  اىل خسععارة      

ابععن السععودة( )فأرسععلوا اليعه بعععض االشععقيا  ومعنهم    ،ِّعّار احلجععاب 

حتعى وضععوه يف خانعة الكفعر      ،فضربوه باهلراوات تأديبعًا ملعا صعنعه   

 ،ثعال  خطعر علعى االسعالم    )بينما قال عنه أحد رجال العدين آنعااك   

 اخلمر وامليسر وعلي الوردي(..

أحعد اصعدقائي     ،خبصوص ضرورة ادخال املرأة يف عا  الرجل

كععان يقععول مععن بععاب املءحععة    ،ن وهععو اليععوم أديععب بععارز يف أيععام زمععا

االليمعة والتعوق اىل النسعا  ومعاجلعة صععحرا  قلبعه اخلاليعة معن وطععأة        

أنععا أعطععي دينععارين شععهريًا ألي امععرأة تتمشععى معععي   ) ،حنععان النسععا 

ولالك نر  الشعوب االسالمية تكس مشوهة ال تععرف غعري    ،(فقو

عععن سععائر االمععم   شعععوب ختتلععف  ،العنععف والتطععرف يف كععل شععي   

لكننععا بقينععا يف دوامععة    ،الععاين جعلععوا اجلععنس كالطعععام اليععومي    

كما كان يطلعق علعى    ،الكبت اليت ال ِّلب غري االصفرار للوجه
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هععل انععت عاشععق( وهععاه  ،مععا بععك مصععفرا)العاشععق سععرا فيقولععون لععه 

 ،ألن العاشق ال يستطي  فعل شي  م  حبيبتعه  ،حقيقة ال غبار عليها

هعاا اذا   ،دون أن يلمعس أطعراف عبا تهعا    ،سراتغري النظرات واحل

 كان له حبيبة أصال ا.

 ،أمعا اذا هعو  الشعخ  علعى خععالف معا ترتأيعه العائلعة واجملتمعع        

وهنعاك   ،يصبح العاشق على غرار روميو م  جوليعت او جمنعون ليلعى   

جميد(  )وباخلصوص يف السماوة ومنهم اجملنون  ،الكثري يف العراق

 ،الاي يفت  من الشعر كثريُه عن ظهر قلعب  ،الشهري يف السماوة

لكونعه   ،قد جن نتيجة العشق بععدما كعان يلقعب مبجيعد كعاوبوي     

 ،كان بائ  خضار يف سوق السماوة الكبري .شقيًا ،وسيمًا ،رشيقًا

لكعّن   ،وكانت الكعثري معن النسعا  تبتعاع منعه لظرافتعه وخفعة دمعه        

الكمععد أصععاب قلبععه حتععى حلععق بععاجلنون حتععى  اتععه نتيجععة حععٍب       

وهيبععة( أبنععة  ). وهععا هععو جعفععر الشععيعي الععاي يععب السععنية      .فاشععل

 ،حماسب مدينة السماوة )عبد الكريم شعوكت( القعادم معن ديعاىل    

كمعا   ،وكيف ِّيبه أمه على موضوع حبه من وهيبة والءواج منهعا 

 ..... جند ذلك ادناه يف حوارية أم جعفر.

كيف لنا حنن الشيعة ان نقبل يف عائلتنا سعنية ال تقعدس علعي    ))

وال تبكي على احلسني كيف نقبعل ان لتعءج دمهعا بعدمنا وكيعف      

لوالدها السين ان يعطي ابنته لشيعي بعيعدا عنعه يف ماهبعه وخارجعا     

واذا كانععت هععي حتبععك فعععال   ،عععن دينععه... ال يععا ولععدي انععت جمنععون  

 ضا.((كما تءعم فهي جمنونة اي

حينما ُتستوفء األم  ب ابنها لبنت من الطائفة الثانية، هاا يععين  
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هناك خلل يف هاه الشعوب ويف منظومتها اليت   ترتعق اىل مفعاهيم   

القعععيم احلياتيعععة واإلنسعععانية والععععيش علعععى أنغعععام السععععادة بكعععل        

اليت ال ِّلب غري االقتتال  ،بعيدا عن العنصرية والعرقية ،تفاصيلها

. حينمعععا يعععدخل يف احلعععب شعععوك العشعععائرية والعنصعععرية     والبغضعععا 

 .فال يؤدي سعو  اىل العدمار واالنهيعار مبسعتويات عديعدة      ،والطائفية

منا سالف األزمان وشكسبري طعرح هعاا املوضعوع برائعتعه الشعهرية      

وكيععف اّن العاشععقني  ركبععا موجععة العععدم نتيجععة    ،روميععو وجوليععت

ودًا يسعتخدمها رجعاالت   كيف اّن العاشقني اصبحا وقع  ،هاه القبلية

وهععي  ،القبيلععة حيععث آلععت اىل النتيجععة الرتاجيديععة لكععال العاشععقني  

وقد مثلت هعاه   .االنتحار واخلالص من احلياة الالجمدية بغري احلب

وكعععان أروعهعععا مثلعععها املمثعععل الشعععهري  ،الرائعععة يف أكثعععر معععن فلعععم 

اسععتطاعت الشعععوب   .ليونععاردو دي كععابريو الععاي مثععل فلععم تايتنععك    

واستطاعت ِّاوز كل ما يس  اىل  ،فادة من ِعبور هاه الروايةاالست

فنجععد هععاه الشعععوب اليععوم قععد   ،عالقععة روحيععة تععربو الرجععل بععاملرأة 

ارتععوت ورّوت روحهععا مععن احلععب واجلععنس والععاي جعععل مععن عقععوهلم      

صعععافية  يعععث اسعععتطاعت االِّعععاه اىل معععا يفيعععد شععععوبها يف شعععتى  

 .ميادين احلياة

 

 التفصيالتالعائلة وتدخلها يف 

حينمععا تتععدخل العائلععة والقبيلععة يف احلععب ويكععون بيععدها قععرار        

اسععتمراره مععن عدمععه فهععاا يعععين أنهععا تفععتح بوابععة املأسععاة احلقيقيععة    

كمعا حصعل وسعوف يصعل يف شععوبنا       ،لكال الطعرفني املتحعابني  
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يف يعععععوم سعععععألُت الروائعععععي    .املرتديعععععة يف هعععععاه الناحيعععععة االنسعععععانية 

 ،مسعيحي الديانعة بعالفطرة كمعا يقعول      الدمناركي  بيرت هوك وهو

أو معن   ،حول اذا ما مس  يومًا اّن ابنته تريد الءواج من فتى ال يعرفعهُ 

ومعععا هعععو شعععأني أنعععا  ،رجعععل بعععوذي أو مسعععلم، فعععرد علعععّي ضعععاحكاً 

 .حلظتها ضحكنا بأعلى أصواتنا ،(املوضوع بني عضوها وعضوه)

قعول  تسعري وفعق احلعديث النبعوي العاي ي      ،شعوبنا أنهكهعا العدين  

ال الشعيعي وال السعين    .وأط  االمري وإنا ضرب ظهعرك وأخعا مالعك(   )

وما زلنا نعدعي أّن ديننعا    ،استطاعا التعايش على مر  السنني الغابرة

ال أععرف كيعف سعيؤمن     ،احلنيف هو رسعالة مساويعة للععا  أمجع     

اذا كان السعين   ،اهلسباني والسنتويسي وغريهم بالديانة االسالمية

 .بعل يقتلعُه ولثعل تثتعِه بعدم  بعارد       ،ره الشعيعي علعي  عمر ال يقبعل جعا  

حتى الطعام الشهري لد  الشيعة املسمى )قيمة( العاي يطعبخ يف أيعام    

بينمععا  ،  يكععد يصععل اىل الرمععادي السععنية   ،عاشععورا  منععا قععرون 

البيتععءا االيطاليععة وصععلت اىل كافععة أرجععا  العععا  ويف وقععت قياسععي 

ععاملي الشعهري جيفعارا انتشعرت     كما وأن صعور الثعوري ال   .قصري جدًا

  تتعععد الطائفععة   ،بينمععا رموزنععا الثوريععة   ،يف كافععة أرجععا  العععا   

. وحتى يومنا هاا ال يقبل أحعدنا االخعر بعل أصعبحت اهلويعة      .واملكان

هي القتل والعدا  وما اللحمة الوطنية اليت يدعي بهعا بععض الساسعة    

اذن هعو العدين ذلعك     .معاهي إاّل ضعحكّ  علعى العاقون     ،العدلاغوجيني 

سععتيفن )وكمععا قععال العععا  االمريكععي الفيءيععائي     ،التععنني املععدمر 

والرجعال االشعرار    ،)إّن الرجال االخيار يؤّدون أفععااًل خعرية   ،وينسغ(

ولكعععن عنعععدما يعععؤدي الرجعععال االخيعععار   ،يعععؤدون االفععععال الشعععريرة 
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 .((االفعال الشريرة هاا يعين هناك داف  ديين

مفاهيم وافكار رجعية وصعفت بععض القعو     تطرقت الرواية اىل 

ألّن العععدين اراد يف حينهعععا احلفعععاظ علعععى   ،الوطنيعععة بكفعععر واحلعععاد 

هعاا   ،)فكلما وجدت جمتمععًا جعاهال  متخلفعاً    ،امتيازاته ودلومته

كمععا  ،(........... نيتشععه.يعععين أّن الععدين منتعشععًا ويف أعلععى مسععتوياته 

فضعععيلة كمعععا  واّن العععدين ضعععروري للحكومعععات لعععيس معععن اجعععل ال  

 ،نيكوال ميكافيلي()ولكن لغرض السيطرة على الناس  ،يدعون

الععاي يععرفض البععدائل    ،نضععيف اىل ذلععك املععورو  الشعععيب املععرتدي    

الععيت ِّعلععها مضععادة  ،بععل يسعععى دائمععا اىل احللععول الغيبيععة ،الثوريععة

واجلهعل العاي ينخعر بالقبليعة      ،لرتاكمات الظلعم الطبقعي والطعائفي   

وكيفية  ،ية ومد  تأثريها الفاعل يف جمتمعاتناواالتكال ،العراقية

ولعالك جنعد صعد  كعبري حتعى       ،اجرتاح املعجءات من قبعل االوليعا   

كععي يظععل الفععرد العراقععي      ،يف حضععور جمععالس العععءا ات    ،اليععوم

البسيو متشبثًا بتلعك الغيبيعات العيت يأمعل معن خالهلعا اخلعالص معن         

األديعععان  يف كعععل .ولكنعععه اخلعععالص العععواهم ،أوجاععععه االجتماعيعععة

املغول خمّلصعهم تيمعور لنعك أو     ،السماوية وغري السماوية هلا خمّل 

اجملععععوس ينتظععععرون أحععععد اتبععععاع زرادشععععت وهععععو     ،جنكيععععء خععععان 

االسالم خمّلصهم املهدي املنتظر وختتلف فيه الشيعة  ،)أشيدريابي(

 ،وحتى مسيح اثيوبيعًا هلعم خملع  هعو امللعك القعديم تيعودور        ،والسنة

وهكععاا تطععول   .يف حععني مسععيح العععا  واليهععود خمّلصععهم  اليسعع      

القائمععة يف هععاا اجملععال الععوهمي الععاي يقععود الشعععوب اىل مسععت مععن   

وهاه جا ت نتيجة العقل اجلمععي يف   ،اخلدر الدائمي املفعم باجلهل
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 .جمتمعات تفكر تفكريًا ثيوقراطيًا

ليد اليت كما نقرأ يف الرواية ما حصل جلعفر ا ب نتيجة التقا

ومععا أ ّ بععه مععن لععواعج وكععدر      ،تنخععر يف جسععد اجملتمعع  العراقععي   

 .وحواره م  النفس القلقة

فانا هنعا وهعي هنعاك ال يبععدني      ،جيعلين العجء اهيم بال هد ))

عنهععا غععري مسععافة خطععى تقطعهععا ألضععمها اىل صععدري وأطبعع  قبلععة     

 ((.أخر  أو أرمتي عليها ألرتوي من منهل القبل

  الععنفس تععاكرني بقصععة عععن وّضععاح الشععاعر   هععاه احلواريععة معع 

الشاعر الاي عاش يف زمن اخلليفة عمر بن  ،صاحب الوجه اجلميل

 يعث   ،وضاح له وجه كفلقعة القمعر كمعا يقعال آنعااك      ،اخلطاب

النسععا  ولععيس الرجععال يف ذلععك الوقععت    .أّن النسععا  يتغععءلنا بععه دائمععا  

 ،جععرأةلععديهّن القععدرة علععى االتصععال بالرجععل والبحععث عنععه وبكععل    

جيعلععن مععن احلبيععب يف دائععرة العععني وعلععى    ،يكسععرن دائععرة العجععء 

يف  .كي يرتويّن من منهل القبل وما يدور بني العاشقني ،مرأ  منهّن

يوم مّرت نسوة يف حي من أحيا  البطاح العربية  وهّن ينشدّن وبكل 

وملعا مسع     .(هعاّل معن سعبيل  اىل وّضعاحِ     .....)أال يعا أهعل البطعاحِ    ،جرأة

وأحضعروه معاثاًل    ،أرسعل علعى وضعاح    ،بن اخلطاب بهاا اخلعس  عمر

فقععال أحلقععوا   ،فععرآه مجععيال فععوق العععادة   ،ونظععر اىل وجهععهِ  ،أمامععه

فلمعا حلقعوه بعدا أكثعر      ،رأسه كي يقلل معن سعيما  وجهعه اجلميعل    

فعأمر عمعر بنفيعه اىل أرض     ،فقعال عمعر لقعد أعييعتين حجعةً      ،مجااًل

 ،يف ذلعععك الوقعععت النسعععا  اسعععتطعن أنا يفعلعععن شعععيئاً    .العععيمن فنفعععوه 

امععا اليععوم وحنععن يف عععا      ،يكسععرنو احلععاجء بععني الرجععل واملععرأة    
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احلداثععة فععال زلنععا نععراوح يف مكاننععا يف جمععال العالقععة بععني الرجععل     

مازال الرجل يلم يف ملس أطراف  ،واملرأة وما جيب أن تكون عليه

منهعا كمعا هعو حعال جعفعر      أو يف احلصول على قبلعة   ،عبا ة حبيبته

الاي عاش م  حبيبتعه وهيبعة باإللعا ات البعيعدة العيت       ،بطل روايتنا

 .تثري الشجن واحلءن

يصاب جعفر العاشق بالكمد الاي ينتابه وسو سيل من القيعود  

والقيم اليت كثريًا ما كانت مدمرة على نفسية العاشق وهو يصري 

سععه اىل التيععاترو أو أو يععاهب للرتويععح عععن نف ،صععامتًا ومععا مععن معععني

وحتعى يف هعاا    .املواخري البسيطة آنعااك، أو السعرية وليسعت العلنيعة    

حينما ضعّيقوا اخلنعاق علعى بيعوت      ،اجملال  أصحاب الشأن خمطئون

إذا   يكععن البغععا  علنيععًا   ) يقععول علععي الععوردي  ،الععدعارة واملععواخري 

  .(فسيصبح سريًا وعندها لن لض  للرقابة

يسعتطي    ،ش و القّماش  كعم طبيععة عملعه   جعفر هو ابن القّما

فرصععة أن يععنعم بعالقععات عديععدة    االتصععال بالنسععا   ععا تععوفر لععه ال   

يف  ،يف حني الغالبية العظمى من الرجعال ال يسعتطيعون ذلعك    ،معهن

وبالرغم معن كعون املعواخري هعي معن       .ظل جمتمعات منغلقة ومشوهة

اىل عائلعة   التابوات على كل فرد يف جمتمعنا، وباألخ  من ينتمعي 

أو نسب أو تلك املسميات العيت ال جنعد هلعا صعد  يف صعلب الشععوب       

أثنعا  ذهابعه    ،بهّية( ابنة التياترو)جند جعفر يتعّرف على  ،املتحضرة

بني  ،اىل الءقاق الاي يضم بيت حبيبته وهيبة كما أعتاد على ذلك

فأثنا  ذهابعه   .لكي يرّيح النفس من فراقها االبدي ،الفينة واالخر 

فعيلمح معن علعى السعطح بهيعة ابنعة        ،كان هناك تيعاترو  ،املعتاد هاا
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وبعععد مععدة ليسععت    ،تنظععر اليععه بنظععرة أعجععاب    .املععاخور() التيععاترو

ويف مشعهد   ،بالقصرية تصبح هي االخر  هلا مكانة يف قلعب جعفعر  

إذن وهيبععة للحععب  .مععن الروايععة نععر  جعفععر كيععف يععرّوي ظمععأه منهععا 

)اجلنس جمعرد إرضعا  للعنفس عنعدما ال      ،وبهية للمضاجعة واجلنس

 ... غابرييل كارسيا ماركيء(..يصل الواحد منا على احلب

 ......ينقلنا الروائي اىل املشهد الاي جيم  جعفر ببهية يف التياترو

راحا عائمني على سرير يلق يف هوا  وافق تهفهعف فيعه طيعور    ))

ر وهيبععة شععبق مءقءقععة ثععم بغتععة يععر  مععن بعيععد وهيبععة فيجفععل.. يععاك

 ((.وهيييييييييييييييييبة()تأتيه من الصد  العالي والصاري يف أذنيه 

املطعععععون  ،السععععرير يقعععع  فيععععه القلععععب ا ععععرتق والنععععازف حبععععاً    

ظنعا منعه أنعه سعوف يصعل علعى املعالذ اآلمعن          ،بسكاكني العشعق 

 .لفرا احلميمية

، السعرير هعو العاي    (تقول الكاتبة السعويدية )آن معاري برغلونعد   

ألنععه لععدع  ،ولععالك يسععمى خمععدعًا ،ءن ويععوقت املواجعع يغععاي احلعع

العاي معا ععاد هنعاك فرصعة       ،فيتصور أنه يلتقي باحلبيب ،الشخ 

 .لاللتقا  به يف الواق 

حممود درويش يقول......   أجعد أيعن أنعام / ال سعريرُّ أرمتعي يف       

إنا  :ضععفتيه/ مععومسُّ مععّرت وقالععت /دون أن تلقععي السععالم / سععيدي    

 نيه.شئتو عشرين ج

الاي   يصعل علعى هنيهعة معن      ،ولالك نر  جعفر اهلالك حبًا 

لععرج مععن التيععاترو مععاعورًا تاركععًا   ،الوصععال معع  حبععه األول وهيبععة

بهيععة( أيضععا أحبتععه مععن كععل جوارحهععا رغععم كونهععا       )ورا ه امععرأة 
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لكععن هععل تصععلح ابنععة املععاخور لرجععل ذو مسعععة     ،مععومس يف مععاخور 

أنععُه جبععُل التقاليععد واالعععراف يقععف حععائال أمععام     ،وسععو أهععل بلدتععه 

 منحر هاا احلب.

العاي يعر  بععد فعرتة وجيعءٍة أّن       ،هاه هعي معانعاة العاشعق الفنعان    

كما  ،املومس أيضا روح بشرية من حقها احلب واملعاشرة االنسانية

وتسعتمر   ،وإنها أيضا هلعا القعدرة علعى أن حتعب حبعًا حقيقيعًا خالصعاً       

لكّن القعّواد )مالعك املعاخور( يالحعت      ،  بهيةعالقته بعض الوقت م

فيكون الفراق  ،ذلك فيض  حدًا هلاه العالقة اليت   ِّلب له مااًل

  .م  بهية واىل األبد ايضًا

وهيبععة( الععيت شععّدت الرحععال معع      )بعععد اليععأس مععن لقععا  حبيبتععه    

يتعءوج جعفعر زواجعًا تقليعديًا حالعه       ،عائلتها اىل دياىل مسقو رأسعها 

عععراقيني الععاين يتءوجععون دون انا يعرفععوا زوجععاتهم وال     حععال كععل ال 

الكععثري مععن املععثقفني العععراقيني وعلععى       .يرونهععا ااّل يف يععوم العععرس  

والعاين كعانوا ينعادون برفع  احلعاجء بعني        ،مستو  عالي يف الفكر

 يث   تسعنح هلعم الفرصعة     ،تءوجوا زواجًا تقليديًا ،الرجل واملرأة

أنهعععا االزدواجيعععة    ،يف يعععوم زفعععافهم يف التععععرف علعععى زوجعععاتهم اال   

الشخصية العيت يعيشعها الفعرد العراقعي  والعيت ال توجعد هلعا مثيعل يف         

  .سائر البلدان

يظععل جعفععر يعععيش علععى الععااكرة بععرغم زواجععه، دائععُم الععتفكري 

بوهيبة )احلب قصري جدًا والنسعيان طويعل جعدًا وروحعي غعري راضعية       

نني اىل الصعععععبا هعععععاا يععععععين احلععععع  ،(،،، بعععععابلو نعععععريودا،لفقعععععدها

الكائن احلي هو نسيج ذاكرة متواشعجة معن الطفولعة     ،وذكرياته
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حتى املمات أو عبارة عن ذاكرة قادمة من املاضي صوب املستقبل، 

وهععاه الععااكرة يتخللععها الكععثري مععن االشععيا  امللموسععة وا سوسععة  

اليت وظفها الروائي كي تعكس لنا مسار حركة التأريخ العراقعي  

مبعا فيعه معن وشعائج تشعّكل النسعيج        ،دالالت والعرؤ  مبا فيه من الع 

أراد بعه الروائعي    ،احلب الاي مج  جعفر ووهيبة ،العراقي بأكمله

علعععى نفسعععية العاشعععق   ،تصعععوير معععد  قسعععوة تلعععك احلقبعععة الءمنيعععة  

كمعععا اّن جعفعععر ووهيبعععة همعععا رمعععوز الفعععرتة العراقيعععة       ،واملعشعععوق

  .ااكاملنصرمة ومصراعي الواق  االجتماعي العراقي يوم

لكعّن االقعدار تعأتي معرة      ،ومتضعي االععوام بعه    ،يصبح جعفر ابًا

أخععر  يف بغعععداد الجتمعععاع  يضعععره املوظفعععون القعععادمون معععن مجيععع   

كععان يلععم جعفععر يف أن يععر  وهيبععة ثانيععًة اذا شععا ت     ،ا افظععات

 ،لكنعه   يفلعح أيضعا    .كان ينظر اليهعا كرهلعة اجلمعال    ،الصدفة

 .فقد كان فراقًا حتى املمات

يريعد والدة   ،ياول جعفر أنا جيد له خمرجعًا آخعر  عا هعو عليعه     

جديدة من املمكن أن تنقعاه معن شعظايا احلعب العيت التعءال تتطعاير        

.. ال يولعد البشعر معرة واحعدة     .يقول غابرييعل معاركيء  ) ،صوبو عينيه

فاحليعععاة تعععرغمهم علعععى أنا ينجبعععوا   ....يعععوم تلعععدهم أمهعععاتهم وحسعععب 

حمتميًا من شعدة الضعيق والكمعد بفعن      ولالك يظل جعفر .أنفسهم(

وهععو البععوح الععاي يلجععأ اليععه بععني     ،إذن هععو املععيالد اجلديععد  ،الرسععم

الفينة واالخر  كي لفف من النفس املغمومة يف التفكري بوهيبعة  

رحيعل رمبععا أراد منععه الروائعي أنا يوصععل لنععا    ،العيت رحلععت دون رجعععة 

قطيعة العيت حّلعت بعني    أّن الرحيل هاا  مبثابة ال ،رسالة ثانية مفادها
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 الطائفتني منا ذلك الوقت وحتى االن   تلتقيا أبدًا على بر االمان.

يتطععرق الروائععي اىل تلععك احلقبععة الءمنيععة والغليععان الععاي كععان      

الشععباب الععاي كععان يلععم      ،يشععوب موجععة الشععباب الثععائر آنععااك    

وكيف كان مقر أحتاد الشعب  ،والعيش بسالم ،باحلرية والعدالة

العيت تكشعف    ،يععرض االفعالم السعوفيتية     ،الاي تعرض لالنتهعاك 

 ،النسعععا  الالتعععي يعملعععن سعععوية مععع  الرجعععال  ،ععععن الرجعععال والنسعععا 

هؤال  يلمون وجعفر كان  لمعه العاي      .وكيف يرفعن اخلمار

 .يتحقق هو الفوز بوهيبة

وهععاه   ،هلععةجعفععر كععان يعععيش يف دوامععة الععتفكري بالنععاس اجل  

واضحة من خالل احلوارية واملشعاهد الصعورية العيت تعدور بينعه وبعني       

إليععاس صععديقه املسععيحي مععن أهععالي املوصععل الععاي عععاش فععرتة مععن      

الءمن يف بلدان الغعرب وتطلع  علعى الفعن واالدب والثقافعات املختلفعة       

يقعدم النصعائح    ،ثم عاد م  االحتالل السيطاني ،والتحرر من القيود

بينمععا اآلخععرون يعتسونععه كععافرًا ألنععه جععا  معع        ،اىل جعفععر املسععلم 

يقدم لعه كعل معا للعك معن علعم ومعرفعة يف الفعن أكثعر           ،االحتالل

بعل يعتعس الفعن     ،العاي ال يعؤمن بعالفن    ، ا يقدم لعه العراقعي املسعلم   

 ،كان يقول له بأنه معجب برسوماته االنطباعيعة  ،نوع من الشيطنة

ععععن االنطبعععاعيني االوربعععيني ومععنهم مانيعععه ومونيعععه وبيسعععاور  يدثععه  

وكان يثه على املضعي يف الفعن علعى خطعى دي      ،ورينوار وسيسلي

  .الكروا

نراهم دائما بعيدين عن الفن بشعتى   ،عجيُب غريب أمر املسلمني

ولععالك نععر  الععاين أثععروا الفععن العراقععي سععابقا يف جمععال        ،فروعععه
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احل الكعوييت امللحعن وهعو يهعودي     املوسيقى والغنا  هم كعل معن صع   

وعفيفععة اسععكندر   ،غععادر العععراق مرغمععًا اىل إسععرائيل    ،اجلنسععية

واملطربعععة سعععليمة معععراد هعععي االخعععر   ،املطربعععة الصعععّداحة مسعععيحية

حتّدت كل أصناف الضغوطات كي تغادر الععراق لكنهعا    ،يهودية

  .بقيت يف بغداد حتى  اتها يف السبعينيات، حلبها الشديد للعراق

ومععا أّ  بهععم مععن    ،عفععر وتفكععريه بالنععاس البسععطا  واجلهلععة    ج

دون أنا يغععععريوا مععععا  ،مصعععائب وويععععالت دون أنا يركععععوا سعععاكناً  

 جعله يقول لصديقه إلياس...... ،بأنفسهم حنو االفضل

 ."؟اال لكن تنويرهم ،بهؤال  التأثري"أال تستطي  

 .....فيجيبه صديقه إلياس

لعمعا  يعا جعفعر. لقعد جعاع أهلعي       "أنهم لوضون يف برية اجلهل وا

لقعد أكعل جعوعى املوصعل     ،يف املوصل ومات الكعثريون معنهم هءاالً  

 حلم البشر بعدما أجهءوا على القطو والفئران."

وكأنعه   ،إلياس قال هاه الكلمات والدموع تنسكب من عينيه

ال  )أّن هععاه الشعععوب ينطبععق عليهععا املثععل القائععل   ،يريععد أنا يقععول لنععا

ألنعععك بعععالك تهعععدر وقتعععك وتعععءعج   ،حتعععاول أنا تعّلعععم احلمعععار الغنعععا 

 .احلمار(

 كان جعفر كلما عرض عليه جمموعة ختطيطات يهتف:))

تسعععري علعععى خطعععى    ،"عظعععيم أنعععت انطبعععاعي الععععراق بعععال منعععازع  

 بيساور "

 ويهتف: ،يدق يف الرسومات والتخطيطات

 "."سأضمك اىل االنطباعيني وأجعلك واحدا منهم
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 ((آآآآآآآآآآآآآآآه صديقي إلياس آآ

ما إنا معّرت ثالثعة أيعام حتعى تناقلعت االلسعن خعس إغعالق مكتعب          

  .السيد تومسن و  يلتق جعفر بإلياس أبدًا

 ،وهاا فراق أبدي ثالثُّ يشعهده جعفعر بععد فراقعه حبيبتعه وهيبعة      

ثم صعديقه إليعاس وهعو فعراق أشعبه       ،ومن ثم فراق بهّية فتاة التياترو

 ،املوت الغري طبيعي الاي يشهده العراقيون على معرق االزمنعة   ،باملوت

مفادهعععا أّن الععععراق ال يشعععهد سعععو   ،وكأنهعععا رسعععالة معععن الروائعععي

القطيعة املتواصلة حد الفعراق االبعدي واملعوت بعني أفعراده املتنعاحرين       

                      .واملتحابني

  العععراق  يشععهُد جعفععر موجععة التظععاهرات الععيت عّمععتا وقتهععا أرجععا

 ......كما نر  أدناه

الشععععرطة ينتصععععبون يف موقععععف املتععععوتر املتأهععععب ومجعععع  مععععن    ))

املتظاهرين يقفون علعى بععد عشعرين معرتًا يهتفعون بشععار كعثريًا معا         

سنمضي اىل ما نريعد وطعن حعر وشععب      ،. سنمضي.ردده الشيوعيون

 ((.سعيد

التظاهرات اليت تقام بشكل مسعتمر ضعد االنظمعة القمعيعة معن      

عكعس معا نعراه اليعوم      ،ل الشباب الاي ال يعرف غري حعب العوطن  قب

م  االفكار االصولية الغارقة يف مسا   سواد وطائفية وعرقية  أدَّت 

ثعم يشعهُد نتيجعة ذلعك مقتعل وارد السعلمان        .اىل خراب العباد والعماد

ُيقتوععععل وارد وهععععو يف عمععععر    ،1935الععععاي زار جعفععععر ايععععام سععععجنه   

د التظععععاهرة معععع  الرتديععععد النغمععععي الشععععيخوخة، لععععوت  وهععععو يقععععو

...اخل(، حععامال رمعوز املطرقععة واملنجعل للداللععة   .سنمضعي  ،سنمضعي )
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  .على الفكر الاي ينتمي اليه

تنقلنععا الروايععة اىل اللقععا ات التقليديععة اليوميععة للنععاس يف املقععاهي   

واألحاديععث الععيت تععدور بععني النععاس والععيت يتخللععها        ،لقضععا  الوقععت 

 .حيععث ديععدن العععراقيني حتععى اليععوم   ،الععدخول يف أحاديععث السياسععة 

نقلتا الناس خسًا مفاده أّن جعفر قد أعتقل من قبل السلطات  كما 

 ...نر  من هاه السطور أدناه

االحاديعععث يف املقهعععى ذهبعععت اىل أبععععد معععن ذلعععك فقالعععت إن      )) 

يععت جعفععر يف منتصععف الليععل ووضعععت يععدها علععى  الشععرطة داهمععت ب

 (بنادق واعتدة خبئت لتءويد العصاة يف السماوة

ثم تستمر الرواية حتى تأخانا اىل تلك الفتاو  اليت أطاحت بعبد 

وراحت من جرا  ذلك خرية من الشباب  ،الكريم قاسم والشيوعيني

العراقععي املناضععل ومععنهم الشععاب الععاي التجععأ اىل بيععت جعفععر بعععد         

وهاا املشعهد يتنعاول بدايعة سعقوا عبعد       ،طاردة احلرس القومي لهم

ألن الروايعة تنتهعي مع  بدايعة انقعالب شعباا االرععن         ،الكريم قاسم

زوجععة جعفععر املععرأة الطيبععة تسععاعد الشععاب يف االختبععا  مععن        .1963

حيعث ختبعأه يف الغرفعة العلويعة معن البيعت        ،مطاردة احلرس القعومي 

وهيبععة الععيت رمسهععا جعفععر أيععام احلععب   والععيت أدت بععه أنا يععر  صععورة

وهعي اآلن منطرحعة بعني املعال ات العتيقعة       ،منا ثالثني سنة ،العاري

وتسعنح الفرصعة    ،ينجو الشاب من قبضة االعتقال .واالشيا  االخر 

و  يععر هعععاا الشعععاب   ،لععه يف املضعععي مععرة أخعععر  يف العمععل الثعععوري   

قامه جعفر يف أحد الصورة ثانية، إاّلّ يف املعرض الفين للرسم الاي أ

حيث يقف جعفعر أمعام ضعابو يعأتي منقعواًل معن حمافظعة         ،القاعات
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ُيصعق الضابو حينما ير  لوحة من لوحات املعرض هي وجعه   .دياىل

يف هعاا   .. يتاكر كيف روووت له أمه عن حبهما الطعاهر  .أمه وهيبة

 . لعس .املشهد املؤثر نقرأ نوع من الفنتازية اجلميلة ودعوة اىل احلب 

جعفر يف لقا  رمسه الروائي  ااقة ومفارقة مجيلة بأنها ماتت قبعل  

. يعرف جعفر  أنها بقيتا علعى الوفعا    .عام بعد انا أخسته  بها اليه 

 .و  تتءوج حتى علمت ابءواجه

 ((.السيئة ،الرائقة ،ماتت وهيبة و  تفارقها أيام حبهما العابة))

يعرف املر  سوا  كان رجعاًل أو امعرأة أّن العالقعة بينهمعا انتهعت        

لكنعه يتمسعك بهعا وال يسععتطي  ايقعاف اسعتحواذها عليعه، وهكععاا       

أو يل االنكسار يف حالة الفراق القسري  ،يستمر الضياع والشوق

 ........)شطر قليب شطرين ومضى بعيدا، تاركا ورا ه قلبا منكسرا

حتعى   ،هيبة لكّن أنني الناي باقيًا وسيبقى. ماتت و(دوروثي باركر

 .بعد أنا يفنى الوجود

يف بدايععة النفععق البعثععي يف عععام    ،ثععم لععوت جعفععر ميتتععه العاديععة  

 ،فارتاح من حقبة زمنيعة  ،الاي   يدخله بل مات على أعتابه 1963

جلبععت الكععثري مععن املصععائب والععويالت علععى شعععبنا الصععامد بوجععه      

لوت جعفر ويلقى نفس مصري حبيبتعه   ،ةالكثري من اجلرائم البعثي

 ،املععوت هععو املصععري املشععرتك جلميعع  بععين البشععر واحليععوان      ،وهيبععة

 ،لوت يف نفس النهر اجلارف الاي محعل حبيبتعه   ،للملوك واحلمري

ولكععن االثععنني علععى مسععافات متباعععدة مععن جريععان السععيل االبععدي       

اعععد الععاي جيعععل مععن الطععرفني يف اجلهععة القصععو  مععن التب    ،اهلععادر

هاا يعين أنهم تفرقوا مثل تفّرق أبنا  الوطن منا ذلعك   ،وعدم اللقا 
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و   ،تفّرق نتيجة البغضا  واحلقد بني الطوائعف  ،الوقت وحتى اآلن

نعرف متى تستفيق هاه االمة من هاه الفرقة  اليت مّلعا تعءل تنخعر يف    

 .جسدها 

مات جعفر ميتعة يف وقتهعا املناسعب فلعو قعدر لعه الععيش أسعابي          ))

معدودة لشهد انقالبًا هعّء العوطن بأكملعه  يف يعوم مجععة رعنعا  معن        

 ((.أّذن بأنهار دم تدفقت على أرضه ،شباا أرعن

..... لعوت  .كل شخ  لوت امليتة اليت يستحقها()يقول تشرشل

أي أنهعا حسعرة  يف أنا يعر      ،جعفر ويف قلبعه حسعرة معن رؤيعا وهيبعة     

وحتعت  مسعا  الوئعام وااللفعة      ،هاا الوطن حتت رايعة السعالم واحلعب   

مات يف وقت يدخل فيعه الععراق نفعق مظلعم جديعد أدخلعه         ،والترخي

مات يف بداية انقالب شعباا   ،يف أتون حمرقة القتل والعنف الدموي

 .القامسيعة  مات م  نهاية الثورة التموزيعة  ،االسود على أيدي البعثيني

وإّن العاي   ،عنعف يولعد معن عنعف     ،مات جعفر م  بداية عنعف جديعد  

يستشف اّن املوت هو راحة لكل عراقي من  ،يقرأ هاه امليتة جلعفر

منعا احعراق    ،هاه املرسي اليت تتناوب دائمًا وأبدًا على معر العصعور   

امللك السعومري العاي كعان حمبوبعًا معن قبعل شععب معا بعني النهعرين           

منعا   ،ن سرعان ما انقلبعوا عليعه وأحرقعوه هعو وعائلتعه     ولك ،آنااك

 .ذلك الوقت والعراقيون من نكبة اىل نكبة

و  يبعّق منعه سعو  اجلسعد      ،لوت جعفعر مثلمعا لعوت اآلخعرون    

 لوت جعفر ميتعةًا  ،تعيش لد  أحبائه ،البارد ومجلة من الاكريات

 هععا ويتوجععب علينععا رثا ،حمبوبععة ،نقيععة ،جعلععها الروائععي البععارع زيععد

 ،أيهعا اجلسعد   ........حينما يقول (فيسكافاعلى طريقة )قسطنطني 
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تععاكَّر كععم كنععتو حمبوبععًا ومرغوبععًا /تععاكر العيععون الععيت نظععرتا   

اليععك/ واألصععوات الععيت ّ ععتا مععن أجلععك/ لقععد أصععبحو كععل  شععي         

 ورا ك.   

 

  كلمة حبق الروائي

كونعه شعاعرًا حيعث قرأنعا      زيد الشهيد درامي ماهل عالوة على

ينطلق بنا يف هاه الروايعة اىل مقعاييس الشعرف     .أمي والسراويل()له 

حتعى تتجسعد يف ذلعك السياسعي      ،والعدالة املتأصلة يف بدن االنسعان 

الاي يسري به حقده اىل إحراق معا  وطنعه معدعيًا احلريعة والعدالعة     

 .على طريقة روبسبري يف فرنسا ونريون يف ايطاليا

الشهيد حاذق يف صن  رواياته يسعتطي  ابتكعار سعرد الثيمعة     زيد 

 ،لععععه الكععععثري مععععن االدوات االبداعيععععة ،الروائيععععة، بشععععكل مععععريح

إضافة اىل ثقافته االكادلية واملوضوعية  ،ومفردات السرد ورموزه

يعب التجديعد، لعه القابليعة علعى       ،وبكونه مثابرًا ودؤوبعاً  ،والااتية

اجتمعت هاه كلها لتليب ما  ،جتماعيةإنتاج الكثري من املفاهيم اال

 يريده الطموح الروائي.

.. .زيد الشهيد يف هاه الرواية قال لنا ما قالعُه رينيعه ماريعا ريلكعا    

واألمععل لععن يعععود/ هععو ال يعععرف أنععي أحععرتق/ وال   املاضععي لععن يعععود /

يعععرف أنععي أذوب/ لكععّن االشععجار تشعع  بالضععيا / والطيععور تغععّرد        

 وحيدة. بفرح/ وأنا أشعُر بأني

وللعع   ،يف هععاه الروايععة اسععتطاع زيععد أنا يععدق أسععفني االجيععابي   

وقععععد أعطععععى الصععععيغة امللحميععععة للشخصععععيات وكيفيععععة    ،السععععليب
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يف بعععوح ملحمعععي  ،حتركهعععا مععع  الوقعععائ  يف جدليعععة احلعععب واملعععوت 

 ،مععن خععالل احلالععة اخلاصععة للفععرد   ،للحالععة العامععة ،وِّسععيد فععين

 االزمنعة املمتعدة واالمكنعة    فنجد البطل يتحعرك يف  ،واملتمثل تعفر

ابتعدا ا معن    ،. م  احلركة املستمرة للشعب ععس الءمكعان  ،الواسعة

السععليب  ،االحععتالل السيطععاني والععاي تععسز فيععه معععا  اخلععري والشععر 

فهناك صراع مسعتمر بعني اخلعري والشعر علعى معر األزمنعة         .واالجيابي

 .املتعاقبة يف العراق

علعععى التعععأريخ السياسعععي  زيعععد الشعععهيد يعععرتك بصعععمته احلقيقيعععة 

واالجتمعععاعي والععععادات العععيت يتسعععم بهعععا جمتمعنعععا العراقعععي يف تلعععك 

احلقبععة الءمنيععة الععيت كعععان زيععد جععء ًا منهعععا حسععب توافععق عمعععره        

وكيعف نعر     ،كما وأنه عّرج على السمة امليكافيلية ،البايولوجي

فنعععرف بععأنهم هععم الععاين   ،حععني ينععام الضععمري ولععوت لععد  الساسععة 

 هم الاين شيدوا اخلراب والدمار. ،  ببحور من الدما أغرقوا العا

يف النهاية ال يسعين سعو  أن أقعول معن خعالل فحعو  الروايعة معا         

قاله الشاعر االمريكي الشهري )والت وايتمان(....... لعن يضعي و شعي      

.... يبقعى  .الشعيخوخة، العسودة   ،... اجلسد.ولن يضي  ،يف هاه الدنيا

 .ادهليُب العناق حتت الرم

 

 عراق/ دمنارك هاتععف بشبععوش/
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 فراسخ آلهات تنتظر

 

 امساعيعععل ...... . الشعععهيد آلهعععات العععروي معععدونات صعععحائف (1)

 عبد ابراهيم
 .... علعععوان.القلقعععة العععروح شعععاعرية.. تنتظعععر آلهعععات فراسعععخ (2)

 السلمان
...... هاتف .تنتظر"  آلهاٍت فراسخ"  وميلودراما ،الشهيد زيد (3)

 بشبوش   
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 صحائف مدونات الروي آلهات الشهيد*

 

   عبد ابراهيم امساعيل

(1  ) 

 بد 

يف  ،الفراسخ الفاصلة بني ثال  مدن هي بغداد وعمان وطرابلس

هي فواصعل زمنيعة ععن     ،لءيد الشهيد ،رواية )فراسخ آلهات تنتظر(

 ،حتوالت حياة بطل روايتعه املثقعف والسياسعي والشعاعر مبعدر داغعر      

بواق   عس سعنوات لكعل تغعري سياسعي       ،إنها فواسل شبه منتظمة

علعى معد   سعة     ،ينعتج عنعه تغعري اجتمعاعي     ،وتعأرلي واقتصعادي  

 .عشر عاما

السياسعععععية واالقتصعععععادية   ،واىل اصعععععول التحعععععوالت التارليعععععة 

أهمها ع يف العصر   ،سنجد أنها مراحل فوضى بني عهدين ،والقيمية

 احلديث ع 

 1918روج العثمانيني عام دخول بريطانيا وخ-

  1930انسحاب بريطانيا اجلءئي وختويل حكومة حملية عام -

 1948تأسععيس دولععة إسععرائيل وطععرد اليهععود مععن العععراق بععني     -

 1956و

  1990/1991أحدا  عام  -
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 2007و  2003أحدا  ما بني عامي -

 رافقتها  ،تلك األحدا  تتضمن فواصل فوضى متعددة

 .ن قبل أهل الريفنهب ثروات أهل الدن م *

نهب أهل األحيا  الفقعرية يف املدينعة للممتلكعات أهعل األحيعا        *

 املرفهة

 نهب العسكر ورجال الدولة لثروات البالد *

 ،نهب اجملعرمني والعصعابات ملعواد وأمعوال املؤسسعات والبنعوك       *

 واالستيال  عليها بالتمرد والسلب والقتل 

ي واملعالي واإلرهعاب ال   النهب الرمسي عن طريعق الفسعاد اإلدار   *

النهععب بطريقعة العمععل   *بعرأس املعال الععوطين وال بعرأس املععال األجعنيب    

املقصعععود علعععى ختلعععف املشعععاري  اإلصعععالحية يف السياسعععة والقعععانون  

 والثقافة واجملتم  

الروايعة األكثعر محيميعة وتعلقعا بالقضعية       ،فراسخ آلهات تنتظر

 .من بني عشرات الروايات ،2202وعام  1968العراقية بني عام 

تلعععك القضععععية الععععيت إجتمعععععت فيهعععا ظععععواهر النهععععب السياسععععي   

واالجتماعي واالقتصادي ع على مستو  عاملي ع وصعارت متتعد لكعل      

 .ما له صلة بكيان دولة وشعب

العععرأس هعععو سعععلطة   ،لنهعععب قضعععية وصعععمت العععبالد رأسعععا وقعععاع  

والقعاع شععب    ،حكومات يف غاية السو  واالحنطعاا والالختصع   

 .يرزي حتت اضطهادها

همععا التجويعع  ومسععخ  ،واالضععطهاد جععا  بععنمطني كالهمععا )مععر(

هعي   ،والوسيلة أبغض من النمطني أععاله  ،القيم األخالقية للمجتم 
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 ..احلرب ) (

 .حرب إعالمية لرتسخ سلطة الفرد-

 .حرب إبادة باملداف  والدبابات-

 .حرب يف الرزق واملعيش-

 .حرب يف اخلدمات-

 .وج من البالدحرب م  اخلر-

 .حرب التجسس على الناس-

 .حرب التفريو مبوارد البالد-

 .حرب الءج بالسجون-

وكانعت املقاومعة مضععطرة الختعاذ مواقععف فيهعا نععوع معن السععلبية      

 مثاهلا ع  سب الرواية /

 .االعتماد على األجنيب للمساعدة يف تغيري النظام-

والبعد  بإععادة التنظعيم     اهلرب خارج البالد بطعرق غعري رمسيعة   -

 .احلءبي والفكري املعارض

إقامععة املهرجانععات الفنيععة واألدبيععة املناهضععة لسياسععة النظععام    -

 .احلاكم

إكمععععال  .االتصععععال  بععععأطراف اسععععتخبارية واالنتمععععا  إليهععععا  -

الدراسة والدراسة العالية التخص  كرد فععل مقعاوم علعى سياسعة     

 .التجهيل والسلطوية

يمععات إرهابيععة طلبععا للمسععاعدة سععوا       جلععو  الععبعض اىل تنظ -

 ...بدراية أو بدون دراية

 ،الشععععر والروايعععة  ،تلعععك املمارسعععات احتعععوت يف جعععل نشعععاطها    
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كمظهععر للتعععبري السياسععي واإلعالمععي والتخصصععي عععن احلاجععات  

جسععدت  ،الثقافيععة والتقنيععة املنععاهض للسياسععة الفرديععة احلاكمععة    

ععني فاحصعة لنتعاب     ذلعك ب  ،فراسخ آلهات تنتظر ،رواية زيد الشهيد

منظومة الكاتب زيد الشهيد يف مرويته بالفرائض اخلاصعة باملنعاول   

الثقافيععة والفنيععة بتحليليععة آليععات ونصععوص مععن وحععي معع  وتكتيععك  

 .اشتغال الرواية

 

 ( الرتتيب السريي للرواية  2)

 أ ـ سرية جناة ومبدر

]عنععدما رأ  املقربععون جععواز سععفري جععاهءا أيقنععوا أن نصععائحهم     

.   يكونعععوا .وأن رحيلعععي الثعععاني سععيكون بعععال ععععودة  ،جنيهععا  أدت

يععدركون أن خروجععي هععاه املععّرة لععيس هربععا كمععا حععد  يف املععّرة       

بل للبحث عّمن مجعت هلا ما قّدر من مال  ،األوىل قبل عشرين عاما

وألصعرف معا بقعي لعي معن أععوام يف        ،ورغبة وهدف نبيل ألقعرتن بهعا  

ترسعيخ حبهعا رصعيدا لعرغبيت     هي اليت عاهدتين على  .كنف هلفتها

 ....يف احلياة

 ،جنععععاة  لقععععد منحععععتين أنفععععاس الععععدروب البهيععععة يف آخععععر لقععععا   

لعل  ،خا نصيحة أبي وارحل)) :ومتسكُت برجا ات نساتك احلنون

 (....(يف رحيلك بارقة نّيرة للقائنا الدائم

 [15، ص14ص ،رواية فراسخ آلهات تنتظر

 وليست سرية ذاتية وأحدا  ففيه / ،الن  مفعم بتكهنات

 .حرية وهجرة وهجران-
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 .ندب للاات من خالل الااكرة-

 .خمّمن بعدم اللقا -

توريععة عععن جنععاح الطاغيععة يف ترحيععل املععواطنني وبقععا  الععوطن     -

 .)تراب(

العععععراوي  ،يتعععععوي العععععن  علعععععى عنصعععععري السعععععرد   ،فنّيعععععا-

 .وال تنامي هيئات ،وال وصف ،فال أحدا  ،والشخوص

 رية الوجع ب ـ س

 ،العّشععععاق ،احلبيبععععات ،الءوجععععات ،األمهععععات ،وتشععععمل اآلبععععا 

 ..املثقفني ،الشغيلة ،األطفال ،األصدقا 

إنهم منوذج األ  والضعياع والتشعتت البشعري بعني معدن وسعاحات       

يتعوزع الوجع  علعى هيئعات      ،وأوضاع دنو إرادتهعم  ،وأراض ليست هلم

  :عديدة مثلما

 وج  عموم احلاالت يف عمان /

 ...الساحة اهلامشية إّلا من الشمس]

 ...الكازينوهات كثيفة الشجر يرتاق  على كراسيها الفراغ

 ،أرصععفة خاليععة ال يطؤهععا اللحظععة إّلععا عراقّيععون يععارعون الفععراغ  

 ،ويرمععععون بعيععععونهم الاابلععععة اىل دواخععععل مععععت  بععععاألحالم املععععو ودة  

وجحافعل آالم خّلفوهعا ورا هعم يف املعدن      ،وذكريات حعروب خاسعرة  

 ،يتحععاورون بلغععة األمععل املطعععون  .املسععّيجة بأسععوار املقععابر اجلماعيععة 

واحلبيبعععة  ،واجلهعععد املسعععروق  ،واجليعععب الفعععارغ  ،والعععروح املهّشعععمة 

حيعث النفعي والسعقوا     ،والبنت الكسرية ،واألم الثكلى ،الطعينة
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واحلصعار   ،والقتل واخلاالن والصعس واإلرهعاق والعجعء واالحنطعاا    

وميكععافيلي وسععتالني ونععريون وعريععان   ،واهلجععر والسبريععة والسععادّية

 ... .وشريون

 [149، ص148عع رواية فراسخ آلهات تنتظر ص 

. مقموععون  جهعارا أمعام أععني العنهم يف التهعام       .]مشّردون صراخا

 .نضارة الوجوه

 [150ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر

صعاروا جنعادل رويعة تثقعل      ]لشى كمعال علعى ولعد وثعال  بنعات     

 ..عليه انطالقته

 [ 150ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر

 ... نعم تاكرته... تاكرت كمال.]

 كان األوىل أن يطلق

.. لتبععوح بتجسععدات  .صععفارة اإلبععداع ملععارثون لوحاتععه ومواضععيعه     

 ...مضامينه ورؤاه

 .        .يعرض دم ريشته النازفة

 [ 156ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر

لصعارت لنعا    ،لو استمرينا يف تقصينا للروايعة لتنعامي الوجع  فيهعا    

. .أن الرواية كلعها نصوصعا للوجع  العراقعي     ،حصيلة خاصة فحواها

وععععروض هعععاا الوجععع  هعععو األردن خمتعععءال بعّمعععان وعمعععان خمتءلعععة    

 والساحة هاه خمتءل )عرض حال ال عراق(. ،بالساحة اهلامشية

 اجملتء ات السابقة تتضمن مراتبا حلاالت الوج  منها / 
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 :عع صغائر احلاالت

  .. يقصد العراقيني.* خلو الساحة إّلا من الشمس

 ...............  يقصد تفرق العراقيني حنو الفنادق.* فراغ الكراس

.............   يقصععد ذهععاب الشععغيلة العراقيععة اىل    .* خلععو األرصععفة 

 .الظهرية أماكن اسرتاحة  

.............  يقصععععد خلععععو األردن مععععن الفععععن  .* التععععاكر بكمععععال

 .العراقي

 :عع احلالت املعنى

تععععاكر  ،وأد األحععععالم ،ذبععععول العيععععون ،* منهعععا / ذرع الفععععراغ 

 .التحاور بلغة الضياع ،التنصل عن اآلالم السابقة ،احلروب

 :ــ كبائر احلاالت

 /من كبائر حاالت األ  املمض والوج  املال 

 ،سععرقة اجلهععد  ،فععراغ اجليععوب  ،ثكععل األمهععات  ،تهشععم الععروح

 ،نفعاد الصععس  ،السعقوا  ،النفعي  ،انكسعار البنععت  ،فقعدان احلبيبعة  

 .الوحشية ،االضطهاد ،الال ،العجء

 :ــ حاالت الوجع الثقايف

هععي حععاالت تأشععري الععدالئل املرتبطععة بأمسععا  مسععبيب الكععوار     

 داع وحب السيطرة /البشرية الاين صاروا أيقونية للظالم واخل

مبعدأه   ،ميكافيلي / صورة للسياسي الناجح باملراوغعة واخلعداع  

 .الغاية تسر الوسيلة

ستالني / رجل روسيا الاي أذاق الشعب أنواعا من الال والفردية 
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 .والقتل اجملاني على شكل جمازر يف كل شارع وزقاق

 .نريون / أحرق روما كي ال يعيش بعده أحد

الععي يسععوم العععراق بأبشعع  السععاديات الععيت  عريععان/ صععدام حسععني

 عرفها التأريخ البشري.

شارون / حكعم إسعرائيل كعوزير وكعرئيس وزرا  وقعد صعرف       

    .جّل وقته يف قتل أطفال فلسطني ونسائها وشيوخها وشبابها

للغعة الوجعع  هنعا قععوام االنثيعال بععالفالش     :ععع فنيععة وفكريعة الوجعع   

 باك يصدر عن خمّيلة

 ،بصععورة دقيقععة بععني الشعععورية ل احلععس والشعععور  شععاعرية متيععء 

لتمتعءج   ،والشععرية ل احلعس اجلمعالي    ،الشاعرية ل احلس الشععري 

... عععاش .،وأبعا وثعائرا، وأديبعا    ،هعاه كلعها بعرؤ  معن ععاش عاشعقا      

هععي مضععمون األ    ،مبععا حتتععوي مععن عناصععر    ،والقضععية العراقيععة 

قضية  ،شعب .. عاشها قضية.الكلي له ولغريه من الوعاة املعارضني

 .....كاتب يروي ويروي متحسرا حءينا مثكوال مبا يعانيه بلده

 ،وألن الفن يتعدد بأنواعه ومضامينه ومصعادره ورؤاه فأنعه ثقافعة   

يف كل جء  منها مرشوح  ،وجدانية انعتاقية ،ثقافة روحية ومجالية

يععبني ذلععك املقطعع  األخععري مععن الععن        ،لقيمععة أخالقيععة واجتماعيععة  

عّلععق بععءواج كمععال وأطفالععه وزوجتععه ورسععومه الععيت       املت ،املتقععدم

يالفهععا احلععت لتشععّم اهلععوا  الطلععق يف عمععان كبّوابععة لولععوج العععا   

 .الكوني الرحب
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   :ج ـ سرية الرتاجع املعريف

الفكعععر العراقعععي الشعععفاهي والتعععدويين يأخعععا بالتوسععع  والتنعععوع  

واالبتداع عندما يأخا اجملتمع  بعالعيش اآلمعن واالسعتقرار السياسعي      

والععيت بععدورها تصععري عععوامال ثقافيععة حاضععنة     ،والنمععو االقتصععادي  

تلععك  .الععتقين واألدبععي  ،للتنععوير والتطععوير املعععريف اخلععاص والشععامل  

يضععمن اسععتمرار التطععور االجتمععاعي يف  مجيعععا تطععّور التعلععيم الععاي  

. تتعععداخل العناصعععر  .جمعععاالت العلعععوم والفنعععون واملععععارف والتقنّيعععات  

 ..والعوامل أعاله يف حركة مغاية للتطور العام وضامنه لتصاعده

إن هاا الديناميك افتقد حظوته يف التكامل واالسعتمرار وشعهد   

 :تشري له اللمحة النصّية اآلتية ،تراجعا كبريا

ذلععك املولعع   ،مععدرس العربيععة ،يتععاكر أسععتاذ نععاهض.تععاكر] وي

وحنينعه لعدار تركهعا     ،وصوره وبالغته ،املهووس مبفرداته ،باملتنيب

يف مدينتععه كركععوك وجععي  بععه مدرسععا منقععوال اىل السععماوة بتهمععة  

 . .الءندقة واإلحلاد

 [ 146ص ،عع فراسخ ألهات تنتظر

السياسي  ثال بقوانني البلد العيت تصعّير معن رجعل العلعم       النظام

دون أدنععى حععق أو   ،منفيععا عععن داره  ،معاقبععا ،متهمععا زنععديقا ملحععدا 

 .شرعة

هاه األنظمة هي اليت تعطي الشعرعية خلعراب التعلعيم ثعم خعراب      

وبالك متنع    ،اجملتم   ثم خراب االقتصاد ثم الفساد يف إدارة البالد

والتقدم املعريف وحتطم ديناميك الشععب يف   على الوطن فرصة النمو

اكتساب اخلسات التقنية فيحال الناس اىل هياكل تتجه اىل حيث 
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 ...يريدها العقل اإلجرامي املسيس لكل شي  ولصاحله فقو

اجتماعيعة سياسعية    ،الرتاجع  هعاا سعيبني  ع كظعاهرة آيدلوجيعة      

يصعري  اقتصادية ع أساس النهيعار قيمعي شعامل  يعث يعدخل ا تعل ل       

وكأنه املبض  اآلمعن والعدوا  الشعايف العاي يقعق الصعحة والعافيعة        

لبلععد وصععل مرحلععة اجلععءع واليععأس مبععا جيعععل املععوت بععاجلوع والقتععل    

 .ظرفا طبيعيا

 د ـ سرية االنتحار  

االنتحار املادي واملعنوي هما الوجهان االكثعر حضعورا يف أجعوا     

أو تأهيعععل النتحعععار وأر  أن اإلنتحعععار املعنعععوي هعععو مقدمعععة  ،الروايعععة

 مثالي على ذلك / ،جسدي

املععرأة الععيت عشععقت مبععدر يف ليبيععا حيععث رأتععه    ،ععع انتحععار بشععر  

. وكأن هاا هعو املعوت العي    .سلبيا فقررت البعد ثم  العءلة ثم السفر

 .تشتهيه بعد فشل حبها ونكوص حبيبها

الععيت    ،اختارتععه جنععاة ،النفسععي والسياسععي ،االنتحععار املعنععوي

. لقعد فعوجي    .يكن أي فصل من الرواية قد أشار اىل سببه بوضعوح 

بععأن  ،نقععال عععن تهجيسععات أبيهععا  ،نقععال عععن لسععان الععراوي  ،القععارئ

 ..سقوطها األخالقي كان انتحارًا

 :حنن خنّمن النتحار جناة لعدة اسباب منها

 ،ووفاة األم ،ع رد فعل نفسي مرضي على استشهاد أخيها ياسر1

 .ألب بعد تنحيته من منظمات احلءب احلاكموذهان ا

ع صراع نفسي بني اليأس واألمعل يف التواصعل مع  احلعيب مبعدر         2
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 .ليصري الفشل ذريعة للسقوا األخالقي االنتحاري

ع التفعريو بععاريتها مع  مبعدر  عا جععل األمعور األخعر  سعهلة             3

 .فيما بعد

 ،ن(ع وقد يكون السبب هو اغتصابها من قبل عصابات )عريا  4

وحتويلعها باإلرغعام اىل معادة ِّاريعة لسعلعة       ،أو من قبل عريان نفسه

 .جسدية مر ة

ع قععد يكععون اجلععوع أجسهععا علععى السععفر اىل عمععان فلععم ِّععد       5

 ،عمال  ا زاد يف جوعها وأملهعا فوضععت يف طريعق العثعرة الكعس      

ورمبا البغا  هاا قعد أسعهم بعه رفعاق أبيهعا العاين يكرهونعه         ،البغا 

خاصعة وأن العروي    ،ها بعمان وفعلعوا بهعا كعل معا جعر  هلعا      وصادفو

 .وصفه بالقواويد

. فهعععو يتجعععار  ولعععا هعععي الثيمعععة   .إنعععي أرشعععح السعععبب اخلعععامس 

 .الفكرية للرواية

عع االنتحار املادي )النوع الثاني( مارسه كمال حني رمى نفسه يف 

 .الفرات احتجاجًا على سياسة التجوي  والقم  والتهميش

  نشععر إليععه بوضععوح لندرتععه  ،اهليئععي )النععوع الثالععث( عععع االنتحععار

.هعو انتحعار معنعوي يهيعأ اجلسعد      .فقعد قعام بفعلعه شعهاب ع ابعو جنعاة ع         

الحقعععا لتقبعععل املعععوت كأمنيعععة خعععالص معععن شعععرور فقعععد الكرامعععة    

 .والشرف

وكالك قام مبثله عباس عم مبدر ولكن بطريقعة إجيابيعة حعني    

 .يفوه بأمسا  رفاقهاختار أن لوت بالتعايب والشنق وال 
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 هـ ـ سرية البطوالت 

البطولععة حالععة إنسععانية تتقععدم علععى غريهععا حيععث يكععون البطععل     

سوا  يف حياته أو بعد  ،صاحب الفعل األوفر يف التغيري الاي يصل

 .وفاته

ثم عبد  ،ثم جناة ،أن األبطال يف الروية هم عديدون وأوهلم مبدر

 ،وبشعر  ومبعارك   ،شعهاب واأل خعت و  ،ثعم األ م  ،ثم كمال ،الرمحن

. ولو جئنا اىل الفععل الروائعي لوجعدنا التسلسعل     .وعباس ،وأنور حازم

 الرتيب يأخا بالتقدير التنازلي اآلتي /

 ،مبععارك ،األ م ،كمععال ،بشععر  ،جنععاة ،عبععد الععرمحن  ،مبععدر

 .األ خت ،عباس ،أنور حازم ،شهاب

ولعععو دققنعععا بعععالروي السعععردي حسعععب الععععرض الروائعععي سعععنرتب    

 األبطال  سب ما يأتي / 

هكعععاا تسلسعععل يعععبني الفعععرق بعععني احليعععاتي واملعنعععوي )القيمعععي(  

 ......والفين )الروائي(

معععا يهعععم يف اسعععتدراكنا أععععاله هعععو أن البطولعععة سعععتأخا جانبعععا   

 /لو وضعنا باعتبارنا التصور اآلتي  ،متساويا ،أدائيا ،أداتيا

حيععععث  ،عناصعععر الروايععععة حتعععتفت باألهميععععة نفسعععها يف الععععروي   

ذات األفعععال  األساسععية   ،سععوا  يف ذلععك  ،بفقععدانها يتخععّرب العمععل  

. عليعععه لكعععن القعععول )أن العععنمو البطعععولي  .وذات األفععععال الثانويعععة

كحصيلة أخرية موزع بصورة متوازنة بعني احليعاتي والفعين والثقعايف     

 . .القرائي ملا بعد تداولي(
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 ( حركية الروي3)

 تنقسم هاه احلركية اىل /

هععي مععن منععوذج السععفر واهلجععرة والعمععل       :أ ع الفعائععل اخلطيععة      

واجملازفات / فعائل السفر ]يكس حجم املرأة اجلالسة جوار زوجهعا  

العجعوز يف املقعععدين ا عاذيني لععي بعععد أن كانعت منكمشععة شععأنها    

شععأن مجيعع  الرّكععاب طيلععة الطريععق الصععحراوي الععاي قطعنععاه مععن    

شعى  ومضغوطة بعبا تها كمعا لعو كنعت ستتال    ،بغداد حتى طريبيل

 :ثم تنهض لتوزع حمتواه ،تستخرج كيسا قماشيا .ذوبانا عند حني

 .حلو  عملتها لسالمة الوصول ،ع خاوا من أ ختكم أ م حممد

 [  15ص ،ع رواية فراسخ آلهات تنتظر

 تلك إذا ِّربة سفر فيه حكمتان / 

 .+الطيبة اإلنسانية جيلوها السفر

  .من بطش الطاغية

فعائل اهلجرة ]ها أنا أر  نفسي سجينا منحته قدرة خارقعة هويعة   

 .. .االنصراف بال عودة

قم اآلن وإنهل من اهلوا  السباح بعإزا    :تقول جناة قبل ليلة اهلجرة

سععتبكي  ،خععاا وعععبا  .أغععرتف مععن منظععر مععدينتك األثععرية   .نافععاتك

 .كما بكى املنفّيون من قبلك

 [  40ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر

 التنصي  يقدم ِّربة اهلجرة بأطرافها األربعة /

 ..احلبيبة املودعة ،الرجل املهاجر ،البلد األصل ،البلد اجلديد 

ومجعال   ،ونار العشعق  ،دم احلرية ،وأولئك األطراف يتقدم إليهم
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 .ورحيق االنتما  ،اللاة

 فعائل العمل  

 ]من رنني نقائه الالزوردي 

 يف صد  زرقته الشارية   

ذلك الاي أمسه البحر تتنسعم طعرابلس    ،فيض امتداده البهي من

.. هو البحعر أول معا واجهعك وأنعتو تشعرع نافعاة       .عاوبتها فتنتج العبق

                          .غرفتك يف الطابق الثالث لفندق ))قصر ليبيا((

 [179ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر

بعارك وخليفعة وععن    بعد متاهة البحث عن عبد الرمحن من قبل م

 :عمل ملبدر يقول خليفة

ععععع مععا رأيععك أن تعمععل يف املوقعع  نفسععه الععاي شععغله صععديقك عبععد   

أحضعععععر لعععععي أوراقعععععك   ،غعععععدا سعععععأنتظرك يف العععععدائرة  .العععععرمحن

وبعععد الغععد ع قاهلععا ضععاحكا ع ستسععتقبل مبععارك           .واملستمسععكات

 . .. يف مكتبك.ضيفا هناك

 [190عع رواية فراسخ آلهات تنتظر، ص

النصان توصيفان جلغرافية املكعان والعمعل يف هيعأة التجعاور معا      

. وهععي  .وموضعع  الفنععدق وبععإزا  دوائععر الدولععة     ،بععني البحععر واملدينععة  

 .الشعععب اللععييب ،تتععواز  وطبيعععة العمععل يف بيئععة شعععب طيععب منفععتح  

 ..ومدينة جليلة هي طرابلس

 ..الن  ن  العمل إمجاال
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 مركب اجملازفاتب ــ 

رو  تتحمععل يف أحيععان كععثرية فعائععل جملازفععات  األحععدا  الععيت تعع

 تعقد ظرف الروي فتكسبه لاة مركبة يف املتابعة /

 :جمازفة اجتياح حدود تركيا

] سععرتيك بععاجلواز غععدا. ستسععافر حععال اسععتالمك إّيععاه اىل بغععداد   

      .ومن هناك مباشرة حتجء مقعدا يف احلافلعة املتوجهعة اىل اسعطنبول   

 [   99ص ،عع فراسخ آلهات تنتظر

 :جمازفة احلب الكبري

يضمها قلبك اىل ختوم حنينعه فيععانق ضعربات     ،] تندف  اىل جناة

طليقععان ينععدفعان رشععقا يف رحلععة   ،يروحععان يف مؤانسععة حييععة  .قلبهععا

 ... .إدراك املد  واغرتاف شغف األثري املنفتح

تشععععريي هلععععا عبععععارات الطمأنععععة وأنععععت ِّفععععف سععععيل اليععععاقوت    

 .....املنسكب

هلععاه الفراشععة الدافئععة أن تغععرق يف  ععرية أحععءان ليسععت   ال تريععد 

 .....هلا

 ..تدنو مين

 ... أقيس السيق يف حدقيت عينيه.أدنو منه

.. يف سععهوب الععروح الغععامرة باألحاسععيس، .أقععرأ إشععراقات الضععو 

 ..السا ة باأللق

 ...أملسها

 ..تلتصق بي
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 ...ألتصق به

. تفععرك أزرار قميصععي  .أصععابعه تءحععف مععن تععاج كتفععي هبوطععا    

 . .فأفك أزرار قميصها

. ردة .. أحسها تتهاو  رخية عند قعدمي .. ينفرج.ينءل إبءيم تنورتي

. .شععيئا ويرتاجعع  متقهقععرا  ،فعلععها متأرجحععة / رفضععها يبععدأ مععرتددا   

وأزيعل   ،. أخل  ما تبقعى معن معيقعات اجلسعد    .ترتك لي حرية التحرك

.. .. أحنعععين فأرفعهعععا .احلصعععون واملوانععع  املتخفّيعععة ورا هعععا الكنعععوز    

 ..وبيديه احلانيتني وكفيه املشتهاتني يرفعين ،ينحين

، 119عع رواية فراسخ آلهعات تنتظعر، ص     .يهبو بي على السرير

120 ،121] 

  :جمازفة املتخيل واملستكهن

. فعععوق انعطافعععة الشعععده الراغعععي  .] حتعععت غيمعععة العععاهول املهعععيمن 

تعتقم  شعكل دخعان    يفاجؤني باستحالتها غيمة بيضا  تعتقل  ثعم   

ثم أمس   ،خيطي يتسلل اىل فم املظروف الاي ينام على سطح املرآة

. أرفعه باحثعا ععن   .. أمد  يدي.أو الدعوة الستغاثة ،دبيبا كأنه األنني

 ..مندفعا الستفهامها فيأتيين بوحها حفرا بالكلمات ،أنفاسها

 [ 171ص ،عع رواية فراسخ ألهات تنتظر

  :جمازفة فك املغلق اللييب

دة للعععععامالت يف املقععععاهي  يف ليبيععععا حيععععث السععععمعة غععععري اجليعععع  

 /والفنادق

.. رفعععت السععماعة ليععأتيين صععوت  .]رن اهلععاتف يف غرفععة مكععتيب 
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 .... .مبارك يدعوني اىل لقائه يف الفندق حيث يتفت ىل مبفاجأة

كععان مبععارك أول مععا واجهععين وأنععا أدخععل عععس البععاب الععداخلي        

 ...للفندق

  ؟.من؟.. ملاذا؟.ماذا :عليه رصاص أسئليت اخلاطفةإندفعُت أطلق 

ظلت ترتاق  على شفتيه وبريعق يعءداد    ،رده كان ابتسامة فقو

 يف عينيه تفجرآ..

 .قادني من بني احلركة الدائبة صوب جناح املقهى

 ...مثت الرواة قليل

 ..................   .وهناك

 ..نهضت كساحة من بني شرانق اخليال

 ..لودس تتباهى بانتصابهاانبثقت كءهرة 

 ......حقا كانت مفاجأة

بععدت فتععاة تصععلح ألن تكععون مععوديال يف الغععالف االول ملشععاهري      

 ....اجملالت

 . .وشوقها للحديث ،فهمت انها رغبة بشر  يف اللقا 

 [ ،2001، 199 ،198رواية فراسخ آلهات تنتظر صفحة -

 

  :مالحظة

وفعين   ،عاملعة يف مقهعى  غرابة وطرافة اجملازفة يف ان تطلب فتعاة  

يطلبععان مععن عراقععي ان يقععوم مبجازفععة عشععق تفععك    ،عامععل يف فنععدق

وتفصم سلسلة املتعلقات االجتماعيعة اليبيعة وبهعاا االصعرار الوضعوح      

 عع ديناميك التغاير   4.  .والتحدي
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التغععاير واالخععتالف والتقععاط  يف املواقععف والرتععب واإلمكانيععات   

 :ةيظهر عالئق البؤر الثيمية اآلتي

 )موقف التغاير( .أ ع تغاير الشاعر م  النظام السياسي

 )موقف التقاط ( .ب ع هجرة العقول بالوسائل الالشرعية

)موقععف  .ج ع التسععجيل الشعععري ملععدونات االضععطهاد السياسععي        

 االختالف(

)موقعف   .د ع رواية األحعدا  بعااكرة )حعب وضعياع( مبعدر وجنعاة       

 تباين اإلمكانيات(

 .مبععا جيعلععه قريبععا مععن التععدوين التععارلي  هععع ع موضععوعية الععروي    

 )موقف تغاير رتب الروي(

)موقععععف الععععتغري   .وععععع التععععوجس مععععن قسععععوة النظععععام احلععععاكم     

 باإلمكانيات(

 )موقف التقاط (  .ز ع التنبؤ بسقوا النظام السياسي

 

 ـ مهرجانية اللغة 5

متيععل لغععة التععدوين الروائععي يف روايععة فراسععخ آلهععات تنتظععر اىل      

البالغ اخلسي للمشعاهد بقعو  اإلرسعال الععاطفي واالنفععالي      ِّميل 

وتفخيم أفعال السرد باإلفاضة الوصفية لألمعاكن واحلعاالت كعأن    

اهلدف هو تأكيد إلجناز العمل املتعلق بنصرة املظلومني واالنتصاف 

ثم حتميل النظام احلاكم كل ما حلعق بهعم معن حعروب ومعوت       .هلم

 .ودمار وإفقار

لتأطري العاطفي جعل االستثمار اللغوي ليل اىل يالحت أن هاا ا
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أسلوبية التوصيل البالغعي مضعافا اىل التوصعيل العداللي لتصعري لغعة       

إمنععا تأخععا مسععارات    ،التفخععيم ال تتوجععه اىل موضععوعاتها مباشععرة   

 ..متشعبة للوصول اىل األفكار الرئيسة

يعء  من املهم القول أن االحنياز الثقايف يتم مثل هاه اللغة مبا جي

  .للكاتب ِّاوز بعض العناصر اجلمالية لصاحل اهلموم اإلنسانية

 

 ـ الثقل التحليلي للثقافة الروائية  6

سعععنعمد يف هعععاه املرحلعععة اىل تعععأطري التحليعععل النقعععدي خبمسعععة      

. مبعنععى أن سععيكون .مععن خععالل مظهععرات الععن  الروائععي  ، ععوالت

 :نر  أنها ،التحليل على وفق املصادر املنتجة للفهم

 أ ـ الكيان اجلمعي /

يستمد ثقله التحليلي وإسهامه النصي معن واقعيعة األحعدا  العيت     

 ..حّتمت اإلشتغال الروائي

  :هما ،إنها وقائ  واقعية ألضخم طبقتني يف اجملتم 

 ،ععععع طبقعععة احلكمعععني / هعععم رئعععيس الدولعععة مرمعععوز لعععه بعريعععان   

ال وذوو األمعععو ،مرمعععوز هلعععم بعععاوي البعععدالت الءيتونيعععة  ،واحلءبيعععون

يتبعع  هععؤال    ،مرمععوز هلععم بععالقّوادين ع حسععب الروايععة ع            ،الكععس 

 .تدرجات رتبية كثرية

. منهم * اآلبعا  * األبنعا  *   .عع طبقة ا كومني / وهم بال رموز

األمهععععات * البنععععات * الءوجععععات * املطّلقععععات * ا اصععععرات *     

السعععجنا  * اجملّنعععدون * املعارضعععون * املهعععاجرون * املععععدومون * 
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الطوائععف األقلّيععات * الطوائععف  ،ب خععارج السععلطة * األثنّيععونأحععءا

 ..املضطهدة * العّمال * الفّلاحون * املثّقفون

مثعال هعاا    ،لكن ِّءئة كل طبقة اىل عناصر تتبنى عالئقهعا 

 :طبقة املثّقفني

 ،املعايعون  ،الصعحفّيون  ،الرّسعامون  ،القّصاصعون  ،هم الشععرا  

العّشعاق   ،األسعاتاة  ،املسرحّيون ،املطربون ،السينمائّيون ،الكّتاب

 ..،واملعشوقون

تلعك طبقعات صعنعت ع امل ُثعل ع حيعث تتصعارع قعو  اخلعري مع  قعو               

قععو  الفسععاد معع  قععو      ،قععو  احلريععة معع  قععو  االضععطهاد     ،الشععر

 ..املسحوقني

وهعم قعادة    ،الطبقات تلك تصن  الثقافة والنتاج السياسي الواعي

وللعمعععل  ،لعمعععل واحلريعععةواصعععحاب اهلجعععرة املقصعععودة ل  ،املعارضعععة

 . .اإلعالمي املضاد للتسلو

 ،تكاد الرواية أن تكون سعاحة ععرض لنضعال الطبقعة الثقافيعة     

 .وسجل للفكر املقاوم

لقععد حتّركععت مجععوع احلععاكمني وا كععومني يف صععراع مريععر  

هعععي معععن   ،ومصعععريي طفعععح ععععن منطقعععه ليسعععتعني بدولعععة احعععتالل     

. كععل ركععض .سععيحكم املظلععومني وهععي مععن سععيءيل احلععاكمني   

 .    .احلاكم ليثّبت حكمه واملعارض ليحقق التغيري ،ورا ها

ظلمعت جوانعب    ،الرواية اليت أوفعت هعاه اجلوانعب فعائعل وتعدوين     

أولئك املنتحرون باملوقف وهم آالف املنعتمني حلعءب السعلطة     ،أ خر 

 ،وآخعرون ختّلعوا بسعبب تغعري مصعاحلهم      ،وختّلوا عنها بسبب وعيهم
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ا صععاروا مععادة مهمععة يف إظهععار سععو  النظععام   اولئععك عععدد كععبري جععد 

 ..واجراميته

حيث جععل   ،لقد كان الروائي ذكيا يف إشارته اخلجولة هلؤال 

 .هؤال  برتبة املنتحرين اضطرارًا وليس بسبب من وعي خاص

أن تتبنعى مواقعف اآلالف    2003لقد فات الرواية العراقية ملعا بععد   

تمني اىل املعارضعععة  الواعيعععة معععن املنفصعععلني معععن حعععءب السعععلطة ومنععع

 بل يستحق البعض مئات ،فشعب الداخل ليسوا أغناما

الروايععات ألنهععم افتععدوا قضععية الععوطن بععأرواحهم ورتععبهم وأهلععيهم  

كالعسععكريني املنتفضععني والطّيععرين الفععاّرين بطععائراتهم اىل الععدول 

 ..1991وكالاين انظّموا اىل انتفاضة  .اجملاورة

 ب ـ املشّعات الداللية

برأينععا مبثوثععات معنععى علععى شععكل إشععارات ورمععوز منهععا مععا  هععي 

ومنهعا معا يعال     ،ومنها معا لّثعل التمتع  العاوقي     ،لّثل ثقافة التلّقي

ومنها ما ليل اىل طبيعة تااك خاص وفهم حر  ،إليه التاوق الفردي

 .مثلما يد  للتداول املضخم لعنصر ما من عناصر التواصل

 أمثلة       

 مكّثفة /* رموز وإشارات 

] غيابهععا قععايض بالفقععد حرقععة لععن تقععدر النهععارات وال الليليععات         

طعرابلس ع ليبيعا ع صعارت       .الءاحفة بأرجل متلعثمة على حتجيم فعلعها 

                .مساؤهععا جامععدة وأبنيتهععا تضععاج  أعمععدة الصععفيح    ،مدينععة مشعيععة 

 [ 240ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر
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 .يتضّمنها كل نسج يف كل مجلةالن  جمّم  لرموز وإشارات 

 * ثقافة التلّقي /

مهعول     ،] برامج التلفاز ا لي تتواىل ال تعولي بعاال حلعرب قادمعة    

بينمعا النعاس يف    ،عليعل  ،وال تعري إهتماما ملا سيحصل لعراق كسري

لشععون أن يكععون أكثععر هععوال مععن   .وغععامض ،هلعع  جديععد وغريععب 

 ..واشّد وطأة من جيثوم احلصار ،حرب الكويت

لكعععنهم يف الوقعععت نفسعععه بانتظعععار زوال العوعععتوم الطويعععل بانتظعععار  

 .                                       .. األكيد.اخلالص القادم

 [ 340ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر

الراوي هنا استقرأ األحدا  وبعثها كحصعيلة ثقافيعة يف متنعاول    

 ..املتلّقي أي كان مصدر ثقافته

 وقي /* التمتع الذ

 :ورد هاا يف الرواية على ثالثة أ سس هي

 .بالدرجة األساس ،لثله مبدر وجناة ،الشعر

 .لثله مبدر وجناة وعبد الرمحن ،الرواية والقصة

 .لثله كمال ،الرسم

 * التذوق الفردي /

املعع  التععالي يعطععي نصععّية متعععة خالصععة لععو كععان خععارج مدّونععة       

 .الروي

 ] الليلة 

 .السريروطين ياهب اىل 
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  ،يرمي برأسه على وسادة القلق

 فال ينام  

............. 

................ 

 غدا تبدأ احلرب         

 [ 341ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر 

 * التذاكي اخلاص /

عععاريف صععي    ،الععن  القععادم مّوجععه اىل متععابعي اإلنتععاج القرائععي   

. .التعامل م  قضايا األدب واإلنسان بروية بعيدا ععن األهعوا  والنوايعا   

 ...واجلناة عليه إن أخطأوا ،إنهم قضاة الن 

] كععان الغنععا  لنحهععا رغبععة التأمععل بعععد االسععتماع فتتيععه حلاقععا    

تتععاب  صععفوف املشععاق القادمععة صععفا فصععفا مقارنععة بالععاي سععيأتي        

هعا( سعالحفية األقعدام )هعي تتهجسعه      أطياف مسوح رمادية )لعن يفقه 

دفععق رملععي ينبعع  بعاصععفة خرقععا  تسععخر مععن  .بعاكا  وحععدس( رمبععا 

نافععا يضععّمخ احلععدقات ويسععرق  ،. شععده غععائر طويعل .بعالدة املصععّدات 

                                 .حلظات التفّرس

 [  173ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر

مععن الشععيفرات والنبععو ات    ُيععر  أعععاله أن الععن  ملّغععء بععالكثري   

.. .حتتاج اىل ختص  وتااكي للوصول اىل مصعادر متويلعها الثقعايف   

أترك ذلك لاكا  القارئ الاي يريد حتدي الكاتب أو مشاكسته 

  .يف فتحه أل فق جديدة للمعنى عائم التحديد
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 * فهم حر / 

 ،خالصة هاا الفهعم أن ُيصعمم العن  ليناسعب معدونات األنرتنعت      

 ،أن الروايات القصرية هي األكثر قعرا ة  ،شخصيةوأجد كتجربة 

وحكايعات لألطفعال ملعا     ،خاصة تلك اليت تتبنعى موضعوعات شععبية   

 ،وهاه الروايات سيكون هلعا حضعور كعبري يف املسعتقبل     .قبل النوم

وهي ذاتها من سيسهل الفهعم احلعر للروايعات املكثفعة جعدا احلاويعة       

ومععن املتوقعع  ان يتععدنى    .دون تفاصععيل كععثرية  ،موضععوعات شععبابية 

مستو  األدا  بسبب كثرة الكّتاب غري املوهوبني الاين سيكتبون 

املهعم أن نصعا يف الروايعة     .الروايات القصرية اليت بال قيود اشعرتاطية 

كأنه لّثل الفهعم   ،سنورده ،يافت على شروا اجلودة واالختءال

 .أعاله

هععا ويعععّدها جيععاهر ب .]))كانععت امععرأة احللععم لديععه إمععراه كونيععة 

يصععفها خملوقععة مءجيععة مععن العسععل الغربععي       ،املععرأة األمثععل للحيععاة  

 ، عععءوجني بالفلفعععل احلعععار  ،واحلليعععب الشعععرقي العععدافق  ،األشعععقر

 ،. لعنعت رشعح اخلمعرة العاي ينسعاب متسعلال ملخعدع العروح        .((احلارق

 .ليطلق سراج التشّككات متنقلة تعأتي بعربعات التحسعس الرمعادي    

تسععتحيل جنععاة فععاجرة وأ مععي عععاهرة والبععت  وقلععُت هععاا يكفععي لععئال  

 .منفى واملدينة قسا

أرف  الوسادة من حتت رأسي فأضعها عليعه دافنعا وجهعي وغالقعًا     

                                 .نادها بالكر  أن تعال ،أ ذني

 [   76ص ،عع رواية فراسخ آلهات تنتظر
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 ــ التكنيك الزمين للروي 7

 الءمنية الشخوص الراوي  املقط     الصفحة

اللحظعععات املتهاطلعععة بثقعععل وئيعععد تتحعععنو إزا  بعععاب الغرفعععة    -7

شعهاب والعد    نفسعه ومبعدر عنهمعا   جناة ععن أبيهعا واألب ععن     املوصد

 2003ما قبل  ،ما بعد احلصار ،ما قبل وفاة شهاب جناة

خمّلفا ورائعي   ،. أبرح مواطن الدف .ها أن أخرج من جديد-13

مبعدر ععن مودعيعه     ،مبدر ععن نفسعه   هالكاتجباال متءامحة من الت

 بني احلرب العراقية اإليرانية واحلصار مبدر داغر ومجوع املهاجرين

مبعدر عنعه    هي ذي عّمان مضمارا للبحث وِّربعة ال تنتهعي  -33

زمن  ،زمن مستعاد عبد الرمحن ،مبدر ،جناة وعن جناة وضياعهما

 سفر أخري 

مبعدر ععن    تعرتعش مددُت يدا للمصافحة فأمسكُت كفعا  -57

 آخعرون  ،كمعال  ،شعهاب  ،مبعدر  ،جنعاة  جناة وابيها واحلب العفعوي 

 عاما 20زمن كله مستعاد لفرتة 

مبدر ععن صعديقه    سألته عن دراساته عن الن  والتناص-125

 زمن خليو وفوضوي بدر وآخرون

. هياكعل أععادت لعك    .سفن على سعفر دائعم تعأتي وترحعل    -179

وصديقة بشر  عن مبارك  ،مبدر عن مبارك وبشر  فكرة الرحيل

 األوىل ملبدراهلجرة  مبارك وبشر  ومبدر وعبد الرمحن وبشر 

( رجعا ات كمعال   (جيعب أّلعا تعدعها تضعي      ،)إ ث عنهعا -267

 1990و1980رحلة البحث بني  مبدر ،كمال ،جناة مبدر

هععا انععا عائععد أحشععر نفسععي معع  العائععدين مبععدر عععن األم     -311
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زمعن اخلسعارات الكعس  بعني      الروائعي  ،العّمة ،مبدر وزوجة كمال

     2003و1990

 ،ولعيس معن اجلعدول فقعو     ،من اجلدول وطرق الروي يف الروايعة 

 بني أن الكاتب 

حيعث حتطعم    ،2003و 1980أ ع أعطعى أهميعة زمنيعة للفعرتة بعني        

 .عر  البنا  االجتماعي بسبب سو  النظام السياسي

 .ب ع هيمنت شخوص الرواية على الروي عموما

 ،ع متايء مبدر وجناة وشهاب وبشر  كأفخم فواعل لألحدا   ج

الععاي وسععم جععل خطععاب   ،مبععا يععتال م معع  التفخععيم اللغععوي والِفعععالي  

 .كمعّوض عن أسطرة الوقائ  ،الرواية

جيعععل الروايععة عمععال  ،د ع تنويعع  السععرد وتوزيعععه وتنميطععه أحيانععا   

  متممعععا لعععدالئل التعععوزع االجتمعععاعي والنفسعععي واألخالقعععي للمجتمععع  

 .2003 ،1990، 1980العراقي بني سنوات 

يف كععل موقععف   ،يف كععل حالععة راو  ،هععع ع يف كععل حالععة سععرد      

يكون القول الروائي تعبريا عن ثقافة ووععي زمعين يتغّيعر     ،شخصية

علععى وفععق رؤ  مسععبقة ختلععو وتععدمج الععءمن السياسععي معع  الععءمن       

 ،للتوصععل اىل زمنيععة رؤ  منحععازة ملظلوميععة املضععطهدين   ،التععأرلي

.   معع  عععدم البععوح .والنبععو ة بععالتغري احلتمععي ،تثععوير قععو  االحتجععاجو

 ..باملخاوف الالحقة إّلا نادرا
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 فراسخ آلهات تنتظر.. 

 شاعرية الروح القلقة

 علوان السلمان

الكتابععة الروائيععة حقععل واع لتبيععان تناقضععات الواقعع  وحركتععه      

الداخلية من خالل املعاجلة الفنية اليت هي حصيلة التجربعة الواقعيعة   

. وروايععة زيععد الشععهيد )فراسععخ آلهععات .الععيت تقععوم الروايععة بتفسععريها 

وهعي التجربعة الثانيعة     2008تنتظر( الصعادرة ععن دار ورد االردنيعة /    

. والععيت تتعألف مععن سععب   .سععبت يعا ثالثععا ( )ا روايتععه لعه بعععد ان سعبقته  

فصول فرشت روحها على مائيت واحد  وسبعني صفحة من احلجعم  

املتوسو واليت كتبت ما بني زلة الليبيعة والسعماوة وامتعدت فصعوهلا     

. .الشهيد( هو الراوي العليم).. وفيها2006وانتهت عام  2002من عام 

كمععا  (ار السععرية لألبطععال اذ انععه )لععه القابليععة ان يكشععف االفكعع   

. أي انعه صعاحب رؤيعة خاصعة يف السعرد ولعدت       .يقول توماشفسعكي 

مععن وسععو اهلءلععة مععن واقعع  سياسععي ومععن اجععوا  الكربععة والتمععءق    

ف )مبعدر   ..فكان الفجر الاي صنعه الفععل املعؤثر املتمثعل باإلنسعان    

داغعععر( لثعععل اجليعععل املقهعععور العععاي يتحسعععس واقععععه فعععيعلن غربتعععه   

االب الععاي  . فهنععاك )شععهاب(.وحشععة انطالقععا مععن العائلععةالداخليعة امل 

. يقولون عنه املسعكني  .)كلت ذاكرته من االرهاق واصيب بالوهن

املكبل بالوحدة بعدما دفعن رفيقعة السعنني جمعسا      ..املقاوف بالفراغ
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على البقا  وحيث شا  املشي  ان تتقدمه يف رحلة االبدية فبات كل 

 5ص .(.حاجياتها الدنيوية تلمسا ما يفعله هو الدنو من خءانة

ينحت خطوطه السود على ظهر اجلدران او )و)ياسر( االبن الاي 

يعععارع حمدوديعععة االرض يقيسعععها بأشعععبار بصعععره املتصعععالب صعععحبة    

الععيت )واالبنععة )حليمععة(  7.( ص.عباراتععه املبتععورة حتععت هيمنععة التمتمععة

تشكل واحدة معن العدبابيس العيت تنخعر خاصعرة ذاكرتعه وترتكعه        

 ..7.( ص.سليل اال 

مبععدر ).. فهنععاك .فالروايععة تعتمععد علععى حمععاور شخصععيات متعععددة

داغععر وصععديقه كامععل وعمععه عبععاس الععاي التقطتععه هالععة الشععيوعية 

بعمر مثان عشرة سنة وعدته بتطلعات ستمنح االنسانية املعابة حرية 

وسالما.. وام حممد وعبدالرمحن واهلادي التونسي اجلنسية وعريان 

وجناة وضيف احلساوي الشاعر السعودي اجلنسعية ومبعارك   وبشر  

.( فأصععبح البطععل فيهععا جمموعععة معععن     .وامحععد كامععل وانععور حععازم    

 الشخصيات

تؤلعععف عاملعععا ذا مسعععات توزععععت بعععني السياسعععة واالجتمعععاع وعلعععم   

. وهاا يعين ان الكاتب استفاد من علعوم عصعره فوظفهعا يف    .النفس

الشخصية يف عمقهعا النفسعي   عمله الروائي هاا؛ اذ اعتمد على بنا  

. البعيععدة عععن السععطحية  .املليئععة بطموحععات الععاات االنسععانية احلاملععة  

وصععوال اىل معرفععة غرائءهععا ودخائلعععها يف حماولععة جععادة إلعطائهعععا      

هعععاا الصعععيب كعععثري اللععععب قليعععل   )معععسرات سعععلوكها ومفاجرتعععه..  

 الكععالم وحععال كهععاه جيعععل منععه حععني يكععس انعءاليععا متقوقعععًا..(    

د اعتمععدت الروايععة اسععلوبا فنيععا متثععل بتوزيعع  الشخصععيات   لقعع 13ص
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فأصععبحت كععل شخصععية تسععيطر علععى جععء  معععني يمععل امسهععا         

وذكرياتهععا ودورهععا يف احلععد  ومواقفهععا ازا  الشخصععيات االخععر   

مبقطعية تشكل مشاهدا فنيعة.. يتطلعب توزيعهعا االحاطعة مبعا يعدور       

ن خعالل  يف وعي الشخصيات ومعا يعدور خارجهعا وقعد حتقعق ذلعك مع       

االحععدا  وترابطهععا.. ومعع  ذلععك ظععل صععوت الععراوي مسععيطرا منععا         

. اذ يطغععي علععى احلععد  بوصععفه .االنطالقععة االوىل بسععطوره السععردية

)مبعدر   حاالت ذاتية تعكس عالقاته وخصوصياته..  فالبطل الراوي

. الاي يعتمد ضمري املتكلم .داغر( وقرار اخلروج من مواطن الدف 

رج من جديد ابرح مواطن الدف  خملفا ورائي وها انا اخ). .يف سرده

جبععاال متءامحععة مععن التهالكات..حععامال علععى كاهععل الععروح رغععاوي  

..( .متناسلة من الكوار  املتهافتة واحلروب اخلاسرة واألسى املهول

  9ص

إنَّ اختععءال الععءمن والتأكيععد علععى منععاذج مععن شخوصععه الععاين        

بالنسععبة لععه كععان  عععرفهم الروائععي كععونهم منععاذج حقيقيععة.. واقعيععة   

. كونععه يعععي ان السععرد .حضععورهم يف عاملععه الروائععي حضععورا فععاعال 

عطا  حسي من احاسيس املبدع الاي يبدو مأزومًا لفرا حساسعيته  

 عععا يعععدعوه للبحعععث واالسعععتقرا  لتشعععخي  مواقععع  اخللعععل لريسعععم    

. كونععه مركععب عقلععي لثقافععة عصععرية فيحمععل يف .خطوطععه البديلععة

حضعععارية حعععافت عليهعععا ععععس االيعععام    جوانبعععه مؤشعععرات وامتعععدادات 

.)اعرف اوروك ال تبعد عن السماوة معدينيت سعو    .املوحشة يف غربته

. كل يوم نسم  سنابك اخليل وقرقعات الرمعاح  .بضعة كيلو مرتات

. نسععم  صععرخات املصععروعني  .بععأزيء السععهام املوجهععة حنععو الصععدور   
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..( .وأنععات اجلرحععى.. نصععغي لرتاتيععل النصععر آتيععة مععن زقععورات اوروك 

. لقععد اجععاد الروائععي مبهععارة يف املءاوجععة بععني ابعععاد املاضععي     .176ص

. وكان نتيجة هاا منح العمل السعردي بععدا   .باحلاضر املعبأ باهلموم

.  ا اضفى حضورا فنيا وحسا مجاليا على هاه االزمنعة  .غري حمدد

حتى انها جعلت املضامني حتمل معانيها االنسانية بني طيعات سعطور   

كعععون املءاوجعععة بعععني االزمنعععة متعععنح العمعععل اتسعععاعا امشعععل . .الروايعععة

يتحرك فيه التعداعي فيحيعل اخليعال العواقعي اىل خيعال يتجسعد فيعه        

احللم مشوبا باحلقيقة فتضطر املتلقي ان يكون نابهعا امعام العن ..    

. متابععا ألحداثعه.. حتعى انعه يععيش حالعة التصعاق محيمعة         .متعشقًا لعه 

للتععبري وتشعخي  سعلبيات الواقع       وهو يمل معنى االنسعان الناشعد  

ليتجاوزهعععا بتشعععكيله الفعععين العععواعي بإععععادة صعععياغته مبعععا يالئعععم    

التحععوالت احلضععارية الععيت يشععهدها العععا  ا ععيو بععه.. لقععد سععلو     

الكاتب الضو  بكثافة على البطل املأزوم الاي يبحث عن اسعلوب  

. .يقنعع  ذاتععه بكبععت مجوحععه الالهععث املالحععق مععن الععداخل واخلععارج  

. مثلما احث احلافلعة  .اعد اللحظات اليت اخاهلا متطت فبلغت دهرا)

اليت تقلنعا ع برجعا اتي املتوسعلة ع لإلسعراع واخلعروج معن شعراك الفعخ           

امللغععم الععاي امسععه طريبيععل )هععاا املنفععا احلععدودي الوحيععد املتععاح لنععا  

ال لشعي  اال ألدراك   (لالنءالق من عنق الءجاجة/ من دائرة االختنعاق 

ات الرويشد االردني والنءول  ثا عن معرآة احعدق فيهعا    حميو جواز

 9.( ص.كيمععا تعطععيين صععدق يقععيين كععوني انععا مبععدر داغععر  ععق     

فعععالروائي يعطعععي لااتيتعععه حيعععءا لتجديعععد مقعععدار حريعععة االلتصعععاق      

. فاسععععتلب منهععععا االمتععععدادات االخطبوطيععععة    .باألشععععيا  وحركتهععععا 
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بامتالكععه واالتسععاعات الالمنطقيععة الععيت ِّععر اىل سععردية فائضععة     

قععدرة ضععم عناصععر موضععوعه اىل بعضععها فأضععفى بععالك علععى طععاب   

. فكعععان .التارليعععة غنعععى ورسعععوخا.. كونعععه الشعععاهد علعععى العصعععر 

تكنيكه الفعين  يعءا لعه معن خعالل رحلتعه مع  شخوصعه وععواملهم          

والكشف عن نفسياتهم واعتماده اسلوب الوصف الفعين دون تصعن    

معععة تسعععتخدم لوصعععف   )كل فعععاللون العععاي هعععو   ..للخيعععال اخلعععارجي 

االحسععاس الععاي يتسععلمه الععدماغ عنععدما تثععار شععبكية العععني بفعععل      

كما يقعول فردريعك معالنر.. وهعو عنعد الروائعي        (اطوال موجية معينة

لتوسعععي  االفعععق وتوصعععيل معععا ورا  املعنعععى للمتلقعععي.. كونعععه طاقعععة        

تشععكيلية هلععا خصائصععها النفسععية والبصععرية املعععسة عععن عناصععر        

ز االشععارية لتوضععيح االفكععار المتالكععه داللععة    الععاات.. انهععا الرمععو  

وقععدرة ايائيععة ملععا لععه مععن بعععد فكععري فقععد وظفععه الروائععي ليجعععل    

 )االشععكال واأللععوان واألفكععار ترتابععو مجيعععا معع  بعضععها بعالئععق    

 ..مؤلفة نظاما بنائيا انطولوجيا كما يقعول الناقعد طعراد الكبيسعي    

للعون يف السعرد   فخلق صورا ختيلية حسب قول باشالر لعالك حتعول ا  

. .لعععورنس اىل وععععي ذهعععين .ج .مععن العععوعي البصعععري كمعععا يسععميه د  

ترحعب بهعا املنضعدة     ..تدخل غرفته فرتوح العينعان ِّوسعان ا تعو    )

 (. يستقبلها من عليها كعدس كتعب )مؤجلعة القعرا ة    .)حومة تدوين(

ترتكن جانبا فيما تتوسو سطحها اوراق بيض   يدون عليها حعس  

تمامهععععا اوراق زرق.. حععععني دنععععت عرفععععت خطهععععا    . يلفععععت اه.القلععععب

فأدركعععت انهعععا اوراق القلعععق العععاي اسعععتدعاها للحضعععور.. رأت مثعععة  

خطوطا محرا وإشعارات دائريعة خطعت ورمسعت حتعت أسعطرها هعاا        
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 83ع ص 82.( ص.يعين انه قرأها وابد  ما يرتأيه فيها

لقعععد اعتمعععد الروائعععي اضعععافة اىل تسعععويق االحعععدا  واحلعععوارات   

اخلي الععاي هععو: )حععوار طععرف واحععد او هععو حععوار بععني      املنولععوج الععد 

.انعه حعديث   ..( كمعا تقعول العدكتورة سعهري القلمعاوي     .النفس وذاتها

النفس الاي يعتس اداة فنية ذات قيمة بالغة يعتمعد عليهعا الروائعي يف    

. اذ ان .حتليعععل شخوصعععه وسعععس اغعععوار نفسعععياتهم راصعععدا تطعععورهم   

ال يقتصعر علعى   )ة شعرارة  احلوار الداخلي كما تقول الدكتورة حيعا 

. فهعو  .. بل يتجاوزها اىل ابعد من ذلعك .عكس احلالة النفسية للبطل

يغدو اداة لكشف تطور البطل اخللقي وإصالح ذاته وتبيان حصعيلة  

جهعععوده وإدراكعععه اجلديعععد لألمعععور وخططعععه وطموحعععه املسعععتقبلي     

. تنثععر .زرقععة البحععر تتقععدم باِّععاهي ). .والتحععوالت الععيت طععرأت عليععه 

نسععائمها علعععى وجهععي فتنفعععتح اسععارير القلعععب وار  اىل بعععاخرة     رذاذ

يتقاطر على سلمها اناس يرتقون وآخرون يلوحون توديععًا.. فعأختيلين   

جيمس جويس يكتعب قصعته )ايفلعني( يتطلع  فيختعءن يف العااكرة       

مشهد الباخرة املتجهعة صعوب )بعوينس آيعرس( بركابهعا الصعاعدين       

اخععتالج قلععب ينععده راجيععا   وفععيهم )فرانععك( احلبيععب ينتظععر بشععغف و   

متضعععرعا.. بينمعععا تقعععف )ايفلعععني( ختيعععب مسععععى ندائعععه يف الصععععود   

. .. مائجا.. وار  اىل البحر نظرة أخر  فأختيله هائجا.واهلرب معه..(

جمنونععا يعابععث عمععال  ععر فكتععور هوجععو وهععم يواجهونععه بثبععات          

. وامسععع  )معععوبي ديعععك( يقععع  بانورومعععا  .اسعععطوري فعععال يستسعععلمون

هريمععان ميلفععل( ويصععور القععوة   )الصععراع والتحععدي علععى لسععان قلععم    

اخلارقة اليت لتلكهعا انسعان االرض دفينعة يف ثنايعا عءلتعه حلظعة       
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 ..143.( ص.التحدي

إن مواقععف شخوصععه تتسععم بععالرفض الععواعي الععاي جيععرد الواقعع   

قععدرتها علععى   والععاي كسععب عملععه الروائععي توهجععا يتمثععل يف مععد     

املقاومة والتمرد والعيش علعى امعل موععود للعتخل  معن واقع   عءق        

. هععاا يعععين ان الروائععي احتععا اِّععاه الععوعي يف رسععم      .سععبب ازمتهععا 

الشخصية متمثال يف حماولته بنا  الشخصية االمنوذجية اليت تنطبق 

متناسيا الشخصية اليت تتأرجح يف بنائهعا   ..عليها مواصفات االصالة

كونها تتميء بالتناقض يف السلوك االنسعاني بسعبب الفعراغ     النفسي

 الفكري الاي تعيشه تلك الشخصية..

وفععق مععدلول تقععين   لقععد جععا  السععرد يف )فراسععخ آلهععات تنتظععر(   

. اذ اللغعة الشعاعرة العيت    .يفرض على متلقيعه معايشعة العن  بأحداثعه    

متيععءت بكثافتهععا معع  قععدرة تصععويرية تكمععن مجالياتهععا يف اطععار       

ة اليت تتحرك فيها الشخصعية واحلعد  العاي تفعرزه مسعارات      الصور

احلياة وتنوع زوايعا الرؤيعة السعردية العيت هعيمن عليهعا )العراوي( وهعو         

. لعاا فهعي )روايعة سعرية ذاتيعة( كعون       .يتحد  بصيغة املفرد املعتكلم 

. واحلعد  الروائعي يعدور    .الشخوص الروائية كلعها مرتبطعة بعالراوي   

ايقاعات الرماد.. كان هعاا  ). .او آخرحوله ويصن  من قبله بشكل 

آخر ن  ينشر لي قبل مبارحيت الوطن.. لفت انتباهي نشره يف زاوية 

. كانعت ذائقعة معن اطلععوا     .مهملة م  انه من النصوص نائلة االعتداد

عليععه منبهععرة.. تلقفععوه قبععل نشععره وحفععت عععن ظهععر قلععب ملععا فيععه مععن   

  88ص حداثة وجرأة لغوية تتجاوز املألوف..(

معع  هععاا فشخوصععه ليسععت شععخوص مقولبععة بععل بنيععت بعنايعععة         و
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متيعععععءت مبيءاتهعععععا وخصوصعععععيتها المتالكهعععععا صعععععفاتها النفسعععععية 

. وقععد خلقععت صععورها املتحركععة ومثرياتهععا ومدهشععاتها    .واجلسععدية

بكلماتهعععا االشعععد رسعععوخا يف املخيلعععة كعععون الصعععورة متعععنح اللغعععة    

ت هعععاه الروائيعععة البععععد اجلمعععالي والعععداللي  اضعععافة اىل ذلعععك متيعععء 

السععماوة )الروايععة باتسععاع فضععائها الروائععي الععاي مشععل االمكنععة يف  

. مععع  تنعععوع تقنيعععات .وبغعععداد وطريبيعععل وعمعععان وطعععرابلس واسعععتانبول

السرد من وصف وحوار وكاسيت وماكرات ورسعائل.. اضعافة اىل   

.م  صياغة مضامينها ببنائية فنية صعادقة  .تعدد زوايا الرؤيا السردية

. فععالروائي ال يسععطح الواقعع  وال ينظععر اليععه  .ملبدعععةتتمثععل يف املهععارة ا

 ..نظرة ذاتية حادة بل ينظره برؤية كلية مشولية بعيدة عن القناع

ان التوظيععف الفععين للطبيعععة اكععد وعععي الروائععي بالبواعععث الععيت  

تقعععف ورا  تقعععديم املنظعععر الطبيععععي وادراكعععه للمحركعععات املاديعععة   

اسعتخدام الطبيععة يف   والفنية اليت تتحكم برسعم صعورته  عا جععل     

هاه الرواية يغدو احد الوان البنعا  الفعين وخيطعا معن خيعوا نسعجها       

. اذ جععععل الكاتعععب صعععورتها تتلعععون بعععألوان خمتلفعععة تبععععا   .العضعععوي

ملعععتغريات احلعععد  ومواكبتهعععا لتطعععوره ومبعععا يكشعععف ععععن املوقعععف 

. فتغدو يف حركاتهعا وأصعواتها   .النفسي لشخوصه ازا  ذات احلد 

ها حتاكي روح ا بني معسة عن مشاعر الفرح العيت  والوانها وكأن

تركتهعععا مسعععتدعيا العععءمن ليشعععهد ولعععتم علعععى اديعععم  )تغمرهمعععا..  

ذاكرته هاا اللقا  اخلالد  ضور قمر يسكب شيئا من ضوئه يف 

وجنعععوم تتععععر   ..فعععم النافعععاة فيسعععقو سعععجادة فضعععية علعععى االرض  

 ..95.( ص.سافحة لئال ها يف حومة عناقها السرمدي
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. .فالطبيعة تتخا عند)الشهيد( شكال مععادال فنيعا للوضع  الععام    

حتععى انععه يف بعععض لوحاتععه يعمعععل توليفععا فنيععا يف رسععم الشخصعععية        

فيجعععل مععن عمليععة التوليععف واملءاوجععة نهجععا فنيععا لتشععكيل بعععض       

. فهو يولف معا بعني )جنعاة( و)اينانعا( اهلعة اخلصعب       .جوانب الشخصية

سعرخاك   :رة اجدها تضمين مرددةألول م). .والنما  عند السومريني

. هععل .سععأجعلك تعععيش هنععاك حتععى لععو   تشععأ     ..اىل مععرايف  القلععب 

 سألتين ؟تعرف اينانا

 .86. / ص... آهلة اخلصب لد  السومريني سأكون انا

إنَّ عمليععة تعععدد االصععوات يف الروايععة تقععرتن بععالتقطي  والرتقععيم       

الشععهيد( يف  زيععد). فنععسة .وبنععا  وحععدات سععردية ضععمن بنيععة الروايععة   

اختيار ابطاله سوا  يف استخدام ضمري املعتكلم او الوصعف املباشعر    

فعععان صعععوته يبقعععى مسعععيطرا علعععى مسعععاره السعععردي وعلعععى حتعععرك      

. مععع  حماولتعععه خلعععق شخصععيات اجيابيعععة واعيعععة بالتءامعععه  .شخوصععه 

الواقعية املطعمة بالرومانسية الشعرية حماوال من خالهلا ملس الواق  

فهو يتخا املعرأة كعنصعر    ..ن التغلغل يف مفاصلهبشفافية بابتعاده ع

تشويق كونه يشكل اهم عناصر السرد بالتقاا حلظاتعه وسعردها   

.ادنععو منععه.. اقععيس سعععة  .سععردا ذكيععا علععى حنععو مشععوق... يععدنو مععين  

. اقرأ اشراقات الضو  العاي يتغلغعل   .السيق املتفاقم يف حدقيت عينيه

. املسها.. .السا ة بااللق. .عمقا يف سهوب روحه الغامرة باألحاسيس

وعلععى رهافععة انفاسععه املتالحقععة اتععرك جمسععات مشععي تصععطاد نسععيم 

فهععاه اللوحععة امتععازت بوصععفها احلسععي الععدقيق       ..94.( ص.الععاوبان

وكشععفت عععن ابععداع الكاتععب يف ِّسععيد احلركععة النفسععية الععيت     
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.. فالتعداعي والوصعف   .اختلو فيها االنفعال والتناقض يف وجدانيهما

ور الععراوي الععاي يتحععد  مععن خععالل صععوته الععااتي املهععيمن   واختععاذ د

على السرد كما ان رومانسيته الشعرية وأزمته ظلتا تسيطران علعى  

مضعععامينه يف مواكبعععة االحعععدا  غعععري ان )فراسعععخه( العععيت حتعععاور    

. اضافة اىل حماورتهعا  .التحليل النفسي وآلية الدفاع والتوازن الاهين

ب وهععي تبتعععد عععن ازهاقععات الصععور  املععورو  الثقععايف والفنععون واآلدا 

. فانسابت لغتها بطراوة شعاعرية  سعكة   .البالغية والصنعة اللغوية

مبتلقيها ملا فيها من خيال داخلي وموسيقى منبعثة بشعاعها الروحي 

فكانععت دافئععة يف تكنيكهععا الفععين املنفععتح للشععمس وهععي تبعععث       

ذاتيتعه  . كعون الكاتعب لعارس    .افكارا ملتصقة باألشيا  وا عيو 

. .بإخالص فيعرض ازمة االنسان املعاصر الرافضعة للوجعود املتعأرجح   

ه اليععومي الععاي ال يفارقععه حتععى يف سععاعات   املضععطرب وامللتععف بقلِقعع 

 الفرح املفاج  الاي   يكن له حساب يف مفكرته الااتية..
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 وميلودراما ،زيد الشهيد

 "ظرفراسخ آلهاٍت تنت"

  

 اتف بشبــوشهــ

للمععّرة الثالثععة أجععد نفسععي فيهععا مشععدودًا لروائععي كععبري فأكتععُب  

وععععن درامعععا روائيعععة مجععععت بعععني اخليعععال والواقععع  والظعععواهر   ،عنعععه

  .الاي له من الشهرة ما يسد عليها ،لءيد الشهيد ،الطبيعية

ععععام  يف قصعععته القصععععرية   1986بعععدأ الشعععهيد مشعععواره األدبععععي    

رسععالة املاجسععتري يف اللغععة الدراجععة( ثععم تتالععت روائعععه بعععد ان تععرك  )

وشععد الرحعععال اىل   ،اإلنكليءيععة جءوعععًا مععن عععراق ال يطععاق آنععااك      

يعود فرتة اىل الوطن لكنه يشعر بأن األجهءة القمعية للنظام  .اليمن

فيهعرب   (أسفل فنارات الوقيععة )البائد تالحقه أثر نشره رؤية بعنوان 

عيعة ليعطينعا معن    على أثرها اىل ليبيا ومن هناك تنعتق قريته اإلبدا

. روائي له من املنجءات اليت وصلت .اجلماالت الرائعة لفيضه املتميء

نعال   ،حكايعات الغعرف املعلقعة(   )اىل املكتبات الرئيسعية للعدمنارك   

عععاد اىل الععوطن بعععد     2004.  يف عععام  .العديععد مععن اجلععوائء األدبيععة   

سععقوا الصععنم ليكمععل لنععا روايتععه املثمععرة موضععوعة دراسععتنا هععاه     

 .سخ آلهات تنتظر(فرا)

الرواية هي من أدب السرية الااتية ولكنهعا ليسعت بالضعرورة أنا    
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الروائعي يصعن  بطلعه يف خميلتعه ثعم       ،خت  الكاتب نفسه مبجملها

مثلمععععا  ،يععععتكلم هععععو بالنيابععععِة عنععععه وهععععاا هععععو اإلبععععداع احلقيقععععي 

.. .و)معاكرات لع ( جلعان جينيعه     ،جلان جعاك روسعو   (االعرتافات)

عنعوان   .الععراق ع ليبيعا ع عمعان(     )ر بني ثالثة أمكنة حمور الرواية يدو

معا العاي ينتظعر الععراقيني      ،الرواية هو من النوع الاي يعثري التسعاؤل  

ومععاهي املععدة الءمنيععة هلععاا    ،هنععاك يف املععد  املنظععور وغععري املنظععور   

الدمار والتخريب هو الاي ينتظر العراقيني هناك يف خعو   ؟االنتظار

إّن هاه احلالة هي مثل العّدا  الاي يصل  ،ظلمةالنهاية املستقبلية امل

جيابععه بنكععوص  يصععيبه   ،خععو النهايععة فبععداًل مععن أن يفععرح بععالفوز   

املسعافة   ،نتيجة العرتاض احلكم على خطأ ارتكبه دون دراية منه

الءمنيععة الععيت تفصععلنا عععن هععاه اآلالم غععري حمععددة لكنهععا مبثابععة         

مععه القادمععة وآهاتععه  العراقععي يتسععابق يف الوصععول اىل آال  ،فراسععخ()

هععي بالضععبو مثععل الععركض ورا  الععائاب    .نتيجععة احلكععام الطغععاة 

تركض ثم تركض حتى إذا أمسكتو بها تعدور   ،للروائي علي بدر

هععاا مععا ينتظععر العراقععي يف     .عليععك ثععّم تنهشععك وتقطعععك اربععًا إربععا    

وااّل  ،هنععاك فععرق كععبري  ،ولععيس مععا ينتظععره هععو   ،مسععتقبله القععادم 

أصعععبح عنعععوان الروايعععة تقليعععدي كالسعععيكي ال ليعععل اىل اإلبعععداع    

يف خطعوا النهايعة    ،ِرهاب املستقبل هو الاي ينتظر العراقي .املتميء

 .وهاا هو إبداع زيد الشهيد غري املألوف ،اليت ال حصر هلا

ينفرد زيد الشهيد  بشكل ماهل و يء عن بقية سرد الروائيني 

 ،نعععوت املرادفععة والسلسععة بععداًل مععن املعتععادة اآلخععرين يف اسععتخدام ال

 ،تلععك النعععوت التأكيديععة املضععاعفة  ععا يءيععدها بهععا ًا وألقععًا ولغععةً    
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. فهععو يسععتخدم  .كمععا وأنهععا تعطععي الرونععق يف النغمععة عنععد قرا تهععا    

 ،اهليععاب ،وطيئععة، راهصععة )صععيغة املبالغععة علععى وزن " فعيععل " مثععل    

عديععد  ،صععائت ، اهلليععك  الوسععي  ،القصععدية ،اخلفععيض ،الفيععاض

 ،النايفعععة معععن العشعععرين   ،رقعععيم أععععوامي   ،ديف ، وطيئعععة ،املعععرات

 (الشسي  ،رعيشة األصاب  ،جفيفة الشفتني ،جدران مليعة ،اخلايل

 .وهلم جرا

زيد الشهيد حعني تنفلعت قعواه السعردية يكعون يف حيويعة عظيمعة        

 .وحتّكععم بععارع يف قيععادة العبععارات الرخيمععة الععيت يءجهععا علععى الععورق 

ففععي روايتععه هععاه  وجععدتُ كلمععاٍت وسععردًا فّياضععًا معطععرًا باهلويععة       

اخلمريععة اجلميلععة للشعععب العراقععي والععيت نراهععا يف الصععفحة األوىل    

حيععث اجلععواهري الكععبري   ،كمععدخل  أولععي ألروقععة الروايععة املاهلععة  

  :صاحُب الكأس األبدية بقوله اجلميل

 ُمقعععيم  حيعععُث يضعععطرُب امل نعععى   

        

 الفشععععععععععععععععععععععععلُ والسعععععععععُي و  

 

 
 وحيععععُث ُيععععععععععععععععارك  البلععععو   

          

 فتعلععععععععععععععويِه ويعععععععععععععععععععععععتدلُ   

 

 
 سععععععععععععععععععالمًا أيهععععا النععععدمان  

         

 إّنعععععععي شععععععععععععععععععععععارب  مِثععععععععلُ  

 

 
 

منا سعيدوري صعاحبة احلانعة     ،منا األزل والعراقي  معاقر  للخمر

اليت يكرع عندها كلكامش بعضًا من  رهعا قبعل االنطعالق يف    

نععءوال اىل اخلّمععارين يف زمععن الرسععالة النبويععة و    ،دملععون()رحلتععه اىل 

مععنهم مععن تركهععا وصععبأ وأوهلععم احلمععءة عععم الععنيب ومععنهم مععن ظععّل     

يعاقرها لغاية  اته يف معركة أحد وهو ابو جهل حيث يقول كما 
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وعشعرون ناقعة معين    )رأيناه يف فيلم الرسالة الشهري ملصعطفى العّقعاد   

نععءوال اىل الفيلسععوف العربععي )الفععارابي(  اىل    (،حتمععل دنععان اخلمععر 

الشعععاعر الكعععبري )اجلعععواهري( اىل الروائعععي الراحعععل )غائعععب طعمعععة 

فرمعععان( اىل الكاتعععب الشعععهري العععاي نعععاهء التسععععني والزال يتلعععهف  

اىل العديد معن العروائيني   ،فريد مسعان(ال)للكأس كل يوم األديب 

الععاين ال يسععتطيعون اإلبععداع مععن غععري معععاقرة     ،يف هععاا الععءمن املععرّ 

رايعة  اخلمعر مرفوععة حتعى      مازالت .اىل كاتب السطور هاه ،اخلمر

اليوم رغم منعها وحماصعرتها معن قبعل فتعاو  العاين يعدّعون اإلمامعة        

 .والتقعععو  يف هعععاه األيعععام ومحالتهعععم املشعععينة بعععني الفعععرتة واألخعععر    

الرسالة األخر  اليت يريد إيصاهلا لنا الروائي من خالل املدخل هاا 

هنا أو هنعاك حيعث   هو أّن العراقي رحال من بلد اىل بلٍد فرتاه مقيمًا 

 ،اهلرب من األجهءة القمعية العيت   تفعارق الععراق علعى معرق األزمنعة      

فرتاه يف معرتك احلياة الرهيب؛ تارة يلويه وتارة يستقيم علعى قدميعه   

وهعاه حالعة مالصعقة     ،فيعيش معرة أخعر  ومعرات حتعى يهعّده التععب      

يم يف فااك هو مظفر النعواب املقع   ،ألغلب املبدعني عربًا أو عراقيني

وذاك أدونعععيس املقعععيم يف  ،سعععوريا ويف كعععثري معععن البلعععدان العربيعععة  

وهاا زيد الشهيد مقيم يف اليمن شوطًا ويف ليبيا شططا م   ،فرنسا

 .مرارة احلياة وقسوتها

نعر  املتضعاد هلويعة اخلمعر هعو        (فراسعخ آلهعات تنتظعر   )يف رواية 

ا  مكانًا كلما غادر أحد األبن ،األدعية والدعا  على لسان األمومة

وجعلنعا معن بعني ايعديهم     )ما فنراه يمل يف جيبعه الصعغري حنعان األم    

لكعّن هنعاك تشعابهُّ واحعد بعني األدعيعة        ،....(.سدًا ومعن خلفهعم سعداً   
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هععو اّن األثععنني يرفعععون وجععوههم اىل السععما    ،ورفعع  اخنععاب اخلمععور

ديونيسعععيس( إلعععه ،)رمبعععا لكعععل  إهلعععُه اخلاص ،أثنعععا  أدا  الطقعععوس

.. بععد  .ورب العاملني إلُه الكون الكائُن يف السعما  السعابعة   ،اخلمر

ذلك تعّرج الروايعة اىل السياسعة العيت أعيعت األمهعات حلعبهّن لفلعاات        

مبعدر داغعر(   )فهعا هعو بطعل روايتنعا      ،أكبادهن معن العبطش الظعا    

تطلعععق عليعععه عمتعععه لقعععب "   ،العععاي ذاق األمعععّرين يف تفاصعععيل حياتعععه 

س( الشععيوعي الععاي أعععدم يف عععام  األخععرس" علععى خطععى عّمععه )عبععا 

 ،تطلعق عليعه بعاألخرس لطيبعة قلبعه      .مشنوقًا من قبل البعثعيني  1963

 ،قليل الكالم لكنه الوطين الدؤوب الاي ال يكل عن حعبق وطنعه  

فتخاف عليه عمته من كثرة ما يقرأ من الكتب اليت تركها عمعه  

ت لكععن األب )داغععر( احععتف  ،يف درج خءانتععه والععيت أرادت أحراقهععا 

ومعات آنعااك حتعت    ) :بها إحيا ا لاكر  اخيه )عبعاس( بععد اعدامعه   

عنععدما مععارس البعثيععون معععه ومعع  الكععثري  ععن        ،طائلععة التعععايب 

  عععن تواليععات مععن انتهععاك أخععرق ينععأ  ،سععحرتهم الشعععارات األ يععة

جالسهم على قناني املشروبات الغازية ثم االفعل العقالني ابتدا ا من 

 ......(.إدخاهلا يف مؤخراتهم

الروايععة تععاكرني بععالروائي اليسععاري الكععبري السععوري )حيععدر       

حيدر( وروايته )وليمة ألعشاب البحر( ملا فيها من مّلة أصدقا  أداروا 

حمتو  الروايعة املعاهل بعني مشاكسعاتهم ونضعاهلم املريعر وكعل معا         

حتمله معن مععاني القهعر العيت تصعب علعى شعباب شععوبنا معن أنظمعة           

د الشععهيد يف روايتععه هععاه جعععل مععن الشععخوص    الروائععي زيعع  .الفسععاد

الرائعني  ثلنيو ألطياف صبانا وعنفواننا حيث السياسعة ومعا ِّلبعه    
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لنععا مععن  صععحبة راقيععة ولكنهععا يف نفععس الوقععت تععتكلم عععن املرسععي 

شعخوص الروايعة هعم األصعدقا       .واحليف املالصق علعى طعول العءمن   

 ،ن العشعععرينالعععاين مثلعععوا احلقبعععة التأرليعععة لفعععرتة سعععبعينات القعععر

)كمعععال( الرسعععام  ،مبعععدر داغعععر( بطلعععها كعععان شعععاعراً ) اليسعععاري

عبد الرمحن الشعارد   ،الشفيف والرهيف واملتشائم كما نر  الحقًا

هو  ،اىل ختوم اوروبا حيث املنفى البعيد الاي ضم ماليني العراقيني

ثععم العطععر األساسععي ألي عمععل روائععي وبدونععه     ،اآلخععر أديععب وناقععد 

وهععو حععّوا  واملتمثععل هنععا   ،داعي يف غايععة الععنق يكععون العمععل اإلبعع 

  .جناة() بيبة مبدر 

بني حب احلياة يف الصعبا والرفقعة الصعداقية الاهبيعة يف عمرهعا      

بععني لعععب الطفولععة  .الءهععوي يتععألق األصععدقا  حبععًا وفععدا ًا يف الععوطن 

ونءقهععا ثععم صعععودًا اىل عمععر البلععوغ اجلنسععي الععاي ال يطععاق يف ظععل    

شعوب حمافظة ِّعل من العاطفعة اجلياشعة تضعي  هعدرًا وانسعحاقًا      

معع  مععر السععنني دون أن تنطلععق كوا هععا كععي تأخععا مععداراتها بععني   

اجلنسععععني يف العنععععاق والقبععععل والتوحيععععد بالضععععم والشععععد ومجيعععع       

كععل  ،الرعشععات الععيت تععثري هرمععون السعععادة و ،مسععتلءمات اجلسععد

هعععاه يف بلعععداننا حمرَّمعععات،  بينمعععا يف بريطانيعععا رأيعععُت معععا يسعععمى      

)السكس بوكس( وهو برنامج جديد يقوم على فكرة دخول رجل 

وامرأة اىل صندوق موضوع يف األسعتوديو ملمارسعة اجلعنس احلقيقعي     

عيععة وسععو عععدد كععبري مععن اجلمهععور وهععاا السنععامج أ عععدَّ لغععرض تو 

أيعن   ،الرجعل واملعرأة بالثقافعة اجلنسعية العيت تنقصعهم أثنعا  املمارسعة        

الابول بني فصول  من حنن من ذاك حيث العمر اجلنسي لضي اىل 
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ستمنا  وحرمان  يستمر يف زواج  تقليدي  بائس  يبعث على التحسعر  اال

فلم يبق غعري العمعر الكسعيب والثقعايف والسياسعي       .والشفقة والغيت

لععه يسععتطي  املععر  أن يناضععل يف سععبيل حتقيععق رغباتععه  الععاي مععن خال

فيبءغ األلق هنا  ،املكبوتة يف العيش واجلنس والثقافة وحرية الرأي

وال ختّلعف غعري التشعريد والعءج      ،يف السياسة وتأتي املصعائب عنعدها  

.  .يف السععجون واهلععروب اىل بوابععات العععا  حيععث املنععايف واالغععرتاب     

نعراهم يتشعظون    ،شعب عليهعا األصعدقا    ففي دوامة االنسحاق العيت ي 

يف البععد  لععرج عبععد الععرمحن اىل   ،اىل كتععل متباعععدة رغمععًا عععنهم 

ثعم مبعدر بطعل روايتنعا   يكعن يف حسعبانه        ،بريطانيا وينجو تلده

جناة( لعه والعيت أصعبحت فيمعا بععد      )املغادرة لوال حتاير بنت اجلريان

ة واألم ولكعن  احلبيبة املرتقبة والعيت معن املمكعن أن تكعون الءوجع     

بل حتول اىل  ،كيد األيام املعجون باالضطهاد البعثي حال دون ذلك

جنعععاة هعععي بنعععت احلءبعععي يف املنطقعععة   .سعععراب دامعععي ودامععع  وحعععءين 

شععهاب(الاي اسععتفاق ضععمريه بعععد ان عععرف أّن القععادم مععن األيععام        )

فبعدأ يععار مبعدر مععن    ،سعوف يكععون عليعه وعلععى عائلتعه يف الععدمار   

جنعاة تلعك الرمعء لثقافعة      ،يحة بيد ابنته جنعاة فأعطاه النص ،البطش

وحتى اليوم فاملرأة العراقيعة التعءال يف    ،املرأة العراقية النادرة آنااك

بععل هععي حمكومععة بثععالو     ،املسععتو  الععاي ال يرتقععي اىل احلضععارة  

كمععا قاهلععا الكاتععب    (السععجادة ،السععرير ،املطععبخ)املععرأة اليععومي  

القدير )حممد البعاز( يف كتابعه املعثري )االحنعراف اجلنسعي والعديين       

جنعععاة جيمعهعععا مببعععدر الشععععر وأول    ... السععععودية( .يف بعععالد الععععرب 

نتاجاته البارية يف ععا  اخلعواطر. ختعسه جنعاة بعالك قبعل أن يأخعا        
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احلععب بينهمععا املأخععا الشكسععبريي الععاي يكععون يف تواليععات األيععام  

أول نظرة  ،صدر هيام وإهلام يف كتابة العديد من اإلبداعات ملبدرم

من مبدر اىل جناة هي الشرارة األوىل لدخوله يف وصف عا  النسا  

هو ذاته االنتشا  الاي غمر شكسبري وهيامه يف حعب   ،وأجسادهن

فتععاة ثريععة والععاي ُجسِّععد يف فععيلم رائعع  بعنععوان )شكسععبري عاشععقا         

Shakespeare in Love )       واحلعائء علعى سعبعة جعوائء أوسعكار
جوزيععف فيععانس( حيععث يظععّل )جونيععت بععالرتو( و)مععن متثيععل الشععقرا  

فتنطلععق  ،حععني يراهععا ألول مععرة ،شكسععبري قلقععا هّيامععًا قليععل النععوم

قريته السردية يف تأليف الكثري من مسرحياته وهو بعالقرب منهعا   

نصُح مبدر يف بني هاه وتلك )جناة( ت .ينهل إبداعه من مجاهلا األخاذ

 ،املغادرة قبل أن يبطشعوا بعه مثلمعا فعلعوا مع  عبعد العرمحن وكمعال        

هكعععاا  ،لكعععن عبعععد العععرمحن أخعععا العععدرس وخعععرج اىل بريطانيعععا  

تنتهعي زيعارة    .أوصاها أبوها احلءبي أن تنقل الكالم هعاا اىل مبعدر  

جناة ملبدر بقبلة مسعروقٍة خفيفعٍة خجلعى علعى شعفتيها فتنسعى أوراق       

 .وختعععرج بنشعععوتها الدفينعععة  ،حهعععا علعععى الطاولعععة الشععععر عصعععارة بو 

أحاديث الشعر بني مبدر وجناة يف تلك الغرفعة البسعيطة يف السعماوة    

وبعععني خعععدر احلعععب الكعععامن يف اجلسعععدين دون اللمعععس ودون تعععاّوق 

يءيعععد معععن فداحعععة األمعععر يف اللوععععة واحلرمعععان والعطعععش   ،الُعسعععيلة

 ،يف النظرات فقوحب بلداننا  ،واحلب الاي يوعروم يف تقادم السنني

بينما يف الدمنارك الكثري معن   ،وحتى هاه يشوبها اخلوف واخلجل

احلمععام الععاي هععو   ،الفتيععِة والفتيععات يتضععاجعون يف مّحععام املععرق    

 ،اآلخر يثري اجلنس ليس كما يف بلداننا حيث البعول علعى األرضعية   
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بععل هععو أنظععف مععن أعظععم بيععوت الساسععة      ،وقااراتععه الععيت ال تطععاق 

فمعن   ،مونعامور معثال(  )بل هناك موسيقى هادئعة   ،لسّراقالعراقيني ا

خالل ذلعك حتمعًا سعوف تكعون السععادة املنشعودة هعاه مع  كعؤوس          

    .اخلمرة تؤدي اىل فعل اجلنس واألورجازم يف هكاا أماكن

 ،ثم تبينت األمور واضحة لد  مبعدر يف خطعورة بقائعه يف الععراق    

إذ رأ  كيف ان رجال األمن سحبوا رجال من البار بالقوة ورمعوه يف  

البعار هعو    .حوض احلقائب للسيارة وانطلقوا بعه أمعام معرأ  اجلعاّلس    

 ،معن احلعب   ،املكان الوحيد لاي يلجأ له ا رومون من كل شي 

مععن احلريععة، البععار الععاي جيمعع  الفقععري والثععري والغععيب  ،معن التسععلية 

ملندس والنادل والسيد واملتملق واملنعافق العاي   والاكي والسياسي وا

يصّلي صباحًا ثم يسكر لعيال ويعربعد. اخلمعرة تعطعي إجابعة سعريعة       

ها هو مبدر يفكر بنجعاة   ،لكل تساؤل حمري مرتبك خارج املألوف

لعنععُت رشععح ):لرمبععا هلععا عالقععة بصععديقه عبععد الععرمحن  حيععث يقععول   

لععععق سععععراح  ليط ،اخلمععععرة الععععاي ينسععععاب متسععععلالي ملخععععدع الععععروح     

وقلُت هاا يكفعي   ،التشككات متنقلة بعربات التحسس الرمادي

لئال تستحيل جناة فتاة فاجرة وأمي امرأة عاهرة ويغدو البيت منفعى  

ولالك نر  اخلمرة تتوقف عند حد معني حني تعطي  ،واملدينة قسا(

 .اإلجابة الشافية ويرتاح الضمري بدوائها

 أمجعل سعنني العمعر وهعي     ما الاي جناه مبدر من الوطن  حتى يف

نععاهض( ) املرحلععة الطالبيععة تععراه خائفععا مرعوبععا مععن مععدّرس شععريف   

ألنهم يارونهم منه لكونه الشيوعي الاي جا  نقال من كركوك 

نتيجعة ميولععه الشععيوعية فانععه كععافر ملحعد بينمععا هععو موععن دّلهععم علععى   
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كيعف سعقينا الفعوالذ وبنعا ا علعى       ،العمالقة من لوركا  وبوشعكني 

كععانوا يتععابعون بطلععها )بافععل( الصععغري ونهوضععه يف مسععرية   نصععيحته

 .العمال النضالية

وتلععك البلعدان الععيت تتخعا معن الععدين سعتارًا لتمريععر      ،ذلعك العوطن  

حيث ملئت األرض جثثًا وقتلى يف السجون والشعوارع كمعا    ،مرربها

حيث أّن أحد الشعارات الدينية اليت كانت  ،يف إيران أيام اخلميين

لعو مسعح للكعافر باالسعتمرار يف     ) :خلميين يف ايعران هعي  ترف  ايام ا

أمععا لععو قتععل املععرُ    ،احليععاة ألصععبحت معاناتععه النفسععية أسععوأ كععثرياً 

الكععافرو فيكععون قععد حععال دون ارتكابععه مءيععد مععن اخلطايععا وبهععاا 

ولعععالك كانعععت اإلععععدامات يف الشعععوارع   ،يكعععون املعععوت نعمعععًة لعععه 

 .(سجينة طهران.. ...ماريا نعمت رواية.بواسطة الرافعات

ثم تبدأ رحلة العتفكري بعاخلروج ومغعادرة العوطن واحلعديث عنهعا       

خلوفهم معن    ،أنها لغة األسرار يف تلك األيام الغادرة ،بني األصدقا 

ختطو وليس لك غعري  ) :فري  مبدر ليس له غري البيت ،بطش النظام

البيععت مععالذًا ؛ هععو الععوكر العععاطر بععأرائج األمععان ولكععن هععل يععأمن   

فيتوجععب عليععه وعلععى     .يف عععش ترتصععده أحقععاد الكواسععر(    الطععري

)اخلععوف هععو أفظعع  السععجون علععى اإلطععالق       ،اصععدقائه الكتمععان 

. مارينا نعمت... من روايعة سعجينة   .ولالك إذا كتبنا خماوفنا قتلناها

  .طهران(

مبدر يتخعا القعرار يف اهلعروب معن الععراق ويغعادر اىل ليبيعا نهايعة         

  بصععديقه عبععد الععرمحن الععاي سععبقه   علععى أمععل اللقععا  ،السععبعينيات

ثم اليأس من اللقا  به لكونعه غعادر اىل إنكلعرتا وهعاه أول      ،هناك
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زنقععة )يصععل اىل ليبيععا حيععث   .بشععائر اليععأس وتضععاعف الغربععة عليععه  

. ومعن فداحعة اليعأس األول لغيعاب عبعد العرمحن وإرهاصعاته        .(اليهعود 

ق العنفس  بعدأ مبعدر يعءيح عنعه تعليع      ،اليت دخلت عنوة اىل صعلب اهلعم  

 باألماني  لنقرأ ما يقول:

هلعععمَّ أيهعععا املخلعععوق املتطّيعععر معععن ربقعععِة القعععدر ؛ املهعععووس بشعععدَّة   )

يا حا    العا  ال يتغري باألمعاني ؛ وال امل عراُد هعيقن      ،الضجر. يا ناقم

يعا حعا     ،".. أدخُل كمن يبغي اكتشافو وجوٍد ال ُمكتشف.ويسري

 العا  ال يتغري باألماني(.

 ،يبيععا وحععرية الغريععب يف املنفععى والضععياع واخلععوف مععن املععبهم يف ل

بشعععر ( النادلعععة يف )مبعععارك( ثعععم علعععى)يتععععرف علعععى شعععخ   طيعععب 

فهعوو لععيس ِممَّععن   ،مقهعى... بشععر  تلعك الععيت ترمعي عليععه ضعبابًا آخععراً    

فهنععاك جنععاة يف السععماوة    ،يتخّلععون عععن ذاكععرتهم بسععهولة تععاكر   

 ،واحللم املنتظر وكل ما أعطي من تعهدات لنفسه يف أن ال ينساها

بل يظعل ذلعك احلبيعب العويف وتلعك هعي طامعة املثقعف وضعريبته العيت           

فيجععد نفسععه ألولو مععّرٍة  ،بشععر  تفكععر بععه كععءوج .البععد أن يععدفعها 

ٍة ألول معرّ  ،واستحضار صورة احلبيبة جنعاة  ،نائيًا عن ذكر  األهل

 يشعر أنه منسلخ عن غمامِة هموم ؛ وداخل حلبة مفاجرت. 

يبعدو   ،بشر  حتّدثه عن اختها اهلاربة م  اليونعاني حبعًا وتضعحية   

أّن الكل يف أوطان العرب ليس هلم لغة سو  لغة اهلروب معن جحعيم   

 ،املغعرب هعي األخعر  بلعد الفقعر املعدق  وكثعرة الععدعارة        ،احلكعام 

 (أمعري املعؤمنني  )معد السعادس( املسعمى    حم) يث يف يوم قالوا للملك

ادعمعوا  )أّن اآليدز قد تفشى يف املغرب فقال هلعم لعيس معن مشعكلة     
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  .هاا كل ما استطاع أن يفعله أمري املؤمنني (،الواقي الاكري

. .والشقععر  ،وبشعر   ،مبعارك  :يف ليبيا يكون ملبدر ثالثعة  صعحابٍ  

يبقعى مع     .لعاكر  وا ،وجنعاة   ،وهنالك يف البعد النعائي كانعت األم   

أزاحعت الكعثري معن العتفكري القاتعل       ،بشر  سب  سنوات متواصعلة 

حعني لععرض   ،املعرأة هععي مفتعاح الراحععة واألمعان يف االغععرتاب    ،لديعه 

بشععر  تتحععد  كععل التقاليععد الليبيععة ا افظععة      ،ويصععاب بععاحلمى 

وتععّوده كعي تداريعه وختفعف      ،وِّتاز األزقة الظلمعا  يف ليعل  حالعك   

 .ن النائيعنه آالم الوط

وكععل غريععب لععه سععلواه يف السععياحة وارتيععاد املتععاحف واملنععاطق       

التأرلية وخصوصا الشاعر والكاتب حيث يصعيبه العاهول لكعل    

فيقععول لبشععر  وهععو يف   ،شععي  غريععب عنععه وعععن مععا أعتادتععه عينععاه   

 :متحف لييب

)املتحف دفرت  حيعوي وصعفحات مصعّغرة جملتمععات كانعت هنعا،       

مقاوفون من بؤرة  .مئات أو عشرات األعوام حنُن هؤال  قبل آالف أو

الروائعي زيعد هنعا     .هعم جعاورنا وحنعن األغصعان(      .وجودهم السعحيق 

يكرر لنا أّن الااكرة لد  مبعدر هعي العيت جعلتعه يفعيض مبعا لديعه        

أولئععك أسععالفنا والقععادمون أحفادنععا وهكععاا    ،عععن جععاور اإلنسععان 

متعععدة اىل تبقعععى العععاكر  جوالعععة بعععني هعععاه السلسعععلة املرتابطعععة امل     

مثلمععا ذاكرتععه الععيت    ،السععنوات السععحيقة واملاضععية صععوب األبديععة   

وحب فرضته الغربعة   (جناة)تتأرجح بني حٍب تركُه هناك يف العراق 

 بشر (.)واالشتياق اىل حضن النسا  الداف  واملتمثل بع

فجأة تغيب بشر  واىل األبد بععد إن غرسعت يف قلبعه ويف جسعده     
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ا  مجعهعععم اختصعععر كعععل مععععاني  لقععع ،نعععدوب ال لكعععن أن متحعععى 

االشتياق واللوععة واحلرمعان واحلعب العاي   ُيكتعب لعه االسعتمرار        

املرأة إذا أحبت بصدق البد هلا أن تؤري هاا احلعب   ،لدواعي كثرية

عن طريق الوصال احلقيقي والتماس اجلسدي والتوحيد على سعرير  

بشععر  ِّعلععه يتععاوق   ،ثععم فليععأتي مععا يععأتي   ،نععاعم يفععيض باحلنععان 

كي تغعرس يف قلبهعا سعكني حبعه      ،سيلتها يف تلك الليلية األخريةع

الاي سوف يظل ماثال أمامها كلمعا تتعاكر قبالتعه ومتسعيده فعوق      

يف الععدمنارك ّإذا مععا التقععى رجععل وامععرأة وقععال هلععا      .اجلسععد النععاعم 

 ،أتاكرينين قبل عشرين عام كنعت قعد أحببتعك ذات معرة     :الرجل

ُر لنا يف أن ننام سوية يف فراش  واحعٍد  وهل مسحو القد ،املرأة تقول له

آسعفة إذن   :تقعول هعي بعدورها    ،فإذا قال هلا كعال  ،ونضاج  بعضنا

فتصععور ايهععا القععارئ مععا هععو دور اجلععنس يف     ،  أسععتط  تععاكرك 

ولععالك ظععّل مبعدر داغععر يمععُل تععأريخ   .محعل الععااكرة سععنني وسعنني  

 :بشر  مادام حيًا

لكععأنَّ  .خطفععًا ثععم انطفععأ )بشععر  إذًا نيععءك  مععرَّ يف مسععا  روِحععكي 

 .األيام ترينا غوايتوها ِّسيدًا على صحائف العمر(

 غابت بشر  

   :وبالغياب أ غِلقو كتاُب حب  كان حلمًا

 . .نهض فانتشى

 . .متايس فانكسر

 . .بُءغو فانطفأ

 .مرَّ وانتهى
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 . الكابوس اجلاثم.احلصار

 والصدور اهلّشة

 

 :بني هاه التصدعات يتسلم مبدر رسالة من أمه 

املعال ؛   .وأتعسعها مقعدرةً   ،حنن يف أشعد الظعروف فقعراً    :"يا ولدي

احلصععار  .العملععة عنععدنا ال قيمععة هلععا فهععي تنضععب سععريعًا كالععدخان  

أثاثععععًا وعفشععععًا  :اسععععتنءف املععععدّخرات وأطععععاح باملاثععععل مععععن األشععععيا  

ت اجنعععررنو إىل دروب  وعقعععارا....... الكعععثريات معععن البنعععات اليافععععا    

اخلطيئة ال لشي  إاّل للتواصل يف حياٍة أكثعر معا يتمعّننيو فيهعا أكعلو      

.. ابعث لنا ما تقدر عليه من مال ؛ فنحُن .لقمٍة ُتطيل احلياة ليوم  آخر

 ننهار(.

يف يوم أثيم  كنت حينها أعمعل مهندسعًا    ،كاتب هاا املقال ،انا

لرمسعي كعي أسعتطي     ولدي سيارة تكسعي أعمعل بهعا بععد العدوام ا     

جمععاراة احليععاة الصعععبة أنععااك لعععدم كفايععة الراتععب يف متطلبععات        

حينهعا   ،أغوتين فتاة يف عمعر الءهعور وأنعا أوصعلها اىل بيتهعا      .األسرة

ركنُت السيارة تانب  ،كنت شابًا ينطُح احلائو فينء ما ًا وخرير

س البيعت لعي   ،.. ويا ليتين   أض  قعدمًا علعى  عتبعتهم   .ودخلت ،بيتها

اجللعوس أرضعًا علعى سعجادٍة أكعل       ،بل جمرد خعردة قمعاش  ،له باب

فصععقُت   ،جلسُت حتى جا تين والدتها الوقور .الدهر عليها وضحك
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يعا   ،وهي األخر  خّرت معن احليعا  والبكعا  املفعاج      ،ألا صاعقة

كانعت ترفعل بالشعرف     .. كانعت جارتنعا يف الءقعاق البسعيو    .للهول  

والعفععة والكرامععة وكنععت يف ذلععك الوقععت أناديهععا خبععاليت تقديسععًا    

فالنععة( أيععام الصععغر الععاي  )فاتضععح لععي أّن البنععت كانععت  ،وحبععا هلععا

خرجععُت  ،تنععاهى لععي وجعععل الغشععاوة علععى عععييّن وهلععاا   أعرفهععا      

سععريعا تاركععا هلععم مبلعع و كععل مععا عملتععه مععن أجععر  يف ذلععك اليععوم           

غععري أنععي لعنععُت صععدام أمععامهّن دون    ،آخععا وطععريدون أن  ،وأكثععر

  .خوف أو تردد

تلك الظروف القسرية على عائلته والشوق الناري الاي ال ينطف  

جنععاة( جيععد مبععدر داغععر نفسععه مرغمععًا بععالعودة اىل       )للحبيععب األول 

 ،العراق ويف ظل األجرام الصدامي ويف نفسه الكثري من الوسعاوس 

وجنععاة الععيت     ،مبصععري العائلععة تفكععريه  ،خوفععا مععن رجععال األمععن  

بعععد إن كانععت تتواصععل معععه بالرسععائل    ،يسععم  عنهععا خععسا ُيععاكر 

واخلطابات اىل ليبيا لكنهعا يف السعنوات األخعرية انقطععت و  يععد      

هناك من رد ؛ وحتى امه اليت كست وغعاب عنهعا ذاك األلعق و العيت     

 ،حكانعت ختعسه عنهععا   تبعادر يف اإلفصععاح عنهعا بشععي  يسعر الععرو     

جنعععاة أصعععبحت يف ععععا  الغيعععاب وقعععد طواهعععا العععدهر دون معرفعععة     

ها هو اليعوم عائعد اىل الععراق )ويشعر نفسعه       ،مكانها وما حل بها

 مرددا: ،م  العائدين ليدخلوا من فِم النفق إىل جوفه العتيم(

م  رامبو يف مركبه السكران "وهكعاا؛ فأنعا مركعب ضعائ      )

إلعصععار يف أثععري ال طععري   مقععاوف  با ،حتععت شعععر اخللجععان الصععغرية 

 .فيه(
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يصل مدينته السماوة بععد غيعاٍب دام عشعرين عامعًا ويلتقعي بفعرح        

يشعوبه القلعق واحلعءن العدفني  بععالكثري معن أهلعه وناسعه وخصوصععًا        

ألّن أغلعب   ،اخته العيت تقعول لعه )أخطعأتو كعثريًا يعا أخعي بعودتعك (        

 الشععباب اليععوم هربععت مععن هععاا اجلحععيم الععاي حنععن فيععه ومععن جععيش  

 ،صععدام( ليحععارب فيععه جيععوش العععا    )القععدس الععاي اعععّده عريععان   

هكاا مس  أول تنغيصعة   ،الرجال تهرب من العراق وأنت راج  اليه

يلتقي بصديق عمعره كمعال فيجعده     .يف عراق الظالم الاي دخله توا

ليس بعااك الكمعال العاي فارقعه؛ لعيس بتلعك احليويعة وحعب الفعن،          

فيجيعب  حسعري    (جنعاة )يسأله ععن   .طحنته األيام و  يعد غري شتات

رمبا هي يف عمان اآلن تنسعحق مع  آالف النسعا  العراقيعات      ،النفس

لكعّن اجلعواب العاي     . ن توارينو هنعاك هربعا معن اجلعوع واحلصعار     

أنهى كل خيعوا األمعل املاثعل يف أنا يععاد حبعه العاي طعار مع  العريح          

 :... حني يكمل كمال حديثه القاتل.و  يعد

ن النوع الاي يستقّلها املسؤولون الكبار كانت تأتي )أّن عربة م

وتغيعععب و  يععععد أحعععد يبصعععرها.... لقعععد      ،فتأخعععاها إىل العاصعععمة 

انتظروتععكي طععوياًل ومععن ا تمععل أن ظنهععا خععاب يف مسععألة عودتععك؛         

 .ا عث عنهعا   ،وم  هاا ال ِّعلعها تضعي    .ظّنتها مستحيلة لن تتحقق

 ليس لنجاة من بديل(.  

ععن مصعري شعهاب والعد )جنعاة( بأنعه كعان يقع          ثم يعرف أيضا 

وهو يف سكرات املوت وصعحوات الضعمري بانعه     (على زوجته )انيسة

 ،1963شععارك يف قتععل العديععد مععن النععاس الععوطنيني وقبلععها يف عععام    

أشععر كمعا لعو أنَّ ملحعًا ُيعءروق       .. مرارة.علقم ...)علقم.كان يقول هلا
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"،  ؟ . هعل أنعا معريض   ؟كاا.. ملاذا أنا ه؟يا أنيسة ،يف فمي، ما هاا

. معات  .ثم لوت شهاب من غري أنا يدرك مصري جناة ونهايعة اجلنعاة    

  .تاركًا املصري فضفاضًا بال نهاية(

 ،كان رجاُ  الناس معن اهلل يف القضعا  علعى عريعان ال حعدود لعه      

عريعان هعو صعدام حسعني العاي       ،ألنها عجءت من القضا  على عليه

تععّر  لإلمسياليعة لكعي     ،ه األخعرية تعر  وأصبح مكشوفًا يف أيامع 

  .مثلمعا تععّر  قبلعه عمعُر بعن الععاص أمعام علعي         ،يرد املوت ععن نفسعه  

ترجو الناس باريها وما معن جميعب  فتبعدأ بالتشعكيك وهعم يعرددون       

اال علعععى عريعععان فهعععو ععععاجء وخعععائف    شعععي اهلل قعععادر علعععى كعععل  )

وهععاه الرؤيععا حععول الشعععوب ويأسععها قععد وصععفها حممععد    ،ومععدحور(

املاغوا بتعبري معاهل )انعين اععد ملفعًا ضعخما ععن الععااب البشعري         

ألرفعه اىل اهلل فور توقيعه بشفاه اجليعاع واهعداب املنتظعرين ولكعن     

ثعم لتصعر مبعدر     .يا أيها التعسا  جل ما أخشاه انا يكون اهلل امّيا(

و   ،باب معن أهعل املدينعة ال وجعود هلعم     الش) : ا رآه عن حالة البلد

علمُت أنّهم أّما ُمجنَّدون يف اجليش أو هاربون يقبعون  .أملح إال القليل

لقد هرب الكعثريون وصعاروا جيعدون األمعان هنعاك ولعو        ،يف البيوت

 .. شععاهدت أعععدادًا هائلععة مععنهم يف عّمععان( .علععى حسععاب سععو  احلععال 

السعري يف  ) :( كعان يقعول  املخرج اإليطالي الشعهري )فعدريكو فللعيين   

الشععععوارع كععععان خطععععرا علععععى أي شععععاب إيطععععالي لععععيس يف جععععيش   

حيث يعروي كيعف أنعه كعان سعجينًا يف بيعت خطيبتعه         ،موسوليين(

و  يلتحععق يف اجلعععيش ويف يععوم خعععرج مغعععامرًا فععإذا بنقطعععة تفتعععيش    

حيععث ركععض اىل  ،تسععتوقفه فمععا كععان عليععه سععو  أن يتععدبر حيلععة
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 ،ا وأمطرها بالقبالت على أنها أمعه امرأة عجوز كانت تتوقف جانب

اجلنود تركوه ريثما ينتهي لكنهم تناسوه بعد برهة  ،العجوز ذهلت

 .استطاع بها اهلرب من أقرب زقاق

لععالك ومععن غمععرة اليععأس يبععدأ مبععدر يف الععتفكري بععاخلروج مععرة   

اخر  من عراق اجلحيم الاي   يطيقعه خعالل هعاه األشعهر القليلعة      

 :ودته من ليبيا  فريدد م  النفس اهلالكةاليت قضاها فيه بعد ع

)انععبجس احتمععال أن تعععود إىل ليبيععا أو تسععلك دربععًا آخععر يوصععلك   

 .لبلد تكون فيه بعيدًا عن اجلحيم فتنسى العراق وتتخلعى ععن جنعاة   

وكان هاا احتمال اجلج الاي   حتتمل ختيله فطردته من رأسعكي  

 .بطريقة الرفس(

اىل بغداد ثعم توديععه املبكعي    فيخرج مبدر برفقة صديقه كمال 

ولنععرو مععاذا يقععول لنععا الروائععي     ،لععه يف احلافلععة الععيت تقّلععه اىل عمععان   

 :خبصوص ذلك

فاملغععادرون لععيس كععاألعوام اخلععوالي ينطلقععون قصععد السععياحة    )

 ،إمنا ألغراض دفينة يف طوايا النفوس ال قعدرة للبعوح بهعا    ،واالرتياح

 .كلا ينشد هدفًا وللجمي  مررب(

فلععة يتعععرف علععى طالععب تونسععي يععدرس يف العععراق جلععس    يف احلا

بالقرب منه والاي يبدو رج  غري راض  عن العراق العاي تكلعم عنعه    

فقعرر الرجعوع اىل أهلعه وتعرك ععراق صعدام        ،عمه قبل سنني مضعت 

 .حسني

 :يصل املفرق احلدودي املرعب آنااك فيقول

تطلععق شععررا يتععاب  املشععاهدين   ،كانععت العيععون الائبيععة حتتشععد )
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حتعى اعادتهعا    ،من إنءال احلقائب ومحلها اىل قاعة التفتيش إبتدا ًا

ألّن اخلارجني يسبونهم أعدا  يملون اسرارا  ،اىل احلافلة جمددًا

 .(جيب أن ال خترج

عيععععون ذئبيععععة تطلععععق الشععععرر ولكععععن لععععيس كمععععا يف أفععععالم        

حيععث جنععد العيععون الليءريععة كيععف  ،واخليععال العلمععي ،املععاتريكس

انهعا مبثابعة    ،ق  الشعاع والشرر على اجلسعد املعراد قتلعه   تقتل حاملًا ي

لكّن هؤال   ،الفرضة والشعرية اليت تعّين اهلدف ثم قنصه قبل قتله

 يععث  ،جععالوزة البعععث كععانوا يتفنععون يف إثععارة الرعععب بععني النععاس  

ويف عّمعان   .يظل املر  مرعوبًا على طعول اخلعو ومقتعواًل آالف املعرات    

بعععدأ املعععر  ععععادة يتعععاكَّر معععن يبعععه معععن   منتصعععف الغربعععة القاتلعععة ي 

األصدقا  واألهعل واألم احلنعون فنعر  مبعدر منتشعيًا حتعت رذاذ املعا         

 :ويردد

حتععت رذاذ املععا  البععارد املنهمععر علععى يععافوخي السععاخن اسععرتج     )

جنعععاة تشعععظت   .لعععن ِّعععدها  ،كلمعععات الععععم شعععهاب وحعععواري مععععه  

 .ال يا عم لن تضي  سأجدها( ،وضاعت

املععا  هععو أفضععل األمععاكن للرجععل إذا مععا أراد إراحععة الععنفس    دش

ثم البكا  خلسًة وغسل العدم  كعي    ،وإزاحة اهلم اجلاثم يف صدره

تبلعُه البالوعات ولعرج دون معرأ  النعاس لعه فيكعون قويعا صعلبا ذا        

 إرادة ال تلني.

يتاكر وهو يف غمرة اللواعج العم عباس وقتلعه وهعو ذو السعحنة    

العم احلا  بغا أفضل للبشرية ثم يردد م  النفس  ذلك ،اخلمسينية

 :اهلليكة
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)بوشكني ولوركا قضيا من أجل احلب واألرض ومعهمعا عمعك   

 . (عباس وطوابري التعد من املفكرين واملثقفني حاملي مشاعل الورد

وبني كل هاا اإلرهعاص القاتعل يتمنطعق مبعدر مبقولعة همنغعواي       

  .(قد يتحطم املر  لكنه ال يهءم)

عمان يشعرد اىل حعديث األم عنعه فهعو ال يشعبه أبيعه يف تععاليم         يف

 الدين والتقو  والورع انه ال يعيش على جلباب أبيه فتقول:

أخعاتكّ االشععاعات    ،وانت كست و  اجد فيك الرغبعة لعالك  )

وسيطرت عليك هاه الكتعب املكدسعة العيت يقينعا ال حتعوي تععاليم       

ر مع  قعدره وحظعه يف هعاه     فمعاذا يفععل مبعد     .(الدين وفحو  التقعو  

احليععاة الععيت جعلععت منععه مثقفععا وذو عقععل نععري   بينمععا الععدين واملاللععي     

 .يتبعهم البسطا  واألغبيعا  معن عامعة النعاس ويرفضعهم أولعو األلبعاب       

هاه احلياة حتتاج اىل التمرد كي تفلعت تلعدك معن غضعب الطغعاة      

 أو تصععري فععيهم صععرختك املدويععة الععيت ِّعععل مععنهم كالبععًا مععاعورة 

)إذا فرضت على اإلنسان ظروف غري إنسانية و  يتمرد  على الدوام

 .. جيفارا(.سيفقد إنسانيته شيئا فشيئًا

 :يف عمان يتاكر شعرًا لنجاة وكأنها حورية البحر

مثل آلل  تفيض بالنور / أريد لقليب أن يتفصد/ مثل افق رائعق  ))

رات / متعى  اسعى ألحالمي ان تفيق /قل لي ايها القاب  يف بعون الفنعا  

  .((؟تأتي سفين الراحلة

أحالم الفتيات اليت ضاعت بني كل ذلك العدمار جعّرا  احلعروب    

فتظععل تنتظععر مثععل  ،والبوليسععيات الععيت عمععت أرجععا  الععوطن السععليب

حورية البحعر يف العدمنارك العيت فارقعت حبيبهعا وهعو يبحعر بشعراعه         
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فظلت تنتظره وعيناها باِّاه بوصلة رحيله. ومعن يسعتطي     ،و  يعد

امعععرأة بعععايل   ) زيعععارة كوبنهعععاكن يراهعععا هنعععاك بتمثاهلعععا اجلميعععل    

هعي اليعوم معءار ملاليعني      ،مسكي( علعى أحعد املراسعي الدمناركيعة    

الناس من كافة ارجعا  الععا  ختليعدا لعاكر  ذلعك احلعب اخلالعد        

يان أندرسن( والعاي  يوهانس كريست)للكاتب الدمناركي الشهري 

 ترمجت أعماله اىل كافة لغات العا .

 :يبحث يف عمان عنها :ثم تبدأ رحلة البحث عن جناة يف عمان

.... يععا جبععل احلسععني  يععا احيععا   .أ ععُث يف الطوايععا عععن أنفاسععها))

. انهعا هنعا   .هل لي من يدلين على جوهرتي الضائعة ،عمان وحواريها

تتماثعل لعي هعاه     .((العدنيا املتاهعة  وليست يف متاهة أخر .، معن هعاه   

بتمعوج مثعل    ،خلفعك حبايبنعا   ،يا جبل اللي بعيد)الثيمة بأغنية فريوز 

ولالك  ،... خلفك حبايبنا(.يا جبل اللي بعيد ،وهّمك مءاعلنا ،العيد

وأنععا أكتععب هععاا السععطر شععرعُت اىل اآليفععون واسععتمعت جيععدا اىل    

فكنعُت يف غايعة    فريوز يف هاه األغنية كي أصدق ما أقرأ وأكتب

 .الراحة والءهو النفسي الاي انتشلين ولو لدقائق معدودة

ويف غمرة البحث عن جناة ير  أهوال ما يصيب العوائل العراقية 

حتطمنعا األيعام  حتعى كأننعا/     )ا طمة بنسائها ورجاهلعا  يف عمعان   

 .زجاج لكن ال يعاد له سبك(

الصدر من أ  ولالك يهرب املر  اىل اخلمرة لكي لفف ما يف 

حيث يصف الروائعي جلسعة سعكر بعني جمموععة معن الععرب         ،جاثم

صورة رائعة يصعفها الروائعي القعدير     ،األصدقا  الاين مجعهم القدر

حيث يبعدأ   ،يف وصف األمة العربية وعدائها ألبنائها يف هاه اجللسة
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ذلعك   ،احلديث املشوق والسمر بني الشاربني وكل يغعين علعى لعياله   

اىل اجلحعيم ايهععا املولعودون معن رحععم    )ارف( الععاي قعال  التونسعي )العع  

ينععتفض احلسععاوي شععاعر سعععودي  .العمالعة ولتحيععا تععونس اخلضععرا   

وجعلوك تظعن انهعم افضعل معن      ،خدعوك ايها املثقف)ليسالي ليقول 

/غسعلوا الكعبعة املشععرفة بسعلوك اخلععدم أمعام الكععامريات     ،قاتليك

 .لني من املسلمني(وتسللوا بوئيد  خطى الائاب يعانقون املغف

ما الاي يتاكره مبدر من اآلالم وهعو يسعم  معن وسوسعةٍ  حعارة      

لسععائق تكسععي عععن اجلععالوزة الععاين أعععدموا  سععة طععالب بأسععم     

لكععونهم يبحثععون عععن مطلععوب لععديهم بإسععم      ،)صععباح( يف الكليععة 

)صععباح( و  يعثععروا عليععه بالتحديععد فراحععوا يعععدمون  سععة بهععاا      

صعباح(  )اختعا اإلسعم   ،يف اختيعار شخوصعه   الروائي زيعد بعارعُّ   .اإلسم

 ،كإشعارة منعه اىل أّن الطغعاة قعد دمعروا وأععدموا غععدنا       ،دون غعريه 

القعادم مععن   ،باعتبعار أّن داللععة الصعباح هععي الغعد اجلديععد    ،مسعتقبلنا 

 .املستقبل املشرق الاي أصبح ظالمًا بفعل هؤال  الطغاة ،األيام

 

 . رسائل املؤلف.مهمة الكاتب

الطحععععن وتععععدمري الععععاات مبععععاذا يفكععععر الكاتععععب   يف سععععاعات 

حتما يكعون العتفكري خمالفعا لكعل معا يصعيب اآلخعرين         ،واألديب

لو أصاب الثري ملمة راح يفكر يف مالعه وجشععه العاي     ،من ملمات

أمعا األديعب    ،لو أصاب الفقري ملمعة رفع  رأسعه اىل السعما      ،انقضى

أّن بععودلري  كحعال مبععدر إذا معا أصععابته امللمععة فأنعه يسععري وبعه شعععور    

وتععانبهم  .ومعهععم كععان رامبععو وبوشععكني  ) :واملتععنيب لشععيان معععه 
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 .لس  أكتافيهم سان جون بريس واملعاغوا  .السياب واوكتافيو با 

" كنععُت :لطععو لوركععا متععبخرتًا بنبو تععه الععيت تقععر بانععدحار القتلععة    

 .وسيتوارون أولئك ُعشاق الدم( ،موقنًا أنهم سينهءمون

هععي أننععا حينمععا نععر    ،الروايععة اىل رسععالة مفادهععا ولععالك تنقلنععا 

علعى  )جلوازا وقد أخا منه الدهر مأخاا عظيمعا فنشعمت بعه ونقعول     

ولععالك تععدخل البهجععة أحيانععا اىل الععنفس       ،البععاغي تععدور الععدوائر(   

  :ا طمة ملبدر وهو يردد منتشيًا

 هم يندحرون وحنُن نبُءغ

 .ينسل  مّنا األ  فيما يندف  إليهم اخلاالن

 ولفرا اقرتاب العافية مّنا 

 تتسلل خمالُب العلل إليهم 

يف عمان؛ وسو إهانة املعرأة العراقيعة لتنعق مبعدر معن العتفكري       

 ،جنععاة( هنععا اآلن معع  فععوج النسععا  العراقيععات املنتهععك شععرفهن   )بععأن 

فأنقل ماذا يبوح الروائي الكبري زيد من موجعات الكعالم والتععبري   

املاهل على لسان مبدر بطل روايته وهو هناك كسريًا منهكا مغلق 

 :جناة() الطرق والسبل وما من معني سو  النفس العليلة  ب

. جناة أيتهعا الععراق   .)جناة  حني أغيُب عنِك ليس لي إال احلنني إليِك

.. بععِك .. يععا تععارلي البععارق البععاهر السععرمدي   .املبتلععى ،امل نتوهوععك ،الععابيح

أراِك اليوم يتيمًة فعاًل  فقد ماتو العاين سععوا لصعون     ...التمس حصيليت

الشععرف وحفععت الِعععرض؛ وبقععي الععاين يتفرجععون علععى ذِ ععك وتقطيعع       

كلمات مبكية حءينة متءج بني حب احلبيب والعوطن مثلمعا    .(أشالئك

 .بغداد( لكاظم الساهر)عة ألغنية الكلمات الرائ
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 . املآل... النهاية؛ االبطال.الدكتاتور

تتواىل األحعدا  يف الروايعة حتعى قيعام التحعالف العدولي وسعقوا        

فيجد مبدر نفسه وسو عا  آخر معن ععوا  العوطن     ،الدكتاتورية

كعل شع  حمطعم     ،امليت والعاي يرسعو علعى مينعا  اخلعراب والعدمار      

كمعال( لعوت   )صديقه األوحد الرسام الرهيعف  .وسائر حنو اهلالك

وبقيععت لوحععات رمسهععا وبععال الكععثري مععن    ،منتحععرًا يف نهععر الفععرات 

هنعععاك الكعععثري معععن الفنعععانني العععاين    .اجلهعععد يف صعععنعها وإجنازهعععا 

هنعاك املطربعة اجلميلعة     ،سحقتهم ماكينة النظام على غرار كمال

ميععة  مر ،سععهى البصععري( الععيت شععاهدناها علععى شاشععة التلفءيععون      )

جمنونععة يف أزقععة شععوارع حيفععا يف بغععداد نتيجععة اغتصععابها مععن أحععد     

كمعال( هعاا هعو نفسعه الشعاعر      ) .رجال املخابرات الصدامية آنااك

 ،للتشعابه يف األمسعا  ومهنعة الفعن     ،مجال كياني()السماوي الراحل 

كالهمععا قععد متاهيععا بععني تالفيععف      ،كمععال رسععام ومجععال شععاعر   

فكلمععا أتععاكر   .رتاجيععدي املوجعع  اإلنسععانية حتععى القععوا حععتفهم ال   

اهلعو    ،كمال( أتيقن بأّن اهلعو  كعان بعاٍد علعى مجعال     )أو  ()مجال

  :القاتل الاي جعله مثلما قالت زوجته يف الرواية

كنعععت أملعععس تابابعععه وأععععءو ذلعععك حليعععاة الفنعععانني واملبعععدعني    )

يكثعر معن الشعرود ويتعوه يف هعايانات ال       ،الكبار فأبرر لعه تقلباتعه  

سي غري شعور أنه لن يبق الءوج الاي عشعت مععه أعوامعًا    ترتك يف نف

 .وال األب الاي كان يضم  الصغار بني ذراعيه احلنونني(

فانقلععب مجععال رأسععًا علععى أعقععاب إىل الرحيععل  ععا جعلععه يتخععا     

أراد أن يبصعق يف وجعه حيعاٍة     ،قراره األخري يف مغادرة أباطيل احلياة
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لكعععّن البصعععاق كعععان معععدافًا مععع  سعععيل الفعععرات     ،  تععععد ُتحتمعععل

 .اجلارف

عبععد الععرمحن األديععب الناقععد   تطععأ قدمععه أرض الععوطن وظععل يف      

علععى جنععاح بهجععة العععودة ألعشععاش طفولتععه  )قائمععة مععن ينتظععرهم مبععدر  

وعبد الرمحن هاا هعو لرمبعا أراد الروائعي أن جيعلعه معن أدبعا         (،املائية

أمععا  .ائر بيععنهم وبععني أدبععا  الععداخلاخلععارج أو املنفععى وذلععك السععجال الععد 

اهلعادي التونسعي   فكعان رمعءا لألمعة العربيعة العيت البعد          ،صديق مبدر

فيضعع  مبععدر روايتععه عععس األثععري عّلهععا   ،هلععا أن تفهععم مععا يععدور يف العععراق 

اهلادي التونسي( فيكون قد أوفى بوعٍد قطعه لعه يف كتابعة   )تصل اىل 

لكنعه تءئعه األول    ،كتمعل اآلن ذلك البوح يف حافلعة األردن وهعا هعو ا   

إذ أّن العععععراق علعععععى   ،فععععاألجءا  التاليععععة علععععى ذمععععة األيععععام القادمععععة      

 ،(2003)فراسخ( من حرٍب أخر  تستهدف رأس النظام هاه املرة )بعد

علععى بعععد فراسععخ لقبععور     ،علععى بعععد فراسععخ لقععرع طبععول األ  القععادم   

د الشععهيد وينتهععي إبععداع زيعع   .أخععر  ويتععامى وثكععاىل نادبععاٍت الطمععات   

   :حيث الليلة األخرية ،بصفحته األخرية

 الليلةي

 .وطين ياهُب إىل السرير

 يرمي رأسوُه املتعبو على وسادِة القلِق؛ 

 فال ينام  

 غدًا تبدأ احلرب

ليبيعا( والسعماوة   )ثم نهايتعه الدالليعة يف هعامش الصعفحة بعني زّلعة       

 .اليت تشري اىل ن الرواية كتبت بني ليبيا والسماوة ،2006عع 2002
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 خامتة

يف النهاية ال يسعين سعو  أن أتعاكر معن خعالل هعاه امليلودرامعا       

األغنيععة السععورية الشععهرية للشععاعر السععوري حممععد  ،املفعمععة بععاحلءن

بكتعب  )والعيت تقعول   1973سلمان واليت كتبها أيام حعرب اجلعوالن   

بتغيععب / المععالي وال أوالدي علععى عععل الشععمس املععا  إمسععك يععبالدي /

لكن بلدي يبدو عليه قعد كتعب علعى أقعراص        .يف حبيب( حّبك ما

 .من الظالم بدال من الشمس
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 سبت يا ثالثاء

 

. حسعن عبعد   ."سبت يعا ثالثعا "..  روايعة جريئعة حتتمعي باللغعة       (1)

 الرزاق
. د. فاضعل  .)سعبت يعا ثالثعا (     مسارات الرتكيعب اللغعوي يف   (2)

 التميمي
. .. روايعة إنسعانية سعكتت ععن القعول املبعاح      .سبت يعا ثالثعا     (3)

 حممد األمحد 
 حممد الغربي عمران .... يا ثالثا ."سبت زيد الشهيد" (4)
. النمععععوذج االخععععري يف البنععععا  النصععععي   .)سععععبت يععععا ثالثععععا (   (5)

 . حممد خضري سلطان.القصصي العراقي
حممععد . د. .سعبت يعا ثالثعا  بعني لعبععة العءمن وسعحر الكلمعة        (6)

 فليح اجلبور
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 سبت يا ثالثاء

 رواية جريئة حتتمي باللغة

  

 حسن عبد الرزاق  

االستنتاج الاي خترج به وانت تنتهي من قعرا ة نع  زيعد الشعهيد     

 ،أو قصعة طويلعة   ،)سبت يا ثالثا ( هو انك رمبا  قمعت بقعرا ة روايعة   

أو حكايععة مأسععاوية محلتهععا  ،أو قصععيدة حديثععة ذات نفععس ملحمععي

 .إليك لغة حداثوية عالية الشعرية

وهاا )التمويه( االجناسي الاي يواجهك كقعارئ هعو لعيس وليعد     

فءيعد الشعهيد صعنف نصعه علعى اسعاس انعه         ،تشوش يف رؤيا املؤلعف 

رواية وهو بهاا التصنيف   يكن بعيدا عن تصعنيفات الكعثري معن    

امنععا  ،احلجععم وهععاا االسععلوبالععروائيني الععاين كتبععوا اعمععاال بهععاا  

ياتي التمويعه كنتيجعة طبيعيعة لساععة كاتعب اراد إن يعطعي اخليعار        

بععد    ،للمتلقي ايضا  يف مسالة اختيار  التصنيف الاي جيده مالئما

مسزا اياها بقوة إىل الواجهة على حساب  ،إن عّول على اللغة اساسا

احلكاية اليت   تكن لديه سو  مرتكء تقليدي لبنا  نع  يفعوح   

 برائحة الكارثة الكس  اليت حلقت باإلنسان العراقي.

وتقنيعععا فعععان هعععاا العععن  هعععو مبثابعععة مجلعععة كعععبرية متالحقعععة        
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الكلمات تتداخل فيها االزمنة اخلاصة  م  بعضها وكالك االزمنة 

امعععة وتتجعععاور  االحعععدا  املاضعععية واآلنيعععة  اعتمعععادا علعععى تعععداعي  الع

 .املعاني الاي يثريه التشابه اللفظي للكلمات

فمنععا سععطر االسععتهالل األول يبععدا املتلقععي  بالبحععث عععن غايععة        

السارد املختفية حتت مجلة خرجت عن اطار الصياغة النمطيعة العيت   

ي مضعطرا   إىل  وهعاا البحعث جيععل املتلقع     ،تعطيها صعفة التقريريعة  

 ،االلتجععا  للجملععة التاليععة ابتغععا  ملعنععى مععا  يوصععل لععه داللععة سععابقتها  

وحععني يصععل علععى ومضععة فكريععة معينععة يسععتمر توغلععه يف اجلمععل   

املتبقية  ثا عن ومضعات أ خعر تشعكل مبجموعهعا  يف النهايعة بقععة       

الضو  الكبرية العيت تكشعف كعوامن العن  ومعا اراد السعارد معن        

 .من خالل تصريح أخا بعدا اجتماعياالتلميح اليه 

إن نعع  )سععبت يععا ثالثععا ( اذا اردنععا ِّنيسععه كروايععة فععان مععن       

املنطقي إن نعطيها صفة الرواية )السياسعية( غعري انهعا   تكعن معن      

النمو الاي يروج ألفكار معينة بطريقة شعاراتية سوا  كانت هاه 

ايععات االفكعار سعلطوية أو مضعادة للسعلطة وامنععا هعي معن منعو الرو       

العععيت تعععوحي بطابعهعععا هعععاا معععن خعععالل تناوهلعععا لشخصعععيات مقهعععورة 

حمطمة مندحرة حظيت بهاه الصفات لعيس ألخطعا  ارتكبتهعا هعي     

يف االصل وامنا ألخطا  قاتلة ارتكبها )اآلخر( الاي امتلعك اهليمنعة   

 واجلسوت والتحكم باملصائر.

غعري  . الشخصية ا ورية العيت تأخعا داللعة تأويليعة أخعر        .فنجاة

. الشخصية الثعلبية .هي ضحية  )عريان( ،داللتها االنسانية  اجملردة

املنععاورة الععيت تععتقن اسععتدراج فرائسععها بأسععلوب غايععة يف االنسععانية        
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وعريان هنا هو ذلك اجلسوت والقوة الغامشة الغبية الرعنا   ،املءيفة

ان )جنععاة(  .العيت ترتكعب اجلرلعة بعال اكععرتا  لعواقعب معا تقرتفعه       

ضعععفها االنسععاني العاي جععا  اساسععا نتيجعة االنانيععة املفرطععة    ضعحية  

لاويها الاين تركوها تعيش وحيدة مابني جدران بيتها العتيق بعدون  

حيعث أنهعا اضعطرت     .إن يتحسبوا ملا تفعله الوحدة بالوحيد الضعيف

إىل االستعانة بعريان والوثوق بعه بسعبب  حاجتهعا إىل املنجعد وبسعبب      

 .اني منهالوهن العقلي الاي تع

عريععان هععي القصععد الظععاهر والبععاطن للروائععي  -إن ثنائيععة جنععاة 

نقول زيد ألنه   ينب السارد عنعه وامنعا دخعل بكيانعه     )زيد الشهيد 

فاإلنسانة اليت دمرت عقليها كارثعة  قصعف    (الشخصي ضمن السرد

ثالثعا ( هعي رمعء لبلعد     )اجلسر يف احد ايام احلرب الاي صادف يوم 

ل السكري الفت الاي اغتصب جنعاة يف احعد   والرج ،اغتصب قسرا

هو رمء لطاغية مغامر ييل انكسعاراته إىل   (السبت)ايام االسبوع  

انتصارات من باب  ارسعته خلعداع ذاتعه بالتحديعد  ولعيس معن بعاب        

ومن خالل اجلم   .خداع اآلخر ألنه ال يعرتف بوجود عقل سو  عقله

ة وسععبت االغتصععاب مععا بععني تععارلني مأسععاويني همععا ثالثععا  الكارثعع

نصل إىل الوثوق معن قناعتنعا الشخصعية بعان هعاه الروايعة ذات طعاب         

سياسي خصوصًا وان للتارلني وجودهما الواقعي يف روزنامة الءمن 

 .العراقي املعاصر

سبت يعا  )وكأي ن  أراد له كاتبه أن يكون رواية فقد حفلت 

جمعر    بشخصيات وأحدا  اخر  اخات هلا بععدا واقعيعا يف   (ثالثا 

احلد  الرئيسي اال انها  كانت مسخرة لتصعوير معانعاة الشخصعية    



339 

 (جناة)ا ورية 

وتضخيمها لكي تعطي فيما بعد مسرات النهاية العيت آلعت إليهعا    

تلك الفتاة بعد إن ارادت الاهاب إىل عا  الطهارة والنقا  حتعى وان  

ا  كععان ذلععك عععن طريععق االنتحععار غرقععا ألنهععا ال تريععد إن تكععون أمَّعع   

  :ملسخ  مولود سّفاحا يمل كل صفات أبيه الكريهة

حتعى   ،. شرع يعمقعد جسعدها ارتفاععا   .نءلت. احتضنها املا  شغفا)

 إذا ِّاوز الرأس اكتشفت العا  الاي طاملا حلمت بولوج ابوابه(

إن رواية بهاه اجلرأة يف الطرح واملعاجلة كتبعت يف حقبعة زمنيعة    

فكعان البععد هلععا مععن قنععاع  ععوَّه  غابعت فيهععا احلريععة بشععكل مطلععق   

ختتفي حتته حفاظا على بقائها كن  وعلى بقا  كاتبها كجسد 

انسعاني حعي وهلعاا فإنهععا التجعأت إىل اللغعة الشععرية ذات االيععا ات       

املتعععددة الععيت تتحمععل اكثععر مععن تأويععل يبقيهععا مبنععأ  عععن التفسععري     

لعععة علعععى اننعععا ال نهمعععل فلسعععفة القعععاص زيعععد الشعععهيد املتمث  .االحعععادي

باعتمعععاده العععدائم علعععى اللغعععة يف تشعععييد نصوصعععه كونعععه يعععر  إن      

 .املواضي  ليس بها ما هو جديد امنا اللغة هي اليت تأتي باجلديد

لقد كانت لغة  الرواية صعبًة سوا  على مسعتو  البنعا  االنشعائي    

والسععيولة املعهععودة يف قععرا ة  ،هلععا أو علععى مسععتو  الصععياغة الدالليععة

يف مجلها  لكنَّها   تكن معقعدًة أو مبهمعًة أو    الروايات غري متاحة

فنتازيععة وقععد امععتألت مبحمععوالت فكريععة اثععرت الععن  يف ا صقععلة    

النهائية بدليل ان االنطباع الاي يتكون لد  االنتها  من قرا تها هو 

 .انطباع مغاير متاما للاي يتولد اثنا  البد  بقرا تها
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 مسارات الرتكيب

 *ثالثاء()سبت يا  يف اللغوي

 

 د. فاضل التميمي

- {سبت يا ثالثا }تنهض رواية الكاتب العراقي)زيد الشهيد(

، علععى معع  سععردي  ثععل   - 2006الصععادرة عععن دار أزمنععة عمععان   

مبجموعععة مععن الرتاكيععب اللغويععة الععيت تؤلععف سععياقات اجلمععل الععيت   

حتيل عادة على معنعى معا...، وهعي يف الروايعة تنفعتح بعأفق تراكمعي        

رّمععءة تنععو   مععل جمععازي شععفيف، ومغععاير... ولكنهععا يف علععى لغععة م

الوقت نفسه تتيح ملعن يرغعب يف قرا تهعا مءيعدا معن التأمعل، واحلفعر        

يف مسعععاراتها، ومسعععاربها الدالليعععة، ولكثعععرة معععا فيهعععا معععن مجعععل     

جمازيعععة، وتشعععبيهية، وكنائيعععة، وطبعععاق، وتصعععويت، وتوضعععيح،      

اصعععية فقعععد ووقفعععات فاصعععلة، وإحعععاالت تارليعععة، وأسعععطورية، وتن 

شّكلت م  بعضها مستويات لغوية متداخلة  حتى أن متلقيهعا ععاجء   

متاما عن تلخي  ثيمتها ما أن ينتهي من قرا تها مبعنى أنهعا عصعية   

علعععى االختعععءال، والتلخعععي ، ولعععيس يف هعععاا التوصعععيف قعععدح يف      

الرواية، وإمنا هو دليل واضح علعى قيعام لغتهعا علعى تركيبيعة فعارق       

ملؤلف( األساليب التقليدية يف السرد معن وصعف،   )ا فيها )الكاتب(:
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وحععوار، وانتقععال، وتقنيععات اسععرتجاع، واسععتباق، وغريهععا... معتمععدا 

علععى لغععة مسععتعارة مععن فضععا  الععاهن، وحتععوالت الععااكرة، فهععي       

ليست رواية تفاصعيل، وتعءاحم أمكنعة، وتالععب أزمنعة تطمعئن إىل       

 ،ستنطاقاتما هو سائد ومعروف، بل هي رواية حاالت مركبة، وا

وتلقعععي، وقعععد لطععع  قارئهعععا حعععني يععععّدها روايعععة سياسعععية بعععاملعنى    

التقليععدي للمصععطلح؛ الن القععرا ة الدقيقععة ملتنهععا، وتأويالتهععا حتيععل    

على)حاالتها( اليت تستقطب حياة بأكملها متءج ما هو سياسي مبا 

 هو ثقايف، ونفسي، وأخالقي يف إطار صفحات ليست بالكثرية.

ايعععة تنفعععتح علعععى معععا هعععو جمعععازي، وتشعععبيهي    قلعععت إن لغعععة الرو 

فاجملععازي يععديم الصععلة معع  الشعععر، ويفععتح قنععاة للتامععل معع  الععاات،     

وخملوقات الرواية وفضائها، حيعث االسعتعارة بظالهلعا املشععة تعمعل      

علععى صععياغة)ادعا ات( ذهنيععة يقبععل بتشععابكاتها العقععل املتلقععي مبععا 

نصععية صععور  تنطععوي علععى اسععتعادات نصععية تشععتغل يف تركيبتهععا ال    

 .املبدع، والتقاطاته املتناثرة على ختوم الااكرة

إن عبعععارات املؤلعععف يف حمنتعععه الروائيعععة القابضعععة علعععى شعععكل     

سعععكاكني األ  باتفعععاق محعععيم مععع   )) االسعععتعارة وخمرجاتهعععا يف:

خناجر الصمت تعلنان شعوائية حرب ال هوادة لغدر حلظتها زحفعا((  

، و))فتصععري 15، و))تنععتفض ضععحكات القععّداح متثععيال(( ص13ص

، و))الصععباح يفععتح  17بفععم الفقععد: يععا جسععُر  أيععن العععابرون؟ (( ص     

، 19أبوابه، صخب العصافري لحعو نعدا ات تلميعاات املدرسعة(( ص    

ف العصعى يلسع  ظهعر عريععان املسعتدير للعهرب معن الفععاّرين((       و))طعر 

، و))ترسععم قوامهععا علععى بهععا  املععرآة، يضععحك الشعععر نععاثرا        53ص
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،  متعنح  45قهقهاته على الكتفني، والثوب... يعثري متععة النظعر(( ص   

اللغعة فيضعا شععريا يضعاف إىل طبيعتهعا املتحركعة، وِّععل املتلقعي         

 ن  وتأويله.حمكوما بأطر املشاركة يف إنتاج ال

فاللغة اجملازيعة تتجعه حنعو الشععر ا عض لتفعارق فضعا ات النثعر         

، 14))لنهععر الصقعععبا أريععج فعععر منهععا وابتععععد(( ص    البععارد، فعباراتعععه: 

و))جنععاة تطلععي كفيهععا  نععا  الفععراغ، وتتعّطععر بغبععار احليطععان((        

، و))متسعععك السعععكينة وتقّطععع  العععروح كعععوار  وصعععدمات/  15ص

وضععنونا/ لوعععة واحرتاقععات/ هلعععا   هععواجس وتوجسععات/ كععوابيس  

، و))فاطمععة عملعت علعى تبديعد بععارة    40وجءععا/ هلبعا وشعظايا(( ص   

، و))يعافهععا الشععرود إذ يصععرح هلععا  42اللهفععة يف سععيح اهلجععران(( ص

، و))تسععععرتخي اجملّسععععات فيسععععتحيل ضععععو  الشععععمعة   80األ (( ص

كرنفاال دبيبيعا ونشعوة مائيعة، رحعيال إىل جعءر معلقعة بعني مسعاوات         

، ليسعت أقعواال شععرية، وإمنعا هعي      87م، وارضني اليقظعة(( ص احلل

اسععتعارات شعععرية حمضععة اسععتعادها الكاتععب مععن مكععامن نفسععه     

الفياضة بالتخيل، والبوح وادخلها قانعا، ال مرغما يف نسيج الروايعة  

 ورؤاها... أ كان املؤلف يغامر بعمله هاا؟.

بثععة ليععل للقععارئ أنععه كععان يععاول تشععكيل عاملععه بلغععة غععري عا   

يععؤدي اإلجيععاز فيهععا أثععرا واضععحا يف تقععديم املعنععى مععن دون ترادفععات 

تاكر، أما قرا اته، واسعتنطاقه لّلسعان اآلخر)االنكليعءي( فعءوده     

مبهععارات أخععر  عملععت علععى تقععديم لغتععه تقععدلا اسععتثنائيا نهععج فيععه  

بععرؤ  جمازيععة حفععرت يف ذاكرتععه عمععدا حتععى لكععن لقارئععه أن        

ها املنسععاب معن دون نتععو ات، وترقيمععات،  يتخيعل أن الروايععة بامتعداد  
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 وتقاطعات بنية أدبية مغلفة باطار جمازي مشاكس.

أما التشبيهي فمهمته املوازنعة  بني)احلعاالت( لغعرض إجيعاد صعلة      

حية بني طريف التشبيه، وتقديم طعرف علعى آخعر لغعرض التوضعيح،      

وبيععععان احلععععال، أو مقععععداره، أو اإلحالععععة بالداللععععة التشععععبيهية علععععى 

ترفعع  )ا، ومقاصععدها القابعععة يف أعمععاق الععنفس، فعباراتععه )   أصععوهل

، 36( ص(فاطمعععة عينيهعععا لتلتقيعععا بوجعععه جنعععاة تعععراه موميعععا  مهملعععة  

، و))الشععر  37و))أفواههم  رات مفتوحة لولوج اهلوا  تيارات(( ص

، و))الليعل حاضعنة   78جديلة تنساب كعأفعى علعى لعوح الظهعر(( ص    

، و))الرععععب يتمثعععل  80اهلعععواجس واهلمعععوم واسعععتعادات صعععور(( ص  

، ال ختلعععو هعععي األخعععر  معععن شععععرية   92غعععيالن هائلعععة هعععّدارة(( ص 

 .ولكنها يف الوقت نفسه تنسجم وطبيعة اللغة يف الرواية ،تشبيهية

وحتلعععق اللغعععة الكنائيعععة يف فضعععا  الروايعععة لتمعععنح السعععرد لعععوازم  

املعاني الثوان  بعيدا عن املباشرة والتوضعيح، مضعيفة شععرية أخعر      

السعععرد فعبارتعععه))تهالك كعععرة الستقعععال مسعععحوبة بأصعععاب    إىل لغعععة

، ال بعد أن حتيعل علعى    11الرماد املنهمر معن أكمعام الغمامعات(( ص   

مشهد سردي تتثا ب فيه الشمس كنايعة ععن غيابهعا... لقعد ركبعت      

اللغة املسعار الكنعائي لغعرض تقعديم معنعيني يهعم الروائعي أن نلعتقو         

اسععتحالت أفواهععا ختّلععت عععن   ))اإلذاعععات  أمععا قولععه  ،األبعععد منهمععا 

فكنايعة طويلعة ععن     ،75شفاهها فأضعحت ال تععرف االنطبعاق(( ص   

صعععناعة الكعععالم املوجعععه العععاي أجادتعععه اإلذاععععات تسعععاوقا مععع  آلعععة  

احلرب، وقوله ))والبالون املنتفخ أسعفل النهعدين لثعل تشعويها ال بعد      

، فهععو كنايععة أخععر  تسععربت دالالتهععا حتععى  80لععه مععن االنتهععا (( ص
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الرواية، أراد املؤلف من خالهلا اإلشارة الدائمة إىل إشكالية  منتهى

)السععماوة( مثلععت يف رأيععه سععرطانا   كععس  واجهععت احليععاة يف مدينععة 

          .دعا صراحة للتخل  منه

)طباقععات( الروايععة ال ختلععو مععن شعععرية امنععازت بهععا اللغععة        حتععى

، 69ص ((فحليمععة اليت))تتنبععأ بععالفرح، فتفاجععأ بععاألحءان  ،السععاردة

تعيش وضعا متضادا تتمثله اللغة وتقاف بعه صعورة مربكعة تسعتلهم     

املأسععاة بوسععاطة تقععديم الصععورة، ونقيضععها... ولععك أن تسععم  ترنيمععة  

)منعععاهي( لكعععي تكشعععف ععععن شععععريتها     اخلعععراب العععيت أطلقتهعععا  

الطباقيععععة وهععععي تنععععو   ملععععها املأسععععاوي الكععععبري قائمععععة علععععى        

.. ضحك/ مأساة ِّعاوزا  أساس))معادلة أزلية: كوميدي/ تراجيدي

)جناة( اليت يف حمنتها اليوميعة     ، فضال عن86لسزي احلياد(( ص

تسعععععتط  اللغعععععة إال أن تقعععععدمها بشعععععاعرية حءينعععععة تلونهعععععا داللعععععة       

الطباق))صعععاحت بهعععم: سأصععععد إلعععيكم.. ملعععاذا ال تنءلعععوا إلعععّي؟ ،     

... 89فسعمعتهم يهمهمعون: سعننءل إليعِك.. ملعاذا ال تصععدي إلينعا(( ص       

تنععافرات ِّتمعع  يف السععياق النثععري لععتعلن عععن تشععكلها النفسععي  فامل

 الناهض من بئر املأساة بسخرية مركبة.      

وتأخا لغة الرواية يف مسارها السردي املنفعتح علعى أفعق التجربعة     

الااتيععة للمؤلععف طابعععا شعععريا آخععر حععني تتلععون سععياقاتها بظععواهر       

ا للمععتغريات صععوتية تتمثععل يف تقطيعع  الكلمععات، ومععد احلععروف تبععع 

النفسععية الععيت تععتحكم يف املواقععف، فهععو يعمععد إىل تقطيعع  الكلمععة  

الواحععدة لغععرض مععد أصععواتها لكععي تأخععا شععكال صععوتيا طععويال،   

نععة.. آ، ياجسععر((   .. نععو....)جمنونععة( تصععبح يف السياق))جمععع  فكلمععة
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، فععالتقطي  يف الكلمععة السععابقة مععّد الصععوت، وقرنععه بععاأللف 17ص

ه رمبععا للمطابقععة بععني نععوع الصععوت، وشععكل   املمععدود، عالمععة التععأو 

الكلمعععة، و)هعععاكّن( يف مجلتعععه ))هعععاكن يعععدي لنععععود... هعععاكن    

تصععععععععععبح))ها.. كععععععععععن..  هععععععععععا   79. ال.. (( ص.جععععععععععوارحي.. آ.. ال

كنننننننننععنن((، فاملععد هنععا يعطععي فكععرة عععن انقطععاع الصععوت،        

وتدفقه، ومده يف مع  الروايعة إشعارة إىل اضعطراب احلالعة النفسعية       

، وانعكاسعععععها علعععععى عمليعععععة إنتعععععاج   الكعععععالم، أمعععععا   للمصعععععوت

، فالتقطي  فيها عمل 92كلمة)إنهاك( اليت تصبح))إن... هاك(( ص

)تعلععو( حيععث  علععى تغععيري داللععة الكلمععة، وتأويلععها، وكععالك الفعععل 

،فمقععاط  الفعععل مقسععمة علععى ثالثععة 92. لععو(( ص.))تعلععو.. تعععع يصععبح

تهعيمن علعى ثيمعة     أصوات متباعدة... فضال ععن كلمة)صعسنا( العيت   

الروايعععععة فتمتعععععد صعععععوتيا مبعععععوازاة حالعععععة الصعععععس العععععيت قصعععععدها    

 .94. نا(( ص.. بر.السارد))وصوع

وجيسععد السععارد قسععما مععن األصععوات عععن طريععق مععدها ال سععيما   

الصعععوت اإلنسعععاني احلامعععل لفععععل األنعععني، واأل  تقريبعععا للصعععوت      

. يعلععو احليععواني املعععروف ))فيسععتقبل النععائمون بععوادر عععوا  يرتفعع ..     

، أمععا صعععوت التعععافف العععاي  17شععاهقا: ععععوووووووو.. ععععوووووووو(( 

)أبو فاطمة( حلظة دخول البيعت عالمعة معن عالمعات الضعجر       يطلقه

 .41))إففففففف (( ص فيصبح

ويعمعععل اخلعععوف علعععى اختعععءال الكلمعععة  عععرف واحعععد، أو معععد    

.  ال ختعايف أنعا )عريعان(.. معن     .. لعع .. لعع .))لع احلرف إىل تصويت متصل

نععت؟ يععرد الفععم احلععافت للسععان أعلععن نفسععه خشععبة وانتهععى إىل ال        أ
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جواب..." أنا عريعان ملعاذا أنعت خائفعة؟ السعت جنعاة؟... يعي.. يعي.. يعي..          

، احلععوار هنععا اشععتمل علععى مععد صععوتي بععني املتحععاورين     50يععي(( ص

 كان اخلوف سببا يف تشكيله الصوتي ال حمال.

، أو 25( صولتععد حععرف املععد)آ( ليكععون مرادفععا لكلمععة )نعععم    

)آه( ا  بطنها يصعري:   ليكون صيحة عظيمة يطلقها فم األم مبعنى

اصعععرخي، فتسعععتجيب بقبضعععة اليعععد علعععى احلعععائو، يغضعععب األ ..  

يغضب.. يغضب جمّسات   لسسها بعد فينشق الشدقان عن أوتار 

تتمطى وتنشد بصعيحة آآآآآآآ.. ليتحعول الصعوت إىل فعم الوليعد آآآآآآ      

إىل انتقعععال الصعععوت معععن جيعععل إىل آخعععر،     يف إشعععارة 27ينظعععر: ص

 )آه( على لسان بطعن جنعاة   ويتحول هاا احلرف املدي إىل حرف تأوه

))آآآآآآآآه وآه تتلو آه، وآه تعلو على آه، آهعات أدت إىل جفعول القعدم    

، ويلععو للسععارد أن يرمععء لععأل     29اليسععر ، وتشععنج الفخععا(( ص  

، كنايعة ععن   29)) مممممم. كثري/ وفري(( ص املكتوم بالصوت

)أم نعمععان( الععيت  تععوافر األنععني واأل ، ويكععرر التصععويت نفسععه معع  

تنتحعععععب بععععععد حلعععععول كارثعععععة ثالثعععععا  اجلسعععععر: جسعععععر السعععععماوة   

حيث))تنتحعععععب ماسعععععورة مبعععععرارة تنتهعععععي باصعععععطكاك الفكعععععني  

... فاللغة تتطابق وظيفيا 30 ممممم مستمر حتى جفاف الدم(( ص

 األحءان فيهم. وأحوال املتكلمني تبعا لتحول مسارات 

معع  خععءين املؤلععف،   )سععبت يععا ثالثععا ( تناصععياً  وتتفاعععل اللغععة يف

وذاكرتععه، وال سععّيما خءينععه التععارلي القععديم الفاعععل يف ثقافتععه،     

)سعععومر(  فمدينعععة )أوروك( تظهعععر يف تركيبعععة اللغعععة، فضعععال ععععن    

الظهعور هنعا لثعل اسعتعادة نصعية       ...37، 30، 24و)اينانا( ينظر: ص
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يععة النسععق التععارلي الثقععايف الععاي ملععك سععلطة       تكشععف عععن فاعل 

الظهععور، والتجععدد يف سععرد واحععد مععن العععراقيني املعاصععرين، الععاي   

يمععل )اسععم( زيععد الشععهيد... وإال مبععاذا نفسععر ولعععه يف تسععريب لغععة    

)األختععام( إىل معع  الروايععة؟ األّن  األختام)هويععات( ال لكععن القفععء   

الععراهن بععع)لعنات( حّيععرت  علععى دالالتهععا؟ أم ألنهععا جععا ت يف عصععرنا  

 العقول وذهبت بالبصر؟.

  يستط  املؤلف التمل  من املاضي، ورمبا دفعه سو  احلاضر 

إىل التعالق به، والسعيما مع  متونعه املشععة فكعرا، وتعأويال، فحالعة        

)جلجعامش( الصعابر وهعو يعر       الصس العيت يعيشعها اسعتدعت صعورة    

   39باملوت والديدان. ينظر: ص صديقه )انكيدو( مسرباًل

إن لغة الرواية املنفتحة على املاضي سّجلت استعادات أخر  بدت 

فيها وكأنها متتح من مععني أسعطوري احكعم املؤلعف التمثعل فيعه،       

))ال ادري ملععععاذا وأنععععا اكتععععب هععععاه الكلمععععات     وأجععععاد الصععععياغة 

تستحضرني حكاية قعرأت عنهعا زمعن الصعبا، أو رمبعا مسعتهعا معن        

ورهبععة الغععيالن عععن تلععك احلوريععة   ،السعععاىلاملولعععة بأنشععطة جععدتي 

اجلالسعة علعى درابعءين جسعر املدينعة، أسعفلها جيعيش النهعر هعادرا،          

منهمكععة بتسععريح شعععرها املععثري، وويععل ملععن يععدنو منهععا، أو ياذيهععا  

بسريه إذ سيباغت بسيل الشعر ييطه، ويلفه، و ركة لولبية، أو 

 .78كالدّوامة تلقي به قشة إىل النهر(( ص

))ال  ؤلف نوعا من اإليهام، إيهعام القعارئ: الناقعد أن   ثم لارس امل

 ، مبعنعععى ال اثعععر حلكايعععة 78تعععأثري للحكايعععة علعععى الكعععالم(( ص 

)احلوريعععة( يف معععا هعععو مكتعععوب، يف نععع  الروايعععة، وانعععه اسعععتعاد      
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،  لقععد مععارس)حمو( 78))فقععو كتععاّكر(( ص احلكايععة السععابقة

نه، الععن  األول، نعع  احلكايععة لغععرض  تععاّكره، ومععن ثععّم نسععيا     

 والتناص  معه يف بنية اطراسية تربطه بنصوص سابقة. 

و ا هو جدير باملالحظة أن املؤلف وهو يف قمة تفاعلعه اجملعازي   

يف ضمن لغة الروايعة تتعءاحم األفكعار، والعرؤ  يف خميلتعه فيضعيق       

سياقها عن محلها فتخعرج وكأنهعا ُصععّبت يف غعري قالبهعا، وللقعارئ       

 ،وهي البعاب كامتعة النوايعا، واألسعرار    )) أن يدقق النظر يف أقواله:

وفاضععحة محيععد املتسععلل بطريقععة اهلععرب االخنطععايف آن أن يرتكهععا    

مواربة نسيانا، أو ختوفا من أن تصري به حني االنغالق حيث بهيجعة  

، و))حتصي عدد اخليبات يف مسلسل األسعى معن   53ل...(( صتتسا 

ال تفقعععه  الغيعععاب ألتتعععابعي حيعععث رحيعععل األ  ابتعععدا  وهعععي الااهلعععة 

، و))يالحقهعا  78سقوا الرغبات خازوقيعا فعوق جبهعة التحقعق(( ص    

مشععهد شععق البععاب مععا قبععل هجععوم األحععءان ببواشععق احلععرية سععاعة        

جا تها األسبوع الفائت عصعرا بتوقيعت الرغبعة يف التعاكر والشععور      

، حيعث  61بضرورة الءيارة تعويضا ععن نعدم االنقطعاع ألسعابي (( ص    

فيهما تنحو منحى ذهنيا تراكميعا  أن اللغة -القارئ-سيكتشف

يصعب إدراكه، ياّكر بالنصوص املرتمجة على عجل، فمثل هعاه  

اللغة ال تسمح أبدا بتأويالت نصية تتيح للمتلقي املساهمة اجلعادة يف  

إعادة إنتاج اخلطاب وحتليله، وإمنا متنحعه قعدرا معن لعبعة مواربعة ال      

 هّم هلا سو  اللعب باأللفاظ.

طعل حمعدد؛ الن البطعل فيهعا هعو الروايعة كلعها        الرواية ن  بعال ب 

بشحناتها الدافقة أملا  ضا، وحءنا معتقا على ارض صلبة حمروثة 
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بالنار، واأل ... ورمبعا كعان البطعل الوحيعد فيهعا هعو السعارد نفسعه         

))  اهعدأ أنعا العاي اكتعب روايعة تعدور أحعداثها يف         والرواية نفسها

ر اسعتمرت متعارس فعععل   معد  زمعين ال يتععد  السععاعات، والصراصع    

الصريورة عس الصرير التواصعلي بينمعا شعواخ  أبعي ابعري  تتعوزع       

، 88أماكن تسهل عليه مهمعة االلتهعام والتغعاي بشعهية زاخعرة(( ص     

وكأن اللغة حتتج انتصعارا الحتجاجعات املؤلعف: السعارد العيت ظلعت       

علععى مسععار السععرد تتخععا طابعععا اسععتفءازيا يطععم املععألوف، وينمععو     

يقاع بالقارئ الاي   يكن بعيدا عن تصور الكاتب أبدا باِّاه اإل

حيعععث أشعععركه يف تلقعععي عملعععه، واسعععتنطاق حممولعععه الفكعععري،    

واجلمالي ونقده ))ال تأثري للحكاية على الكالم؛ وليس هلا مساس 

باألمر طبقا لتحليل ناقعد قعارئ، لكعين اكتبهعا فقعو كتعاكر،       

، أمععا 78صومضععة خاطفععة مرقععت بسععما  الععاهن حلظععة الكتابععة(( 

هو)زيععد الشعععهيد( املؤلععف العععاي تقمعع  شعععكل السععارد فقعععد ظعععل     

خملصا ملهنته األثرية ))يا إهلي   ملاذا اكتب هاه الرواية املؤملة.. إنين 

أمتءق من ا  جناة، واحرتق م  اشتعال جوفها   يا إهلي إنين اصري 

، فععالراوي يف وسععو الروايععة، بععل يف املعع  منها))وأنععا   13معهععا(( ص

ئععي اصععري مععن هععول املوقععف.. آه يععا إهلععي  كيععف لععي أن أكمععل الروا

  .47هاه املأساة؟  إنين أتقط  أملا(( ص

يشكل عنوان الرواية)سبت يا ثالثا ( إشكالية تركيبية أخر  

يف ضععمن مسععار اللغععة فيهععا... فمععا دالالتععه يف )ثريععا( هععاا الععن ؟...      

تتوسععطهما يشعتمل العنعوان علععى داللعتني زمنيععتني هلمعا قيمععة معرفيعة      

)يععا( الععيت عععادة مععا تسععتعمل أداة للتصععويت علععى القريععب    أداة النععدا 
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)مناهي( إذ أخات فيه  والبعيد...)السبت( يوم اليم، ومقرف يف حياة

))كععان سععبتا مشععهودا، غاصععت برتسععبات دقائقععه مععأخوذة      غصععبا

بلعااذة غعري جمربعة اثععر حركعات يعدين دافعععة أعضعا  جسعد متععوترة        

( (عدم الرغبة يف تلويث صحائف طهعر ناصععة   داللة الرفض، إشارة

)الثالثععا ( فيععوم مشععهود يف حيععاة جسععر السععماوة الععاي     ، أمععا87ص

))أم نعمعان هامجهععا   مءقتعه الصعواريخ املعاديععة يف أوائعل التسعععينيات   

]...[ هعي اآلن فاقعدة لكعل شعي  إال      الشلل املباغت؛ أقععدها الفعراش  

ته  ّءقعا علعى قارععة    ذاكرتها املشتعلة ِّسد وليدها سعاعة أبصعر  

 .30، 29ص الطريق بعد حلول كارثة ثالثا  اجلسر...((

فالروايععة تععدور بععني اغتصععابني: خععاص، وعععام وبينهمععا تنععو  اللغععة  

 ملها الثقيل جامعة بعني )منعاهي(، و)النهعر( حيعث رقعدتها األبديعة       

 ُتعومقد اجلسد بطهارة املا  موتا.  

ولة أن ينسععجم القععارئ  )سععبت يععا ثالثععا ( روايععة لععيس مععن السععه      

االعتيادي معها؛ فهعي تضع  متلقيهعا إزا  نعوع معن اللغعة السعاردة غعري         

املألوفعة، لغعة تتمعرد علعى البنععى التقليديعة لتقعدم نفسعها  بعديال فنيععا         

لتحن القارئ واملؤلف معا، عصّية إال على من أدمن القرا ة، وفهعم  

ه... ولكنها فك املغلق، وسس صرامة التأويل، وصس على حمنة نفس

 يف الوقت نفسه تعلن عن ترفعها عما هو ساذج، وسائد، وردي .
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 سبت يا ثالثاء

 رواية إنسانية سكتت عن القول املباح

 

 حممد األمحد

أياُم يكون الرقيب ذكيًا متطلعًا متسلحا باملعرفة، يكوُن على 

األديعععب اجملتهعععد أن يتسعععلح مبعرفعععة اكعععس، ألجعععل أن لعععرر عليعععه    

بععداًل مععن أن يواجهععُه التكمععيم، والتعتععيم، فغالبععا مععا جنععد    صععراخُه

الروائي املرهف احلس متماهيًا يف تأثيعث روايتعه بسعرد لفعي ورا ه     

مقاصععد ال يصععلح البععوح بهععا جهععارا ويكععون حملقععا يف حلقععات مععن     

اخليال مغلفا املعنى و وقها له بتفاصيل  غالبا ما ِّعله قعد بعاح مبعا    

ومقيمععًا احلععّد بينععه    ،فًا يف القصععد البليعع  ال يبععاح وقععد كععان ُمسععر   

وبني عمله اإلبداعي، جنده قد كشفو أسعرارًا ععن ذاتعه     ،كانسان

بواسععطة ثّلععة مععن شخصععيات رمسهععا علععى الععورق وقععد أعطاهععا دمععًا      

وموقفعععًا وتلعععك مّكونعععة لععععا  حتكعععي عنعععه الكلمعععات رغمعععًا معععن  

وهعاا   .تفككها ولكّنها جِءلة املعنى تشعري إىل أهعدافها الواضعحة   

معععا يعععد  يف روايعععة )سعععبت يعععا ثالثعععا (، للكاتعععب العراقعععي )زيعععد    

م، حيث ختتفي فيها 2006الشهيد( الصادرة عن دار أزمنة األردنية  

ولكنها تعدغم   ،نهائيًا األحداُ  اليت غالبا ما تعتمدها الرواية سردًا

فعالروائي   ،السرد بأحداٍ  حتمعل هويعةي عصعر  مستعه الصعمُت البليع       
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تععاوب النثععر  ،غرائبيععة لغععة فيهععا تقنيععات أدبيععة متنوعععة   يأخععانا عععس

تنتهعي عنعده املسعافة      ،اجلميل بالشعر البلي  وكأّنه انصهار  عضوي

سعععكاكني األ  باتفعععاق  محعععيم مععع  خنعععاجِر )بعععل تكعععاد ختتفعععي، 

الصعععمت تعلنعععان شععععوائية حعععرب ال هعععوادة لغعععدر، حلظتهعععا زحفعععا،   

هععا يععدور أسععفل  مسععاحة بقععدر بقعععة، تركيء  .حععدودها جسععد جنععاة 

(. ألن اللغة تعتمد 13الرواية ص -تكويرة تشبه بالونة ُشبعتا باملا 

العاي يعول األفععال إىل     ،الصورة الشعرية أكثر  ا تعتمد السعرد 

ويععد  املرسععل  ديثععه إىل    ،لتععنعكس إىل العععني  ،صععور متتابعععة 

املرسععل إليععه، وعلععى العمععوم تتميععء الروايععة كفععن مشععولي عععن بقيععة    

 ،قدرتها علعى النفعاذ و التععبري داخعل إطعار الءمعان واملكعان       الفنون ب

)فقععد حلععك   :كمععا يععاهب قصععد الشععاعر العربععي حممععود درويععش     

الضباب على طاولتك الدائخة من فرا ما كّدست عليها من أدوات 

عس خطاب مبتكر استطاع أن يواصله بال كلل الروائعي   ،التأويل(

اصري معن هعول املوقعف..     وأنا الروائي)ويو به معان لد  القارئ، 

 -يا اهلي  كيف لي أن أكمل هعاه املأسعاة؟  إنعي أتقطع  أملعًا       ،آه

( فتميعء حضععورا تواصعليا شعغفه باجملععاز ععس ِّريععب     47الروايعة ص  

واستيفا  مقاصعدها   ،شععععععري متقن توضح عند تشكيل االستعارة

 أو كما أنه يستحضر ملسته السينمائية أو التشكيلية يف ،البالغية

 ،مدلال رمءيًا على عبثية الءمعان واملكعان   ،رامسًا مشهدًا ،الوصف

هناك فوضعى زهعور وأوراق   )عس خلخلة يف تواصل حكي احلكاية 

وأشععكال تتبعثععر علععى نسععيجها قععوارير وحلقععات ومثلثععات ودوائععر        

واختالطات تتمازج م  ألوان فاقعة أو داكنة تضي  فيها األزرار بعني  
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ترفعهعععا جنعععاة، تعععدرس    ،شعععرائح املخرمعععة الءهعععور والعععدانتيالت وال 

البسععيين اشععتقت   :األشععيا  بتحععديق ذاهععل.. يقععول هلععا احععد األثععواب    

(.  وكأنهعا تبيعت   26الرواية ص -لتضاريس جسدك؛ أروم رائحتك

هعععي العععيت حتكعععي   ،ذهانعععا غعععري مرتابعععو  بقصعععد خلخلعععة جاريعععة   

يعتمعععد املونولعععوج العععداخلي    ،احلكايعععة العععيت تقعععف عليهعععا الروايعععة   

(interior monologue   املتمثل يف حوار الاات م  العاات، ألجعل أن )

تدوم العالقة التفاعلية بني القارئ وبني ما يريد املؤلف قوله كلوحة 

. تتخفى أكثر  ا تتمظهر، تعنكمش علعى ذاتهعا، أكثعر     .سريالية

هويتها التغريعب املواصعل لصعورة تتوسعطها      . ا تكشف عن نفسها

املخيععف، وعسهععا تتثبععت   ،لعععرا  املظلععمجنععاة( مقاوفععة يف ا)البطلععة 

حيثيات بيت عراقي فيه صراعات مجة، معن معانعاة احلصعار، ومعن     

تكدسات العنوسعة، وأثقعال احلاجعات الفسعلجية، صعورة تتشعكل       

صعععورتها تبقعععى  ،وعالقاتعععه املتعععواترة ،منهعععا أسعععرار البيعععت ونسعععوته 

اصععد، ععععععععالقة يف املخيلععة، مؤثثععة ملسععارات أحععدا  ِّععري ورا  املق  

مشععكلة  ،لتبقععى إن غادرنععا الععن    ،تغطيهععا االلتفافععات وحتوطهععا  

 ،أكثعر مععن سعؤال يععثريه البيععت العراقعي الععاي تتأثعث الروايععة ألجلععه    

وتععارة  ،والءمععان ،فتععارة حتضععر األشععيا  بشععبحية ليصععفها املكععان    

أخر  يضر اإلنسعان بشعبحية ليصعف األشعيا  وجيععل االرحتعال أو       

األشعيا  معا ععادت بأماكنهعا؛     )االنءياح ثيعععععمة مركءيعة يف سعععععرده    

. حيعث )سععطحية  .(90الروايعة ص  -واألمعاكن معا برحعت بأشععيائها   

الشخصععية لتمثععل فكععرة ِّريديععة، ولكنهععا الوحععدة الععيت تسععمح      

-م  طبيعة الشخصية يف جمر  احلد بأنواع من االختالف تتفق 
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بعععأن هعععاه الروايعععة نععع     القعععارئفيسعععتنتج  ،[(1حممعععد غنمعععي هعععالل] 

وختفى من ورائه الق  ؛ ن  روايعة   ،عنيد وتصعب قرا ته ،مشاكس

كونهععا  ،إنسععانية سععكتت عععن القععول املبععاح لععتفجَّ متسعععًا مععن الصععراي  

يعد،  رواية حتكي عن العراق الاي تقبض على مقدراته أصعاب  معن حد  

إنها رواية وثيقعة احتاجعت أن تكعون شعهادة علعى عصعر فيعأتي املكعان         

حاضعععرا يف امتعععداد لغعععة تتقععععر تعععارة، وتتوضعععح أخعععر  لتحعععدد الءمعععان  

و يصععح قععول الشععاعر العربععي القععديم مالععك بععن الريععب:         ،واجلغرافيععا

)عشت عصي القلب، قصعي االلتعععععفاتات إىل معا يوجعُ ، وجيععل الوجع و       

  معععن صعععد  أجعععراس تضععع  املكعععانو علعععى أهبعععة  جهعععة، وإىل معععا يرجععع

. يفكك أسرار هاه البطلة ا وريعة وهعي تعدور يف فنعا  كلعه      (السععععفر

ويقععول عععس  ،يف زمععن اسععتثنائي قععد مععّر علععى املثقععف العراقععي   ،معقععول

 .. انك مهما كممت فاهي فإنين سعوف أتكلعم حاملعا يفعك كمعي     .قوله

مساس باألمر طبقًا لتحليعل  )ال تأثري للحكاية على الكالم، وليس هلا 

ناقععد قععارئ، لكععين اكتبهععا فقععو كتععاكر. ومضععة خاطفععة مرقععتا    

بسععما  الععاهن حلظععة الكتابععة ؛ وجنععاة تبقععى أسععرية الععاهول إذ يعافهععا   

تبقعععى الروايعععة ختعععرتق األزمنعععة يومعععًا بيعععوم،     ،(78الروايعععة ص -األ 

قعي  . كفععل صعراي أراده الكاتعب العرا   .وعامعًا بععام   ،وأسبوعًا بأسعبوع 

ونفيعه يف مكانعه العاي ولعد فيعه،       ،)زيد الشهيد( أن يبعوح أملعه، وقهعره   

حيععث بقععي غريبععا حتععى عععن النععاس األحبععة الععيت خرجععت معععه مععن رحععم   

كونهعا ِّربعة    .تبقى هاه الرواية عراقية األ  والبعوح واالخعرتاق   .واحد

 .استحقت التأشري، ملا فيها من كسر للشكل، ولرتابة األزمنة

 2006أيلول / /  30 بعقوبة
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*.. يا ثالثاء."سبت زيد الشهيد"
 

 

  **حممد الغربي عمران   

حععني  ،"زيععد الشععهيد" قععاصا وروائععيا عراقععي مععن العععراق الشععقيق   

انتمعى إىل نعادي القصعة "     ،كان هنا يف صعنعا  قبعل  عس سعنوات    

إاملقععه " وظععل علععى اتصععال بصععنعا  وأعضععا  النععادي عععس االنرتنيععت      

واليعوم أرسعل    .والسيد وارسال اصداراته حتى بعد أن هاجر إىل ليبيا

مععن بععالد الرافععدين آخععر انتاجععه املتمثععل يف روايععة بعنععوان " سععبت يععا     

 .م2006 االردن ،ثالثا  " صادرة عن دار أزمنة للنشر والتوزي 

حععنني العءيععء "زيععد الشععهيد" إىل صععنعا  يرتمجععه دائمععًا التواصععل    

فقعععد أرسعععل قبعععل سعععنة ديوانعععه الشععععري "أمعععي والسعععراويل"    .العععدائم

كمععا أّنععه  ،ولععه نافععاه عععس " النععت .حكايععات عععن الغععرف املعلقععة""و

متجعاوزًا   ،صاحب املبادرات دومعًا؛ ودائمعًا معا لعد أحرفعه وكلماتعه      

ولععد صععوته لتنكسععر  ،ني اجععءا  الععن  الواحععداحلععدود الوهميععة بعع

 .ألواح الضباب

أيهععا "الشععهيد" الصععديق حنععن نشعععر باخلجععل حععني ال نشععاركك   

وحني حتّلق فوق أعيننا  ،الرد على صوتك العابر للصحار  والسحب

دون أن تععرف لنععا رمععوش؛ حععني ترفععرف حتععت جنععاح عراقنععا وفععوق         

 .رقاسالك شائكة بعد وصوهلا من غرب كوكبنا االز
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 ،أيها العءيء نعتعار لعك حعني نسعم  صعوتك وال نعرد إال بالصعمت       

وأنععتو متسععح رمععاد املسععافات وتكّحععل افقنععا تمععال سععردكي ؛ حععني    

 .حتن كما ين الضو  إىل ينابيعه

يف "دار  ،هنعا يف "سعوق امللعح"    ،ُعارًا  عءيءي "زيد" هعا أنعتو بيننعا   

علععى رصععيف مقهععى يف شععارع "علععي عبععد      ،يف "السععايلة" ،الكتععب"

هعا هعي ضعحكاتك تتواصعل حعءُم ضعوٍ ؛        .املغين" و"سعاحة التحريعر"  

هعا هعي خعيو  نعور  عنعد القبعاب العتيقعة         .روُحكي عناقيد عنعب جعوري  

وعلينععا أن نلععّوح إىل عينيععك   .واملسععاجد البيضععا  والقمريععات املضععيئة 

إىل  ،الرشعيد وحروف من أرصفة حجرية إىل بغداد  ،بابتسامة وقبلة

 .عطر دجلة وخبور الفرات

ألععف سععالم مععن املدينععة العتيقععة إىل املععءارات احلسععينية والصععحن  

مهععد احلضععارات  -عليععه السععالم  -احليععدري؛ إىل أرض ابععراهيم  

 .بالد الرافدين ،االنسانية

أيهععا "الشععهيد زيععد" حنععن نرهععف أنظارنععا إىل اخبععار أهععل مععدن         

شععور وبععاب اهلل لنعععود إىل   إىل أنسععان أور وآ ،محععورابي وجلجععامش 

فلقععد فاجأتنععا بروايتععك اجلديععدة "سععبت يععا ثالثععا " وكمععا      .روايتععك

حعني   ،كتبت عنها الروائية السعورية "كالديعس مطعر" يف مقعدمتها    

فقعد أراده ترميعءًا ابتنعى تعأثريه      ،ذكرت  العنوان "هو عنوان مستفء

وحعني   .من نساته الصوتية املنغَّمعة   يعث يبعدو كمعازورة موسعيقية"     

ا رُت يف صفحات الرواية أحسسُت أنعين ال أجيعد هضعم معا يصعبو      

 .إليه الكاتب

 ،مجععل مشععتّتة  ،حععوارات مبتععورة  ،حّقععًا أنهععا شخصععيات ضععائعة  
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ثععابرُت وأنععا أ ععر علععى صععفحات "سععبت يععا ثالثععا "   ،أحععدا  متنععاثرة

فقععد كتععب "زيععد" الوجععه احلقيقععي    –إذن -هععو الواقعع   .وجاهععدُت

حوارات متناقضة واحعدا  ال   :اق املثخن تراحهكتب العر ،للواق 

 ،ورعب اآللة احلربيعة  ،واهلجرة القسرية ،وشخوص املنايف ،معقولة

 .وظل احلروب األهلية ،وضباب الغد ،وفخاي املوت يف كل وقت

لقععد اسععتخدم "الشععهيد" أسععاليب سععردية   اعهععدها يف كتاباتععه 

واملقعععابر اجلماعيعععة   ،السعععابقة فعععأتقن رسعععمو اجل عععرح الغعععائر تملعععه   

وسجن "ابو غريب" بكلمات ومجل ال  ،بأحدا  روايته غري املرتابطة

حععني لععرج رب األسععرة وال   فععع " .متععت إىل سععالمة الرتابععو السععردي  

وُتفجَّععر  ،وحععني ُتفععتح ألسععنة الرصععاص علععى شععارع بأكملععه   ،"يعععود

ويعيععث النسععان برلتععه احلربيععة كععل     ،وُتسععتباح احلرمععات  ،القبععاب

ويفرض بقوته إرادته على بلٍد بشعبه وخرياته؛ وحني يتحّول  ،مقدَّس

. ." .إىل جععرح أمحععر؛ جععرح باتسععاع الكععون –كععل العععراق  –العععراق 

وهكععاا أراهععا "الشععهيد"   ،هكععاا جععا ت روايتععه "سععبت يععا ثالثععا "   

عراقععععًا جمنَّحععععًا يطععععري إىل اصععععدقائه وحمّبيععععه يف صععععنعا  وسععععوريا  

عربيعة هلعا رائحعة املنفعى ووجعه      وإىل كل عاصمة  ،وطرابلس وعمَّان

وهكعععاا يسعععرد   .وال روائعععح كعععربال   ،آخعععر ال يشعععبه وجعععه بغعععداد  

وفيععق" ""ضععحى"  "نععد " "جنععاة"  "محيععد" "كععريم" "افتخععار"  :االمسعا  

تضاريس سرد االمسا   .. إخل."منصور" "ظاهر" "أم وجدان" "أبا داود"

فععال  ،وكعأنَّ القععار   يركعب قطععارًا مسعرعاً    ،العيت تظهعر لتختفععي  

 .ير  إال رؤوس االشيا  واشكاهلا اخلارجية

"و"زيد" يكتب كمون يرسم منظرًا بتفاصيله الدقيقة لينتقعل معن   
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يقعععول "هنعععاك   6فعلعععى ص .منظعععر  إىل آخعععر ومعععن لوحعععٍة إىل أخعععر   

اشكال تتبعثر على نسيجها قوارير وحلقات  ،زهور وأوراق ،فوضى

 ،قعععة أو داكنععة ومثلثععات ودوائععر واختالطععات تتمععازج معع  ألععوان فا    

 " .تضي  فيها االزرار حتت الءهور وبني الدانتيال والشرائح املخرَّمة

األنامععل تتحسععس ورود  ،"العينععان مغمضعتان  :39وهكعاا يف ص  

ثم تتوقعف عنعد حعواف العدانتيال امل سعيقجة للنهايعة الرأسعية         ،الفستان

 " .على ساقيها املصفوفني بفعل انتصاب األريكة

" 100يلععب "الشعهيد" لعبععة صعف املشععهد تلعو املشععهد علعى مععد  "      

 .فيحسععبها القععارئ انهععا قطعععه متنععاثرة؛ ولوحععات منفصععلة     .صععفحة 

. .لكعن زيعد يشعّكل معن كعل تلعك اللوحعات والقطع  جداريعة متقنعة          

 ،. وفعن كهعاا  .جدارية الفسيفسا  لتكعون  جعم "سعبت يعا ثالثعا "     

يععث يصععور الروائععي حالععة  ح .وِّربععة كهععاه أمتنععى أن يععتم دراسععتها 

العععراق ووضعععه حتععت هليععب االشععال  وعصععابات السياسععة وقبضععة        

االحععتالل الععاي لسععك تميعع  اخليععوا لتكععوين عععراق مععن عععدة        

 .لوحات يلطخها بألوان الدم ودرجات روائحه

وتعععدد الشخصععيات حتععى   ،اسععلوب التنععافر وتععداخل احلكايععات 

اثر املكعان حتعى   وتنع  ،متوج الروايعة بعشعرات الشخصعيات الضعبابية    

 .لكأنَّ املكان من كثرة تءامحه يتالشى يف الالمكان

االغعععرتاب الروحعععي؛ والتمعععاهي العععاي يسعععتوي علعععى كعععلق شعععي    

 .بسوداويته وقبحه وبرودته

"الغيععوم يف حععدائق السععما  تطععال  زمععرة الصععغار     :(53)علععى ص 

. تسععم  مععن بععني تععوالي خيوهلععا .كنقععاا تععاوب وتتجمعع  بعععد الظهععور
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امطعري وال ختعايف / علعى عنعاد     ) :ذبعابات اصعواتهم الرتمنيعة     املائية

هناك العلوجية يشوون اكبادهم على نار الغضعب كّلمعا    .(العلوجية

وكلمععععا كشععععفت صععععدرها  ،ضععععحكت االشععععجار وهععععي تسععععتحم

 .واستنشقت

يععتحكم  . هنععا.لغععة هععاه الروايععة اختلفععت عععن لغععة اصععدارات زيععد

الكاتب تمله ولتار كل مفردة بعنايعة؛ رامسعًا صعورًا شععرية تلعو      

وقد تعلق خبيعوا اخليعال كعي يقعدم لنعا اللوحعات يف رسعوم         .الصور

كمعا يتعداخل األمعل بإحبعاا      .خيالية متءج املعورو  وقضعايا العصعر   

الواق  وافرازاته العيت تظهعر يف مجيع  صعفحات الروايعة بصعورٍة غعري        

 .وليس جناة –واق  العراق  –لبطل هو الواق  وكأن ا .مباشرة

تقعول جنعاة    ؟. آه معاذا أفععل  ؟.. وإىل متعى .وملاذا ،كيف) :(54)ص

. تتلو  نساتعه علعى   .ببقايا املدق اآلتي الاي يسمونه ُعمرًا وأمسيه هبا ا

أوتععار احلععءن  وصععواًل خللععق نغععم اليععأس حيععث السععما  تشععرب لععون      

دع مسا نععا لنععا وخععا    :أيهععا الرمععاد  . وأنععت.الرمععاد ال فّضععةي الصععفا    

 .(..رمادك لك

. تتداخل بسبب فوضعى  .اشتباك حبال شك ويقني)  66وعلى ص 

. .. ال خعععروج.. ال حعععرب   خعععروج .حعععرب  :العععسامج  وتفعععاوت الوقعععائ 

 (.ووجُهِك الفاق  يا حرب يلعب لعبة فكاهة  تبادل االقنعة

ثعة صعواريخ   حلظة ُضِربت تعالل  "أوروك" بأسعلوب ثال  ) :(73و)ص

 .(.طبقًا للهدف املنطبق على صليب الشاشة

 ،واالقتصععاد ،. علععى االخععالق.هععي احلععرب وأثرهععا علععى االنسععان

. هععي احلععرب عنععدما ختلععق كائنععًا جديععدًا ال يشععبه رقيععق     .والثقافععة
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ورائحعععة املعععوت تنبععععث معععن  .الطبععع ؛ وال يشعععبه إال املخلعععوق املعطعععوب

إىل الطععريان فععوق ميععاه  (جنععاة)وهععي تقععود  (سععبت يععا ثالثععا )حععروف 

وال تععود إىل منعاب  كينونتهعا لتخلعق جنعاة الكعبرية        .النهر وال تطفو

؛ وكل االمسا  املصطفَّة يف غيابهاوفاضل  ،وجناة الصغرية / جنو 

 .وكل االمكنة اليت استنشقت حياتها

 .هععا حنععن نععدعوك ايهععا الصععديق زيععد الشععهيد إىل زيععارة صععنعا       

جملرد من االنسانية معن مدينعة السعالم ؛    وكم نتمنى رحيل االنسان ا

 ،وزوال االحايععععة الثقيلععععة  ،والرحيععععل االبععععدي ألفكععععار الطائفيععععة   

ونهايععة  .وصرصععر اجملنععءرات مععن شععوارع النخيععل الباذخععة  اجلمععال     

 . .ودوي القاائف ،لروائح البارود

. وصعععنعا  بأناسعععها الصعععادقني دومعععًا معععا .صعععنعا  املدينعععة العتيقعععة

 .عني للسالم وا بة ألرض السالم وا بةيتوجهون إىل اهلل دا

سعبت  ). وشعكرًا إلبعداعك املتمّيعء    .فشكرًا أيها الطائر املسعافر 

الاي يرتك عالمات وغابات االسعتفهام؛ واسعلوبك اجلديعد     (يا ثالثا 

 .الاي يقود القارئ إىل اعادة قرا ة الرواية ومللملة شظاياها

 

/ 21الثورة " اليمنية " يوم االثعنني  )*( نشرت يف امللحق الثقايف لصحيفة " 

  13ص  – 2006/ 8

 روائي لاني ()**
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 سبت يا ثالثاء

 النموذج االخري يف البناء النصي القصصي العراقي
  

 حممد خضري سلطان 

يف البععد  البععد مععن االشععارة اىل ان روايععة القععاص والروائععي زيععد        

قد اسقطت العقد االيصعالي املتضعمن مع      (،سبت يا ثالثا )الشهيد 

وهو العقد املفرتض بني ايصال الرسالة السردية من البعا    ،القار  

اىل املستلم يف ظل تقاليد وعادات قرا ة معينة و  ينشأ هعا ا العقعد   

 .سنأتي على ذكرها كما نعتقد ،ألسباب فنية وموضوعية

يق والنمعععو وتبععععا هلعععاا العقعععد   تتعععدبر الروايعععة عنصعععري التشعععو 

بالطريقة اليت اعتادها القارئ العادي او كما يسمى على حنو آخعر  

كميعععة اخلعععس معععن املخعععس   ،يف خطعععاب احلكايعععة جلعععريار جينيعععت 

وعمليععات تنظيمهمععا داخععل السععرد اذ تتحصععل    (السععارد او الروائععي )

املعيعوش ععن   )الرؤية عند الناقد والقارئ بفصعل اخلطعاب ععن العن     

ي معن كعل اِّععاه اىل اآلخعر بتعوازن دقيععق،     الكتابعة( والنظعر النقععد  

يقعوم بااتعه    ،حمسوب، وفقا للقرا ة النقديعة العيت ال ِّععل ا تعو     

شعكال ومضعمونا( حسعب القعرا ة التقليديعة بعل النظعرة        )على العن  

العيت تعر  بععان العن  هعو جععء  معن عاملعه اخلطععابي يف مكعان وزمععن        

خطابيعة  ليس هناك مشرتكات  ،حمددين، وهاا ال يعين بالتأكيد

جيعععل مععن الععن  خطابيععا  ،ونصععية ولكععن غيععاب التععوازن ا سععوب
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تاوب فيه القعيم الفنيعة للعن  يف تقريريعة      ،مباشرا يف احد مظاهره

وهاا النموذج الفعين معن البنعا      (،اخلارج املوضوعي)وغلبة اخلطاب 

حمصور يف االستئثار السلطوي باإلبداع وتغليب عنصر االيعديولوجيا  

يف النسعععيج النصعععي ومثعععل هعععاا النمعععوذج مسعععتبعد يف قعععرا ة هعععاه       

حععني يكععون   ،السععطور، امععا النمععوذج البنععائي اآلخععر هلععاه القععرا ة    

ية اخلطاب مندجما بعمق يف الن  فال يبقي له اثعر يف مسعاحة سعرد   

وال لكن االستدالل عليه بسبب من هيمنة البنعا  الرمعءي واجتيعاح    

اللغة الشعرية للوعي واالسلوب العدائري العاي يقصعي فهعم اخلطعاب      

خعارج العن  وييلعه اىل صعريورة وهعم اذا       ،وتلمس ابععاده يف الواقع   

اكثعر انسعجاما هلعاا     (ولعل القصة القصعرية )العراقيعة   ،جاز التعبري

ألن فن الق   ،ن فن الرواية دون ان يكون مطلقاالنمو السردي م

القصري هو حلم موجه كما ياهب بورخس فيما تصعر الروايعة علعى    

 .انها فن اليقظة اجملاور للعا 

فان االنشائية الشعرية يف القصة القصرية االكثر  ،ويف اثر ذلك

ِّريدا معن الروايعة العيت ال تفقعد شععريتها احكعام الصعريورة زمانعا         

اختفععا  )... وهععاا الععنمو مععن البععا  القصصععي  .وشخصععياتومكانععا 

سعائد يف الععراق اىل احلعد العاي ال ينكعر احعد        (اخلطاب يف العن  

وتلك مفارقة ال  ،بان القصة القصرية العراقية اطول قامة من الرواية

وتععود اسعبابها يف بالدنعا اىل غيعاب      ،توجد يف تعاريخ السعرد بالععا    

واسععتحالة  ،لقععرن املاضععي مععن جهععة   احلريععة منععا السععبعينيات مععن ا   

انطلقععت منععا اخلمسععينيات وال تسععتطي     ،تراجعع  مشععاري  قصصععية 

 كبح طاقاتها اهلائلة من جهة آخر .
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خعوف الكتعاب معن العبطش      ،وجنم عن تلك املواضععة السياسعية  

اختءال الروايعة يف القصعة القصعرية والعكعس      ،القمعي وترتب عليه

يف التسععينيات ال تغعدو اال   صعدرت   ،ايضا، حيث ان روايات عديعدة 

تتخا شكال روائيا وتعمل على  ،ان تكون تبئريات قصصية قصرية

دمج اخلطاب بعالن   يعث تكسعب رضعا الرقيعب املسعتبد دون ان       

 ،ويعدرك الوسعو االدبعي يف التسععينيات    ) تستبعد قلقه وتشكيكه

كيععف كانععت املعارضععة االدبيععة احلععارة واحيانععا العفويععة، تشععكل   

لعععوعي السياسعععي وانعكاسعععاته علعععى تقنيعععة البنعععا     احعععد  مسعععات ا 

ولكعععن هعععاا الشعععكل النصعععي املقبعععول فنيعععا يف القصعععة       (النصعععي

ال يصمد امام صرامة البنا  الروائي ودقة فصعل اخلطعاب    ،القصرية

عن الن  اال اذا نظرنعا اىل اسعبابه ومسعوغاته البعوليتكي ادبيعة يف      

 .اخلوف من بطش الرقيب

وحتعععرر االدب  ،2003-4-9 وبععععد سعععقوا الديكتاتوريعععة يف

يف ضعو    –القصصي والروائي معن تقنيعة البنعا  العيت فرضعها القمع        

البعععد ان تكشعععف الروايعععات والقصععع  العراقيعععة  -هعععاه الفرضعععية

القادمعة ععن مسعتويات فنيعة جديعدة معن البنعا  يف اجعوا  طبيعيعة معن           

انطالق الطاقة الكتابية يف الوض  اخلطابي والنصي السعليم والبعد   

 .يم قطعا معرفيا م  طبيعة البا  السابقان تق

  ينشأ العقد االيصالي االفرتاضي مع  القعارئ    ،يف هاا السياق

حتععى ان القععارئ االخععر العربععي يععر  صعععوبة وعسععر شععديد يف الفهععم  

فعاة، مقععرة وجاريعة     ،للن  العراقي وتقلب يف لغة جهنمية، حارقعة 

صععار واحلععروب مثععل نهععر مثقععل  جععارة قاعععه، واوراق اهلءلععة واحل 
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انظعر  )املتتالية، حروب العراق، تطفعو كعورق سعقو علعى صعفحته.      

 مقدمة كالديس مطر لرواية سبت يا ثالثا (.

تشكالن احد مظاهر البنا  الفين  ،ان النصية واختفا  اخلطاب

للسععععرد العراقععععي يف زمععععن االسععععتبداد، وتعععععد تلععععك النصععععية احععععد   

انعكاسات ارهاب الدولة على عملية االبعداع، وهعو لعيس عيبعا امنعا      

فضععيلة مععن فضععائل ادامععة الععءخم السععردي يف ظععروف انعععدام حريععة    

يعة  التعبري وتبئريه على اخلطاب من زوايا متعددة مفتوحعة ومنعوذج روا  

سععبت يععا ثالثععا ( احععد هععاه التطبيقععات وآخرهععا اذ ستشععهد املرحلععة )

استعادة العقد االيصالي م  القارئ الععادي واحتسعاب دقعة     ،القادمة

انها كتبت قبيل سقوا  ،اخلطاب من الن  وما ليء رواية الشهيد

الديكتاتورية ونشرت بعد انهيارهعا لتغلعق بعاب الكتابعة النصعية يف      

يتماسععك  ،وتفععتح طريقععا جديععدا لبنائيععة واقعيععةضععو  هععاه الفرضععية 

فيهععا املتلقععي معع  البععا  والرسععالة يف حيععاة كاملععة وتقععاس ابعادهععا      

التكاملية رهنعا بالقعدرة علعى توظيعف العدالالت واخلعسات سعوا  يف        

 .الكتابة او القرا ة

النمعوذج االخعري، تتجعه الطاقعة الدالليعة اىل       ،سبت يا ثالثا ()يف 

عن املدلول وحينما تصل اليعه بععد ازاحعة اقعواس     اقصاها يف البحث 

عديععدة مععن الغبععار، حنسععب واهمععني انععه املعنععى ثععم مععا نلبععث أال ان      

نستبعده من جديد لنراقعب التشعكيل النغمعي يف اِّاهعات منقطععة      

ويف  ،تتخا مسارا دائريا ،او متابابة وعس انتقاالت سردية وصورية

ري واجتيعاح اللغعة للعوعي    يعنظم التعدفق الصعو    ،داخل املسار العدائري 

 مثلما يدد االنفالت من ا تو  واالنتقال 
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من الكابوس اىل فضا  الرؤيعة الكابوسعية واسعتدراج املتحعرك     

من الغبار واملا  واجلسر لدفعه باِّعاه كثافعة اوسع  علعى خعو افعق       

تتضعافر للتععبري ععن     ،اي ان الوقعائ  كلعها   ،الكتابة وليس الوقائ 

اتب يعدد موقععه معن الروايعة يف موقع  سعردي       واقعة الكتابة والك

يظهعر كعراو بعني موقعف وآخعر، ويعدد مواقع  الشخصعيات          ،معلن

واالمكنة واالشيا  واخلالئق ولكنعه ينتقعل اخعريا بعالبؤرة السعردية      

اخعععريا اىل فضعععا  السعععرد والكتابعععة مسعععتغرقا مبتواليعععات مسعيعععة      

كعائي اىل  تتاب  هنا وتنقط  هناك  يث حتيل املبنعى احل  ،وبصرية

مثعة مثععال شعائ ، يفيععد    ،هشعيم وتعنععى فقعو بغلبععة املبنعى القصصععي   

انععك تسععتطي  رؤيععة الشخصععيات مثععل اشععجار داخععل        ،بهععاا املعنععى 

ولكعن حعني تبتععد ال تعر       ،الغابة، تقرتب منها الواحدة تلو االخر 

الرواية اليت تشعكل مشعهدا ثانيعا، مسعتحدثا، تغعدو      -سو  الغابة

جملمععوع خصععائ  العناصععر األخععر  وتبععدو  فيععه اللغععة غععري متحصععلة 

وال شعك معن    ،الرؤية يف سياقها اللغوي الشعري وكأنها هي اهلدف

ان هعععاه اهلدفيعععة مبدععععة لعععو اتاحعععت قعععدرا معععن حريعععة التععععبري لعععد    

سبت يا ثالثا ( بشرا اطالق )الكاتب وهي هدفية خالقة يف رواية 

ملبنعى  حينئا حنقعق مشعرتكات ا   ،السرد ووقف تنفيا سلطة الرقيب

احلكائي والقصصي، والغابة واالشجار، اللغعة والسعرد، اخلطعاب    

والععن ، وسععتظهر حتمععا يف القصععة والروايععة العععراقيتني سععوا  عنععد   

 الكاتب الشهيد او اآلخرين.
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 سبت يا ثالثاء

 بني لعبة الزمن وسحر الكلمة

 

 حممد فليح اجلبوريد. د. 

غمعار اخلطعاب الروائعي بععد أن      زيد الشهيد مبدع جمتهد  خاض

 .أبعدع يف ميعدان القصعة القصعرية والقصعيدة النثريعة واملقالعة النقديعة        

 .(1)(سعبت يعا ثالثعا    )وقد افتعتح مضعمار اخلطابعات الروائيعة بروايتعه      

وهي رواية متماسكة يعتمد فيها صان  اخلطعاب االنتقالعة السعريعة    

بني حاضعر شخصعياتها وذكرياتهعا "الفعالش بعاك والتعداعي" متبععًا        

وسععائوي متنوعععة اسععتنتجها مععن طبيعععة شخصععيات خطابععه وال سععيما   

البطلعععة "جنعععاة" وشخصعععية العّمعععة "منعععاهي" حيعععث عاصعععرت األخعععرية 

 اقعف املأسعاوية العيت معرت بهعا      املواألحدا  وكانت على تععايش مع    

 .جناة"

لقد بل  اهتمام صان  اخلطاب بلغة الرواية حّدًا كبريًا يسّوغ لنعا  

 .القول بأنها األقرب إىل ميدان القصعيدة النثريعة أو القصعة القصعرية    

فهعععو يتعامعععل هنعععا مععع  اجلوانعععب النفسعععية ألبطالعععه  ال مععع  الوقعععائ       

ة بشكل عام معن مبعاد     واألحدا  اليت تفرضها عليه ماهية الرواي

وأسععس وأصعععول ال لكعععن للروائعععي أن يتخّطاهعععا وإن كعععان يعععؤمن  

وهاا التعامعل النفسعي العاي تركعءه اللغعة       .بتداخل األجناس األدبية

يف نعع  الروايععة أضععفى عليهععا شععيئًا مععن الضععبابية ؛ يف حععني جنععد        



367 

الرتكيء اللغوي بفنية اللغة قد فعل فعله االجيابي يف أعمال الشهيد  

ومن قصة قصرية يف  ،(2)(أمي والسراويل)ن قصيدة النثر كما يف م

بعل كعان ذلعك معن عوامعل اإلبعداع        (3)(حكايات عن الغعرف املعلقعة  )

احلقيقععي  الصعععادق يف أعمالععه حتعععت تلععك التسعععميات خصوصعععًا يف    

جمموعتععه النثريععة "أمععي والسععراويل" الععيت أجععاد فيهععا األديععب بفنيَّتععه   

معا فقدتعه القصعيدة معن مقومعات ختلَّوعت        األدبية الشعرية معوضًا عن

عنها عندما لبست ردا ا جديدًا امسه "قصعيدة النثعر"؛ فكانعت اللغعة     

واحلعال ال لتلعف    .هي املعادل الفين عن تلك املقومات امل تخّلي عنهعا 

 .عنه يف جمموعته يف القصة القصرية "حكايات عن الغعرف املعّلقعة"  

. وإذا .دان اللغععة الشعععريةفطبيعععة هععاا اجلععنس يقععرتب بلغتععه مععن ميعع   

كعان التكثيعف والرتكيععء والرتميعء يسعّوغ للكاتععب بعل ُيطالعب بععه       

هاا الكاتعب معن قبعل املتلقعي علعى اعتبعار أّنعه معن دععائم األجنعاس           

القريبعة معن الشعععر فإّنعه قععد ُيعوعد ععاماًل حمايععدًا إذا   ُيعتعس عععاماًل       

الروائي على كل  ومرد ذلك يعود إىل انفتاح الن  .سلبيًا يف الرواية

وهعاا يتطلعب    .ما ييو األحدا  والشخصعيات واألمعاكن  والعءمن   

اإلطناب يف تناول تلك اجلوانب دون اخلروج عن دائرة وحدود ماهيعة  

 .البنا  الروائي

    

 اخلطاب الروائي وظالل الواقعية

لقد انتعشو جنس الرواية  عنعدما حتعوَّل إىل معاجلعة الواقع  الععام      

حيععث الطبقععة السجوازيععة؛ و  ُيكتععب لععه النجععاح يف ظععل الطبقععة        

األرسععتقراطية وسععبب ذلععك هععو حمدوديععة  املعاجلععة وغيععاب املتلقععي     
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العععاي يشععععر بشععععور شعععخوص الروايعععة  وأحعععداثها  ؛ وهلعععاا  وجعععدنا 

دبيععة حينمععا سععادت الواقعيععة ألنهععا الروايععة  هءمععت كععل األجنععاس األ

ولععلَّو  معا كتبعه     .جهدت يف معاجلة وببساطة هموم اجملتم  ومرسيه

بلععءااك وغوغععول وتولسععتوي وهيمنغععواي مععا زال يععرتدد وُيستشععهود بععه  

ومععن هنععا ينبثععق   .حتععى اليععوم وحنععن يف زمععن العوملععة  والتكنولوجيععا   

هيد يف خطابععه سععؤالنا عععن ماهيععة املعاجلععة الععيت ابتغاهععا زيععد الشعع       

ومن قرا تنا له نستشف أن الروائي  .الروائي "الاي خنوض يف غماره

  يض  قدمه  يف اجلانعب العواقعي  ا سعوس  وإمنعا اختعار  جانبعًا       

إذ سخَّر الواقع   ليصعل إليعه لكعن أن نطلعق عليعه "        ،ابعد من ذلك

اي ظالل الواقعية" وليس الواقعية املتمثلة يف حادثة جسر السماوة الع 

إثر اهلجوم األمريكعي علعى     1991دمرته الطائرات املعادية يف سنة 

فصان  اخلطاب   يعا  واقعة اجلسر مبفهومها املكعاني    .العراق

يف مدينة السماوة  وإمنا عاجلها  مبفهومها الءماني  الالحعق والعاي   

تومثليه يف تشظيات  ثالثا  الءمان؛ احلاد  الاي ُنِثرت أيامه وساعاته 

فكان العالج  ،ى كوامن  اإلنسان الاي يستشعر لوعة اإلنسانيةعل

الععاي اختععاه صععان  اخلطععاب عالجععًا يفتقععر إىل الواقعيععة  ويعتمععد        

فهععععو  يسععععتند علععععى  .كععععثريًا علععععى الااتيععععة  واالستشعععععار النفسععععي

العععاكريات  والتعععداعيات والشعععطحات؛ ويف بععععض األحيعععان علعععى      

لغععة العامععل املشععرتك بععني "املنولععوك" الععاي يظهععر ويتالشععى يف زمحععة 

املواقععف الععيت  ختععتلو فيهععا التقنيععات السععردية حتععى نهايععة األحععدا   

  .حيث النهر اخلالص
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 القارئ املثالي للرواية

إذا عععدنا  إىل خطععاب الشععهيد الروائععي ال جنععد للمتلقععي البسععيو  

وحنن  .إمنا يتاج هاا اخلطاب إىل متلق   عالي الثقافة ،مكانًا فيه

املسعععتهلك العربعععي  اجعععة إىل موعععن يقعععرأ لعععه  ؛ وهعععو لعععيس    نعلعععم ان 

والشعهيد يف عملعه هعاا يعاول جاهعدًا       .مبستطاعه فعك لغعة الشعهيد   

التطويح باللغة  لينًا ومشااًل من خالل االنءياحعات املتلونعة واملتنوععة    

سوا  كانت لغوية او داللية  قصدًا منه يف إظهار مكانته يف ميدان 

أنَّ ذلعععك جعععا  علعععى حسعععاب القعععار   الععععادي     إال .اللغعععة واألسعععلوب 

وهعو تعوفر معادة ال بعأس بهعا       ،واقتصار اخلطاب على القار   املثالي

 .للعدارس األكععادلي خصوصعًا يف ميععدان  اللغعة واألسععلوب والععءمن    

إال أنها  ال توفر للقار   املستهلك املعاجلة الواقعية  وال تساعد علعى  

ل التشعابك العءمين واحلعدثي العاي     جر القار   ملواصلة قرا تها  بفعع 

بعل جيعلعه يتعاج     .يعمد فيه الروائي إىل قلقلعة الصعورة  لعد  املتلقعي    

 .إلعععادة قععرا ة الروايععة أكثععر مععن مععرة كععي يفهععم دالالت اخلطععاب    

لععيس إلشععباع رغبععة     ،وهععاا اجلهععد ال يقععوم بععه إال القععار   املثععالي      

 .القرا ة وإمنا لغاية أخر  إحداها قد تكون نقدية مثاًل

لقد أتقن خالق الن  لعبة الءمن جيدًا ولكن للمتلقي مالحظة 

اعتماده كعثريًا علعى تقنيعٍة حتعول اخلطعاب معن شعخ   آلخعر حيعث          

يسعععى إىل مععا لكععن أن نسععميه اسععتغفال املتلقععي  حيععث يدخلععه يف  

إال وهو قد قط  أكثر معن ثلعث موقعف آخعر        موقف ما  وال لرجه

 .من خعالل  خلعق العامعل  املشعرتك  بعني أكثعر معن حعد  أو مشعهد          

إذ ان عمليععة  .وهععاا ي سوععب  لصععاحل الروائععي علععى حسععاب املتلقععي     
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مسععك اخلععيو  يف إحععدا  الروايععة  تتععأثر بهععاه الءوايععا  املغلقععة  تععارة 

وقععد صععّرح   .لقععار  والنافععاة تععارة أخععر  مععا أد  هععاا إىل إربععاك ا     

الشععهيد بععالك يف اول سععطر مععن روايتععه حيععث أومسهععا بععع " سععبت يععا   

إنه عنوان يلععب فيعه العءمن  العدور األكعس وتكعاد ختتفعي         .ثالثا  "

فصعبغة الروايعة بصعبغٍة زمنيعة  يسعوقغ       .خلفعه أغلعب العناصعر األخعر     

 .للمتلقي أن يعؤول كعل حعد  فيهعا  تعأوياًل يعتمعد جلُّعه علعى العءمن          

فتعامل الروائي م  تدمري جسر السماوة احلديعدي معن قبعل طعائرات     

العععدو وإحالتععه أشععال ا مبعثععرة كماديععات ملموسععة  اختلطععت فيهععا       

  .الدما  بأكوام احلديد تعاماًل خاصًا

إنَّ الدمار الاي أحدثته الطائرات    يكن ماديًا مكانيًا فقعو   

ه األيععام والسععاعات إمنععا حولععه الروائععي إىل تشععت  زمععاني  تنععاثرت فيعع

والععدقائق والثععواني  مثلمععا تنععاثرت أشععال  الشععهدا  وأجععءا  اجلسععر     

وإذا كان ذلعك اليعوم قعد صعادف يعوم       .بعواماته وسالسله  واسيجته

الثالثععا  فععان تشععظيات هععاا اليععوم  ال ختععرج عععن حمتععواه الءمععاني         

وينسععحب هعععاا   .األسععبوعي ورمبععا الءمعععاني اليععومي مععن ليعععل ونهععار     

  .ى الساعات ايضًاالتشظي عل

وإذا كععان يععوم السععبت  هععو أول أيععام األسععبوع  وهععو يمععل داللععة  

خاصععة جعلععه القععاص أول أيععام أسععبوعه الثالثععائي فلععم لععرج عععن         

التسلسل املنطقي  أليام األسبوع الاي اكتفى فيه بيوم السبت فقو 

حيععث يتشععا م النععاس مععن هععاا اليععوم الرتباطععه بععاليهود فقععد جعلععه        

احلد  األكس الاي تقعوم عليعه الروايعة     ،يام اجلرلةالقاص زمن ق

الاي تقوم عليه الرواية حد  اغتصاب "جنعاة" حيعث "عريعان" الغعارز     
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 .يف الرمل كع "دوبة" معطوبة

عمق املأساة  يف نفعس الروائعي لعيس فقعو معن حادثعة اجلسعر         نَّإ

وهعي  العيت تقعف ورا       ،إمنا ايضًا من احلواد  اليت معر بهعا الععراق   

ان اختيععار  .ا األسععى الععاي يبععوح بععه الروائععي بععني الفينععة واألخععر  هععا

فكرة االغتصاب كمركء تعدور عليعه أحعدا  الروايعة هعو اختيعار       

صائب جدًا يسهم يف تعاطف املتلقي م  الضحية العيت أجعاد الروائعي     

كالك يف  اختيار هيأتها والظروف العيت معرت بهعا  وال سعيما  أنهعا      

رم  الاي ارتكعب ضعدها  جرمعًا مضعاعفًا     غري سوية   ا جيعل اجل

فضعاًل ععن    .يدل على مد  بشاعة املوقف ويعكعس حيوانيعة الفاععل   

ذلععك األي الععاي تععرك   :ذلععك  ختّلععي أقععرب النععاس إىل البطلععة "جنععاة"  

السماوة  واستوطن م  زوجته يف بغداد وقد ترك خلفه آختعًا بعال راع    

وائعععي  هعععو انهيعععار  فاالنهيعععار  العععاي يريعععد أن يقولعععه الر  .وبعععال عقعععل

 .اجتماعي وأخالقي وليس انهيار سياسي فقو

لقد توىل صان  اخلطاب مهمة سرد تفاصعيل الروايعة مع  توظيعف     

 ،املونععو  يف تغطيععة بعععض املواقععف فنجععده متتبعععًا ملسععار احلكععي     

ينفعععل معع   روايععة األحععدا  أينمععا تأججععت املواقععف؛ وقععد لععرج مععن    

املفاجئعة العيت تبعدو جليعة حتعت       فاقعات اإلتقنية العراوي العلعيم خعالل    

عبععارات "أنععا الكاتععب"؛ ثععم يعععود  ملمارسععة احلكععي الععااتي أحيانععا    

فهو ال يعتمد تقنيعًة واحعدًة بعل يعاول      .واملوضوعي يف أحايني كثرية

ِّريعب اكععس ععدد مععن التقنيععات؛ وقعد يسععوغ لنفسعه تعععدد املواقععف     

  .وتنوعها
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 . ما فيها من سياسي.الرواية

اقععدة كالديععس مطععر الروايععة علععى أنهععا سياسععية   لقععد قععدمت الن

وحنن ال ننكر معا فيهعا معن مواقعف حتمعل ترميعءًا سياسعيًا ؛ لكعن         

 .هاه املواقف ال تنهض كي جنيء ألنفسنا  وصف الرواية بالسياسية

وال نغععالي إذا قلنععا أن كععل  مشععاكل اجملتمعع  الععيت يعاجلهععا جععنس    

اسعععى وال توصعععف الروايعععة أسعععبابها اجلوهريعععة تقععع  علعععى ععععاتق السي

واعتقععد مععا دفعع   .بالسياسععية وإمنععا توصععف باملوضععوع  الععاي تعاجلععه 

الناقععدة هلععاا التوصععيف هععو هجععرة الروائععي خععارج العععراق واختععاذ         

السععلطة احلاكمععة آنععااك موقفععًا معينععًا ضععده وبالتععالي فععانَّ الناقععدة  

 .حّللععت املواقععف الععواردة يف الروايععة علععى أنهععا حتمععل ترميععءًا سياسععياً 

ما جهد األديب أن يبتعد يف كتاباته عن وطنه فال يقدر حتى لو ومه

 –وقعد يعجعء الشعخ  مّنعا      .كان املوضعوع العاي يعاجلعه اجتماعيعاً    

أنا ُيخعرج العوطن معن قلبعه وذاكرتعه فكيعف احلعال مع           –ولو جِهد 

فإنهم يظّلعون مشعدودين مهمعا     ،األدبا  واملشردين من أوطانهم قسرًا

 .سعنني فقلعوبهم  تسعتمر تنعبض  عب العوطن       ُبِعدوا وكعم ُبِععدوا معن   

 .وكلمععا نععبض قلععب األديععب فاضععت كلماتععه  ععب أرضععه ومسائععه     

فظهعر ال شعععوريًا   ،كعالك زيعد الشعهيد   يكعن الععوطن نائيعًا عنعه      

لكنععه " الععوطن "   يكععن  ،خععواطر وشععطحات بععني اللسععان والقلععم 

مقصد الكالم بل املخصوص ما يدور داخل الوطن من معاناة وقهعر  

يعيشععون تفكّكععًا اجتماعيععًا مريبععًا اكتفععى   ،قاسععيها أهععل  وأحّبععة ي

 .الروائي بءاوية واحدة امسها "جناة"

إنَّ ِّربععة الشععهيد يف ميععدان اخلطععاب الروائععي ِّربععة ُيعتععد بهععا    
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أجعاد  يف أغلععب   ،وأسعتطي  أن أقعول عنهعا " فععاة " كونهعا األوىل لعه     

مفاصععععلها السععععيما يف اللغععععة والععععءمن وقععععرا ة اجلوانععععب النفسععععية      

 .بيدو أنها تبقى رواية القار   املثالي ،للشخصيات ورسم املواقف

لقد أجهد  الروائي نفسه كعثريًا يف هعاا العمعل اإلبعداعي ولعيس      

صعععبًا علينععا أن جنععد نفيسوععُه ونفساععُه يف كععل لفععٍت كتبععه وفكععرة       

أديعععب جمعععد ال ُيخعععرج نتاجعععه إال وقعععد أحكمعععه قعععدر    وهعععو .تناوهلعععا
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