جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية
علمية حمكمة ،العدد ال ،50ربيع  1398هـ .ش/
 2019م؛ صص 41-60

املتغري
الشخصيّة السرييّة وعالقتها ابملكان ّ
يف «مقتل ابئع الكتب» لسعد دمحم رحيم
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 .1طالب دكتوراه يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة خلیج فارس (بوشهر)
 .2أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة خلیج فارس (بوشهر)
اتريخ استالم البحث1397/03/11 :

املل ّخص

اتريخ قبول البحث1397/08/05 :

توقّػر للرواايت العراقیّػة الاػادرة بعػد ٖٕٓٓـ فضػا تسػلیلي تعتػش اشػاالیات ان سػاف وىوانسػو مػن شػ ّ أ ػواع
ػاص العراقػػي
العنػػم م ػػق العتػػق علػ اذلوتػػة وهػػوه ويف ىػػيا السػػیاؽ نػػا ت رواتػػة "معتػػق ئعػػا الاتػػب" راععػػة العػ ّ
س ػػعد ح ر ،ػػیم لتلّػػق الواق ػػا وتن ػػو بتل ػػن انش ػػاالیات وق ػػد م ػػنا ة ػػا،ةها ال ا ػػیّة وادلا ػػاف ماا ػػة م ػػاع ة
مستلر فاارت رواتتو لو،ػة ئ ورامیّػة تعاػر شػرنة مػن عػراؽ مػا بعػد التغیػو وتعػرض
وأدرنهلا يف عالقة تناهم
ّ
نا ةاً من ماابدة ان ساف ومعاانة ادلااف.
تفید الدراسة من ادلػنهج الوةػفي ػ ػ التحلیل ّػي الّػيي تسػاعدىا يف الزكیػ علػ ال اػیّة الرعیسػة وإماطػة الّل ػاـ عػن الػدقاع
الفنّیة واجللالیة خللعها وإبرازىػا مػن شػ ّ اجلوا ػبن ومػن كّ الا ػم عػن طةیعػة عالقتهػا ئدلاػاف والػدّّت الّػ سب ّ ضػ
عنهاُ .سُّیػ ال اػیّة ارورتّػة "سػوتة" ػراً ذلیلنػة سػوها علػ ادلػا الرواعػي واسػتحواذىا علػ مسػا،ة كةػوة مػن الػن ّ ن
لتغو مالزلو إثر ال روؼ الطارعة من ا عالب و،روب وا،تالؿ.
م للا ُسُّي ادلااف "متغواً" تةعاً ّ
ػتغق التعنیػػات الفنیّػػة يف تعػػد ال اػػیّة انشػػاالیّة زللػػود ادلػػرزوؽ وربطهػػا ئدلاػػاف ادلتغػ ّػو.
مػػن الّالف ػ أ ّف العػ ّ
ػاص تسػ ّ
ادلػػرزوؽ ش اػػیّة زلورتّة/حطیّػػة ،ضػػرت يف أمػػاكن ع ػ ّدة وسبّل ػ فیهػػا أيّهػػا ادلفتػػوح وادلغل ػ ن ولوشػػیج العرابػػة ب ػ ادلاػػاف
وال ایّة نا ت األخوة متااملة ما ادلااف م للا نا ادلااف ىو اآلخر مواكةاً لسوة ال ایّة ومسوها.

الكلمات الرئيسة :سعد ح ر،یم معتق ئعا الاتب ال

ادلتغو.
ایّة السوتّة ادلااف ّ

الااتب ادلسؤوؿ

m.pourabed@pgu.ac.ir
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 .1املق ّدمة

وألّنػا أداة فنیّػة را،ػ تع ّػن عػن
أخيت الرواتة منػي ػوعها تنػو اشػاالیات ان سػاف وىوانسػو ّ
وتؤرخهػا باػورة أدبیّػة .ويف ىػيا السػیاؽ أةػةا السػرد العراقػي ادلنلػ بعػد ٖٕٓٓـ
أوضاع اجملتلػا ّ
ػاطعي
ػاعفي وادلنػ ّ
مراثػػي لللاػػاف وان سػػاف الّػ َيتن أةػػةحا ّ قیل ػةَ ذللػػا يف أن ػوا مػػن اّقتتػػاؿ الطػ ّ
ػلیلي ّ تعتػػش
،یػ أفػػرزت األزمػػات الناصبػػة عػػن اّ،ػػتالؿ تانػػات رواعیّػػة ّ
ىامػػة ذات فضػػا تسػ ّ
بتفاةیق األ،داث العاةفة حبیاة ان ساف وطوبوهرافیّة ادلااف فحسب بق راح تا م عن فروؽ
شاسعة ب ما كا ػ علیػو ،یػاة ال ػ وص مػن شػعور ئألمػاف ومػا آؿ إلیػو األمػر الیػوـ مػن فػ ع
ورعػػب ومػػدايات داخػػق الةی ػ فسػػو وب ػ ماكػػاف علیػػو ادلاػػاف يف أرض احلدث/بغػػداد وادلػػدف
األخػػر مػػن صبػػاؿ وا سػػلاـ ومػػا ةػػار علیػػو وانتػػاز  ،ػ ّده فیػػو مػػن خ ػراب ودمػػار .ومػػن ىػػيه
الػػرواايت عل ػ سػػةیق ادل ػػاؿ ولػػیر احلاػػر "احلفیػػدة األمرتایّػػة" ن عػػاـ كلػػو نػػي (ٕٓٓٛـ)
ػعداوي (ٖٕٔٓـ)ن كل ػػا ة ػػدرت يف الع ػػاـ ٕٓٔٙـ "ف ػػالیوـ
و"فرا ا ػػتاتن يف بغ ػػداد" ألضب ػػد س ػ ّ
سبسسػػو النػػار" لعةػػد اخلػػال الركػػا و"معت ػػق ئعػػا الاتػػب"
ػدي و"مػػا مل
ْ
ع ػػرة" خلضػػو فلػػیا ال تػ ّ
لسعد ح ر،یم .نا ت األخوة ّ لتعار شرنة من ،یاة عراؽ ما بعد اّ،تالؿ فعط بق لتةش
عادلاً فنیّاً ت تغق بفاعلیّة صبالیّة تد،ض قةا احلرب ودموتػّػتها وتعار عة یّة الواقا العراقي وأزمة
الةطػػق الّػػيي ػػد فسػػو و،یػػداً معػ وًّ أمػػاـ قػػو هامضػػة ىػػي ذاهػػا العػػو الّػ أفعػػدت ادلاػػاف
ىوتّتػػو وونػػوده .تهػػدؼ ىػػيا الةحػ معتلػػداً عل ػ ادلػػنهج الوةػػفي  -التحلیلػ ّػي إا الا ػػم عػػن
عالقػػة ال اػػیّة الرعیسػػة ئدلاػػاف ادلتغػ ّػو وتطلػػا إا اننابػػة عػػن األسػػةلة التالیػػة كیػػم تةلػػورت
ال اػػیّة ارورتػّػة يف ىػػيه الرواتػػة وأتػّػة أمانػػة واكةػ مسػػوها وسػػوها ومػػا ةػػور ادلاابػػدة لػػد
ال ایّة الرعیسة وادلااف وكإنابة أولیّة فػزض أ ّف ال اػیّة الرعیسػة ربضػر يف الرواتػة أببعادىػا
بتغو
تغوة ّ
اخلارنیّة واّنتلاعیّة والنفسیّة وأ ّف الااتب نعلها سوتّة وهو تعلیدتّة وشل ّلة جلیق وم ّ
عن عن معاانها م للا أفاا عن ماابدة ادلااف قةق اّ،تالؿ وبعده.
ادلااف و ّ

.1-1خلفيّة البحث

اىتل الدراسات النعدتّة ب ناعیّة ال ایّة وادلااف يف الرواايت العادلیّة والعربیّة وك ػواً مػا تناولػ
ّ
كػ ّػالً منهلػػا دبعػ ؿ عػػن اآلخػػر أو درسػػتهلا إا نا ػػب العناةػػر األخػػر وقلیلػػة ىػػي الةحػػوث الّػ
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صبعتهلػػا رب ػ سػػعم وا،ػػدن ومػػن الرسػػاعق اجلامعیّػػة ال ػ عاجل ػ ىػػيا اجلا ػػبن "بنػػا ال اػػیّة
وادلاػػاف يف روات ػػة ذاك ػػرة اجلسػػد أل ،ػػالـ مس ػػتغاحي" رسػػالة مانس ػػتو للط ػػالةت فلّػػة ق ػػارة ولین ػػدة
توةػ ػػل الةا ،ت ػػاف إا أ ّف ال اػ ػػیّة
لاح ػػق مع ّدم ػػة جلامعػ ػػة منت ػػوري -قس ػػنطینة (ٕٔٔٓـ)ن ّ
تتاامق وذلا أبعاد نسلیّة و فسیّة وسلّط الااتةتاف الضو عل ادلااف ،ی ذباوز كو ػو رل ّػرد
دكػػور لأل،ػػداث فتحػ ّػوؿ إا زلػػاور ،عیعیّػػة يف الرواتػػة .و"شػػعرتّة ال اػػیّة وادلاػػاف الرواع ػػي يف
لغسػاف كنفػاي (مػن الةنیػة إا الدّلػة)" مػي ّكرة مانسػتو للطالػب ح نػودي
(عاعد إا ،یفػا) ّ
اقعي والت ییلػ ّػي يف بنػػا معػػامل
نامعػػة اجل اعػػرٕ (ٕٕٔٓـ)ن ومػػن تاعلهػػا أ ّف ّ
هسػػاف لػػا بػ ال ػو ّ
ال ایّة وادلااف يف الرواتة .ومن ادلعاّت "أثر ادلااف يف ربدتد مالما ش ایّة الةطق يف رواتة
لسػػالفة ةػػاعب خضػػو
(الطرتػ ) لنلیػػب زلفػػوظ و(الطرتػ ) لعةػػد احللػػیم ابػراىیم (دراسػػة مواز ػػة)" ُ
(ٕٓٓٙـ) لػػو ،يف النتػػاعج أ ّف الػػرواعیَ سب ّانػػا مػػن إبػ ػػداع طراع ػ نیّػػدة لتوضػػیا ماػػاف الةطػػق
وأيّیّ ػػتو يف بن ػػا الروات ػػة وك ػػاف صلی ػػب زلف ػػوظ أك ػػر اقت ػػداراً يف علل ػػو كلّػػو .و"طةیع ػػة ال ػػتالزـ بػ ػ
ال ایّة الرواعیّػة واحلیّ ادلاايّ رواتة التَن نبراىیم الاوي أحوذناً" لع ّاازي شرتم (ٖٕٔٓـ)
،ی ألف الةا ،يف حب و أ ّف الاوي اعتلد عل ش ایّات قلیلة يف رواتتو وعل الرهم من قلّة
ال اػػیات يف الرواتػػة ئدلعار ػػة مػػا الػػرواايت العربیّػػة فػػإ ّف ىػػيا اّقتاػػاد يف ال ػ وص انبػػا مػػن
كوف احلیِّ فعواً.
ومی ػ ػ ة ىػ ػػيه الدراسػ ػػة يف زلاولتهػ ػػا الا ػ ػػم عػ ػػن العالقػ ػػة التناهلیّػ ػػة ب ػ ػ ال اػ ػػیّة وادلاػ ػػاف
والاػػالت بینهلػػا يف ماابػػدة تػػداعیات ال ػػرؼ الطػػارئ ىػػيا مػػن نهػػة ومػػن نهػػة أخػػر فهػػي
انػا
اراولة األوا من وعها يف دراسة ال ایّة وادلااف يف ىيه الرواتة وىي يف األةػق رواتػة تُر َ
الع علیو.
لللرة األوا وف ًعا دلا ق ّدر للةا َ ،اّطّ ُ
من من ور ّ
تهتم بةناعها ّ
عدي ّ
 .2سعد دمحم رحيم :سرية ومنجز
ترعرع سعد ح ر،یم ئنالف (ٕٓٔٛ/ٜٔ٘ٚـ) يف أ،ضاف عاعلة كردتّة تسان ان،یة السعدتّة
وتويف يف
التابعة لعضا خا ع ضلن زلاف ة دايا .وأقاـ يف بععوبة/مرك اراف ة وسان بغداد ّ
السلیلا یّة .أةدر أك ر مػن رللوعػة قااػیّة يف شبا ینیّػات العػرف ادلاضػي وتسػعینیّاتو، .اػق علػ
شػػهادة باػػالورتوس اقتاػػاد مػػن كلّیػػة اندارة واّقتاػػاد مػػن اجلامعػػة ادلستنا ػرتّة .علػػق يف ،عػػق
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وايت ادلهنیّة وكاف عضواً يف اتػّحاد األدئ والاتّاب منػي عػاـ ٜٔٛٚـ.
ودرس يف ال ا ّ
الاحافة ّ
متنوع ػػة وس ػػةا رللوع ػػات قاا ػػیّة وشب ػػاي رواايت، .ا ػػد ع ػػدداً م ػػن اجلػ ػواع العراقیّ ػػة
ل ػػو كت ػػب ّ
اقي" و"الةوكر" العربیّة لفةة الرواايت هو ادلن ورة ٕٓٔٙـ .كلا
والعربیّةن أيّها ناع ة "انبداع العر ّ
دخل رواتتو "معتق ئعا الاتب" العاعلة العاوة للةوكر العربیّة ٕٓٔٚـ.
تةحر بنا الااتب يف ىيه الرواتة يف عدة أماكن وتدور أ،داثها ب بععوبة وبغداد وبراغ
وئرتر .وذبري أ،داثها وف حط الرواتة الةولیسػیّةٔ وىػي لیسػ مػن ىػيا النػوع .وتةػدأ مػن
ػحفي /الراوي "مانػ ػػد
حل ػ ػػة میتاسػ ػػردتّة تتّاػ ػػق فیهػ ػػا شػ ػ
رلهػ ػػوؿ طػ ػػاعن يف السػ ػ ّػن ئلاػ ػ ّ
الةغدادي" عارضاً علیو مةلغاً مالیّاً ض لاً معابق أف تعوـ األخو بتألیم كتاب كلا لو كاف
ّ
اتب "زللود ادلرزوؽ" تا م فیو عن ،یاتو ومالبسات معتلو قةق شهر
«سوة ذاتیّة» عن ال ّ
سةعیش عاش ّأاي ـ علره األخوة
يف شارع األطةّا وسط بععوبة ألسةاب هامضةن ادلرزوؽ شیخ
ّ
يف سرداب تعتاش فیو عل بیا الاتب العدمية .تعةق ماند العرض فیيىب إا بععوبة بدافا
مهل ت ػػو اّستعاػػاعیّة شػػهرتن طف ػ فیهلػػا لػػا ادلعلومػػات عػػن العتیػػق عػػن
الفضػػوؿ لتلت ػ ّد ّ
زل ػػاورة بع ػػض أة ػػدقاعو ومعارف ػػو وعع ػػد الا ػػالت وتة ػػادؿ انمي ػػیالت معه ػػمن وت ف ػػر ب ػػدفز
دوف ادلرزوؽ فیو ا طةاعاتو دلا قد طرأ بعد السعوطٖٕٓٓـ.
"تومیّات اخلراب" الّيي ّ
كل ػػا ػػد رس ػػاعق وقااة ػػات وة ػػور فوتوهرافیّػ ػةن ولغ ػػرض وض ػػا الع ػػارئ أم ػػاـ م ػػهد
سینلاعي تعوـ الراوي ئستعراضها عن تركیب تعتلد الاورة والوثیعة ن ضاج احلةاة وخطاهبا.
ّ
ٕ
ػاعي إذ
ّ
ػاعفي "فالدميػو بػروب" يف الةنػا احلا ّ
وتتحر كقّ ما خيػ ّ سػوة الضػحیّة وفعػاً لوظ ّ
ػردي بتحفیػ فاعلیّػة العیػػاـ بوظیفػػة التحػ ّػرين فلػػن
تعػػزف ىػػيه الوظیفػػة و،سػػب التل ّػق السػ ّ
ػحفي وادلتل ّعػ ي ش ػ ااي مػن ش اػػیّة ادلػػرزوؽن ولاػػن
ىػػيه ادلاػػادر وهوىػػا تتا ّ ػ م أمػػاـ الاػ ّ
،عیعة الرنق تةع هامضة أمامو رهم ا ا ػاؼ سػةب معتلػو ادل ػو لللػدؿ واخلػاط ! واألى ّػم
اذلػػرـ واجملهػػوؿ ذاؾ الّػيي أراد منػػو كتػػائً ناػػي عػػن
عػػدـ سب ّا نػػو مػػن التعػ ّػرؼ علػ ال ػ
ةدتعو ادلغدور.

1. Detective
2. Vladimir Propp
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 .3مصطلحات البحث
 .3-1الشخصيّة السرييّة
تطرؽ الرواعػي لسػوة ال اػیّة ارورتػّة/زللود ادلػرزوؽ وذكػر تفاةػیق ،یاتػو علػ ضلػو نعػق سػوتو
ّ

تستحوذ علػ مسػا،ة كةػوة مػن الػن ّ فضػالً عػن إتعػاز يف ،ػوار أ،ػد مسػاعدي الػراوي بضػرورة
ت ةیػ عةػػارة "السػػوة" جبا ػػب ُمفػػردة الرواتػػة علػ الغػػالؼ مػػا ةػػورة مؤثّػػرةن وعلیػػو ت ػ ّػم عػ ىػػيه
ال ایّة يف ادلعاؿ ب ػ "السوتّة".

 .3-2الشخصيّة اإلشكاليّة:
ىي الّ ت هر دوماً تاػادمها مػا العػیم ادلوروثػة الةػاعرة أو مػا الواقػا فػال تسػتطیا اّعػتالؼ معػو
فتعیش منطعة مع ولة عنو (إبراىیم ٜٔٛٛـ ٓٔٔ).

املتغري:
 .3-3املكان ّ

ترّك ػ الدراسػػة عل ػ الع ػراؽ ئعتةػػاره ادلاػػاف ادلتغػ ّػو لانّهػػا ت ػػرؾ خارنػػو يف ىػػيا التغیػػو ػراً لتغػ ّػو
ػتیش ومػػروراً حبعػػب ذات مػػؤثّرات ثعیلػػة وقاسبػػة ىػػي احلػرب مػػا
مالمػػا ادلاػػاف بػػد اً ئّ عػػالب السػ ّ
كق
كي وتداعیاتو األخطر ّ
إتراف و،ر اخللیج فضالً عن احلاار العاتق وادلؤمل وم لو الغ و األمو ّ
ذلن تعش تدفّ سیق من ارن واصلػراؼ حلیػاة ال ػ وص .وأمػاـ تػراكم ارػن والعلػ عػن ذباوزىػا
للعامػة
ػردي اتركػاً ّإايه ّ
وعدـ إماا یّة تغیو مسارىا شبّة من ّ د ب ّداً سو تغیو ادلااف ب اق ف ّ
متحػ ّػرراً مػػن أثػػره ادلةاشػػر علیػػو بعػػد أف ت هػػر لػػو يف شػ ّ ةػػوره ذلػػيا تاػػةا تركیػ الػػن ّ علػ ىػػيه
الاور من خالؿ ةوورة ع ـ الةطق عل اخلروج من ماا و.
 .4املكان يف الرواية

ميتلن ادلااف قیلة عالیة يف الرواايت العادلیّةن ذبػده مػ الً يف "ال ػیخ والةحػر" (ٕٜ٘ٔـ) نر سػ
ينغ ػواي و"العط ػػر" (ٜ٘ٔٛـ) لةاترت ػػن زوس ػػایند و"إ ،ػػد ع ػػرة دقیع ػػة" (ٖٕٓٓـ) لة ػػاولو
كوتلو .ويف الرواايت العربیّة تر ادلااف سیّداً يف الا و من الرواايتن فل الً عند صلیب زلفوظ يف
ػدؽ" (ٜٔٗٚـ) وثالثیّػة
"العاىرة اجلدتدة" (ٜ٘ٗٔـ) و"خاف اخللیلي" (ٜٔٗٙـ) و"زقػاؽ ادل ّ
45

العدد الـ  ،50ربيع 1398

جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية علمية حمكمة

"ب ػ العا ػرتن" (ٜٔ٘ٙـ) و"قا ػػر ال ػػوؽ" (ٜٔ٘ٚـ) وأتض ػاً "الار ػػن" (ٜٗٔٚـ)ن وى ػػي
الفعلي .كلا ت ّا ادلااف يف "ادلاابیا الػ رؽ"
أُسا ألماكن مونودة مياننا العودة إلیها يف الواقا
ّ
(ٜٗ٘ٔـ) حلنّا مینة وكيا يف "الةی األ دلسي" (ٕٓٔٓـ) لواسیش األعرج ..إخل.
ّأمػػا الرواتػػة العراقیّػػة فأطلّػ ب ػواكو ال ػػعور ئدلاػػاف فیهػػا «مػػا ظهػػور رواتػػة "الن لػػة واجل ػواف"
السةب يف تغیو ادلاػاف ومفرداتػو ومػن
(ٜ٘ٔٙـ) لغاعب طعلة فرمافن إذ كاف التغیو اّنتلاعي
َ
ػردي
كّ تغیو دّلتو» (احلػر ّ ٖٕٓٓـ  .)ٔٙوبعد ٖٕٓٓـ اسػت لر الرواعیّػوف طاقػات التاػوتر الس ّ
بعضػهم قػػدرة ىاعلػػة علػ التعامػػق مػػا فػػاعض الػ ّدمار
يف معاتنػػة ادلاػػاف العراقػ ّػي ادلتغػ ّػو وقػػد امتلػػن ُ
ط سعها يف التعامق معػو ولی ػ ّاق الفضػا ُ دوره
كق رواتة زبت ّ
الّيي حل َ ئدلدف/األماكن وهدت ّ
ادلتغو.
يف النسیج
ئلعیايّ لللااف ّ
السردي تر م الً يف "معتق ئعا الاتب" وأخواها ا غاًّ َ
ّ
 .4-1عالقة الشخصيّة ابملكان

تعتػػن عالقػػة ان سػػاف ئدلاػػاف عالقػػة ونودتّػة إذ ّ مياػػن لإل سػػاف أف تعػػیش ّإّ يف ،یّػ ماػػاي
وتتعلػ
الالة الّ تةدأ مني طفولة ادلر
وتتحرؾ فیو وا طالقاً من ىيه ّ
وتتطور ّ
ّ
تنتلي إلیو ونّركو ّ
ٔ
ما الوق تةش ان ساف رؤتتو إا العامل واألشػیا مػن ،ولػو .تػر إدوتػن مػوتر أ ّف «العػامل اخلیػا ّ
أبوؿ خػػیط لیوةػػق
لرواتػػة ال اػػیّة تعػػا يف ادلاػػاف» (ٜ٘ٔٙـ ٕ .)ٙوعلیػػو ػػر سػػعداً ميسػػن ّ
ادلااف ئل ایّة يف عنواف الرواتة فسون فلن معاي "معتق" أ ّو اسم مااف حلدوث فعػق العتػق
الّػػيي تةیػػا
ػاـ و"ئعػػا الاتػػب" اسػػم لل ػ
وقػػد نػػر ىػػيا الفعػػق يف ماػػاف مفتوح/الطرتػ العػ ّ
الاتب وادلرزوؽ دبا أ ّو كاف تةیا الاتب العدمية ب لن خبر يف السػرداب فهػيه ادلهنػة ت ػو ابتػدا ً
مهلػاً مػػن
دّلػػة العػػوز وقلّػػة احلیلػػةن وقػػد اسػػتعللو الااتػػب لیةػػش مالمػػا ال اػػیّة وتػػروي نػ اً ّ
م ػػق زللػػود ادلػػرزوؽ فنّػػاف وكاتػػب عػػاش سػػنوات عدتػػدة يف بػراغ
سػػوها الرواعیّػػة «كیػػم ل ػ
وئرتػػر ونػػاب أورئ ورّدبػػا بعض ػاً مػػن مػػدف مشػػاؿ إفرتعیػػا أف تعػػیش شػػی وختو يف ماػػاف كهػػيا»
ػردي
(حر ،ػػیم ٕٓٔٚـ ٖٗ) .وىا ػػيا تُػػدخق ر ،ػػیم ادلا ػػاف وال ا ػػیّة يف سلت ػػنه الت یّل ػ ّػي الس ػ ّ
ػزناعي مػ الً ون ػد ك ّػق انماا یػات والتعنیػات يف مسػار
وتػُ َع ْولةهلا معاً عػن أ سػاؽ عػ ّدة كاّس
ّ
ػري والتعاػ ػ ّػي وكػ ػػيا التا ػ ػرار
ادلػ ػػا واحلػ ػػدث الػ ػػرواعیَ دبػ ػػا فیهػ ػػا األسػ ػػلوب الةولیسػ ػ ّػي يف التحػ ػ ّ
1. Edwin Muir
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وادلتافا نٔ بتوظیم أسلوب أك ر مػن مدو ػة يف ادلػا والاػوّجٕ ئس ِ
ػتعلاؿ ادلػي ّكرات الیومیّػة
ّ
ػلق مس ػػوة تن ّع ػػق ال ا ػػیّة ب ػ األمان ػػة معت ػناً تن ّعل ػػو ى ػػيا
و ُّ
الا ػػور الفوتوهرافیّػػة والرس ػػاعق لیس ػ ّ
رد َة فعػ ػػق ّ ف ػ ػراد ادلاػ ػػاف ادلتغػ ػ ّػو ئلةطولػ ػػة وكػ ػػيا ىام ػ ػػیّة
ػطهاده يف مسػ ػػوة ،یاتػ ػػو ال ػ ػػاعاة ّ
واضػ ػ َ
علػػا ك ػػاف نلػػم ب ػػو يف خیال ػػو
ال اػػیّة وتغی ػػو مسػػار ،یاه ػػا ّ
اخلاةػػة يف الدرن ػػة األوا فض ػالً ّ
اجل ػػامان و«يف احلی ػػاة  ،ػ تةح ػ ع ػػن ما ػػاف يوي إلی ػػو أو ربتل ػػي فی ػػو تلل ػػأ إا اخلی ػػاؿ الّ ػيي
تتعػػاطم مػػا الاػػاعن الّػيي تسػػان ادلاػػاف ارلػ ّػي فیلعلػػو تعػػیش ذبربػػة اّ،تلػػا باػ ّػق تفاةػػیق
األمػػاف واحللاتػػة الدقیعػػة» (ئشػػالر ٜٗٔٛـ ٖٔٔ) .وتوضػػا أ ّف ىلػػرة ادلػػرزوؽ كا ػ يف األةػػق
ىلػػرة معاوسػػة فلػػن ادلدتنػػة الاةوة/بغػػداد إا الاػػغوة/بععوبة أي مػػن النهػػر األسػػطوري/دنلة
اخلػػو إا ّنػػري هبػػرز وخرتسػػاف يف الضػػا،یةن ومػػن كّ إا أروئ ومنهػػا عاعػػداً إا بععوبػػةن ،ركػػة
داعرتّة معاكسة لتیّار احلیاة أو قق ا تااسة واضحة.
نعق الااتب عللیّة اّستعاا حلیػاة ال اػیّة ومعتلهػا عللیّػة حبػ حلػاؿ مدتنػةن وبععوبػة
بوةفها مااانً لأل،داث دالّة عل وطن أبكللو .وعن ىيا الوةم لةععوبة/ادلااف ميان تعرتػة
العضااي ادل ةّأة عن أع الناس وادلستورة يف أذىاّنم قضااي مفادىا أ ّف ان ساف تتع ّػرض لل طػم
والسػػرقة يف وضػػا النهػػار وأ ّف ادل ّع ػم عرض ػة لػػیر لسػػهاـ التهلػػیش وانقاػػا وانبعػػاد العسػػري
ادلتعلد وم لو ادلااف فعد تطالو ال ّدمار لیق ّنار.
فحسب بق إا العتق ّ
ربیلن ػػا الع ػرا ة النعدتّػة عل ػ أ ػواع ادلا ػػاف يف ال ػػن ّ الرواع ػػي وبن ػػا ً عل ػ م ػػا ن ػػا ب ػػو "ت ػػوري
ٖ
ادلتحركة ّأوًّ كّ تلیها ادلغلعة وادلفتو،ة ،سب الزتیػب وئّعتلػاد علػ مػا
لوسباف" يكر األمانة ّ
ٗ
تطرؽ إا دّّت ادلاا َ ادلألوؼ وادلعادي.
أيت بو "ئشالر" ّ

املتحركة
 .4-2األماكن
ّ
 .4-1-1القطار

ادلتحركػػة ومػػن ادلعػ ّػرر أ ّف تةػػتهج ال ػ
تُعتػػن العطػػار مػػن األمػػاكن ّ

عنػػدما تركػب العطػػار ولاػ ّػن
1. Metafiction
2. Collage
3. Yuri Lotman
4. Gaston Bachelar
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ػوايً تػػر أ ػّػو ركػب العطػػار اخلطػػأ يف ،یاتػػو «ةػػعدت
ر ئلنفػػور مػػن ركػوب العطػػار .معنػ ّ
ادلػرزوؽ نػ ّ
ػاوي عػن
العطار اخلاط مني ثالث سنة» (حر،یم ٕٓٔٚـ )ٜٙن ىػيه كناتػة ولانّهػا تعةػو مأس ّ
األوؿ قطار ادلوت الّيي أخيه إا السلن
النام من احلیاة الفاشلةن وفعالً ركب ثالثة قطارات ّ
اوي .وال ػاي الت ػیاي الّػيي التعػ فیػو بنااتشػا «ماػادفة يف قطػار مػا ا طلػ مػن بػراغ إا
الاحر ّ
تةلیػػتسو» (ادلاػػدر فسػػو ٖٓٔ) .وال الػ الفر سػػي الّػػيي صبعػػو جبا یػ «ئلعطػػار ذىةنػػا إا ػػیر»
قق أتن ال ر من ال رّاي! إذ
(ادلادر فسو ٔ .)ٔٙوعند معار تن العطار العراقي ئلعطارتن الغربی ْ
األوؿ ت ػػةو كلة ػاً أنػػرب رنػػر ويف الّلف ػػة "نرنػػر" إنػػا دبعاداتػػو لللاػػاف ولانّػػو يف
كػػاف يف ّ
ال اي وال ال كاف مرات،اً باحةة ع یعتیو وكاف ادلااانف ألیف .
ػايف
إ ّف استعادة الرواعػي حلادثػة "قطػار ادلػوت" تعاػر وعیػو بتعػال مػا ىػو سیاس ّػي دبػا ىػو ثع ّ
ػدامي والّػيي كػػاف توةػػیفاً لونػػود
فعطػػار ادل ػوت ةػػورة السػػلطة أو أحوذنهػػا لسػػرد ة اترخيهػػا الػ ّ
وقررت يف دخیل أف أ،یا..
ال ایّة ضلن معارضیها بد اً ئلسلن «كاف قرارىم أف حوتّ ..
وّ ب ّد من أف أ،اػي عػن ىػيا كلّػو ..يف ماػاف آخػر» (ادلاػدر فسػو ٔٗٔ) ومػروراً هبروبػو ومنفػاه
أي اسػػتةداؿ ادلاػػاف مخػػر مالعػػم أل،المػػو ادلاةوتػػةن ويف التعةػػو إنػػا دبعػػاداة ادلاػػاف لػػو فعػػد بػ ّ
فوره منو وما ىيه ادلعاداة ّإّ تیلة دلا سبارسػو األ لػة الفاشػیة وال ػلولیّة يف ربوتلهػا ادلاػاف إا
ما ت ةو السلن بق ىو السلن بعینو.
 .4-1-2الطائرة
مرةن وادلرزوؽ ركةها
ادلتحركة الّ ذبلب العل للا وتن اليتن تركةوّنا ّ
ألوؿ ّ
تُع ّد الطاعرة من األماكن ّ
سػ ّ طػػاعرات ىػػرب يف وا،ػػدة مػػن بغػػداد إا ب ػراغ ومػػن ب ػراغ إا ئرتػػر وعػػاد مػػن ئرتػػر إا
براغ ومنها رنا إا ئرترن وعند عودتو إا الوطن ركب من ئرتر إا بووت ومن بػووت إا
كق ىيه الر،الت سو عن وا،دة شعر ئلعل فیهػا وىػي
ّ
علاف .لانّو مل تتح ّدث عن وضعو يف ّ
مل تا ػػن األوا م ػػن وعه ػػا فع ػػد ى ػػرب علػ ػ متنه ػػا م ػػن بػ ػراغ إا ئرت ػػر وك ػػاف قلعػ ػاً تنتاب ػػو ع ػػدـ
اّطلةنػػاف وقػػد أونػػر منهػػا خیفػػةن واخلػػوؼ ت ػػي دبعػػاداة ادلاػػافن ف ػا عار ذلػػن الرعػػب عل ػ
ال ایّة وفعدت ان،ساس ئألمافن قاؿ « ّ ،وأان يف الطاعرة ارلّعة فػوؽ الغیػوـ مل أطلػةن»
(ادلاػػدر فسػػو ٖٖٔ) .تة ػ ّ مػػن لف ػػة ( ،ػ ّ ) أ ّف ال ػػعور بعػػدـ اّطلةنػػاف كػػاف ترافعػػو طیلػػة ّأايـ
التطو كاان تاطحةا و ئستلرار.
ت ّرده وأ ّف الت ّوؼ و ّ
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ألوؿ م ّػرة يف بغػػداد «وىػػو طالػػب بالیّػة اآلداب اسػػتأنر هرفػػة يف ػ ؿ دبنطعػػة احلیدرخا ػػة مل تاػػن
ّ
تعضػػي فیهػػا سػػو لیلػػة أو لیلت ػ يف األسػػةوع» (ادلاػػدر فسػػو ٕٕٓ) .وبػػدؿ ادلػػياكرة كػػاف تعاشػػر
الةغػػي وأل ػّػو يف األةػػق وهػػد بػػردا م ّعػػم كػػاف ملػػم م ػػق ىػػيه األمانػة ففػػي ادلاػػاف داعلػاً تػػنز
ػدوف دّّتػػو وا طةاعاتػػون
ىوتػّة ال ػ
بةعػػدىا اّنتلػػاعي وال عػػايف و،ػ ّ الةػػاتلوني فان سػػاف تػ ّ
وعلیػػو تػػر ادلػػرزوؽ أ ّف «ادلاػػاف مل ت ِ
دىػػر وداعل ػاً مػػن هػػو ونػػود ادلةػػاهي» (ادلاػػدر فسػػو ٖٗ).
وسػان هرفػة يف فنػدؽ الرشػید يف بغػداد .ويف بػراغ سػػان شػ ّعة باػحةة اناتشػا كلػا كػاف معهػػا يف
عن عن سعادتو وألفتو لللاػا بعولػو «لة نػا يف ذلػن احلضػن الػداف ىػق
شعة يف تةلیستة وقد ّ
أقػػوؿ الػػر،م الػػداف تسػػعة أشػػهر» (ادلاػػدر فسػػو ٔ .)ٔٚولاػػن سػػرعاف مػػا تتالش ػ أواةػػر األلفػػة
فیاةا ادلااف معادايً ساعةَ تال،عو السلطة «خلعوا الةاب وا دفعوا إا الداخق واقتادوي ...ولیالً
تفسػروا مغػ ىػيا اننػرا الغرتػب .و،ػ وةػلنا ال ػ ّعة دخلػوا
أرنعوي إا ال ّعة من هو أف ّ
معػػي وكا ػ اناتشػػا ىنػػاؾ مل تػػنح ادلاػػاف»( .ادلاػػدر فسػػو ٖٔٔ) .وقػػاؿ عػػن ئرتػػر «اسػػتأنرت
أي بعی هو متواف ما عادلي» (ادلادر
احلي الّالتیش ونعل منو مالذي وزلزيف ..هو ّ
شعّة يف ّ
فسػػو  .)ٔ٘ٙواضػػا أ ّف ادلاػػاف نػ مػػن عادلػػو فلػػم تتوافػ ومل تنسػػلم معػػون وكػػاف مػػا نا یػ يف
الفضػػة عل ػ ةػػفحة
مرسػػیلیا يف هرفػػة يف فنػػدؽ أكاسػػیا «ىػػيه السػػاعة ادلوعػػودة ادلرسػػومة دبػػا
ّ
العػػدر..كنّا يف مرسػػیلیا يف هرفػػة» (ادلاػػدر فسػػو ٘ .)ٔٙوئلػػرهم مػػن كػػوف الغػػرؼ وال ػػع أمػػاكن
مغلعة ومن ادلفزض أف ذبلب لو الضلر لانّو كاف سعیداً جبا ب نا ی .
 .4-3-2السجن
ذلن ادلااف الّيي تُفرض عل ان ساف فیسلةو ،رتّتو وتعیّد رهةاتو ولعد «ش ّاق السػلن بوةػفو
مادة خاةة للرواعیّ يف التّحلیق وإةدار اّ طةاعات والّ تساعد يف فهم
عادلاً مفارقاً لعامل احلرتّة ّ
الوظیفة الدّلیّة الّ تنهض هبا السلن كفضا رواعي مع ّد نقامة ال ایّات» (حبراوي ٜٜٓٔـ
٘٘) .كا بػداايت ادلػرزوؽ مػا اّعتعػاؿ «اعتعلػوي م ّػرت قةػق أف أىػانر إا بػراغ» (ح ر،ػیم
ٕٓٔٚـ ٕٗٔ) .كّ اقتیػػد لیحػػةر يف سػػلن "قاػػر النهاتػػة" يف بغػػداد و«ىنػػاؾ يف ادلعتعػػق تعػ ّػرض
ادلرزوؽ لتعيتب شدتد» (ادلادر فسو ٖ .)ٜو عق منو إا سلن "معسار الرشید" .وبعد شهرتن
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وربدتداً يف شةاط ٖٜٔٙـ متّ علػو دبػا تعػرؼ بػ ػ "قطػار ادلػوت" إا سػلن " عػرة السػللاف" وىػو
مػػن أقػػدـ السػػلوف يف العػراؽ وتُعتػػن األشػػهر بعػػد سػػلن "أبوهرتػػب"ن تعػػا ننػػو شػػرقي ةػػحرا
الس ػػلاوة يف زلاف ػػة ادل ػ ػ ّ ان،یػ ػػة الس ػػللاف وى ػػي منطع ػػة ةػ ػػحراوتّة انعی ػػة ئلع ػػرب م ػػن احلػ ػػدود
السعودتّة .تتّ ي ادلااف شاالً ندتداً دبا ت ةو قلعةً منع لةً ذات ثالثة طواب توطّن فیها أمػراض
أسػػر ادلاػػاف عل ػ تػػد العػ ّػوات
خطػػوة وجبوارىػػا معػػنة تػػدفن فیهػػا كػ ّػق مػػن ميػػوت مػػن السػػلنا ّ .
ان الی تّة ارتلّة يف ع ػرتنیّات العػرف ادلاضػي لیتل ّعػم يف هیاىةػو ادل للػة ك ّػق معػارض سیاس ّػي .مػا
اّعتیادي ،ػ ّ تاػةا ادلاػاف الطػارئ معػادايً لل اػیّة فیػ ّتم الاػراع
إف تنتعق الةطق من ماا و
ّ
مر بو ةا،ةو
من ،ی ا سلاـ الةطق وتالعلو ما ادلااف اجلدتدن ّ
احلاج مناور اذلادي تروي ما ّ
ط ..أوسػػعوه
ػرطي ض ػ م  ،ػ ّ أدم ػ فلػػو ..مل أره تض ػ ِرب أ،ػػداً ق ػ ّ
ادلػػرزوؽ يف السػػلن «ض ػربو شػ ّ
ض ػػرئً ..ترك ػػوه يف ال ػػلر مربوطػ ػاً إا عل ػػود ..م ػػق كل ػػب أن ػػرب» (ادلا ػػدر فس ػػو ٘ٓٔ) .ى ػػيه
ادلع ػػاطا الس ػػردتّة ت ػػو،ي بعلػ ػ ادلع ػػاانة الّػ ػ ألػ ػ ّػل ئل ا ػػیّة حل ػػة توان ػػدىا يف ذل ػػن ادلاػ ػاف
وربلق ال ایّة للضرب تعش ةن الةالد /األمانة والناس/ال وص ّأايـ ال لم
ادلغل /ادلعادين ّ
واّسػػتةداد الّػػيي مارسػتو حب ّعهػم السػػلطات الفاشػیة .ومػػن يثػػو ادلاػػاف علػ ال اػػیّة أ ػّػو سػػلب
ػب بعػد أف ت ّونػ ،ةیةتػو هػادة ..ال ػاين ثالثػة أرئع
منو ثالثة أشیا « ّ
األوؿن إميا و الالّي ئحل ّ
إميا و دبوىةتو فنّاانً ..ال ال ن ام إميا و ئلیسار فاراً وتن یلات» (ادلادر فسو ٘.)ٜ
خاة ػةن عنػػدما توثّػ سػػعد ،ادثػػة
عام ػة والاتّػػاب ّ
لألمػػاكن الواقعیّػة وقعهػػا ادل ػؤمل يف فػػوس ال ّ
السػػلن فإ ػّػو تػػي ّكران دبػػا فعلػػو بعػػض ال ػػعرا م ػػق م ّفػػر الن ػواب والػػرواة مػػن أم ػػاؿ برىػػاف الػػدتن
اخلطیػػب يف رواتتػػو "اجلسػػور ال نانیّ ػة" (ٜ٘ٔٚـ) وأضبػػد الةػػاقري يف "شلػ ّػر إا الضػػفة األخػػر "
(ٕ٘ٓٓـ)ن وكاف العاد من ورا ذلن أف تةع سػلن " عػرة السػللاف" شاخاػاً لػد األنیػاؿ
دلا كاف مي ّلو ىيا ادلااف من قساوة عل ال وص .ويف براغ مل تن ،الة زللود أبفضػق فیػو فعػد
تعرض لللرنرة واّعتعاؿن تروي ما ،ػدث لػو فیعػوؿ «اقتػادوي شػةو عػا ٍر معاػوب العینػ إا
ّ
ز ا ة ئردة» (ادلادر فسو ٖٔٔ).
 .4-3-3السرداب
م ػػق زللػػود ادلػػرزوؽ ...أف
مػػا إف تلح ػ ال ػراوي السػػرداب  ،ػ ّ تعػػوؿ مسػػتغرئً «كیػػم ل ػ
تعیش شػی وختو يف ماػاف كهػيا» (ادلاػدر فسػو ٖٗ) .ويف وةػفو الػدقی لللاػاف قػاؿ «خطػوان
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يف ظػػالـ السػػرداب...كػػاف ن ػ اً مػػن الطػػاب التح ػ ّ ...للعلػػارة ...خطػػوان إا الػػداخق فكلتنػػا
راعحػػة الرطوبػػة والغةػػار ..طالعتنػػا فوض ػ مرتعػػة ..فوض ػ الاتػػب واألاثث واألشػػیا األخػػر ...
كا ػ انضػا ة شػحیحة شػا،ةة ...يف مسػا،ة تةلػ أك ػػر مػن ع ػرتن مػزاً مربّعػاً» (ادلاػدر فسػػو
ٖٗ) .ىػػيه الاػػورة ذات ادلالمػػا اخلارنیّػة تفاػػا عػػن ازدرا ادلاػػاف والفوض ػ داخلػػو وكلّلػػا كػػاف
تسػػةّب النفػػور وتػػدفا ئل اػػیّة لت ػػعر ئدللػػق إذ كػػاف كػ ّػق مػػا فیػػو تػػو،ي ئلضػػی الّػػيي عػػق
ئلتغو ادلااي «فالّلا زاد الت وتش يف ادلااف زاد شعور ادلر أب ّو ّ فاعدة مػن
ر ّ
ال ایّة رب ّ
ػؤدي الفوضػ إا إرىػاؽ انرادة
علق شي وىنا توانهنا ،لعة شرترة أو سػلّم ،لػ وي ،یػ ت ّ
ػؤدي إرى ػػاؽ انرادة إا فوضػ ػ أك ػػر» (ولس ػػوف ٕٜٔٚـ  .)ٔٔٚاس ػػتطاع الاات ػػب أف تا ػػم
وت ػ ّ
ادلا ػػاف بدقّػػة ّة ػػعاً ذل ػػن الوة ػػم حبال ػػة ال ا ػػیّةن «فاألش ػػیا واألاثث سب ّ ػق دوراً ش ػػعرّايً عن ػػد
اعي لاوّنػا مرتةطػة بونػود ان سػاف وإ ّف وةػفها
أةحاب الرواتة اجلدتدة إذ تعوـ عل شعور إنػ ّ
ىو يف ّ ،د ذاتو وةم األش اصن واألشیا تساعد عل شرح ادلساعق التلرتدتّة الّ ّ تػدركها
ادلتل ّع ػي إّّ إذا وضػػعنا أمػػاـ انظرتػػو الػػدتاور وتوابػػا العلػػق ولوا،عػػو» (بوتػػور ٜٔٛٙـ ٖ٘) .وعل ػ
تغو من الوضا شیةاً فعد كاف
تضم ماتةة يف فر الوق
لان ىيا ّ ّ
ّ
الرهم من أ ّف ادلااف كاف ّ
ػر ئلو،ػػدة فیػػون أل ػّػو ماػػاف ميتػػاز بضػػی نغرافیّتػػو وخػػو دلیػػق علػ ضػ ّدتتو وةػػفو لػػو
ادلػػرزوؽ نػ ّ
عل أ ّو قةو ذو فضا م لم خيیّم علیو الال ادلتوالد والو،دةن ذات توـ دايو اجلنود األمرتاػاف
فعاؿ لاةوىم «أان أش ّد الناس ع لػةً يف ىػيه ادلدتنػة ..كأ ّػن تسػأؿ ضػفدعةً مسػتو،د ًة عػن أُسػاؾ
ِ
ػاطش للل عػػم الةععػػو ّ
العػػرش» (ح ر،ػػیم ٕٓٔٚـ ٗ٘) .والسػػرداب تعػػش بػػو الااتػػب الػػوعي الةػ ّ
اقي اث یاً والعر ّ اثل اً والاويّ رابعاً.
ّأوًّ والعر ّ
 .4-3-4املستشفى
م ػػرض ادل ػػرزوؽ ذات م ػ ّػرة يف فر س ػػا فأخ ػػيه ة ػػدتعو أ درت ػػو إا ادلست ػػف ن فأفا ػػا ع ػػن كراىیّت ػػو
لللااف بعولو « ّ أطی ادلست فیات ىي م ق دواعر احلاومة يف العراؽ م ق السلوف معةضة
كةیة ػػة مو ،ػػة» (ادلا ػػدر فس ػػو ٔ .)ٔٙوىا ػػيا عع ػػد هب ػػيه العة ػػارات معار ػػة بػ ػ ادلا ػػاف داخ ػػق
العراؽ/وخارنو وا تعد بلساف ّذع وضا الدواعر احلاومیّة يف العراؽ فهي األخر أمانة معادتة
م ق السلوف.
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 .4-4األماكن املفتوحة
 .4-4-1املدن

تعرؼ من
ىي يف الرواتة عةارة عن أمانة مفتو،ة ذبري فیها األ،داث أو مسارح ذبرتدتّة لللرمية ّ
السیاسي وتتل ّق يف أربعة أماكن ىي بععوبة وبغداد وبراغ وئرتر
خالذلا عل اخللق
ّ

.1بعقوبة

األوؿ تاةا عةةاً عل ال ایّة بسةب ظروفها توـ كاف ادلرزوؽ يف عّ شةابو كاف
وىي ادلااف ّ
قػػد سػػلن يف بععوبػػة يف سػػتینیات العػػرف ادلاضػػي وسػػةعینیاتون فاضػػطر إا اّ تعػػاؿ إا ماػػاف ان ٍ
ّ
ُ
ّ
وبعػػد عودتػػو مػػن ئرتػػر ٜٜٔٛـ كػػاف تن ػػر إا بععوبػػة ا ػػاب «مػػدتنتنا التارخيیّػػة العرتعػػة قرتتنػػا
ػنأة» (ادلاػػدر فسػػو ٕٖ) .وم ػػا إف ن ػػا اّ ،ػػتالؿ
الاة ػػوة الع ػػامرة أبىله ػػا ..یف ػػة كا ػػحرا  ..م ػ ّ
األمرتاي  ّ ،أ تج الوضا ةورة قاسبة لللدتنة كػاف أثرىػا الةػال علػ الاػعید اّنتلػاعي احلاضػر
جبعلها سلتلفةً سباماً عن ماضیها .فا ن ادلرزوؽ/ال ایّة توثّ واقا ادلااف الّيي مػر بوا،ػدة مػن
أةعب ةػفحات ،یاتػو وأشػ ّدىا عتلػةً يف زمػن ادلػوت اجملػايّ والعتػق علػ اذلوتّػة ورمػي اجل ػ يف
ادل ابػػق اسػػتالاًّ لاػػفحات سػػود أخػػر شلاثلػػة مػ ّػر هبػػا عل ػ امتػػداد مػػا تعػػرب مػػن اػػم قػػرف
أفعػػدت الةلػػد خػػوة م ّعفیػػو «بععوبػػة بسػػةب أ،ػػداث العنػػم خسػػرت أك ػػر مػػن اػػم مةػػدعیها
بعضػهم ىلرىػػا وبعضػػهم أهتیػػق فیهػػا وبعضػػهم مػػات كلػػداً» (ادلاػػدر فسػػو  .)ٜشػػاىد ادلػػرزوؽ مػػا
أبـ
،دث توـ ٕٔ یساف فاتب «ادلدتنة بال ،اومة» (ادلادر فسو )ٗٚن ويف ٘ٔ یساف رأ ّ
ػعب والرف ػػاؽ
عینی ػػو ادلدتن ػػة خالی ػػة م ػػن ال ػػرطة واجل ػػیش واحلاوم ػػة والی ػػا اي واحل ػ ّػراس واجل ػػیش ال ػ ّ
متفرقة من ادلدتنة «،دث ا فلار يف
احل بی ! ّ
وسلق ،دوث ع ّدة ا فلارات ،ال يف مناط ّ
فلاػػة العنافا ػة ..وآخػػر قػػرب السػػوؽ ادلرك ػ ي واثل ػ يف شػػارع اراف ػػة ورابػػا يف بععوبػػة اجلدتػػدة
وخ ػػامر يف  ،ػ ّػي التحرت ػػر وس ػػادس يف الا ػػاطوف( »...ادلاػػدر فسػػو ٕٕ) .ى ػػيه الا ػػورة ادلس ػػرودة
أّنػػا وقع ػ ،عیعػػة ولػػیر خیػػاًّ مػػن
ئّ فلػػارات داخػػق ادلدتنػػة تػػوىم العػػارئ دبػػد واقعیّتهػػا وك ّ
،یػ إلعػػا الضػػو علػ عػ ّدة منػػاط م ػػق (الاػػاطوف) و(فلاػػة العنافاػػة) وهوىػػا مػػن األمػػاكن
ومن كّ أعط بدورىا لللتل ّعي ا طةاعاً عن أ ّف ادلااف مفتوح وعل الرهم من ا فتا،و أةةا مغلعاً
ت و التوتّر وت رع اخلوؼ يف فوس الناس.
مىب الرواعػػي ّإّ أف ت ػػي ّكر عل ػ لس ػػاف ال ا ػػیّة ئأل ،ػػداث األلیل ػػة الّ ػ ،ا ػػل يف بل ػػده
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التعا ػب والفاػػر ادلتطػ ّػرؼ وقػػاده إا
وئلواقػػا الّػػيي فرضػػو ارتػ ّػق عل ػ ،اضػػر مسػػلوـ ئحلعػػد و ّ
مدتنتػػو الّػ آدلػػو أ ْف تتغػ ّػو فتاػػةا «لو،ػػة سػرايلیّة رُسهػػا فنّػػاف دعػ ّػي ..قاػػیدة داداعیّػػة كتةهػػا شػػاعر
متةلا ..قطعة من اذلرا ، ...لم شلّؽ إا أشال » (ادلادر فسو )ٗٛن وتعش هبيا
ام موىوب ّ
ػةلا ودع ّػي" ارت ّػق بعینػو تػوـ انب عنػو ادلػرزوؽ
التلّؽ ،الة ال عب/ال ػ وص وئلاػفات "مت ّ
يف تػػدوتن كػ ّػق مػػا ػػري بعیػػد السػػعوط سػػعوط نلػػب مونػػة مػػن اّضػػطراب واخػػتالؿ الن ػػاـ
والفوض ػ العارمػػة ونػػا ئألايدي اخلفیّػػة فرا ،ػ ترم ػي ئلةلػػد وأبناعػػو يف دوامػػة الا ػراع فی ػيىب
ادلأساوي.
ضحیّتها األبراي وخيتار بعضهم اذللرة ىروئً من ىيا الوضا
ّ
وبععوبة بوةفها مااانً لأل،داث ىي ،اؿ وطػن عػاش ّأايـ الفتنػة الطاعفیّػة بعػد تفلػو مرقػد
ػوي وق ػػد «ش ػػةّهها بعض ػػهم يف أثن ػػا اّقتت ػػاؿ األىل ػػي وا ت ػػار
انم ػػام وم ػػا ت ػػاله م ػػن عن ػػم دم ػ ّ
ادلیلی یات ادلسلّحة بعندىار األفغا یّة» (ادلادر فسو ٘ٔٔ) .ىيا وةم جللیا ادلدف ويف طلیعتها
ِ
وهوت ان ساف
بغداد توـ رافع
ُ
العوات األمرتایّة يف ،ضورىا فسیطرت عل الةالد ّ
العاائت ّ
وفرض ػ أخالقه ػػا علی ػػو وعل ػ ادلا ػػاف فاكتس ػػب ادلا ػػاف بع ػػده اّنتل ػػاعي اجلدت ػػد« .العا ػػائت
ادلسلّحة تااد تسیطر عل الوطن» (ادلادر فسػو  .)٘ٚوادلػرزوؽ ،ػ تاػم مػا تػراه إّحػا تاػم
فسػػو عػػن ذلػػن .ومياػػن العػػوؿ إ ّف مػػن كػػاف تاػػم ىػػو سػػعد أو ىػػي بععوبػػة تاػػم فسػػها مػػن
خالؿ سػعد! بػق سػعد ىػو «بععوبػة وعلیػو فػإ ّف مػن تتحػ ّدث يف الرواتػة بععوبػة ولاػن علػ لسػاف
كق مااف فیها» (هرتب ٕٓٔٚـ).
ابنها سعد ..فهي تام فسها من خاللو ّ
وتدؿ العارئ عل ّ

.2بغداد

أبايـ
سػػان عاعلػػة ادلػػرزوؽ بغػػداد قػػدمياً كّ ىػػانرت بعػػد ذلػػن إا بععوبػػة ولاػ ّػن ذكرايتػػو تةػػدأ ّ
نر ئأللفة لللااف فعد دخق الالیّة واستأنر هرفة لب إلیهػا الةغػي
الدراسة يف بغداد وكاف ّ
ػب فتػػاة نامعیّػػة كػػاف تركػػب معهػػا احلافلػػة وتػػدخق معهػػا السػػینلا وكػػاف مرات ،ػاً
واألىػ ّػم أ ػّػو أ،ػ ّ
باػػحةتهان لاػػن سػػرعاف مػػا «،ػػدث ادل ػػالة األوا تػػوـ رآيػػا أ،ػػد أقرئعهػػا يف سػػینلا روكسػػي
تتم طعػوس
بةغداد» (ح ر،یم ٕٓٔٚـ ٔ .)ٜفأراد أبوىا أف تزؾ الدراسة فطلب تدىا وقةق أف ّ
ػاري واض ػػطرب أ،ػ ػواؿ الةل ػػد وب ػػدأت ادلع ػػاداة لللا ػػاف واش ػػت ّدت
اخلطوب ػػة  ،ػػدث ا ع ػػالب عس ػ ّ
الض ّدتّة عندما اعتعق وأدخق السلن فابتعد عن ادلدتنة وا ته اليكرايت اجللیلة فإ ّف «معات ة
مااف صبیق و عق ذبربتو ت و يف ال ّيىن مةاشرة ىنا ة ذلػن ادلاػاف بینلػا سلسػلة ان،ةاطػات الّػ
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تعا یهػػا ادلػػر يف ماػػاف مػػا ذبعػػق مػػن ىػػيا األخػػو ماػػاانً عػػدوا یّاً» (كحلػػوش ٕٓٓٛـ  .)ٕٚوبعػػد
عودتػػو مػػن ئرتػػر أةػػةح لدتػػو مػػي ّكرات فعػػد اكتف ػ بتسػػلیق احل ػوادث بػػد اً بلح ػػة سػػعوط
أي
الت لػػاؿ فاتػػب «سػػا،ة الفػػردوس أصبػػق ّ شػ ّ
ػن مػػن هػػو ذلػػن التل ػػاؿ لاػ ّػن مػػن تضػػلن ّ
ش ػ بونػػود الیػػا اي » (ح ر،ػػیم ٕٓٔٚـ  .)ٗٙتتّضػػا مػػن خػػالؿ ىػػيه العةػػارات أ ّف ادلػػرزوؽ مل
تاػػن معزضػاً بػػق كػػاف لدتػػو ا طةػػاع لانّػػو يف فػػر الوقػ تغلػ ب ػػأف ادلدتنػػة وتسػػتطیا العػػارئ
الا ػػم عػػن ،الػػة العل ػ الّػ كػػاف تعی ػػها عػػن ،دت ػو و،ركات ػو ويف ذلػػن دّلػػة عل ػ فعػػداف
نفسي يف داخلها وىو شعور ئلنفور لللااف ماػاف تغ ّػوت مالزلػو فاػار
ال ایّة اّستعرار ال ّ
هرتػػب األطػوار ب هػػور الغرئ /األمرتاػػاف .كلػػا زار ادلػػرزوؽ بغػػداد ذات ّنػػار بعػػد زوبعػػة ٖٕٓٓـ
وعند عودتو وةفها ئدلو ،ة «سألش كامواف عادؿ كیػم ونػدها تعش بغػداد...قل لػو تةػدو
مو ،ػػة كسػػلن ةػػحراوي» (ادلاػػدر فسػػو ٕ٘) .تسػػتفاد مػػن ىػػيا العػػوؿ أ ّف بغػػداد مل تػػن أبفضػػق
من سواىا من ادلدف/األماكن .وىيا اسزناع تو،ي أب ّف مر،لة ما بعد السػلوف واذلػروب وادلنفػ
تساوي ما سةعها وأ ّف داخق العراؽ وخارنو سوا .
.3براغ

بعد ادلضاتعة الّ وانهها بعید خرونو من سلن النعرة صلا ادلرزوؽ يف اذلروب من العراؽ فااف
تطلةن فیو علػ فسػو و ػد ن ّػواً تالعػم مػا تػدور يف دخیلتػو مػن رؤ
علیو أف خيتار آ ياؾ مااانً
ّ
ػوا ونهػػو شػػطر ب ػراغ ّنة ػاً وىنػػاؾ ع ػ "اناتشػػا" الروسػػیّة والتعػػي ئلرفی ػ "،س ػ
وأفاػػار فػ ّ
الالمػػي" فع ػاده إا "أرلػػد مسػػعود" فػػاختلم األخػػو معػػو توم ػاً ورّدبػػا ىػػو مػػن تسػػةّب يف اعتعالػػو
ّ
واعتعػاؿ ع ػیعتو .ولػناغ األثػػر الطیّػب والسػ ّػي يف فػػر الوقػ علػ ال اػػیّة «سیسػػتعید إميا ػػو
ػب ،ػ ػ تع ػ ػ أمػ ػراة روس ػػیّة بیض ػػا  ..وس ػػیحاف علػ ػ الرب ػػا ادلتة ّع ػػي م ػػن إميا ػػو دبوىةت ػػو..
ئحل ػ ّ
وسی سػػر النّاػػم اآلخػػر مػػن إميا ػػو بتن یلػػات الیسػػار» (ادلاػػدر فسػػو ٘ .)ٜوبعػػد اعتعػػاؿ اناتشػػا
ػن ،ػ ّ حل ػػة اعتعالػػو «ع ػ نػ ّػواً كػػافاوايً ئمتیػػازن نػ ّػو العلػ واخلػػوؼ
عػػاش ،یػػاة العلػ وال ػ ّ
تعرض فسیّاً لإل،ةاط إذ قدـ براغ ظنّاً منو ّأّنا آمنة
نوّ
وال ّ
الالتع » (ادلادر فسو ٖٔٔ) .كلا ّ
ػاري ماػداقیّتو عػن ذبربػة
كسي لانّو وند ادلااف ّ
متغواً تیلة فعداف الفار الیس ّ
ربتوتو وفاره ادلار ّ
اّرباد السوفیايتّ وأفوؿ صلم اّشزاكیّة يف العاملن فهرب إا ئرتر.
ّ
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.4ابريس

ادلسلق ذي
تن ر ادلرزوؽ إا ادلدف الّ خنىا خارج العراؽ عل ّأّنا آشبة وىيا واضا يف ،دت و ّ
اّسػػتعارة الته ّالیّػػة «ادلػػدف اآلشبػػة ..تلػػن الّػ ت ع ػػا ئلفػ ّػن وتتػػوفّر فیهػػا كتػػب آشبػػة وت ىػػر يف
،داععها وبیوها وشوارعها سا آشبات» (ادلادر فسػو ٕٖ) .إذف انك ةفة م ػزكة بػ ان سػاف
وادلاافن وترم إا أثر ان ساف/ال وص عل ادلااف/ئرتػر بػيكره ادلهػانرتن مػن نػ ر الواقػواؽ
وتنوعاً علیها»
الفش سو أ ّف ونودىم يف ادلدتنة تضفي اهة ّ
«قةیلة ّ قیلة عالیة ن تاج أفرادىا ّ
(ادلادر فسو ٖٖ) .كا فر سا الّلنالیّة الرأُسالیّة موطن احلرتّة ادلوىوـ واجلنّة الواىیة عل األرض
ػاري واّنیػار معسػارهن لا ّػن واقعهػا ت ػةو واقػا بػراغ ،یػ كػاف ةػادماً لػو إذ
بعػد تةػ ّدد الفاػر الیس ّ
ا،تل ه الفر سیّوف فور وةولو من براغ «ا،تل وي يف مطار ئرتر بعػد ػ و مػن الطػاعرة يف ّأوؿ
مرة أدخق فیها فر سا» (ادلادر فسو ٕٗٔ)ن فوند «أ ّف ال ماف هو ال ماف واحلاؿ سلتلم ..مل تان
يف معه فلور الةوكامي وسیلوف دي بوفوار ونػاف بػوؿ سػارتر ..رأتػ فعػرا ،عیعیّػ عػرئً
وتللسػ يف أك ػػر مػػن مناسػػةة ػػرة اّزدرا العناػرتّة عنػػد بعضػػهم» (ادلاػػدر
وأفارقػػة وّتینیّػ ّ ..
ػر ئّه ػزاب يف داخلهػػا «كن ػ
فسػػو  .)ٔ٘ٚوم ػن يثػػو ادلاػػاف عل ػ ال اػػیّة زرع بػػيور احلػ ّ
ػم
أىرب من ذكرايت بععوبػة وبػراغ إا ُسػاوات الف ّػن ..هػو أ ّػش أخفعػ يف زلاولػة النسػیاف وخ ّ
ػر ادلنفػ ن ال ػعور أب ّػن فعػدت ماا ػن
شغفي بولوج قاػور ال عافػة ..وسػنة بعػد سػنة حػا ّ
يف ّ ،
وإا األبػد» (ادلاػدر فسػو ٔ .)ٔٛومػػن الطةیعػي أ ّف مػن تات ػػم ،عیعػة وىػم كهػػيا تلػم ادلاػػاف
متغواً وسی عر بدبیب الغربة وتغلغلها يف دخیلتو.
ّ
 .4-4-2املقاهي

خاةاً لتةادؿ اآلرا وونهات النّ ػر ،ػوؿ العضػااي ادل تلفػة وعػادة مػا تعاػر
تُع ّد ادلعاىي مااانً ّ
ػتم بیػنهم عػن مسػتواىم
فضا ادلعه احلالة اّنتلاعیّة للنػاس وتا ػم مػن خػالؿ احلػوارات الّػ ت ّ
ػري ورؤتػػتهم للواقػػا .والرواتػػة رباػػي عػػن دخػوؿ ادلػػرزوؽ معهػ يف مطعػػم اجللهورتػّػة ويف ركػػن
الفاػ ّ
أ،د ادلعػاى كػاف ادلػرزوؽ «مسػحة مةهػرة مػن الغلػوض ومػا كػاف تعولػو مػن آرا هرتةػة أو سػاخرة
تتناقلػػو اآلخػػروف كلػػا لػػو ّأّن ػا آرا ق ػ ّدتر وىاػػيا ونػػد مػػن نػػاراه يف أل ػواف لةاسػػو ويف تسػػرنتو
وكیفیّة وضعو الغلیوف يف طرؼ فلو» (ادلادر فسو ٘ .)ٜٔو ر يثو ال ایّة عل ادلاػاف عػن
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رلػػاراة شػػةاب بععوبػػة لػػو .كلػػا كػػاف تػراتد بعػػض ادلعػػاىي يف بػراغ باػػحةة اناتشػػا أو بعػػض معارفػػون
تعوؿ أ،دىم «وأان معو دبعه يف براغ م ّدعیاً أ ّو بوه هبا واقفة» (ادلادر فسو ٕٔٓ).
ط
ػاوي التعیت ػػو يف معهػ ػ وى ػػو خيػ ػ ّ
ػري يف معهػ ػ فع ػػاؿ عن ػػو «ح ادلنی ػ ّ
ويف ئرت ػػر التعػ ػ دبا ػ ّ
ػر فیػػو ئلسػػعادة.
اسایت ػاً عل ػ ورقػػة بیضػػا » (ادلاػػدر فسػػو  .)ٔ٘ٛوكػػاف ادلاػػاف ألیف ػاً وقػػد أ،ػ ّ
ولانّػػو دخػػق معهػ فلػػور فةػػدا لػػو ادلاػػاف هػػو مػػألوؼ ولػػیر كلػػا كػػاف تتوقّعػػو «مل تاػػن ىنػػاؾ يف
معه فلػور الةوكػامي وسػیلوف دي بوفػوار ونػاف بػوؿ سػارتر ..رأتػ فعػرا ،عیعیّػ » (ادلاػدر
داؿ علػ تغی ػّر ادلاػاف خلل ّػوه مػن ادلف ّاػرتن ادلاركسػی والونػودت وقػػد
فسػو  .)ٔ٘ٚوىػيا وةػم ّ
اعتیادي تراتده الفعرا األفارقة واآلسیوتّوف وهوىمن وكيا الوضا كاف يف معاىي بغداد
نو
ّ
ةار ذا ّ
بعد ٖٕٓٓـ فعد دخػق معهػ ال ػابندر فػراح تاػفو بعػد أف رنػا إا بععوبػة قػاعالً «يف معهػ
ال ػػابندر ك ػػاف الوضػػا أش ػػةو ئلسػػوؾ بع ػػروض ى لیّػػة وبعػػض ادل ّعف ػ م ػػق دتا ػػة علػػاع ك ػ ّػق ل ػػو
/تغوت فػراح ترثػي
ّادعا اتو» (ادلادر فسو ٕ٘)ن واضا أ ّف ادلااف مل تعلةون أل ّف ةورتو ت ّوى
ّ
ؿ/تغو إا م اؿ
حلاؿ ال وصن ّ
ربو ّ
ألّنم لیسوا من أىق ال عافة احلعیعیّ  .إ ّف ةورة ادلعه وقد ّ
ػداخلي لللاػػاف أو
لللاػػاف ادلعػػادي تاتن ػ ثناعیّػػة ض ػ ّدتّة قوامهػػا ونػػوه ندتػػدة نلة ػ اخل ػوا الػ ّ
أضػف علػ أعرافػو العدميػة وقیلػو السػاعدة مسػحة ئىتػة ذلػن أ ّف مػراتدي ىػيه األمػاكن تاػدؽ
العیلي.
علیهم اّفتعار
ّ
 .4-4-3املنايف

السػ ػػلطة ادل ّرب ػ ػة لللاػ ػػاف زبػ ػ ّػرب ئلتنػ ػػاظر عالقػ ػػة ان سػ ػػاف الّػ ػػيي تسػ ػػان ادلاػ ػػاف دباا ػ ػػون ىػ ػػيا
اّ فاػاؿ/اّهزاب ىػو ادلع ّدمػة لیف ّاػر ان سػاف ئدلغػادرة ئلةحػ عػن ادلنفػ  .اختیػار ادلنفػ ىػػو
عللیّة تةادؿ لألمانة .وشبّة ش ایّات رباوؿ اذلػرب إا مػالذات ّ تفعػو عنهػا شػیةاً .ويف أ،ػات
ك وة ىي ّ تعرؼ عل ونو التحدتد مرادىا ..ىنا مياننا التالّم عن فعداف الةوةلة والتّیو .وىػو
خياها إا آخر/براغ
ما ابتُلی بو ال ایّة حل ة هادرت مااّنا هو اآلمن وشعرت أب ّو ما عاد ّ
نسػػده ادلػػرزوؽ يف مر،لػػة فیػػو عػػن تعاطفػػو مػػا
ئ ت ػػار اسػػتعادة ةػػورة مااّن ػا ّ
األوؿ وىػػو مػػا ّ
منفي ىػارب جبلػدي منػي زمػن بعیػد» (ادلاػدر فسػو  .)ٔٙٛك ّػق مػا ،اػده
اناتشان قاؿ ذلا «أان ّ
يف ادلنفػ كػػاف طیػػم لنااتشػػا وقػػد ئت ّ تفارقػػو طیػػم ىػػو ذكػػر جلػػرح ّ تنػػدمق ومػ ّػر السػػن
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،ی ػ ّق ػ ،تفه ػػا عل ػ ت ػػد العػ ػوات الت ػػیایّة بع ػػد لعاعه ػػا ب ػػو وى ػػو مل تس ػػتطا أف تفع ػػق ش ػػیةاً
لینعػػيىا ،ادثػػة أعػػادت ادلػػرزوؽ إا أن ػوا مػػا تعػ ّػرض لػػو يف الع ػراؽ .ىنػػا ػػري الرواعػػي وع ػاً مػػن
تعرضػ لػو ع ػیعتو يف بػراغ ومػا ،ػدث للرواعػي
تعرض لو ادلػرزوؽ يف العػراؽ ومػا ّ
التوازي ب ما ّ
فسػو يف بععوبػة فعػد ر،ػق عنهػا ىػو اآلخػر تػوـ نعػق ادلنف /بغػداد داخػق الةلػد فسػو «ةػػدتعي
الرواعػ ّػي سػػعد ح ر،ػػیم دلّػػش علین..كػػاف دلػ ّدة سػػتة ع ػػر عامػاً يف بععوبػػة قةػػق أف تهػػدـ اػػم
من ل ػػو ئ فل ػػار عة ػػوة انس ػػفة يف  ٕٓٓٙفغ ػػادر ادلدتن ػػة» (ادلا ػػدر فس ػػو  .)ٜوى ػػيا التػ ػوازي ت ػػي
بػػدّّت منهػػا أ ّف الػػةالد أةػػةح منػػايف وأ ّف العػػامل تسػربق ئلتهلػػیش والضػػیاع فػػال ال ػػرؽ بعػػي
شرقاً وّ الغػرب هػرئً وّ ال ػیوعیّة وّ الرأُسالیّػة وّ العوما یّػة اّشػزاكیّة وّ ،ػ ّ انسػالموتّة
من زلنتو وادلااف من دماره.
ميانها إ عاذ ان ساف/ال
 .5النتيجة
نع ػػق الاات ػػب ال ا ػػیّة ارورتّػة تنف ػػرد باوّن ػػا ب ػػؤرة اّىتل ػػاـ عل ػ امت ػػداد زم ػػن الروات ػػة دوف أف
تنافسػػها أتػّػة ش اػػیّة أخػػر فأةػػةح سػػوتّة هػػو تعلیدتػّػة وشل ّلػػة جلیػػق ضػػلن درامػػا ترانیدتػّػة
كلا ة ّػوىا الػنادتغم الّػيي مياػن أ ْف خيتاػر ك ّػق ونػا ىػيا اجلیػق عػن ش اػیتو التاعهػة والعلعػة
وادل يولة وادلساوف أبوىامو ومراعره.
تةلورت ةورة ال ایّة الرعیسة يف ذىن الااتب علػ خلفیّػة األ،ػداث الّػ شػهدىا العػراؽ
يف ام العرف األخو .فراح تةح عن اجلا ب ادلطلور من ش ایتون ف ایّتو تااد تل ّ ػ
حط ادل ّعم العراقي الّيي خيؿ الواقا أ،المو فا ته ّناتة ترانیدتّة هرتةة.
ارلي/العراقػ ّػي واقعیّػاً والغػػر ّ مت ػػیّالًن وقػػد
تعػ ّددت اختیػػارات العػ ّ
ػاص لللاػػاف فعػػد تاػػوف ّ
للعاص يف ك ّػق اختیػار مػ رب
تاوف مفتو،اً أو مغلعاً كلا ىو مااف ذاكرة لانّو ّ
متغو ادلالمان و ّ
ش ّ وذلن لوعیو أب ّف ادلااف تؤثّر يف النفوس فلعلو موافعاً دلسوة ال ایّة وسوها.
ت ػراوح توظیػػم الرواعػػي لألمانػػة ب ػ ادلػػألوؼ وادلعػػادي وف ػ س ػ مع ػ ّ  ،ػ ّ خيل ػ وع ػاً مػػن
اللّحلة بینها وب العناةر السردتّة األخر ويخي األماكن ادلعادتة الفضا األكن فااف لللدتنة
،ضور متلیّ يف الرواتة.
تدرؾ العارئ أ ّف ش ایّة ادلرزوؽ ىي األك ر التااقاً ئدلااف وىي الّ عا كلا عاىن ىػو
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وب ػػاق ف ی ػػا قة ػػق اّ ،ػػتالؿ وبع ػػدهن وتل ػػتلر م ػػد مػ ػرارة ى ػػيه ادلع ػػاانة ع ػػن ػػرة ال
لللااف وىروهبا وتن ّعلها ب األمانة إذ كاف ذلا التأثو ادلةاشر عل م اعره و فسیّتو.

ا ػػیّة

املصادر
الكتب العربية
الفن لرواية ارحرب يف العرا
إبراىیم عةد هللا (ٜٔٛٛـ) البناء ّ

العامة.
طٔ بغداد دارال ؤوف ال عافیّة ّ

ادلؤسسة اجلامعیّة.
ئشالر هاستوف (ٜٗٔٛـ) مجاليّات املكان ترصبة هالب ىلسا طٕ بووت ّ
حبراوي ،سن (ٜٜٓٔـ) بنية الشكل الروائي ( الفضاء  -الزمن  -الشخصيّة) طٔ بووت ادلرك ال عايف العر .
بوتور می اؿ (ٜٔٛٙـ) حبوث يف الرواية اجلديدة ،ترمجة فريد انطونيوس طٕ بووت من ورات عوتدات.
العامة.
خالد عةدهللا عدانف (ٜٔٛٙـ) النقد التطبيقي التحليلي ط ٔ بغداد دار ال ؤوف ال عافیّة ّ
عري ط بووت مؤسسة اّ ت ار العر ّ.
كحلوش فتیحة (ٕٓٓٛـ) بالغة املكان قراءة يف مكانيّة النّص ال ّ
ش ّ
ح ر،یم سعد (ٕٓٔٚـ) مقتل ابئع الكتب طٕ بغداد دار سطور.
موتر إدوتن (ٜ٘ٔٙـ) بناء الرواية ّ ط العاىرة دار اجلیق.
ولسوف كولن (ٕٜٔٚـ) الشعر والصوفيّة ترصبة علر الدتراوي أبو ،للة طٔ بووت دار اآلداب.

الرسائل واألطاريح

لغساف كنفاي (من الةنیة إا الدّلة)
نودي ح (ٕٕٔٓـ) شعرتّة ال ایّة وادلااف الرواعي يف (عاعد إا ،یفا) ّ
ميكرة مانستو كلیّة اآلداب نامعة اجل اعرٕ.
احلرّ ر،یم علي صبعة (ٖٕٓٓـ) املكان وداللته يف الرواية العراقيّة أطرو،ة دكتوراه نامعة بغداد كلیّة اآلداب.
قارة فلة .لیندة لاحق (ٕٔٔٓـ) بناء الشخصيّة واملكان يف رواية ذاكرة اجلسد ألحالم مستغامني رسالة مانستو
اجل اعر  -نامعة منتوري كلیّة اآلداب.

الدورايت
شرتم عاازي (ٖٕٔٓـ) «طةیعة التالزـ ب ال

جملة مقاليد العدد٘ ة .ٜٔ-ٜ

ایّة الرواعیّة واحلیّ ادلااي رواتة التَن نبراىیم الاوي أحوذناً»
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ةاعب خضو سالفة (ٕٓٓٙـ) «أثر ادلااف يف ربدتد مالما ش ایّة الةطق يف رواتة (الطرت ) لنلیب زلفوظ و
(الطرت ) لعةد احللیم ابراىیم (دراسة مواز ة)» جملة كليّة اللغات نامعة بغداد العدد ٘ٔ من صٗٔ .ٕٙ -

املواقع اإللكرتونيّة

السلا ُ إا بععوبة أقرب قرا ةٌ يف رواتة (معتق ئعا الاتب) لسعد ح ر،یم» موقا
هرتب أُسا (2112ـ) « ّ
الناقد العراقي.
(2017/05/20 http://www.alnaked - aliraqi.net/article/42187.php(.
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شخصيت سيرهاي و رابطة آن با مکان متغيّر
در رمان «مقتل بائع الکتب» اثر سعذ محمذرحيم
2

کریم اميري ،1محمذجواد پورعابذ

 .1داًطجَٕ دکتزٕ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ خل٘ج فبرس ثَضْز
 .2استبدٗبر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ خل٘ج فبرس ثَضْز

چکيذه
رهبىّبٕ عزاقٖ هٌتطزضذٓ پسب 2003م اس فضبٖٗ ثْزُهٌذ ضذًذ کِ ثِ چبلصّابٕ ًبضاٖ اس پ٘اذاٗص
اًَاع خطًَت اس قج٘ل کطتي آدمّب ثز اسبس قَه٘ت هٖپزداسد .ثز اٗاي اسابس رهابىًاَٗس عزاقاٖ،
سعذ هحوذرح٘ن ،ضبّكبر خَد «هقتل ثبئع الكتت» (داستبى کطتي کتبةفزٍش) را ثِ صاحٌِ آٍردٍ ،
ثِ دٍ عٌصز ضخص٘ت ٍ هكبى در آى جبٗگبّٖ ثزجستِ ثخط٘ذ ٍ ه٘بى آى دٍ راثطٔ ّنآٍاٖٗ پَ٘ساتِ
ثزقزار ًوَد تب رهبًص ثتَاًذ ثسبى ٗک تبثلَٕ پبًَراهبٖٗ قطازٕ اس عازا پساب ت ٘٘از ٍ گَضاِإ اس
رًجّبٕ اًسبى ٍ هكبى ًبضٖ اس رُآٍرد اض بل را ثبسًوبٖٗ کٌذ.
پژٍّص حبضز ثب استفبدُ اس رٍش تَص٘فٖ ا تحل٘لٖ هٖکَضذ ثز ضخص٘ت اصالٖ اٗاي رهابى
توزکش ًوبٗذ تب اس ظزافتّبٕ ٌّزٕ ثِکبررفتِ در پزداسش ٍ گزُ سدى آى ثِ هكبى هت ٘از پازدُ
ثزدارد .چَى ضزححبل ٍٕ ثخص عوذٓ رهبى را تطك٘ل هٖدّذ ،س٘زُإ ًبم گزفت .هكبى ً٘اش
هت ٘ز ًبه٘ذُ ضذ؛ سٗزا ضزاٗط حبضز ثز آى تأث٘ز گذاضتِ ٍ چْزُاش را ت ٘٘ز دادُاست.
ثزرسٖ ًطبى هٖدّذ کِ رهبىًَٗس ثزإ پزداسش ضخص٘ت جٌجبلٖ «هحوَد الوازسٍ » ٍ گازُسدى آى
ثِ هكبى اس تكٌ٘کّبٕ ٌّزٕ ثْزُ هٖگ٘زد ،الوزسٍ ضخص٘ت اصلٖ ٍ ّوِجبًجأ رهابى اسات کاِ در
هكبىّبٕ هت ٘ز ثٍِٗژُ (ثبس /ثستِ) حبضز هٖضَد ،ثب آىّب راثطِ ثزقزار هٖکٌذ ،ثاِطاَر تكبهالٗبفتاِ ثاب
آىّب حبضز ٍ ّوزاُ هٖگزدد ٍ ،ثب ت ٘٘ز ضوبٗل آىّب خَد ً٘ش دگزگَى هٖضَد.
کليذواژهها :رهبى ،ضخص٘ت س٘زُإ ،هكبى ،هقتل ثبئع الكتت ،سعذ هحوذرح٘ن.

ًَٗسٌذٓ هسئَل:

m.pourabed@pgu.ac.ir
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