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 فصلية، يرانية للغة العربية وآداهباجملة اجلمعية ال 
ش/  .  هـ 1401ربيع،62الـالعدد  ،  حمكمة ةيعلم

 73-94م؛ صص 2022

 يف بغداد"  فرانکشتاين "العالقة بني الفانتازای يف رواية 
 العراق يف   الرهيبةواألحداث  

  أصيلة  نوع املقالة: 
 *2، يسرا شادمان 1رضا انظميان

 ، کلیة اآلداب و اللغات األجنبیة، طهران اللغة العربیة وآداهبا جبامعة عالمة الطباطبائييف قسم أستاذ  .1
 ،کلیة اآلداب و اللغات األجنبیة، إیالم لغة العربیة وآداهبا جبامعة إیالمال قسمأستاذة مساعدة يف  .2

 11/1400/ 02البحث:  اتريخ قبول 02/1400/ 30 البحث:   اتريخ استالم
 

   امللّخص 
 من املصطلحات النقدیة اجلدیدة  ب  عت  یکتشف الواقع من أعماق ما هو غری واقع وت    يالفانتازای هي األدب الذ 
الفانتازای الکتب واآلاثر التی جتعل مصطلح  اوز الواقع إلی الالواقع واملنطق إلی الالمنطق. یصف  ق علی جتطل  ت  ف

ومصّدقة.   ممکنة  والعجیبة  املستحیلة  السّ   یعدّ احلوادث  اجلانب منطق  وأصل  الذايت،  الوعي  وأصل  اخلاص،  رد 
التخّیل، واألسلوب احلرّ  التوّغل، وأسالیب  التكهّ اللغوي، وأصل  املفتوحة، وتفتیت   ن،، وعدم  واملفاجئة، والنهایة 

البحث العالقة    هذا  فقد یدرس.  میزات الفانتازای يف الروایة أهم  البىن، والتالعب اللغوي، وخلق ظروف اللعبة من  
، معتمداً على أسلوب العراقيف    الرهیبةواألحداث    يف بغداد" ألمحد سعداوي  فرانكشتاین"بني الفانتازای يف روایة  

ویهدف إىل إبراز مالمح وأبعاد    . روایةالومن مثّ تطیبقها علی    مستخرجاً عناصر الفانتازای أوّلً   ، لیليحت  –وصفي  
 . ومن نتائج البحث هو أنّ العراق  حرب  العجائبیة وتبیني العالقة بني الفانتازای يف روایة فرانکشتاین واألحداث يف

بشكل كا  الفانتازای  وادي  دخل  قد  الروایة  هذه  يف  اجلماعیة  الکاتب  )اجملازر  العنیفة  األهوال  أمهیة  بسبب  مل، 
خات لقتل العراقیني( واخلوف من ذهول القارئ أمام تقنیة الفانتازای وعدم الوصول إىل غایة ومراد الكاتب، واملفخّ 

أحیاانً  تصل  وقد  والرؤى  واألحالم  والنجوى  النفس  والالشعور كحدیث  الالوعي  تقنیات  إىل  قلیالً  یلجأ  جنده 
حقیقة الواقع جتعل من الكاتب أن یوّرط القارئ يف أحداث   جة یصعب حتدیدها أو متسي مستحیلة، ونرى أنّ لدر 

یعّب عن هواجسه ودواخله عب هذا السرد، لذا یروي القصة خبطة مدروسة من   غریبة وفضاءات عجیبة وبوعي اتمّ 
  واقعیة. قبل ویستخدم التقنیات احلدیثة والفانتازای ویكتفي خبلق شخصیة غری
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   املقدمة  .1
 البحث  مسألة  .1-1

ألّن   .یواجه صعوابت کثریة  لکلمة الفانتازای،  وواضحاً  م تعریفا موجزاً إّن الباحث الذی یرید أن یقدّ 
تطلق  دب الذی  األ  يالفانتازای ه  ن خمتلفة وخصال متناقضة ومتضادة.فت من معاالفانتازای قد أتلّ 

  اً واسع  صارت میداانً   العربیة احلدیثةلی الالمنطق. والروایة  إ لی الالواقع واملنطق  إعلی جتاوز الواقع  
ویسعى إىل تكوین واقع جدید تتضّمن عناصر عدیدة   .لکتابة تقوم علی تطویع املاورائی والعجائب 

مع العناصر اخلیالیة املتمثلة يف    وتندمج بعض عناصر الواقع   منطقیة ولمنطقیة،معقولة،  معقولة ول
 اخلوارق واألساطری واحللم. 

املستمر    الفانتازای  تطلق  واخلرق  املألوفة  والتقالید  العامل  من  القطیعة  إلی  مییل  أدبی  شکل  علی 
اليت جتعل احلوادث املستحیلة    مصطلح واسع یصف الکتب واآلاثرو للمنطق والنوامیس الطبیعیة.  

املعاصرة أتخذ جذورها من األساطری    »إنّ   . والعجیبة ممکنة ومصّدقة  الفانتازای  الرواایت  من  کثریاً 
ل من هذا الصراع الذي یتحقق يف عامل غری  وحبکتها تتشکّ   وأکثرها تصّور الصراع بني اخلری والشرّ 

الواقعي«   الکتّ   (.۴۲:  1378،  ي)حممدعاملنا  وإطاراته  یعب  وقوانینه  الواقع  العامل  من  الفانتازای  يف  اب 
آخر ذا قوانني جدیدة، العامل الذي ملؤه العناصر املفاجئة والکائنات العجیبة    املادیة وخیلقون عاملاً 

التجارب وحیاولون أن یوصلوا اإلنسان    واجلوّ  الفانتازای یفکرون يف آاثرهم مبا وراء  اخلیايل. کّتاب 
 يف عامل العلم والعقل.   تحیلة عب خلق احلریة والعجائبیة، اإلنسان الذي أصبح حماطاً إلی آماله املس

وقد من هائلة أعداداً  ضحیتها  راحت عنیفة  حروابً  العراق  تشهد لقد أمحد األبرایء،   رسم 
يف  هذه من  صوراً  سعداوي  "فرانکشتاین املشاهد   وآاثرها  احلرب  لنا فصّور  بغداد" يف  روایته 
 بني التلفزیون شاشات  على تنقل  الشارع اليت يف الصراعات فصور  العراقي، الفرد على النفسیة

 واختطاف والعبوات الناسفة تیالغ وال التفخیخ الشارع، أدواهتا يف  فعلیة حرب السیاسیني، تقابلها 
 ابتت اليت ابجل ملة القتل مشاهد عن فضال اجملرمني من غابة إىل  اللیل  بر كاهبا، وحتول السیارات
 . املروعة  املشاهد هبذه متخمة  اإلنسان  ذاكرة
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 أسئلة البحث  .1-2
 روایة فانتازیة؟  «فرانکشتاین يف بغداد » یف میکن أن نعتب روایة ک  -
 ؟ العراق يف  الرهیبة واألحداث   يف بغداد"  فرانکشتاین "ا العالقة بني الفانتازای يف روایة  م -

 . سوابق البحث 1-3

احلدیثة يف کتابة الروایة ونقدها، وإّن الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع  إّن الفانتازای من التیارات  
 قلیلة ومعظمها تنحصر يف بعض املقالت ويف طیات بعض الرسالت، وهذه الدراسات هي: 

لـزینب    - تداولیة«  قراءة  بغداد،  يف  فرانکشتاین  روایة  يف  العنف  فوضی  »سیمولوجیة  مقالة 
عاجلت هذه املقالة سیمیائیة    . جملة کلیة الرتبیة للبنات.  م۲016  عبداألمری حسني القیسی، سنة 

 العنف عب قراءة تداولیة. 

، جملة  م ۲016سود، سنة  أمقالة »بناء الشخصیة يف روایة فرانکشتاین يف بغداد« لـنوزاد أمحد    -
اإلنسانیة.   للعلوم  تکریت  الذي  جامعة  الواقع  وصورة  الشخصیات  هیكل  البحث  هذا  یتناول 

 ر على العراق. یسیط

فرانکشتاین يف بغداد« لــوسام محید حممد حسني اخلالدي، سنة    ة مقالة »صورة احلرب يف روای  -
یرسم الكاتب يف حبثه صورة احلرب والعنف    .القادسیة يف اآلداب والعلوم الرتبویة   ، جملة م۲017

 واخلالفات الداخلیة والدینیة وانعدام األمن يف روایة سعداوي. 

های رمان پست مدرنیسم در رماهنای پستی و فرانکشتاین يف  وانش تطبیقی مؤلفهمقالة »خ  -
لعل سنة  يونسرتن گندم  ي أفضل  يبغداد«  تطبیقی پژوهش  ، جملةش 1395،  ادبیات  هذه    .های 

إلی  تشری  موضوع    املقاله  إلی  یشر  ومل  فحسب  بغداد  يف  فرانکشتاین  لروایة  احلداثیة  املواصفات 
زای  ابدراسة الفانت  هذه الدراسة هي األولی اليت ختتصّ   الفانتازای يف الروایة، إذن میکننا القول؛ أبنّ 

 يف روایة فرانکشتاین يف بغداد. 

لیلو،    دألمحمقالة »الواقعیة السحریة يف روایة فرانكشتاین يف بغداد    - سعداوي« لوسن حسني 
واإلنسانیة   ،م ۲019سنة   الرتبویة  للعلوم  األساسیة  الرتبیة  الواقعیة    .جملة كلیة  البحث  هذا  درس 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41285/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-9-
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منطاً  بوصفها  روایة   السحریة  عند  وحتدیداً  العراقیة،  الروایة  يف  العجائب  أو  الغرائب  األدب    من 
بغداد » العراقي    «فرانكشتاین يف  من  سعداوي،    أمحدللكاتب  األدب  هذا  مفاهیم  وّظف  الذي 

وف وسحري  خیايل  هو  ما  وبني  الواقعیة  الرؤیة  مجعه  من  اخالل  اختاذه  خالل  من  وذلك  نتازي؛ 
وجعلها بؤرة مهیمنة وفاعلة يف النص    -اليت تتصف بصفات خارقة وممیزة  –"  ة "شخصیة الشسم

لل األمين والتفجریات بعد  السردي ودورها املهم يف الثأر ألرواح الضحاای الذین سقطوا بسبب اخل
 . ۲003حداث عام أ

عد العجائب يف روایة فرانكشتاین يف بغداد ألمحد سعداوي« لعبدهللا الونوغي، سنة  رسالة »الب    -
الروایة العجائبیة )الفانتاستیكیة(    أنّ وصلت الدراسة إىل    جامعة حممد بوضیاف، اجلزائر.م.۲017

الالواقع   إىل  واملنطق  الواقع  هااتن  تتجاوز  وصارت  والتغریب،  التعجیب  خاصیيت  عب  والالعقل 
الروائي   الفين  اإلبداع  مظاهر  ومن  والعربیة،  الغربیة  الروایة  يف  التحدیث  جتلیات  من  اخلاصیتان 

 للروائي العراقي أمحد سعداوي.  « فرانكشتاین يف بغداد»والقصصي. وهذا ما یتجلى يف روایة  

ــة الع  - ــة يف الروایـ ــالة »الغرائبیـ ــعداوي و رسـ ــد سـ ــتاین يف بغـــداد ألمحـ ــا فرانكنشـ ــرة روایتـ ــة املعاصـ ربیـ
اجلامعــة بســـکرة،  م. ۲0۲1لعــایز، ســـنة احــروف الضــباب للخـــری شــوار أمنوذجـــًا« لفاطمــة زهـــراء 

تسعى هذه الرسالة إىل الكشف عن شـعریة املـا الروائـي الغـرائب، و اتـه ومقوماتـه ومـدى   اجلزائر.
مــن خــالل اندراجــه ضــمن الفــن األدد الــذي یعیــد صــیاغة املعطیــات  ارتباطــه بواقــع األمــة العربیــة،

ــرآة  الثقافیـــة والجتماعیـــة ضـــمن فضـــاء خمتلـــف عـــن الواقـــع، لكنـــه ل یتجـــاوزه، إذ یبقـــى الغریـــب مـ
عاكســة لواقــع متعــدد املســو  یعــب عــن جمتمعــات هشــة ونفســیات حمطمــة حاولــت الروایــة الغرائبیــة 

اكاة، مثلما عبت عنه شخصیة الشسمه يف روایة فرانكشتاین تشخیصها، ونقلها يف معزل عن احمل
يف بغداد والزواوي يف روایة حروف الضباب، ومنـه فـالروائي العـرد فـتح اجملـال أمـام إبداعـه ملسـاءلة 

 الواقع ابقتحامه هلذا النوع من السرد هبدف كشف زیف مثالیة الواقع.

يف بغــداد"  فرانكشــتاین"الفانتــازای يف روایــة  عنصــر العالقــة بــنيفقــد تــدرس  البحــث أمــا يف هــذا    
ــعداوي ــد سـ ــداث  ألمحـ ــةواألحـ ــرب يف الرهیبـ ــراق حـ ــازای أوّلً العـ ــر الفانتـ ــتخرجاً عناصـ ــن مثّ  ، مسـ ومـ
  الروایة. األحداث يف تطیبقها علی
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البحث  . 1-4 عناصر    : منهج  استخراج  مّت  حیث  حتلیلي  ـــــ  وصفي  أبسلوب  البحث  هذا  مّت 
تطیبقها علی روایة    الفانتازای أولً  العالقة بني الفانتازای يف  ، مبیّ « فرانکشتاین يف بغداد»ومن مثّ  ناً 

هذه   توظیف  يف  السارد  براعة  معرفة  إلی  لیصل  بغداد،  يف  املهیبة  واألحداث  فرانکشتاین  روایة 
 التقنیة اجلدیدة يف روایته.  

 

 . الرواية الفانتاستيکية  2

بت الواقع  استنکاه  الفانتازای  املألوفعين  تتجاوز  غریواقعیة  العجائبیة  ، وسائل  عن  إّن  وتتمّیز   .
  األسرار   یعّب عامل الواقع إلی الالواقعیة وعامل األوهام والتخیالت واألساطری وهتدف كشف  الفانتازای
الواقع    املختفیة  العجائب بصفته  »حتت مظاهر  للطبیعة من األدب  الطبیعي والفائق  حیث حیضر 

:  ۲01۲)سعدعیسى،  هماً، يف حني جند هذا احلضور يف الفانتازای منسجماً ومتماسکًا«  عاملاً ختییلیاً مب

حتكي الفانتازای قصة الرتدد يف القارئ أو الشخصیة حینما یطلع حدث خیرق قوانني العامل،  (.  10
ما  یعد اخلارق ومهاً وخیاًل، فتظل قوانني العامل علی ما هي علیه، ویکون  وللقارئ موقفني: »أوّلً  

يف حالت اندرة    وإنّ   -مّر به من قبیل الغریب؛ وموقف اثن، یصدق فیه امکان ظهور الشیطان
فیکون للواقع آنذاك قوانني جمهولة تتحکم فیه وبذلك یکون القارئ يف إطار التعجیب وکما هو   -

املولفني،  تردد القارئ بني التفسریین، هو الفانتاستیك«  : عند تزفیتان تودوروف  : مدخل  ۲010)عدد من 

جتریبیتها، ومکوانهتا السردیة، وما ختلفه  »يف  مکنونة  ة الروایة الفانتاستیکیة  أمهیّ فی الواقع   .الفانتازای(
ر من  من تعجیب یطال الفضاء والزمن والشخوص، ومبا تثریه من أسئلة وجودیة تسعی ألن تتحرّ 

حترّ  مثلما  البنیات،  وأیضکل  واملألوف  الطبیعي  قیود  من  املعنی  تقانة  ر  من کوهنا  أمهیتها،  ا أتيت 
وتشکیل یطبع الروایة احلدیثة، ویسهم يف رفدها مبشاهد مل تستطع الواقعیة تصویرها، أو تفکیك  

عن   للتعبری هذه الظاهرة قیود املألوف  جتاوز (. 156:  1388؛ هومر،  ۲6:  ۲009)حلیفي، عمقها وترسباهتا« 
 اء. يف السرد العرد وفتح جمال التأویل للقرّ  وابرزاً   فائقاً  وینبع من املخیلة؛ ویلعب دوراً  الواقع
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 .أمحد سعداوي ورواية »فرانکشتاين يف بغداد« 3

. ومن أعماله  1973عام  بغداد  من موالید  عراقي  روائي وشاعر وكاتب سیناریو   ؛أمحد سعداوي 
بغداد"   فرانكشتاین "روایة   من سكان  يف  عادایت  )ابئع  العتاك  هادي  الروایة  بطل  یقوم  ، حیث 

،  ۲005، جبمع بقاای جثث ضحاای التفجریات اإلرهابیة خالل شتاء  ( بغداد  حي البتاویني وسط 
وانتقام   أثر  بعملیة  لیقوم  ینهض  ما  سرعان  غریباً،  بشرایً  فینتج كائناً  األجزاء  هذه  بلصق  لیقوم 

  مقهى   ابئن یسرد هادي احلكایة على ز   واسعة من اجملرمني الذي قتلوا مالكي أجزائه املتكون منها. 
عزیز املصري، فیضحكون منها ویرون أهنا حكایة مثریة وطریفة ولكنها غری حقیقیة، لكن العمید  

قة هذا  ، مبالح ف، بشكل سريّ سرور جمید، مدیر هیئة املتابعة والتعقیب یرى غری ذلك، فهو مكلّ 
شوارع يف  املثریة  املطاردة  خالل  العدیدة  الشخصیات  مصائر  وتتداخل  الغامض.    بغداد   اجملرم 

حتوّل  وحتدث  الكائن وأحیائها،  هذا  ما،  بنسبة  یشكلون،  أهنم  اجلمیع  ویكتشف  حا ة،    ت 
 ، وصولً إىل النهاایت املفاجئة اليت مل یتوقعها أحد. ونه أبسباب البقاء والنموّ ، أو میدّ الفرانكشتایين 

 

 انکشتاين يف بغداد« . ميزات الفانتازای يف رواية »فر 4

علینا أن نتلّمسها ونتصفحها يف الروایة اليت تقع موضع دراستنا    1للفانتازای میزات وخصائص   إنّ 
فیها کثریا من الظواهر الفنیة اليت اتسمت هبا الروایة احلداثیة وما بعد احلداثیة. وهنا    هذه. کما أنّ 

 نشری إلی هذه املیزات واخلصائص:  

 اص . منطق السرد اخل4-1

اخلاص  السرد  منطق  أساس  على  الفانتازای  أبنّ و   تتشّكل  بغداد  يف  فرانكشتاین  روایة  يف    نرى 
ال بعني  األصل  هذا  أخذ  عالقة  عالكاتب  وهناك  للسرد  والزمان  املكان  إطار  من  خیرج  ومل  تبار 

جيتاز   أن  خارق  بذكاء  الكاتب  واستطاع  مبّرة  بصورة  البشر  وعامل  الشخصیات  بني  عضویة 

 

ة هلا من کتاب »فانتزي در ادبیات کودکان« )الفانتازای يف العامّ  میزات الفانتازای وخصائصها واملفاهیم اقت بست. 1
 ه.ش. 1378 ،نشر روزگار ،أدب األطفال( حملمد حممدي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
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ایت اليت تقف أمام السرد الفانتازي ویهرب من الوقوع يف هذا الشرك، ومل یدخل يف السرد  التحدّ 
الذي   اإلذهال  الروایة  ممیزات  ومن  یتعّلق خبصوصیته.  مثلما  السرد  یكون  وطریق.  انفذة  من كّل 

  اء حني القراءة، إذ یرتبط القارئ ابلقصة بسرعة ویتماشى مع السرد فلم تفلت من یدهیصافح القرّ 
وبناءً  األحداث.  مل    رؤوس  جنده  الفانتازای،  إبطار  التزامه  الكاتب  یثبت  لكي  األساس  هذا  على 

خیرج البطل من فضاء بغداد ویقّدم تقاریر كاملة عن حضوره وعن األحداث واجملرایت ویذكر بدقّة  
، سعداوي)فوضى  األماكن املعروفة فلم یرتك الفضاء الفانتزي يف دائرة من األشیاء املبهمة والضیاع وال 

۲013  :۴9 .) 

احلوار.   طریق  عن  السرد : اآليت النحو  على  سعداوي  روایة أمحد يف  السرد  صور  دتتعدّ  ولقد   
السرد أم  والعجوز  الشسمة بني  دار  الذي  احلوار  ذلك  مثال   یتاح  وفیه : الوعي  بتیار  دانیال. 

اليت  تسجیالت ذلك مثال  وأفكار هواجس، من  داخلها ما يف  تعرض  أن للشخصیة   الشسمة 
الفصل  استغرقت  وفیه  من العاشر  معظم   خارج  الراوي  ویكون  السرد  مهمة  الراوي  یتوىل  الروایة 
»تیار الوعي    األحداث. وجدیر ابلذکر أنّ  من عیناه علیه  ماتقع یصف كاملراقب  فهو األحداث

والسرد    (.8:  1975ي،  )مهفر ظهر يف میدان الروایة احلدیثة کثورة علی الشکل التقلیدي املعتاد للروایة«  
 وأبعاد التشویق  عنصر  خللق هو  السرد يف التنوع سبب یكون  الروایة وقد يف كثری املوضوعي: وهو 

 . عن القارئ وامللل  الراتبة 

 

 . أصل الوعي الذايت: 4-2

ه یتحّدث عن  تتشّكل الفانتازای على غرار األحالم الیومیة والتخّیل اخلاّلق، هلذا جند الكاتب مبا أنّ 
م اليت  حالواقع إبفاقة ووعي كامل، لكّنه يف نفس الوقت یستعری من الالشعور ومن األوهام واألال

الفانتازای    ؛ على هذا األساس  . یراها يف املنام لیستخدمها خبطة مبجمة ومدروسة من قبل يف السرد 
تلّقي يف  ما جيلب نظر امل  (.۲51:  1378)حممدي،  هي ولیدة الوعي يف ظّل إظهار الالوعي وتضّخمه  

اد حضور العقل اجللي ووعي الكاتب املسیطر الكّلي على فضاء الروایة.  دروایة فرانكشتاین يف بغ
أنّ  رأینا  العنیفة    لقد  األهوال  أمهیة  بسبب  حبیطة كاملة،  الفانتازای  وادي  یدخل  سعداوي  أمحد 



 1401 ربيع،62  الـ  عددال                                     حمكمة  ةيعلم  فصلية،وآداهبا  العربية  للغة  اليرانية  اجلمعيةجملة

80 

تقنیة الفانتازای وعدم  خات لقتل العراقیني( واخلوف من ذهول القارئ أمام  )اجملازر اجلماعیة واملفخّ 
الوصول إىل غایة ومراد الكاتب، جنده یلجأ قلیالً إىل تقنیات الالوعي والالشعور كحدیث النفس  
  والنجوى واألحالم والرؤى وقد تصل أحیاانً لدرجة یصعب حتدیدها أو متسي مستحیلة، ونرى أبنّ 

اءات عجیبة وبوعي اتم یعّب  حقیقة الواقع جتعل من الكاتب أن یوّرط القارئ أبحداث غریبة وفض
عن هواجسه ودواخله عب هذا السرد، لذا یروي القصة خبطة مدروسة من قبل ویستخدم التقنیات  

 (. 11 : ۲013سعداوي، )احلدیثة والفانتازای ویكتفي خبلق شخصیة غری واقعیة 

 

 . أصل اجلانب اللغوي: 4-3

حث عن احلیاة الواقعیة يف الفانتازایت  العامل الفانتازي له جانب لغوي ولیس حقیقي. ویكون الب 
الدنیا املخلوقة أبطر لغویة قد تستند ابلكلمات وتكون متعّلقة هبا. هلذا تكون    ألنّ   ؛واهیاً وعبثاً 

معّبة   تكون  التصویر  عالئم  مع  الرسم  ويف  واللغة  الفانتازای  بني  األدب  يف  وثیقة  )حممدي،  عالقة 

املتلقي    شتاین مفردات حدیثة وكلمات جدیدة، هلذا نرى أبنّ مل نواجه يف روایة فرانك (. ۲51:  1378
ذهنه   يف  ویصّوره  فرانكشتاین  لیستوعب  املساحة  هذه  القارئ  ویعطي  الفانتازای  هذه  یصّدق  قد 
مشهداً   یصّور  أن  واملصطلحات  الكلمات  ترتیب  طریق  عن  سعداوي  واستطاع  بساطة،  بكل 

أمام املخاطب وذلك عب مهارته السردی ة املدهشة لیتداعي املشهد يف فكر القارئ، ومن  مذهالً 
هذا الكائن الغریب اخلیايل    خالل اإلیضاحات اليت یقوم هبا الكاتب یتبنّي للقارئ هذا األمر أبنّ 

ة. من مهارات أمحد سعداوي  دة وآلیات خاصّ أداة حمدّ   یقوم برتكیب األعضاء وحیاكتها بال أيّ 
الشرط يف الفصل الذي یتحّدث فرانكشتاین مع املراسل عن  اخلارقة أنه مل یستخدم يف روایته فعل  

م السارد وهو العامل الكّلي ویصف كّل سلوكیات هذا الكائن اخلرايف ومتّكن  نفسه، أو حني یتكلّ 
حرتام مصادیقه ویستقبل السرد الروائي منه  اعب اجلمل اخلبیة أن یقّرب القارئ إىل تقّبل الكاتب و 

سعداوي:  )أنظرویصّدقه   وعرض يف  وفق قد سعداوي أنّ  فنجد (.161:  ۲013:   كّله ذلك روایته 
مزاوجاً  ابلصور مثقل غری األحداث وصف يف ة ابلدقّ  سمیتّ  مجیل أبسلوب    بني فیه  البالغیة 
مع   العتاك  هادي  حوار املصریة، وهو ابللهجة  جاء  فقط  واحد حوار  فضالً عن  والعامیة، الفصحى

 املقهى.  صاحب  املصري عزیز 
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 أساليب التخّيل:   .4-4

ل التاریخ.  لتخیّ إّن  الفانتازای عالقة وثیقة ابجلانب اإلنساين يف مضمار  املستخدم يف  سالیب  وألل 
املنجي  التخیّ  التقلیدیة كفكرة  واملعتقدات  املاضیة  وثیقة ابملصادیق  فرانكشتاین عالقة  روایة  ل يف 

مّر التاریخ، إذن نشاهد أمحد سعداوي  وإصالة املنجي، وقد یعتب من أقدم املعتقدات البشریة على  
لیكون مستمسكاً   الواقع ویعطي حواش  وزوائد  یواجه  أن  التخییل  أسالیب  استخدامه  عن طریق 
السالب واملوجب   بني  املنجي متأرجحاً  البشریة ویكون مفهوم  النفوس  یتوافق مع  ابملنجي حیث 

و  خرافة،  سعداوي  سرد  يف  فرانكشتاین  یكون  التاریخ.  مّر  وعب  على  العّتاگ،  هادي  ولید  هو 
اجملرایت اليت حدثت يف الروایة وهي موجهة للوضع العراقي الراهن وتكون منتقدة، وهتكمیة لدرجة  
مسّبب   من  الثأر  حنو  سائراً  السرد  یكون  أن  فبدل  الروایة،  أحداث  ويف  السرد  يف  مفارقة  حتصل 

تاین إىل قاتل بصورة مجاعیة للحفاظ  نفجارات واملفخخات، نرى يف هنایة القصة یتبّدل فرانكشال
احلدیث   والشيء  األبرایء كذلك،  لقتل  األمر  وصل  مما  أحداً،  یستثين  ولن  أعضاء جسده  على 
الذي تطّرق إلیه أمحد سعداوي يف هذه الروایة هو التغیری الذي حیصل يف شخصیة فرانكشتاین،  

 مما یتبّدل من شخص  منج  إىل كائن ظامل. 

حدّ     الروایة  الطابو  تضع  ویزیل  واإلشكالیات  التحّدایت  يف  إبقحامه  املعاصر  املنجي  ملفهوم  اً 
املنجي الذي یتوّقع    الذهين املتعّلق هبذا األمر يف ذهن املتلّقي ویوصل هذه الفكرة للمخاطبني أبنّ 

النجاة واخلالص وال نطالق، میكن أن یتبّدل إىل جمرم حسب الظروف اجلبیة؛ وهبذه  الناس منه 
أن الطر  میكننا  وال   یقة  اجلناایت  سائر  قصة  نبّر  احلقیقة  ويف  بغداد،  يف  جتري  اليت  ضطهادات 

فرانكشتاین يف بغداد هي روایة املنجي الذي تبّدل عمله كلّیاً وأخذ مفهوماً جدیداً غری ذاك الذي  
 النهایة.   عهدانه وعرفناه وأمسى مألوفاً، وهذا ما أعطى للروایة منحًى وجهًة وسیاقاً خمتلفاً حت 

من األشیاء املذهلة يف هذه الروایة هي قضیة السحر وحضور السحرة ومالمح قدمیة ساحرة،     
ملضمون   یعطي شكاًل  للتقلید حیث  وعودة  املاضي  يف  السحر  لدور  تكون  إشارة  ما  حّد  وإىل 

فرانكشتاین  تث-الروایة. كـ "حركة  الروایة كلها  هنایة  السیارة" ويف مشاهد جاءت  أبنّ انفجار    بت 
اً يف الروایة ومؤثّراً ومتّكن السحرة أن یرتبطوا مع روح فرانكشتاین ویقودونه  للسحرة كان دوراً هامّ 

أهمّ   حنو من  والسحرة  السحر  اعتبار  میكن  ومقاصدهم.  الفانتیزیة    نواایهم  الرواایت  يف  العناصر 
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الكاتب    ن مبا أنّ إذ ة كتصدیق للقارئ.حیث متّكن سعداوي أن یستخدمها بصورة حكیمة وذكیّ 
حاول أبن جيعل السحر ملموساً لكّنه يف نفس الوقت صّدق ذلك لتبیر دور السحرة يف الروایة  
األطر   الصور يف  األرواح بصورة طبیعیة وكالم  الكالم مع  نعتب  أن  من جانب آخر میكن  جبزم. 

حلیاة فیه وحضور  ت اها كانت من املظاهر القدمیة للفانتازای، وهكذا حدیث اجلسد الذي دبّ كلّ 
القطط يف بیت املرأة العجوز املشهورة ابلسحر وعالقة القطط معه كل هذه املالمح تعود للفانتازای  

احلقیقة عدم زواله وهنایته    القدمیة. املنجي، ويف  عند  التجّدد  إىل  اإلشارة  املطاف میكن  يف هنایة 
ایة، انهیك أنّه مل یكتب له هنایة،  حیث بقي الكاتب ملتزماً هبذا األسلوب القدمي حت هنایة الرو 

بل خیلق له قریناً إذ نرى فرانكشتاین يف مشهد مقتل الساحر الكبری یبحث عن كل فردة أعضاءه  
 الزوج األخرى لیغطي مع قرینه "هادي العّتاگ" عن جناایته. 

 

 . األسلوب احلر: 4-5

یب مسدودة ومقّفلة مثل األساطری  أسلوب الفانتازای اتبع إلرادة الكاتب الفردیة ومل تكن األسال   إن 
القومیة، بوسع الكاتب حسب استنتاجاته الفردیة ورغباته أن یقوم بطریق العمل واختیار األسلوب  

  يف روایة فرانكشتاین یشعر القارئ يف بدایة القصة أنه أمام أسلوب جدید وحرّ  املناسب لروایته. 
لكنّ  فضاء جدید كذلك،  وقد جتري يف  ع للروایة،  ما جيري يف  ه عب  أن خیّمن  الروایة میكن  نوان 

الكاتب استخدم هذا    اآليت ویتكّهن بعض األحداث، لكن بعد أن یستمر ابلقراءة یتبني له أبنّ 
ا هو يف تصّوران األدد القدمي، وما  الكائن الغریب هلواجسه الوطنیة وأفكاره السیاسیة وخیتلف عمّ 

خمتلفة للثأر أم احلیاة املرّة، مستنداً ابآللم حیث یتبّدل  میّیز الروایة هو حضور األسطورة لكن حبّلة  
به سعداوي بذكاء خارق يف كتابه   قام  ما  الروایة، هذا  املنجي وأييت بشخصیة خمتلفة يف ساحة 
فرانكشتاین يف بغداد حیث قّرب هذا املفهوم للقارئ وعّرف له هذه األسطورة، ونشاهد هناك مثة  

ما ابلنسبة  ین سعداوي مما خیتلف متاماً عن فرانكشتاین األصل، سیّ انقالابت يف شخصیة فرانكشتا 
أبنّ  نرى  اجلماعي،  وتتفّتت حقیقة    للقتل  والضباد  الرمادي  اللون  حنو  رویداً  رویداً  تسری  الروایة 

األسلوب كان جیداً يف الروایة وقد    ه كیف یكون، ومیكن أن نصل إىل هذه النتیجة أبنّ الثأر أبنّ 
بنهجه السردي وقد أقحم عنصر السحر جبدارة ووّفق بذلك، وهناك مثة أط ر حمكمة  التزم الكاتب  
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الت غری املنطقیة، مما  بات الروایة قد حتاشت التدخّ يف الروایة قد التزم هبا الكاتب تسری وفقاً ملتطلّ 
والكال التقلیدیة  الروایة ابألطر  تتوّرط  ومل  معها  یرتبط  أن  القارئ  سیكیة وسارت حسب  استطاع 

 األسلوب احلدیث. 

 

 ات املتمّيزة:. اخلصوصيّ 4-6

الفانتازایت   إىل  وتنتقل  تتجاوز  ول  العمل  خریطة  يف  واحدة  مرة  الفانتازای  عناصر  تظهر  لقد 
اخلاصّ  والتمیز  تكن حقیقیة،  مل  فهي  األصل  هلذا  ت كتب خالفاً  فانتازای  رأینا  وإذا  هو    األخرى. 

العامّ  التمیز  أمام  العا  یقف  العامّ مّ واخلصوصیات  اخلرافات  منتشرة يف  نشاهدها  اليت  من  ة  لذا  ة. 
الصعب أن نفّكك بني اخلرافات على غرار الواقعیات أو الثقافات اليت ابتنیت علیها. يف احلقیقة  

إذا أردان    (.98:  ۲016)العتاد،  ة  ة غری متغریّ ا عامل جمهول يف قوانني یومیّ میكن التعبری عن الفانتازای أبهنّ 
بصورة حتلیلیة وتفسرییة    «فرانكشتاین يف بغداد»جاء به أمحد سعداوي يف روایته    أن نكشف ما 
ه مل یقم بعمل خاّلق، وفقاً لشخصیة فرانكشتاین اهلیوىل املتشّكلة من أعضاء )املوتى  یتبنّي لنا أبنّ 

ال نقتصر  أن  ومیكن  اجلماعي.  القتل  عب  الثأر  یرید  حیث  روایة  واألحیاء(،  بني  ختالف 
األصل و  بغداد»فرانكشتاین  روایة  « فرانكشتاین يف  الكائن فحسب. يف  ، عند طریقة صنع هذا 

بقتل    فرانكشتاین هیوىل األصلیة یقوم طبیب شابّ  یبدأ  الكائن حیث  وعامل وحاذق بصنع هذا 
م  (۲6:  1387،  )شلیاألبرایء   بقتل  یبدأ  "شسمه"  ا ه  والذي  سعداوي  فرانكشتاین  لكن  ب  سبّ ، 

نفجارات واألعمال اإلرهابیة، وسوف یعرفه كمنج  یرید العدل، وما میّیزه عن النسخة األصلیة  ال
سعداوي وضع هذه الشخصیة يف فضاء شرقي خیتلف متاماً عن الغرب وقد خیلقه شخص أّمي    أنّ 

من  ویفرقها  األصلیة  النسخة  من  روایته  ینقذ  أن  فرانكشتاین  استطاع  خیايل.  وراو     كاذب 
فرانكشتاین عن طریق إدخال السحر والسحرة يف روایته، ابإلضافة إىل عنصر الزوال لفرانكشتاین  

بینهما،  سعداوي وما جرت من متغریات على األسطورة األصلیة، ساعدت يف تبیني ال ختالف 
ي هو الذي أنقذ  سعداوي مل یستنسخ الروایة بشكل كامل، وعدم التقلید الكلّ   ومیكن القول أبنّ 

النقطة األساسیة أبنّ رو  حضور    ایته من الفشل وجعلها متمّیزة وانجحة. میكننا اإلشارة إىل هذه 
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رد بل كاان موجودین يف الكثری من  السحر والسحرة يف الروایة لینتمیان إىل أسلوب خاص من السّ 
 أنواع الرواایت وأنواع السرد ول یقتصران ابلفانتازای فحسب. 

 

 ن:  . عدم التكهّ 4-7

ا التكهّ من  وكلّ لصعب  الفانتازای،  لنا كاتب  یر ه  الذي  للعامل  التكّهن كلّ ن  یستحیل  تسری  ما  ما 
الكتابة حنو فانتازیة بشكل أكب، ویكتب الكاتب اللغة الفانتازیة بطریقة لمیكن أن خنّمن ما هو  

تطاع  يف روایة فرانكشتاین يف بغداد اس  فحوى الكتابة ویفلت من القارئ احلدث ویصبح غامضاً. 
من   لكن  للغایة،  مثریاً  ویكون  جانب  من  القارئ  نظر  جيلب  أن  العنوان  هذا  ابختیار  الكاتب 

للغایة   أبنّ   للنقد والضرر، لشكّ   جانب آخر یكون موّجهاً  .  العنوان یكون مفتّتاً للطابو ومذهالً 
الروایة بسرعة وأقحمه يف السرد وقدتسرّع إىل حدّ  أما الروائي ف ما بذلك،    أدخل فرانكشتاین يف 

وهذا ما شاهدانه يف الفصول األوىل من الروایة، لكن بقي عنصر التشویق یتابع القارئ حت هنایة  
الروایة، سیما ما یتعّلق ابلقتل اجلماعي هلذا الكائن الغریب، وقد استطاع الكاتب أن حیتفظ هبذه  

أنّ  إىل  اإلشارة  ومیكننا  منت   اإلاثرة،  القارئ يف  ید  من  خترج  معها  الروایة  أتخذ  ول  الطریق  صف 
يف   بل  خمتلفة،  حدیثة  أسطورة  یصنع  أبن  املتلّقي  یفاجئ  أن  الكاتب  یرید  ول  الفطن،  القارئ 
احلقیقة یرید اإلشارة إىل اجملازر اجلماعیة يف العراق وأن یعطي صورة واضحة عّما جيري يف العراق  

ا إنقاذ  یرید  منجیاً  هناك  یكن  یشبه  من مآس  ومشاكل عدیدة حیث مل  لناس، وكّل شيء ابت 
املفارقة ویتجاوز الفانتازای، وهكذا یلجأ الكاتب إىل كائن عجائب وأدب عجائب لتصویر العبثیة  

الكاتب    والفوضویّة مما تطغى أحیاانً على مفهوم األسطورة، ويف هنایة املطاف میكننا أن نقول أبنّ 
ویلتزم بعدم التكّهن ونرى عنصر التشویق منذ  استطاع أن یقّرب هذه الفانتازای إىل العامل الواقعي  

 بدایة الروایة حت هنایتها. 
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 . التصديق: 4-8

حني یرتبط املخاطب مع العامل الفانتازي ویتعّرف علیها فیبحث ذهنه بطریقة لیصّدق األحداث،  
یتقبّلها   بل  األحداث  غرائبیة  عن  یتسائل  مل  فهو  الفانتازي،  لألدب  قارئ  لكل  ما حیدث  وهذا 

وكأهنّ  طبیعیة  ومل  بصورة  ل؛  أم  موجودة  األشیاء  هذه  هل  ت رى  ای  یسأل:  ومل  الواقع  أرض  على  ا 
د. إذا مل حیدث ذلك التصدیق ابلنسبة للمخاطب فما بوسعه  ك يف املواضیع والقضاای ویرتدّ یشكّ 

یعیة. لقد  أن یستوعب الفضاء الفانتازي ویبتعد عنه كثریاً وقراءته ابلنسبة للفانتازای تكون غری طب 
یعّرف   أن  املختلفة  الفضاءات  وترسیم  الوصف  طریق  عن  بغداد  يف  فرانكشتاین  استطاع كاتب 
  الفضاء الكلي للمخاطب وی قحمه يف عامل الفانتازای )ظهور فرانكشتاین(، ومیكن أن نشری إىل أنّ 
یكو  ومل  مسبقاً،  القراء  ذهن  يف  شهریة كانت  أسطورة  استخدم  ألنه  ذلك  يف  جنح  نوا  الكاتب 

القارئ یتقبل فرانكشتاین ولینكره بل هو   جاهلني عنها، هلذا میكنهم تقّبلها براحة. وهكذا جند 
 كان يف خمیلته ولشعوره ویستمر مع الروایة، وهذه تعتب من ممیزات روایة فرانكشتاین يف بغداد. 

 

 . املفاجئة: 4-9

اً. فلسفة  فاجئة وسیعة وفسیحة جدّ لبّد للفانتازای أن حتمل عنصر املفاجئة وتكون ساحة هذه امل
الفانتازای تكمن يف روح املفاجئة وهذا هو سّر جناح الفانتازای إذ یكون حلقة وصل بني بناء القصة  

بة اليت من خالهلا حتصل  قة واخلاّل والعامل الذي خیلقه الراوي، عامل املفاجئة هو عامل الفانتازای اخلاّل 
الراهن وحتصل للوضع  ارتباكات  العامل    هناك  یراها اإلنسان يف  للواقع ومل یكن  مألوفة  قضاای غری 

من املفردات اليت   اخلارجي وهذا هو سّر اإلختالف بني الواقع وغری الطبیعي عب لغة تثری املفاجئة.
 لنا مدى أمهیة الفانتازای  میكن أن نضعها معادلة ملفردة الفانتازای هي مفردة املفاجئة وهذا ما یبنّي 

اً يف تقلبات الوضع املعاش وخیرج  السحر دوراً هامّ   یلعب  ،روایة هذه اليف  و املفاجئة.    بوجودها مع
بة يف العامل وتسری الروایة يف فضاء غری مألوف لیوّجه   املوازین والقوانني املرتتّ الروایة من طبیعتها ویغرّی 

ة فیما  يف الروایة خاصّ   ه یسری بصورة غری طبیعیة، هناك أشیاء خارقة حتصل للعامل املعاش أبنّ   نقّداً 
وكلّ  اجلسد  يف  الروح  ونفوذ  واألجساد  األرواح  بتغیری  طبیعیة  یتعّلق  وغری  خارقة  قضاای  تكون  ها 
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وكلّ  القارئ  نستمرّ ت دهش  أبنّ   ما  جند  الروایة  تزداد    بقراءة  والعجیبة  واخلارقة  املدهشة  األحداث 
وخارقة   مدهشة  روایة  لنا  لتخلق  ترتاكم  مما  رویداً  مع  رویداً  یكون  الذي  املفاجئ  الشيء  حتمل 

 الروایة حت النهایة. 

 

 . النهاية املفتوحة:4-10

للتعدّ تتّ  احلدیثة  الفكرة  الفانتازایت قدرهتا من  العصر يف مضمار  خذ  تواكب  دیة وتستند هبا كي 
طرح    اشيء حمدد ومقفول يف هناایهتا كاألساطری القدمیة، ولرمبّ   هذه احلیاة اجلدیة، هلذا لتتقبل أنّ 

ا تكون هناایت الرواایت  رمبّ  د بناءها السردي وبنیتها اللغویة.معادلتني لنهایة الروایة الفانتازیة ستهدّ 
ا تكون مفرحة وهنایة سعیدة أو تكون ذا هنایة  الفانتازای مأساویة وتنتمي للمأساة والرتاجیدای ولرمبّ 

قبل هذا أبنّ متأرجّ  السرای  حة حمایدة بال موقف. أشران  التعدّ السرد  دیة  يل واحلداثوي حیمل فكرة 
والقراءات املختلفة إذ حیرتم القارئ ویفتح أمامه قراءات خمتلفة وجند لكل قارئ قراءة ختتلف عن  
نظرایت   وحتمل  خمتلفة  قراءات  حتمل  روایة  موحدة يف  فكرة  إىل  نصل  أن  میكن  ل  هلذا  اآلخر. 

  التقلیدیة، هلذا نرى يف السرد الفانتازي أبنّ متفاوته وتكون مفتوحة غری مغلقة كالرواایت السابقة  
الفضاءات الفانتازیة تطغى يف بعض الفصول وتتغیب يف فصول أخرى ومل تكن مستقرة أو مستمرة  

احلریة    ة يف مثل هذه الرواایت وأبنّ  لنا عبیثة احلیاة خاصّ على طوال السرد وهذا ما یرید أن یبنّي 
النهایة املفتوحة اليت اختارها سعداوي يف روایته يف    ول أبنّ ملوسیة يف هذه اجملتمعات. میكن أن نق

أراد أن یبني عبیثة احلیاة والكبت واخلفقان وسلب احلرایت يف بالده، ویعطیهم احلقّ  يف    احلقیقة 
حرّ  اليت  املعیشیة  أمورهم  ملتابعة  وطرقهم  مصائرهم  املطالبات  اختیار  أبسط  ومن  منها  موهم 

اال الكبری أبنفسهم. بتدائیة، ومینحهم هذه  اجلاين  املنجي  املوضوع    إنّ  لفرصة كي خیتارون مصری 
يف وادي جمهول ونرى    در سسری الیاألساسي للروایة یفلت من ید القارئ يف الفصل السابع عشر و 

وهبذا   جمهولة  بطریقة  فرانكشتاین  مصری  یضیع  الروایة  هنایة  يف  وهكذا  یلتقیان  والقارئ  الكاتب 
لی  الكاتب  ینجح  لی دمیها  الشكل  فكري  نسیج  معها  یبقى  أن  للقارئ  یسمح  بصورة  الروایة  نهي 

دة ومبهمة وضبابیة  ذهنّیاً، وهذا هو مجال النهاایت املفتوحة إذ تکون النهایة مفعمة حبالت مرتدّ 
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ما  غری واضحة املعامل وقد التزم الكاتب متاماً أبسلوب الكتابة الفانتازیة وأتقنها بشكل مذهل سیّ 
 لروایة. يف هنایة ا

 . تفتيت البىن:4-11

ل مجالیات الفانتازای على  األصل يف الفانتازای هو تفتیت البىن وهتدمي البناء التقلیدي، وقد تتشكّ 
لشكّ  األساسني،  هذین  النظام    أبنّ   غرار  يف  والتغیری  التقلیدي  البناء  وهتدید  البىن  تفتیت 

خصوصیات السرد الفانتازي وتعتب يف هذا  ها تكون من  والرتكیبات الطبیعة واألشكال املألوفة كلّ 
نرى هذا التفتیت وهذا التغیری يف كل شخصیة من   اإلطار الذي حیتاجه السرد احلدیث للفانتازای.

شخصیات روایة فرانكشتاین يف بغداد ونرى هذه التقّلبات الفكریة والنفسیة مذ بدایة الروایة حت  
العجوز و... وقد استطاع الكاتب بذكاء أن یكشف  هنایتها عند الصحفي وهادي العتاگ واملرأة  

من الصعب أن    عن طریق هذه التقلبات هواجس كل شخصیة وخصوایهتا للقارئ، هلذا نرى أبنّ 
شخصیة إثر املتغریات العدیدة اليت مشلت كّل شخصیة وتعزز الضبابیة والغموض    حنكم على كلّ 

نفسیاهتا  مع  متناقضة  أبعمال  تقوم  الشخصیات  نرى  بتقّلبات كثریة.    مما  وتصاب  وخصوصیاهتا 
خذ مواقف رمادیة غری  ي للسرد السرایيل والفانتازي وتتّ وهذا ما ساعد الروایة أبن تلتزم ابلسری الكلّ 

 واضحة املعامل للقارئ تنتمي ملابعد احلداثة وتلتزم هبذا األساس. 

 

 . خلق ظروف اللعبة:4-12

إهنّ تتعلّ  أو  ما،  نوعاً  ابللعب  الفانتازای  الفانتازي  ق  السرد  یكتبون  الذي  وللكّتاب  ابللعبة،  تتأثر  ا 
الفانتازای هي لعبة متتّد من الطفولة حت الكهولة    حیاولون أن میثلوا األطفال بلعبهم ومرحهم أو أنّ 

اللعبة،   طریق  عن  عنها  لیعّبوا  الفانتازای  يف  طفولتهم  الكبار  الكّتاب  یرى  أفضل  بعبارة  أو 
أایم الطفولة املذهلة املمتلئة ابجلمال، حت إذا انعزل    یعزل نفسه من كلّ   ولیستطیع اإلنسان أن

 ه سیصّبها يف عامل خیايل ویكّرره بلعبة حدیثة كسرد فانتازي یوافق الواقع. إنّ  لشكّ 



 1401 ربيع،62  الـ  عددال                                     حمكمة  ةيعلم  فصلية،وآداهبا  العربية  للغة  اليرانية  اجلمعيةجملة

88 

ینكر ذلك،      الطفولة ول أحد  فرانكشتاین هناك عالقة وثیقة مع دنیا األطفال وعامل  يف روایة 
فرا يف  الكاتب  فضاءاً لكن  لنا  یرسم  أن  حاول  بغداد  يف  بعیداً   نكشتاین  یكن  الفضاء    مل  عن 

احلقیقي الذي یعیشه العراقي املعاصر وبوسعه أن یلمس ما یقوله سعداوي ویشعر به بكل كیانه  
یؤكّ  الفانتازي عند سعداوي  الفانتازای والسرد  عامل  إىل  التطّرق  ونفس  لنا أبنّ ووجوده،  الكاتب    د 

أن  لیزال مع خمیلت أراد  املتنّب  الكاتب هیئة  لنا  له منها. حني یصّور  اخلیالیة ل فكاك  ه وأفكاره 
یرسم لنا هیئة فانتازیة منه حیث تكون مطابقة متاماً مع ما نراه من فانتازایت يف الرسوم املتحركة  

الكارتوانت  أو    أو  "الشسمه"  روح  مع  املتنبئني  تالعب  نفس  أو  األطفال،  یشاهدها  اليت 
  د لنا أبنّ تاین وتسخریه عب البطاقات والرمال كل هذه األدوات املستخدمة للتسخری تؤكّ فرانكش

إذ حتدث قضاای عجیبة وغریبة   الكبار  عامل  بعیدة عن  األطفال وهي  بلعب  تتعّلق  املشاهد  هذه 
املقدّ  واألیقوانت  والتماثیل  الصور  من  األرواح  خروج  إىل  اإلشارة  میكن  أو  امللتصقة  جداً،  سة 

لنا أبنّ ابحل تثبت    الروایة حتاول عن طریق مشاهد طفولیة شبیهة ابللعب أن   ائط، حائط هادي 
ترسم لنا الفانتازای اليت حباجة ماّسة إىل هذه التصاویر، أو خروج األرواح أمام احلشد فوق جسر  

 فال. ها تعتب مشاهد فانتازیة قریبة للعب األط األئمة وتساقط البشر يف املیاه من على اجلسر،كلّ 

 

 . احلدود:4-13

القصّ   فانتازای، ألنّ   نة لكلّ ة حدود معیّ مثّ  الدال واملدلول، ووقوع أيّ أطروحة  قانون    ة مبتنیة على 
ثنني ولمیكن اخلروج  لمن تكون عالقة عضویة بني ا  دّ بحدث حباجة إىل على تثبت ذلك إذ ل

طار. لمیكن أن نستخدم كّل شيء  واملدلول وجيب اإللتزام هبذا اإل   ي للدالّ عن هذا النظام الكلّ 
مقال مقام، حت استخدام السحر أیضاً حباجة إىل قانون ونظام    مكان، وكما یقال لكلّ   يف كلّ 
املرتتّ   خاصّ  واألطر  واألنظمة  یلتزم ابحلدود  أن  أمحد سعداوي  استطاع  جتاوز حدوده.  بة  لمیكن 

لقصّ  الروائي  أو  القصصي  السرد  لجيتاز حدودها  على  وأن  وأسلوبه  ته  الغریبة  حبكته  رغم  على 
لنا يف   الذي وصفه  املكان  نفس  یبقى يف  هنایتها،  الروایة حت  بدایة  من  یلتزم  أنه  وجند  الغریب 

د  د وجود هذا الكائن الغریب يف مكان حمدّ الكاتب أراد أن حیدّ   بغداد فالخیرج منه، والدلیل أنّ 
شخصیة ويف كل مشهد    وجند يف كلّ   بوسعه أن یسّخر األرواح فحسب،  فحسب واملتنبئ الشابّ 
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أيّ  فعل  تستطیع  إهنا  نقول  أن  لمیكن  حمّددة  قضاای  هناك  ابلنسبة    وحدث  حت  شيء، 
نواایهم، وهذا   البشر ویكتشف  ینویه  ما  الناس وقرأ  أفكار  النفوذ يف  أنه لیستطیع  لفرانكشتاین 

 ّدق الكثری من األحداث. التحدید الكلي جعل من القارئ یقرتب كثریاً حلقیقة فرانكشتاین ویص 

 

 . النتائج: 5

  فانتازي  هو  ما  وبني  الواقعیة  الرؤیة مجعه خالل  ن األدب الفانتازي م مفاهیم  أمحد سعداوي   وّظف
یقّدم جانباً من الواقع ومیتاز مبقدرته الفائقة علی    فهو  .يف روایته الشهریة »فرانکشتاین يف بغداد« 

اب  ومزجها  اخلصب  خیاله  من  الفانتازي  فإنّ خلق  بغداد "روایة    لواقع.  يف  حتتشد    " فرانکشتاین 
بعناصر الفانتازای والغرائبیة؛ مثل: منطق السرد اخلاص، أصل الوعي الذايت، أصل اجلانب اللغوي،  
العمیقة،   الغرائبیة  التصدیق،  التكهن،  عدم  احلر،  األسلوب  التخّیل،  أسالیب  التوّغل،  أصل 

 من بىن، التالعب اللغوي، خلق ظروف اللعبة واحلدود وذلكاملفاجئة، النهایة املفتوحة، تفتیت ال 
 وفاعلة مهیمنة بؤرة وجعلها  وممیزة  خارقة بصفات  صف تتّ  اليت  الشسمه  من شخصیة اختاذه خالل

النص   األمين  اخللل بسبب  سقطوا  الذین  الضحاای  ألرواح الثأر يف املهم ودورها السردي، يف 
العملیات جراء  الواقعي  اإلرهابیة.   والتفجریات  التصویر  مزج  إلی  سعداوي  أمحد  تطمح  هکذا 

ل من خالل هذا املزج عامل غين یکون مألوفاً و غریمألوف يف  لألحداث ابلفانتازای واخلرافة لیشکّ 
 بطریقة بعضها مع واألحداث وربطها  الشخصیات اختیار سعداوي يفوقد أبدع    الوقت نفسه.

والعبارات طریق عن مشوقة  أنهتناس اليت  األلفاظ   األماكن وصف يف  دقیقاً  كان بها،کما 
األماكن  معایشته عن  انمجاً  كان وذلك روایته، داخل  واألحداث  واألشخاص   اهنا وسكّ  لتلك 

 الروایة  يف السرد  صیغ تّنوعت. الروایة  يف ابحلركه انبضة حیة  صوراً  تبدو جعله  مما هلا  الدقیق  لهوأتمّ 
 تكون بصیغة أخرى واترةً  الشخصیات  إحدى  انلس على واترةً  الراوي لسان  على  تكون فتارةً 

 القارئ.  عن  امللل إبعاد  هو  التنوع هذا يف  والسبب احلوار، 
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   "فرانکشتاین در بغداد" واقع گرایی در رمان فرابررسی ارتباط بین 

 و حوادث هولناک عراق 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 * 2، یسرا شادمان 1رضا ناظمیان
 ، تهران زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات و استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطبایی .1

 ، ایالم نهای خارجیزبا، دانشکده ادبیات و  استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایالم .2

 چکیده
می  جستجو  واقعی  غیر  امور  اعماق  در  را  واقعیت  که  است  ادبیاتی  گرایی،  از  فراواقع  یکی  واژه  این  کند. 

اصطالحات انتقادی جدید است و به فراتر رفتن از مرز واقعیت  ومنطق به دنیای غیر واقعی و غیر منطقی اشاره 

اس کتابدارد. فراواقع گرایی اصطالحی گسترده  به توصیف  تاریخی که حوادث غیرممکن و ت که  بناهای  ها و 

می باورپذیر  و  ممکن  را  میعجیب  ویژگیکند؛  جمله  از  میپردازد.  رمان  در  گرایی  فراواقع  منطق  های  به  توان 

های تخیل، سبک آزاد، و وحدت موضوعی و  خاص روایت، منشأ خودآگاهی، اصل جنبه زبانی، منشأ نفوذ، روش

و ناگهانی بودن و پایان باز، و تکه تکه شدن ساختارها )ساختارشکنی(، بازی زبانی، ایجاد شرایط بازی و انسجام  

فرانکنشتاین "... اشاره کرد. احمد سعداوی رمان نویس و شاعر و نویسنده و فیملنامه نویس عراقی است، که رمان 

است. در این رمان دیده میشود که نویسنده به   شد را نوشته  2019رکه برنده جایزه بوکر عرب در سال    "در بغداد

های عراقیها( و ترس از مات و مبهوت شدن خواننده در ارتباط  های خشونت آمیز )قتل عامدلیل اهمیت وحشت

با خود،  با فراواقع عگرایی و نرسیدن مخاطب به هدف و مراد نویسنده به تکنیک های ناخودآگاه  مانند  گفتگو 

به گونهنجوا و رویا و خیا ای که احیانا به حدی رسیده است که تشخیص آن سخت و تا  ل متوسل شده است 

کند تا خواننده را در اتفاقات عجیب و  بینیم که حقیقت واقع نویسنده را وادار میحدی ناممکن شده است. ومی

با آگاهی کامل و از طریق روایت درونیات و وسوسه بیان  هفضاهای عجیب و غریب غرق نماید سپس  ایش را 

های مدرن و فراواقع  کند و از تکنیککند، بنابراین او داستان را با طرحی کامالً بررسی شده از قبل روایت میمی

 نماید.گرایی استفاده می کند و به خلق شخصیت غیر واقعی یا همان فرانکشتاین بسنده می

 . رانکنشتاین در بغدادرمان عرب معاصر، فراواقع گرایی، احمد سعداوی، ف :هاکلیدواژه 
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Abstract 

Fantasia is the literature that discovers reality from the depths of what is not reality. 

Fantasia is a broad term describing the books and effects that make impossible and 

miraculous events possible and believable. Among the features of fantasy in the 

novel, we can refer to the logic of the private narrative, the origin of self-awareness, 

the origin of the linguistic aspect, the origin of penetration, methods of imagination, 

free style, unpredictability, surprise, open ending, fragmentation of structures, 

linguistic manipulation, creating game conditions and .. . 

This research may study; The relationship between fantasy in the novel 

"Frankenstein in Baghdad" by Ahmed Saadawi and the terrible events in Iraq, based 

on a descriptive-analytical method, extracting the elements of fantasy first and then 

applying them to the novel. It aims to highlight the features and dimensions of the 

miraculous and to show the relationship between the fantasy in Frankenstein's novel 

and the events in the Iraq war. One of the results of the research is that the writer in 

this novel has entered the valley of fantasy completely, because of the importance of 

violent horrors (mass massacres and booby-traps to kill Iraqis) and the fear of the 

reader’s astonishment in front of the fantasy technique and the failure to reach the 

writer’s goal. Najwa, dreams and visions may sometimes reach a degree that is 

difficult to define or become impossible, and we believe that the reality of reality 

makes the writer to implicate the reader in strange events and strange spaces and 

with full awareness expresses his obsessions and insides through this narration, so 

he tells the story with a plan studied before and uses modern techniques and fantasy 

and is satisfied Creating an unrealistic character. 

Keywords: Contemporary Arab Novel, Fantasy, Ahmed Saadawi, Frankenstein in 

Baghdad. 
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