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 بسن اهلل الرمحي الرحين

 .....أمجعني وصحبه  والسالم على هُحَوَّد وعلى آله   احلود هلل رب العاملني ، والصالة

ن أفبعد  الرواية والتاريخ ونمط العالقة بينيما ، موضوعاد والباحثين نحو اتجيت أنظار النقَّ لقد       
 ويا الروائي في خطابنُ ضمِّ مة يُ مسمَّ بوصفيا تاريخية يام الرواية لممقوالت الكانت عالقة قائمة عمى استم

شيدت ىذه قد  ،السائدة عمقيا ، لما ليا من ىيمنة عمى المنظومة الفكرية  إلىالسردي دون الدخول 
لو ، وتزامنًا مع  من مفيوم ارتباط التاريخ بالقوة أي السمطة المنتجة انطالقاً ساسيًا ، أاًل العالقة تحو  

لتاريخي موضع انتياك ة الحقائق ، فأصبح ال برفض اليقينيات والقول بنسبيَّ المتمثِّ  اثةالحدبعد خطاب 
ي عمى الزمن عد الفنِّ البُ  اً غسبِ ، مُ يجمع الروائي المادة التاريخية والوثائق في سرد روائي إذ التخييمي ، 

ق فِ ل تاريخي ، ال تتَّ ة تخي  و روايأطار تاريخي إفتظير رواية ب، عن التاريخ إيَّاه  اً عدُمبو ، التاريخي 
خطابًا راده الروائي عمي بدر في جعل مجمل نصوصو الروائية أوىو ما  يرورة مع مقوالت التاريخبالض

ي قد ذالسردي ال منيجال وفقعمى  -ياعِ عمى تنو   -الوثائق التاريخية  عملمضادًا لمتاريخ ، وقد است
ضور الوثائقي في ة البحث من كثافة الحتنطمق فرضيَّ مفارقتو ، ف مع التاريخي ومن ثمَّ  يتماىى فيو

فضاًل  تناول الُبْعد التأويمي ليذه الوثائق في النص ،ل التاريخي ، و لى جانب التخي  إروايات عمي بدر 
 كيفيَّة توظيف الوثيقة التاريخية في نصوصو الروائية . عن

عن عالقة الرواية بالتاريخ بصورة عامة ِتَب نَّو عمى الرغم من وفرة ما كُ والبد من اإلشارة إلى أ      
ريخية البحث أي تحديدًا الوثيقة التا يتعمَّق بموضوع إنَّ ماف التطبيقي ، لتنظيري أمسواء عمى المستوى ا

موضوعة الدارسين ، ولم تظير بوصفيا ر من ليا تسميط الضوء المباش في النص الروائي لم يتسنَّ 
ختيار عمى قميمة ، وقد وقع االمقتضبة و من دراسات  ما ندر العثور عميو مستقمة في دراسة معيَّنة ، إالَّ 

عْت الباحثة  روايات عمي بدر ِلَما تنطوي عميو من وفرة وثائقية قام الروائي بتوظيفيا في نصوصو شجَّ
عمى أن تكون ىي نموذج الدراسة ، فشممْت كل الروايات التي شكََّمْت نتاجو الروائي بدءًا من عام 

الطريق إلى تل ( و) ٕٕٓٓبرواية ) شتاء العائمة بابا سارتر( ومرورًا حيث صدور أوَّل رواية : ) ٕٔٓٓ
( و) مصابيح  ٕ٘ٓٓ( و) الوليمة العارية  ٕٗٓٓ( و) صخب ونساء وكاتب مغمور  ٖٕٓٓالمطران 
(  ٜٕٓٓ( و) مموك الرمال ٕٛٓٓ( و) حارس التبغ  ٕٚٓٓلذئاب ( و) الركض وراء ا ٕٙٓٓأورشميم 

 . ( ٕٔٔٓ( وأخيرًا ) أساتذة الوىم  ٕٓٔٓالجريمة الفن وقاموس بغداد  و)

نطوت عمى أىم ما يمكن قطافو من ثمار ثمَّ خاتمة اوقد قام البحث عمى تمييد وأربعة فصول       
فكان التمييد مقاربات لمصطمحات العنوان وكل ما تعمَّق بيما من مفاىيم وتحو الت شكمَّت البحث ، 

( الالحقة ، حيث ارتأينا أن / الرابع ادًا نظريًا لما ستقوم عميو الفصول التطبيقية ) الثاني / الثالث مي

 املقدمت

 



بالتنظير المصطمحات ذات العالقة بموضوعة الوثيقة وكيفية توظيفيا ، وما  ( الفصل األول)  يتناول
عة من صمب عالقة الرواية كونيا نابطرأ عمييا من تغي رات من حيث الرؤية ومن ثمَّ التعامل معيا 

ثم الحديث عن  ،الرواية التاريخية وما شيدتو من تحو الت مسار ، وذلك من إلقاء نظرة عمى بالتاريخ 
فكر بعد الحداثة بصورة عامة ومن ثمَّ أبرز تقنيات القص فيو حيث تمثِّل تقنيات الميتاقص إفرازات نثر 

عن تقنية الميتاقص التاريخي بوصفيا العالقة الجديدة لمرواية مع التاريخ  ثم الحديث ما بعد الحداثة ،
أوجب الحديث عن تقنية الميتاقص أواًل بوصفو المصطمح األساس والسابق في صطمح الذي مذلك ال

عن أسموب كتابة عمي بدر  والتي شممت الحديث التسمية ،  ثم ختمت الفصل بتقديم قراءة في المتن
( والثالث / الثاني ) ثيقة في النص ومن ثمَّ نبذة مختصرة عن كل من رواياتو . أما الفصل و لمو واستعمال

في نصوصو كون الذي أراده عمي بدر من توظيف الوثيقة فيمثِّالن كالىما دراسة تطبيقية لمُبعد التأويمي 
التي يسعى من  بوصفيا تقنية النثر بعد الحداثيتقنية الميتاقص التاريخي  معظميا وظَِّف عمى وفق
مَّا يضع أمامنا ، ملمخطاب التاريخي حول الحدث الماضي  المعنى المقصود خالليا الروائي إلى نقض

أخرى يقصدىا الروائي ىي في نفس الوقت قادرة عمى أن ُتَحفِّز ذىن القارئ نحو  إشارات نحو معان  
والتي حتَّمْت  توظيفو لموثيقة ، نطوى عمييا النص خاللوتكشف عن الطاقة التخييمية التي ا إدراكيا ،

عمى الباحثة المجوء إلى بعض كتب التاريخ كما حدث ذلك في التمييد لدى تتب ع مصطمح الوثيقة وما 
مرحمة التاريخ التقميدي إلى مرحمة نتقال من ًا ِلَما شيَدُه حقل التاريخ من اشيده من مراحل مختمفة ِتَباع

أنواع الوثائق  عمى وفقالتطبيقيين الثاني والثالث تقسيم الفصمين  ى، ممَّا حدا بنا إلتاريخ الجديدال
، فتناولنا في الفصل الثاني نتقالو ر واتساع خالل مراحل اوما شيده حقل الوثيقة من تطوّ  ،ة عممالمست

عن ختصَّ بالحديث فقد ا ( الفصل الرابع)  الوثائق التقميدية ، وفي الفصل الثالث الوثائق الجديدة ، أمَّا
في  -حيث يتقاطع التخييمي مع الوثائقي  -في توظيف الوثيقة ودمجيا البعد الفنيِّ وتقنيات القص 

 .النص

عميو ىو  لمنيج الذي سرناا عمى وفقويمكن القول إنَّ من أىم الصعوبات التي واجيت الدراسة    
جاوزت ذلك نحو حقل نَّما تإشتغاليا ضمن حقمين ، إذ لم تقتصر عمى حقميا األساس أي األدب ، ا

من خالل ذلك بغزير الفائدة  االعترافالتاريخ الذي قادنا بدوره نحو آفاق واسعة في البحث ليتسنى لي 
ىتداء فكان أن تطمَّب لالستضاءة واال اً سابق و منيج لم أجد لوإنَّ  ة التي حصمت عمييا ، فضاًل عنالعممي

وأوَّ  ب عميَّ .. لذا يتوجَّ لصورة الالئقة نجازه باعمل عمى إفي ال كبيرينمني جيدًا وحذرًا   اًل وأخيرًا التوج 
التي لم تبخل عميَّ  (ناىضة ستار عبيد) األستاذة الدكتورة  ، متنان ألستاذتي الفاضمة بجزيل الشكر واال

 ... والتشجيع الذي طالما دفعني لما تراه الئقًا ... شكرًا ليا ودامت لنا . والمتابعةالجيد والنصح بالوقت و 

 يما سعيت إليو ......... وأخيرًا .. أتمنى من اهلل أن أكون قد وفِّقت ف 

 رنــــا فرمان حممد

  2013األول  تشرون



 

إنَّ الحدٌث عن الوثٌقة التارٌخٌة فً الرواٌة ، والبحث فً كٌفٌة توظٌفها فً النص ، ٌقودنا      

ٌخً الوثٌقة ، إذ ٌكون اإلطار التار ر علىتوفَّ لمفردات ذات العالقة بالنص الذي ٌللخوض فً بعض ا

ات التوظٌف ، والف حاضراً سواء بطرٌقة مباشرة أم ٌَّ لذي تنطلق منه كر اغٌر مباشرة ، وكذلك تقن

ٌَّات . ف ا ، الواعز الذي ٌنشر أبعاداً تارٌخٌة فٌه  أصبحالوثٌقة التارٌخٌة فً النص حضور هذه التقن ممَّ

، وإلقاء الضوء على جوانب من معالمه ، ونشؤته  عن هذا النوع من الرواٌة تحدٌداً دفعنا للحدٌث 

ره ،  ،  مفهوم الوثٌقةفً تساع وشمولٌة اافقها من رإى التارٌخ الجدٌد وما رفضالً عن ومراحل تطوُّ

مفهوم الحقٌقة تحدٌداً كان لها األثر فٌما ٌتعلَّق ببعد الحداثة ورإاها  ول إنَّ مفاهٌم مانا من القنمكِّ ٌُ 

ٌُّر الذي طرأ على عالقة الرواٌة بالتارٌخ ، ونظرة الروابً لحقابق التارٌخ  ومن ثمَّ الفاعل فً التغ

ٌَّل الناشا عن عالقة فاعلة مع َحَدٍث ما ، قادر حٌث تظهر فاعلٌة التخٌٌل ، فا بقالتعامل مع الوثا لُمتخ

 ال على إخراج ذلك الحدث من جموده ، فهو الٌجد فً الحقابق التارٌخٌة حقابقاً مطلقة أو مسلَّمات

ٌَّل نَّ أل،  ٌمكن المساس بها رقها ، ، ٌختبرها ، وٌختالذي ٌنبنً على صلب هذه الحقٌقة ) المتخ

ٌها ، والٌُ  تقانات القص بعد الحداثٌة ضمن لعبة كان أن برزت ف (ٔ) عٌد بالضرورة إنتاجها (وٌشظِّ

ٌَّل السردي هذه ،  ص التارٌخً التً ماوراء القالتً قادتنا للحدٌث عن أبرزها وهً تقنٌة والمتخ

 ٌَّ       قص . اوراء المزتها لٌندا هٌتشٌون عن تقنٌة م

 

 

ٌُحفِّز ذهن الباحث حول كثٌر إنَّ الحدٌث عن من  الرواٌة التارٌخٌة فٌه من االستفزازٌة ما 

حذر الروابً فً التعامل  ومن ثمَّ ، ن حول عالقة الرواٌة بالتارٌخ التساإالت التً طرحها الدارسو

ث عن أمانة الرواٌة للمصدر األصل أي التارٌخ التساإالت التً تتحدَّ ، األمر الذي دفع إلى ظهور معه

قابمة على فاعلٌة العنصر اإلنسانً  ٌة نجدها عالقة ثالثٌة األطراف ،الجوهر تؤملنا العالقةولو 

ٌّة التعاطً لكل من الرواٌة والتارٌخ   منهما ومن ثمَّ  بوصفه موضوعة كل  ، بٌنهما الذي ٌمثل دٌنام

نقول أنها أشبه بعالقة فً مسٌرة اإلنسانٌة أو ٌمكن أن  وثقافٌاً  معرفٌاً  هما ٌسهم إسهاماً كلٌ نَّ فإ

 فكل له حق العطاء وكل له حق األخذ .منفعة ال

ٌَّ  والرواٌة على وفق  نَّ فإ مكانة قرٌبة من نفس المتلقً تخاذ لتها التها السردٌة الحكابٌة التً أهَّ خاص

ً دبأها جنس ما ألنَّ إنَّ ، تها التً تناغم النفوس اتساع لٌس فقط بممٌزتلك المكانة أخذت بالتبلور واال

فتنادي بصوت من ، ماته ال تمنعه الحدود من اقتحام التارٌخ والبحث وراء حقابقه ومسلَّ أٌضاً  جرئ

ٌَّ  قله فنجدها بحث فً البعٌد والمنسً ،سكت فٌه وتقول ما لم ٌ ات الزمان بما ٌفٌدها فً تبحث بٌن ط

بل ، وبحثها عن ستقإضاءة الحاضر واستبصار الم حاول عبرهاالتً ت، بناء رإاها االستشرافٌة 

وال  فٌكون نزوعها نحو الماضً أو التارٌخ لٌس حنٌناً ، ها رواٌة الحاضر والمستقبلبؤنَّ  الماضً ٌشً

ومن لمستقبل آٍت ،  ماضٌاً  متداد ذلك الماضً ومن ثمَّ ل إبالحاضر الذي ٌمثِّ  بقدر ما هو اهتمام  شغفاً 

ن ٌكون سرد أحداث ما ٌواجهه حول أ راً للسإال الذي كثٌ إٌكو مبرتوإ هنا ٌمكن أن نفهم وصف

                                                             
الوطني لمثقافة والفنون  عبداهلل إبراىيم ، المجمستحرير وتقديم : د. –الرواية والتاريخ / مجموعة باحثين  (1)

 . ٚٔ : ٕٙٓٓ(  ٔوالتراث في قطر ) ط

 تـوطئة

 الرواٌة التارٌخٌة

 



ارٌخ نحو . فالروابً الذي ٌستثٌره الت(ٕ)ه من األسبلة األكثر تفاهةنَّ من الحاضر ؟ بؤ هروباً  الماضً

فالماضً هو  ، خ لهما هو فً ذلك ٌبحث عن الماضً الكامن فً رإٌة المإرِّ إنَّ كتابة رواٌة تارٌخٌة ، 

ٌَّ شكِّ فٌكون عمل كل منهما ٌُ  ، س الوقتار المإرخ والروابً فً نفمن استث جل ة من أل كٌفٌات معرف

ٌَّ تشخٌص الحاضر الرواٌة تكتسب حرٌة أكبر  نَّ بوثابقه وآلٌاته المنهجٌة فإ داً ، وإذا كان المإرخ مق

ر أو ٌحٌل على ما هو علٌه الحاض الروابً قد ٌجد فً التارٌخ ما ال نَّ كذلك فإ، لٌة ٌبفاعلٌتها التخٌ

لى ذلك الحاضر فٌستدعً آلٌاته التخٌلٌة وٌدفعه فً ذلك حاضره نحو ا ٌحٌل إٌكشف عمَّ  ه النَّ أ

ه من حاضره نحو ماضٌه علَّ  نحوها خٌوط المصٌر أي ٌفزع هُ ب صفحات تشدُّ ٌص ماضٌه وتقلتفحُّ 

ٌَّ ٌكتشف أ ٌة التًن نشٌر إلى الطاقة اإلة ، لذلك ٌمكن أسباب وعلل ٌقٌم علٌها رإاه الذات تنطوي  خصابَّ

لى اتخاذ منبر سٌادة بٌن فنون عامة واإلمكانٌات الثقافٌة المإثرة التً دفعت بالرواٌة إ علٌها الرواٌة

 األدب األخرى .

 ٌهمتلقِّ  حت بسالحه وسرقتْ ) الشعر أدواته وتسلَّ  الرواٌة قد سلبتْ  نَّ ا حدا بالنقاد إلى القول بؤممَّ     

ها استطاعت بلورة  إنَّ من سٌرها الوبٌد فً بداٌة نشؤتها إالَّ  على الرغم (ٖ)سواء ( اده على حد  وور

خالل توظٌفها  ، فًجذب األنظار لها سواء على مستوى التلقً أو الدراسة  تقنٌاتها وأفكارها ومن ثمَّ 

طاقات كثٌر من العلوم اإلنسانٌة كعلم االجتماع وعلم النفس والتارٌخ وحتى السٌاسة ، فهً الفن 

ٌمتلك  فن الرواٌة عامةً  نَّ ا ٌحٌل إلى إممَّ ، والمستمد عناصر خٌاله من الواقع ، ٌاة الباحث فً الح

ق بها عبر الذات اإلنسانٌة وكل ما ٌتعلَّ  بوصفه ٌجد كٌنونته فً بحثه الحثٌث فً تارٌخٌاً  طابعاً 

واقع القابم على تصوٌر ال ٌركز على طبٌعة الفن الروابً ن والعصور . فنجد بعض الدارسٌناألزما

ٌُّ  المعٌش حسب الناقد "غراهام هو" الذي ب تارٌخٌاً  بغ على الرواٌة طابعاً ا أسممَّ  ، لًبؤسلوب فنً تخ

حقٌقة  ل )ٌجد ذلك ٌمثِّ  همبعض. و(ٗ)تارٌخٌة الرتباطها بالواقع وتصوٌره الرواٌة بمعناها العامٌجد 

ٌَّ  من الحقابق األدبٌة مفادها إنَّ  زاء ذلك من فال غرابة إ (٘)( ماضًة رواٌة محكومة بالالرواٌة أ

 لى الماضً .إ ها تنهض فً إبداعها عوداً انفتاح الرواٌة على التارٌخ أو إنَّ 

 

 

 : تعرٌؾ ونشؤة الرواٌة التارٌخٌة

قصصً ٌرتكز على  دها ) سرلقد ورد تعرٌف الرواٌة التارٌخٌة فً معجم المصطلحات األدبٌة بؤنَّ      

 وهذا البعد المعرفً هو ما (ٙ)كتابات تحدٌثٌة ذات بعد إٌهامً معرفً ( وقابع تارٌخٌة ، تنسج حولها

لق خٌوط الصلة خ ومن ثمَّ ، خالل تفعٌل أحداث الماضً  ى فًٌإكد الدور الثقافً للرواٌة الذي ٌتجلَّ 
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 (7)تتخذ أبطالها من بٌن األشخاص التارٌخٌٌن( ما )، وهً ال تكتفً باألحداث وإنَّ بٌنها وبٌن الحاضر

ب ألحاسٌسها وٌصوِّ  داخلٌاً  ث ٌعمد الروابً للبحث فً مكنونات الشخوص فٌفترض مونولوجاً حٌ

وهو فً ذلك ٌستمد خبرات الصٌاغة من معارف العلوم ، حدد خٌاراتها جهده نحو فهم الدوافع التً تُ 

طاقة  خالل ظهر فًاإلنسانٌة األخرى ، فٌجمع الروابً بٌن الكابن من التارٌخ وبٌن الممكن الذي ٌ

على من هنا سعة إمكانٌة األدب مقارنة بالتارٌخ وكما ٌراه فورستر  فتبدو، حداث التولٌد الروابً لأل

التً تكفل له النظر لما وراء الحدث أو ما وراء ، مٌثاق الحرٌة الكاملة التً ٌمتلكها الروابً وفق 

وفق على ما  هو مغلق نوعاً مجال الخٌال المفتوح للروابً  أي إنَّ ، التجربة الخصوصٌة للشخصٌة 

 الروابً التارٌخً إذا كان واعٌاً  نَّ ما ٌحٌل إلى إمفٌه موقع المإرخ ،  لمنطق العلمً الذي ٌتحددا

قرب عمله سٌكون أ نَّ بموضوعاته فإ اً بؤدواته على مستوى دراسته للحدث والحقبة والشخصٌة وملمَّ 

 (8)للصدق منه إلى عمل المإرخ .

ف لو        التً تخلق عالقة  –رواٌات والتر سكوت  بنظرهآخذاً  –كاش الرواٌة التارٌخٌة وقد عرَّ

ما جلب الماضً للحاضر بوصفه إنَّ ، حداث معاصرة مع الحاضر لٌس على أساس التلمٌح إلى أ

ن ب الماضً إلٌنا وتسمح لنا بؤقرِّ رواٌة تارٌخٌة حقٌقٌة أي رواٌة تُ  ها )التارٌخ السابق له ، بؤنَّ 

 (9)( تصوٌر التارٌخ مستحٌل وبدون عالقة بالحاضر محسوسة ، فإنَّ ، ده الفعلً والحقٌقًنعٌش وجو

جل أال وهً تقرٌب الماضً إلٌنا من ألوكاش فاعلٌة الرواٌة التارٌخٌة ، ومن هذه اإلشارة ٌعرض لنا 

إعادة  ما ٌهم فً الرواٌة التارٌخٌة هو لٌس نَّ ٌرى أ فهو.  ق عالقة محسوسة بٌنه وبٌن الحاضرخل

 نَّ الذٌن برزوا فً تلك األحداث ، أي إ ما اإلٌقاظ الشعري للشخوصسرد األحداث التارٌخٌة الكبرى إنَّ 

تماعٌة واإلنسانٌة التً دفعتهم ن تجعلنا نعٌش مرة أخرى الدوافع االجما ٌهم فً الرواٌة التارٌخٌة أ

فً  هانَّ إ . إذ(ٓٔ)فً الواقع التارٌخً تماماً  فوا كما فعلوا ذلكروا وٌشعروا وٌتصرَّ ن ٌفكِّ بهم إلى أ تْ دَّ وأ

وقدراته على صنع ذلك الماضً ، فالرواٌة عامة ، من إحساس اإلنسان بماضٌه  أول ظهورها نبعت

األفكار الغٌبٌة والالعقالنٌة والمٌثولوجٌا ، فقد لكثٌر من  كانت قبل عصر التنوٌر األوربً مسرحاً 

ن تكون فقٌرة من الناحٌة العلمٌة قرب إلى أأ –الوسطى  أي مرحلة العصور –كانت تلك المرحلة 

، فمنها ما هذه العصورخالل المدة الزمنٌة التً امتدت فٌها  لفكرٌة ، رغم تنوعات ذلك المستوىوا

ذ استمرت من إ، على الصعٌد الفكري  شد ظالمٌةً التً كانت أعصور الوسطى البعٌدة ، ٌسمى بال

أو الحادي عشر ، والمرحلة األخرى هً مرحلة العصور الوسطى  القرن الخامس حتى القرن العاشر

القرٌبة التً بدأت منذ القرن الثانً عشر حتى عصر النهضة األوربٌة أي القرن السادس عشر ، إال 

إن الطابع العام لتلك الحقبة هً السمة )الالعقالنٌة( ، فقد اتصفت عقلٌة القرون الوسطى بسٌادة 

 فلسفتهم إنَّ  فالسفة إالَّ المفكرٌن وكبار الن كانت المرحلة ال تخلو من سٌحٌة ، وإعقٌدة الالهوتٌة المال

إذ إنَّ هاجس ن تلك العصور ، غالبة على إنسا كانت صفة الخوف، و ٌسةالكن رة لخدمةسخَّ أٌضاً مُ 

لاألاإلنسان خطٌبة  ، بالحٌاة  كان الزهدف ما ، نوعاً  ه طابع التشاإمٌة والقلقٌضفً علٌ، ما راوده ت وَّ

 ة، فقد هٌمنت على عقلٌ ة المهارات الفنٌة والتقنٌةصفة الكسل وقلَّ فً خلق  قد أسهماآلخرة وانتظار 

ق بالمعجزات ما ٌتعلَّ  صدٌق كل ما هو بعٌد عن الواقع وكلتلك الحقبة النزعة الخٌالٌة والمٌل لت
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و الوعً التارٌخً أ ) إنَّ  إذ هاجل االنبهار بها وتصدٌقما تصنعها عقولهم إل والخوارق التً غالباً 

 لى حد  ه إب علٌو الرمزي كان ٌتغلَّ الوعً األسطوري أ نَّ فإ،  لدٌهم امراً الواقعً المحسوس كان ض

بالفكر الالهوتً  تبٌنات أطاحته وبعد عصر التنوٌر األوربً بما رافقه من أفكار ومُ نَّ  إإالَّ  (ٔٔ)(كبٌر 

 ٌة الذات ، والعقالنٌة اإلنسانٌة ، والرإى التجرٌبٌة للعلم ،مفاهٌم جدٌدة عن مركز والكنسً ، ومجا

الجتماعً والفلسفً ٌعتبر عصر التنوٌر عصر انتصار الفكر ا )، إذ واالبتعاد عن سطوة الكنٌسة

د الطرٌق لقٌام الثورة الفرنسٌة وإعالن البحة حقوق اإلنسان وترسٌخ قٌم ، الذي مهَّ التنوٌري الحر

رٍة اإلنسان العادي هو بطل الرواٌة ، ف(ٕٔ)( وسٌاسةً  وسلوكاً  الطبقة الوسطى فكراً  قد أصبح ألول مَّ

، ذلك بتؤثٌر أفكار مفكري ذلك العصر ومن أبرزهم دٌكارت  ، ولٌس األبطال الملحمٌٌن أو الخارقٌن

ه ) ثورة فً الفلسفة بلة لسٌطرة اإلنسان ، فؤحدثت آراإمن القوانٌن القا الطبقٌة نظاماً  الذي ٌعد

الحدٌثة فً تطوٌره المنهج العلمً الجدٌد وتصدٌه للكون بوصفه آلة محكومة بقوانٌن الطبٌعة 

أمثال من بعده جاء  ممنو (ٖٔ)(ةٌاببرمن األسطورٌة والرمزٌة والغ المٌكانٌكٌة ، والتً أبعدته تماماً 

 الٌبتنز ودٌفٌد هٌوم وغٌرهم .

الفاعلٌة فً حركة الحٌاة ، فضالً  ن موقعكل هذه المفاهٌم والتحّوالت الفكرٌة ، منحت اإلنسا

ٌُّ لل نَّ إعن  لهذا اإلنسان رات السٌاسٌة واالجتماعٌة التً رافقت الثورة الفرنسٌة وما بعدها قد منحت تغ

در على االق ٌٌن ، بوصفهحمٌٌن أو الرموز المٌثولوجكٌنونته هو ولٌس األبطال المل الثقة بنفسه بعدِّ 

ً التؤثٌر فً مسٌرته ، وإذا  فكار الحداثة أ كان انبثاق الرواٌة الحداثٌة فً أوربا قد رافق فلسفٌا

ً نَّ تبٌناتها العقلٌة ، فإومُ  رجوازٌة المدٌنٌة قابدة التغٌٌر ، والتً قامت على لفكر الب ه جاء تساوقا

نظامها الرأسمالً الدٌنً على أساس  قٌمةً أساس الطبقة الوسطى التً نشؤت على أنقاض اإلقطاع ، مُ 

لتنبثق الرواٌة  – واقتصادٌاً  فلسفٌاً  – ًحرٌة االقتصادٌة ، والسٌاسٌة ، لتكتمل حلقة النظام األوربال

عالقة  نَّ صر األنوار وبتؤثٌر منه ، فإعن هذٌن المحورٌن ، وإذا كانت الرواٌة الحدٌثة قد نشؤت بعد ع

بالتارٌخ هً قصة الرواٌة  الرواٌة بالتارٌخ قد تبلورت فً تلك األجواء أٌضاً فكان عالقة الرواٌة

فً مطلع القرن التاسع عشر  الرواٌة التارٌخٌة نشؤت ) ، لذلك أشار لوكاش إلى إنَّ هاالحدٌثة نفس

ً  –بً بالتارٌخ وإحساس الفرد األور إذ إنَّ  (ٗٔ)( وذلك من زمن انهٌار نابلٌون  وقد انطبع ذلك روابٌا

وما رافق تلك الثورة من حروب اجتاحت وزلزلت كان بتؤثٌر مباشر من الثورة الفرنسٌة  –فٌما بعد 

كانت الثورة الفرنسٌة والحروب الثورٌة ونهوض وسقوط نابلٌون هً التً جعلت ها فقد      ) تثواب

 –فً صناعة التارٌخ  اً له دور نَّ الفرد أخذ ٌشعر إ نَّ بمعنى أ (٘ٔ)( تجربة جماهٌرٌة ةٍ مرَّ  لِ ألوَّ لتارٌخ ا

ٌر نٌابة عن الشعوب نت األنظمة االستبدادٌة قبلها تمارس فعل التغٌٌر والتؤثكا إذ  – ن كان ضبٌالً وإ

فقد كانت حروب تلك األنظمة تشن بواسطة جٌوش محترفة بمعزل ، ٌاتها صادر حرّ ها تُ نَّ األوربٌة أي إ

من تغٌٌر مع الثورة الفرنسٌة والحروب  ى النقٌض من ذلك ما طرأعن السكان المدنٌٌن ، وعل

لى جٌش ٌنبثق ، إجور ٌدفعها الملك ش من أفراد محترفٌن للقتال لقاء أل الجٌٌة حٌث تحوَّ النابلٌون

وعً الشعب بواقعه هو من صنع ما ٌسمى بالجٌوش  نَّ إ ، إذمن الجماهٌر لٌحقق لها مطالٌبها 

ها ناتجة من وعً الشعب بمعنى الحرب وأهدافها وذلك أتاح للناس الجماهٌرٌة وبمعنى آخر إنَّ 

عٌنهم على نحو مباشر ر بعمق فً حٌاتهم الٌومٌة وٌُ ٌإثِّ  عاب وجودهم ) ولٌروا فً التارٌخ شٌباً استٌ
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إحساس اإلنسان بؤهمٌة  نَّ وأكثر فاعلٌة ، وإ وبذلك أصبحت عالقة اإلنسان بالتارٌخ أكثر عمقاً  (ٙٔ)(

عكاسات الماضً انه لٌنسج معه عالقة تواصلٌة تجعل التارٌخ هو الذي ٌدفعه نحو االهتمام بماضٌ

اء ه كان لوعً إنسان تلك المرحلة جرَّ نَّ اضر . لذا نجد د.فٌصل دراج ٌشٌر إلى إلنمو الح حافزاً 

الحروب وثورات النهضة الصناعٌة أثراً فً خلق عالمة مغاٌرة لإلنسان مع الزمن أي زمن اإلنسان 

ن التارٌخً الذي استولد من ل ) اإلنساصدر عن هذا التحوُّ ، ف ة مرآتهبحت الصناعنتج الذي أصالمُ 

 . (7ٔ)( أسباب ارتقابهِ  عملهِ 

ا سبقه فً فقد انعكس األمر على عالقة الرواٌة مع التارٌخ ، وهو أمر ٌختلف عمَّ  ومن ثمَّ      

لى التارٌخ ت إالرواٌات التارٌخٌة فً القرنٌن السابع والثامن عشر التً لم تكترث للزمن ونظر

ذلك  -المحدد برواٌات والتر سكوت –تارٌخٌة حسب مفهوم لوكاش  بصورة تجرٌدٌة ، فهً ال تعد

شخوص ل، لكن ساٌكولوجٌة ا ختٌار الخارجً للموضوع واألزٌاءق باالا ٌتعلَّ ها تارٌخٌة فٌمألنَّ 

مات روابًٌ تلك المرحلة رغم إدراكهم س حسب لوكاش إنَّ بو، وسلوكها العام ٌنتمً لزمن الكاتب 

ا والتر سكوت زوا على صفات عصرهم الخاصة من الناحٌة التارٌخٌة ، أمَّ ركِّ ٌُ هم لم  إنَّ الَّ عالمهم إ

 ه اتخذ سبٌالً ل البداٌة الحقٌقٌة للرواٌة التارٌخٌة ذلك ألنَّ تمثِّ  8ٔٗٔعام  وٌفرلً " رواٌته " الذي عدَّ 

جتمع ، ، فهو مدرك للعالقة العضوٌة بٌن اإلنسان والم الماضً عن سابقٌه فً التعامل مع مغاٌراً 

ر صراعات التارٌخ ما ٌصوِّ ٌتحدث عن الحاضر وإنَّ  ه النَّ وبٌن اإلنسان والزمان أو المكان إذ إ

) تكمن عظمة سكوت فً  ، إذبشخصٌات ذات سلوك مشابه لالتجاهات االجتماعٌة وقوى التارٌخ 

ٌَّ  إنسانٌاً  االجتماعٌة تجسٌداً  –قدرته على إعطاء األنماط التارٌخٌة  ً ح كن الظروف اإلنسانٌة ، ولم ت ا

رت من قبل بمثل هذه العظٌمة ملموسة ، قد صوِّ  التارٌخٌة االتجاهاتفٌها المؤلوفة التً تصبح 

 . (8ٔ)الدرجة الفابقة من الروعة والصراحة واإلبداع (

قد رافق التبلور الذي حصل فً مسٌرة  وإذا كان الظهور الحقٌقً للرواٌة التارٌخٌة األوربٌة     

الت االجتماعٌة أو السٌاسٌة كالثورة العلمٌة والثورة البرجوازٌة الناجم عن كثٌر من التحوُّ التارٌخ، 

الرواٌة  نَّ شرنا له ، فإالذي ألك المجتمع نحو وعً الذات ، التً أخذت بٌد إنسان ذ، والثورة القومٌة 

ارٌخ أو غٌره من فً الت امنها صعودة القرن العشرٌن لم ٌزربٌة التارٌخٌة التً ظهرت مع بداٌالع

ٌِّ المعارف والعلوم ، ولم تشهد فٌه المنطقة ثورات تُ  ما ٌمكن إنَّ ، أو تنهض بالمعارف ، ر من الواقع غ

ً أي ٌمكن وصفها بؤنَّ ، ر بالوافد الغربً ها ولٌدة التقلٌد والتؤثُّ القول إنَّ   ها رواٌة وافدة ولم تنبثق انبثاقا

ٌِّ عربً ، فقد كان شبح االستعمار ما زفً إطار نهضوي ٌقوم ببطولته اإلنسان ال على آفاق  ماً ال مخ

ذ لم تشهد الساحة العربٌة بعد إ، العربٌة محرومة من قطاف الٌقظة  ، وما زالت الذات الواقع العربً

لذا فقد ولدت الرواٌة العربٌة معوقة على حد ، ق لدٌها ذلك الوعً ثورات ، أو انعطافات تارٌخٌة تخلُ 

بل بقٌت ، بدع ع أساساً لوعً ٌُ فما كانت هناك برجوازٌة عربٌة تض ٌصل دراج ،تعبٌر الدكتور ف

الوالدة  فتشٌر هذه، لمعالم اواضح  ولم تظهر شكل روابً ، شةطوٌلة ومشوَّ  قة لمدةالرواٌة متعلِّ 

 .  (9ٔ)دبً مالبم له (جنس أدبً حداثً وافد ٌفتقر إلى فضاء ثقافً أ لى )القسرٌة على حد تعبٌره إ

                                                             
 . ٜٔ:  سوالمصدر نف (ٙٔ)

الدار  –نظرية الرواية والرواية العربية / د.فيصل دراج ، المركز الثقافي العربي  –الرواية وتأويل التاريخ  (ٚٔ)
 . ٙٔ:  ٕٗٓٓ(  ٔطالبيضاء  )

 . ٖ٘:  الرواية التاريخية / جورج لوكاش (ٛٔ)

 . ٓٗ:  نظرية الرواية والرواية العربية / فيصل دراج –الرواية وتأويل التاريخ  (ٜٔ)



اد اج أو غٌره من النقَّ دبً فإذا كان الدكتور فٌصل درَّ دت اآلراء حول نشؤة ذلك النوع األوقد تعد    

االحتماالت بسبب فقدان ٌفتح باب االجتهادات و همبعض نَّ ولٌدة التؤثر بالوافد الغربً ، فإٌراها 

ن وار الملوك " الذٌن ٌروالرواٌة التارٌخٌة بدأت من " سمَّ  نَّ ممكن القول أه من البؤنَّ الوثابقٌة ، 

لى بداٌات الربط بٌن ا ٌشٌر إممَّ ، منهم طرٌقته الخاصة  ك تارٌخ أممهم واألمم األخرى ولكلِّ للملو

ما  – وتعمٌم غٌر موفقٌن رغم ما فٌه من اتهام –وقد نجد فً رأي تودروف . (ٕٓ)الرواٌة والتارٌخ

عدها عن ممكن باعتبار بُ لى العرب إعامة  فً إرجاع أصل الرواٌة نَّ ٌعزز تلك اإلشارة حٌث ٌرى إ

قد ظلت قضٌة نشؤة الرواٌة و، (ٕٔ)عتبرهم بوجه خاص جنساً موهوباً فً الكذبفهو ٌ، الحقٌقة 

لى عدم التمٌٌز بٌن األجناس واألنواع ً ٌعزوها سعٌد ٌقطٌن إالعربٌة موضع اهتمام واختالف والت

ن قاموا بتبنً النظرٌة العربً فكان من العرب أفً التراث أي عدم وجود نظرٌة لألجناس األدبٌة 

داب العربٌة فً ضوبها حٌث استعملت ون اآلم نحو نتابج مربكة وهم ٌقرأاألدبٌة الغربٌة التً أحالته

 . (ٕٕ)دون تمٌٌزها عن أنواعها فضاعت الحدود بٌنها من األجناس 

ر العرب بالرواٌة الغربٌة ٌلغً تؤثُّ وبغض النظر عن تباٌن اآلراء فً نشؤة الرواٌة عامة فذلك ال      

ن ٌكون الشعور بالنتاج الثقافً للمنتصر خلق صدمة أو أ، ظهور الرغبة فً سرد الماضً  مَّ ومن ث

دفعت العربً نحو البحث عن االنتصارات فً ماضٌه ٌعادل بها فارق الهوة الثقافٌة بٌن ثقافة 

ل قد ) شكَّ لذا فنحو تارٌخ االنتصارات واألمجاد ، ال شعورٌاً  فكان نزوعاً ، المنتصر وثقافة المغلوب 

 (ٖٕ)التفاعل بٌن التارٌخ والسرد اإلبداعً خٌطاً بارزاً فً نسٌج الرواٌة العربٌة منذ بداٌتها األولى ( 

 الرواٌة العربٌة نشؤت عند انطالقتها األولى فً مهد التارٌخ مشٌراً  بعض الدارسٌن ٌرى إنَّ  نَّ حتى إ

، ما التارٌخٌة أٌضاً ب الرواٌة الذٌن لم تقتصر كتاباتهم على الرواٌة االجتماعٌة وإنَّ إلى أوابل من كت

من الضعف وكثرة  أعمالهم كانت ال تخلوإنَّ  . إالَّ (ٕٗ)أمثال سلٌم البستانً وسعٌد البستانً وغٌرهم

،  ثابتة جاهزةر عن أفكار بناءها الفنً قابم على نسق مغلق من األحداث التً تعبِّ  نَّ أالهفوات حٌث 

فنقدهم  بعض األفكار اإلصالحٌة ... ه ) ٌستثمرون ذلك النسق لبثِّ وقد كان سلٌم البستانً ومجاٌلو

ب علٌها والحال ذلك تغلُ  (ٕ٘)المغلقة ( دة لتلك األنساقالمولِّ بالسلوك ، ولم ٌصل إلى األفكار  كان خاصاً 

لرضا تلتمس لهم العذر بسبب فقد النموذج عٌن ا وظٌفتها التعلٌمٌة الوعظٌة اإلرشادٌة ، إال أنَّ 

 جرجً زٌدان الذي ٌعدّ  ن بعدهم ، مثلد السبٌل لممهَّ  نْ مَ م ونَ دُّ هم ٌعحتذى به ، وألنَّ العربً الذي ٌُ 

المحسن طه بدر التٌار الثانً من الرواٌة بحسب د.عبدل الذي ٌمثِّ ، فً هذا الفن النثري  رابداً 

وما ٌإكد ذلك هو ، لعنصر التعلٌمً نصر القصصً بقدر ما ٌعنى باالتعلٌمٌة وذلك بسبب عناٌته بالع

                                                             
 . ٛ:  ٕٕٓٓ دمشق  –تحاد الكتاب العرب منشورات إ -اريخ الرواية / حنا عبود : من تينظر (ٕٓ)

 المغرب –: شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ، دار توبقال لمنشر ينظر: الشعرية / تزفيتان تودروف ، تر (ٕٔ)
 .ٖ٘:  ٜٜٓٔ( ٕط)

:  ٕٕٔٓ(ٔط)الرباط  –/ سعيد يقطين ، دار األمانوالحدودالوجود  –: قضايا الرواية العربية الجديدة ينظر (ٕٕ)
ٕٗ. 

:  ٕٕٔٓ(  ٔط بيروت ) –/ د.أسامة محمد البحيري ، مؤسسة االنتشار العربيمقارنات في السرد العربي (ٖٕ)
ٕٜ . 

 ٕٓٔبحث في مستويات الخطاب ي الرواية التاريخية العربية / د.نضال شمالي :  –: الرواية والتاريخ ينظر (ٕٗ)
. 

طبعة ،  ٔج: بيروت ، –اهلل إبراىيم ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر بي/ د.عبدموسوعة السرد العر  (ٕ٘)
 . ٓ٘٘:  ٕٛٓٓموسعة 



نشر التارٌخ  نَّ ذ ٌقول ) وقد رأٌنا باالختبار أإ م به رواٌته " الحجاج بن ٌوسف الثقفً"له الذي قدَّ وق

نا ألنَّ  على أسلوب الرواٌة أفضل وسٌلة لترغٌب الناس فً مطالعته ، واالستزادة منه وخصوصاً 

فقد كانت رواٌات جرجً  (ٕٙ)على الرواٌة ال هً علٌه ( ن ٌكون التارٌخ حاكماً فً أ ى جهدنانتوخَّ 

 من دمج قصة زٌدان تسرد أحداث التارٌخ بؤسلوب قصصً فتبقً الحوادث التارٌخٌة كما هً إالَّ 

هم القارئ لدرجة ٌمكن مالحظة مٌله ارة نتضفً عنصر التشوٌق الستثغرامٌة أو عالقات اجتماعٌة 

 ه ٌضع فً اعتباره الهدف التعلٌمً التثقٌفً الذي )ألنَّ ، لتارٌخً أكثر منه للجانب الروابً للجانب ا

ٌدان ، وٌعقوب صروف ، وأمٌن د كتب جرجً زفق (7ٕ)فق وظروف مجتمعهم فً هذه الفترة (ٌتَّ 

ه واستعادتتارٌخ األمم  بتصوٌر ملهماجل التعلٌم ودفع الدٌن وغٌرهم الرواٌة التارٌخٌة من أناصر

المجتمع نهضت الرواٌة للتعلٌم وحاولت أن تتصدى لما ٌشهده  ربها ، وبذلك فقد )افادة من تجلإل

ن تلتقط صور هذا المجتمع لتعرضها على أنظاره مرة أخرى ، ، وحاولت أالعربً من تدهور وانهٌار

رٌخٌة لتاوقد سارت الرواٌة ا (8ٕ)نه (صلح شؤن ٌُ حى إلٌه تؤمل وجهه فً مرآة الفن أما أوفلربَّ 

ف لخدمة ظَّ وَ تُ ، عبر حبكات عاطفٌة قابمة على المغامرة  وفق نسق داللً عام موروثعلى العربٌة 

لى العقود األولى من فالرواٌات العربٌة إ ) ل هذا النمط من الكتابة سابداً وقد ظ، الحدث التارٌخً 

 ٌَّ ً تقوم على االستقطاب الثنابً ات السردٌة التالقرن العشرٌن كانت تنهل نسٌجها الداللً من المرو

ٌُّ المتضاد بٌن الفضابل المطلقة والرذابل المطلقة ولم ٌُ  ر خرق هذا النسق على الرغم من تغ

وقد سمٌت هذه المرحلة من عمر الرواٌة  (9ٕ)الموضوعات بٌن تارٌخٌة واجتماعٌة ودٌنٌة وأخالقٌة (

ن التارٌخ بؤحداثه وشخصٌاته مٌٌه ، إذة حسب د.أسامة البحٌري مرحلة الهٌمنة التارٌخٌبالتارٌخٌة 

و إسقاط على قضاٌا الواقع أ فال ٌظهر للسرد دور كبٌر، رد سه الزمانً والمكانً على الوفضاب

إلحساس القومً الذي ساد فً . فإذا كان ا(ٖٓ) من تقدٌم الحقابق والمعلومات التارٌخٌةالمعاصر إالَّ 

 لٌجعلوا من التارٌخ خادماً وعواطفهم الروابٌٌن  لب خٌاالرومانتٌكٌة فً األدب الغربً أله المرحلة

مثل هذا  نَّ ، فإهتمام بصحة المعلومات التارٌخٌةلذلك اإلحساس فاهتموا بالجانب الخٌالً أكثر من اال

موقف النقٌض منهم  اإلحساس لم ٌكن قد نضج وتبلور بعد فً مجتمعاتنا لذلك نجد جرجً زٌدان ٌقف

حسب د.عبد المحسن طه بدر فهً التً باٌة التً تهدف الى إحٌاء الماضً ا الرومَّ فً رواٌاته ، أ

حمد وعادل كامل ثم فرٌد أبو حدٌد ، وأظهرت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة على ٌد نجٌب محفوظ ، 

ٌُّ  نَّ إ . إذ(ٖٔ)ر وغٌرهمٌباكث رات التً حدثت على الصعٌد السٌاسً من حركات سٌاسٌة مع التغ

لى نقلة جدٌدة دت إكلها مهَّ ، ماهٌرٌة ضد االستعمار ، وظهور النزعة القومٌة رٌة وثورات جوتحرُّ 

 وتحلٌالً  لى الماضً كشفاً تلك الظروف تبرر عودة المثقف إ نَّ كذلك فإ، مسٌرة الرواٌة التارٌخٌة  فً

وكانت له القدرة على مزج ، إلخفاقاته فكانت تقنٌات نجٌب محفوظ الروابٌة أكثر عمقاً وإبداعاً 

خذ مسار الملحوظ ، وأر المضامٌن االجتماعٌة مع مضامٌن سٌاسٌة فً أسلوب روابً بدا علٌه التطوُّ 

خذ نحو التدقٌق فً السرد التارٌخً خالل تتبع األحداث التً ٌعجز المإرخ اإلبداع الروابً التارٌخً ٌؤ

فً أعمال نجٌب محفوظ  ادلذا ٌرى النقَّ ، لتزامه بالمنهج العلمً للقٌود التً ٌفرضها ا عنها نظراً 

                                                             
 -بد المحسن طو بدر ، دار المعارف ( / د.عٖٜٛٔ-ٓٚٛٔ)الرواية العربية الحديثة في مصر  تطور (ٕٙ)

 . ٜٓ:  ٜٛٙٔ(  ٕط )     مصر 

 . ٔ٘: بد المحسن طو بدر ع ( / د.ٖٜٛٔ-ٓٚٛٔ)عربية الحديثة في مصر الرواية ال تطور (27)

 . ٚٓٔقممون : وحكاية السمطان / د. عبد السالم أسمطان الحكاية  –الرواية والتاريخ  (ٕٛ)

 . ٘٘اهلل إبراىيم : موسوعة السرد العربي / د.عبد  (ٜٕ)

 . ٕٜ: : مقارنات في السرد العربي / د. أسامة محمد البحيري ينظر (ٖٓ)

 . ٜٔالمحسن طو بدر : ( / د. عبدٖٜٛٔ-ٓٚٛٔيثة في مصر ): تطور الرواية العربية الحدينظر (ٖٔ)



ً ( قد شهدت تقدُّ 9ٗٗٔكفاح طٌبة  ( و )9ٖٗٔادوبٌس ر، و ) (9ٖ9ٔ ولى وهً )عبث األقداراأل  ما

قل تبعٌة للتارٌخ من خالل توظٌف المادة التارٌخٌة هضة الرواٌة التارٌخٌة التً غدت أفً ن ملحوظاً 

 تتجه فٌه الرواٌة نحو قوة البناءلذي أخذت ه مسار النضج انَّ وٌبدو أ ،(ٕٖ)بالدرجة األولى فنٌاً  توظٌفاً 

و ف أدون تكلُّ من ا من الحرٌة للتعبٌر عن نفسه ، واالهتمام برسم الشخصٌات وتطورها ومنحها قدراً 

 ٌُّ  . د بثقل التارٌختق

،  ةالعربٌ لتارٌخٌة فً البلدانمن البدٌهً بعد تلك البداٌة الواهنة للرواٌة ا نَّ أما فً العراق فإ     

 ٌالتها فً هذه البلدان ،ن تكون الرواٌة التارٌخٌة العراقٌة ال تختلف فً بداٌة ظهورها عن مثبد أفال

 )ر وبالد الشام من عناٌة واهتمام الرواٌة التارٌخٌة لم تكن قد نالت فً العراق ما نالته فً مص نَّ إذ إ

ً  اً أدبٌاً لم تكن قد حققت نموَّ  فالرواٌة بصفتها نوعاً  تحقق فً مصر على سبٌل المثال  وكالذي منطقٌا

لق معها أي القصة القصٌرة والتً الجنس األدبً القرٌب إلٌها المتآ وكان بدٌلها فً العراق ذلك

 ٌَّ  ٌةقد نضج كفاٌة فً الساحة العراق ٌكن فن الرواٌة لم نَّ هذا ٌشٌر إلى أ (ٖٖ)زت بنجاح فرٌد ( تم

. ورغم اق قابمة على هامش القصة القصٌرةفً العر إذ بقٌت الرواٌة، أدبٌاً له مكانته  بوصفه جنساً 

، ها أٌضاً كمثٌالتها كانت وسٌلة لبث القٌم والتعلٌم إنَّ  ظهور روابٌٌن قد كتبوا الرواٌة التارٌخٌة إالَّ 

ً نَّ وهذا ٌعنً أ. (ٖٗ)هللا غنٌمة فً رواٌته " غادة بابل "مثل ٌوسف رزق  فهً  ها لم تبلغ مستوى عالٌا

 بقدر ت الهدف ذاته وهو الهدف التعلٌمً الذي ال ٌتحرر من موضوعٌة التارٌخ إالَّ أٌضاً منضوٌة تح

 ضبٌل .

الساحة  نَّ فً نشؤة مثل هذا الفن فإ اً فاعالً وإذا كانت الظروف السٌاسٌة واالجتماعٌة تسهم إسهام     

ٌُّ العراقٌة على الصعٌد السٌاسً ذات طابع كثٌر التقلُّ  األثر فً مضامٌن كان له  ر وهذا ماب والتغ

الرواٌة التارٌخٌة العراقٌة وما شهدته رواٌات مرحلة الخمسٌنٌات والستٌنٌات من القرن العشرٌن 

ن ما طرحته " رٌخٌة تمنحها سمات ظرفٌة واضحة شؤكانت بعض الظروف التا فقد )، وما بعدها 

وتفصٌالت حٌاتٌة وف لى الخوض فً ظرفهً تعمد إ (ٖ٘)النخلة والجٌران " و " الرجع البعٌد" (

لكن سمتها ، ها البعٌد تارٌخً فضاء نَّ ق بظرف تارٌخً معٌن ، أي إنت تتعلَّ ن كا، وإةٌشٌومٌة مع

 ٌَّ ٌِّ ة الظاهرة ظرف ى و ٌصعب تصنٌفها ضمن مسمَّ غابٌة الرواٌة التارٌخٌة أ من دون رة ، فتبدومتغ

والجٌران" للروابً غابب طعمة  ع رواٌة " النخلةوسوي ٌضالرواٌة التارٌخٌة لذا نجد د.محسن الم

الرجع البعٌد" للروابً فإاد التكرلً ضمن هذه الرإٌة وهو بذلك ٌجعل من  فرمان ، ورواٌة "

 ر ظهور هذا الجنس األدبً أوقرِّ االجتماعٌة هً من ٌُ  –الظروف واألوضاع الثقافٌة والسٌاسٌة 

ها بمواصفاتها  إنَّ الَّ من تارٌخ قرٌب أو بعٌد ، إاستفادة  لتْ الرواٌة التارٌخٌة سواء مثَّ  ) نَّ أل، بدابله 

                                                             
بحث في مستويات  الخطاب في الرواية التاريخية العربية / د.نضال شمالي :  –: الرواية التاريخ ينظر (32)

ٕٔٔ . 

: ٜٙٛٔ( ٔبغداد )ط –منشورات مكتبة التحرير ، محسن جاسم الموسويل/ د.ة والتحو  الرواية العربية النشأ (ٖٖ)
ٕٜٖ. 

لترسكوت وجرجي زيدان دراسة مقارنة / سميرة حسن محمد زيدان ، ا: الرواية التاريخية عند السير و ينظر (ٖٗ)
  .  ٘ٚٔجامعة أم القرى :  –أطروحة دكتوراه 

 . ٖٜٕل / د.محسن جاسم الموسوي : الرواية العربية النشأة والتحو   (35)



ٌَّ  المعروفة فً تارٌخ اآلداب لم تكن ظهوراً  ما عندما تقع فً سٌاقات متعددة تمنح غٌر مبرر ، الس

 (ٖٙ)الظاهرة بعدها الذوقً ( .

عبد  رواٌاتل بالمرحلة األخرى من مراحل الرواٌة التارٌخٌة العراقٌة تتمثَّ  نَّ القول إوٌمكننا     

موضوعاتها  نَّ ، وذلك لٌس فقط ألحٌث تتضح بها سمات الرواٌة التارٌخٌة ، الخالق الركابً

معلومات ما ) تعتمد النَّ إ، "  ل رواٌة " من ٌفتح باب الطلسملى فضاء تارٌخً مثحٌل إوتفصٌالتها تُ 

ٌاسٌة واالجتماعٌة ها تنقل عادات وتقالٌد تلك المرحلة واألحداث السنَّ كما إ، والوثابق التارٌخٌة 

وذلك  (7ٖ)ن تشغل مكانة مناسبة بٌن الرواٌات العراقٌة القلٌلة الناجحة (قة تتٌح لها أبتسجٌلٌة موفَّ 

ل انتقالة ناجحة فً مسار الرواٌة التارٌخٌة فً العراق فقد تشكِّ  - الرواٌة الركابٌة – نَّ حٌلنا إلى أٌُ 

بالواقع االجتماعً  السٌاسٌة ذات الصلة المباشرةٌكون الواقع السٌاسً العراقً الزاخر باألحداث 

لٌه لى ما وصلت إٌة ودفعها نحو التطور واالنتقال إقرٌحة الرواٌة التارٌخٌة العراق قد حفَّز ، العراقً

 من أنماط جدٌدة فً التعامل مع الوثٌقة التارٌخٌة .

 

 

ٌَّر مسٌرة الحضارة  الذي منذ أن خفت برٌق الفكر الحداثً       الغربٌة الحدٌثة الرتباطه بكثٌرر مرن غ

المجراالت والحقرول المعرفٌررة ، وفررض صرورة جدٌرردة لهوٌرة اإلنسران علررى مسرتوى اإلمكانٌرة العقلٌررة 

را سراد فرً القررون الوسرطى ، حترى بلغرت تلرك المرحلرة ذروة اإلٌمران بقردرة  تختلف اختالفاً جرذرٌاً عمَّ

 الكابن اإلنسانً على تقرٌر مصٌره بنفسه . 

رل بحسرب هرانز كونرغ نهاٌرة الحداثرة        رغرم  –أي منذ تارٌخ نهاٌة الحرب العالمٌة األولى التً تمثِّ

إالَّ  –بعد الحداثً  ل بداٌة طالبع أركان الفكرأنَّ الرأي السابد بؤنَّ ستٌنٌات القرن المنصرم هً من ٌمثِّ 

خ برداٌات هرذا الفكرر فرً العراالذي أنَّ كونغ  رأإلرى  ٌشرٌر 9ٔ8ٔم ٌإرِّ ه دخرول ال شرعوري للغررب فرً نَّ

رردْت لتبلررور (8ٖ)بعررد الحررداثً العصررر . أو ٌمكررن أن نقررول مررن هررذا التررارٌخ برردأت تظهررر برروادر أولررى مهَّ

المصطلح، أو على األرجح أنَّها تمثِّل مرحلة ما ٌمكن أن ٌسمى" القطٌعة التارٌخٌة " الترً تحردث فرً 

ل الفكري على الصعٌد ال  . تارٌخًمسٌرات التحوُّ

ذلررك العصررر الررذي اسررتند علررى اإلٌمرران  –بحسررب هٌغررل  –وإذا كانرت الحداثررة بنررت عصررر األنرروار      

وتغٌٌرهرا  كل مقوالت الوجرود الكبررى ه القادر الوحٌد على تفسٌرالكامل والمطلق بالعقل اإلنسانً وأنَّ 

روج اإلنسران عرن ، وبحسب إٌمانوٌل كانط األب المباشر للفكر الفلسرفً الحرداثً " إنَّ التنروٌر هرو خر

، فقرد غردت قصوره الذي اقترفه بحق نفسه وعجزه عن استخدام عقلره إالَّ بتوجٌره مرن إنسران آخرر " 

مررن المعررانً والسررمات والمبررادئ الحضررارٌة المشررتركة علررى صررعٌد  اً كثٌرررالحداثررة بنٌررة فكرٌررة جمعررت 

الت على كل المستوٌات امتداداً لما حد ث فً أوروبا منذ بداٌرة القررن الوجود اإلنسانً ، ودٌنامٌة تحوُّ

الت بنٌوٌرة وحركرات اجتماعٌرة واقتصرادٌة ودٌنٌررة  –بداٌرة عصرر التنروٌر  –السرادس عشرر  مررن تحروُّ

ها استكشافات جغرافٌة وثورة علمٌة ، فضالً عرن الثرورة الصرناعٌة وهرً مرن أسرهمت توسٌاسٌة رافق

                                                             
 . ٜٕٙ: المصدر نفسو  (ٖٙ)

 . ٜٕٚ:  ل / د.محسن جاسم الموسويالرواية العربية النشأة والتحو   (ٖٚ)

 .  ٕٕٗ-ٕٔٗ: ر األوروبي/ ىاشم صالح مدخل إلى التنويينظر:  (ٖٛ)

 Postmodernismما بعد الحداثة 

 



الت التً صنعت مسار الحداثة فً كل هذه التحوُّ
رها قامت فلسفٌاً على مبدأ " الذاتٌة " ، والتً بدو(9ٖ)

، الذي تزامن هٌغل حرٌة الذاتبحسب  و، بحسب دٌكارت أي أولوٌة الذات اإلنسانٌة  " الكوجٌتو "أو

ره الفاعرل الكرونً الوحٌرد القرادر  اء ذلرك زاد إٌمران اإلنسران بؤنَّ مع تطورات على الصعٌد التقنً ، وجررَّ

لكررل  همٌررة للعقررل والعقالنٌررة وأصرربح العقررل النقرردي مجرراوراً علررى تطوٌررع قرروى الطبٌعررة ، فؤصرربحت األ

ة أساسررٌات منهررا ، العقالنٌررة ، والصررمعرفررة ٌرورة ، فالصرررح الررذي أقامترره الحداثررة ارتكررز علررى عرردَّ

م االجتمرراعً ، والنقررد ، ومركزٌررة اإلنسرران انطولوجٌرراً، تحٌررل إلررى التارٌخٌررة ، واآلٌرردٌولوجٌا ، والتقرردُّ

رى  مجمل تفاعالت تراكمٌة دة ، مثرل السرلوك ذي النزعرة اإلنتاجٌرة الرذي تخطَّ استندت على أُسرس محردَّ

م العلمرً التقنرً الرذي ظهرر فرً  الحدود التقلٌدٌة فً العمل واإلنتاج عن السرابق ، وعلرى أسراس التقردُّ

العلوم التجرٌبٌرة وغٌرهرا حٌرث انتقلرت الحداثرة بالمعرفرة مرن وجههرا الترؤملً الرذي أُقرٌم علرى أسراس 

األرسطً المٌتافٌزٌقً وإلى حٌن اإلنجٌلً ، إلى المعرفة التقنٌرة المإمنرة بالعقرل التجرٌبرً أشرد  الفكر

، وأٌضاً على أساس نهضوي فكري اجتمراعً سٌاسرً ، أدى إلرى القرول بمركزٌرة اإلنسران (ٓٗ)اإلٌمان

معررارف نظرٌراً وعملٌراً ، ففرً المجرال اإلبسررتمولوجً أصربحت ذاتٌرة العقرل اإلنسررانً هرً مصردر كرل ال

فؤعطى اإلرادة الحرة والفاعلٌة فً المعرفة والتارٌخ ، وتفرع منه نشروء الدٌمقراطٌرة بوصرفها تقنٌرة 

اً تحكمه حتمٌ اً أما التارٌخ فقد أصبح سٌرورة أي مسار –تساوق التقنٌات التجرٌبٌة  –سٌاسٌة للحكم 

هبٌررة فؤصرربحت غابٌررة ذعوامررل ملموسررة مثررل الحاجررات االقتصررادٌة والصررراعات العرقٌررة والم وتحرردده

 .  (ٔٗ)ها فكرة رومانسٌة أو أسطورٌة تتضاءل أمام التارٌخ بوصفه حركة تطورٌة التارٌخ بَعدّ 

ة فعل أو لنقل ثرورة        فٌمكن أن نقول أن السمة العقالنٌة التً تمٌز بها الفكر الحداثً ما هً أال ردَّ

ة كنسٌة ، لرذلك فقرد رأت أنَّ مشرروعها لرن على ما كان سابداً من أوهام وغٌبٌات وفكر الهوتً وسلط

ٌتم إالَّ بقطع الصلة بالماضً ، واالهتمام بالتجربة اإلنسانٌة اآلنٌة ، أي أنَّ فكرة الصٌرورة المسرتمرة 

هررا ٌجرب أن تنفصررل عنرره ،  م وإن كانررت ُتبنرى علررى الماضرً ، لكنَّ ر والتقردُّ وغٌرر المسررتقرة نحرو التطرروُّ

لرة ، فعمدت إلى إرساء الثوابت ا لعقلٌة لتحكم عن طرٌقها تجارب اإلنسران وصرٌرورته الثقافٌرة المتحوِّ

التجررارب اإلنسررانٌة التررً تتصررف  نها تفسررٌرإذ ترررى أنَّ القرروانٌن واألسررس العقالنٌررة الثابتررة مررن شررؤ

، وتكون كفٌلة بتقدٌم مشروعٌة عقالنٌة لها ، من ثمَّ توجٌه اإلنسان وتقوٌمها بالفوضى وعدم الثبات 

ٌم جدٌردة كاإلبرداع واالكتشراف العلمرً الترً رفعرت شرعارات العردل والمسراواة والحرٌرة وتحقٌرق نحو ق

تها تلك المفاهٌم والشعارات الت وبرٌق، وإزاء هذه التحوّ (ٕٗ)السعادة المنشودة ٌّ ، فإنَّ هذا الفكرر ومثال

ٌرد الشراعر  علرى 8ٗ9ٔإالَّ فً منتصف القرن التاسع عشر   Moderniteلم ُتشتق له تسمٌة حداثة 

بودلٌر حٌث بلغ اإلٌمان ذروته بتلك المفاهٌم التقدمٌة خالل تلك المرحلة حتى حردوث الحررب العالمٌرة 

لتْ  بوصرفهااألولى أو ما تسمى بتجربة القرن العشررٌن المرٌررة ،  م  طرٌرقفرً  نقطرة ارترداد شركَّ التقردُّ

رر  دتمانها بما حققته وناالذي أحرزته الحداثة ، ففقدت المجتمعات إٌ به الحداثة إزاء تقاتل أُمم التحضُّ

فٌمرا بٌنهرا ، وانهرارت الثقرة بفكررة المسراواة والعدالررة إزاء ُمخلَّفرات الحررب مرن قمرع وظلرم اجتمرراعً 

رل باألسرس  وتفاوت طبقً واقتصرادي ، فالتفترت األنظرار إلرى الجانرب التردمٌري فرً الحداثرة الرذي ٌتمثَّ

. ٌبردو  (ٖٗ)كون الحرب هً نهاٌة الحروب وتحقٌرق السرلم الردابم الثابتة بغٌة تحقٌق شعارات مثالٌة لت

                                                             
 .ٕٚٛو ٖٕٛ:  ينظر: النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة / إبراىيم الحيدري (ٜٖ)

/ فرانكمين.ل.باومر ، تر:  ٜٓ٘ٔ-ٓٓٙٔتصال والتغير في األفكار ينظر: الفكر األوربي الحديث اإل (ٓٗ)
 . ٕٔ:  ٜٜٛٔمصر ) د.ط (  –د.أحمد حمدي محمود ، الييئة المصرية العمة لمكتاب 

 .  ٕٚٛ – ٕٙٛبعد الحداثة / إبراىيم الحيدري :  : النقد بين الحداثة وماينظر (ٔٗ)

 .  ٕٕ٘سعد البازعي : : دليل الناقد األدبي / ميجان الرويمي و ينظر (ٕٗ)

 .  ٕٕٙوينظر : دليل الناقد األدبي : ،   ٕٕٗ-ٕٔٗ : مدخل إلى التنوير األوروبي / ىاشم صالح :ينظر (ٖٗ)



أن من هذه الفكرة قتلت الحداثة نفسها ، فقد أحاطرت األسرس الثابترة بمثالٌرات تحلرم بهرا المجتمعرات ، 

ره إزاء مثالٌرات زابفرة ، فؤخرذوا ٌنظررون  لكنها انهارت بمجرد حدوث الحررب الترً أشرعرت اإلنسران إنَّ

لثوابت من تطوٌع التجرارب اإلنسرانٌة والحٌراة الواقعٌرة المعٌشرة ، فمرا كران لحرروب إلى عدم إمكانٌة ا

 الدمار أن تكون وسٌلة لتحقٌق المنشود . 

قدرة الفكر اإلنسانً بوصف الذات قادرة على فهم الواقع ، فقد جراءت  دتوإذا كانت الحداثة قد أكَّ      

ضعها موضع النقد والتشرٌح وقد كانت التفكٌكٌة معبراً ما بعد الحداثة لُتعٌد النظر بمقوالت الحداثة وت

رزت علرى نقرض  بٌنهما فقد رفضت ما بعد الحداثة النمراذج المتعالٌرة وواجهرت العقالنٌرة والسرببٌة وركَّ

ررة اإلنسرران إضررافة إلررى تشرركٌكها  ٌَّ مفهرروم الررذات الررذي قامررت علٌرره الحداثررة وهاجمررت مفهرروم محور

، وقبرل ذلرك ، اختلفرت اآلراء فرً تحدٌرد (ٗٗ)كت بالمعارف البشررٌةبالسردٌات الكبرى للحداثة حٌن شك

مصدر مصطلح ما بعد الحداثة ، فبعضهم ٌعٌده إلى توٌنبً من خمسٌنٌات القرن المنصررم ، وبعضرهم 

ٌنسبه إلى فٌدلر ، إالَّ أنَّ البحث عن أصول المفردة أعاده إلى جون واتكنرز فرً اسرتخدامه لمصرطلح " 

ر 9ٔ7ٔ، ومن بعده رودولف بانفتز عام  87ٓٔثً " عام الرسم ما بعد الحدا آراء هرانز  ا ٌسرّو ، ممَّ

الً ، إالَّ أنَّ  كونغ التً أشرنا إلٌها سابقاً ، وقرد ٌكرون الفكرر مرا بعرد الحرداثً قرد بررز فرً فرن العمرارة أوَّ

تماعٌرة ، حركته أخذت باالتسراع نحرو جمٌرع المجراالت الثقافٌرة الغربٌرة ، سٌاسرٌة ، واقتصرادٌة ، واج

، ومرا أسربغ علٌره سرمة مَّ جمٌرع أنرواع الدراسرات الحدٌثرةوفلسفٌة ، وانثربولوجٌة ، ومعرفٌة حتى عر

هو اعتماده على المكتشرفات الجدٌردة علمٌرة كانرت  - اً ونقدٌ اً فكرٌ اً بوصفه مفهوم -الغموض نوعاً ما 

فثار الفكر مرا بعرد الحرداثً  أو تكنولوجٌة أو فلسفٌة فكرٌة ، حتى أصبح مفهوماً ٌتشظى داخل نفسه ،

ل ولرٌس نموذجراً  ره ٌررى الثابرت شركالً مرن أشركال المتحروِّ الت ، ألنَّ على فكرة الثابت الذي ٌحكم المتحوِّ

متعالٌاً علٌه ، ما ٌحٌل إلى أنَّ ما بعد الحداثة ألغت الفواصل المعرفٌة الثقافٌة ، فرفضت ثقافرة النخبرة 

جت ها الحداثة هً الدافع األسراس وراء القمرع والقسرر ، فرؤنكرْت الفواصرل ألنَّها ترى الثنابٌات التً روَّ

الهرمٌررة واحتفررت بالعرضررٌة والتالعررب والسررخرٌة والمفارقررة ، واتخررذت مررن مفهرروم التشررظً مقررابالً 

هرا  أي مرا بعرد  –لشمولٌات الحداثة وثوابتها ، لذا نجد أدب ما بعد الحداثة ٌحرارب المعنرى الثابرت ، ألنَّ

ررة المعنررى ، إذ تجررد إنَّ الحقررابق الثابتررة هررً صررناعة لغوٌررة ، وإزاء مفهرروم  –الحداثررة  ٌَّ تلغررً محدود

ٌِّز " تبرز فاعلٌة ما بعرد الحداثرة فرً قردرتها  الحقابق الثابتة والمنظور اآلٌدٌولوجً السٌاسً " الُمتح

لرة فرً الُمسرلَّ  خلخرل الثقرة بكرل مرا ، وإذا بهرا تماتعلى خلق اإلشكالٌات فرً نترابج تلرك المفراهٌم المتمثِّ

ٌُّزاتها الُمصرنَّعة وهردم طبٌعتهرا المتعالٌرة، ل الشكالٌتقبَّ  ، فٌإول األمر إلى تعرٌة صٌرورة الحقابق وتح

تدعو النفتاحه وال محدودٌرة معنراه ، لٌكرون قرابالً للتؤوٌرل فتتعردد  رإٌة ما بعد الحداثة إلى النص فنجد

لٌة نظرٌرات مرا بعرد الحداثرة النقدٌرة ومحاربتهرا لمفراهٌم الحقابق والعوالم بتعدد القراءات ، ورغم فاع

مرن أهرم سرمات أدب مابعرد الحداثرة أٌضراً كران ، وواقعٌة الثقافٌرةلم تقّدم البدابل الفهً الهٌمنة والقمع 

الناتج من تداخل البنٌة المعرفٌة وما تنتجه هذه البنٌرة مرن   self-reflexivityهً االنعكاسٌة الذاتٌة 

ل تلرك المرادة ، لرذا معرفة انطالق ٌُشركِّ اً من مقولة إنَّ المنهجٌة التً تتبع فً دراسة مادة مرا ، هرً مرن 

ف ما بعد الحداثة بؤنَّها ) مجموع الظروف والشروط المختلفة والمتعددة التً تختلط فٌها المظراهر عرَّ تُ 

افً ، فتنهرار المسرافة االجتماعٌة بالمظاهر الثقافٌة فال ٌمكن التمٌٌز بٌن ما هرو اجتمراعً ومرا هرو ثقر

فنجد مرحلة ما بعد الحداثة على صرعٌد السررد قرد شرهدت فٌهرا الكتابرة  (٘ٗ)بٌن النظرٌة وموضوعها (

                                                             
من أعمال المؤتمر  –الفمسفة العربية المعاصرة وأفكار ما بعد حداثية في المعرفة والعمم واإلعالم  ينظر: (ٗٗ)

بغداد  –،دار الحكمة(فكر ما بعد الحداثة / خضير ميري انتازياف)الفمسفي العربي الثالث لبيت الحكمة 
 .  ٕٓٗ:ٖٕٓٓ(ٔط)

 .  ٕٕٗدليل الناقد األدبي / ميجان الرويمي وسعد البازعي :  (٘ٗ)



السردٌة تحوالت جذرٌة سواء على صعٌد الشكل أو التقانات الكتابٌة أو المضمون وحتى التلقً ، وقد 

 ٌُّ صررم فصراعداً ، رغرم صرعوبة وضرع حرد السبعٌنٌات من القررن المن رات منذ مرحلةتمظهرت تلك التغ

فهرا روابٌرو مرا ألنَّ معظم التقانات والجمالٌرات الترً وظَّ ، فاصل بٌن أدب الحداثة وأدب ما بعد الحداثة 

ف  –بعد الحداثة كانت موجودة فً أدب الحداثة لذا نجد الروابً األمٌركً " ولٌم غاس "  ل من وظَّ أوَّ

ج نفسره وكرل مرن " جرون برارث " و " إٌتالوكرالفٌنو " و ٌدر  – 97ٓٔمصطلح ما وراء القص عام 

" دونالد بارثلم " و " روبرت كوفر " و " جون هوكس " ٌمكن عدهم روابٌرو " الحداثرة المترؤخرة ، 

إال أنَّ بعضرهم ٌررى ومرنهم " هٌربررت غرٌبرز " أنَّ التغرراٌر واالخرتالف برٌن األعمرال األخٌررة وأعمررال 

جداً لدرجة ُتحٌرل إلرى نهاٌرة مرحلرة الحداثرة لرذا فرإنَّ برارث ٌررى كبٌر  لخمسٌنٌاتمرحلة الستٌنٌات وا

. ومن هذا ٌمكن إدراك (ٙٗ)ما بعد الحداثة عن جدارة  روابًٌ العكس من ولٌم غاس وبؤنه ٌمكن عدهم

 صعوبة الفصل بٌن أعمال المرحلتٌن . 

ٌُشَغل  دافع الروابً نحرو  وفقعلى فإذا كان سرد الحداثة سواء على صعٌد القصة أو الرواٌة 

م ٌتٌح للقارئ استخالص عبارات عن الخبررة اإلنسرانٌة مرن تعقٌردات  ، الوجرود الحرداثًخلق كون منظَّ

الرواٌة الحداثٌة تحاول أن تخلق نظاماً ، لذا ٌقارن شانون ولٌرامز وظٌفرة القرص  نَّ أي بعبارة أخرى إ

نظرام المعتقردات العامرة  سكً تإسسمالٌنوفحسب مفهوم بالحداثً بوظٌفة األسطورة بوصف األخٌرة 

كب علٌه المجتمع فتكون بذلك كل من األسطورة والرواٌرة الحداثٌرة تحراول أن تخلرق نظامراً ،  الذي ٌترَّ

ا سرد ما ٌُطبِّق فوضى الوجود المعاصر على أشكاله ،  وٌسعى إلرى بعد الحداثة أو أدبه عامة فهو ) أمَّ

ج لرنظم عقابدٌرة مسرتندة إلرى الروهم (تفكٌرك اتفاقٌرات القصرة مرن أجرل زٌرف األسرط ورة الترً ترروِّ
(ٗ7)  

ج لره األسرطورة الترً تراهرا مرا  فكؤنه ٌؤتً انقالباً على قواعد السرد المعروفة ، لٌفضح وهمٌة ما تروِّ

هرا تردعم نظامراً مإسسراً وُمصراغا بؤسرس عقالنٌرة لٌكرون  بعد الحداثرة مسرتندة أساسراً إلرى الروهم ، ألنَّ

 ود التً تعكسها ما بعد الحداثة كما هً . إطاراً لفوضى الوج

ررر نررزوع المبرردع  فرران أدب الحداثررة الررذي ٌبحررث عررن القررٌم والمعررانً فررً عررالم الفوضررى ٌفسِّ

الحررداثً نحررو تحقٌررق الوحرردة واالنسررجام ، والبحررث عررن الجمررال وإعررادة إنتاجرره مررن خررالل العملٌررة 

اء التروتر النراتج عرن التغراٌر برٌن العرالم  ومعاناة داخلٌة اً وجودٌ اً اإلبداعٌة ، لذا فهو ٌعٌش صراع جررَّ

الداخلً للمبدع القابم على الوحدة واالنسجام والمعنى وعالمه الخارجً القابم على العبثٌة والتشتت ، 

ن مرن عبثٌرة البحرث عرن قرول إفٌؤتً أدب ما بعد الحداثة لٌنكر المعنى فً ذلك العالم العبثً ، فٌمكن ال

ررل آلٌررة عمررل الروابررً مررا بعررد الحررداثً النابعررة مررن اعتقرراد المعنررى تتبلررور المحاكرراة  السرراخرة التررً تمثِّ

رات عمردوا إلرى تحقٌقهرا براللجوء إلرى  بفوضوٌة الوجود وعبثٌته وغٌاب المعنى فٌه ، فهً كلها تصوُّ

ت  السخرٌة و التهكم والتناقض وتضمٌن أنمراط كتابرة لرم تكرن معروفرة فرً السررد الروابرً ، لرذلك ُعردَّ

، و" الغذاء العراري " لرولٌم بروروز عرام  9ٗ9ٔمثل " آكل لحوم البشر " لجون هوكس عام  رواٌات

                                                             
بو رحمة ، مجموعة مؤلفين ، تر: أماني أ / : جماليات ما وراء القص دراسات في رواية ما بعد الحداثةينظر (ٙٗ)

حدث بعد الحداثة إلى ما قبل الحداثة أمن ما )  ) د. ط ( دمشق –النشر والتوزيع دار نينوى لمدراسات و 
 الطريق إلى بعد ما بعد الحداثة : آفاق، وينظر:  ٖٕيبز( : رات في األدب والفن والنظرية / ىيربرت غر التغي  
منشورة في موقع الحوار  راسة/ معن الطائي وأماني أبو رحمة ، دلسردية ومالمح الجماليات القادمةالت االتحو  

 .  ٕٔٔٓ/ٛ/ٕ المتمدن

 .  ٜٖ:   الحداثة / شانون وليامزخصائص الرواية في ما بعد  - جماليات ما وراء القص (ٚٗ)



، هً البذور األولى لرواٌة ما بعرد الحداثرة ، وُعردَّ كرل مرن تومراس سرتٌرن و " رابلٌره " و "  9٘9ٔ

 .  (8ٗ)كافكا " و " بورخٌس " آباء حقٌقٌن للسرد ما بعد الحداثً 

ررزت برره رواٌررة ٌَّ مررا بعررد الحداثررة هررً سررمة االنعكاسررٌة التررً تجلَّررت فررً كثٌررر مررن  وأكثررر مررا تم

، و االنطوابٌررررة  introspectsdالمصرررطلحات الترررً برررررزت فرررً تلررررك المرحلرررة مثررررل، االسرررتبطانٌة 

introvete  والنرجسٌة ،narcissistic  ًورواٌرة الروعً الرذات ،self – conscious  واالنعكراس ،

، ورواٌررة  fabulation، والتخرٌررف  anti – ficionواٌررة ، وضررد الر self – reflexiveالررذاتً 

، وغٌرها الترً لرم تكرن مترادفرة وإنمرا تبررز هٌمنرة جرزء معرٌن   autorepresentialالتمثٌل الذاتً 

ظِهرر وعرً على الكتابة فانتخب مصطلح " ما وراء القص " لإلشارة إلرى الرواٌرات االنعكاسرٌة الترً تُ 

ً الرواٌررة بكونهررا رواٌررة وتركٌبرر بغٌررة اإلشررارة مررا بعررد الحداثٌررة إلررى األنظمررة التخٌلٌررة وتركٌررب   اً خٌالٌرر ا

النصرروص والمعررانً داخررل الررنص مررن خررالل توظٌررف بعررض األسررالٌب ، مثررل قطررع خررط القررص لررإلدالء 

ل التركٌرز  اً جدٌرد اً سرردٌ السارد قد تشكل مستوىً  لٌة ، ومثل هذه التطفالت منبتعلٌقات تطفُّ  حرٌن تحروِّ

ا ٌروهم القرارئ أنَّ مرا ٌقررأه أحرداثنحو أفكار الس حقٌقٌرة أو ) ٌتررك انطباعراً لردى القرارئ برؤنَّ  اً ارد ممَّ

أي فرً الوقرت الرذي تقروم فٌره علرى كشرف األنظمرة  (9ٗ)الحٌاة الواقعٌة قد انزلقت إلرى عرالم الرواٌرة (

تباهره وتخلرط الروابٌة التخٌلٌة تؤتً تعلٌقات السارد التطفلٌة تقطع على القارئ خرط القرص وتشرتت ان

 مدها الروابً . تالواقع بالمتخٌل تبعاً لنوع تلك التعلٌقات وغاٌتها التً ٌع

فقد تؤتً الستثارة وعً القارئ بالتركٌب نحو مثال االستراتٌجٌات الموظفة البتكار الروهم فرً 

ما الرواٌة على المستوى السطحً ، أي استدراج وعً القارئ نحو مشهد ما من خالل تعلٌق تطّفلً ك

 . (ٓ٘)ٌحدث فً كثٌر من الرواٌات على سبٌل المثال رواٌة " ضابع فً بٌت البهجة " لبارت

األنظمرة  ونجد أٌضا أن سمة االنعكاسرٌة فرً رواٌرات مرا بعرد الحداثرة فرً الكشرف عرن ابترداع

مررن رإٌررة مررا بعررد  وذلررك انطالقرراً  –لة مهمررة وهررً عملٌررات صررناعة المعنررى الروابٌررة تحٌلنررا إلررى مسررؤ

فالطرٌقة التً ٌنتج بها الكاترب رواٌرة جمالٌرة تشرٌر  –ة للحقابق الثابتة بوصفها صناعة لغوٌة الحداث

 .  (ٔ٘)لنا إلى عملٌة مماثلة وهً العملٌة التً تنتج أنظمة المعنى فً العالم 

رلت عرن ثروب الحكاٌرة الرذي تؤخرذنا إلرى  فٌبدو لنا من ذلك أن الرواٌة ما بعد الحداثٌرة قرد تنصَّ

لة برفقة اإلثارة والتسلٌة والتشروٌق ، ونزعرت نحرو الواقرع مسرتعوالمه الم ٌَّ آلٌاتره ومسراءلته  عملةتخ

فً إنتاج المعنرى ، وحٌنهرا نردرك أنَّ الرواٌرة قرد اتخرذت مكانرة وفاعلٌرة أعمرق تجراوزت بهرا أغرراض 

دت هٌتشٌون  معالمها بإسرم التشوٌق والمتعة الفنٌة األدبٌة ، فنجد رواٌة التارٌخ بعد الحداثٌة التً حدَّ

مرن تواصرلٌة عالقرة مرا بعرد الحداثرة بالماضرً ، إنَّ هرذا النروع  ما وراء القص التارٌخً وذلك انطالقاً 

مررن القررص ٌخلررق مررن خررالل سررخرٌته ومفارقترره للحرردث التررارٌخً مسرراحات نقدٌررة علررى صررعٌد إثررارة 

وذلرك عبرر تفعٌرل آلٌرات  التساإالت حول َمرْن تكرون لحقٌقتره األثرر ، هرل ُمعلنرات الترارٌخ أم مخبوءاتره

الوثٌقة التارٌخٌة وسٌاقاتها المحٌطة وهً آلٌة نابعة من أفكرار الحدث التارٌخً أو البحث فً خلفٌات 

بعد الحداثة التً ال ُتسلِّم بالمقوالت والسردٌات الكبرى ، وأٌضاً ٌمكن أن تكون قد تبلورت أثر الكٌفٌرة 

                                                             
معن الطائي وأماني أبو /لسردية ومالمح الجماليات القادمةآفاق التحوالت ا-ينظر:الطريق إلى ما بعد الحداثة (ٛٗ)

 . رحمة

 .   ٙٔ: ىيي ساوما  ماوراء القص تقانة واقعية الوعي الذاتي / -القص  جماليات ما وراء (ٜٗ)

 .  ٔٗخصائص الرواية في ما بعد الحداثة / شانون وليامز :  -جماليات ماوراء القص : ينظر (ٓ٘)

 .  ٘ٔ :ما وراء القص تقانة واقعية الوعي الذاتي / ىيي ساوما  -المصدر نفسو : ينظر (ٔ٘)



فً حقل التارٌخ نفسه بعد ظهور مدرسرة الحولٌرات ونشروء المغاٌرة فً التعامل مع الوثٌقة التارٌخٌة 

التارٌخ الجدٌد الذي تحدثنا عنه سابقاً ، أي انطالقاً من الرإٌة بعدم براءة الوثٌقة فرً نطرق كرل شرًء 

وإنَّما بوصفها ذات صالت خطٌرة وربَّما مصٌرٌة بظرواهر معروضرة فٌهرا ، لرذا نجرد بعرض المرإرخٌن 

كونهررا عروضرراً للماضررً  ألفكررار فررً الوثررابق التارٌخٌررةلررى نررزع تطبٌررع امررا بعررد الحررداثٌٌن عملرروا ع

هرا لرم تكرن ناطقرة باسرم  حرداث التارٌخٌرة ايت فٌره هرذه اآلثرار الوثابقٌرة لأللمعولألسلوب الذي است ألنَّ

الواقع ، وثقافة مرا بعرد الحداثرة مرتبطرة ارتباطراً ظراهراً برالواقع بوصرفها تفكٌكٌرة تجزٌبٌرة تبحرث فرً 

ْت روابٌة بحق ألنَّ الحداثة أظهرْت حردود قردرة السررد القصصرً علرى الٌومً  والهامشً لذلك فقد ُعدَّ

ا الثقافة بعد الحداثٌة بطابعها التشرٌحً الواقعً حسب ستٌفن هٌث فهً ثقافة قادرة  تقدٌم الحٌاة ، أمَّ

  (ٕ٘)على إنتاج الحكاٌات بغزارة 

لْت  وانطالقراً مرن الرإٌرة بعرد الحداثٌررة الترً       تفصرل أحرداث الماضرً عررن مقولرة الترارٌخ الترً شرركَّ

المإرخ والوثٌقرة  حقابق الماضً واضعًة فً حسابها ضغوط اآلٌدٌولوجٌا التً تلقً ظاللها على عمل

حرداث إلرى حقرابق " وذلرك األفقد ُشِغل القص التارٌخً بعد الحداثً بعملٌة " تحوٌرل  ،فً نفس الوقت

ٌخٌرة وتفسرٌرها حترى تظهرر فاعلٌرة تفسرٌر الوثرابق التارٌخٌرة فرً هرذا عبر اللجروء إلرى الوثرابق التار

النوع مرن القرص أشربه بعمرل المرإرخ فرً تحوٌرل أثرار الماضرً إلرى عررض ترارٌخً، فرال نعجرب أمرام 

" مإلف رواٌة " أنا األعظم " بؤنَّه جمع كرل المحراورات الموجرودة فرً رواٌتره رواباستوساعتراف "

ه من آالف الوثابق ، وبذا فرإنَّ الوثرابق التارٌخٌرة بكافرة أنواعهرا عن الوثابق التارٌخٌة وأنَّ  ه نسج نصَّ

ررد ضرررورة التواصررل مررع التررارٌخ  اً كبٌررر اً تلعررب دور فررً القررص التررارٌخً ، ألنَّ الفكررر بعررد الحررداثً ٌإكِّ

ه  من آثراره ووثابقره وشرهادة شرهودوعدم تحاشٌه بوصفه سبٌلنا نحو ماضٌنا الذي ال ٌمكن بلوغه إالَّ 

، التً ٌمكن منها بناء حكاٌات وتفسٌرات له ، وآلٌة البحث فً الوثابق التارٌخٌة وتفسرٌرها نرابع مرن 

 مرن إلرى فهرم الثقافرة الراهنرة إالَّ  نزوع ما بعد الحداثة إلى تؤكٌد الصلة مع الماضرً ألنَّهرا التجرد سربٌالً 

الً ، واستغالل العرض التارٌخً الذي تحٌله من خالل القص إلى ترارٌخ للعررض  فهم أحداث الماضً أوَّ
(ٖ٘)  . 

 

 

أحد أبرز الت ، للحدٌث عن ٌقودنا الحدٌث عن عالقة الرواٌة بالتارٌخ وما طرأ علٌها من تحوّ       

المٌتاقص التارٌخً ، لكن علٌنا قبل ذلك  تقنٌات نثر بعد الحداثة الباحث فً هذه العالقة وهً تقنٌة

 قص .وهو تقنٌة المٌتا الحدٌث عن المصطلح األساس فً ذلك

 meta – fictionقص المٌتا

ررة ، سررواء فررً األدب القرردٌم أو  قصهتمررام بظرراهرة المٌترراظهررر اال        ٌَّ ٌَّة األدب فررً النصرروص السرررد

ٌَّةالُمعاصر منذ مطلع القرن العشرٌن  سرات ، وقرد ظهررت العدٌرد مرن الدرا التطبٌرقو على صعٌد النظر

ٌَّة بشؤن هذه الظاهرة ، ات إالَّ  –أي المٌتراقص –رغم أنَّها لم تظهرر بهرذا المصرطلح  النقد ٌَّ فرً السربعٌن

ٌُنسررب مصررطلح مررا وراء القررص  مررن القرررن الماضررً كـررـً " إلررى الروابررً األمٌر meta-fiction، إذ 

ل مررة فرً العرام  َفرُه ألوَّ فرً كتابره " األدب القصصرً وأشركال الحٌراة "  97ٓٔولٌام غاس " حٌث وظَّ

                                                             
 .  ٖٚٙ-ٖ٘ٙ:  بروكر ما بعد الحداثة / إعداد وتقديم : بيتر: الحداثة و ينظر (ٕ٘)

 .  ٖٚٚ – ٖٙٚ:  بروكر  : الحداثة وما بعد الحداثة / إعداد وتقديم : بيترينظر (ٖ٘)

 historiographic metafiction المٌتاقص التارٌخً  



رٌةتنطوي على سمة اال رواٌات التًحٌنما وصف ال غٌرر أنَّ  .(ٗ٘)نعكراس الرذاتً بؤنَّهرا رواٌرات مٌتاقصِّ

ٌَّة صك المصطلح إلرى " ٌُرِجع أسبق " وذلرك فرً مقاالتره  Robert-scholesروبررت شرولتز هناك من 

 .(٘٘)"The-Iowa-Reviewالمنشورة فً مجلة "مراجعات أٌوا 

وابً ، فكثٌر مرن النصروص القدٌمرة تظهرر فٌهرا لكنَّ حضورها له جذور قدٌمة قَِدم       نشوء الفن الرِّ

ٌَّة مثل " كلٌلة ودمنة " البن الُمقفَّع ، ونصوص " ألف لٌلة ولٌلة " و " دون كٌشوت "  مثل هذه اآلل

هررا أصرربحت   )ى غرردت لحداثررـة حتررمٌررزة تـُمٌررـِّز نصرروص مررا بعررد ا  –رغررم قِررَدمها  –لسررٌرفانتس ، لكنَّ

ٌَّة الوعً الرواالتعبٌر األمثل ع ، بً الرواقعًن قّص " ما بعد الحداثة " ، الذي جاء ردة فعل على أُحاد

رً والجمرالً فٌهرا . حٌرث (ٙ٘)واستنزاف " الحداثة " طاقاتها ( رز الفنِّ ٌُّ . وبذا فقد َبردْت مرن مظراهر الَتم

ررر األجنرراس  علررى وفررق –تشررهد الرواٌررة  ٌُّ ر وتغ ٌَّة تطرروُّ الشرركل وموقررع  تحررّواُلً جدٌررداً مررن حٌررث –فرضرر

واٌة بموقعِه منها أكث ، ر من انشغالِه برالفرد أو الجماعرةالرإٌة ، فعلى الصعٌد الذاتً ٌنشغل مإلِّف الرِّ

وعلى الصعٌد المعرفً تنشغل الرواٌة بخطابات العالم أكثر من تمثٌلها لذلك العالم ، وانشرغال الروابرً 

ٌَّة ذببذاته  ٌُمثِّل نزعة تجرٌب رة اإلنعكراسحسب باترٌشٌا واو  ٌَّ ٌَّة الروعً أو ذات ات
قرول أنَّ . وٌمكرن ال(7٘)

ٌَّما فرً الثقافرة األنجلروظهور الرواٌة المٌتاقصر رة ، قرد ترزامن مرع اإلنحسرار  –ٌة الحدٌثرة ، السر ٌَّ أمرٌك

رة ، وبرروز المردارس مابعرد البن ٌَّ رة مرثالً ، إذ إالنسبً لألفكار البنٌو ٌَّ رة كالتفكٌك ٌَّ نَّ ) فرً نهاٌرة العقرد ٌو

ررة ا ٌَّ –posلسررابع وبداٌررة العقررد الثررامن ربررط بعضررهم بررٌن مصررطلحً مابعررد الحداثررة ومررا بعررد البنٌو

structuralism  َّرة (، وخاص ٌَّ رار التفكٌك ٌَّ ة مع ت
أن ٌررى ) فرً  الدارسرٌن بعرض األمرر الرذي دعرا (8٘)

ررٌة أثرراً لإلنقالبررة علرى الفكررر البنٌروي األصررولً ( النزعرة المٌتاقصَّ
(٘9)  ٌَّ رة التررً ترروذلرك لفاعل ٌَّ ه التفكٌك

 خالل إلقاء الضوء على تعرٌفات المٌتاقص لدى أشهر دارسٌه .  سُتدَرك فً

 : تعرٌفـه

اهرة ، وأبرزها تجلَّت بكتابات أشهر من درسها ، وهم كل من ؛ لٌنردا      ة تعرٌفات لهذه الظَّ وردت ِعدَّ

 هٌتشٌون ، وباترٌشٌا واو ، والري ماك كافري . 

فت لٌندا ن تعلٌقراً  وقد عرَّ هٌتشٌون ما وراء القص أنَّه ) رواٌرة عرن الرواٌرة ، أي الرواٌرة الترً تتضرمَّ

رة ( ٌَّ تهرا اللغو ٌَّ على سردها وُهو
ره ٌِصرف العمرل الروابرً وٌقروم برصرد عروالم الكتابرة سرو (ٓٙ) اء أي أنَّ

ٌَّل عن طرٌق ٌُواجهر الحقٌقً منها أو الُمتخ ٌَكشف مرا  ه مرن صرعوبات استعراض ُطرق الكتابة ، وكؤنَّه 

                                                             
(  ٔط بغداد ): ما وراء السرد ما وراء الرواية / عباس عبد جاسم ، دار الشؤون الثقافية العامة / ينظر (54)

 (  ىيي ساوما القص تقانة واقعية الوعي الذاتي /ما وراء ليات ماوراء القص ) جما: ، وينظر ٖٕ : ٕ٘ٓٓ
 :ٖٔ  

ق الجدار الرابع في " ىروب البطل " لمحمد الرطيان/ د.لمياء باعشن ، دراسة     : القص الماورائي واختراينظر (٘٘)
 . ٕٕٔٓ/ٜ/ٙ( بتاريخ  ٖٛٚالعدد: ) الجزيرة الثقافية جريدة  منشورة في

  .  ٗٔ:  ٕٔٓٓ(  ٔط بيروت ) –حمد خريس ، دار الفارابي يتاقصية في الرواية العربية / د.ألعوالم الما (ٙ٘)

 .  ٚٚ-٘ٚاء الرواية / عباس عبد جاسم : : ما وراء السرد ما ور ينظر (ٚ٘)

ديرا / ميالن كوندراسة تطبيقية في رواية ) الحياة ىي في مكان آخر ( ل –الميتاقص وسرد ما بعد الحداثة  (ٛ٘)
 .  ٜٔ: ٕٔٔٓديسمبر  ٜٕالخزعمي ، مجمة التواصل في المغات والثقافة واألدب ، العدد د. محمد محمود 

 .  ٗٔحمد خريس : ة العربية / د.أالعوالم الميتاقّصية في الرواي (ٜ٘)

 .  ٖٔما وراء القص تقانة واقعية الوعي الذاتي / ىيي ساوما :  -جماليات ما وراء القص  (ٓٙ)



ٌُسررلُِّط الضرروء علررى  أسرررار الرواٌررة وأسررالٌب وانفعرراالت وهررواجس تتعلَّررق بكتابررة الررنص اإلبررداعً ، و

ٌَّة " كتابتهرررا فرررً رررة أو وظٌفــرررـة وصرررف ٌَّ  functionخرررالل الرواٌرررة ، أي ) ٌحقرررق وظٌفرررة مٌترررا لُغو

metalangage ٌناً ، وتفس اتِه وتقنٌاته" تهدف إلى شرح اإلبداع تمظُهراً ونشؤًة وتكوُّ ٌَّ رة  ر آل ٌَّ الجمال

 .  (ٔٙ)ه ، وبعد االنتهاء منه (قبل اإلبداع ، وأثناب

بانتظررام ووعررً إلررى كونهررا  االنتبراهحسررب باترٌشررٌا واو فالمٌترراقص هرو) كتابررة رواٌررة ُتلفِررت بأّمرا      

ٌَّة وذلك لُتثٌر أسبلة عن الَعالقة بٌَن الرواٌة والحقٌقة ( صناعة بشر
ره قر أي (ٕٙ) ْعَمرُد إلرى إثرارة أنَّ ٌَ ص 

ررل اإل نتبراه إلررى ذاترِه بوصررفِه أُسرلوباً ُمصررطنعاً بقصررد إثرارة التسرراإالت حرول الَعالقررة برٌن الخٌررال الُمَتمثِّ

مررا  كتفررً بكشرف أسررار العمرل الروابرً عامرة وإنَّ ٌَ بالرواٌرة ، والواقرع الُمشرار إلٌره بالحقٌقرة وبرذلك ال 

 ٌمٌل نحو حدود النقد . 

ررة فالرواٌررة ح       ٌّ ٌّة ، فهررً بنزعتهررا الكرنفال ررة أساسرر ٌّ سررب واالس مررن حٌررث الجرروهر ال تمتلررك هو

د علرى  ٌّل للنص ذلك الكابن الهجرٌن الُمتمررِّ ُمتعدّدة األصوات ومفتوحة النهاٌات فهً تمّثل الشكل الُمتخ

ر كما أّنره تعرددي علر ٌّة َتَذكُّ ًّ من كونه ُملتقى وتقاطع وُمفترق نصوص أو جدل ى صرعٌد أي تجنٌس أدب

والُمغراٌرة فرً  االخرتالفالبنٌة ، وانفتاح الرواٌة على إمكانات النص المتمرّردة هرذه تمّثرل تحرّوالً نحرو 

ٌّة الجدٌدة الكتابة الرواب
 -اي نقضرها لره  –حسب عبدهللا أبو هٌف إلى ُمجانبة الواقرع بفهً تتّجه  ،(ٖٙ)

رٌخ أو كشرف الواقرع عرن طرٌرق تشرّوَفُه بعد اإلنغمار به ) ثّم تمارس نقدها له فً صرورة الروعً بالترا

)(ٙٗ) 

رة ابترداعهاحسب ماك كافري هو ) تلك الكتابات التً تخَتبرر األنظبوالمٌتاقص       ٌَّ رة وكٌف ٌَّ ، مرة الرواب

ٌَّة واالتف راتواألسلوب الذي تمَّ توظٌَفه لتشكٌل وتصفٌة الواقع بواسرطة االفتراضرات السررد ٌَّ نَّ إ (٘ٙ)(اق

ٌَّة ابتداع األن لكٌف ٌَّة التً ُتشكِّ ٌّزة للظاهرة المٌتاقّصٌةِسَمة اإل ظمة الرواب ًّ المتم تنهض  ، نعكاس الذات

رة إن ٌّ رة بوسراطة االفتراضرات واإل تراج معرانٍ باألسلوب الذي ٌشرّكل الواقرع أي عمل ٌّ تفاقٌرات ، وهرً عمل

ٌّة إنتاج المعانً فً العالم  داثرة تمّثرل عابقراً فرً معرفرة بعد الح ٌة نظر ما، ألنَّ اللغة من زاوُتماِثل عمل

رل الهرّوة ، الحقٌقة  أي أنَّها ال ُتمثِّل الحقٌقة ، وإنَّما هً إّتفاق بشري على حقٌقرة فرً لحظرة مرا ، فتتمثَّ

ونحرن ) لرن نرتمكن مرن معرفرة  ساً بشرٌ اً أو إتفاق اً بٌن الكلمات والحقابق وذلك من كون الكلمات أفكار

ٌّة إذ ما وّظفنرا هر ٌّةذه االتفالحقٌقة الموضوع علٌره هرو خلرق نحصرل  نأ وكرل مرا ٌمكننرا ،اقٌرات البشرر

ٌّة واإل التً عبَّر عنها (ٙٙ)الحقٌقة بواسطة الكلمات (  تفاقٌات . كافري باالفتراضات السرد

 :   هووظائف هأنواع

                                                             
.جميل حمداوي، دراسة منشورة في شبكة / دشكال الخطاب الميتاسردي في القصة القصيرة بالمغرب أ (ٔٙ)

 . ٘: اآللوكة

 . ٗٔ ما وراء القص تقانة واقعية الوعي الذاتي / ىيي ساوما : -جماليات ماوراء القص  (ٕٙ)

 .  ٜٖ-ٖٚ: ما وراء السرد ما وراء الرواية / عباس عبد جاسم :  ينظر (ٖٙ)

 .  ٜٖلمصدر نفسو : ا (ٗٙ)

 .  ٗٔما وراء القص تقانة واقعية الوعي الذاتي / ىيي ساوما :  -جماليات ماوراء القص  (٘ٙ)

 السخرية والتناص التاريخي في سرد ما بعد الحداثة ) تاريخ العار في بالد النفطتار ( إنموذجًا / أماني أبو (ٙٙ)
 .  ٕٓٔٓ/ٚ/ٗ، دراسة منشورة في مجمة الروائي ، بتاريخ رحمة



ٌّة قابمررة علررى التمركررز الررذاتً ، أي كررؤنَّ  عررن طرٌررق       ررة المٌتاقّصررٌة بوصررفها كتابررة نرجسرر ٌّ الفاعل

رر، فقررد الرواٌررة نفسررها  بررٌن ٌرردي القررارئ فررً خررالللروابررً ٌقرروم بكشررف أوراق اللعبررة الروابٌررة ا ح رجَّ

ٌُحّفررز هررذه اإل ررالبرراحثون أّن مررا  ٌَّ ررة التررً ٌرنعكاسررٌة الذات ٌّ تكررز علٌهررا بنرراء ة هررو وعررً المإّلررف بالنظر

ّول : هرو الرذي ٌظهرر األ قص المعاصرر ؛ثة أنماط للمٌترافت باترٌشٌا واو ثال، وقد صنَّ األعمال الروابٌة

فٌه تدمٌر دور السارد المحٌط ، والثانً : هو النمط القابم على السخرٌة والتهّكم ، والثالث : هو نمرط 

 .(7ٙ)ظاهرالغٌر  المٌتاقص

إلغراء دور  اإلطار التقلٌردي عرن طرٌرقل فهو الذي تخرج منه الرواٌة عن وَّ ففٌما ٌتعّلق بالنمط األ     

رر اويالسرارد أو الرررَّ  ٌُحٌرل إلررى طغٌرران فعرل السَّ ررل بحرروار الررذي ٌعلرم كررلّ شررًء و رد علررى الَعررض الُمَتمثِّ

الشخصٌات ، ورّبمرا فقردان التروازن برٌَن الّسررد والَعرْرض فرً الرنص ، واّدعراء المعرفرة المطلقرة هرذه 

ٌُسبغ الطبٌعة التقلٌدٌة على الّسرد الروابً للراوي هً ما 
نً وهو الرذي لثاٌتعّلق بالنمط اما ا مَّ . أ (8ٙ)

حسررب هٌتشررٌون أّن بعررض بأو المحاكرراة السرراخرة ، و parodyإسررلوب البارودٌررا  ٌعَمررد إلررى اسررتعمال

، خرالل المحاكراة لألشركال الروابٌرة  حدٌثها عن ماضً النوع الروابرً فرً الرواٌات المٌتاقّصٌة تكّرس

التشرابه برٌن  النظرر عرن مردىانطالقاً من مفهوم أنَّ القّص بكل أشكاله نوع من بارودٌا الحٌاة بصرف 

ٌَعً ذاته وموروثه علٌره تجرا الُمحاكً والُمحاكى ًّ األصرالة ، وٌرى خرٌس أنَّ القص الذي  وز مفهروم

ٌَّة ٌُقِدم على هذا النروع مرن المحاكراة الترً تالبرم أسرلوب الكتابرة المٌتاقّصرٌة القابمرة علرى والمصداق ، ف

والرنمط الثالرث هرو مرا  – سرنتحدث عنره الحقراً  –ارٌخً خاصة فٌما ٌتعّلق بالمٌتاقص الت، (9ٙ)االنتهاك

حسرب باترٌشرٌا واو أّن رواٌرات المٌتراقص تختلرف فرً درجرة بٌسّمى بالمٌتاقص الخفً وٌرى خرٌس 

رة مرع القرارئ ، وذلرك مرا أّدى إلرى تبلرور النروع الخفرً مرن المٌتراقص ،  ٌّ الوضروح أو الُمباشررة الكالم

ٌُبرز مهّمة الق رة إبرداع الرنص وطبٌعتره رئ الُمفترضة حرٌن ٌلفرت انتباهره إافالمٌتاقص الظاهر  ٌّ لرى كٌف

ٌُشٌر إلى ) ثمة تواطإ ضمنً بٌنه وبٌن القارئ ، فهرو ٌوّجره األخٌرر  الَتخلُّقٌة ، لكن المٌتاقص الخفً 

م  (7ٓ)نحو مهّمته الُمفترضة ، دون إشهار ، أو ُمباشرة ( ٌُقردِّ لذلك ترى هٌتشٌون أّن المٌتاقص الخفرً 

ٌّة ألّنرره أحرد عناصررر البنراء الررداخلً للرنص أو وعٌره  رربحسررب باترٌشرٌا واو إالرذاتً بطرٌقررة ضرمن ه ) نَّ

ٌّة بدٌلة أو ببساطة تستخدم أشكاالً  قدٌمرة مرن خرالل حرّث القرارئ ٌظهر فً أعمال ُتحاول خلق بنى لغو

رةعتماعلى اإل ٌّ رة الكتابرة ، فرً فقرد ٌعمرد الروابرً لإلحالرة علرى عم (7ٔ)(د على معرفته بالتقالٌرد األدب ٌّ ل

ٌّة القارئ المفترضرة ألنَّ شارات ٌبثَّ خالل إ ٌّة تحتاج إلى فاعل هرا ها السارد فً أرجاء الرواٌة بصورة خف

ه ، أو دون أن ٌسرّو  أحداثر لرى حردِّ بعٌرد ،نهراك مدلوالتره إبإ ) ال ُتفصح بوضوح فٌتوّخى الداللرة لكرن

رراإلنجرراز ، إ ٌحكررم علررى شخصررٌاته مسرربقاً ، أو ٌِسررم أمكنترره بمٌسررم ه ٌصررف الوجررود العرراري لعالمرره نَّ

رة علرى وفرق  (7ٕ)الروابً قبٌل تلوٌثه بمغرزى أو تشرمٌل ٌعزلنرا عنره برداءًة ( ٌّ هرذه األنمراط تظهرر فاعل

ا وظرابف هرة ، والترً أشرار لهرا الردكتور جمٌرل حمرداوي بؤنَّ لظاهرة المٌتاقّصٌة فً النصوص اإلبداعٌا

اتهررا الجمالٌررة وال عبرررٌهررا جلِّ ، فهررً فضررالً عررن تالمٌترراقص ٌّ ٌّة ، وكشررف آل ررة فضررح اللعبررة السرررد ٌّ فن

ررةوتصرروٌر الكتابررة اإل ٌّ ررات  ، ورصررد عوالمهررا التخٌٌلٌررة فررً بداع ٌَّ السررردي  اإلبررداعخررالل شرررح كٌف

ٌَّة تقوم بتحوٌل عالم الكتابرة والقرص إلرى موضروع لل ٌَّة وتفسٌره والتعلٌق علٌه وكؤنَّها آل كتابرة السررد

                                                             
 .  ٕ٘-ٔ٘ما وراء القص / فيكتوريا أورلوفسكي :  -جماليات ماوراء القص ينظر:  (ٚٙ)

 .  ٕ٘-ٓ٘: الرواية العربية البناء والرؤيا / د. سمر روحي الفيصل : ينظر (ٛٙ)

 .  ٗٗٔحمد خريس : ميتاقصية في الرواية العربية / أ: العوالم الينظر (ٜٙ)

 .  ٖٕٔ:  المصدر نفسو (ٓٚ)

 .  ٕٜمحمد محمود الخزعمي : ميتاقص وسرد ما بعد الحداثة / د.ال (ٔٚ)

ية في الرواية العر  (ٕٚ)  .  ٕ٘ٔ-ٕٗٔحمد خريس : بية / أالعوالم الميتاقصِّ



ل النص القصصرً وتظهرر أٌضر رة فرًوالتخٌٌل ، فهً تتٌح للقارئ معرفة َتَشكُّ ٌَّ رة نقد ٌَّ خرالل مرا  اً بفاعل

رة ذات عالقرة بعرالم الكتابرة ، وغالبراً مرا تمٌرل الكتابرة  ٌَّ ٌعمد له الروابً أحٌاناً مرن تقردٌم تصرّورات نقد

ٌة إلى خلق نص سردي ب رة ،  صوات واألسرالٌبولٌفونً متعدد األالمٌتاقصَّ ٌَّ ، والمنظرورات اآلٌدٌولوج

ٌَّة تخٌٌالً وتوهٌمراً  فضالً عن تها فً إشراك الُمتلقًِّ فً بناء اللعبة السرد ٌَّ والترً نجردها مرن ، (7ٖ) فاعل

لت مٌزًة من ممٌزات نصوص ما ة والتً شكَّ رد برول رٌكرور  وظابف المٌتاقص المهمَّ بعد الحداثة ، إذ أكَّ

ٌُشٌر دور القارئ فً  رد ، حٌث  إلى أنَّ صرلة الحٌراة بالسررد أمرر َمعِرض حدٌثه عن عالقة الحٌاة بالسَّ

د هذه الَعالقة عن طرٌرقلك بدٌهً مرا  نَّه ٌإكِّ ،  ( إجرراء متكامرل)الحبكرة الترً ال ٌجردها بنٌرة سراكنة وإنَّ

ٌُبطل رٌكور مقو ؤلٌفً ال ٌكتمل إالَّ لدى القارئأي عمل ت لة : القصص ُتروى وال ، ووفقاً لهذه الرإٌة 

ٌَّة  رلة إلثبراتُتعاش ، والحٌاة ُتعاش وال ُتروى ، الترً وضرعها كفرضر رد تلرك الصِّ  .(7ٗ)العكرس الرذي ٌإكِّ

ٌَّة الترؤلٌف أو الصرٌاغة ال تكتمرل فرً الرنص وحرده ، برل وا لة ٌرى رٌكور ) أنَّ عمل نطالقاً من هذه الصِّ

ٌُحٌلنررا إلررى الصررٌرورة  (7٘)لرردى القررارئ ( الداللٌررة للررنص التررً أكرردَّ علٌهررا إمبرتررو إٌكررو لرردى وهررو مررا 

ٌُسمٌه   إذ ٌررى إنَّ الرنص ) نسرٌج فضراءات( كسل الرنص ) إشاَرِتِه أٌضاً إلى دور القارئ فً إذابة ما 

هررا "فِْرجررات" سرروف ُتمررأل ، فٌتركهررا بٌضرراء بٌضرراء ، وفِْرَجررات ٌنبغررً َملإهررا بّثرره ٌررتكهَّن بؤنَّ ٌَ ، وَمررْن 

ل ، ٌَّة كسولة "أو مقَتِصدة لسببٌن : األوَّ ٌُمثِّل آل " تحٌرا مرن قٌمرة المعنرى الزابردة الترً  وهو أنَّ النص 

حسب رٌكرور هرو العمرل الُمشرتَرك لكرلّ بفبناء الحبكة  (7ٙ)(ً قد أدخلها " إلى النص " ....ٌكون الُمتلقِّ 

نص وعررالم معنررى السرررد أو داللترره تنبثررق مررن " التفاعررل بررٌن عررالم الررلررنص والقررارئ ، فٌكررون )مررن ا

ٌَُبّث إلى إمرٍئ جدٌر بتفعٌله حتى وإن كان األمل بوجروده الملمروس  (77)القارئ " ( ما  وألنَّ النص ) إنَّ

 حسب إٌكو .ب (78)أو التجرٌبً معدوماً (

ألنَّ فعل القراءة هرو طرٌقرة للعرٌش ومحاولرة اكتنراه عرالم العمرل الخٌرالً و ) ألنَّ الرنص بقردر مرا      

رة (ٌمضً من وظٌفته ال ٌَّ ره ٌتررك للقرارئ الُمبرادرة التؤوٌل رة ، فإنَّ ٌَّ ٌَّة إلى وظٌفته الجمال تعلٌم
ودور  (79)

لت أبررز سرمات أو وظرابف ٌَّة المٌتاقّص والترً شركَّ هرذه  القارئ فً النص ٌبرز بصورة كبٌرة فً فاعل

ابر بعرض الضرم عمالاألسلوب الظاهر للمٌتاقص ، أو بواسطة اسرت الظاهرة فً النصوص ، سواء عبر

ههرا السرارتً تجعل القارئ شرٌكاً مع المإلفال د إلرى القرارئ ، أو مخاطبته ببعض العبرارات الترً ٌوجِّ

ًِّ للمٌتاقص فً األخذ  بغٌة إشراكه ، أو عبر خرالل  بٌد القارئ وإطالعه على الفكررة فرًاألسلوب الخف

ات التً ٌتمُّ فٌها شرح األفكار أو األ ٌَّ ٌَّة الَعْرض أي حوار الشخص  حداث بغٌة إشراك القارئ . آل

ًّ  المٌتاقصّ   historiographic metafiction التارٌخ

كما ٌبدو من العنوان أنَّه الُمصطلح األكثر َعالقة بموضوع الدراسة ، وقد كانت لٌنردا هٌتشرٌون         

ٌَّز مصطلح المٌتاقّص التارٌخً عن ُمصطلح المٌتاقص فً كتابات ما بعد الحداثة  ل من م  .أوَّ

                                                             
ة القصيرة بالمغرب / د.: أشكال الخطاب الميتاسردي ينظر (ٖٚ)  .  ٛ-ٚجميل حمداوي : في القصَّ

 . ٓٗ- ٜٖعن السرد/ بول ريكور ( :  لحياة بحثاً ) ا بول ريكورفمسفة  –الوجود والزمان والسرد ينظر:  (ٗٚ)

 .  ٙٗ:  المصدر نفسو  (٘ٚ)

القارئ في الحكاية التعاضد التأويمي في النصوص الحكائية / إمبرتو إيكو ، تر: إنطوان أبوزيد ، المركز  (ٙٚ)
 .  ٖٙ:   ٜٜٙٔ(  ٔطالدار البيضاء )  –الثقافي العربي 

 .  ٙٗاة بحثًا عن السرد / بول ريكور ( : الحي)  فمسفة بول ريكور –السرد الوجود والزمان و  (ٚٚ)

 .  ٗٙمبرتو إيكو :  لحكائية / إالقارئ في الحكاية التعاضد التأويمي في النصوص ا (ٛٚ)

 .  ٖٙ: المصدر نفسو  (ٜٚ)



رة ، بو ٌَّ م ٌة التهكُّ فة ، والتناصِّ ٌَّة المكثَّ ٌَّز باإلنعكاس حسب هٌتشٌون إنَّ أدب مابعد الحداثة قد تم

، تبلور فٌها وعً " ذاتً" بالترارٌخلدرجة أنَّ رواٌة ماوراء القص ُتعادل مابعد الحداثة ، فهً مرحلة 

ِضح فً ٌَّة ، وآخر " نم ٌتَّ ٌَّة الذات سرتدعاء ِضح فً أسرلوب البنراء فرً خرالل اإلوذجً" ٌتَّ خالل االنعكاس

رد للترارٌخ ، ف مً الساخر الُمَتَعمَّ ) مرن أجرل أن ُنمراٌز برٌن هرذه تكرون برذلك قابمرة علرى الُمفارقرة والتهكُّ

ررة ، فسرؤُطلق علٌهرا مرراوراء القرص التررارٌخً  ٌَّ رة التقلٌد ٌَّ ررة والرواٌرة التارٌخ ٌَّ ٌَّة المفاِرق الطبٌعرة الوحشر

historiographic metafiction )(8ٓ)  فرت هٌتشرٌون المٌتراقص الترارٌخً أو مراوراء لذلك فقرد عرَّ

رة التررً ترررفض إسرقاط المعتقرردات والمعرراٌٌر  ٌَّ ره ) أحررد أنررواع الرواٌرة المابعررد حداث القرّص التررارٌخً بؤنَّ

ٌَّة الحدث الماضرً ( ٌَّة وفرد د على خصوص ٌَّة على الماضً ، وتإكِّ الحال
هرا (8ٔ) برة نروع مرن الكتا أي إنَّ

 ٌِّ رز بٌن -القرص  عرن طرٌرق –ز بٌن األحرداث والحقرابق ٌم ٌِّ خٌن ، ألنَّهرم الترً لرم ٌم هرا كثٌرر مرن المرإرِّ

لرت بالتردرٌج تلرك  تعاملوا ٌَّة بوصفها الدالبل الدامغة على أحداث الماضً حتَّى تحوَّ مع الوثابق التارٌخ

اً ،  خً عرن طرٌرقِه مرا وراء القرص الترارٌالتً ٌستدعٌها بردور، األحداث إلى حقابق  ٌَّ ر تسرجٌلها تناصِّ

رة مرا  ٌَّ رة ـرـ حاضرنة الحقرابق ـرـ أي فاعل ٌَّ ٌَّة المصرادر التارٌخ ومن َثمَّ تقوٌض ومفارقة سلطة وموضوع

ى الترمٌز المتواطا  ٌُ  رة تتجلَّرى عبررالبعد  رإى ماالالسخرٌة ، وهذه  عن طرٌقثم مفارقتها سمَّ ٌَّ  حداث

رة نَّ ماوراء القص التارٌخً ما هرو إالَّ وسرٌلمعرفتنا به ، فإ اب الواقع وطرٌقةغاٌتها فً استجو ٌَّ ة أدب

ٌَّة البعد  مالتحقٌق غاٌة األفكار  فحص فرضٌات اآلٌردٌولوجٌا بمرا و، مبدأ عدم التسلٌم عن طرٌق حداث

ٌَّة ، فٌستجلب الروابرً السرٌاق ا ره ُمرذعنٌُظِهر الوعً واألنعكاسٌة الذات  إلرى لترارٌخً إلرى الرنص وكؤنَّ

تِّ  ٌُسرابلسلطة التارٌخ وقوَّ رة وقٌودهرا وذلرك برإدراج  ه إالّ أنَّه فً نفس الوقت  ٌَّ جبرروت السرلطة التارٌخ

هررا حقررابق  ررة ، حتررى تظهررر حقررابق أخرررى تبرردو للقررارئ أنَّ ٌَّ ررة ضررمن السررٌاقات التارٌخ ٌَّ ل ٌُّ العناصررر التخ

ٌَّة ، إالَّ أنَّها حقابق نابعة من رإى المإلِّف ، وناتجة ع ن تؤوٌرل ذاترً للحردث الترارٌخً وبرذلك ) تارٌخ

رف نفرس أدوات  ره لرٌس أكثرر مرن سررد إضرافً ٌوظِّ ٌصبح التمثٌرل الترارٌخً بوحراً غٌرر حاسرم ، برل أنَّ

هررا رواٌررات قررد تجعررل  (8ٕ)الرواٌررة والتخٌٌررل ( ررها بان - إالَّ أنَّ ررة وتناصَّ ٌَّ تها الذات ٌَّ عاءاتهررا  -عكاسرر مررن إدِّ

قة التارٌ ٌَّة بتلك الدِّ ٌَّة نوعاً ما ، كما ترى ذلرك هٌتشرٌون فرً بعرض الرواٌراتالضمن ٌَّة إشكال ٌَّة ، قض  خ

ًّ " و " إسمإمثل " مبة عام من الُعزلة " و " مرا  الوردة " من ذلك النروع ، ألنَّ  مرأة الضابط الفرنس

رردة تجرراوزت االبعررد  مرراٌمكررن أن ُنسررمٌه الَعالقررة  ررة بررٌن الرواٌررة والتررارٌخ هررً عالقررة ُمعقَّ ٌَّ لتفاعررل حداث

ه ضرمن الخطراب الترارٌخً لكرن مرع والتضمٌنات الُمتبادلة ، والمٌتراقص الترارٌخً ٌسرعى لوضرع نفسر

ره نروع مرن الُمفارقرة اال تِه بوصفِه رواٌة ، فهرو قرصق قرابم علرى الُمفارقرة أو أنَّ ٌَّ تِه واستقالل ٌَّ حتفاظ بُهو

ٌة مع الترارٌخ  هاره عبرٌعتنق فكراً ٌسعى ألظاألمر الذي جعل العالقة أكثر تعقٌداً فهو  ته  التناصِّ ٌَّ فاعل

ِشرً برراإلبحضرور الماضررً مرع وجررو اإلحسرراس، الترً تمرنح  ٌَ ختالف فرً قلررب د التلمرٌح السراخر الررذي 

ٌّز النصرروص التشرراُبه  ررة عررن سررواها ، إذ ترررى هٌتشررٌون البعررد  مررا، وهررو مرراٌم ٌَّ حسررب تشررارلز بحداث

رة مرع الماضرً ، نٌومان فً كتابه " حقبة بعد الحداثرة " أنَّ مٌر ٌَّ زة مابعرد الحداثرة ُتْحرِدث قطٌعرة إجبار

ٌَّة عن سابق إصرار بدرجة كبٌرة ( م ألنَّ ) مابعد الحداثة تهكُّ
(8ٖ). 

                                                             
 لسخرية والتناص مع لقص التاريخي اما وراء ا -جماليات ماوراء القّص دراسات في رواية ما بعد الحداثة  (ٓٛ)

 . ٖٜ : ريخ / ليندا ىيتشيون التا   

" إنموذجًا /أماني أبو السخرية والتناص التاريخي في سرد مابعد الحداثة " تاريخ العار في بالد النفطتار  (ٔٛ)
 رحمة . 

  المصدر نفسو .  (ٕٛ)
التاريخي السخرية والتناص مع ما وراء القص  -وراء القص دراسات في رواية ما بعد الحداثة  جماليات ما (ٖٛ)

 . ٜٙ: ريخ /ليندا ىيتشيون التا



رز كثٌرراً سراخراً منهرا ، لرذا ف برل جراءحسرب ففهو فكرر لرم ٌرؤِت ثرابراً علرى مفراهٌم الحداثرة       ٌَّ مرا تتم

لغررة  ْسرلبة الرذي ٌلجررـؤ إلرى فضرحنروع أساسررً مرن األبؤسرلوب المحاكراة السراخرة " البارودٌررا " وهرو 

ة وتحطٌمها ، اآلخرٌن ٌَّة ُمعاصرة بؤْسَلَبة مادَّ ة لغو ث عبرهرا أي تعنً قٌام مادَّ ٌَّة أخرى فتتحردَّ عرن  لغو

ٌَّة لكً الٌكون تحطٌمها للغة اآلخرٌن سرطحٌاً مرن إعرادة خلرق موضوعها ، وٌجب على األسلبة البارود

ٌَّة وكؤنَّ  ها ُكلق جوهرّي مالٌِك لمنِطقِه الرداخلًلغة بارود
عرة إذ  ،(8ٗ) فتكرون المحاكراة السراخرة برذلك متنوِّ

فً  بوصفه أسلوباً ، أو تكون محاكاة ساخرة لطرٌقة خرٌنٌمكن أن تشتمل محاكاة ساخرة ألسلوب اآل

ٌَّة فتنحسرالرإٌة أو األفكار أو الكالم رةر علرى األ، وكذلك قد تبدو المحاكاة الساخرة سرطح ٌَّ ، شركال اللفظ

ٌُشٌر باختٌن إلرى أنَّ البارودٌرا  .(8٘)أو تغور نحو األعماق لتشَمل المبادئ واألُسس العمٌقة للغٌر لذلك 

رره سٌصررعب كثٌررراً فإ، أي لررم تكررن خشررنة علررى حرردِّ تعبٌرررِه وغٌررر ظرراهرة عنرردما تكررون ُمصرراغة نثرٌرراً  نَّ

د وجود الكشف ع ص الطابع البرارودي كثٌر من األعمانها ، لدرجة أنَّه ٌإكِّ ٌُشخَّ ل فً األدب العالمً لم 

ف علٌهرا فلرٌس أمامنرا إالّ  إذ ال .(8ٙ)فٌها رغم إشتمالها علٌه نمتلك قانوناً ٌمكنه أن ٌخبرنا كٌفٌة التعرُّ

نررا  ررخرٌة فرٌمكن أن نقرول إنَّ إدراك النغمرة واستشرعار الَجْذبررة الُمفاِجبرة الترً تمنحنررا هاجسراً بوجرود السُّ

ُصها  ٌَّة الُنشخِّ خرٌة بعٌدة على نحرو هرادئ  بطرٌقة عاطف ٌَّة ألنَّه ) ٌمكن أن تكون السُّ بمصطلحات نظر

رة ،  شرة ، ُمردمِّ ، هدوءاً أولٌمبٌاً ٌالحظ الضعف اإلنسانً وقرد ٌتعراطف معرُه ؛ أو ٌمكرن أن تكرون متوحِّ

رر (87)ُملتهمرة حتررى السرراخر فررً أعقاِبهرا ( هررا ممَّ ي وظٌفتهرا بؤنمررا ٌعنررً أنَّ طرٌقررة فهررً )اٍط متعررددٍة تررإدِّ

رراً وحررواراً ، ومحاكاتهررا بطرٌقررة سرراخرة   ٌَّة قابمررة علررى إٌررراد أسررالٌب اآلخرررٌن تضررمٌناً وتناصَّ أسررلوب

ررخرٌة ، والكروتٌسررك ررة ( *قوامهررا : التنرراقض ، والتَّضرراد ، والسُّ ٌَّ ، والررروح الكرنفال
ن أن لررذا ٌمكرر (88)

لرُتمثِّل تلك الممارسات اإل ٌَّة الُمتمثِّ ة فرً البارودٌرا والُمعارضرات ) الدرجرة القصروى مرن التنراص قتباسر

 بعرد الحرداثً ٌسرتلزم تنقٌبراً فرً حسب هٌتشرٌون فرً َمعرِرض حردٌثها عرن البارودٌرا برؤنَّ ) مرابو (89)(

ٌَّة للماضً إل خرات الصور رة (الُمدَّ ٌَّ رة البارود ٌَّة الترً ُتلفتنرا إلٌهرا القصَّ ظهار تارٌخ األشكال التمثٌل
(9ٓ) 

ضرً مقّدسراً حتفراظ بالماالتعنً تحطرٌم الماضرً ، وإّنمرا اإلتجد السخرٌة فً المٌتاقص التارٌخً  ألنَّها

                                                             
القاىرة  -والنشر والتوزيعمحمد برادة ، دار الفكر لمدراسـات ب الروائي/ ميخائيل باختين ، تر:ينظر: الخطا (ٗٛ)

 . ٛٔ:   ٜٚٛٔ( ٔ)ط

 :موقع شبكة اآللوكة  -دراسة د. جميل حمداوي ، / نية أو الرواية المتعددة األصواتالرواية البوليفو ينظر:  (٘ٛ)
ٛ. 

 . ٖٖٔ: الخطاب الروائي / ميخائيل باختين : ينظر (ٙٛ)
األسكندرية  –ثقافة : د.حياة جاسم محمد ، المجمس األعمى لمسرد الحديثة / واالس مارتن ، ترنظريات ال (ٚٛ)

 .  ٖٕٛ:  ٜٜٛٔ)د.ط( 
وتعتمد كذلك عمى الضحك والفكاىة والسخرية  دراما تقوم عمى التشويو والتقبيح والتنفير ، –* الكروتيسك 

والتعرية الكاريكاتورية ، واستعمال الثنائيات المتقابمة وتناقض األضداد ، وتموين األساليب والميجات وتيجينيا 
 في بوتقة فنية متكاممة معبرة ودالة فنيًا وجماليًا .  

 . ٛ:  جميل حمداويالرواية البوليفونية أو الرواية المتعددة األصوات / د.  (ٛٛ)
 ٜٜٙٔ(  ٔط )لونجمان  -، الشركة المصرية العالمية لمنشرصالح فضل بالغة الخطاب وعمم النص/ د. (ٜٛ)

 :ٖٔٓ  

سماعيل ، مراجعة : ميشال زكريا ، المنظمة د الحداثية / ليندا ىيتشيون ، تر: حيدر حاج إسياسة مابع (ٜٓ)
 . ٕ٘ٓ:  ٜٕٓٓ(  ٔط بيروت ) –لعربية لمترجمة ا



رة (نفسره الوقرت  لكن مرع محاكمتره فرً ٌَّ ) وهرذه هرً الُمفارقرة مابعرد حداث
فهرً مثرل أي شركل مرن  (9ٔ)

ِه معنراه ، فهرً دِ لكرن دون َفْقر، تخضع لفكرة التشكٌك باألصلً والنادر والمفررد  اإلنتاج ،أشكال إعادة 

ررة مزدوجررة تشررمل  تعمررل علررى إظهررار ٌَّ ررة السرراخرة وعبررر عمل ٌَّ سٌاسررة التَّمثٌررل أي أنَّ الكتابررة البارود

رة  ٌَّ ٌَّة من أشكال تمثٌرل ماضرٌة ، وماه ٌَّة مجًء أشكال التمثٌل الحال م فهً ُتشٌر إلى كٌف اإلدخال والتهكُّ

ٌَّة واإلا هنرراك معنٌررٌن ) فررال ٌسررتطٌع  أنَّ  . أي(9ٕ)خررتالفلنتررابج التررً ٌمكررن أن ُتشررتق مررن اإلسررتمرار

ره قرد ٌتعراطف معره ( اً ، المعنى " الجاد " فً األصل ، بل أنَّ ٌَّ الُمحاكً الساخر أن ٌمحو ُكلِّ
لرذا فرإنَّ  (9ٖ)

رة مرن وجهرة نظرهرا  هٌتشٌون تعبِّر عن المفهوم المقبول عن البارودٌا ما ٌَّ هرا كتابرة ال ، بعرد الحداث بؤنَّ

م لُتقررَّ بواقرع تقوم بإهمرال  رف الرتهكُّ هرا ) توظِّ رة الترً تستشرهد بهرا إالَّ إنَّ ٌَّ أشركال سرٌاق الماضرً التمثٌل

رة ،  –انفصالنا عن ذلك الماضً ، الٌوم  ٌَّ من ، وبسربب الترارٌخ الالحرق لتلرك األشركال التمثٌل بعامل الزَّ

ٌُحِدُثرهنا خط متَّصل ، لكن هنراك ، أٌضراً فه ،  (9ٗ)ذلرك الترارٌخ ذاتره ( ، إخرتالف سراخر ، وهرو إخرتالف 

د عنصر ال فعن طرٌق خرٌة ٌتجسَّ للنص إلرى أنَّ  ُمفارقة التً ُتشٌر بوصفها بناء ما بعد حداثًهذه السُّ

را ٌمكرن القرول أنَّ السرخرٌة تالمرس  (9٘)) هناك دابماً مفارقة فرً قلرب تلرك الدعامرة ( مرع  االخرتالفممَّ

تها فً النص  ٌَّ ٌِّزات ،  اطها بالتناص مع التارٌخ ارتب عبرالماضً فتتبلور فاعل ٌُعدُّ من مم الذي بدورِه 

ٌَّة عند جولٌا كرستٌفا ، ألنَّها ترى النص بوصفه نتاجاً لنصوص أخرى سابقة له ، فهرو  النص األساس

عقُد  رة الرنص وانغالقرِه علرى ذاتره –أي النص الجدٌد  –ٌَ ٌَّ  معها َعالقة تباُدل حواري ، ُمذٌباً فكرة مركز

ٌَّة مرن االستشرهادات ،  ونه بنٌة ُمكتفٌة بذاتهاأو من ك ل مرن تركٌبرة فسٌفسراب ، أي أنَّ ) كل نص ٌتشركَّ

ٌة  intertextuality )(9ٙ)وكل نص هو امتصاص أو تحوٌل لنصوص أخرى   فتعمل المحاكاة التناصِّ

ٌَّة على استجالب الحردث الماضرً فرً االبعد  مارة فً نصوص المٌتاقّص التارٌخً الساخ لرنص ، حداث

عادة كتابته فً سٌاق جدٌد عبرر وتقوم بخلق حلقة وصل بٌن ماضً القارئ وحاضرِه ، لكن بؤسلوب إ

دت األسالٌب فً كتابات ما خرٌة . ولقد تعدَّ م أو السُّ ٌَّة التهكُّ ٌَّما مرا وراء القرّص  فاعل بعد الحداثة وال سر

 ٌَّ ات أو أحرداث مشرهورة أو غٌرر التارٌخً التً اعتمدها الروابٌون فرً استحضرار الماضرً مرن شخصر

ات لها الدور األساسً فً تؤكٌرد فكررة  مشهورة أو نصوص من التارٌخ ضمن رواٌاتهم ، وهذه التناصَّ

ا ٌعمد له الروابرً فرً اسرتجواب دور هرذه التناصرات بعرد توظٌفهرا  ٌَّة الواقع والحقٌقة ، فضالً عمَّ ل ٌُّ َتَخ

د تخ إلى جانبفً رواٌته ، فهً  ٌَّة الكتابة على طرٌقة اأنَّها تإكِّ ٌَّة ٌٌل ٌَّة الذات رة ، البعد  ماالنعكاس ٌَّ حداث

ات ٌمكن أن ُتعراد إالَّ أنَّ األَهّم من ذلك إنَّها تؤتً ٌَّ كتابتهرا والتالعرب بهرا  ) لتوضٌح كٌف إنَّ هذه السرد

ٌَّة النصرروص الماضررٌة ، واسررتبدال األصررالة التررً ُمِنَحررفررً الحاضررر ت ، فررً محاولررة الخررتالس شرررع

                                                             
: في فضح إزدراء الحق األنثوي ونقضو والتمركز الذكوري ونقده / مجموعة مؤلفين ، النسوية الفمسفة  (ٜٔ)

)  ٖٕٔٓ( ٔبيروت ، الجزائر ) ط –تحرير: عمي عبد المحمداوي ، منشورات ضفاف ومنشورات االختالف 
 . ٚٛٗ:  ليندا ىيتشيون : العالقة بين النسوية ومابعد الحداثة / أماني أبو رحمة (

 .  ٕٙٓ: سياسة ما بعد الحداثية / ليندا ىيتشيون : ينظر (ٕٜ)

 .  ٖٕٛنظريات السرد الحديثة / واالس مارتن :   (ٖٜ)

 .  ٕٚٓسياسة ما بعد الحداثية / ليندا ىيتشيون :   (ٜٗ)

 .  ٜٙ: ون ( التاريخ / ليندا ىيتشي ما وراء القص التاريخي السخرية والتناص مع) جماليات ما وراء القص  (ٜ٘)

 ٜٚ:  ٜٜٔٔ(  ٔط الدار البيضاء ) –عمم النص / جوليا كرستيفا ، تر: فريد الزاىي ، دار توبقال لمنشر  (ٜٙ)
 . 



ات فرً فتررٍة مرا ( ٌَّ للماوراء سرد
رة نقراط تقراطع مرع  (97) ٌَّ ات أو األحرداث التارٌخ ٌَّ فتصربح هرذه الشخصر

 األدب والتارٌــخ والثقافة الُمنتجة لها . 

حسب رونالد بارث ، ومٌشٌل بما أشارت له هٌتشٌون  عبروتظهر لنا جدوى التناص أٌضاً ، 

ٌة تستبدل ال بالعالقة بٌن القرارئ والرنص ، عالقة الُمرتابة بٌن المإلِّف والنص رٌفاتٌر من أنَّ ) التناصِّ

ً ضمن تارٌخ الخطراب نفسره ، ، تلك التً تموضع هندسة المعنى ال ٌمكرن اعتبرار العمرل األدبرً  النصِّ

ره  (98)أصٌالً حتى وإن كان كذلك إذا كران برال معنرى بالنِّسربة لقراِبرِه ( أي أنَّ الَعالقرة برٌن المإلِّرف ونصِّ

رس علٌره لناِتج بدوره عن التخٌٌرل الرذي ٌإا،  والقلق ً أشبه ما تكون بعالقة ال تخلو من االرتٌابه سَّ

َلة المإلِّف ، فاألخٌر على ٌقٌنٍ  ٌِّ ٌَّة النص ألنَّه النص ، والناتج عن ُمخ هو َمرْن أنتَجرُه ، إالَّ أنَّ  من تخٌٌل

ٌة تخلُق عالقة أخرى بدٌلة عرن هرذه الَعالقرة ال وهرً الَعالقرة  –القابمرة علرى التخٌٌرل  –ُمرتابرة التناصِّ

تها  –بٌن القارئ والنص وذلك حٌن تموضع هندسة جدٌدة للمعنى  ٌَّ  . ظهارها للقارئفً إ –بفاعل

ررة        ٌَّ ررة التنرراص  –وهررذه الفاعل ٌَّ ه َعالقررة أُْلفررة بررٌن تتجلَّررى فررً خلررق مررا ٌمكررن أن نسررمٌ –أي فاعل

أي  (99)رئ أن ٌكون جابزاً اعتبار رغباتِه " أو توقُّعاته " حقرابق (، حٌث ) تضمن للقاوالنصالقارئ 

رة التمٌٌررز بررٌن  ٌَّ ررة بره ، تنطرروي علررى آل رة معرفررة خاصَّ ٌَّ ٌمكرن أن نقررول أنَّ ذهررن القرارئ قررابم علررى نظر

رات تحقُّقهرا أو ، ُممكن الغٌر والخطؤ ، والُممكن والصواب  ٌَّ غبات والتوقُّعرات ومردى إمكان فضالً عن الرَّ

م  رة ، ٌمكرن لهرا أن ُتقردِّ ٌَّ رٌة التارٌخ رٌة فرً النصروص المٌتاقصِّ رة التناصِّ ٌَّ حدوثها أو استحالتها ، فالفاعل

ررة تحقُّررق رغبررات وتوقُّعررات القررارئ التررً ال ٌمكررن تحقُّقهررا فررً أرض الواقررع وهررذا  ٌَّ الضررمان فررً إمكان

رات السرارد  لرىُصْنع السارد الرذي ٌمتلرك قردرة ع الضمان ٌتعلَّق بمهارة الروابً فً ٌَّ اإلقنراع ، وأهرّم آل

ن من مخاطبة المعرفة لدى القارئ ، بقردر مرا  فً اإلقناع هو التناص ، فقد ٌكون التخٌٌل وحده ال ٌتمكَّ

ِه ضرمن وواقعرِه إلرى الرنص ومرن َثرمَّ نسرج ٌقوم بره التنراص فرً قدرتره علرى استحضرار ُمحرٌط القرارئ

 طاقات ُتناغم رغباتِه وتوقُّعاتِه . 

رة ل     ٌَّ ٌَّة الذات قد وصفت نصوص ما بعد الحداثة بصرفة ) مرا وراء القرص الترارٌخً ( بسربب االنعكاسر

فً تلك النصوص أي بروز الذات الواعٌة فً تناول الَحدث ، فضالً عن اهتمامهرا بالترارٌخ ، ولرم تكرن 

ٌَّة ، فلم ٌكرن هنراك خرط فاصرلالنظرة للتارٌخ سابقاً ُمندرجة ضمن إطار ال وبرٌن األدب ،  بٌنره موضوع

ٌَّة مررن  مررات ضررمن ررات المبكرررة تنطرروي علررى ُملغَّ ٌَّ ررر عنهررا فكتورٌررا أورلوفسرركً بررؤنَّ التارٌخ أو كمررا تعبِّ

ٌَّة )  رة :  historyالحقٌقة واألسطورة ، فنجد أنَّ كلمة ) تارٌخ ( فً اللغة األنجلٌز ن كلمرة قصَّ ( تتضمَّ

story ًرة فر ٌَّ ررت النظرررة ، ، إالَّ أنَّ مرع تبلرور سررمات العقالن ٌَّ ررة فقرد تغ ٌَّ ر الواقع الفكررر الحرداثً ، وتجرذُّ

ٌَّة بٌنما تُ  ٌُمثِّل الموضوع رل ،وأصبح التارٌخ  ٌُّ رل الرواٌرة عرالم الَتَخ ٌَّة الترً أسربغها  مثِّ وهرذه الموضروع

، الترً أحالرت مقروالت الترارٌخ إلرى حقرابق  ( ٓٓٔ)الفكر الحرداثً علرى الترارٌخ قرد منحترُه سرلطة الٌقرٌن

 ٌَّ حرداثً ، فهرو فكرر البعرد  ه الفكر ما، وهو ما لْم ٌرتضتلك أحداث الماضً  عن –ال شكَّ فٌها  –ة ٌقٌن

ررة دون  ٌَّ ال ٌررإمن بالحقررابق الُمطلقررة ، وال ٌقبررل التسررلٌم بهررا ، أو الخضرروع لسررلطة المقرروالت التارٌخ

ٌَّة التً ٌ كتبها التارٌخ ، لذا فهو محاورتها ، ذلك ألنَّه ٌفصل بٌن الحدث الماضً وبٌن الحقٌقة التارٌخ

                                                             
 .  ٙالسخرية والتناص التاريخي في سرد ما بعد الحداثة / أماني أبو رحمة :  (ٜٚ)

القص التاريخي السخرية والتناص مع ما وراء  -وراء القص دراسات في رواية ما بعد الحداثة جماليات ما  (ٜٛ)
 .  ٜٛ:  لتاريخ / ليندا ىيتشيون ا

 .  ٕٕٚيكو : إ مبرتوالقارئ في الحكاية / إ (ٜٜ)

 ٗ٘: / ما وراء القص / فكتوريا أورلوفسكي جمالّيات ما وراء القص دراسة في رواية ما بعد الحداثة ينظر:  (100)
. 



عَمررد فررً هررذه النصرروص  ررة التررً ُتحٌررل إلررى أنَّ  عبررر إلررى إسررتجواب سررلطة التررارٌخٌَ ٌَّ ٌَّة الذات االنعكاسرر

ص مررا وراء القررّص صرروالحقررابق المعروضررة فررً الررنص هررً تؤوٌررل المإلِّررف الررذاتً ، وبررذلك تكررون ن

فرة الترً)التارٌخً هً رة الُمكثَّ ٌَّ ٌَّة الذات ًّ بطرٌقرة مرا وراء  رواٌات االنعكاس ُتعٌرد تقردٌم السرٌاق الترارٌخ

رة بؤكملهررا ( ٌَّ ٌَّة المعرفررة التارٌخ كررذلك فررإنَّ كتابررات مررا وراء  (ٔٓٔ)قرص و " ُتَمشررِكل " تبعرراً لررذلك ، قضرر

ٌَّة  رررف وقفرررة اسرررتجواب ٌَّة عرررن طرٌرررق التوظٌرررف الُمشرررَتَرك لإلالقرررّص الترررارٌخً ) توظِّ رررات السررررد ٌَّ تفاق

ٌَّة  ٌَّة والذات ٌَّة"اوالمرجع تها " النص ٌَّ ألنَّ هذا األسلوب من الكتابة ) الٌتعامرل مرع  (ٕٓٔ)(لمحضورة وُهو

رة علرى المسرتوى  ٌَّ التارٌخ بوصفه أحرداثاً ووقرابع ، برل ٌتعامرل معره بوصرفِه نظامراً مرن الَعالقرات اللغو

ٌُبِعرد الفصرل القرابم ب مفصروالً عرن برٌن األدب والترارٌخ ... فرإذا كران األد التركٌبً والداللً وهو بذلك 

راً ( التارٌخ ، فالترارٌخ الٌوجرد إالَّ نصَّ
بعرد  ، واألبعرد مرن ربرط الترارٌخ بالرواٌرة ، فرإنَّ رواٌرات مرا (ٖٓٔ)

اِترِه ، فرال  –شٌر لذلك هٌتشٌون كما ت –الحداثة تقترح تمثٌل الماضً فً الرواٌة  ٌَّ من أجرل زلزلرة ٌقٌن

اً ، ولتحقٌق مثل هذا التم ٌَّ اً وغاب ٌَّ ، وتقوم بتزٌٌفها عن َعْمرد  ثٌل فهً َتْعَمد للتالعب بحقابقهِ ٌكون نهاب

رة اإلفترراض واإلحتمرال فرً وجرود أخطراء ، إل ٌَّ رل آل ل ، وُتَفعِّ ٌُْخفِق بِه التارٌخ الُمَسرجَّ ظهار ما ٌمكن أن 

الت التارٌخ التً قرد  مقصودة أو غٌر مقصودة التً قد تكون ناتجة من تضمٌنات اآلٌدٌولوجٌا فً سجِّ

رة شرٌباً مط األحرداث التارٌخَتغ سرة بحقرابق مزعومرة ألحرداث  ٌَّ مرن حقٌقتهرا ، فُترْدلًِ اآلٌردٌولوجٌا الُمقدَّ

ٌَّة الُمقترحة فً تعرٌرف الحقٌقرة والواقرع  –د الحداثة ـــبع أي رواٌات ما –ُمتوقَّعة ، وهً  فً هذه اآلل

ًّ نوعاً من النفق الزمانً  ) تفتح كتابات ما ٌُعٌد اكتشاف ترارٌخ المقمروعٌن وراء القّص التارٌخ الذي 

كان األصلٌٌن الخاضعٌن لإل كالنساء ًّ وٌسر (ٗٓٔ)سرتعمار (والسُّ بعرد  مرابق رواٌرات المٌتراقّص الترارٌخ

ٌَّة الررذٌن قرراموا بسرردِّ َثَغرررات التررارٌخ التقلٌرردي ، ال وَن بمررإرخً الهامشرر ٌَُسررمَّ ررة ، مررا  ٌَّ  عررن طرٌررقحداث

ٌِّن فررً التررارٌخ ،  دٌن ُبسررطاء ، اسررتذكار الَمنسررٌ ، وُمجرررمٌن مغمررورٌن ، وسررحرة القُرررىمررن ُمتشرررِّ

رة اسرتعمالها ، وفبات ال ٌعبؤ بها التارٌخ ، والمومسات ،  ٌَّ ٌُعٌردنا األمرر هنرا إلرى مسرؤلة الوثرابق وكٌف و

ٌُحرٌط بهرذه الشررابح  را  والتمٌٌز بٌن أنواعها ، وفٌما إذا كانت هناك وثرابق ُتجٌرب علرى التَّسراإالت عمَّ

شرة فرً الترارٌخ السرلطوّي ، مرن أجرل بالُمجت ٌَّة الُمهمَّ وهرً  لرو  أصروات الهامشرٌٌن فرً الماضرً )مع

ٌَّة من طرف أصحاب السلطة الذٌن ٌتكلَّمون عن الهامشرٌٌن ، ولكرنَّهم  أصوات َظلَّت مكتومة بصورة ُكل

ا ٌجدر اإلشارة إلٌه أ،  (٘ٓٔ)ال ٌسمحون لهم بالكالم ( تجدٌرد المنراهج فرً  نَّ فٌلٌب جوتار أثبرت أنَّ وممَّ

ٌَّة الترً تتعلَّررق بتلرك الشرررابح  واٌررات الشرعب البحرث ُتوِصرل إلررى أحسرن النتررابج ، لرذلك َعَمرَد إلررى َعرّد الرِّ

مها تارٌخ السلطة ، بعد الٌقٌن مرن إنَّ الوصرول  ٌُقدِّ وسٌلة لمعرفة صورة قد تختلف عن الصورة التً 

ر جرداً  المباشر لمقوالت الهامشٌٌن دون اللجوء للخطاب وإشرارة جوترار هرذه  ،(ٙٓٔ)الرسمً أمرر ُمتعرذِّ

وسرٌلة فرً إضراءة صرور  –القابمرة علرى التخٌٌرل  –مثٌرة للدهشة حقاً ، بوصرفها تجعرل مرن الرواٌرة 

، وهً فً نفس الوقت تعزز مكانة رواٌرة الترارٌخ بعرد الحداثٌرة إلى جانب صور تارٌخ السلطة معتمة 

مررا الٌسررعنا إالَّ أن  ٌررات الررنص بعررد تقنٌررة المٌترراقص التررارٌخً بوصررفها أبرررز تقننقررول إنَّ تحدٌررداً ، إنَّ

تها  الحداثً ، هً وسٌلة ٌَّ خ .بحث ، لكنَّها مسإول  ملقاة على عاتق الروابً دون المإرِّ

                                                             
 .  ٗ٘:  المصدر نفسو (ٔٓٔ)

 .  ٗ٘ المصدر نفسو : (ٕٓٔ)

/جامعة مجاد عبد الكريم، كمية التربية حسن/ما وراء السرد في الرواية العراقية:رسالة ماجستير (ٖٓٔ)
 ٖٗٔ:ٜٕٓٓالقادسية

 .  ٗ٘ما وراء القص / فيكتوريا أورلوفسكي :  -جماليات ماوراء القص  (ٗٓٔ)

 .  ٖٚٗ:  ريخ اليامشيين / جان كمود شميت تا -التاريخ الجديد  (٘ٓٔ)

 .  ٗٚٗ-ٖٚٗالمصدر نفسو :  ينظر: (ٙٓٔ)



 

كثٌررر مررن المررإتمرات  ةموضرروع الرواٌررة والتررارٌخ ، والَعالقررة بٌنهمررا ، ةأصرربحت موضرروعلقررد       

سراإالت الترً ُتطررح لرذلك فهرو ٌقرول إزاء الت  االهتمام الروابرً " علرً بردر"، وقد أشار لهذا  مإخراً 

ة للترارٌخ ( )   حولَ كتابته إنًِّ أكتب الرواٌة الُمضادَّ
رة  (7ٓٔ) ٌَّ رل آل ة للترارٌخ الترً ُتمثِّ والرواٌرة الُمضرادَّ

ٌها الترً تعرود للتر رة كمرا ٌمكرن أن نسرمِّ ٌَّ وابرً ، لٌسرت هرً الرواٌرة التقلٌد راً عملِه الرِّ ارٌخ بوصرفه نصَّ

د و األَصالة ، َمهٌباً ُتحٌطه الق إِنَّما هرً الرواٌرة الترً تسرخر مرن ِصرْدق الترارٌخ أو الترً داسة أو الَتفرُّ

ررة التررً ٌمكُنهررا ) أن تكررون  ٌَّ تقرروم بمراجعررة التررارٌخ ، وبؤسررالٌب متعررددة ُتحٌررل إلررى الُمفارقررة التارٌخ

ررة مررا ( ٌّ إسررتعادة لرإٌررة أو َتوقع
رإاه  ، وٌعرررضالتررارٌخ برردر" ٌنشررقُّ عررن روابررً " علررًفنجررد ال (8ٓٔ)

را ٌجعر رة أشركالها ، ممَّ ها مقروالت السرلطة بكافَّ رة الهادمرة لمقروالت الترارٌخ الرسرمً ، الترً ٌعردَّ ٌَّ ل النقد

ٌَّة لألحرداث الماضرٌة علرى وفرق وجهرة نظرر ُمعاصررة (من الكتابة اإل)  اً َضْرب الرواٌة  سرتعاد
را  (9ٓٔ) أمَّ

أسلوب البارودٌا  و ما نجده فً بعض رواٌاته عن طرٌق، أسٌاقاتهعلى وفق لَحَدث تفكٌك ا عن طرٌق

ٌُخِضع النادر والُمفرد ، وذاا –وقد أشرنا له سابقاً  –أو المحاكاة الساخرة  القٌمة للشرك ، وإزاء  لذي 

ره فرً األسراس ال ٌمتلرك حلروالً  م الحلرول ، ألنَّ سرٌر الرذي مشرروع التفأو بوصرفه  –ذلك التشركٌك الٌقردِّ

ٌَّة التعامل مرع الوثٌقرة أشار له رٌكور فً َمْعِرض حدٌث  – *الرذي أشررنا لره سرابقاً فرً التَّمهٌرده عن آل

ٌَّة الحقابق ، وعدم الٌقرٌن ، أي أنَّ تفعٌرل  ٌَّة التشكٌك بالحدث التارٌخً نابعة من االعتقاد بنسب وإلنَّ آل

ٌَّة ُتفِصح الشك أو الرفض لمقوالت التارٌخ غٌر كفٌلة بإٌجاد  الحقابق البدٌلة ، بقدر ما تكون رإى ذات

فررِرض نفسرره حقٌقررة مطلقررة كمررا هررو حررال  ٌَ ررة التعامررل مررع مررا ٌمكررن أن  ٌَّ عررن نفسررها ، وُتشررٌر إلررى كٌف

ات التارٌخ ، التً تضع نفسها إطاراً صارماً وواضحاً ألحرداث حردثت فرً الماضرً الٌمكرن اكتنراه  ٌَّ سرد

ٌَّة كثٌررةسرحقابقها لزخم ما ٌحٌطها مرن  رة وسٌاسر ٌَّ ٌمكرن التسرلٌم بمقولرة السرلطة  ، وبرذا الٌاقات ثقاف

رل كتابرات مرا ًّ الترً ُتمثِّ لة بالتارٌخ ، لذلك نجرد نصروص المٌتراقّص الترارٌخ كمرا  –بعرد الحداثرة  الُمتمثِّ

م البردٌل و  –أشرنا سابقاً  هرا الُتقردِّ أنَّ  حسرب هٌتشرٌونبتفصل بٌن التارٌخ وبٌن أحداث الماضرً ، لكنَّ

ٌُمثِّل حقرابق بدٌلرةالالبارودٌا مابعد  ٌَّة المتناقضة ال ُتعنى بالحلِّ الذي  مرا )ٌره لمرا ترمَّ التشركٌك ف حداث  إنَّ

 . (ٓٔٔ)إبراز لتلك التناقضات بعٌنها (

ة طوٌلرة علٌهرا ، والروابً " علرً بردر" ٌررى أ       رة بعرد مررور مردَّ ٌَّ عبرر نَّ اختبرار األحرداث التارٌخ

ررة تتحرراور مررع السررٌاقات ، فررً إطررار حكررابً  هررا سررردٌاً أي عرضررهاإعررادة تمثٌل ٌَّ ٌحترراج إلررى رإٌررة نقد

ٌَّة ،  ٌَّة ، واالجتماع ٌَّة التً تحٌط بذلك الحدث ، فٌعمالثقاف ٌَّة مرع والسٌاس ٌَّة النص التواصرل ل وفق فاعل

رات الموروثرة أي المرج ٌَّ ٌة لإلنقالبرة علرى المرجع رة ، نصوص ومرجعٌات قدٌمة ، والمإدِّ ٌَّ رة التارٌخ ٌَّ ع

شررٌن  –رغرم التمرراهً معهرا ، وهررو فرً ذلررك ٌسرعى إلررى كشرف مقولررة أُخررى للتررارٌخ  أي ترارٌخ المهمَّ

ٌها رواٌرة على وإلى جانب ذلك إعادة إنتاج  –والمسكوت عنه  ٌُسرمِّ ٌَّة جدٌدة ، لذا فهرو  وفق رإٌة نقد

رة لرى ع، الترً ٌتعامرل فٌهرا مرع مقروالت الترارٌخ ( القلق الترارٌخً )  ٌَّ ل بفعرل دٌنام وفرق مفهروم التحروِّ

                                                             
 ،الرواٌة والتارٌخ هوس المثقف العربً ونظام الموضة / علً بدر ، مقرال منشرور فرً جرٌردة الرٌراض (7ٓٔ)

 . ٕ٘ٓٓ/ٙ/ٖٕفً  ٖٖٔ٘ٔالعدد:
 .  ٛٚٔوش :  معجم المصطمحات األدبية / سعيد عمّ  (ٛٓٔ)

 .  الرواية والتاريخ ىوس المثقف العربي ونظام الموضة / عمي بدر (ٜٓٔ)

 . ٚٔ*  ينظر: التمييد : 
 .  ٕٚٓسياسة ما بعد الحداثية / ليندا ىيتشيون :   (ٓٔٔ)

 قراءة فً الَمـتن

 



ررات ، و ٌَّ د علرى العالقرة برٌن النصروص والمرجع ررردي للترارٌخ الرواعً لمظراهر التجرردُّ وفرق المفهروم السَّ

ٌَّة الت التارٌخ ٌَّة فً النسق فٌكون بدوره قادراً علــى تفسٌر التحوُّ ٌَّة الداخل الضمن
(ٔٔٔ). 

فها " علً بدر" فً البعد  ما اد ٌقف موقف الضد من هذه الرإىوبعض النقَّ  ٌَّة التً ٌوظِّ حداث

ررة ٌَّ ٌَّة وبالتررالً محرروِّ الُهو ررة  رإٌترره إلررى التررارٌخ ، بوصررفها مفرراهٌم ُتشررٌر إلررى ) َمحرروِّ الشخصرر ٌَّ الوطن

إاِلَّ إنَّ " علً بدر" ٌجد أنَّ الرواٌة ) هً مغامرة المثّقفرٌن لَِمرا تملكره مرن  (ٕٔٔ)(وتزٌٌف التارٌخ العام

ررة للوقررابع (طاقررة إخصررا ٌَّ ررة ونقد ٌَّ ٌَّة وقرردرة تحلٌل ب
تحرراور  بوصررفها رواٌررات الجٌررل الجدٌررد التررً (ٖٔٔ)

ات الكبرى عن طرٌق ٌَّ ٌَّ  السرد ات الترارٌخ ، وسررد ٌَّ رة ، وسررد ات األمَّ ٌَّ ، ات الُمنَتِصررالشرّك ، مثرل سررد

ٌَّة ، وعررن طرٌررق ات اإلسررتعمار ٌَّ ٌُخِضررع والسرررد كررل ذلررك للررنقض  المعرفررة التررً ٌمتلكهررا عررن المجتمررع 

م ، والرد ٌُث عوة إلررى التفكٌررر ، وهروبوسراطة السررخرٌة والررَتهكُّ قررارئ وٌقرروم بإشررراكه ٌررر انفعرال البررذلك 

ٌشٌر إلى إنَّها  حٌثُمعاصرة  وأسماءً  اً ذكره أحداث بعض األحداث وتوضٌحها أو شرح أٌضاً عن طرٌق

هررا رواٌررات ُمغرراٌرة ل رواٌررات الجٌررل السررابق المررؤخوذة أسررلوب مررن أسررالٌبه فررً إشررراك القررارئ * إنَّ

رة ، وحرروب اإلسرتقالل الترً  ٌَّ ات الُمتخفٌِّة فً مقوالت التارٌخ ، ومؤخوذة بالبطولرة الوطن ٌَّ باآلٌدٌولوج

ة إزاء الخطاب االستعماري ، ما عادت ُتمثِّل فكراً مُ  إنَّما موضروعات ال تخلرو مرن المغالطرات عادالً بالقوَّ

ٌَّة  ات األجٌال السابقة تسٌر خلف التارٌخ ، سعٌاً فرً بلرورة تطلُّعرات المجتمرع وإن كانت رواٌ، التارٌخ

ٌَّة ، فإنَّ الرواٌة الٌوم كما ٌراها " علً بدر" ال تبحث عن ) معنى خرارج  ٌَّة وكؤنَّها آفاق وهم المستقبل

ات الُمصرطنعة والحبكرات الُمحَتَملر ٌَّ برْت الشخصر رزت الواقع أو عن معنى ما وراء المعنى ، وتجنَّ ة ، وركَّ

أو  autofictionعلررى وصررف واقعررً للحٌرراة الُمعاصرررة ، وقررد اتَّخررَذت لنفسررها صررٌغة األوتوفكشررن 

ره المصردر الوحٌرد للحقٌقرة ، إنَّهرا رواٌرة تجمرع مرا  الكتابة بضمٌر األنا واستخدام وجود الكاتب على أنَّ

فات الواقعٌرة وبرٌن الحكاٌررة هرو ُمتعرارض مرا برٌن السرٌرة والرواٌرة ، مررا برٌن السررد والواقرع والتصررُّ 

ٌَّة ( الٌوم
د موقف " علً بدر" من الوثٌقة التارٌخٌة  (ٗٔٔ) رة تعاملره معهرا ، كذلك ٌمكن أن ُنحدِّ ٌَّ ، وكٌف

خ نوعاً ما فً احٌث ٌمكن القول أنَّه  ٌّة إنَّماتبنَّى دور المإرِّ ٌَّة ُمغراٌرة ،  لتعامل مع الوثٌقة التارٌخ بكٌف

ٌَّة ، أي مرن فكررة أنَّ وذلك انطالقاً من كون ا رة وسررد ٌَّ ٌَّة وتؤوٌل ات تخٌٌل ٌَّ لتارٌخ هو اآلخر خاضعاً لعمل

رة بوثرابق ، تارٌخ ال ٌخلو من التخٌٌرل عبرر ال خ ) الرذي ٌحكرً الماضرً عبرر حبكرات مرممَّ عمرل المرإرِّ

رة إنتراج الترا ٌَّ ف بها ولٌس واقعاً مطلقاً ، ومن هنا تتمُّ عمل رٌخ وصرناعته ، فهو تؤوٌل للوثٌقة والتصرُّ

م ٌتحرَّ  َول مرن قبرل السرارد ، وعبرر الوثٌقرة ، ك التارٌخ نحونا من هذا المكان الُمَتَوهَّ عبر الماضً الُمإَّ

ٌَّة ذاتهررا ( ررة السرررد ٌَّ ف بهررا طبقرراً إلررى المسرراحة التررً ُتتٌُحهررا العمل التررً ٌررتمُّ التصرررُّ
وفررق إشررارة  (٘ٔٔ)

لررة  كولنجرروود بررؤنَّ  ٌِّ ثنا عررن ذلررك  –التررارٌخ مررن عمررل الُمخ ررة  –كمررا تحرردَّ ٌَّ خ قررد َتَظلَّررلَ بفاعل فكمررا المررإرِّ

                                                             
  : الرواية والتاريخ ىوس المثقف العربي ونظام الموضة / عمي بدر .ينظر (ٔٔٔ)

/ محمد قاسم الياسري ، دار نطاق وتأويل لنّصيات ) عمي بدر (تبيئة المفاىيم االستشراقية جرد واست (ٕٔٔ)
 .  ٓٔ:  ٜٕٓٓ(  ٛٚصدار ) بغداد ، اإل –ثقافية العامة الشؤون ال

سف محسن ، دراسة منشورة في موقع الحوار عمي بدر إنموذجًا / يو  –الرواية نواة السرديات الكبرى  (ٖٔٔ)
 .  ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓبتاريخ  المتمدن 

 في حديث لو من خالل اتصال ىاتفي .  *

، العدد: / عمي بدر ، مقال منشور في جريدة الرياض ل السرد لى تشكّ رواية الجيل من االنقراض إ (ٗٔٔ)
 .  ٕٛٓٓ/ٜ/ٕ٘بتاريخ  ٖٓٚٗٔ

  ) سابق (الرواية والتاريخ ىوس المثقف العربي ونظام الموضة / عمي بدر . (٘ٔٔ)



ة للترارٌخ رة قروَّ ٌَّ الخٌال فً السرد التارٌخً ، التً ٌجدها رٌكور فاعل
فرالروابً علرً بردر ٌتعامرل  ،(ٙٔٔ)

ررة الخٌررال ،  ٌَّ رة بفاعل ٌَّ ررات الواقررع علرى وفررق مرع الوثٌقررة التارٌخ ٌَّ رات معرفترره هررو برالواقع المرجع ٌَّ مرجع

ررة للوثٌقررة التررً الوثا ٌَّ ل رإٌترره الذات ررة بررالواقع تتشرركَّ ٌَّ خ ، ومررن معرفترره الذات ررة التررً ٌعتمرردها المررإرِّ ٌَّ بق

 . نشبك مع الخٌال فً بوتقة الَحْدثبدورها ت

ل مرن طبٌعر       ٌَّة التعامل معهرا تتشركَّ ٌَّة الوثٌقة التارٌخٌة ، وآل القرة برٌن ة العفٌرى " علً بدر" أهم

ل مررن الحرردوال ٌق –الرواٌررة والتررارٌخ  ل  بررل –ث التررارٌخً صررد الرواٌررة التررً تتشرركَّ الرواٌررة التررً ُتشرركِّ

شرررة والمقموعرررة ،  علرررى وفرررقالحررردث  ات الُمهمَّ ٌَّ رررة بالشخصررر لرررة الروابرررً ، أي الرواٌرررة الُمهتمَّ ٌِّ ُمخ

ري للمجتمعررات ، واألحررداث التا ٌَّة ، واألسرررار المخبرروءوبررالمخزون التصرروُّ  ة ، والموابرردفهررة والمنسرر

ٌَهِملُها الترارٌخ الرذي بردوره ٌهرتَم على حد تعبٌره ، والصالونات والمقاهً  وكلُّ ما ٌتعلَّق بالحٌاة التً 

الت الكبٌرة التً  ٌَّة والتحوُّ الت السلطة السٌاس ٌَّة جتتمثِّل الشكل اإلطاري للحٌاة االبتحوُّ ٌَّة والسٌاس ماع

ٌَّة ة فرً صروالثقاف ة ، وبكلّ من ٌمتلك السلطة والقروَّ نع هرذه األُطرر ، وهرذه العالقرة ُتحٌرل إلرى تفعٌرل قروَّ

الت  ٌَّة عبر التحوُّ أو بمعنرى آخرر تبعرث روحراً فرً الوثٌقرة الجامردة فتمنحهرا  االجتماعٌةالوثٌقة التارٌخ

رة فرً إطرار  لـرـة وُمتصروَّ تها ، فهو ) إزاء وسٌلة ٌمكنهرا أن ُتعٌرد للبنرى الموروثرة روحراً ُمعدَّ ٌَّ استمرار

غالباً ما تكون خرساء ، فً حدِّ ذاتها ، أو أنَّها تقول صمتاً غٌرر ألن الوثابق ) (7ٔٔ)الُمعاصرة (الثقافة 

ٌَّة لتحقٌق أعلى درجات اإلقناع عبرالوثٌقة ا نجده ٌستعمللذا  ، (8ٔٔ)ما تقوله جهراً ( التمراهً  لتارٌخ

رة والرذكاء ، نقضه فٌما بعد عبر س ثمَّ ، مع الحدث التارٌخً الذي تنطوي علٌه الوثابق  ٌَّ رد عرالً التقن

رة تحقُّرق السررد بشركل حرد  فاصرل برٌن الواقرع والتخٌٌرل إلٌجعل من الصعوبة بمكران وضرع  ٌَّ ثبرات إمكان

رة الحقرابق . كمرا نجرد رواٌرات " علرً بردر" ٌَّ رغرم مرا تسرتجلبه مرن  واقعً ، ومن َثمَّ ضرب فكررة ٌقٌن

هررا ررل ، حررٌن ٌ إطررار تررارٌخً إنَّ ٌُّ ررد أنَّ ) الرواٌررة تخترررع تارٌخهررا الخرراص بهررا ..... قابمررة علررى الَتَخ إكِّ

لررة ، أو  ٌَّ هررا تربطرره علررى الرردوام بواقعررة ُمَتَخ الرواٌررة تقلِررب معررادالت التررارٌخ وُتفِرَغرره مررن محتررواه ألنَّ

هررا تنقررل  نررة ، إختالفهررا عررن التررارٌخ ، إنَّ ٌَّ قررة ، فهررً تسررتبنً فررً لحظررة تارٌخٌررة مع ُمخَتَرعررة ، أو ُملفَّ

ات الفن الروابًلكالم الفعالٌات ا ٌَّ فهرو ٌجرد أنَّ الرواٌرة تظهرر مرن منطقرة الخٌرال  (9ٔٔ)(شفاهً إلى تقن

ٌَّة  ٌَّة التً تحكم واالجتماعٌة واالبوصفها ) المنطقة الخاضعة لتبادل أساس بٌن القوى الرمز نثربولوج

ٌَّة التً نحن منها ، من  ل الُهو ٌَّة ُتَشكِّ لة إجتماع ٌِّ هنا تظهر الرواٌة ، تظهر مرن هرذا المجتمعات .... ُمَخ

ٌَّة ، والرواٌة هً المظهر المكتروب مرن هرذه  سً الذي تخضع له وترتبط به بشبكة رمز ق الُمَإسِّ الُمَنسِّ

نة فرً كرل جوانرب الحٌراة ، إنطالقراً مرن كوننرا  (ٕٓٔ)( االنفعالٌرةالبنٌة  رة التخٌٌرل ُمَضرمَّ ٌَّ فهرو ٌررى فاعل

ٌَّة كبرررى برر ات اً مررن الدولررة حتررى العابلررة دءمحرراطٌن بمنظومررات سرررد ٌَّ ررل إنتاجنررا شخصرر برردورها تتكفَّ

ف علرى السٌاسرة عبرروأحداث بالمعنى السرردي   الترارٌخً ، وعلرى األشرخاص عبرر سرردها ، إذ نتعررَّ

مرا نحرن تجربرة ُمعاشرة  سرد حٌاتهم ، وسرد األحداث هرذا ) ٌتمفصرل بشركل إطالقرً مرع التخٌٌرل ... إنَّ

سة ضمن منظومة تخٌ ٌَّة هرً الترً تقروم بإنتاجنرا مرن خرالل المعنرى الرذي ٌنتجره السررد داخرل وُمإسَّ ٌل

رل عرن  ٌَّ ة ُتعٌد إنتاج كٌانها سردٌاً بواسطة َتَمثُّل حكابً هدفه إنتاج نمروذج ُمَتَخ ٌَّة أمَّ الحبكة ... بل أنَّ أ

                                                             
لسرد في فمسفة التاريخ عند ميتافيزيقا السردية الزمان وا -الوجود والزمان والسرد فمسفة بول ريكورينظر: (ٙٔٔ)

 .  ٜٙٔ:   ىايدن وايتريكور: 

، منشور في مجمة ) أدب فن ( األلكترونية بتاريخ حمد الحمي حوار مع الروائي عمي بدر / إعداد: أ (ٚٔٔ)
ٕٕ/ٗ/ٕٕٓٔ   

 .  ٜحفريات المعرفة / ميشال فوكو :  (ٛٔٔ)

  العربي ونظام الموضة / عمي بدر . الرواية والتاريخ ىوس المثقف (ٜٔٔ)

 در ) سابق ( .عمي ب حوار مع الروائي (ٕٓٔ)



د برؤنَّ )بأي  (ٕٔٔ)نفسها ( ننرا النتررك ، إ النراس محراطون بالسرردٌات علرى الردوامحسب بوتر الذي ٌإكِّ

 ٌُّ ٌَّة وألعراب الطفولرة ، إننرا نرروي القصرص باسرتمرار صناعة التخ ل حتى عندما نهجر الحكاٌات الخراف

 (ٕٕٔ)لنهرب ، لنترك أثراً ، لننبه ماضٌنا وحاضرنا ( 

ٌُالحظ أنَّ علً بدر ٌَ         مرة ووسرط ونهاٌرة ،  ةثالثر عَمد إلى تقسٌم معظم رواٌاته علىو أجرزاء ؛ ُمقدِّ

ررة بسررلوب وهررو أ ٌَّ ررة التررً بنررى علٌهررا هٌغررل النظر ٌَّ حسررب علررً برردر ُمسررَتَمد أساسرراً مررن الفلسررفة الهٌغل

رةً  ٌَّ نة ُمقدمة وطباق وتولٌرف منهج ٌَّة الُمتضمِّ رة *. ألنَّ هٌغرل ٌر الدٌالكتٌك ٌَّ درس لتفسرٌر الحركرة التارٌخ

م  نحو الوعً ، لذا )صراعه نشاط العقل فً التارٌخ متمثالً فً  العقل أي طبٌعة الروح عن طرٌق ٌقسِّ

ٌَّة إلى ثالثة أقسام اهٌغل تار م ، أو امرتالك الفررد الحرٌرة الترً هرً ٌخ اإلنسان عتمراداً علرى درجرة التقردُّ

م الوعً لدى الروح فً معرفة ذاتها ، باتِّجاه الوعً المطلق ( شرط أساسً لتقدُّ
(ٕٖٔ) .  

ه ا      رة للروابرً علرً بردر الوثٌقرة التارٌ هتمام البحرث نحرو دراسرةوٌتوجَّ ٌَّ رة فرً النصروص الرواب ٌَّ خ

لررة فررً إحرردى عشررر ررة التررً اسررت ةالُمتمثِّ ٌَّ ررة  عملهارواٌررة ، سررنتناول فٌهررا نرروع الوثررابق التارٌخ ٌَّ ، وكٌف

ٌُّل فٌها ، ٌَّة الَتخ فضالً عرن تقنٌرات القرص واألبعراد الفنٌرة فرً توظٌرف  تعامَلُه مع الوثٌقة ، ومدى فاعل

 هً :  لصدورها حسب التسلسل الزمنًبته اورواٌ الوثابق ،

ٌَّ  ٕٔٓٓصردرت عرام  –رواٌة ) بابا سرارتر (  -ٔ ة الروعً الثقرافً الزابرف فرً : تطررح هرذه الرواٌرة قضر
ات مررن القرررن الماضررً فررً العررراق ، حٌررث سررخر فٌهررا مررن جٌررل الفكررر  مرحلررة ٌَّ ات والسررتٌن ٌَّ الخمسررٌن

فررة لررٌس لره سرروى اسررتهالك المعرفررة  بوصررفه جٌرل ثقافررة الوجرودي الررذي سرراد خرالل تلررك المرحلررة ٌَّ مز
ٌَّة ،  ٌَّة عن طرٌقالغرب ٌَّة  وتظهر المعالجة السرد بطل الرواٌة ) عبد الررحمن الُمَلقَّرب بفٌلسروف الصردر

( ومرا ٌتبلررور مررن أحرداث وُمَتناقضررات فررً سرررد سرٌرة حٌاترره . وقررد حصررلت هرذه الرواٌررة علررى جررابزة 
أٌضراً وقررد  ٕٔٓٓبزة أبرو القاسرم الشررابً فرً ترونس عررام ، وجررإٔٓٓدولرة لراداب فررً بغرداد عرام ال

 ترجمت إلى العدٌد من اللغات . 
ر انهٌرار الطبقرة األ ٕٕٓٓصردرت عرام  –رواٌرة ) شرتاء العابلرة (  -ٕ ٌَّة فرً بغرداد فررً ر: وُتصرروِّ سرتقراط

ٌَّة  مرحلة ات على أثر التقلُّبات السٌاس ٌَّ الطبقرة المدنٌرة تمثِّل آخر عهد للمجتمرع العراقرً ب ، وهًالستٌن
العزلرة  تنتمرً لهرذه الطبقرة بعرد أن آثررت امررأةحكاٌرة  ٌَّة عبررلجة السرد، وتظهر المعابحسب الروابً
ٌِّرات بعد دخول رجل ، ثمَّ ما ٌطرأ من أحداعن محٌطها ى ث وُمَتغ عً قرابة العابلة إلى حٌاتها ، فتتبدَّ ٌدَّ

 بغداد لتلك المرحلرة ، فًفً حٌاة مثل هذه العابالت ٌحدث من تدهور  إزاء ماُمعاٌنة الواقع االجتماعً 
ٌَّة المتَّحدة عام   .  ٕٕٓٓوقد حازت هذه الرواٌة على جابزة اإلبداع الروابً فً اإلمارات العرب

ع أقلٌِّرات الشرعب  : ُتظهرر ٖٕٓٓصردرت عرام  –رواٌة ) الطرٌق إلى ترلِّ الُمطرران (  -ٖ هرذه الرواٌرة َتَنروُّ
ك كل اوي مرن بغرداد إلرى الموصرل بحثراً رحلة ٌقوم بها الررَّ  ته ، عبرتِه وهوٌامنها بعاد العراقً ، وَتمسُّ

ٌَّر هدف الرحلة بوصوله إلى القرٌة المقصرودة بسربب نبروءة ٌرإمن بهرا أهرل القرٌرة ،  عن العمل ثم ٌتغ
ٌِّرات التً توصله إلى مشارف الموت فٌستفٌق من نومه لٌكتشف إنَّه كان ٌ  حلم . فتطرأ األحداث والمتغ

تاسع حترى دخرول اإلنكلٌرز رن ال:وتدورأحداثها فً نهاٌة القٕٗٓٓصدرت عام–(رواٌة)الولٌمة العارٌة -ٗ
رة  خالل ٌَّ رة فرً الوسرطاألولىالحرب العالم ٌَّ ٌَّة الصرراعات الثقاف البغردادي ومرا حردث مرن  ،فتطررح إشركال

ٌَّ  انشقاقات داخل رة والدولرة الدٌن ٌَّ فرٌن برٌن العلمان نحرة مرن حصرلت هرذه الرواٌرة علرى م ة،وقردفبة المثقَّ
ٌَّة.  سة الكوندور الثقاف  مإسَّ

                                                             
 لى تشكل السرد / عمي بدر ، مقال سابق . رواية الجيل من االنقراض إ (ٕٔٔ)

 . ٕٔ: وعي الذاتي / ىيي ساوما ما وراء القص تقانة واقعية ال -جماليات ماوراء القص  (ٕٕٔ)
 * من خالل إتصال ىاتفي مع الروائي .

في  ٜٕٛ٘، العدد الحوار المتمدن رة في يوحنا بيدويد ، دراسة منشو  /دراسة في ديالكتيكية ىيجل (ٖٕٔ)
ٔٛ/ٖ/ٕٜٓٓ . 



مرن مثقفرً العرراق فرً  تسرخر هرذه الرواٌرة:ٕ٘ٓٓصردرت عرام–رواٌة )صخب ونساء وكاتب مغمور( -٘
ات من  ٌَّ ة سرعٌاً مرن أجرل ، ٌحلُرم بكتابرة رواٌركاتب شاب القرن الماضً عن طرٌق حكاٌةمرحلة التسعٌن

 األحرداث حٌراة المثقفرٌن ُرض عبرر تلركتحقٌرق ذلرك، فَتْعر بغٌرة كرل الطررق فٌلجرؤ إلرى ،الشهرة واألموال
ررانٌن تحررت ظررلِّ الحصررار ومررا ٌَّة فررً سررلوك طررر والفنَّ رررات سررلب ٌُّ كالعٌش علررى حسرراب ،همبعضررأ مررن تغ

بسلسرلة مرن اإلخفاقرات فرً حٌراة األبطرال  األحرداثتنتهرً االحتٌال، ثم براعتهم فً  آلخرٌن مستعملٌنا
 . لذي ُتمثِّل حٌاته مؤساة الجٌللمغمور اومنهم الكاتب ا

ررل  ٕٙٓٓصرردرت عررام –ورشررلٌم(رواٌررة )مصررابٌح أ -ٙ ٌُمثِّ : وهررً رواٌررة عررن الُمفِكررر إدوارد سررعٌد الررذي 
ررةالعالمررة الفار ٌَّ قافررة العرب راترر فٌجعررل مررن حٌاترره ومسررٌرته ،قررة فررً مسررٌرة الثَّ ٌَّة  هوُمذكَّ ررل سرررد ٌُمثِّ مررا 

ٌَّة تناقض وَتهُدم السرد ٌَّة الظاهرة،لكولٌَّة افلسطٌن ٌَّة ٌحاول تكذٌب  عبرنٌال ٌَّة الفلسطٌن تفصٌالت السرد
ٌَّة عررن طرٌررق الرواٌررة ٌَّة اإلسرررابٌل ررل  الرسررم ٌُمثِّ شررٌن الررذي برردوره  سرررد الالجبررٌن والمطرررودٌن والُمهمَّ

فررٌنمدٌنررة أخرررى مغمررورة ، وٌتنرراول فٌهررا تررؤثٌر أ فررٌن ، وصررراع المثقَّ فكررار إدوارد سررعٌد علررى المثقَّ
ٌَّة " عبرٌن إزاء الغزو األمٌركً،العراقٌ رد للغرزوعرالء خلٌرلشخص ٌِّ ٌَّة" الُمإ " أٌمرن مقدسرً"، وشخصر

ًُّ الَمْولِد والنشؤة الرافض للغزو  كتابرة رواٌرة  الذي بدورِه سعى إلرىاألَمٌركً،الفلسطٌنً األصل وعراق
ٌَّة عبرعن إدوارد سعٌد محاولًة فً تكذ  وثابق تساعده فً كتابة رواٌتِه . جمع  ٌب الرواٌة اإلسرابٌل

ث عرررن مجموعرررة مرررن الشرررٌوعٌٌن  7ٕٓٓصررردرت عرررام  –رواٌرررة ) الرررركض وراء الرررذباب (  -7 : تتحررردَّ
ًّ فرً  العراقٌٌن الذٌن ذهبوا إلرى أثٌوبٌرا خرالل المردِّ الماركسرً الثروري الرذي اقتررح تشركٌل جرٌش أُممر

ٌَّة بلباس ثوري ، وٌنت  واالخرتالفهً هً الحال بهم للجلوس فرً المقراأفرٌقٌا دفاعاً من أنظمة دكتاتور
فاهات ، فهً رواٌة   مرن الفِكرر الثروري اآلٌردٌولوجً الرذي امتلرك أجٌراالً فٌهرا علرً بردر سرخر ٌحول التَّ

 فالرواٌرة تقروم علرى مفهروم رفرض َتحلُرم بتغٌٌرر العرالم ،وعاشرت  –منتصف القرن الماضً  –بكاملها 
 اآلٌدٌولوجٌا . 

ررة ، فهررً تسرررد حٌرراة  8ٕٓٓصرردرت عررام  –(  رواٌررة ) حررارس التبررغ -8 ٌَّ : ُتثٌررر أحررداثها موضرروع الُهو
فً أجواء غامضة فتظهرر لهرذا  ٕٙٓٓالموسٌقار العراقً " كمال مدحت " الذي قُِتلَ بعد اختطافِه عام 

ات ٌَّ جررل ثررالث شخصرر ررات ، فهررو فررً األصررل ) الرَّ ٌَّ ررَر إلررى ٌوسررف صررالح( الٌهررودي الررذبررثالث هو ي ُهجِّ
ن العرٌش ٌر الٌهود من العراقثر تهجا 9٘ٓٔام إسرابٌل ع فرً إسررابٌل ، فتررك زوجتره ، لكنَّه لم ٌتمكَّ

ٌَّة وإ رة شرٌع ٌَّ َج إبنة تاجر إٌرانً وأصبح أباً إلبن آخر ُثرمَّ عراد إلرى بغرداد بهو بنه وذهب إلى إٌران وتزوَّ
رَ  ج مرن إمرراة عراقٌرة ) ى سرورٌا ، فانتقل من إٌران إلرألصلِه اإلٌرانً 98ٓٔمنها عام  حتى ُهجِّ وترزوَّ
ٌَّة ( رة ُسرنَّ  ُسن ٌَّ ناقضرات متهرذه ال وعبرر ٌٕٙٓٓة حترى قُِترلَ عرام وأنجَب إْبناً ثالثاً وعاد إلى العرراق بهو

ٌَّة بتصدٌها لموضروعة الصرراع الطرابفً فرً  ٌَّة ، فهً األكثر إشكال ات الُهو ٌَّ تحاول الرواٌة تكذٌب سرد
ررة العررراق ، وقررد ُترِجَمررت هررذه الروا ٌَّ ٌَّة والبولون ررة والفرنسرر ٌَّ ٌررة إلررى العدٌررد مررن اللُّغررات منهررا اإلنكلٌز

ٌَّة .  ٌَّة ، ووصلت إلى القابمة الطوٌلة لجابزة البوكر العرب ٌَّة والكرد  والصٌن
مال (  -9 رة الررَّ  رواٌة آثار الموت والحروب عبر: ُتبِرز ال 9ٕٓٓصدرت عام  –رواٌة ) ملوك الرِّ اوي قصَّ

العراقً الذٌن تحُدث مواجهة بٌنهم وبرٌن مجموعرة مرن بردِو  جموعة جنود من الجٌشوهو أحد أفراد م
حراء   همٌن بقتل مجموعرة ضرباط فرً وقرت سرابقمتَّ  مبناء على أمر عسكري بمواجهتهم ، بوصفهالصَّ

اوي هرو النراجً الوحٌرد مرن مجموعترِه  ٌُرإث، وٌكون الرَّ رة وشراهداً علرى مروت زمالِبرِه ، ف ر إتمرام الُمهمَّ
ن من أسر و التناقضرات فرً األحرداث تطررأ ثم  رحلة ومواجهات شاقة ،بعد  البدوي المطلوبحَده وٌتمكِّ
ٌُطلِق سراح البدويِّ ، وهً رواٌة فلسرع عٌد النفسً للجندي ف ٌَّة عرن الرزمن والترارٌخ وعبثٌرة لى الصَّ ف

ررفٌن ، وقرد وصرَلت هرذ والسلطة الحٌاة قة وصرراع برٌن الطَّ واٌرة إلرى القابمرة فً إطار حبكرة ُمشروِّ ه الرَّ
ٌَّة .  وٌلة لجابزة البوكر العربٌة ، وُترجَمت إلى العدٌد من اللغات األجنب  الطَّ

ٌَّة  ٕٓٔٓصررردرت عرررام –الجرٌمرررة الفرررن وقررراموس بغرررداد(رواٌة)  -ٓٔ ث عرررن الحركرررات السرررر : وتتحررردَّ
اسرً ، وتبردأ األحرداث فرً القررن ٌَّة فً بغداد خالل الَعصر العبَّ السرادس الهجرريِّ مرع  والمدارس الفلسف

ررفا علررى ظهرر السررفٌنة " مررراد "  وصرول الرسررالة الثالثرة والخمسررٌن المفقررودة مرن رسررابل إخروان الصَّ
رة ، وبعرد ِوشراٌة  ٌَّ سام ٌحٌى الواسطً ، فٌنشؤ نزاع بٌن رإوساء الطوابرف الخواج مرسومة برٌشة الرَّ

اسً بالموت على ربٌس الطابفة وهو أحرد أعضراء مثلَّرث الِحْكمرة فتنشرؤ  تصل للقُضاة ٌحكم الوزٌر العبَّ
اس الخواجة ِسنان بهذه  ٌُرِسل الرراويفُْرقة بٌن أعضاء الطابفة إذ ٌتَّهم الخواجة عبَّ لقتلرِه ،  الوشاٌة و

ٌَّة الترً ُترإِمن برالفن الذي ٌسرد  (ويهو) الرا الدٌن والخواجة نصر رة السرر ٌَّ ة هذه الطابفة الخواج قصَّ
ٌَّة وتس ان وتعتمد فرً نظامهرا والحكمة األزل ٌَّ تلهم أفكارها من بعض الُمفكرٌن مثل الفارابً وجابر بن ح



وَنه أعظم َتِركة ٌحتروي أسررار بغرداد  فرً الِحكمرة والفرن وهرو كتراب سرري على قاموس بغداد الذي ٌعدُّ
ة أبنابها .   وقصَّ

ث عررن ٕٔٔٓصرردرت عررام  –رواٌررة ) أسرراتذة الرروهم (  -ٔٔ لشررعراء فررً مجموعررة مررن الجنررود ا : وتتحرردَّ
ٌَّة  ٌَّة اإلٌران ٌُقَتل الجمٌع إالَّ واحرداً هرو مرن ٌرروي األحرداث فرً  987ٔتحدٌداً عام والحرب العراق حٌث 

طالبرة تردرس ه الذٌن استشهدوا فً الحرب ، وهرً أخت أحد أصدقابلَّم رسالة من سَ حٌن تَ  ٖٕٓٓعام 
وس مرر ٌَّة والحرررب األدب الروسررً وترٌررد أن َتْعقُررد مقارنررة بررٌن الشررعراء الرررُّ ن ضررحاٌا الفترررة السررتالٌن

ٌَّة الثانٌة وشعراء عراقٌٌن من رة أصردقابه الشرعراء  مرحلة العالم حرب الثمانٌنرات ، فٌرروي البطرل قصَّ
و" ُمنٌرر" ٌُْعَدم بسبب هَرِبِه من الحررب ، و، اً فرٌداً شاعر هاه أصدقاإوهم الدكتور" إبراهٌم " الذي ٌر
ِترِه بعرد ، و" عٌسى " الشاعر المجنون ا ل إلرى أسرطورة بسربب اختفراء ُجثَّ إعدامره لهامشً الرذي ٌتحروَّ

ٌَّة فً زمن الحررب النظام الدكتاتوريفقة له من بتهمة مل ٌَّة واالجتماع ، فهً رواٌة تتناول الحٌاة الثقاف
 . الثمانٌنٌة 

نسرانٌة بمرا تنطروي مثلهرا مثرل براقً العلروم اإلخررى أصربحت هرً األالرواٌرة  إنَّ ٌمكن أن نقرول إذن         

مجمرل المنجررز  نَّ واب الرنص الترارٌخً .. ولرذلك نجرد أسرتجال نقدٌرة ، وسرٌلة مهمرةعلٌره مرن مشرارٌع 

 السردي للروابً علً بدر ٌنظم نفسه ضمن مشروع متكامل ٌندرج ضمن هذا الهدف .

 

توافر  فضبلً عن،  الروائٌة الوثائقً الكثٌؾ للروائً علً بدر فً نصوصه عمالستٌضعنا اال       

ثنا عنهالت -ختلفتٌن شهدهما مفهوم الوثٌقة مرحلتٌن م لتا بمرحلة التارٌخ تمثَّ سابقاً فً التمهٌد  اً تحدَّ

بٌن التقلٌدٌة  -توظٌفها فً النص  التً تمَّ  -إزاء إمكانٌة تقسٌم الوثائق  -التقلٌدي والتارٌخ الجدٌد 

 ً ، التماثٌل واآلثارالُنُصب و: المخطوطات ، والمذكرات ، و من والجدٌدة ، فشملت التقلٌدٌة كبلَّ

، والرسائل التارٌخٌة ، والصور التارٌخٌة ، والصحؾ ، والخرائط ، والتقارٌر ، والكتب واللوحات

ضمن المفهوم التقلٌدي للوثٌقة ، فقد قام علً بدر  والمجبلت ، وإذا كانت كل هذه الوثائق تندرج

السرد بعد الحداثٌة فً رإٌتها للتارٌخ القائمة على الكشؾ والنقد والتفكٌك وفق تقنٌات على بتوظٌفها 

ش ،  ً التضمن تقنٌة المٌتاقص التارٌخً ، مستعٌناً بالوثائقً  -التخٌٌلً  عبروالبحث فً تارٌخ المهمَّ

ماضً أو ، سواء باستشعار بطوالت ال كما كان شائعاً  ه للتارٌخ توظٌفاً واستلهاماً التعود الرواٌة فٌ

،  ، إذ إنَّ قراءة الماضً عرضاً وتوظٌفاً حتفاء بقٌاداته ورموزه البارزة االالوقوؾ على إنكساراته أو 

عبدهللا  ر عنهاستذكار أو الموعظة لن تكون مجدٌة ، أو حسب ما عبَّ وإن تعددت الؽاٌات ، سواء لبل

ما أصبحت ، إنَّ (ٕٗٔ)قرأه ( القصٌمً ) إنَّ أخطاء وآالم من لم ٌقرأ التارٌخ ، لٌست أعظم من أخطاء من

؛ تارٌخ المنفً والمجهول ، أي خلق نوع من التعارض  المسكوت عنهللتارٌخ بصدد الرواٌة عودة 

لتارٌخٌة ، ٌمنحها ؼنى والمؽاٌرة حٌث ) تنشئ من خبلل عبلقة المعارضة تلك ، توتراً مع الكتب ا

ن المشاكلة للكتب التارٌخٌة الت راثٌة وٌختلؾ عنها فً الوقت داللٌاً ، وٌخلق نصاً جدٌداً ، ٌتضمَّ

فاعلٌته فً إثراء المادة السردٌة ، فإنَّه ٌضع أمامنا  ذا النوع من العبلقة فضبلً عنوه (ٕ٘ٔ)(نفسه

ات اآلخر ، وإشكالٌات الهوٌة الثقافٌة والدٌنٌة ، تؤثٌر شتى ، مثلإشكالٌات تارٌخٌة ثقافٌة وإجتماعٌة 

ض الروائً علً بدر لمثل هذه القضاٌا فً وتؤثٌرات السلطة ، وموضوعات المثقؾ وؼٌرها ،  وقد تعرَّ

ع للوثائق .عمال وباسترواٌاته       متنوِّ
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 ةــتوطب

 

  المخطوطات

 



 

نن       ٌَّ ً التننارٌخ التقلٌنندي فنن ة التننً ٌعتمنندهاٌمكننن القننول بننؤنَّ المخطوطننات هننً مننن أهننم الوثننائق التارٌخ

ن ؾُ َشنكْ ٌُ  الكتابة وتدوٌن األحداث ، فعن طرٌقهنا ٌَّ نعنن النتاجنات الفكر ٌَّ نة والعلم ٌَّ ة ة لحقبنة أو مرحلنة تارٌخ

ٌَّنة ، بوصف ٌَّن لعصنرا اإلرث التنارٌخً المكتنوب همع عتمند التنارٌخ ، فقند ا وعلمائنه رٌنهِ فكِّ مُ  علنى ٌندِ  معن

ٌَّما إالَّ إنَّ المشنكلة المنهجٌنة للتنارٌخ  الوثٌقة التارٌخٌنة األبنرز، بوصفهااد إعتم التقلٌدي على المخطوطة أ

الننص أبرزهنا لنى دون البحنث عنن تنؤثٌرات كثٌنرة عمنن ه ٌتعامنل منع منا مكتنوب فنً الوثٌقنة التقلٌدي إنَّ 

إن َّالتننارٌخ التقلٌنندي كعادتننه ٌحفننل بننالكبٌر مننن األحننداث واألبننرز مننن  تننؤثٌرات السننلطة ، فضننبلً عننن

ٌَّ خصٌات ، الش ٌَّ إالَّ إنَّ الروائً علً بدر قام بتوظٌؾ هذه الوثائق التارٌخ نة التقلٌد ٌَّ ة ة فً نصوصنه الروائ

ر تنؤثٌرات المكتنوب عبنسنمً لٌس لؽرض البحث فً التارٌخ المكتوب أو ما ٌمكنن أن نسنمٌه التنارٌخ الرَّ 

ٌَّن ضًء عبنرٌُ  خذإنَّما أ، جتماعٌة أو الثقافٌة فً عصٍر ما السلطة السٌاسٌة أو اال  –ة هنذه الوثنائق التارٌخ

إلنى تفاصنٌل أخنري لنٌس بالضنرورة أن  تشنٌرمة ُمعتِ جوانب  – فً التارٌخ بؤسلوب تقلٌدي عَملستَ التً تُ 

ننلَ  التركٌننز علننى منناهو هامشننً وؼٌننر مركننزي  عبننر فقنند حنناول بنندر التعامننل روائٌنناً ،  تارٌخنناً آخننرَ  ُتمثِّ

خ ، وإنَّما سعة السرد الروائنً تتطلَّنب مننه الخنوض فنً  ن ٌتقمَّصفهو لم ٌحاول أوتفصٌلً ،  دور المإرِّ

ننةالحٌنناة اإل تفاصننٌل ٌَّ ننه الروائننً ، ودقائقهننا جتماع  عملفاسننت ألفننراد المجتمعننات التننً ٌشننتؽل علٌهننا نصَّ

ب ونسناء وكاتننب صننخ) ، و(  طنرانالمُ  الطرٌنق إلننى تنلِّ ) فنً ثننبلث منن رواٌاتنه ، هننً :  المخطوطنات

  . ( وقاموس بؽداد ، الفنالجرٌمة ،  مؽمور ( ، و )

 طران : المُ  لى تلِّ الطرٌق إرواٌة . ٔ

لْت أحد أهنم مفناهٌم مننهل التنارٌخ الجدٌند   ٌنطلق الروائً علً بدر فً هذه الرواٌة من رإي شكَّ

اوي  ً لؤلطفنال فن اً معلِّمنالشناب النذي ذهنب وراء فرصنة عمنل  –ُمتمثِّلة بتارٌخ المهمَّش ، فٌجعل من الرَّ

رٌان فً مدٌنة تابعة للموصل إكنٌسة ا ٌَّ الُسنالكنٌسنة مكتبنة هننا عنن ث ٌتحدَّ  -طران مُ السمها تل لسُّ ،  ةرٌان

هررً مررن المخطوطررات هررذه  كانررت جررلُّ  قدٌمننة ، ٌقننول : ))مننن مخطوطننات مننا فٌهننا درة واصننفاً فخامتهننا وُننن

وكران عشرر ة مكتوبرة فرً القررن التاسرع رَّ برً قُرأمخطوطرة لثٌرودور كانت هناك ، مثالً : والمفقودة النادرة المخطوطات 

ف ثرر ، وهرً مخطوطرة مكتوبرة بخرط المإلِّرعلرى ألهرا  ن ٌعثررطوٌالً دون ألوٌس مانكا لمانً األٌبحث عنها المستشرق 

 ...ة رَّ بً قُ معاصر لثٌودور أسمه روبٌن كالدي وهو إكان ٌقطن بغداد طوار لٌهودي عراقً غرٌب األك وعلٌها ختم التملُّ 

وهرو المخطروط الرذي  ، جالحسٌن بن منصور الحرالَّ سالمً وف اإلتصُّ للمُ " الصهٌور فً نقص الدهور"  أٌضاً مخطوطة

ج وقررد امررتأل فرً مكتبررة قررازان ، كران مخطوطرراً ضررخماً مكتوبرراً بخرط الحررالَّ صررفحة واحرردة سرٌنٌون سرروى لرم ٌجررد منرره ما

 نَّ ألدرجنة  –القدٌمنة والننادرة الوجنود وطنات هنذه المخط ٌحاول الروائً عبر (ٕٙٔ)(( بالشروح والتعلٌمات

ٌضناً كنان قند عثنر علنى صنفحة واحندة منن ة ، وماسنٌنٌون أرَّ بنً قُنلوٌس مانكا لنم ٌعثنر علنى مخطوطنة أ

نناألم دَ ن منندي قِننٌِّ َبننن ٌُ أ –ج مخطوطننة الحننبلَّ  ٌَّ ٌَّ ة الُسننقل ننناتوعراقتهننا ة رٌان ،  ًالعراقننالمجتمننع  ضننمن مكوِّ

ننتمتلكننه هننذه األ وحجننم اإلرث الثقننافً الننذي ٌَّ سننتهان بوجننود حضننارة ال ٌُ ح لننوِّ ٌُ هننذا  ، وكننلُّ شننة مَّ هالمُ ة قل

البحنث فنً علنً بندر محاولنة للروائنً عمق فً هذه الببلد ... وهً ذاتهنا لوجود أر جذُّ تَ ٌضاً بثقافتها ، وأ

نالثقافصنالتها ، وحضنارتها ، وألهنا تارٌخهنا الشنعب العراقنً طٌاؾ شة من أهمَّ مُ تارٌخ فئات  ، ة الفاعلنة ٌَّ

 بوصنفه –الٌهنودي  – ةرَّ بنً قُنلهنذٌن المثنالٌن : مخطوطنة أ عمالهتاسن كذلك حاول الروائً علً بدر عبر

ش اً جانب من الثقافة العراقٌة والمخطوطة األخنري عنن الحنبلج وهنو الخنارج علنى مإسسنات السنلطة  اً مهمَّ

رجنال الندٌن ، فهنو ٌرٌند أن نفهنم أن السنلطة لنى السٌاسنٌة التنً أعدمتنه بفتناوي إ الدٌنٌة والثقافٌة وصوالً 

إشنارة ذكٌنة وهنً نندرة وجودهنا أو بقناء ورقنة أي اآلخر بالوجود عبر تارٌخٌاً فً هذا البلد لم تسمح بالر

 . منها 

                                                             
 .   107 – 106لى تؿ المطراف : الطريؽ إ (126)



 ونساء وكاتب مغمور : رواٌة صخب . ٕ

زح تحننت ضننؽوط التننً تننر -المجتمعننات مننن حٌنناة ٌرصنند الروائننً علننً بنندر تفاصننٌل دقٌقننة  

ننة السنلط ٌَّ ٌَّة المكبوتنة ، ف -ات الدكتاتور نل بإرهاصننات الننفس البشننر اوي عننن رحلنة بحننث النرَّ ث ٌتحنندَّ تتمثَّ

ورخنان ( وهنً عبنارة عنن ركنً ) حمٌند أالتُّ للكاتنب  صندٌقه النذي كنان ٌبحنث عنن مخطوطنةرافق فٌهنا 

ٌَّ قننة باتعلِّ ر الشننٌرازي ( المُ ه صنندْ لَّنن) مُ لرسننالة ) المشنناعر( للفٌلسننوؾ الفارسننً شننرح  ة ، لفلسننفة الؽنوصنن

ٌَّ ولكنَّ  ث عنن صنفات ، تتحندَّ نفسنه لكاتب ل ة صؽٌرةهم بدالً من هذه المخطوطة عثروا على مخطوطة ثانو

ٌِّ  كاتها ، إذالثعالب وخصائصها ، ونُ  ثنار د ) محمود المصبلوي ( أحد هواة جمنع اآلحصلوا علٌها من الس

لنه منن المستشنرق  تْ ٌَ دِ ْهنمان الجلبنً ( النذي أُ سنل علٌها من )خٌر األوالكتب والمخطوطات ، وقد حصل 

مثننل مخطوطننة ) الخرافننات الفرنسننً ) مكسننٌم رودنسننون ( ضننمن مجموعننة مننن المخطوطننات النننادرة 

نواأل ٌَّ نندرنولو فاضنل بناي ، ٌقنول أل، و ) كتناب النسناء ( ة ( لناصنر الندٌن خوجنةمثال والحكاٌنات الفكاه

ررهررذه المخطوطررة الصررغٌرة قررراءة  نَّ ل أال أقررو عننن مخطوطننة الثعالننب : ))اوي الننرَّ  هررا نَّ مررا أقررول أنَّ بررً ، إ رتْ قررد أثَّ

 ٌَّ ٌَّ رتْ غ ٌَّ ٌُ  ها نصق نَّ الً ألوَّ ة ، أنً بالكل  برالحسِّ ب عرذَّ مرن شرٌعً كالسرٌكً مُ ة ، وهرً ضرحكة عٌرد جراءت طلق ضحكة كرنفال

ٌَّ التفجُّ صٌبً والفلسفة المُ  المغمرور هرو سٌاسرة ، سٌاسرة مراكرة هرذا الكاترب  لرىإ ضرحك الثعالرب نسربةً  نَّ ة ، وثانٌاً ، ألع

ها نَّ لون شرطته . وثالثاً: أنسان ، وضد الكالب الذٌن ٌمثِّ لها اإلمن السلطة التً ٌمثِّ  على الدوام بالضدِّ ة تجًء ٌَّ وتصحٌح

رم ، وهرً النقرٌض والرتهكُّ خرٌة والسُّ الضحك حكمة المنفً فً فلسفة  ٌَّ رالمباشرر للرروح الهدم ٌَّ ة القادمرة علرى ة والتدمٌر

 ٌُّ ٌَّ  علً بدرٌختار  (7ٕٔ)(( بز والتعصُّ الدوام من التح عالنب( لحمٌند أورخنان ، الثَّ ) خطوطنةم ةالوثٌقة التارٌخ

ن نَّ أ ٌعند دة ، إذمتعندِّ ، وعلى مسنتوٌات  ختلفةتحمل نقوضاً مُ عدٌدة رسال رسائل إل مناسبةً  ٌَّ ة الثعلنب رمز

ن دة ، منهنا :متعندِّ ٌحناءات إتعطنً للقنار   المجابهنة ، ومنهنا الخنوؾ منن خرٌة ، ومنهنا الهنرب وعندم السُّ

ة بوصنفه ضندها الكاتنب خطناب الثعلبن ٌسنتعملقنوي وجنود سنلطة ألر الترمٌزات تإشِّ ، وكل تلك قوي األ

ن قنوي عبنراً ٌنقض خطابنات األضادَّ خطاباً مُ   اً محنورتٌنار الثعلنب اخ نَّ الحظننا أ ، فلنو الواضنحةخرٌة السُّ

والننذي ٌقصنند بننه فئننة ب بوصننفه السننلطة التننً ٌخشنناها الثعلَّنننسننان بالضننرورة إلننى اإل للمخطوطننة ٌؤخننذنا

ننترمننز إونسننان ها اإللمعالتننً ٌسننت، وكننذلك هننً الكننبلب المضننطهدٌن  ٌَّ لننى تلننك المإسسَّ ة ذات ات السننلطو

ن هُ ْتنفُ لنم تَ وائنً الر نَّ لك نري أبعد ذ ، ثمَّ  المنحى القهريّ  نمة اإلتلنك السِّ ٌَّ لتنً طالمنا رافقنت االسناخرة ة ٌحائ

ًّ  علب كائن  عن الثعلب ، فالثَّ  ناذهاننا انطباعفً أ ن ذكن علنى  ٌضنطرُّ ،  قنوي مننهُ ضنعٌؾ أمنام سنلطة أ هُ لكنَّ

نأ ، وٌسنتعمل بنهِ  قنوي ؼٌنر منإمنٍ أ لى نسنقٍ إلخضوع الدوام نحو ا ٌَّ منن ص ة ضناحكة للنتخلُّ سنالٌب بهلوان

ٌَّ ٌحنناء الثعلبننة بننالنظر لسننخإقننوي  ، هنننا ٌلتقننى قٌننود األ ننها مننع البارودٌننا بوصننفها تِ ر ٌَّ ننتقن ٌَّ ات ة مننن تقن

ننهنا عَ نَّ أو أ، مننةجهِّ تَ سننلطة مُ مقننوالت المٌتناقص التننارٌخً لنننقض   نَّ ، علننى إم جهُّ علننى النندوام عننن الننتَّ  تْ رَ بَّ

نعالنب فإبالثَّ  لمهاجرٌنمن تلك المخطوطة عبر تشبٌهه ا الضدِّ رسال رسائل علً بدر ٌستمر بإ  -ػ سنبِ ه ٌُ نَّ

نهرباً المهاجرٌن على هإالء  - ما تنطوي علٌه مفهوم الثعلبة كلُّ  ٌَّ  اً شخاصنة طناردة ، أمن سنلطة دكتاتور

نن ٌُ ٌرفضون الخضنوع لهنا وال ٌسنتطٌعون أنفسه الوقت  لى تلك السلطة وفً خاضعٌن إ ذلنك روا عنن عبِّ

خنري مسناحات أُ  وهنروب نحنوؼٌنر واضنحة خلنؾ سنخرٌة  متنوارٍ  ٍض عارِ مُ  نتاج نص  إ  عبرالَّ إفض الرَّ 

، ورفنض هنذا القهنر الهنروب ٌمنحننا انطباعنات القهنرعلب دائم التجوال ، وعلنى الندوام كنان كما ٌفعل الثَّ 

 لٍ ْعنفِ  م ، وردَّ هِّ جَ تَ ل بالهجرة ، وفً الوقت النذي ٌجعنل فٌنه الثعلبنة خطابناً سناخراً لخطناب السنلطة الُمنٌتمثَّ 

لتنً داخنل البلندان االنذي ٌحندث ؾ ضناً لخطناب التطنرُّ ٌضاً ٌجعل هذا الخطناب السناخر نقٌه ، فهو أتجاه

ٌَّ تقبع تحت نٌر األ ننظمة القهر ٌَّ ) فالمراوؼنة هنً ماٌجعنل منن الثعلنب خطنراً علنى السنلطة ، ة ة الدكتاتور
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   كميـ .  أصدقاءه الذيف ىاجركا 



سننٌرة خننوؾ دائننم مننن تواجننده أو بنناألحري مننن عنندم أٌننن تبنندأ بالبحننث عنننه لتجنند نفسننها أألنهننا التعننرؾ 

 ،(8ٕٔ) تواجده فً أي مكان (

رهذه المخطوطة ... عن روح الثعلرب الترً كران ٌمكرن ان تُ تتحّدث ))  اوي :ٌقول الرَّ ثم      ضرعافها إ ن ٌرتمَّ أم قبرل عمَّ

ٌَّ ، وهً روح سِ خادعٌن بٌن المُ تعصِّ ما سخرٌة من سٌاسة المُ نَّ خدٌعة هنا ، إلٌست علبة ، والثَّ وتحرٌفها  لرى إة ال تلجرؤ لم

ٌَّ السلطة ، تسخر من حماقات طلقاً العنف مُ  سودهم أكثر من أُ ثعالب الناس تها وتؤثٌرها مها ، وقد ٌعرف قوَّ تها وتجهُّ وجد

مرن الضرحك وعلى بطنرً على ظهري  تُ انقلبْ فٌه علٌها ...  الذي عثرتُ فً الٌوم ذاته المخطوطة  . كنت قرأتُ و ذبابهم 

ٌَّ  سكر من الضحك ... من روحرض كً ألى األإمن السرٌر ... واهبط  قرادرة هرا ، لكنَّ لرة واالنخرداع بالغفتظراهرة مُ ة ثعلب

ناإل نَّ إ (9ٕٔ)((  والمراكرةخادعرة المُ سربلة على طررح األ ٌَّ علنً بندر ها عملسنتماٌسنمٌها الثعلبنة ٌو ة أٌحناءات الثعلب

ص منن ، والنذي ٌنتخلَّ  ومخالبنهِ  نٌابنهِ أ الهنارب دومناً بندالً منن اسنتعمالعلب ، فالثَّ ؾ والعنؾ للتطرُّ  اً نقٌض

ٌَّ  مآزقهِ  قنوي األ إلنى العقنل علنى العكنس منن حماقناتهنا تلجنؤ لنى العننؾ لكنَّ ٌَّة بطبٌعتها ال تلجؤ إمة سلبعقل

الحماقنة عنن  اً بعٌندمحسنوب الخطنوات ؾ ٌنعن فهنً علنى الندوام كنائن ؼٌنر - حماقات السنلطة -منها أي 

 ً حمٌرد ح ٌطررَ )) اوي : النرَّ ٌقنول  ام ،دَ ؽنٌنة لنه عنن الِصنا هنً فٌنه ، ومُ َمنلِ رافضنة بسنخرٌة  ذلنك لكلِّ  جامعا

ن أهرا ال تسرتقر علرى حرال ، والثانٌرة نَّ حرة ألرِ مَ ، فالثعالرب هرً الهجررة ولرى تٌن عرن الثعالرب ، األمسؤلتٌن مهمَّ ورخان أ

 جلهِ صارع من أا نُ ما كنَّ  نَّ : أ ، فعرفتُ  مُّ هجصانة والتنسان وسط الرَّ  حٌنما ٌكون اإلالَّ إها ال ٌؤتً حَ مرَ  نَّ مرحة ألالثعالب 

ر، الجِ وامرر ، السرلطة ، األ هُ وجَهرنسران بره الرذي ٌبنرً اإلس وسرط هرذا الرتكلُّ  الَّ إالضحك لرن ٌرؤتً  نَّ ، وأحك الضَّ هو  ٌَّ ة د

ٌَّ ، الرصانة اإلالقصوى   مرن خرالل الَّ الحقٌقرً إمعنراه  الضحك لم ٌكتسبْ  نَّ فإعً ، والحزن ، وهكذا جتمااإلظ ، التحفُّ ةدار

زاء عند اضطراب سٌاق التعزٌة فً موقرف ضراحك مة ... الضحك فً العَ هِّ جَ تَ والمُ نة حزِ اكن المُ ماضطراب السٌاق فً األ

الشرعب علرى ، وفً الحصار ضرحك جازات فً اإلا نضحك مَّ كثر مأا نضحك نَّ ع ، كُ ا جنوداً فً المواضِ نَّ حٌنما كُ وهكذا ... 

 الروائً (ٖٓٔ)((  نة والٌؤسحزِ صانة المُ ن وسط الرَّ وكُ هم الضاحكون والمضحِ ، والمهاجرون كثروعلى الحكومة أ نفسهِ 

ح رَ ، الهنارب منن تلنك السنلطة منع َمن قوي منهُ وام من سلطة أعلى الدَّ علب الساخر الثَّ لصفات  هِ هنا بطرحِ 

نم هُّ جنسنق النتوسنٌلة منن وسنائل خلخلنة مرح الثعلب هنا : ٌرٌد قه ، فارِ الٌُ  ، نسنق السنلطة طوة، نسنق السَّ

ٌَّة ، إنالمبنً على الع   نقنٌضالَّ م السنلطة ذروتنه ، لنٌس إتجهُّ لحظة بلوغ خرٌة البازغ السَّ ذن فالمرح / جه

نن إالَّ إمننن صننوت السننلطة  خفننتُ وإن بطرٌقننة أو بصننوت أمضنناد ، لدٌننه مننا ٌقولننه  و خطننابأ ه عكننس مننا نَّ

نالهجنرة  نَّ أي لنننا كٌننؾ تطرحنه تلننك السننلطة ، هننا تتبنندَّ  ٌَّ نن"  الَّ إة لٌسننت هربنناً مننن الدكتاتور ٌَّ اً / مرحنناً ثعلب

ٌَّ سخرٌة إ ؾ لتطنرُّ  اً مضناد اً خطابنؾ من ٌختار التطرُّ بناء مجتمعها ، فمنهم تقهر أمن سلطة عنٌفة " ة نسان

ً ناقض اً خطابرحٌلها الدائم  فً، ومنهم من ٌختار سخرٌة الثعالب السلطة  م النذي المنتجهِّ للنسنق  ومخلخنبلً  ا

  .متمثِّبلً بالهجرة علٌه السلطة دأبت 

 

 وقاموس بغداد : ، الفن ، . رواٌة الجرٌمة ٖ

نٌتحدَّ       ٌَّ ث علً بدر فً هذه الرواٌة عن أحنداث جنرت فنً بؽنداد إبَّ محناوالً كشنؾ  ةان الخبلفنة العباسن

نة فنً ذلنك العصنر وصنراعها منع السنلطة  ٌَّ ٌَّة التنوٌر توظٌنؾ بعنض  عبنرشئ من مسٌرة الحركات الثقاف

ٌَّة وما تنط ث االوثائق التارٌخ ناوي عنن مخطوطنة خُ لنرَّ وي علٌه من َلَمحات ُمضنٌئة ، فٌتحندَّ ن بٌند إبن تْ طَّ

ٌش برن دٌنرار ، ومعنرا مخطوطرة كران برح، وكان معرً الخواجرة  سنان فً منزلهِ الخواجة زرت كنت )) : لة ، ٌقول قمُ 
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ن (ٖٔٔ)(( هقتردر ٌردَ الخلٌفة المُ ن ٌقطع ها قبل أهو الذي خطَّ لة قْ بن مُ إ ) بٌندالمخطوطنة المكتوبنة  وائنًالرؾ لقند وظَّ

، الصنبلح النورع فنً نقنض سنٌرة مننه  محاولنةً ، فً هذا الننص  -بما تنطوي علٌه من إشارة –(قلةبن مُ إ

وذلنك منن إشنارته  العباسنٌٌنبها مسٌرة الخلفناء سبلمً التارٌخ اإل عَ بَ ، التً طَ ورعاٌة العلماء  مِ لْ العِ  وحبُّ 

 ٌنده كنان وزٌنراً  طعنتفالمسنكوت عننه هنو ان منن قُ  ،قلنةبنن مُ ؾ إثقَّنالمُ بقطنع ٌند النوزٌر لى قٌام الخلٌفنة إ

هم سنبلطٌن لهنم سنلبٌاتهم نَّ إإذن هننا إشنارة بن !فكٌؾ ٌكون التعامل مع منن لنم ٌكنن وزٌنراً أي منن العامنة 

رهم التارٌخ اإلسبلمًقدٌسٌ وااتهم ولٌسوإٌجابٌ  ن كما ٌصوِّ

   

        

ٌَّة التارٌخ من  فٌما ٌتعلَّق قاً ر ما أشرنا له سابٌجدر بنا أن نتذكَّ  باآلراء التً تباٌنت حول علم

ٌَّتهِ  ، ما ٌملكه من وثائق وشهاداتعلى وفق عبِّر عن كاتبها ، فكثٌر من ٌعدُّ التارٌخ وجهة نظر تُ  وصف

ل السلطات الحاكمة فً  ٌُراد إ كتابة التارٌخ أو على األقل إظهاروالٌخفى تدخُّ  ، من هنا ٌمكنظهاره ما 

( التً راتذكِّ المُ أحد وثائقه الرئٌسة فً ذلك وهً ) عدُّ لة الذي ٌربط التارٌخ بما ٌُ نمسك بخٌط الصِّ  أن

ٌَّ التساإل عن هُ  نظر صاحبها ، مع األخذ بالنظر ل وجهةمثِّ تُ   حفلَ ، فبالتؤكٌد لن ٌَ رات كتب المذكِّ  نْ ة مَ و

 ٌكتبها هم نْ ما مَ راتهم ، إنَّ هم لن ٌكتبوا مذكِّ نَّ فإ أو على األقلِّ  ، رات المؽمورٌن أو الفقراءالتارٌخ بمذكِّ 

 ٌَّ ٌَّ التارٌخ ٌحتفً بمذكِّ  نَّ ٌمكن القول إ ورة ،ات البارزة والمشهالشخص ات التً ساهمت رات الشخص

ٌَّ ٌتها بوصفها نا إلى أهمِّ ٌدلّ  بصناعة التارٌخ ، وهو ما  دة فً تدوٌن األحداث .مَ تَ عْ ة ومُ ة مهمَّ وثائق تارٌخ

ؾ فً نصوصهِ وائً علً بدر فإا الرِّ أمَّ  ٌَّ المذكِّ  ن كان قد وظَّ ٌَّ رات الشخص ٌَّ ة العائدة لشخص ة أو ات سٌاس

 ٌَّ ٌَّ ه اإنَّ ف –التارٌخ أٌضاً  عِ نْ فً صُ  ساهمتْ  –ة مشهورة ثقاف أحداثها  ، ال ةلتقط منها إشاراتها الخف

بوثائق التارٌخ ، وهو األمر الذي جعله  ز األفكار التً أراد الكشؾ عنهاعزِّ المعلومة ، إشارات بما ٌُ 

ٌَّات ح ٌعمد إلى إستعمال ٌَّة مثل )أسماء شخص أن إدوارد سعٌد ( ، التً دفعتنا  نوري السعٌد ( و )قٌق

ها  رات  ستعماالً هناك ا نَّ إ، فً حٌن ضمن وثائق التارٌخ التقلٌدي نعدَّ ٌعتمدها التارٌخ  اً وثائقآخر للمذكِّ

     . عنها فً الفصل الثالث الجدٌد سٌؤتً الحدٌث 

 :  . رواٌة بابا سارترٔ

خبلل مرحلة  -تقوم هذه الرواٌة على محاولة علً بدر نقض تارٌخ جٌل الفكر الوجودي فً العراق     

ٌَّات  ٌَّة فً المجتمع العراقً ، عبر  –الستٌن أسلوب البارودٌا الذي ٌسخر فٌه من أعبلم الفلسفة الوجود

 ٌَّ ٌَّة ُمتخ ًَ وهً شخص ٌَّة َمْن ُسمِّ ٌَّة ) عبد الرحمن لة تمثَّلت بشخص )  عمل( ، وقد است بفٌلسوؾ الصدر

َرات  َرات نوري السعٌد  -المذكَّ ٌَّ  وثٌقةً ( ُمذكَّ ث  شارة لذلكدون اإلمن تنقض الحدث  ةً تارٌخ ، فٌتحدَّ

اوي عن رأي نوري السعٌد بوا ٌَّة ) شوكت أمٌنالرَّ راِتِه بعد أن جلب له ( فً ُمذكَّ  لد فٌلسوؾ الصدر

َنُه بوظٌفة ) –بعد عودتِه من بارٌس  –إبنه عبد الرحمن  ٌِّ ٌُع فٌلسوؾ رئٌس الوزراء ( ! وقد رفض  ل

ة أن ال تَ  ب ، بحجَّ امٌة ، شْ نوري السعٌد ذلك بؤسلوٍب دبلوماسً مهذَّ َؽَلُه الوظٌفة عن فلسفتِه وأفكارِه السَّ

َن الربٌس فً مذكَّ )) ٌقول :  ة للعام وقد دوَّ ٌَّ ٌِّدة  9٘7ٔراتِه الشخص " وهو دفتر صغٌر ومتواضع وجدُتُه بحوزة الس

ًَّ النبٌل شوكت أمٌن باقتراحاٍت لو أخذُت بها لقلَبْت الوضع السٌاسً  ٌُْثقِل عل آمنة السعٌد " المالحظة التالٌة : " طالما 

ًّ بؤبنِه الذي تخلَّصنا منه بإرسالِه إلى ً بارٌس لٌدرس الفلسفة ، ٌقترح علٌنا تعٌٌَنُه فٌلسوف على رإوسنا ... إذ جاء إل  ا

فً رباسة الوزراء ... وقد افهمته بشكل غٌر مباشر أنَّ الوزارة ٌمكنُها أن تسقط دون حاجة إلى فٌلسوف مثل إبنُه ... 

ُه مجنون ، فإْن لْم ٌُكْن مجنوناً فؤنا ال مجنون ، ووهللا ال أدري كٌف هذا الشاب عاد بحال أسوأ من حالِه ... وقد أدركُت أنَّ
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َرات  الُمَذكِّ

 

 



صحاب الجٌل الوجودي حٌن فضبلً عن سخرٌة الروائً من أ (ٕٖٔ)(( هإالء األوباش أُرستقراطٌٌنأصبح 

على الصعٌد السٌاسً الذي لم  تحدٌداً  ، ٌكشؾ عدم فاعلٌة أفكارهم ورإاهم ومتبنٌاتهم فً مجتمعهم

ٌَّة  ٌشهد كفاءة لقدراتهم على الفارق بٌن سٌاسة الروائً تسلٌط الضوء ، ٌحاول بسبب ثقافتهم السطح

ٌَّة فً تلك المرحلة ومحاولتهم التواجالسلطة و ات نمط تفكٌر أبناء العوائل األرستقراط د دائماً حول منصَّ

انطبلقاً من كونهم أرستقراطٌٌن فقط ، فً الوقت الذي ٌوجد فٌه فارق بٌن السٌاسً  الُحْكم

ة  -هذه الوثٌقة عبر واألرستقراطً ، فٌحاول أٌضاً  ٌَّ بقات األرستقراط رات السعٌد ، نقض تعالً الطَّ مذكِّ

ٌَّة  ٌَّة الفٌلسوؾ  فً الدولة ال تستحقَّها ، عبرالتً ؼالباً ما تحتلُّ مكانة سٌاس خرٌة من شخص السُّ

خرٌة من طرٌقة تفكٌر والده .  والسُّ

 ورشلٌم :. رواٌة مصابٌح إٔ

واٌة التً تدور أح     داثها حول ) إدوارد سعٌد ( ومدٌنة القدس ، فهً تشتمل على أحداث فً هذه الرِّ

ٌَّة دَ  ارٌخ بما فٌهِ وقضاٌا تارٌخ وائً علً بدر بؤسلوب الباحث فٌما وراء التَّ من  ِسمة خاض فٌها الرِّ

ٌَّة كولنٌالٌة ٌَّة ، وكانت  بارزة محاوالً ذلك عبر توظٌؾ مقوالت سلطو منها مقوالت الوثائق التارٌخ

رات فلوبٌر( ، إذ المس رات رحلة فلوبٌرتشرقٌن ، فاستعمل ) مذكِّ اوي عن مذكِّ ث الرَّ إلى الشَّرق ،  ٌتحدَّ

ث ر بخٌبِة لقد شعر فلوبٌ))، ٌقول : عن القدس وما أصابه من دهشة لدي رإٌته لها األخٌر  فٌها التً ٌتحدَّ

ٌُّ أمِل كبٌرة عندما دخلها اج األورب ون عنها وهو وهمٌ كبٌر، ووصفها بالقذارة الصرٌحة ، ، شعر بؤنَّ ما كتبه الُحجَّ

ق الحجً ... َمَثل عربً " ...  من الحجاج األوربٌٌن الذٌن كانوا  ساخراً وعنَوَن أحد فصول رحلتِه إلى القدس " ال ُتصدِّ

ثون لفقراء المسٌحٌٌن عنها ، ما ٌجعل األٌزورونها و ٌذهبون رٌن ٌبٌعون كلَّ شًء حتى أثاث بٌوتهم وٌخٌتحدَّ

رات كشؾ عبرالروائً ٌرٌد  (ٖٖٔ)((للحج  ، فٌستعملٌؾ الصور التً ٌروٌها المستشرقونز هذه الُمذكِّ

ة فلوبٌر واندهاشه ا قرأهُ فً كتب التَّارٌخ رآه على أرض الواقع خبلل رحلتهِ  ِلَما قصَّ ، واختبلفه عمَّ

فة ل ٌَّ ٌَّة مز ؤة بمقوالت الُمستشرقٌن التً ُتبِرز جمال ٌَّة تحاول عن طرٌقها هامعالمالُمَعبَّ أن ُتبقً  لؽاٌات دٌن

لمقوالت التارٌخ التً تدفع نحو  فالروائً ٌحاول بناء خطاب ُمضاد (ٖٗٔ)القدس حاضرة بٌن المسٌحٌٌن

ٌَّة ، تها العالم ٌَّ ٌَّة ،  بناء قناعات بعٌدة عن أرض الواقع . إالَّ إنَّ هذا ال ٌنفً عنها رمز ومكانتها الروح

ما حتى بنبِض حجارِتها )) اوي فً مكاٍن آخٍر، ٌقول : الرَّ  لذا ٌعرج ة األولى التً أشعُر ال بالمدٌنة حسب إنَّ فللمرَّ

نً ا أكثر ما شدَّ ٍة إلى أخرى ، أمَّ ٌَّ لُ من مرحلةٍ تارٌخ ِل فٌها ... وكلُّ هذا ٌجعلُنً أتنقَّ  .. أنظر فً صوِرها وأحلُمُ بالتجوُّ

رات جوزٌف د ... وقد قال لً خبٌر التصوٌر  8ٗٗٔوبرانغً الذي إلتقط صوراً لها فً العام ذلك الٌوم هو ُمذكِّ

رات دوبرانؽً  –وثٌقة أخري  فعبر (ٖ٘ٔ)(( الفوتوغرافً بؤنَّ صورِه من أندر وأقدم الَلَقَطات للمدٌنة  -ُمذكِّ

تها التً جَعَلْتها ٌَّ ٌَّة هذه المدٌنة وعالم  بروٍح نابضة ٌستقطبَمزاراً  ٌحاول الروائً اإلشارة إلى تارٌخ

ٌَّة  ٌَّة والِعرق  . كلهااألطٌاؾ الدٌن

ة لدي إسرائٌل عبرمإلى  ُبْعدٍ  علً بدر عنشٌر ٌو        رات )وثٌق فهوم القوَّ  ة تارٌخٌة متمثِّلة بُمذكِّ

اوي عن قصٌدة ) الجنود الستمئة ( لـ) تنٌسون ( التً أشار لها إدوارد  ث الرَّ إدوارد سعٌد ( ، فٌتحدَّ

ٌَحفظ هذه القصٌدة عن ظهر َقلْ )) ٌد فً مذكراتِه ، ٌقول : سع ه كان  راتِه إنَّ ، وهكذا بوكتب إدوارد سعٌد فً ُمذكِّ
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 التماثٌل واآلثار والُنُصب



ة القادمة لتقهر األرض والبشر رُت باستخدامها بشكل ساخر ، كنُت استخدمُتها بالضدِّ من هذه القوَّ ((فكَّ
هذه  (ٖٙٔ)

ث عن حرب الَقَرم بٌن تركٌا ور شارة إلى ِحْفِظ إدوارد سعٌد لها واإل،  8٘ٗٔوسٌا عام القصٌدة تتحدَّ

 من اإلشارة الواردة الروائً أراد -المشار إلٌها فً الرواٌة  –راتِه حسب ما ورد فً ُمذكِّ بمنذ طفولتِه ، 

ة الذي قامت علٌه دولة إسرا عملهافً هذه الوثٌقة أن ٌست ست على أُ ئٌل بوصفها فً نقض مفهوم القوَّ سَّ

ة الجٌومفهوم الوفق ذلك  دوا هجومهمما عبارة )أش ، وبقوَّ رَمجِّ فً  ..( التً َتِرد فً القصٌدة والتً تتكرَّ

خرٌة من  اً أسلوبالرواٌة فقد أرادها الروائً  ة لبلستح هذا المفهوم أي ساخراً من استعمالللسُّ واذ القوَّ

ة . أ على األرض واإلنسان ، وعد ٌَّ ة هً مدار األحق  نَّ هذه القوَّ

 

 

ٌَّ ٌمكن اال ال       نسان وبقاٌاه بما تشتمل علٌه من أعمال ة التماثٌل والرموز وآثار اإلختبلؾ حول أهم

 ٌَّ ٌَّ تدالل التارٌخ منذ مراحله األولى ٌة بالنسبة آللٌات إسفنِّ  بٍ صُ ة ونُ نحت ها وثائق تارٌخ ة مباشرة ، وعدَّ

ٌَّ وب وقُ مم فٌما ٌتعلَّق بنمط حٌاة الشعفً الكشؾ عن ماضً األُ  ٌَّ دراتها الثقاف ٌَّ المِ  ة أوة الفن ة لعصوٍر عمار

على األقل فً نطاق المحسوس ، ن أو األعٌُ  بَ صْ وبوصفها وثائق محسوسة تضع الحقائق نُ  ،مضتْ 

ٌَّ  والروائً علً بدر لم ٌؽفل مثل هذه الوثائق فً نصوصهِ  ٌَّ  إنَّ تها ، إالَّ وأهم ة ه تعامل معها بطرٌقة فن

ٌَّ ة مُ نسل حول تلك الوثائق قصَّ بة ، حٌث ٌصِ خَ  ٌَّلة بؤبعاد تارٌخ تكشؾ معها أفكاره ورإاه ، وهذا ة تخ

ٌَّة ب اه إلى إستعمالنتبماٌلفت اإل ٌَّة تقلٌد تارٌخاً  ؤسلوب ؼٌر تقلٌدي الٌكشؾ عبرهعلً بدر وثائق تارٌخ

خ  – ٌَّة بما تساعده أحٌاناً فً طرح ُمتبنٌاِتِه ال بل –كما ٌروم المإرِّ اً فكراً ُمض أو ٌُخفًِ حضورهفكر ادَّ

   . لَِما كشفْتُه هً للتارٌخ

 مور : . رواٌة صخب ونساء وكاتب مغٔ 

 - ؾ وؼٌرهناَحنثنار والتُ اآللنة بللوثنائق المتمثِّ  عبر استعماله –ً هذه الرواٌة لقد حاول الروائً ف 

اوي ث عنهنا النرَّ كنالتً ٌتحندَّ لى بعض الحاالت االجتماعٌة التً حدثت فً حقبنة تارٌخٌنة معٌننة اإلشارة إ

النذي كنان  –، حٌنث ذهنب هنو وصندٌقه ) عبناس (  قتصنادي وهنً مرحلنة الحصنار اال فً هذه الرواٌنة

نادة أجل ) سجَّ إلى بٌت تاجر آثار من أ –لى المؽرب ٌرٌد السفر إ ٌَّ ٌَّ  ة ( كنان قند اشنتراها بسنعرٍ ثر ن ، معن

حمرل عبراس ))  :ات ، ٌقنولٌمنن عنراق مرحلنة التسنعٌن ن من السفر هرباً على كً ٌتمكَّ وأراد بٌعها بسعر أ

ٌَّ عررة : لوحررات أشررٌاء متنوِّ ة كبٌرررة ... وفٌهررا أادة علررى ظهررره ... حتررى دخلنررا الصررالة ، وهررً حجرررالسررجَّ  ة لفنررانٌن صررل

ٌَّ ات تُ طمعروفٌن ، كتب قدٌمة ، مخطو ٌَّ ة إسالمٌة أراث متنوعرة  لبومات لطوابع ثمٌنة وقدٌمة ، تماثٌل ومنحوتاتة ، أصل

، تسنلٌط الضنوء علنى دةتعندِّ هنذه الوثنائق التارٌخٌنة المُ  عبنر ٌحناول الروائنً (7ٖٔ)(( نواعه ...اد بكلِّ أ، وسجَّ 

ٌَّ جرٌات أمُ  ٌَّ حداث مرحلة تارٌخ نفٌها  رتْ ة مرَّ بها العراق تؽ ٌَّ ة للفنرد والمجتمنع كثٌر من المعناٌٌر األخبلق

نن راً بضنؽوطهِ تننؤثِّ الشنعب العراقنً مُ  ، وهنً مرحلنة الحصننار االقتصنادي النذي عاشننه كلنه ٌَّ ات فكاننت عمل

نمنن أبنرز األ وتهرٌبها اآلثار سرقة ٌَّ نشنطة السَّ راث التنً نالنت منن الُتن، ة التنً راجنت فنً تلنك المرحلنةلب

ننارٌخً للننببلد ، وكننذلك ٌحنناول الروائننالتنن ٌَّ ة للسننلطة بالحفنناظ علننى اآلثننار فننً ً نقننض االدعنناءات الوطن

ٌَّ اآلث الوقت الذي أصبحت فٌه النناتل عنن سنوء سٌاسنة ،  هنادارة ملفِّ لآلخرٌن بسنبب سنوء إ اً ة نهبار العراق

 ٌَّ  ة فً تلك المرحلة بشكل عام . السلطة الدكتاتور

 ورشلٌم : . رواٌة مصابٌح إٔ

                                                             
 .  331 – 330: نفسو  (136)

 .  153خب كنساء ككاتب مغمكر : ص  (137)



ز علً بدر على      ٌُمثِّل رإٌة الشرق بعٌن الشنرق ، وعلنى من شخصٌة إدوارد سعٌد جانبركَّ  بوصفه 

 ٌَّ ٌَّا أخننري ةشخصن لننة أشنبه بشخصنن ٌَّ ٌَّة )ُمتخ ننالننذي ٌُ منارٌبو السنناحر( ت رواٌننات الفنتازٌنا هننً شخصنن ل مثِّ

دوارد سننعٌد فننً ة إقَّ ث الننراوي عننن شخصننٌة األخٌننر حننٌن دخننل ُشنن، فٌتحنندَّ رإٌننة الشننرق بعننٌن الؽننرب 

اوٌة المشغولة الزَّ بهدوء على كرسً قرٌب من  هِ تِ سَ ن وضع مكنَ نهض مارٌبو من مكانه ، بعد أ))  نٌوٌورك ، ٌقول :

ن وثٌقةً ( فً هذا النص  ؼرامشً تمثال ) الروائً فقد استعمل (8ٖٔ)((ًشبتمثال نصفً لغرام ٌَّ ٌحناء لئل ةً تارٌخ

بلقننة فكرٌننة واضننحة عَ  صشننخِّ دوارد سننعٌد وؼرامشننً ، إذ مننن الممكننن أن نُ الننربط الرمننزي بننٌن إ عبننر

دوارد سنعٌد واضنحاً وهنو الكتناب ( إل راقؼرامشنً ( فنً كتناب ) اإلستشن كنان أثنر )ا ، فمن جهة مبٌنه

نن ً بتفكٌننكنننالننذي عُ  ٌَّ ننمقننوالت المركز ٌَّ  لننى أنَّ ، ومننن جهننة أخننري أراد الروائننً اإلشننارة إونقنندهاة ة الؽرب

نن ٌَّ إدوارد سننعٌد المثقَّ ننة، وقننارع سننلطات المإسَّ ؾ الننذي طالمننا تحننري الحقٌقننة ، والموضننوع ٌَّ ة سننات الثقاف

 ٌَّ التماثٌنل( فنً هنذه علنً بندر ) وقند اسنتعمل .(9ٖٔ)ؾ العضنوي بنالمفهوم الؽرامشنًثاالً للمثقَّنمِ  دة ٌعالؽرب

ً الرواٌة فً   *.موضع آخر أٌضا

 . رواٌة الركض وراء الذباب : ٖ

أراد علً بدر فً ُمجمل أحداث هذه الرواٌنة الكشنؾ عنن قندرة الؽنرب فنً العبنث بمصنائر الندول        

نة هذا النوع من واألفراد على حٍد سواء ، وعبر ٌَّ اوي عنن رإاه الخاصنة فنً ث النرَّ ٌتحندَّ ن الوثنائق التارٌخ

ن بكتابتنه منن ؾَ لِّنالتً ذهب إلٌها من أجنل عمنل تقرٌنر صنحفً كُ  باباٌنة أدٌس أمد ٌَّ ة وكالنة صنحافة أمٌرك

اول أن ً الجمٌلتٌن ... كنرت أُحرتِ ثَ دِّ حَ لى ساقً مُ نظر إكنت أ)) : ، ٌقولفً أمٌركا  اً اوي بوصفه مقٌمٌعمل بها الرَّ 

ًّ أرى أثٌوبٌا اآل بابا ، ال فً ضرٌح ٌس أدها فً شارع تشرشل الواسع فً قلب أرا... مثلما كنت أ ن ... فً جسدها الفت

عدام اإلب فرقة د فً أرادو ، حٌث واجه األٌَّ شَ بٌون بٌتروز المُ مثال أقرب كاتدرابٌة السان جورج ... ال فً تِ  لٌكنِ الملك مِ 

دة الباقٌة من المعركرة المشرهورة أالدوا و الشهاشٌٌن ... ال فً نصب تغالشٌن أمام مكتب البرٌد ، أالفاٌاً دِّ حتبشجاعة مُ 

ٌَّ حٌث انتصرت أ 89ٙٔفً العام  رفرٌقٌا على الكولنٌال ٌَّ لنى مندي التؽٌٌنر النذي طنرأ إشنارة إهنناك  (ٓٗٔ)(( ةة الغرب

 ٌَّ  ، فهنو هننا أراد كشنؾل ثقافتنه ٌومناً مناكَّ النذي شن ة للفرد رؼم وجوده فً المكان ذاتنهِ على المفاهٌم الفكر

او هذا التؽٌٌر لِنع علنى قُندرات الؽنرب بابعٌن الرَّ عتبناره ٌعنٌش بٌننهم مواطنناً أمٌركٌناً ، النذي أراد ي الُمطَّ

نأن ٌري أثٌوبٌا بعد أن أ ٌَّ ضنرحة وتماثٌنل د رمنوز وأة مجنرَّ صبحت مفاهٌم القضاء علنى الكولنٌالٌنة الؽرب

نشكِّ تُ  ٌَّ نة ة ل معالم مكان ٌَّ نة وجمال ٌَّ دراك قندرة الؽنرب فنً القضناء حتنى ى لنه إال ثقافنة عمٌقنة ، فٌتسننَّ تارٌخ

 ٌَّ خصوصاً بعد انحسنار المندَّ اآلٌندٌولوجً فراد ل منها المنظومة الفكرٌة لؤلة التً تتشكَّ على المفاهٌم الثقاف

 . فً أفرٌقٌا

 . رواٌة حارس التبغ : ٗ

نة  هناك كثٌر من المفاهٌم التً حاول  ٌَّ علً بندر الكشنؾ عنهنا فنً رواٌاتنه وكنان للوثنائق التارٌخ

الملموسة تحدٌداً من هذا النوع وسٌلة لتعزٌز تلك األفكار والمفاهٌم التً لها القدرة أحٌاننا فنً نقنض واقنع 

ٌَّ ث النرَّ ٌتحندَّ َمعٌش ، كما فً هذا األثر الُمَتمثِّل بتمثال الفردوسنً فنً مدٌننة طهنران ، ف ة اوي عنن شخصن

نٌنران منن روسنٌا بهُ ه كان قند دخنل إنَّ لموسٌقار ) ٌوسؾ سامً ( أو) حٌدر سلمان ( ألا ٌَّ ة حٌندر سنلمان و

َر بسنببها إلنى إسنرائٌل ُمرَؼَمناً لى العراق ن من العودة إكً ٌتمكَّ  ٌَّة التً ُهجِّ ٌَّتِه الٌهود ، ٌقنول بعٌداً عن ُهو
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ٌِّ طهران ذلك الوقت بمُ  بعتْ طَ  )):  د ... بهضابها ... بغاباتها ... وبتمثال الشاعر الفردوسً الذي ٌإكِّ  صورة باهرة هِ تِ لَ خ

إلٌنننا نفهننم مننن هننذا النننص أنَّ الروائننً ٌرسننل  ٌمكننن أن (ٔٗٔ)(( رض والسررماءكررٌن بررٌن األلتحررام المَ نوعراً مررن اإل

جتهنا وقامنت ) تمثنال الفردوسنً ( وثٌقنة ٌننقض بهنا خطابنات طالمنا روَّ جعل  إشارات ؼٌر مباشرة  عبر

ٌَّ ى أعل لنة بعصنر الشناه ، بوصنفها مرحلنة تمثِّ ٌران عن المرحلنة التنً سنبقتها المُ ة فً إساسها السلطة الدٌن

ٌَّنبلقنة الرُ العَ  نَّ قند حناول اإلشنارة إلنى ألنذا ف، انعدام دٌنً تنام  ن تكنون أمكنن ة بنٌن المجتمنع والخنالق ٌُ وح

الجمنال  صنناؾفن واألدب والشنعر وؼٌرهنا منن أم الدٌنً  كالكْ دة ؼٌر الحُ سالٌب متعدِّ لة بؤتمثِّ موجودة ومُ 

 خالق الجمال هو هللا .  نَّ الراقٌة أل

ث علً بدر فً هذه الرواٌة عنن تنؤث      أو علنى أدقِّ  ٌرات السنلطة سنواء علنى المجتمنع كلنهوطالما تحدَّ

ٌَّة ، وبتوظٌنؾ أثنٍر  كنره عنن اوي لنرَّ افٌنه ث ٌتحندَّ  آخنرٍ تفاصٌل حٌاة األفراد ؛ عواطفهم وانفعاالتهم النفسن

ننب الحُ ْصننالموسننٌقار ) حٌنندر سننلمان ( لننـ ) نَ  ٌَّ وجررواد هررو )) ة ( الننذي نحتننه الفنننان جننواد سننلٌم ، ٌقننول : ر

 ٌَّ اصاحب نصب الحر ًّ ب علرى شركل خرتم إْصرت العبقري النُ ة الذي انتجته الثورة ، وقد صنع هذا النحَّ ،  سرومريّ  سرطوان

رب واإلْصرمعمار الثورة قد صنع قاعردة النُ  ن ٌكونٌر أن احد المعمارٌٌن وكان ٌرٌد أغ ٌَّ ة فرٌرز علرى شركل الفترة جماهٌر

هننا ٌحناول كشنؾ تنؤثٌرات علنً بندر  نَّ ٌمكن أن نقنول إ (ٕٗٔ) (( بصْ ومن هنا كان مصدر كره حٌدر سلمان للنُ 

تلنؾ هنر فنً مخظرة التنً تضنمَ المُ  نساقسمى بالكشؾ عن األ، أي ما ٌُ  ةً عامَّ  حت أو الفنالسلطة على النَّ 

ا نمثِّل إء ممارسات السلطة ، فـؤذا كان جواد سلٌم ٌُ مناحً الحٌاة جرَّ ٌَّ ة عبقرٌنة ، واسنتلهم معنالم مكانات فن

ٌَّ  هِ صبِ نُ  ن فنإنَّ  –صنٌلة العراقٌة األ –ة من الروح السومر اٌنات بعنض النفنوس التنً منن ؼ مْ لَ ْسنه هنذا لنم ٌَ فنَّ

ب إ ن ٌكنون مندفوعاً بؽاٌتنه فنً أ – بصنقام قاعندة النُ ذي ألمعماري اللى السلطة ، فكان من اتطمع بالتقرُّ

ٌَّن صطلح الذي ساد فً ظنلِّ معمار الثورة ذلك المُ  فنراد ة والقنائم علنى مفهنوم تقندٌس األالسنلطات الدكتاتور

ٌَّ عَ نَ صَ   – تلبنً إدعناءات السنلطة بقربهنا منن الجمناهٌر ، وهنو المفهنوم النذي ة ها على شكل الفتة جماهٌر

النهنوض ( و ر أو التحنرُّ علٌه لـ ) الثنورة أ ل المعنى المتعارؾمثِّ ه ٌُ نَّ أل بدر فً نصوصهِ  دانه علًطالما أ

ٌَّ فً الوقت الذي ٌجد فٌه الجماهٌر أ هنا نَّ أو تحقٌنق النذات ألالتؽٌٌنر  نجنازة ال ٌمكنها إو أي حركة جماهٌر

نؼالباً ما تكون أ ٌَّ فِْعنٍل  ةُ ردَّ  -حسنب بندر  –منا هنً نَّ منة وصنحٌحة ، إنظَّ ة مُ فعالهنا ؼٌنر معبنؤة بمفناهٌم فكر

 ،منن رإٌنة بعند حداثٌنة عنن مفناهٌم الثنورة والجمناهٌر وهو فً ذلك ٌنطلنقزاء ضؽوط السلطات عمٌاء إ

لهنا أي  وهناجم تبعناً  "ونظم المشاركة السٌاسٌة التً طالما هاجمها نٌتشة " األب الروحً لما بعد الحداثة 

 . (ٖٗٔ)عن النخبة ٌري بعٌداً ك شعبً أو جماهك ٌنطوي على تحرُّ تحرُّ 

 ساتذة الوهم : . رواٌة أ٘

ٌُعانٌنه منن ا      ٌَّة الُمثقَّنؾ ومنا  ، اؼطةضنطراب فكنري فنً ظنل سنلطة ضننهننا ٌعنود علنً بندر إلنى قضن

ٌَّة عنننن  -الشننناعر/الجندي  –النننراوي ث ٌتحننندَّ ف ؼرٌبنننة األطنننوار، صننندٌقه ) عٌسنننى ( صننناحب الشخصننن

لٌننده للشننعراء سننالٌب ؼرٌبننة فضننبلً عننن تقٌعمنند إلننى أفكننان ن ٌكننون شنناعراً مشننهوراً ، وطموحننه فننً أ

ٌَّ  ، كمحاولتهالؽرب قرام فرً مام تمثرال السرعدون ، التمثرال البرونرزي المُ ف أتوقَّ )) ة ، ٌقول : تصحٌح سٌرته الذات

خطراء أل تصرحٌح سرٌرتً هرو تصرحٌح -لمراذا ؟ قلرت ... -ه ...ٌرٌد تصحٌح سٌرتَ  هُ ... فً تلك اللحظة قال لً إنَّ  الساحة

ننً قننام بتوظٌننؾ ) تمثننال السننعدون ( الننذي ٌُ ائننالرو نَّ نجنند أ (ٗٗٔ)(( العررالم ... ننمثِّ ٌَّ ة لمرحلننة ل وثٌقننة تارٌخ
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ٌَّ  ماضٌة ثنناء سنى ( ذلنك الشناعر المؽمنور ، النذي أٌقنن أة بالنسنبة لنـ) عٌ، والذي ٌنطوي على كثافة رمز

ٌُنظر له منن زاوٌنة نظنر أخطاأ حُ صحِّ تصحٌح سٌرته هو ما ٌُ  نَّ أ لهذا التمثال هِ لِ تؤمُّ  خنري ء العالم ومن ثمَّ 

وضننحاها  ولننم ٌصننبح بننٌن لٌلننةٍ  م هنذا التمثننال تكرٌمنناً لننهٌقننالننذي بنندوره لننم ، كمنا هننو حننال ) السننعدون ( 

ٌَّ   بناءً الَّ محبوباً للجماهٌر إ ننكلٌز ، فنً حنٌن أد فٌهنا بناإلكتبهنا قبنل انتحناره نندَّ  ةٍ على وص  ه طٌلنة وجنودهِ نَّ

 كَ ِبنحُ  لصنالح سنردٍ  تْ َلنؼفِ الحقٌقنة أُ  نَّ ، بمعننى أ(٘ٗٔ)عنن إطنار السٌاسنة البرٌطانٌنة لم ٌخرج بعٌنداً  اً سٌاسٌ

 تْ َحنبِ الحقٌقنة طالمنا ذُ  نَّ وائنً أن ٌقنول إ، لنذا ٌرٌند الرالتً وردْت أشَبه بالتصنحٌح وفق هذه الداللة على 

ة  قاً . سِ تَّ ن ٌكون محبوكاً ومُ رد شرط أالسَّ  على منصَّ

 

   

        ٌَّ ٌَّ إلى  نسبةً ة فً التارٌخ ولكن ٌمكن أن تكون اللوحات بعٌداً عن مكانتها الوثائق ً فن اً كونها نتاجا

ٌَّ هً من أكثر النتاجات اإل ن ، وإذا كالصعٌد الرمزي التؤوٌلً أو الظاهرسواء على ا وعمقاً  ة داللةً نسان

لها من  شارتْ على أحداث معٌنة أ بها ٌستدلُّ  ةً وثٌقً اإلنسانً النتاج الفنِّ  هذا النوع من ٌستعمل التارٌخ

ً فهً باألساس تكشؾ المستوي  ، بعٌد أو من قرٌب معٌنة ،  ممٍ ً السائد ألالثقافً الفنِّ النوعً والكمِّ

ٌَّ  منجزاً ُتمثِّل المحمول الرمزي الذي تنطوي علٌه اللوحات أكثر من كونها  ؾفإنَّ علً بدر قد وظَّ   اً فن

ً ، مُ  اً كبٌر ق ٌتعلَّ  فٌها تارة بمامنها إٌحاءات تخدم فكرة النص الروائً ، وتعزز مفاهٌمه التً ٌبحث  ستبلَّ

ؾ فٌها هذا كما سنجد ذلك فً بعض رواٌاته التً وظَّ ، إستعماري وتارة سٌاسً أو إجتماعً  خ ٌبتار

( و) مصابٌح رانلمطا الطرٌق إلى تلِّ )و(  : ) شتاء العائلة النوع من وثائق التارٌخ التقلٌدي ، وهً

 ) حارس التبػ ( .  أورشلٌم ( و

   . رواٌة شتاء العابلة :ٔ

رسنتقراطٌة منن ذوي التنً تنتمنً إلنى الطبقنة األ – تعنائبلالعنن علً بندر فنً هنذه الرواٌنة ث ٌتحدَّ      

ٌَّ العَ  ع ذه الفئنة فنً المجتمنوعنن المرحلنة التنً تبلشنى فٌهنا وجنود هن –ة فً العنراق بلقات بالعائبلت الملك

لننى المؽتننرب والنذي ٌنتمنً إ -ل النراوي فٌقنوصنبحت بٌننوتهم معروضنة للبٌنع والمننزادات ، العراقنً ، وأ

ة ، كان قد استباحه الغرباء دخلت المنزل ، مثل أي غرٌب هذه المرَّ ))  : فً حدٌثه عن بٌت عائلته -هذه العائبلت 

صررون األثراث شرخاصأة ، كران هنالرك بضرعة ة ... فؤشرعر بقلبرً وهرو ٌنقربض بقرروَّ برالمرَّ  ر، وهنالرك إٌتفحَّ د مررن مررأة تتؤكَّ

ٌَّ الصورة التً رسمها جواد سلٌم أذا كانت هذه ، وسؤلت فٌما إقة على الجدارعلَّ الصورة المُ  هنالك لوحة أخرى ،أم الة صل

حندٌث فعبنر  (ٙٗٔ)((صرها كمرا لرو كانرت تملكهراوراقهرا ، كانرت تتفحَّ أ ً منٌب من متحف فً لنردن ، طلبرتْ شتراها عمِّ إ

اوي ع مسنتوي الحضناري والمندنً النذي لنى الإ الننص ٌشنٌر ، ت ( الثمٌننة) اللوحنا فنٌةالٌات مقتنالن الرَّ

قتنناء لوحنات منا ، حٌنمنا كاننت تلنك األَُسنر تهنتم با شرٌحة من المجتمنع العراقنً فنً مرحلنةلٌه إ توصل

ممٌنزة ، فضنبلً  ن هنناك لوحناتتقتننً منتسنافر إلنى لنندن ف وأ، وؼٌنره جواد سلٌم ل امثأمشاهٌر الفنانٌن 

نمُ شنرٌحة حالة ر ٌإشِّ  اً رمزٌ اً شعور اوي باالؼتراب بوصفهشعور الرَّ  عن ٌَّ ، أرادهنا علنً ة واسنعة جتمع

نمظناهر  بدر فً وصؾ تراجع أو إنحسنار ٌَّ ي ومنا ننتل العسنكرالتٌنار نتٌجنة ، ة فنً هنذا البلند بشندة المدن

ٌَّ ٌننة األرافقها ترٌٌؾ لحواضنر المد من إنقبلبات ، عنه ، وقند أشنار علنً بندر إلنى هنذه ة فنً العنراقساسن

 .الفكرة فً أكثر من رواٌة 
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 اللوحـــات

 



 المطران :  لى تلِّ . رواٌة الطرٌق إٕ

نة للحندٌث عنن السٌاسنة وتؤثٌرهنا علنى األفنراد      ٌَّ ؼالباً ما ٌعمند علنً بندر إلنى توظٌنؾ الوثنائق التارٌخ

ا ٌل منهم والمثقفٌن ٌَّ حدٌثه عنن  اوي فً هذه الرواٌة عبرمحه الرَّ تحدٌداً ، فجعل ممَّ ة القس/الشناعر شخصن

كنل منا عاشنه  نَّ اوي إالنرَّ  بعد أن اكتشنؾفً مدٌنة الموصل ، الذي قصده بحثاً عن مدٌنة ) تل مطران ( 

هننذا  حننٌن دخننل بٌننتفهننو مجننرد حلننم وال ٌوجنند لهننا أصننل حقٌقننً علننى أرض الواقننع ،  فننً هننذه المدٌنننة

) ): وحنة للشناعر ) خلٌنل حناوي ( ، ٌقنولعددة لشعراء مختلفنٌن ، منهنا لمت اً الشاعر وجد لوحات وصور
، وقرد رفعرن نسراء عارٌرات ، شربقاتحضران ، وقد انطلرق الحبرل بره فسرقط وسرط أ لوحة لخلٌل حاوي وهو ٌشنق نفسه

نهذه اللوحة التً تعّبنر عنن مشنهد مُ  عن طرٌق (7ٗٔ)(( هِ فِلتلقُّ  ٌدٌهنَّ أ ٌَّ ) خلٌنل  شناعر اللبننانًل النتحنار التخ

ؾ لننت بهزٌمننة المثقَّننة فننً تننارٌخ المنطقننة ، مرحلننة تمثَّ مهمننخ لمرحلننة ن ٌننإرِّ حنناوي ( أراد علننً بنندر أ

ٌَّ حادثنة إنتحن إنَّ إذ ،  وهً هزٌمة المجتمع العربً كلنه، العربً  لتبسنة ة مُ ار شناعر نتٌجنة لظنروؾ سٌاسن

ً ائننك بوصنفه –الشاعر نفسنه  نَّ إ ال ٌعنً إالَّ  زمنة الهزٌمنة ، ٌعٌشنان معناً أ مجتمعنهِ  عننفضنبلً  – اً رٌادٌن ا

 ٌَّ  لٌها . شارة إً اإلوائراد الرة التً أالعرب

 ورشلٌم : . رواٌة مصابٌح أٖ

نز علنً بندر فنً هنذه الرواٌنة وفنً أكثنر منن موضنع فنً الحندٌث عنن القندس بؤنَّهنا مدٌننة       ٌُركِّ طالما 

 ةُمتنِّوعن دٌنان ، أرضناً رات ، منبنراً لكنلِّ األلٌست ككل المدن إنَّما هً مدٌننة رمنز ، حاضننة لكنلِّ الحضنا

صنور ، ورسنوم ، ولوحنات ، فٌقنول :  بمنا فٌهنا مننشوارع القندس  ٌصؾ شعوب ، فٌجعل من الراويال

((عام ، لوحة عن الكراردو ٓٓ٘ٔورشلٌم قبل صور متعددة األلوان فً شارع أصور حٌاة نابضة ، )) 
 ٌسنتعمل (8ٗٔ)

 –(9ٗٔ)وهو شارع رومانً ، ٌحتوي علنى آثنار رومانٌنة  –الكاردو (  فً هذا النص لوحة عن ) الروائً

ٌَّةً  وثٌقةً  ن هنً مرحلنةذه المدٌننة ، منن حٌناة هنمرحلة تإشر ل تارٌخ ٌَّ  ة علنى القندس وعبنرالسنٌطرة الرومان

ٌَّنحاوي لهذه اللوحة ، بمنا تاستدعاء الرَّ  دعناء ط اقِ ْسنتنارٌخ آخنر ٌُ  ظهنارة ٌحناول إمنل منن إٌحناءات تارٌخ

ٌَّ حاأل الٌهنود قند  نَّ هنذه اللوحنة نفهنم أ فعنن طرٌنق ، التارٌخ الرسمً الٌهودي عن القدسة الذي ٌنادي به ق

و للرومنان آثنار واضننحة  نَّ للٌهنود آثنار فننإ نَّ ، فكمننا أ الرومننان ومثنل ؼٌنرهممنثلهم مثنل ا علنى القنندس منرُّ

ا ٌلؽً ٌَّ  وشاخصة ممَّ ٌَّ ة المطالبة واإلدعاء باألشرع  ) حسنب أدوارد سنعٌدب، والتارٌخٌنة  ة بهذه المدٌننةحق

شننعب الٌهننودي سننرائٌل ، إلننى الٌا ٌقننوالن أن فلسننطٌن تنتمننً فقننط إلإنَّ مننا حاربننناه هننو شننعب وآٌنندٌولوج

 .والذٌن مروا فً هذه المدٌنة وتركوا شٌئاً من آثارهم  المتواجدٌن هناك (ٓ٘ٔ)(ولٌس إلى كل اآلخرٌن

 

 . رواٌة حارس التبغ : ٗ

ٌحاءات التً ٌلتقطها من وثنائق التنارٌخ التنً اإل سلطة تحت عدسة الناقد عن طرٌقال ٌضع علً بدر     

اوي عننن لوحننة رآهننا ث الننرَّ إن كانننت تشننهد بشننئ للتننارٌخ فهننً تشننهد للروائننً بشننئ آخننر وهنننا ٌتحنندَّ 
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... الأدري لمراذا ألرحَّ منرذ وجروده فرً طهرران )) ، ٌقنول : ٌنران عنند ذهابنه إلنى إالموسٌقار ) ٌوسؾ سنامً ( 

ش فً الرسم وهو آندي وارهول للشراه محمرد رضرا بهلروي وهرو ٌجلرس علرى ستاذ فن الكٌترسمها أ للحدٌث عن لوحة

) تخرت  عررف برـراضرً الهندٌرة والرذي ٌُ نرادر شراه مرن الهنرد اثنراء غرزوه لألكرسً العررش ، هرذا الكرسرً الرذي نهبره 

رر رروقررد تالف الجررواهر واالحجررار الكرٌمررة ، ع بررآطرراووس ( والمرصَّ مراسررٌم و الع علٌرره أبرراطرة إٌررران أثنرراء التترروٌج أربَّ

ٌَّ  الرسمٌة ، وكان الشاه ٌجلس ٌَّ زة وببزَّ فً لوحة وارهول بنظرته المم مبراطورة فقد جلست على ا اإلمَّ ة ، أته الشاهنشاه

ولرى خصرٌته األالفن ... قد بردأت منرذ ش فكرة عقد مقارنات فً نَّ ، التخت المنهوب ... من الواضح إ تخت طاووس ذاته

 ٌَّ ٌحناول  (ٔ٘ٔ)((  ة... ولكن التطوٌر الالحق هو ما حدث فً السٌاسة حتماً واستخدام الكٌتش فً البروبوغانردا السٌاسر

طان والعنروش التنً ال ٌنظنر النناس خر لمظاهر السلهذه اللوحة لفت األنظار إلى الوجه اآل عبر الروائً

ؽناٌر لقصنة هنذا المُ  هنٌمن ، ذلنك الجاننب السنلمً البلمنعالمُ قهنا البناذخ ، وحضنورها  إلنى برٌالَّ إوالتارٌخ 

هننا الملننوك بننٌن ب مظنناهر العننرش والسننلطة التننً ٌتبنناهى العننرش ) الهننندي ( المسننروق الننذي ٌشننً بننؤنَّ 

ٌَّ الشعوب واأل نة على أمم هً فً جانب منها مبن ا شبلء حروب واحنتبلل وقتنل ونهنب وتروٌنع آمننٌن ، ممَّ

نإلٌنه موضوعة اللوحنة ما أوحْت به بٌن ن ٌربط حدا بالموسٌقار أ بتنذالً اً مُ وبنٌن فنن الكٌنتش النذي ٌجنده فنَّ

 الحرب مع العراق . ل مرحلةٌران خبلالموسٌقار فً إ هُ حظَ السلطة وهو ما ال الدائم من بسبب تسخٌره

 وقاموس بغداد : ، الفن ، . رواٌة الجرٌمة ٘

لرواٌنة هنً مسنؤلة الخنبلؾ الندٌنً وقضناٌا فنً هنذه ا وثنائق التنارٌخ هاتعرضن األمور التً من  

ن وكنان ، علنى مندي التنارٌخ اإلسنبلمً  ةالتحلٌل والتحرٌم التً إنشؽل بهنا رجنال الندٌن وشنؽلوا بهنا العامَّ

 سننم ، بفننن الرَّ  قَ ِحننٌنً الننذي لَ شننكال النندِّ لئل مننة لهننذه الفكننرة هننً اللوحننات نظننراً أكثننر وثننائق التننارٌخ مبلءَ 

ث اويالرَّ جعل ف نسنالة الثالثنة والخمسنٌن منن رسنائل إل الرمثِّنمجموعة لوحنات تُ  عن ٌتحدَّ فا ، خنوان الصَّ

مرحلنة  –عضناء الطائفنة التنً تقنوم علنى مفناهٌم مناهضنة للسنلطة فنً تلنك المرحلنة التً كان ٌنتظرها أ

نن –الخبلفننة العباسننٌة  ً ا أحنندث خبلفننممَّ  –لنندي وصننول هننذه اللوحننات  –عضنناء الطائفننة بننٌن الخواجننات أ ا

،  وصرول السرفٌنة مرراد مرن واسرط))لنون السنلطة ، ٌقنول : ن ٌمثِّ لقاضً ) عبد الرحمن ( ومن معه ممَّ وبٌن ا

 ن مرن ثرالثوهً تحمل لوحات ... رسمها الخواجة الواسطً الشهٌر للرسالة الثالثة والخمسٌن إلخوان الصفا ، وتتكروَّ 

ها تخرص الرسرالة نَّ لخواجة عماد الدٌن ، دون ذكر أل الى منزلها إمْ وخمسٌن لوحة ، وقد جاء الخواجات الستقبالها وحَ 

لطابفة وللعدٌرد مرن ل الثالثة والخمسٌن ، وقد حدث جدال بٌن الخواجات وبٌن القاضً عبد الرحمن ... وهو االكثر عداءً 

ر ... على قرا ذَ خِ تُّ لسري الذي عقده مجلس الخواجات ، افً بغداد ، وفً االجتماع ا صحاب الفكر الحرالفالسفة ... من أ

ٌَّ القاضً ... حٌث ٌبقى أمع ف طبٌعة الجدال رِ حَ  راً ، أمر الرسالة الثالثة والخمسٌن سرر ا الجردال فسرٌكون حرول تحررٌم مَّ

ٌَّ ٌ وتحلٌررل التصرروٌر والرسررم ، وبالتررالً ال بعنناد انننت الطائفننة تحنناول إذا كإ (ٕ٘ٔ)(( ة للطابفررةطررال ... الشررإون السررر

نأمر نحو مسؤلة تحلٌنل األ تْ فَ رَ ها حَ نَّ ي فإالنظر عن شإون نشاطها السرِّ  ا ٌحٌلننا إلنى وتحنرٌم الرسنم ، ممَّ

نؾ والتحنرٌم قنائم مننذ ذلنك الوقنت ،  التشكٌك فً مسائل التحلٌل نَّ إ فضنبلً عنن أن مثنل هنذه القضناٌا ُتوظَّ

نا دفنع ؾ رِ الخواجنات لَحن ؼالباً للتموٌه وإشؽال بعض الجهات فً مثل هنذه األمنور لتؽطٌنة أمنر أهنم ، ممَّ

ٌَّ األمر نحوها إلبعاد األ نوائنالر منن هننا محاولنةنجد فة ، نظار عن نشاطاتهم الحقٌق ٌَّ  ة الفتناويً نقنض ٌقٌن

ٌِّ  – اً ولٌس آلهٌ –الصادرة عن اجتهاد بشري  اسنً النذي قند ٌكنون هنو ر بنالظرؾ السٌر ونسبً ومتؤثِّ متؽ

ٌَّ الدافع الى إ وإن  س .لنى ننص دٌننً ٌقٌننً مقندَّ الوقنت إل بمرور تتحوَّ  –سم الدٌن بإ –نة صدار فتوي مع

    مثل هذه القضاٌا حٌنما تثار فهً ؼالباً ما تمثِّل سٌاسة مقصودة للتموٌه . 
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ة فً كتابة تارٌخ األحداث السٌاسٌة ؼالباً ، تكون دَ مَ تَ عْ وثائق تارٌخٌة مُ ٌة الخرائط بوصفها إنَّ أهمِّ        

ً قفَ تَّ ل قوانٌن مُ مثِّ نابعة من كونها تُ  ٌَّ وَ علٌها دُ  ا على كٌان دولة معٌنة ، أي  اً مرسومة على الورق شاهدةل

ث علً بدر عن الخرائط تحدٌداً خ ، وقد تحدَّ د أهمٌتها الوثائقٌة للمإرِّ حدِّ تُ  ٌتها السٌاسٌة هً التًإنَّ أهمِّ 

عن  ثت بصورة عامةفً إحدي رواٌاته ، وهً رواٌة ) صخب ونساء وكاتب مؽمور ( التً تحدَّ 

لة تمثِّ موضوعة الهجرة والمهاجرٌن ، وهذا ٌقودنا إلى الحدٌث عن وجود رإٌتٌن للخرائط ؛ أحدها مُ 

على طرفً ن تقع كل منهما ا، وهما رإٌت لها ، واألخري هً رإٌة األفرادللخرائط برإٌة السلطة 

موا من قبل عدِ لوا .. أو أُ تِ كنت أنظر ألصدقاء كثٌرٌن قُ )) النقٌض من األخري ، ٌقول راوي هذه الرواٌة : 

ر على الورق .. الخط بَّ حَ هم تجاوزوا الحدود .. ٌاإلهً ماهً الحدود .. الحدود ببساطة هً هذا الخط المُ السلطات ألنَّ 

ا نختنق بالخط الوهمً نَّ ا نحن الذٌن كُ الوهمً الذي ٌفصل ) نا ( عن ) هم ( ، والنا والهم ضرورٌتان للسلطات فقط أمَّ 

الخرابط كم هً مهمة للسٌاسٌٌن .. فهم ٌرون أنفسهم ومدى على أعناقنا مثل حبل ...  طة والذي ٌلتفُّ فً الخرٌ

ٌَّ قتَ سلطاتهم من خالل الخرٌطة ، وٌحجزوننا داخل هذه الخرابط ، ومن ٌتجاوزها ٌُ  ها لً تَ ل بطبٌعة األمر ... ولكن ما أهم

كاتباً مغموراً ، فالصخب والنساء نسبة لكاتب مغمور هما الهجرة  ؟ لقد أعادتنً هذه األفكار إلى التفكٌر بنفسً بوصفً

ل القٌود نسبًة لؤلفراد ، ومن مثِّ ها تُ ل الحدود بالنسبة للسلطة ، فإنَّ مثِّ فإذا كانت الخرائط تُ . (ٖ٘ٔ)(( بالتؤكٌد

ٌَّ هنا ٌمكن أن نشخِّ  ٌَّ  مَّ ق ، ومن ثَ ئة لهذا النوع من الوثاص رإٌة علً بدر الروائ عامله معها فً ة تكٌف

ٌِّن ذلك  –النص ، فهو ٌبحث فً أثر خرٌطة السلطة على الفرد  ه فً رواٌتٌن وقد وردت عند -كما سُنب

  . الرمال ( ) ملوكأورشلٌم ( و مصابٌح هما : )

   . رواٌة مصابٌح اورشلٌم :ٔ

اء عٌد أثنننمننع إدوارد سنن تحصننل كنالتًتنطنوي أحننداث هننذه الرواٌننة علنى العدٌنند مننن المفارقننات  

اوي لنرَّ افٌقنول ، لنت بالخرٌطنة قنة تارٌخٌنة تمثَّ ٌوث علً بندر هننا عبنر القدس ، والتً ٌكشؾ عنها زٌارته

رشند السنٌاحً لهنم ، المُ اإلسنرائٌلً (  ٌائٌنل ل فً المدٌننة برفقنة )وقد كان ٌتجوَّ  عن إدوارد سعٌد ثاً تحدِّ مُ 

 ما لو كان ٌقرأ نص راٌموند دغلٌٌر مرن القررون الوسرطىلى ٌابٌل وهو ٌقرأ الخرٌطة كإلتفت إدوارد سعٌد إ)) ٌقول : 

" قرال ٌابٌرل ... وضرحك ... شرارع  أسرطورة أورشرلٌمٌة " -... "مطعم أممرً" قالرت إٌسرتر-وقال له : "هل وصلنا" ؟ 

جٌنة مولودة منن واقنع مبلمح صورة ه علً بدر أمامناضع ٌ  (ٗ٘ٔ)(( واحد ... أشٌاء مبهجة ... روابح مسكرة

جناء ي ذرشداً لنه فنً بلنده النر مُ مِ عْ تَ سْ ( المُ  ٌائٌل ٌستعٌن بـ) األصلً ، بن البلدإدوارد سعٌد إ نَّ إعقٌم ، إذ 

نن لزٌارتننه نن بمسنناعدة ٌائٌننل ، فهننو هنننا ٌحنناول اإلشننارة إالَّ إ ؾ علننى معالمننهه لننم ٌتعننرَّ لكنَّ ٌَّ ثننر ة وألننى فاعل

ٌَّ الكولنٌالٌننة فننً وضننع مبلمننح مُ  ٌَّ المدٌنننة األ لتمحننو بهننا  اً للمدٌنننةؽنناٌرة جننذر ة التننً ٌعرفهننا إبننن البلنند صننل

ٌَّ اننت هنذه الوثٌقنة / الخرٌطنة هنً األسنطورة األصلً ، فكاأل لجدٌندة التنً وضنعتها الكولنٌالٌنة ة اورشنلٌم

نٌائٌنل ولنٌس إ هافعرً ٌك ل خرٌطنة سنلطة إسنتعمارٌة كنان لهنا أثرهنا النفسنً دوارد سنعٌد ، لنذا فهنً تمثِّ

 لنفً والؽربة والضٌاع داخل الوطن . على الفرد فً إثارة إحساسه با

إلنى أثنر الخطابنات  ننوع منن الوثنائق لئلشنارةعلنً بندر هنذا ال وفً موضع آخر من الرواٌة استعمل     

ٌَّ مُ  اوي عنن رحلنةث الرَّ ٌتحدَّ اإلستشراقٌة على الشرق ، ف  لنى الشنرق عنزم علنى القٌنام بهنا كنل مننلنة إتخ

 ٌَّ نمثِّ التً تُ ٌَّلة الُمتخة )مارٌبو الساحر( تلك الشخص ٌَّ )) :دوارد سنعٌد،ٌقولة،مع إل رإٌة الشرق بعٌنون ؼرب
نرة ، لوَّ ...فانفتحت فرً الصرالة خرٌطرة شراتوبرٌان الملفوفرة والمُ سررىالٌُ  رحة من مارٌبو بٌدهِ حركة سرٌعة وسعٌدة ومَ 

 الرحالرة مثرل خرطِّ  ، لقرد انربلج خرطُّ لى القردسمن بارٌس إالة الرحَّ  هُ ر الدقٌق والواضح الذي خطَّ بَّ حَ وفً الوسط الخط المُ 

ةه جغرافٌن ونرفال وفلوبٌر المشبوح ، إنَّ الى شرق شاتوبرٌ...الرحٌل إالتٌزاب على الخرٌطة ٌَّ ، وشرعب دونرً ،  ا تورات
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ٌَّ  هُ صَ لِّ خَ وٌُ  غزوهُ ٌَ  نْ مَ حتاج لِد ، مُ بَ عْ تَ سْ مُ  ن (٘٘ٔ)((هم شعب مٌرتنَّ ة..بحاجة لإلحتالل األوربً..ألمن العبود ً وائنالر ؾوظَّ

ا نابعة من رإٌة ؼربٌنة تفنرض نفسنها بنالقوة علنى الشنرق هل خرٌطة سلطة بوصفالتً تمثِّ هذه الخرٌطة 

، ن عنن الشنرقأي الصنورة التنً رسنمها المستشنرقولنى الشنرق طرٌنق رحلنة منارٌبو إ ْت فً الننصلمثَّ ف

ٌَّ دِّ اإل نَّ ؤبنننٌحننناء الرمنننزي اال أراد منننن هنننذا االسنننتعمالوقننند  ة والصنننور التنننً رسنننمها عننناءات االستشنننراق

نن ابننةً بوَّ ن المستشنرقو ننللننوعً الؽربننً عننن الشَّ سننتعمارٌة بننٌن الؽننرب بلقننة اإلالً للعَ وَّ أ دت السننبٌلرق قنند مهَّ

ٌَّ  سننبؽتْ َمننْن أ ، وثانٌنناً إنَّهنناالقننوي والشننرق الضننعٌؾ ٌَّ الشننرع ة علننى ة فٌمننا بعنند علننى الحمننبلت االسننتعمار

 .(ٙ٘ٔ)فً تمدٌن الشعوبوبً األبٌض ورألها جزءاً من رسالة اإلنسان االشرق بعدّ 

 . رواٌة ملوك الرمال : ٕ

الصنراع بنٌن البشنر أو علنى ث عن الموت والحٌناة والتً تتحدَّ  -واٌة ٌعود علً بدر فً هذه الرِّ  

نن – السننلطة دائمنناً  ب بننهِ األقننل الننذي تتسننبَّ  ٌَّ وآلٌاتهننا ة حروبهننا وأسننبابها ووسننائلها إلننى نقنند السننلطة وعبث

إلننى جانننب الصننحراء بمفهومهننا الننذي  -ل بوجودهننا شننكِّ خرٌطننة الحننرب التننً تُ  تعملوخططهننا ، فاسنن

ننمُ  -التحتوٌننه خرٌطننة بالنسننبة للبنندوي  ٌَّ ؾ كلِّننتُ  السننلطة حننٌنسٌاسننة ة فارقننة تنندعو للسننخرٌة وتكشننؾ عبث

ة حربٌة ل اً أفراد قتصاص من مجموعة من البندو ، فنً الوقنت النذي كاننت فٌنه مقبلنة ئلمن جٌشها فً ُمهمَّ

ومواجهنة دول متحالفنة ضندها أدخلنت فٌهنا نفسنها بالطرٌقنة  - الخلنٌل الثانٌنةحنرب  –كبري ب رعلى ح

 ٌَّ فً الجٌش العراقً فً مرحلة ما قبنل نشنوب حنرب الخلنٌل  اً اوي بوصفه جندٌث الرَّ ٌتحدَّ ة ذاتها ، فالعبث

البندو كنان قند فتكنوا بثبلثنة بها هو ورفاق له ، لقتل جماعة من  ؾَ لِّ عن مهمة فً الصحراء كُ  –التسعٌنٌة 

ضباط من الجٌش العراقً سابقاً ، فٌقول عن الخطنة التنً وضنعتها السنلطة العسنكرٌة لتنفٌنذ هنذه المهمنة 

بعد مسٌرة مبة ٌاردة فوق الهضبة كنا شاهدنا عند منخفض آخر ، بناٌرة شربه مهدومرة ومهجرورة )) فً الصحراء : 

ٌِّ خذ ٌُ مل خارطته وأالنقٌب على الرَّ قرٌبة ، وطرح  ةفؤنخفضنا سرٌعاً خلف تلَّ  ن الشواخص تبعراً ، فرؤذا بهرا هرً البناٌرة ع

 .(7٘ٔ)((ن ٌكون البدو من بنً جدلة مختببٌن بهاأالتً كان من المفترض 

نهننا فننً نقنند فكننر السننلطة وثننائق التننارٌخ التننً ٌنطلننق م عمل الروائننً الخرٌطننة بوصننفها أحننديٌسننت     

نأل اً رصنؽَّ مُ  معارك ، وكان هذا مثاالً ، وسٌاستها فً خوض الومفاهٌمها ٌَّ ة ، سنلوب السنلطة ورإاهنا الحرب

بنناء الصنحراء ، وهنذا منا لنم تضنعه السنلطات فقد أراد هنا التركٌنز علنى تبناٌن أفكنار أبنناء المدٌننة عنن أ

 ٌَّ و ه أسنلوبأو أ كاتنهِ و نمنط تحرُّ اته أمكانة فً حسابها ، فكان أن دخلت فً معركة مع عدو تجهل إالعسكر

نخرٌطنة السنلطة تضنع طاقاته ، فكانت  ٌَّ ) مكنان ( مُ  ٌندقائمنة علنى تحد ةخطَّ ل لهنم مركنزاً علنى شنكِّ ن لٌُ عن

نبتحدٌند المكنان لنذا كاننت النهاٌنة أالعكس من البندوي النذي ال ٌؤبنه  ن جماعنة البندو منن قتنل فصنٌل ن تمكَّ

ٌَّ . لذا نجد الروائنً ٌحن حداثاً هو من روي األ واحدالَّ هم إالجنود كلَّ  ة اول نقند سٌاسنات السنلطات العسنكر

نن إالَّ وكننان البنندوي هننذه المننرة رؼننم قلننة إمكانٌاتننه إ التننً تبنندو دائمننة البحننث عننن عنندو مننن وقننع علٌننه ه نَّ

ننأ –كننان فكننر السننلطة المعنننً بالسننٌطرة علننى المكننان هننا ، فختٌارا ٌَّ ة التننً تمتنند حنند رإي السننلطة التقلٌد

رُ قنالتً كانت تُ  مبراطورٌات السابقةجذورها إلى عصر اإل ممالكهنا وزٌنادة منا  تهنا بقندر اتسناع رقعنةقوَّ  دِّ

ن هنو منن تسنببَّ  –(8٘ٔ)تسٌطر علٌه منن مكنان  ٌَّ ة هنذه المنرة بالهزٌمنة وكشنؾ اسنتبداد السنلطة ؼٌنر المعن

فكننان أثننر خرٌطننة ٌاً ، ق بالحرٌننة ، بقٌمننة اإلنسننان حتننى وإن كننان َبننَدوشننٌاء تتعلَّننبفهننم أشننٌاء أخننري ، أ
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ة  السننلطة علننى ٌَّةاألفننراد قنناتبلً هننذه المننرَّ الهننائم فننً حروبهننا فقتننال البنندوي  وهننذا بنندوره ٌكشننؾ المسننإول

وبنظنرة خاطفنة للنهنر  ،ثنًس الفلسنفً للصنراع لندي السنلطة هنو أسناس عبسنااأل نَّ الصحراء ٌشٌر إلى إ

ناسسَّ ) ج من للقٌنادة العسنكرٌة ، ه للمدٌننة لؽنرض تسنلٌم هِ واقتٌنادِ  هِ سنرِ اوي منن أن النرَّ ( البدوي النذي تمكَّ

اً بهرذه الروفرة ... ن رأى مٌاهرأ قراً لطر فمه ، فما سبق له فرً حٌاتره مُ غاس من مشهد النهر ... وفسَّ إندهش ج )) ٌقول

مام مشهد الماء ... مابك ؟ ف .. قاهر الصحراء ٌبكً وٌنتحب أرِ حتَ القاتل المُ  ، هذا ة ٌبكً فً حٌاتهِ ول مرَّ أخذ ٌبكً .. أ

هذا  يعرِّ ٌُ  (9٘ٔ)(( ً عندكم ما تذابحناجل قطرة واحدة ... لو كان عندنا اللِّ . كل هذا لكم ونحن نتقاتل من أ.. لماذا تبكً

ن ح بشكل ؼٌر مباشر وبلمحنةوٌوضِّ ، سس التً تقوم علٌها السلطة فً صراعاتها األُ البدوي  ٌَّ هنذه  نَّ ة إذك

  . االستبدادما لدٌمومة بقاء سلطة نَّ ب لفائدة الشعب وإالصراعات ال تنشُ 

 

 

 

جهة أخري  لة إلى جهة رسمٌة منرسَ ر من جهة رسمٌة أو مُ التقارٌر وثائق تصدُ  لطالما كانت       

ق شاهدة على مرحلة ؾ ضمن الوثائق الرسمٌة أي وثائنَّ صَ األحوال تُ  تابعة أدنى منها ، وهً فً كلِّ 

فً كشؾ آلٌات عمل جهة ما  اً عدمسا ، وبالتؤكٌد ٌكون اإلطبلع علٌها هو عامبلً تارٌخٌة معٌنة

ؾ الروائً علً بدر هذه التقارٌر وخطاباتها لمرحلة من التارٌخ الذي جرت فٌه األحداث . وقد وظَّ 

إثنٌن من  لوا جزءاً من تارٌخها ، فًالرسمٌة فً الكشؾ عن خفاٌا حٌاة أفراد عاشوا مرحلة معٌنة وشكَّ 

ؾ هذا النوع رواٌة ) حارس التبػ ( وفً األولى وظَّ  الركض وراء الذئاب ( ورواٌاته هما ؛ رواٌة )

الرافضة ألفكار من الوثائق للسخرٌة من ثوار الفكر الماركسً منطلقاً من رإاه بعد الحداثٌة 

اآلٌدٌولوجٌا ومفاهٌمها ، وفً الثانٌة للكشؾ عن سٌاسات السلطة الدكتاتورٌة التً حكمت العراق 

ائفة فً حقٌقتها وؼٌر مشروعة فقط حٌنما تخدم مصالحها ، كما بؤسالٌب قمعٌة قائمة على مفاهٌم ز

  سنتحدث عن ذلك .

  . رواٌة الركض وراء الذباب :ٔ

النذي ٌعمنل فنً إحندي الوكناالت الصنحفٌة  –اوي فً هذه الرواٌنة لقد سبقت اإلشارة إلى أنَّ الرَّ  

ٌن ذهبنوا للمشناركة فنً النذ العنراقٌٌن ار الماركسنٌٌنعنن الثنوَّ كلَّؾ بعمل تقرٌنر مُ  –األمٌركٌة فً أمٌركا 

التنً وثنائق الث عنن وثٌقنة مهمنة هنً تقرٌنر عثنر علٌنه أثنناء بحثنه عنن ، وهو هنا ٌتحدَّ  ثٌوبٌاالقتال فً أ

ار الفكننر وهنً الرواٌننة التنً حناول فٌهننا علنً بندر السننخرٌة منن ثنوَّ  ،تسناعده فنً إنجناز تقرٌننره األصنل 

اوي قول ٌف اآلٌدٌولوجً الماركسً تحدٌداً ، ومرا هذه الوثابق تذكر ، فً أكثر األحٌان ، األفكار ذاتهرا ... ))  :الرَّ

ر برجٌس دوبرٌه حسة تعارف هذا الصحفً الذي انر المعلومات هو حصولً على تقرٌر نادر ٌصف بدقَّ هو مهم فً تطوُّ 

لره  سرعٌد ، لمراذا ؟ كران نسربةً  حمردر بجٌفارا : كان هذا الصحفً... قد آمرن برالثوري أحمد سعٌد الذي تؤثَّ على الثوري أ

جٌس دوبرٌه ، وقد قرأ كتبه فً بغداد ، فقرد ٌراً بشخصٌة الصحفً الفرنسً رتؤثِّ ه كان مُ نَّ جٌفارا العصر العربً . وبما إ

ف علٌره : حدى الوثابق ، لحظرة التعررُّ ان لكً ٌنقل وقابع الثورة . تصف إلى كل مكإ –حمد سعٌد وراء أ –رحل وراءه 

 (ٓٙٔ)(( ن ترافقنرً فرً المعرارك": "جبرر أنرا اختلفرت معرك فرً بعرض األفكرار ومرع ذلرك أوافرق علرى أ هرهِ صرخ فرً وج
والثننائر  جبننر سنالم ( لنٌن بشخصننٌتً كنل مننن الصنحفً ) متمثِّ  -الثننواراندفاعننة هنإالء  منن النننص ٌسنخر

ً تبنرر بحسنب التن -فنً هنذه الثنورة  اممشناركته ومنن ثنمَّ   اللقناء بٌنهمنالحظنة  ( حمند سنعٌدالمشهور ) أ

منن فكنرهم المبننً نابعنة الحماستهم فً المشناركة أكثر من  بانبهارهم بالشخصٌات الماركسٌة ، علً بدر
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التنً االنتكاسنات النفسنٌة والسٌاسنٌة وكنل ذلنك نتٌجنة  ،مبرٌالٌة جٌا فً مقاومة اإلٌدٌولوشعارات اآل وفق

لت إلننٌهم بنندرجات فكننان أن تسننلَّ  ة )فننتطرِّ لننى مٌننول فكرٌننة مُ إ -ي مهنند بحسننب سننامً -دفعننتهم بنندورها 

فكار الوجودٌة والعدمٌة والتروتسكٌة والفوضوٌة .... وحٌن تؤلق نجم الؽٌفارٌنة صنار آرنسنتو متفاوتة األ

دؼنال تنداعب مخنٌبلتهم بنل كنان بهم وراحنت صنور مقناتلً الجبنال واألؼلنلندي أ محبباً  تشً ؼٌفارا بطبلً 

منن جهنة ، ومنن جهنة أخنري  (ٔٙٔ) ( وصنل إلٌنه منن شنرؾٌس دوبرٌه علنى مارٌج بعضهم ٌحسد الكاتب

ٌَّ  اً ركان متؤثِّ الذي الصحفً جبر سالم  نَّ فإ ؾ علنى أرجٌس دوبرٌه ( ) ةبشخص حمند سنعٌد النذي حٌن تعرَّ

 بنؤنَّ وحً ٌنما ٌذهب كما رافق رجٌس دوبرٌنه جٌفنارا ، ممنا ٌنر مرافقته أل لهم جٌفارا العرب قرَّ مثِّ كان ٌُ 

ً لقتال كان نابعا االندفاع نحو اهذ ٌات التارٌخٌنة الثورٌنة المشنهورة ، ٌضاً من محاولة تقلٌد هنذه الشخصنأ ا

نننة ٌَّ ، وٌتضننح هنننا الرإٌنننة بعنند الحداثٌننة التنننً ٌنطلننق منهننا علنننً بنندر فننً نقنننض  أي تحقٌننق شننهرة ذات

 تظهنر بنٌن حنٌن وآخنر فنً معظنمالتنً اآلٌدٌولوجٌا بصورة عامة التً قامت علٌها فكرة هذه الرواٌنة ، و

 رواٌاته األخري .

وهنو الوثٌقنة المهمنة التنً وظفهنا علنً بندر للسنخرٌة  –اوي ؾ به الرَّ كلَّ المُ  –األصل  رعن التقرٌا أمَّ     

ر أسخر منن هنذه الفئنات منن الشنعوب وهنً أمٌركنا  نْ ممَّ  اوي ٌقنرِّ ٌكتنب تقرٌنراً ن ، حٌنث جعنل منن النرَّ

مه للوكالة األ نمٌركٌة لٌُ مفبركاً كاذباً ٌقدِّ هنإالء  معرفنة مناٌإول لنه أمنرٌقٌنٌنة بالنابعنة منن ً لهنا رؼبتهنا لبِّ

اوي :ٌقول ف، ارالثوَّ  مختلفرة  كترب بطرٌقرةرت أن أكترب كرل الحقرابق فرً هرذا التقرٌرر ، فقررَّ أنا ال أسرتطٌع أن أ))  الرَّ

وقد كتب  (ٕٙٔ)(( لهم هذا المقطعوربا فقد فبركت تق بهم ، ووجدتهم غادروا جمٌعاً إلى ألار الذٌن لم أا الثوَّ مَّ تماماً ... أ

ننعننات أمٌركننا عنننهم علننى الننرؼم مننن أرضننً توقُّ بمننا ٌُ  اً تقرٌننر إذ إنَّ  - فننً الحقٌقننة منننهمأحننداً ه لننم ٌجنند نَّ

نبلً العنٌش فنً كننؾ األنظمنة الرأسنمالٌة  ن -معظمهم سافر ُمَفضِّ اصنطنع وجنودهم وحٌناتهم بمنا ٌتفنق ه لكنَّ

رفنع شنعاراته ضند  عتناقنه الفكنر المنإدلل النذيالخائنب بسنبب ا، ، وجود اإلنسان الضنائع مٌركا وإرادة أ

زٌنؾ وخنداع ومضنٌعة  العمنر إنَّ كنل منا كنانوا ٌعٌشنونه كتشؾ بعد ضٌاع سنواتاومن ثمَّ  اإلمبرٌالٌة ،

مفناهٌم مثنل ؛ الحقٌقنة ، التنارٌخ ، فنً  نَّ ، فنإ ننادبعند الحداثنة كمنا عوَّ  ناً لفكرمٌذا كان الروائً أوإ .وقت 

نتنناج ل فننً المجتمننع عبننر آلٌننات إنننتَ الحقٌقننة تُ  نَّ ، إذ إنَّ فوكننو ٌننري إ اً سننلطوٌ اً جنننتَ مُ  فكننر تعنندك الذلنن ظننل

 ٌَّ ن، فهو ٌرٌد أال فً المصانع المخصصة لصنعهنتَ ة سلعة تُ الحقٌقة وهً بذلك شبٌهة بؤ ال ن ح لننا أن ٌوضِّ

ٌَّنخ عَضنٌجاد حقنائق زائفنة تُ وجود للحقائق المطلقة ، وإنَّ بإمكاننا إ لٌنات ة والصنحافٌة وآبنر اآللٌنات الثقاف

عتبنار مقنوالت الفٌلسنوؾ منا فبل ٌفوتنا فنً تؤكٌند ذلنك األخنذ بنظنر االصبح حقائق ثابتة صٌاؼة الوعً لتُ 

هنا بالتؤكٌند عبلم على خلنق عنوالم مشنابهة للعنالم الحقٌقنً لكنَّ ( عن قدرة وسائل اإلبودرٌاراثوي )بعد الحد

هننا ٌحناول  الننص نَّ فإوبذلك ، (ٖٙٔ)عبلمٌةعوالم أنشؤتها ماكٌنات السلطة اإللٌست هً ذلك العالم بل هً 

خري وتسنوٌقها عبنر نتاج حقائق بجانب الحقائق األقادرة على إ –تحدٌداً الؽرب  –السلطة  نَّ خبرنا إن ٌُ أ

عنن ذلنك ثابتنة راتنا الو تصنوُّ لتصنبح شنٌئاً فشنٌئاً هنً مفاهٌمننا أسات صٌاؼة النوعً التنً ٌمتلكهنا ، مإسَّ 

ٌضاً وسٌلة فً صنناعة وعنً وحقٌقنة هنً فبركة بوصفها أبتوظٌؾ هذه الوثٌقة المُ  الواقع ، فقام علً بدر

ٌَّ  فً حندِّ  نفنة ، قنام بفبركتهنا كمنا تفعنل أذاتهنا مز ن قنائق ، بقصند أا ٌعند حجهنزة السنلطة بفبركنة الكثٌنر ممَّ
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نار بهذه الطرٌقنة وألن تكون نهاٌة الثوَّ م رؼبتهم فً سعٌهم منذ البداٌة ألٌحقق له نه أُ نَّ ل كنً رِسنه شنعر بؤنَّ

 ٌؤتً لهم بهذا التقرٌر تحدٌداً .

 

  . رواٌة حارس التبغ :ٕ

اوي فننً هننذه الرواٌننة أٌضنناً هننو صننحفً ُمكلَّننؾ بعمننل تقرٌننر عننن الموسننٌقار العراقننً   إن الننرَّ

قند عثنر علنى تقرٌنر الٌهودي الذي ٌدعى ) ٌوسؾ سامً ( وأثناء بحثه عن وثنائق ُمسناعدة لنه فنً عملنه 

َفُه علً بدر لٌإشِّر عن طرٌقهمهم ، و مدي التناقضات التنً تنطنوي علٌهنا سٌاسنة السنلطة الدكتاتورٌنة  ظَّ

اوي  ث الرَّ كان قد حصنل علٌنه منن  –مهم التقرٌر هذا العن الحاكمة فً التعامل مع أفراد الشعب ، فٌتحدَّ

ق بشخصنٌة الموسنٌقار ) كمنال مندحت ( ٌتعلَّن –تاجر وثائق وكتب رسمٌة خبلل مرحلة منا بعند السنقوط 

نٌة الهُ نِّ الشخصنٌة الُسن، وهً الشخصٌة الثالثنة لنه  ٌَّ صندام حسنٌن  -السنلطة ة والتنً أصنبحت قرٌبنة منن و

ٌَّ حٌث عزؾ أمامه فً أكثر من مرة  وفً أ -تحدٌداً  تقرٌرر واحرد )) اوي : ، ٌقول النرَّ ةكثر من مناسبة وطن

لرى ه وصرل إ، وأنَّ   ٌرانٌةرٌن من التبعٌة اإلهجَّ ه من العراقٌٌن المُ م بؤنَّ ، كانت المخابرات تعلَ  نً جداً مَ فقط هو الذي صدَ 

تقرارٌر هرذا لى بغداد ... الشرًء المهرم فرً كرل مرا هرو موجرود مرن ري ، وبعد ذلك وصل إمَ ج من نادٌة العُ دمشق وتزوَّ 

تحرت الرقابرة  بقابرهِ ألخرى التً طالبت بإستجوابه والردود اا والملف ، هو الردود األمنٌة التً حاول بعضها إعتقاله ، أ

رها بإَصرخِّ لَ ة والتً كانت تُ ٌالسٌاس لتقارٌر لم تكن محصورة على مواقفهِ .... فا رتبط ر تعنرً غٌرر ُمرر ، وُحره لٌبرالرً ُحرنَّ

لسنلطة ، بمواجهنة هذا التقرٌر السنري ل عبرٌضعنا فهو  (ٗٙٔ)(( القة له مع الحركات الدٌنٌةسٌاسٌاً ، ولكن ال عَ 

ن، وهَ  العنراق التنً حكمنتْ  -على تعاقبهنا  -السابقة  السلطات نَّ اد الكشؾ عنها ، وهً إرمبلحظة أ  تْ رَ جَّ

ننالكثٌننر منننهم بننداعً الهُ  ٌَّ ننو م السننلطة التننً قامننت بتهجٌننر ة ؛ بنندءاً مننن تهجٌننر الٌهننود العننراقٌٌن ومننن ثَّ

ٌَّ ها الهُ همُّ ٌقة ال تَ ٌرانٌة هً فً الحقالعراقٌٌن الشٌعة ذوي األصول اإل ل وٌننتل ة بحد ذاتها بقدر منا ٌتشنكَّ و

ٌَّ عن الهُ  نبتعاقبهنا منع الندول األخنري ، فهنً إة من مفاهٌم خارجٌة تتعامنل بهنا هنذه السنلطات و رت ن هجَّ

نمة ، وإبرَ فاقٌة خارجٌة مُ تِّ إ فقوعلى الٌهود ذلك كان  ٌرانٌنة فقند كنان الشنٌعة ذوي األصنول اإل رتْ ن هجَّ

ٌَّ وفقاً  ، والندلٌل علنى كنل ذلنك هنو  طوٌلنةحنرب فً ٌران بسبب الدخول معها إ ة بالضد منلمقاصد سٌاس

هننذه الوثٌقننة السنلطوٌة السننرٌة / التقرٌنر التننً تكشننؾ عنن معرفننة السننلطة  اوي هنننا عبنرشننار لنه الننرَّ أ منا

 ٌَّ ٌَّ ة وكافَّ بهوٌة ) كمال مدحت ( الشٌع نمُ ٌنران منن إ ة خروجنهِ ة تفاصٌل كٌف  ، ومنن ثنمَّ  اً عراقٌن اً شنٌعٌ اً رهجَّ

ًٌ نِّ ُسن اً عراقٌلى العراق مرة أخري إ دخولهِ  ورؼنم ذلنك سنكوتها عننه وتقرٌبنه  –ٌة نِّ منرأة ُسنمنن إ اً جنتزوِّ مُ  ا

ه لهنا ، فهنً ال تؤبنه بنالتزوٌر هوٌنة للفنرد بقندر اهتمامهنا بوالئنت عدم اهتمامها بنوع الثبِ وهذا ما ٌُ  –منها 

تٌننار دٌنننً  يِّ اً ألن ال ٌكننون منتمٌننه السٌاسننً لهننا شننرط أتؤبننه بعنندم انتمائننوال  بقنندر مننا تؤبننه لمصننالحها،

هنا منع لمالسلطة الحقٌقً فنً كٌفٌنة تعافً كشؾ تارٌخ سٌاسة  عارض مصالحها ، وهً محاولة للروائًٌُ 

ٌَّ  فراد الشعب ، تارٌخ كشفتْ أ صنبحت نهبناً لندي تجنار الوثنائق بعند سنقوط هنذه ة سرٌة أعنه وثائق تارٌخ

 طة .   السل
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تقتصر أهمٌة الكتب بالنسبة للتارٌخ على كونها تمثِّل النتاج الثقافً لمرحلة تارٌخٌة معٌننة فحسنب  ال     

شنرٌحة منن أٌضناً ما محتواها تشتمل على وجهات نظر التعكس وجهة نظر كاتبها فقط وإنَّ  ما هً فً، إنَّ 

ل أبوابنتُ  هانَّ فضبلً عن إمجتمع أو نسق سائد فً ذلك العصر ، ال ٌمكنن ولوجهنا بعند معرفنة مناتنطوي  اً شكِّ

منن  رات شهدها عصنر معنٌن ، وٌمكنن القنول أنَّ للكشؾ عن رإي وأنساق ومإثِّ ، علٌه من مفاهٌم ثقافٌة 

عنت تنوَّ  تارٌخٌنة فنً نصوصنه الروائٌنة ، حٌنث وثائقعلً بدر للكتب بوصفها  عمالستهذه النقطة كان ا

وإضاءة مبلمح أخري إلنى جاننب مقنوالت تارٌخٌنة رسنمٌة ، أو اإلشنارة خ مابٌن البحث فٌما وراء التارٌ

؛ ) بابنا كنل منن رواٌنة ، وهنً منن رواٌاتنه ، وقند وردت فنً ثمنانٍ  إلى نمط ثقافة معٌنة أو السخرٌة منها

 صننخب ونسنناء وكاتننب مؽمننور ( و )ران ( و ) الولٌمننة العارٌننة ( و )طننالمُ  الطرٌننق إلننى تننلِّ )سننارتر ( و

 . ) أساتذة الوهم ( ٌمة ، الفن ، وقاموس بؽداد ( و( و ) الجرحارس التبػ( و ) شلٌممصابٌح أور

   رواٌة بابا سارتر: -ٔ

تمثَّلنت فنً  -ذلك بوثنائق تارٌخٌنة  زاً عزِّ ٌستمر علً بدر فً السخرٌة من الفكر الوجودي العراقً ، مُ     

 –تر المنارق ( للشنٌخ هنانً هلٌنل هذا النص بكتاب ) النرد المناحق السناحق علنى جنان بنن بنول بنن سنار

 -اوي عننن عبلقننة )عبنند الننرحمنث الننرَّ ٌتحنندَّ  سننرد تفاصننٌل حٌنناة فٌلسننوؾ الصنندرٌة الوجننودي ،  وعبننر

 ، ( سنارتر )ـوعنن آسنتؽرابه حنول أمنر عندم معرفتهنا بن ( جنرمٌن ( بالفتاة الفرنسٌة ) فٌلسوؾ الصدرٌة

ٌِّ ٌا معودة الشٌخ  ،!...ال تعرفٌن سارتر آه )):  ٌقول الررد المراحق السراحق " ل ردَّ علٌه بكتاب بثالثة مجلردات هانً هل

أوه وال تعررفٌن الشرٌخ  " " قالت وكادت أن تغرق بالضحك خٌر؟"ومن هذا األ - " على جان بن بول بن سارتر المارق

أزمرة فرً العالقرات  ، ذاكاد أن ٌخلق بكتابه ه ، كان طالباً فً الحوزة العلمٌة بالنجف ،هانً هلٌل أٌضاً.. هذا شٌخ كبٌر

نل  ً كتناب الشنٌخ )الروائ ٌستعمل (٘ٙٔ)(( الدبلوماسٌة بٌن فرنسا والعراق" ٌِّ نل جانبناً  -( هنانً هل بوصنفه ٌمثِّ

سنات الدٌنٌنة التقلٌدٌنة الموجنات عامنل بهنا المإسَّ الكشنؾ لننا عنن الطرٌقنة التنً تُ  اٌحناول بهن وثٌقنةً  -دٌنٌاً 

ر حٌنث وهنً طرٌقنة فنً التعامنل دائمنة التكنرُّ  ، م بشنكل عنامالتقندُّ وكل مظناهر  ، الفكرٌة الحدٌثة خاصة

ٌَّ ق المإسَّ وِّ تس علنى أنَّ ، سنم بنالعمق ة أو رإي ثقافٌنة تتَّ سة الدٌنٌة بعض الحجنل التقلٌدٌنة إزاء أفكنار فلسنف

ن ً ال ٌكتفً بهذا اإلشارة التً تكشؾ عننئاوالر ٌَّ هنذا ه الوثٌقنة لنقند ذهن فٌسنتعمل ، ةمبلمنح مرحلنة تارٌخ

ن ٌنةر والعاطفم بنالتوتُّ ِسنسنة الدٌنٌنة المتَّ المإسَّ  التعامل من ٌَّ كتشنافات ا، أو (ٙٙٔ)ةوالسنطحٌة لكنل طبلئنع فكر

ضننح فننً عبننارة السننخرٌة عننن تنندهور ً تتَّ وهننذه الرإٌننة النقدٌننة لنندي الروائنن ، تقنٌننة قادمننة مننن الؽننرب

ً  العبلقننات العراقٌننة الفرنسننٌة بسننبب الكتنناب سننلوب البارودٌننا حننٌن ٌكشننؾ جنند أفن وال ٌكتفننً بننذلك أٌضننا

ة فعننل الفٌلسننوؾ إزاء عنندم معرفننة الفتنناة الفرنسننٌة بسننا الننذي ٌتوقننع مننن فتنناة عادٌننة تعمننل  تررسنناخراً ردَّ

 .  طبلع بفكرهأن تكون على معرفة بسارتر وعلى ا خادمة

رات الفٌلسوؾ الوجودي  النقد مواقؾ المإسسة الدٌنٌة لْ ولم ٌطَ     نصنبَّ النقند منا اوإن ،، أو سذاجة تصوُّ

منن خننبلل الحنوار النذي دار بنٌن )عبند الننرحمن(  ،منرًة أخنري  فنً هنذه الرواٌنة علنى المثقننؾ الوجنودي

نالذي ا ، ر( الجزائريمَّ عَ سً مُ  وبٌن ) ، فٌلسوؾ الصدرٌة ر لنه ظِهنأن ٌُ  دلتقاه الفٌلسوؾ فنً فرنسنا وتعمَّ

ننثقافتننه الوجودٌننة كمُ  ٌَّ ننة مننن أجننل الحصننول علننى فتننبنناراة ثقاف بهننا  بَ عِجننر الفرنسننٌة التننً أُ اة سننً معمَّ

" وهنررا كرران جررواب عبررد الرررحمن جوابرراً حاضررراً وباللغررة  "مرراذا تعنررً الوجودٌررة نسرربة لررك؟ )):  ٌقننول ، الفٌلسننوؾ

خِ  ، الفرنسٌة الوجودٌة هرً النزعرة الترً  ه عن ظهر قلب... كان تعرٌفاً جامعاً مانعاً للوجودٌة... "ظَ ر تعرٌفاً حفِكان ٌدَّ
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رعادي النظر المجرَّ تُ  وٌتخرذ هرذا العرداء... صرورة التحلٌرل  ،رادد الذي ٌطمس فً الحٌاة العلمٌة حاالت التباٌن وعردم األطِّ

 ٌَّ ٌُّ  ، ةالذاتً العمٌق وتنادي بؤولوٌة الوجود على الماه ة محاولة ٌراد بهرا ز للجزبً والعٌلذا تقف موقف تح ٌَّ نً... ضد أ

ٌَّ مذهب ٌإكِّ  رى الفٌلسوف الوجودي عطفاً علىاألفعال جمٌعاً حٌث ًٌ تندرج تحته لِّ لتماس مبدأ كُ ا ة العقل العملً د أولو

ر ونادر بضحكات " وقبل أن ٌلتقط أنفاسه من هذا التعرٌف المذهل للفلسفة الوجودٌة انفجر سً معمَّ  على العقل النظري

حمن وأحمرد صرامتٌن... فلمراذا ٌضرحك هرذا وقرد اغرورقرت عٌرونهم بالردموع... بٌنمرا كران عبرد الرر ، متواصلة مجلجلة

 األحمقان على تعرٌف موضوع فرً أعظرم وأثمرن الموسروعات الفلسرفٌة فرً فرنسرا هرً "موسروعة الروس" الفلسرفٌة

المٌتناقص التنارٌخً وذلنك برصنده  مسنتعمبلً تقنٌنة ،ً هذه الوثٌقة/ موسوعة الروسوائؾ الرٌوظِّ  (7ٙٔ)((

قافتننه ث وهننو حقٌقننة ، ي السننتٌنً فننً العننراقعننن المثقننؾ الوجننودسننمً لتننارٌخ الرَّ حقننائق لننم تكشننؾ فننً ا

 ٌَّ ٌَّ الشننفاه ،  سننتعمال أسننلوب البارودٌننا فننً مفارقننة ذلننك التننارٌخ الرسننمًبا ة التننً ٌسننخر منهنناة والسننطح

ً بمنة لنقند الٌقٌنٌنات الفكرٌنة ومهفالبارودٌنا تقنٌنة  للنتهكم وللسنخرٌة قند  معٌنناً  حسنب هٌتشنٌون ) إنَّ توظٌفنا

لنه لنم  ئل فٌلسنوؾ الصندرٌة عنن مفهنوم الوجودٌنة نسنبةً فحنٌن ُسن ،(8ٙٔ)فً نقد اآلٌدٌولوجٌا ( وراً دي دٌإِّ 

ن هُ بطرٌقنة ببؽائٌنة الحفنظ  ، اً فنً موسنوعة الروس الفلسنفٌةٌكن المفهوم إالّ عبارة مكتوبنة نصَّ والنذي رددَّ

  .   ألخري دون فهم حقٌقً عمٌق ٌتبلور عنه رفض ألشٌاء أو قبولمن أي الحفظ عن ظهر قلب 

 الفكنر الوجنودي فهنو ٌرصند أٌضناً  ق بثقافنة شخصنٌاتوإذا كان علً بدر قد رصد حقائق خافٌة تتعلَّ      

لننة علننى هنذه األفكننار أو مجتمننع المثقفننٌن تطفِّ هننا دخٌلنة ومُ صننؾ بؤنَّ بعنض أنننواع هننذه الشخصنٌات التننً تتَّ 

نن نننننة مُ تلوِّ اوي هنننا عننن شخصننٌة مُ ث الننرَّ ٌتحنندَّ ، ف ةً الوجننودٌٌن عامَّ ٌِّ  رة مننع األزمننان وهننً شخصننٌة )تؽ

نر - صدٌق فٌلسنوؾ الصندرٌة النذي خاننه منع زوجتنه الفرنسنٌة - ( إسماعٌل حدّوب  وهنو ذاتنه النذي تنكَّ

سننب كتابتهننا ابننة سننٌرة حٌنناة فٌلسننوؾ الصنندرٌة لٌناوي كت( حننٌن طلننب مننن الننرَّ  صننادق زادة بشخصننٌة )

ننرو ، لنفسننه بعنند تحرٌفهننا ننتر أن ٌقننرَّ  إذ ،( نسننبًة لمٌشننل فوكننو مٌشننٌل بشخصننٌة ) مننن ثننم َّتنكَّ ى الفكننر بنَّ

حسنب ب المشناكل علنى حنلِّ ر بنه سنابقاً والنذي وجنده ؼٌنر قنادر وي تاركاً الفكر الوجودي النذي تظناهٌالبن

ة اوي فطلب من الرَّ  ،ه إدعائ فوكرو كترب كتابراً عرن ترارٌخ الجنرون  " )):  ٌقنول ، سنمهِ تؤلٌؾ كتناب باهذه المرَّ

سرنكتب كتابراً  ، ناظراً له نفضح فٌره الثقافرة العربٌرةنحن نرٌد كتاباً مُ  ، لقد فضح الثقافة الغربٌة ، لكالسٌكًفً العصر ا

 ... قلت" ستواجهنا مشكلة " -... ما رأٌك... سنعطٌك أرباح الكتاب بعد نشره ، عن تارٌخ الجنون فً العصر اإلسالمً

"  والدلٌل على هذا أنت ، بمكانه راقٌة ً... لقد بقً المجنون ٌحظ الجنون شقال إنَّ الحضارة اإلسالمٌة ُتَهمِّ من " ... 

ررهررا لررم تُ دٌن فٌرره الحضررارة اإلسررالمٌة ألنَّ سررتكتب كتابرراً ُنرر ، طٌررب " قلررت سرراخراً... العقررل فررً فلررو ظهررر  ، ش الجنررونهمِّ

 لٌنًٌففئنة طضنوء علنى  لقاءإنجد فً النص  (9ٙٔ)(( " لتهمَّش الجنون لذا أصبحت حضارتنا ال عقالنٌة ،حضارتنا

نن ٌملنن -إذا أمكنننا التعبٌننر  –الثقافنة  نة علننى التنقّنل بننٌن األممَّ ٌَّ فكنار وتؽٌٌرهننا كمنا لننو تكنون أزٌنناء ك القابل

( الوجننودي  كشخصننٌة )إسننماعٌل حننّدوب ، دون معرفننة أو ثقافننة حقٌقٌننةمننن ٌرتنندٌها بمننا ٌبلئننم العصننر 

والبنٌنوي الٌنوم بمنا  ،وهنً جٌنب الفٌلسنوؾ ورفقتنهِ  ل لنه الوجودٌنة مصندر عنٌشسابقاً حٌنما كاننت تشنكِّ 

(  تنارٌخ الجننون ً كتناب )وائؾ الرلذا فقد وظَّ  ،ل على شراء كتاب عن البنٌوٌةقبِ ٌبلئم العصر الذي قد ٌُ 

خ مثقفننً ٌالبحننث فننً تننار عبننر قننص التننارٌخًاوراء المنن وفننق تقنٌننةعلننى ظهننار ذلننك الجانننب إل وثٌقننةً 

 وأٌضناً إظهنار جاننب آخنر ٌحناول عنن طرٌقنه ،ؾ عنن هنذا النمنوذج فٌنهالجٌل والكشنالوجودٌة من ذلك 

( األشننهر ختننار كتنناب ) فوكننوخر لننذا فقنند انقننض تننارٌخ ثقافننة الحضننارة اإلسننبلمٌة العربٌننة بؤسننلوب سننا

شنة منن الذي كشؾ ( )تارٌخ الجنون نا فٌه عن جوانب ُمهمَّ  التنارٌخ التقلٌندي ، عنن زواٌنا كاننت سنابقاً ممَّ
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 ) هنذا الكتناب بوصنفهفعبنر  ، (7ٓٔ)ومفاهٌم القمع داخنل المجتمنع ،عنها كتارٌخ الجنون  المإرخون ٌسمو

نقد إلى أسلوب تعمنٌم القداسنة علنى جمٌنع وقنائع التنارٌخ الً توجٌه الروائ( داخل هذا النص حاول  وثٌقة

ٌَّ هذا التارٌخ ُمسلَّم وعد ، سبلمًاإل جواننب كثٌنرة ر إلنى دون النظن ة بمنا فٌنه منن أحنداث وسنردٌاتة ٌقٌن

التنارٌخ اإلسنبلمً ٌنإمن بنظرٌنة  نَّ إ فضنبلً عنن ط علٌها الضوءسلَّ أُقصٌت وبقٌت على الهامش ولم ٌُ  منه

التركٌنز علنى مناهو فً كتابه المذكور ، حاول فوكو  فً حٌن أنَّ  البطل الفرد ذي الشخصٌة الكارزمٌة ، 

ننمُ  سننبلمً نقنند جوانننب كثٌننرة مننن التننارٌخ اإل هذلننك كلِّننمننن  علننً بنندر ٌرٌنند نَّ لننذا فننإ ، مركننزي وال شهمَّ

   .من وقائعه سلٌط الضوء على الُمقصىوت

 : رواٌة الطرٌق إلى تل المطران -ٕ

 الطائفنة السنرٌانٌةاٌة تدور أحداثها فً مدٌنة تسنكنها إن رواٌة الطرٌق إلى تل المطران بوصفها رو      

الكتنب التنً ٌمكنن  ً إظهارهنا عبنروائنالرعلى مسنؤلة حناول  -ضمن ما ركَّزت علٌه  من -فهً تركز  ،

نعلنى ها وثنائق أن نعدَّ  ٌَّ أخرذت  )):  اوي عنن صندٌقته )لٌلٌنان(ٌقنول النرَّ  ، ة توظٌفهنا والؽاٌنة منهناوفنق كٌف

ت ٌدها إلى الكتاب الذي أمامها رٌات والممالك عن طبٌعة المناطق التً سكنوها... ثم مدَّ ث عن السلطة واإلمبراطوتتحدَّ 

فؤخرذت تقررأ لرً  ، ٌدور حول الشاعر سركون برولص ، ... كان الكتاب الذي أمامها مكتوباً بالسرٌانٌة تقرأوحاولت أن 

رحَ علرى المَ  مغتصربوهنَّ  فقرات مرن قصرٌدة فٌره عرن اآلثورٌرات العارٌرات وقرد حملهرنَّ  ات... كانرت لٌلٌران تقررأ وعٌناهرا فَّ

...  ورٌٌن مرن أرومٌرة إلرى همردان فرً إٌرران ثرم إلرى الموصرلثنً عن هجررة اآلثرتتالقطان ببرٌق دامع... ثم أخذت تحدِّ 

ر هنذا الكتناب  ً أراد عبنرفنالروائ (7ٔٔ)((بٌنهررِّ ة ٌحملهرا العبٌرد والقراصرنة والمُ وهً تصف إمرأة عارٌرة علرى محفَّ

وعلننى منندي  ، ٌننات الدٌنٌننة بصننورة عامننةض لننه األقلِّ االضننطهاد الننذي تتعننرَّ  إظهننار ، وثٌقننةً فننه الننذي وظَّ 

طالمنا و ،ى آخنرضوا للتهجٌر والنزوح القسري من مكان إلنطالما تعرَّ ف ، ٌة مستضعفةبوصفها أقلِّ التارٌخ 

ضننت لننه النسنناء ٌننة ومننا تعرَّ حنندٌث هنننا ٌنندور عننن الطائفننة اآلثوروال ، مدَ منننذ القِنن هم سننباٌاكانننت نسنناإ

التننارٌخ  قننراءةوذلننك نننوع مننن الكتابننة التننً نننادت بإعننادة ،  ؼتصنناباآلثورٌننات مننن سننبً وامتهننان وا

) مسناءلة التمثنٌبلت السنردٌة واإلسنتعارٌة المتعنددة للهوٌنات الثقافٌنة ألعنراق الجننس البشننري والرسنمً 

 .      بوصؾ التارٌخ ٌكتب من وجهة نظر المنتصر 7ٕٔالمتنوعة (

، فنً جاننب منهنا إلنى بعنض رجنال الندٌندر ممارسنات إضنطهاد األقلٌنات الدٌنٌنة وربما ٌعزو علً ب    

لمفناهٌم هٌن بهنم بنالنظر إلنى بعنض الفتناوي واتشنبِّ أو المُ  ٌوجنه نقنده عبنر وثٌقنة أخنري نحنوهم لذلك نجده

، لتنً منحنتهم إٌاهننا سنلطتهم الدٌنٌننةجتماعٌننة ااال المكاننة هم علننى أسناسبعضنالمؽلوطنة التنً تصنندر منن 

ث ا ٌَّ عن شخ اويلرَّ فٌتحدَّ  ، تنل مطنران ( فنً مدٌننةشنابا السناعور ة رجنل الندٌن القنس أو القاشنا ) خوص

فهرو كتراب  ، " مثٌرراً للغاٌرة السراعات كران كتراب" )):  ٌقنول ، ( الساعات فاته وتحدٌداً كتابه )وعن بعض مإلَّ 

... كران ٌرإمن  . ومفاهٌمره... وقد أورد فٌه كرل مرا ٌخرص نشرؤته.. مه القاشا إلى سبعة فصول... وقد قسَّ  صغٌر الحجم

طالمرا أن األشرٌاء مقردرة  ، السرٌالٌة هً قدر البشررٌة األخٌرر ومصرٌرها ن أنَّ كان ٌظ ، سمه السرٌالٌة  الدٌنٌةبشًء أ

ضرمان انتشرار السررٌالٌة وتعمٌمهرا ٌكمرن فرً  ... لرذا فرؤنَّ  تقدٌراً فً كل شًء... فالسرٌالٌة ال تتعرارض هنرا مرع الردٌن

ر طالما أنَّ  ، ربطها مع الدٌن ا والكشرف وحقرق المظراهر الفوطبٌعٌرة ى فرً نشرؤته المفراهٌم الشرعرٌة كالرإٌرالردٌن قرد تبنَّ

 ٌَّ ص خلِّرومرن هنرا سرٌعتمد فكررة ظهرور المُ  ، ته بناءاً سرٌالٌاً والفنتازٌا والالمعقول... فسٌكون الخٌار األخٌر بسبب شعر

 ٌَّ نؾ  (7ٖٔ)((ة عنرهكتحقٌق سررٌالً للفكررة الشرعر شنارة إلنى قٌنام بعنض ئلً هنذا الكتناب وثٌقنًة لوائنالرِّ  فقند وظَّ
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أو تشنرٌعات دٌنٌنة ُملِزمنة  ،بإشناعة مفناهٌم - مكانتهم الرصٌنة فً المجتمعات على أساس – رجال الدٌن

ربمنا  وأ ، فنً تعنالٌم الندٌن دٌنٌة لٌس لها أصنول أو أُسنس عمٌقنة وحقٌقٌنة بتداع نظرٌاتأو ا ،بٌن الناس

ل تحقٌقة لٌسهً فً ال نةالقنراءات المتنوعنة ومهنارات ثقافت بفعل سوي أفكار ذاتٌة تشكَّ  ،هالندي صناحب ٌَّ

قٌنامهم بنسنب كثٌنر  رجال الدٌن للدٌن نفسه عبنرٌرٌد التركٌز على مسؤلة إساءة  ومن هنا ٌمكن القول إنَّه

تعنود بالضنرر علنى المجتمعنات واألدٌنان  من المفاهٌم بدعوي التؤوٌنل وربطهنا بالمفناهٌم الدٌنٌنة ومنن ثنمَّ 

 ً  .  معا

عند ب ، عمنل معلمنة لنؤلوالد فنً تنل مطنران( الفتاة السنرٌانٌة التنً ت شمٌران اوي عن )ث الرَّ ٌتحدَّ ثمَّ      

كترراب رامٌشرروع  " ))أن عثننرت علننى كتنناب قنندٌم لٌسنناعدها فننً العثننور علننى كنننز منندفون فننً بٌننت جننّدها: 

ن "... كرا ... ورموز مهمة ط لألدٌرةخطَّ نكلٌز ومُ قرن التاسع عشر قبل أن ٌبنٌها اإلالشاٌب فٌه خارطة تل مطران فً ال

 ،أنٌرق بمرداد فراخر وبلرونٌن أسرود وأحمرر ومكتوبراً بخرط   ، الد سرمٌكِجرداً بِ جلَّرومُ  ، الكتاب ما زال مخطوطاً غٌر مطبروع

 نْ مَ بِ  ستعانتْ وقد ا (7ٗٔ)(( طن تل مطران وأماكن قدومها وتوارٌخهال للعابالت التً كانت تقصَّ فَ وٌحتوي على تؤرٌخ مُ 

أٌرام اإلمبراطورٌرة العثمانٌرة  حردثتْ  ، عرة... تفاصرٌل أحرداث مروِّ  دانٌرال ٌشررح أخرذ )): قال ، ٌفك لها ألؽاز الكتاب

فقرد قرام أحرد الضرباط األترراك بآجتٌراح المنطقرة  ،للٌزٌردٌٌن وعبردة الشرٌطان فرً منطقرة سرنجار الواقعرة شرمال الموصرل

ٌَّ بسَ  ٌَّ سَ  ..." هِ تِ ر هم فرً القردور... بحثراً لرٌِ رإوسهم أو بغَ  الرصاص على ب الٌزٌدٌٌن وذلك بصبِّ عذِّ " وأخذ ٌُ  بك ة نادرر

األكررراد  فقرد جمعروا مرا بحروزتهم مرن الرذهب وأودعروه إلرى الشرٌوخ مرنأمرا هرم  ، عرن الكتراب "رش" كترابهم المقردس

(  رامٌشنوع الشناٌب كتناب ) عبنر (7٘ٔ)(( الهورمان الذٌن قدموها إلى خزابن والد جد شمٌران إلخفابها فرً قصرره

 ، فكٌنرهوت ، الكشؾ عن مدي تنؤثٌر التنارٌخ علنى حٌناة اإلنسنان حاول منها وثٌقةً ً وائالذي جعل منه الر

فكانت شنمٌران مشنؽولة  ، م بمصائر المجتمعاتن تكون له القدرة فً التحكُّ وكٌؾ ٌمكن أ ،وسلوكه أٌضاً 

ما حدا بهاعٌنها وهو العث بَ صْ بهدؾ واحد وضعته نُ  ها مَّ  - قتلنهِ إلنى  ور على الكنز المدفون فً قصر جدِّ

نوٌحاول الروائً أٌضاً كشؾ مسنؤ ،البحث عن هذا الكنزمن أجل  -هادَّ جأي   ق بمندي إعتقنادة تتعلَّنلة مهمَّ

 وتحدٌداً تلك التً لها جذور تارٌخٌة.  ،صساطٌر والقصالناس وتصدٌقهم لؤل

ٌَّ  (س للٌزٌنندٌٌن ) َرْش قنندَّ أخننري وهننً الكتنناب المُ  وثٌقننةٍ  ً عبننرومننن ثننمَّ ٌعننود الروائنن       ة إلننى قضنن

ذلنك األمنر قنائم حتنى  بؤنَّ  وٌمكننا القول ، ضت لها األقلٌات منذ زمن الدولة العثمانٌةاالضطهاد التً تعرَّ 

نم األقلِّ ش وتظلُ همِّ فقد كانت الدولة العثمانٌة تُ  ، اآلن ٌَّ وؾ ى صننم لشنتَّ هَضنوتعرّ  ، ةالُمسنلمؼٌنر ة ٌنات الدٌن

نالجاننب  من دون األخنذ بنالنظر ، التعذٌب ن شنرٌحة منن المجتمنع ن ٌمثِّلنواإلنسنانً منع هنإالء النناس ممَّ

 . (7ٙٔ)العراقً

 رواٌة الولٌمة العارٌة:  -ٖ

هنً منن  -زمنن الرواٌنة  –ق مر السٌطرة العثمانٌة على العراالمرحلة األخٌرة من عُ  نَّ ٌمكن القول إ     

بلً بطربنوش منٌنب تمنثِّ اً فٌهنا مُ حٌث برز االنشطار واضح ، نتلجنسٌا العراقٌةأخطر المراحل فً عمر اإل

، أبرز شخصٌات الرواٌنة ، فٌتحندث عنن طبٌعنة المجتمنع فضنبلً عنن مناخنه  وعمامة الشٌخ أمٌن ،أفندي

  الثقافً وما ساد فٌه من اختبلؾ فكري .

نن       علننى تحننرٌض  بننناءً  ، ةوهننذا االخننتبلؾ الفكننري نننتل عنننه حنناالت ؼضننب واهتٌنناج اجتاحننت العامَّ

اً د لهننم تشنندِّ النندٌنً المُ  أصنحاب التٌننار اوي ٌقننولف ، نعلننى طروحننات التٌنار الُمتؽننربردَّ فررً جررامع )) :  الننرَّ

 ٌَّ ر ، ن أنهى الشٌخ أمٌن صالة الجمعة... بعد أ ةاآلصف ... علرى تفنٌرد النظرٌرة  ... وصررخ بالنراس ة الخطبرةإعتلرى منصَّ
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ررالتطوُّ  ٌَّ رر... القِ ةر ٌَّ ررهررا الٌهررود والنصررارى لخرررة التررً بثَّ رد ثهم عررن وجرروب قتررل الزنادقررة ... ثررم حرردَّ  ة اإلسررالمٌةاب األمَّ

ُج ... فرفع لهم الشٌخ أمرٌن  ة فً الجامعوأخذوا ٌصرخون بقوَّ  ، ... إهتاج الناس ٌنوالمرتدِّ  ٌُرروِّ كتراب الزهراوي الرذي 

هٌن  ة ، فتلقَّفوهُ من ٌده ومزقوه ... متوجِّ ٌَّ لنة هنذه الوثٌقنةومنن  (77ٔ)((إلى منزل جمٌرل أفنرديفٌه للفكرة القِرد  الُمتمثِّ

ٌَّ ي األوضاع االردِّ لكشؾ عن تَ ل ٌسعى علً بدر ، هاويكتاب الزَّ ب ة فً المجتمنع العراقنً جتماعٌة والثقاف

 محاولتننه فضننبلً عننن ،ؾ والجهننل رتفنناع نسننبة التخلُّننى ذلننك باإذ ٌتجلَّنن ،االحننتبلل العثمننانً إبننان مرحلننة

نن لننىأٌضنناً عننن منندي تننؤثٌر رجننل النندٌن ع الكشننؾ ٌَّ فكننار ة األعقلٌننة الفننرد العراقننً بؽننض النظننر عننن ماه

مننن هننذه االهتٌاجننات دون تمٌٌننز. فٌسننخر علننً بنندر  مننن ٌننة رداء النندٌنرتدللعامننة مُ  بننثُّ وؼاٌتهننا التننً تُ 

 ٌَّ فكنار بؤفكنار أخنري هذه الثنورات التنً ال تواجنه األ ، ة والثورات التً ال ٌفقه أفرادها ؼاٌاتهم منهاالشعب

 لكمْ لٌره وآنره أربردونً عَ دُّ ٌا جماعة هِ  ))اوي عن أحد أفراد هإالء الجماهٌر: ٌقول الرَّ ف ، ورة ؼضبما بسإنَّ ، 

منن هننا ٌمكنننا تشنخٌص  (78ٔ)(( دْ رِ ... ولرو آنرً مرا أعررف شرنو ٌعنرً قِر دْ رِ برن القِرا هرالقردْ  فشْ بهرذا الررَّ  دْ ِبررَ  راسة

إن  - لنننا هشاشننة هننذه الثننورات الشننعبٌةالسننخرٌة التننً تكشننؾ  فارقننة الحنندث التننارٌخً أي عننن طرٌننقمُ 

ن تحناول أ ، منةد بقدر ما هً انفعناالت جاهلنة ؼٌنر منظَّ حدَّ فهً لم تقم من أجل هدؾ مُ  - ت التسمٌةصحَّ 

 ٌَّ  .   تها من الدٌنتكتسب شرع

ث ٌتحندَّ ، حٌنث تلنك المرحلنة  مجتمنعالتً لم ٌؽفل عنها علً بدر فنً  وال تبتعد عنها بعض المظاهر     

رُة منرزٍل فخر )):  ٌقنول ، فً المجتمع حول إسبلم ملك ألمانٌا اوي عن الشائعات التً سرتْ الرَّ  ... ٌقطنره  مٍ ثمَّ

... كران واعظراً جراء بره  ... جلرس علٌهرا شرٌخ جلٌرل خرامتبرة مرن الرُّ ... أمام بابه الخشربٌة عُ  أحد الدبلوماسٌٌن األلمان

غلٌوم أصربح مسرلماً... فقرد  وتقول أنَّ  ،األمة البرٌطانٌة وتذمُّ  ، ة األلمانٌةى باألمَّ باً تتغنَّ ع كتوزِّ سمٌرن كً ٌُ من األلمان 

هنذه  فٌحناول عبنر (79ٔ)(( بعث األلمان بمبات الشٌوخ إلى بغداد ٌحرضونهم على الجهاد وٌشرحون لهم إسالم ألمانٌرا

ننة فننً المجتمننع العراقننً لتلننك  كشننؾ عننن فضننبلً  -الوثننائق/ الكتننب  ننة العامَّ ٌَّ كشننؾ  -المرحلننة سننذاجة عقل

تحنالؾ األلمنان  عبنر ، رةعمَ سنتَ بعنة منع الندول المُ أسلوب من أسالٌب الكولنٌالٌة الؽربٌة فنً سٌاسناتها المتَّ 

نن ٌَّ ننمننع العثمننانٌٌن خننبلل الحننرب العالم ٌَّ ة ة األولننى ضنند برٌطانٌننا واضننعٌن فننً االعتبننار السننلطة الروح

سننبلم وإ ، عننن نفسننها شننائعة إسننبلم الملننك األلمننانً جننتْ رات فكننان أن روَّ مَ عْ تَ ْسننللعثمننانٌٌن علننى تلننك المُ 

ن اً استعمارٌ اً أسلوببوصفه األلمانٌٌن  ٌَّ خنداع المجتمعنات  ة عبنرمن أسالٌب السنٌطرة والقهنر الثقنافً والتبع

ن نقد الروائًٌقتصر  وال.  وتضلٌلها فٌنه أٌضناً ، ذلنك حنٌن ل بنذلك مثقَّ شنمَ ٌَ  ، بنلن أبنناء المجتمنعة منللعامَّ

 ٌقنول ، ه بنالفكر الؽربنًالمعروؾ بتنؤثرُّ ( منٌب أفندي)وهو  فً تلك المرحلةثقَّ مُ  اوي عن ثقافةث الرَّ ٌتحدَّ 

هرذه األفكرار...  ... عندما ٌشعر... برؤنَّ  ساً باألفكار الدٌنٌة والغٌبٌة والصوفٌةتلبِّ ... مُ  ضبط محمود بك منٌب أفندي )) :

ررناسرربة للتقرررُّ صررالحة حسررب المُ  ... أن ٌصرربح واضررحاً... هررزء برره  محمررود بررك ر... وحررٌن طالبررهُ ب واالسررتثماب والتكسُّ

... الترً جلبرت علٌره صرفة  وكتراب الجاذبٌرة وتعلٌلهرا ، وكتراب الكابنرات ، وأستشهد بالزهاوي الذي كتب علٌرا الفلسرفة

رالفجر الصادق فً الرَّ  الزهاوي هو ال غٌره الذي كتب ) ... فؤنَّ  اإللحاد (  مرات والخروارقل والكراد علرى مفكرري التوسُّ

 ٌَّ ةوقد أثبت فً هذا الكتاب وبالطرٌقة العلم ٌَّ رٌة والدافعٌة والسوبرمان الخرق والتكاٌا والكرامات قادرة  أٌضاً أنَّ  ة والتطوُّ

ب مرن السرلطان عبرد ث له عن الزهراوي الرذي كترب هرذا الكتراب للتقررُّ دَّ ... وتح إلى حال على قلب حال اإلنسان من حالٍ 

 ( النذي اسنتعمله الفجنر الصنادق انطبلقاً منن كتناب ) (8ٓٔ)(( حب الخوارق الدٌنٌة والطرق والتكاٌاالحمٌد الذي ٌُ 

نن تارٌخٌننةً  وثٌقننةً وائننً هنننا الر بعننض الحنناالت التارٌخٌننة التننً تنتنناب الثقافننة والمثقفننٌن فننً  ر عبرهنناٌإشِّ

اإلرهاصننات األولننى مننع  فتننارٌخ تننؤلٌؾ هننذه الوثٌقننة تننزامن ، العنراق وحتننى السنناحة العربٌننة بشننكل عننام

فنٌن االنتهنازٌٌن وهنو نمنوذج طالمنا لنبعض المثقَّ  اً نموذجنأالنذي وجند فٌنه  ، للحراك التننوٌري فنً العنراق

ؾ ؾ حقٌقنة المقنوالت التنً ٌننادي بهنا أي مثقَّنفؤحٌاناً نستطٌع أن نكُشن ، ر تارٌخٌاً مع الثقافة العراقٌةتكرَّ 
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ٌسننتهٌنون بمقننوالتهم وٌكونننون أكثننر اسننتعداداً لمؽننادرة كثٌننر مننن المثقفننٌن ف ، احتكاكننه مننع السننلطة عبننر

 ٌَّ  منةً مقدِّ بلقنة منع السنلطة ر أرضنٌة مناسنبة للعَ ة التً تتوفر علٌها هنذه المقنوالت بمجنرد تنوفُّ المعاٌٌر القٌم

 ٌَّ  قبنل إعدامنه منن -العثمنانً فنً الجنٌش ( الضنابط محمود بك ا جعل )ممَّ  ، ةللحصول على منافع شخص

رها ولم أفهم الفكررة القِجمٌل أفندي لقد قرأت كتبك كلَّ )):  ول للزهاويٌق - نكلٌزاإل ٌَّ ... الفكررة القردٌرة   الٌرومة إالَّ رد

 . (8ٔٔ)(( نكلٌزي...ن  العثمانٌٌن عثمانً وفً زمن اإلنكلٌز إهً أن تصٌر فً زم

 رواٌة صخب ونساء وكاتب مغمور:  -ٗ

نسنان ، وعلنً بندر فنً ئلدرة علنى صننع مفناهٌم جدٌندة لقناجدٌر بنا أن نقول إنَّ التجارب بما تحمله      

ٌَّة الفننرد العراقننً فنننً ظننلِّ مرحلننة الخٌبننات األولننى وهننً مرحلننة الحصنننار  هننذه الرواٌننة ٌطننرح قضنن

عننن فشننله فننً  -وهننو روائننً  –ث بطننل الرواٌننة ٌتحنندَّ ف -كمننا أشننرنا سننابقاً  –قتصننادي وحلننم الهجننرة اال

أصربحت لردي قناعرة  )):  ٌقنول ، قراره فنً صننع عالمنه بنفسنهاتخذ  ومن ثمَّ  ، السفر من العراق إلى طنجة

ًَّ  ،أن طنجة ال وجود لها  ... كنت استبدلتُ  ايوأن أجعل من الكتابة طنجتً ومنف ، أن أصنع طنجة أخرى فً بغداد وعل

 لٌزٌة على جدار حجرترًوكتبت باالنك ، للكتابة مرة أخرى وعدتُ  ، الرحلة الحقٌقٌة والهجرة بالرحلة الخٌالٌة والرواٌة

األمرة  ... ) بابرا وعنوانرههرومً ... وكان صردور كتراب  الً اأنا أملك خٌ ، : أنا ال أملك وطناً  شعر لدرٌك والكوت ... بٌت

(  األمة والسرد كتاب )علً بدر  ٌستعمل (8ٕٔ)(( علهأفلما ٌاً فقد كان العنوان موح ، ( وقد هبط مثل هدٌة والسرد

نسس اآلعصر الذي إنهارت فٌه كل األُ ق هذا المن وثائ مهمة وثٌقةً  ة ٌدٌولوجٌة التً قنام علٌهنا مفهنوم األمَّ

ن ، رقً واللؽوي والمكانًكاألساس العِ  ، السابقة فً المراحل )  موجنب وجهنة النظنر التنً أرادهناة بفاألمَّ

ن الجنذور التارٌخٌنة أليِّ أي  ، سرد ( ما هً إالَّ  مً باباهو وتخنتلط  ، فنً التنارٌخ بعٌنداً  ة والتنً تختبنئأمَّ

ن كثٌراً مع األساطٌر لنم تكنن فنً ٌنوم منا إالَّ  أن  تحناول عنن طرٌقهنا ، الجماعنة البشنرٌة منن  ة ُتسنَردقصَّ

 ، فاإلنسننان معنننً بإنتنناج صننورة تارٌخٌننة ، تقنننة علننى درجننة عالٌننة مننن التناسننقنننتل لنفسننها قصننة مُ تُ 

نوهنذه القصنة أو ال ، وتعطنً الوجنود معننى، وحاضرة ترضٌه  ٌّنز أمَّ  .(8ٖٔ)ة عنن أخنريسنرد هنً منا ٌم
فٌرٌد هنا اإلشارة إلى إنَّ الشاب العراقً وصل فً تلك المرحلنة إلنى حند اإلفنبلس فنً الشنعور باإلنتمناء 

آخنَر لنه ؼٌننر  ل الوحٌند القننادر علنى صنناعة عننالمللنوطن ، واسنتبدل ذلننك بطاقنات المخٌلنة بوصننفها البندٌ

   مفهوم الوطن المصنوع والمحبوك سرداً . 

 :   شلٌمرواٌة مصابٌح أور -٘

ل منها تحت عننوان ) ثبلثة أقسام ، وقد كان لتً تنقسم علىا -فً بداٌة هذه الرواٌة       تقرٌنر القسم األوَّ

لً ( الذي دار بٌن ثبلثة أشخاص هم ؛ الرَّ  ر بنـ ) تنؤثِّ ( المُ أٌمن مقدسًاوي وصدٌقٌه ) عبلء خلٌل ( و )أوَّ

بعثنة علنى رسنل فنً األخٌر فً أمٌركا بعد أن أُ  ذاً له فً الجامعة حٌث ٌدرسستابوصفه أ إدوارد سعٌد (

ا اآلخراحساب الدولة هناك ألنَّه عرا منع العراقٌنة ن فهمنا جنندٌان فنً الحنرب قً من أصل فلسطٌنً ، أمَّ

ل  ث علً بدروقد تحدَّ  –إٌران  ثٌقنة و عبنر الت التنً حندثت فنً الثقافنة العراقٌنةعن التحنوُّ فً القسم األوَّ

اوي  ٌقنولف ،متمثِّلة بكتاب   مرن خرالل أٌمرن نرا لرم نسرمع برؤدوارد سرعٌد مرن قبرل إالَّ وهنرا ٌجرب أن أذكرر بؤنَّ  )) :النرَّ

 ، وكان الكتاب موجوداً فً المكتبات مثله مثل الكتب األخرى ، فٌنا أي اهتمام رْ ثِ ستشراق لم ٌُ ... وحتى كتابه اإل مقدسً

ننؾ (8ٗٔ)(( تمامنررا ال أنرا وال عررالء خلٌررلهمركررز إوهرذا الموضرروع لررم ٌردخل  هننذه الوثٌقننة التارٌخٌننة/ كتنناب  لقند وظَّ
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فهنو خطناب  ،وكنذلك انتهازٌنة خطابهنا ، بات السلطة فً عبلقتها مع الؽربئلشارة إلى تقلُّ ل ، االستشراق

ً السلطة تلبسه فً الشكل لبوساً آ إالَّ إنَّ ، مضمون نفعً  تارٌخً ذو مرحلنة  ؾ فنًالمثقن نَّ إذ إ ، ٌندٌولوجٌا

نالتً تُ  - الثمانٌنات نمثِّ بنؤ لقنراءة أو كنان ؼٌنر مُ  - منع الؽنرب تجناه إٌنرانالعراقٌنة ة تحنالؾ السنلطة ل قمَّ عَّ

نحنو مثنل هنذه الكتنب  اً جهنهتمنام المثقنؾ متَّ ، لذلك لم ٌكن ا تفهَّم كتاب االستشراق الناقد للمركزٌة الؽربٌة

 .  وبما تنطوي علٌه من مفاهٌم 

ب قنة بنٌن كتناوي عن مقنوالت قدٌمنة متفرِّ ث الرَّ ٌتحدَّ ، ف ة إسرائٌلٌة حاول علً بدر نقضهالهناك مقو    

شررلٌم التررً أور )) : ٌقننول ، عننن مدٌنننة القنندس ، ( للسننائحٌن ٌائٌننل ٌننذكرها المرشنند السننٌاحً ) ، التننارٌخ

 إٌلٌا كابتولٌنا " مرة ٌونانٌة أسمهاستعلت إلى مُ شلٌم التً تحوَّ ... أور بقٌادة بومبً  ق.م ٖٙأفتتحها الرومان فً العام

ٌة ودمروها تدمٌراً شلٌم التً أحتلها الفرس ثانالبٌزنطً إلى مدٌنة مسٌحٌة ، أور لت فً العصرشلٌم التً تحوَّ ... أور "

ف ... توق عبٌدة بن الجراح.. سار أبوشلٌم... عادت إلٌنا.ها المسلمون وسموها القدس... أورشلٌم التً أخذتاماً... أور

: لقد قرأنا فً  ... قال للقابد العربً المسلم ونٌوسصفر ... خرج ... بطرك الروم  لبوابة... ألتفت جهة ا أمام أسوارها

... إنهرا  حصرانه كتابراً مصرنوعاً مرن جلرد غرزال جِ رْ ج مرن ِخرخررِ كتبنا أن المدٌنة ٌفتحها رجل أحمر... تقّدم القابد وهو ٌُ 

ٌَّ مَ العهدة العُ  (( ةر
راوي عنن سلسنلة طوٌلنة ومتعاقبنة منن الفناتحٌن النذٌن وحندٌث الَّن ، ذه الوثٌقنةمن هنف (8٘ٔ)

ً هننا ٌحناول أن فنالروائ ،آلخنرٍ  ٌن تركنوا بصنماتهم التنً تختلنؾ منن فناتحٍ مّروا علنى مدٌننة القندس والنذ

ن عمبلً نٌت مستٌج ٌستعٌر فكرة الطرس لجٌرار ٌَّ  صنفحة ، المكنان هننا كنالطرس -المدٌننة ، ةداللتهنا المكان

والكننّل  ، األثنر الننذي قبلنه ون ٌمحننبعند أ رسننموأثنر ٌُ  ، وفناتح ٌننؤتً وفناتح ٌننذهب ، محننىب وصنفحة تُ كَتنتُ 

ً للؽنة فنالنص لنٌس كائننالداللة المكانٌة للطرس هنا تقابل الداللنة التناصنٌة فنً ا ،رؤثِّ تَ ر ومُ مإثِّ  ً قائمن ا بذاتنه  ا

عى أننه إذن ال ٌمكنن للننص أن ٌندَّ  ، ما هو نتناج امتصناص مجموعنة نصنوص سنابقة متنوعنة ومختلفنةإنِّ 

عى إمتبلكه المطلق لمكان منا منرَّ علٌنه منن سنبقه كما ال ٌمكن ألحد أن ٌدَّ  ،مالك الحقٌقة الراهنة والمطلقة

ن ، وترك آثاره جلٌة فٌه... رإي ما بعد الحداثة المتعلقة بالتنناص: اسنتحالة الٌقنٌن ٌَّ  ةرفنض األحكنام القطع

متبنٌات ما بعد الحداثنة نجند لهنا إشنارات فنً كل هذه  هً  ، (8ٙٔ)ً الرإيتشظِّ  ، زلزلة الحقائق الثابتة ،

دعناه التنارٌخ اإلسنرائٌلً خطناب طالمنا ا ثٌقة التنً حناول أن ٌننقض عبرهناهذا النص المنبثق من هذه الو

مننن األقننوام التنً مننّرت بهننا تارٌخٌناً أراد أن ٌجعننل  فعبننر ، حنول أحقٌننة الٌهنود بفلسننطٌن والقنندس تحدٌنداً 

منا رمنز للتعناٌش إنَّ ألحد سنواء الٌهنود أو المسنلمٌن ، مدٌنة القدس رمزاً لكل األدٌان واألعراق لٌست ملكاً 

   والتآلؾ والتسامح

 ٌقنول:ف ، عن المفناهٌم التنً قنام علٌهنا الوجنود اإلسنرائٌلًلذا نجد الروائً ٌحاول أن ٌضع ترمٌزات     
... ونسور إمبراطورٌة محفورة  بالٌد األخرى على غالفه صورة ملوك شومٌر ٌصنع العوزي على كتف وٌمسك كتاباً  ))

ت بننه جننرائم الجننٌش َبننكِ الننذي طالمننا ارتُ  -فالجننندي الننذي ٌمسننك السننبلح اإلسننرائٌلً (87ٔ)(( قدمررةفررً المُ 

سنس التنً قامنت شنارة إلنى األُ ورة ملنوك ونسنور... محناوالً اإلفٌه ص اً مسك أٌضاً كتابفهو ٌُ  -اإلسرائٌلً

ومبدأ الذرائع المانحنة للشنرعٌة أو السنرد  ، اً سرٌق اً واقعوهما مبدأ القوة فً فرضه  ، لة إسرائٌلعلٌها دو

 .  التارٌخً بؤصالة الوجود

ق     فهنل الٌهنود  ، ٌنة اإلسنرائٌلٌةم الوجنود واألحقِّ دَ وا هذا الزٌؾ التارٌخً عن قِنوإذا كان العرب لم ٌصدِّ

حٌنمننا قرعننت الحننرب  -المرشنندان السننٌاحٌان -عننن ٌائٌننل وإٌسننتراوي فٌتحنندث الننرَّ  ،قوهاأنفسننهم قنند صنندَّ 

شرً رأسره بره تلرك اللحظرة لقد شعر بسقوط كرل مرا حُ  )):  ٌقول ، ر ٌائٌل أن ٌلتحق بالجٌش للقتالوقرَّ  ، طبولها
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سرقطت كرل  ... دلعت الحرب ووجب علٌه الرذهاب للقترالا حٌن إنأمَّ  ، لمكان مإمناً بإسرابٌل فً السِ  ، من وقابع التارٌخ

ال تقل لً ٌافا التً أسمها فً التوراة ٌابو... ما  : شعر بصرخة إٌستر ٌوماً فً وجهه ، تلك األغانً والكلمات من رأسه

... مرا همنرً  ... ال تسرؤلنً عرن الترارٌخ غتٌل فٌها رابٌنك ساحة ملشاي إسرابٌل ال تقل لً أُ ... أقول ل شؤنً والتارٌخ

لتنً ؾ زٌنؾ المفناهٌم اْشن( كَ  )التوراة اً مقدس اً كتاب الروائً ؾ فٌهنص الذي وظَّ هذا ال نجد  (88ٔ)(( وإسرابٌل

ً تارٌخٌ اً دٌنٌ اً خطاباستخدمتها السلطات الٌهودٌة  ق من أجنل ترسنٌخ قناعنات تتعلَّن ، ها ومع الدولمع أبنائ ا

فهنو  ، لسنلم والرخناءن كان هذا الخطاب مقبوالً لندي الٌهنود فنً أوقنات افإ ،ٌتهم بإقامة دولة إسرائٌلبؤحقِّ 

 .  سس مزٌفة وؼٌر مقنعة فً حقٌقتهاه خطاب قائم على أُ ألنَّ  ، مرفوض فً أوقات الحرب والموت

...  بإمكران أي غربرً )) : ٌقنول ، عن وسائل الؽرب فً التعامنل منع األطنراؾ المختلفنةأما فً حدٌثه      

جون برودان خرواطر السرحرة  أو دبلوماسٌاً... بمجرد أن ٌقرأ ٌماً أو عظ ، أو فاقداً للموهبة ، أو بابساً  ، مهما كان فقٌراً 

بالقندرة الؽربٌنة  هننا إلنى وجنود كتنب تنوحً شنارةاإلأراد فقند  (89ٔ)((ل إلى مرارٌبو السراحر*المجنونة أن ٌتحوَّ 

مثنل كتناب  ، وإضنعافه هتندمٌر( بؽٌنة  الشرق لآلخر )  عة أسلحة ؼٌر منظورة متمثلة برإٌتهمعلى صنا

هنذا الكتنناب النذي ٌعنند وثٌقنة تارٌخٌننة علننى  فعبننر ،أشنار لننه الروائنً  اً بوصنفه مستشننرق دان (جنون بننو )

عتبنناره مركننزاً باً نقنند صننورة اآلخننر التنً ٌخلقهننا الؽننرب فقند أراد الروائنن ، وجنود مصننانع لهننذه الرإٌننة

نن ننر األحكننام علننى الطننرؾ الضننعٌؾ كمننا إوفننق تلننك الرإٌننة علننى إصننداعلننى والمقتنندر  ،رللتحضُّ ٌنقنند ه نَّ

،  أخٌننرة وثابتنة عننن هنذا اآلخننر اآللٌنات التنً ٌسننتخدمها الؽنرب فننً بنناء تلننك الصنورة واعتمادهننا رإٌنةً 

الشرقٌٌن أو العنرب ٌسنهل  حسب اللورد كرومر) إنَّ بالصورة التً تطبع الرإٌة الكولنٌالٌة عن الشرق ، 

والمكنر والقسنوة علنى الحٌنوان  خداعهم وإنهم ٌفتقرون إلى النشاط وروح المبنادرة ، مولعنون ... بالتنآمر

... كما إنهم كسالى وٌسترٌبون بؽٌرهم وفً كنل شنئ ٌمثلنون عكنس صنفات الوضنوح والمباشنرة والنبنل 

    (9ٓٔ)التً ٌتحلى بها الجنس اإلنكلوسكسونً (

اوي ٌحناول  اسنتبل       ل ومن ثمَّ نجد عودة أخري للروائنً تتعلَّنق بمفناهٌم القنوة اإلسنرائٌلٌة ، فنجند النرَّ

فررً منتصررف السرربعٌنات منعررت الرقابررة علررى كتررب  ))ٌقننول:  ،عترافننات مننن قلننب وثننائق تارٌخٌننة إسننرائٌلٌةإ

 "سجل خدمة" الذي أشار فٌه إلى عملٌة الطرد عندما كترب نشر مقطع من كتاب إسحاق رابٌن نالمسإولٌن اإلسرابٌلٌٌ

عنً الطرد" فقد دها أشار بن جورٌون بحركة من ٌده تعن - اللد والرملة -؟  : ماذا نفعل بالسكان كرر آلون السإال : "

هرو  9ٗ8ٔأسطورة الصهٌونٌة فً تؤسٌس "إسرابٌل" على اعتبار ما جرى فً فلسطٌن فرً عرام  تم حظر كل ما ٌمس

تجاهرل الربالد  و... الخطر العربً... وفً هذا اإلطار تمَّ  ،انتصار لحركة التحرر الٌهودي فً مواجهة االنتداب البرٌطانً

 وائًفنجد الر (9ٔٔ)(( وتم إنتاج أسطورة البالد الفارغة ،نوبخاصة وجود الفلسطٌنٌٌ ،هت إلٌها الهجرة تماماً التً توجَّ 

ٌَّ ٌحاول التركٌز على هذه االعترافات التً تُ   ، ة إسرائٌل مع الساكن األصنلً منن وثنائقهم نفسنهادٌن وحش

/ كتناب إسنحاق هنذه الوثٌقنة الفارؼنة(! فعبنراألرض  ( و) محاوالً دحض مقوالتهم حول )الخطر العربنً

ن رابٌن ، حناول التركٌنز دائمناً علنى عندم وجنود الفلسنطٌنٌٌن نقنض الخطناب اإلسنرائٌلً النذي كنان ٌُ  دٌإكِّ

 أي أنَّ  ، لننندي قٌنننام دولنننة إسنننرائٌل ومنننا حنننراكهم إال حركنننة تحنننرّر ٌهنننودي تجننناه االنتنننداب البرٌطنننانً

دلً لكنن هنناك وثنائق إسنرائٌلٌة عائندة لكبنار سٌاسنٌٌهم ُتن ، نناثرة قلٌلنة قبائنل متالفلسطٌنٌٌن لنم ٌكوننوا إالَّ 

 .  (9ٕٔ)الفلسطٌنٌٌن ترؾ بطرد الٌهود للسكان األصلٌٌنبعكس ذلك وتع
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 :  رواٌة حارس التبغ -ٙ

 كالرواٌنات،  ةشارة أوالً إلى إنَّ بعض الكتب ال ٌمكن إدراجهنا فنً حقنل الوثٌقنة التارٌخٌنالبد من اإل     

( للشناعر البرتؽنالً  دكنان التبنػ ) نسنخة دٌنوان ا فً هذه الرواٌة ٌمكننا عندُّ  إنَّنإالَّ  والدواوٌن الشعرٌة ، ،

وتعلٌقات ُكتبنت علنى  وثٌقة تارٌخٌة وذلك لوجود شروحات ،التً كانت بحوزة الموسٌقار بٌسوا فٌرناندو

اوي بعمننل تقرٌننر عنهننا وقنند أحالننت ؾ الننرَّ ( الشخصننٌة التننً ُكلِّنن ٌوسننؾ سننامً الموسننٌقار )النندٌوان مننن 

ٌَّ ( فً معرفة أ اويعتمد علٌها الصحفً )الرَّ الدٌوان من كتاب عادي إلى وثٌقة ا ة لؽاز حٌناة هنذه الشخصن

ٌَّ بة القائمة على تعدُّ ركَّ مال ٌقرّدم  )) : ٌقنول ، ستلهمها من الهوٌنات المتعنددة فنً ذلنك الكتنابات التً اد الهو

رر ،غ ثررالث شخصررٌات مختلفررةبٌسرروا فررً دٌرروان دكرران التبرر كررل شخصررٌة مررن هررذه  ،صوهررم عبررارة عررن ثررالث حرراالت تقمُّ

 ،وحٌاة مختلفة ،وعمراً محدداً  ،سماً خاصاً بهاة منها إماً لكل واحدقدِ مُ  ،خترعة هً وجه من وجوه بٌسواالشخصٌات المُ 

نا نصل ٌة أعمق وأكثر أتساعاً ولكنَّ ر شكالً للهووكل مرة ٌطوِّ  ، ومالمح مختلفة عن الشخصٌة األخرى ،وأفكار وقناعات

فكانت  ، ... فنجد أنفسنا فجؤة أمام لعبة ثالثٌة األطراف... وهكذا قد فعل كمال مدحت اس حقٌقً للهوٌةفٌما بعد إلى إلتب

... وحٌن دخل طهران أتخذ لنفسه شخصٌة حٌدر  ... فسامً صالح هو الموسٌقار الٌهودي اللٌبرالً له ثالث شخصٌات

... وحٌن دخرل مرن دمشرق إلرى بغرداد دخرل بشخصرٌة ثالثرة وهرً  وهو موسٌقار ولد فً عابلة شٌعٌة متوسطة ،سلمان

لبس فٌه زٌف مرا كرانوا ٌطلقرون  ... وهكذا بٌنت حٌاته بشكل ال ٌةنِّ ... وهً من كبار العابالت السُ  شخصٌة كمال مدحت

...  ل من هوٌة إلى هوٌة عبر مجموعة من اللعبات السرردٌةن إمكانٌة التحوّ ذلك ألن حٌاته تبٌّ  ، علٌه الهوٌة الجوهرٌة

فقند أصنبح هنذا الكتناب هنو الوثٌقنة األساسنٌة  (9ٖٔ)(( طلق الفنان ضحكة ساخرة من صراع الهوٌات القاتلرةوهنا ٌُ 

اوي مننن األمننر الننذي حنناول نننت الننرَّ تعلٌقننات وشننروح الموسننٌقار التننً مكَّ  لنظر إلننىرواٌننة وذلننك بننافننً ال

لتقلٌنندي للهوٌننة القننائم علننى وهننو نقننض المفهننوم ا ،ه فننً جمٌننع مراحننل الرواٌننة وكشننفه لننناتوكٌنندالروائنً 

ن أنَّ  وعند (9ٗٔ)ً أو لؽنويأساس آٌندٌولوجً أو ِعرقن ٌَّ هنو مفهنوم  حٌناة الموسنٌقار علنى وفنقة مفهنوم الهو

ن ة وصلت إلٌنا من الماضً السحٌق سرد أو قصَّ ً وما هً إالَّ ئصازائؾ إق ٌَّ بحت ة أصن. فموضوعة الهو

ً  ، الٌوم مهماز القتل فً منطقة الشرق األوسط لظنرٍؾ أو  من هنذه الوثٌقنة نجند إنَّ هنذا الشنخص وانطبلقا

ٌِّر ٌُؽ ٌَّ  آلخر قد استطاع أن  ٌِّ حسب الظروؾ والمُ بت اة مرَّ لعدَّ  هِ تِ هو ة التبعنات رصندنا لكافَّن وعبنر ، راتتؽ

نهُ  التً نشنؤت عنند التعامنل منع كنلِّ  ٌَّ الشخصنٌة  رهنا والتعناٌش والعنٌش بهنا رؼنم أنَّ ٌة وقدرتنه علنى تؽٌو

ٌِّلالر نجد أنَّ ، واحدة  نإلى االستهزاء من متبنَّ  تهِ وائً ٌدفعنا بُمخ ا بهنا واصنطرعنا علٌهنا بنل ٌات طالمنا آمنَّ

رق أو الطائفنة ما ٌدور فً المنطقة الٌنوم منن قتنل ٌقنوم علنى أسناس الِعنالتقاتل ك وقد وصل األمر إلى حدِّ 

ٌَّنسنس التنً قنام علٌهنا االقتتنال أأٌضاً إلنى نقنض هنذه األُ  وائًٌدفع الرو ، أو الدٌن  فهنو ، اتال وهنً الهو

ل عبنر التنراكم الزمننً إلنى ثوابنت ضوي تحنوَّ ما هً سرد ماإثباته إن الهوٌة لٌست ٌقٌنٌة مطلقة وإنَّ  عبر

. وبتقندٌم هنذا النمنوذج أو  سرد ها لم تكن فً األساس إالَّ سة ومقولة تارٌخٌة ٌقٌنٌة الصحة فً حٌن إنَّ قدَّ مُ 

 ا حدث الٌوم من قتل آالؾ الناس ال لشًء سوي السرد. دفعنا للسخرٌة ممَّ  علً بدرالتجربة ٌحاول 

 ( سنامً ٌوسنؾ  عائلنة الموسنٌقار )األُسر الٌهودٌة عامة وبالتحدٌند عن أفراد علً بدر ٌتحدث ثمَّ        

فرً مطبعرة " والمطبروع  الٌهودٌرة والحٌراة ف كتراب "موبٌل قوجمران مإلِّرم شره فهو الحاخراأما شقٌق جدَّ  )):  ٌقول ،

كنان الؽنرض  وثٌقةً "  " الٌهودٌة والحٌاة كتاب ٌستعملف (9٘ٔ)(( وقد صدر باللغة العبرٌة فً الثالثٌنات ، شوحٌط

 ، وبننالحوارات التننً تصنندر مننن شخوصننها ، ننناع القننار  بؤحننداث الرواٌننةهننو زٌننادة إق مننن اسننتعمالها

ً فٌننذكر بعضنن ، مننن ٌهننود العننراق ن مننن عائلننة قوجمننان وهننً عائلننةٌتٌوي هنننا ٌختننار شخصننفننالرا مننن  ا

اث الروائٌنة دفعنه إلنى الشنعور بجنزء منن صندق األحند التؤثٌر علنى قناعنة القنار  عبنرفاتهم لؽرض مإلَّ 
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ن د ذلننك  لكونهنا تتحندث عنن أفنراد الطائفنة الٌهودٌنة وفناعلٌتهم فنً المجتمنع العراقنً آننذاك ، وٌمكنن أن نعَّ

 .آخر من أسالٌب الروائً فً توظٌؾ الوثٌقة التارٌخٌة فً النص  اً أسلوب

 :  رواٌة الجرٌمة الفن وقاموس بغداد -7

( النذي قامنت بتؤلٌفنه وجمعنه طائفنة منن  قناموس بؽنداد فً هذه الرواٌة نجد الوثٌقنة األساسنٌة هنً )      

ًة أخننري التعننرُّض عبننرهعلننً بنن ، ٌحنناول العلمنناء والمفكننرٌن فننً زمننن الدولننة العباسننٌة للسننلطة  در مننرَّ

اوي  ٌقولف ،الحاكمة  رهو صقل النفوس المُ  ، ةوس بغداد الذي كتبه حكماء الطابفمناه من قامما تعلَّ  )): الرَّ  ، فةتقشِّ

اقروَّ على الدوام  تْ دَ والتخلً عن النزعة الفردٌة التً ولَّ  ، اتوترك اللواذ المستمر بالذَّ  ، ةرَّ واإلرادة الحُ   مرة للبراطنة هدَّ

 وهو سرُّ  ، هذا القاموس هو كنز إلهً عظٌم ٌحتوي على كل أسرار بغداد وألغازها ... نعتقد أنَّ  نا فً الطابفة... كما أنَّ 

مفٌُ  (9ٙٔ)(( وجودهرا وبقابهرا ٌَّ هنذه الوثٌقنة بمنا تحن عبنر علنً بندر قندِّ هنا مننن حٌطومنا ٌ ، ةوي منن مبناد  سنر

ي ع سرِّ ننقضاً لخطا ، تجمُّ ٌَّ السٌاسنٌة التنً دفعنت بنؤفراد المجتمنع نحنو ة أو ب السلطة الحاكمة سنواء الدٌن

ٌَّ بَ تَّ ط السٌاسة المُ ٌة تكشؾ لنا نمتؤسٌس تجمعات سرِّ  عتقد فنً مجتمنع قنام علنى ة المُ عة آنذاك من فقدان حر

 . لننذلك فقنند كننان هننذا القنناموس ٌشننٌر إلننى حلننم ٌسننعى دون إكننراه أو فننرض قٌننودمننن خطنناب دٌنننً حننر 

 والتً ، لقد كان القاموس سلسلة لوحات تعكس بستان المعرفة فً هذه المدٌنة المثالٌة ))ٌقول:  ، ن لتحقٌقهفوالمثقَّ 

 ة على األرض فقطنٌوجعله ٌصو  ال مد ،م هذا القاموس... كان الخواجة عماد الدٌن هو الذي رسم معال تنوجد بعد لم 

ة ، ما ٌصو  أمَّ روابنط اللؽنة أو  وفنقعلنى منم هنا أٌضاً نقض مفهنوم قٌنام األُ  وائًلرفٌحاول ا (97ٔ)(( أٌضاً  إنَّ

 -ض فٌه الهوٌنة فنً الرواٌنة السنابقة ا هذا إلى المفهوم األساس الذي نقوٌمكن أن ٌعٌدن – قالدٌن أو الِعر

ند مُ إلنى هندؾ محندَّ  عنن طرٌقنه الذي ٌسعى المفكرونكتاب فمن هذا ال نل بمفهنوم عمٌنق وهنو قٌنام أُ تمثِّ ة مَّ

ننوفننق أُ لننى ع ٌَّ فنننفهم مننن هننذه  ، مننا تقننوم علننى أسنناس فكننرة أو حكاٌننة أو سننردبَّ ... فلروثقافٌننة ، ةسننس علم

ٌَّ  األفكار أنَّ  إذا  -منا عصنر تقهقنرإنَّ ة لنم تكنن تعنٌش عصنراً ذهبٌناً ، بؽنداد التنارٌخ أو بؽنداد الدولنة العباسن

ننا تعمالومننن هنننا نجنند اسنن ، ٌنندفع مفكرٌهننا إلٌجنناد حلننول أخننري -أمكننن التعبٌننر  ل لوثٌقننة التارٌخٌننة ٌتمثَّ

 .  بتوظٌفها لكشؾ الحالة السٌاسٌة واالجتماعٌة للمجتمعات

اوي  ٌقولف ، ( قاموس بؽداد ً عن محتوٌات )وائث الرٌتحدَّ ثمَّ      ٌضرع قراموس بغرداد بداٌرة أخررى  )): الرَّ

ة رأى... أول منظر للمدٌن... لقد  ذي القرنٌن ت بها صورة بغداد فً ذهن االسكندر... من اللحظة التً مرَّ  لتشٌٌد بغداد

 ، رومٌرون وفررسٌ  ، جنس وعرق بشر: فٌها مجوس... وٌهود... فٌهرا منراذرة نربط وعررب دها... فٌها من كلِّ ٌقبل تشٌ

... ال تشربه أي  بة من هرذا المكرانً أرى مدٌنة عظٌمة على مقرُ إنِّ  " : ... فقال ألصحابه قالنس وعمامات ، شاة ، إبل

ٌمكنننا  (98ٔ)(( ... لم ٌعرف أحد ما كان ٌجرول بخراطر تلمٌرذ أرسرطو طرالٌس " مدٌنة رومٌة أو فارسٌة ، دٌنه رأٌناهام

 ) الننذي كتبنننه طائفنننة المفكنننرٌن -القنننرنٌن سنننكندر ذيعننن اإل -إشنننارة عمٌقنننة مننن هنننذا الننننص أن نلمننس

نالقنرنٌن رؼبة االسنكندر ذي  حٌث ٌوحً بؤنَّ  ، ( فً قاموس بؽداد الخواجات ٌَّ ة هنً قٌنام مدٌننة بنبل طائف

رٌ  ها فً العصر العباسً التً حدْت بهم إلنى كتابنة هنذا الننص فنً قاموسنهموهً بالتؤكٌد ذاتها رؼبة ُمفكِّ

نة مدٌننة أخنري فعالمٌنة بؽنداد أو   ، ا ٌعنً أن بؽداد الدولة العباسٌة كانت تعانً من هجٌر الطائفٌةممَّ  ، ٌَّ أ

وجهنة  نَّ أي حكنم لبؽنداد مننً وهو ما نشؤت علٌه بؽداد وبذا فإرقوالعِ  ، ًوالدٌن، رهٌنة بالتنوع الثقافً 

 ٌَّ ٌِّ نظر قوم ن ر دورها العنالمًمِّ م هذه المدٌنة وٌدزِّ قَ قة سٌُ ة أو دٌنٌة ض شنارة األخنري التنً ٌمكنن ا اإل... أمَّ

علننى العقننل  تقننومٌجننب أن بؽننداد  هننو إٌحنناء نفهننم منننه أنَّ  (( تلمٌررذ أرسررطو طررالٌس )) : التقاطهننا مننن عبننارة

 ٌَّ نوالفلسفة والحرٌة الفكر ٌَّ . فهنناك  ة الننص الندٌنًة وهو فً ذلك ٌنقض واقعها القائم على الخضنوع لنمط

بغرداد هرً المدٌنرة الترً كترب هللا لهرا أن تكرون )) :  لنذلك ٌقنول ، رؼبة لدي الطائفة بصنع مدٌنة بؽداد الفاضلة
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ر" الفكر مناظرة لواحدة أخرى خلقها فً السماء اش فرً هرامش ة التً كتبهرا الخواجرة عمراد الردٌن برن أبرً رٌحانره النقَّ

لقرد خلقهرا مدٌنرة جمٌلرة تقرع  ، لُثرفقد صنع هللا بغرداد فرً السرماء مرن أفكرار وصرور ومُ  صغٌر من هوامش القاموس" 

ٌَّ  ، خرارج الفرردوس وعلرى مثرال الفرردوس واجرات إال ومرا علرى الخ ،ت علرى ٌرد البشررهْ ة تشروَّ غٌرر أن الصرورة األرضر

نل  الٌوتوبٌنا بؽنداد عننات التنً تتعلَّنق بحلنم المفكنرٌن شنارفهنذه اإل (99ٔ)(( لٌرةتها إلرى صرورتها األوَّ إعادَ  ، تمثِّ

ننل اً نقضنن ٌَّ هننذه فمننن  ، بؽننداد الدولننة العباسننٌة ومنننارة العلننم والمجنند ، ة عننن بؽننداد الرشننٌدلمقننوالت التارٌخ

 .  ه حقائق التارٌخ الرسمً عنهالَ مثِّ د ال تُ واقع بؽدا الوثٌقة/ القاموس ٌمكن أن نعرؾ أنَّ 

 :  رواٌة أساتذة الوهم -8

كنل  فً هذه الرواٌة التً تؤخذنا إلى مرحلة عصٌبة من تارٌخ العنراق وهنً مرحلنة الثمانٌننات إذ إنَّ      

اإلٌرانٌننة ، لننذلك نجنند علننً بنندر قنند رصنند بعننض الحنناالت  –أبطالهننا هننم مننن جنننود الحننرب العراقٌننة 

ؾ الننذي تعننرَّ  -اوي عنن صنندٌقه النندكتور إبنراهٌم ث الننرَّ ٌتحندَّ عٌنة التننً خلَّفهنا الواقننع السٌاسننً ، فاإلجتما

 والخنوارق ،والذي كان مولعاً بقراءة كتب الماورائٌنات والسنحر ،ٌه أثناء خدمته العسكرٌة فً الحرب عل

... وإلرى ٌمٌنره  العسركرٌة جلرس بمالبسره )):  ٌقنول حٌنما ذهنب لنه للعنبلج فنً الوحندة الطبٌنة العسنكرٌة ، –

ر ، سدٌة بٌضاء وفوقها كتراب ٌقررأ بره ...  إلرى العربٌرة فرً بغرداد ذلرك الوقرت وقرد تررجم ،آدامروسإات نوسرتر وهرو تنبُّ

... فرً الواقرع أثرار  قال كان هذا الكتراب هرو األكثرر مبٌعراً فرً برارٌس أٌرام الحررب ، هُ بُ أقلِّ  إات وأخذتُ سحبت كتاب التنبُّ 

هنالرك إشرارات ال تقبرل اللربس عرن الحررب العراقٌرة  ... كثٌررٌن كرانوا ٌعتقردون أنَّ  هذا الكتاب ذلك الوقتاهتمامً طبع 

والسبب هو غمروض  ،... وجدت فً هذا الكتاب بعض توارٌخها ... فالفرنسٌون واأللمان والعدٌد من الشعوب اإلٌرانٌة

لهنذه  ومنن توظٌنؾ الروائنً -ط الضنوء هننا ٌسنلِّ  الننص (ٕٓٓ)(( بهرا هُ تَ النص األصلً الذي ٌقردم لمرن ٌرٌرد ضرالَّ 

لنة علنى تمثِّ معهنم مُ  سنتعمالهاوننوع الوسنائل التنً تعمند إلنى ا ،على سٌاسة السنلطة إزاء شنعوبها -الوثٌقة 

منا مثنل هنذه األفكنار إنَّ السنلطة ب المجتمنع مننتؽذٌنة  إنَّ ، على شاكلته  اسبٌل المثال بهذا الكتاب وؼٌره ممَّ 

وتحنوٌلهم إلنى كائننات  ،تمنع بصنورة عامنةلدٌها لتسطٌح وتسفٌه عقول األفنراد والمج هً رؼبة ال واعٌة

نا ٌُ مَّ إات معقبلنٌة تإمن بالماورائٌات والتنبُّ ال ٌَّ نساهم بشكل ؼٌر مباشر على محو القندرة العقل ة ة لندي عامَّ

ٌَّ  (ٕٔٓ)الجماهٌر ٌَّ على إثنارة التسناإالت حنول شنرع السنلطة بنؤي  أو مواجهنة ،تهاة الحنرب منن عندم شنرع

ن ٌَّ ن ألنَّ ، ة الحننرب اعتنراض مفناجئ عنن عبث ٌَّ وهنو أسنلوب طالمننا  ،ةالمنهجٌنة العقلٌنة السنائدة سننتكون عبث

 . الحروب ته السلطات مع شعوبها خبلل أوقاتعملأست

 ومما الٌخرج عن تؤثٌرات سٌاسة السلطات فنً المجتمعنات هنم شنرٌحة المثقفنٌن تحدٌنداً ، فٌعنرض      

ه اوي عنن صنندٌقث النرَّ ٌتحندَّ ف -والتقتصنر هنذه علنى مرحلنة معٌنننة  –المثقنؾ العراقننً علنً بندر قضنٌة 

سة العربٌة طبعتها المإسَّ  ،كان مولعاً بسلسلة تختص بسٌر حٌاة الكتاب والشعراء الغربٌٌن ))ٌقول:  ،عٌسى الشاعر

أمرا تقلٌرد هرذه  ،ان ٌقررأه عٌسرىتحت أسم سلسلة أعالم الفكر الغربً... هرً أكثرر مرا كر ، للدراسات والنشر فً بٌروت

ومرن الكتراب الرذٌن كران معجبراً بهرم أٌضراً هرو كاترب  -الحٌاة التً كان ٌقرأها فقد كانت تصل به إلى حد التطابق الساخر

أسمه كولن وٌلسن... كانرت كتبره المترجمرة مسرإلة مسرإولٌة كاملرة عرن ضرٌاع وجنرون وفقردان عقرل  ،انكلٌزي شعبً

ٌَّ  ،الكثٌرٌن هذه الكتب التنً ٌمكنن أن نصننفها وثٌقنة تنقند  ً عبروائٌحاول الر  (ٕٕٓ)(( تابه الالمنتمرًما كوال س

لسلسننلة أعننبلم الفكننر الؽربننً  فعبننر اسننتعماله ، راً كننامبلً رٌن بالثقافننة الؽربٌننة تننؤثُّ تننؤثِّ فننٌن المُ فئننة مننن المثقَّ 

ن،  المرحلنة ر به شنباب تلنك( لكولن وٌلسن الذي قرأه وتؤثَّ  البلمنتمً وتحدٌداً كتاب ) نمط منن ه لنقندَ نه وجَّ
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دون التركٌنز منن بنون التجربة الؽربٌنة شنكبلً ة االستنساخٌة الصرفة الذٌن ٌتالمثقفٌن ذوي الرإٌا التؽرٌبٌ

ٌَّة دون التركٌننز علننى الخصوصننٌات الوطنٌننة مننن علننى المضننمون أي  لننذا نجنند بعنند  . للمجتمننعأو الشننرق

نن ٌُّ ً حنن - ٌننة فننً أطننراؾ بؽنندادمننن الجننٌش إلننى منطقننة نائ أي هروبننه ر الننذي حنندث فننً حٌنناة عٌسننىالتؽ

 . نعكس ذلك األمر على ثقافتهاوقد  ، لمدةفة وفقٌرة فً تلك المنطقة عاش نمط حٌاة متقشِّ حٌث  -العامل

 

 

                                                                                                                                              

ها أساساً لعملٌة وعدّ  –ومن ضمنها الرسائل  –إذا كان التارٌخ التقلٌدي قد احتفى بالوثٌقة المكتوبة       

ما  التدوٌن التارٌخٌة ، فقد كان للرسائل المكتوبة خصوصٌة ألنَّها لٌست وثٌقة كتبت ألجل التارٌخ وإنَّ

خ أن ن المإرِّ ها لم تكتب ) على  ستشؾ منها حقائق تارٌخٌة ومن ثمَّ ٌ هً وثٌقة تمكِّ تكمن أهمٌتها فً أنَّ

ما كتبت ضمن حٌثٌاتها ومتطلبات ما  خ وإنَّ  ترٌد إٌصاله ، إذن فالرسائل تعداألؼلب ( بعقلٌة المإرِّ

ً له ،  و ألن كتابة الرسائل ٌتداخل فٌها ما هو تارٌخً بما هشاهداً على العصر أكثر مما هً تارٌخا

ً بتوثٌق الحدث التارٌخً بقدر ما ٌرٌده من وشخصً وبشكل واضح ،  ا ٌَّ ألنَّ كاتب الرسالة لم ٌكن معن

تبع األصول التارٌخٌة الحصول على وظٌفة الرسالة فً إٌصال وجهة نظره ، ونحن هنا لسنا معنٌٌن بت

تضٌٌق مجال التخٌٌل  ها الروائً أو مدي صدقٌتها فذلك لٌس من عملنا كما أنه ٌإدي إلىالتً إستعمل

الروائً هذا النوع من الوثائق لتسلٌط الضوء على  أن نستشؾ كٌؾ أستعمل أننا سنحاول إالَّ  الروائً ،

ما هو مقصً أو هامشً ، وكٌؾ تتبع كل تفصٌلً أو ٌومً وكٌؾ أبرز كل ما لم تكتبه السلطة أو ناء 

  بؤؼطٌة مإسساتها الضاربة فً عمق المجتمع . 

 ابا سارتر :_ رواٌة بٔ

فٌجعنل  – كمنا أشنرنا سنابقاً  –ٌتناول الروائً علً بدر فً هذه الرواٌة الثقافنة الوجودٌنة بالسنخرٌة       

ث عنن الفٌلسننوؾ الوجننودي ) عبنند النرحمن ( الننذي ذاعننت شنهرته فننً بؽننداد مصنناحباً اوي ٌتحنندَّ منن الننرَّ 

ر مِه رسنالة منن ) سنهٌل إدرٌنس ( أشنهلُّ عنى األخٌنر بتسندَّ وقد ا ،انتشار الفكر الوجودي فً تلك المرحلة 

نة  ٌَّ وطبقرت شرهرته فرً  ،منرازعوصرار فٌلسروف الصردرٌة وجرودي الصردرٌة برال ))  ٌقنول : ،من كتب عنن الوجود

رسالة ٌطالبه فٌها بكتابة مقاالت وجودٌة لمجلة )) األدب (( وهرً  ،العالم العربً حتى كتب له ٌوما سهٌل إدرٌس ذاته 

عتها معه ووقَّ  ،فً العالم العربً آنذاك ) فً الواقع لم أعثر على هذه الرسالة التً أرسلها إدرٌس أعظم مجلة وجودٌة  

بؤنهمرا كانرا قرد قررأ هرذه  ،ولكرن سرلمان وعبراس أّكردا لرً كالهمرا ،بٌن الوثابق التً فً حوزتً  ،زوجته السٌدة عاٌدة 

لقرد رفرض ... بصرورة  ،كثٌر من الترفع والفلسرفة الرسالة ...( وقد رفض عبد الرحمن ما عرضه علٌه سهٌل إدرٌس ب

 أراد الروائنً عبنر (ٖٕٓ)((بحجة أنه ٌفكر فلسفٌاً باللغة الفرنسٌة ولذا ال ٌمكنه أن ٌنقل أفكراره باللغرة العربٌرة ،قاطعة

ٌّنة فنً العنالم العربنً  / الرسالة ، قراءةلوثٌقة التارٌخٌة هذه ا  مسنتعمبلً برإٌنة نقدٌنة تنارٌخ الثقافنة الوجود

فٌسننخر مننن الثقافننة  ،البارودٌننا عبننرقتننه أو نقضننه المٌتنناقص التننارٌخً بمماهنناة الحنندث ثننم مفار تقنٌننة

أي الرسالة التنً أشنار بطرٌقنة سناخرة  ،ه الوثٌقة التارٌخٌة بٌة أو العراقٌة تحدٌداً باستعمالالوجودٌة العر

منبهرٌن بثقافنة الفٌلسنوؾ ، وإن كنان ع بها من أشخاص مِ ما سَ اوي لم ٌعثر علٌها إنَّ إلى عدم وجودها فالرَّ 

ٌَّة عنن الكتابنة فننً هنذه الفلسنفة بننل  أمنر وجودهنا حقٌقٌناً  فقنند أثبتنت عجنز عبنند النرحمن فٌلسنوؾ الصنندر

نة  ٌَّ ٌَّته الثقاف ألنَّ  -ٌنتقن كتابتهنا  إذن لنن إن كنان ال ٌفكنر فلسنفٌاً إال باللؽنة الفرنسنٌة فهنو، فنأثبتت عدم فاعل

ٌَّته كانننت ضنعٌفة ل ننه لنم ٌحصننل علنى الشننهادة حننٌن سنافر إلننى بنارٌس للدراسننة فرنسن فقنند أراد  -درجننة أنَّ

اوي :  ٌقنول ،الروائً التركٌز على عجنز هنذه الثقافنة  ٌَّ )) النرَّ ة ... تسرتند إلرى الكرالم ال إلرى كانرت ثقافتره شرفاه
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هابٌة ... الكتب ال ُتقرأ منها كما كانت ثقافة أغلب مثقفً جٌله وهً : الجلوس فً المقاهً والتحدث بصورة الن ،الكتابة

ذ مرا ٌس هنالك فً واقع األمر من كان بإوممالك ُتهد... ول ،إالَّ عناوٌنها... ومع ذلك ممالك ُتبنى فً الكالم  ٌُنفِّ مكانه أن 

ٌُصررلح واقعرراً  نتبنناه إلننى وذلننك بلفننت اإل، السننخرٌة ب وٌسننتمر الروائننً (ٕٗٓ)((أو حتررى ٌفهررم واقعرراً  ،ٌقررول ... أو 

نةما ٌقدِّ  المجتمع عبرهإالء المثقَّفٌن وخداعهم ألنفسهم قبل  مراوؼة ٌَّ ( فنً  مه الفٌلسوؾ منن ذرائنع ) ثقاف

ن ،مسؤلة عدم قدرته على الكتابة  فر لنه الَخنَدر  ،ا ٌنروق لنه فهمنه منن هنذه الفلسنفةذرائنع ممَّ الفهنم النذي ٌنوِّ

ٌَّة على فئة كبٌرة  ، العقلً قبل الجسدي )) : الَّنراوي  ٌقنول ،من جٌنل تلنك المرحلنة والتً لها آثارها السلب

لً أن أإمن ٌإمن بحٌاة ذات معنى وٌنتظر مكسباً )) وكٌف  ،هو من ٌإمن بشًء ذي جدوى ، الذي ٌكتب كان ٌقول إنَّ 

اع هرذا ا ،(( فقامت الدنٌا ولم تقعدبعالم خاٍل من المعنى ه ال ٌرٌد أن ٌجعل من نفسه من ُصنَّ لعرالم جٌل بؤكمله ال ٌكتب ألنَّ

الوهمً المخادع ... لكن الحقٌقة ... إنَّ عبد الرحمن لم ٌكن قادراً على الصمود ساعات جالساً على كرسً ... أو أمرام 

ا هً علٌه الكتابة ... ٌضع عٌَنُه على السطور  مكتب ... كان عبد الرحمن ٌحب أن ٌقرأ ألنَّ القراءة أقرب إلى األحالم ممَّ

  (ٕ٘ٓ)((الٌقظة األولى ثم ... ٌتٌه بؤحالم

 رواٌة الولٌمة العارٌة :  -ٕ

ن علنً بندر منن اإلفً كثٌر من ا      نؾ  التنارٌخ وأحداثنِه الجارٌنة فنبلت منن واقنعألحٌان لم ٌتمكَّ ، فٌوظِّ

ٌَّة  الوثٌقة هنا للتماهً منع التنارٌخ ولنٌس كمنا  أي إنَّه ٌستعملذلك الؽرض  على وفقبذلك الوثائق التارٌخ

نة فنً العنراق لَنْقِضِه  عملهااعتاد أن ٌست ٌَّ ث عن مرحلة حكنم الدولنة العثمان ، فكان راوي هذه الرواٌة ٌتحدَّ

نة انتقنال السنلطة فٌهنا منن ال عنن مرحلنةو، زة بوثنائق عنزَّ ضمن إشنارات مُ  ٌَّ سنلطان عبند الحمٌند إلنى جمع

اوي ٌقول ،تحاد والترقًِّ اإل ل مندوب جاء  ،اد والترقًِّتح... جمعٌة اإلكان رضا آغا أحد أبرز دعاة )) :  الرَّ وهو أوَّ

وقد جاء لهم برسرالة  ،تحاد والسعً بما ٌرقً البالد هم على اإلمنها إلى بغداد لتحرٌض الناس على االنضمام إلٌها وحثَّ 

عٌران بغرداد لٌروم أكثرر أوقد حضر ندوته ذلرك ا ،ه ال ٌعرف العربٌة ( فً جامع الوزٌرقرأها عنه الرصافً ) ألنَّ  ،طوٌلة 

 م التنارٌخ كوننهدعللوثٌقنة بؤسنلوب ٌن اوي اسنتعماالً لنت الرسنالة التنً أشنار إلٌهنا النرَّ لقد مثَّ   (ٕٙٓ)((أدبابها و

نن ،واقعنناً ال ٌمكننن التؽٌٌننر ٌَّ ل ة مننع رعاٌاهننا رؼننم تبنندُّ فالرسننالة تشننٌر إلننى طبٌعننة عبلقننات السننلطة العثمان

نة اإل ٌَّ تحنناد والتَّرقنً فقنند كننان السنائد هننو الحكننم الوجنوه وانتقالهننا منن السننلطان عبنند الحمٌند إلننى قننادة جمع

ٌة حاكمنة تتموضنع فنً المركنز وترسنل إٌعازاتهنا أو قراراتهنا إلنى أصنقاع بعٌندة المركزي القائم على أقلِّ 

ٌَّة ما علٌها إالَّ أن تسمع وُتنفِّذ   . (7ٕٓ)وقص

 رواٌة صخب ونساء وكاتب مغمور :  -ٖ

ٌَّات التنً َكُثنر أمثالهنا فنً المنجد علً بدر كثٌراً ما ٌرصد أنماط من        جتمنع العراقنً خنبلل الشخصن

صرورة ولٌرد هرً صرورة )) اوي : ٌقنول النرَّ ف ،الحصار االقتصادي التً عاشها البلند لسننوات طوٌلنة  مرحلة

 ٌَّ ا ،ة الخارج تواً من القصص الغراببٌة والفنطاز جراء إلرى العرراق كمرا ٌقرول بسربب  ،صراخب  خرادع بشركلٍ ل ومُ فهو دجَّ

ة ال ٌَّ عر غرري بشركل مطلرق لتصردٌقهِ وسامته ومظهره االرستقراطً وصرلعته الفٌنٌقٌرة ... تُ  غٌر أنَّ  ،حرب اللبنان ى ... إدَّ

ه ولٌد عقل إبن الشاعر اللبنانً سعٌد عقل ... وٌستلم رسابل من كل المعجبٌن بسعٌد عقل فرً عند قدومه إلى بغداد بؤنَّ 

َلررُه  ،اهررب الررذٌن عملرروا فررً تلررك الفترررة فررً األعمررال الحرررة ولكثرررة األُدبرراء العرردٌمً المو ، بغررداد كرران ولٌررد ٌعررٌش َتَبطُّ

 ،بارات... كنت كتبت رواٌة صغٌرة بعنروان شرتاء العابلرة ،دٌسكوات ،أوتٌالت ،الالمحدود على حسابهم : مطاعم فاخرة

لٌرد الررٌس ... أخرو رٌراض سرمه وإوبغٌاب النشر فً بغداد وغٌاب االتصاالت... أحد أصردقابً اخبرنرً بوجرود شرخص 
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 ، خبلقٌنة اجتماعٌنةال أتحٌلننا هنذه الشخصنٌة إلنى ظناهرة  (8ٕٓ)... ((الرٌس صاحب أشهر دار نشرر فرً بٌرروت

سنادت خنبلل تلنك المرحلنة فنً المجتمنع العراقنً واستشنرت حتنى التنً حتٌنال وهنً ظناهرة الخنداع واال

الطنرق والوسنائل  على حسنابهم بكنلِّ خداع الناس والعٌش  اك شرٌحة من المجتمع تعٌش عبرأصبحت هن

ٌَّة عنانى  ٌَّة واقتصناد الدنٌئة التً لم ٌكنن المجتمنع العراقنً قند عهندها سنابقاً إنَّمنا هنً ولٌندة ضنؽوط سٌاسن

ؾ الروائنً هننا الوثنائق، منها الشعب  نة  / الرسنائل ،فٌوظِّ ٌَّ ٌَّ  عبنرلرصند هنذه الظنواهر االجتماع ة شخصن

ٌَّ  دة الوجوهوهً شخصٌة متعدِّ  ،ولٌد   . وثائق أخري إلى أبعاد عمٌقة أخري عبرات ستقودنا والقابل

 ، الفن ، وقاموس بغداد :  رواٌة الجرٌمة -ٗ

ٌَّة ، بنٌن أفنراد        ث الروائً فً هذه الرواٌة عن الخبلفنات التنً حندثت فنً زمنن الخبلفنة العبَّاسن ٌتحدَّ

سها مجموعة من الخواجات ) المعلِّمٌن ( والتنً تسنعى إلنى تحقٌنق ؼاٌتهنا فنً بنناء ثقافنة  الطائفة التً أسَّ

ٌَّات السلطة  ُمستندة فً ذلك إلى كتابنات علمناء كبنار منهنا رسنائل  ،قائمة على أساس عقبلنً ُمناهض آلل

نفا  اوي :  ،إخنوان الصَّ رل فرً محاولرة الطابفررة أن تسرتخلص قروانٌن وعرادات حٌاتنررا )) ٌقنول النرَّ الحقررابق الترً تتمثَّ

ة  ٌَّ فام ،الفكر خُذ من البناء الروحً مثالً أعلى  ،ن الرسالة األخٌرة الباقٌة من رسابل إخوان الصَّ ُب مرن  ،والتً تتَّ وتتقررَّ

د بتحرٌرر الفكرر  ِة بغداد نموذجراً صرارماً... سرعً طابفتنرا كران ٌتحردَّ ٌَ تحقٌق ُمُثلنا فً السٌاسة والحٌاة والفن وتجعلها لِفِْت

ة ٌَّ ف رة الممنوحرة لره  والعقٌدة من أي سلطة تعسُّ ٌَّ وإنَّ طابفتنرا  ،... كانت طابفتنا ترٌد للعقل أن ٌكافح فً تبرٌر هذه الحر

رفٌة الترً بطشرْت بهرا كانرت ترٌرد أن ترتفرع باإلنسران إلرى مكانرٍة تلٌرُق بره   (9ٕٓ)((فً كل ما بذلت ... ضد السلطات التعسُّ

ب السننلطة القننائم علننى مفهننوم النندٌن ٌجعننل الروائننً مننن هننذه الوثٌقننة/ الرسننالة ، وسننٌلًة ٌنننقُض بهننا خطننا

نةالسلطوي ، أي الدٌن المإ ٌَّ ٌَّات والبلعقبلن ر بالؽٌب فهنً محاولنة لنه بتسنلٌط الضنوء حنول إقامنة فهمننا  ،طَّ

منا تعَمنُد إلنى خلنق  ب الُمعاِرض للسنلطة بوصنفها كثٌنراً الدٌنً على أساس العقل وهو ؼالباً ما ٌتبنَّاه الجان

ٌُمَ  نموذج لدٌن ؼٌبً قائم على نة  ٌَّ نهنا منن فنرض وجودهنا حسنبما تهنويأُسس ال عقبلن نفا فنإ ، كِّ خوان الصَّ

ٌنً علننى أسنناس فلسننفً وأٌضنناً تشننذٌب الفكننر النندٌنً مننن  نناً ُعِرفننوا بننؤنَّهم حنناولوا إقامننة الَفِهننم النندِّ ٌَّ تارٌخ

ٌَّات القائمة على أساس ؼٌر منطقً  العباسنٌة ...  كانوا ٌنطلقون من موقنع المعارضنة للخبلفنة) فهم، الؽٌب

وكانوا ٌنطلقون بنظرٌاتهم إلى بناء دولة تستند إلى فلسفة جدٌدة منفتحنة علنى كنل مصندر للمعرفنة وعلنى 

ٌَّة منطلقنٌن منن كنون اإلاألدٌان والمذاهب والفلسفات كلها وعلى مختلؾ القومٌات واألجن نسنان اس البشنر

 .(ٕٓٔ)(هو المعنً بالمعارؾ والعلوم

ٌَّة تقدٌس التارٌخ اإلٌضاً أوقد أراد علً بدر       ث  ، ونقض ذلك عبنر سبلمًطرح قض الوثنائق ، فٌتحندَّ

اوي عن منهل الطائفة عبر نفاالحدٌث عن الرسنالة الثالثنة  الرَّ ٌقنول :  ،والخمسنٌن منن رسنائل إخنوان الصَّ
ة ))  ٌَّ ر ،ٌمضً االعتقاد داخل الطابفة الخواج ٌَّ هرا تحتروي فرً واقرع  ،ة بؤنَّ الرسالة الثالثة والخمسرٌن هرً األكثرر أهم ألنَّ

ُص أمر هرذا الدسرتور بفقررتٌن  ر الكامل لدستور الطابفة وٌتلخَّ والترً  ،األولرى هرً المدٌنرة الفاضرلة  ،األمر على التصوُّ

وهم الخواجات الذٌن ٌتحّلون بالعلم والمعرفة واألخرالق والكمرال  ،ستكونها مدٌنة بغداد ... والثانٌة هً اإلنسان الكامل 

ا مشروع الطابفة العملً فهو تحوٌل بغداد إلى مدٌنة فاضلة وتحوٌرل سركانها إلرى خواجرات فرً العلرم والعمرل والفكرر أمَّ 

هذا الننص نقنض الرإٌنة  فٌحاول عن طرٌق (ٕٔٔ)((وهذا لن ٌتمَّ إالَّ عبر تشرٌع الحرٌة وُسُبِل نشِرها  ،واألخالق 

سنة ( للتنارٌخ اإلسنبلمً  سننة ، أي بدون تمحنٌصمننن ) المقدَّ لكنن هنذا التنارٌخ ظننل ، وصنفِه نصوصناً ُمقدَّ

بصننٌؽة الفاقنند لشننرط أساسننً مننن شننروط الكمننال اإلنسننانً علننى المسننتوي الفننردي والمجتمعننً متمننثِّبلً 
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ٌَّة  نٍر ُمتشندٍد  ،بالحر وٍل أو ُمفسِّ ٌَّة القامع الندٌنً الُمعَتِمند علنى ننٍص ُمنإَّ فنجند دعنوة منن  ،التً ذهبت ضح

نة المبنٌنة هذه الوث الروائً عبر ٌَّ ٌقة/ الرسنالة تنرفض ذلنك وتندعو إلنى بنناء منظومنة معرفٌنة قوامهنا الُحر

نة  ٌَّ وفنق مفناهٌم المحظنورات علنى لهنا قندرة علنى نقند التنارٌخ اإلسنبلمً المبننً  ،أٌضاً على أُسس معرف

ٌَّة  ٌَّة السلطو ٌَّة واإل ،الدٌن ٌَّة الفكر فً بلورة رإٌة صحٌحة للمفاهٌم الدٌن ٌَّة .التً تقمع حر  نسان

اوي عننن مقاومننة السننلطة ورفضننها لمثننل هننذه  الحركننات والطوائننؾ       ث الننرَّ ننا عننن القمننع ، فٌتحنندَّ أمَّ

داً علننى كٌانهننا  ومننن رجنناالت السننلطة القاضننً ) عبنند الننرحمن ( الننذي كننان موجننوداً مننع  ،بوصننفها تمننرُّ

كان القاضً عبد الرحمن واقفراً ))  ل :ٌقو ،الخواجات لدي تسلُّمهم الرسالة األخٌرة من رسائل أخوان الصفا 

فا  ل من ألََّف رسالة فً الردِّ على أفكار إخوان الصَّ م فٌها الطابفة بالزندقرة  ،فً باب الحجرة ... كان هذا القاضً أوَّ ٌتهَّ

ة فقط  ،والمروق  ٌَّ ما قال بؤنَّ أفكارهم تقروُد إلرى اإللحراد والخرروج عر ،ولم ٌرّد على األفكار الفلسف وأنَّ ...  ،ن الردٌن إنَّ

ة اإلضطراب  ٌَّ ًّ  ،والتناحر ،غاٌتها السٌاس ة واالنحطاط الُخلُقِ ٌَّ َع بوسٌلة  ،واإلفالس الروحً  ،والفوضى األجتماع ثم شرَّ

ة على الخواجات  منن  (ٕٕٔ)(( وبعدها كتب للخلٌفة رسالة طوٌلرة ٌشررح فٌهرا مخراطر الطابفرة ،أخرى وهً تهٌٌج العامَّ

 –اإلشننارة إلنننى الصننراع األزلنننً القنننائم بننٌن السنننلطات أو الجهننات الموالٌنننة للسنننلطة  أراد هننذه الوثٌقنننة

نة بالشنكل النذي ٌخندم بنه  –والمتمثِّلة هنا بالقاضً عبد الرحمن  ٌَّ التً تفرض نوعناً مؽلوطناً للمفناهٌم الدٌن

ٌَّة النندٌن د أو رافننض  ، مآربهننا لكننن ضننمن إطننار مشننروع بشننرع ننار فكننري ُمجنندِّ ٌَّ ذن هننو إ ،وبننٌن أي ت

ٌَّة  ة حتنى قبنل زمنن الدولنة العباسن ٌُشنٌر إلنى إسنتخدام  ،صراع له جذور ممتندَّ والروائنً ٌحناول بنذلك أن 

ة للنصِّ الدٌنً السلطة السٌا ٌَّة المستبدَّ ٌؾ الفتنوي وذلنك بإشنهار سن ،من أسلحة تصنفٌة الخصنوم  اً سبلحس

ٌَّة بوجوههم أو ا نا ٌنإدي إلنالدٌن هم دون الندخول فنً  اهتٌناجى تهنامهم بنالخروج عنن الندٌن ممَّ العامنة ضندَّ

 أصل اعتراضاتهم أو مناقشتهم . 

 السلطة إلطفاء جذوة هذه الحركة وعبرمن  محاولةً اوي عن محاكمة رئٌس الطائفة ، وفً حدٌث الرَّ     

اوي :  ،وثٌقة أخري  فشلوا فً  غٌر أنَّ القضاة ،حتى اآلن كانت محاكمة الخواجة عماد الدٌن مستمرة )) ٌقول الرَّ

ورسالة  ،وساعد فً ذلك االضطراب السٌاسً العام فً بغداد بسبب التهدٌد القادم من الّتتار ،توقٌع إدانة صرٌحة بحقه 

علً بدر هنا هذه الوثٌقة  استعمل (ٖٕٔ)((بغداد  تً قام بها فقراءوثورة الخبز ال ،جنكٌز خان إلى الخلٌفة 

والذي  ،ه فً تدعٌم الجوِّ التارٌخً العام لتلك المرحلة التارٌخٌة / رسالة جنكٌز خان ، محاولة من

ح مدي االضطراب والتوتُّر على الصعٌد السٌاسً الذي كانت تعٌشه بؽداد نتٌجة تهدٌد المؽول  ٌوضِّ

 لبؽداد لحظة وقوع األحداث .

 

 

 وم الحقٌقة هوأن نشٌر إلى أنَّ مفه -بوصفها وثٌقة تارٌخٌة  -ٌجدر بنا قبل الحدٌث عن الصورة        

د األوجه ، ومن هذه اإلشارة ٌكون للصورة التً تكشؾ عن جانب كبٌر من الحقٌقة مفهوم نسبً ومتعدِّ 

أكثر من زاوٌة رإٌة ، وإذا كانت الصورة أحد أهم وثائق التارٌخ التً تكشؾ عن حقائق األحداث 

د إنعكاساتها  تنطوي على رإي أخري مؽاٌرة التارٌخٌة بشكل مباشر أو تقوم على تعزٌزها فهً بتعدُّ

الكبري التارٌخٌة خ الذي طالما ٌكون باحثاً عن األحداث أو المنعطفات للرإي التً ٌنتقٌها المإرِّ 

ا والبارزة التً ٌنهض به نابعة من بحث الروائً فً فهً هذه الرإي المؽاٌرة ا تارٌخ األمم ، أمَّ

، ومن هنا متمثِّبلً باإلنسان البسٌط منعطفات الكبري، لهذه األحداث وال التفاصٌل اإلنسانٌة للصانع الخفً

فهقام الروائً علً بدر با لة للصور التً وظَّ ٌَّ  ا فً نصوصه الروائٌة وذلك عبرستخبلص رإي متخ
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ل بعمق فً إشارات هذا النوع من الوثائق أمَّ   ا عن طرٌقهدم أو تقوٌض الرإٌة الرسمٌة لها بعٌن المتؤمِّ

 ٌُّ جتماعٌة أو السٌاسٌة نٌة مهملة أو البحث فً الظروؾ االً نسل تفاصٌل إنسال التارٌخً فالتخ

؛ ) كما سنري الحقاً ، وقد وظؾ علً بدر الصور التارٌخٌة فً كل من رواٌة المحٌطة بهذه الوثٌقة 

مصابٌح أورشلٌم ( و ) الركض وراء الذئاب ( و )  )و) صخب ونساء وكاتب مؽمور ( و بابا سارتر (

  ػ ( و) أساتذة الوهم ( .حارس التب

 :رواٌة بابا سارتر  -ٔ

لعنراق فنً تنارٌخ الثقنافً واالجتمناعً والسٌاسنً لالرواٌة نجد محاولة كشنؾ عنن حقنائق هذه الفً       

التركٌننز علننى تننارٌخ جٌننل مثقفننً تلننك المرحلننة الننذي اعتنننق الفكننر السننارتري  مرحلننة السننتٌنٌات عبننر

ن ٌل والمبالؽنة حنول، والذي ال ٌخلو من التهو الوجودي ٌَّ حتنى تبلنورت العدٌند منن  ،ة الثقافنة وعمقهنا فاعل

مائهم هالنة الفلسنفة سناإلشارات التً ٌحملها التارٌخ عنن فبلسنفة الوجودٌنة فنً العنالم العربنً وأحاطنت بؤ

ننذلننك الفكننر ومَ سنناد  و ،فننً تننارٌخ الحركننات الثقافٌننة والسٌاسننٌة  نن لَ ثَّ ٌَّ  لنندي مثقفننً تلننك المرحلننة ، اراً ت

ٌَّ  عبر - لروائً هنا ٌحاولوا فٌلسنوؾ الصندرٌة (  ) حند هنإالء المثقفنٌن والنذي سنمً بنـة أتناوله لشخصن

 نقض تارٌخ هذا الجٌنل بتوظٌفنه –لوجودٌة خبلل تلك المرحلة فً بؽداد اوفلسفته  تهثقاف صٌتحٌث ذاع 

لننة بتارٌخٌننة الوثننائق ال ننالمتمثِّ ٌَّة ، فقنند أراد هنننا إظهننار روَ الصِّ ٌَّ تلننك ال شننكل وتحدٌننداً فننً  ،تها ثقافننة وسننطح

ٌَّة ) فٌلسوؾ الصدرٌة ( الذي عشنق التنً  ال ٌتجناوز إطنار الصنورة ن عشنقهوكنا تهسنارتر وفلسنف شخص

اوي ، فٌفً ؼرفتنه لسارتر قها علَّ  ر))  :قنول النرَّ ٌَّ  قامةتسرب جمٌرل موضروعة باذهَّ ة مسرجونة بإطرار ُمرصرورة رماد

ة وبرٌن نعكسرة علرى المررآالمُ  برٌن صرورتهِ  أخرذ ٌنقرل عٌنٌره...  ا كتب فلسفٌة متنوعةفً خاناته تْ بَ تِّ فوق المكتبة التً رُ 

 ه : )) ماذا لرو كران أعرور ؟ (( ....جتاح كٌانه كلَّ فشعر بحزن عظٌم طا  إ ،قة على الجدارعلَّ صورة جان بول سارتر المُ 

ٌَّ تطابق الصُّ تل طرال عٌنرهوَ الَعر ما أنَّ ق طالاً على التحقُّ ورتان ملمحاً ؟ ....التطابق سٌظل عص ٌَ مراذا سرٌنقص ، منرىالٌُ  ر ال 

((خررر .....سررارتر آ الوجررود لررو صررار أعررور وكرران بعرروره
نن (ٕٗٔ) ٌَّ نن ة الصننورة تننوحًفرماد ٌَّ وعنندم  ،م ِهننة الفَ برماد

نن ٌَّ وكننذا هننو حننال فٌلسننوؾ  ،للمظهننربلً ِمننكَ طنناراً مُ لهننم إ ٌننل فهننً نسننبةً ة لهننذا الجوضننوح الفلسننفة الوجود

ٌُن، ا ٌإمن به شٌئاً ه ممَّ الٌفق هالثقافة إالَّ إنَّ شكل لالصدرٌة عاشقاً   ومجتمعنه إذ أنَّ  ر لنببلدهِ ذكَ ولم ٌترك أثر 

إلى عمنق الفلسنفة  متؽلؽلةجوهرٌة  اً ر بالمظهر الخارجً لـ ) سارتر ( ولٌست أفكارال تتجاوز التؤثُّ  تهثقاف

ٌَّة .  ً أفكار التعدوما هإنَّ ، السارترٌة   أن تكون سطح

ً الوجودٌة وذلك باإلشنارة  إلنى ضنعؾ البنٌنة الشخصنٌة والفكرٌنة فقثنقض تارٌخ مكما نجده ٌحاول     

) صننورة سننارتر ( التننً علقهننا فٌلسننوؾ ـفٌقننوم بتوظٌننؾ الوثٌقننة التارٌخٌننة المتمثلننة بنن ،لهننإالء المثقفننٌن 

اوي الصدرٌة وصدٌقه فً مدخل ملهى اعتادوا ارتٌاده حمن علرى كرسرً صرغٌر صرعد عبرد الرر))  : ، فقول الرَّ

أبتسرم عبرد الررحمن  ،.. وحرٌن سرؤلت دالل عرن صراحب الصرورة .مامره لٌدق الصرورة بٌنمرا وقرف إسرماعٌل ا فً الممر

 ٌَّ هرذا  لدال االعوراء وقال لها : " ٌرالذي وقع بالضبط على عٌن سارتر  ك لٌشٌر بؤصبعهِ ة حزٌنة ... وتحرَّ ابتسامة فلسف

هرذا مرا فهمتره دالل مرن  "آه غثٌرانجً أصرلً  " ت دالل رأسرها وقالرت :فهزَّ  " عر بالغثٌانمنا جمٌعاً إن نشهو الذي علَّ 

مررام اههم أأمررام الراقصرات والبوٌرات الررذٌن فغرروا أفرو ،ٌتهرا المسرؤلة وأهمِّ بعمررق شرعر  ،بٌنمرا وحررده إسرماعٌل  ،األمرر 

ارتٌناد  اإلشنارة إلنى إنَّ ثٌقنة فنً الننص هذه الوفقد أراد الروائً عبر توظٌفه  (ٕ٘ٔ)(( زةغَّ لَ الصورة الجمٌلة المُ 

مننن  هُ عوَنننٌننة ٌتعننارض مننع مننا ٌدَّ ات المادِّ وبحننثهم عننن الملننذَّ فننً العننالم العربننً مثقفنً الوجودٌننة للمبلهننً 

ٌَّ رُ عِ شْ فلسفة تُ  ما ٌشنٌر إلنى عندم تؽلؽنل مفناهٌم هنذه الفلسنفة إلنى عقنولهم ومنا ، ة الوجود هم بالؽثٌان وعدم

 ذلك ٌرٌند نقنض ذلنك التنارٌخ عبنروكن ،رض الواقنع قونها علنى أهم ال ٌطبِّ ن بها لكنَّ  أفكار ٌتمنطقوهً إالَّ 

 هشننة وإعجنناب اآلخننرٌن ولننم ٌكننن إثننارة دعقننولهم الننذي ال ٌمننؤله إالَّ خننواء ثقننافتهم وإلننى  اإلشننارة أٌضنناً 
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نن خننروناآل فلسننفٌة ت الءاعننادِّ هننذه اإلدهشننتهم وانبهننارهم بمننا و ، و ) البوٌننات ( فننً الملهننىال سننوي العمَّ

دة وهنو ؼمنوض ٌمننح عقَّننابعة من عدم فهم ومن ؼموض تلك األفكار والعبنارات الفلسنفٌة المُ إنَّما الثقافٌة 

ننالسننٌّ  نننة لنندي الفئننات المجتمعٌننة المفتقننرة للثقافننةومكا صنناحبها وزننناً  ٌَّ ة مثننل ما فئننة العمننال أو فئننة انتهاز

 الراقصات والسكاري وؼٌرهم .

إلنكلٌنز رحلنة السنتٌنٌات وهنً مرحلنة دخنول اه الرواٌة إلى تارٌخ أبعد منن مثم ٌعود علً بدر فً هذ    

نكلٌنزي فنً شنارع الرشنٌد صورة السنتعراض الجنٌش اإلوثٌقة تارٌخٌة أخري وهً )  وعبرإلى العراق 

نكلٌننزي بوصننفها مرحلننة ظبلمٌننة عننن مرحلننة االسننتعمار اإلٌحنناول نقننض التننارٌخ الرسننمً للعننراق ف( 

ث عبرهنا  صنورة  اإلشنارة إلنىبفجناء الننقض ، فقنر وامتصناص خٌنرات البلند  ومرحلنة، استبدادٌة  تحندَّ

ٌَّ عن  ٌَّ ات اإلنوع العبلقات بٌن بعض الشخص النذي كنان  -ك موٌنل ٌننكلٌنزي رالتاجر اإلة نكلٌزٌة كشخص

 ٌَّ ٌَّ جندٌاً فً أول سر ح منن وبٌن شنرائ -الة دخلت بؽداد عقب الحرب العالمٌة األولى بقٌادة السٌر مود ة خ

ننات الدٌنٌننة كالمسننٌحٌٌن ) إلٌنناس وفننرج ( الننذٌن أحتفننوا بننالوج لننة بننؤفراد األقلٌِّ ود المجتمننع العراقننً الُمتمثِّ

اوي االحنتبلل العثمنانً النذي أضنطهدهم  اإلنكلٌزي النذي أخنرجهم منن تضنٌٌق إجتراز رٌرك )) :، ٌقنول النرَّ

ثم سار  9ٔ7ٔفً العام  والكركة فً إحتالل بغداد  السٌخ دوٌل جسر الدوب الذي سمً فٌما بعد جسر مود ، مع الهنود

والصرورة  –أمام مبنى السراي فً محلة جدٌد حسن باشا ، وشارك فً إستعراض الجٌش اإلنكلٌزي فً شرارع الرشرٌد 

بعد الحرب العالمٌرة  –جاء هذا الٌوم  ثمَّ  ... الوحٌدة الستعراض الجٌش اإلنكلٌزي فً شارع الرشٌد تإكد هذه المعلومة

لروا فرً حررب االحرتالل وهرم ٌطراردون الجنرود العصرملٌٌن بقٌرادة تِ الرذٌن قُ  لٌضع باقة ورد على قبور أصردقابهِ  –الثانٌة 

ٌَّ  ىخلٌل باشا ... فؤهد وأجبرره هرذا الكررم  ،اً عظٌمراً مصرنوعاً مرن الخٌرزران الثمرٌن للفراتح القردٌم له إلٌاس وفرج كرس

د صفقة لتصردٌر مجموعرة فخمرة مرن هرذا الطرراز الشررقً أن ٌعق ،بكٌه كاد ٌُ  جله حتىخ واالحتفاء العظٌم الذي أخالباذ

 "لت الورشة الصغٌرة إلى شركة كبٌررة فتحوَّ  –بالسجاد لبٌعه فً لندن فً محالت ماركس آندسبنسر الشهٌرة  ىالمغط

ٌِّبنة بنٌن الطنرفٌن (ٕٙٔ)(("ي آخران لتصدٌر كراسً الخٌزرانشركة خدور تجارٌنة ، وعبلقنات فنشؤت أواصنر ط

ٌَّة ُمترفة فً المجتمنع العراقنً فكاننت المرحلنة قند  أنعشت التجارة العراقٌة ، حتى تبلورت عنها فئات مدن

نا كاننت علٌنه فنً مرحلنةم اً شهدت نوع نات  ن الرخاء عمَّ االحنتبلل العثمنانً أو مرحلنة تنفَّسنْت فٌهنا األقلٌِّ

 حتى مثَّلْت بداٌة الحكم الَمدنً للعراق .

ة  جٌل الوجودٌة فً العراق وعبر ٌعود الروائً فً نقِدِه لمثقَّفً ومن ثمَّ       وثٌقة أخري ولكنن هنذه المنرَّ

عٌننة اإلنتهازٌننة  ٌَّة الُمدَّ ٌَّة ) إسننماعٌل ( صنندٌق الفٌلسننوؾ ، تلننك الشخصنن كانننت فننً الحنندٌث عننن شخصنن

ٌَّة  ابقاً فنً الحندٌث عنن وقند أشنرنا لهنا سن –الُمَتَقلِّبة منن فكنر إلنى فكنر حسنب ماتقتضنٌه المنفعنة الشخصن

ادنً الخررادم مباشرررة إلررى الصررالة ... لقررد غلررب علررى الصررالة ذوق رفٌررع ... وعلررى قرر))  :اوي قننول الننرَّ ، ٌ -الكتننب 

ركَ حمرل مُ تان واحدة لسرارتر ومٌشرٌل فوكرو ٌالجدران ... صورتان فوتوغرافٌ ل ٌشرٌأخررى صرورة كبٌررة لمو ،ر صروت بِّ

فنجند منن هناتٌن النوثٌقتٌن  (7ٕٔ)(( ن ٌرمٌها باسترخاء على كترف األرٌكرةوأخرى كا ،فوكو وقد وضع ٌده على فمه 

ر عندم تجنذُّ بمنا ٌنوحً إلنى  العنرب نقض تارٌخ مثقفً الوجودٌنة وائًالذي ٌرٌد به الر لوُّ حشارة إلى التإ

 ٌَّ ٌّنالوقت وحسب مبلئمة الظنروؾ فاجئ مع مرور بهم المُ ة وتقلُّ معتقداتهم الفكر ر حتنى إسنمه ، فٌطنال التؽ

روب أو صرادق زادة إالَّ قالت نونو ... جاء مٌشٌل ... كان مٌشٌل هو إسماعٌل حردُّ   أهال وسهال)) : ومبلبسه  ه حلرق  أنَّ

ررامرراً وارترردى نظرراَّ تمشررعرة بالموسررى  فإسننماعٌل حنندوب  (8ٕٔ)(( ً تشرربه نظررارة مٌشررٌل فوكررورة طبٌررة ذات أطررار فضِّ

هنو ، الوجودٌنة ذي لنم ٌفهنم شنٌئاً منن الفلسنفة والنالوجودي الذي رافق فٌلسوؾ الصدرٌة لسنوات طوٌلنة 

 ،لوجودٌننة وفٌلسننوؾ الصنندرٌة الوجننودي اوي تننؤلٌؾ كتنناب عننن االننذي طلننب مننن الننرَّ  ةذاتننه صننادق زاد

مشرروع كبٌرر ومثمرر أنرت قالرت نونرو ... مٌشرٌل لدٌره ))  : ديوالٌوم هو لدٌه مشنروع آخنر بندٌل للفكنر الوجنو

                                                             
 . 113 : بابا سارتر (216)
 . 237 – 236:  نفسو  (217)
 . 235:  نفسو (218)



لرم ٌعرد سرارتر مفٌرداً للثقافرة العربٌرة العبرث  ،العربٌة ... لقد قرأت مٌشرٌل فوكرو خدم الثقافة رات وهو سٌستربح الدوال

سمه الجدٌد : ضع إاكلنا .... سٌالبنوٌة هً التً ستحل مش،علٌنا أن نتبع خطة جدٌدة  ،والغثٌان لم ٌستطع حل مشاكلنا 

وي ٌرربن الَّ ومررا هررذا الفٌلسرروف إ ،بعررد مررا مررات وجررودي الصرردرٌة علٌنررا أن نخترررع فٌلسرروف لبغررداد  ،وي الوزٌرٌررة بنٌرر

(( الوزٌرٌرة
(ٕٔ9)

ٌشنً بوجنود  أو األقنعنةكاألزٌناء  ألفكنار واالتجاهنات الثقافٌنة وتنداولها ب بنٌن اهذا التقلُّ  

ً بِّ تمُ لً أفكار الٌه طفوكؤنَّ ، على الثقافة  عد دخٌبلً ن ٌُ الكثٌر ممَّ  نم وذلنك لهنا نٌا لمفهنوم الثقافنة  كثٌنراً  أسناءا مَّ

ٌِّ المثقَّؾ العربً مع المُ  نقد للتعامل السطحً من أنَّه ضبلً عنف العربٌة ،      . رات على الساحة الؽربٌةتؽ

 رواٌة صخب ونساء وكاتب مغمور : -ٕ

ث فٌها علً بدر عن ماوراء تنارٌخ ثنورة عبند الكنرٌم قاسنم لم تكن هذه الرواٌة وحدها هً التً ٌتحدَّ      

نة التنً تتعلَّنق  –أٌضاً فقد كان ذلك فً رواٌة حارس التبػ  – ٌَّ وهنا كان الحدٌث تحدٌنداً عنن مفناهٌم الطبق

ي وهو ٌستذكر حٌاة أحد الضبَّ  اط من رفاق عبند الكنرٌم قاسنم ، وهنو محمنود المناوردي بها ، فٌقول الراوَّ

أكثرر الكترب الموجرودة فرً )) بنإمرأة إسنمها سنعاد هنً والندة صندٌقٌه اآلن ) عبناس وتمنارا ( :وعن عبلقتنه 

ٌَّ الم اط كتبات فٌها صور جماع ورفعت  ،وعبد السالم عارف  ،ن : عبد الكرٌم قاسم ومرافقه طاهر ٌحٌى نقالبٌٌاإلة للضبَّ

شرفتٌه الغلٌظترٌن .. ولره عٌنران ماكرتران وهرو محمرود فوق ي .. وهناك شاب أسمر قصٌر .. له شارب ناعم الحاج سرِّ 

كرانوا  ،عرن المنرازل الترً ٌملكونهرا  وفضرالً  ،كرٌن واألثرٌراء المالَّ الماوردي ... بٌرت المراوردي .. هرذا ٌعنرً مرن طبقرة 

ٌَّ  ٌملكون أراٍض  ٌَّ  اقْ .. وبَ  قْ رَ د .. طبعاً .. سِ ٌامعوَّ  ة ضخمة ... "زراع  تْ رَ ... أثَّ  ٌدٌهم .. "بإ اط وكلشًام الثورة .. ضبَّ أ

اإلقطراع .. ولكرن لبٌرت المراوردي أراضرً فرً مرت أراضرً ة بطبٌعة األمر على ملكٌات الطبقات االرسرتقراطٌة وأمَّ رالثو

ر علرى ممتلكراتهم الباقٌرة : علرى منرازلهم أو علرى إحٌرابهم لرم ترإثِّ  الثرورة المدن ومتاجر كثٌرة واسرتثمارات ... كمرا أنَّ 

 الراقٌنة أي فً نطاق هذه اإلحٌاء (ٕٕٓ)((ة فً نطاقهارودخلت طبقة جدٌدة مستفٌدة من الث الجمٌلة الراقٌة ... ولكن

ننة  الوثٌقننة التارٌخٌننة / الصننورة نقننض هننذه توظٌننؾ عبننرعلننً بنندر ٌرٌنند  ، ٌَّ التننارٌخ النضننالً ضنند الطبق

منن ثنمَّ و ،ة ردهم هنذه الثنواط الذٌن قامت على ٌنجتماعٌة لبعض الضبَّ اإللحالة ا رصد رة القاسمٌة منوللث

 ٌَّ عبند بٌن لالرفناق المقنرَّ حند وهنو أ -فإذا كنان المناوردي  ،لماوردي ة الضابط محمود اتركٌزه على شخص

رسنتقراطٌة فنً أحٌنائهم ر على أمبلكهم وحٌاتهم األإثِّ الثورة لم تُ  نَّ رستقراطٌة فإمن طبقة أ - قاسمالكرٌم 

هنذه  نَّ ، ومنن جهنة أخنري فنإهنذا منن جهنة  ،حاربة لئلقطناع تشملهم مفاهٌم الثورة المُ  لمما الراقٌة بل ربَّ 

نالضنبَّ فئنة هنم  ددُجن اً ة أفنرادها قد أضافت لتلك الطبقنروظهالثورة ب ناط ممَّ ٌَّ نا عنزز مفهنوم الطبق خها ة ورسَّ

( ) سنعاد أنَّ ، لنذا فقند أشنار إلنى ل محاربنة تلنك المفناهٌم فً الوقت الذي قامت ثورتهم ألج، مع فً المجت

التعبٌرر  المنرزل أصربح درك أنَّ ُتر  )) : ذتْ ـنـأخ –شنتري لهنا بٌتناً راقٌناً فنً الكنرادة التنً ا –عشٌقة الماوردي 

ت الفقرراء واألثرٌراء فقرد وتترداخل بٌرو ،ففً الوقت الذي كانت تتشابه فٌه المنازل فً نظرها من قبل  ،الحقٌقً للطبقة 

رر نسرربةً اختلفررت  لهررا بمنررؤى عررن بٌرروت د بامتٌازاتهررا التررً تجعة لألثرٌرراء تتحرردَّ لهررا اآلن ... فؤصرربحت هنالررك منرراطق خاصَّ

(( سكنها الفقراء والبابسونالصفٌح واألكواخ والصراٌف التً ٌ
برز التفاوت الطبقً  حسب الروائًبهكذا و (ٕٕٔ)

ٌَّنورن هذه الثابَّ الطبقً إ اً ثابتن اً موقفنؼالبناً مانجنده وة فنً المجتمنع ة التً كان هدفها هو القضناء علنى الطبق

 .لدي الروائً  تجاه ثورات المنطقة

ٌُسننلِّط علننً بنندر الضنوء علننى المجت      اوي عننن  لسٌاسننة علٌنه عبننرمننع وتننؤثٌرات اوكثٌنرا ما حنندٌث الننرَّ

ٌُّنرات ملموسنة عائلنة منن أصنول إٌرانٌنة عرام حررٌن  مررَّ  )) : تسنكن العنراق وقند طننرأت علنى سنلوكٌاتهم تؽ

ٌَّ ٌبن شعلً غالم إ ،كانت على عالقة بؤحد الجٌران  أنَّ تماراأكتشف  رر علً تاجر األقمشة من التبع ٌَّ ة ... كرانوا ة اإلٌران

ٌَّ عام  ٌحرصون كلَّ  ثرة ٌجلسرونهم فرً صرالة كبٌررة مإثَّ  ،مرام ة فً منزلهم فً ذكري قترل اإلعلى استقبال العابالت الشٌع

هذا األمر استنكار  رْ ثِ لم ٌُ  –فوقه قنانً الوٌسكً  تْ فَّ وهنالك بٌانو فً الزاوٌة ووجاق كبٌر من المرمر صُ  ،بؤفخم األثاث 
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ربعد أن حردثت الثرورة اإلٌرانٌرة ت لوي ... ولكنوفً األعلى كانت صورة الشاه وزوجته فرح به –د حأ ٌَّ ر منرزل هرإالء غ

بهلروي مرن واختفت صورة الشاه وفرح  ، تهلحٌ سحة حزٌنة ... وأطلق علًوجوههم مَ  لقد علتْ  ،الناس بشكل غرٌب 

ررالصررالة وح (( هررا صررورة خمٌنررًت محلَّ لَّ
 نقننض ثٌقننة التارٌخٌننة / الصننورة ٌظهننر فننً النننصهننذه الو فمننن (ٕٕٕ)

السنلطة بنالمجتمع تحفنل بتنؤثٌرات عبلقنة التنً ال  -على مندي التنارٌخ  -هٌم التارٌخٌة أو االجتماعٌة المفا

ٌُبنرز  ،وتدرس األحنداث دون البحنث فنً هنذه العبلقنة  التنً  –منا طنرأ علنى هنذه العائلنة  لننا عبنرحٌنث 

نن –تعننٌش فننً العننراق  ٌُّ ننمننن تؽ ٌُّ ننرات البلٌالتننؤث، رات السننلطة فننً إٌننران رات رافقننت تؽ ٌَّ ضننمرة ة والمُ مرئ

نطَ ) التُ إذ والمتداخلة بشكل شائك للسلطة فً كل مفاصل المجتمنع  هنا ق هنذه السنلطة ببسناطة ونقناوة وكؤنَّ بَّ

إلتزام أو نهً على أولئنك النذٌن الٌملكونهنا فهنً تسنتثمرهم وتمنر عبنرهم وتسنتند إلنٌهم ... ممنا ٌعننً إنَّ 

ر والتؽٌٌنر االجتمناعٌٌن حتنى ٌفهنً قنادرة علنى التنؤث ،(ٖٕٕ)فً سماكة المجتمع ( هذه العبلقات تنزل بعٌداً 

صنؽراً ل مجتمعناً مُ دٌنٌنة أو سٌاسنٌة هنو النذي حنوَّ  تؤثٌر السلطة سواء كاننت سنلطةف ،عد وأن كانت عن بُ 

ٌَّنسامح منفتح إلى مجتمع ٌحمل رإٌة أُ ر علً ( من مجتمع متبل ببٌت التاجر ) شٌمتمثِّ  ن ،ة حاد  ا ٌننقضممَّ

 . نفً العبلقة بٌن السلطة والمجتمعالتً ت بعض المفاهٌم

 رشلٌم :مصابٌح أورواٌة  -ٖ
، سننرائٌلًاإل نقض الخطننابدر الصننور كثٌننراً فننً هننذه الرواٌننة بوصننفها وثننائق تننعلننً بنن لقنند اسننتعمل    

إثنناء تجوالنه فنً مدٌننة القندس :  –بطل الرواٌة  –دوارد سعٌد ه عن مشاهدات إحدٌث اوي عبرٌقول الرَّ ف
إعالن  ،لجدار اعلى الرصٌف مقابل فندق داوود .... إعالن سٌاحً على  فا الطرٌق ؟ قال : إدواردو هو ٌقهل وصلن ))

فقط سروف  حوٌقول : بالسال هِ بتسكً وهو ٌحمل السالح بٌدِ وصورة لجو ،ل فً اللٌل ُظر التجوُّ حأخر باللغة االنكلٌزٌة ٌَ 

مر وٌقود شرعب إسررابٌل إلرى فلسرطٌن ... صرورة أخررى ... نبنً دولة عظٌمة ... صورة لموسى وهو ٌشق البحر األح

ر على الطرٌرق الترً تقرود إلرى ملهرى صورة غٌر واضحة تتباٌن ألوانها خلف الضباب ... صورة امرأة شبه عارٌة تإشِّ 

(( ... شررًء مررا غٌررر واضررح عررن فلسررطٌنبالصرربغ األحمررر ةرسررومة وأخرررى ممحرروَّ رحمررون ... كتابررات م
ٌرٌنند  (ٕٕٗ)

ن نقض ،رٌخٌة / الصور هذه الوثائق التا عبر الروائً ٌَّ ة أخنري جدٌندة ننة فنً صنناعة مدٌخطاب الكولنٌال

صنورة )  نَّ فنإ ،التشنكٌك بالصنور الجدٌندة أي بوجنود مناٌتراءي تحتهنا  وذلنك منن، على المدٌننة القدٌمنة 

ٌَّ جوب ة حتنى منن القنوَّ  تارٌخ إسرائٌل قام على أسناسة فً خلق الحق اإلسرائٌلً فة القوَّ تسكً ( تشً بفاعل

 ئٌل فكنرة وتارٌخناً قامنت علنى تزٌٌنؾإسنرا ( فهً تشٌر إلنى أنَّ موسىا صورة )أمَّ  ،أصبحت أمراً واقعاً 

نن عمالالتننارٌخ باسننت ٌَّ نن  أنَّ إالَّ  ،ة الٌهننود النننص النندٌنً لبٌننان أحق ل منناٌتراءي خلننؾ هننذه الصننورة التننً تمثِّ

اضنحة تتبناٌن ألوانهنا صنور أخنري صنور ؼٌنر و منن –الخطابات الكولنٌالٌة فً صناعة الحق الٌهنودي 

بصننور  تْ بَ بِّ وُضنن تْ َكننهِ تُ نْ ك بوجننود مدٌنننة قدٌمننة أصننل إشننكِّ هننو ماٌُ  -ة وَّ كتابننات ممحنن و خلننؾ الضننباب

ُ ، ابننات جدٌنندة وكت خري أنَّ فكننرة قننول بصننورة أو بننؤالنننص ٌ نَّ دة ، األهننم مننن ذلننك إطر ومفنناهٌم متعنندِّ بننؤ

هنا التحتمنل فؤنَّ  ل تنتمً إلى جهات متعددة ومن ثنمَّ ٌة ( إن صحَّ القوتناصات تارٌخ القدس هً مجموعة )

 اإلحتكار .

، سنرائٌلً ل ( فنً الكشنؾ عنن وسنائل الخطناب االومن ثمَّ ٌوظؾ علً بدر ) صورة ثٌودور هرتنز     

ن فنً سنعٌد حالمنا نظنر إلنى القندس اآلدوارد تنراءي إل اً بوصنفها طٌفنصنورة هنذه الاوي عنن ث الرَّ ٌتحدَّ ف

فٌقنول ، ؽة الٌهودٌنة ال العربٌنة ها الكولنٌالٌة الجدٌدة حٌث الصبؽة التً ؼلبت على المدٌننة هنً الصنبتَ لَّ حُ 

ه األبٌض بقمٌص ،بجاكتته السموكن الطوٌلة  ،بقبعته العرٌضة على رأسه  ،السوداء  هرتزل بلحٌتهِ  دوروٌث صورة)) : 

ٌقرف وسرط الوجروه  ،البردالت والقبعرات السرود علرى الررأس  وهو ٌقف وسط حشود من الرجرال الرذٌن ٌرتردون ،األنٌق 
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الفاحمة ... وقف بٌرنهم وهرو ٌصررخ : سنصربح طلٌعرة األوربٌرٌن وسرط اللحى تها وقد غطَّ  ،العابسة الرصٌنة المنتظرة 

ما نَّ ط إاته ... ٌقف ال لٌسمع الصوت فقسنكون هناك أوروبا فً وجه آسٌا .... حٌث إدوارد ٌقف فً المكان ذ ،البرابرة 

مون المدٌنة من جهة الشرق ومن جهة الغررب وٌجعلونهرا غرٌبرة علرى السراكنٌن األصرلٌٌن لٌنظر الكولنٌالٌٌن وهم ٌرمِّ 

عندما أخذ ٌصٌح : سوف لن نلتقً بالٌهودٌات فقط فً هذه  ،... المكان الذي وقف فٌه هٌرتزل قبل قرن ونصف تقرٌباً 

(( ات الماجنات أٌضا ًالمدٌنة القدٌمة أنما سنلتقً باألوربٌ
هذه الوثٌقة التارٌخٌة / صنورة هرتنزل  فٌستعمل (ٕٕ٘)

ن –نقض الخطناب اإلسنرائٌلً المنزدوج تنبعد أن ٌسنتنطقها بعبنارات وأقنوال  اً وهنذه الرواٌنة بوصنفها نصَّ

ا بمنا فٌهن ما أصوات متعددةً إنَّ اوي أو صوت البطل ، د األصوات ال تقتصر على صوت الرَّ تعدِّ بولٌفونٌاً مُ 

 لنديإسنرائٌل  وهذا الخطناب المنزدوج قنائم علنى أنَّ  –الصورة التً جعلها تتكلم بصوت ثٌودور هرتزل 

نا  وفعنبلً  حناءً ة إٌالقنوَّ  خطابها مع العرب تسنتعمل ى للتنؤثٌر وسنائل شنتَّ  سنتعملفنً خطابهنا منع الؽنرب تأمَّ

هنا هنً منن وأنَّ ، ة فنً الشنرق األوسنط ها واحنة المدٌننة الوحٌندمنها اإلٌحاء بؤنَّ ، العام الؽربً  على الرأيِّ 

متقة حمل رسنالة الرجنل األبنٌض فنً سٌؤخذ على عا الشنعوب العربٌنة أو تمندٌنها أو التبلعنب فنً ب النتحكُّ

 سٌاساتها .

رٌن الفلسنطٌنٌٌن منن        شنٌن متمنثِّبلً بنالُمهجَّ وكذلك ٌوظؾ علنً بندر الوثٌقنة للحندٌث عنن تنارٌخ المهمَّ

صنورة ما ) صورة الخندٌوي إسنماعٌل ( و )ن تارٌخٌتٌن هٌقتٌرة للراوي إلى وثشاأراضٌهم ، وذلك فً إ

ٌِّلة إدوارد سعٌد حٌنما كان جالساً فًدولٌسبس (  تنه ) نبٌهنة ( فنً مصنر التنً  اللتٌن حضرتا مخ بٌت عمَّ

ننا جعلننه ٌعقنند مقارنننة بننٌن إلننى تسننتمع إٌضنناً  كانننت قصننة تهجٌننر ) حسننٌن أفننندي ( جارهننا الفلسننطٌنً ممَّ

حٌرث ترتسرم علرى خلفٌرة باسرتٌلٌة )) إذ ٌقول :  ،رة التهجٌر الُمَعتَّمة وصورة بناء قناة السوٌس الُمضاءة صو

ة أمرام المٌراه الغادٌرة الرابحرة نبالء األوربٌرٌن الرذٌن وقفروا بهٌبربة صورة الخدٌوي إسماعٌل وجمهور الدوقات والضبَّ مُ 

(( ث لنبٌهة هانم عن تهجٌرهم وترحٌلهمصطجً وهو ٌتحدَّ لقناة السوٌس ... كله ٌمتزج بصوت حسٌن أفندي البو
(ٕٕٙ) 

الصنورة بالصنوت  فً ذلك هً نقنض لى المزج بٌن الصورة والصوت وؼاٌتهِ وائً هنا ٌعتمد عفنجد الر

نا فالصنورة هنً التنارٌخ الرسنمً  ، نهنو التنارٌخ المُ ف) صنوت حسنٌن أفنندي ( الصنوت أمَّ صنورة  ،ش همَّ

الوثٌقننة التارٌخٌننة التننً تسننرد هننذه  أمننام المنجننز التننارٌخً الننذي عرضننتهي الواقننؾ مننع النننببلء الخنندٌو

ننالُمه ر ، صننوتخننلننى جانبننه صننوت آإ وائننً ضننع الرٌ ،السننلطة وانجازاتهننا  تحكاٌننا  هننو ٌسننردور جَّ

نه ٌحناول نقنض ،بؤبشنع صنورة رجِّ الشعب المطرود الذي هُ  تحكاٌا أولوٌنات التنارٌخ الرسنمً  وبنذلك فؤنَّ

 .  عنً بتفاصٌل حٌاة إفراد الشعبمَ الي ؼٌر تارٌخ التقلٌدالأو 

اوي الوثٌقة التارٌخٌة األخري وهً ) صورة دولٌسنبس ( التنً ٌقنول عنهنا النرَّ  وكذلك كان األمر مع     

نة وَّ ولسٌبس بمالبسه اإلمبراطورٌة الملحٌن صعد د 8ٙ9ٔصورة باستٌلٌة تعود لٌوم السابع من نوفمبر من العام )) : 

بسرره مالونٌاشررٌنه الذهبٌررة التررً تبرررق علررى صرردره العرررٌض وعلررى  ،عترره الفرنسررٌة السرروداء العالٌررة بقبَّ  صررعد حررٌن ،

ر ،الحرٌرٌة  ة الخشربٌة العالٌرة الترً جلرس قبالتهرا الخردٌوي إسرماعٌل بشرواربه المعقوفرة وانفره حرٌن صرعد علرى المنصَّ

لو العابالت حٌث جلس ممثِّ  اً وشماالً نٌمٌ... التفت الخدٌوي منذ زمن بعٌد  القاسٌتٌن اللتٌن ألَِفتا اإلستبداد ور وعٌنٌهالمدَّ 

 ٌَّ ن بإقردامهم ٌرون راكضرٌومن بعٌد توافد السكان المحلِّ  ،علماء الرهبان ة والدبلوماسٌون والضباط والمهندسون والالملك

ركرا ، وعلرى رإوسرهم الطاقٌرات ،تهرا الشرمس حوصدورهم العرٌضرة السرمر الترً لوَّ  ،الكبٌرة الحافٌة  رون برٌن نوا ٌتعثَّ

البرامٌل والحبرال وقرد ضراعت ضوضرابهم برٌن هردٌر البراخرة وهرً تقلرع فرً قنراة السروٌس ... صروت دولٌسربس وهرو 

م صرعاٌدة مصررٌون  ((...مواتقدَّ ذٌن تدفعكم فرنسانا ... (( .. ))ٌصرخ  : )) إلى العمل أٌها العمال ال م للقنرال ٌتقردَّ فٌتقردَّ

راة ... ٌتقدم فالحون بجالبٌب وطاقٌات ممزَّ نوبٌون ٌسبحون فً النٌل عر ال ... نسراء ... فقرراء ... معروزون قرة ... عمَّ

(( رقْ ون القنال وٌركعون عند أقدم فراعنة ُشر... جابعون ... عبٌد ... ٌشقُّ 
ً  فقد أراد النص (7ٕٕ) تنارٌخ  نقنض أٌضنا
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هننذه الوثٌقننة  اة السننوٌس عبنرقننن نجنناز التنارٌخً العظننٌم فننً شنقِّ ذلننك اإل ،نتصنر أي إنجنناز دولٌسنبس المُ 

نداً علنى مبلمحنه وإنجناز اإلبس التنً تعنرض برٌنق عظمنة ذلنك سصورة دولٌ/التارٌخٌة  لنى جانبنه متجسِّ

فننراد آخننرٌن فننً هننذه الوثٌقننة ٌكشننؾ عننن أ وائننًالر نَّ إ إالَّ  ،الخنندٌوي والنننببلء وأفننراد العننائبلت الملكٌننة 

ٌاشنٌن ل التنارٌخ المنسنً تتنراءي بنٌن برٌنق نمثِّني تُ لننا صنورة أخنر ظهنرفحناول إن ٌُ  ،توافدوا من بعٌند 

ٌننقض هنذه الوثٌقنة  وبنذلك فهنو ، ىَننوبَ  رَ َفنحَ  نْ الخندٌوي وهنً صنورة َمن دولٌسبس وبرٌق استبداد عٌننً

ٌَّاً ، التارٌخٌننة  ننل تارٌخنناً رسننم ٌَّ صننورة مُ  عبننرالتننً تمثِّ صننورة  ،لننة أخننري انبثقننت مننن الوثٌقننة األولننى تخ

ن، شنٌن والمسنكوت عننهمهمَّ لمُ تنارٌخ ا دمتخٌلة تسنر ن والفقنراء النذٌن وبٌٌننن والال المصنرٌٌوهنم فئنة العمَّ

 . دٌهم وأرواحهمأقاموا هذا االنجاز بؤٌ

ة ذلَّننة للعننرب بصننورومننن ثننمَّ ٌحنناول علننً بنندر كشننؾ الننذرائع اإلسننتعمارٌة اإلسننرائٌلٌة ورإٌتهننا المُ      

ننة والفلسننطٌنٌٌن تحدٌننداً با اوي عننن ث الننرَّ دَّ ذي البنندَّ أن ٌعننٌش خاضننعاً ، فٌتحننعتبننارهم الشننرٌك الننعامَّ

ٌَّ  اً دوارد ٌرتدي معطفبٌنما كان إ))  ٌقول : ،دوارد سعٌد أثناء تجواله فً شوارع القدس ذكرٌات إ وبذلرة  اً صروف

ٌَّ  تسبور ٌَّ ... تخ ً والترً التقطهرا فر ،ة كما كانت صرورته برالزى الفلسرطٌنً مرع شرقٌقته روزي ل نفسه بالمالبس العرب

ا موالعباءة على األكتاف وعلى مقربة منه ، والدشداشة المخططة المحزومة ،العقال والكوفٌة  ، 9ٗٔٔالقدس فً عام 

إن تكون فالحاً تعٌش هناك على األرض ذاتهرا الترً عراش علٌهرا  كان ٌمكن مثالً  –دوارد ... ة الماء . قالت إٌستر إلجرَّ 

ض لإلهانرة وإلرى التهدٌرد بضرربات هرا ... حترى لرو تعررَّ ب علرى هرذه البقراع بعٌنِ صِ ح ٌحتفظ بالصلٌب الذي نُ ك ... فالَّ جدُّ 

(( ض أجداده على أٌدي العثمانٌٌنكما تعرَّ  ،لى الموت العصً وإلى السالسل وإ
 ٌحناول فنً هنذا الننص عبنرف (8ٕٕ)

ة الممتندَّ و للعنرب ، لٌإسنرائمنن  القائمنة علنى نظنرة دونٌنة نقند الرؼبنة ،هذه الوثٌقة التارٌخٌة / الصنورة 

المحاوالت الكولنٌالٌة للسلطة الٌهودٌنة فنً  ونقض ،جدهم حتى اللحظة فً فلسطٌن تارٌخٌاً مع تارٌخ توا

ن ٌَّ مسنلماً أو مسنٌحٌاً  ا كاننت دٌانتنه ؛إسرائٌل الراؼبة بشدة بالسٌطرة على األرض واإلنسان فً فلسنطٌن أ

ار مكننان االسننتعقننبلهم منندي تارٌخهننا فمننن نننواع االسننتعمار علننى شننعوب طالمننا خضننعت أل هننمباعتبننار أنَّ 

 .العثمانً

  : الركض وراء الذباب -ٗ

إلنى تبدٌند مفهنوم الثنورة بمعناهنا التقلٌندي كمنا  –كمنا أشنرنا سنابقاً  –ٌعود علً بدر فً هذه الرواٌة      

كسنً المشناهد التنً شنهدها الثنوري الماراوي عنن ث النرَّ ٌتحندَّ منا ٌنراه هنو ، ف على وفقٌمكن أن نسمٌها 

نة التنً هنرع  ٌَّ ض لها بما ٌتعلَّق بالثورة األثٌوب العراقً ) جبر سالم ( قبل ٌقٌنه من حجم الخدٌعة التً تعرَّ

 رجٌوشروا ،لرذٌن ٌحملرون العلرم األحمرر الف مرن الجنرود اآ ،كانت الثورة تلوح فً األفق )) ٌقول :  ،للمشاركة فٌها 

جماهٌر هابلرة سروداء وصرفراء وسرمراء تنردفع نحرو  ،فع فً الماء سفن كثٌرة تند ،الرصاص ... راٌات كثٌرة ترفرف 

رشرً مَ ا فررً كرل مكران صرور لكاسررترو و هوالشرمال ... صرور لجٌفرار دل مررن صررور كثٌررة وفرً كرل مكرران تقرٌبراً وبر ،هنَّ

ررإلعالنرات عررن مالبررس بٌٌررر مرراردان وإا ٌَّ ررٌرف سرران لرروران هنالررك إعالنررات عرن المالبررس الكاك  ، دةة والرصاصررٌة الموحَّ

(( كاسكٌتات ... كان ٌرتدٌها ماو ،ل تلك التً كان ٌرتدٌها جٌفارا مثات ٌَّ إعالنات عن بٌر
هذه الوثنائق من ٌرٌد  (9ٕٕ)

نة  ،التارٌخٌة / الصور وباقً اإلشارات  ٌَّ اإلطاحة بمفهوم الثنورة أي مفهومهنا القنائم علنى أسنس آٌدٌولوج

هننا مرحلننة وبؤنَّ ،  بعٌنندة عننن فوضننوٌة الواقننع راسننخةمثالٌننة عننن معتقنندات ومبنناديء  تلانننبوصننفها فعننل 

ن –حسنب رإاه بو –علنً بندر  إنَّ إالَّ  ،فرادهنا تبلور من أهداؾ داخل كل فرد من أ االنفجار لما ؾ قند وظَّ

للشنباب وهنً  ات تنؤتً منن خطابنات اآلٌندٌولوجٌاالثنورتلنك  أي إنَّ  ،بهذا المفهنوم طٌحهذه الوثائق لكً ت

ننن ٌَّ ألفنننراد بعننند ترسنننٌخ قناعنننات جننناهزة صننننعتها همنننم وطاقنننات ا سنننتثارةة تعمنننل علنننى اخطابنننات تحفٌز

نشنً مَ بطنال الثنورٌٌن أمثنال جٌفنارا وهوصنور األ متها للشباب عن طرٌقٌدٌولوجٌات وقدَّ اآل ه وؼٌنرهم نَّ
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انتشنار دعاٌنات المبلبنس الكاكٌنة والبٌرٌنات  مفهوم الثنورة االشنتراكٌة فنً العنالم وأنَّ  .. فهو بذلك ٌنقض

 مفهنوم الثنورة  فهو ٌشٌر إلنى وؼٌرها  إعبلنات المبلبس األخري أو مبلبس إٌؾ سان لوران ون انتشارد

بدل مبلبنس الحٌناة بمبلبنس التنً تعتنقهنا الثنورة لتسنت باإلنسنان مقابنل تحقٌنق مفناهٌم اآلٌندٌولوجٌا ًضحِّ ٌُ 

 . الحرب

ب علً بدر نقده نحو الثوري األفرٌقً الماركسً ،     ٌُصوِّ ٌَّة )م ومن بعد ذلك  النذي  ،(دمآتمنثِّبلً بشخصن

اوي الصننحفً  ؾ علٌننه الننرَّ ار العننراقٌٌن الننذٌن شنناركوا فننً الثننورة  -تعننرَّ الُمكلَّننؾ بعمننل تقرٌننر عننن الثننوَّ

ث ٌقول فلدي وصوله الى أثٌوبٌا ،  –األفرٌقٌة فً أثٌوبٌا  عنه بعد عودتنه إلنى  -إلى صدٌقته  -وهو ٌتحدَّ

ربمرا هرو اقررب إلرى الغررب بسربب  ،عرذباً برٌن الثقافرة العالمٌرة والزنوجرة  ٌجراً مزشخصرٌة )) : أمٌركنا حٌنث ٌعنٌش 

 ٌَّ حٌراة الغربٌرة ... لذا فهو ٌنتفض ال ضد ال ،ر دون شك بعذاب العنصرٌة ولكنه ٌشع ،ة إفرٌقٌا وحٌاتها البوهٌمٌة الفطر

انً : حجرة مملروءة ٌتلبوف كوزمول والعبودٌة والعنصرٌة ... فً حجرته كل ما تجدٌن فً حجرة مثقَّ إنما ضد االستغال

غرفررة مثقررف  ،ت الَّ دٌفررز وسررتٌورات هررول صررحف ومجررا وانجررٌال برربكتررب أجنبٌررة ... صررور لغرامشررً وبرراترٌس لوموم

((و أدق من أدٌس أباباوعلى نح ،وبالذات من إفرٌقٌا  ،ً عالمثالث
(ٕٖٓ)

هوم الثوري العالمً مف النص نقض ٌرٌد 

ٌَّ تسنن عبننروذلنك  ،مننً أو الثنائر األُم ة وثقافننة الثننوري لٌطه الضنوء علننى المفنناهٌم التنً تقننوم علٌهننا شخصن

ناال ٌَّ فرٌقً المتمثِّ ً فنإذا كنان آ ،ؾ علٌنه فنً إثٌوبٌنا دم ( النذي تعنرَّ ة ) آل بشخصن فناً مثقَّ  ، ماركسنٌاً  دم ثورٌنا

 ً ٌَّ  كوزموبولٌتانٌا ر : للثنائر فٌها منن صنووما  تهإلى محتوٌات ؼرف ة من خبلل اإلشارةٌإمن بالثورة العالم

بنالثورة العالمٌنة لكنن رؼنم  نوالمثقنؾ العنالمً ؼرامشنً وهنم مثقفنون مإمننو ،ا ومبنترٌس لوماألممً بنا

منا هنً ثورٌنة أفرٌقٌنة فاقهنا عالمٌنة إنَّ ، ولم تكنن آفرٌقً لم تكن ضد الحٌاة الؽربٌة ثورٌة ذلك األ نَّ ذلك فإ

فرٌقٌنة لشنعور الكنائن فنً أعمناق الننفس األاهنً ثنورة ، ودٌنة رقٌنة وضند العبضد العنصرٌة العِ أي  بحتة

ً  ،العالمً ً طموحها فً الفكر الثوري بربما وجدت ما ٌل مفاهٌمهنا ٌندولوجٌا ونقنض لفكنر اآل ونجد أٌضنا

م على تفسٌر الحٌناة بشنكل عنام وتقندِّ  عى القدرةمنظومة أفكار تدَّ بوصفها ٌدولوجٌا عن الثورة العالمٌة فاآل

لنت إلنى تحوَّ  ولوجٌا الماركسنٌة التنًٌٌندمكنان كاآل زمنان وفنً أيِّ  مجتمع فً كنلِّ  ة عالمٌة لكلِّ عامَّ  حلوالً 

بهننا بقنندر   تعبننؤوال ، فننرادواأل ، والمكننان ، تعبننر خصوصننٌة الزمننان -وائننً حسننب الر -عقٌنندة سننلطة  

 ٌنندٌولوجً وادعنناءه الكمننالً ذلننك ٌحنناول نقننض شنمولٌة الفكننر اآلوهننو فن، ٌنندٌولوجً إٌجادهنا للنسننق اآل
(ٕٖٔ)  

 :رواٌة حارس التبغ -٘

ل علنن      اوي عننن ث الننرَّ ٌحنندالدٌانننة الٌهودٌننة ، وذلننك مننن  ً بنندر للحنندٌث عننن الفننرد العراقننً ذيٌتحننوَّ

ٌَّة ) سامً صالح (  (  سنم ) الرفٌنقق علٌنه إَلنطْ للسٌاسنة وكنان ٌُ  هِ بِّ حُ ب ؾَ رِ الذي عُ ،  والد الموسٌقارشخص

نفً المنطقنة  جنل مناصنرة ن أاألولنى ولنه تنارٌخ نضنالً منع المعنتقبلت منمنن الدرجنة  اً ه كنان شنٌوعٌألنَّ

الصرورة الوحٌردة ... الترً تجمرع مجموعرة مرن الشرٌوعٌٌن فرً )) ٌقول :  ،ممٌة سارٌة ذات المفاهٌم األُ ٌالقوي ال

العام لف بتارٌخ الثالث من آب من من الخَ  وُموقَّعة ،صورة متهربة الحواف ،ة حقاً وهً صورة نادر ،بغداد األربعٌنٌات 

وسرعٌدة ساسرون  ،ه ٌلرى شرفتمسرك فنجران قهروة ٌوصرله إٌمن فكتور منشً ٌوسف وهرو  ر الصورة كالً ظهِ تُ  ، 9ٗٙٔ

عن سامً صالح والد ٌوسف الذي كران  نصف الكم وعضالته الشهٌرة فضالً  وذنون أٌوب بقمٌصه ،منشرحة االسارٌر 

إلرى عمرق ب هرذا الرجرل ...ة الرى تصرلُّ كنت أصل بصرورة ثابتر الى مجهول ...ٌنظر بعٌنٌن عمٌقتٌن  ،ونحٌفاً جداً  طوٌالً 

(( ٌمانرهإ
 نَّ إ إذ ، تنارٌخ التقلٌندي عنن الٌهنوديال نقنض ،الصنورة  /هذه الوثٌقة التارٌخٌنة ٌحاول عبر (ٕٖٕ)
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بفعل الخطابات الدٌنٌنة التنً تلقفتهنا  لةتشكَّ ، والمفً أذهان مجتمعات المنطقة  التارٌخٌة الراسخة صورةال

عننً بمنا ٌندور حولنه منن مَ الؼٌنر دي بوصنفه رجنل األمنوال والتجنارة صنورة الٌهنو ،ٌدولوجٌا اآلاالة مؽ

، أو اهتماماتنه االجتماعٌنة  ٌتهنسنانعابئ بمفاهٌم ومبناد  منبعثنة منن إ وؼٌر، مشاكل اجتماعٌة وسٌاسٌة 

ً نالٌهود مكوِّ  إنَّ  ٌرٌد الروائًفهنا  ر أفنراده فنً ٌنة والفكرٌنة وانتشنقد مؤل الساحة العراقٌة بنتاجاته األدب،  ا

 مة .الوطنٌة العراقٌة ومنها الحزب الشٌوعً الذي وصلوا فٌه إلى كوادر متقدِّ  حزابكل التٌارات واأل

  : ساتذة الوهمرواٌة أ -ٙ

اوي عنن ث النرَّ ٌتحندَّ أصندقاء شنعراء جننود فنً حنرب الثمانٌنٌنات ، عن فً هذه الرواٌة التً تتحدث     

ه الشننعراء خننبلل أٌننام إجننازاتهم التننً ٌقضننونها منؽمننرٌن فننً عننالم الشننعراء واألدب ئٌومٌاتننه مننع أصنندقا

باعتبنار ظروفنه اإلجتماعٌنة فوالنده شنٌوعً ووالدتننه  - ( منٌنر)  تتنٌح لهنم فنً مكتبنة بٌننالروسنً النذي أُ 

ٌقررأ  ، 9ٕٓٔم الشاعر الروسً الذي انتحر فً العا ،ٌمسك منٌر كتاباً ٌرٌنا صورة ماٌكوفسكً ))  ٌقول : -روسٌة 

وحرٌن تكتمرل  ،عٌسرى وأنرا  ،قها بالعربٌة فنكتب ٌكمل معنى الجملة فً ذهنه ثم ٌنطل ف قلٌالً ٌتوقَّ  ،لنا مباشرة بالعربٌة 

وفً الداخل  ،ق ومنقوش بالذهبً ى بقماش أزرالقصٌدة ٌرمً الكتاب وٌؤخذ غٌره . الكتاب الثانً هو كتاب صغٌر مغطَّ 

مرن هرذا الرزمن الرذي ال ٌعجبنرا إلرى  ،مة عدَ ق من بغداد المُ حلِّ نُ  ،حلقِّ ما الذي ٌحدث لنا ؟ نحن نُ  ا أخماتوف ...صورة ألنَّ 

(( علٌنا أن ننسى كل مؤسراة فرً الماضرً ،إلى الزمن الجمٌل  ،روسٌا 
وائنً إن هنذه الوثنائق ٌحناول الرعبنر (ٖٖٕ)

نن وهننً عننوالم ،م جنننود الشننعراء ألنفسننهشننؾ لنننا العننوالم الداخلٌننة التننً صنننعها هننإالء الٌك ٌَّ ة عمنندوا وهم

منن التعبٌنر عنن  اً ن تكنون هنذه العنوالم نوعنفٌمكن أ ،لة بالشعر وحٌاة الشعراء األجانب لبلنؽمار بها متمثِّ 

 ٌَّ فٌكنون العنالم المصنطنع هنو المعنادل الموضنوعً  ،ة حٌاتهم الحقٌقٌة المنقضٌة فنً الحنرب الرفض لعبث

نة ، وهنالتً ٌعٌشونها وضىلعالم الحرب والف ٌَّ نؤ بقصنص وهم و الواقنع النذي ٌتجاهلنه تنارٌخ السنلطة المعبَّ

 .عن رؼبة المواطن العراقً فً القتال دفاعاً عن وطنه 

اوي عنن ثقافنة عٌسنى ث النرَّ ٌتحدَّ ف ثمَّ ٌنتقل علً بدر إلى نقد المثقؾ العراقً المتؤثر بالثقافة الؽربٌة ،    

...  مظهرٌراً  ه... وٌذهب إلى التفكٌر بسٌجارته ... السٌجارة التً تربطررد تفكٌره بعٌداً لحظات ٌش)) ٌقول :  ،الشاعر

 ،بهاعٌسرى كثٌرراً ب عِجرصرورة أُ  ندرٌره بروترون مرثالً لذٌن قرأهم ورأى صورهم ... صورة آعلى األقل بكبار الشعراء ا

بٌنمرا الردخان  عها عالٌراً ٌرف ،أنٌقة ... وسٌجارته بٌده  ٌرتدي بذلة ،ً مقهى من مقاهً بارٌس روتون جالس فبندرٌه آ

(( ةاألبٌض ٌتصاعد ببطء فً الصورة الممحروَّ 
، هنذه الوثٌقنة التارٌخٌنة / الصنورة  عبنر الروائنًٌحناول ف (ٖٕٗ)

، النذٌن ٌعشنقون النرإي الؽربٌنة دة فٌن التؽرٌبٌٌن بشمن المثقَّ  جداً  ةكبٌر ٌم صورة عن شرٌحةرصد وتقد

ر بالشخصننٌات ي التقلٌنند إلننى التننؤثُّ ٌتعنندَّ بننل و  ، تفاصننٌلهاشننٌاء وٌحنناولون تقلٌنندها واستنسنناخها بكننل لؤل

 ونمط حٌاتها . هاسلوكٌاتفً الؽربٌة 

منٌنات عٌسنى اوي عنن أث النرَّ ٌتحندَّ كما أشار علً بدر إلى نظرة المثقؾ العراقنً للسنلطة الحاكمنة ، ف   

ٌَّ آ)) ٌقول :  ،صدٌقه  إلرى موسركو  ،لرحلت الٌوم إلى لندن حرٌآه لو كان عندي بساط ال ،ة خ لو كانت لً طاقة سحر

ن تعٌش أحالمرك عرن ك ترٌد أنَّ ر بؤحالم غربٌة بعقل شرقً ذلك إقال له أنت تفكِّ  ،به منٌر  أَ زَ و بارٌس ... سرعان ما هَ أ

 ،آخر عٌد الخلق لٌولد فً مكان مكنه إن ٌُ ال ٌُ  ،ه عاجز نَّ إ ،لٌعمل ة غٌبٌة أو سحرٌة ؟ فؤجابه عٌسى ماذا بٌده طرٌق قوَّ 

رى ... إقرة علرى جردار المقهرعلَّ خر بسبب هذا ... وأشار إلى صورة صدام المُ ال ٌمكنه إن ٌطٌر للمكان اآل  ه ال ٌتركنرً ..نَّ

))
 ،فنة العراقٌنة الثقا فٌهنا  تْ َعنمِ لمرحلنة زمنٌنة قُ  اً رمز، / الصورة هنا هذه الوثٌقة التارٌخٌة ستعملٌ (ٖٕ٘)

ٌَّ ن نْ ختار مَ ن نفالدكتاتورٌة تمنعنا أ فالدكتاتورٌنة تتندخل حتنى ، أو كٌؾ نكنون أو أٌنن نكنون ، ة كون بحر

ٌَّته نَّ تنا الوجودٌة إفً خٌارا  . المكانٌة على األقله نقد للدكتاتورٌة التً تحول بٌن المثقؾ وحر
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ة ، ألنَّ البحث عن بعض         تصنَّؾ الصحؾ والمجبلت من ضمن مصادر البحث التارٌخً المهمَّ

واهر واألحداث التارٌخٌة ٌدفع باحث التارٌخ إلى البحث فً الصحؾ والمجبلَّت الصادرة فً الظ

ٌَّة ومدي اهتمام تلك دث المطلوب ، فإالمرحلة التارٌخٌة للح نَّ مثل هذه الوثائق تكشؾ عن ماه

ً إذا كانت المجتمعات بؤحداث معٌنة  ؾ على وجهات النظر األخري لهذه األحداث خصوصا والتعرُّ

ة أو ؼٌر خاضعة لرقابة  مثل هذه  عملستالسلطات ، ونجد الروائً علً بدر اصحؾ ومجبلَّت ُحرَّ

للمرحلة التارٌخٌة التً الوثائق فً نصوصه ضمن إطار عام ٌتمثَّل فً البحث عن نسق المشهد الثقافً 

قة كما الوثٌ استعمال ٌشٌر لها زمن النص الروائً ، وٌندرج ضمن هذا اإلطار أسالٌب أخري فً

ؾ علً بدر الصحؾ والمجبلَّت فً  ٌة ( ) الولٌمة العاركل من رواٌة ؛ سٌؤتً الحقاً ، وقد وظَّ

   . ( و ) أساتذة الوهم ( ) حارس التبػالركض وراء الذئاب ( و مصابٌح أورشلٌم ( و )و)

 . رواٌة الولٌمة العارٌة : ٔ

شخصننٌة  عننن فضننبلً  –ٌن محننورٌتٌن ولننى للرواٌننة ، شخصننٌتٌصنننع الروائننً ومننن الصننفحات األ     

ٌَّ وهما ؛ شخصٌة منٌنب أ –الضابط محمود فً الجٌش العثمانً  نإذ تُ ، منٌن ة الشنٌخ أفنندي ، وشخصن ل مثِّ

نلؤلثقافة كل منهما الطرؾ النقٌض  ، ٌقنول : النقنٌض فنً الثقافنة العراقٌنة ككنل ا ٌعكنس طرفنًخري ، ممَّ
ن ت الكرالب بهرا ، إلرى المنرازل الترً تكراد ألرفَّ لى هذه القرذارة الترً تكون إاألوربٌٌن ٌنظر نَّ كان منٌب افندي ٌخجل أل)) 

اة إلى األهَ مِ دَ قِتنهار لِ رعردِّ علرى بصرورة مشرمبزة ، ٌُ ا ، فٌرفع ٌاقته الُمنشَّ ارتره الذهبٌرة ت نظَّ ل ربطرة عنقره السروداء، وٌثبِّ

ٌَّ  نفهِ فوق أ مسموع مع نفسه : " ال حٌاة  ت ، وٌتكلم بصوتفكار مقالة عبد الحق حامت أالطوٌل ، وٌقرأ فً صحٌفة حر

(( " مع اوربا الَّ لنا إ
لنى فكنر تشنٌر إ تارٌخٌنةً  وثٌقنةً ذه الصنحٌفة اوي هنلسان النرَّ  ؾ الروائً عنفٌوظِّ  (ٖٕٙ)

ولنى للثقافنة ن بنرزا فنً لحظنات التؤسنٌس األُ بنرز تٌنارٌن ثقنافًٌٌ معنٌن ، محناوالً منهنا الكشنؾ عنن أثقاف

ج للفكننر نتلجناإل لقننرن العشننرٌن ، وقنند انقسننمتْ العراقٌننة فننً بننداٌات ا ٌُننروِّ سننٌا العراقٌننة بٌنهمننا ، فتٌننار 

سنٌاً ، وتٌنار وربٌة ثقافٌناً واجتماعٌناً وسٌاالببلد رهٌن باستنساخ التجربة األم تقدُّ  ٌعتبر أنَّ الذي وربً ، األ

ً  دٌنة للندٌن ،فكار التقلٌك باأللؾ والتمسُّ لى السَّ آخر ٌطالب بالعودة إ ن هنذا التٌنار منن رجنال  ؼالبنا منا ٌتكنوَّ

ننرٌن بهننم . تننؤثِّ و المُ النندٌن أ ٌة التننً بلً بالسننرِّ الثقافٌننة متمننثِّ  لننى وجننود نننوع مننن القلننق فننً السنناحةا حنندا إممَّ

لننى إاوي عننن ) محمننود ( الضننابط فننً الجنٌش العثمننانً حننٌن دخننل ٌن ، فٌقننول النرَّ فننحاطنت حركننة المثقَّ أ

رٌُ ))  اق :ورَّ لوسً الان سلٌمان أفندي اآلكَّ دُ  رقلِّ ٌَّ رب المجرالَّ قلِّرة ٌمٌنراً وشرماالً ، ٌُ ب الكترب المرم ٌَّ ة والمصررٌة ت الترك

والماللرً والسرادة هرا كرل الشرٌوخ مَ حرِّ فندٌرة فرً ذلرك الوقرت وٌُ األ اً كرلُّ مثل الهالل والمقتطف والجامعة التً ٌقرأها سرَّ 

(( ن فرً جرامع سرراج الردٌنه بكافر فقد كفر ، كما صاح المإذِّ ه بالكفار ، ومن تشبًّ ها ترٌد التشبُّ نَّ وعلماء الدٌن أل
(ٕٖ7) 

ؾَ فقد  اوي ،علً بدر عبر  وظَّ  تارٌخٌنةً  اً وثائقن، الجامعنة (  ، المقتطنؾالهنبللت )هذه المجبلَّ  إشارات الرَّ

فنً السناحة  ، وعن الصراع الذي أخذ ٌتبلنور افً فً بداٌة عصر التنوٌر العربًراك الثقتكشؾ حال الحِ 

اصنطدم  إذ –بلً بهنذه المجنبلت متمنثِّ  –وربنً قادم جدٌد هو الفكنر الثقنافً األ التً شهدت وفود، لفكرٌة ا

منام كنل فكنر وافند بحجنة الخشنٌة علنى ٌرفض كل جدٌد وٌشهر سٌؾ التحنرٌم أبحاجز الفكر الدٌنً الذي 

 سات وؼٌرها . الدٌن وحماٌة المقدَّ 

اوي عهنا علنى طاولنة التشنرٌح ، فجعنل منن النرَّ لسنلطة بتنوِّ طالما ٌضع الروائً علً بدر سٌاسنات او    

ٌُّ ٌتحدَّ  وأخرذ محمرود برك هرو أٌضراً فرً )) ( ، ٌقنول :  ) محمنود ر الذي طرأ على شخصٌة الضنابطث عن التؽ
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شررع طالرب بخرذ مرثلهم ٌُ م ، وأط ، والرتحكُّ فندٌة وٌهراجم مرثلهم الحراكم المسرتبد والظلرم ، والتسرلُّ األٌام األولى ٌجالس األ

ٌَّ مصون ، وحكومات عادلة ، ومُ  دة ، ومشروطة ، وقد قرأ محمود بك ذلك الٌوم مقالة فً صحٌفة خردلة العلروم تقرول ق

ٌَّ لن ٌتحاملوا على أحد سواء أ –أي السلطة  –هم فٌها بؤنَّ  ٌَّ اً ، أكان وثن ٌَّ اً ، أم ال أم ماد ٌَّ اً ، أو إدر حرداً تروا أ، ولن ٌنعاً اله

فرً العلرم العصرري جمٌرع البشرر أخروة ،  نَّ ذلك منافٌاً لروح اآلداب الصرحٌحة ، وإ نَّ قاً ، وال منافقاً ، أل، وال زندٌكافراً 

(( رمن سؤل ثابت برك السروٌدي ؟فإذا كان جمٌع البشر أخوة فكٌف فعلوا ذلك باأل
هنذه المقالنة المنشنورة فعبنر  (8ٖٕ)

نفنً صننحٌفة رسننمٌة تُ  ٌَّ ء الضننوء علنى إٌحنناول علنً بنندر إلقننا، لطة ل وثٌقننة سننمثِّ ننشننكال داء ة تنتنناب أة هامَّ

عً فبٌنمنا تندَّ  ، رض الواقنعشعارات وبٌن التطبٌق الفعلنً علنى أالتناقض بٌن ال ة أال وهًالسلطة المستبدَّ 

ٌر منن قمنع وقتنل ، فكاننت حادثنة خنر تتنرجم منا هنو مؽناأحداث الواقع من جاننب آ إنَّ ف ،ة رَّ ها سلطة حنَّ أ

مقننوالت الرسننمٌة للسننلطة حٌننث ٌظهننر هننً نقننض لل –ا ثابننت بننك السننوٌدي التننً تسنناءل عنهنن –رمننن األ

سلوب المٌتاقص التارٌخً النذي ٌسنتخدمه علنً بندر فنً البحنث فٌمنا وراء التنارٌخ الرسنمً ، فنؤذا كنان أ

ن ،هم خوننة خنبلل حنرب العثمنانٌٌنرمن بوصنفعن رعاٌاه األالتارٌخ الرسمً للدولة العثمانٌة ٌتحدث  ا ممَّ

الروائنً علنً بندر ٌبحنث فنً  نَّ ، فنإاألرمن إلى أراضنً سنورٌا والعنراق لعثمانٌة إلى تهجٌردفع الدولة ا

نسنانٌة بحننق هننإالء الننناس بوصننفهم ولنة العثمانٌننة فننً سننجل الجننرائم اإلتنارٌخ الوحشننٌة التننً سننجلتها الد

كر محمرود برك خٌرول تذ)) ره محمود بك عن هذه المجزرة ، ٌقول : ا ٌتذكَّ اوي عمَّ ث الرَّ خونة وكفار ، فٌتحدَّ 

موم ، وفً وانرمن فً ارضرت األلى محالَّ ك البٌض التً دخلت إرَ الدَ  كبٌر الططرر ...  ، وفً تفلٌس ، وفً أدنة ... تقدَّ

لى العراق والشرام ... هجرم الردرك علرى المنرازل طلعت باشا بترحٌل نساء واطفال األرمن إ عهُ مر الذي وقَّ أخذ ٌقرأ األ مَّ ث

ة من منازلهم ، ثم ساقوهم بصفوف طوٌلة فً طررق مجهولرة خرجوهم بقوَّ موا األثاث وأبواب ، وحطَّ األروا بعنف ، كسَّ 

ن ... بٌنمرا كانرت جثرث رمرن وهرم ٌسرٌرولسروط الطوٌرل الرذي ٌسروط بره نسراء وأطفرال األه امسك بٌردِ ... كان قرباغً ٌُ 

قطون من الجوع ... فال شًء غٌر صروت السروط طفال ٌتساسة على جانبً الطرٌق ... أطفال والشٌوخ مكدَّ النساء واأل

ٌَّ داب ِسرلجلررود ... وكانررت فرصررة للشررذاذ واألالرذي ٌسررلخ ا ة والشررالٌتٌة والشررقاوات ... ٌنهبررون النسرراء وٌغتصرربونهن ز

(( وٌسرقون االطفرال
الت السلطة الرسنمٌة التنً ٌفرضنها مامنا علً بدر تارٌخ آخر ٌنقض مقوفٌضع أ (9ٖٕ)

 .  ٌفة ) خردلة العلوم (عبله فً صحرد أإعبلمها الرسمً كما و

 شنٌعَ ق منا أُ ( النذي صندَّ  ) محمنود بنك ناوي عنحدٌث الرَّ  وضوعة الطائفٌة ، منم ولم ٌؽفل علً بدر    

ق ذلرك ، مثلمرا كران الشرٌعً صردِّ ن ٌُ كراد محمرود برك أ))  ، ٌقنول : لهم ذٌوالً  نَّ عن النصاري بإ –ذلك الوقت  –

ٌِّ ٌُ  رتهِ على مإخِّ ً ذٌالً صغٌراً أنِّ سُ  لكلِّ  نَّ ق بإصدِّ ٌُ  وٌم ، حسرن تقرلقٌامرة عرن الشرٌعً الرذي خلقره علرى أه هللا به ٌوم ازُ م

رعلرى األ نَّ وهذا ما جعل عبد الحسٌن األرزي ٌكتب فً صرحٌفة اإلقبرال إ كرل طابفرة عرن اتهرام  ن تكرفَّ طوابفهرا أ بكرلِّ  ةمَّ

(( لها ذنب نَّ الطابفة األخرى بإ
نمنشور فً هذه الصحٌفة النذي مَ المقال ال فمن (ٕٓٗ) قفنً تلنك لسنان حنال مث لَ ثَّ

 بنل أراد التركٌنز علنىشنكالٌة تارٌخٌنة لٌسنت جدٌندة علنى المجتمنع العراقنً المرحلة ، ٌرصد علً بدر إ

نشنؤ خطناب فكنري قنائم علنى ٌوة الصنراع الطنائفً ، دة مع كل مرحلة تتعالى فٌها حندَّ تجدِّ مُ لكنَّها ،  هامِ دَ قِ 

نما ، وهذا الحال ؼالباً خر تكفٌر اآل ٌَّ عتمند الخطناب الطنائفً تة ، سنتبدَّ ة مُ ٌكون نتاج سلطة دكتاتورٌة طائف

ننعكس على المكوِّ فضوحة ، فمن الطبٌعً أن تؤثٌرات خطاب السلطة ٌبطرٌقة م قسنم ات االجتماعٌنة ، وتنِّ

نن نَّ المجتمننع العراقننً علننى اعتبننار أ بننر وسننائل مباشننرة وؼٌننر ة علننى المجتمننع ، عللسننلطة تؤثٌراتهننا الهامَّ

   لٌات ممارستها لسلطتها تجاه المجتمعر علٌها آمباشرة تتوفَّ 

وقرد أدرك محمرود برك شرٌباً فشرٌباً ))  اوي :ؾ تلك المرحلنة ، فٌقنول النرَّ عن مثقَّ ومن ثمَّ ٌتحدث علً بدر     

ام عشررات المقراالت الترً ٌررأ تلرك األآخر فً الصرحٌفة ، وقرد قرفً القهوخانات وٌقولون شٌباً  أن األفندٌة ٌقولون شٌباً 

شٌاء التً ٌسمعها تشرف علٌها الحكومة مختلفة عن األفندٌة فً الصحف الرسمٌة التً تصدرها الدولة والتً كتبها األ

ن البغردادٌٌن مسرروروٌهرا ان فً القهوخانات والخانات والبرازارات ، لقرد قررأ مقالرة لرداود صرلٌوة فرً الجرنرال ٌقرول ف
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((هررم شرربعانون وقررانعون وراضرروننَّ هررم فرحررون ... ومحتفلررون ، وإنَّ ، وإبالسررفربرلك 
الروائننً  عبننر اسننتعمالف (ٕٔٗ)

نٌكتبهننا المثقنؾ كننً تُ  تارٌخٌنةً  لمقالنة داوود صنلٌوة وثٌقننةً  ، بعنند كشنفه عننن  ل لمقننوالت السنلطةِثنمتَ ل وتَ مثِّ

نالشنعب منن السننفربرلك ، فهنو ٌضنعنا أمعانناة  ٌَّ ذا حقٌقنة ، وقندرة المثقننؾ إالسننلطة والة المثقنؾ ومننام جدل

ٌَّ ل إتحوَّ  دعمهنا منن ن ن تنتمكَّ ر لهنذه السنلطة أدِّ ذا قُنفة ، وإلى واجهة للسلطة على كتابة حقائق تارٌخٌة مز

ٌَّ فتتحوَّ  -ة فً ثناٌا المجتمع نبثَّ لٌاتها المُ عبر آ - لى حقائق تارٌخٌنة ٌقٌنٌنة الحصنول فة إل هذه الحقائق المز

ٌَّ لك أ، هنا ٌضعنا الروائً كذ اً ، وعبنر ِجننتِ عبنر المثقنؾ السنلطوي مُ  نتاج الحقٌقنة ، والتنً تمنرُّ ة إمام جدل

 ٌَّ لنى حقنائق تارٌخٌنة ال لكونهنا حقنائق بالفعنل ل الكثٌر منن مقنوالت السنلطة إاتها داعماً ، فتتحوَّ السلطة بآل

ٌسنتطٌع فوكنو ربنط  إذ )لنى ٌقنٌن إتحوٌلهنا ا مننتل سنلطوي اسنتطاعت السنلطة بآلٌاتهنا المتعنددة بل لكونه

ننة ومننا ٌننتمخَّ  ٌَّ وؼٌرهننا بالتقنٌننات ض عنهننا مننن علننوم نفسننٌة واجتماعٌننة واقتصننادٌة الممارسننات المعرف

نن ٌُ وقند أراد علنً بندر أ. (ٕٕٗ)(خضناع األفنراد وتطنوٌعهمالسنلطة إل والتنظٌمات التً تبتكرهنا ز علنى ركِّ

ٌَّ  –ن وِّ تلننالمننافق المُ  –ؾ حنال المثقَّن اوي عمنا اكتشننفه ث النرَّ ؾ السنلطوي ، فٌتحنندَّ ة المثقَّنوهنً ذاتهنا قضنن

ًّ  لَ كَ أ)) نكلٌز ، ٌقول : علٌه باإلعدام بعد دخول اإل مَ كِ محمود بك حٌن حُ  والنظٌرف  محمود بك هذا الطعام الشه

ٌَّ اة بعد مابة عام وٌرى بغداد وقرد أصربحت مثرل لونردرة أن ٌعود للحٌى أوشرب اللٌمونادة وتمنَّ  ا لهرو مثرل برارٌز كمرا تخ

ر ٌُّ : صرحٌفة  رات عدٌردة مرثالً االفندٌة فً زمانه ، وحٌن قلب الصحف وجدها ذاتها كما كانت اٌام الدولرة العثمانٌرة مرع تغ

صبح الزهراوي وداوود صرلٌوة صدرها اإلنكلٌز وأصبحت صدى بابل التً ٌُ صدرها العثمانٌون أكان ٌُ  صدى اإلسالم التً

مررون الٌرروم عررن اوربررا العظٌمررة وربررا الكررافرة ، ٌتكلَّ ٌش العثمررانً علررى أعررن انتصررارات الجرروأكثررر الررذٌن كررانوا ٌكتبررون 

(( والمتطورة ، وانتصاراتها على الدولة االستبدادٌة والظالمة
ن تكنون هنذه الصنحٌفة التنً ئنً أراد الروافنؤ (ٖٕٗ)

 ؾصندي بابنل ( هنً الوثٌقنة التارٌخٌنة التنً تشنهد علنى مثقَّن لنى )( إ سنبلمصندي اإل سنمها منن )ل إتحوَّ 

 عها . شارة السلطة بتنوِّ ل ثٌابه وٌضع قلمه رهن إفكاره كما ٌبدِّ ل أبدِّ السلطة الذي ٌُ 

 واٌة مصابٌح اروشلٌم : ر. ٕ

 ؛ رحلننة النندخول األمٌركننً ذي الننوجهٌنؾ العراقننً فننً مراد علننً بنندر الحنندٌث عننن نمننوذج المثقَّننأ    

اوي عننن شخصننٌة ) حنندٌث الننرَّ  ر ، عبننررِّ حننبوصننفه مُ : ل ، والوجننه الثننانً حَتننل : بوصننفه مُ وَّ الوجننه األ

وهننً الشخصننٌة التننً تقننؾ بالضنند مننن عننبلء خلٌننل ( المثقننؾ العراقننً الننذي عننانى وٌننبلت الحننروب ، 

) سنتاذه فنً الجامعنة ر بؤفكنار أُ تنؤثِّ عراقً المولد والنشنؤة ، المُ  –صل شخصٌة أٌمن مقدسً الفلسطٌنً األ

إٌنران ، كنان مقدسنً  ء خلٌل جندي فً جبهة الحرب ضدبلدوارد سعٌد ( أي فً الوقت الذي كان فٌه عإ

كنررت جالسرراً فررً مقهررى ))اوي : بعثننة علننى حسنناب الحكومننة العراقٌننة ، ٌقننول الننرَّ  ركننا عبننرٌمٌنندرس فننً أ

ٌَّ وراق وكتب ٌُ أ هفٌ الجماهٌر ... دخل عالء خلٌل ... كان ٌحمل فاٌالً  لى جانبً ... ة إخفٌها بصورة تامة ... جلس بعصب

ٌمرن عرن المقالرة قلت لره : حردثنً أ –قرأت ما كتبه ادوارد سعٌد عن كنعان مكٌة  –ما بك قلت له  –ن بعنف دخِّ وأخذ ٌُ 

ف كرل شرًء حررِّ ٌمرن مقدسرً الرذي ٌُ ان تقرأها قبرل ان تسرمع عنهرا مرن أ ولكنً لم اقرأها ، هنا استشاط غضباً ، علٌك

.. قرال لرً : ... هرذا أٌمرن مقدسرً ممكرن أن ٌوشرً برً إلرى بهرا . دوارد سعٌد ... ناولنً االوراق واخذت اقررألصالح إ

نتما تختلفان ... كل واحد ٌة ... قلت له : هل أنت مجنون ... طوال صداقتكما وأً مع كنعان مكِّ نِّ الحكومة ، وٌقول عنً إ

رط فً طرٌق مختلرف عرن اآلخطِّ منهما كان ٌُ  ((خرركٌرر اآلٌراً عرن نمرط تفلِّ ر بطرٌقرة تختلرف كُ خرر ... كرل منهمرا ٌفكِّ
(ٕٗٗ) 

 النذي حنول الوضنع السٌاسنً متبناٌنتٌن التنً تكشنؾ رإٌتنٌن –هذه الوثٌقة / المقالنة  ٌحاول علً بدر من

ل األمٌركنننً العسنننكري دوارد سننعٌد لننة بفكنننر إتمثِّ مُ  إنشننطر بٌنهنننا المثقفننٌن ، أحنننداهما ، النننرافض للتنندخُّ

                                                             
 .           215 : نفسو  (241)

 األسكندرية -يشيؿ فككك / د.محمد عمي الكردم ، دار المعرفة الجامعيةنظرية المعرفة كالسمطة عند م (242)
 .11)د.ط(:

 .  260الكليمة العارية :  (243)

 .  58 – 57كرشميـ : مصابيح أ (244)



لننة بنن ٌُنن –ً مٌركننء كنعننان مكٌننة المرحبننة بالنندخول األآراواألخننري متمثِّ م تننارٌخ تلننك المرحلننة التننً دعِّ أن 

بلً بشخصٌة عنبلء خلٌنل النذي عناش شهدت االختبلل الفكري ، وفقدان التوازن لدي المثقؾ العراقً متمثِّ 

ممننا جعلننه ؼٌننر قننادر علننى التمٌٌننز أو  معاننناة سٌاسننة السننلطة الدكتاتورٌننة ، رازحنناً تحننت نٌننر حروبهننا ،

مٌركننا قننوي محتلننة ، وبننٌن ؾ ، فهننو بننٌن أن ٌننري فننً أالوقننوؾ علننى أرض صننلبة إزاء هننذه الظننرو

لنى قبنول الوجنود الؽربنً ، فؤخنذ ٌنظنر إلنى فتهنا السنلطة الحاكمنة لتنً تدفعنه إالظروؾ العصٌبة التً خلَّ 

ننفَ ؾ المُ رَ هننا َتنننَّ وتحلننٌبلت بعننض المثقفننٌن وتحدٌننداً إدوارد سننعٌد بؤفكننر  ر الننذي ٌعننٌش بعٌننداً عننن أرض كِّ

ننصننٌة صنندٌقه أٌمننن مقدسننً العراقننً مننن أاألحننداث وقنند ٌعكسننها شخ ٌَ عثننات م بالبِ عُ نْ صننل فلسننطٌنً الننذي 

 ٌَّ  اً حروباً ال ٌري فٌها جدوي . مَ رؼَ م هو منها ، وٌخوض مُ رَ حْ ة التً ٌُ الدراس

ن نفنس الفلسننطٌنً المطنرود منن بلنندهِ  كنذلك ٌحناول علننً بندر الخنوض فننً أعمناق      ؾ صننحٌفة ، فٌوظِّ

وارد سننعٌد ، وكننان دتحتننوي علننى لقنناء صننحفً مننع إ تارٌخٌننةً  ة ، وثٌقننةً سننرائٌلٌٌنندعوت أحرنننوت ( اإل)

انرا آخرر الٌهرود الترابهٌن ... آخرر الٌهرود الترابهٌن ... قرال ادوارد سرعٌد لمراسرل صرحٌفة  -)) تً : الحوار معه كناآل

تابهراً ... لرم ٌعرد  عروز ٌهودٌراً  دورنرو ... لرم ٌعرد عراموسالٌهرود الترابهٌن ... آخرر اتبراع أ أنرا آخرر –ٌدعوت احرنروت 

 عمٌخراي ٌهودٌراً تابهراً ... لرم ٌمرت ٌوسرف عجنرون ٌهودٌراً تابهرراً  اٌهودٌراً تابهراً ... لرم ٌمرت ٌهرود برراهٌم برن ٌهوشرواإ

))
نندوارد سننعٌد ، النذي تَ علنً بنندر وضنع هنناجس نفسنً إل نَّ ٌمكنن أن نقننول أ (ٕ٘ٗ) ل بلقناء صننحفً فننً مثَّ

صنلً ، ثنر ممارسناته فنً تؽرٌنب المنواطن األلكولٌننالً وألنقد الفكنر ا وسٌلةً  حرنوت ،صحٌفة ٌدعوت أ

نلنى صندع فنً الهُ ا ٌإدي بنالمنفً إممَّ  ،رمِ عْ تَ سْ خر المُ اآل وتوطٌن ٌَّ  وهنو منا، وشنرخ فنً مفهنوم النوطن ةو

ث عنهنا سنعٌد إذ ) ٌشنٌر التطبٌنع القسنري ر إلى عمق حالة االٌإشِّ  ض إلنى تعنرُّ قنتبلع الثقنافً التنً ٌتحندَّ

ٌَّ ثقافة ما أو جم خنري وٌتشناكل اإلسنتبلب النذي ٌفرضنه ة ؼزو تقوم بها جماعنة أو ثقافنة أُ اعة ما إلى عمل

هذا التطبٌع مع ظواهر اإلقتبلع الثقافً : وهً حالة ٌجند فٌهنا الفنرد نفسنه أو الجماعنة داخنل ؼمنار حٌناة 

ٌُنظر إلى ذلك اإلنسنان بوصنفه فة أخري تختلؾ عن ثقافته األصلٌةأخري أو ثقا مهناجًرا ثقافٌناً ، ومن هنا 

migrant-culturel )(ٕٗٙ) . 

 اً وثائقنسنرائٌلٌة ه للمقناالت المنشنورة فنً الصنحؾ اإلتوظٌفن عبنر –ٌحناول علنً بندر التركٌنز بعدها     

ك الٌهود فً كل ما ٌفعلون إزاء الفلسطٌنٌٌن منن إقصناء ، وقتنل حرِّ على العامل النفسً الذي ٌُ  – تارٌخٌةً 

سراماغو عند زٌارته لفلسطٌن ، قرال  نت أبحث عن المقالة التً كتبها خوسٌهك))  :  اويعمال عنؾ ، ٌقول الرَّ وأ

ررابحة الغاز ، فً إشارة إلى أفران الغاز  ثناء تجواله بٌن المدن الفلسطٌنٌة ٌشمُّ ه كان أفٌها إنَّ  ٌَّ ة الترً أُحرِرَق فٌهرا الناز

و المحرقة هرً الكلمرة الحقٌقٌرة الترً ٌمكرن وصرف ان الغاز أمٌة الثانٌة ، واإلشارة إلى أفرثناء الحرب العالالٌهود فً أ

(( الحالة التً ٌعٌش فٌهرا الفلسرطٌنٌون
ازع نفسنً ال شنعوري ٌفعلنون مختلنؾ ن الٌهنود وبنوفهنو ٌرٌند أ (7ٕٗ)

نسننانٌة هم ٌطلبننون ثننؤراً مننن اإلعمننال العنننؾ مننع الفلسننطٌنٌٌن نتٌجننة مننا فعلننه بهننم النننازٌون سننابقاً ، وكننؤنَّ أ

رض والحنق ومنا انؽرست بداخلهم ، ولٌس بدافع األ ن بمشاعر النبذ التًهم مدفوعونَّ إ وأ بصورة عامة ،

 .لذلكإلى 

 . رواٌة الركض وراء الذباب : ٖ

ا فنً هنذه الرواٌنة ، ف       نأمَّ  تارٌخٌنةً  ة الطرٌنق اللبنانٌنة وثٌقنةً شنورة فنً مجلَّننؾ علنً بندر مقالنة مٌوظِّ

ٌَّ  ٌحنناول منهننا رٌننة ذات الطننابع اآلات الحركننات النقنند شخصنن  وذلننك مننن ، ( الشننٌوعٌٌن ٌنندٌولوجً )تحرُّ
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ٌَّ ؾ من قَِبل وكالة إكلَّ المُ  –اوي حدٌث الرَّ  لشنٌوعٌٌن النذٌن ذهبنوا للقتنال مٌركٌة بعمل تقرٌنر عنن اة أعبلم

 ل مٌسرون عبرد هللا المررأة إلرىلرم تتحروَّ )) ، ٌقنول :  صنٌة ) مٌسنون عبند هللا ( الشنٌوعٌةعن شخ –ثٌوبٌا فً أ

ة الطرٌرق فً مجلَّر 98ٔٔم " فً العا خبر عن الثورة البعٌدة  بعد صدور مقالة جبر سالم "الَّ مٌسون عبد هللا الظاهرة إ

مرٌن علٌهرا ... لقرد برٌن المردافعٌن عنهرا والمتهجِّ  -الظراهرة  –اللبنانٌة ... وكتبت العدٌد من المقاالت حرول هرذه المررأة 

ات الثورٌات  ٌّ ٌَّ واللواتً ٌطالبن بحُ برزت ... كرمز للنسو ٌرة لرى ظراهرة حقٌقلت مٌسون عبرد هللا إكبر للمرأة ... تحوَّ ة أر

ٌَّ م الٌساري ... فً المقابلة التً أعالفً اإل ما فً حدٌثها عرن اغتصرابها جراها معها جبر سالم هنالك جرأة حقٌقٌة والس

داً للبعثٌٌن بالضرد مرن الشرٌوعٌٌن وهرو اً محدَّ تفاصٌل هذا االغتصاب من كونها برنامجاً سٌاسٌ فً السجن . وقد سردتْ 

سرلطة دون  سمح له بممارسرتهِ ه السٌاسٌة حٌث تَ م قوانٌن لعبتَ ظِّ نَ ومباشر الستخدام السلطة ، بعٌن الحاكم وٌُ  فجعرض 

(( أي قٌد
نسنانٌة التنً تسنتخدمها السنلطة هذه المقالة ٌرصد الروائً األسنالٌب الئل من نَّ القول أٌمكن  (8ٕٗ)

ق بالتجناوز اتورٌة تجاه معارضٌها فً بلد مثل العراق لدٌه تقالٌد اجتماعٌة ودٌنٌة صنارمة فٌمنا ٌتعلَّنالدكت

عتندي علنى كرامنة المنرأة بؽٌنة ممارسات السلطة الدكتاتورٌة المستبدة فنً سنجونها ت نَّ  إالَّ ، إعلى المرأة 

ٌَّ ن ٌالروائنً علنً بندر ال ٌسنتطٌع أ نَّ  إالَّ كسر إرادتها الثورٌة ، إ منا لنى النهاٌنة ، ولربَّ تنه إضنمن لننا حٌاد

كشؾ الهدؾ الحقٌقنً منن عد الحداثة تجعله ٌبرز مفاهٌم ما بإٌمانه العمٌق بؤفكار موت اآلٌدٌولوجٌا أحد أ

ًّ  ذه الوثٌقة فً النص وهو نقده بطرؾتوظٌؾ ه لم ٌكتنؾ بنالنظر إلنى ، لذا فهو ٌدٌولوجًكل ما هو آ خف

ٌَّ الجانب اإل ة ، بل ٌحاول بطرٌقنة ؼٌنر مباشنرة نقند الطرٌقنة التنً عارضنت بهنا الضنحٌة نسانً فً القض

و رفننض الكاتننب لآلٌنندٌولوجٌا أ نَّ نسننتطٌع أن نستشننؾ أ ضننت لننه مننن اعتننداء وامتهننان ، وبننذامننا تعرَّ 

 نسانٌة واضحة .  بل الروائً قد أخذت بحٌادٌته قلٌبلً عن معاناة إنظرٌات ما بعد الحداثة المتبناة من قِ 

 اٌة حارس التبغ : . روٗ

نثر الهُ أ ٌكشؾ عبرها تارٌخٌةً  اً وثائق ؾ علً بدر فً هذا النص الصحؾٌوظِّ     ٌَّ ة علنى شخصنٌة الفنرد و

ول هرو فً صحف ذلك الوقت فً بغداد ، األ ومن الالفت فً تلك المرحلة وهو ما وجدته منشوراً )) اوي : ، ٌقول الرَّ 

لى موسكو عاماً واحداً ه ان الموسٌقار حٌدر سلمان سافر إٌذكر فٌ 9ٙٓٔخبر منشور فً صحٌفة الجمهورٌة فً العام 

فرً صرحٌفة صرروت خرر وهرو منشرور ة والترؤلٌف الموسرٌقً ، والخبرر اآلللدراسرة فرً كونسررفتوار موسركو علرى القٌراد

ولرون ... ف علرى الفٌاز علرى جرابزة ملكرة بلجٌكرا فرً العرزٌذكر ان الموسٌقار الٌساري ... حر 9ٙٔٔحرار فً العام األ

ؤخبنار الصنحؾ العراقٌنة ً بٌستضًء الروائ (9ٕٗ)(( وهذا ٌدلل ... ان حٌدر سلمان عاش هذا الزمن بحٌاة جدٌدة

ٌَّ مدي التحنوُّ  ظهرخبار الموسٌقار فً تلك الفترة لٌُ التً نشرت أ ة الموسنٌقار منع ل النذي حندث فنً شخصن

ٌَّ ل هُ تحوُّ  ٌَّ فتظهر تؤثٌرات الهُ  ر بالهوٌة التً ٌتبناهاه ٌتؤثَّ نَّ ، أي إ هِ تِ و ٌَّ و  ة الفنرد واضنحة عبنرة على شخص

ٌَّ  هونتاجات الت التً طرأت على سلوكهِ التحوُّ  ند الهُ ونجد فنً ذلنك خضنوع الروائنً لسنلطة تعندُّ  ة ،الفن ٌَّ ة و

ٌَّ  اومندي تؤثٌرهنن تؤثٌراتهننا الضنناؼطة لهننا نَّ الهوٌننة إذ إ، ة الفنرد رؼننم كونهننا زٌننؾ وصنناعة علننى شخصنن

لننة ( واألمننر األهننم فننً هننذه الجماعننات الجماعنناتماٌسننمٌه آندرسننون ) إنتنناج  والقننادرة علننى ٌَّ ) أنَّ  الُمتخ

 . (ٕٓ٘)تعرٌفها التارٌخً ٌتمثَّل فً أنَّ اإلنسان عضواً فٌها ولٌس فرداً مستقبلً بقراراته الذاتٌة (

ٌندٌولوجٌا لحنداثً فنً نقند اآلهٌم الفكر بعند امنطلقاً من مفا ةٍ مرَّ  ٌعود الروائً علً بدر فً كلِّ ومن ثمَّ    

تواجننده فننً  خننبلل منندة –ٌقار ) حٌندر سننلمان ( الشننٌوعً اوي عننن سننفر الموسننحنندٌث الننرَّ  وذلنك عبننر، 

ننالننى أ –موسننكو  قهننا ، وتطورهننا العمرانننً والتقنننً ، ٌقننول م انبهنناره بحضننارتها ، وتؤلُّ مٌركننا ، ومننن ثَّ

ٌَّ  كان وصوله الى نٌوٌورك فرصه عظٌمة ...)) اوي : الرَّ  فرً حرً  هُ نَ تهرا العرالً ... وسركَ المدٌنة الكبٌررة ، بتمثرال حر

هرا نٌوٌرورك نَّ ان وطلٌقران ، إرَّ ا حُ مهولى بؤنَّ األ ةِ تسٌر ... برفقته ... حٌث شعرا للمرَّ  هودسون حً الفنانٌن ، وكانت آدا
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امراً مرن موسركو : ناطحرات السرحاب ، ف هذه المدٌنة التً كانت تقع على الطرف النقٌض تم... كان منبهراً جداً بما ٌإلِّ 

قة ... وكانت المفاجؤة هو ما كتبته النٌوٌورك تاٌمز ذلك الوقت عن زٌارته علَّ الشوارع الواسعة والمزدحمة ، الجسور المُ 

ن روائنً أ/ الصنحٌفة ٌرٌند المن هذه الوثٌقة (ٕٔ٘)(( مٌركا .."وعً لم ٌكن ٌخفً اعجابه العمٌق بؤ: ".. هذا الشٌ

الؽنرب ، فالموسنٌقار  مٌركنا وسٌاسناتث عنن عمنق عنداء الفكنر الشنٌوعً ألوالت التنً تتحندَّ ٌنقض المقن

ننشنناهد معننالم التطننور والعمننران واالسننن دخننل نٌوٌننورك والشنٌوعً مننا إ ٌَّ  ةِ ة للمننرَّ تقرار حتننى شننعر بالحر

هنا الفكنر حضنان الرأسنمالٌة ، ولنم ٌشنعر بهنذه العدائٌنة التنً ٌقنوم علٌاألولى فً حٌاتنه لكنهنا كاننت فنً أ

ٌندٌولوجٌات مهمنا جنذبت منن عقنول النناس هنذه اآل نَّ ، فالروائً ٌرٌند أن ٌشنٌر إلنى إماركسً الشٌوعًال

هننذه العدائٌننة للرأسننمالٌة  نَّ نظرٌننة بعٌنندة عننن واقننع تطبٌقننً ، وإ جننذبها نننابع مننن شننعارات وهتافننات فننؤنَّ 

لٌة ، وهننذا مننا لحظتننه الصننحؾ مانظمننة الرأسننر األنجننازات وتطننوُّ د مواجهننة إالؽربٌننة ستتبلشننى بمجننرَّ 

 شارت له . األمٌركٌة وأ

 ساتذة الوهم : . رواٌة أ٘

نن     دانتهننا بالوثننائق التارٌخٌننة ، سننة السننلطة الدكتاتورٌننة ، وٌحنناول إلننى سٌاه إه علننً بنندر نقنندطالمننا ٌوجِّ

ن ، ٌنرا( شاركوا فنً حنرب الثمانٌننات ضند إ صدقاء ) شعراءوهو واحد من مجموعة أ –اوي فٌقول الرَّ 

علنى ٌند النظنام بتهمنة  مَ عندِ أُ فً حدٌثه عن صدٌقه ) عٌسى ( النذي  –والناجً الوحٌد من هذه المجموعة 

 نَّ ، التنً اتضنح فٌمنا بعند أ هِ ِتنوقند دار حندٌث فنً المدٌننة عنن اختفناء جثَّ  –تلفٌقناً  –التآمر علنى السنلطة 

ة عٌسرى بقٌرت قصر )) : زازاً بشنقٌقهاشقٌقته هنً منن قامنت بنقنل الجثنة سنراً ودفنهنا فنً حدٌقنة مننزلهم اعتن

ٌُكشف إنَّ  إالَّ مجهولة زمناً طوٌالً ... إ رأت فً المجلرة العراقٌرة المحلٌرة ألرف ، بالمصادفة كنت ق 99ٕٔ فً العام الَّ ه لم 

بض لقرت السرلطات العراقٌرة القربتهمة حٌازتها لجثة شقٌقها ... أ لقاء السلطات العراقٌة القبض على امرأةباء ... خبر إ

 987ٔعدام فً العام المجرم عٌسى اروٌد الذي ُحِكَم باإل ة سلٌمة اروٌد بتهمة حٌازتها لجثة شقٌقها ، وهوعلى المدعوَّ 

ة منزلهرا ... وال زال البحرث جارٌراً مرن قبرل السرلطات شقٌقها من المقبرة ودفنه فً حدٌقر حٌث قامت المدعوة بنقل جثة

 ةعلنً بندر هنذه المجلَّن فقد وظنؾ الروائنً (ٕٕ٘)(( ، والجهات التً وراءه لمعرفة اسباب قٌام المدعوة بهذا العمل

سنالٌب التنً طالمنا تسنتخدمها فً النص ، تكشؾ أسالٌب السلطة التً أراد نقندها ، تلنك األ تارٌخٌةً  وثٌقةً 

تهمننة الخٌانننة برٌنناء ، مثننل وجٌننه الننتهم الباطلننة للكثٌننر مننن األالسننلطة الدكتاتورٌننة مننع الشننعب ، ومنهننا ت

( فكننل هننذه مقننوالت لننـ )عٌسننى تْ رجٌننة ، وتهدٌنند األمننن الننوطنً التننً لُفَِّقننلعظمننى ، والمننإامرة الخاا

ننتسنتخدمها السننلطة كمسننوِّ  ٌَّ اوي هننو الشنناهد الحقٌقننً فننراد المجتمننع ، فكننان الننرَّ ات وإرهنناب أغ لقمننع الحر

 على براءة عٌسى ، وكانت المجلة هً الوثٌقة الناطقة بموت عٌسى .

 

اً أو إذا كانت التؽٌٌرات المه      ٌَّ مة التً طرأت على المنهجٌة التارٌخٌة بالتعاون مع كل ما كان مقص

شاً أو مسكوت بتؤثٌر مدرسة الحولٌات والتارٌخ  تعنه بٌن مقوالت التارٌخ الرسمً قد حصل اً مهمَّ

 ،اإلنسانً واألدب تحدٌداً  كرتؤثٌرات رإي التٌار الفكري بعد الحداثً على مجمل الف فضبلً عنالجدٌد، 

 نَّ هتم بمسائل الحقٌقة والمعرفة ، فإهتمامه على القضاٌا المعرفٌة ، وٌفبعد أن كان نثر الحداثة ٌصبُّ ا

فٌتجاوز هذا الشك ، بالقضاٌا الوجودٌة وٌثٌر الشك لدي القار  حولها  ٌهتمُّ أصبح نثر بعد الحداثة 

ل ، ا الثقافٌة والسٌاسٌة فاعلٌته الفنٌة نحو التعامل مع القضاٌ فكان نتٌجة هذه التقنٌات األدبٌة إن تشكَّ

تشٌون " مابعد الرواٌة التارٌخٌة " الذي ٌدور حول العبلقة بٌن الواقع والخٌال والحقٌقة ، ٌحسب هب

مكانٌة الوصول إلى ماٍض " حقٌقً " كوسٌلة للحد ق بإعلى التارٌخ ) مشكبلت تتعلَّ هذا وٌثٌر تركٌزه 
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نشؽال النص الروائً فً البحث بالٌومً والحٌاتً ، فكان ا(ٖٕ٘)ٌعة األفكار والمإسسات الحالٌة (من طب

مات سلَّ والتفصٌلً ، إنطبلقاً من الكتابات التً نادت بإعادة قراءة التارٌخ الرسمً ، وتمحٌص المُ 

 على رٌخٌةالت، وقد سارعت الرواٌة إلى التعامل مع الوثٌقة ا(ٕٗ٘)والمعلومات التارٌخٌة التً ذكرت

أو لبناء المتن الحكائً  وفق رإٌة جدٌدة تتمثَّل باستدعائها للوثٌقة لٌس من باب الضرورات السردٌة

ل تطوَّ  بل، فحسب ضوء العبلقة التبادلٌة بٌن الرواٌة والتارٌخ  فًرت وظٌفة النص الروائً لٌتحوَّ

ل إلى أداة لزعز، السردي  وعلى أساس إشتراكهما بالطابع عة الٌقٌن الذي كاد أن ٌؽطً الحدث لٌتحوَّ

 التارٌخً وصوالً إلى تماهً التارٌخ مع الماضً بصورة مطلقة .     

 

 

ٌَّرت وأصبحت مؽاٌرة لما سبق        ٌَّة عمل التارٌخ الجدٌد قد تؽ ، فإنَّ الوثائق التارٌخٌة إذا كانت آل

رات عتمدها كما أشرنا فً التوطئة تكون هً األخري مؽاٌرة أالتً ا ٌضاً ، ومن ثمَّ لن تكون المذكِّ

خعنى بكلِّ ما كان ال ٌندرج ضمن االشخصٌة إالَّ وثٌقة من وثائق التارٌخ الجدٌد بوصفه ٌُ   هتمام مإرِّ

الجرٌمة ، الفن ، فً رواٌة ) بتوظٌؾ مثل هذه الوثائق التارٌخ التقلٌدي ، ونجد الروائً علً بدر قام

 الكشؾ عن جوانب أخري أهملها التارٌخ التقلٌدي .  اوقاموس بؽداد ( محاوالً عن طرٌقه

 . رواٌة الجرٌمة الفن وقاموس بغداد : ٔ

كزَّ فٌها رلتً حكمت بها الخبلفة العباسٌة ، وفً هذه الرواٌة التً تجري أحداثها خبلل الحقبة ا 

ث كان ذلك بالوثائق  ما كثٌراً و، اإلصبلح المناهضة للسلطة  علً بدر على أحوال حركات ، ٌتحدَّ

اوي ف رات الخواجة ) عماد الرَّ س طائفة الخواجات الُمعاِرضة ، ٌقول: ٌها عن مذكِّ كان )) الدٌن ( مإسِّ

ل فٌِه آراءهالخواجة عماد الدٌن قد ألََّف .. كتاباً .. إسمه القانون فً الطب ، وهو مذكِّ  الخاصة ...  رات شخصٌة ، سجَّ

َن فٌه مقتطفات من ُكُتب الط ب التً قرأها من مإلَّفات أبو قراط إلى كتب معاصرٌه ... حفظ لنا مادة بعض الكتب كما دوَّ

دة تها من مصادر متعدِّ (( التً فقدْت أصولها الٌونانٌة .. هو موسوعة الخواجة ... جمع مادَّ
هذه  ٌمكننا هنا عد (ٕ٘٘)

رات الخواجة  -الموسوعة   –صبلح طائفة اإل ٌس( رئعماد الدٌن )) قانون الطب ( التً مثَّلت مذكِّ

فكر ناشًء بتؤثٌر  فهو ذو، وثٌقة تارٌخٌة تكشؾ عن نوع الثقافة اإلصبلحٌة لمإسس تلك الطائفة 

أٌضاً ٌمكن أن نشٌر إلى  من هناوخري ، من كتب أ ا قرأه الخواجةوتداخل مع الفكر الٌونانً وؼٌره ممَّ 

ٌة التً تظهر بالضد من سٌاسة السلطة صبلحالتٌارات اإل نَّ وائً التركٌز علٌه وهً أراد الرما أ

ع ،  ٌَّة والرافضة للتنوُّ ً تٌارات فكرٌة مُ المإمنة بالواحد لة من خلٌط من الثقافات األخري شكِّ تهً ؼالبا

والمركزٌة ، د بالرأي الواحد التفرُّ منهل و ار السلطة النابعة من جمود عقلً أفكعلى العكس من أ

بوصفها إحدي مفاهٌم الحداثة  -الحداثة فً رفضها للمعرفة الكلٌة والروائً بذلك ٌنطلق من رإي بعد 

م التجارب السٌاسٌة أو ، وذلك بعدّ  ً تإسس للسلطة ومن ثمَّ المركزٌةالت – ؼٌرها ،  أنَّ البنى التً تنظِّ
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ة ٌَّ رات الشخص  الُمذكِّ



ه  إنَّما قائمة على عملٌات إقصاء وقمع ، والروائً هنا ٌستنطق المقصً والمقموع الذي بدوره ) ٌوجِّ

 . (ٕٙ٘)لتقوٌضها (،  أنتجها الفكر المتمركز على ذاته داً داخلٌاً لمنظومة القٌم التًنق

 

 

شخصٌات تارٌخٌة معروفة من ضمن قائمة الوثائق  الرسائل التً تخصُّ  خ أن ال ٌعدَّ ٌمكن للمإرِّ  ال     

خصٌة األهمٌة الرسائل الش تحمل، هل ؾ عن حقائق األحداث ، لكن السإال التارٌخٌة المهمة فً الكش

ٌُّ  هٌُمكن أن نعدَّ  خ ؟ هذا مانفسها بالنسبة لعمل المإرِّ  ٌَّ رات من ضمن التؽ ات عمل التً حدثت فً آل

تارٌخ الجدٌد ، فؤصبحت هذه تساع الذي شمل حقل الوثٌقة التارٌخٌة لدي مإرخ الاال، وخ المإرِّ 

 على وفقً بدر الرسائل الشخصٌة ؾ علمنها . وقد وظَّ  تهمل شٌئاً  الرسائل تبحث فً التفاصٌل وال

ض سردٌات  مقتضٌات السرد الروائً الذي ٌهتم بالتفاصٌل التً تكشؾ عن جوانب أخري ، أو تقوِّ

إجتماعٌة حٌاتٌة و عنى بكشؾ تفاصٌل ث عنها التارٌخ ، ذلك بوصفها وثٌقة تُ األحداث الكبري التً تحدَّ 

ش ونقض التارٌخ الرسمً الذي لم همَّ فً تارٌخ المُ  ، ووجوه أخري لثقافة معٌنة أراد من خبللها البحث

ورد هذا النوع من الوثائق فً كل من رواٌة : ) بابا سارتر ( و ) شتاء ٌعبؤ بمثل هذه التفصٌبلت ، وقد 

) حارس التبػ ( و )  صخب ونساء وكاتب مؽمور ( وو ) الطرٌق إلى تل المطران ( و )العائلة ( 

     أساتذة الوهم ( .

 :اٌة بابا سارتر . رؤ

ث عنن جٌنل السنتٌنٌات فنً ا لقد سنبقت اإلشنارة إلنى أنَّ       لعنراق منن مثقفنً الفلسنفة هنذه الرواٌنة تتحندَّ

وثٌقننة خننبلل  فننً مننن ثقافتننه الشننفاهٌة رَ سننخِ ف وقنند أراد الروائننً نقننض مسننٌرة هننذا الجٌننل ،، الوجودٌننة

ا  ،سابقة* اوي عنن منن خنبلل حندٌث النرَّ ، وذلنك الثقافة نَّه ٌسخر من صفة أخري لهذه فً هذا النص فإأمَّ

ناً حقٌقٌناً  نادٌة ) ٌَّة حبَّ ن، ( الفتاة الوحٌدة التً أحبَّها فٌلسوؾ الصدر  ،أخبرتنه بنِه  سنربسنبب ه تركهنا ولكنَّ

" فً الواقع لم أستطع العثور على هذه الرسالة الترً كتبتهرا نادٌرة  قالت له : "سؤكتب لك السبب فً رسالة)) ٌقول : 

ة ... مع أن كل الوثابق تإكد وجود هذه الرسالة .. ٌَّ رد إ ،. إلى عبد الرحمن فٌلسوف الصدر ْت وتإكِّ هرا الرسرالة الترً أدَّ نَّ

ة بٌنهما  ٌَّ ت إلرى صرعود والرده ووالدتره  ،إلى قطٌعة نهاب فبعد أٌام من تسلُّمه الرسالة وصرختِه الُمدّوٌة فً حجرتِه... أدَّ

... كان ٌالحقها فً أماكن متعددة خالل العشرٌن ٌوماً التً تلت هذه  أها ببكاء وانفعال شدٌدوالخدم إلى حجرتِه وهو ٌقر

جراً مرن إبنرة خالرة سرارتر  ، الحادثة التً سبقت سفره إلى بارٌس ،الحادثة ((سفراً أستمرَّ حتى عودتِه متزوِّ
فمنن  (7ٕ٘)

ننة  ٌَّ باإلشننارة إلننى الصننفة فننً العننراق ، هننذه الوثٌقننة أٌضنناً ٌحنناول علننً بنندر نقننض تننارٌخ الثقافننة الوجود

ٌَّة  ٌُحنب ذلنك  ،األخري لتلك الثقافة وهً السطح فهذه الرسالة التً سببَّت القطٌعة النهائٌنة بٌننه وبنٌن منن 

ٌَّة خنداع منن  ،حبٌبهنا المثقَّنؾ الفٌلسنوؾ بؤنَّهنا ؼٌنر بناكر –أي نادٌنة  –كونها أخبنرت  وإنَّهنا كاننت ضنح

ٌَّة ال انهارشخص آخر سابقاً ، حتى  ًَ ثقافتنه وإدعاءاتنه الفلسنف  ،فٌلسوؾ الوجودي بكلِّ منا ٌنإمن بنِه ونسن

ً الُمتََّفق علٌها التقلٌدٌة  وخضع للضوابط  ؾ علً بدر هذه  قدف ، اجتماعٌا الوثٌقة لتكشنؾ أنَّ ثقافنة هنذا وظَّ

لننه ألن ٌكننون صنناحب رإي ومفنناهٌم الفٌلسننوؾ ه مننن قٌننود المجتمننع ، وفلسننفته لننم تإهَّ ُمؽنناٌرة  لننم ُتحننررَّ

ٌنة المرموقنة نة العائلة المعروفة بمكانتها االإب –فترك الفتاة  ، لمجتمعهِ  ٌَّة والمادِّ نه لهنا  –جتماع  ،رؼنم حبَّ

ٌَّة تعمل خادمنة ، رؼنم أنَّهنا بالتؤكٌند منا كانن ج من فتاة فرنس نا كاننت وسافر إلى فرنسا وتزوَّ ت لتختلنؾ عمَّ

                                                             
 . 377النقد بيف الحداثة كما بعد الحداثة / إبراىيـ الحيدرم :  (256)
 . 209 : بابا سارتر  (257)

 الفصؿ الثاني . * 

 الرسابل الشخصٌة

 



عً طنة سارتر أو ابدعوي إنَّها موا إنَّما فقط  علٌه حبٌبته ندَّ ٌَ نجند بارودٌنا سناخرة أٌضناً ف ،بنة خالتنِه كمنا 

ٌُعطنً رأٌنناً  ُمؽناٌراً عنن لسنان أحند األبطنالمنا وراء البؤسنلوب  مننا إنَّ  ، قنص التنارٌخً أي أنَّ النراوي ال 

 ٌسخر من  الحدث بكشفه أمام القار  . 

 رواٌة شتاء العابلة : -ٕ

ٌَّة الٌطنرح علننً بندر قفنً هنذه الرواٌننة       ٌَّةطبقنة ضنن الحكننم  انهٌنارالتنً أفننَل نجمهنا بعنند  -األرسننتقراط

اوي صورة من صور ا بوصفها تمثِّل –الملكً فً العراق  ٌَّة فنً المجتمنع العراقنً ، فٌجعنل منن النرَّ لمدن

ث عن السٌدة التً تنتمً إلى إحدي هذه العوائل خبلل مرحلة ما لقرد ))    ٌقنول:  ،بعد الحكم الملكً  ٌتحدَّ

ة على نفسها ف رد بالوقرت ،وهً تمضً أٌام عزلتها  ،رضت العمَّ ٌُّ دة أشد التق ٌِّ لتضرفً علرى وجودهرا  ، نظاماً صارماً ُمتق

ٌُضفً على حٌاتً التافهة نوعاً  ،وسحر الفصول  ،ونبضات األٌام  ، نوعاً من المعنى : "هرب الوقت المحطمَّ  هو الذي 

ة سنوات... سؤلت صدٌقتها أن تبعث لها برواٌات حرب من المعنى" هكذا كتبْت ألحدى صدٌقاتها ا لتً تقطن لندن منذ عدَّ

... تخفِّف عنها ساعات النهار الثقٌلة .. التً تمرُّ على وجودها قرب القبور... كتبْت رسالة قصٌرة أخرى تطلب  قصٌرة

ما رواٌات بربارا كارتالند  ٌَّ ... حٌث تدور أحرداثها حرول حٌراة الطبقرات ... أن ُترِسل إلٌها المزٌد من هذا النوع ... والس

...(( ترفررةالنبٌلررة المُ 
ٌَّتٌن فننً النننص  عننن طرٌننق (8ٕ٘)  ٌبنندو فننً النننص، توظٌفننه هنناتٌن الرسننالتٌن الشخصنن

نة منن تنارٌخ  ساهمت فً تشكٌل ،شارة إلى الحركة البطٌئة الضمحبلل طبقة من المجتمع اإل ٌَّ حقبة تارٌخ

ٌَّة  نة العراق وهً الطبقة األرستقراط ٌَّ  ،، لذا ٌمكن أن ترقى مثل هذه الرسائل إلى مسنتوي الوثٌقنة التارٌخ

ٌَّة التننً ففننً ننة ، تلننك السننٌدة األرسننتقراط كانننت  خبللهننا ٌنقننل تفاصننٌل الحٌنناة الجدٌنندة التننً اختارتهننا العمَّ

لنة بعنوائلهم  تعٌش فً البلد النذي لنم ٌخنلُ  نة الُمتمثِّ ٌَّ حسنار هنذه لكنن بعند ان ،منن ظنبلل واسنعة للحٌناة المدن

نل ، عنالم  الحٌاة أخذت السٌدة تنسنل عالمناً ٌبلئنم حٌاتهنا السنابقة لكنَّن ٌَّ نة  ه عنالم ُمتخ ٌَّ ٌنقنل إلٌهنا الحٌناة المدن

نها تحاول االنَّ إ وعبر المقروء أ ،عبر السرد  ،عبر الخٌال منن تعجٌنل  اً نوعن لُ نندماج فنً الخٌنال النذي ٌمثِّ

 ها الذي تعٌشه اآلن .آخر ؼٌر عالمالوقت والتبلشً نحو أي عالم 

هنذه توظٌفنه للرسنائل شناهداً علنى نمنط  فنً الحندٌث عنن تلنك المدنٌنة عنن طرٌنق علً بندر وٌستمر     

اوي حندٌث ذلك فًو الحٌاة ، نة بعند وفناة أخٌهنا النذي  النرَّ رْت ))ٌقنول :  ، ٌعنٌش فنً لنندنكنان عنن العمَّ تلقَّ

ة خطاباً من ابنته  ة علرى السرفر والعرٌش فرً  أنَّ  ،ر الفتاة عمتها فٌه خطاباً حزٌناً ٌابساً تخب ،العمَّ أمهرا الهولندٌرة ُمصررَّ

ها ال ترغب فً السفر إلى هولندا هولندا مع صدٌقها رل الحٌراة مرع ) زوج أم... وألنَّ  ... وألنَّ هرا تها التتحمَّ رغرب ( ... فإنَّ

ة وهً ُتغبالعودة إلى منزل أبٌها... ) ها تودُّ استقبالها هنا  ،رٌها بعواطٍف حارة صادقة منزل العابلة (... كتبت لها العمَّ أنَّ

ً بهذا أصرنع معروفراً  ٌَن أنِّ ألنَّ المنرزل الرذي أقطنره منزلرك  ، أو إحسراناً فؤنرِت ُمخطبرة ،ومن كل قلبها... " إذا كنِت تظنِّ

ى شربِت" ،ولك الحق  ،مثلما هو منزلً  (( كل الحق فً العٌش فٌه أنَّ
نؾ علنً بندر هن  (9ٕ٘) ذه الوثٌقنة ألنَّهنا فٌوظِّ

ننة فننً العننراق  ٌَّ ننر المننآل الننذي وصننَلت إلٌننِه بقاٌننا المدن ننة نفسننها ،تإشِّ ٌَّ ً  نهاٌننةً  ،بننل المدن إلننى حٌننث التشننظِّ

ننل بشننظاٌا اننندمجْت فننً  تَّخننذ هننذا المجتمننع مسنناراً آخننرَ احٌننث  ، نكسننارواال ْبننَق إالَّ َوَمَضننات تتمثَّ ٌَ فلننم 

 ً ا ٌَّ ٌَّة واختفْت ُكل ٌَّة متوالٌنة وداسنْت علٌهنا بجزمنة العسنكر،  ،الُمجتمعات الؽرب أو بقاٌا دفنَتها أنظمنة عسنكر

نْت مجتمعات أخري بدٌ ٌَّة باوتكوَّ  ختفاء تلك الفئة .لة اختفت منها مبلمح المدن

 طران : المُ  رواٌة الطرٌق إلى تلِّ  -ٖ

نة        ٌَّ نات الدٌن ٌَّ ق إلنى مسنؤلة الؽٌب نة التنً ُتنسنب للندٌن أو العقا -حاول علنً بندر هننا التطنرُّ ٌَّ  -ئند الوهم

ث عن رسنالة أعطتنه إٌاهنا إمنرأة طالما التً  اوي ٌتحدَّ إلتقاهنا  –ُتسٌطر على الُمجتمعات ، فٌجعل من الرَّ

رٌان فنً الموصنل أسنُمها أطفال فً مدٌنة ٌسنكُنها السن معلِّمَ  على عمل كً تساعده فً الحصول –صدفة 

ة بخرط نراعم أنٌرق ثرم وضرعتها فرً مظرروف أبرٌض اللرون ... وأخذت ُتحّرر ر)) ٌقول :  ،تل مطران  ٌَّ سرالة بالسررٌان
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صرل إسرتنبول مو –وكتبت على المظروف العنروان الترالً : " شرمال غررب الموصرل / مدٌنرة ترل مطرران / محطرة تررام 

((ب عٌسى الٌسوعً"القدٌمة / األ
 ؼرٌبنة منن لِ ْعنفِ  ةِ دَّ رَ بِ  اجه صعوبة لدي دخوله المدٌنة تمثَّلتإالَّ إنَّه و (ٕٓٙ)

نا ٌحندث بعند دخنول وذلنك  ،األهالً تجاهه بوصفه ؼرٌباً  بسنبب  نبنوءة ٌنإمن بهنا أهنالً هنذه المدٌننة عمَّ

أعطرت الراهبرة الطوٌلرة الرسرالة بعرد أن قرأتهرا إلرى القرس )) ٌقنول :  ،هو منا أفنزعهم مننه وؼرٌٍب ما لمدٌنتهم 

هررم ... والج حٌررث أخررذ ٌقرررأ بصرروت عررالً ،الررذي ٌقررف خلفهررا  ر أنَّ مٌررع ٌتطلَّررع نحرروي بفضررول وذعررر بٌنمررا كنررت أتصرروَّ

فما الداعً إلى الفزع مادمُت معلماً لألطفال فً البٌعة ولست فرانكشتاٌن؟! نظر القس نحوي  ،سٌضحكون على أنفسهم 

فرق حرول مسرؤلة الرابرً فرً بٌعتنرا  ... وقال ... ستبٌت اللٌلة عندي ومن ثمَّ  ((نتَّ
المفارقنة  هنذه أراد منن فقند   (ٕٔٙ)

نة اوي اإلالتً حدثت مع الرَّ  ٌَّ شارة إلى أنَّ الكثٌر من جواننب الفكنر الندٌنً قائمنة علنى ؼٌبٌنات ؼٌنر منطق

رات الخاطئنة بشنكل ٌحوِّ  ،وؼٌر معقولة  لهنا وٌحاول نقد التعامل االجتماعً الساذج مع بعض هذه التصوُّ

ٌَّة ، أو مَ إلى موجة ا  سنتعمالكنز السنلطة وذلنك باوخصوصناً مراهات بعض الج اة للتوظٌؾ مندعجتماع

ٌَّة  ٌَّة التً تحملها تلك األفكار لتدعٌم مشروع ؼطناء تحتاجنه تلنك المراكنز بوصفها الجهات  هذههذه الرمز

ٌَّة  ٌَّة  ألنَّ  ،السننلطو ننة قٌامهننا بوظائفهننا أسننهل بوجننود المشننروع ٌَّ وخصوصنناً السننلطة عننادة مننا تصننبح عمل

السنلطة الرمزٌنة األهم ألي مجتمنع وهنو الندٌن ألن )الرأسمال الرمزي  التً تستعمل المشروعٌة الرمزٌة

 منا حاولنت السنلطة السٌاسنٌة اسنتعمالوطال (ٕٕٙ) هً سلطة بناء الواقع وهً تسعى إلقامة نظام معرفنً (

 . تلك السلطة الرمزٌة لتدعٌم خطابها الفكري 

   : رواٌة صخب ونساء وكاتب مغمور -ٗ

ٌَّ لرواٌنة فً وثائق سبقت من هذه ا      مثٌبلتهنا فنً مجتمنع الحصنار، ات كثنرت رصند علنً بندر شخصن

ننفإ ٌفننارقهم ، عننن  أصننبحت حلمنناً ال مفنناهٌم تبلننورت لنندي أبننناء هننذا المجتمننع حتننى ٌرصنند أٌضنناً اآلن ه نَّ

اوي عنن مجموعنة منن الوثنائق  طرٌق (  عبناس وهنً رسنائل متبادلنة بنٌن صندٌق طفولتنه ) ،حندٌث النرَّ

 ٌَّ ؾ علٌهنا عبناس عنن طرٌنق الصندفة وطلنب منن  ،ءت إلنى العنراق فنً زٌنارة ة جاوبٌن فتاة مؽرب وتعنرَّ

ٌَّة الننرَّ  – صنندٌقهِ  ٌُننتقن اللؽننة الفرنسنن أن ٌسنناعده فننً ترجمننة رسننائل الفتنناة المؽربٌننة وكتابننة  –اوي الننذي 

اً علٌها  حٌث اتَّفقا على النزواج علنى أسناس أن ٌلحنق بهنا بعند أن تسنافر إلنى المؽنرب ، رسائل أخري ردَّ

ر أنَّ )) : اوي ٌقنول النرَّ  ، وتؤخنذ موافقنة أهلهنا رر الرسررابل هرً رسرابل تجارٌرة تخرص عملره كنرت أتصروَّ ه ... غٌرر أنَّ

ر ، ... إلرى طنجرة حترى كتبرت لره رسرالة بالفرنسرٌة ... فما أن وصلت عٌشرة زواجه ما تخصُّ ... إنَّ  فاجؤنً د االتفراق تإكِّ

ا لماذا كتبت رسالتها بالفرن بٌنهما رة المجٌردة  ؟ ذلك ألنَّ  سٌة... أمَّ ٌَّ الطنجاوٌة الجمٌلة تعرف التكلُّم بالعربٌرة اللغرة القوم

ها ال تعرف القراءة والكتابة بهاإالَّ  ة هذا الموضوع نسبة له  إنَّ ٌَّ ث عباس لً عن أهم ... وقد  ه صفقة حقٌقٌةإنَّ  ، ... تحدَّ

...  ... وأنررا انتظرررك هنررا فررً طنجررة ونهرراراً  ا أفكررر فٌررك لررٌالً أنرر ... " ... وترجمتهررا لررههُ دتُ ي وحَسررعلٌرره فررً سرررِّ  دتُ َقررحَ 

ٌاً من هذا الجرو الضراغط هنرا لِّ ص كُ بحسد حقٌقً هذا الذي سٌتخلَّ  هُ " لقد كنت أنظر نحوَ  ضك كل مصارٌف سفركسؤعوِّ 

((... والجوع والسٌاسة والحروب  فً بغداد الحصار ومجتمع الكراهٌة والنهب والقسوة
ائق التنً هذه الوثن من (ٖٕٙ)

ل محتواهننا ننة للعراقننً فننً مرحلننة -أي الحصننول علننى فرصننة للهجننرة  – ٌشننكِّ ٌَّ  ،الحصننار صننفقة حقٌق

نقنض جمٌنع شنعاراتها  ه نقداً لسٌاسنة السنلطة الدكتاتورٌنة فنً التعامنل منع الشنعب ومنن ثنمَّ فالروائً ٌوجِّ 

فحنٌن سنلَّط الضنوء  ، االشعب العراقً إزاء تلك الظنروؾ المرٌنرة التنً عاشنه صمود() حولومقوالتها 

ٌَّة سنٌئة للفنرد العراقنً عنها من ظروؾ معٌ وما نتلَ  مجتمع العراقً إبَّان تلك المرحلةعلى أخبلقٌات ال ش

ة على الهرب خارجو مكنان   أيُّ  ، خارج أسوار الجوع والظلنم وخٌبنات األمنل ، البلد لَّدت لدٌه رؼبة ُملحَّ
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 2007( 3المغرب )ط –العالي، دار تكبقاؿ لمنشر  الرمز كالسمطة / بيير بكرديك ، تر:عبد السالـ بنعبد (262)
 :49 . 

 . 106-103 : صخب كنساء ككاتب مغمكر (263)



 ً ٌَّاً قٌاساً بما كَ  خارٍج هذه األرض كان قد ؼدا له ذلك حلما نة صنعبة النرَّ  فهُ َشنورد ٌَّ  ،اوي عنن جزئٌنات حٌات

دتها السلطة عن صبرأراد بها نقض خطاب ي )  الشعب العراقً و ات طالما ردَّ النذي ٌمارسنه ذلنك ( التحدَّ

الشناب  نَّ فنً حنٌن أ ، الدائم للسلطة والقائد هُوٌرافق هذه الظروؾ والإ ،(العبور) الشعب وإصراره على

ٌَّة للخبلصالع ها فرصة ذهب اً ا ٌقول ، راقً ٌستجٌب لمثل هذه الظروؾ وٌعدَّ لراوي بعند كتابنة رسنالة ردَّ

سرمها عٌشرة ن الموجرود علرى مظرروف رسرالتها... أالرسرالة... وكتبرت العنروا أكملرتُ )) : المؽربٌنة ( عٌشة )  على

...  وكتبت من الجهة األخررى عنروان عبراس ، ٌةالمملكة المغرب طنجة ومن ثمَّ  ، ورمز برٌدي ، صندوق برٌد ، بنسعٌد

رر ((.. العررراق  بغررداد -.. فررً الكرررادة الشرررقٌة/ رخٌتررة .. لتصررلٌح السرراعات هوهررو عنرروان محلَّ
أراد فقنند كننذلك  (ٕٗٙ)

ٌَّ وائً اإلالر ة الفنرد شارة من خبلل هذه الوثائق إلى مدي إسهام مثل هذه الظروؾ فً خلخلنة بنٌنة شخصن

لمراذا نرٌرد مرا ٌرٌرده اآلخررون  )) ٌقنول : ،سواء على الصعٌد األخبلقً  ، راقً تحدٌداً العراقً أو الشاب الع

 كلَّ  رُ صطٌاد صدٌقتِه وطنجتِه معها ... كٌف ٌمكننً أن أبرِّ بٌنما أنا أخّطُط ال ،جوري سٌعطٌنً أ ... أكتب رسالة لشخٍص 

.. (( ع األخالقٌررةـــررـهررذا .. كنررت أقفررز مررن فرروق الموان
فٌحنناول  ،أٌضنناً عٌد المسننتوي الفكننري علننى صننأم  (ٕ٘ٙ)

ٌَّة عقول هإالء الشباب فً تلك المرحلة ، الذٌن أعماهم سنوء ظنروفهم الروائً اإل فندفعهم  ،شارة إلى عبث

ك بؤيِّ فرصة  نً  وسنٌلةً اللجنوء إلنى المهنربٌِّن  سواء عنن طرٌنق ،دون تفكٌر أو تدبٌرمن إلى التمسُّ لتخطِّ

ننة با ٌَّ بَ  ذهبررت)) ٌقنول : ،علننى الشننعب  قلتضنٌٌسٌاسنة السننلطة الدكتاتور ب ... قررد هررَّ الكثٌررر مررن  ... إلررى ُمهررِّ

ولكرن هنراك  ،صحٌح غرق منهم الكثٌرون... ومات عدد أٌضاً فً الثلوج وهم ٌعبرون الجبال  ،األشخاص... إلى أوربا 

(( من وصرل
قند لكنرادة وه فنً امن خبلل أسالٌب المؽامرة الحمقناء كؤسنلوب عبناس حنٌن بناع محلَّن أو (ٕٙٙ)

اوي ومنن ثنمَّ  صندٌقهؼباء بسبب  –الذي كان ٌنوي السفر به   منه الثمنُسِرَق  إالَّ  –نهٌنار عبلقتهمنا االنرَّ

ٌَّة على النرؼم منن أنَّ  ًة أخري بعد أن تسلَّم رسالة من المؽرب رة بننفس العبنارات أنَّه عاد مرَّ هنا رسنائل مكنرَّ

...  قال لً... برؤن عٌشرة أرسرلت لره رسرالة جدٌردة)) ٌقول :  ،ٌفكروا بذلك  أالَّ إنَّهم لم ،وتثٌر الُشبهة والؽرابة 

(( رر الحدث نفسهوتكِّ  ، ة الالزمة ذاتهار مثل كل مرَّ كرِّ كانت الرسالة تُ 
الضنوء علنى فحناول الروائنً تسنلٌط  (7ٕٙ)

كنان ٌحندث فنً لمنا  اً سائد اً ل نمطحدثت مع هإالء الشباب تمثِّ  -هذه الرسائل  ُمفارقات ؼرٌبة عن طرٌق

ن إذ  ،هم للتفكٌنر فنً الخشنٌة منن أن ٌكنون األمنر خدعننة لنم تندعُ  -الحصنار  ان مرحلنةالمجتمنع العراقنً إبَّ

ل خطاب الرسائل إلى الرَّ  بعند أن بناعوا  ،اوي بدالً من )عبناس( النذي كنان فنً طرٌقنه إلنى المؽنرب تحوَّ

الً (  عباس )ه كً ٌسافر بثمنه اوي عن جدِّ االستدٌو أٌضاً الذي ورثه الرَّ  ومن ثمَّ ٌعثنر لصندٌقه علنى  ،أوَّ

ٌَّة فٌلتحق به اآلخنر فرً ٌروم كنرت وصرلت الفنردق ))  ٌقنول : ف  ! وٌتخلَّصنوا منن جحنٌم العنراق ،زوجة مؽرب

...  ٌا لفرحتً تلك اللحظة ... كنت أصرعد دون أن أََمرلَّ النظرر إلرى شركل المظرروف ،... وجدت رسالة من عٌشة متؤخراً 

سقّطُت  ، والثانً صورة لطنجة البحرٌة ،ل ٌحمل صورة الملك الحسن الثانً األوَّ  ،البرٌدٌٌن المختلفٌن أٌضاً وللطابعٌن 

لم عباس لم ٌصل إلى طنجرة  " : دة جداً ... وكانت النتٌجة معقَّ  ... وبدأت بقراءتها ... شممُت رابحة المظروف على السَّ

رق حٌن ، ... وأسؤل هللا أن ال ٌصل اآلن لحدِّ   نْ تكترب الرسرابل ال عبراس وأنَّ َمر ك أنرت الرذي كنرتَ رأت رسالتك عرفرت بؤنَّ

رر وقعررتُ  (("  أنررا هررو أنررتَ  هِ فررً حبِّ
ٌَّة التننً ٌكشننفها فنن (8ٕٙ) ص هننواجس وانفعنناالت هننذه الشخصنن ٌمكن أن نشننخِّ

الننذي بندوره ٌكشنؾ أثنر مننهل السنلطة الدكتاتورٌنة فننً ،  ل هنذا الننوع منن الرسنائلمثنه وظٌفنالروائنً بت

د واالنفتاح على األفراد تمثِّ ها للحٌاة والمُ رفض اوي حالنة أي مجتمنع فٌإشِّر النرَّ  ،ل تحدٌداً فً رفض التعدُّ

نة ؛ خنراب لؤلوطنان ٌَّ لخطنوط الحمنراء والحندود اوتوالند  ، وخنراب لنؤلرواح ، إنسانً فً ظنلِّ الدكتاتور

نل أجهنزة الدولننة المدنٌنة والعسنوتحنوُّ  ، التنً ال ٌمكنن االقتنراب منهنا وضننع  هُ كرٌة إلنى نسنق بولٌسنً همَّ

نة الظالمنة نندرك أنَّ  ، الحدود وحماٌتها من الخرق ٌَّ  وعلنى أسناس هنذه الصنورة القائمنة لمجتمنع الدكتاتور
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ٌَّة  نة التفكٌنرو ،شحوب الحٌاة و ، عن الوطن واالنسبلخ ،فقدان الهو ٌَّ أو تنمٌطنه بنالقوة ) حٌنث ٌنقناد  نمط

ل األحنرار والعقننول بٌنة إطوٌون إلنى إؼننراء تحوٌنل األؼلالسنل لننى اإلجمناع التننام ... بنل ٌرٌندون أن ٌتحننوَّ

ً النننادرة المسننتقلة إلننى أتبنناع ومنندَّ  ننة  (9ٕٙ) (لعقٌنندتهم الوحٌنندة المعتننرؾ بهننا احٌن دعمننا ٌَّ هننً إفننرازات طبٌع

ٌَّة  ٌَّة  لذا فهنو حناول كشنؾ ،لمرحلة ؼٌر طبٌع التنً منرَّ بهنا البلند علنى  –تنؤثٌرات تلنك الظنروؾ السٌاسن

نة اجتماعٌنةحٌث أفرزت عبلقات  ، لشاب العراقًا ٌَّ ٌَّات قلقنة  ، قائمنة علنى الخنداع واألنان وأٌضناً شخصن

نِزنممَّ  ،وانقطاعِه عن العالم المحٌط ،الشعب على نفسه  انؽبلقعدٌمة الخبرة نتٌجة   ا أوجند شناباً ؼٌنر ُمتَّ

تنب لهنا رسنالة رداً علنى رسنالة حٌنث ك ، وبؤي وسٌلة وإن كنان فٌهنا إذالل ٌقتحم المواقؾ دون حساب ،

 ، خسارتً هً بقابً هنا ... وكتبُت لها رسالة طوٌلرة أٌضراً  ها أنَّ مَ هِ فْ ٌا إلهً كٌف أُ  )):  ٌقول ،أخري وصلته منها

لتُ   .. وقلتُ . ر بالثقافة المغاربٌةتؤثِّ ً مُ حٌاتً هً البإس من دونها... وقلت لها بؤنِّ  ... البدَّ أن تعرف أنَّ  إلٌها كثٌراً  توسَّ

سرم العروبرة الترً تجمرع المغررب بالمشررق أن ُتشرفِق علرى ها بإ... فسرؤلتُ  ً ضد تهمٌش المغاربة فً الثقافة العربٌةبؤنِّ 

ة هً التً تجمعنا... تذكّرتُ  ، بابسً الحصار فً العراق ٌَّ رة ألٌست الرابطة القوم ٌَّ ...  ... فكتبرتُ  ... ماذا لوكانرت أمازٌغ

ٌَّةً من أنصار األخوَّ نبؤن ة البربر ٌَّ ًِّ التراث األمازٌغً ، ة العرب ...  ... لناصرتها لو كانت من أنصار الشٌطان ، ومن ُمحب

ة بالحصار العربرً ٌَّ ة العرب ٌَّ ر ماذا ٌصنع واحد مثلً عاش عصر القوم ٌَ  رَ ... وهرو لرم ٌصرل ٌومراً سرورٌا وال األردن ولرم 

ة.. ٌاإلهً الذي من حتلالكوٌت إالَّ مع الجٌش المُ  ٌَّ ة العرب ٌَّ ا من مخرٍج أبداً ... إخواننرا مَ ... أَ  ... نعمًة ال نقمة ْحَتنا القوم

.. إال تسرتحق .. أو خبرزة  .. وتنراطحوا بٌرنكم مرن أجرل حفنرة طحرٌن واٌقولون لنا أصمدوا تحت الحصار.. جوعوا وتعرَّ 

ة موتكم  ٌَّ ((الرابطة القوم
ؾ الروائً علً بدر هذه الرسالة فً  (7ٕٓ) نقض مقوالت السنلطة التنً قامنت فٌوظِّ

ننة ٌَّ رافعننًة  ،التننً أدخلنت الننببلد فننً حننرب الثمننانً سنننوات  ،والعروبننة  ،والوحنندة  ، علنى شننعارات القوم

نة  ٌَّ نة العرب ٌَّة لؤلمَّ ابنة الشنرق اُس البوَّ نة ثنمَّ حاربنت ،ُشعار: ُحرَّ ٌَّ نة والوحندة العرب ٌَّ  ، الؽنرب بشنعارات القوم

ٌَّة   ؛ ما كان هذا الشعب إالَّ أن ٌندفع فناتورة شنعارات السنلطة ذات المنحنى القنومًو ،ومناهضة اإلمبرٌال

نه القنومً منن  فضبلً عن ، ودماءً  ، وجوعاً  ، آالماً  نة ذات التوجُّ ٌَّ أنَّ هذا النص ٌنقض خطاب النُّخبة العرب

ن سناندوا ،وأُدباء فً كلِّ العالم العربً ، وُكتَّاب ،مثقَّفٌن وإعبلمٌٌن نة فنً العنراقالسنلطة  ممَّ ٌَّ  ، الدكتاتور

نة واسنتلموا مننه الهبنات واألمنوال ومنا كنان علنى الشنعب إالَّ  المتمثلة بالرمز ، ٌَّ ؼوا له حروبه الجنون فسوَّ

اعة .  الطَّ
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نؾ علننً بندر بعننض الرسنائل وثائقنن      اوي فنً كتابننة رواٌتنه عننن ) إدوارد سننعٌد (  اً ٌوظِّ  ،سناعدت الننرَّ

اوي فنً حدٌثنه عنن عنن طرٌقالتً أراد علنً بندر و هنا اإلشنارة إلنى بعنض سٌاسنات الؽنرب ، فٌقنول النرَّ

كتبت لرً زٌنرب نصرري الٌروم : إنَّ أبررز المصرّورٌن البرٌطرانٌٌن علرى اإلطرالق فرً تلرك )) صدٌقته زٌنب نصري : 

ة خالل األعروا ٌَّ ( وأصردر مجموعرة 8ٙٓٔ-8٘9ٔم )الفترة هو فرنسٌس فرٌث الذي قام بثالث رحالت إلى مصر وسور

ة عرن رحالتره هرذه القرت رواجراً كبٌرراً لردى الجمهرور الفٌكتروري فرً برٌطانٌرا تضرمّنت كترب فرٌرث  ،من الكتب المصرورَّ

ة أسرروة  ،المصررورة شرررحاً مفصررالً لألمرراكن التررً زارهررا ٌَّ ة الشرروفٌن ٌَّ وكرران الررنص الررذي كتبرره مشرربعاً بررالروح االسررتعالب

ة كانت مشرابهة لنظررة فرٌرث ،بله الرساَّم داٌفٌد روبرتسبالنصوص التً كتبها ق ٌَّ ة الرسم ٌَّ  ،والواقع أن النظرة البرٌطان

(( وقد عبر عنها بوضوح السٌاسٌون البرٌطانٌون أمثال ملنر وكٌررزن
هنذه الوثٌقنة  ٌحناول الروائنً هننا منن (7ٕٔ)

 ٌَّ  ن فً تعناملهم منع الشنرقالمستشرقو تبَّعهاة والمنهل الذي تسلٌط الضوء على سٌاسة الكتابات االستشراق

وهنو أٌضناً  ، وبلنورة رإٌتنه تجناه اآلخنر الشنرقً ،وهو منهل ساهم فً صٌاؼة وعنً اإلنسنان الؽربنً ،

ٌَّة الؽربٌنة  م مقوالت المركز ٌُدعِّ فنً إنتناج أسنلحة فكرٌنة سناعٌة إلنى إن لنم ٌكنن ٌعمنل لصنالحها  –منهل 
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ق سن -تدمٌر اآلخنر  ختنزال اآلخنر ، إنَّمنا تتجناوز ذلنك اٌإدي إلنى نتنائل التقنؾ عنند ألنَّ ) اإلٌمنان بنالتفوُّ

ر النذي زار مصنر بلنذلك و (7ٕٕ) أحٌاناً إلى الرؼبة فً القضناء علٌنه ( اوي عنن المصنوَّ حسنب إشنارة النرَّ

ر ، وسورٌا بنؤنَّ  ، وكاننت حٌنهنا برٌطانٌنا فنً أوج عصنرها ، ة عنهاوأصدر مجموعة من الكتب المصوَّ

نةكتبه قد القت قبوالً  ٌَّ ي   ،  واستحسناناً لندي الحكومنات الؽرب هنذه الجهنات فنً إنكنار طموحنات فهنً ُتؽنذِّ

هٌم ومفنا ،أو التعالً لندي الؽربنً  االرتقاءواالستعبلء علٌه فً محاولة لترسٌخ مفاهٌم  ، اآلخر وتهمٌشه

ٌَّة والضعؾ لدي الشرقً  .  الدون

ث الر       ،رسنالة كتبهنا هنو إلنى زٌننب نصنري لكنن عنن طرٌنقوائً أٌضاً عنن الٌهنود ثمَّ أراد أن ٌتحدَّ

كتبت إلى زٌنب نصري التالً: نعم أعرف الكثٌر عن الذعر الذي أحدثه توم سٌغف وآفً شالٌم وإٌرالن بابره )) ٌقول : 

ة حول إقامرة ال ،وسٌمحا فابالن وغٌرهم  ٌَّ ة الرسم ٌَّ واٌة اإلسرابٌل دولرة لقد جاء المإرخون الُجدد فً إسرابٌل لنقض الرِّ

ة ٌَّ ة  ، العبر ٌَّ وبالتالً دولة إسرابٌل ،أوالً  ،ولٌكونوا شهوداً على عدم وجود أساس أخالقً قامت علٌه الحركة الصهٌون

اً مع رأي السٌاسٌٌن اإلسرابٌلٌٌ ٌَّ هم اآلن متطابقون فً أفكارهم كل (( الذٌن أدانوهم فً كتبهم ن. ولكنَّ
هنا ٌحاول  (7ٖٕ)

ؾ لدي مثقفً الٌهودلفت األنظار إلى مسؤلة ؼاٌ ٌَّة وهً مسؤلة التطرُّ  وهنم لٌسنوا مثقفنٌن بنل ، ة فً األهم

خٌن تحدٌننداً  هننذه  عننن طرٌننقفنجننده  ، أي أنَّهننم مسننإولون عننن صننناعة مفنناهٌم للتننارٌخ ولؤلجٌننال ، مننإرِّ

ننى تؽٌٌننر المواقننؾ كمننا ٌمكننن ننة التننً تصننٌب بعننض المثقَّفننٌن أو ُحمَّ ٌَّ ننة الفكر ٌَّ أن  الرسننالة ٌنقنند االزدواج

ٌَّة نا محاولنة للتقنرّب منن السنلطة  ، نسمٌها ؛ وهو انحراؾ فكري له أسباب عدٌدة معظمها سٌاس فٌكنون إمَّ

ٌقودنا إلى عبلقة المثقؾ بالسلطة ، التنً بحسنب إدوارد سنعٌد إنَّهنا عبلقنة تحتناج إلنى حنذر دائنم  وهذا ما

ه األخبلقننً ، إذ ) ٌستسننلم طالمننا ٌواجننه اإلؼننراءات فننً محاولننة إلخمنناد حسنن –أي المثقننؾ  –بوصننفه 

ً الكثٌرون من المثقفٌن لهذه اإلؼراءات  نفعلنه كلننا وإن بندرجات مختلفنة ، فمنا  كنامبلً ، وهنذا منا استسبلما

ٌكننون أساسننه قنند وأحٌاننناً  ،(7ٕٗ) حتننى أعظننم عظمنناء األحننرار ( ٌعٌننل نفسننه بنفسننه كلٌّنناً ، وال امننر مننن 

ؾ الذي ٌظهر على الواقع العملً متناقض نة لننفس الشنخصالتطرُّ ٌَّ وهننا ٌرٌند التلمنٌح  ، اً منع اآلراء الفكر

ؾ . كثٌراً إلى أن مثقفً أو مإرخً الٌهود  ٌَّة على أساس من التطرُّ  ما تكون أفكارهم مبن
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منن  اً ( كثٌنر ث عنن حٌناة الموسنٌقار ) ٌوسنؾ سنامًفنً هنذه الرواٌنة التنً تتحندَّ وائنً اعتمند الرلقد      

وذلك خبلل تنقُّبلتِه بٌن الدول فً محاولنة دائمنة مننه  ،لرسائل التً أرسلها األخٌر إلى زوجته ) فرٌدة ( ا

 ، للعودة إلى العراق بعد تهجٌره إلى إسرائٌل بوصنفه ٌهنودي الدٌاننة ، حٌنث تركهنا وإبننه ) مئٌنر( هنناك

تنِه"ففً رسنالة ٌت - العراق -وسعى هو خلؾ تحقٌق حلمه بالعودة إلى الوطن ث فٌهنا عنن "جدَّ  ٌقنول ، حندَّ

اوي  كانرت تترابع صرمتها فرً غرفتهررا  ،ه رهُبرروأثوابهرا السروداء الحزٌنرة تُ  ، تره المرسرروم بعناٌرةكران وجره جدَّ )) : النرَّ

ةفرَ وكان الصمت ٌُ  ، العالٌة السقف ولم ٌنَس ٌوسف فً رسابله إلى فرٌردة وجههرا  ، ض على العابلة بسبب مرض الجدَّ

ن أبداً األبٌض الُمت فهرا مرن الغبرار ه كان ٌدخل الحجررة مرع والدتره الترً تنظِّ أنَّ  9٘ٗٔفقد كتب فً رسالة فً العام  ،غضِّ
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ها مٌتةوالجدَّ  ، بمنفضة الرٌش (( ة تغمض عٌنٌها وتغٌب كؤنَّ
ةٌرٌد  (7ٕ٘)  ، من هنذه الرسنالة إٌصنال إشنارات عندَّ

ن أصنٌل  ن الٌهودي هو مكوِّ  ،م داخنل المجتمنع العراقنً قندَ لنه جنذور ضناربة الِ منها إشارته إلى إنَّ المكوِّ

ا ن منن الشنعب  شارة األخري فٌحاول عن طرٌقهااإل أمَّ  ،لفت األنظار إلى شعور االنتماء لندي هنذا المكنوِّ

نه  ،إذ إنَّ هناك حنٌن ورؼبة كبٌرة لندي ٌهنود العنراق إلنى بلندهم األم النذي عاشنوا فٌنه لقنرون طوٌلنة  ألنَّ

التً تحتضنن صنور شناملة عالقنة فنً أذهنانهم عنن ذكرٌناتهم  ، عاشوا فٌها أباً عن جد ٌُمثِّل األرض التً

اوي ً رسالة أخريوقد كتب ف  ، وطفولتهم رة )) :  ، ٌقول الرَّ ٌَّ  ،كانت عابلة ٌوسف مثقَّفة برٌن العرابالت البغداد

ما بعد الكساد الذي أصاب التجارة فً ب ٌَّ رة الثانٌرةبالرغم من الفقر الذي أُلحق بها وال س ٌَّ ... كران  غداد بعد الحررب العالم

الكتب كانت فً كل مكان  ٌصف ٌوسف فً واحدة من رسابله بؤنَّ  ،منزلهم الصغٌر مملإاً بالمخطوطات والكتب الضخمة 

ة التً كانرت قرد أْثرَرْت كثٌرراً مرن التجرارة ٌَّ ر العابالت الٌهود فتقرر شرٌباً ... غٌرر أنَّ هرذه العابلرة بردأت ت ... وهو مثار تندُّ

((فشرٌباً 
 ر فً المجتمع العراقنً ، أي أسنتعملهام ماضً الٌهود الُمتجذِّ تدع وثٌقةً هذه الرسالة  فاستعمل (7ٕٙ)

ٌَؽمطهنا  عماالً است ٌُنِصنؾ حقنائق قند  ٌَّاً ٌصؾ به حالة أفراد ٌهود من ذلك المجتمع ونمط حٌاتهم بمنا  وصف

  . ق بهذه الكٌنونة القدٌمةتتعلَّ  ، التارٌخ وجودها

ٌَّة اإلشنارة إلنى علنً بندر ولنم ٌننَس        وذلنك منن  منن الشنعب ، مندي قبنول المجتمنع لتلنك الطائفنةقضن

اوي عن تفاصٌل انتقال عائلة الموسنٌقار منن ) حنً الٌهنود ( الُمنؽلنق علنى هُ  ٌَّ خبلل حدٌث الرَّ إلنى  ، هِ ِتنو

ٌَّة ً  آخر تقطنه مختلؾ الطوائؾ الدٌن ٌَّة الم ، ح اتوما طرأ على شخص فرإن ))ٌقنول :  ، وسٌقار منن تؽٌنرُّ

فر لره  ،ر له نوعاً من الحماٌة فً الداخل كما ذكر فً واحدة من رسابله إلى فرٌدةكان الحً الٌهودي ٌوفِّ  ه كان ٌروِّ إال أنَّ

... مرن الخروف مرن  ه... ٌخلِّصر كانت الحٌاة فً األحٌاء المختلطة هً اختبار من نروع جدٌرد ،الخوف أٌضاً من الخارج 

ٌَّ  الخارج أن هنراك  9٘ٙٔ... وقد ذكر فً واحدة من الرسابل الُمرسلة إلى فرٌدة فً العام  ؤه أن ٌكون وسط العالم... ه

د  ... فرً كرنفراالت النرادي االنكلٌرزي ونرادي لرورا خضروري ... تعزف لتنشرٌط حفرالت الررقص فرقة موسٌقٌة ... وترودَّ

ة ٌَّ ل مرٍة إلى فتاة كرد  .. وصار ٌعزف الفٌولون أمام الناس. ابت له الفتاة أمام مفاجؤة الحً بؤسرهِ ... واستج ٌوسف ألوَّ

ات ٌَّ ج مسٌحً إحدى  ... لقد عمَّ ذلك نوع من االضطرابات فً العالقات ... فقد خطَب ضابط مسلم أحدى الٌهود ... وتزوَّ

ات ٌَّ ((وأحبَّ رجل ٌهودي خادمته المسلمة  ... الٌهود
هناتٌن الرسنالتٌن إٌصنالنا  ٌرٌد علً بندر عنن طرٌنق (77ٕ)

نناً حٌنمنا كننان التسننامح واحتنرام األفننراد منن كننل طائفننة  ٌَّ إلنى رإٌننة ؼٌنر مكشننوفة للمجتمننع العراقنً تارٌخ

بعند تؤسنٌس دولنة تحدٌنداً  –فالٌهود فً كل البلدان على اختبلفهنا وإن الزمهنم شنعور الخنوؾ  ، شائع فٌه

ألنَّهننم لننم ٌكونننوا مرفوضننٌن مننن أبننناء  ،هاجسنناً داخلٌنناً  نَّ هننذا الشننعور لننم ٌكننن إالَّ فننإ –لهننم فننً إسننرائٌل 

بننل علننى العكننس ٌرٌنند الروائننً بالوثننائق الكشننؾ حتننى عننن عبلقننات  ،الشننعب علننى اخننتبلؾ طننوائفهم 

سننمً الٌهننودي  ، صناهرة والتنناَلؾ التنً قامننت بٌنننهمالمُ  َدهننا التنارٌخ الرَّ وهنو فننً ذلننك ٌننقض مقننوالت ردَّ

عاءات ب نْت إدِّ ؤنَّ الٌهود كانوا فً كنل البلندان التنً ٌعٌشنون فٌهنا بمنا فٌهنا العنراق ٌعنانون منن كثٌراً تضمَّ

 ظلم وإقصاء وتهمٌش . 

 إنَّ هاجس الخنوؾ لندي الٌهنود قند تبلنور واقعناً بعند إنشناء دولنة لهنم فنً فلسنطٌن ، حنٌن تحولَّنت إالَّ      

ٌَّة مننن السنناحة  ننةالقضنن ٌَّ ٌَّة التننً صنننعتْ  االجتماع مقوالتهننا كننً تكننون ذرائننع تخنندم  إلننى السنناحة السٌاسنن

ث الننرَّ  ، نفسننها علننى المجتمعننات ومننن ثننمَّ فرضننت، اتفاقٌاتهننا علننى الصننعٌد السٌاسننً  اوي عننن فٌتحنندَّ

ات التً طرأت ٌَّة ) ٌوسؾ التؽٌرُّ  –أو كمنا ٌعتقند هنو علنى األقنل  –من خوفه  صه( بعد تخلُّ  على شخص

ومشنناركته فننً مراسننٌم االحتفننال فننً المولنند  ،ه ئقننام بالسننباحة فننً النهننر مننع أصنندقا نوخصوصنناً بعنند أ

د ،النبوي  إذ ٌقنول  ، ضند إسنرائٌل 9ٗ8ٔفٌها الجنٌش العراقنً فنً حنرب عنام  وقٌامه بكتابة قصٌدة مجَّ

اوي  " لقد كتب ٌوسف فً واحدة من رسابله إلى فرٌدة أن سرباحته فرً النهرر هرً الترً أطاحرت بهرذا الخروف )) : الرَّ
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ٌُهٌمن علٌه على الدوام فً محلَّة التوراة ... شعر بؤنَّ الخوف زال تماماً من نفسه ..." ولكرن  الُمذل والُمهٌن الذي كان 

ام من تلك الُشعارات ...  ٌَّ هل انتهى الخوف حقٌقًة وواقعاً ... هل أنقضى هذا الرعب الذي ٌجعله ٌرجف وٌرتعش تلك األ

رد ... هتلرر العررب" ... أبرداً مرا إن ٌقرف ٌوسرف أمرام أي واحرد مرنهم حترى  وُتطلِرق علٌره "هتلرر حرامً ،التً كانرت ُتمجِّ

(( بالدموع   تغرورق عٌناه
فنإذ كنان  ،إذن المسؤلة أصبحت أكبر من قدرة المجتمع علنى احتنواء اآلخنر (78ٕ)

فنإنَّ للسٌاسنة أحكامهنا ، ومنن  ،سواهم تجاه وطنه الذي ولد وعناش فٌنه  نْ والء هذه الطائفة ال ٌختلؾ عمَّ 

نته عنن هنا ٌنطلق  سنمً وقصَّ علً بدر محاوالً تسلٌط الضوء على تفاصٌل تختلؾ عن رواٌة التنارٌخ الرَّ

 ن بالصنهٌونٌة فنً إسنرائٌل واسنتعمالفبدالً من الحندٌث عنن عبلقنة الٌهنود والعنراقٌٌ ،الٌهود فً العراق 

م مسوؼاً لطرد الٌهودمفردات مثل العمالة والخٌانة التً تُ  نالروائنً ٌُ  نجند أنَّ  ، قدِّ ز وبرإٌنة جدٌندة منن ركِّ

تننِه  خننبلل الوثٌقننة ٌَّ علننى مشنناعر فننرد ٌهننودي خننائؾ مننن تزاٌنند الكراهٌننة تجاهننه ال لشننًء إالَّ بسننبب ٌهود

ٌُسننلِّط الضننوء علننى ٌَّة  ، ؛ قلقننِه ، خوفننهِ  ف قنندمِّ رإٌننة مضننادة لرإٌننة التننارٌخ وبننذلك ٌُ  ،مشنناعرِه اإلنسننان

ٌَّات السٌاسة  ٌَّتهم ال  تقول أنَّ رإٌة  ،الرسمً الذي تصنعه أولو نروا وُطنِردوا بسنبب هنو هإالء الٌهنود ُهجِّ

 بسبب خٌانتهم للبلد الذي ٌعٌشون فٌه .

د مسؤلة التآلؾ احدٌ ثمَّ ٌعود عبر        اوي ٌإكِّ ٌَّاً آنذاك بٌن أطٌناؾ الشنعب الواحندث الرَّ فٌقنول:  ،جتماع
ة بٌن الٌهود كتب فً رسالة إلى فرٌدة العبارات الدالة التالٌة : " أن ))  ٌَّ فً التوراة مرثالً هرذا  ،تعٌشً فً منطقة ٌهود

رة برٌن الٌهرود ٌَّ ك تعٌشرٌن ٌهود دة ألنَّ هنالرك محٌطراً أكبرر منرك  ،ٌعنً أنَّ وهكرذا أردُت كسرَر هرذا  ،تعٌشرٌن خابفرة ومترردِّ

قنً ،المحٌط  عنً أنَّ ٌوسف كران ٌعرٌش وأصبحُت أعٌش بٌن الناس واحداً منهم" هذا ٌ ،لقد كسرُت القٌد الذي كان ٌطوِّ

((ذلك الوقت مرع شرباب مرن المسرلمٌن والمسرٌحٌٌن واحرداً مرنهم 
فهنا علنً بندر فنً الننص  (79ٕ) فهنذه الوثٌقنة وظَّ

ٌَّة علنى  ثلتدحض مقنوالت الدعاٌنة الرسنمٌة اإلسنرائٌل عنن عننٍؾ وعنزٍل  مندي التنارٌخ التنً كاننت تتحندَّ

باً بانندماج الٌهنودن أنَّه مجتمع كان فً أؼلبل المجتمع العراقً ضد الٌهود فً حٌممنهٍل من قِ  بنٌن  به ُمرحِّ

نة ولنٌس أفنراد المجتمنع  ،أفراده  ٌَّ ٌَّة كنان بسنبب سٌاسنات السنلطة القوم ٌَّة الٌهود  ،وأنَّ التضٌٌق على األقل

رة من التارٌخ العراقً وهً بداٌة األربعٌنٌات . فٌن والفوضوٌٌن وفً مراحل متؤخِّ ٌَّة من المتطرِّ  وأقل

ننة التننً أراد سننه بعٌننداً عننن األرض إالَّ عننن طرٌننقفننالٌهودي لننم ٌكننن ٌننري نف      ٌَّ تننِه الدٌن ٌَّ علننً بنندر  هو

ٌَّة من حٌاتِه التنً عاشنها الموسنٌقار فنً هنذا البلند هنً  ،كشؾ زٌفها فً هذه الرواٌة  فكل التفاصٌل الٌوم

ٌَّة  ٌَّته بما فٌهنا موهبتنِه الموسنٌق اوي عنن الراقصنة ) فمنن حندٌث النرَّ  ،مسإولة عن تكوٌن مفردات شخص

ؾ علٌها الموسنٌقار فنً إحندي مراحنل حٌاتنه  رِه للراقصرة منٌررة )) ٌقنول :  ،منٌرة ( التً تعرَّ رة حبِّ كانرت قصَّ

م  ،أنَّ راقصتٌن قد قدمتا إلى ملهى الهالل فً المٌدان  ،ملفتة للنظر... فقد ذكر فً واحدة من رسابله   ،قرب باب المعظَّ

هرا  ،9ٖٖٔاته الذي َغنَّت به أم كلثوم فً العام فً الملهى ذ كانت منٌرة أقصر قامرة بقلٌرل مرن أختهرا جمٌلرة ... غٌرر أنَّ

ه ذكرها فً خمس رسابل على األقل كمإثِّر  ،كانت أحلى ... " كٌف تعّرف علٌها ٌوسف هذا ما لم ٌقله فً رسابلِه  مع أنَّ

رِه"  ((حقٌقً على حٌاتره وعلرى فنِّ
نة تلنك التفاصنٌل  هنذه الوثنائق ٌرٌند إظهنار ن طرٌنقفنالروائً عن (8ٕٓ) ٌَّ أهم

ٌَّة الفنرد  ٌَّة التً لها الدور األساس والفاعل فً تشنكٌل شخصن ٌَّة الٌوم وكنذلك فهنً ال تنفصنل عنن  ،الحٌات

بننٌن القامننة  ،نتمنناء بننٌن اإلنسننان وأرضننه ومننن َثننمَّ تخلننق أواصننر وعبلقننات ا ،البٌئننة التننً تحنندث فٌهننا 

ٌَّة التؤثٌر علٌها كعبلقات  ،والجذور ٌات الدٌن  .  ما هو فً ُعرؾ السٌاسة أو السلطةال ٌمكن للهوَّ

نو      نة فٌتحندَّ  ًداٌعود علنً بندر مإكِّ ٌَّ نة الدٌن ٌَّ ث عمنق التفاعنل بنٌن أفنراد المجتمنع بؽنض النظنر عنن الهو

ث عنره ٌوسرف ر الرذي ٌتحردَّ التحّول اآلخر)) ٌقول :  ،البقَّال المسلم رشٌد (  ٌوسؾ بـ) السٌد اوي عن عبلقةالرَّ 

كران رجرالً  ،: كان السٌد رشٌد ٌقطن فً باب اآلغا فرً شرارع الرشرٌد  هو عالقتِه بالسٌد رشٌد ،فً رسابله إلى فرٌدة 

اً ٌضحك على الدوام  ً   ،مسنَّ ة فً ح ٌَّ ل مسلم فً بغداد ٌفتح بقال هذا ما لم ٌحدث منرذ  ،ٌهودي  ال ٌبرح بقالته ... هو أوَّ
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فره علرى السرٌد رشرٌد وبناتره ذلرك الوقرت ببررودة  ،ام أربعٌن ع وكان عنده فتاتان جمٌلتان ... لقد شرعر ٌوسرف بعرد تعرُّ

ه كان قرد شرعر مرع السرٌد رشرٌد بحٌراة أكثرر دفبراً  ،فظٌعة تعترٌه فً منزل والده  ((أكثرر خفرة ،ذلك أنَّ
ٌننقض  هننا (8ٕٔ)

نة بعننداء ٌَّ إلنى شننعور األُلفنة والنندؾء  اإلشنارةخننبلل  ك فنًوذلن ، العنرب المسنلمٌن للٌهننود المقولنة التارٌخ

ها ٌوسؾ تجاه عائلة السٌد رشٌد ) العائلنة المسنلمة ٌَّة التً أحسَّ ٌُحّسنه وهنو فنً بٌنت  والحمٌم نا  ( أكثنر ممَّ

ننة وتجاوزهنا ،عائلتنِه  ٌَّ ننة الدٌن ٌَّ ألنَّ التننآلؾ شننعور نفسننً ال إرادي ال  ، وهننذا التننآلؾ قنند ضنرب قٌننود الهو

ولننٌس  ،مننا السننلطات هننً  مننن ٌصنننع التننناحر علننى أسنناس هننذا التمٌٌننزإنَّ  ، ٌن األدٌننانٌعننرؾ التمٌٌننز بنن

   . الشعوب أو األفراد

ة المباشنر علنى الكشؾ عنن أثنر سٌاسنة السنلط، لة بالرسالة وثٌقة متمثِّ  أراد علً بدر عن طرٌقوقد      

اوي عن تؤثُّر) ٌوسؾ سامً ( بالقلق السٌاسً واالمجتمع ، فٌتحد لصنراعات التنً كاننت تمنور فنً ث الرَّ

ٌَّة  ٌَّة العرب ٌَّة تحدٌداً  ،الساحة السٌاس كران مترؤّثراً... بوضرع سٌاسرً خراص برالٌهود فرً بغرداد )) ٌقنول :  ،والعراق

ة ،كان مدعاة لقلق حقٌقً  ٌَّ ة والفاش ٌَّ ة القوم ٌَّ ارات الناز ٌَّ د وازدٌاد النزعة الُمعادٌة للٌهود ، كان الٌهو ، فؤمام صعود الت

فررة ة متطرِّ ٌَّ ررة وصررهٌون ٌَّ ررة ودٌن ٌَّ ررون نزعررات تقلٌد كرران الٌهررود مررن جهررتهم ٌحرراولون مواجهررة النزاعررات  ، هررم أٌضرراً ٌنمُّ

مرة تَنوعرة  ة وتؤسرٌس منظَّ ٌَّ وقرد كترب فرً واحردة مرن  ،المتطّرفة بنزعات متطرفة أخرى وذلك بصعود النزعرة الصرهٌون

خة فً السابع من شهر م " مالحظة : الرسالة ُمرسلة إلى عنوان الموسٌقار الجٌكً  9ٙٙٔارسرسابله إلى فرٌدة مإرَّ

هة إلى فرٌدة " عن  لقاءبولكن ،كارل باروش فً برا  ة فرً طهرران "بنٌرك ها موجَّ ٌَّ ة السرر ٌَّ ة الصهٌون ٌَّ ِه بربٌس الجمع

((ولسن بنٌت" 
نة التنً رسنمها اإل (8ٕٕ) ٌَّ عنبلم الؽربنً من هذه الوثٌقة ٌحاول الروائنً تبدٌند الصنورة التقلٌد

ٌَّاهننا فننً إطننار مثننالً المننع   ،بؤنَّهننا واحننة السننبلم واالعتنندال الُمطلننق  ،منننذ عقننود عننن إسننرائٌل واضننعاً إ

ؾ النذي تعاملنه بهنا الندول األخنري ) إذ ٌجنري تصنوٌر إسنرائٌل علنى وصاحبة الحنق الندائم إزاء التطنرّ 

ٌَّة ، كرٌمننة ، متعاطفنن ننة ، ضننح ٌَّ نننا نجنند مننن إ ،(8ٖٕ) ة ومتسننامحة (أنَّهننا دولننة دٌمقراطٌننة ، دفاع شننارة لكنَّ

نارات  ، النص محاولنة كشنؾ لُمجرٌنات قنام علٌهنا المجتمنع الٌهنودي ٌَّ ٌَّة تشنً بوجنود ت والدولنة اإلسنرائٌل

نة ٌَّ ٌَّة وثقاف ٌَّة وسٌاس ؾ دٌن نة التنً كاننت  ، تطرُّ ٌَّ الً وأخٌنراً عنن قلنق حٌناة الفئنات الٌهود وهنً المسنإولة أوَّ

ٌَّة تعٌش فً الدول الع ٌَّات منع سنلطات هنذه الندول بترحٌنل الٌهنود إلنى إسنرائٌل ،رب  ، من خبلل عقد اتفاق

مات القائمة بمثل هنذا الندور وهنً  ،وٌمكن الَتَنبُّه إلى اإلشارة التً وردت فً هذه الوثٌقة عن بعض المنظَّ

ٌَّة فً طهران ٌَّة السر ٌَّة الصهٌون نة والحوار النذي دار بنٌن ٌوسنؾ سنامً ومسنإ ، الجمع ٌَّ  ،ول هنذه الجمع

مرا  -أروح ألجرًء... أصرٌر منفرً وأنرا عنردي بلرد... -أنت موسٌقً مهم ونحن نسرفِّرك علرى إسررابٌل ...  -)) ٌقول : 

(( ... ٌجً ٌوم راح ٌقولون لك أطلع من هنا... بلدك هناك بلدك هذا
ؾ  (8ٕٗ) إالّ إنَّ علً بدر ٌرٌد إزاء هذه التطرُّ

 ،وثٌقنة أخنري  ُمؽاٌراً هو موقؾ ) ٌوسنؾ سنامً( وذلنك عنن طرٌنق اً آخرأن ٌكشؾ لنا موقف ،الٌهودّي 

ة تتصررلَّب عنررد الٌهررود )) ٌقننول :  ٌَّ زعررة الصررهٌون ررة  ،تجمٌررع األسررلحة  ،كانررت النَّ ٌَّ وبررّث الرردعوة  ،دراسررة اللغررة العبر

ة فً منظمات َتنوعة  ٌَّ ار. كتب فً واحدة من رساب ،الصهٌون ٌَّ له إلى فرٌدة : " قبل أن أجرد غٌر أنَّ ٌوسف قاوم ذلك الت

رراً كرل شرًء  ،أو أسرؤل أسربلة كنررت رفضرُت  ،جوابراً  ٌَّ رة  ،كنرت أرفرُض تلقاب ٌَّ رة إالَّ ذلررك  ،أعانرد بررال أسرانٌد عقل ودون حجَّ

((البُرهان األخرس العمٌق القادم من القلب" 
ناً ٌكسنر مقولنة تارٌخٌنة جناهزة فنً  (8ٕ٘) نجد فً هذه الوثٌقنة نصَّ

ننالننذاكرة ا ٌَّ ئننلعرب ؾ صننهٌونًة عننن الٌهننود بوصننفهم معبَّ نناً  ، ٌن جمننٌعهم بفكننٍر متطننرِّ ٌَّ ٌن دٌن  ، ومتشننددِّ

ٌَّة نموذجناً مؽناٌراً ٌخبنر بوجنود الفنرد الٌهنودّي المعتندل النذي ٌنبنذ  م من خنبلل هنذه الشخصن ٌُقدِّ فالروائً 
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ؾ  َتننه نتمناإوالنذي ٌؽلنب االتطنرُّ ٌَّ نة اإلنسنان ،ه هو ٌَّ ً إٌمانناً ٌم ، المنإمن بعالم نا ٌَّ فنً إٌمانننِه  كننن رصنده متجل

ٌَّة بمشترك إنسانً عام  ٌَّتنه هو الموسٌقى التً ٌمكن وصفها بؤنَّها لؽة عالم ٌفهمها كنل إنسنان بناختبلؾ هو

تنِه األخنري إلنى جاننب  أو إٌماننه ، وِعرقِه ٌَّ ٌَّته وهو بناألرض التنً ولند فٌهنا وعِملنْت علنى تشنكٌل شخصن

ٌَّة التً ولد بها ٌَّة الدٌن ٌُمثِّل ذلك البرهان األخرس العو ،الهو  .  مٌق القادم من القلبهذا اإلٌمان هو الذي 

ٌُعاَمل       اوي  على وفنقلذا ٌحاول علً بدر كشؾ الؽربة التً ٌعٌشها َمْن  ث النرَّ نة ، فٌتحندَّ ٌَّ تنِه الدٌن ٌَّ هو

قننراره الحاسننم  ومننن َثننمَّ  ،فننً إسننرائٌل بعنند التهجٌننرسننامً ( ٌوسننؾ ) عننن السنننوات القلٌلننة التننً عاشننها 

ررل)) ٌقنول :  ،بنالعودة إلنى العننراق  ترٌن كنررت اسرتلمتها منهررا فرً بغررداد فصَّ ْت لرً فٌهررا فرٌردة تفصررٌالً برسرالتٌن مهمَّ

األشكناز لم ٌجٌبروهم ورشرّوهم  ... شالوم حبٌر.. غٌر أنَّ  صاحوا ،... تقول فرٌدة ما إن هبطت الطابرة  بوساطة البرٌد

شحنوهم بلورٌات البهرابم ... ووقفرا فرً طرابور  .. ثمَّ  وا إلى أرض المٌعاد مٌكروبات العراقبالدي تً تً .. لكً ال ٌنقل

وفً طابور الطعام للحصول على نصف بٌضة مسلوقة وخمس حبات زٌترون ... وهنراك علرى ٌوسرف  ،التطعٌم الصحً 

... ((أن ٌتعّلم الوقوف فً طوابٌر الماء وبٌت الخرالء والخبرز
ؤسنلوب منا ٌحناول الروائنً بمنن هنذه الوثٌقنة  (8ٕٙ)

ٌُفننارق مننا ٌروٌننه التننارٌخ البارودٌننا  قننص التننارٌخً عننن طرٌننقوراء ال ٌَّ ٌننو،   ةنقض األسننطورة اإلسننرائٌل

م ، التننً أقٌمننْت علننى أساسننها دولننتهم مننن أنَّ إسننرائٌل هننً أرض المٌعنناد وهننً  ،أرض الرفاهٌننة والتقنندُّ

ن اً أسطورة كثٌر ٌَّ جْت لهنا أجهنزة الدعاٌنة الؽرب ة كنً تندفع الٌهنود الشنرقٌٌن للهجنرة إلنى إسنرائٌل ، ما روَّ

ٌَّة   ء معاملننة وإحسنناس قنناسٍ ومننا وجنندوه مننن سننو ،لٌفنناجئوا فٌمننا بعنند بمننا كننانوا علٌننه فننً بلنندانهم األصننل

نا جعنل قنرار العنودة خٌناَرهُ ن هنذا اإلنسنان الو بالؽربة ونوع منن التمناٌز الطبقنً هنناك ممَّ حٌند إذ لنم ٌنتمكَّ

ٌَّاتً قابل للتصنالؼٌر  " وقرد كتبرت فرٌردة تفصرٌالً طروٌالً )) : النراوي ٌقنول  ،عن أرضنه  االنسبلخ، ٌؾ الهو

خرة فرً كرانون الثرانً مرن العرام  ة لواحردة مرن رسرابلِه القادمرة لهرا مرن طهرران مإرَّ ٌَّ حول فكرته هذه فً رسالة إٌضراح

رتِه " فً البدء التحق بالحزب  9ٕ٘ٔ ًّ اإلسرابٌلً راكاح ... كان قرد إلتقرى كما قد شرح هو أٌضاً ذلك فً ُمفكِّ الشٌوع

رَنْم  ٌَ ر له هروبه إلى موسكو ... تقول فرٌردة فرً رسرالتها : " لرم  د إن إمٌل هو الذي دبَّ إمٌل حبٌبً ... وكل الوثابق تإكِّ

ره ٌفارقنرا  ،وقد بقً ساهراً  ،وال لحظة واحدة منذ أن حَصل على بطاقة الطابرة  ومرن جهرة  ،مبٌررأنرا وابنره  ،حزٌناً ألنَّ

ه حصل على بطاقات الطابرة كً ٌذهب إلى موسكو ومرن طهرران إلرى  ،ومن موسكو إلى طهرران  ،أخرى كان سعٌداً ألّنً

ط نا سنلحق به فٌما بعرد "  ، بغداد كما كان ٌخطِّ ((وقد قال لً إنَّ
نقنض آلٌنات ٌرٌند الننص منن هنذه الوثٌقنة  .(87ٕ) 

ٌَّة فننً تعاملهننا مننع اإلنسنن وأسننلوبها القسننري مننن أجننل تحقٌننق هنندفها وهننو إنشنناء ذلننك  ، انالسننلطة السٌاسنن

ٌَّته منن مفهنوم أرض المٌعنناد النذي أسننتُ الكٌنان الصنهٌونً المُ  ؾ ضنمن إطنار المننع ٌسنتمد شننرع  عملتطننرِّ

ن من احتضان هنإالء الٌهنود النَّ مفهنوم النوطن  ، وسٌلة لتحقٌق المآرب الصهٌونٌة فهذه األرض لم تتمكَّ

ٌُصَنع ٌَّة .ه ، فضبلً عن إنَّ  ال ٌمكن ان  ٌَّة الدٌن  ؼٌر خاضع لشروط أو قٌود الهو

تنننه بنظنننر االأن ٌؤخنننذ مع ٌلبنننث الروائنننً وال      ٌَّ اوي عنننن انننناة الفنننرد بسنننبب هو ث النننرَّ عتبنننار ، فٌتحننندَّ

ٌَّة الثانٌة التً دخل بها ٌوسنؾ سنامً إلنى طهنران منن  ٌَّة ) حٌندر سنلمانالشخص ( موسنكو، وهنً شخصن

وسنً ) سنٌرجً إٌنو سنتراخ ( بعد حصوله على  ر بمسناعدة الموسنٌقار الرُّ شنٌوعً وال ،جواز سفر منزوَّ

ج مطرار مهرابراد فجرراً )) ٌقنول :  ،كاكه حمه ( العراقً المقٌم فً موسكو ) وهرو  ،حّطرت بره الطرابرة علرى ُمردرَّ

رة طهرران  ٌَّ ... 9ٖ٘ٔبر مرن العرام وكران ذلرك ٌروم الثالرث عشرر مرن شرهر دٌسرم ،المطار الربٌسرً فرً العاصرمة اإلٌران

نه فً الوسط الصرلٌب المعقروف وهرو شرعار الحرزب النرازي  ٌِّ ٌُز  ،وحٌنما نظر إلى األعلى شاهد سقف المطار الذي كان 

ة فً طهران  ٌَّ ة للسكك الحدٌد ٌَّ قد تمَّ بناإهمرا مرن قبرل ألمانٌرا  ،وقد كتب ... إلى فرٌدة : " كان المطار والمحطة المركز

ة فً الثال ٌَّ عندما سادت العالقات الحمٌمة برٌن هتلرر ورضرا شراه حراكم إٌرران السرابق لقرد بنرً هرذا السرقف  ،ثٌنات الناز

(( بشكل ٌصعب إزالة هذا الصلٌب من دون تدمٌر السقف كلره"
إلنى  اإلشنارة ،هنذه الوثٌقنة  أراد عن طرٌنق (88ٕ)

ن ،صعوبة تجاوز إتجاه فكري ما ، أو نزعة سائدة  ٌَّ نة الدٌن ٌَّ نه ال ٌنتم إالَّ  ، ة أو ؼٌرهناسنواء تجناه الهو  وبؤنَّ
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 ًّ  ،فهنو أشنبه منا ٌكنون بنوالدة جدٌندة لؤلفكنار ،وصعب وشامل للسلطات واألنظمنة الحاكمنة  بتؽٌٌر عص

وذلك من خبلل إشارته إلى الصنلٌب المعقنوؾ النذي  ،هاوَقْلب للمنظومة الفكرٌة كلّ  ،وانبعاثة أخري للقٌم 

ٌِّن سنقؾ المطنار فننً طهنران  فنإذا كننان ، فناهٌم سنائدة ورائجننة لتلنك المرحلنةمعلننى وفنق مبننً فهنو  ،ٌُنز

ي لننن ٌننزول فننإنَّ هننذه المفنناهٌم هننً األخننر ، بتنندمٌر السننقؾ كلننه الَّ وؾ ال ٌننزول إوجننود الصننلٌب المعقنن

   المنظومة الحاضنة لها كلَّها وإنشاء منظومة أخري جدٌدة .تؤثٌرها إالَّ بتدمٌر 

ننة علننى شخصننٌة الفننرد فٌجعننل علننً بنندر أمنا عننن إظهننار منندي تننؤثٌر الهو      ث عننن الننرَّ مننن ٌَّ اوي ٌتحنندَّ

نة حٌندر سنلمان ٌَّ ٌَّة ٌوسنؾ سنامً  تؤثٌرات الهوٌنة الجدٌندة ) هو كترب إلرى فرٌردة )) ٌقنول :  ،( علنى شخصن

ة كانرت تررد ٌذكر فٌها أنَّ  9٘9ٔرسالة مإرخة فً العام  ٌَّ ارةأفكاره الموسٌق ٌَّ أو...  هُ فجرؤة وهرو فرً الشرارع أو... السر

ى النقاش السٌاسً مع األصدقاء ث لهرا كٌرف خررج مرن منزلرِه فرً  ... وفً رسالة أخرى السٌنما وتارًة فً ُحمَّ ... ٌتحدَّ

ض حٌردر سرلمان ... لقرد تعررَّ  ... أخذ ٌكتب مقطوعة موسٌقٌة ... وحٌن عاد وكان المطر قد هطل ،صباحاً  ، ٌوم شتابً

ة إنَّ  ، عنٌفةدون شك بدءاً من هذا التارٌخ إلى هزة  ٌَّ الت لٌست سطح ففً رسالة أخرى  ، ما فً البنٌة العمٌقةوإلى تحوُّ

ر ٌَّ ُه شعر بؤنَّ العالم الُمحٌط به قد تغ ة داخلٌة شدٌدةوكؤنَ  ،كتب فٌها لفرٌدة إنَّ فراأللوان الصرافٌة قرد حلَّرْت  ، ما هو فً رجَّ

ما الكشف والتجلً البروفات والعروض الموسٌقٌة فقط وإنَّ  والحٌاة الخصبة فً بغداد هً لٌست ، محلها األلوان الكثٌفة

((اللذان تعرض لهما
هذه الوثائق الثبلث/ الرسائل ، تكمنن مفارقنة نابعنة منن ؼاٌنة الروائنً  عن طرٌق (89ٕ)

ٌَّة ال فعلنى  ، عهنا إلنسنان واحندتنوّ  أنمناط منن الحٌناة بحسنب ةتنً منحنت ثبلثناألولى فً كشؾ زٌؾ الهو

ٌَّات عمٌقنة لهنذا اإلنسنانالرؼم من زٌنؾ هنذه  ننْت منن التنؤثٌر علنى سنلوك نات إالَّ إنَّهنا تمكَّ ٌَّ أي أنَّهنا  ، الهو

ٌَّة  ٌَّة للشخصنن ننت مننن أن تصنننع تجننارب مننإثِّرة فننً األعمنناق البلشننعور اوي فٌقننوم الننرَّ  ،علننى زٌفهننا تمكنَّ

نة بإظهار ٌَّ ل الهو ٌَّة الموسنٌقار منع تحنوُّ ل النذي ٌحندث فنً شخصن نة  ، مدي هذا التحنوُّ ٌَّ نه ٌتنؤثَّر بالهو أي أنَّ

نه منن ،التً ٌتبناها لدرجة أنَّ هذا التؤثُّر ٌظهنر فنً سنلوكه  هنذه الوثنائق ٌحناول تندعٌم  لنذا ٌمكنن القنول أنَّ

ٌَّة من ناحٌة التؤثٌر سواء على الصعٌد الشخصً أو االجتماعً أو السٌاسنً د الهو نه لنم أي  ، مفهوم تعدُّ أنَّ

ن اإلفبلت من سلطة ً  تارٌخال ٌتمكَّ ٌَّفنة ورؼنم ،  واقعا ٌَّة تنؤثٌر علنى شخصنٌة اإلنسنان رؼنم كونهنا مز فللهو

نَّ مننا ننندعوه بالهوٌننة السننردٌة ) سننواء أكانننت لؤلفننراد أو حسننب رٌكننور فننإبالتننارٌخ وصننناعة مننن كونهننا 

 . (9ٕٓ) للجماعات التارٌخٌة هو النتاج البلمستقر للتقاطع بٌن التارٌخ والسرد (

ز علً ب    ٌُركِّ نة أراد كشنفها در الحدٌث هنا عن الجمناهٌر أو الشنعب كما  ، وذلنك فنً خنبلل رإٌنة خاصَّ

لتشننكٌل المعنننى  ،الثورة مننا ارتننبط إسننم الجمنناهٌر بننلطاف ،عبنند الكننرٌم قاسننم (  حدٌثننه عننن ثننورة ) مننن

ٌَّة  ،والمفهوم الُمتعارؾ علٌه للثورات تارٌخٌاً   ان أنورفنض حٌندر سنلم ،ولكن مع حدوث الثورة القاسنم

اوي :  ،نفسنهم أعلى طلب ضبَّاط الثنورة  ٌكون موسٌقار الثورة بناءً  ى هكرذا كترب فرً رسرالته الر)) ٌقنول النرَّ

 ،ث عرن المروت وٌطالرب بره الكرلّ هنرا ٌتحردَّ  ،المروت ألذنراب االسرتعمار ،مثرل : المرتزقرة  ،فرٌدة : "مصطلحات جدٌدة 

ري إنَّ الجماهٌر تصفِّق للزعٌم قاسم وتقول له : ت "  بغداد بعرد الثرورة قرد " إعدم ..إعدم .. ال تقول ما عندي وق تصوَّ

ة وهٌمنة الغوغاء على الشارع"  ، تغٌّرت ٌَّ ة والجماهٌر ٌَّ ((لقد أحدثت الثورة زٌادة النزعة الشعب
هذه  عن طرٌق(9ٕٔ)

م علً بدر وجهاً آخرَ الر ٌُقدِّ ٌَّة وحراك سٌاسن سالة  وز وما رافقها من حشود جماهٌر وهنو منا  ،ً لثورة تمُّ

نة قنّوة قنادرة علنى التحطنٌم أكثنر منن البنناء  ٌَّ إذ إنَّ  ،كان ٌخشاه الموسٌقار الذي ٌري فنً الحشنود الجماع

ٌَّة  ِحراكها ناتل عن ل نارهنا الم ،ثقافنة سنطح نة  ،صنطلحات والعبنارات الداعٌنة للقتنل تنإجِّ ٌَّ بندعوي الحر

ننة فننً ٌجعلنننا نننري أٌضنناً ٌحنناول أن وكننذلك فننالنص  ،واالنتفاضننة  ٌَّ أنَّ الثننورة كانننت تهدٌننداً للطبقننة المدن

ٌَّة  المجتمننع العراقننً ، وتؽٌٌننراً مننن حالننة النظننام إلننى حالننة الفوضننى التننً تسننبِّبها حركننات الحشننود الشننعب
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ٌَّة الضخمة  ٌقنول النراوي :  ،وثٌقنة أخنري إنَّمنا نجند عنن طرٌنق ،ولم ٌقتصر األمر على ذلك  ،الجماهٌر
ة وإعدامات كتب فً رسالة إلى فرٌ))  ٌَّ عٌن  ،دة : " بغداد هً محكمة عسكر ٌسرتقبل الجمراهٌر  ،الزعٌم ٌسرتقبل المرودِّ

دة بؤعرداء كثٌررٌن وأقوٌراء  ،الغاضبة على الدوام   ،ثرالث وعشررون محاولرة إعترداء علرى حٌراة الرزعٌم  ،فرالثورة ُمهردَّ

ة ما زالت تعدم والعدد ٌزداد  ٌَّ ة للسرالح  ،فٌما بعرد  ،لتعقٌد األمر سٌكون بالغ ا ،العدالة العسكر ٌَّ فرإنَّ  ،إذا أعطٌنرا شررع

((الرصرراص لررن ٌتوقررف أبررداً.." 
 ، هننذه الوثٌقننة التننً حملننت وصننفاً لحالننة الشننارع العراقننً والمجتمننع (9ٕٕ)

نة وابدر منها حالنة تؽٌٌنر الطبٌعنة اال ٌرصد علً ،والدولة بعد الثورة  ٌَّ ٌَّة لنظنام السنلطة منن جتماع لسٌاسن

نة مساحات المجتمع المدنخبلل انحسار  ٌَّ ٌَّة ثور ً أمام سلطة متزاٌدة لرأس النظام النزعٌم المندعوم بشنرع

نة  ٌَّ ولنٌس إلنى أُسنس النظنام الدسنتوري ، كمنا  ،تحتكم إلنى الشنارع بمنا تحملنه منن هٌجنان وحماسنة عاطف

ن ٌُفترض أنَّ ٌَّة خارج مراكزها المعتادة إلى ما  ً للممارسنات ه المكنان الطبٌعنٌرصد زحؾ السلطة العسكر

ٌَّة  م الروائنً نقضناً لواقنع الثنورة التنً قامنت علنى أسناس إزالنة ومن خنبلل هنذه الرإٌنة ٌقندِّ  من ثمَّ  ،المدن

نة  ٌَّ اوي : ،نظام مدنً ، وربَّما إنَّ مثل هذه الرإٌة قد تنعكس على العبلقنات االجتماع الرسرالة )) فٌقنول النرَّ

ل من تشررٌن الثرانً مرن العرام التً بعثها حٌدر إلى فرٌدة ... كانت فً األ رامة شرا9ٕٙٔوَّ ة قرد ... كترب لفرٌردة أن رسَّ بَّ

َف علٌها حدٌثاً... اَّ فً تفكٌره ... وجد فً رإٌتها وتفكٌرهرا بعرض العرزاء تعرَّ ة الجمٌلة انقالباً حادَّ وقد أحدثْت هذه الشابَّ

ر ،له فً الموسٌقى ٌَّ ة والفلكلور ٌَّ رةلم تكرن لوحاتهرا تنتمرً للنزعرات الشرعب ٌَّ ...((ة والوطن
نة رؼنم  (9ٖٕ) ٌَّ فنإذا كنان للهو

تبقنى هنً أٌضناً صناحبة  ، فإنَّ التجارب التً ٌعٌشها اإلنسان فً بٌئتنه ، زٌفها تؤثٌر على سلوكٌات الفرد

ٌَّات أو الَعبلقنناتالنندور الفاعننل فننً توجٌننه ب القننول أنَّ علننً بنندر ٌرٌنند عننن  لننذا ٌمكننن ، عننض هننذه السننلوك

 ً ننة وبننٌن تننؤثٌرات اإل طرٌننق هننذه الوثننائق أٌضننا ٌَّ شننارة إلننى التمننّزق الننذي ٌعٌشننه الفننرد بننٌن تننؤثٌرات الهو

نُتُل عنن ذلنك منن معانناة ٌَ ٌَّة وما  بوصنفه كارهناً للحنراك الجمناهٌري النذي عناش  تجارب شخصٌتِه الحقٌق

 . خبلل حادثة الفرهودمرارته 

فنناهٌم بعنند الحداثننة مننن خننبلل كشننؾ مننن أفكننار وم -فننً نقننده  -ثننمَّ ٌعننود الروائننً علننً بنندر منطلقنناً      

ٌَّة ، (9ٕٗ)النزاعننات التننً ُتسننبِّبها اآلٌنندٌولوجٌا وماُتَخلِّفننه مننن آثننار علننى حٌنناة األفننراد فننً السنناحة السٌاسنن

ٌَّات قتٍل وتصفٌٍة وتهجٌنرٍ  ٌُّون من عمل ض لُه الشٌوع ا تعرَّ اوي عمَّ ث الرَّ ٌَّة  ،فٌتحدَّ إْثنَر الصنراعات السٌاسن

سرتطاع العشررات أٌضراً وبمسراعدة مرن تنظرٌم ترب إلرى فرٌردة المقطرع الترالً : " إك)) ٌقول :  ،ً إبَّان الحكم القاسم

ه إلرى األتحراد كمرا إّن الربعض ممرن برادر بالتوّجر ،األراضرً السروفٌٌتٌة عبرر الحردود مرع إٌرران حزب ترودة التسرلل إلرى 

ومن الجدٌر بالذكر إن بعرض  ، فت بقواربهمالسوفٌتً عبر بحر الخزر القوا حتفهم فً البحر جراّء األعاصٌر التً عص

رة إلٌرواء الهراربٌن ومرنهم حرزب )ملَّرت  ،نقالبإدراكاً منها لطبٌعة اإل ، تنظٌمات المعارضة اإلٌرانٌة ٌِّ مت مساعدات خ قدَّ

ق" ،إٌران( مها الوطنً الراحل الدكتور محمد ُمصدَّ ((وهو حزب قومً وأحد أطراف الجبهة الوطنٌة التً تزعَّ
(ٕ9٘) 

نة اإل ، هذه الوثٌقنة أٌضناً  عن طرٌقنَّه أراد إ       ٌَّ نة والحزب ٌَّ ة  رسنوخ العقائند الفكر التنً  ،شنارة إلنى قنوَّ

نات المختلفنة  ٌَّ إلنى الحندِّ النذي ترقنى  ،كثٌراً ما تنشؤ من خبللها عبلقات التعاطؾ والتنآزر بنٌن أبنناء القوم

ة وحدة العقٌندة الدٌنٌنة  َتها إلى مستوي قوَّ ٌَّة  ،بمدي قوَّ إذ لنم تكنن هنذه المبنادرة منن قبنل األحنزاب الشنٌوع

ننة  ٌَّ ننة الواحنندة بننٌن  –اإلٌران ٌَّ لننة بحننزب ) تننودة ( وحننزب ) ملننت إٌننران ( نابعننة مننن العقٌنندة الدٌن المتمثِّ

نة  ، القومٌتٌن ٌَّ مْت إلنى الشنٌوعٌٌن العنراقٌٌن  ،إنَّما هنً نابعنة منن وحندة العقٌندة الفكر فهنً مسناعدات قندَّ

ٌَّة متناحرة على السلطة . الء من اعتقاالت وإعدامات من نتٌجة ما القاه هإتحدٌداً   جهات سٌاس
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 ،منرة أخننري ٌعننود الروائننً أٌضناً إلننى الحنندٌث عننن الحننراك الجمناهٌري ومننا ٌحمَلننُه مننن تناقضننات و   

ة جداً )) : لٌقو خة فً ال ،إلى فرٌدة  ، ومن موسكو كتب حٌدر رسالته الطوٌلة والمهمَّ ثالث والعشرٌن مرن شرهر المإرَّ

رة نَّ . إ.. ... وذكر أحداثاً  ... وقد كتب فً الرسالة تفصٌالت9ٖٙٔآذار من العام ٌَّ والفكررة  ،فكرتره عرن الجمراهٌر والعام

ة ٌَّ ة ، الجماهٌر ٌَّ ة قد تحقَّقْت بشكل كامل فً االنقالب الذي حدث ، والثورة ، والغوغاب ٌَّ  ، ومن االنقالبٌٌن ذاتهم ،واالنقالب

... منها صورة الزعٌم الرذي  ... بتفصٌل شدٌد أحداث االنقالب المرعبة ... ثم نقل ي أنَّ االنقالب كان ٌولِّد انقالباً آخراً أ

ة ذاتها  التً رآه بها ٌوماً  ،وبالهٌبة ذاتها  ،قُِتلَ وهو مطروح فً مبنى اإلذاعة على األرض ٌرتدي بذلته الكاكٌة المصفرَّ

ْت فاتحرًة أفواههرا  وهرو ٌسرٌر برٌن الجمراهٌر هها الحربُّ وتلروَّ المجنونرة الترً تكالبرْت حرول سرٌارته : "الوجروه الترً شروَّ

هها الغضرب والسرخط وهرً تقترل وَتْسرَحل وَتشرُنُق  ،بصورٍة مقززٍة  "  الثرورة الجدٌردة بإسرمهً ذاتها الوجوه الترً شروَّ

))
 ،ٌري النذي ٌحنندث فنً الشننارع هنذه الوثٌقنة ٌنقنند حناالت الهٌناج الشننعبً الجمناه فهنو عنن طرٌننق (9ٕٙ)

ل إلننى  ،مننا ٌكننون ؼٌننر نننابع عننن وعننًٍ وإدراٍك مسننإولٌن  والننذي كثٌننراً  إنَّمننا هننً حنناالت أشننبه مننا تتحننوَّ

ننة بإأدوات َقْتننٍل كمننا حنندث مننع عبنند الكننرٌم ق ٌَّ إالَّ أن َّ الهٌنناج  ،سننم الشننعب اسننم الننذي قنناَد ثننورة جماهٌر

عندم ونفنس  ،أصبح الٌوم هو المسإول عنن قتلنِه بننفس األسنلوب  ، الجماهٌريِّ ذاَتُه الذي استقبَلُه باألمسِ 

ٌَّ الشننعور بال بحسننب ؼوسننتاؾ لوبننون ، إذ إنَّ الننوعً الجمعننً ة التننً سنناندته علننى قتننل مننن سننبقه مسننإول

عندما ٌنشط ٌشل الوعً الفنردي وٌندعم تجهٌنل الفنرد بعندم الكشنؾ عنن هوٌتنه أي ضنٌاعها ، وٌصنادر ،

ٌّال إلى العنؾوعٌه لصالح وعً الجموع   .(97ٕ)الم

ث منرَّ       ن الٌهنودي فنً المجتمنع العراقنً ، فٌتحندَّ ًة أخنري ٌسنلِّط علنً بندر الضنوء علنى طبٌعنة المكنوِّ

ِل منرةٍ ( حٌنما عزَؾ فً بارٌس أ الراوي عن شعور الموسٌقار ) حٌدر سلمان  ،مام الجمهور الؽربنً ألوَّ

ًّ . ال أعرف : " كتب إلى فرٌدة من هناك)) ٌقول :  لُ لقاٍء لً مع العالم الغرب الشرق ٌنطوي علرى محمرول  ،.. هذا أوَّ

ة ،رمزي كبٌر ٌَّ ك عبر جمٌع المراحل الزمن ةٍ  ، أشعر به وهو ٌتحرَّ ٌَّ مرا تسرخرٌن .. ربَّ  كنت أرٌرد أن أعرزف بطرٌقرٍة شررق

ً رة تمترد بؤ منِّ ٌَّ رة ومحتوٌاتهرا إلرى .. تسخرٌن مرن جملترً هرذه ولكنرً ال أسرتطٌع أن اسرتبعد ثقافرة دٌنامٌك ٌَّ بعادهرا الدالل

نة ،أعماقً  ً أفهم العزف بمفهوم الصفاء والضروء  ، .. أعزف بؤلواٍن صافٌةٍ  كنت أعزف بصورة ملوَّ مرا إن أضرع  ،إنِّ

.. كنرت  تهرا تلرك الشرمس المضرٌبة.. ال شرًء ٌغٌرب حرٌن تحضرر بقوَّ  القوس على الوتر حتى أشعر باأللوان مع األلحان

ة الُمْشِمسرِة فرً بغرداد أعزف فً هذا ا ٌَّ وهكرذا  ،لجو الكبٌب والبارد حتى جعلت الجمهور ٌشعر بصرفاء النهرارات الصرٌف

مهررور ٌصررفُِّق وٌصررفِّقُ  ((.."  أخرذ الجُّ
سننات  (98ٕ) عبننر هننذه الرسننالة ٌحنناول تؽٌٌننر صننورة طالمننا حاولننت مإسَّ

ن الٌهننودي ل ننة رسننمها لنندٌنا عننن رإٌننة المكننوِّ ٌَّ ٌَّة الثقاف ننًة وانتمنناءً والسننلطة الرسننم ٌَّ  ، جننوده فننً العننراق هو

ُك بانتمناء كنلِّ  نة ُتشنكِّ ٌَّ نُز علنى رإٌنة تعمٌم ٌُركِّ فالخطاب الرسمً وألسباٍب تتعلَّق بالسلطة وسٌاساتها كنان 

نة وقند أسنتتبع ذلنك  ،ٌهودّي عراقً  ٌَّ نة العراق ٌَّ ة ؼٌنر الُهو ٌَّة الخاصَّ وتحاول أن تضفً علٌها نوع من الُهو

نننات أخننري رإٌننة مشننابهة لمك ٌَّة  ،وِّ  ،والعبننارات التننً وردت فننً الرسننالة عننن طرٌقننة الَعننْزؾ الشننرق

رة  ٌَّة حاول الرو ،والثقافة الُمتجذِّ د أنَّ الٌهود شنؤنهم شنؤن والنهارات الُمْشِمسة العراق بناقً ائً منها أن ٌإكِّ

ننة  ٌَّ نننات العراق ننة الجامعنن، المكوِّ ٌَّ ٌن بؤنسنناقهاكننانوا منصننهرٌن فننً بوتقننة الثقافننة العراق التننً  ، ة ومتننؤثرِّ

  تراكمت لدٌهم جٌبلً بعد جٌل وأصبحوا ال ٌستطٌعون الفكاك منها .

الً       نقنل صنورة أخنري عنن منن أجنل والٌهنودي ثانٌناً ،  ،إنَّ اختٌار الروائً لهذا الشَّخص العراقنً أوَّ

ًِّ إلنى العنالم الؽربنً ؼٌنر الصنورة التنً رسنمها االستشنراق  نة اإلنسنان لٌسنت ٌندل علن ،الشرق ٌَّ ى أنَّ ُهو

ٌَّة على أساس تصنٌفات و  نُه ٌكنونمبالضرورة أن تكون مبن نة بنل ربَّمنا أنَّ ٌَّ فنرداً منصنهراً فنً  عتقندات دٌن
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ٌَّة نة فنً  ، ثقافة وطن ٌَّ وخبلصة القول إنَّ هذه الرسالة تحاول تبدٌد صورة الٌهودي مشكوك االنتمناء والهو

 ٌَّ ٌَّة اإلسبلم  ة . الدول ذات الؽالب

ث الروائً عن معاناة الموسٌقار العراقً ) حٌدر سنلمانومن ثمَّ        وثٌقنة أخنري ،  عنن طرٌنق(  ٌتحدَّ

ل فجنؤة إلننى مننواطن ذيا ننة  لنذي تحننوَّ ٌَّ أصنول إٌرانٌننة وقنند تنمَّ تهجٌننرهُ إلنى إٌننران بعنند قٌنام الحننرب العراق

ٌَّة  اوي ٌقول ،اإلٌران حتى ونحن نستسرلم  ، ٌر: "علٌنا أن ال ننسى أنفسنا تماماً كتب لفرٌدة بعد حادثة التهج)) :  الرَّ

ً أرى اآلخررٌن وهرم ٌلعربهم  ،ذلك ألننا نرٌد أن نلعبه  ، حتى ذلك الدور الذي ٌناقضنا ، للدور الذي نخترعه فً حٌن أنِّ

ً أرٌد أن أجد لنفسً دوراً آخراً وأكفُّ عن لعب نفسً ، الدور بدالً من أن ٌلعبوه نرا نردٌر اللعبرة  . فكثٌراً  إنِّ م أنَّ مرا نتروهَّ

هررا هررً التررً ترردٌرنا ة لتلررك التررً نشررؤنا أو أنشررؤنا أنفسررنا علررى  ، غررافلٌن عررن أنَّ نررا ننررتج قٌمرراً مضررادَّ م أنَّ وكثٌررراً مررا نترروهَّ

((معارضتها .. ولكننا فً الواقرع نستسرلم لهرا 
نة التنً وائنً منن هنذا الننص ٌنطلنق الر (99ٕ) ٌَّ لننقض فكنرة األحق

عٌها الج نة .. فنجند علنى سنبٌل المثنال كنل  ،ماعات تدَّ ٌَّ ٌَّة أو دٌن نة إنسنان ٌَّ سواء القائمة منها على عقائند فكر

ٌَّة تعتقد أنَّ الحق ٌنحصر فً رإاها دون أي جماعة أخنري ؼٌرهنا وٌنشنب علنى أسناس ذلنك  ،جماعة دٌن

ماعنات فنً الحقٌقنة فنً الوقنت النذي ٌكنون فٌنه أفنراد هنذه الج ، شتَّى أنواع الصراعات والتهجٌنر والقتنل

نوه منن عقائند إنَّمنا  ، ولنم ٌختناروا االنتمناء إلنى تلنك الطائفنة دون ؼٌرهنا ،وأفكنار ، لٌسوا أحراراً فٌمنا َتَبنَّ

ٌَّن لننٌن بننإمَّ ولنندوا لٌجنندوا أنفسننهم مح ًّ معنن  اإلشننارةفنجنند مننن خننبلل هننذا النقنند محاولننة للروائننً  ،رٍث دٌننن

تنٌن  ٌَُراِعنِه أفنراد أي طائفنة  همنابطرٌقة ؼٌر مباشنرة إلنى مسنؤلتٌن مهمَّ ٌَّة الحقنائق النذي لنْم  ؛ مفهنوم نسنب

ننة قٌاسنناً بؽٌننرهم ٌَّ  مّثننلوكبلهمننا ت ، مهمننا كانننت مختلفننة مسننؤلة احتننرام اآلخننر وقبننول عقٌدتننهوكننذلك  ، دٌن

 .  طالما أهملتها شعوب الشرق اً أفكار

ث  اً وثائقٌحاول علً بدر توظٌؾ الرسائل  ثمَّ        نة التنً  عن عبرهاٌتحدَّ ٌَّ ٌَّة واالجتماع األوضاع السٌاس

تواجننده هننناك بعنند تهجٌننره مننن قبننل السننلطة  ( فننً خننبلل َتحننُدث فننً إٌننران كمننا شننهدها ) حٌنندر سننلمان

ٌَّة  اوي ٌقول ،العراق كتب لفرٌدة : " بدأْت حمالت الملٌشٌات الُمرتبطرة بالسرلطة تطرارد النسراء فرً شروارع  )):  الرَّ

 ٌَّ ة الشمال كرانوا ُملتحرٌن ٌتراكضرون  ،شرباب مرن حثالرة المجتمرع  ،ة ، كان منظراً ٌثٌر السرخط واالسرتنكارطهران وخاصَّ

ا ) ،وراء الفتٌات والنساء ٌِّ ة الحجاب الس م علرٌهنَّ بؤلفراظ نابٌرة  ( بد حجاب بحجَّ كانت هذه الحثالة تردفع النسراء وترتهجَّ

(( " وتحشرهنَّ فً سٌارة
نة الحاكمنة فنً إٌنرانمن هذه الوثٌقة ٌرٌد نقض خطاف (ٖٓٓ) ٌَّ ا فنإذ ، ب السلطة الدٌن

فهنً لنم تكنن ، للوصنول إلنى مبتؽاهنا وفنْرض وجودهنا  سم الدٌن ؼطاءً إ كانت هذه السلطات قد استعملت

هنذه السنلطات وعاملنت  اخالفتهن  مفناهٌم ،ملتزمة بتعالٌمه وقٌمِه ومفاهٌمِه الداعٌة للسبلم واألْمنن والخٌنر

وهنننا ٌرٌنند كشننؾ تننناقض هننذه السننلطات مننع نفسننها وكشننؾ  ،بصننلة  سننبلملئلتمننت  الالنسنناء بؤسننالٌب 

ى الدٌن . ٌَّة فً التعامل مع شعوبها تحت مسمَّ  أسالٌبها القسر

َصنها الموسنٌقار ) ٌوسنؾ سنامً أو حٌندر سننلمان      نة الثالثنة التننً تقمَّ ٌَّ (  بعندها ٌبندأ بالحندٌث عنن الهو

ٌَّة َنُه من الندخول إلنى العنراق بعٌنداً عنن مشناكل  –ً التاجر الُسنِّ  –) كمال مدحت (  وهً شخص كً ُتَمكِّ

َر بسببها  ٌَّة إٌرانٌة األصل التً ُهجِّ ٌَّته الشٌع ٌَّة األولى أو هو ٌَّته الٌهود اوي عنن ٌقنول النرَّ  ،إٌنران  إلنىهو

ٌَّته الجدٌدة إلى سورٌا :  ا أجلرس خلرف وهكذا كتب إلرى فرٌردة ... : " لرم أكرن أعررف وأنر)) دخول الموسٌقار بهو

تً الجدٌدة أي شًء  ٌَّ ة  ،الشوفٌر عن شخص ٌَّ أعررف  ،هرل هنالرك جرٌمرة تنتظرنرً  ،هل أنا مطلوب هنا ألسرباب سٌاسر

ج من عام  ً متزوِّ جة من إسالمً من حماة ... من التحقٌرق معرً عرفرت أن السرلطة  ،بؤنِّ من سٌدة موصلٌِّة كانت متزوِّ

تً الجدٌدة ما هرً  هنا مشغولة جداً بحربها مع اإلسالمٌٌن ٌَّ ولٌست متفرغة لً .. هذا ما أراحنً .. ولكن ما هً شخص

((أوصافها .. ال أعرف .." 
ٌَّات  –هذه العوالم المجهولة  من (ٖٔٓ) التً ٌتنقَّل فٌما بٌنها اإلنسنان  –عوالم الهو
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ة منبنوذاً  ومن ثمَّ  ،اإلنسان العراقً  لطة فٌمنا ٌحناول علنً بندر نقنض خطابنات السن ،ٌجد نفسه فً كلِّ مرَّ

ننة ٌَّ ننة التننً ٌتعامننل بهننا الننوطن مننع  ، ٌتعلَّننق بننؤمر الهو ٌَّ إذ ٌتجلَّننى مننن خننبلل هننذه الوثٌقننة منندي زٌننؾ الهو

ن من العٌش فً بلده إالَّ  ،فإنسان هذه المرحلة  ،مواطنِه  علنى  بعد أن ٌتنازل عنن جنزء منن كٌاننه ال ٌتمكَّ

د على أبنائِه فٌسلبهم حقووفق   وجودهم وتارٌخهم . و ،قهم وحقائقهم خطاب سلطوي زائؾ ٌتمرَّ

نا        نادٌننة عننن عننودة الموسننٌقار بشخصنٌته الثالثننة ) كمننال منندحت ( إلننى العنراق بعنند زواجننه مننن ) أمَّ

اوي :  ،العمنري (  سررم حٌرراتً ٌومرراً بررالروح الوطنٌررة  كتررب لفرٌرردة بعررد أعرروام المقطررع الترالً)) ٌقننول الننرَّ : " لررم تتَّ

ة والكراهٌة  ،ذه المشاعر جداً بل كنت أكره ه ،الساذجة  ٌَّ ً مثل طابر المطر ،فهً  مصدر العنصر ً كنت أشعر بؤنِّ  ،لكنِّ

ً عدتُ  ر بهذا األمر ،ملًء بالرعد والبرق والبرد والمطر ،البدَّ أن أعود فً ٌوٍم ممطرٍ  ، أشعر بؤنِّ أشعر بؤنَّ  ،وحٌن أفكِّ

((قلبرً ٌرتعرد وٌخفرق مثرل سررنجاب ضرخم " 
ِتنِه لكننن عبنر هننذه ا (ٕٖٓ) ٌَّ لرسنالة التنً ٌكتبهنا ٌهننودي منإمن بعراق

ننة فننإ ،بطرٌقنة تحتنرم المعننى اإلنسننانً بؽنض النظنر عننن اللَّنون أو الجننس أو الندٌن  ٌَّ نَّ حدٌثنه عنن الوطن

ٌَّة والكراهٌنة  ٌَّة التنً ٌ ،الساذجة التً ٌراها مصدر العنصر نطنوي علنى رفنض واضنح للجواننب الشنوفٌن

ٌَّة ك ٌَّة تعتري مفاهٌم الهو ٌَّة  ،الوطن ٌَّة لمجموعنة بشنر ٌَّة فً أحد أبرز معانٌها تنطوي على خصوصن فالهو

ٌِّزها عن أخري  نز ،تم ٌُّ ؾ فنً الخصوصنٌة ،إالَّ إنَّ الخطر هو المؽاالة فنً هنذا التَّم لدرجنة  ،(ٖٖٓ)والتطنرُّ

ٌٍَّة أخري . ٌَّة ال تقوم إالَّ عبر محق أو انتقاص من هو  تصل إلى إنَّ هذه الهو

ا ما     ٌُّرات فً حٌاة الموسٌقار ) كمال مدحت (  أمَّ بعند  -فنً محاولنة لعلنً بندر رصندها  -حدث من تؽ

نة الُسننٌِّة  ٌَّ ٌَّة ذات الهو ث عننه حنٌن عنزؾ أمنام )حٌنث ٌجعنل منن النرَّ   ،تقمُّصِه الشخص صندام اوي ٌتحندَّ

ومنن َثنمَّ منوت  ،لنى إٌنران حسٌن( الرجنل النذي كنان سنبباً فنً تهجٌنره الثنانً لكنن لنٌس إلسنرائٌل إنَّمنا إ

كترب لفرٌردة فٌمرا )) ٌقنول :  ،) حسنٌن ( أٌضناً  وانفصاله عن ابنه ،زوجتِه ) طاهرة ( خبلل رحلة التهجٌر

َقرُه فرً  بعد ٌشرح لها مرا دار بٌنره وبرٌَن الرربٌس وأعقبهرا بمالحظرة : " كنرت  أنظرر إلرى الرربٌس وهرو سرعٌد بنصرٍر حقَّ

ه مبتهج وقد سحق خصمه ،رٌر وجهِه تضحك وأسا ،عٌناه تلتمعان ،المعركة  ره  ، ال بدَّ أنَّ ع الخمٌنرً السرّم ألنَّ وقرد تجررَّ

رة تجعلهرم  ،أنهزم أمام صدام فً المعركة  ٌَّ أنا أتساءل ما معنى السعادة؟ هرإالء السٌاسرٌون غرابزٌرون ،غرابرزهم البداب

ذون مرا شرعرته  ، ا أنا فكلُّ ما أشعر بره هرو العردم بعٌنرهِ وٌنتقمون بقوة ألتفه الخسابر... أمَّ  ، ٌفرحون وٌستمتعون وٌتلذَّ

 ،.. لرو سرؤلتنً عرن هرذا الرذي تسربَّب بمروت طراهرة  نلقرد أمضرٌت حٌراتً بهرذٌن الشرعورٌ ، فً حٌاتً الخوف والقلق

 ، ... أبرداً  هرل أرٌرد االنتقرام منره ،وهو المسإول عن تردمٌر حٌراتً بؤكملهرا.. هرل أنرا حاقرد علٌره  ،بنً حسٌن وتغٌٌب إ

ة مشاعر من هذه  ٌَّ صره هرذه األ ،لٌست لديَّ أ ..  : روح هللا ال ٌنطٌركغنٌرة العراقٌرة الترً كنرت تحبٌنهراكلُّ مرا أحملره تلخِّ

" ((ٌالصررحت باسررمه
كشننؾ زٌننؾ خطابننات السننلطة  هننذه الوثٌقننة ،توظٌننؾ الروائننً  ٌرٌنند النننص عبننر (ٖٗٓ)

ٌَّ  ،الدكتاتورٌة  ة المتمثِّلة بالسلطة الحاكمنة فنً إٌنران خنبلل تلنك سواء السلطة الحاكمة فً العراق أو الدٌن

ٌَّة ( لكلِّ من طرفً النقٌض فً ،المرحلة   صندام : سنعادة ) خبلل تسلٌط الضوء على ) المشاعر الؽرائز

إذ لم ٌكن كل منن هناتٌن السنلطتٌن آبهناً بمعانناة  ،( بالتوقُّؾ خسارًة  الخمٌنً وحزن ) ،( الؽامرة بالنصر

ً  تال ثمان سنوات دماءً ن أنهكهما قشعبٌ ر  اً وانقطاعن ،وتقوقعاً فً أجواء الحرب  ، وحزنا عنن حركنة تطنوُّ

ً  ،الحٌاة  ا ٌَّ ل لها تارٌخاً شخصن حروبناً لٌسنت منن أجنل الشنعب  ، حٌث السلطة مشؽولة بحروبها التً تسجِّ

فهنً سنلطة  ، إنَّمنا منن أجنل نفسنها وتمجٌند ذاتهنا، أو األرض وما إلى ذلك من شنعارات السنلطة الزائفنة 

ننة بمعاننناة مننن ولٌسننت م ،لرؼبتهننا بالقتننل والتنندمٌر ، تجنند فننً الحننرب اسننتجابة ال إرادٌننة لؽرائزهننا ٌَّ عن

 .تطحنهم حروبها
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ل علنً بندر بوثائقنه إلنى مرحلنة أخنري منن تنارٌخ العنرا     اوي عنن ومنن ثنمَّ ٌتحنوَّ ث فٌهنا النرَّ ق ، ٌتحندَّ

اء ، جراء العسكري الؽربً الذي وقنع علنى العنراقاإل ٌقنول :  ،قٌنام صندام حسنٌن بناحتبلل الكوٌنت  جنرَّ
را سروى ٌروم  ، الوجوه عابسرة ، الشارع ٌغلً ، كتب بعد سنوات إلى فرٌدة : " كانت أسوأ أٌام حٌاتً)) ٌُخبِّ واألفرق ال 

ك بالكوٌت وجراءت طرابرات الحلفراء لتهردم بغرداد ب االنفجار الكبٌر.. كل شًء مرَّ بسرعة كبٌرة ِتهرا.. صدام تمسَّ لرم  ،رمَّ

متها  ، أو مصنع ، أو شارع ،ُتبِق على جسر لرت بغضرون أٌرام  ،أو قصر... حتى القناطر بٌن قرٌرة وقرٌرة هردَّ بغرداد تحوَّ

ة ٌَّ رت أنٌابها.. لم وكل غرٌ ،وعادت الناس تحمل الماء على الحمٌر مثلما كانت أٌام زمان  ، إلى قرٌة حقٌق زة بدابٌة كشَّ

((. وأنرا ال أنتظررر سروى أن أمروت بسررالم" ُعرْد للحٌراة طعررم هنرا.ٌ
هننذه الوثٌقنة إدانننة  فهنو ٌحناول عننن طرٌنق (ٖ٘ٓ)

نننة فننً كثٌننر مننن األحٌننان نناً فننً حنناالت أخننري إجننراءً التننً تظهنن ، خطابننات الؽننرب المبطَّ ٌَّ ٌَّاً  ر فعل عسننكر

رات الشنعوب ولنٌس ن ،تتكشَّنؾ منن خبللنه نظننرتهم تجناه اآلخنر نة تجناه مقنندَّ ٌَّ لنة بعدائ ضننعاؾ إلظننرة محمَّ

نة للشنعب والتندمٌر واالسنتهتار بالحٌناة اال قائمة على أسالٌب اإلبادة ،الدكتاتورٌات  ٌَّ التنً ال تؤبنه  ،جتماع

ٌَّة  فنجم عن ذلك فناء شبه مكتمل لحٌناة شنعب بؤكملنه وعلنى جمٌنع  ،لها من جهة أخري السلطة الدكتاتور

نة ٌَّ ٌَّة ، واالجتماع نة ،المستوٌات ؛ االقتصناد ٌَّ . فهنً وثٌقنة تلفنت األنظنار إلنى وجنود ؼاٌنات ؼٌنر . والخدم

ٌَّة للسلطة سواء  ٌَّةإنسان ٌَّة منها أو الدكتاتور فكنل منهنا ٌسنعى لتحقٌنق ؼاٌاتنه التنً ال ُتعننى بمفناهٌم  ،الؽرب

ٌَّة .  اإلنسان

ث عن مرحلة الحصار االقتصنادي التنً عاشنها البلندتوظٌفه  نجده عن طرٌقثمَّ        ،رسالة أخري ٌتحدَّ

... إبنرً عمرر  وداد رحلرت ،أمجرد مررٌض  ،نادٌة توفٌِّت  ،مقطع من رسالة أخرى : " كلُّ أصدقابً رحلوا )) ٌقول : 

والردكاكٌن خلرْت مررن  ،الشروارع ُمتربرة  ، أشرعر برآالم فرً مفاصرلً والمستشرفٌات ال أدوٌرة فٌهرا ،فرً مصرر مرع خالتره 

ررة ... هنالررك فقررط طبقررة  الشررعب كلُّره ،الفقررر والجرٌمررة فررً كررل مكرران  ،البضرابع  ٌَّ جمرراهٌر ال طبقررات وال شرررابح اجتماع

ة تحكم بالعنف الذي ال حدود له ٌَّ ُعْد لها وجود سروى  ، سٌاس ٌَ رة الُمبتذلرةالموسٌقى لم  ٌَّ واألغرانً  ، الموسرٌقى الجماهٌر

ة التً ُتبارك للسلطة انتصرارها  ٌَّ ل شرٌباً فشرٌباً إلرى ح ،الحماس رة تتحروَّ ٌَّ ةوالحركرة القوم ٌَّ ٌُصرلًِّ ركرة إسرالم ..  .. صردام 

ر مرن هللا  فؤخرذت تخفِّرف هرذه  ،والنراس تعرٌش فرً فقرر مردقع ونروع مرن الٌرؤس قاترل  ،صدام ٌعتقد أن ما حدث هو ُمَقدَّ

((النزعة بالعودة إلى الدٌن" 
فهنذه  ،إلنى نقنض خطابنات السنلطة منع الشنعب هنذه الوثٌقنة ٌعود هننا منن (ٖٙٓ)

تهنن ً السننلطة بعنند أن فقنندت قوَّ ٌَّة خارجٌننا تولَّننَد لنندٌها هنناجس البقنناء والسننٌطرة علننى الننداخل أي  ، ا العسننكر

ٌنة  ، الشعب على األقل ٌَّة ُمتردِّ وبؤيِّ وسٌلٍة ممكننٍة خصوصناً وأن الشنعب ٌعنانً وٌنبلت أوضناع اقتصناد

ٌَّة الندٌن وسنٌلة إٌهنام تندفع معمال فلنم ٌكنن أمنام هنذه السنلطة إالَّ اسنت ،عادت به سنوات إلى الوراء  سنإول

ٌَّات  ٌَّة تقنوم ،األحداث وسوء األوضاع  نحو األقدار والؽٌب ً بها أفعنال وحشن بهنا ضند فئنات كبٌنرة  وتؽطِّ

كانننت لهننا عواقننب وخٌمننة علننى  ، وهننذه األسننالٌب الملتوٌننة إلننى جانننب أسننالٌب العنننؾ ،مننن هننذا الشننعب

ل باستمرارٌة تلك الخطابنات إلنى شنعب  ( علنى حندَّ تعبٌنره خنالٍ  اهٌريجمن ) المجتمع العراقً الذي تحوَّ

نة ،من الطبقات  ٌَّ نة الحقٌق ٌَّ ٌَّة التً بذوبانها ذاب كنل وجنود لمظناهر المدن  ، وٌقصد بذلك افتقاد الطبقة المدن

 فنجند بنذلك محاولنة للروائنً فنً كشنؾ زٌنؾ الخطناب الندٌنً ، كالموسٌقى التً حلَّ محلَّها الفن الُمبتنذل

َؾ  الرسمً ٌَّة لتلك المرحلنة فنً تخندٌر شنعبها ، و من وسٌلةً الذي ُوظِّ ٌَّة الدكتاتور قند وسائل السلطة القوم

ٌقنول :  ،خبلل تعزٌز تلك اإلشارات فنً وثٌقنة أخنري  تلك المرحلة فًحاول التؤكٌد على حال الببلد فً 
 ،الغموض الشوارع قذرة وبغداد لم تكن سوى عالم ٌلفُُّه  ،هذا ما كتبه فً رسالة إلى فرٌدة : " الحٌاة باردة وخاوٌة )) 

ة  أصبحت صاالت  ،وجوه الناس ٌابسة وٌابسة ،الوجوه شاحبة مرٌضة  ،الدكاكٌن فارغة  ٌَّ وقاعات الموسٌقى الكالسٌك

ة لألغانً الُمبتذلة.."  ٌَّ ((شعب
ْت فنً مرحلنة الحصنار االقتصنادي  (7ٖٓ) فهو ٌرصد أوضاع المجتمع التً تنردَّ

نه واضنح تمنام الوضنوح إذ ال ٌمكنننه وهنو حندث تنارٌخً ال ٌمكنن للروائنً أ َد علٌننه فنً شنًء ألنَّ ن ٌتمنرَّ
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ً تارٌخٌن اً حندث قبضة الواقع التً فرضْت نفسها بوصفهااإلفبلت من  علٌنه وال خنبلؾ فنً  اً وُمتعارفن اً قرٌبن ا

 تفاصٌله . 

جٌنننوش ودخنننول ال ،هنننا ثنننمَّ مرحلنننة سنننقوط السنننلطة وبعنند أن عننناش الموسنننٌقار مرحلنننة الحصنننار كلَّ      

ٌَّة وكان من ضمنهم إاألم لتحق بقوات المارٌنز بعد أن هناجر منن إسنرائٌل إلنى اكان قد  بنه مئٌر الذيٌرك

ننام األخٌننرة قبننل مقتلننهوالتقننى والننده  ، ودخننل مننع دخننول الجننٌش إلننى بؽننداد ، أمٌركننا ٌَّ علننى أٌنندي  فننً األ

اوي :  ، مجهولٌن ه مبٌر أثناء زٌارته له فرً منزلره فرً آخر رسالة أرسلها كمال مدحت إلى فرٌدة بٌد أبن))ٌقول الرَّ

ل األمرر ،لن أعٌش طوٌالً  ،المنصور: " سٌصل الموت قرٌباً  رً سرؤقاومُه أوَّ رً سؤستسرلم لره بحرب ،صحٌح إنِّ أنرا  ،ولكنِّ

ق شوقاً إلى اللحظة األخٌرة  ررِة السرابقة  ،ستكون نشوتً أمامه ال توصف  ،أتحرَّ لحظة اللذة القصوى؟.. حدثتك فرً المَّ

ُر الٌوم بالتالً : لم ال ٌكون الموت هو حرارس التبرغ .. أنرا ال أراه بشرعاً أراه سرٌداً  عن حارس التبغ ألٌس كذلك؟ أنا أُفكِّ

((وسٌماً.. سؤعانَقُه وأقول له ٌا أخً.." 
ُز  (8ٖٓ) رؼبنة الفنرد بنالموت ، وذلنك منن  هنا علنى إظهنار النصٌُركِّ

نة فنً ظنلِّ مقنوال ٌَّ نة أجل نقض واقع حٌاة اجتماع ٌَّ د الهو وذلنك منن خنبلل صنٌاؼة  ،ت سنلطة تنرفض َتعندُّ

ٌَّة واحندة  مفهوم آخر للموت لٌكون بمفهومهِ   ،الجدٌد أفضل من هنذه الحٌناة أي بوصنؾ المنوت ذا شخصن

ٌَّة واحدة واضحة ٌَّة  ،وهو ٌَّة فً دٌنوان ) دكنان التبنػ ( وهنً شخصن ٌَّة األصل التبنػ التنً حنارس كالشخص

ٌَّاته األخري ستلهم منه الموسٌقار ا نة تمنحنُه  ،شخص ٌَّ نه ال ٌمكننه الحصنول علنى هو لٌكتشؾ فً النهاٌة إنَّ

فنالموت ٌصننبح  ، فنً حالنة المننوت ن عاشنهما طنوال حٌاتننه إالَّ ن والراحنة بنندل الخنوؾ والقلنق اللننذٌاألمنا

ٌَّة  ٌَّ  ،أفضل من الحٌاة فً بلٍد ٌتفاقم فٌه صراع الهو ٌَُعاَمُل فٌِه اإلنسان على أساس هو    .ِتِه و

 رواٌة الجرٌمة ، الفن ، وقاموس بغداد : -9  

نة ثمَّ       ٌَّ نات الفكر ٌَّ د أمنهنا  ،ٌعود الروائً للحدٌث عن قمع السنلطة للحر ٌُهندِّ وذلنك  ،التنً تجند فٌهنا منا 

اوي عنن رئنٌس الطائفنة   ،لقرد ترمَّ توزٌرع رسرالة عرن الخواجرة عمراد الردٌن هرذا الٌروم )) ٌقنول :  ،فً حدٌث الرَّ

ره  ، اتَّسمْت بالفطنة والمهارة ألنَّ فٌها الكثٌر من الحقابق عن حٌاة الخواجة عماد الدٌن وحٌاة عابلتره هرا تصرفه بؤنَّ ولكنَّ

ناً بالهرطقة  ٌِّ وتصفه الرسالة بؤّنرُه طمروح ال  ، وٌعادل مفهوم الزندٌق لدٌه كلمة صّدٌق ، وأنه زندٌق ،ٌعترف اعترافاً ب

رال ، رادع له ((ومشعوذ دجَّ
(  عمناد الندٌن رئٌس الطائفنة الخواجنة )عن هذه الرسالة الملفَّقة  عن طرٌق (9ٖٓ)

فها علً بدر فنً الننص وثٌقنةً  ن ، ٌُفناِرق بهنا التنارٌخ بؤسنلوب المٌتناقص التنارٌخً التً وظَّ ه ٌننقض أي أنَّ

ث  دٌنهم بوصنفها هنذه الوثنائق التنً ُتنوٌهِمنل مثنل  ، دون اسنتثناء الخلفاءكل أمجاد عن التارٌخ الذي ٌتحدَّ

نة عامنة . فهنذه الوثٌقنة تننقض التنارٌخ اإلسنبلمً  ٌَّ ٌَّة ضد أعبلم المعرفنة أو الحركنات الفكر إجراءات قمع

سمً الذي ٌردد وعلى الدوام أنَّ  ٌَّة كنان عصنر حرٌنة النرأي بنبل مننازع  الرَّ فنً  ،عصر الخبلفة اإلسنبلم

 طقة .الوقت الذي تتوافر فٌه اتهامات جاهزة للمثقَّفٌن بالهر

ا       نا ٌحندث  ،الطرؾ المنناهض للسنلطة  بوصفها نفسها الطائفةفٌما ٌتعلَّق بؤمر أمَّ اوي عمَّ ث النرَّ فٌتحندَّ

ثم ما حندث منن إثنارة فنتن بنٌن البناقٌن  ،السلطة ( من  عماد الدٌن بٌن قٌاداتها بعد قتل رئٌسها الخواجة )

ومحاولة عبناس اإلطاحنة بالخواجنة سننان منن  ، ( والخواجة ) سنان ( عباس من قٌادٌٌها وهم الخواجة )

د بقٌننادة الطائفننة  كتررب الخواجررة عبرراس رسررالة طوٌلررة إلررى أعضرراء التنظررٌم ... تنرراول أمررر )) ٌقننول :  ،أجننل التفننرُّ

وقال : كنت مخدوعاً ببعض الخواجات ... أنظر لهرم نظررة التبجٌرل العظرٌم ... أرى فرٌهم أشرباه أنبٌراء  ،الخواجة سنان 

ُمصرطنعٌن... ٌرٌردون الهٌمنرة  ،مقٌترٌن  ،رض ... ولكن بعد خٌانة الخواجرة سرنان الح لرً أكثررهم ...بغٌضرٌن على األ

دة اوأن ٌسرحقو ،على العالم  رة ، الكٌران الخراص لإلنسران بقروانٌن مجررَّ ((وعواطرف رخروة  ، وأفكرار فجَّ
ٌكشنؾ  (ٖٓٔ)

حندث  ،وخطاباتهناالتؽٌٌرٌنة حركنات هنذه الوثٌقنة رإٌنة أخنري ُمؽناٌرة عنن ال عن طرٌق هنا النص ٌَ ومنا 
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ناً عنن حركنات التؽٌٌنرإلى جانب الرإٌة الُمت ،اتها بٌن قٌاد ٌَّ فنً العنالم ؛ رإٌنة التمجٌند  عارؾ علٌها تارٌخ

ٌَّة  رإٌننة قائمنة علنى تحطننٌم هالنة القداسننة  ،أو ٌمكنن أن نقننول أنَّهنا رإٌنة تنننقض الرإٌنة األولنى  ،والقُدسن

ر بها مفهوم  ٌُإطَّ ناً إذ إنَّ ٌر ودعاته التؽٌالتً  ٌَّ  -حسنب الروائنً  - مناهم ً الحركنات التؽٌٌرٌنةٌدقٌنا تارٌخ

ٌَّةإالَّ نذٌر والدة دكتاتورٌٌن ُجدد إ فمنا إن عنبل شنؤن الطائفنة  ،إن سنحت لهنم الظنروؾ  لى الساحة السٌاس

فٌقنِه ) سننان ( ووشنى بر ،( أحد أفراد ثالوث الحكمة التً تقود هذه الطائفة  عباس نشقَّ الخواجة )حتى ا

داً  اوي :  وذلك فً ،ثم أعتلى هو منصب القٌادة متفرِّ وبعرد هرذه الرسرالة )) خنبلل وثٌقنة أخنري ، ٌقنول النرَّ

وقرد  ،تقول فٌها إنَّ الخواجة عباس حلَّ محل الخواجرة عمراد الردٌن  ،الظهٌرة رسالة من مجلس الخواجات وصلتنً فً

ة للطابفة بسببتخلَّى مجلس الخواجات عن الرباسة الثالث ... الظروف الصعبة التً تمرُّ بها الطابفرة مرن قترل واغتٌرال  ٌَّ

((وتهجٌر 
ه فمن هذه الرسالة ٌشٌر إلى  (ٖٔٔ) د  - حند قٌناديِّ الطائفنةألدكتناتوري وجود بداٌة توجُّ النذي تفنرَّ

نة تلك الطائفة التً تنادي بمدٌنة فاضلة قائمة على أُ  - بالقٌادة ٌَّ تبندأ  هنذه الحركنات فنإذا كاننت ،سنس معرف

نحراؾ عنن مسنارها بناالمن رحم الشنعوب ضند ظلنم السنلطات واسنتبدادها ، فهنً أٌضناً وبالتندرٌل تبندأ 

ل إلى كٌان دكتاتوري .الذي بدأت به ، ومن ثمَّ   التحوُّ

 رواٌة أساتذة الوهم :  -ٓٔ

رٌنة ، وننوع المعانناة طرحنت قضنٌة المثقنؾ فنً ظنل سنلطة دكتاتو -وكما أشرنا سابقاً  -هذه الرواٌة      

/ إنَّ علنً بندر ٌقنوم بتوظٌنؾ الوثنائق التً ٌعٌشها ، ومدي تؤثٌراتها على ثقافته وقدراته المعرفٌة ، فنجد 

نة فننً مجتمعنات أخننري وعلنى شننرٌحة المثقفنٌن تحدٌننداً ،  الرسنائل ، للبحنث فننً تنؤثٌر السننلطة ٌَّ الدكتاتور

اوي  ث الرَّ نة اإلٌرانٌنة  اً حنٌن كنانوا جننوده قائاً مثل بقٌنة أصندشاعر بوصفه –فٌتحدَّ ٌَّ  -فنً الحنرب العراق

عن رسالة بعثتها له من روسٌا أخت صدٌقه ) منٌر( الذي أُستشِهَد فً هنذه الحنرب هنو وصندٌقهم اآلخنر 

تطلب فٌها مساعدته فً تزوٌدها بالتفاصٌل والمعلومنات عنن حٌناة هنإالء الجننود الشنعراء بمنن  ، عٌسى

اوي نفسنه  -اً شاعرها ال تعرؾ الكثٌر عن حٌاته نَّ أل -فٌهم أخوها منٌر )) ٌقنول :  ، وعٌسنى ،وكنذلك النرَّ

وقرد  ، ... كانت الرسالة مرسرلة مرن روسرٌآٖٕٓ... فً ظهٌرة ٌوم تشرٌنً مشمس فً العام  ضطرابلقد تسلّمتها با

للشاعر الروسً المعرروف  ... وهو رسم تخطٌطً باللون األزرق الفاتح لحظت ذلك من الطابع الُملصق على المظروف

ها التحقرْت هرذا العرام ببرنرامج الردكتوراه فرً جامعرة ٌطرسربور  ماٌكوفسكً ... قالت وسرتكون إطروحتهرا عرن  ، ... إنَّ

هرا ترٌرد أن ... وقالرت... إنَّ  شعراء روس ماتوا مجهولٌن فً السجون أو فً معسكرات االعتقال تحرت الحكرم السرتالٌنً

... أعروام الحررب العراقٌرة  أو على األقل نوعراً مرن الُمقاربرة تجمرع شرعراء عرراقٌٌن عاشروا ، تصنع نوعاً من الُمقارنة

مع هإالء الشعراء  ،... والشعراء الذٌن ماتوا أو قُتلوا فً ظلِّ حكم صدام حسٌن ولم ٌنشروا شٌباً من شعرهم  اإلٌرانٌة

ها ترى ، الروس المجهولٌن الذٌن عاشوا فً حقبة مشابهة ْت براألخّص  تشابهاً كبٌراً فً المرحلتٌن ذلك أنَّ ... وقرد حرددَّ

(( 987ٔالكتابة عن حٌاة عٌسى الذي أُْعِدم فً العرام 
د اختٌنار الروائنً (ٕٖٔ) نة فنً ل إنَّ مجنرَّ ٌَّ لسنلطة الدكتاتور

نالعراق إل ٌَّ ند أنَّ سٌاسنات السنلطة الدكتاتور نة فنً روسنٌا ٌجعلننا نتؤكَّ ٌَّ ة جراء مقارنة مع السنلطة الدكتاتور

 نفسنه التنؤثٌرنفسها وتمارسنان األسالٌب  تستعمبلن ،ختبلفهماالنظر عن عناصر الزمان والمكان وابؽض 

ى تسنتندان إلننفسنه الوقنت وفنً  ،ن فالسنلطتان دكتاتورٌتنا ، وٌعٌش فنً ظلِّهمنا اإلنسنان تجنارب متشنابهة

ٌَّة آ ٌَّة تجاه أفراد شعبٌهما مثقَّ  ،ٌدٌولوجٌا شمول ة وتمارسان سٌاسة قمع نلة سنتجد أنَّ  ،فٌن أو عامَّ وبالمحصِّ

د المقارننة بنٌن التجنربتٌن ٌجعلننا  ،تجربة الشاعر أو الفننان فنً ظنلِّ األنظمنة الدكتاتورٌنة متقاربنة  ومجنرَّ

نة هنً ألنَّها ستضعنا فً مقارننة بنٌن سنلطتٌن تصنل بننا إلنى محصنل ،نضع هذه األنظمة نّداً للحٌاة  ٌَّ ة نهائ

ٌنة للمثقَّنؾ الحنرّ  ،فالدكتاتورٌة فً النهاٌة تقؾ ننداً للحٌناة  ،ة كبل النظامٌن دانرفض الدكتاتورٌة وإ  ،للحرِّ

بننالتركٌز علننى الحٌنناة  -(  رؼبننة كاتننب الرسننالة ) لٌلننى نَّ ومننن ثننمَّ فننإ ،لآلمننال والطموحننات المشننروعة 
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ٌَّة لهإالء الشعراء فً ظلِّ نظام دكتاتوري ً كنلِّ زمنان أو هً فضح للدكتاتورٌات ورفض لها فن -التفصٌل

 مكان . 

ٌَّة برزت فنً مرحلنة الحنرب       ث عن شخص م علً بدر وثٌقة تتحدَّ ٌَّات ٌقدِّ وفً محاولة رصد للشخص

ؾ علٌنه الحقنناً  ٌَّة ) د.إبننراهٌم ( الطبٌننب والشنناعر الننذي تعننرَّ بعنند أن قننرأ دٌواننناً لننه كننان  ، ، وهنً شخصنن

اً على الكثٌر من الجنود  اً جدَّ بعد تعرّفً إلى منٌر... كتب لً رسالة تتحّدث عرن شخصرٌة غرٌبرة ) )ٌقول :  ،مإثرِّ

ث لً فٌها عن دٌوانهِ  ، األطوار وشاعر خارق أسمه الدكتور إبراهٌم فرُت  ... وكانت كاآلتً وتحدَّ : " قبل عرام كنرت تعرَّ

ًّ  ، ... كتبه شاعر غرٌب األطوار أسمه الدكتور إبراهٌم ( أناشٌد على دٌوان ) وهو جندي طبٌب فً وحدة المٌدان الطب

ررْت  الكثٌر من قناعاتً قد تغٌّرت ... فً الفرقة الثالثة للفٌلق الثانً ٌَّ ... والكثٌر من رإٌتً للعالم والكون والحٌاة قد تغ

ٌُّراً جذرٌاً بعد قراءة هذا الكتاب ما أغلب الذٌن قرأوه من أصدقابً ... ولست وحدي تغ ... إلى الٌوم  جنود... من ال ... إنَّ

ما بسلسلة االفكار التً كانت وراءه  ،... بكلماتِه ودالالتِه وصورِه  ... وال أقصد الدٌوان وحده واقع تحت تؤثٌر سحره إنَّ

ة الدكتور إبراهٌم ، ٌَّ ة ووحٌره  ،الذي ال ٌنفصل ... عن دٌوانه ال بغرابته وجنونِه فقط  ... وبشخص ٌَّ ما بروحرِه الشرٌطان إنَّ

رة مثرل المروت والحٌراة والنروم والطعرام واألشرٌاء األخررى" وقوة ٌَّ  تؤثٌره ... لقرد حرّرنرً هرذا الردٌوان مرن مفراهٌم طبٌع

))
ٌِّنرات حٌناة المجتمنع العراقنً فن ،هذه الوثٌقة  أراد من (ٖٖٔ) ً مرحلنة إلقاء الضوء علنى جاننب منن متؽ

ٌَّ  ، فضبلً عنتساٍع ُمخٌِؾ فرَش بها الموت مطارفه با السنلطة وسنٌلًة فنً  عملهاة ضاؼطة تستأجواء سٌاس

ٌَّ  ،السنٌطرة علننى زمننام أمورهننا تجناه الشننعب  ننات سٌاسنن ٌَّ نْت مننن زلزلننة الكلُّهننا آل ننة طبٌعننة االة تمكنَّ ٌَّ جتماع

ن ،للفرد العراقً  نات التنً لنم تقتصنر علنى عامَّ ٌَّ نات والماورائ ٌَّ إنَّمنا ة النناس ، فساَد نوع من االعتقاد بالؽٌب

 ً ننات إنَّمنا  ، علنى مثقفننٌهم أٌضننا ٌَّ ٌَّة تننإمن بالؽٌب ٌَّة ) النندكتور إبننراهٌم ( شخصن وفننق مهننارات علننى فشخصن

نرة حلننوالً و  ٌِّ ننة الضنناؼطة أو الُمح ٌَّ نة تضننع لكننلَّ المسننائل الحٌات ٌَّ ننة مسننّوؼعلم ٌَّ فٌحنناول أن ٌضننع  ،ات ؼٌب

مننط حٌنناتهم الننذي فلسننفة ؼرٌبننة للمننوت ٌجنندها األفننراد وتحدٌننداً الجنننود مفهومنناً ٌسنناعدهم علننى مواجهننة ن

نه  ،ٌضعهم مع الموت وجهاً لوجه فً كلِّ لحظة  ذه الوثٌقنة ٌرصند حالنة عنن طرٌنق هنفنٌمكن أن نقنول أنَّ

ٌَّة سادتْ  ٌَّنة . فً مرحل إجتماع  ة مع

ز على مسؤلة تتمثَّل بحدٌلٌعود علً بدر  ثمَّ       اوي عنن فكنرة لٌلنىٌركِّ واحندة منن رسنائلها  عبنر -ث الرَّ

ٌَّات متشننابهة  عننن الظننروؾ -لننه  التننً تنننتل عنهننا مشننكلة  المجتمعننات  ،المتشننابهة التننً تصنننع شخصنن

الً بعملها)) ٌقول :  ،رسالة أخري  عن طرٌقالشرقٌة عامة ،  فكرتها تقروم علرى  قالت إنَّ  ،أرسلت لً لٌلى ُمفصَّ

ات متشابهة  أنَّ  ٌَّ ة المتشابهة تخلق شخص ٌَّ ة واالجتماع ٌَّ ها  ،الظروف السٌاس ة واحردة هرً عٌسرىولكنَّ ٌَّ زت على قضر  ركَّ

اب الروس ... َفِرْحُت لعٌسى  ... ففكرة الظروف المتشابهة وخلقها لعوالٍم متشابهة هً ما صنعت عٌسى على غرار الُكتَّ

ٌن أو الهنرد أو ُر فً هذا األمر: ٌمكنك أن تجد فً بغداد شاعراً ٌشبه شاعراً فً بطرسبور  أو بارٌس أو بكِّ  ... كنت أُفكِّ

بطرٌقة أخررى أٌضراً : هرل ٌمكرن  رت الظروف المتشابهة ، وهذا ما كان ٌرٌده عٌسى ... ولكن كنت أفكرأفرٌقٌا إذا توفَّ 

(( أن نعثر فً بطرسبور  أو بارٌس أو بكٌن أو الهند على شخص مثل عٌسى؟
م فنً هنذه الوثٌقنة صنورة  (ٖٗٔ) ٌقندِّ

ننة بشننكل عننام  ٌَّ ننة بكننلِّ  ،مننن صننور المثقَّننؾ فننً مجتمعاتنننا العرب ٌَّ وهننو المثقَّننؾ المسننحور بالتجربننة الؽرب

ٌَّة ، تفاصننٌلها ة لنقلهننا بطرٌقننة استنسنناخ دون األخننذ بنظننر االعتبننار الفننارق الزمننانً مننن  ، الُمننندفع بشنندَّ

ر مع جماهٌره بشكل عضوي  ، والمكانً م وٌشنعر بنفنور منن مجتمعنه النذي لن ،هذا الُمثقَّؾ الذي ال ٌتجذَّ

والحنال هنذا ٌوصنلنا إلنى مشنكلة   -كما هو حال عٌسنى  –ٌَّة التً ٌرٌدها هذا المثقؾ ٌخلق له بٌئته الؽرب

ما مشكلتنا نحن فً بغداد هً التقلٌد األعمى )) ٌقول :  ،المجتمع العراقً  ًة : ربَّ قالت لً لٌلى فً إحدى رسابلها مرَّ

ا هو تارٌخ ت ،  ،اإلسالمٌون قرءوا كتب التارٌخ القدٌمة  ،جربة فتارٌخنا الحدٌث هو تارٌخ قراءة وإساءة قراءة أكثر ممَّ

ها حدثت الٌوم ة وكؤنَّ ٌَّ را  ،... وأرادوا تطبٌقها كما هً  قرأوا األحداث التارٌخ  ، والمثقَّفون المعاصرون قرأوا ثقافرة أوربَّ

ولرذلك فقردنا  ،واقرع أصربحت األفكرار هرً ترٌرد خلرق ال ،وأرادوا تطبٌقها كما هً ... وبدالً مرن أن ٌفررز الواقرع األفكرار 
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. ((.. ... وهكررذا كرران عٌسررى البوصررلة
ننل بننـ ) (ٖ٘ٔ) ة الفعننل  عٌسننى فلربَّمننا ٌكننون هننذا المثقَّننؾ المتمثِّ ( هننو ردَّ

ٌَّة تننرفض كننل مننا هننو ؼربننً  ننارات أصننول ٌَّ وتحنناول الرجننوع  ،المقابلننة لَِمننا ٌسننود المجتمننع العربننً مننن ت

نا  ،ن ٌحاول جعل المجتمنع ٌبلئنم منا ٌقنرأه فنً الكتنب فكلُّ من هذٌن الطرفٌ ،بعجلة الزمن إلى الوراء  ممَّ

 م تلنك األفكناروال الواقنع الءَ  ، فنبل األفكنار صننعت واقعناً  ،وأفكار عقٌمة  ، تسبَّب فً خلق واقع متخلخل

ننة هنناتٌن الننوثٌقتٌن نقنن ل أنَّ علننً بنندر أراد مننن وبننذلك ٌمكننن أن نقننو ، ٌَّ التننارٌخً ض واقننع الثقافننة العرب

                             معاصر. وال

 

 

إذا كان التارٌخ التقلٌدي قد صبَّ ُجلَّ اهتمامه على الصور ذات السمة التارٌخٌة أي التً تتعلَّق       

ٌَّن ،  ٌَّن ، أو عائدة لشخصٌة تارٌخٌة معروفة ، فإنَّ آلٌة التارٌخ أو بحدث تارٌخً مع إنجاز تارٌخً مع

النوع من الوثائق كل ما ٌمنح اإلشارات أو اإلضاءات التً من الممكن الجدٌد قد شملت إلى جانب هذا 

أن تحٌل إلى المسكوت عنه من حقائق وأحداث عاشها أفراد تنعكس تفصٌبلت حٌاتهم على شرائح 

ؾ الروائً علً بدر النوع األول ) الصور التارٌخٌة ( فً نصوصه  كبٌرة من المجتمع ، وكما وظَّ

ؾ ب ٌَّ كثافة أكبر الصور الشخصٌة أٌضاً ، بؽٌة الكشؾ من خبلل العوالم المُ الروائٌة ، فقد وظَّ لة تخ

والقدرة التفصٌلٌة للسرد عن تفاصٌل وموضوعات متنوعة ، وقد وردت فً كل من رواٌة )بابا سارتر 

مصابٌح أورشلٌم ( و ) الركض وراء و ) صخب ونساء وكاتب مؽمور ( و )( و ) شتاء العائلة ( 

 حارس التبػ ( و ) أساتذة الوهم ( .   الذئاب ( و )

   . رواٌة بابا سارتر :ٔ

ذلنك الجٌنل المولنع  الستٌنً فً العنراق ه الرواٌة تدور حول الجٌللقد أشرنا سابقاً إلى أنَّ أحداث هذ      

لهنم  ن ٌتحركنون باندفاعنة مقلِّندة ألقنران ال صنلةراقٌٌن العنلٌعة فنً الؽنرب إذ أنَّ ) السنتٌنٌٌي تقبمحاكاة أ

ٌَّة وقند  (ٖٙٔ)معرفة ، أقران فنً تهٌنام حضنارة متفوقنة ( بهم وال سنخر فٌهنا الروائنً علنً بندر منن سنطح

إنَّما طالت السنخرٌة أٌضناً أصنحاب ، ثقافة هذا الجٌل ونتاجاته الفكرٌة ، ولكن لم ٌقتصر األمر على ذلك 

اوي عنن شخصن التروتسكً تحدٌداً ، وذلنك عبنر –الفكر الٌساري  ٌَّة ) إدمنون القوشنلًِّ ( إبنن حندٌث النرَّ

( النذي كنان ٌحبُّهنا عنها ، فكان أن تزوجت منن )إدمنونخالة ) نادٌة ( الفتاة التً أحبَّها الفٌلسوؾ وتخلَّى 

نه سنابقاً ،  كننُّ العنداء لنـ ) عبند النرحمن ( الفٌلسنوؾ الوجنودي ألنَّهنا كاننت تحبُّ ٌَ وبسبب هذا الحب أصبح 

لنْت بصنورة زواج إدمنون ونادٌنة  - توظٌؾ وثٌقنة تارٌخٌنة وعن طرٌق ٌحناول علنً بندر السنخرٌة  -تمثَّ

صورة واحدة فقط ، صورة كنت عثررت علٌهرا مرن برٌن )) ؾ ، ٌقول الراوي : من أفكار إدمون التروتسكً المثقَّ 

ر نادٌة و إدمون معاً ، صورة لها أهمٌة كبٌرة ... كانا وسٌمٌن للغاٌة ... إدمون ب سترته المخملٌة كل الوثابق التً تصوِّ

ع نادٌة شرٌطاً زهرٌراً بٌنما تض ،أنٌقاً بلمعته وجلده الثمٌن اً أسود اً السوداء ، و بنطاله الُمقلَّم الواسع الذي ٌالمس حذاء

ر حرازم برك ومرن الثابرت إن تها اإلملفوفاً فً طرف قصَّ  نكلٌزٌة القصٌرة .... لقد وجدت هذه الصورة فً أرشٌف المصوِّ

((  تشرٌر كلُّهرا إلرى ذلرك قنا قد تزوجا ، والوثرابإدمون ونادٌة كا
التنً ،  علنً بندر عبنر هنذه الوثٌقنة فٌرٌند .(7ٖٔ)

وري طرح قراءة نقدٌة لتارٌخ المثقفٌن الٌسنارٌٌن أٌضناً فنً  تشٌر إلى زواج إدمون القوشلًِّ من نادٌة خدُّ

م والعلمانٌننة والحقننوق اإلنسننانٌة ، أل نَّ إدمننون القوشننلً كننان ٌسننارٌاً العننراق وادعنناءاتهم باالنفتنناح والتقنندُّ
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ٌَّاً من بعد وجودي  ((كان إدمون ٌرٌد الثورة ... ثورة تروتسكٌة كاسحة)) تروتسك
نه منن جهنة أخنري  (8ٖٔ) إالَّ إنَّ

نالتنً  -ه إنَّ نادٌة إبننة خالتنه ما إن َعلَِم بعد زواج لٌسنت بناكر حتنى  -رتبناط بهنا ى اإلطالمنا عشنقها وتمنَّ

مْت من منهال علٌها ضرباً وإها ضنْت لنه ،  يأحاطنت بالحنادث النذ اً ات وظروفنسنّوؼانات رؼم ما قدَّ تعرَّ

نا حصنل لهنا  ومن جهة أخري ألصق التهمة بفٌلسوؾ الصندرٌة رؼنم أنَّهنا أقسنمْت لنه بعندم مسنإولٌته عمَّ

ِه الثنريِّ األرسنتقراطً الوجنودي الن نة لئلنتقنام منن عندوِّ ذي حناز سابقاً ، لكنَّه أصرَّ على ذلك وأرادهنا حجَّ

ننه ٌرٌنند اإلنتقننام  مننن ثننراء وبرجوازٌننة الفٌلسننوؾ  -منندفوعاً بإحسنناس النننقص  -ٌومنناً علننى قلبهننا ، أي كؤنَّ

ماكو غٌر هرذا الوجرودي الجبران، هرذا العمٌرل القرذر ، برس ))  أي بدافع العداء الشخصً    حٌث كان ٌفوَقه بهما

((أصبر لً أنا إدمون بن عدٌلة أنا أخذ بثاري وثار شرفً
إذ أراد الروائنً التركٌنز علنى هنذه النقطنة ، فلنم  (9ٖٔ)

م لسنلوكتكن العقٌدة الفكرٌة ) الٌسارٌة التروتسكٌة ( بشعاراتها هً الُمحرِّ  معتنقنً هنذه  ك والدافع والمقنوِّ

، فما أن ٌحدث موقؾ على أرض الواقع حتنى تظهنر حقنائقهم منن خنبلل سنلوكٌات لنم وأفكارهم الثقافات 

ٌَّة التنظٌرٌة. ا ثقاتتمكن من تؽٌٌره  فتهم الشفاه

 رواٌة شتاء العابلة : -ٕ

ز البحث فنً طبقنات المجتمنع  -كما ذكرنا  –هذه الرواٌة          ، العراقنً بعند إنهٌنار الحكنم الملكنًتركِّ

التنً ، وذلك من خبلل تسلٌط الضوء على جانب من حٌاة عائلة من الطبقة األرسنتقراطٌة لنذلك المجتمنع 

تعنٌش فنً برجهنا العناجً منن رة إجتماعٌنة علنى مندي التنارٌخ بوصنفها طبقنة ُمتعالٌنة طالما أحاطتها نظن

ن أحد السعادة ٌُختنرق  ، والتً ال ٌتمكَّ بلوؼها أو تعكٌر صفوها لما تتحلَّى به هذه الفئة من دهناء ومكنر ال 

 الحاكمة .  ، وأنها طبقة كثٌراً ما تنعم وحدها بخٌرات السلطة بواسطة العبلقات الوطٌدة مع األنظمة

نٌُ  نْ مثل هذه الطبقة من المجتمع هً منن ضنمن َمن نَّ الروائً علً بدر أراد اإلشارة بؤ إالَّ أنَّ  ل مثِّ

المدنٌننة فننً المجتننع العراقننً ، المدنٌننة التننً فقنند المجتمننع معننالم وجودهننا ودٌمومتهننا مننع سننٌادة األنظمننة 

التً شنكلت تنارٌخ تلنك الطبقنة منن المجتمنع العسكرٌة فً الحكم ، وكذلك أراد نقض هذه المفاهٌم السائدة 

ق العائلنة بنٌن وفناة وهجنرة بعند أن  ، بتناوله حٌاة سٌدة من هذه العوائل عاشت وحٌدة فً المنزل بعد تفنرُّ

اوي  ؾ بعض الوثنائق التارٌخٌنة كالصنورة التنً فتحنت علنى النرَّ ن من خداعها شخص ؼرٌب ، ووظَّ تمكَّ

ر حٌا ته حٌن عاشتنافذة الذكرٌات ، فؤخذ ٌتذكَّ فتحرُت خزانرة )) : ، فٌقنولصندي ذكرٌاتهنا وحٌدة على ة عمَّ

العابلة .... وفً تلك اللحظة سقطت صورة من ٌدي على األرض ، كانت باللونٌن األسود واألبٌض لعمتً وهرً شرابة ، 

ة وجهها الناعمرة ومالبسرها فنظرت إلٌها ، نظرت إلى عٌنٌها القاتمتٌن المسحوبتٌن برقَّة ، أنفها المرتفع قلٌالً ، إستدار

ي لٌلة رأس السنة ... فجؤة تذكرت المنزل المنٌف المشٌد فً الضاحٌة الداخلٌرة رُت حفلة جدِّ  الجمٌلة المحتشمة ... فتذكَّ

 ))
فهننً صننورة عكسننت تننارٌخ نمننط حٌنناة فئننة مننن المجتمننع ، تعكننس إلننى جانننب مبلمننح السننعادة  (ٕٖٓ)

مننع التؽٌٌننر السٌاسننً ومننن ثننمَّ  ظنناهر ثقافٌننة فقنندت صنندقهاوالرخنناء والتننرؾ مبلمننح إلتننزام أخبلقننً وم

جتماعً ، حٌث فقدت هذه الشرٌحة من المجتمع مكانتهنا بسنبب عبلقاتهنا السنابقة منع العائلنة المالكنة ، اإل

إنمنا هنً ، وإن حلَّ محلَّها عوائل أخنري فهنً لنم تنتمكن منن تجسنٌد مبلمنح المدنٌنة الحقٌقٌنة فنً العنراق 

 ة من أماكن أخري صنعت لها السلطة واألموال هالًة من المكانة الرفٌعة .عوائل نازحمعظمها 

وإنَّه أٌضا ٌحاول اإلشارة إلى أخبلقٌات تلك العوائل من خبلل إظهنار النهاٌنة التعٌسنة التنً انتهنت        

عر فتبلعنب بمشنا، بها حٌاة هذه السٌدة بسبب خدعة بسٌطة قام بها رجل ؼرٌب دخل حٌاتها وإبنة أخٌها 

اوي :  نالمرأتٌ ة ، ٌقول الرَّ ا تسبَّب بموت الفتاة وتعاسة العمَّ رت عمتً حادثة حب بسرٌطة وال أحرد )) ممَّ لقد دمَّ
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ٌشهد على هذا سوى خزانة الصور ... لقد ماتت العمة بسبب قصة حب ، لقد دخل غرٌب منزلنا وهدم سالم العابلة إلى 

(( األبد
نة هنً منن شنهدت (ٕٖٔ) وروت قصنة هنذه المنرأة ، لنذلك بعند أن خنرج منن هنذه  فكانت صور العمَّ

اوي  لقد أعدُت الصورة بهدوء كبٌر إلى الخزانة أعدُت صورتها إلى علبة مغطراة بسراتان نراعم )) الذكرٌات ٌقول الرَّ

((  ... وأغلقت الخزانة
(ٖٕٕ) . 

نن صننٌة ؾ بعنض الصننور الشخثنم ٌعننود الروائنً إلننى قصنة المدنٌننة المفقنودة فننً المجتمنع ، فٌوظِّ

ن اوي : للكشؾ عمَّ ال أحرد ٌرروي سروى هرذه الصرور الفوتوغرافٌرة )) ا آلنت إلٌنه حٌناة هنذه العوائنل ، فٌقنول النرَّ

الُمقامة من بعٌد ... كانت صورتً ُمحنَّطة بإطار برونزي على الجدار الشاهق ، وخلفً المنراظر الخامردة المتروكرة فرً 

ات مجهولة كنا نتطلَّع إلى المدن الصامتة ٌَّ اذ ، األشٌاء المتشرابهة ال تخلرق جدٌرد إالَّ  مدن ، واألشٌاء تتوالد فٌها بشكل أخَّ

فً هذه الفوضرى الترً تعبرر عرن مجهرول ... وصرورتً صرغٌراً قررب عمترً ، فؤخرذت أتفحرص الصرورة ، كمرا لرو كنرت 

ره عررالم ٌنبثرق مررن جسرد ٌتهرراوى ر عررالمً الصرغٌر وكؤنَّ ((  أتفحرص ظلِّرً فررً العتمرة ... كنررت أترذكَّ
ث عننن  (ٖٕٖ) ٌتحندَّ

عائلة عاشت ماضٌها فً ظل الحكم الملكً ، فً إطار عبلقات وطٌدة منع العائلنة المالكنة  ماضٌهم بعّدهم

ننالتننارٌخ العراقننً ا الننذي ٌننري فٌننه الروائننً أكثننر مراحننل ، وهننو العصننر ٌَّ لننْت ةقترابنناً مننن المدن ، فقنند مثَّ

اوي وثٌقة شخصٌة بكل اإلٌحاءات التً ذكرهنا بوصفها  –الصورة  مسنؤلة رثناء لمنا آل إلٌنه وضنع  -النرَّ

ٌُشن خامند ، دل الُمدن إلى رمنامثَّلت نقضاً لحكم حوَّ ، والمدنٌة فً هذا البلد  اوي هننا لنم  ر إلنى بناٌنات فنالرَّ

اوي بحكننم كونننه  ننه ٌرثننً خمننود المدنٌننة ال العمننران والبننناء ، فننالرَّ خامنندة وإنَّمننا إلننى منندنٌات خامنندة ، إنَّ

بَّان الحكنم المندنً وكنان ٌعنانً كمنا عائلتنه اآلن قٌة التً عاشت إعائلة البرجوازٌة العراٌنتسب إلى هذه ال

ازٌنة فنً بلند اإلرث المندنً والتقالٌند البرجو لنك الؽربنة التنً ٌشنعر بهنا الفنرد ذومن ؼربة فً هذا البلند ت

ات االجتماعٌنة التنً جعلنت مفهنوم الطبقناتخضع تحت حكم العسكر،  فنً العنراق  شهد الكثٌنر منن الهنزَّ

 أمراً فً عداد المستحٌل .

اوي :  الشخصٌة وتستمر الصور         ة المدنٌة ، فٌقنول النرَّ صرورة أخررى ، صرورة كنرت )) فً رواٌة قصَّ

ترً  رة شرابة ، ٌعررض فرً الواجهرة الزجاجٌرة صرورة لعمَّ رأٌتها للمرة األولى فً لندن ... فرً محرل صرغٌر تردٌره مصروِّ

أنفها الموضوع لألعلى ، وابتسامتها الحزٌنة الذاببة ، كنت أشعر وبقوة بهذه الرغبة العظٌمة بقصة شعرها القصٌرة ، و

للحٌاة وهً تنبجس من هرذا اإلطرار الجامرد الرذي ال حٌراة فٌره ، وعنردها أدرك برؤن التغٌرر الجرذري للكرالم ، ال ٌكرون إال 

لم الصورة ، أدرك بؤنَّ كرل أحالمنرا وخٌاالتنرا  سروف ت ((نتهرً إلرى هرذه الواقعٌرة الشردٌدة البدٌهٌرةحٌنما تتكَّ
ٌقنوم  (ٕٖٗ)

الراوي باستنطاق الصورة التً عرضت له حٌناة المنرأة ، صنورة نطقنت بالشنًء وخبلفنه ، فمنا رآه منن 

ٌُن، طار هذه الصنورة الحٌاة داخل إرؼبة فً  نَّ إ طنار الواقنع ،فنً إ تدرك نهاٌنة األحنبلم والخٌناالجعلنه 

ع تكون أكثر عرضة لبلنهٌارات من ؼٌرها الرتباطهنا بالسنلطة ، األمنر النذي حٌاة هذه الطبقة من المجتم

كل ٌوم كنت أقرف أمرام أسرتودٌو التصروٌر )) وإنَّما تقلُّبات أٌضاً ، فٌقول : ، لم ٌكن ٌمنح وجودهم ترفاً فحسب 

صرورة لهرا ثرم سرجنْت  الذي ٌحتفظ بصورة للشرقٌة التً زارت لندن فً الخمسٌنٌات والتقطت صاحبة المحل األٌرلندٌرة

رل إلرى أبنتهرا : ) هرل تبٌعرٌن  ب جمٌرل ... وعرضرتها فرً واجهرة المحرل الزجاجٌرة ... وأنرا أتوسَّ الصورة فرً إطرار مرذهَّ

تً (  ها صورة عمَّ رنً  –الصورة ... إنَّ ها تذكِّ ) ال آسفة هذه الصورة كانت تحبُّها والدتً .. وعرضتها فً الواجهة .. إنَّ

ل : ) ال تبٌعوا المنزل لم ٌبق لنا من المنرزل الرذي ولردنا فٌره غٌرر ) سنبٌع  –بها (  المنزل .. سنبٌع المنزل ( كنت أتوسَّ

ررة وذكرٌاتهررا ( . كنررت أقررول .. ) هررل تبٌعررٌن الصررورة ( تقررول : ) ال .. ال ً( العمَّ رنً بررؤمِّ هررا تررذكِّ ((...أسررتطٌع إنَّ
(ٖٕ٘) 

ٌجعلها ترقى إلنى مسنتوي الوثٌقنة التارٌخٌنة  عماالً استالروائً هذه الصورة الشخصٌة / الوثٌقة ،  عملٌست
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ننل الؽربنة ، الحوارٌننة بٌنننه وو، فالصنورة ، رة األالمكننان النذي ٌمثِّ اإلٌحنناءات و ،ٌرلندٌننةبنٌن الفتنناة المصنوِّ

ل ذلننك رإٌنة مضننادة لحاضننر نعٌشننه وتننارٌخ عشنناه وهننو تننارٌخ نشننوء السننلطة  التنً رافقننت ذلننك ، ٌشننكِّ

ة بعنندها الدٌنٌننة ، تلننك السنلطة التننً لهننا انعكاسنناتها اآلٌدٌولوجٌننمنن لقومٌننة ، ثننم العسنكرٌة ذات الصننبؽة ا

ننه إسنتعماري إمبرٌننالً / علنى الشنارع والثقافننة والسٌاسنة ،  رت لننا الؽننرب دوالً ومجتمعنات أنَّ التننً صنوَّ

ت شعوب المنطقة بكره متعاظم لكل ما ٌنؤتً منن الؽنرب ، رة الصنو منا عنن طرٌنقإنَّ  صلٌبً كافر ، وؼذَّ

اوي ذلك التواشنل النفسنً بنٌن سنٌدة عراقٌنة متمدِّ ظهر ٌُ  أنَّ هنذه الطبقنات  بعندّ  ٌرلندٌنة ،ننة منع امنرأة أالرَّ

التجسنٌد الحقٌقنً للمدنٌنة الحقَّنة التنً لنم  -حسب الروائً ب -رستقراطٌة فً مرحلة الحكم الملكً تمثِّل األ

شنارات التنارٌخ عنن وهو فً ذلنك ٌننقض إ اق ،تتكرر بعد ذلك ، وبنهاٌتها انتهت مظاهر المدنٌة فً العر

 سلبٌات تارٌخ هذه الطبقة فً تلك المرحلة . 

أنهنى  ، والدٌنٌنة تنارة أخنري، أما اإلٌحاء اآلخر فهو أنَّ قٌام هذه السلطات االسنتبدادٌة القومٌنة تنارة      

نة ذات الطنابع المندنً تعنٌش ؼرٌبنة فن لنت ً بلندانها التنً تحوَّ الحٌاة المدنٌة فً الشنرق ، وأصنبحت األقلٌِّ

 ٌجدون بعضها فً ببلد الؽرب مثل هذه الصورة .، إلى مجرد ذكرٌات 

   رواٌة صخب ونساء وكاتب مغمور : -ٖ

الوثننائق ، ولننم  اٌاتننه  نقننض خطابننات السننلطة عبننرلطالمننا حنناول الروائننً علننً بنندر فننً معظننم رو     

منا فنً الندول العربٌنة إنَّ ،  ة فنً العنراق فحسنبٌقتصر ذلك األمر فً هذه الرواٌة على السلطة الدكتاتورٌ

هننو الحصنار تحدٌنداً ، ف اب العننراقٌٌن وحلنم الهجنرة فنً مرحلنةخنبلل طنرح قضنٌة الشنب األخنري ، وفنً

ث عننن المؽننرب بوصننفها اوي عننن نفسننه المدٌنننة الحلننم بالنسننبة ألبطننال هننذه الرواٌننة ، فٌتحنندَّ  ٌتحنندَّ ث الننرَّ

( سننٌاحً عننن مدٌنننة طنجننة ، أرسننلته لهننم ) عٌشننة ( الفتنناة  صنندٌقه عبنناس بعنند أن وصننلهم ) كنناتلوغو

حناول  ؾ علٌها عباس فً العراق ، واتفق معها على اللحاق بها ومن ثنمَّ النزواج ، وقندالمؽربٌة التً تعرَّ 

السنٌاحً للمؽننرب فنً نقنض الخطابنات السننلطوٌة التنً تعبنث بعقننول  علنً بندر توظٌنؾ صننور الكتنالوغ

لعراقٌٌن الذٌن ٌتمنَّون السفر إلى أي مكان خبلصاً منن وطنؤة الحصنار فنً العنراق األفراد ، وتحدٌداً هنا ا

اوي :  نرة ... )) ، ٌقول الرَّ ل فرً طنجرة ... صرور الفتٌرات الملوَّ وضعنا الكاتلو  على الطاولة الكبٌرة ... وأخذنا نتجروَّ

د علٌهرا آالنذوب فً صورة البحر الحبرٌة الزرقاء نذوب ونحن ننظر إلى الرمال الساخنة  األجسراد العارٌرة  فالتً تتمردَّ

ه ٌتراءى لنا فً الكاتلو  عبر هذه الصور البحرٌة ... ولم تكن المغرب نسبًة لنا سوى أحجار  ... جذوة حب بعٌد غٌر أنَّ

لررة ((وفخرار وصررور وأسرماء وتمثررٌالت محوَّ
ننل  (ٕٖٙ) إن صنور الكنناتلوغ السننٌاحً الماثلننة أمامهمنا هننً التننً تمثِّ

ب )) ة ؼٌر المعنً بتفاصٌل حٌناة الشنعوب ، ٌقنول : خطاب السلط كران الكراتلو  هرو الروعً السرٌاحً الُمتشررِّ

ل فررً الخطرراب الرردعابً  بررالمعنى السٌاسررً حتررى األعمرراق ، فالمكرران الغرٌررب والمرروحش علررى سرراكنٌه الفقررراء ، ٌتحرروَّ

ره السراحل و األوترٌالت والمطراعم واإلعالنً للدولة ، والشركات السٌاحٌة ، إلى صرورة مطابقرة لمرا ٌرٌرده األثر ٌراء ، إنَّ

ن وُمرربِهج (( الفرراخرة ، والتررً تظهررر بشرركل ُملرروَّ
ننل بهننذه  (7ٕٖ) فننؤراد الروائننً هنننا نقننض خطنناب السننلطة المتمثِّ

تمثِّل فً جانب آخنر خطابناً آخنَر مؽناٌراً ال تبنالً  الصور التً تعكس فضاءات بعٌدة عن الفضاءات التً

ننش ،وهننو خطنناب  السننلطة ، أال بننه نندت  الُمهمَّ اوي عننن ) الرواٌننات ( بوصننفها جسَّ ث فٌننه الننرَّ الننذي ٌتحنندَّ

نشننٌر فعلٌناً إلنى تفعٌننل بعضنهم دور الرواٌننات أن هننا وٌمكننن ، الخطناب اآلخنر المقابننل لخطناب السنلطة 

نش الرواٌننات  إنَّ علنً بندر هننا قند اسنتعمل ، كمنا ٌمكنن القنول (8ٕٖ) بوصنفها وثنائق ناطقنة بصنوت المهمَّ

اوي :  إلى مستوي الوثٌقة التارٌخٌة ٌرقى عماالً است فنظرة واحدة لرواٌات محمد شركري أو محمرد )) ، ٌقول الرَّ

زفررزاف أو الطرراهر بررن جّلررون أو المٌلررودي شررغموم سررتجعلك تتقٌررؤ ... فهررً نصرروص كبٌبررة ... فرجررة حقٌقٌررة لصررراع 
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ها ش مع الموت ، صراع مع الجوع ، صراع مع القهر والضٌاع ، إنَّ صورة للمدن التً تحولت إلرى مقرابر بشررٌة  متوحِّ

شٌن ومقصرٌٌن وخرارجٌن  وُمبعردٌن ل هذه الكابنات المطرودة والمنبوذة من مهمَّ ((  تبتلع على نحو بطًء ومتمهِّ
(ٖٕ9) 

المصنننوعة  -لقننً بظبللهننا علننى صننور الكنناتلوغ هننذه الرواٌننات ٌمكننن إن تتشننكل صننور أخننري تُ  فعبننر

اً زَ ت تُ إعبلمٌاً لؽرض طمس تارٌخ جماعا  .وخطاباتها السلطة  وتنقض صور  -نحو الظبلم  جُّ زجَّ

 رواٌة مصابٌح أورشلٌم :  -ٗ

فٌهنا علنً بندر كثٌنر  إلى القندس ، التنً أسنتعمل ث عن رحلة إدوارد سعٌدفً هذه الرواٌة التً تتحدَّ      

ننَز فننً هنذا النننص علنن ، أي ً فننً القنندسى مفهننوم الوجنود الثنننائمنن الوثننائق فضننبلً عننن الصنور ، فقنند ركَّ

اوي عنن تجنوال إدوارد سنعٌد فنً  ث النرَّ الوجود الظاهر الذي ٌحاول محو الوجود القندٌم األصنل ، فٌتحندَّ

ها هو إدوارد فً القدس ، ٌتملَّى بوجوه عدٌدة ، بوجوه سمر تبرز منها عٌون كبٌرة ذاهلة )) مدٌنة القدس ، ٌقول : 

رة إسررابٌلٌة تصرل ثرمَّ مالبس عربٌة واسرعة ، مالبرس برٌض تسرٌر نحرو األ ٌَّ قصرى تسربح أمرام ناظرٌره فرً الهرواء ، دور

رم للكررة األرضرٌة علرى  توقفهم وتمنعهم من الصالة داخل الحرم ، رجل ٌجلس فً دكانه إمامره قرراطٌس كثٌررة ، وُمجسَّ

((  مقربة منه ، صورة فلسطٌن على الحابط ، وتمثال على قاعدة من كتب
تٌ (ٖٖٓ) ن همنا : هنا ٌرٌند اسنتعراض قنوَّ

نم األرض وصنورة فلسنطٌن ، منا  نل بالرجنل صناحب المحنل النذي كنان بقربنه ُمجسَّ الوجود العربً الُمتمثِّ

ننش المؽلننول رؼننم تارٌخننه  ننل الطننرؾ صنناحب األرض والمالننك الحقٌقننً المهمَّ ٌُمثِّ ٌُحٌلنننا إلننى أنَّ الرجننل 

ة والنن ننل مفهننوم القننوَّ م أي الوجننود اإلسننرائٌلً ،كالتمثننال علننى قاعنندة مننن كتننب ، إزاء وجننود آخننر ٌمثِّ  تحكُّ

ة ال تلكهذه الوثٌقة التارٌخٌة حاول نقض  هنا عن طرٌقفالروائً  مة المتسنلطة بوجنود قنوة وإالقوَّ ن متحكِّ

 ضعفت فهً ذات جذور عمٌقة تارٌخٌاً ال ٌمكن نفٌها أو محوها .

ا ، بعده الوثٌقة عن مرحلة ما قبل االستعمار وما وٌستمر الروائً فً الحدٌث عبر     وي حنٌن ٌقنول النرَّ

ما كنت أجد  ما ٌصلها مع الصور القدٌمة ، وقد سحرتنً صورة )) :  ً لم أكن أعتمد على الصور الحدٌثة حسب ، إنَّ ألنِّ

ه حكٌم جداً . أحٌاناً كنت أصل  العجوز التً إلتقطها وٌلهاوس : كان ٌمكن إن ٌكون هذا الرجل أعمى ... خجوالً ... ولكنَّ

للعرب بعد إعالن دولة إسرابٌل وكنت أحاول إن أصل من خالل الكتابة إلرى خرط وهمرً برٌن الصرورة الحدٌثرة إلى صور 

والصورة القدٌمة حتى من خالل المالبس ، وهاهً صورة والً القردس أمرامً وأنرا أقررأ مالبسره : جلبراب مرن األلروان 

ان أزرق ٌصل إلى القدمٌن ... ٌنتعل حذاء أخضر اللون الفاتحة الزاهٌة ... وٌعلوها حٌاصة ) عباءة ( .... وٌغطٌها قفط

 وٌمسك مسبحة فً ٌده مرن اللرون األخضرر ... كمرا كران أغلرب الروالة ٌلتزمرون باإلمسراك بعصرا خفٌفرة فرً الٌرد الٌمنرى

))
. فقد أراد الروائً بتوظٌفه هذه الوثائق التارٌخٌة من صور قدٌمة قبل االحنتبلل ،  وصنور أخنري (ٖٖٔ)

معاٌنة الشخصٌة التنً تعكسنها تلنك  الهوٌة العربٌة لمدٌنة القدس ، عبركٌز على قضٌة رسوخ التر، بعده 

نٌن إالَّ تؤكٌند لهنذا الرسنوخ ، فالهوٌنة محاولنة خلنق خٌنوط الصنلة بنٌن النزم الصور المتباٌنة زمنٌناً ، ومنا

ننة قبنننل االسننتعمار ، الزالنننت مبلمحهننا الجوهرٌنننة حاضننرة بعننند مننا شنننابها مننن شنننوائب ٌَّ الخطابنننات  النق

االسنتعمارٌة ، وهنو بتركٌنزه علنى الهوٌنة العربٌنة القائمنة التنً ال ٌمكنن محوهنا أو العبنث بفحواهنا مهمنا 

طال الوقت ، أراد فً ذلك اإلشارة إلى مفهوم الحنق أو األصنل العربنً النذي ٌننقض الوجنود اإلسنرائٌلً 

 مهما طال به الزمن .

اوي عنن وؼاٌاتهنا اال ستشنراقٌةؽفل علً بدر عن قضنٌة الدراسنات االٌ وال      ث النرَّ سنتعمارٌة ، فٌتحندَّ

نسراء فلسرطٌنٌات فرً الصرور )) صورة المرأة العربٌة والفلسنطٌنٌة هننا تحدٌنداً فنً عٌنون الؽنرب ، فٌقنول : 

هنَّ موضوعات جنسٌة تقرٌباً ، شًء ٌصل بصورة مباشرة إلى اإلثارة ، إمرأة تحمل اإلب رٌق التً إلتقطها الغربٌون ، إنَّ

، وكرانوا عٌونهم تنتهك مرداخل البٌروت وصدرها مكشوف وعاٍر ، ومكتوب عنها إمرأة من حٌفا ، أو إمرأة من القدس ،
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ات علرى ضرفاف األنهرار ، كمرا كرانوا  ٌسترقون النظر بطبٌعة األمر إلى النسراء المسرتلقٌات علرى المصراطب أو المسرتحمَّ

همون الثقافة هناك بؤنَّ  ة ومتفسٌتَّ اب شعوراً بالعداء ، تجاه البٌوت المغلقة والمدن ها ُمنحطَّ خة ، كما تجد لدى هإالء الكتَّ

بات اللواتً ُكنَّ ٌصددَنهم (( المغلقة والنساء الُمحجَّ
ٌرٌد الروائنً منن هنذه الوثنائق التارٌخٌنة كشنؾ زٌنؾ  (ٕٖٖ)

الخطابنات كاننت الخطاب الكولنٌنالً اإلستشنراقً وعدائنه للعنرب وللثقافنة العربٌنة ، فمثنل هنذه الصنور و

األننا ( ، وهننو  جنل خلنق فنارق ثقنافً بٌننه وبنٌن )منن أالوسنٌلة األولنى فنً صنناعتهم لمفهنوم ) اآلخنر ( 

نل نوعناً آخنرأسلوب من أسالٌب  منن االسنتعمار أي االسنتعمار العقلنً الثقنافً ، ومنا  اإلخضاع أو منا ٌمثِّ

وامتهنان وجودهنا وكٌانهنا  -عربً بشكل عنام واإلنسان ال –كان منه إالَّ خلق صور مبتذلة للمرأة العربٌة 

وإظهارهنا بمظهنر جنسنً صنرؾ لترسنٌخ مثنل هنذه المفناهٌم لندي الشنعوب والعنرب أنفسنهم منن جهنة ، 

اوي :  أكثرر الصرور الترً بحروزتً هرً إن )) ومن جهنة أخنري لنقند الندٌن اإلسنبلمً ومفاهٌمنه ، إذ ٌقنول النرَّ

برات ، أو لنسراء وراء الشربابٌك المغل (( قرةلمحجَّ
ٌقتضنً بنناء النذات الكولنٌالٌنة فنً ) بحسنب هنومً بابناو (ٖٖٖ)

خطاب وممارسة القنوة الكولنٌالٌنة عبنر خطناب إفصناحاً عنن أشنكال األخنتبلؾ العرقنً والجنسنً وٌؽندو 

مثننل هننذا اإلفصنناح حاسننماً مننا أن ننندرك أن الجسنند منقننوش علننى النندوام وبصننورة متزامنننة " وإن تكننن 

رٌنده هنو أن الخطناب والسنٌطرة والقنوة ... منا أ قتصناداللنذة والرؼبنة وإفً كل من إقتصناد متصارعة " 

فصاح بالمعنى الذي تنكر فٌنه هنذه الكلمنة ذاتهنا اء نظري ومكان سٌاسً لمثل هذا اإلأشٌر إلى وجود فض

هنا أنمناط وٌضٌؾ ) أن ٌري إلى الصفات العرقٌنة أو الجنسنٌة علنى أنَّ  (ٖٖٗ)وجود هوٌة أصلٌة أو فرادة (

ٌن تدرك بوصفها تحدٌدات متعددة ومتقاطعة ... وتلك هنً كمنا أعتقند لحظنة الخطناب الكولنٌالٌنة من التبا

 التً ُتمارس ضد اآلخر . (ٖٖ٘)(

 

 رواٌة الركض وراء الذباب : -٘

إنَّ فننً هننذه الرواٌننة ٌسننخر علننً بنندر مننن اآلٌنندٌولوجٌا عامننة وأصننحاب الفكننر إلننى أشننرنا سننابقاً      

( ، النذٌن ذهبنوا للقتنال فنً أفرٌقٌنا )أثٌوبٌنابلً بالثوار العراقٌٌن من جٌل السبعٌنٌات الماركسً تحدٌداً ُمتمثِّ 

اجر الننذي ٌعننٌش فننً أمٌركننا ا كشننؾ خبللهننا عننن بعننض تفاصننٌل حٌنناة الُمهنن، إنَّمننولننم ٌقتصننر علننى ذلننك 

نتحدٌداً  ل منع هنذه ، خالقاً بذلك مساحتٌن للرإٌة أي مساحة الضد من األنظمة الرأسمالٌة ، ومساحة منا ٌمثِّ

ٌركٌنة ، ن بعنض جواننب السٌاسنة األماألنظمة وهً حٌاة هذا الصحفً المهناجر ، وقند حناول الكشنؾ عن

اوي عنن بنداٌات حٌاتنه  فً ،ذلك عن طرٌق توظٌؾ الصور ، ٌقنول : كناأمٌر اسنتوطن اً مهناجرحدٌث الرَّ
ج إلرى معرفتهرا ، والُجمرل ، كنرت أكتشرف حسرب الصردفة الشخصرٌات الترً كنرت أحترا يوحرد كنت اكتشرف كرلَّ شرًء)) 

رل لمثقرف  لٌن فً السرٌنما ) الشرًء الضرروري والُمكمِّ المهمة التً فً الكتب ، و موسٌقى األسطوانات ... وصور الممثِّ

((  ٌعٌش فً أمٌركا ( ، بل وحتى طعم الجاتوهات
أراد الروائً من التلمنٌح النذي ٌتعلَّنق بضنرورة معرفنة  (ٖٖٙ)

ل السٌاسننة األمرٌكٌنة فننً أدق التفاصننٌل حتننى فننً مجنناالت الفنننون ، صنور الممثلننٌن ، اإلشننارة إلننى  تنندخُّ

ٌَّما الفنن السنابع ) عمالها واست وسائل لتحقٌنق ؼاٌنات وأهنداؾ تصنبُّ فنً مصنلحة السٌاسنة العامنة ، والسن

نل السٌنما ( باعتباره أكثر وأوسع الفنون تؤثٌراً ، أي إنَّ السٌنما لها مكانة فً المجتمع األمٌركنً ألنَّهن ا تمثِّ

ننؾ أداًة عننن طرٌقهنناوٌمكننن أن تُ ، أداة صننناعة المفنناهٌم  ( علننى ) اآلخننر ( وإثبننات فننرض )األنننا ٌننتمُّ  وظَّ

ق علٌه على المستوي التقنً والمعنوي ، من هنا تعدُّ وسنٌلة السنلطة السٌاسنٌة فؤصنبحت معرفنة كنل  التفوُّ
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ل ثقافة لدٌ اً الشعورٌ اً أمٌركً بها مفهوم ه ألنَّها تتناول قضناٌا المجتمنع والعصنر بشنكل راسخاً بذهنه تشكِّ

 متواصل .

ا فٌما ٌتعلَّق بنمط الحٌاة اإلجتماعٌة وأفراد المجتمع الؽربنً فقند أراد الروائنً أن ٌكشنؾ ردة فعنل       أمَّ

نن، المجتمننع إزاء مننا ٌحنندث ذلننك أفننراد  ٌَّ مننع  فهننا سٌاسننات الؽننربة تننؤثٌر صننور الئلنسننانٌة التننً تخلّ وماه

اوي عنن الخاضعة ، عنن طرٌنق شعوب الدول ث النرَّ عائلتنه ؛  توظٌفنه لهنذه الصنورة فنً الننص ، فٌتحندَّ

منن أجنل إتمنام  -ه الذٌن فرحوا باألموال التً حصل علٌها لقاء ذهابه إلنى إثٌوبٌنا زوجته األمٌركٌة وأبنائ

 -عٌٌن العنراقٌٌن التقرٌر الذي طلبته منه وكالة اإلعنبلم األمٌركٌنة التنً ٌعمنل لحسنابها عنن الثنوار الشنٌو

ما بعد إن قلرت لهمرا )) وبعد عودته منها ، ٌقول :  ٌَّ عدُت إلى شقتً .. كانت كاتً ) إبنته ( سعٌدة وبوب أٌضا وال س

بؤنً سؤساعدهما فً الزواج ، مٌمً ) زوجته ( كانت سعٌدة أٌضاً وهً تشرح لً ما نحتاجه فً تجدٌد المنزل .. أخذوا 

رة ، كانت صرورتً واقفراً ٌُقلِّبون الصور التً التق ها ُمعبِّ طتها فً إفرٌقٌا ، كانت واحدة هً التً بهرت الجمٌع ، قالوا إنَّ

هً الحررب األهلٌرة ، عزلتهرا مٌمرً كرً تإطرهرا وتضرعها علرى جردار  ومبتسماً وحولً عشرٌن إمررأة وطفرالً مرن ُمشروَّ

لردخان منره ومجموعرة مرن األشرخاص ٌرمرون الصالة بٌنما كانت محطة الفوكس نٌوز تعرض سوقاً فً بغداد ٌتصراعد ا

(( الجثث المحترقة والملفوفرة بالبطانٌرات فرً سرٌارة بٌكراب مثرل نفاٌرة
اوي مشنهدٌن  (7ٖٖ) فنً هنذا الننص نقنل النرَّ

مختلفننٌن ؛ مشننهد تننؤثُّر عائلتننه بالصننورة التننً كانننت تجمعننه مننع مشننوهً الحننرب األهلٌننة مننن األفارقننة ، 

عنن مهم  بنالتقرٌر الخبنري النذي كاننت تنقلنه محطنة الفنوكس نٌنوز م اهتمنادوالمشهد الثنانً هنو مشنهد عن

خنبلل هنذا التنناقض بنٌن المشنهدٌن  فنً نفجار وانتشار الجثث المحترقنة ،احتراق السوق البؽدادي أثر اإل

نل ، رهم لصورة األفارقة من مشوهً الحنرب أي بٌن تؤثّ  وعندم تننبُّههم لمشنهد الجثنث فنً بؽنداد التنً تمثِّ

عنات الؽربٌنة أفنراداً وسنلطات ، المجتم إلنسنانٌة، ٌحاول علً بدر إظهار الصورة الحقٌقٌة بلدهم األصل 

ذكنري ، ٌحدث إالَّ بقدر أن ٌوضع فً إطار لتنزٌٌن الجندران  تعبؤ بما ال، مترفة ، نَّها إنسانٌة مزٌفة أي إ

ٌة ،  أن سٌاسنة سنلطاتهم هنً  نَّهنا مجتمعنات تعلنم ٌقٌنناً فضبلً عنن إعن رحلة عادت علٌهم بالمكاسب المادِّ

ا ٌحدث من إشعال هذه الحروب  إنسانٌة . ؼربٌة الوما كلُّ هذا إالَّ مخلفات سٌاسة  ، المسإولة عمَّ
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ا       نَّ علنً بندر حناول تسنلٌط الضنوء علنى ، فنإالهوٌنة  هنذه الرواٌنة التنً قامنت علنى موضنوعفً  أمَّ

اوي  ا فنً أكثنر منن شخصنٌةوالكشؾ عن زٌفهن، تعدد الهوٌة  ن فضنبلً عنن –، فتحندث النرَّ ٌَّ ات تعندد الهو

نجناز ؽة ) النببلك راٌتنر ( حٌنث قٌامنه بإبصنٌ اً صحفٌعن عمله  -بها الموسٌقار حٌاته  المزٌفة التً عاش

سننم مننا تقدٌمننه بإإنَّ ، سننم دون ذكنر اإلمننن اطق السنناخنة لقنناء أجننر تقنارٌر صننحفٌة وأفننبلم وثائقٌننة فننً المنن

ث فنً ، شهور لدي الوكالة اإلعبلمٌة المسإولة صحفً م وهو نوع آخر من أننواع زٌنؾ الهوٌنة ، وٌتحندَّ

نه رفننض أوَّ  ص أٌضناً عنن صنحفً صنادفه فنً دمشننق ذيهنذا النن نة لدٌنه لدرجنة أنَّ ل شخصنٌة ؼٌنر محببَّ

إالَّ إنَّ األمر العمنل معنه فنً كتابنة التقرٌنر النذي ُكلِّنَؾ بنه عنن حٌناة الموسنٌقار الٌهنودي ٌوسنؾ سنامً ، 

اوي تجاه هذا الصحفً هو اكتشاؾ الشخصٌة الحقٌقٌة لنه ، والتنً كاننت  ٌَّرت مشاعر الرَّ المفارقة التً ؼ

اوي ، فٌقنول :  ل الشخصٌة النقٌض بالنسنبة للنرَّ وفرً هرذه الجلسرة كشرف لرً إنَّ لره شخصرٌة أخررى هرً )) ُتشكِّ

ً أقبض على أسعد زكً الذي أشخصٌة أسعد زكً )) ماذا أنت أسعد زكً .. ؟ (( قلت له .. صبح حضوره متعذراً . وكؤنِّ

نررا اسرعد زكررً .. (( قالهرا بفخررر )) ولكرن أسررعد عراش فررً البرازٌرل .. ؟ (( .. ضررعفت العاطفرة المتناقضررة .. )) إٌره .. أ

ثتنً عن أسعد زكً ، وكنت رأٌت له صورة منشورة فً مجلة كل  العرب والعدابٌة .. كانت جاكلٌن مغٌرب هً التً حدَّ

ث عررن موهبرة وإمكانٌرات نرادرة فهررو  ، كران شراباً نحرٌالً ... كران مراسررالً  بارعراً ذكٌراً ... وكرل مررن عمرل معره كران ٌتحردَّ

ه هو الذي فبرك هذه الصورة و فبرك حٌاته  ر والمونتٌر والمعلِّق والُمحلِّل ، بل هو طاقم كامل فً واحد ... قال إنَّ المصوِّ

سم هو أٌضاً ُمْخَتَرع عد قلٌل اكتشفت إنَّ فارس حسن اإلى المخابرات العراقٌة ذلك الوقت ، بأٌضاً ، لٌكون بمنؤى عن أذ
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((  و ُمَفْبَرك
، نقنض مفهنوم الهوٌنة وفضنح لهذه الوثٌقة التارٌخٌة / الصنورةٌرٌد الروائً من توظٌفه  (8ٖٖ)

ً ناتج اً مفهوموصفه ب، زٌفه  فقند كاننت لحظنة اكتشناؾ  من إفرازات مجتمع تحكمه السنلطة الدكتاتورٌنة ، ا

ره الصنورة فنً مجلنة ) كنل العنرب ( وانطبلقناً منن هنذه الوثٌقنة بندأ  اوي لهذه المفارقة هً لحظنة تنذكُّ الرَّ

د  نات مفروضنة لشنخص واحند ، وهنذا التعنندُّ اوي ٌسنترجع الشخصنٌات المتعنددة التنً لنم تكننن إالَّ تجلٌِّ النرَّ

اوي لدي ذكري رإٌة الصورة ٌضنعنا أمنام حقٌقنة الهوٌاتً للصحفً ) فارس حسن ( التً اكتشفها ال  –رَّ

ع فكنري  ونتٌجنة لرإٌتنه هً إن مجتمع الدكتاتورٌة –حسب الروائً ب نة الرافضنة أليِّ تننوُّ ٌَّ إنَّمنا ، الواحد

ن ٌعانً من تشظ   ٌَّ ة خارجنة فً الهوٌات ، فالدكتاتورٌنة بضنؽوطها وسنلطتها االسنتبدادٌة ورفضنها ألي هو

ٌدٌولوجً الذي تإمن به فإنَّهنا تندفع الفنرد وبناإلكراه إلنى انسنبلخ متعندد منن هوٌتنه . عن حدود النسق اآل

التعندد الزائنؾ فنً الهوٌنة لنٌس  فالشبه بٌن قصة فارس حسن وقصنة الموسنٌقار كمنال مندحت تخبرننا إنَّ 

ٌَّة   عامة . إنَّما هو شرخ الهوٌة ؛ الذي ٌعانً منه الفرد فً مجتمع الدكتاتورٌة هو ظاهرة، حالة فرد

ننا فٌمننا ٌتعلَّننق بحٌنناة الموسننٌقار) ٌوسننؾ سننامً ( الننذي تننرك إسننرائٌل بعنند ترحٌلننه لهننا مننن العننراق      أمَّ

ن تنرك زوجتنه فرٌندة فنً إسنرائٌل وإبننه مئٌنر ودة إلى وطنه عن طرٌق إٌنران بعند أ، فقد حاول العقسراً 

ء نفسره غرٌبراً ومجهروالً برٌن اآلخررٌن الغررٌبٌن هل الحٌاة هً شًء آخر ، غٌر أن ٌجد المر)) ))     أٌضاً ، ٌقول : 

هكذا كتب ٌوسف فً واحدة من أجمل بطاقاته المرسلة إلى زوجته فرٌدة حٌنما كان ٌشعر بٌؤس كامرل  ((والمجهولٌن ؟ 

ر مشرهداً طبٌعٌرراً قاسررٌاً مرؤخوذاً مررن جبررال  9٘ٙٔوهرو فررً طهرران نهاٌررة شررهر أبرٌرل مررن العررام  ، كانرت البطاقررة تصرروِّ

وز الضخمة ، وكان هذا المقطع الصغٌر الذي كتبه لزوجته أشبه بالصررخة القاسرٌة المكتومرة ، وسرط فررا  هابرل البور

((  وال محدود
فهنا علنً بندر فنً الننص كنً تشنٌر بالعبارة المكتوبنة علٌهنا هذه الوثٌقة/ الصورة  (9ٖٖ) ، وظَّ

( )فرٌندةً أرسنلها إلنى زوجتنه إلى عمق انتماء ذلك الرجل إلنى وطننه العنراق ، فكاننت هنذه الصنورة التن

آالم ؼربته وشعوره بالضٌاع فً إيِّ أرٍض ؼٌنر العنراق ، وبنذلك فنإنَّ هنذا الشنعور ٌننقض الرإٌنة  ُتظهر

التً تقرن الوطنٌة بالهوٌة الدٌنٌة ، فمهما كانت هوٌته الدٌنٌة التنً قنذفت بنه نحنو إسنرائٌل إالَّ إنَّ إنتمناءه 

 جداده .ٌجذبه نحو العراق مكان والدته وأ

نجننذاب إلننى المكننان الننذي ٌتننوفَّر علننى فننً نفسننه ٌجعلننه دائننم اال اً كبٌننر اً ؤثٌرإذ إنَّ لماضننً اإلنسننان تنن     

ؾ علً بدر الصورة فً هذا النص للكشؾ عن أهمٌنة الماضنً لكنل إن ث ذكرٌاته ، وقد وظَّ سنان ، فٌتحندَّ

اوي لدي لقائ لِنع علنى كثٌنر منن أسنراره ه بــ ) كاكه حمه ( صدٌق الموسٌقار ) ٌوسؾ سناالرَّ مً ( والُمطَّ

ال أدري لمراذا منحره الحردٌث عرن ٌوسرف )) وتفاصٌل حٌاته ، والذي ساعده فً الدخول إلى العنراق ، ٌقنول : 

سامً صالح هذه السعادة كلُّها ، لقد كان سعٌداً سعادة عمٌقة ، أشبه بحشرة تدفًِّء نفسها  تحت أشعة الشرمس ، كران 

ث ... ومن خل فه كنت أرى صورة له قدٌمة بلباس أنٌرق جرداً ، تقرف إلرى جنبره إمررأة جمٌلرة ترتردي مالبرس كردٌرة ٌتحدَّ

نة ... كنت أتطلَّرع إلرى الصرورة الترً خلفره ، أصرغً لره وهرو ٌسرتعٌد تارٌخراً طروٌالً  مضرى فؤشرمُّ مرن حدٌثره روابرح  ملوَّ

((  القدٌمة جالخزانات العتٌقة ، وعبق الدرو
ارة إلى سطوة التارٌخ وحضنور الماضنً فهو هنا ٌرٌد اإلش (ٖٓٗ)

حتفائنه بصنورته وكنذلك ا ،ٌوسنؾ سنامً حدٌثنه َجنِذالً عنن ذكرٌاتنه منع  ِنِه من اإلنسنان ، ذلنك عبنروتمكُّ 

 االنتمناءالُمعلَّقة على الحائط ، إذ إنَّ الصور التً تعكنس مرحلنة ماضنٌة منن حٌناة اإلنسنان تمثِّنل خطناب 

ث عنن الماضنً شنعور اإلنسنانً لندي األٌنناؼم البل لدٌنه ، ذلنك الخطناب النذي فنراد ، فهنذا الصندٌق ٌتحندَّ

بفرح ؼامر ، وٌعتزُّ بصورٍة من الماضً ألنَّهنا ُتننِعش رؼبنة اإلنتمناء لمكنان معنٌن لندي اإلنسنان عامنة ، 

 وتبعد عنه هاجس الضٌاع المفروض المتمثِّل بخطابات السلطة .
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ذاب ألرضنه ، وٌحناول علنً بندر تعزٌنز هنذه المفناهٌم والحال هنذا ٌجعنل منن الموسنٌقار دائنم اإلنجن     

اوي عنن وثٌقنة تارٌخٌنة أخنري عثنر علٌهنا  نقضاً لسطوة مفهوم الهوٌة عن طرٌق ث النرَّ الوثنائق ، فٌتحندَّ

اوي بعمنل فً مؽلَّؾ الوثائق الذي أرسلته فرٌندة زوجنة الموسنٌقار ٌوسنؾ سنامً للوكالنة ال تنً كلَّفنت النرَّ

رطة الجمرال ،)) لوالدتنه ووالنده ، ٌقنول :  عنه ، وهنً صنورةالتقرٌر  مالمحهرا ناعمرة نحٌفرة  كانرت إمررأة متوسِّ

، كانررت فررً الثالثٌنٌررات مررن عمرهررا ، ترترردي عدسررتٌن طبٌتررٌن مرردورتٌن  ٌطبررع عٌنٌهررا الجمٌلتررٌن حررزن شررفٌف ،جررداً 

 طول منها ٌرتدي بدلةنحٌف وطوٌل أ صغٌرتٌن ، وكانت مالبسها محتشمة ، ٌقف إلى جانبها زوجها سامً ، وهو رجل

اً ... ُكِتَب على الصورة من الخلف : سامً صالح وزوجته  ٌَّ عتٌقة على شكل مربعات صغٌرة ، قمٌصه األبٌض كان مكو

ر الحاج 9ٕٗٔفً العام  م لً ... ما سٌصبح علٌه أمري سلٌم فً منزل إبراهٌم طوٌق ، المصوِّ ، كانت هذه الصورة تقدِّ

((  ٌوسررف فٌمررا بعررد
وجودهننا  اشننتراطالتننارٌخ إزاء  هنننا ٌنننقض سننلطة الهوٌننة الدٌنٌننة علننى مننرِّ  فهننو (ٖٔٗ)

،  الممتزجننة بؤجوائننهقدٌمننة  قِننَدم المجتمننع العراقننً ، هننذه الوثٌقننة التارٌخٌننة ال فمننن للشننعور باالنتمنناء ،

ننك ٌوسننؾ سننامً الشنندٌد بننالعراق ، ورؼبتننه الدائمننة بننالعودة كلَّمننا تننم تهجٌننره ، ننؾ سننبب تمسُّ فهننذه  ٌتكشَّ

ل ات وأحنداث حٌناة كاملنة تفاعلنت كلُّ من صور الماضً والذكرٌ الصورة تختصر الكثٌر ؼٌرها  هنا لتشنكِّ

ن مننن اقتبلعهننا مخالننبؼننرس جننذورها نحننو أع ومننن ثننمَّ ، ذاكننرة اإلنسننان / ٌوسننؾ سننامً   منناق ال تننتمكَّ

الصننبا والشننباب م واألجننداد والطفولننة وانبعنناث فهننذه األرض هننً األب واأل الهوٌننات الدٌنٌننة أو ؼٌرهننا ،

ارتبناط اإلنسنان بناألرض التنً ولند فٌهنا ٌتبلنور عنن كنل  نَّ إذ إ ساهم فً تكوٌن هنذه الشخصنٌة ، وكل ما

اوي ) كانت هذه الصورة تقدم لً ...  . ما سٌصبح علٌه ٌوسؾ فٌما بعد ( هذه التفاصٌل لذلك ٌقول الرَّ

خبللها فنً هنذا المجتمنع ، علنى النرؼم ومن أهم مراحل حٌاة ٌوسؾ سامً هً المرحلة التً إنسجم      

نة التنً ُترَفنع علنى الٌهنود والتنً بندأت  ٌَّ اء الشنعارات الناز من مخاوفه الناتجة من وجود نذٌر الخطنر جنرَّ

اوي :  كان ٌعٌش ذلرك الوقرت مرع شرباب المسرلمٌن والمسرٌحٌٌن واحرداً )) تؤخذ صداها فً المجتمعات ، ٌقول الرَّ

ُرهُ واحدة من الصور التً أخذتها من مغلَّف بورٌس منهم ، لقد كسر الخوف إلى ا ألبد ، وأصبح بهٌبته الجدٌدة كما ُتصوِّ

: شاب وسٌم ، حلٌق الشارب ، فً العشرٌن من عمره ، ٌرتدي سدارة سوداء على رأسه ، وٌرتدي بذلة بٌضاء وأنٌقة 

، ٌضع ٌدٌه الكبٌرتٌن على كتفً رفٌقٌه مرن جداً ، كان مبتهجاً بصدره العرٌض ، وابتسامته الرشٌقة ، وبنٌته الضخمة 

((الٌمٌن ومرن الشرمال ، وهمرا ٌضرحكان ، وخلفهمرا سرٌارة شرٌفرولٌه بٌضراء جدٌردة
، الوثٌقنة التارٌخٌنة  هنذهف (ٕٖٗ)

ث عنن عنزل وأسنالٌب عننؾ ممننهل منن  تدحض مقنوالت الدعاٌنة الرسنمٌة اإلسنرائٌلٌة التنً كاننت تتحندَّ

نا كنان علٌنه المجتمنع العراقنً المجتمع العراقً ضد الٌهود ، فً  ، حٌن أنَّ السٌاسات تؽفنل أو تتؽافنل عمَّ

ب باندماج الٌهود فٌ نة الٌهودٌنة  قوإنَّ التضٌٌ، فراده ما بٌن أإذ إنَّ أؼلب فئاته ُترحِّ الذي حصل علنى األقلٌِّ

فٌن الفوضننوٌٌن  وفننً كننان بسننبب سٌاسننات السننلطة القومٌننة ولننٌس أفننراد المجتمننع ، وأقلٌننة مننن المتطننرِّ

 مراحل متؤخرة من التارٌخ العراقً وهً بداٌة األربعٌنٌات .

 رواٌة أساتذة الوهم : -7

ات ، والمثقفنٌن مننهم تحدٌنداً ، وهنو ٌحرب الثمانٌن رواٌة حٌاة الشاب العراقً فً مرحلةتتناول هذه ال    

ن ٌَّ نش أو مز اوي عنن اإلعنبلم الرسنمً ، فٌتحندَّ  ؾ علنى األقنل مننننوع منن الكشنؾ عنن تنارٌخ مهمَّ ث النرَّ

:  987ٔمرن البروم صرور )) ، ٌقنول : الوثنائق / الصنور عنن طرٌنق  -شنعراء  –أصندقائه الجننود المثقَّفنٌن 

ان الشاي ... ٌقع هذا المقهى  عٌسى ٌمسك أوراقاً وٌقرأ قصٌدة ، منٌر وأنا نجلس إلى ٌمٌنه وشماله ... كان ذلك فً دكَّ

.... الصرورة سرتكانات الشراية من الجنود جالسٌن على الكنبات بؤٌدٌهم إفً حً الصلٌب ... تظهر فً الصورة مجموع

، فرً إجرازة مرن الحررب ، نقرف أمرام مكتبرة مكنرزي فرً  987ٔاألخرى عٌسى ومنٌر وأنا ثالثة شباب ٌافعٌن فً العام 

ب القهروة ونرتكلَّم شارع الرشٌد ... الصورة الثالثة : نجلس فً المقهى البرازٌلٌة فً شارع الرشٌد مستسلمٌن ... نشر

                                                             
 . 111 – 110:  حارس التبغ  (341)
 . 137: نفسو  (342)



أراد  (ٖٖٗ) (( جٌلنرا عن أشٌاء ال ٌعرفها سوى بروفسورات الوهم من جٌل الشعراء الشباب الذٌن شهدوا الحرب وهو

المثقَّفنٌن النذٌن قضنوا فنً الحنرب ، اإلشنارة إلنى جٌنل منن الشنباب وهذه الوثائق التارٌخٌنة  الروائً عبر

ة التنارٌخ الرسنمً النذي أهمنل هنذه الشنرٌحة التنً قامنت هو فً ذلنك ٌحناول تعرٌناإلٌرانٌة ،  –العراقٌة 

اإلٌرانٌنة ، وإنجنازات  –أحنداث الحنرب العراقٌنة ، علٌها الحرب ، التارٌخ المشنؽول باألحنداث الكبنري 

تفاصننٌل هنذه األحننداث وحٌناة تلننك الفئننة  منن دون األخننذ بنالنظرطنوالت السٌاسننٌٌن و الضنباط الكبننار، وب

لت وقننود هننذه الحننر ن عننن ب مننن مثقفننٌن وشننعراء هننإالء المقصننٌب الضننارٌة مننن آالؾ الشننباالتننً شننكَّ

ٌُعنى بالهامشٌٌن ، التارٌخ ا  بطال .ألحداث واألإنَّما بالرسمً الذي ال 

وقد تعرَّض علً بندر فنً هنذه الرواٌنة إلنى جاننب منن العبلقنات اإلجتماعٌنة المندفوع بمنإثِّر عقائندي     

ث بق لنه اإلواج من أجنبٌنة ، والتنً سنوهً قضٌة الز شنارة إلنى ذلنك فنً رواٌنة ) بابنا سنارتر ( ، فٌتحندَّ

اوي عن السٌدة أولؽا  ه مرن روسرٌا جلبرت معهرا )) والدة منٌر صدٌقه ، ٌقول :  –الروسٌة  –الرَّ حٌن جاءت أمَّ

تها إلى بغداد : بٌانو ، ومجموعة كبٌرة من الكتب الروسٌة القدٌمة والحدٌثرة ... فضرالً عرن الصرور الك ثٌررة المعلَّقرة ُعدَّ

 على جدران الصالة ، ال الصور عن الطبٌعة الروسٌة فقط ، ولكن هنالك صور عدٌدة مع صدٌقات لها أجنبٌات فً بغداد

 ))
من هذه الصور أو الوثائق التارٌخٌة التً تجمع هنذه المنرأة منع مثٌبلتهنا فنً بؽنداد أراد الروائنً  (ٖٗٗ)

 التننً نتجننت عنننه أو قامننت علننى أساسننه، اتننه فننً العننراق تصننوٌب النقنند إلننى الفكننر اآلٌنندٌولوجً وإفراز

الستٌنٌات والسنبعٌنٌات منن القنرن الماضنً لندي الشنباب العراقنً  عبلقات الزواج التً سادت فً مرحلة

)) من النساء اللواتً تنتمً إلى الدول االشتراكٌة تحدٌنداً دون ؼٌرهنا منن بناقً الندول األخنري ، ٌقنول : 

وبرٌطانٌات نادراً ... بسبب الماضً االستعماري ، وبسبب اإلعالم الرسرمً القرومً المعرادي  كان الزواج من أمٌركٌات

لهذه الثقافات ... ولكن الزواج من روسرٌات وسرالفٌات وعمروم أعرراق أوروبرا الشررقٌة ، كران شرابعاً ... بسربب الحرب 

(( العقابدي للكثٌر من الشٌوعٌٌن إلى األنظمة التً تحكم هنراك
نه زواج قنائم علنى إشا عبر (ٖ٘ٗ) اوي إلنى إنَّ رة الرَّ

م اآلٌدٌولوجٌا وتؤثٌرها على فكنر الشنباب ٌرٌد لفت اال ، إنَّمادٌولوجً صرؾ آٌ أساس نتباه إلى مدي تحكُّ

م فً سلوكهم ،  وٌمكن أن نقنول إنَّ إشنارة الروائنً هنذه  . وتتدخل فً عبلقاتهم اإلنسانٌةلدرجة أنَّها تتحكَّ

 ، هً األخري مدفوعة بمفاهٌم بعد الحداثة الداحضة لمفاهٌم اآلٌدٌولوجٌا . حول سلطة اآلٌدٌولوجٌا

، النذي بندوره مثقفً مرحلة الثمانٌنٌات ممن ٌعانون من قٌود السلطة وحروبهنا إلى ثمَّ ٌعود علً بدر     

اوي عننن شخصننٌة عٌسننى الشنناعر ا ث الننرَّ نعكننس هننذا األمننر سننلباً علننى نمننط تفكٌننرهم وثقننافتهم ، فٌتحنندَّ

لم ٌكن عٌسى على صورة عٌسى وسٌماً أبداً ، وال على صورة نبرً : هرذا مرا قالره رسرام صردٌق )) صدٌقه ، ٌقول : 

ٌجلس فً مقهى حسن عجمً فً شارع الرشٌد ، كان قد رسم بورترٌتاً له ... ما أن ٌعطٌه البورترٌت أخٌراً ... ٌصفن 

ام وهو ٌب مرا تشربهنً ... مرا تعررف ترسرم ... روح شروفلك  –رطم شفتٌه عٌسى بالورقة مفزوعاً ... ٌرمٌها على الرسَّ

غٌر شغلة أحسن لك ، نصح منٌر أحد الرسامٌن ... أن ٌرسم بدالً من صورته صورة ممثل من هولٌوود وٌعطٌها له ... 

((سٌقول لك عٌسى مباشرة نعم هرذا البورترٌرت لرً وهرذه الصرورة تشربهنً
اإلشنارة إلنى فقند أراد علنً بندر  (ٖٙٗ)

االستبلب الثقافً والروحً الذي ٌعانٌه شنرٌحة كبٌنرة منن المثقفنٌن العنراقٌٌن لتلنك المرحلنة تحدٌنداً  حالة

ومعانناة ، وهنو  وانؽنبلقالذٌن عاشوا مرحلة تضٌٌق  من أصحاب المنهل التؽرٌبً والعقلٌة االستنساخٌة،

بعندم امتبلكهنا خصوصنٌة  فً ذلك ٌحاول إظهار جانب من أسباب منا آل إلٌنه واقنع الثقافنة العربٌنة الٌنوم

 ثقافٌة .
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 اللقاءات والبرامج التلفزٌونٌة واإلذاعٌة



 

    

ؾ الروائً علً بدر البرامل التلٌفزٌونٌة واإلذاعٌة من خبلل تضمٌنه لحوارٌتها فً          لقد وظَّ

رواٌة مصابٌح أورشلٌم ، أو عن طرٌق حدٌثه عنها ووصفه ألحداثها  نصوصه الروائٌة ، كما فً

كما فً حدٌثه عن برنامل ) صور من المعركة ( وذلك وجهات نظره فٌما ٌتعلَّق بإشاراتها ،  وعرض

ض لها  خبللها بعض اإلشارات نحو حقائق ومفاهٌم ال فً رواٌة حارس التبػ ، وقد رشح فً ٌتعرَّ

تحدٌداً ، وما شمولٌة مفهوم الوثٌقة  –العراقً  –التارٌخ السلطوي سواء اإلسرائٌلً أو العربً 

ٌُّر التً ش  دفعنا نحو تفعٌل إشاراتها سببهدتها الدراسات التارٌخٌة إالَّ التارٌخٌة فً مراحل التؽ

فها الروائً فً النص .   بوصفها  وثائق جدٌدة بعد أن وظَّ

 رواٌة مصابٌح أورشلٌم :   – ٔ

ننؾ علننً بنندر نوعنن      ً لقنند وظَّ لقنناءات التلفزٌونٌننة ( فننً رواٌننة مننن الوثننائق التارٌخٌننة وهننً ) ال آخننرَ  ا

هنة للعنرب جَّ سنرائٌلٌة الموحاوالً عن طرٌقهنا الكشنؾ عنن نمنط منن الخطابنات اإلم، ( ابٌح أورشلٌممص)

اوي عنن إدوارد سنعٌد لندي زٌارتنه للقندس ، حٌنث كنان جالسناً فنً الفنندق  تحدٌداً ، وذلك عبر حدٌث النرَّ

و كران إدوارد فرً صرالة الفنردق وهر)) سرائٌلً عاموس عوز، ٌقول: ائً اإلٌستمع إلى لقاء تلفزٌونً مع الرو

ٌنظر عاموس عوز على شاشة التلفزٌون ... فقال له المذٌع ... أنتم أدباء إسرابٌل تبتكرون العرالم ... وتجعلرون العرالم 

رل سرٌد  " إستهالل ثابت مع السٌد عوز " ... فهو ٌحترمنا ... ٌخبرنا عن العالقة المإلمة بٌن العربً والٌهودي .. تفضَّ

نرا نختلرف مرع العررب فلسرنا الجرالّ فً حٌاة األفرراد ... أسروأ ا -عوز :  د وهرم لٌسروا الضرحٌة .. ال هرم لنزاعرات ... ولكنَّ

صورة مضطهدهم المشترك  -كٌف ؟  –جالدونا وال نحن ضحاٌاهم .. ومن الممكن أن نتَّحد ضد مضطهد عدٌم الرحمة . 

ٌررد مررن أوروبررا هررو شررخص آخررر ... ٌرررى العرررب الٌهررود اإلسرررابٌلٌٌن مجموعررة ... نصررف هسررتٌرٌة وهررً فرررع جد

ر واستغالل تقنً ، عاد بشكل ذكً إلى الشرق األوسط .. بٌنما ال ٌرى اإلسرابٌلٌون العرب  باستعمارٌته ، وهً فً تطوِّ

ون  ٌّ رة ، وهم ال سام شو، زمالء ... ضحاٌا ، بل كوساكس صنعوا مذبحة ُمدبَّ رون ، كما لو اءللدم نمتعطِّ ٌُّون متنكِّ ، ناز

ة على رإوسهم ونمّ أنَّ مضطهدٌنا األورب ٌَّ   و الشوارب على وجوهمٌٌن ظهروا ثانٌة هنا فً أرض إسرابٌل ، وضعوا كوف

 ))
، الكشنؾ عنن األسنالٌب التنً ثٌقنة التارٌخٌنةهنذه الو عنن طرٌنق ٌحاول الروائً فً هذا الننص ، (7ٖٗ)

دٌنب علنى توضنع مبلمحهنا علنى ٌند أا الٌهود فً رسم صورتهم أمام دول العالم . الصنورة التنً عملهٌست

ث بقنندرة  أسنناس ننه ٌتحنندَّ فٌكننون  تننؤثٌر الجانننب الفنننً اإلنسننانً أكثننر مننن الجانننب السٌاسننً ،وإمكانٌننة أنَّ

نداً أ ٌحناول إن ٌجعنل اإلسنرائٌلٌٌن والعنرب فنً  إذ منام مقاصنده فنً النفنوس بصنورة عامنة ،الطرٌنق معبَّ

ٌَّة انتهنناك الحقنوق واأل نل مننن مسنإول مسننقطاً دور ، راضننً والقتنل خنندق واحند أمننام عندو مشننترك للتنصُّ

د علننى المقاصنند  بعنند تشننخٌص هننذه -كننبل الطننرفٌن بؤسننلوب مقصننود وخفننً ، لننذا ٌمكننن الضننحٌة والجننبلَّ

أنَّ  القنول -الواقع العدائٌنة منن جهنة أخنري  وبالمقابل منها أحداث، من جهة  المختبئة خلؾ ستار مخملً

ابعٌن ؛ طننابع فطننري ٌمٌننل للتننذلُّل والمراوؼننة السننمات السننلوكٌة الجمعٌننة الٌهودٌننة ُتعننرؾ بننؤنَّ لهننا طنن

ت فنً دول العنالم المختلفنة منع منا القنوهُ منن أحنداث عننؾ ، وطنابع شنتَّ واالحتٌال عائند إلنى وجنودهم الم

ِة ا عناموس عنوز  إنَّ  إالَّ  لفعل التً تحٌل الضحٌة إلنى جنبلد ،عدوانً عائد لنفس السبب إال إنَّه ٌظهر بردَّ

ضنوا لنه منن اضنطهاد ، التنً انتجنت رإٌنتهم ل حالتهابإ سقاط جرائمهمأراد إ بوصنفهم لعنرب تبعاً لمنا تعرَّ

أخننري عننن ن فننً الٌهننود صننورة والعننرب ٌننر نَّ ٌرٌنند إنفسننه الوقننت  وفننً ، النننازٌٌنصننورة أخننري مننن 

ٌصننع رإي للطنرفٌن ناتجنة عنن وبنذا فهنو  ، اإلستعمار الؽربً الذي ٌجدد عداءه معهم من خنبلل الٌهنود

 فه العدو المشترك لدي كل منهما .وضحٌة الشعور النفسً الذي خلَّ  لؽربأفعال ا
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لقناء تلفزٌنونً آخنر منع الروائنً  ماط الخطابات اإلسرائٌلٌة عنن طرٌنقوٌستمر الروائً فً كشؾ أن    

اوي : اإل رى مرن  –أورشلٌم مومس مرٌعة .. قال عمٌخاي )) سرائٌلً ) عمٌخاي ( ، ٌقول الرَّ كٌف ٌمكنها أن تتنقَّ

س؟ .. سؤله المذٌع فً التلفزٌرون ه إذالل .. إذالل هرذا إخالصرها القردٌم .. إذاللٌ لنرا .. أورشرلٌم كانرت  –ذا العقاب المقدَّ

مخلصة وقد أصبحت عاهرة .. قال عمٌخراي وهرو ٌرردد كرالم النبرً إشرعٌا .. تسرجٌل قردٌم ٌعٌرده التلفزٌرون .. بمناسربة 

(( محاصرة جٌش الدفاع لجنٌن
نفٌحاول هن (8ٖٗ) ى بطنابع إنسنانً أٌضناً ، ا الكشنؾ عنن خطناب سٌاسنً مؽطَّ

صادر من أدٌب وروائً ٌهودي وهو ) ٌهودا عمٌخاي ( ٌقوم التلفزٌنون اإلسنرائٌلً بإعنادة عرضنه  ألنه

فً محاولة الستجبلب العطؾ وتقدٌم التبرٌرات ، ومحاولة إضفاء نوع من الشرعٌة لَِما ٌقنوم بنه الجنٌش 

فننً المنندن الفلسننطٌنٌة ، فهننً خطابننات سٌاسننٌة أو ثقافٌننة أو إعبلمٌننة دأب  اإلسننرائٌلً مننن أعمننال عنننؾ

أساء للٌهنود ، وأنَّ علنى  كله العالم شعوب العالم بالكامل ؛ من إنَّ اإلسرائٌلٌون على ترسٌخها فً الوعً 

،  العالم أن ٌشعر بعقدة الذنب تجاه إسرائٌل ، وكما فً دول الؽرب حٌنث أحنداث الهلوكوسنت ) اإلبنادة (

نروا منهنا لنذا  فٌحاول اإلسرائٌلٌون من خبلل ذلك األسنلوب ، تندعٌم فكنرة أنَّهنم ظلمنوا فنً أورشنلٌم وُهجِّ

ِسُموَنها بالُعهر . ٌَ  هم 

نؾ الروائنً وثٌقنة أخنري     ا فٌمنا ٌتعلَّنق بكشنؾ زٌنؾ خطناب األحقٌِّنة اإلسنرائٌلٌة فنً فلسنطٌن فٌوظِّ أمَّ

اوي عنن لقناء تلفزٌنو ٌعررف الٌهرود أن الفلسرطٌنٌٌن لرن )) نً منع ) ؼروسنمان ( ، ٌقنول : تمثَّلت بحدٌث النرَّ

ر نَّ وإ الحل معروف ، ٌزولوا ... إنَّ  ا ٌجرري قرد بلرغ حرداً العالم أجمع سٌفرضه علٌنا ٌومراً ، بعرد أن ٌكرون اشرمبزازه ممَّ

لنا ٌومراً إ نا لو توصَّ ً أكثر تشاإماً من عاموس عوز ، فؤنا أعتقد أنَّ راً كافٌاً ، غٌر أنِّ ٌَّ لرى السرالم ، فلرن ٌكرون سرالماً ورد

اً بل محفوف بتشنجات العنف ... لم أعد أإمن بوجود إسرابٌلً ، ساورنً الشرك ... وهرو كرابوس مشرترك ٌعانٌره  ٌَّ وأبد

ه منذ عامٌن عراد أفرق زوال إسررا لنا ... إلى التعاٌش بعقالنٌة مع هذا الكابوس والواقع إنَّ بٌل الٌهود كلُّهم لكننا ... توصَّ

رة (( الجارٌرة هنرا لٌصربح ملموسراً  ٌَّ ((  وإنهاء التجربة )) البطول
هنذه الوثٌقنة ،  ٌحناول الروائنً عنن طرٌنق (9ٖٗ)

ننة بنناألرض ، والكٌنونننة والوجننود ، بننالرؼم مننن  ٌَّ عً األحق إظهننار نقضنناً للخطنناب اإلسننرائٌلً الننذي ٌنندَّ

دة على جمٌع الُصعد فً عرضأسالٌبه ا هنتلك المفناهٌم سنواء  لمتعدِّ  ، إلنى دول العنالم اً منا كنان منهنا موجَّ

هناً ألبنائن خنر ه قبنل أي أحند آن منن إقنناع أبنائنه ، فٌرٌند الروائنً أنَّ هنذا الخطناب لنم ٌنتمكَّ أو ما كان موجَّ

بنناعتراؾ  –بمفاهٌمنه ، ومنن ثنمَّ لنم ٌنتمكن مننن خلنق إٌمنان حقٌقنً لندٌهم بهننذا الوجنود لٌقتنل الشنك النذي 

د كلُّهنم ، والنذي ٌسنمٌه ) الكنابوس ( لخطنورة تنؤثٌرِه علنى صنلب المفناهٌم ٌعانً مننه الٌهنو –ؼروسمان 

ً التً قامت علٌها دولة إسرائٌل ، ألنَّ الشك بالوجود اإلسرائٌلً ٌعننً إسنقاط ، لمفهنوم شنعب هللا المختنار ا

نننا ٌشنننً بنننؤنَّ الخطننناب  نننة الٌهنننود فنننً أرض إسنننرائٌل ، ممَّ ٌَّ وإسنننقاط هنننذا المفهنننوم ٌزحنننزح خطننناب أحق

 ائٌلً الُمجلجل قائم على أساس ضعٌؾ من المفاهٌم واإلٌمان الشعبً باألحقٌِّة . اإلسر

ث الروائً عن بعض األحداث التارٌخٌة عن طرٌق ومن    اوي :  ثمَّ ٌتحدَّ لقاء تلفزٌنونً آخنر، ٌقنول النرَّ
ختلفتان ، له سردان مختلفان النصر وحرب واإلستقالل نسبًة لنا ، وهً النكبة نسبًة للعرب ... ٌوم واحد له حكاٌتان م))

((إسررابٌل لهرا سرردها الخراص بهرا ، والفلسرطٌنٌون لهرم سرردهم الخراص بهرم –قال غروسمان فً التلفزٌون  –
(ٖ٘ٓ) 

ٌَّة الحقٌقنة أي بوصنفها مفهومن تؤكٌند -اللقناء التلفزٌننونً عبنر  –ٌحناول علنً بندر هننا  ننر  اً مفهنوم نسنب ٌَّ ٌتؽ

دة منهنا الزمنان ٌُّر عوامنل متعندِّ طالمنا  ننادت بهنا التنً والمكنان والسنلطة التنً تنتجنُه ، وهنً األفكنار  بتؽ

متعالٌننة علننى الزمننان  مفهننوم التقلٌنندي للحقٌقننة بوصننفهادراسنات مننا بعنند الحداثننة التننً تقننوم علننى نقننض ال
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حسب فوكو ) إننا نعٌش فً مجتمع ٌسنٌر بمعظمنه نحنو " الحقٌقنة " أعننً فنً مجتمنع ٌننتل بو، والمكان 

ه هو الحقٌقة أو ٌعتبره الناس كذلك ( وٌنشر خطاباً   .(ٖٔ٘)همَّ

ث عنن  وٌستمر فً الحدٌث عن األحقٌة فً     خبلل تصرٌحات ؼروسمان فً اللقاء التلفزٌنونً ، فٌتحندَّ

هذه هً إسرابٌل ... أنتم  –جرحوا ...  ٓ٘شخصاً قتلوا ، أكثر من  ٔٔ)) حادث انفجار مقهى إسرائٌلً ، ٌقول : 

هم إلررى الٌررؤس ... مرراذا تنتظرررون ؟ قررال غروسررمان فررً موهم ، وتنكرررتم لحقرروقهم .. وأوصررلتطررردتم العرررب مررن أرضرر

(( التلفزٌون
اوي منن مشنهد اإلنفجنار فنً المقهنى اإلسنرائٌلً وعندد القتلنى والجرحنى ،  (ٕٖ٘) إنَّ انتقال النرَّ

م لنا نقضاً لإلى اعتراؾ ؼروسمان بالملكٌة العربٌة لؤلرض تُ  ة التنً تحناول أن بعض أدبٌات الصنهٌونٌقدِّ

ترسننخ ظنناهرة عننداء العننرب للٌهننود بوصننفها ظنناهرة أصننٌلة فننً المجتمعننات العربٌننة وفننً تننراث الفقننه 

الؽننرض منهننا تشننوٌه صننورة العننرب ، اإلسننبلمً ، وهننً محاولننة مننن محنناوالت الصننهٌونٌة الكبٌننرة 

ٌونٌة  بتقنوٌض هنذه الوثٌقنة  نقنض هنذه االدعناءات الصنه فٌحاول الروائً عن طرٌق والمسلمٌن عامة ،

اوي و بالوثننائق التارٌخٌننة التنً تمثَّ  لننت بلقنناء هنذا التننارٌخ الموضنوع بتننارٌخ آخننر ٌكشنؾ عنننه بلسننان النرَّ

ر منن العنرب بسنبب  ٌَّة الدفاع ولٌس العداء ؼٌنر الُمبنرَّ ُح فٌه مواطنهم ) ؼروسمان ( بحتم ٌُصرِّ تلفزٌونً 

ر لحقوقهم ، فهنذه الوثٌقنة ا العنرب والتنً أعمنال العننؾ منن  لتارٌخٌنة تثبنت إنَّ طردهم من أرضهم والتنكُّ

ٌسفر عنها قتلى وجرحى ٌهود منا هنً إالَّ أعمنال مقاومنة نابعنة منن إرادة الندفاع عنن األرض المؽتصنبة 

 والحقوق الُمنتهكة ، ولٌست نابعة من عداء ؼٌر مبرر للٌهود . 

العربننً ، إذ ٌرٌنند الروائننً أنَّ ولننم ٌقتصننر ذلننك األمننر علننى إعترافننات ) ؼروسننمان ( وحننده بننالحق     

كانررت إٌسرتر جالسررة فرً الصرالة ... انتبهررت إلرى التلفزٌررون )) الكثٌنر منن اإلسننرائٌلٌٌن ٌشنعرون بننذلك ، ٌقنول : 

راً جرداً ، وقرد أخرذ الضرابط بتحطرٌم كتفٌره  نظرت بعٌنٌن مفتوحتٌن على اتساعهما.. مندهشة : كان جسرم الفلسرطٌنً هشَّ

َرهُ بطابوقه ... وكانت كامٌ ((  را التلفزٌون تصوِّ
إالَّ  –المولودة فنً إسنرائٌل  –فما كانت دهشة ) إٌستر (  (ٖٖ٘)

ْكَفنُل للفنرد حنق المطالبنة ، وإذا  نال العننؾ ضند الفلسنطٌنٌٌننوع منن اسنتهجان أعمن ٌَ نة  ٌَّ ، فالشنعور باألحق

الَّ صننورة واضننحة عننن كننان الٌهننودي ٌنننادي باألحقٌِّننة ، فالفلسننطٌنً ٌنننادي بالُملكٌننة ومننا هننذه األفعننال إ

الوحشٌة والعنؾ ، فالروائً هنا ٌحاول أٌضاً نقنض اإلدعناءات اإلسنرائٌلٌة بشنؤن المحافظنة علنى حقنوق 

ن .  بوصفها اإلنسان ، ة الدٌمقراطٌة والتمدُّ  أمَّ

ا ٌعزز تلك اإلو       اوي : عن طرٌق وثٌقة أخري ممَّ أرسرلت لرً زٌنرب نصرري مرا قالتره )) شارة ، ٌقول الرَّ

المطربة ٌافرا ٌراركونً الترً تعرد " أم كلثروم إسررابٌل " وتلقرب بـرـ " مطربرة الحرروب " ففرً تصررٌح أدلرت بره لمحطرة 

صدمت مستمعٌها ... بقولها : " إن ما نفعله فً األراضرً  المحتلرة  ٕٕٓٓنٌسان ) أبرٌل (  ٗٔاإلذاعة العسكرٌة فً 

د مرا نفعلره بهرم ، لجراء رد فعلنرا ممراثالً تمامراً " وقر عل أحد بنافلو ف فهمهم ،وإنً أل هو وراء انتفاضتهم ، 9ٙ7ٔمنذ 

حفلتهرا الترً كانرت مقرررة لٌروم اإلسرتقالل ((تسبب تصرٌحهاً هذا فً إلغاء 
نؾ علنً بندر هنذه الوثنائق   (ٖٗ٘) فٌوظِّ

شنرائح كثٌنرة  اعتنراؾفضنح ٌ، حٌنث حقهنا أجهنزة اإلعنبلم اإلسنرائٌلٌة  عن حقائق طالما تسلبها للكشؾ

هود باألحقٌنة الفلسنطٌنٌة بؤراضنٌها ، وبفداحنة آثنار أعمنال العننؾ التنً تقنام بحقهنم ، ومنا تصنرٌح من الٌ

هننذه المطربننة الشننهٌرة إالَّ دلٌننل علننى وجننود أصننوات كثٌننرة ؼٌرهننا تحنناول السننلطة إسننكاتهم ومحاربننة 

 كما فعلوا فً إلؽاء حفلها . اعترافاتهم
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  رواٌة حارس التبغ : -ٕ

وتحدٌنداً الحنرب العراقٌننة ً هنذه الرواٌنة الكشننؾ عنن فوضنوٌة حنروب السننلطة ٌحناول علنً بندر فنن     

اوي عننن مشنناهد  بلنند علننى جمٌننع المسننتوٌات ، عبننراإلٌرانٌننة التننً طالننت سنننواتها وأنهكننت ال حنندٌث الننرَّ

الجمٌع ٌدرك أن خطة صردام فرً الحررب الخاطفرة أخرذت تخبرو ، وأصربحت الحررب )) القتلى فً التلفزٌون ، ٌقول : 

ً ٌؤس الكثٌر من نهاٌتها ثقٌلة وباهظة ، وكان تلفزٌون بغداد ٌبث كل مساء برنامجاً عن الحرب ، ٌعرض فٌه صور الت

قتهم الطابرات أجزاء متناثرة ، تعرض أحشاإهم فً كل مكان على األرض ، رإوسهم المبتورة  القتلى اإلٌرانٌٌن وقد مزَّ

مرا صرور ووجوههم المهشمة معفرة بالتراب ، والتعررض هرذه ا لبررامج صرور المعرارك كمعركرة وقترال برٌن جٌشرٌن ، إنَّ

ر تسرٌر فروق صرفوف مرن الجثرث وتتحررك دابرٌراً حرول األكرداس ،  أجساد العدو وقتالهم المتناثرة ، كانت كامرة الُمصروِّ

(( وتقترب الكامرة بلقطة مقربة من وجه محترق أو ٌد مبتورة أو جثة دفن نصفها فً الترراب
ئنً إنَّ ٌرٌد الروا (ٖ٘٘)

عنة  ز على وجوهركِّ إعبلم السلطة الدكتاتورٌة الذي ٌُ  وأشنبلئهم ، إن هنذه الحنرب وأجسنادهم القتلى المتقطِّ

ً السلطة ولٌسنت حربنما كانت إالَّ رؼبة دموٌة من  جً ، وقند خنار اعتنداءدفاعٌنة عنن أرض النوطن منن  ا

ا فنً إثبنات ورؼبنة كنل منهمن ها حرب شخصٌة بٌن صدام حسٌن والخمٌننًنَّ أشار فً موضع سابق إلى إ

، منن هننا ومنن هنذه الوثٌقنة شنعال فتٌلهناإالَّ مناوشات ومناورات مقصنودة إلوجوده ، وما بداٌات الحرب 

هنا حنرب دون القنول بؤنَّ  منن ق بؤسنباب الحنرب وأهندافهاحاول الروائً نقنض مقنوالت السنلطة فٌمنا ٌتعلَّن

 األنداد فً إثبات الوجود الشخصً . 

 

 

 

ن أخبارٌمكن      ٌَّة ال إذ، أن ٌندرج تحت الئحة الوثائق اً لكل ما ٌتضمَّ ٌقتصر األمر على الوثٌقة الورق

ِه  نتنا من عدِّ د فٌه من تقنٌة حدٌثة هً التً مكَّ المكتوبة شاهداً على التارٌخ ، فالتسجٌل الصوتً بما ٌتجسَّ

فه الروائً علً بدر فً رواٌة ) ا  على وفقلركض وراء الذئاب ( ضمن الوثائق الجدٌدة ، وقد وظَّ

ار الفكر الماركسً ، كما سنوضح ذلك .   تقنٌة ما وراء القص التارٌخً فً نقض تارٌخ ثوَّ

  . رواٌة الركض وراء الذباب :ٔ

اوي/الصنحفً منن أجنل عمنل التقرٌنر المطلنوب مننه      -الوثٌقة هنا هً تسجٌل صوتً قنام بتسنجٌله الرَّ

ار الشٌوعٌٌن العرا علنى طلنب الوكالنة األمٌركٌنة بنناًء  –ا فً القتنال فنً أثٌوبٌنا قٌٌن ممَّن شاركوعن الثوَّ

ار وهو الصحفً ) جبر سالم ( ، ٌقول : اوي مع أحد الثوَّ ل  )) التً ٌعمل فٌها ، وقد أجراه الرَّ وهرا أنرا أسرجِّ

أفرٌقٌا كلُّها زبالة ، الثورة هراء ، لقد خدعونً ، لم أكن أعرف أنَّ : كل ما قاله كما كان فً المسجلة كلمة ... كلمة ... 

ار وال أي شًء من هذه التفاهات ، ال بل أقول لرك : الثرورة مراخور مظلرم دخلنرا فٌره ولرم نعررف  ال وجود لثورة وال لثوَّ

كٌف نخرج منه ، وإنَّ هإالء الذٌن تسمٌهم ثواراً لم ٌكونوا غٌر قوادٌن وعاهرات ... طبعاً الٌوم اكتشفت أنَّ كل شرًء 

ً أحمرق ... حرٌن جبرت  باطل ، كل ما قالوه وكتبوه هو كذب وخداع ، حتى ما كتبته أنا لٌس له أي حقٌقة واكتشرفت برؤنِّ

(( إلى أدٌس أبابرا
هنذا التسنجٌل ٌرٌند الروائنً الوصنول بننا إلنى رفنض أحند أهنم المفناهٌم  عنن طرٌنق (ٖٙ٘)

وم ننابع منن اآلٌندٌولوجٌا ال نسنتطٌع أن اآلٌدٌولوجٌة وهو الثورة بمفهومها اآلٌدٌولوجً ، فكعنادة أي مفهن

ٌَّته إالَّ  منن رإٌنة  ق الروائنً، وٌنطلوالصورة التً ترٌد هً رسمها عنه  من خبلل اشتراطاتهانعرؾ ماه

ٌَّات الكبري ، وأهمها مقوالت اآلٌندٌولوجٌا التنً أحٌانناً تبتعند عنن  ما بعد حداثوٌة تحاول اإلطاحة بالسرد
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ً بمصنالح األفن ه منن أفكنار، وبؽنض النظنر عنن عبلقنة هنذه راد فنً سنبٌل تحقٌنق منا تكتنفنالواقع وتضنحِّ

له  –، واسننتناداً إلننى هننذه الرإٌننة ٌحنناول الروائننً بننالواقع الخننارجً األفكننار وعبننر تسننجٌل صننوتً ٌسننجِّ

اوي ألحد هإالء الثوار  تعرٌة الممارسات اآلٌدٌولوجٌة ، والعمنل علنى تفكٌكهنا بعند أن انحسنر المند  -الرَّ

هننة التننً تمنحهننا لنننا لوجً ، وأصننبح باإلمكننان تقننواآلٌنندٌو ٌم الحقننائق واألحننداث بنندالً عننن الصننورة المموَّ

اآلٌدٌولوجٌا التً دفعت بؤفراد انبهروا بشعارات الثورة الكبري إلى ترك بلدهم والرحٌنل إلنى بلند آخنر ال 

عنن عدالنة هنذه التجربنة أو لشًء إالَّ لدعم تجربة حكم سٌاسٌة تتَّفق مع رإاهم اآلٌدٌولوجٌة بؽض النظر 

هرذه )) : بنل أيِّ أحنٍد آخنر ، ٌقنول مدي االستفادة منن هنذه الرحلنة . ٌسنتمر الثنوري باعترافنه أمنام نفسنه ق

رتها ذلرك الوقرت عظٌمرة  ار ، وأنا بصراحة انخدعُت ، كنت ... حالماً بؤشٌاء تافهة تصروَّ مدٌنة فاسدة ، ولٌست مدٌنة ثوَّ

الً ... أحلرم أن أصربح مثرل رٌجرٌس دوبرٌره ، الصرحفً الفرنسرً الرذي ذهرب وراء جٌفرارا ... ما كانت عندي تجربة أص

ار البحر الكارٌبً ... هذه الصورة هً الترً سرحرتنً ن ... ٌومٌات الثورة ... وأحلم أن اصبح من ثوَّ (( لٌدوِّ
منن  (7ٖ٘)

لة نستطٌع أن نعرؾ مدي قدرة اآلٌندٌولوجٌا علنى تزٌٌنؾ الحقٌقنة ، فاآلٌندٌولوجٌا  هذه االعترافات الُمسجَّ

أن تكنون  ج رإي محسنوبة وجناهزة ، المهنم فنً هنذه النرإينتاة أفكار وقناعات مسبقة ، تجتهد إلمنظوم

منع الواقنع ، ولنذلك فنالمثقَّؾ اآلٌندٌولوجً ٌنظنر إلنى  اتسناقهاُمتَّفَِقة مع أُسسها وثوابتها بؽض النظنر عنن 

نة حقائق الواقع بعٌن اآلٌندٌولوجٌا التنً ٌعتنقهن ٌَّ نبلً بكنل مسنبقاتها الَقْبل ُمتجناهبلً الكثٌنر منن الحقنائق ، ا محمَّ

إالَّ وعنً  مناهًبعند الحداثنة ) لكونها تصطدم مع رإي واستنتاجات منا ٌعتنقنه ، فاآلٌندٌولوجٌا بحسنب منا

ذلك فهو كان فً الحقٌقة منبهراً بشخصنٌات المعنة أراد أن ٌسنٌر علنى خطاهنا ،  فضبلً عن، (8ٖ٘)(زائؾ

ررر الٌرروم بالحماقررة التررً )) :  اعترافننه ، ٌقننولان مننا أدرك تفاهننة كننل ذلننك ، لننذا وحسننب لكنننه سننرع حررٌن أفكِّ

ادٌن والعرراهرات  ارتكبتهررا...التً كررادت أن تررودي بحٌرراتً أشررعر بقشررعرٌرة ... ال أعرررف كٌررف نجرروت مررن هررإالء القرروَّ

((رفاقً ، فجبت كً أنقل وقابع بطوالتهم... أنا الذي اعتبرتهم ادوا أن ٌفتكوا بً فً أدٌس أباباالقذارات الذٌن ك
(ٖ٘9). 

لرصنند حالننة المثقَّننؾ اآلٌنندٌولوجً بعنند أفننول عصننر  وسننٌلةً ،  أٌضنناً هننذا التسننجٌل الروائننً وٌسننتعمل

القادمننة مننن عصننر السننتٌنات ، اآلٌنندٌولوجٌا ، فننإنَّ صننور المثقَّننؾ التقلٌدٌننة التننً رسننخت فننً األذهننان 

ر لنننا المثقَّننؾ  ل البشننرٌة ، الثننوري ذلننك الكننائن الُمنِكننر لذاتننِه الُمكننافِح مننن أجننل كننوالسننبعٌنات التننً تصننوِّ

ر والثنورة ، والكفناح ضند اإلمبرٌالٌنةالمهموم بقضاٌا كبري ، ومسناندة  ، ومفاهٌم أخبلقٌة عظٌمنة كنالتحرُّ

 –الكننادحٌن وؼٌرهننا ، فننإنَّ هننذا المثقننؾ اآلٌنندٌولوجً نفسننه نجننده وبعنند أن انحسننر عصننر اآلٌنندٌولوجٌا 

الت األساسنٌة فنً صنور المثقَّنؾ لهنذا العصنر أي بعند أن حسب بو الروائً الذي ٌحاول أن ٌرصد التحنوُّ

بعند أن ؽاالً بتفصنٌبلت حٌاتنه الٌومٌنة ، أصنبح أكثنر انشن -كان المثقؾ مهموم بتحقٌق الشعارات الكبنري 

نحننو الجنننس  كننان رمننز الُنبننل ونكننران الننذات ، فقنند أصننبح حننال مثقفننً اآلٌنندٌولوجٌا السننابقٌن هننو المٌننل

والسكر والفوضى وتبادل االتهامات فٌما بٌنهم ، لذا نجده ٌقول بعد أن حاولوا قتله باتهنامهم لنه بالتجسنس 

ٌا الهً وما هو الشًء الخطٌر الذي تفعلونه ٌومٌاً كً أتجسس به علٌكم ، هل أنقل أخبار سركركم )) :  م ، ٌقولعلٌه

، أم عركة احمد سرعٌد مرع العراهرة األثٌوبٌرة ... اهرات فً ملهى دبرتساٌنم على العفً بار المسكال ، أم أخبار عركاتك

ُس قلمً من أجلهرم ار أرادوا قتلً ، وأنا الذي جبت كً أُكرِّ ((هإالء الثوَّ
 وٌحاول الروائً أٌضاً عن طرٌنق . (ٖٓٙ)

ا ، فٌسنتمر والتعامنل بهن استعمالهاتوظٌفه لهذه الوثٌقة كشؾ زٌؾ أفكار اآلٌدٌولوجٌا وأسلوب الؽرب فً 

نفاٌات هذه النظرٌات ... نفاٌات استهلكها الغرب وفرغها من محتواتها ورماها لهذه األمم المتخلِّفة كً )) :  االعتراؾ

ها ، وإالَّ ما الذي ٌجعل نخبة من الشباب تهراجر مرن بعٌرد كرً ترؤتً هنرا فرً هرذا البرار وتجلرس لتتنراقش بالطرٌقرة  تجترَّ

ررخه فرً بنٌررة المفرراهٌم الذرابعٌرة لثقافررة البرجوازٌررة ... ال تضررحك التالٌرة : أن أُحرردثك عررن معنر ى اآلٌرردٌولوجٌا ومررا ُترسِّ
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ٌُْصرَنُع فرً الغررب ... ترانرا  ٌُْصرَنُع هنرا ، الترارٌخ  نا نصنع التارٌخ ، لرم نكرن نعررف أن الترارٌخ ال  ا نعتقد أنَّ أرجوك ... كنَّ

ة نظرٌراتنتجادل من الصباح إلى المساء ، وحٌن تشحب نقاشاتنا . ٌَّ (( .. نركض مرة أخرى للغرب نؤخذ منره شرو
(ٖٙٔ) 

فهو ٌرصد عبر هذه الوثٌقة العبلقنة الكولنٌالٌنة للؽنرب منع الشنرق : عبلقنة تصندٌر ُمخلَّفاتنه الثقافٌنة مثنل 

ون أفكناراً لفظهنا ٌبقنى مثقَّفنو أن ، منن أجنل  تصدٌر مخلَّفاته الصنناعٌة إلنى شنعوب الشنرق الشنرق ٌجتنرُّ

، فالؽرب الذي ال ٌسارع إلى نقل المكتشفات التقنٌنة إلنى بلندان  بؤنها ؼٌر مجدٌةبً ، وأٌقن المجتمع الؽر

وفننق رإي كولنٌالٌننة تزٌنند مننن التبعٌننة علننى الشننرق كمننا ٌنقننل مخلَّفاتننه الثقافٌننة إنَّمننا هننو فننً ذلننك ٌتعامننل 

م الُمنتِصنر االقتصادٌة والثقافٌة بٌن الشنرق والؽنرب ، تبعٌنة المتخلِّنؾ المهنزوم الضنعٌؾ الك سنول للمتقندِّ

 الُمبدع القوي . 

ه الروائً نقده للقٌادات ، باعتراؾ الثوري جبر سالم الذي ٌقول :      طبعراً هنالرك الكثٌرر مرن )) وكذلك ٌوجِّ

هم ٌقاتلون من أجل البرولٌتارٌا وهم فً الواقع كانوا ٌقاتلون ك ً الشباب الذٌن كانوا ٌقاتلون وٌموتون كانوا ٌعتقدون أنَّ

هرم ٌقراتلون مرن أجرل الروطن ، وهرم فرً الحقٌقرة ٌقراتلون مرن أجرل  نسكر نحن ... ونتناقش والكثٌرون كانوا ٌعتقردون أنَّ

... فً بغداد كنت معجباً بعزٌز الحاج الذي قاد حرب العصرابات فرً أهروار الجنروب ،  قنًمهزلة صدِّ رجاالت الحزب ... 

ررره خرررذلنً حرررٌن ظهرررر علرررى تلفزٌرررون بغررردا (( د لٌشرررً برفاقرررهإالَّ إنَّ
نننة لعبلقنننة  (ٕٖٙ) ٌَّ وبنقننند واضنننح وسنننخرٌة خف

ً الفكننر اآلٌنندٌولوجً  ٌُضننحِّ اآلٌنندٌولوجٌا بننالمفهوم اإلنسننانً ٌكشننؾ لنننا التسننجٌل فننً هننذا النننص كٌننؾ 

باألفراد ، بطموحاتهم ، وحٌاتهم الشخصٌة ، ومستقبلهم من أجل تحقٌق شنعاراته التنً لٌسنت بالضنرورة 

فراد أو تلبًِّ طموحاتهم الحقٌقٌة ، كنذلك ٌضنفً الفكنر اآلٌندٌولوجً بشنكل دائنم تنسجم مع واقع هإالء األ

علننى قادتننه صننفات القدسننٌة أو تقتننرب مننن صننفات اإلنسننان المثننالً أو اإلنسننان األسننطوري ، لننذا أشننار 

ل هنذا القائند فجنؤة إ اوي إلى إنَّ هذا الثوري كان معجباً بؤحد قادة هذا الفكر فً العنراق لٌتحنوَّ لنى واٍش الرَّ

 .  ي بخٌبة من اآلٌدٌولوجٌا وقادتهابؤصدقائه ، وٌصاب الثور

 

 

ومن ثمَّ مرحلة تارٌخٌة  هذا النوع من المقروء الذي له عبلقة وثٌقة بسلطٍة ما ،لقد جعل علً بدر       

ٌَّنة ، وسٌلًة لطرح رإي ووجهات نظر ٌمكن لها أن تلقً الضوء على جوانب خافٌة من حٌاة مع

خٌن  –ت ، بل وربَّما حقائق المجتمعا ذات صلة مباشرة باألفراد ، فً  –ال تبالً بها أقبلم المإرِّ

الولٌمة قد وردت عنده فً كل من رواٌة ؛ )مراحل معٌنة ٌختارها الروائً إطاراً زمنٌاً فً النص ، و

 العارٌة ( و ) حارس التبػ ( .

ً إبنان كشنؾ عنن تفاصنٌل حٌناة المجتمنع العراقنٌحاول الروائً علنً بندر ال. رواٌة الولٌمة العارٌة : ٔ

ه وثننائق رسنمٌة تارٌخٌننة كالبلفتننات ، فٌقننول فننً مننا ٌمكننن أن نعنندّ  االحننتبلل العثمننانً عننن طرٌنق مرحلنة

اوي عن ) محمد فاضل باشا الداؼستانً ( الذي تولَّى بؽداد لفتنرة منن النزمن :  ٌسركن برالقرب )) حدٌث الرَّ

ة وٌمنعونهم من المرور من المنطقرة  من منزل ثابت بك السوٌدي ، كان اسه الشٌشان القصار األشداء ٌخٌفون المارَّ حرَّ

 (( المحٌطة بمنزله وقد وضعوا الفتة هناك تمنع مرور النراس االَّ للعثمرانٌٌن
لقند وظنؾ علنً بندر ) البلفتنة (  (ٖٖٙ)

اقنً تحنت سنٌطرة السنلطة ترصد لنا بعض اللمحات التارٌخٌة لما كان ٌعٌشه المجتمع العر تارٌخٌةً  وثٌقةً 

السننلطة لُمتَّبعننة فننً إدارة البلنند مننن العثمانٌننة ، فالعبننارة التننً تحتوٌهننا هننذه البلفتننة ، تنندل علننى السٌاسننة ا

ة التً تخصُّ بعض الشوارع أو المناطق فً العراق لكً ٌمر منهنا فقنط منن ٌنتمنون إلنى  العثمانٌة المستبدَّ
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 الالفتات واإلعالنات



أنَّهنا سٌاسنة قائمنة علنى أسناس عنصنري ، كمنا أنَّ ذلنك ٌندلُّ الجنس األرقنى وهنم التنرك العثمنانٌٌن ، أي 

ُم ومن طرؾ خفً على أنَّ السلطة العثمانٌة لم تستطع بنناء عبلقنة ثقنة ، بٌنهنا وبنٌن الفنرد العراقنً ُتَتنْرجَ 

ة . وهنذه العبلقن نفسها ؼازٌة ُمحَتلَّنة فنً بلندٍ  إلى أمان واطمئنان ، فظلت تعدّ  ة ٌخشناها وال ٌكنن لهنا المنودَّ

نر لننا رد  –وما خلَّفته منن تنوتر  –االستعبلئٌة بنٌن السنلطة العثمانٌنة وأبنناء المجتمنع العراقنً هنو منا ٌفسِّ

ع والقتال ، فٌقول النرَّ  الضنابط  –محمنود بنك  اوي عنن )الفعل الشعبً إزاء إعبلن الحرب والدعوة للتطوُّ

)) برلك ( أي إعنبلن نفٌنر الحننرب : فنً الجنٌش العثمنانً ( النذي كنان ٌجمنع الشنباب لتلبٌنة ننداء ) السنفر

وقف محمود بك ... فحدث أمام عٌنٌه مشهد لم تؤلفُه الدولة العثمانٌة من قبل : مشهد الرجال الذٌن ما إن سمعوا بكلمة 

سفربرلك حترى زحرف بعضرهم تحرت سرٌقان الجٌراد ... لقرد أخرذوا ٌقفرزون مثرل القررود ... أخرذوا ٌهرولرون والجندرمرة 

ه ٌضرب على رأسه وهو ٌصرخ ، أو ٌسرقط علرى األرض وهرو  ورابهم ٌركضون ، وحٌن ٌلقون القبض على أحدهم فإنَّ

ٌبحث فً التراب ... على حابط كل جادة وفً كل محلة وعقد ، هناك إعالن السفر برلك بالتركٌة ملزوق علرى الحرابط : 

(( عسكر او النلر سالح باشته " وفوقها صورة الطوب والبندقٌة –" سفربرلك 
ٌُحاول علً بدر  (ٖٗٙ)  عن طرٌنقف

نن منن توظٌفنه  هذا اإلعبلن الذي وصفه وصفاً دقٌقاً جعلنه ٌرقنى إلنى مسنتوي الوثٌقنة التارٌخٌنة التنً تمكَّ

ز ما كشفته ) البلفتة (  حول العبلقة القائمة علنى أسناس الخنوؾ والخضنوع ،  -أعبله –فً النص أن ٌعزَّ

ا جعل أبناء ال واالنتماءال المحبة  نا ترٌنده مننهم، ممَّ سنلطة ال  شعب ٌصٌبهم الهلع ،  وٌحاولون الفنرار ممَّ

نسانٌة ٌومناً ألنَّهنا فنً لم تإمن بهم شعباً ولم تعاملهم بإها هو أنَّ  –ال شعوري لدٌهم  –ٌإمنون بها ، لسبب 

 .  حتبلللنهاٌة سلطة اا

الت مجتمنع تبى رصند تنارٌخلنٌعنود علنً بندر إفأّما فً هذه الرواٌة  . رواٌة حارس التبغ :ٕ عناً ً لتحنوُّ

فه الت سلطةلتحوُّ  لنة ؛ بالشنعارات ، والبلفتنات ، واإلعبلننات ،  تارٌخٌةٍ  وثائقٍ من ، من خبلل ما وظَّ متمثِّ

ا تمثِّل فً حد ذاتها آلٌات خطاب سلطة ، إالَّ إنَّ وقعهنا علنى األفنراد ومنا ٌ علنً  عرضنهوالدعاٌات ، وممَّ

اوي / الصنحفً النذي  عبنرٌضعنا أمام تارٌخ ؼٌر رسمً ، بدر من نقد لهذه اآللٌات ٌمكن أن  حندٌث النرَّ

منن  بعند ؼٌناب مندة –ُطلَِب منه عمل تقرٌر عن حٌاة الموسٌقار العراقً ) ٌوسؾ سامً ( فدخل العراق 

اسررتقبلتنا قواطررع كونكرٌتٌررة عالٌررة ، )) خننبلل مرحلننة بداٌننة السننقوط ، لعمننل التقرٌننر ، ٌقننول : فننً  –الننزمن 

ان ... وأشرٌاء ملونرة لتخفرً وحواجز شا هقة ... ُرِسَمْت علٌها رسوم متنوعة ، أبطال أسطورٌون ، أشجار وطٌور سرمَّ

ا نرى لوحات ُمعلَّقة من الكارتون ، الفتات تموج واهنة ... نداءات  خلفها الصورة الجامدة لإلسمنت والكونكرٌت ... وكنَّ

ٌطالرب باإلنتخابررات ... الصرفة الغالبرة ... هرً البوسررترات أو  سٌاسرٌة متعرددة بعضرها ضرد اإلرهرراب ... وبعضرها اآلخرر

الملصقات السٌاسٌة واإلعالنٌة ، بعضها مستنسخة من الثقافة الثورٌة والمربٌرة اإلٌرانٌرة ، وتتكرون مرن أشركال جزبٌرة 

سرة فرً ا إلسرالم الشرٌعً ، وألوان شدٌدة السطوع للغاٌة ، مثل اللون األحمر ، واألخضر ، واألسود وهرً األلروان المقدَّ

تهرا فهرً شركل مرن أشركال فرن  ٌَّ را نوع وكثٌراً ما تشتمل هذه البوسترات على الكتابة ... إلحداث أكبر قدر من التؤثٌر ، أمَّ

ما أنتجتها ورش فنانٌن هرواة هرم أنفسرهم كرانوا  الكٌتش أو الفن السوقً والمبتذل الذي كان سابداً فً زمن صدام ، وربَّ

(( مررة بهررذا الفررن فٌمررا مضررىٌمررألون السرراحات العا
لٌننات اإلعننبلم والخطنناب السننلطوي ، بوصننفها ٌمكننن آل (ٖ٘ٙ)

اوي / الصنحفً بوصنفه ناقنداً لتنا وعن طرٌق –فها علً بدر فً النص وثائق تارٌخٌة وظَّ  رٌخ حدٌث الرَّ

الت التنً ٌشنهدها المجتمنع العراقنً  –وبعنده  لالتحنوُّ  مجتمع عاشه قبنل نة التحنوُّ ٌَّ بعند  أن تكشنؾ لننا ماه

انتقاله من مرحلنة السنلطة الدكتاتورٌنة إلنى مرحلنة نشنوء دٌمقراطٌنة ٌنتابهنا الكثٌنر منن الفوضنى ، وهنذه 

فننً الحٌنناة  اً أساسننٌ فنناعبلً لتننً امتننازت بالنندخول القننوي للنندٌن الوثننائق تشننهد علننى المرحلننة الجدٌنندة ، ا

نند أنَّ فكننرة التؽٌٌننر العسننكري ا لتننً حنندثت فننً العننراق لٌسننت السٌاسننٌة ، وقنند ٌحنناول الروائننً أن ٌإكِّ

ة للتؽٌٌننر فننً هننذا البلنند ، فتؽٌٌننر رأس الهننرم بؤسننلوب عسننكري ال ٌعنننً  بالضننرورة هننً الفكننرة المرجننوَّ

ننرت  ٌَّ  بقٌننت كمننا هننً إنَّمننا نجنند كثٌننر مننن مبلمحهننا ، بالضننرورة أنَّ األنمنناط والسننٌاقات االجتماعٌننة قنند تؽ

ٌنر ولكنن بلبنوس دٌننً، أو بمعننى آخنر إنَّ التؽٌٌنر سواء فً عصر الدكتاتورٌة أو فً عصر ما بعند التؽٌ
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ٌَّة تجعل المجتمع مهٌؤ لقطؾ ثماره فً اللحظنة المناسنبة فلنن ٌكنون فناعبلً  ما لم ٌؤِت عبر صٌرورة تراكم

نل الطرٌنق األسنلم  ٌَّة الُمتَّبعة بعد التؽٌٌر من كونهنا ال ُتمثِّ ، فالروائً هنا ٌحاول عبر هذه الوثائق إدانة اآلل

هته الدكتاتورٌنة نحو ت التنً  هانفسنبناألدوات إنَّمنا تؽٌٌنر قشنري ، ؽٌٌر عمٌنق فنً بنٌنة المجتمنع النذي شنوَّ

 ها السلطة السابقة . استعملت

 

 

ٌمكن أن نقول إنَّ اختٌار علً بدر للرمز الشخصً إلنسان بسٌط تمثَّل بالضرٌح،هو اختٌار نابع       

ل عمٌق فً حٌاة المهمَّش اً على ،ومن هذه من تؤمُّ ٌَّ نها علً بدر تخٌٌل ه وثٌقة مكَّ النقطة تحدٌداً أمكننا عدَّ

اإلدالء بمقوالت ذات عبلقة وطٌدة بالفرد ومن ثمَّ المجتمع ، فلم ٌكن رمزاً لشخصٌة معروفة تارٌخٌاً ، 

ٌِّن ذلك-مع األموات لعبلقة األحٌاء )الجنود( ما لحادثة معروفة ، وإنَّما رمزولم ٌكن مجسَّ  وقد –كما سنب

 ( .  أساتذة الوهم )       وردت فً رواٌته

ات فنً العنراق ومنا رافقهنا ٌنفً هذه الرواٌنة التنً تحندثت عنن مرحلنة الثمانٌن . رواٌة أساتذة الوهم :ٔ

توظٌفنه  ، ٌرصد الروائً علنً بندر عنن طرٌنق الشباب العراقً قبل المجتمع كلهمن حرب دامٌة أنهكت 

تحنت شنرٌحة المثقفنٌن النذٌن رزحنوا  سنة السنلطة علنى األفنراد وتحدٌنداً سٌا ، تنؤثٌرهذا األثنر/ الضنرٌح ل

اوي عننن شخصننٌة النندكتور ) إبننراهٌم ( طائلننة حروبهننا ؼٌننر المبننررة ،  ث الننرَّ الجننندي  -ذلننك حننٌن ٌتحنندَّ

 -الشناعر ؼرٌننب األطننوار بتننؤثٌر فلسننفته ونظرتننه للحٌنناة الناتجنة مننن تننؤثٌرات الحننرب ونمننط حٌاتننه معنناً 

وحننً بؤخٌننه المتننوفى ارتباطننهومنندي  إنَّ الرردكتور إبررراهٌم قررد )) ، ٌقننول :  اسننمهالننذي كننان ٌحمننل نفننس  الرُّ

ررت كرل قصرابده ... قرال إنَّ شرقٌقة إبرراهٌم  عاٌشته روح هذا المٌت فً عمق وجوده الخاص مثل جرح ، وهً التً فجَّ

... ٌقررأ إسرمه منقوشراً علرى شراهدة قبرر ... كان مدفوناً فً مقبرة فً األعظمٌة ... كان ٌمرُّ كلَّ ٌروم مرن هرذه المقبررة 

((فهكذا كان هرو مٌتراً فرً الحقٌقرة ، وكرلُّ مرا ٌصردر مرن شرعره هرو مرن وحرً موترِه ال مرن وحرً حٌاتره
. ٌجعنل  (ٖٙٙ)

( بنٌن شخصنٌن حنً ومٌنت إسنمهما )إبنراهٌمنفسنه  الوقنت القبر نقطة الفصل والوصنل فنًي شاهد اوالرَّ 

نة التنً هما فً الحقٌقة شخص واحد ، وهذا  ٌَّ د فً الشخصنٌتٌن هنو فنً الحقٌقنة أعلنى مراحنل العدم التوحُّ

تخلِّفها السلطة الدكتاتورٌة وحروبها التً تواجهها الحٌاة اإلنسانٌة بطرٌقنة عبثٌنة تشنبه إلنى حنٍد منا عبثٌنة 

/ ائنً منن هنذه الوثٌقنة الوجود والمنوت بنٌن إبنراهٌم الحنً وإبنراهٌم المٌنت ، لنذا ٌمكنن أن نقنول إنَّ الرو

 ، ٌحاول نقد سٌاسة السلطة وممارستها الدكتاتورٌة مع الشعوب .شاهد القبر

للوثٌقننة ضننمن إطننار التعامننل باسننتعماله نخلننص إلننى إنَّ الروائننً قنند تمكننن بمهننارة سننردٌة عالٌننة ، و     

الجدٌنند معهننا تارٌخٌنناً ، مازجنناً ذلننك بتقنٌننات القننص مابعنند الحداثٌننة مننن الوصننول إلننى نقننض الكثٌننر مننن 

 مناها من التارٌخ كؤنها الحقٌقة الساطعة .هسلمات الٌقٌنٌة فً حٌاتنا والتً استلالم

 
الوثائق التارٌخٌة التً استعملها الروائً علً بدر فً نصوصه الروائٌة  بعد رصدٌمكن أن نقول    

ي هذا فً هذه الوثائق ، ولم ٌقتصر  اً كبٌر اً عنا نشهد تنوُّ ، إنَّ وتؤوٌلها  ما ٌتعدَّ ع على الوثائق فقط إنَّ التنوُّ
ا ٌكشؾ أمامنا ، ذلك إلى أسلوب علً بدر فً توظٌفها  فً  تعامله الحذر فً دمل الوثٌقة التارٌخٌةممَّ

ة النص وعدم اإلنزالق نحو الصبؽة التارٌخٌة البحتة  النص الروائً ، بؽٌة الحفاظ ٌَّ التً قد ، على فن
تسبؽها وفرة الوثائق علٌه ، أو تؽلٌب التارٌخً على الفنًِّ . فتظهر براعة الروائً فً تحوٌل الوثٌقة 

 بمكانتها بوصفها وثٌقة عبر احتفاظهاالروائً ومن ثمَّ خدمة مسار السرد مع التارٌخٌة جزءاً من النص 
للروائً بذلك ، وقد استعمل الروائً علً بدر تقنٌات متعددة فً توظٌؾ تصرٌح مباشر أو ؼٌر مباشر 
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ٌَّة (  األضرحة ) اآلثار الشخص

 ةـبـتوط

 ةالتقلٌدٌ وثابقلالبعد الفنًِّ وتقنٌات القص ل
 ( الفصل الثانً ) 



مونتاج ال ، وتقنٌة الكوالج ، وتقنٌةاقص التارٌخً ، وتقنٌة البارودٌاالوثائق التارٌخٌة أبرزها تقنٌة المٌت
 الفصل .   تقنٌة التناص ، التً سنتحدث عنها فً هذا السٌنمائً فضبلً عن

 
      
      
 فهناوظَّ  قند بندر علنً نَّ أ نجند ،الروائً  النص فً المخطوطات توظٌؾ سلوبأل متابعتنا خبلل من       
ً  الشننائع وأ الرسننمً ضنقنن بؽٌننة التننارٌخً صقننمننا وراء ال تقنٌننة ضننمن نن مننا عننن طرٌننق تارٌخٌننا  مننن هتبثُّ

 دمجننرَّ  نَّ أ نجنندعلننى سننبٌل المثننال ، (  المطننران تننل لننىإ الطرٌننق)  المخطوطننات تؤملنننا فلننو ، شنناراتإ
 نَّ إفنن ذلننك وقبننل ، السننٌاق ٌفترضننها واحتمنناالت دالالت نحننو االنفتنناح علننى القنندرة منحننه النننص دخولهننا
ن تخٌٌلٌنة بعنادأ منن علٌنه ويٌنطن بمنا الصرؾ التارٌخً الوثائقً عدهابُ  من خهاسلقد  الروائً النص ٌَّ  ة،فن
 العبلقنة نمنط للحندٌث عنن هنذا ٌقودنا ؟ تارٌخٌة رواٌات هً بدر علً رواٌات نَّ إ نقول نأ ٌمكن هل لكن
 التارٌخٌنة ةالمنادَّ  توظٌنؾ حسنب تتفناوت باعتبارها كثٌراً  الباحثون عنها ثتحدَّ  التً والتارٌخ الرواٌة بٌن
 تنندرج والتنارٌخ الرواٌنة بنٌن الصلة)  نَّ إ أي ، الروائً السرد سٌاق فً تنخرط وهً ووظٌفتها شكالهاأو
 بنٌن همبعضن قفنرَّ  فقند لنذا (7ٖٙ)(السردي التمثٌل سٌاق فً ٌاتهاوتجلِّ  التارٌخٌة المادة بٌن العبلقة طارإ فً

 دور لنه النذي السنردي المخٌنال هنذا فً ٌلعب) حٌث   التارٌخ على تتكئ التً والرواٌة التارٌخٌة الرواٌة
ٌَّ  للسارد ٌعطً رافداً  باعتباره  وعكنس واسنعة فناقآ علنى وانفتاحهنا النرإي وتحقٌنق والخلق رالتصوُّ  ةحر

ننن ، الروائنننً الننننص عبنننر حنننداثاأل  التنننارٌخ علٌهنننا التنننً بالحرفٌنننة ملنننزم التارٌخٌنننة الرواٌنننة فنننً هلكنَّ
 معظنم ؾنصننِّ  نأ نسنتطٌع ال هننا منن (8ٖٙ)( التارٌخٌنة ماننةباأل ىٌسمَّ  بما افعالهأو بمواقفها والشخصٌات

 التنارٌخً الحضنور فنً التفناوت لمندي خاضنعة تكنون هانَّ إ الَّ إ التارٌخٌة الرواٌة ضمن بدر علً رواٌات
ن اصنطناع عبلقنة)  فتكنون الحضنور هنذا اسنتجبلب فً اً دور الوثائقٌة للكثافة نَّ إ كما ، فٌها ٌَّ  جنريتُ  ةلخلف

 واجتماعٌنة وسٌاسنٌة عاطفٌنة قضناٌا علنى المنفتح عالمها تنشًءو الخٌالٌة وحبكتها حداثهاأ علٌها الرواٌة
 مخطوطنة/  المطنران تنل لنىإ قالطرٌ) التناصٌة الفاعلٌة فتظهر (9ٖٙ)( بها تحفل نأ التارٌخ لكتب ٌكن لم
 امن عنن طرٌنق(  قلنةمُ  بنإ مخطوطة/  بؽداد وقاموس ، الفن ، الجرٌمة) و(  جالحبلَّ  مخطوطة/  قرة بًأ

 الرواٌنة بنٌن مشنتركة هٌمناتمُ  بوصفها االنفتاح على النص زتحفَّ  التناص ذلك عن راتإشا من ؾٌتكشَّ 
ً  الروائً النص تمنح، والتارٌخ  قنصمنا وراء ال تقنٌنة وفنقعلنى و . (7ٖٓ) والقٌمنة فنقاأل فً وتمدداً  توسعا
 قلَّنتتع التنً التناصنات فكاننت ( مؽمنور وكاتنب ونسناء صنخب/  الثعالب مخطوطة)  ؾوظَّ  قد التارٌخً
 ومإلنؾ الثعالنب صنفات عنن شناراتإ منن تحملنه بمنا الننص علنى التنارٌخً الواقنع تسنقط والتً بالوثٌقة

الناشنئة  مفارقتنه ثنمَّ  ومنن الدكتاتورٌنة السنلطة ماضنً بوجود حساساإل تمنح التً(  الشٌعً)  المخطوطة
نن الثعلبننة خطنناب/  سننخرٌةعننن ال  درجننات مننن درجننة علننىأ تتحقننق السننخرٌة وبوجننود،  بننالهجرة لالمتمثِّ
م سنم بنالتجهُّ التً ٌتموضنع حولهنا خطناب السنلطة النذي ٌتَّ  التارٌخٌة بالٌقٌنٌات واالستهزاء، (7ٖٔ) الصدمة
تقنٌنات كتابنة  يحندبوصنفها إ - ٌةالسخرٌة التناصن، إالَّ إنَّ على الحقٌقة  هو من ٌتوفَّره الدائم بؤنَّ  العتقاده

إذ إنَّ  ، التنناقض منن تخلنو ال بحسنب هٌتشنٌون -قنة والقطعٌنة ما بعد الحداثة التً تنرفض المفناهٌم المطل
 وأ لبلسنتبداد المسنتبد رفضنها منن وذلنك رفضها ومفارقتها ٌنطنوي أحٌانناً علنى ننوع منن أننواع اإلطنبلق

 هنً التناصنٌة السنخرٌة لهنذه" التارٌخٌنة دبٌنةاأل" الثنائٌنة الطبٌعنة) هنذه ، إنَّمنا للشمولٌة الشمولً هارفض
  .(7ٕٖ)(ٌاً نصِّ  الحداثة بعد لما فارقٌةالمُ  ةالطبٌع بواسطتها ؾعرَّ وتُ  بتَ كْ تُ  التً سائلالو همأ حدأ
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 منن) صنخب ونسناء وكاتنب مؽمنور (  الرواٌنة هذه فً والحٌاتٌة التارٌخٌة الواقعٌة تشخٌص وٌمكن     
 ًوهنن الحاضننر التننارٌخً بإطارهننا حننداثاأل وتسلسننل،  المعننٌش الٌننومً الواقننع لحركننة ارصننده خننبلل
 السنخرٌة عمالاسنت لنىإ المبندع ٌندفع منن هنو الواقعٌنة ةٌالروا اتجاه نَّ إ الباحثون وٌري ، الحصار مرحلة
نن وتقنٌننة ببلؼٌننة مكانٌننةإ)  فالسننخرٌة،  عمقنناً  كثننرأ واقعٌننة بوصننفها ٌَّ  والشخصننٌات اويالننرَّ  تجعننل ةكتاب
 بننٌن معقولنة المسنافة رٌةالسننخ أي وتجعنل،  الجندوياوب بالوحنندة الحناد الشنعور عننن معنزل فنً الروائٌنة

نالمُ )  المحكنً العنالم أي المروي وبٌن اويالرَّ  ٌَّ  لنىإ...  يالمنادِّ  النواقعً العنالم لحنوِّ تُ  مسنافة وهنً(  لتخ
 التجربنة فكنر فنً التطنور عمنق على تدلُّ  ذاتها المسافة وهذه ، ٌجابواإل السلب ٌضمُّ  معقول واقعً عالم
 وحدٌثنه السناخر اويالنرَّ  موقنع عنن وكشنفه التقنٌنة لهنذه هتعمالباسن ًئاوفالر ذنإ (7ٖٖ)( الواقعٌة بداعٌةاإل
 تمثٌنل لنىإ وصنوالً ،  معنه والتمناهً النص عمق لىإ الدخول فً القار  تورٌط على صرُّ ٌُ  ، ٌعترٌه اعمَّ 
بواسنطتها ترجمنة موضنوعة الواقنع  الطرٌقنة التنً ٌنتمُّ  اكتشناؾأي )  الماضنً لٌقٌنٌنات الرافضة بنٌاتهتم

 عوالمنه تشنابه حنول التسناإل نحو للقار  الروائً دعوة هنَّ ، أو إ (7ٖٗ)وؼرسها فً ذهن القار  ( الجدٌدة
 ٌنندكَّ  لكنً القنار  لنىإ عٌنةطو دعنوة هً التارٌخٌة صٌةقالمٌتا فاللعبة،  النص وعوالم فكارأ مع فكارهأو

ٌَّ  مننن علٌننه وٌضننفً،  النننص مننع بنفسننه  وكانننت،  قاربننةمت نتننائل لننىإ الوصننول فننً شنناركاً مُ ،  تهِ شخصنن
 . اللعبة عمق لىإ القار  دخالإل سبٌبلً  التناصٌة

 التنارٌخً صقالمٌتنا تقنٌنة بدر علً عملاست قدف، ذكرات التارٌخٌة لوثٌقة المُ  أما فٌما ٌتعلَّق بتوظٌفهِ       
، الفاعلٌننة المفارقننة للسننخرٌة  وذلننك بواسننطةأٌضنناً ، توظٌننؾ هننذا النننوع مننن الوثننائق فننً نصوصننه  فننً
ننتم النذي - رسنتقراطًاألللفٌلسنوؾ  الوجودٌننة الثقافنة ماضنً هجعلنب  زاءإ – الننرحمن عبند والند بطلنب لثَّ

 السنخرٌة فكاننت ،/ رواٌنة بابنا سنارترراتالمنذكِّ ننص  ذلنك الطلنب عنن طرٌنق منن السعٌد نوري سخرٌة
 لمنا خرةالسنا التناصنٌة بندر علنً عملوٌست ، العراقً المجتمع فًالوجودي  الثقافً الماضً نقضوسٌلة 
 بواسننطةقننة بهننذا الماضننً المتعلِّ  التارٌخٌننة المقولننة وأ الحنندث اسننتجواب فننً هنننا التننارٌخً صقننال وراء
 ٌُّ  قندرة)  اختبنار أي ، التنارٌخً علٌنه المتعنارؾ وتكنذٌب بالحقنائق لتبلعنبتحقق من االمُ  التارٌخً لالتخ

 كشنؾ بؽٌنة (7ٖ٘)( التارٌخٌنة للعنروض ٌدٌولوجٌةاآل التضمٌنات ةخصصم الماضً عن المطلقة المعرفة
 لنم ٌكنن أم اً مقصنودخطنؤ  كنان سنواء الخطؤ وجود مكانإ حول افتراضات وبلورة ، ٌدٌولوجٌااآل خفاقاتإ
 الرواٌنة فنً الماضنً تمثٌنل عنادةإ وأ كتابنة عادةإ تقترح الحداثة بعد ما رواٌات نَّ إ)  هٌتشٌون حسببو ،

ً  ٌكنون نأ منن ومنعنه الحاضر مامأ كشفه جلأل التارٌخ وفً نوؼائ ، نهائٌناً  حاسنما ٌَّ ً كمنا نجند هنذه  .(7ٖٙ)( ا
 فنً جعنل حنٌن ) رواٌة مصابٌح أورشلٌم / مذكرات فلنوبٌر/ منذكرات إدوارد سنعٌد (فً التقنٌة حاضرة 

ً  الثانٌنة وفً ، القدس مدٌنة حول ستشراقٌةاال تالللمقو نقضاً  ولىاأل  سنرائٌلٌةاإل السٌاسنة لمقنوالت نقضنا
 الماضنً منع االرتبناط تؤكٌند قادرة على حالٌةإ شاراتإ من لكهمٌ بما دوره للتناص نوكا شرنا سابقاً كما أ
ٌَّ  الناحٌة من ل أحند مسنتوٌات التقناطع شنكِّ ل فاعلٌة النص الروائً الذي بندوره ٌُ فهو ٌمثِّ  والتفسٌرٌة ةالنص

 بصندق القائنل نًالضنم دعناءاإل تقنوٌض منن ننهفتمكِّ  القنار  ذهنن فنً (77ٖ)بٌن الرواٌة الحدٌثنة والتنارٌخ
 علٌننه المتعننارؾ صنندق تقننوٌض فننً سننعٌد راتومننذكِّ  فلننوبٌر راتمننذكِّ  علننى االختٌننار فوقننع ، التننارٌخ
 . التارٌخً

 تعلٌقنات خنبلل منن ،فلنوبٌر / منذكراتوثٌقنةال عن طرٌنق القص وراء ماص تقنٌة ن نشخِّ ٌمكن أ كما     
 كتابننة تمننامإب مقدسننً ٌمنننأ هصندٌق هفننكلَّ  نأ بعنند – نفسننها الرواٌننة فنً بتوظٌفهننا قٌتعلَّنن فٌمننا عنهننا السنارد
 ، برره وٌعترررف ، جٌررداً  مررراأل هررذا ٌرردرك صرردٌقً كرران))  ٌقننول - راتالمننذكِّ  هننذه تحتوٌننه بمننا واعترافننه الرواٌننة
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 لرىإ فلروبٌر رحلرة مرذكرات مرن نتزعرةالمُ  الفقرة هذه وضع بل ، لفلوبٌر ٌةحالفضاب الرحلة من كثٌرة بفقرات وٌستشهد

(( الرواٌة هذه نهاٌة فً ناأ وضعته الذي معجمه فً الشرق
 السنارد فٌنه ٌكشنؾ النذي الكتابنة منن ننوع فهو (78ٖ)

 وعنً ةسنتثارإ امنهن الؽنرض ٌكنونهنذه التعلٌقنات ف، التوظٌفٌنة سالٌبهاأ عن بعرِ وٌُ  السردٌة اللعبة خٌوط
 وعنً وعنن ، منهجٌناً  ر القنا نظنر تلفنت ) هنانَّ إ واو اٌباترٌشن حسببو ، الرواٌة كتابة عملٌة نحو القار 
 والخٌنال الحقٌقنة بنٌن العبلقنة عنن قضناٌا تطنرح نأ جنلأ منن بشنرٌة صنناعة بوصفها لحالتها كامل ذاتً
اوي إلنى أكثنر منن ذات ، فتشنتبك  ،(79ٖ)( وٌمكن من ذلك أٌضاً  تشخٌص التشظً الحاصنل فنً ذات النرَّ

الروائنً أمامنا بوصفه المقصود منن ل ٌمثُ  –، حٌث أصبحنا أمام راٍو آخَر  (8ٖٓ)وتتداخل وتلتبس الرإٌة 
ي ابتنندع فكننرة كتابننة الننذاألول ) الصننحفً ( ، فٌبنندو المقصننود هننو  ؼٌننر الننراوي –الروائننً علننً بنندر 

على النرؼم منن إمكانٌنة جعنل رواٌنة مصنابٌح أورشنلٌم ، و ( وهو أٌمن مقدسًالرواٌة عن )إدوارد سعٌد
  إنَّ الَّ إ -كمننا سنننتحدث  –ا التعنندد بالتننؤلٌؾ تراط ارتبناط هننذدون اشننمننن نصناً بولٌفونٌنناً متعنندد األصننوات 

رتنبط وجودهمنا ) الصحفً ومقدسً ( قند ا أي إنَّ ، بالتؤلٌؾ  فً هذا النص قد ارتبط تعدد صوت الراوي
لذا ٌمكن أن نقول إنَّها انعكاسنات تقنٌنة مناوراء القنص بعند الحداثٌنة علنى نصنوص التعندد بتؤلٌؾ الرواٌة 

 .   الصوتً أو إضافة نوعٌة لها
نن ، النننص فننً الوثٌقننة توظٌننؾ مننن آخننرَ  اً ؼرضنن صنشننخِّ  نأ ٌمكنننو        رادأ دوبرانؽننً راتبمننذكِّ  لتمثَّ
 جٌنٌنت جٌنرارـ) لن الطنرس فكرة بدر علً طرح حٌث ، التارٌخً الواقع وأ الماضً تدعٌم الروائً منها
  : والجدٌندة القدٌمنة لصورها ومشاهدته القدس مدٌنة(  كاتلوغ)  صهتفحُّ  بعد اويالرَّ  ٌقول ، الرواٌة فً (
 عرن عبرارة هرو ، نصوص تراكم هو فالنص النص بها ووصف ، جٌنٌت جٌرار عنها كتب فكرة ، الطرس هً المدٌنة))

 ، قراً لمط القدٌمرة الكتابرة ًفرتخ ال الجدٌدة الكتابة لكن علٌه جدٌدة كتابة وتظهر تخبو قدٌمة كتابات ، طرس على كتابات
 مجموعرة هرً ، القدس رىأ كنت هكذا ... وامحاء ظهور بٌن لكتابات طرس هو ، نصوص ةمجموع هو فالنص وهكذا

((بعررض علررى بعضررها ٌتررراكم وعروالم ، وبنرراء ، وحٌرراة ، تارٌخٌررة حررداثأ مرن
 قَ ِحننلَ  الننذي الكولنٌننالً فننالتؽٌٌر (8ٖٔ)

 القنندٌم ودهننابوج ٌشننعر فكننان،  صننلاأل المدٌنننة وجننود محننو مننن نٌننتمكَّ  لننم قننبالحُ  تعاقننب اءجننرَّ  بالمدٌنننة
 ، الحدٌثنة ؾخلن المختبئنة المدٌننة علنى الشناهدة الوثٌقة دوبرانؽً مذكرات من وجعل،  حجارتها وبنبض

التنً  ( الذي ٌنطوي على وفنرة منن الوثنائق نسكلوبٌدٌالفصل األخٌر من الرواٌة ) فصل اإلكان ذلك فً ا
 تقرٌنر)  بعننوان لوَّ األ ؛ فصنول ةثبلث ىعل الرواٌةعلً بدر  مقسَّ  ذرواٌة ، إساعدت السارد على كتابة ال

 عنن فٌنه ثوتحندَّ (  مقدسنً ٌمننأ)  و(  خلٌل عبلء) هئصدقاأو السارد بٌن بؽداد فً حداثهأ دارتْ (  لًوَّ أ
 تحننت(  7٘:ص) مننن بنندءاً  الثنانً الفصننل فننً لنتتمثَّ  سننعٌد دواردإ عننن رواٌننة كتابنة فننً مقدسننً  رؼبنة
 ٌبندأ النذي،  خٌنراأل الفصنل فنً نفسنه عن للحدٌث السارد انتقال ثم(  امٌلٌ آنطً ٌا ورشلٌمأ هانَّ إ)  عنوان
 عنن فٌنه ٌضناً أ ثوتحندَّ (  للكتابة نسكلوبٌدٌةإ وٌومٌات فكارأو تخطٌطات) عنوان تحت(  ٕٕ٘:ص ) من
 منع عالمنه ثنمَّ  ومنن المٌتاسنردٌة الرواٌنة عنالم لنىإ الواقع عالم بٌن لٌتنقَّ  فهو ،القدس ومدٌنة سعٌد دواردإ
نا  القندس ، بمدٌننة قنةالمتعلِّ  حداثواأل لوثائقا أسنبػ الفوضنى علنى تنوالً تنداخبلً سنردٌاً عنن ذلنك ننتل ممَّ

نإ نقنول نأ ٌمكنن لالتنقُّن وأ التنداخل هنذا ومنن ،(8ٕٖ)األحداث فً السٌاق السردي  ةٌنثحد ولٌفونٌنةب خلنق هنَّ
ا (8ٖٖ) النص فً سلوبٌةأو ولؽوٌة وفضائٌة وشخوصٌة ن رواٌنة مصنابٌح أورشنلٌم هنً ل إدفعنا للقنوٌ ممَّ

، والنرإي اآلٌدٌولوجٌنة ، وتقنوم علنى  ً تعتمند علنى تعندد المواقنؾ الفكرٌنةرواٌة بولٌفونٌة ، أي تلك الت
كثنننرة الشخصنننٌات ، والنننرواة ، والمتقبلنننٌن أٌضننناً ، ممنننا جعنننل بعضنننهم ٌصنننؾ مثنننل هنننذه النصنننوص 

اءمخاطبننة أنننواع متعننددة مننن البوصننفها قننادرة علننى ، بالدٌمقراطٌننة  اختٌننار مننا  النننص ٌتننٌح لهننمإذ ، قننرَّ

                                                             
  19 – 18:  كرشميـأ مصابيح (378)

 . 50:  مجمكعة مؤلفيف / القص كراء ما جماليات (379)
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ننا ٌبلئمهننم مننن المواقننؾ واألفكننار  ، فالرواٌننة البولٌفونٌننة تتضننمن ) تعنندداً فننً األطروحننات الفكرٌننة ؛ ممَّ
ٌجعلها رواٌة أطروحة بامتٌاز ، ولكن رواٌة أطروحة حوارٌنة ودٌمقراطٌنة قائمنة علنى األفكنار المتعنددة 

النظننر ، وتبنناٌن المنظننورات اآلٌدٌولوجٌننة ، بمعنننى لننٌس هننناك  ، والمواقننؾ الجدلٌننة، واخننتبلؾ وجهننات
وٌمكن أن نقول أن الوثنائق قند أسنهمت إسنهاماً  (8ٖٗ) موقفاً واحداً أو فكرة واحدة داخل المحكً الروائً (

نتكمنا فً وجهات النظر لمنا تنطنوي علٌنه منن تبناٌن فكنري ،  واالختبلؾفاعبل فً بلورة ذلك التعدد   لمثِّ
 كتابنة)  نَّ إ سنتاندش بٌتر حسببو رواٌة ابتداع فً القص وراء ما كتابة سمات من سمة عبلهات أالتقسٌم
 ظهنارإب النوهم وتعرٌنة بالحقٌقنة وهنم خلنق بنٌن المقابلنة هنً ذاتهنا الرواٌنة ضنمن االبتنداع هذا عن تقرٌر
 .(8ٖ٘)(للنص التلفٌقٌة الطبٌعة

 اً واضح عماالً است نجد ، نصوصه فً ُصبوالنُّ  وثٌقة اآلثار توظٌؾ فً بدر علً سلوبأ عتتبُّ  منو      
 تمثال/ التبػ حارس) و(  السجادة/ مؽمور وكاتب ونساء صخب) فً  التارٌخً المٌتاقص لتقنٌة

من خبلل  الوثٌقة وراء فٌما بحثاً  ٌكون ما شبهأ وهو ( السعدون تمثال/ الوهم ساتذةأ)و(  الفردوسً
 وأ السلطة دعاءاتكإ تارٌخٌة مقوالت ٌستحضر لم هنا بدر ًعل نَّ السٌر بٌن الحقٌقة والتؤوٌل ، فإ

 بتناصات لتتمثَّ  التً الوثائق ؾوظَّ  مانَّ إ ، الرواٌات هذه فً نقضها حاول التً الدٌنٌة الخطابات
ٌَّلة ٌةالحٌات والتفصٌبلت حداثلؤل السردي المستوي مع تقاطعت ٌَّ مُ  لشخصٌات المتخ  تلك فعملت،  لةتخ
 واالدعاءات للمقوالت ضادالمُ  السرد تدعٌم على(  السعدون تمثال /الفردوسً لتمثا)  التناصات
ً  الرسمٌة حاذٌه : تُ ضٌؾ إلٌه تؤخذ منه وتُ وص تشهد محاولة تناص مع العالم )مثل هذه النصو ، تارٌخٌا

 التقاطع هذا ومن (8ٖٙ)ه(دٌنَ ق بعٌداً عنه : تستجوبه لتُ علِّق علٌه : تنؽُل فٌه لتتخلَّ تقتبس منه لتُ  حاٌثه :وتُ 
ٌَّ  الوثائقً بٌن ٌُّ  تحدٌد ٌمكن،  لوالمتخ ٌَّ  حداثأعن طرٌق  نتاجإ عادةإ بوصفه التارٌخً لالتخ  لةمتخ
ً  قادرة على طرح التساإالت التً ) تجعل ، السردي المستوي على  (87ٖ)(الحقائق واألكاذٌب أمراً ممكنا
 .بالوثائق هنا لتتمثَّ  التً التناص شاراتإ طرحته تارٌخً طارإ فً
 بٌونأ تمثال /الذئاب وراء الركض) و(  ًرامشؼ تمثال /ورشلٌمأ مصابٌح)  وثائق نجدكما      

 الكشؾ وأ شارةاإل بدر علً منها رادأ التً ( ٌةالحرّ  نصب /التبػ حارس) و(  تؽبلشٌن نصب /بٌتروز
 الوثٌقة رحرِّ ٌُ  فنجده ، تناتجة عن التساإال ، السردي الخطاب ٌقتضٌها خافٌة ؼٌر وأ خافٌة حقائق عن
 إلى جانبها ، لٌالتخٌتفعٌله دور  عن طرٌق وسعأ بعادأ ذات ٌةرإ وٌمنحها لها الخارجٌة الرإٌة من
 اً جانب تعكسبدورها أٌضاً  التً،  بالوثٌقة هاتوعبلق حداثاأل مجري بٌن االرتباطمن  ذي اتخذ حٌزهال

ً تارٌخٌ  .   السردي الخطاب فً ا
ا     هانَّ أ لنا ؾٌتكشَّ  ، نصوصه فً - وثائق بوصفها - وحاتللَّ فً توظٌفه  بدر علً سلوبأ رصد بعدأمَّ
 عنها التعبٌر رادأ نظر ةوجه طرح بقصد(  المطران تل لىإ الطرٌق) و(  العائلة شتاء)  فً فتظِّ وُ 

ٌَّ  مظاهر نهاٌةرإٌة الروائً حول ب قٌتعلَّ  فٌما سواء  وجود اٌةبنه ربطه والذي،  العراق فً ةالمدن
 بهزٌمة قٌتعلَّ  فٌما وأ ،/ رواٌة شتاء العائلة والسبعٌنٌات الستٌنات مرحلة فً رستقراطٌةاأل العوائل
 المطران تل لىإ الطرٌق رواٌة /حاوي خلٌل لوحة نتهاتضمَّ  التً شاراتاإل عن طرٌق العربً المثقؾ

 ، الوثائق هذه فً عنها التعبٌر رادأ التً النظر ةوجه عن الكشؾ فً التقابل تقنٌة بدر علً ؾوظَّ  فقد ،
 ونقٌضها ، الداللة تقدٌم عند ٌقؾ لن الببلؼٌة ؼاٌته فً الطباق) و طباق هو صلاأل فً والتقابل
 مانَّ وإ ،(  المتضاد)  المتناقض المعنى بٌن الجمع طرٌق عن صورتها وتقدٌم ، برازهاإ على باالعتماد

 ؼهتسوِّ  سردي سٌاق فً تضاد من كثرأ اللؽوي بنائها فً عتجم نسقٌة مقاببلت ٌجادإ لىإ كذلك ٌقود
 العام السٌاق على ٌهٌمن الرواٌة فً فالتقابل ... االعتٌادي للسرد مؽاٌر سلوبًأ بناء لىإ السارد حاجة
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 لفاظاأل دالالت بٌن التعارض وأ ، التقابل سلطة بوساطة النثري النسق طبٌعة تحدٌد فً وٌتحكم ، للسرد

 شتاءرواٌة ) فًمثبلً ف ، للنصوص التؤوٌلً النسق فً التقابل رصد ٌمكن ذإ (ٖٛٛ)( سهنف النسق فً

 الذي الؽربة شعور زاءإ المنفى فً اويالرَّ  ٌعٌشها التً االؼتراب حٌاة جعله عن طرٌق( ٌظهر  العائلة
 ٌةاوالر ةثٌم هو االؼتراب فكان – فٌه ىوتربَّ  نشؤ الذي البٌت هنَّ أ رؼم – العائلة بٌت دخوله لدي هحسَّ أ

 ، الرواٌة شخصٌات على مفروض حٌاة ونمط ، وانفعاالت فكارأ من المفهوم هذا علٌه ٌنطوي ما بكلِّ 
 واقتبلعفدخول الؽرباء وشراءهم اللوحات الفنٌة األصٌلة العائدة للعائلة هو نوع من حلول اآلخرٌن 

 لمنفى الذي ٌعٌشه خارج بلده ، إذ وجود العائلة األصل ، هو خلق عالم ؼرٌب ، منفى آخر ٌقابل الم
ٌَّ  عهد انهٌار إلى شاراتهإ فضبلً عن – بدر علً جعل فقد، فقط بالمكانهنا  الؽربة مفهوم ٌقترن  ةالمدن
 فكرة السردي، خطابه نهاتضمَّ  التً النفً وأ الؽربة مفهوم لىإ - الوثٌقة مستعمبلً  العراقً المجتمع فً

 هلكنَّ  ، رائل افتراض ثمة)  سعٌد دواردإ حسبب،  المكانً عدالبُ  فهومبم الؽربة ارتباط عدم على قائمة
ٌَّ  كونك نَّ أ وهو ٌاً لِّ كُ  مخطًء  به لاتصاإل قطعمن ، صلًاأل موطنك عن اً تمام معزوالً  تكون نأ اً منف

 موراأل مع العٌش لتحمُّ  فً...  الصعوبة نَّ إ مراأل وحقٌقة...  منه مٌئوس نحو على وبٌنه بٌنك قاً فرَّ مُ 

 ، إذسبة للراوي مكاناً ٌذكره بالمنفىفكان بٌت العائلة بالن (ٜٖٛ)( المنفى فً كنَّ بؤ كرُ تذكِّ  التً العدٌدة

 ذلك بعد فٌه الحٌاة صعوبة ثمَّ  ومن،  العائلة منزل فً الحقٌقً بوجوده حساسهإ عدم هً له الؽربة كانت
ً  الوجود اءانتف على القائم االؼتراب مفهوم وهو،  على  هنا اويوالرَّ  ، المكانً البعد عدم ؼمر قسرٌا

 ، سارد بؤحداثها ، علٌم(ٜٖٓ)القصة فً مشارك راوٍ  هو ٌقطٌن سعٌد حسبب الرواٌة داثبؤح عبلقته وفق

ا ترتب على ذلك أن بدأت  ،لتفصٌبلتها  وصول  نَّ أ على أساس، بنهاٌة الحكاٌة أحداث الرواٌة ممَّ
 . (9ٖٔ)الحكاٌة مرتبط براٍو ٌروٌها

 لٌست  نظر وجهة عرض بؽٌة،  حاوي خلٌل/  اللوحة وثٌقة استعماله فً فتظِّ وُ  التقنٌة هذه نجد ككذل
 فً العرب هزٌمة ربما تكون نتاج العربً ؾالمثقَّ  هزٌمة نَّ أ فً،  كةدرَ مُ  ؼٌر هً ما بقدر خافٌة
ٌَّ  بعدم حساسإ من -أي المثقؾ  – ٌنتابه بما،  الحرب  التً باللوحة عنها رفعبَّ  مجتمعاته فً تهفاعل
  . لنفسه شنقه وأ حاوي خلٌل عدامإ دتجسَّ 
 حٌن، واحدة نتائح لىإ ضًتف فهً متفرقة بدت نإ قضاٌا حول الخاصة رإاه طرح بدر علً ٌحاولو

 ستشراقاإل وخطابات الكولنٌالٌة خطابات تكن فلم - شرناأ كما - سلطة وثائق الخرائط بوصفها استعمل
 الخطاب هذا لفاعلٌة شارةاإل منها رادأ حٌن ( ورشلٌمأ مصابٌح /الخرائط ) ًف كما، (  سلطة) الَّ إ

هذه الوثائق بكل ما تنطوي ضبلً عن إن َّف، تجاه الطرؾ الذي تقع علٌه تؤثٌرات تلك السلطة  السلطوي
ل فً مثِّ تُ ، نحو خلق أبعاد تخٌٌلٌة حكائٌة  ي ذلكها فً النص الروائً تتعدَّ فإنَّ  علٌه من دالالت تارٌخٌة
ٌَّ ، ه دمجها فً نصِّ  الحقٌقة قدرة الروائً على ٌَّ المُ  - ة التارٌخًفتخلق فً النهاٌة جدل الذي ٌمتلك ،  لتخ

ٌَّته ذلك التواشل بٌن السردي  القدرة على اإلقناع فٌصبح باإلمكان تقبُّل حدوثه ) لكن ما ٌعزز صدق
ٌَّل والوثائقً رهٌفة ؼٌر اوي حٌز الثقة بٌن المتلقً والرَّ تعزِّ والوثائقً ، وتُ  ن تكون العبلقة بٌن المتخ

 ٌَّ ل بهدم جسور الثقة بٌنهما ، وتدفع مباشرة ... فً حٌن إنَّ المباشرة أو القصد ة المشوبة بالمبالؽة تعجِّ
فتتمظهر رهافة العبلقة بفاعلٌة الوثائق فً  (9ٕٖ)(عمل بالسذاجة وتهوٌن دور التخٌٌلالقار  إلى إتهام ال

مع شخصٌات  التناص تقنٌة ؾكثَّ  وقد ات تخٌٌلٌة لطرح رإي ووجهات نظر الكاتب ،توسٌع مساح
 داخل الؽموض حاجز لٌكسر، و(9ٖٖ)الوسٌط الناقل لؤلفكار والبنى –التناص  –حقٌقٌة بوصفه أي 

ٌَّ لمُ او التارٌخً ملحمة  عاموس : مثل سرائٌلٌٌنإ لروائٌٌن روائٌة نصوص شخصٌات فاستحضر،  لتخ
                                                             

إضاءات في القصة كالركاية كالنص/ د.فاضؿ عبكد التميمي ، دار الشؤكف الثقافية  –سرديات عراقية  (388)
  . 157:  2013( 1ط)بغداد  –العامة 
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  . 101 – 100:  التخييمي كالكثائقي: دراسات ثقافية في األدب كالتاريخ كالفنكف –ألؼ مجمة  (392) 

 . 82جاسـ عاصي :  ي الركاية العراقية /قراءات ف –ينظر: السرد كالذاكرة  (393)



 من الثانً الجزء أي اسردٌةالمٌت رواٌته فً توظفٌها عاد، ثم أ ايٌخموع ، ؼروسمان ودٌفٌد، عوز
 الخطابات منها،  متعددة باتالخط ةمضادَّ  ةددعمت رإي على انطوي الذي ورشلٌمأ مصابٌح رواٌة

ٌُّ  فً الكولنٌالٌة  (رٌانشاتوب خرٌطة ) فً ستشراقٌةاال والخطابات ، ( ٌائٌل خرٌطة)  المدٌنة مبلمح رتؽ
 شخصٌةمن خبلل ،  الشخصٌات بٌن التقابل اً فظمو الرواٌة هذه فً بدر علً بها انشؽل طالما التً
 من فجعل ، للشرق الشرقٌة الرإٌة = سعٌد دواردإ وشخصٌة ، للشرق ةٌربالؽ ٌةالرإ الساحر= وبمارٌ
التقابل الذي فتح ذلك  عن طرٌق ستشراقٌةاال الرإٌة هذه علٌه تنطوي ما لك ٌكشؾ ما الوثٌقة هذه
ٌُّ صى درجات التؤوٌل السردي )قأ بٌن  (9ٖٗ)ل الروائً تسمح بعقد صٌؽة تؤوٌلٌة (وأعطى نتائل عبر التخ

 . رإي الشخصٌتٌن 
 التارٌخً الواقع استحضر نأ بعد بدر علً فهاوظَّ  فقد(  الرمال ملوك /الحرب خرٌطة)  امَّ أ     

ٌَّ عادِ مُ بوصفها  دقٌقة بتفصٌبلت ٌَّ المُ  اتالً للشخص  ، الدقٌقة والتوارٌخ،  ماكناأل سماءأ فٌذكر،  لةتخ
القائم على ،  حداثاأل لسرد التارٌخً طاراإل حكامإ بؽٌة اإلٌرانٌة " – العراقٌة"  الحرب ومصطلحات
 ثمَّ  ومن، (9ٖ٘) ق نوع من أنواع التآلؾ بٌنه وبٌن عالم النص وشخصٌاتهلٌتحقَّ ، لقار  وجدانٌة لاإلثارة ال

  من ذلك ىوٌتجلَّ ،  الرسمً السلطوي التارٌخً الخطاب جانب لىإ شهمَّ المُ  التارٌخً لخطابا خلق ثمَّ 
كونه ،  النص فًبوصفه العنصر األكثر فاعلٌة وأثراً (  العلٌم الراوي)  هٌمنالمُ  اويالرَّ  صوت
تها عن  حاول التً المجزرة تلك على الوحٌد الشاهدفهو ، فً األحداث  شاركالمُ  ٌَّ  طرٌقنقد عبث

ة التً ُكلِّفُوا بها فً إحدي أدوات بوصفها  الحرب خرٌطة توظٌؾ عن  عجزتْ  التً، الحرب الَمهامَّ
 .سبب فشلهم هو  اعتمادها ناكنقل إن لم  لهم النصر تحقٌق

ً أ التقارٌر وثٌقة فً التارٌخً صالمٌتاق تقنٌة يتبدَّ تو   عالمه بدر علً قامأ طالما التً،  ٌضا
 ٌَّ  تقنٌة من مكثفاً  ، العالم هذا فً فاعلة وشخصٌات تارٌخً فقأُ  ذات حداثأ رةسٌرو عدةقا على لالمتخ
ٌَّ  وأ اقعٌةو كانت نإ حقائق صناعة فً تساعد التً التناص  من المطلق زلزلة على قادرة فهً لةمتخ
 نطلقة من أفكار بعد حداثٌة تتجاهل إرساءات التارٌخ على الواقعٌةمُ  اً بوصفها نصوص ، التارٌخ

 ( سعٌد حمدوأ سالم جبر ٌنورٌالث بٌن ؾالتعارُ  تقرٌرالذئاب/  وراء الركض )كما فً  (9ٖٙ) االجتماعٌة
 وكذلك ، هو كما مكتوباً  التقرٌر هذا نص تضمٌنه عن طرٌق الكوالج تقنٌةالروائً  عملاست وكذلك، 

 مكتوبة جعلتها ، التقرٌر من ولىاأل الصفحة لك أسؤقر )) لصدٌقته السارد ٌقول حٌث فبرك (المُ  التقرٌر) نص

... ((سمعً، إ االثارة بعض وفٌها دبٌةأ بطرٌقة
 نابعة ، رواٌاته فً بدر علً هالماستع طالما تقنٌة وهً (97ٖ)

،  الواقع من االقتراب هً الحداثة بعد ما رواٌة فً منها الؽاٌة فتكون فً النص محاولة دمل الوثٌقة من
 متوافقة هانَّ إ الَّ إ مختلفة من حٌث النوع بدت نوإ هالكنَّ ،  ومتعددة فاجئةم انتقاالت على القائم الواقع ذلك

عمل تركٌبً ٌمزج بٌن ما ٌنتمً إلى بوصفه )  الكوالج تقنٌة من ٌظهر ما وهومن حٌث السٌاق ، 
 مكتوب هو كما التقرٌر نص نضمِّ ٌُ  ثمَّ  ومن،  الروائً النص فً (98ٖ)تخٌل وما ٌنتمً إلى الواقع (المُ 
 للتبلعب وسٌلةً  ٌدٌولوجٌااآل استعمال فً الؽربٌة السٌاسةأسالٌب  عن للكشؾ فهوظَّ  حٌث ، هلدٌ

اد من ضمن النصوص الموازٌة أو العتبات التً الذي ٌضعه بعض النقَّ ،  والشعوب فراداأل بمصائر
ل سرداً مكثَّ  وصورة الؽبلؾ  تضم هذه النصوص كل من ) العنوانإذ  ، د الدخول لعالم النصمهِّ فاً ٌُ تشكِّ

نصوصاً أخري خارج المتن النصً ،  وكلمة الؽبلؾ الثانً والوثائق والرسائل والتقارٌر ، التً تعدُّ 
هاته وٌضعها المإلؾ فً وتكمن أهمٌتها فً تعزٌز وتؤكٌد مجرٌات النص التً ٌحتاجها لتوضٌح موجِّ 

ائد والتقلٌدي الكتابً ، وإذ ٌبدع الكاتب وج على السأحٌان كثٌرة ألنَّها جزء من لعبته الكتابٌة بؽٌة الخر
ً فً قراءة تلك النصوص قراءة تلقِّ ل المُ بَ ع مطلوب من قِ اذات اإلبد فً إختٌار نصوصه الموازٌة فإنَّ 
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ها نَّ رؼم إ ،(99ٖ)(ؾ والقار ل طرفً المعادلة المإلِّ بَ تحقٌق القٌمة اإلبداعٌة للنص من قِ  نتجة كٌما ٌتمَّ مُ 
نة فً  النص فهً لٌست من ضمن ضمَّ وثائقاً إن كانت مُ  أكثر بوصؾ التقارٌر إشارة تحتاج إلى دقة

ٌن هما ه ٌمكن تحدٌد العتبات لدٌه بنوعٌن مهمَّ : مناص  أنواع العتبات التً أشار لها جٌنٌت ، إذ أنَّ
 ،ثانً هو مناص المإلِّؾ ل؛ الؽبلؾ ، وصفحة العنوان ، وكلمة الناشر ، واالناشر، الذي تندرج تحته

إسم الكاتب ، والعنوان الرئٌسً والفرعً ، واالستهبلل والمقدمة ، أما اللقاءات  وتندرج تحته ؛
 ن وثائقضمَّ والوثائق والرسائل فتلك التً تقام مع الكاتب والتً تدور حول أعماله ، ولٌست التً تُ 

ٌَّ  نمط بدر علً لدي رتكرَّ ٌو .(ٓٓٗ)داخل النص  السرد من ٌنمستوٌ صنع بواسطة الكتابة  من نمع
ً فكلَّ مُ  صحفٌاً  وأ شاهداً  امَّ إ الراوي جعلهِ  فً ىتتجلَّ   مستوي لىإ بدورها تدعو معٌنة شخصٌة حٌاة عبتتبُّ  ا
 بحثه عن طرٌق عهاٌتتبَّ التً  ،فضبلً عن أحداث حٌاة الراوي ، ٌتمثل بحٌاة تلك الشخصٌات  للسرد خرآ

 فً فاعل حضور ذا وأ منحازاً  وأ ماً ٌعل امَّ إ اويالرَّ  شخصٌة لحضور ٌدفعاألمر الذي ،  الوثائق فً
من  تبػال حارس رواٌة فًو ، شرناأ كما الذئاب وراء الركض رواٌة فً ذلك جدنو،  حداثاأل مجري
 سٌاسةلنفسه  الروائً ٌةرإكشؾ  نحو ودناا تقممَّ  ، بالفرد الدكتاتورٌة السلطة عبلقة عن كشؾأجل ال
قٌام  فً المراوؼة ، تتمثل دواتهاوأ سالٌبهاأ بنفس السلطة معمل ٌتعا فرداً  ٌصنع الذي،  السلطة

ٌَّ  تزوٌرالشخصٌة ب  وبٌن بٌنه دتوحِّ  الروائً رإٌة نجد لذا ، متعددة شخصٌات خلؾ واالختباء اتالهو
 .    السلطة سٌاسة ضد الفرد نسانٌةإل نحٌازومن ثمَّ اإل،  الوثائق هذه فً الباحث الصحفً السارد

ً  دالتمرُّ  على بدر لًع ٌصرُّ و    تارٌخٌة ومقوالت عدٌدة خطابات على - ٌقة الكتبوث مستعمبلً  - روائٌا
ٌَّ المُ  عالمه تضع  من فاً مكثِّ  شالمهمَّ  تارٌخ فً البحث عن طرٌقضاد ، فً خانة الخطاب المُ  لتخ
ٌِّزه فً السردي الخطاب ٌدور الذي العام التارٌخً طاراإل من بهتقرِّ  التً ناصاتالت  هذا ورد وقد،  ح

الكتاب " رش" وكتاب /بولص سركون عن كتاب/ المطران تل لىإ الطرٌق) رواٌة فً التوظٌؾ
 نع حدٌثه فً كما المجتمع من شةهمَّ م شرٌحة عن الحدٌث فً البحث ذلك وٌظهر (س للٌزٌدٌٌن المقدَّ 
وقد كتب ،  (ٔٓٗ)لحداثة ذلك المنهل الذي برز فً أدب بعد ا،  عبلهأ الوثائق فً والٌزٌدٌن ثورٌٌناآل

اوي حٌن جعل من الرَّ ،  ( ما وراء التخٌٌل) وفق تقنٌة على علً بدر رواٌة الطرٌق إلى تل المطران 
ؽة لمعلم ل؛  عملالحصول على إلى مدٌنة تل مطران فً الموصل سعٌاً وراء  ٌسرد تفاصٌل سفرهِ 

ٌَّ ال تتعلق  لٌئة بالؽرابة والؽموضأحداث مات وعربٌة لؤلطفال السرٌان ، رحلة تنطوي على شخص
هل المدٌنة فً محاولة لقتله حتى أضه للمطاردة من تعرُّ  حدِّ  بلؽت إلى بالنبإات والسحر والؽٌبٌات

حدٌثه مع  د، فٌقول عنه لم ٌؽادر بٌتهد حلم وإنَّ به هو مجرَّ  لٌكتشؾ إن كل ما مرَّ ، ستٌقظ من نومه ا
ثمَّ رفعت السماعة فجاءنً صوت نسابً  ..األمر . لتلفون ، إرتعبت أوَّ إستٌقظت ... رنَّ جرس ال)) صدٌقته لٌلٌان 

" تل مطران ؟  –ناعم وعذب :" ألو صباح الخٌر" ... قلت:" لٌلٌان تعالً لقد حدثت أشٌاء فضٌعة فً تل مطران " 
وهً تنظر نحوي  " ال لٌلٌان التمزحً.." ... لقد تحدثت للٌلٌان عن رحلتً إلى تل مطران ... –هل انت مرٌض ؟ " 

ك لم تغادر إلى أي مكان " ... "  -بشكل مفزع ، وحٌن إنتهٌت ... قالت: " هل لً أن أضحك ؟ " ... " لماذا؟ "  " ألنَّ

ماذا تقولٌن لٌلٌان " .. " أنت محموم ، وكنت تحلم ، باألمس كنا معاً " ((
فهذا النص قائم على ماوراء  (ٕٓٗ)

ٌُّزالتخٌٌل ، حٌث تؽدو فٌه األحبلم و حسب واالس بالتخٌٌل فعن بعضهما ،  الواقع ؼٌر قابلٌن للتم
التً  –اب إلى التنبٌه إلى هذا التظاهر من خبلل الكتابة بهذه التقنٌة إن عمد الكتَّ و ،مارتن هو تظاهر

الٌعربون عن التخٌٌل ألجل أي  فإنَّهم بذلك الٌتظاهرون – اً إلى أنَّ أحداث هذه الرواٌة كانت حلم هتْ نبَّ 
ما ٌرفعون خطابهم إلى مستوي الخطاب الجاد والحقٌقً الكشؾ عن ذلك ،  ها إنَّ أي ٌجعل من الرواٌة كؤنَّ
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 ً  (ٖٓٗ)إنَّما طٌشاً ولعباً وعبثاً أدبٌاً  عترافاً من الكاتب ،عض النقَّاد اه بالذي الٌعدَّ ،  عالماً حقٌقٌاً وواقعٌا
 ٌَّ ٌَّ لم المُ االعأن ٌقوم من  بدالً إذ ، ات وٌنتل عن هذه التقنٌة خلخلة المرجع  لعالم الفعلً للنصبتمثٌل ال تخ

ٌَّ حٌل مرجعٌة ذلك العالم المُ فإنَّ الكاتب ٌُ ،  صفه تخٌٌبلً داخل التخٌٌل ، اوي بول إلى العالم الفعلً للرَّ تخ
ٌهدؾ من خبلل خلط المرجعٌات إلى بناء حقٌقة الروائً أو التخٌٌلً العائدة له وحده بمعزل عن أي )
التخٌٌل داخل التخٌٌل إلى إستثارة األسئلة لدي القار  وإلى إٌقاظ  ؾَ دَ ، كما هَ  اقع الذي ٌندرج فٌهالو
ٌَّ حول حدود الواقع والمُ  (ٗٓٗ)( ذهنه م القار  وٌجعله ٌسترجع األحداث صدِ النص ، فٌَ  داخل ل فًتخ

ؤحداث فرد فٌما ٌتعلَّق بلؤلوهام قدرة على التحّكم بالرإي الخاصة بال متسائبلً حول إمكانٌة أن تكون
فتتباٌن نسبة صدقها من ،  صناعة جانب من حقائق ذلك الواقع فً أو ٌكون لها نصٌبالواقع المعٌش 

، المطلقة الصحة ، وعلى ذلك ٌنتفً معٌار الصدق أو باألفراد ختبلؾ المقاٌٌس الذاتٌة الخاصة عدمه با
لة ألن تكون سبٌة ، ومن ثمَّ تكون األوهام مإهَّ ٌنتفً معه الحد بٌن الوهم والحقٌقة بحلول النربما و

ها قد تتمركز فً، حقائق أٌضاً  فً وضع المعاٌٌر للنفس الذي له الدور الفاعل نسانً عً اإلالبلو ألنَّ
ا ٌدفع الواعٌة ،  ن باحثاً عن خٌط الصلة بٌنحو العودة القار  فمثل هذه األسئلة قد ٌثٌرها النص ، ممَّ

ٌَّ ( وبٌن عالمه الواقعً ) عالم النص المُ  الشخصٌة اوي )شه الرَّ عالم الحلم الذي عا أي  –لٌجد ل ( تخ
، إذ ٌقوم  ) فً بداٌة النص الروائً ( كان ٌعمل فً مكتب أحد تجار الكتبالراوي  إنَّ  –القار  
ًَّ  م الروحانً ، حٌث كان)) كنت اكتشفت العالَ :  ، ٌقولوبٌان فائدتها وتلخٌصها الموسوعات  بتصنٌؾ أن  عل

.... فانغمرت فً هذا ره الشٌرازي فً القرن الثامن عشرم الروحانً التً كتبها مجتبى صدأقوم بتلخٌص موسوعة العالِ
الكواكب  ص األبراج وتحضٌر األرواح ودوراتالعمل ثالثة أشهر متتالٌة تعرفت من خاللها على موسوعات عدٌدة تخ

))
 (ٗٓ٘)

لدي القار  ، ثمَّ أثار دهشته ومن ثمَّ تساإالته ، ر األحداث د مساقد مهَّ  بذلك فٌكون علً بدر .
دون أن من التً أعادته إلى نقطة البداٌة ، وكان ذلك ناتجاً عن جعله النص بؤكمله تخٌٌبلً داخل التخٌٌل 

  ٌكون جزئٌة منه .
 عبر ( والسرد األمة كتاب/  مؽمور وكاتب ونساء صخب) فً ش همَّ كما نلحظ حدٌثه عن المُ      

على الروائٌة  عالم الكتابة بالشهرة وأن ٌكون بارزا فً ٌحلم عراقٌاً  شاباً بوصفه  ،اوي الرَّ /  شخصٌة
 سماءوأ وثائق من تناصاتهب واقعً تارٌخً طارأي بإ ،الحصار ظروؾالرؼم من كونه ٌعٌش فً ظل 

تقنٌاته الفنٌة والتخٌٌلٌة بقدر ما  فقد النصإالَّ إنَّ هذه المرجعٌة التارٌخٌة لم تُ ،  وشخصٌات حقٌقٌة ماكنأ
 ً  اقصالمٌت تقنٌة نحو ٌؤخذناف، (ٙٓٗ) تجعل منه إعادة صٌاؼة وتركٌب ٌحتل فٌها الخٌال موقعاً أساسٌا

ي الذي ٌروي اوي الذاتً أهذا الرَّ  عن طرٌق الرسمً مع جنب لىإ جنباً  شهمَّ المُ  تضع التً التارٌخً
أو  االعتراؾاوي وما ٌروي ) تندرج فً نوع الشهادة أو قة بٌن الرَّ فٌكون التمثٌل بعبل، بضمٌر المتكلِّم 

 ٌَّ  العناصر من اً ها عنصرٌمكن عدَّ و (7ٓٗ)(ة واإلٌهام باإلقناعالتعبٌر، وهً درجة عالٌة فً تجسٌد الصدق
وع تشترك كل رواٌاته بهذا الن، إذ إلى جانب فاعلٌة الوثٌقة فً ذلك علً بدر  ز علٌهاركِّ التً ٌُ ة المهمَّ 
 . اوي من الرَّ 
 على سواء الدٌن رجال فً نظره وجهات بدر علً عرضٌ تقنٌةعماله لهذه الاست وعن طرٌق    

 فئات على تؤثٌرهم مدي أي العام الصعٌد على وأ(  مطران تل لىإ الطرٌق رواٌة)  الشخصً الصعٌد
قة برجال أي الرإٌة المتعلِّ  – للمفهوم العام طاراإل ٌفارق فهو(  العارٌة الولٌمة)  الشعب من العامة
 ) وكتابه ( ) القاشا خوشابا الساعور عن حدٌثه فً قلٌبلً  ةخافٌ تكون قد سخرٌة عن طرٌق – الدٌن

ؾ على خبر عن كٌفٌة التعرُّ ٌوجد هناك ضوابط تُ  ال، إذ / رواٌة الطرٌق إلى تل المطران ( الساعات
ٌَّ  نحو حمِّ ٌلف،  (8ٓٗ)الكلمة والمعنىبٌن  انحراؾالسخرٌة إالَّ بشعور مفاجئ ٌشً بوجود   فكارأ ةوهم
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ٌَّ  عن شارتهإمن ثمَّ و،  وسذاجتها الكتاب  شبابه بداٌات فً سابقاً  بلً ممثِّ  كان هبؤنَّ  هذا الدٌن رجل ةشخص
 فهو، (  الشرٌؾ عمر) فٌها ٌشبه كان صورة له رأي وقد المسرحٌة الحركات شخصٌته تعلو والزالت

 الَّ إ علٌه هو وما،  الحالً اتجاهه عن بعٌداً  سابقاً  كان الذي الدٌن رجل ٌةشخص من السخرٌةمن  نوع
 - الدٌن رجال عالم فً رهظن وجهة عن ٌكشؾ العارٌة الولٌمة رواٌة وفً.  والسلطة لسٌطرةفً ا عاً طم

 التارٌخ فً المٌتاقصٌة الرإي وهذه، أٌضاً  ساخرة بطرٌقة -الجماهٌر بعقول مالتحكُّ  علىمن قدرة 
على  التً العارٌة الولٌمة رواٌة فً اً وتحدٌد ، منحازاً  راوٌاً  منه فتجعل اويالرَّ  على تنعكس للروائً

 زمنٌة بفترة قتتعلَّ  وثائق جمع على تقوم)  التً الرواٌة تلك أي - وثائقٌة رواٌة هاعدَّ  الرؼم من إمكانٌة
 تعود لٌها، وإ الشخصٌات من مجموعة ترتبط بها،  الهامة الحوادث من حادثة وأ معٌنة قضٌة وأ محددة
...  الوثائق هذه بٌن الربط على ٌقتصر نأ الروائً دور وٌكاد ، يدالسر النص فً المدمجة الوثائق

 نَّ إ : لوَّ األ ؛ لسببٌن،  حاٌداً مُ  ٌهااور جعل من نٌتمكَّ  لم بدر علً نَّ إ الَّ إ - (ٜٓٗ)(التام الحٌاد ومبلزمة

 هنا النقض وهذا،  رسمً تارٌخ من له تشٌر وما الوثائق تروٌه ما نقض محتِّ تُ  التارٌخً صالمٌتاق تقنٌة
 اويالرَّ  على انعكستف للوثائق توظٌفه عن طرٌق الروائً هابثَّ  ورإي نظر وجهات طرح على امق

 حداثأ فٌه تدور الذي الزمن ؼٌر خرآ زمن من هو اويالرَّ  نَّ إ والثانً : ، قائماً  ماهبٌن التقاطع وجعلت
لمؽاٌرة الزمنٌة بٌن الماضً والحاضر وذلك بالنظر ل نحازالمُ  اويالرَّ  ظهور زعزَّ  ما،  الداخلٌة رواٌةال

  .للحاضرسخرٌة الراوي من الماضً إنحٌازاً فضبلً عن تفصٌبلت الواقع المعٌش التً تجعل من 
لت بشخصٌة اث تمثَّ لؤلحد مركزاً  شخصٌة كانتالنص قد بلور  نَّ وال سٌر األحداث فً الرواٌة نجد إفط

ا جعلها مشتبكة مع أحداث  انتظمتالضابط ) محمود بك ( ، إذ إنَّ حركتها  فً سٌاق شبه تارٌخً ممَّ

، (ٓٔٗ)ما عبر إطار روائً ٌنتظمها سٌاق متصاعد من أحداث التارٌخ السٌاسً واالجتماعًالتارٌخ ، إنَّ 

 لم تظهر شخصٌته إالَّ  شخصٌات ، إذة تلك الولم ٌكن وجود الراوي إالَّ صوت ٌروي األحداث وحرك
  .فً الفصل األخٌر من النص 

 زمن من جعل حٌنماوٌتجلى ذلك بوضوح أكثر  صالمٌتاق تقنٌة بدر علًعمل است فضبلً عن ذلك    
 مقسَّ  إذ،  رخٌاأل الفصل حٌث ٌمكن تشخٌص تلك التقنٌة فً،  المروٌة حداثاأل لزمن مؽاٌراً  الرواٌة
 فً حداثهأ ودارت(  قاقشِ )  بعنوان لوَّ األ الفصل فكان،  المكانً لبلختبلؾ وفقاً  ارٌةالع الولٌمة رواٌة

وفً نفس الحقبة  بؽداد فً حداثهأ وكانت(  شلةالق حارس حٌاة فً لٌلة)  بعنوان والثانً، (  اسطنبول)
 المكان) عنوانهو،  اويالرَّ  زمن وهو زمانً اختبلفه فكان خٌراأل الفصل امَّ أ الزمنٌة للفصل األول ،

 صنعة هً حداثاأل تلك كل بؤنَّ  اويالرَّ  كشؾ عن طرٌق التقنٌة هذهحٌث ٌمكن تشخٌص (  والمجال
ًَّ  لزاماً  وكان،  حداثاأل فتوقُّ  ةلحظ هً مٌتاً  بك محمود فٌها سقط التً اللحظة نَّ إ الواقع فً) ):  ٌقول ، روائٌة  عل

 ، معٌنة  مواضٌع فً لتتدخَّ  ًنِّ أ ولو ، حداثاأل سرد مجال مع حداثاأل ةرإٌ مجال مطابقة هً معٌنة بمطابقة لتزاماإل

 الراوي زمن كشفت التً التقنٌة وهذه (ٔٔٗ)((المباشر لًتدخُّ  محتِّ وٌُ  الرإٌة مجال عن حٌاناً أ ٌفٌض السرد فكان

ٌَّ  ثاحداأل زمن نع المؽاٌر ٌَّ ،  ةالمرو  .  حدةالوا النظر وجهة فً والروائً اويالرَّ  للقاء ؤته
،  الرواٌتٌن هاتٌن فً الوثائق من النوع لهذا التارٌخً صالمٌتاق لتقنٌة بدر علً عمالاست ٌقتصر ولم 
 تابك/ سارتر بابا)و(  الصادق الفجر كتاب/  العارٌة الولٌمة)  فً المثقؾ لتارٌخ نقضه فً نجدها مانَّ إ

ٌِّ  هانً  كتب ، ًتمالبلمن كتاب/  الوهم ذةساتأ)  ورواٌة(  الجنون ختارٌ ، سالرو موسوعة ، لهل
ً  السردي الخطاب ٌدفع الذي للتناص استعماله من فاً مكثِّ (  طاؼور  تماموإ التارٌخً الخطاب زاءإ قدما

ٌُّ  بالسرد بدر علً ٌكتؾِ  لم ذ، إ الضد شاراتإ ٌَّلال والشخصٌات لًالتخ  شخصٌات نهاضمَّ  مانَّ إ ةمتخ
 علً ؾوظَّ  وقد،  التارٌخً صالمٌتاق تقنٌة فً التناص فاعلٌة تاً مثب،  ةٌحقٌق(  وثائق)  وكتب،  حقٌقٌة
) مصابٌح أورشلٌم (  رواٌته من والثالث خٌراأل الجزء فً الوثائق من النوع هذا فً الكوالج تقنٌة بدر
 فً كما الكوالج تقنٌة مستعمبلً  المستشرقٌن نصوص فٌها استحضر(  سكلوبٌدٌاإن ) عن عبارة كان الذي
عن  النص فً الكتب هذه محتوٌات اً نمضمِّ (  بٌنرا سحقإل - خدمة سجل)  و(  وننٌاسٌم كتاب) 
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ٌَّ المُ  لىإ ٌنتمً ما بٌن المزج على القائمة التقنٌة هذه طرٌق  حاول فقد . (ٕٔٗ)الواقع لىإ ٌنتمً وما لتخ

 ستشراقٌةاإل تالمقوال نقض الثانً الفصل لتمثَّ  التً ) المٌتا سردٌة ( ةٌالداخل الرواٌة فً بدر علً
 فً الكوالج ةتقنٌ استعمال لىإ الثالث الفصل فً عمد ثم،  الوثائقتداخل مع الم لًٌالتخٌ السرد بواسطة
 ضفاءإ هنا تحدٌداً  هً السردي الخطاب فً الكوالج لتقنٌة السردٌة ٌفةالوظ بوصؾ الواقعً تضمٌن

ٌَّ  على المرجعً عدالبُ   وتوجٌه النص دالالت نشاءإ فً هام بدور ٌضطلع نأ ) للكوالج ٌمكن ذ، إ لالمتخ

ٌُّ  للنص التفسٌر مقام الملصقة النصوص تقوم فقد ، التؤوٌلٌة القراءات  .(ٖٔٗ)( علٌه قٌوالتعل لًالتخ

ا     لما ٌنكشؾ فً رواٌات علً طاالذي  -طار التارٌخً فٌما ٌتعلَّق بالرسائل التارٌخٌة فقد فتح اإل أمَّ
مام خطابه األبواب أ –بقضاٌا المجتمع العراقً السٌاسٌة والفكرٌة  هااثحدأمعظم ق تتعلَّ  بدر بوصفها

ً ثمَّ نقضاً لتحقٌق ؼاٌته  السردي ذات السمة الرسائل عمل فاست، الوثائق واسطة ب هإثرائعبر  تماهٌا
صخب ونساء و)و) الولٌمة العارٌة / رسالة رضا آؼا ( درٌس ( ) بابا سارتر / رسالة سهٌل إالتارٌخٌة 

خوان الصفا / رٌمة الفن وقاموس بؽداد / رسائل إتب مؽمور / رسائل رٌاض الرٌس ( و) الجوكا
 ، فكانت هذه الوثائق بما تحمله من إشاراتتقنٌة المٌتاقص التارٌخً  عملاست رسالة جنكٌز خان ( إذ

ؼة التً عادة الصٌاة إتمام عملٌإلحداث والصوغ التخٌٌلً تناصات تارٌخٌة أسهمت فً دفع األلت مثَّ 
ٌُّ شخِّ نُ ٌمكن أن وهنا ، تتبناها تقنٌة ما وراء القص التارٌخً  ة ل الص التخ تارٌخً الذي ) ٌردم الهوَّ

ٌَّ الفاصل نجد التارٌخٌة فً هذه النصوص لنا الوثائق فلو تؤمَّ  (ٗٔٗ)لة (ة بٌن المادة التارٌخٌة والمادة المتخ
منح الزمن ، فلصالح السرد الروائً  ؾَ ظِّ الذي وُ ، اري شعدها اإلو بُ أولها التؤوٌلً مز بمحتتركَّ فاعلٌتها 

ا أن مَّ أ، نحو خلق عالم حكائً سردي ، تارٌخً بعٌداً عن الحدث العداً فنٌاً ٌؤخذه التارٌخً للنص بُ 
تقنٌة  فً النص باستعمال تظفَّ درٌس ( التً وُ ا فً ) بابا سارتر / رسالة سهٌل إذلك الحدث كم ٌنقض

السخرٌة التً انطوت  عن طرٌق هافارقداث ثم ٌُ ٌماهً األحنجده  ، أذاكاة الساخرة و المحأالبارودٌا 
ضمن تقنٌة  التً وظفهاخوان الصفا إ، ورسائل رسائل رٌاض الرٌسشارات الوثٌقة ، وكذلك علٌها إ

ٌَّ و قد ٌحٌلنا العالم السردي المُ ، أالمٌتاقص التارٌخً ً التارٌخ حٌل علٌه لى ما ٌُ إل تخ قتضٌات لم، تبعا
حركة الشخصٌات لبعاد التؤوٌلٌة تفعٌل األبؽٌة ، العام للنص و تدعٌم الجو التارٌخً أالخطاب السردي 

 . وتبرٌرهافً النص 
ٌَّ زاء المُ وجهاً لوجه إ - الصور التارٌخٌة استعماله عبر -كما ٌضعنا علً بدر      ، ل والتارٌخً تخ

صور شخصٌات تارٌخٌة  شاراته إلىإ نعكسة عن طرٌقمُ ال –فالسرد الروائً بهذه الكثافة الوثائقٌة 
مر ، األفٌه كثر وضوحاً التارٌخً أ النسػكثر قدرة على التماهً مع التارٌخ ، وٌكون ٌكون أ –معروفة 

طار التخٌٌل فً إالسردٌة ووضعها الوثائق فً البنٌة الروائً فً دمل مكانٌة قدرة وإالذي ٌكشؾ 
ٌَّ  ن الحقٌقة التارٌخٌة وذلك بوصؾبعٌداً عمن قول ما ٌرٌده  هلتمكٌن ل هو ) المادة السردٌة المتخ

زمن فً الكبٌرة ت اما وتعطٌه امتداد قة مع حدثة والخبلَّ ٌطالنشمن خبلل العبلقة المنجزة التً تنشؤ 
 ال ٌعطً قٌمة كبٌرة للحقٌقة التارٌخٌة... فهو وتخرجه من الوثوقٌة إلى الهشاشة والنسبٌة ، والمكان 

فً النص  ووظٌفتهكحقٌقة مطلقة ولكن كاستعارة لشًء تسٌد وانتفى وصار جزءاً من الذاكرة الجمعٌة 
وتمثٌل الحقائق ومساءلتها  .(٘ٔٗ)(لى الحقٌقة لثابتةقرب إلى اإلٌهام واالحتمال البعٌد منها إالروائً هً أ

ٌلٌة وتعددٌة تؤوٌلٌة ، لذا فهو ٌمكن خٌبعاد تده فعل الكتابة اإلبداعٌة من أبما ٌولِّ ، سمة ٌنفرد بها السرد 
ببراءة أن نمسك بها مرة  حداث نستطٌعل من ألى رفض لرإٌة الماضً بوصفه ٌتشكَّ ل إٌتحوَّ ن )أ
حداث عبر التؤوٌل ن التساإل حول كٌفٌة منح معنى لؤلوهً قدرة تنطلق م (ٙٔٗ)خري من خبلل اللؽة (أ
 اً ذهنٌ اً تركٌباتارٌخ المفهوم الذي ٌنظر للتارٌخ بوصفه اٌت للمٌتوضعنا فً االعتبار مفهوم هاٌدن و لو
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دون المصادقة من ئق مما ٌدفعنا نحو التدلٌل على الحقالؽوي ، ال ٌوجد على صعٌد شعري  اً دمجرَّ 
فً النص  ( الصور التارٌخٌةللوثائق ) الروائً ل عن دمل نتٌ الذي –ور التؤوٌل ل دفعِّ ٌُ  علٌها وهو ما

التارٌخ  نَّ بحسب برندا مارشال ) إونتاج اإلبداعً النصً ، فً اإلدور اللؽة والسٌاق  لىوهذا ٌحٌلنا إ -
فظ الذي تنتل فٌه "النصوص" الً ، من خبلل فعل التلَّ وَّ قرأ داخل لحظة ما بعد الحداثة أن ٌُ ٌجب أ

ي مساحة للمستوما ٌخلق  (7ٔٗ)( ارٌخً واجتماعً وسٌاسً خاصالتارٌخٌة ، وثانٌاً ، ضمن سٌاق ت
سالٌب ل أحد أهم األلتً تمثِّ ا ضمنه علً بدر تقنٌة البارودٌا ) بابا سارتر (التخٌٌلً الذي استعمل 

فها التً السردٌة  إعادة  القار  بواسطتها إلى ً ٌحاول أن ٌستدرجالت ، بعض رواٌاتهفً علً بدر وظَّ
 جزوءللته موقع بسخرٌة وكؤنَّ لتارٌخ مع اٌتعامل ؼالباً نثر ما بعد الحداثة  ) ذتقٌٌم الحدث أو الحقٌقة ، إ

   .هذا النوع من الوثائق فً رواٌة بابا سارتر ونجدها تحدٌداً فً دمل  (8ٔٗ)(مامم لؤلبدالً من بنٌة تتقدَّ 
ٌقتصر  وال -هنا  الصحؾ والمقاالت والمجبلت ً كٌفٌة توظٌؾ علً بدر لوثٌقةلو أردنا تقصِّ و     
شاكل به القضاٌا أن ٌُ الروائً اها وسٌلة لتعضٌد الطرح الذي ٌرٌد لوجدن - على هذا النوع فقط األمر

بؽٌة إقناعه ، ها حٌلة الروائً فً األخذ بٌد القار  ، حتى تبدو كؤنَّ  اجتماعٌةالتارٌخٌة سٌاسٌة كانت أو 
ل بالحضور الوثائقً أو دعوته لئل أهم  ونجد هذه، سهام فً بناء دالالت الخطاب السردي للنص الُمحمَّ

ة التخٌٌلٌة التً ٌحاول عن فتكون إما بواسطة الفاعلٌ دخال الوثائق فً النص ،من إاٌات الروائً ؼ
ثائق سلطة والمالكة لناصٌة خلخلة اإلٌمان بصدق ما تذكره الصحؾ والمجبلت بوصفها و طرٌقها
ه ٌعقد ؤنَّ وك ، إلى زٌؾ مقوالتها بداٌة الرواٌةفً ت ا، فنجد فً ) الركض وراء الذئاب ( إشارالقول
)) فً البداٌة ، ومن أجل أن ما تحوز على الثقة  ً مع القار  بعدم التسلٌم لهذه الوثائق التً ؼالباً مبدئ اتفاق

ار ... عدُت إلى بعض الصحف التً نقلت المعلومات عنهم ذلك الوقت ،  أجمع المعلومات والصور والوثابق عن الثوَّ

وجدتها مألى هً األخرى بالزٌف ((
لترسٌخ  -أي الصحؾ والمجبلت  – و إستبلل المعلومات منها، أ(9ٔٗ)

مها الخطاب السردي على الصعٌد التخٌٌلً  ء هذه الجدلٌة ٌؤخذنا النص نحو ، وإزاالمفاهٌم التً ٌقدِّ
ٌَّل ، فالوثائقً ٌحظى ) واسع ، ومن المفترض أن  باعتراؾجوهر رإٌة النص لعبلقة الوثائقً بالمتخ

على أن على صدقٌة ذلك الوثائقً لتحدث النقلة التالٌة ، أال وهً التواطإ ٌتواطؤ القار  والنص 
ر فٌه األحداث المذكورة فً تإثِّ  يشخصٌات الرواٌة شخصٌات نموذجٌة لها وجود "بالقوة" فً ذلك الذ

 عن طرٌقفنجد ما ٌعزز النص بؤكمله أي بما ٌنطوي علٌه من أحداث وشخصٌات ،  (ٕٓٗ)الوثائقً (
ٌَّ مثقؾ وعبلقته بالسلطة ) الولٌمة العارٌة/ صحٌفة حُ قضٌة العرضه  ت أفكار/ مجلة العلم/ مقالة ر

وممارساته ) مصابٌح أورشلٌم/ داوود صلٌوة/ صحٌفة صدي بابل ( ، أو قضٌة نقد الفكر الكولنٌالً 
) الركض   صحٌفة ٌدعوت أحرنوت/ الصحٌفة التً نشرت قصٌدة آكور ( ، أو قضٌة نقد اآلٌدٌولوجٌا 

( و ) حارس التبػ/ صحٌفة صوت األحرار /صحٌفة النٌوٌورك تاٌمز ( ، وراء الذئاب/ مجلة الطرٌق 
تلك القضاٌا التً وجدت  –أو قضٌة نقد السلطة الدكتاتورٌة وممارساتها ) أساتذة الوهم/مجلة ألؾ باء ( 

، واٌة مع التارٌخ مساحتها المبلئمة فً التخٌٌل الروائً لهذه النصوص ، وفً ظل عبلقة جدٌدة للر
ب من الناس بوصفهم كل فاعل تارٌخً فوق إنسانً من أجل التقرُّ  استبعدتبوصفها أي الرواٌة ) 

ت مكانٌة تخلو من فضاءا فاعلٌة تخٌٌلٌة ال إنه ٌستعمل – فً ظل حضور وثائقً (ٕٔٗ)(صانعً التارٌخ
ما تعز االكتفاءمن ثمَّ عدم ، و وزمانٌة واقعٌة فً عرضها ٌَّل بالوثائقً ٌزبذلك إنَّ بعد تسرٌده فً  المتخ

ٌَّ إلقاء مسإولٌتها على الشخصٌات المُ  النص ، أي عن طرٌق من سٌاقها  انتزاعهاعن طرٌق لة ، أو تخ
، ذلك بحكم ذلك التسرٌد  ت الخطاب السردي ، فٌطالها تؤثٌر النصونسجها فً سٌاقا، التارٌخً

) صحٌفة ٌدعوت أحرنوت السردي  نص الوثٌقة فً النصالتناص الوثائقً القائم على إدخال  ستعمالهبا
ٌقودنا الوثائقً الكثٌؾ بهذه الطرٌقة  ستعمال، ثم إن اال، صحٌفة النٌوٌورك تاٌمز ، مجلة ألؾ باء ( 
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ومن ثمَّ ٌضعنا إزاء وظٌفة التوثٌق  (ٕٕٗ)أي عبلقة الراوي باألحداث ، عن وجهة النظر  نحو التساإل
حسب نوع بٌة وجعل القار  أكثر ثقة فً صدقها ، وتختلؾ أسالٌب التوثٌق للراوي ، أي توثٌق الروا

( و ) حارس التبػ ( فالراوي فً ) الركض وراء الذئاب، (ٖٕٗ)الراوي بٌن المشارك أو ؼٌر المشارك
بجمع  اً لذا كان ملزم، ؾ بعمل تقرٌر عن شخصٌة معٌنة كلَّ ما مُ ؼٌر مشارك فً األحداث إنَّ  هو راوٍ 

ته ، وإن كان ذلكتعلِّ الوثائق الم ق اآلراء التً ٌبثها فٌما ٌتعلَّ  عبر االنحٌازمن  هِ لم ٌقِ  قة بإنجاز مهمَّ
مشارك وشاهد على  ) أساتذة الوهم ( فهو راوٍ  اٌا السٌاسٌة أو اإلجتماعٌة ، أمَّ بالكثٌر من القضا

ً ائماألحداث لذا كان سرده لؤلحداث ق ق التً أدرجها فً النص وثائعلى مشاهداته الخاصة فضبلً عن ال ا
  السردي . 

 
 

  
نفإ ، الننص فنً وثٌقنة الشخصنٌة المنذكرات بدر علً عملاست حٌنما   ٌقصند منا ٌرشنح عنن الوثٌقنة منن هنَّ

ه رإٌة  طنرح فنً التقابنل تقنٌنة فاسنتعمل ، التنً تحتكنر الخطناب الرسنمً السنلطة رإي إلنى بالنقند  تتوجَّ
، ) رواٌننة الجرٌمننة ، الفننن العباسننٌة للخبلفننة السننلطوٌة الننرإي إزاء لهننا ،تتبناهننا الوثٌقننة وتمث التننً رإٌتننه

 تخٌٌلنً أسناس علنى بنٌنت قند الرإٌنة هنذه كانت وإذا ، مضاد   ض عن ذلك خطاب  لٌتمخَّ  وقاموس بؽداد (
ن إنَّهنا إالَّ  شخصنٌة كاننت وإن هنً وثٌقنة بصورة طرحها فؤنَّه  ، اجتماعٌناً  عامنة شخصنٌة فكنر عنن رةمعبِّ

 أن ٌمكننن أو التننارٌخً ) السننلطوي ( إطننار فننً التخٌٌلننً ) الشخصننً ( وضننع فننً محاولننة هنناكؤنَّ  فتكننون
 محنو لمقاومنة محاولنة مقندِّ تُ  إنَّمنا الروائنً الننص قلنب فنً الوثنائق منن مختنار هنو منا دمل)  إنَّ هنا  نقول

 الرمننزي المسننتوي فننً السننلطة علننى المحافظننة اسننتراتٌجٌات ضنند والنضننال ، للجماعننة الثقافٌننة الننذاكرة
 الطائفننة فننرادأ عننن اويالننرَّ  ٌسننردها التننً حننداثاأل فننً الحاضننرة البلزمننة هننً السننلطة فكانننت (ٕٗٗ)(

 شرعبً لرىإ: )  تارٌخٌنة تلمٌحنات على انطوي الذي هداءاإل بعد هنوَّ  هنَّ فضبلً عن إ ، المعارضة التنوٌرٌة
 عننن تكشننؾإلهننداء بعنند ا ٌضنناحٌةإ ؼننراضأل وردت التننً خننرياأل شنناراتاإل بننبعض، (  العررراق فررً

ٌَّ المُ  والشخصٌات حداثاأل جانب لىإ التارٌخً الحضور  معننى بشنرح شاراتاإل هذه لتوتمثَّ  ،(ٕ٘ٗ) لةتخ
 الخواجٌنة معننى  وشنرح، (العباسرً العصر فً بغداد هلأ طلقهاأ ، مالمعلِّ  تعنً الخواجة" )  الخواجة" 
 ( ... براه المستنصرر العباسرً فرةالخلٌ زمرن فرً بغرداد فرً المهرن صرحابأ تضرمَّ   سررٌة فرقة هً) 

ن العتبنات لهذه فكان  لنىإ التنارٌخً الحضنور تكثٌنؾ فنً ، والوثنائق التناصنات جاننب لنىإ دورهنا ٌةالنصِّ
ٌَّ المُ  الحدث جانب ً  لٌخلق لتخ ٌَّ والمُ  التارٌخً بٌن وسطاً  عالما  حنداثاأل حركنة منن النرإي فتسنتنبط ، لتخ

 النراوي ننوع منن هنو الرواٌنة هنذه فنً اويالنرَّ  نَّ إ ، إذ خصنٌاتالش عنن الراوي ٌسردها التً والتفاصٌل
،  الموقنع حٌنث منن الشخصنٌات منن الشندٌد اقترابنهحٌث ٌتكشؾ ذلنك عبنر  حداثاأل فً شاركالمُ  العلٌم
نفإ القنص فعنل ٌنهتولِّ  فضبلً عننف الزمن دتوحِّ  بدورها التً  بوصنفه ،(ٕٙٗ) األحنداث صنناعة فنً ٌسناهم هنَّ
ً  فنجننده،  الطائفننة فننرادأ حنندأ  لحظتهررا جلسررتُ  لقررد...  اسررتمعتُ  ًبررؤنِّ  عترررفأ) :  المننتكلم بضننمٌر ثٌتحنندَّ  راوٌننا

.)..
 ، ومشناهداته لحركتنه علنى وفنق تسنٌر الحكائٌة السرد بنٌة فكانت ، الرواٌة طوال ٌستمر وهكذا (7ٕٗ)
 لنىإ القنار  توصنل قند والتنً بدر علً رواٌات على ؼلبت التً الوصؾ كثافة عن الناتل التوقؾ من الَّ إ
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الفصل الجدٌدة           ) وثابق لل القص وتقنٌات الفنً البعد

 ( الثالث



سننترجاعات وهننً مننن نننوع اال الحكائٌننة السننرد بنٌننة تقطننع  التننً االسننترجاعات وبعننض ، الملننل حنند
، وٌعند اإلسنترجاع منن التقنٌنات (8ٕٗ) الخارجٌة القائمة على ذكر أحنداث تعنود إلنى منا قبنل بداٌنة الرواٌنة

ق ة منن ماضنٌها النذي ٌتعلَّنإضناءة لحظنعبنر السٌنمائٌة أٌضاً فٌلجؤ لها المإلؾ فً تلبٌة حاجة الشخصنٌة 
 ، عبنر(9ٕٗ)ز القٌمة الداللٌة لبعض عناصنر الحكاٌنة ، وتسنمى إصنطبلحاً بالبلحقنة برِ بمجري السرد ، وتُ 

 ، ذلنك إلنى ومنا حٌناتهم ونمنط ومعارفهم وعبلقاتهم هجدِّ  وأ والدته وأ والده حٌاة تارٌخ عن ياوالرَّ  حدٌث
 بعننوانٌٌن جنزئٌن علنى للرواٌنة تقسنٌمه فضبلً عنن ، عنوانات تحت عالمتقطِّ  السرد أسلوب رٌبرِّ  ما وهذا
نوالمُ  التارٌخًمزج بؤحداثها بٌن  ، فصول ثبلثة على ٌحتوي منها جزء وكل ، ٌَّ  التنً الرإٌنة ترتسنمل لتخ

 والمعرفنً الثقنافً التننوع نَّ إ منن ٌرٌنده النذي والهندؾ ، الوثٌقنة لهنذه بتضنمٌنه برازهناإ بدر علً ٌحاول
 . ومكان زمان كل فً للسلطة المناهضة للتٌارات ساسٌةاأل السمة ٌكون ؼالباً 
 فنً التنارٌخً، المٌتناقص تقنٌنة على وفق نصوصه معظم فً الشخصٌة الرسائل بدر علً ؾوظَّ  لقدو   

، فننـ) تعاملننت الرواٌننة مننع الوثٌقننة ، بوصننفها متننناً  الرسننمً للخطنناب المفننارق الخطنناب بننناء محاولننة
/  سنارتر بابنا)  رواٌنة ففنً (ٖٓٗ)لٌنه لترشنٌح المعنانً ، وتؤسنٌس البنناء للننص (ومصدراً ٌمكن الركنون إ

، فقند طنرح  الحندث مفارقنة فً  البارودٌا تقنٌة استعمل(  مؽمور وكاتب ونساء صخب) و(  نادٌة رسالة
صنخب ونسناء  الروائنً فنً كتابنة رواٌنة/ حلنمبابا سنارتر، و الفٌلسوؾ/ثقافة :  كبل النصٌن تساإله حول

ننلوكاتنن عتت اً للعبلقننة بننٌن الرواٌننة والقننار  ، الننذيأساسنن هننذا التسنناإل ب مؽمننور، وٌمكننن أن ٌمثِّ عنننه  فننرَّ
الجدٌنة  نَّ هنذه األسنئلةعبنر سنٌر األحنداث ، إالَّ أ نتاجهناالراوي أو المإلِّؾ الضمنً بإ ٌقوم أسئلة أخري 

ل إلى مفارقات ومتناقضات سوا ما تتخنذه منن األحداث عبر ء على مستوي الشخصٌة أو سرعان ما تتحوَّ
بنٌن جدٌنة الموضنوعة ) فٌلسنوؾ الصندرٌة/ حلنم  قداً وتعرًٌة ، فنكون أمام منطنق ملتنبسأسلوب ساخر ن

، فنجننند النصنننٌن محكنننومٌن ) بمنطنننق السنننخرٌة منهنننا  واالنتقننناصالسنننخرٌة ( و ئنننً بكتابنننة رواٌنننةالروا
لت المبنندأ النذي قامنت علٌننه بوصن (ٖٔٗ)وببلؼتهنا التنً تحتنل موقعنناً جوهرٌناً فنً النننص الروائنً ( فها شنكَّ

 لكننه ومكشنوفاً  واضنحاً  إطناراً  استحضنره بنل الننص فنً التنارٌخً الحندث الروائً ٌنكر فلم ،النصوص 
ٌَّلنة عوالمنه تكنون أي،  الخارج فً به تحٌط التً اآلٌدٌولوجٌة هاتالموجِّ  على عصً  وشخصنٌاتها الُمتخ
لننة ٌَّ هننة ؼٌننر الُمتخ ننش : رإي ، الذاتٌننة رإاهننا مننن إنَّمننا،  التننارٌخ سننردٌات مننن موجَّ  المجتمننع أفننراد المهمَّ
 علنً حناول كنالتً واقعٌنة ظنروؾ ، وربَّمنا مؽمنور وكاتنب ونسناء الحصار/ صخب مرحلة فً العراقً

 فنً ذلنك منن ومنطلقناً  ، لواقعهم النظرة من أي / بابا سارتر، الوجودٌٌن جٌل تارٌخ من عنها الكشؾ بدر
، ونظرتها للتنارٌخ ، إذ إنَّ المشنروع مابعند الحنداثً النذي ٌتعلَّنق  اآلٌدٌولوجٌا بذهان فً الحداثة بعد رإي

بالتارٌخ قائم على تحدٌد السنٌاقات التارٌخٌنة واإلجتماعٌنة والثقافٌنة التنً ٌقنع الحندث المعننً فنً إطارهنا 
 نقنناط ، فٌحنناول كشننؾ(ٕٖٗ)والتننً علننى أساسننها ٌننري فوكننو التننارٌخ " تشننكٌل خطننابً " منتجنناً للمعنننى

 بندر علنً وكنؤنَّ همنل التنارٌخ ما هً فً حند ذاتهنا لنم تُ عبر وثائق مهملة من الجانب التارٌخً إنَّ  الضعؾ
ننل حٌنمننا ٌَّ ننه ، التننارٌخً جانننب إلننى ٌضننع الُمتخ ً  ٌُصننرُّ  فإنَّ  القننار  إقننناع بؽٌننة الوثننائقً تننوفُّر علننى أٌضننا
 .لما ٌتوفر علٌه من رإي  جدٌد من التارٌخ قراءة بإمكانٌة

ؾ كما       التنناص تقنٌنة الننص فنً الوثٌقنة توظٌؾ فً التارٌخً المٌتاقص تقنٌة جانب إلى الروائً وظَّ
 صنخب) و(  العائلنة شنتاء)  رواٌة فً ورد ، النص فً الشخصٌة الرسائل تضمٌن على القائم،  الوثائقً
 والنندور الفاعلٌننة دتحدٌنن ٌمكننن الوثائقٌننة التناصننات هننذه ومننن(  التبننػ حننارس) و(  مؽمننور وكاتننب ونسنناء
حاضنننة ها لننذي ؼالبنناً مننا ٌنظننر إلٌهننا بوصننفا القننار  لنندي الثقننة خلننق مننن النننص فننً الوثٌقننة تتبننناه الننذي

نة ٌمكن الحقٌقة ،  آخنر ننوع النفتاحها علنى رسائلٌة رواٌة التبػ حارس رواٌة عد ولكثافة الرسائل المضمَّ
ٌَّة مرتكننزاتفضننبلً عننن ،  السننرد منطقننة إلننى االنتمنناء فننً معهننا ٌشننترك ننة سننرد اوي عامَّ  والمننروي كننالرَّ
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لٌسنت بجدٌندة حسنبما  الفننون بنٌن األجناسنً االنفتناح ومسنؤلة ... والحندث والمكنان والزمان له والمروي
نه خصنائص تعمٌنق علنى قندرة منن للمبندع تتٌحه سائدة لما ؼدتقد و ،ٌري النقَّاد   رسنطوأ كنان ذاوإ)  فنَّ

 كشننكل الرواٌننة نَّ فننإ ، والحننوار السننرد بننٌن ٌجمننع الننذي المخننتلط دالسننر صننٌؽة هٌمنننة الملحمننة فننً ٌننري

نن باسننتمرار رٌتطننوَّ  حكنائً ٌَّ  علننً الروائننً إنَّ  نقننول أن وٌمكننن (ٖٖٗ)(المختلطننة الصنٌؽٌة بالخاصننٌة زوٌتم

 األننواع مختلنؾ منن جمالٌاتهنا نصوصنه تستمد أن بؽٌة نصوصه فً متنوعة تقانات بتوظٌؾ إنشؽل بدر
 فنً ٌسنتند روائنً سنردي عمنل)  هنً الرسنائلٌة ، والرواٌنة الشخصنٌة الرسنائل فٌهنا ابم األخري األدبٌة
 مٌثنناق وبٌنهمننا ، محنندداً  إلٌننه مرسننبلً  المرسننل فٌننه ٌخاطننب مخصننوص نثننري سننرد إلننى الروائٌننة مدونتننه
 وسننلطة ، الكاتبننة األنننا لسننلطة كننامبلً  خضننوعاً  وٌخضنع ، النوعٌننة – المننروي – هوٌننة تحدٌنند مننن حاسنم
 األمنر ، بالكاتنب المحٌطنة واالجتماعٌنة والنفسنٌة الزمكانٌنة الظروؾ وسلطة ، الكتابة لحظة نًاآل الزمن
ل الرسنائل منن مجموعنة على ٌقوم خاص سردي بناء إلى الرسائلٌة الرواٌة خضوع إلى ٌإدي الذي  تشنكِّ

 داخنل إلٌنه لرَسنومُ  لمرِسن وجنود ٌعننً النذي الرسنائل ووجنود (ٖٗٗ)( واحندة سنردٌة وحدة مجموعها فً

نن محاٌنداً  راوٌناً  خلنق الرواٌنة هنذه فً النص نل منن تمكَّ  علٌهنا ٌنطنوي التنً والمتبنٌَّنات اآلراء منن التنصُّ
 النذي(  الموسنٌقار)  أي الُمرِسنل علنى مسنإولٌته إلقناءمنن ثنمَّ و، الرسنائل تلنك علنى القائم الروائً السرد
عنن  الروائنً لهنا أسنس التنً الفنٌنة دعنةالخ منن ننوع وهنو ، إسرائٌل فً زوجته إلى الرسائل بهذه ٌبعث
ل الشطر أنَّ  من الرؼم على للرسائل تضمٌنه طرٌق ث النراوي فٌهنا كنان الذيالرواٌة  من األوَّ  عنن ٌتحندَّ
نه إالَّ  علٌماً  راوٌاً  منه جعلت حٌاته ث النذي الجنزء منع إنَّ  للملنؾ تسنلُّمهِ  بعند الموسنٌقار حٌناة عنن فٌنه تحندَّ
 الرسننائل هننذه وراء ، منننه مطلننوب هننو مننال بننالنظر منسنناقاً  أصننبح ، ائقالوثنن هننذه علننى ٌحتننوي الننذي

ك علٌه التً الخٌوط هً وأصبحت   .  ؼاٌته إلى للوصول بها التمسُّ
 حنناول وقنند ، اآلٌنندٌولوجٌا موضننوعة هننً ، بنندر علننً لهننا قتطننرَّ  مننا كثٌننراً  التننً الموضننوعات مننن    

 وثنائق مسنتعمبلً  ، اآلٌندٌولوجٌا لمفناهٌم رفضنها فنً الحداثنة بعند منا فكر رإي من ذلك فً منطلقاً  نقضها
ٌَّة الصور منها ذلك فً متنوعة ( النذئاب وراء النركض) و(  سنارتر بابنا)  رواٌتنً فً وتحدٌداً  ، الشخص
 عنن طرٌنق لمعتنقٌنه الثقافً المستوي ، وتسفٌه سارتر بابا /العراقً  التروتسكً جٌل الفكر نقض فحاول
ٌَّلة شخصٌة نلً إدمنون) ةشخصنٌ هً متخ  استحضنار إالَّ  الشخصنٌة هنذه فكنر عنن تصنرٌحه ومنا(  القوشِّ
نل العام التارٌخً لئلطار ، فٌعمند الروائنً  تحدٌنداً  السنتٌنً العراقنً الجٌنل لندي التروتسنكً بنالفكر المتمثِّ

ورقنً المسنتوي اإلجتمناعً ، وجمنال المبلمنح ، تفاصٌل الصورة من ناحٌة الملبس المتنرؾ  إلى وصؾ
وهو بنذلك ٌهٌنئ القنار  نحنو عقند مقارننة بنٌن هنذه المسنتوي وبنٌن األحنداث التنً تلنت زمنن ، ي والفكر

 تقنٌننة حٌننث ٌمكننننا تشننخٌص، أمننام الحنندث النقننٌض -أي القننار   – إلتقنناط الصننورة مباشننرة لٌجنند نفسننه
ً  ، الفكنر ذلنك أبناء من الساخر اإلطار هذا ضمن الحدث بمفارقة التارٌخً المٌتاقص  أفعنال دودبنر متمنثبلِّ
فضنبلً  ، عنٌفنة بطرٌقنة ومعاملتهنا ، زوجتنه منع موقنؾ منن بنه منرَّ  ما تجاه،  التروتسكً القوشلً إدمون
الوجنودي فٌكنون ) األسنلوب األساسنً فنً الرواٌنة  الفٌلسنوؾ ؼرٌمه من للثؤر استعملها التً األلفاظعن 

 ضنمن حنداثواأل الشخصنٌات بنٌنامتزاج  ٌحدثإذ   (ٖ٘ٗ)إلى بنٌة روائٌة ( –وثٌقة  –هو تحوٌل ما هو 
نن فٌنبثننق)  العننام طنناراإل ٌُّ  وطرائننق ، الماضننً مننن المسننتعارة المننادة بننٌن التقاطعننات مننن التننارٌخً لالتخ

 . (ٖٙٗ)( لتركٌبها المإلؾ حهارٌقت التً السردي العرض
 األفننراد هننإالء سننلوكٌات علننى تؤثٌرهننا عننن الكشننؾ عننن طرٌننق لآلٌنندٌولوجٌا نقننده بصننوَّ  كننذلك      
 والندة عنن النراوي وحندٌث(  النوهم أسناتذة)  رواٌنة فنً الوثنائق منن الننوع هذا توظٌفه ، عبر بلقاتهموع
ٌَّ  الشخصنٌة إسننقاطات منن ٌجعننلإذ  ، الروسنٌة – صنندٌقه – منٌنر  طننرح فننً وسنٌلةً  الواقننع علنى لننةالمتخ
 بابنا)  رواٌنة فنً مثٌلهنا وورد ، الشنعوب حٌناة علنى اآلٌندٌولوجٌا تنؤثٌرات نقند فنً الحداثنة بعند منا أفكار
 العرراقٌٌن كعرادة) ):  النراوي ٌقنول ، فرنسنٌة إمنرأة منن الفٌلسنوؾ زواج إلنى شارةاإل عن طرٌق(  سارتر
 ةبإمرأ عنها بدالً  وٌجٌبون...  العلم هلأل العلم ٌتركون سنوات بعد ولكنهم العلم من لٌنهلوا العلم بالد الى ٌذهبون الذٌن

                                                             
(433)

 .  203:  يقطيف سعيد / الركائي الخطاب تحميؿ 

 
  .  71:  عبيد صابر محمد/  كالنكع الجنس سؤاؿ – الركائي التجنيس مغامرة (434)

 . 112قراءات في الركاية العراقية / جاسـ عاصي :  –السرد كالذاكرة   (435)

 .  209:  براىيـإ عبداهلل / التاريخي ؿالتخيُّ   (436)



(( السرعٌد نروري قرال هكرذا األقرل" علرى العلرم أهرل فبمصراهرة مبرالعل ٌكن لم " فإن جمٌلة شقراء
 مقولنه فكاننت (7ٖٗ)

 .الكاتب فكرة إلى االنصٌاع من إالّ  قدرته القار  تسلب التً السخرٌة هً السعٌد نوري
ن    نظننر وجهننات بنندر علننً الروائننً عننرضٌف،  التلفزٌونٌننة واإلذاعٌننةوالبننرامل اللقنناءات ا فٌمننا ٌتعلَّننق بأمَّ

 النننوع لهننذا توظٌفننه عننن طرٌننق اإلسننرائٌلً السننرد فننً خافٌننة تكننون نأ بالضننرورة لٌسننت حقننائق حننول
 وقنند ، السننردي النننص فننً والمسنموع المرئننً تركٌننب فننً الكننوالج تقنٌنة مسننتعمبلً  ، الوثننائق مننن الجدٌند
 سنالٌبأ عنن الكشنؾ بؽٌنة،  ورشنلٌمأ مصنابٌح رواٌنة فنً تحدٌنداً  ذاعٌنةواإل التلفزٌونٌنة اللقناءات عملاست

 فضنبلً عنن و، (  عمٌخناي لقناء/  عنوز عناموس لقناء/  ورشلٌمأ مصابٌح)  اإلسرائٌلٌة الخطابات وحقائق
 السنردي الننص فنً الوثنائق منن الننوع هنذا تركٌنب فً التارٌخً المٌتاقص تقنٌة ؾوظَّ  فقد الكوالج تقنٌة
 بحقننوق دعنناءاتاإل  ونقننض ، الفلسننطٌنٌة راضننًباأل حقٌننةاأل حننول الصننهٌونٌة الخطابننات نقننض جننلأل
 للمطربننة ذاعنًاإل اللقناء/  ٌسنترإ مشناهدة/  ؼروسننمان لقناء/  رشنلٌمأو مصنابٌح)  والدٌمقراطٌنة نسناناإل
 لهنذه فتكنون ، مقنروء لىإ وتحوٌلهأٌضاً  النص فً والمسموع المرئً تضمٌن عن طرٌق(  ٌاركونً ٌافا

ٌَّ  المٌتاسننردٌة الرواٌننة دعننم علننى القنندرة التضننمٌنات . وٌنننجم عننن (8ٖٗ) وثائقٌتهننال بننالنظر وذلننك لننةالمتخ
إلقامننة  ئق توالنند شخصننٌات تنتجهننا الوثننائق / الشخصننٌات اإلسننرائٌلٌة ،التعامنل مننع هننذا النننوع مننن الوثننا

ٌَّنعبلقات صراع داخل العمل الروائً بعد سلخها من السٌاق الوثائقً وتخصنٌبها بالمُ  ،  (9ٖٗ)ل السنرديتخ
، إلسنرائٌلٌةا للنرإي المضنادة الداللنة فنً صننع الكنوالج تقنٌة مع تإلتق التً التناصٌة الفاعلٌة فضبلً عن

منا فنتح دالالتنه علنى إنَّ ، ولم تكن إشارات التناص قائمة على إؼناء المعانً التً ٌنؤتً بهنا الننص فحسنب 
تواصنل بنٌن القنار  والننص ، فتظهنر   مناٌنجم عنهنا عبلقنة، أبعاد تارٌخٌة تكون للقار  عبلقة وعً بها 

ز حفِّنص فً إذكاء ؼواٌة السرد الحكائً لدي المتلقنً ، فٌلقنً بنٌن ٌنده وفنً طرٌقنه عبلمنات تُ رؼبة الن )
هننً التناصننات التننً أقامهننا الروائننً مننع  تفكانننت هننذه العبلمننا  (ٓٗٗ)قنندرة المتلقننً علننى بننناء الحكاٌننة(

 لنتمثَّ د قن ٌناركونً ٌافنا المطربنة واعتنراؾ ، إٌسنتر واعترافنات ، ؼروسنمان اعترافنات التارٌخ ، فكانت
 ً ً  ، للٌهود خرَ آ وجها  عنن طرٌقهنا تحناول توراتٌنة دٌنٌنة شنعارات خلنؾ الصنهٌونٌة الخطابات تخفٌه وجها

 .  مقوالتها على الشرعٌة سباغإ سرائٌلٌةاإل السلطات
 توظٌؾ فً التارٌخً قصما وراء الالمونتاج السٌنمائً إلى جانب تقنٌة  تقنٌة الروائًعمل است وكذلك

، وٌمكن تشخٌص هذه التقنٌة فً النص  ه الروائًنص فً(  التبػ حارس/  المعركة نم صور برنامل)
 بتركٌب ٌقومإذ بلقة رابطة بٌن تقنٌات المشهد السٌنمائً والنص السردي ، من محاولة الروائً إقامة ع

 إلى ما ٌمكن أن فٌحٌلها ، الكامٌرا حركة وصؾ معبراً عن ذلك من خبلل المرئٌة المتحركة الصورة
بٌن مشهدٌن أو أكثر حفظاً  ل مشهد) تخلُّ ٌعنً  المونتاجف أو مشهداً مقروءاً ، مقروءةً  نسمٌه صورةً 

فكان حدٌث الراوي عن البرنامل قد تخلل سٌاق  (ٔٗٗ)وإنجازاً لتزامن نمو أحداثه (، السرد لمسار 
هم آلٌات التعبٌر ة من أواحدكة الكامٌرا فً تصوٌر هذا المشهد بوصفها زاً على حرركِّ مُ ، أحداث معٌنة 
؛ وهً المونتاج وحركة ؾ ثبلث إمكانٌات لعملٌة القول أو الخطاب ) تعر، إذ إنَّ السٌنما السٌنمائً 
للمشهد التً ٌكشؾ عنها  رإٌتهالروائً  فٌطرح ، (ٕٗٗ)( ٌرا والعناوٌن الداخلٌة المسموعةجهاز الكام

ٌَّلة رإٌة ، السٌاق العام لؤلحداث ل بدورها إعادة، ف الواقع نم متناص لحدث متخ  له صٌاؼة تشكِّ
  .بوصفه وثٌقة شاهدة على مرحلة معٌنة 

 فننً الكبننري السننردٌات بتفكٌننك بنندر علننً اهننتمَّ  طالمنناوفٌمننا ٌخننص وثٌقننة التسننجٌل الصننوتً ف 
نض عنها مفناهٌم تمخَّ ،  هٌمنةمُ  فكارأ بفعل تشكلت التً ، تحدٌداً  العراقً المجتمع  مطلقنة بحقنائق دتتجسَّ

فنً  -رإٌنة الروائنً على وفنق – الحقٌقة لتمثِّ  أن بالضرورة ولٌست بشرٌة صناعةإالَّ  الواقع فً هًما 
)  إننه ، إالَّ بلنٌنة قنة باإلنسنانٌة والعقعنن قنٌم الحداثنة المتعلِّ  لم ٌنتل بندٌبلً الذي فكر بعد الحداثة ظل مفاهٌم 
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ٌَّات متعددة  تقود فً أؼلنب األحٌنان إلنى التشنظً أفرز عملٌات خبلؾ واختبلؾ وصراع حضارات وهو
، والقضناء علنى الداللنة والمعننى  ، واإلنفبلت وكسر هٌمنة النسق المركزي ، إلزاحنة العقنل عنن عرشنه

 الفكننر سنردٌاتالروائنً  تنناول الرواٌننة هنذه وفنً (ٖٗٗ)وإطنبلق العننان لتنؤوٌبلت العقبلنٌنة ؼٌننر ٌقٌنٌنة (
 فننً القتننال فننً للمشنناركة ذهبننوا الننذٌن الثننّوار علننى ختٌننارها ووقننع ، العننراقٌٌن فننرادلؤل بالنسننبة الشننٌوعً
ل بعٌن إلٌها بدر علً نظرف ، أثٌوبٌا اسنتعماله تقنٌنة  عنن طرٌنق مفارقتهنا ومنن ثنمَّ  بتفكٌكهنا ، وعننى التؤمُّ

 لهنا نتناجإ إعادة الشخصٌات حٌاة ونمط حداث،األ حركة تمثِّل حٌث ، معها التماهً ذلك وقبل ، السخرٌة
ٌُّ  فاعلٌة تشخٌص ٌمكنن ذلك فضبلً ع ،  حٌنوات تفصنٌبلتسنرد ب الحندث نتاجإ عادةإ فً التارٌخً لالتخ

   الحقٌقٌة . مكنةاأل وحضور،  الشخصٌات
ً أ الوثٌقنة منن الننوع هنذا تضنمٌن فنً الكنوالج تقنٌنة وقد إستعمل   واحندة منن باعتبارهنا ، الننص فنً ٌضنا

نر، إذ  الحداثنة بعند ما رواٌة تقنٌات  فنً كثنرأ وأ حندثٌن سنرد تنزامن أي توافقٌنة تجربنة عنن جالكنوال ٌعبِّ
 فكننرة تمركننزت وقنند ، متؽنناٌرة جنزاءأل التراكننب مننن نننوع خلننق أي ،(ٗٗٗ)انتقنال ؼٌننر مننن مختلفننة مناكنأ

ٌَّ المُ  الشخصنٌة هنذه عنن طرٌنق الروائً نظر وجهة وكشفت الوثٌقة هذه فً ٌدٌولوجٌااآل نقض  التنً لنةتخ
 –الجنندي والعقننٌم لهننذه الشخصننٌة  – الواقننع بننٌن فننزاوج ، صننوتٌاً  لسننجَّ المُ  بنناالعتراؾ النننقض حققننت

ً  بفاعلٌتها المفارقة ، والسخرٌة ألنَّ كنذلك و ، لآلٌندٌولوجٌا الرافضنة الحداثنة بعند رإي من فً ذلك منطلقا
جننري علٌننه ضننروباً مننن تنسننخه بننل تُ  ) لنننالرواٌننة فننً األسنناس وإن اسننتندت للخطنناب التننارٌخً فإنَّهننا 

جننذرٌاً عننن  اختبلفنناً ورسننالة تختلننؾ ، حتننى ُتخننرج منننه خطابنناً جدٌننداً لننه مواصننفات خاصننة ، التحوٌننل 
 الفكنر فٌنه ٌحقنق لنم النذي التنارٌخً الواقنع سنتؽبلً وأٌضاً مُ ، (٘ٗٗ)الرسالة التً جاء التارٌخ مضطلعاً بها (

 .  تحدٌداً  العراقٌة الساحة فً المطلوب سٌرورته خط الماركسً
 الثننوري لسننان علنى اويللننرَّ  باؼننتالمُ  الظهنور ، عننن طرٌننق الوثٌقنة هننذه فننً السنخرٌة وٌمكنن تشننخٌص

اوي سنخرٌة فتظهر،  بالهزٌمة ٌعترؾ الذي     :  مثنل الثنوري ٌقولهنا التنً العبنارات بعنض عنن طرٌنق النرَّ

ًَّ  تضحك ال) ) رً ال...  أرجروك التضرحك) ) و (ٙٗٗ)(( األشرٌاء هذه على تضحك أنت ... أرجوك عل  مرن طبعراً / تسرخر منِّ

نًوتُ  تشتمنً أن حقِّك ًَّ  تضحك لو حتى معك صادقاً  أكون أن أرٌد/ أو غبً أحمق سمِّ ((عل
 العبنارات هذه منف  (7ٗٗ)

ن عندم كشنؾ ٌمكنن(  الصنوتً التسنجٌل)  الوثٌقنة فنً الروائً نهاضمَّ  التً ٌَّ   أي الننص فنً اويالنرَّ  ةحٌاد
اوي سننخرٌة إلننى إشننارة إنَّهننا اوي إنَّ  للقننول عناٌنندف امنن الفكننر ، هننذا مننن الننرَّ  راوٍ  هننو الرواٌننة هننذه فننً الننرَّ

نه بداٌنة الننص فنً اعترافنه عنن طرٌنق سنواء لنه الحٌادٌنة خلنق فً الروائً محاولة رؼم منحاز  ٌمٌنل بؤنَّ
ً  الٌساري للفكر  حنول صندٌقٌه منع مناقشناته عنن طرٌنق أو ، الفلسنطٌنٌة وبالقضنٌة بالثورة وٌإمن ، سابقا

 نقنننض بننندر علنننً محاولنننة إنَّ  إالَّ  ، أوسنننطٌة الشنننرق الشنننعوب مصنننائرب وعبثٌنننتهم الؽنننرب انتهاكنننات
اوي أبعدت اآلٌدٌولوجٌا ً  بنه وأفضت حٌادٌته عن الرَّ  الثنوار أفكنارمنن  السنخرٌة خنبلل منن منحنازاً  راوٌنا
ا.  الشٌوعٌٌن ً أ بندر علنً عملاسنت فقند،  واإلعبلننات البلفتنات بوثٌقنة قٌتعلَّن فٌمنا أمَّ  المٌتناقص تقنٌنة ٌضنا

  نقنض فنً مننه محاولنةً  ، التبنػ حنارس / رواٌنة الننص فنً الوثنائق منن الننوع هنذا توظٌنؾ فنً ارٌخًالت
 مباشننرة بصننٌؽة التننارٌخً الحنندث استحضننر أن بعنند – فعننرض -  سننابقاً  شننرناأ كمننا – التؽٌٌننر مقننوالت
 قٌتعلَّنن ٌمناف الذاتٌنة رإاه – الجدٌنند النظنام وحلنول السننابق الندكتاتوري النظنام بسننقوط المتمثِّنلو وواضنحة

 التسناإل فنً إشنراكه بقصند القنار  إلنى إٌاهنا وموجهاً  ،وأفكاره  اويالرَّ  تؤوٌبلت على وفق الوثائق بهذه
إذا كننان النننص أي  الوثٌقننة هنننا حننافزاً داللٌنناً ، التننارٌخً ، فكانننت الحنندث ومسننائلة الوثننائق، هننذه حننول

فقند حناول الروائنً  ظٌفة ثقافٌنة وفكرٌنة منال ما ٌحققه من وٌحتوي على داللة ؼٌر قابلة للتجزئة من خبل
نقل سمة ما إلى نص آخنر إنَّمنا هنو وسنٌلة جوهرٌنة لتكنوٌن دالالت جدٌندة ،  بالوثائق ألنَّ ) داللته تحفٌز

                                                             
 . 392النقد بيف الحداثة كما بعد الحداثة / إبراىيـ الحيدرم :   (443)

ألمير لمثقافة ، دراسة منشكرة في مكقع دار ا محمكد مي .د / الحداثة بعد ما لركاية السردية التقنيات  (444)
 . 23/5/2008كالعمـك في 

 . 160:  الركاية كالتاريخ / مجمكعة مؤلفيف  (445)

 . 114:  الذئاب كراء الركض ركاية  (446)

 .  125 – 120 – 117:  نفسو  (447)



نه داللتنه نا (8ٗٗ)( وذلك مثل سمة الوثٌقة التً قد ُتنَقل إلى العمنل الفننً وتوجِّ  تسلسنل إعنادة علنى ٌبعنث ممَّ
 هنذه منن مرئنً هنو منا لكنل الندقٌق الوصنؾفً سبٌل ذلنك  مستعمبلً  ، القار  نذه فً الماضٌة األحداث
ً  انفعاالً  بعّده وصفاً ،  الوثائق  نفسنٌة فنً تخنتلل داخلٌنة انفعناالت تندفق ، الروائنً خبللنه منن ٌتنٌح ) داخلٌا

 قالمرافن اإلحسناس عن المشهد بواسطة التعبٌر ٌتم حٌث ، ما حدث تؤثٌر تحت تنفعل وهً...  الشخصٌة
 فنً للمشناركة مسناحة القنار  لٌمهنل المحنٌط الواقنع على المشهد انعكاس عن فٌكشؾ (9ٗٗ)(الحدث  لهذا

عننن  التننارٌخً  للحنندث التعننرض مننن إثارتننه الروائننً ٌحنناول الننذي التشننكٌك ثننمَّ  ومننن ، الننراوي تننؤمُّبلت
ل جز بواسطة  و رإي تؤوٌبلت من حولها أثاره وما،  الوثٌقة طرٌق ئٌنة منن جزئٌنات الوصؾ الذي ٌشنكِّ
 ٌُّ ً  التارٌخً لالتخ ٌُّل  – الذي ٌؤتً أحٌانا اوي وأحنوال خلٌطاً من وصنؾ مسنتفٌض ألحنوال النرَّ ) -أي التخ

ً  (ٓ٘ٗ)الشخصٌات التً ٌكتب عنها (  مقنوالت عنن تكشنؾ التنً الذاتٌة الرإي هذه على ومن ثمَّ ٌكون قائما
 بإطنار الوثنائق دمنل منن السنرد ضنٌاتمقت علنى وفنق تارٌخٌنة وثنائق تركٌنب عن طرٌقأٌضاً ، و أخري
ٌُّل سٌاق فً تارٌخً  أكثنر فنً الوثٌقنة منن الننوع هنذا وظنؾ فقند(  العارٌنة الولٌمنة)  رواٌة فً ماأ.  التخ

 المجتمننع حٌنناة فننً خافٌنة تكننون بالضننرورة لٌسنت حقننائق علننى الضنوء إلقنناء فننً مننه محاولننة مكننان منن
نؾ وقد ، االحتبلل مرحلة انإبَّ  العراقً  الولٌمنة/ السنفربرلك وثٌقنة)  تحدٌنداً  - الوثنائقً التنناص قنٌنةت وظَّ
 األخننري األوراق مننن أنننواع أو والوثننائق كالخطابننات رسننمٌة نصننوص محاكنناة علننى القننائم - ( العارٌننة
 – برلنك سنفر))  العثمانٌنة وباللؽة اإلعبلن نص أورد قد الروائً فنجد (ٔ٘ٗ) النص على الواقعٌة إلضفاء
ٌَّ المُ  األحنداث بصندق القنار  إقنناع علنى الننص قندرة تفعٌل بؽٌة(( باشته سبلح والنلرأ عسكر  التنً لنةتخ
نالمُ  أسناس على أقٌمت ٌَّ  أو المرجعٌنة نحنو التؤوٌلٌنة بإشناراتها التناصنٌة تكتفنً ال إذ ، معناً  والوثنائقً لتخ
ما بفعننل جننري مننا علننى اإلطننبلع)  أٌضنناً  وإنَّمننا للماضننً المنصصننة باآلثننار االعتننراؾ دمجننرَّ   لتلننك لننتهكُّ
 واإلنتاجٌنة الدالنة القندرة بعندّ أٌضناً  وذلنك الرسمً التارٌخ تنقض أخري إٌحاءات كشؾتت أي (ٕ٘ٗ)(اآلثار
  .  للنص

 همنا مفهنومٌن إزاء ٌضنعنا فهنو، / رواٌة أساتذة النوهم  وثٌقةبوصفه  الضرٌح بدر علًعمل ٌست حٌنماو 
 التنارٌخً الحندث مثَّلنت التنً – الدكتاتورٌنة السنلطة حنروب فوضنوٌة كننؾ فنً الحٌناة ، والحٌاة الموت

 ةالتارٌخٌنن المقننوالت بنندر علننً استحضننر وقنند ، المننوت سننلطة فوضننوٌة تسنناوي -النننص  فننً الحاضننر
لنة الننص فنً واضنحة بصنورة ٌَّ  شخصنٌات جاننب إلنى،  بنالحرب متمثِّ  علنى واضنح انعكناس ذات لنةمتخ

شة الفئة تلك – الجنود وهم الواقع شخصٌات  علنً فعنرض،  اإلٌرانٌنة العراقٌنة الحنرب تنارٌخ منن المهمَّ
كما اسنلفنا النذكر  – المٌت براهٌموإ الحً براهٌمإ شخصٌة بٌن التقابل تقنٌة عن طرٌق التخٌلٌة رإاه بدر
ننه إالَّ  ، (ٖ٘ٗ)التضنناد مبنندأ علننى القائمننة التقنٌننة أي -  كننان مننا بقنندر األلفنناظ تضنناد منننه الؽننرض ٌكننن لننم إنَّ

 المٌنت،/الحنً الشخصنٌتٌن بنٌن التقابل لحظة فمن ، ة الناتل عن التضاد المكانًرالفكتضاد  منه المقصود
 تشننكٌل الروائننً خبللننه مننن ٌحنناول إذمننن تقابننل المعنٌننٌن ،  القننار  ٌنندهش الننذي المفننارق المفهننوم ٌنشننؤ

 هنذه بنناء، إذ إنَّ ئجنه المإسنفة، الذي كشؾ فً بداٌة الرواٌة عنن نتا التارٌخً للحدث ناقد سردي خطاب
ه فقند (ٗ٘ٗ) سنابق لحندث اً الحقن اً سرد بوصفها االرتداد على قائم الرواٌة  الشخصنٌات لنهاٌنات الروائنً ننوَّ

ً  البداٌة منذ - هأصدقائ الجنود – ن بقنً النذي الوحٌند بؤنَّه حاله عن كاشفا ٌَّ  كلهنم األصندقاء مجموعنة منن اً ح
ث النذٌن ننا ، النننص ل فننًألوَّ ا السننردي الخننط أمنام ٌضننعنا وهننذا ، الرواٌننة فننً عنننهم تحنندَّ  الثننانً الخننط أمَّ

                                                             
 . 301بالغة الخطاب كعمـ النص / د. صالح فضؿ :   (448)

 58: 2009( 1ط ) الجزائر  - االختالؼ منشكرات ، محفكظ المطيؼ عبد:  الركاية في الكصؼ كظيفة (449)
.  

 . 211التخيؿ التاريخي / عبداهلل إبراىيـ :  (450)
 

 في 125، العدد:  الثقافية المجمة في منشكرة دراسة ، زعير ؿآ سعيد كضحاء / التناصينظر:  (451)
29/10/2005 . 

 
 . 99:  صالق كراء ما جماليات (452)

 . 232:  صيداكم رضا رفيؼ ، كالتخييؿ الكاقع بيف العربية الركاية: ينظر (453)

 .  58:  قاسـ سيزا .د:  الركاية بناء: ينظر (454)



 الرواٌنة فنجند ، اإلٌرانٌة العراقٌة الحرب سنوات خبلل(  هأصدقائ)  الشخصٌات حٌوات بتفاصٌل فٌتعلَّق
ً  فتخلننق الماضننً نحننو تتراجننع )  منننحٌ التننوازي هننذه ومثننل (٘٘ٗ)والحاضننر الماضننً بننٌن العننالمٌن توزاٌننا
فننً النننص الروائننً ، حٌنمننا  (ٙ٘ٗ)( الوثائقٌننة للمننادة أدبٌننة مننةوقٌ ، التننارٌخً البحننث لعلمٌننة كبٌننرة حٌوٌنة

عبر متخٌل ٌؤخذ على عاتقنه تنناول التفصنٌلً  الحاضر وأحداث الماضً أحداث بٌن تواصل عبلقة خلقٌ
اوي نَّ ، إذ إ الذي ٌإسس للتارٌخً ، وٌدعم الوثائقً نا ، الماضنً أحداث فً مشارك الرَّ  حٌاتنه أحنداث أمَّ

اوي حٌنناة أي،  النهاٌننة فننً تتقنناطع حٌننث المتننوازٌٌن الخطننٌن اٌننةنه لفتمثنن الحاضننرة  آخننر مننوت مننع الننرَّ
 كنان النذي األخٌنر للمشنهد وصنفه عن طرٌنق ٌظهر واحداً  خطاً  خلق التقاطع وهذا ، منٌر وهو له صدٌق
 أشربه ٌجوبنشر...  عرالٍ  ببكراء انفجررت لقرد) :  المعركنة أرض منن شنهٌداً  جلبه أن بعد منٌر جثة أمام فٌه واقفاً 

 صردري وكران فضرٌعة بصرورة تتردفَّق ودمروعً ٌررتعش كلُّره جسردي أخرذ لقرد ، بالبكاء إنفجرت...  واالستنكار بالسخط

( نشٌجً على أسٌطر وال وٌهبط ٌصعد
(ٗ٘7) .  

تقنٌنة المٌتناقص علنى وفنق نخلص من ذلك إلى إنَّ الروائنً علنً بندر قنام بتوظٌنؾ معظنم الوثنائق        
ة على مفارقة األحداث التارٌخٌة بوصفها أحداثاً مبنٌة على أساس مسنتمد منن المقنوالت التارٌخً ، القائم

والسننردٌات الكبننري سننواء التننً أنتجتهننا مفنناهٌم اآلٌنندٌولوجٌا أو بوصننفها أحننداث تننوفرت علننى رؼبننات 
وائنً الرأنَّ سلطوٌة التعبؤ بتفاصٌل الهامشً من حٌاة المجتمعات التً أنتجت تلك األحداث ، فضنبلً عنن 

من مفاهٌم و رإي  الفكر بعند الحنداثً النذي طالمنا  -إلى جانب التجربة المعٌشة له  –ٌستمد معظم رإاه 
لننذا نجنند حضنور تقنٌننة السننخرٌة بوصننفها أبنرز تقنٌننات نثننر بعنند  ؛التارٌخٌننة ٌعمند إلننى تفكٌننك المسنلمات 

لتننً تكشننفت عبننر توظٌننؾ علننى تفعٌننل تلننك الننرإي  ، فضننبلً عننن التقنٌننات األخننري االحداثننة ، واألقنندر 
   الوثائق فً النص الروائً .

 القرآى الكرين -
 أوالً : الرواٌات :

 . ٕٔٔٓ(  ٔ) ط بٌروت –المإسسة العربٌة للدراسات والنشر أساتذة الوهم/ علً بدر ،  .ٔ
 . 9ٕٓٓ(  ٖبٌروت ) ط –المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بابا سارتر/ علً بدر ،  .ٕ
( ٔبٌروت )ط –المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، الجرٌمة الفن وقاموس بؽداد/ علً بدر  .ٖ

ٕٓٔٓ . 
 . 8ٕٓٓ(  ٔبٌروت ) ط –المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، حارس التبػ / علً بدر  .ٗ
(  ٔ) ط بٌروت –المإسسة العربٌة للدراسات والنشر الركض وراء الذئاب/ علً بدر ،  .٘

ٕٓٓ7  
 . 7ٕٓٓ(  ٕ) ط بٌروت –المإسسة العربٌة للدراسات والنشر شتاء العائلة / علً بدر ،  .ٙ
 (ٕطبٌروت ) –لعربٌة للدراسات والنشرالمإسسة اصخب ونساء وكاتب مؽمور/ علً بدر ،  .7

ٕٓٓ8.     
 . ٕ٘ٓٓ(  ٔبٌروت ) ط -الطرٌق إلى تلِّ المطران / علً بدر ، رٌاض الرٌس للكتب والنشر .8
 . 9ٕٓٓ(  ٕبٌروت ) ط –المإسسة العربٌة للدراسات والنشر مصابٌح أورشلٌم / علً بدر ،  .9
 . ٕٔٔٓ(  ٖبٌروت ) ط –لرمال / علً بدر ، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ملوك ا .ٓٔ
 . ٕ٘ٓٓ(  ٔألمانٌا ) ط –الولٌمة العارٌة / علً بدر ، منشورات الجمل  .ٔٔ
 الكتب العربٌة : ثانٌاً :

                                                             
 البيضاء الدار –العربي الثقافي المركز ، مفتاح محمد. د / نسقية مقاربة –كالتأكيؿ قيمالت:ينظر (455)

  150: 2009،(3ط)

 .  23:  براىيـإ اهلل عبد / التاريخي ؿالتخيُّ  (456)

  . 289:  الكىـ ةساتذأ ركاية (457)



دراسة في جينالكجيا الثقافة العراقية / د.ناجي  –األساطير المؤسِّسة لمعقؿ الثقافي العراقي  .ٔ
 .  2012(  1دمشؽ / سكريا ) ط –الركابي ، تمكز لمطباعة عباس 

لكنجماف  –أشكاؿ التخيُّؿ مف فتات األدب كالنقد/ د. صالح فضؿ ، الشركة العالمية المصرية  .ٕ
 . 1996( 1ط)

متاىات اإلنساف بيف الحمـ كالكاقع/ د. حميـ بركات ، مركز  -في الثقافة العربية  اإلغتراب .ٖ
 . 2006(  1بيركت ) ط – دراسات الكحدة العربية

، ػػارأثر التاريخ كتأثيره بسيككلكجية الفرد/ إعداد : د. كريستيف نص –اإلنساف كالتاريخ  .ٗ
 .  1991(  1طرابمس / لبناف ) ط –جركس برس 

الدار  -لثقافي العربي النص كالسياؽ/ سعيد يقطيف ، المركز ا –إنفتاح النص الركائي  .٘
 . 2006( 3البيضاء )ط

لكنجماف   -طاب كعمـ النص/ د. صالح فضؿ ، الشركة المصرية العالمية لمنشر بالغة الخ .ٙ
 . 1996(  1) ط

القاىرة ) د.ط (  – لمكتاب العامة المصرية الييئة مطابعبناء الركاية/ د. سيزا قاسـ ،  .ٚ
2004. 

مساءلة الكاقع إلى سؤاؿ المصير/ محمد معتصـ ، منشكرات األختالؼ  –بنية السرد العربي  .ٛ
   . 2012(  1لجزائر ) طا –

مف منظكر النقد االدبي / د. حميد الحمداني ، المركز الثقافي العربي  –بنية النص السردم   .ٜ
 .  2000(  3الدار البيضاء ) ط –لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

(  1بيركت ) ط  –التاريخ كمنيج البحث التاريخي/ د.قاسـ يزبؾ ، دار الفكر المبناني  .ٓٔ
1990    

المفاىيـ االستشراقية جرد كاستنطاؽ كتأكيؿ لنّصيات ) عمي بدر ( / محمد قاسـ تبيئة  .ٔٔ
 .  2009(  78بغداد ، اإلصدار )  –الياسرم، دار الشؤكف الثقافية العامة 

 –يقطيف ، المركز الثقافي العربي  سعيد/ الزمف ، السرد ، التبئير – الركائي الخطاب تحميؿ .ٕٔ
 . 2005(  4الدار البيضاء ) ط

(  1بغداد ) ط –حكُّالت النص السردم العراقي / عبد عمي حسف ، دار الشؤكف الثقافية ت .ٖٔ
2013 . 

،  إبراىيـالسرد ، كاإلمبراطكري ة ، كالتجربة اإلستعماري ة / عبداهلل  –التخيُّؿ التاريخي   .ٗٔ
 . 2011(  1بيركت / لبناف ) ط –المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر 

( 1سكريا ) ط –ركائية / المكيفف مصطفى ، دار الحكار لمطباعة كالنشر تشكُّؿ المككنات ال .٘ٔ
2001 . 

( / د.عبد المحسف طو بدر، دار 1938-1870تطكر الركاية العربية الحديثة في مصر ) .ٙٔ
 . 1968(  2مصر) ط –المعارؼ 



( 3طلبناف ) -فارابيفي ضكء المنيج البنيكم/ د.يمنى العيد ، دار ال –تقنيات السرد الركائي  .ٚٔ
2010 . 

 البيضاء الدار – العربي الثقافي المركز ، مفتاح محمد. د / نسقية مقاربة – كالتأكيؿ التمقي .ٛٔ
 . 2009 ،( 3ط)

صكرة السكد في المتخي ؿ العربي الكسيط / د.نادر كاظـ ، المؤسسة العربية  –تمثيالت اآلخر  .ٜٔ
 .  2004(  1بيركت ) ط  –لمدراسات كالنشر 

أىكاء المثقؼ كمخاطر الفعؿ السياسي / فكزم كريـ ، دار المدل لمثقافة  –تيافت الستينييف  .ٕٓ
 .  2006(  1دمشؽ ) ط –كالنشر 

تحاد الكتاب إار ، منشكرات تكظيؼ التراث في الركاية العربية المعاصرة / د.محمد رياض كتّ  .ٕٔ
 . 2002دمشؽ  -العرب 

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر الثقافة العربية كالمرجعيات المستعارة / عبداهلل إبراىيـ ،  .ٕٕ
 .  2004( 1طبيركت ) –

مصر ) د. ط (  –جميكرية افالطكف / د.أميرة حممي مطر ، مطابع الييئة المصرية  .ٖٕ
1994. 

حركة السرد الركائي كمناخاتو في استراتيجيات التشكيؿ / كماؿ الرياحي ، دار مجدالكم  .ٕٗ
 . 2005(  1) ط األردف -لمنشر كالتكزيع

رية العامة لمكتاب ) د. ط ( مفيكماتو ككظائفو / د.عاطؼ جكدة نصر ، الييئة المصالخياؿ  .ٕ٘
1984 . 

(  2القاىرة ) ط –الراكم كالنص القصصي/ د.عبد الرحيـ الكردم ، دار النشر لمجامعات  .ٕٙ
1996 . 

 –الركاية العربية البناء كالرؤيا/ د. سمر ركحي الفيصؿ ، منشكرات إتحاد الكتاب العرب  .ٕٚ
 . 2003سكريا  دمشؽ /

( 1بيركت )ط –الركاية العربية بيف الكاقع كالتخييؿ / رفيؼ رضا صيداكم ، دار الفارابي  .ٕٛ
2008 . 

(  1لبناف ) ط –المتخيؿ كبنيتو الفنية / د. يمنى العيد ، دار الفارابي –الركاية العربية  .ٜٕ
2011. 

 –ت مكتبة التحرير ؿ/ د. محسف جاسـ المكسكم ، منشكراالركاية العربية النشأة كالتحكّ  .ٖٓ
 .1986( 1بغداد  ) ط

تحرير كتقديـ : د.عبداهلل إبراىيـ ، المجمس الكطني  –الركاية كالتاريخ / مجمكعة باحثيف  .ٖٔ
 . 2006(  1لمثقافة كالفنكف كالتراث في قطر ) ط

لبناف )  –قراءة في نماذج مختارة / د.صالح زي اد ، دار الفارابي  –الركاية العربية كالتنكير  .ٕٖ
   . 2012( 1ط



/ د.نضاؿ  بحث في مستكيات الخطاب في الركاية التاريخية العربية –الركاية كالتاريخ  .ٖٖ
 . 2006( 1ط)  األردف -الشمالي، عالـ الكتب الحديث 

قممكف ، دار الكتاب أالسالـ كحكاية السمطاف/ د.عبد سمطاف الحكاية –الركاية كالتاريخ  .ٖٗ
 . 2010(  1ط)  بيركت –الجديد المتحدة 

اج ، المركز الثقافي نظرية الركاية كالركاية العربية / د.فيصؿ در   –الركاية كتأكيؿ التاريخ  .ٖ٘
 . 2004(  1الدار البيضاء / المغرب ) ط –العربي 

 –السرد ، كاالعتراؼ ، كاليكية / د.عبداهلل إبراىيـ ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  .ٖٙ
 . 2011( 1بيركت )ط

 –قراءات في الركاية العراقية / جاسـ عاصي ، دار الشؤكف الثقافية العامة  -السرد كالذاكرة  .ٖٚ
 . 2013(  1طبغداد )

إضاءات في القصة كالركاية كالنص/ د.فاضؿ عبكد التميمي ، دار  –سرديات عراقية  .ٖٛ
 . 2013(  1بغداد ) ط –الشؤكف الثقافية العامة 

 .  2006(  2ألمانيا ) ط –لجمؿ عاشؽ لعار التاريخ / عبداهلل القصيمي ، منشكرات ا .ٜٖ

عتبات جٌرار جٌنٌت من النص إلى المناص / عبد الحق بلعابد ، الدار العربٌة للعلوم ناشرون   .ٓٗ
 . 8ٕٓٓ(  ٔط لبنان ) –

الدار البيضاء / المغرب  –العرب كالفكر التاريخّي / عبداهلل العركم ، المركز الثقافي العربي  .ٔٗ
 .  2006(  5) ط

 . 987ٔ(  ٕالقاهرة ) ط –ؤته وتطوره / شوقً الجمل ، دار المعارؾ علم التارٌخ نش .ٕٗ

(  1بيركت ) ط –العكالـ الميتاقصية في الركاية العربية / د.أحمد خريس ، دار الفارابي  .ٖٗ
2001 . 

العصبية كالدكلة / د.محمد عابد الجابرم ، مركز دراسات الكحدة العربية ػ  -بف خمدكف فكر ا .ٗٗ
 . 1994(  6بيركت ) ط

مف أعماؿ  –الفمسفة العربية المعاصرة كأفكار ما بعد حداثية في المعرفة كالعمـ كاإلعالـ  .٘ٗ
 1بغداد ) ط –المؤتمر الفمسفي العربي الثالث لبيت الحكمة / مجمكعة مؤلفيف ، دار الحكمة 

 )2003. 

عة الفمسفة النسكية : في فضح إزدراء الحؽ األنثكم كنقضو كالتمركز الذككرم كنقده / مجمك  .ٙٗ
بيركت ،  –مؤلفيف ، تحرير: عمي عبد المحمداكم ، منشكرات ضفاؼ كمنشكرات االختالؼ 

 2013 ( 1الجزائر ) ط

 ليندا دار ، الديف زيف ثائر.د/  كالركاية القصة في تطبيقية دراسات – السرد دركب في .ٚٗ
 . 2011(  1ط)  سكريا – كالتكزيع كالنشر لمطباعة

ر كالنثر في النقد العربي القديـ / عثماف مكافي ، دار مف قضايا الشع –في نظرية األدب  .ٛٗ
 .  2002اإلسكندرية / مصر ) د.ط (  -المعرفة الجامعية 



أنماط اإلتصاؿ في الركاية مف بينياف إلى بيكيت/ كلفكاتؾ آيزر، تر: ىناء  –القارئ الضمني  .ٜٗ
 .  2006( 1بغداد ) ط -خميؼ غني الدايني ، دار الشؤكف الثقافية العامة 

 1الرباط ) ط –الكجكد كالحدكد / سعيد يقطيف ، دار األماف  –قضايا الركاية العربية الجديدة  .ٓ٘
 )2012  . 

 –كتاب الشفاء/ الشيخ الرئيس إبف سينا ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  .ٔ٘
 . 1988( .طدمصر )

تقديـ : أمجد ناصر، الدار  الذات الراكية ىي الركاية/ إلياس فرككح ، -الكتابة عند التخـك  .ٕ٘
 . 2010(  1لبناف ) ط -العربية لمعمـك ناشركف 

بغداد     -مطبعة الشعب  3لمحات إجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث / عمي الكردم ، ج .ٖ٘
 . 1972) د.ط ( 

بغداد )  -ما كراء السرد ما كراء الركاية / عباس عبد جاسـ ، دار الشؤكف الثقافية العامة   .ٗ٘
 . 2005( 1ط

مقاربات نقدية في المتناص كالرؤل كالداللة / عبداهلل إبراىيـ ، المركز  –الُمتخي ؿ السردم  .٘٘
 . 1990(  1بيركت ) ط –الثقافي العربي 

(  1بيركت ) ط –مدارات الحداثة/ د.محمد سبيال ، الشبكة العربية لألبحاث كالنشر  .ٙ٘
2009. 

(  1ط)  بيركت –لطميعة لمطباعة كالنشر/ ىاشـ صالح ، دار ا األكربيلى التنكير إمدخؿ  .ٚ٘
2005 . 

 دمشؽ - تحاد الكتاب العربإلدل الغرب / عبد الرزاؽ االصفر ، منشكرات  األدبيةالمذاىب  .ٛ٘
1999 . 

ف كالتمركز حكؿ الذات / د.عبد اهلل إبراىيـ ، المؤسسة  –المركزية الغربية  .ٜ٘ إشكالية التككُّ
 . 2003 ( 2بيركت )ط  –العربية لمدراسات كالنشر 

عبيد ، إعداد كتقديـ كمشاركة  صابر محمد/  كالنكع الجنس سؤاؿ – الركائي التجنيس مغامرة .ٓٙ
 .2012(  1األردف ) ط –نخبة مف النقاد كأساتذة الجامعات ، عالـ الكتب الحديث 

 . 2012(  1األردف ) ط -مقاربات في السرد/ د.حسيف المناصرة ، عالـ الكتب الحديث .ٔٙ

بيركت )  –د العربي / د.أسامة محمد البحيرم ، مؤسسة االنتشار العربي مقارنات في السر  .ٕٙ
 .2012(  1ط

 . 2002دمشؽ / سكريا  –مف تاريخ الركاية / حنا عبكد ، منشكرات إتحاد الكتاب العرب  .ٖٙ

 ( د.ت .  8القاىرة  ) ط –منيج البحث التاريخي / د. حسف عثماف ، دار المعارؼ  .ٗٙ

دمشؽ    –الصفا / خيراهلل سعيد ، دار كنعاف لمدراسات كالنشر  النظاـ الداخمي لحركة إخكاف .٘ٙ
 . 1992(  1) ط



 -نظرية المعرفة كالسمطة عند ميشيؿ فككك/ د.محمد عمي الكردم ، دار المعرفة الجامعية .ٙٙ
 ) د.ط ( . اإلسكندرية

لدار ا –نظرية المعنى عند حاـز القرطاجني / فاطمة عبداهلل الكىيبي ، المركز الثقافي العربي .ٚٙ
 .  2002(  1البيضاء / المغرب ) ط

(  1بيركت ) ط –النقد بيف الحداثة كما بعد الحداثة / إبراىيـ الحيدرم ، دار الساقي  .ٛٙ
2012. 

بيركت       -نيتشة كجذكر مابعد الحداثة / تحرير: د.أحمد عبدالحميـ عطية ، دار الفارابي .ٜٙ
 . 2010(  1) ط

( 1ط ) الجزائر - االختالؼ منشكرات ، محفكظ عبدالمطيؼ / الركاية في الكصؼ كظيفة .ٓٚ
2009 . 

 الكتب المترجمة : ثالثًا :

  يكك ، ترجمة كتقديـ : سعيد بنكراد ، دار الحكار لمطباعة إ مبرتكإالكتابة السردية /  آليات .ٔ
 . 2009(  1ط )الالذقية / سكريا  –كالنشر كالتكزيع 

( )د.ط القاىرة -، المجمس األعمى لمثقافة اآليديكلكجية / ديفيد ىككس ، تر: إبراىيـ فتحي  .ٕ
2000 . 

المفاىيـ الغربية لمشرؽ / إدكارد سعيد ، تر: د.محمد عناني ، دار رؤية  –اإلستشراؽ  .ٖ
 . 2006(  1لمنشر كالتكزيع ) ط

البحث عف التاريخ كالمعنى في الديف / ميرتشيا إليادة ، تر: سعكد المكلى ، المنظ مة العربية  .ٗ
 . 2007(  1ركت ) طبي –لمترجمة 

(  1بيركت ) ط –بعد طكؿ تأمؿ/ بكؿ ريككر ، تر: فؤاد مميت ، المركز الثقافي العربي  .٘
2006 . 

المعرفة كالسمطة / فرانسكا شاتيميو ، تر: أنطكاف حمصي ، منشكرات  -تاريخ اآليديكلكجيات .ٙ
 . 1997) د.ط (  3سكريا ، ج –كزارة الثقافة 

لكغكؼ ، ترجمة كتقديـ : د. محمد الطاىر المنصكرم ، التاريخ الجديد / إشراؼ جاؾ  .ٚ
 .  2007(  1بيركت / لبناف ) ط  –المنظمة العربية لمترجمة 

تاريخ الجنكف في العصر الكالسيكي / ميشيؿ فككك ، تر: سعيد بنكراد ، المركز الثقافي  .ٛ
 . 2006(  1الدار البيضاء ) ط –العربي 

مامة ، دار / شلومٌت رٌمون كنعان ، تر: لحسن احْ الشعرٌة المعاصرة  –التخٌٌل القصصً  .9
  ٕٓٔٓ( ٔدمشق / سورٌا ) ط  –التكوٌن للتؤلٌؾ والترجمة والنشر

ؿ كالنظرية/ برندا مارشاؿ ، تر: السيد إماـ ، المركز القكمي تخي  تعميـ ما بعد الحداثة المُ  .ٓٔ
 . 2010( 1القاىرة ) ط -لمترجمة 



التاريخ الطبيعي كالثقافي / مارتف كالف ، تر: ريـ الذكادم ، ىيئة أبك ظبي لمثقافة  – الثعمب .ٔٔ
 . 55:  2010(  1) ط أبك ظبي –كالتراث 

(  1لبناف ) ط –الثقافة كالمقاكمة / إدكارد سعيد ، تر: عالء الديف أبك زينة ، دار اآلداب  .ٕٔ
2006 . 

 -قدمس لمنشر كالتكزيعديب ، شركة  الجماعات الُمتخي مة/ بندكت أندرسكف ، تر: ثائر .ٖٔ
 . 2009( 1بيركت )ط

دراسات فً رواٌة ما بعد الحداثة / مجموعة مإلفٌن ، تر: أمانً  –جمالٌات ما وراء القص  .ٗٔ
 . ٕٓٔٓدمشق / سورٌا ) د.ط (  –رحمة ، دار نٌنوي للدراسات والنشر والتوزٌع  بًأ

رككر ، تر: د.عبدالكىاب عمكب ، مراجعة : ب الحداثة كما بعد الحداثة / إعداد كتقديـ : بيتر .٘ٔ
 .1995(  1أبك ظبي ) ط –د.جابر عصفكر ، منشكرات المجمع الثقافي 

/ الدار البٌضاء –حفرٌات المعرفة / مٌشال فوكو ، تر: سالم ٌفوت ، المركز الثقافً العربً  .ٙٔ
 . ٕ٘ٓٓ(  ٖالمؽرب ) ط

دار الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع  الخطاب الركائي / ميخائيؿ باختيف ، تر: محمد برادة ، .ٚٔ
 . 1987(  1القاىرة ) ط –

الذاكرة ، التارٌخ ، النسٌان / بول رٌكور ، تر: د. جورج زٌناتً ، دار الكتاب الجدٌد المتحدة  .8ٔ
 . 9ٕٓٓ(  ٔبٌروت / لبنان ) ط –

 المغرب  –الرمز كالسمطة / بيير بكرديك ، تر: عبد السالـ بنعبدالعالي ، دار تكبقاؿ لمنشر  .ٜٔ
 . 2007(  3ط )

الركاية التاريخية /جكرج لككاش ، تر: د. صالح جكاد الكاظـ ، دار الطميعة لمطباعة كالنشر  .ٕٓ
 .  1978لبناف  بيركت / –

، لؽانمً وفبلح رحٌمالحبكة والسرد التارٌخً / بول رٌكور ، تر: سعٌد ا –الزمان والسرد  .ٕٔ
( ٔبٌروت / لبنان )ط –تاب الجدٌد المتحدة راجعه عن الفرنسٌة د. جورج زٌناتً ، دار الك

 . ٕج/ ٕٙٓٓ

سياسة مابعد الحداثية / ليندا ىيتشيكف ، تر: حيدر حاج إسماعيؿ ، مراجعة : ميشاؿ  .ٕٕ
 . 2009(  1بيركت / لبناف ) ط -زكريا، المنظمة العربية لمترجمة 

 –بقاؿ لمنشر الشعرية / تزفيتاف تكدركؼ ، تر: شكرم المبخكت كرجاء بف سالمة ، دار تك  .ٖٕ
 . 1990(  2المغرب ) ط

( )د.طالعراؽ  –صنعة الركاية / بيرسي لكبكؾ ، تر: عبد الستار جكاد ، دار الرشيد لمنشر .ٕٗ
1981 . 

)  / إدكارد سعيد ، تر: غساف غصف ، دار النيار1993صكر المثقؼ ) محاضرات ريث (  .ٕ٘
 . 1996( 1ط

العيد العثماني حتى قياـ الجميكرية /  كالحركات الثكرية في االجتماعيةالطبقات  –العراؽ  .ٕٙ
 . 2005(  1إيراف ) ط -از ، منشكرات فرصاد ، تر: د.عفيؼ الرز   حنّا بطاطك

بيركت  –الصياغ ، المنظمة العربية لمترجمة فايز عصر رأس الماؿ/ إريؾ ىكبزباـك ، تر: د. .ٕٚ
 . 2008(  1) ط/ لبناف 



( 1الدار البيضاء ) ط –دار تكبقاؿ لمنشر  عمـ النص/ جكليا كرستيفا ، تر: فريد الزاىي ، .ٕٛ
1991 . 

بيركت  –عنؼ الدكتاتكرية / ستيفاف زيفايج ، تر: فارس يكاكيـ ، الفرات لمنشر كالتكزيع  .ٜٕ
 . 2013( 1)ط

اإلنساف الخط اء / بكؿ ريككر ، تر: عدناف نجيب الديف ، المركز الثقافي  -فمسفة اإلرادة  .ٖٓ
 . 2008(  2ب ) طالدار البيضاء / المغر  –العربي 

)  القاهرة / مصر –إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبولً فلسفة أصول الحق / هٌؽل ، تر: د. .ٖٔ
 . 99ٙٔ( د.ط

  –فف الركاية / ميالف ككنديرا ، تر: بدر الديف عركدكي ، األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع   .ٕٖ
 . 1999(  1دمشؽ ) ط

 ي النصكص الحكائية / إمبرتك إيكك ، تر: إنطكاف أبكالقارئ في الحكاية التعاضد التأكيمي ف .ٖٖ
 . 1996(  1الدار البيضاء / المغرب ) ط –زيد ، المركز الثقافي العربي 

دمشؽ     –القمـ كالسيؼ/ إدكارد سعيد ، تر: تكفيؽ األسدم ، دار كنعاف لمدراسات كالنشر  .ٖٗ
 .   1998(  1) ط

مصر  –األهوانً ، دار احٌاء الكتب العربٌة كتاب النفس / أرسطو طالٌس ، تر: أحمد فإاد  .ٖ٘
 . 9ٗ9ٔ( ٔ)ط

مدخؿ إلى تطبيؽ المنيج التاريخي / لكيس جكتشمؾ ، تر: د.عائدة  –كيؼ نفيـ التاريخ  .ٖٙ
سميماف عارؼ ك د.أحمد مصطفى أبك حاكمة ، ُمشَتَرؾ : دار الكاتب العربي كمؤسسة 

 . 1966( بيركت ، نيكيكرؾ ) د. ط   –فرانكميف لمطباعة كالنشر 

: د. باسؿ المسالمة ، دار التككيف لمتأليؼ كالترجمة بعد الحداثة : سيمكف مالباس ، ترما  .ٖٚ
 . 2012(  1سكريا ) ط –كالنشر 

تباشير فمسفة لممستقبؿ / فردريؾ نيتشة ، تر: جيزيال فالكر حجار،  –ما كراء الخير كالشر  .ٖٛ
 . 2003(  1بيركت ) ط -دار الفارابي 

: فبلح ٌا / بول رٌكور ، تحرٌر: جورج .ه. تاٌلر ، تردٌولوجٌا والٌوتوبمحاضرات فً اآلٌ .9ٖ
 . ٕٕٓٓ(  ٔبٌروت / لبنان ) ط –رحٌم ، دار الكتب الجدٌدة المتحدة 

كالدة السجف / ميشيؿ فككك ، تر: د.عمي مقمد ، مركز اإلنماء القكمي  –المراقبة كالمعاقبة  .ٓٗ
 . 1990بيركت ) د.ط (  –

 –/ جاف بكدريار ، تر: د.جكزيؼ عبداهلل ، المنظمة العربية لمترجمة المصطنع كاألصطناع  .ٔٗ
 . 2008(  1بيركت ) ط

بيركت   –مقدمة في اليرمينكتيكا / ديفيد جاسبر ، تر: كجيو قانصك ، الدار العربية لمعمـك  .ٕٗ
 .  2007( 1) ط

ية ، أبحاث التأكيؿ / بكؿ ريككر ، تر: محمد برادة كحساف بكرق –مف النص إلى الفعؿ  .ٖٗ
 . 2001(  1القاىرة ) ط -عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية 



(  1بيركت ) ط –مكقع الثقافة/ ىكمي.ؾ.بابا ، تر: ثائر ديب ، المركز الثقافي العربي  .ٗٗ
2006 . 

نظرات جديدة عمى الكتابة التاريخية / تحرير: بيتر بكركي ، ترجمة كتقديـ قاسـ عبدة قاسـ  .٘ٗ
 . 2010(  1القاىرة  ) ط –مي لمترجمة ، المركز القك 

نظريات السرد الحديثة / كاالس مارتف ، تر: د.حياة جاسـ محمد ، المجمس األعمى لمثقافة  .ٙٗ
 .  1998) د.ط (  اإلسكندرية-

النقد التاريخي ) المدخؿ إلى الدراسات التاريخية ( النجمكا ك سينكبكس ، تر: عبد الرحمف  .ٚٗ
 . 1981(  4لككيت ) طا –بدكم ، ككالة المطبكعات 

 –نقد العقل المحض / عمانإٌل كنط ، ترجمة وتقدٌم : موسى وهبة ، مركز اإلنماء القومً  .8ٗ
 . 988ٔبٌروت ) د. ط ( 

( 1الجزائر )ط – االختالؼىـ الحقيقة/ ميشيؿ فككك، تر: مصطفى المسناكم ، منشكرات  .ٜٗ
2006. 

( 1طدمشؽ ) –ر الفرنسية اليكية / أليكس ميتشيمي ، تر: د.عمي كطفة ، دار النش .ٓ٘
1993. 

فمسفة بكؿ ريككر ، إشراؼ : ديفيد ككرد ، ترجمة كتقديـ : سعيد  –الكجكد كالزماف كالسرد  .ٔ٘
 . 1999(  1الدار البيضاء / المغرب ) ط –الغانمي ، المركز الثقافي العربي 

 وريات :الدرابعًا : 
في  42البصائر الفصمية ، العدد :  ستشراؽ كالعبكر إلى التاريخانية/ جعفر العمكم ، مجمةاإل .ٔ

2008. 

أشكاؿ الخطاب الميتاسردم في القصة القصيرة بالمغرب / د. جميؿ حمداكم ، دراسة   .ٕ
 منشكرة ضمف شبكة اآللككة .

مقاؿ منشكر في جريدة الحياة في  –التاريخانية بيف المؤرخ كالفيمسكؼ/ زىير تكفيؽ .ٖ
1/12/2007 . 

 في،  حمداكم ، دراسة منشكرة عمى مكقع شبكة اآللككةد.جميؿ  /الجديدةالتاريخانية  .ٗ
15/3/2012 . 

قػػع دار ، دراسػػة منشػػكرة فػػي مك  محمػػكد مػػي. د / الحداثػػة بعػػد مػػا لركايػػة السػػردية التقنيػػات .٘
 . 23/5/2008 األمير لمثقافة كالعمـك ، بتاريخ

في  125، العدد:  الثقافية المجمة في منشكرة دراسة ، زعير آؿ سعيد كضحاء / التناص .ٙ
29/10/2005 . 

، إعداد: أحمد  22/4/2012فف ( بتاريخ  أدبمجمة )  -حكار مع الركائي العراقي عمي بدر .ٚ
 الحمِّي .



في  2589مكقع الحكار المتمدف ، العدد  -دراسة في ديالكتيكية ىيجؿ/ يكحنا بيدكيد .ٛ
18/3/2009 . 

دة الرياض/مؤسسة اليمامة الذات في اإلبداع األدبي/ سعيد الكفراكم ، مقاؿ منشكر في جري .ٜ
 . 2012نكفمبر  16229الصحفية ، العدد 

الرؤية السينمائية كأثرىا في "الجحيـ المقدس"/ د. حسف الخاقاني ، دراسة منشكرة في  .ٓٔ
 . 2010(  9كمية اآلداب/ جامعة الككفة ، العدد)  -مجمة المغة العربية كآدابيا

صكات / د.جميؿ حمداكم ، دراسة منشكرة ضمف الركاية البكليفكنية أك الركاية المتعددة األ .ٔٔ
 . 8/3/2012، في مكقع شبكة اآللككة 

ي الفيصؿ ، دراسة منشكرة في مجمة حر رك مساريخية بيف الحقيقة كالتخييؿ/ د.الركاية الت .ٕٔ
 . ق1432ديسمبر 160العدد  –الرافد 

 حيفةص مقاؿ منشكر في –ركاية الجيؿ مف اإلنقراض إلى تشكُّؿ السرد / عمي بدر  .ٖٔ
 . 25/9/2008بتاريخ  14703مؤسسة اليمامة الصحفية ، العدد:  -الرياض

مكقع الحكار المتمدف  -عمي بدر إنمكذجان / يكسؼ محسف  –الركاية نكاة السرديات الكبرل .ٗٔ
30/11/2009  . 

 صحيفةمقاؿ منشكر في  -الركاية كالتاريخ ىكس المثقؼ العربي كنظاـ المكضة/ عمي بدر .٘ٔ
 . 23/6/2005 بتاريخ 13513: العدد،  الرياض

السخرية كالتناص التاريخي في سرد ما بعد الحداثة ) تاريخ العار في بالد النفطتار (  .ٙٔ
 . 4/7/2010إنمكذجان / أماني أبك رحمة ، دراسة منشكرة في مجمة الركائي ، بتاريخ 

لقادمة / معف ا : آفاؽ التحكالت السردية كمالمح الجماليات الطريؽ إلى بعد ما بعد الحداثة .ٚٔ
 .  2/8/2011مكقع الحكار المتمدف  -رحمة  الطائي كأماني أبي

عقمية الحشكد الغاضبة / أحمد محمد صالح ، دراسة منشكرة في مكقع األكاف بتاريخ  .ٛٔ
3/9/2011 . 

 .  بك رحمة، تر: أماني أ اثة / ليندا ىيتشيكففمسفة العالقة بيف النسكية كما بعد الحد .ٜٔ

تراؽ الجدار الرابع / د. لمياء باعشؿ ، مقاؿ منشكر في جريدة الجزيرة القص الماكرائي كاخ .ٕٓ
 الثقافية .

جريدة الحياة الجديدة الفمسطينية ،  -كاردك ركماني آخر في القدس / أسامة العيسة  .ٕٔ
 . 3/1/2011 في 5806:عددال

ب المقارنة ، التخييمي كالكثائقي : دراسات ثقافية في األد مجمة البالغة –مجمة ألؼ  .ٕٕ
 . 2012 – 32القاىرة ، العدد  –كالتاريخ كالفنكف ، دار إلياس العصرية 

، العدد:  عبكد رشيد ، دراسة منشكرة في جريدة الصباح الجديدالُمتخي ؿ في الُيكي ة / رعد  .ٖٕ
 . 10/10/2010 في  1832



الشاـ  مدخؿ إلى الركاية التاريخية / عبداهلل الخطيب ، دراسة منشكرة في مكقع رابطة أدباء .ٕٗ
 تصدر مف لندف/ بريطانيا.  –

( دركبدراسة منشكرة في مجمة ) –مفيـك التخييؿ الركائي/ د.جميؿ حمداكم  .ٕ٘
19/8/2006. 

دراسة تطبيقية في ركاية ) الحياة ىي في مكاف آخر (  –الميتاقص كسرد ما بعد الحداثة  .ٕٙ
الثقافة كاالدب ، العدد لميالف ككنديرا / د.محمد محمكد الخزعمي ، مجمة التكاصؿ في المغات ك 

 . 2011ديسمبر  29

، مقاؿ منشكر في مجمة العربي  شكالية الفكر العربي/ مأمكف شحاتةنظرة فاحصة في إ .ٕٚ
 . 2010شباط  615الككيتية ، العدد : 

يديكلكجي / نادر كاظـ ، مقاؿ منشكر في مجمة بيف التحديث السردم كالتشكيؿ اآل اليكيات .ٕٛ
 . 27/7/2009في  33نزكل ، العدد 

 :والموسوعات : المعاجم  خامساً 

الدار  –دلٌل الناقد االدبً / د.مٌجان الروٌلً و د. سعد البازعً ، المركز الثقافً العربً  .ٔ
 .  7ٕٓٓ(  ٘البٌضاء / المؽرب ) ط

( ٔالقاهرة) ط –قاموس السردٌات/ جٌرالد برنس، تر: السٌد إمام ، مٌرٌت للنشر والمعلومات  .ٕ
ٕٖٓٓ. 

 . 98ٗٔ(  ٕبٌروت / لبنان ) ط  –بً / جبور عبد النور ، دار العلم للمبلٌٌن المعجم األد .ٖ

معجـ لساف العرب/ اإلماـ العال مة أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر إبف منظكر ، دار  .4
 . 1997(  6) ط 11بيركت / لبناف ، ج  –الفكر لمطباعة كالنشر 

طة الدكلية لمناشريف د القاضي ، الرابمعجـ السرديات / مجمكعة مؤلفيف ، إشراؼ: محم .5
 . 2010( 1المستقميف )ط

 . 1985(  1بيركت ) ط –، دار الكتاب المبناني  معجـ المصطمحات األدبية / سعيد عمكش .ٙ

مة الراؼب األصفهانً ، تحقٌق : صفوان عدنان داوودي ، دار مفردات ألفاظ القران / العبلَّ  .7
 هـ  . ٕٖ٘ٔ(   ٗدمشق ) ط –القلم 

ي ، تقديـ اج البمغاء كسراج األدباء / أبك الحسف حاـز بف محمد بف الحسيف القرطاجنّ مني .8
 .1981(2بيركت / لبناف )ط –كتحقيؽ : محمد الحبيب بف الخكجة ، دار الغرب اإلسالمي 

بيركت ،  –اهلل إبراىيـ ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر مكسكعة السرد العربي/ د.عبد .9
 .2008طبعة مكسعة 

 األطارٌح الجامعٌة :الرسابل و ساً :ساد

ة مقارنة / سمٌرة حسن محمد دراس - سكوت وجرجً زٌدان الرواٌة التارٌخٌة عند السٌر ولتر .ٔ
 . ه 9ٓٗٔ  جامعة أم القري -كلٌة اللؽة العربٌة  ،، أطروحة دكتوراه  زٌدان

اد عبد الكرٌم  .ٕ  -ماجستٌر ، كلٌة التربٌة  ، رسالةماوراء السرد فً الرواٌة العراقٌة / حسن مجَّ
 .  9ٕٓٓ -8ٕٓٓجامعة القادسٌة  

 


