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 خلیج فارس )بوشهر( جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب توراهكطالب د . 1
 خلیج فارس )بوشهر( جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب ساعدأستاذ م. 2

 05/08/1397: البحث قبول خياتر   11/03/1397: البحث استالم خياتر 

 صامللخّ 
ـ فضػا  تسػلیلي تعتػش اشػاالیات ان سػاف وىوانسػو مػن شػّ  أ ػواع ٖٕٓٓتوقّػر للرواايت العراقیّػة الاػادرة بعػد 

اذلوتػػة وهػػوه  ويف ىػػيا السػػیاؽ نػػا ت رواتػػة "معتػػق ئعػػا الاتػػب"  راععػػة العػػاّص العراقػػي   العنػػم م ػػق العتػػق علػػ 
سػػػعد ح ر،ػػػیم  لتل ّػػػق الواقػػػا وتنػػػو  بتلػػػن انشػػػاالیات  وقػػػد مػػػنا ةػػػا،ةها ال  اػػػّیة وادلاػػػاف ماا ػػػة مػػػاع ة  

اؽ مػا بعػد التغیػو  وتعػرض وأدرنهلا يف عالقة تناهم مستلّر  فاارت رواتتو لو،ػة ئ ورامیّػة تعاػر شػرنة مػن عػر 
 نا ةاً من ماابدة ان ساف ومعاانة ادلااف.

التحلیلػّي الّػيي تسػاعدىا يف الزكیػ  علػ  ال  اػّیة الرعیسػة  وإماطػة الّل ػاـ عػن الػدقاع   ػػػػتفید الدراسة من ادلػنهج الوةػفي 
الفنّیة واجللالیة خللعها وإبرازىػا مػن شػّ  اجلوا ػبن ومػن كّ الا ػم عػن طةیعػة عالقتهػا ئدلاػاف  والػدّّت الّػ  سبّ ضػ  

ا علػ  ادلػا الرواعػي  واسػتحواذىا علػ  مسػا،ة كةػوة مػن الػنّ ن عنها. ُُسّیػ  ال  اػّیة ارورتّػة "سػوتة"   ػراً ذلیلنػة سػوه
 م للا ُُسّي ادلااف "متغواً" تةعاً لتغّو مالزلو إثر ال روؼ الطارعة من ا عالب و،روب وا،تالؿ.

ادلتغػػػّو.  مػػػن اّلالفػػػ  أّف العػػػاّص تسػػػتغّق التعنیػػػات الفنیّػػػة يف تعػػػد  ال  اػػػّیة انشػػػاالّیة  زللػػػود ادلػػػرزوؽ  وربطهػػػا ئدلاػػػاف
ادلػػػرزوؽ ش اػػػّیة زلورتّة/حطیّػػػة ،ضػػػرت يف أمػػػاكن عػػػّدة وسب ّلػػػ  فیهػػػا  أيّهػػػا ادلفتػػػوح وادلغلػػػ ن ولوشػػػیج العرابػػػة بػػػ  ادلاػػػاف 

 وال  اّیة نا ت األخوة متااملة ما ادلااف  م للا نا  ادلااف ىو اآلخر مواكةاً لسوة ال  اّیة ومسوها.
 
 ر،یم  معتق ئعا الاتب  ال  اّیة السوتّة  ادلااف ادلتغّو.سعد ح : الرئيسة الكلمات
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 مةاملقدّ . 1
 وألّّنػا أداة فنیّػة را،ػ  تعػّن عػنتنػو  اشػاالیات ان سػاف وىوانسػو   منػي   ػوعهاأخيت الرواتة 

ـ ٖٕٓٓالسػرد العراقػي ادلنلػ  بعػد أةػةا أدبیّػة. ويف ىػيا السػیاؽ  باػورة وتؤّرخهػا اجملتلػا أوضاع
  وادلنػػاطعيّ  الطػػاعفيّ  قتتػػاؿيف أنػػوا  مػػن اّ لػػاذل قیلػػةَ  ّ اأةػػةح نتيَ  سػػاف الّػػانلللاػػاف و مراثػػي 
ّ تعتػػش  فضػػا  تسػػلیليّ  ذات تانػػات رواعیّػػة ىاّمػػة  الناصبػػة عػػن اّ،ػػتالؿ أفػػرزت األزمػػات،یػػ  
 فحسب بق راح تا م عن فروؽ حبیاة ان ساف وطوبوهرافّیة ادلااف األ،داث العاةفة بتفاةیق
 فػ ع مػن الیػـو األمػر آؿ إلیػو ومػا ئألمػاف  شػعور مػن ال ػ وص ،یػاة علیػو كا ػ  ما ب  شاسعة
 وادلػػػدف احلدث/بغػػداد أرض يف ادلاػػػاف علیػػو ماكػػػاف  فسػػػو  وبػػ  الةیػػ  داخػػػق ومػػدايات ورعػػب
ومػػن ىػػيه  .خػػراب ودمػػار مػػن ةػػار علیػػو  وانتػػاز ،ػػّده فیػػو  ومػػا وا سػػلاـ صبػػاؿ مػػن األخػػر 

ـ(  ٕٛٓٓنػػػي ) كلػػو ن عػػاـ "األمرتایّػػػة احلفیػػدة"الػػرواايت علػػ  سػػةیق ادل ػػاؿ ولػػیر احلاػػر  
 ـ "فػػػالیـوٕٙٔٓـ(ن كلػػػا ةػػػدرت يف العػػػاـ ٖٕٔٓسػػػعداوّي ) بغػػػداد" ألضبػػػد يف و"فرا ا ػػػتاتن

 تػػب"الا ئعػػػا و"معتػػػػق الركػػا   لعةػػد اخلػػال  النػػار" سبسْسػػو  مل و"مػػا ال تػػدّي  فلػػیا خلضػػو ع ػػرة"
 لتةش فعط بق اّ،تالؿ بعد ما عراؽ ،یاة من شرنة ر،یم. نا ت األخوة ّ لتعار ح لسعد
تعار عة ّیة الواقا العراقي  وأزمة ودموتّػػتها  و  احلرب قةا تد،ض صبالّیة بفاعلّیة ت تغق فنّیاً  عادلاً 
ًّ أمػػاـ قػػو  هامضػػة  ىػػي ذاهػػا العػػو  الّػػ  أفعػػدت  الةطػػق  ادلاػػافالّػػيي  ػػد  فسػػو و،یػػداً  معػػ و

 التحلیلػػّي إا الا ػػم عػػن -الوةػػفي  ادلػػنهج معتلػػداً علػػ  ىػػيا الةحػػ  تهػػدؼ ىوتّتػػو وونػػوده.
 تةلػػورت كیػػم   التالیػػة األسػػةلة عػػن وتطلػػا إا اننابػػة ادلتغػػّو  دلاػػافالرعیسػػة ئ ال  اػػّیة عالقػػة
وأتّػػة أمانػػة واكةػػ  مسػػوها وسػػوها  ومػػا ةػػور ادلاابػػدة لػػد   الرواتػػة  ىػػيه ارورتّػػة يف اػػّیةال  

أببعادىػا  الرواتػة الرعیسػة ربضػر يف  فػزض أّف ال  اػّیة أولّیة وادلااف  وكإنابة ال  اّیة الرعیسة
بتغّو  ةتغوّ وم جلیق   ّلةوشل تعلیدتّة الااتب نعلها سوتّة وهو واّنتلاعّیة والنفسّیة  وأفّ  اخلارنّیة
 . وبعده قةق اّ،تالؿأفاا عن ماابدة ادلااف  عّن عن معاانها م للاو   ادلااف

 البحث خلفّية.1-1
الدراسات النعدتّة ب ناعّیة ال  اّیة وادلااف يف الرواايت العادلّیة والعربّیة  وك ػواً مػا تناولػ    اىتّل 

كػػاّلً منهلػػا دبعػػ ؿ عػػن اآلخػػر أو درسػػتهلا إا نا ػػب العناةػػر األخػػر   وقلیلػػة ىػػي الةحػػوث الّػػ  
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ل  اػػّیة بنػػا  ا"صبعتهلػػا ربػػ  سػػعم وا،ػػدن ومػػن الرسػػاعق اجلامعیّػػة الػػ  عاجلػػ  ىػػيا اجلا ػػبن 
 ولینػػػدة قػػػارة فلّػػػة للطػػػالةت  مانسػػػتو وادلاػػػاف يف رواتػػػة ذاكػػػرة اجلسػػػد أل،ػػػالـ مسػػػتغاحي"  رسػػػالة

 ـ(ن توّةػػػػل  الةا، تػػػػاف إا أّف ال  اػػػػّیةٕٔٔٓقسػػػػنطینة ) -لاحػػػػق  معّدمػػػػة جلامعػػػػة منتػػػػوري
 رلػّرد وكو ػ ذباوز ،ی  ادلااف عل  الضو  الااتةتاف وسّلط  و فسّیة  أبعاد نسلّیة وذلا تتاامق
 يف الرواعػػػي وادلاػػػاف ال  اػػػّیة شػػػعرتّة"الرواتػػػة. و يف ،عیعیّػػػة زلػػػاور إا لأل،ػػػداث  فتحػػػّوؿ دكػػػور

 نػودي  ح للطالػب مانسػتو مػيّكرة  "(الدّلػة إا الةنیػة مػن) كنفػاي لغّسػاف( ،یفػا إا عاعد)
 معػػامل بنػػا  يف والت ییلػػيّ  الػػواقعيّ  بػػ   لػػا هّسػػاف أفّ   تاعلهػػا ومػػن ن(ـٕٕٔٓ) ٕاجل اعػػر نامعػػة

  رواتة يف الةطق ش اّیة مالما ربدتد يف ادلااف أثر"الرواتة. ومن ادلعاّت   يف وادلااف ال  اّیة
خضػػو  ةػػاعب لُسػػالفة ("مواز ػػة دراسػػة) ابػػراىیم احللػػیم لعةػػد( الطرتػػ )و زلفػػوظ لنلیػػب( الطرتػػ )
 الةطػػػق ماػػاف لتوضػػػیا نیّػػدة طراعػػػ  إبػػػػداع مػػػنسبّانػػا  أّف الػػػرواعَی  النتػػاعج يف لػػو،   (ـٕٙٓٓ)

 بػػػ  الػػػتالـز طةیعػػػة"و .كلّػػػو عللػػػو يف اقتػػػداراً  أك ػػػر زلفػػػوظ صلیػػػب وكػػػاف الرواتػػػة  بنػػػا  يف وأيّیّػػػػتو
 (ـٖٕٔٓ)شرتم    لعّاازي"أحوذناً  الاوي نبراىیم الَتن رواتة واحلّی  ادلااّي  الرواعیّػة ال  اّیة

 قّلة من الرهم وعل  رواتتو يف قلیلة ش اّیات عل  اعتلد الاوي أفّ  يف حب و الةا،  ألف  ،ی 
 مػػن انبػػا ال ػػ وص يف اّقتاػػاد ىػػيا العربیّػػة  فػػإفّ  الػػرواايت مػػا ئدلعار ػػة الرواتػػة يف ال  اػػیات

 فعواً. احلیِّ  كوف
 وادلاػػػػػاف ال  اػػػػػّیة التناهلیّػػػػػة بػػػػػ  العالقػػػػػة ىػػػػػيه الدراسػػػػػة يف زلاولتهػػػػػا الا ػػػػػم عػػػػػن ومیػػػػػ ة
 فهػػػي أخػػػر  نهػػػة ومػػػن نهػػػة مػػػن ىػػػيا يف ماابػػػدة تػػػداعیات ال ػػػرؼ الطػػػارئ  بینهلػػػا والاػػػالت
 تُراَنػا رواتػة األةػق وىي يف دراسة ال  اّیة وادلااف يف ىيه الرواتة  يف  وعها من األوا اراولة
 علیو. اّّطالعُ  للةا،َ   قّدر دلا األوا وفًعا لللرّة بةناعها تهتمّ   عديّ  من ور من

 ومنجز سرية :رحيم سعد دمحم. 2
ة السعدتّ ان،یة  تسان كردتّة يف أ،ضاف عاعلة ـ(ٕٛٔٓ/ٜٚ٘ٔ) ئنالف ر،یم ح ترعرع سعد

وسان بغداد  وتويّف يف  يف بععوبة/مرك  اراف ة  . وأقاـالتابعة لعضا  خا ع  ضلن زلاف ة دايا
،اػق علػ   ضػي وتسػعینّیاتو.ادلا العػرف شبا ینیّػات يف قااػّیة رللوعػة مػن أك ر أةدر. السلیلا ّیة

 ،عػػػق يف علػػػق. ادلستناػػػرتّة اجلامعػػػة مػػػن واّقتاػػػاد اندارة كّلیػػػة مػػػن اقتاػػػاد شػػػهادة باػػػالورتوس
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 .ـٜٚٛٔ عػاـ منػي والاّتاب األدئ  اتػّحاد يف الاحافة  ودّرس يف ال ا واّيت ادلهنّیة  وكاف عضواً 
اجلػػػواع  العراقیّػػػػة  مػػػن عػػػػدداً  ،اػػػد رواايت. شبػػػايو   وسػػػةا رللوعػػػات قااػػػػّیة  لػػػو كتػػػب متنّوعػػػػة

ـ. كلا ٕٙٔٓلفةة الرواايت هو ادلن ورة ة " العربیّ الةوكر""انبداع العراقّي"  و والعربّیةن أّيها ناع ة
 ـ. ٕٚٔٓللةوكر العربّیة  العاوة دخل  رواتتو "معتق ئعا الاتب" العاعلة

وبغداد وبراغ  بععوبة داثها ب أ، وتدورعدة أماكن   يفرواتة ال ىيه تةحر بنا الااتب يف
   وىػي لیسػ  مػن ىػيا النػوع. وتةػدأ مػنٔالرواتة الةولیسػّیة حط أ،داثها وف  وئرتر. وذبري

 مانػػػػػد" ئلاػػػػحفّي/الراوي السػػػػػنّ  يف طػػػػاعن رلهػػػػوؿ شػػػػػ  فیهػػػػا  میتاسػػػػردتّة تّتاػػػػػق حل ػػػػة
كلا لو كاف   كتاب بتألیم األخو تعوـ أف معابق ض لاً  مالّیاً  مةلغاً  علیو عارضاً " الةغداديّ 

 شهر قةق معتلو ،یاتو ومالبسات عن فیو تا م"زللود ادلرزوؽ"   اتبّ العن « ةسوة ذاتیّ »
أاّيـ علره األخوة  عاشهامضةن ادلرزوؽ شیخ سةعیّش  يف شارع األطّةا  وسط بععوبة ألسةاب

بدافا  بععوبة إا یيىبف العرض  ماند تعةق .يف سرداب تعتاش فیو عل  بیا الاتب العدمية
 عػػن عػػن العتیػػق ادلعلومػػات طفػػ  فیهلػػا  لػػا شػػهرتن  اّستعاػػاعّیة مهّلتػػػػو لتلتػػدّ الفضػػوؿ 
 بػػػػدفز وت فػػػػر نمعهػػػػم الاػػػػالت وتةػػػػادؿ انميػػػػیالت وععػػػػد ومعارفػػػػو  بعػػػػض أةػػػػدقاعو زلػػػػاورة

 ـ.ٖٕٓٓبعد السعوططرأ قد ا طةاعاتو دلا  وفی "تومّیات اخلراب" اّليي دّوف ادلرزوؽ
لغػػػػرض وضػػػػا العػػػػارئ أمػػػػاـ م ػػػػهد و    وةػػػػور فوتوهرافیّػػػػةنوقااةػػػػات رسػػػػاعق  ػػػػد كلػػػػا
عن تركیب تعتلد الاورة والوثیعة ن ضاج احلةاة وخطاهبا.  ئستعراضهاالراوي ـ و عت سینلاعيّ 
  إذ يف الةنػا  احلاػاعيّ  ٕ"فالدميػو بػروب" وظػاعفيّ ل اً كّق ما خيػّ  سػوة الضػحّیة وفعػوتتحّر   

فلػػن ن ة العیػػاـ بوظیفػػة التحػػّري  بتحفیػػ  فاعلیّػػ الوظیفػػة  و،سػػب التل ّػػق السػػرديّ تعػػزف ىػػيه 
 ن ولاػػنن ش اػػّیة ادلػػرزوؽمػػ شػػ ااي وادلتلّعػػي ىػػيه ادلاػػادر وهوىػػا تتاّ ػػم أمػػاـ الاػػحفيّ 

 واألىػمّ ! ادل ػو لللػدؿ واخلػاط  معتلػو سػةب ا ا ػاؼ رهم أمامو هامضة الرنق تةع  ،عیعة
 عػػن ناػػي منػػو كتػػائً  أراد الّػػيي واجملهػػوؿ  ذاؾ ال ػػ   اذلػػـر  عػػدـ سبّانػػو مػػن التعػػّرؼ علػػ

 ةدتعو ادلغدور.

                                                                                                                                                       

1. Detective 

2. Vladimir Propp 
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 مصطلحات البحث. 3

 . الشخصّية السرييّة1-3
ة/زللود ادلػرزوؽ وذكػر تفاةػیق ،یاتػو علػ  ضلػو نعػق سػوتو ة ارورتّػتطّرؽ الرواعػي لسػوة ال  اػیّ 

بضػرورة  ي الػراويمسػاعدأ،ػد فضػاًل عػن إتعػاز يف ،ػوار   تستحوذ علػ  مسػا،ة كةػوة مػن الػن ّ 
غػػالؼ مػػا ةػػورة مؤثّػػػرةن وعلیػػو تػػػّم  عػػ  ىػػيه الت ةیػػ  عةػػارة "السػػوة" جبا ػػب ُمفػػردة الرواتػػة علػػ  

 ."السوتّة"ال  اّیة يف ادلعاؿ بػػ 

 شكالّية:الشخصّية اإل. 2-3
 تسػتطیا اّعػتالؼ معػو    فػال مػا الواقػا و أ  ت هر دوماً تاػادمها مػا العػیم ادلوروثػة الةػاعرة ىي الّ 

 . (ٓٔٔـ  ٜٛٛٔ  براىیم)إ فتعیش منطعة مع ولة عنو

 املكان املتغرّي: .3-3
غػػّو لاّنهػػا ت ػػرؾ خارنػػو يف ىػػيا التغیػػو   ػػراً لت ترّكػػ  الدراسػػة علػػ  العػػراؽ ئعتةػػاره ادلاػػاف ادلتغػػّو 

مػػا رب احلػػ ىػػي ثعیلػػة وقاسبػػة  ترامػػؤثّ ذات عػػب ادلاػػاف بػػد اً ئّ عػػالب السػػتیّش ومػػروراً حب مالمػػا
  كّق وتداعیاتو األخطر الغ و األموكيّ وم لو ادلؤمل  و احلاار العاتق و،ر  اخللیج فضاًل عن  إتراف 

وأمػاـ تػراكم ارػن والعلػ  عػن ذباوزىػا  حلیػاة ال ػ وص. اصلػراؼ  و ارنمن سیق تدّف   ذلن تعش
ة اتركػاً إاّيه للعاّمػ سو  تغیو ادلااف ب اق فػرديّ د بّداً   من ّ شبّة ىا   ة تغیو مساروعدـ إماا یّ 

راً مػػن أثػػره ادلةاشػػر علیػػو بعػػد أف ت هػػر لػػو يف شػػّ  ةػػوره  ذلػػيا تاػػةا تركیػػ  الػػنّ  علػػ  ىػػيه متحػػرّ 
  ماا و. الاور من خالؿ ةوورة عـ  الةطق عل  اخلروج من

 املكان يف الرواية .4
( نر سػ  ـٕٜ٘ٔ) "ال ػیخ والةحػر"ذبػده مػ اًل يف ةن لرواايت العادلیّ يف اعالیة  ةدلااف قیلميتلن ا
لةػػػاولو  ـ( ٖٕٓٓ) زوسػػػایند  و"إ،ػػػد  ع ػػػرة دقیعػػػة"ةاترتػػػن ل ـ(ٜ٘ٛٔ) "العطػػػر"  وينغػػػواي
يف  الا و من الرواايتن فل اًل عند صلیب زلفوظ يف اً سّید تر  ادلاافة العربیّ ت ويف الروااي. كوتلو

ثالثیّػة و  ( ـٜٚٗٔ(  و"زقػاؽ ادلػدّؽ" )ـٜٙٗٔو"خاف اخللیلي" ) ( ـٜ٘ٗٔ) "العاىرة اجلدتدة"
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 ن وىػػػي(ـٜٗٚٔ"الار ػػػن" )أتضػػػاً و  ـ( ٜٚ٘ٔ) ال ػػػوؽ" قاػػػرو"(  ـٜٙ٘ٔ) "بػػػ  العاػػػرتن"
 يف "ادلاابیا الػ رؽ"كلا ت ّا ادلااف  .مياننا العودة إلیها يف الواقا الفعليّ  أُسا  ألماكن مونودة

 .. إخل. ـ( لواسیش األعرجٕٓٔٓ) كيا يف "الةی  األ دلسي"و   حلّنا مینة (ـٜٗ٘ٔ)
" الن لػػػة واجلػػػواف"رواتػػػة  مػػػا ظهػػور»هػػػا ئدلاػػاف فی ال ػػػعوربػػػواكو  أّمػػا الرواتػػػة العراقیّػػػة فأطلّػػ 

يف تغیو ادلاػاف ومفرداتػو ومػن  التغیو اّنتلاعي السةبَ  إذ كاف نافملغاعب طعلة فر  (ـٜ٘ٙٔ)
وف طاقػات التاػوتر السػردّي اسػت لر الرواعیّػـ ٖٕٓٓوبعد . (ٙٔ  ـٖٕٓٓ)احلػرّ    «تغیو دّلتو كّ 

قػػدرة ىاعلػػة علػػ  التعامػػق مػػا فػػاعض الػػّدمار هم   وقػػد امتلػػن بعُضػػدلتغػػّو يف معاتنػػة ادلاػػاف العراقػػّي ا
لی ػّاق الفضػاُ  دوره و تّط  سعها يف التعامق معػو  زب كّق رواتة  هدت  و /األماكنيي حلَ  ئدلدفالّ 

ًّ تر   م اًل  يف "معتق ئعا الاتب" وأخواها  يف النسیج السرديّ   لللااف ادلتغّو. ئلَعیايّ  ا  غا

 عالقة الشخصّية ابملكان. 1-4
  ماػػاي  يف ،یّػػأف تعػػیش إّّ إل سػػاف مياػػن ل ة  إذ ّعالقػػة ان سػػاف ئدلاػػاف عالقػػة ونودتّػػتعتػػن 
  ر وتتعّلػ  تةدأ مني طفولة ادلر  وتتطوّ لة الّ من ىيه الاّ  فیو  وا طالقاً  ؾوتتحرّ  وكّر ون  إلیوي تنتل

 اخلیػا ّ  العػامل»أّف  ٔمػوتر إدوتػن تػر  ما الوق   تةش ان ساف رؤتتو إا العامل واألشػیا  مػن ،ولػو.
لیوةػػػق  خػػػیط ميسػػػن أبّوؿ وعلیػػػو  ػػػر  سػػػعداً  .(ٕٙ  ـٜ٘ٙٔ)« ادلاػػػاف يف تعػػػا ال  اػػػّیة لرواتػػػة

العتػق   فعػق حلدوث مااف اسم أ ّو" معتق" معاي فلن الرواتة  فسون عنواف ادلااف ئل  اّیة يف
 تةیػػا الّػػيي لل ػػ   اسػػم" الاتػػب ئعػػا"  والطرتػػ  العػػاـّ مفتوح/ ماػػافوقػػد نػػر  ىػػيا الفعػػق يف 

هنػة ت ػو ابتػداً  فهػيه ادل الاتب  وادلرزوؽ دبا أ ّو كاف تةیا الاتب العدمية ب لن خبر يف السػرداب 
 مػػن مهّلػػاً  نػػ  اً  وتػػروي ال  اػػّیة  مالمػػا ن وقػػد اسػػتعللو الااتػػب لیةػػشوقلّػػة احلیلػػة  دّلػػة العػػوز

 بػػراغ يف عدتػػدة سػػنوات عػػاش وكاتػػب فنّػػاف ادلػػرزوؽ  زللػػود م ػػق ل ػػ   كیػػم»  الرواعیّػػة سػػوها
 «كهػػيا ماػػاف يف شػػی وختو تعػػیش أف إفرتعیػػا مشػػاؿ مػػدف مػػن بعضػػاً  وردّبػػا أورئ ونػػاب وئرتػػر 
 السػػػػردّي  الت ّیلػػػػيّ  سلتػػػػنه وال  اػػػػّیة يف ر،ػػػػیم ادلاػػػػاف . وىاػػػػيا تُػػػػدخق(ٖٗـ  ٕٚٔٓ)حر،ػػػػیم  
ماا یػات والتعنیػات يف مسػار ان  ػد كػقّ عػن أ سػاؽ عػّدة كاّسػزناعّي مػ اًل  ون معاً  وتُػَعْولةهلا

وكػػػػػيا التاػػػػػرار    والتعاػػػػػيّ  يف التحػػػػػريّ   سػػػػػلوب الةولیسػػػػػيّ دبػػػػػا فیهػػػػػا األ   ادلػػػػػا واحلػػػػػدث الػػػػػرواعیَ 
                                                                                                                                                       

1. Edwin Muir 
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ج   ػة يف ادلػاك ر مػن مدوّ أسلوب أم یوظبت  ٔادلتافا نو   الیومیّػة  ادلػيّكرات ئسػتعلاؿِ  ٕوالاػّو
 والاُّػػػور الفوتوهرافیّػػػة  والرسػػػاعق لیسػػػلّق مسػػػوة تنّعػػػق ال  اػػػّیة بػػػ  األمانػػػة معتػػػناً تنّعلػػػو ىػػػيا

ّ فػػػػراد ادلاػػػػػاف ادلتغػػػػػّو ئلةطولػػػػة وكػػػػػيا ىام ػػػػػّیة  رّدَة فعػػػػػق يف مسػػػػػوة ،یاتػػػػو ال ػػػػػاعاةواضػػػػطهاَده 
فضػػػاًل عّلػػػا كػػػاف نلػػػم بػػػو يف خیالػػػو   اخلاّةػػػة يف الدرنػػػة األوا هػػػا،یا تغیػػػو مسػػػارو ال  اػػػّیة  

يي يف احلیػػػاة ،ػػػ  تةحػػػ  عػػػن ماػػػاف يوي إلیػػػو أو ربتلػػػي فیػػػو تللػػػأ إا اخلیػػػاؿ الّػػػ»و اجلػػػامان
تفاةػػػیق  فیلعلػػػو تعػػػیش ذبربػػػة اّ،تلػػػا  باػػػقّ  يي تسػػػان ادلاػػػاف ارلػػػيّ تتعػػػاطم مػػػا الاػػػاعن الّػػػ
كا ػػػ  يف األةػػػق وتوضػػػا أّف ىلػػػرة ادلػػػرزوؽ   .(ٖٔٔـ  ٜٗٛٔ  )ئشػػػالر «األمػػػاف واحللاتػػػة الدقیعػػػة

/دنلة ياألسػػػطور  مػػػن النهػػػرأي  ادلدتنػػػة الاةوة/بغػػػداد إا الاػػػغوة/بععوبة فلػػػنىلػػػرة معاوسػػػة  
،ركػػػة إا أروئ  ومنهػػػا عاعػػػداً إا بععوبػػػةن  مػػػن كّ الضػػػا،یةن و يف  اخلػػػو إا ّنػػػري هبػػػرز  وخرتسػػػاف

  واضحة. ا تااسة أو قق  احلیاة معاكسة لتّیارداعرتّة 
مدتنػةن وبععوبػة  حلػاؿ حبػ  عللیّػة ومعتلهػا حلیػاة ال  اػّیة نعق الااتب عللّیة اّستعاا  

وعن ىيا الوةم لةععوبة/ادلااف  ميان تعرتػة  وطن أبكللو.عل   ةدالّ  لأل،داث  مااانً  بوةفها
 طػم ان ساف تتعػّرض للمفادىا أّف قضااي  ّنم ستورة يف أذىاادلو عن أع  الناس  ّةأة ادلالعضااي 
لتهلػػػیش وانقاػػػا  وانبعػػػاد العسػػػري سػػػهاـ الػػػیر ل ةضػػػعر م  ّعػػػادل  وأّف يف وضػػػا النهػػػار ةوالسػػػرق
 .مار لیق ّنارتطالو الدّ فعد اف ادلا وم لو     بق إا العتق ادلتعّلدفحسب
"تػػػوري  علػػػ  مػػػا نػػػا  بػػػو وبنػػػا ً   الرواعػػػي يف الػػػن ّ  ادلاػػػافة علػػػ  أ ػػػواع لعػػػرا ة النعدتّػػػربیلنػػػا ا 
ًّ كّ تلیها ادلغلعة وادلفتو،ة األمانة ادلتحرّكة يكر  ٖلوسباف" ،سب الزتیػب  وئّعتلػاد علػ  مػا  أّو
  .ادلألوؼ وادلعادياَ   ؽ إا دّّت ادلاتطرّ   ٗ"ئشالرأيت بو "

 األماكن املتحرّكة. 2-4
 . القطار1-1-4

ولاػػّن  ب العطػػار ركػػت ماعنػػدال ػػ   تةػػتهج  أفّ  عػػّررمػػن ادلو  تُعتػػن العطػػار مػػن األمػػاكن ادلتحرّكػػة 
                                                                                                                                                       

1. Metafiction 

2. Collage 

3. Yuri Lotman 

4. Gaston Bachelar 
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ةػػعدت »معنػػواّيً تػػر  أ ّػػو ركػب العطػػار اخلطػػأ يف ،یاتػػو ّر ئلنفػػور مػػن ركػوب العطػػار. نػػ رزوؽادلػ
مأسػاوّي عػن  ن ىػيه كناتػة  ولاّنهػا تعةػو(ٜٙـ  ٕٚٔٓ)حر،یم   «ثالث  سنةالعطار اخلاط  مني 

النام من احلیاة الفاشلةن وفعاًل ركب ثالثة قطارات  األّوؿ قطار ادلوت اّليي أخيه إا السلن 
ماػادفة يف قطػار مػا  ا طلػ  مػن بػراغ إا »الاحراوّي. وال ػاي الت ػیاي الّػيي التعػ  فیػو بنااتشػا 

 «ئلعطػػار ذىةنػػا إا  ػػیر»الّػػيي صبعػػو جبا یػ  ل الػ  الفر سػػي . وا(ٖٓٔ  ادلاػػدر  فسػػو) «وتةلیػػتس
تن الغربی  قْق  أتن ال ر  من ال راّي! إذ  عطار ئل يعطار العراق. وعند معار تن ال(ٔٙٔ  ادلادر  فسو)

يف  ولانّػػو ويف الّلف ػػة "نرنػػر" إنػػا  دبعاداتػػو لللاػػاف   رنػػركػػاف يف األّوؿ ت ػػةو كلةػػاً أنػػرب  
 تیو  وكاف ادلااانف ألیف .عیمرات،اً باحةة ع كاف ال اي وال ال   

  دبػا ىػو ثعػايفّ  بتعػال  مػا ىػو سیاسػيّ و الرواعػي حلادثػة "قطػار ادلػوت" تعاػر وعیػ ةاستعادإّف  
لونػػػود  يي كػػػاف توةػػػیفاً   والّػػػت ةػػػورة السػػػلطة  أو أحوذنهػػػا لسػػػرد ة اترخيهػػػا الػػػداميّ و فعطػػػار ادلػػػ
. رت يف دخیل  أف أ،یا.وقرّ  كاف قرارىم أف حوت..»سلن ئل بد اً ة ضلن معارضیها  ال  ایّ 

ومػروراً هبروبػو ومنفػاه   (ٔٗٔ  ادلاػدر  فسػو) «يف ماػاف آخػر.. وّو بّد من أف أ،اػي عػن ىػيا كلّػ
 أي اسػػتةداؿ ادلاػػاف مخػػر مالعػػم أل،المػػو ادلاةوتػػةن ويف التعةػػو إنػػا  دبعػػاداة ادلاػػاف لػػو  فعػػد بػػّ  

ادلاػاف إا  وتلهػاربيف األ  لػة الفاشػیة وال ػلولّیة  فوره منو  وما ىيه ادلعاداة إّّ  تیلة دلا سبارسػو 
 .   بق ىو السلن بعینوما ت ةو السلن

 الطائرة. 2-1-4
 هاادلرزوؽ ركةتُعّد الطاعرة من األماكن ادلتحرّكة اّل  ذبلب العل  للا وتن اليتن تركةوّنا ألّوؿ مرّةن و 

سػػّ  طػػاعرات  ىػػرب يف وا،ػػدة مػػن بغػػداد إا بػػراغ  ومػػن بػػراغ إا ئرتػػر  وعػػاد مػػن ئرتػػر إا 
براغ  ومنها رنا إا ئرترن وعند عودتو إا الوطن ركب من ئرتر إا بووت  ومن بػووت إا 

شعر ئلعل  فیهػا وىػي  وا،دةعّلاف. لاّنو مل تتحّدث عن وضعو يف كّق ىيه الر،الت سو  عن 
عػػػػدـ تنتابػػػػو  اػػػػن األوا مػػػػن  وعهػػػػا  فعػػػػد ىػػػػرب علػػػػ  متنهػػػػا مػػػػن بػػػػراغ إا ئرتػػػػر وكػػػػاف قلعػػػػاً مل ت

رعػػب علػػ  ذلػػن ال  عاراادلاػػافن فػػ ةواخلػػوؼ ت ػػي دبعػػادا   وقػػد أونػػر منهػػا خیفػػةناّطلةنػػاف
 «،ّ  وأان يف الطاعرة ارّلعة فػوؽ الغیػـو مل أطلػةن»قاؿ   نئألماف   وفعدت ان،ساسال  اّیة

تةػػػّ  مػػػن لف ػػػة )،ػػػّ ( أّف ال ػػػعور بعػػػدـ اّطلةنػػػاف كػػػاف ترافعػػػو طیلػػػة أاّيـ  .(ٖٖٔ  فسػػػوادلاػػػدر  )
 ت ّرده  وأّف الت ّوؼ والتطّو كاان تاطحةا و ئستلرار. 
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 األماكن املغلقة .3-4
 . الشقة/الغرفة1-3-4

مل تاػػن   يف  ػػ ؿ دبنطعػػة احلیدرخا ػػةهرفػػة ة اآلداب اسػػتأنر طالػػب بالیّػػ وىػػو»يف بغػػداد ألّوؿ مػرّة 
وبػػدؿ ادلػػياكرة كػػاف تعاشػػر . (ٕٕٓ  ادلاػػدر  فسػػو) «سػػو  لیلػػة أو لیلتػػ  يف األسػػةوعفیهػػا تعضػػي 

تػػنز  ففػػي ادلاػػاف داعلػػاً  ة الةغػػي  وأل ّػػو يف األةػػق وهػػد بػػردا  م ّعػػم كػػاف ملػػم م ػػق ىػػيه األمانػػ
ن تػػو وا طةاعاتػػوف دّّ سػػاف تػػدوّ  الةػػاتلوني فانة ال ػػ   بةعػػدىا اّنتلػػاعي وال عػػايف و،ػػّ  ىوتّػػ

 .(ٖٗ  ادلاػػػدر  فسػػػو) «داعلػػػاً  مػػػن هػػػو ونػػػود ادلةػػػاهيو   ادلاػػػاف مل ت دِىػػػر»ّف وعلیػػػو تػػػر  ادلػػػرزوؽ أ
كلػا كػاف معهػػا يف باػحةة اناتشػا   ويف بػراغ سػػان شػّعة  .يف فنػدؽ الرشػید يف بغػداد ةهرفػ سػانو 

لػن احلضػن الػداف   ىػق لة نػا يف ذ»للاػا   بعولػو وقد عّن عن سعادتو وألفتو لشعة يف تةلیستة  
ولاػػن سػػرعاف مػػا تتالشػػ  أواةػػر األلفػػة  .(ٔٚٔ   فسػػو ادلاػػدر) «أشػػهر أقػػوؿ الػػر،م الػػداف  تسػػعة

. ولیاًل .خلعوا الةاب وا دفعوا إا الداخق واقتادوي.»فیاةا ادلااف معادايً ساعَة تال،عو السلطة 
دخلػوا  الغرتػب. و،ػ  وةػلنا ال ػّعةأرنعوي إا ال ّعة من هو أف تفّسػروا   مغػ   ىػيا اننػرا  

اسػػتأنرت »وقػػاؿ عػػن ئرتػػر  .(ٖٔٔ  ادلاػػدر  فسػػو). «تػػنح ادلاػػاف معػػي وكا ػػ  اناتشػػا ىنػػاؾ مل
ادلادر ) «ونعل  منو مالذي وزلزيف.. هو أّي بعی  هو متواف  ما عادلي احلّي اّلالتیش يف شّعة
فػػ  ومل تنسػػلم معػػون وكػػاف مػػا نا یػػ  يف . واضػػا أّف ادلاػػاف نػػ   مػػن عادلػػو فلػػم تتوا(ٙ٘ٔ   فسػػو

ىػػػيه السػػػاعة ادلوعػػػودة  ادلرسػػػومة دبػػػا  الفّضػػػة علػػػ  ةػػػفحة »مرسػػػیلیا  يف هرفػػػة يف فنػػػدؽ أكاسػػػیا 
وئلػػرهم مػػن كػػوف الغػػرؼ وال ػػع  أمػػاكن . (٘ٙٔ  ادلاػػدر  فسػػو) «هرفػػةالعػػدر..كّنا يف مرسػػیلیا  يف 

 مغلعة ومن ادلفزض أف ذبلب لو الضلر لاّنو كاف سعیداً جبا ب نا ی . 
 السجن .2-3-4

ق السػلن بوةػفو شاّ » تو وتعّید رهةاتو  ولعدفیسلةو ،رتّ    ان سافتُفرض علاّليي  ادلااف ذلن
  تساعد يف فهم الّتحلیق وإةدار اّ طةاعات والّ   يف ة خاةة للرواعیّ ة مادّ لعامل احلرتّ  مفارقاً  عادلاً 

ـ  ٜٜٓٔ)حبراوي   «ات  تنهض هبا السلن كفضا  رواعي معّد نقامة ال  ایّ الوظیفة الدّلّیة الّ 
ح ر،ػیم  ) «اعتعلػوي مػرّت  قةػق أف أىػانر إا بػراغ»اّعتعػاؿ   كا   بػداايت ادلػرزوؽ مػا .(٘٘

ىنػػاؾ يف ادلعتعػػق تعػػّرض »كّ اقتیػػد لیحػػةر يف سػػلن "قاػػر النهاتػػة" يف بغػػداد  و .(ٕٗٔ ـ ٕٚٔٓ
. و عق منو إا سلن "معسار الرشید". وبعد شهرتن (ٖٜ   فسو ادلادر) «ادلرزوؽ لتعيتب شدتد
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 وىػو السػللاف"  " عػرة إا سػلن" ادلػوت قطػار"بػػػ  تعػرؼ مّت  علػو دبػا ـ ٖٜٙٔ شةاط وربدتداً يف
 ةػػحرا  شػػرقي ننػػو  تعػػا نعتػػن األشػػهر بعػػد سػػلن "أبوهرتػػب"وتُ  العػػراؽ  يف السػػلوف أقػػدـ مػػن

 احلػػػػدود مػػػػن ئلعػػػػرب انعیػػػػة ةػػػػحراوتّة منطعػػػػة وىػػػػي السػػػػللاف  ان،یػػػػة ادل ػػػػّ   زلاف ػػػػة يف السػػػػلاوة
ثالثة طواب  توطّن  فیها أمػراض  ذات منع لةً  قلعةً  دبا ت ةو شااًل ندتداً  ااف ي ادل. تتّ السعودتّة
 علػػ  تػػد العػػّوات ادلاػػافمػػن السػػلنا . أّسػػر  وجبوارىػػا معػػنة تػػدفن فیهػػا كػػّق مػػن ميػػوت خطػػوة 
مػا  سیاسػّي. معػارض يف هیاىةػو ادل للػة كػقّ یتلّعػم ل ادلاضػي العػرف ع ػرتنّیات يف ارتّلة ان الی تّة

الاػراع  تمّ یػل  اػّیة  فل طػارئ معػادايً الاػاف ادل اػةا،ػّ  ت اّعتیاديّ  وتنتعق الةطق من ماا إف 
 ةا،ةو بومّر ما  تروياذلادي   مناور احلاجّ ن ما ادلااف اجلدتد ومن ،ی  ا سلاـ الةطق وتالعل

ضػػربو شػػرطّي ضػػ م ،ػػّ  أدمػػ  فلػػو.. مل أره تضػػِرب أ،ػػداً قػػّط.. أوسػػعوه »ادلػػرزوؽ يف السػػلن  
 هىػػػػي .(٘ٓٔ  ادلاػػػػدر  فسػػػػو) «ضػػػرئً.. تركػػػػوه يف ال ػػػػلر مربوطػػػػاً إا علػػػػود.. م ػػػػق كلػػػب أنػػػػرب

ف ااػػػػدلاذلػػػػن يف  حل ػػػػة توانػػػػدىا  ئل  اػػػػّیة لػػػػػلّ أ الّػػػػ  عػػػػاانةادلعلػػػػ  تػػػػو،ي ب عػػػػاطا السػػػػردتّةادل
أاّيـ ال لم والناس/ال  وص  ةالد/ األمانة ةن ال تعشللضرب  ال  اّیة قوربلّ  /ادلعادينادلغل 

ومػػن يثػػو ادلاػػاف علػػ  ال  اػػّیة أ ّػػو سػػلب  ة.یاشػػفال اتالسػػلطم و حبّعهػػتواّسػػتةداد الّػػيي مارسػػ
األّوؿن إميا و الاّلي ئحلػّب بعػد أف ت ّونػ  ،ةیةتػو هػادة.. ال ػاين ثالثػة أرئع »منو ثالثة أشیا   

  .(ٜ٘  ادلادر  فسو) «إميا و دبوىةتو فّناانً.. ال ال ن  ام إميا و ئلیسار فاراً وتن یلات
،ادثػػة  عنػػدما توثّػػ  سػػعد ةن  والاتّػػاب خاّةػػةعاّمػػال  فػػوس ادلػػؤمل يفوقعهػػا ة مػػاكن الواقعیّػػلأل 
رىػػاف الػػدتن تػػيّكران دبػػا فعلػػو بعػػض ال ػػعرا  م ػػق م ّفػػر النػػواب  والػػرواة مػػن أم ػػاؿ ب   فإ ّػػوسػػلنال

 وأضبػػػد الةػػػاقري يف "شلػػػّر إا الضػػػفة األخػػػر "ـ(  ٜ٘ٚٔ" )ةاجلسػػػور ال نانیّػػػ" تػػػواخلطیػػػب يف روات
سػلن " عػرة السػللاف" شاخاػاً لػد  األنیػاؿ   ذلن أف تةع وكاف العاد من ورا   نـ(ٕ٘ٓٓ)

  تن ،الة زللود أبفضػق فیػو  فعػد  ويف براغ مل .عل  ال  وصمن قساوة ىيا ادلااف لو دلا كاف مي ّ 
 إا العینػ  معاػوب عػاٍر  شػةو اقتػادوي»لللرنرة واّعتعاؿن تروي ما ،ػدث لػو فیعػوؿ   تعّرض
  .(ٖٔٔ  ادلادر  فسو) «ئردة ز  ا ة
 . السرداب3-3-4

أف ... كیػػم ل ػػ   م ػػق زللػػود ادلػػرزوؽ» الػػراوي السػػرداب ،ػػّ  تعػػوؿ مسػػتغرئً  مػػا إف تلحػػ 
خطػوان » ويف وةػفو الػدقی  لللاػاف قػاؿ  .(ٖٗ   فسػو ادلاػدر)« تعیش شػی وختو يف ماػاف كهػيا



 كرمي أمريي، دمحمجواد پورعابد  لسعد دمحم رحيم« مقتل ابئع الكتب»يف  السرييّة وعالقتها ابملكان املتغرّي الشخصّية 

51 

خطػػػوان إا الػػػداخق ف كلتنػػػا  ...للعلػػػارة .التحػػػّ .. الطػػػاب  مػػػن نػػػ  اً  .كػػػاف.يف ظػػػالـ السػػػرداب.
.  ..األخػػػر   واألشػػػیا  واألاثث مرتعػػػة.. فوضػػػ  الاتػػػب طالعتنػػػا فوضػػػ  ..والغةػػػار الرطوبػػػة راعحػػػة

  ادلاػدر  فسػػو) «مربّعػاً  مػزاً  ع ػرتن مػن أك ػػر تةلػ  مسػا،ة يف ...شػحیحة شػا،ةة كا ػ  انضػا ة
ازدرا  ادلاػػاف والفوضػػ  داخلػػو وكّللػػا كػػاف ة تفاػػا عػػن ىػػيه الاػػورة ذات ادلالمػػا اخلارنیّػػ. (ٖٗ

كػػّق مػػػا فیػػو تػػػو،ي ئلضػػی  الّػػػيي  عػػػق تسػػّةب النفػػػور وتػػدفا ئل  اػػػّیة لت ػػعر ئدللػػػق  إذ كػػػاف  
فاّللا زاد الت وتش يف ادلااف  زاد شعور ادلر  أب ّو ّ فاعدة مػن »   ادلاايئلتغّو  رّ ال  اّیة رب

الفوضػ  إا إرىػاؽ انرادة   ّلم ،لػ وي  ،یػ  تػؤّديعلق شي   وىنا توانهنا ،لعة شرترة أو سػ
اسػػػػتطاع الااتػػػػب أف تاػػػػم . (ٚٔٔـ  ٕٜٚٔ)ولسػػػػوف   «وتػػػػؤّدي إرىػػػػاؽ انرادة إا فوضػػػػ  أك ػػػػر

 عنػػػد ق دوراً شػػػعرايًّ فاألشػػػیا  واألاثث سب ّػػػ»ادلاػػػاف بدقّػػػة ّةػػػعاً ذلػػػن الوةػػػم حبالػػػة ال  اػػػّیةن 
وةػفها  وإفّ  لاوّنػا مرتةطػة بونػود ان سػاف  اعيّ إنػ أةحاب الرواتة اجلدتدة  إذ تعـو عل  شعور

تػدركها    ّتساعد عل  شرح ادلساعق التلرتدتّة  الّ  واألشیا  نىو يف ،ّد ذاتو وةم األش اص
وعلػػ  . (ٖ٘ـ  ٜٙٛٔ)بوتػػور   «أمػػاـ انظرتػػو الػػدتاور وتوابػػا العلػػق ولوا،عػػو ناي إّّ إذا وضػػعادلتلّعػػ

الرهم من أّف ادلااف كاف تضّم ماتةة يف  فر الوق   لاّن ىيا ّ تغّو من الوضا شیةاً فعد كاف 
ادلػػرزوؽ نػػّر ئلو،ػػدة فیػػون أل ّػػو ماػػاف ميتػػاز بضػػی  نغرافّیتػػو  وخػػو دلیػػق علػػ  ضػػّدتتو وةػػفو لػػو 

و اجلنود األمرتاػاف عل  أ ّو قةو ذو فضا  م لم خيّیم علیو الال  ادلتوالد والو،دةن ذات تـو داي
أان أشّد الناس ع لػًة يف ىػيه ادلدتنػة.. كأ ّػن تسػأؿ ضػفدعًة مسػتو،دًة عػن أُسػاؾ »فعاؿ لاةوىم 

الػػػوعي الةػػػاطّش للل عػػػِم الةععػػػوّ   بػػػو الااتػػػبعػػػش ت والسػػػرداب .(ٗ٘ـ  ٕٚٔٓح ر،ػػػیم  ) «العػػػرش
   والعراقّي اث یاً  والعرّ  اثل اً  والاوّي رابعاً.ًّ أوّ 
 املستشفى. 4-3-4

إا ادلست ػػػف ن فأفاػػػا عػػػن كراىّیتػػػو  أ درتػػػوفأخػػػيه ةػػػدتعو  يف فر سػػػا مػػػرض ادلػػػرزوؽ ذات مػػػرّة 
ّ أطی  ادلست فیات  ىي م ق دواعر احلاومة يف العراؽ  م ق السلوف  معةضة   »لللااف بعولو 
وىاػػػػيا ععػػػد هبػػػيه العةػػػػارات معار ػػػة بػػػػ  ادلاػػػاف داخػػػػق . (ٔٙٔ  ادلاػػػػدر  فسػػػو) «كةیةػػػة  مو، ػػػة

األخر  أمانة معادتة العراؽ/وخارنو  وا تعد بلساف ّذع وضا الدواعر احلاومّیة يف العراؽ  فهي 
 م ق السلوف.
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 األماكن املفتوحة .4-4
 املدن .1-4-4

 من لللرمية  تعّرؼ ذبرتدتّة مسارح أو مفتو،ة ذبري فیها األ،داث أمانة عن عةارة الرواتة ىي يف
   تتلّ ق يف أربعة أماكن ىي بععوبة وبغداد وبراغ وئرترو  السیاسّي  اخللق عل  خالذلا

 بعقوبة.1
كاف    يف عّ  شةابوـ كاف ادلرزوؽ و ت اةا عةةاً عل  ال  اّیة بسةب ظروفها  تادلااف األّوؿوىي 
 انٍ   ماػػافضػػطّر إا اّ تعػػاؿ إا اف وناتسػػةعینیّ العػػرف ادلاضػػي و سػػتینیات بععوبػػة يف ُسػػلن يف  قػػد

مػػدتنتنا التارخيیّػػة العرتعػػة قرتتنػػا »ب  ػػا بععوبػػة ان ػػر إات كػػاف  ـٜٜٛٔمػػن ئرتػػر  تػػودو ع وبعػػد
. ومػػػا إف نػػػا  اّ،ػػػتالؿ (ٕٖ  ادلاػػػدر  فسػػػو)« أةمػػػنّ ..   یفػػػة كاػػػحرا الاةػػػوة العػػػامرة أبىلهػػػا.. 

أثرىػا الةػال  علػ  الاػعید اّنتلػاعي احلاضػر  ة لللدتنة كػافسبالوضا ةورة قااألمرتاي ،ّ  أ تج 
مػر  بوا،ػدة مػن اّليي  ادلااف  واقا وثّ ت ال  ایّةا. فا ن  ادلرزوؽ/سباماً عن ماضیه ةً تلفسل اعلهجب

 يف اجل ػ  ورمػي  أةعب ةػفحات ،یاتػو وأشػّدىا عتلػةً يف زمػن ادلػوت اجملػاّي والعتػق علػ  اذلوتّػة
  ادل ابػػق  اسػػتالاًّ لاػػفحات سػػود أخػػر  شلاثلػػة مػػّر هبػػا علػػ  امتػػداد مػػا تعػػرب مػػن  اػػم قػػرف

  مةػػدعیها  اػػم مػػن أك ػػر خسػػرت العنػػم أ،ػػداث بسػػةب بععوبػػة» أفعػػدت الةلػػد خػػوة م ّعفیػػو
 مػػا شػػاىد ادلػػرزوؽ .(ٜ   فسػػو ادلاػػدر) «كلػػداً  مػػات وبعضػػهم فیهػػا أهتیػػق وبعضػػهم ىلرىػػا بعضػهم
ـّ  یساف  ٘ٔيف و  ن(ٚٗ  ادلادر  فسو) «بال ،اومة ادلدتنة» یساف فاتب   ٕٔتـو  ،دث رأ  أب

عینیػػػو ادلدتنػػػة خالیػػػة مػػػن ال ػػػرطة واجلػػػیش واحلاومػػػة والیػػػا اي واحلػػػرّاس واجلػػػیش ال ػػػعّب والرفػػػاؽ 
 فلار يف ا،دث » دتنةادلقة من مناط  متفرّ   فلارات ،ال  يفاة ث عدّ و ،د احل بی ! وسّلق

اجلدتػػدة  واثلػػ  يف شػػارع اراف ػػة ورابػػا يف بععوبػػة ة.. وآخػػر قػػرب السػػوؽ ادلركػػ يالعنافاػػ فلاػػة
ىػػػيه الاػػػورة ادلسػػػرودة  .(ٕٕ  ادلاػػػدر  فسػػػو) «...الاػػػاطوف التحرتػػػر وسػػػادس يف وخػػػامر يف ،ػػػيّ 

ًّ كتهػػا و دبػػد  واقعیّ ئ دتنػػة  تػػوىم العػػار ادل فلػػارات داخػػق ئّ مػػن  أّّنػػا وقعػػ  ،عیعػػة ولػػیر خیػػا
مػػن األمػػاكن   وهوىػػا العنافاػػة( ة منػػاط  م ػػق )الاػػاطوف(  و)فلاػػةعػػدّ  الضػػو  علػػ لعػػا  إ،یػػ  
 ةةا مغلعاً أ و فتا،االرهم من  ادلااف مفتوح وعل  فّ أ طةاعاً عن اي لللتلعّ ا بدورى  أعط ومن كّ 
 .اخلوؼ يف  فوس الناسوت رع ر التوتّ ت و 
   ،اػػػل  يف بلػػػدهئأل،ػػػداث األلیلػػػة الّػػػعلػػػ  لسػػػاف ال  اػػػّیة   أف تػػػيّكرإّّ  الرواعػػػي مىب 
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 إا قػػػادهو  تطػػػّرؼ ب والفاػػػر ادل،اضػػػر مسػػػلـو ئحلعػػػد والتعّاػػػ علػػػ  تػػػقّ اروئلواقػػػا الّػػػيي فرضػػػو 
 شػػاعر كتةهػػا داداعیّػػة دعػػّي.. قاػػیدة فنّػػاف رُسهػػا سػػرايلّیة لو،ػػة»فتاػػةا  تتغػػّو  آدلػػو أفْ  الّػػ مدتنتػػو 
وتعش هبيا  ن(ٛٗ   فسو ادلادر) «أشال  إا شلّ ؽ ،لم ...اذلرا  من قطعة ..متةّلا موىوب  ام

التلّ ؽ ،الة ال عب/ال ػ وص  وئلاػفات "متػةّلا ودعػّي" ارتػّق بعینػو  تػـو انب عنػو ادلػرزوؽ 
  اّضػػػطراب واخػػػتالؿ الن ػػػاـمػػػن مونػػػة  يف تػػػدوتن كػػػّق مػػػا  ػػػري بعیػػػد السػػػعوط  سػػػعوط نلػػػب

يىب فیػػػيف دوامػػػة الاػػػراع وأبناعػػػو  ئلةلػػػد يرمػػػ،ػػػ  تفرافیّػػػة اخل يدايونػػػا  ئألوالفوضػػػ  العارمػػػة  
  .من ىيا الوضا ادلأساويّ  تار بعضهم اذللرة ىروئً وخي  تها األبراي ضحیّ 
وةفها مااانً لأل،داث ىي ،اؿ وطػن عػاش أاّيـ الفتنػة الطاعفیّػة بعػد تفلػو مرقػد وبععوبة ب 

أثنػػػا  اّقتتػػػاؿ األىلػػػي وا ت ػػػار شػػػّةهها بعضػػػهم يف »  وقػػػد مػػػن عنػػػم دمػػػويّ تػػػاله  انمػػػام  ومػػػا
وةم جللیا ادلدف ويف طلیعتها  ىيا. (٘ٔٔ  ادلادر  فسو)« ادلیلی یات ادلسّلحة بعندىار األفغا ّیة

وهّوت ان ساف  بغداد تـو رافع  العاائُت العّواِت األمرتاّیة يف ،ضورىا فسیطرت عل  الةالد 
العاػػػائت »بعػػػده اّنتلػػػاعي اجلدتػػػد.  وفرضػػػ  أخالقهػػػا علیػػػو وعلػػػ  ادلاػػػاف فاكتسػػػب ادلاػػػاف

ا تاػم ّحػإمػا تػراه   . وادلػرزوؽ ،ػ  تاػم(ٚ٘   فسػو ادلادر) «الوطن تسیطر عل  تااد ادلسّلحة
. ومياػػن العػػوؿ إّف مػػن كػػاف تاػػم ىػػو سػػعد  أو ىػػي بععوبػػة تاػػم  فسػػها مػػن ذلػػن عػػن  فسػػو

بععوبػة ولاػن علػ  لسػاف واتػة ر بععوبػة  وعلیػو فػإّف مػن تتحػّدث يف ال»ىػو سػعد خالؿ سػعد! بػق 
  .ـ(ٕٚٔٓ)هرتب   «فیها مااففهي تام  فسها من خاللو وتدّؿ العارئ عل  كّق  ..ابنها سعد

 بغداد.2
 أباّيـ سػػػان  عاعلػػػة ادلػػػرزوؽ بغػػػداد قػػػدمياً كّ ىػػػانرت بعػػػد ذلػػػن إا بععوبػػػة  ولاػػػّن ذكرايتػػػو تةػػػدأ

الالّیة واستأنر هرفة  لب إلیهػا الةغػي  فعد دخق وكاف نّر ئأللفة لللااف الدراسة يف بغداد  
مرات،ػػػاً  واألىػػّم أ ّػػو أ،ػػّب فتػػاة نامعیّػػػة  كػػاف تركػػب معهػػا احلافلػػة  وتػػػدخق معهػػا السػػینلا  وكػػاف

،ػػػدث  ادل ػػػالة األوا تػػـو رآيػػػا أ،ػػػد أقرئعهػػػا يف سػػػینلا روكسػػػي »باػػحةتهان لاػػػن سػػػرعاف مػػػا 
زؾ الدراسة  فطلب تدىا  وقةق أف تتّم طعػوس فأراد أبوىا أف ت .(ٜٔـ  ٕٚٔٓح ر،یم  ) «بةغداد

 تشػػػتدّ اادلعػػػاداة لللاػػػاف  و  تبػػػدأاخلطوبػػػة ،ػػػدث ا عػػػالب عسػػػارّي واضػػػطرب  أ،ػػػواؿ الةلػػػد و 
معات ة »اعتعق وأدخق السلن  فابتعد عن ادلدتنة وا ته  اليكرايت اجللیلة  فإّف الضّدتّة عندما 

   ة ذلػن ادلاػاف  بینلػا سلسػلة ان،ةاطػات الّػمااف صبیق و عق ذبربتو ت و يف الّيىن مةاشرة ىنا
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 . وبعػػد(ٕٚـ  ٕٛٓٓ)كحلػػوش   «تعا یهػػا ادلػػر  يف ماػػاف مػػا ذبعػػق مػػن ىػػيا األخػػو ماػػاانً عػػدوا ّیاً 
 سػػػعوط أةػػػةح  لدتػػػو مػػػيّكرات فعػػػد اكتفػػػ  بتسػػػلیق احلػػػوادث بػػػد اً بلح ػػػة عودتػػػو مػػػن ئرتػػػر

 أيّ  تضػػلن مػػن لاػػنّ  التل ػػاؿ  لػػنذ هػػو مػػن ّ شػػّن  أصبػػق  الفػػردوس سػػا،ة»فاتػػب  الت لػػاؿ 
 مل ادلػػػرزوؽ أفّ  ىػػػيه العةػػػارات تّتضػػا مػػػن خػػػالؿ .(ٙٗـ  ٕٚٔٓح ر،ػػػیم  ) «الیػػػا اي  بونػػػود شػػ 

 ئتسػػتطیا العػػار بػػق كػػاف لدتػػو ا طةػػاع  لانّػػو يف  فػػر الوقػػ  تغلػػ  ب ػػأف ادلدتنػػة  و  تاػػن معزضػػاً  
 فعػػػدافويف ذلػػػن دّلػػػة علػػػ   و و،ركاتػػػ و،دت ػػػ عػػػنعی ػػػها كػػػاف ت   ،الػػػة العلػػػ  الّػػػعػػػن ا ػػػم ال

  وىو شعور ئلنفور لللااف  ماػاف تغػّوت مالزلػو فاػار داخلهايف  نفسيّ ال رستعرااّال  اّیة 
 ـ ٖٕٓٓزوبعػػة بغػػداد ذات ّنػػار بعػػد ادلػػرزوؽ  هرتػػب األطػػوار ب هػػور الغرئ /األمرتاػػاف. كلػػا زار

تعش بغػداد...قل  لػو  تةػدو لش كامواف عادؿ كیػم ونػدها  أس»ةفها ئدلو، ة و وعند عودتو 
أبفضػػق   تػػنملسػػتفاد مػػن ىػػيا العػػوؿ أّف بغػػداد ت .(ٕ٘  ادلاػػدر  فسػػو) «مو، ػػة كسػػلن ةػػحراوي

   واذلػروب وادلنفػ فو السػلمر،لة ما بعد من سواىا من ادلدف/األماكن. وىيا اسزناع تو،ي أبّف 
 . سوا العراؽ وخارنو داخق تساوي ما سةعها  وأّف 

 براغ.3
  صلا ادلرزوؽ يف اذلروب من العراؽ  فااف ادلضاتعة اّل  وانهها بعید خرونو من سلن النعرة بعد

علیو أف خيتار آ ياؾ مااانً تطلةّن فیو علػ   فسػو  و ػد نػّواً تالعػم مػا تػدور يف دخیلتػو مػن رؤ  
"،سػػػ  ع ػػػ  "اناتشػػػا" الروسػػػّیة  والتعػػػي ئلرفیػػػ  وىنػػػاؾ وأفاػػػار فػػػوّا ونهػػػو شػػػطر بػػػراغ ّنةػػػاً  

ب يف اعتعالػػو سػػةّ ردّبػػا ىػػو مػػن تو   معػػو تومػػاً األخػػو ختلم   فػػاإا "أرلػػد مسػػعود" دهاعػػفمػػي" الاّل 
سیسػػتعید إميا ػػو »ولػػناغ األثػػر الطیّػب والسػػّي  يف  فػػر الوقػػ  علػ  ال  اػػّیة  .یعتوع ػػواعتعػاؿ 

دبوىةتػػػػو.. ئحلػػػػّب ،ػػػػ  تع ػػػػ  أمػػػػراة روسػػػػّیة بیضػػػػا .. وسػػػػیحاف  علػػػػ  الربػػػػا ادلتةّعػػػػي مػػػػن إميا ػػػػو 
وبعػػد اعتعػػاؿ اناتشػػا  .(ٜ٘  ادلاػػدر  فسػػو) «وسی سػػر الّناػػم اآلخػػر مػػن إميا ػػو بتن یلػػات الیسػػار

ع ػػ  نػػّواً كػػافاوايً ئمتیػػازن نػػّو العلػػ  واخلػػوؼ »عػػاش ،یػػاة العلػػ  وال ػػّن ،ػػّ  حل ػػة اعتعالػػو 
آمنة ا أّنّ  اً منوظنّ غ تعّرض  فسّیاً لإل،ةاط إذ قدـ برا  كلا  .(ٖٔٔ   فسو ادلادر)« وال ّن والاّلتع 

تو عػن ذبربػة ماػداقیّ الیسػارّي  الفار  لاّنو وند ادلااف متغّواً  تیلة فعداف فاره ادلاركسيّ و و ربتوت
 يف العاملن فهرب إا ئرتر. ةاّشزاكیّ   وأفوؿ صلم اد السوفیايتّ اّربّ 
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 ابريس.4
تن ر ادلرزوؽ إا ادلدف اّل  خنىا خارج العراؽ عل  أّّنا آشبة  وىيا واضا يف ،دت و ادلسّلق ذي 

ادلػػدف اآلشبػػة.. تلػػن الّػػ  ت ع ػػا ئلفػػّن  وتتػػوّفر فیهػػا كتػػب آشبػػة  وت ىػػر يف »اّسػػتعارة التهّالیّػػة  
م ػزكة بػ  ان سػاف  إذف انك ةفة .(ٕٖ   فسػو ادلادر) «،داععها وبیوها وشوارعها  سا  آشبات

/ئرتػر بػيكره ادلهػانرتن مػن نػ ر الواقػواؽ ادلاافن وترم  إا أثر ان ساف/ال  وص عل  ادلاافو
 «قةیلة ّ قیلة عالیة ن تاج أفرادىا الفّش سو  أّف ونودىم يف ادلدتنة تضفي  اهة وتنّوعاً علیها»
 واجلّنة الواىیة عل  األرضادلوىـو  ة موطن احلرتّ ة ة الرأُسالیّ لنالیّ الّ  فر سا  كا   .(ٖٖ   فسو ادلادر)

 إذ لػو ةػادماً ت ػةو واقػا بػراغ ،یػ  كػاف واقعهػا  اّنیػار معسػارهن لاػنّ و  الفاػر الیسػاريّ  تةػّددبعػد 
ا،تل وي يف مطار ئرتر بعػد  ػ و  مػن الطػاعرة يف أّوؿ »ا،تل ه الفر سّیوف فور وةولو من براغ 

تان   مل.. ال ماف هو ال ماف واحلاؿ سلتلم فّ أ»ن فوند (ٕٗٔ   فسو ادلادر) «مرة أدخق فیها فر سا
     عػرئً رأتػ  فعػرا  ،عیعیّػ.. ونػاف بػوؿ سػارتر  دي بوفوار فوسیلو   الةوكامي  يف معه  فلور

تین  وأفارقػػة ادلاػػدر ) «ة عنػػد بعضػػهمسػػ  يف أك ػػر مػػن مناسػػةة   ػػرة اّزدرا  العناػػرتّ وتللّ ..  یّػػّو
كنػػػ  »ن يثػػػو ادلاػػاف علػػػ  ال  اػػػّیة زرع بػػػيور احلػػّر ئّهػػػزاب يف داخلهػػػا ومػػػ .(ٚ٘ٔ   فسػػو

هػو أ ّػش أخفعػ  يف زلاولػة النسػیاف  وخػّم  أىرب من ذكرايت بععوبػة وبػراغ إا ُسػاوات الفػّن..
شغفي بولوج قاػور ال عافػة.. وسػنة بعػد سػنة حػا يّف ،ػّر ادلنفػ ن ال ػعور أب ّػن فعػدت ماا ػن  

ادلاػػاف كهػػيا  تلػم   تات ػػم ،عیعػة وىػمومػػن الطةیعػي أّف مػن  .(ٔٛٔ   فسػو ادلاػدر) «وإا األبػد
 وتغلغلها يف دخیلتو. الغربة  وسی عر بدبیب متغّواً 

 يهااملق .2-4-4
لتةادؿ اآلرا  وونهات الّن ػر ،ػوؿ العضػااي ادل تلفػة  وعػادة مػا تعاػر  اً خاةّ  مااانً  تُعّد ادلعاىي

  تػتّم بیػنهم عػن مسػتواىم ة للنػاس وتا ػم مػن خػالؿ احلػوارات الّػفضا  ادلعه  احلالة اّنتلاعیّ 
يف مطعػػم اجللهورتّػػة  ويف ركػػن   ؿ ادلػػرزوؽ معهػػو دخػػرباػػي عػػن  رواتػػةوال .ورؤتػػتهم للواقػػا الفاػػريّ 

مسػحة مةهػرة مػن الغلػوض  ومػا كػاف تعولػو مػن آرا  هرتةػة أو سػاخرة »أ،د ادلعػاى  كػاف ادلػرزوؽ 
ا آرا  قػػّدتر  وىاػػػيا ونػػد مػػن نػػاراه يف ألػػواف لةاسػػو ويف تسػػػرنتو  تتناقلػػو اآلخػػروف كلػػا لػػو أّّنػػ

عػن  عل  ادلاػافال  اّیة  يثو . و ر (ٜ٘ٔ  ادلادر  فسو) «وكیفّیة وضعو الغلیوف يف طرؼ فلو
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باػػحةة اناتشػػا أو بعػػض معارفػػون  بػػراغرلػػاراة شػػةاب بععوبػػة لػػو. كلػػا كػػاف تػػراتد بعػػض ادلعػػاىي يف 
 .(ٕٔٓ  ادلادر  فسو) «دبعه  يف براغ  مّدعیاً أ ّو بوه  هبا واقفة وأان معو»تعوؿ أ،دىم 

ح ادلنیػػػػاوّي التعیتػػػػو يف معهػػػػ  وىػػػػو خيػػػػّط »ويف ئرتػػػر التعػػػػ  دباػػػػرّي يف معهػػػػ  فعػػػػاؿ عنػػػػو  
وكػػاف ادلاػػاف ألیفػػاً وقػػد أ،ػػّر فیػػو ئلسػػعادة.  .(ٛ٘ٔ   فسػػو ادلاػػدر) «اسایت ػػاً علػػ  ورقػػة بیضػػا 
مل تاػػن ىنػػاؾ يف » تتوّقعػػوكػػاف ةػػدا لػػو ادلاػػاف هػػو مػػألوؼ ولػػیر كلػػا  ولانّػػو دخػػق معهػػ  فلػػور  ف

ادلاػدر ) «معه  فلػور  الةوكػامي  وسػیلوف دي بوفػوار  ونػاف بػوؿ سػارتر.. رأتػ  فعػرا  ،عیعیّػ 
خللػّوه مػن ادلفّاػرتن ادلاركسػی  والونػودت   وقػػد  ادلاػاف تغیػػّروىػيا وةػم داّؿ علػ  . (ٚ٘ٔ   فسػو

ةار ذا نّو اعتیادّي تراتده الفعرا  األفارقة واآلسیوتّوف وهوىمن وكيا الوضا كاف يف معاىي بغداد 
يف معهػ  »فػراح تاػفو بعػد أف رنػا إا بععوبػة قػاعاًل   معهػ  ال ػابندرـ  فعد دخػق ٖٕٓٓ بعد

بعػػػروض ى لیّػػػة وبعػػػض ادل ّعفػػػ  م ػػػق دتاػػػة علػػػاع  كػػػّق لػػػو كػػػاف الوضػػػا أشػػػةو ئلسػػػوؾ   ال ػػػابندر
ت ّوى /تغّوت  فػراح ترثػي  ةورتوتعلةون ألّف   واضا أّف ادلااف مل ن(ٕ٘   فسو ادلادر)« اّدعا اتو

إّف ةورة ادلعه   وقد ربّوؿ/تغّو إا م اؿ  .حلاؿ ال  وصن ألّّنم لیسوا من أىق ال عافة احلعیعّی 
تنػػػ  ثناعیّػػػة ضػػػّدتّة قوامهػػػا ونػػػوه ندتػػػدة نلةػػػ  اخلػػػوا  الػػػداخلّي لللاػػػاف أو لللاػػػاف ادلعػػػادي  تا

أضػف  علػ  أعرافػو العدميػة وقیلػو السػاعدة مسػحة ئىتػة  ذلػن أّف مػراتدي ىػيه األمػاكن تاػدؽ 
 علیهم اّفتعار العیلّي. 

 . املنايف3-4-4
ىػػػػػيا  نادلاػػػػػاف دباا ػػػػػوللاػػػػػاف زبػػػػػّرب ئلتنػػػػػاظر عالقػػػػػة ان سػػػػػاف الّػػػػػيي تسػػػػػان ل ة رّبػػػػػادلالسػػػػػلطة 

نفػ . اختیػار ادلنفػ  ىػػو ادلاّ فاػاؿ/اّهزاب ىػو ادلعّدمػة لیفّاػر ان سػاف ئدلغػادرة  ئلةحػ  عػن 
عنهػا شػیةاً. ويف أ،ػات    عػوتف ات رباوؿ اذلػرب إا مػالذات ّة ش ایّ عللّیة تةادؿ لألمانة. وشبّ 

 وىػو یو.والتّ  لةوةلةم عن فعداف االّ ىنا مياننا الت ..رادىاتعرؼ عل  ونو التحدتد م ك وة ىي ّ
إا آخر/براغ  ا ّو ما عاد خيّاهأب تمن وشعر اّنا هو اآلما تهادر  حل ةال  اّیة ابُتلی  بو ما 

 مر،لػػػة  فیػػػو عػػػن تعاطفػػػو مػػػا ادلػػػرزوؽ يفاألّوؿ  وىػػػو مػػػا نّسػػػده  ائ ت ػػػار اسػػػتعادة ةػػػورة مااّنػػػ
كػّق مػا ،اػده   .(ٛٙٔ   فسػو ادلاػدر) «ن بعیػدأان منفّي  ىػارب جبلػدي منػي زمػ»اناتشان قاؿ ذلا  

تنػػدمق ومػػّر السػػن    طیػػم ىػػو ذكػػر  جلػػرح ّئت ّ تفارقػػو   يف ادلنفػػ  كػػاف طیػػم لنااتشػػا وقػػد 
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تفعػػػق شػػػیةاً  تسػػػتطا أفعلػػػ  تػػػد العػػػوات الت ػػػیاّیة بعػػػد لعاعهػػػا بػػػو وىػػػو مل  ،یػػػ  ّقػػػ  ،تفهػػػا
 وعػػاً مػػن رواعػػي  ػػري الىنػػا  يف العػػراؽ. ض لػػوإا أنػػوا  مػػا تعػػرّ  ادلػػرزوؽ،ادثػػة أعػػادت  لینعػػيىا 

مػا ،ػدث للرواعػي و   يف بػراغ ع ػیعتوضػ  لػو ض لو ادلػرزوؽ يف العػراؽ  ومػا تعرّ التوازي ب  ما تعرّ 
ةػػدتعي » فسػو يف بععوبػة  فعػد ر،ػق عنهػا ىػو اآلخػر تػـو نعػق ادلنف /بغػداد داخػق الةلػد  فسػو 

 اػػم ة ع ػػر عامػػاً يف بععوبػػة قةػػق أف تهػػدـ سػػعد ح ر،ػػیم دلّػػش علین..كػػاف دلػػّدة سػػت  الرواعػػيّ 
وىػػػػيا التػػػػوازي ت ػػػػي  .(ٜ  ادلاػػػػدر  فسػػػػو) «فغػػػػادر ادلدتنػػػػة ٕٙٓٓمن لػػػػو ئ فلػػػػار عةػػػػوة انسػػػػفة يف 

  ػػرؽ بعػػيال فػػالوالضػػیاع   تهلػػیشلئ تسػػربق ملالعػػا بػػدّّت منهػػا أّف الػػةالد أةػػةح  منػػايف  وأفّ 
انسػالموتّة  اّشػزاكّیة  ّو ،ػّ  ة العوما یّػ ة  ّوالرأُسالیّػ ّو  ةال ػیوعیّ  ّو  شرقاً ّو الغػرب هػرئً 

 من دماره. ادلاافو زلنتومن  /ال    سافانذ ا عميانها إ

 نتيجةال. 5
 أف دوف الرواتػػػة زمػػػن امتػػػداد علػػػ  اّىتلػػػاـ بػػػؤرة تنفػػػرد باوّنػػػاة ال  اػػػّیة ارورتّػػػنعػػػق الااتػػػب 

 جلیػػق ضػػلن درامػػا ترانیدتّػػة  وشل ّلػػة هػػو تعلیدتّػػة أخػػر   فأةػػةح  سػػوتّة  ش اػػّیة أتّػػة تنافسػػها
العلعػة  و يي مياػن أْف خيتاػر كػّق ونػا ىػيا اجلیػق عػن ش اػیتو التاعهػة  الػنادتغم الّػ كلا ةػّوىا

 ادل يولة  وادلساوف أبوىامو ومراعره.و 
يف ذىن الااتب علػ  خلفیّػة األ،ػداث الّػ  شػهدىا العػراؽ الرعیسة تةلورت ةورة ال  اّیة  

يف  ام العرف األخو. فراح تةح  عن اجلا ب ادلطلور من ش ایتون ف  اّیتو تااد تلّ ػ  
 حط ادل ّعم العراقي اّليي خيؿ الواقا أ،المو فا ته  ّناتة ترانیدتّة هرتةة.

ارلّي/العراقػػّي واقعیّػػاً  والغػػرّ  مت ػػّیاًلن وقػػد  فعػػد تاػػوف لللاػػاف  اختیػػارات العػػاصّ  تعػػّددت 
للعاّص يف كػّق اختیػار مػ رب و  مااف ذاكرة  لاّنو متغّو ادلالمان كلا ىو مغلعاً  أو مفتو،اً تاوف 
 أبّف ادلااف تؤثّر يف النفوس فلعلو موافعاً دلسوة ال  اّیة وسوها.  وذلن لوعیو شّ  
 ،ػػّ  خيلػػ   وعػػاً مػػن وفػػ   سػػ  معػػّ   عػػاديوادل ادلػػألوؼتػػراوح توظیػػم الرواعػػي لألمانػػة بػػ   
لللدتنة فااف وب  العناةر السردتّة األخر  ويخي األماكن ادلعادتة الفضا  األكن   ابینهحلة اللّ 

 ،ضور متلّی  يف الرواتة. 
 كلا عاىن ىػو التااقاً ئدلااف وىي اّل  عا   أّف ش اّیة ادلرزوؽ ىي األك ر العارئ تدرؾ 
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   ػػػػرة ال  اػػػػّیة عػػػػن ةىػػػػيه ادلعػػػاانمػػػػرارة وتلػػػػتلر مػػػد   اّ،ػػػتالؿ وبعػػػػدهن وب ػػػاق ف یػػػػا قةػػػػق
  و فسّیتو. م اعره عل  ادلةاشر التأثو ذلا إذ كاف وتنّعلها ب  األمانة  وىروهبا  لللااف 

 املصادر 

 ةيالكتب العرب
 بغداد  دارال ؤوف ال عافّیة العاّمة.  ٔ  ط لرواية ارحرب يف العرا البناء الفّن ـ(  ٜٛٛٔإبراىیم  عةد هللا  )

    بووت  ادلؤّسسة اجلامعّیة.ٕ  ترصبة هالب ىلسا  طات املكانمجاليّ ـ(  ٜٗٛٔئشالر  هاستوف  )

   بووت  ادلرك  ال عايف العر .ٔط  الشخصّية( -الزمن  -بنية الشكل الروائي ) الفضاء ـ(  ٜٜٓٔحبراوي  ،سن  )

 من ورات عوتدات.    بووتٕ  طنطونيوسحبوث يف الرواية اجلديدة، ترمجة فريد اـ(  ٜٙٛٔبوتور  می اؿ  )

 ال ؤوف ال عافّیة العاّمة. بغداد  دار  ٔط   النقد التطبيقي التحليليـ(  ٜٙٛٔخالد عةدهللا  عدانف  )

 . ت ار العر ّ مؤسسة اّ    ط  بووتبالغة املكان قراءة يف مكانّية الّنص الّشعريّ ـ(  ٕٛٓٓ)حة  یكحلوش  فت

   بغداد  دار سطور. ٕ  طمقتل ابئع الكتبـ(  ٕٚٔٓح ر،یم  سعد  )

 ط  العاىرة  دار اجلیق.   ّبناء الروايةـ(  ٜ٘ٙٔموتر  إدوتن  )

   بووت  دار اآلداب.ٔ  طأبو ،للة   ترصبة علر الدتراويالشعر والصوفّيةـ(  ٕٜٚٔولسوف  كولن  )

 الرسائل واألطاريح
(  الدّلةاف كنفاي )من الةنیة إا وادلااف الرواعي يف )عاعد إا ،یفا( لغسّ ـ(  شعرتّة ال  اّیة ٕٕٔٓنودي  ح  )

 .ٕمانستو  كلّیة اآلداب  نامعة اجل اعر ميكرة

   أطرو،ة دكتوراه  نامعة بغداد كلّیة اآلداب. املكان وداللته يف الرواية العراقّيةـ(  ٖٕٓٓ  ر،یم علي صبعة  )احلرّ  

  مانستو   رسالةبناء الشخصّية واملكان يف رواية ذاكرة اجلسد ألحالم مستغامنيـ(  ٕٔٔٓ)قارة  فلة. لیندة لاحق  
 .كلّیة اآلدابمنتوري   نامعة - اجل اعر

 الدورايت
  «طةیعة التالـز ب  ال  اّیة الرواعّیة واحلّی  ادلااي  رواتة الَتن نبراىیم الاوي أحوذناً »ـ(  ٖٕٔٓشرتم  عاازي  )

 .ٜٔ-ٜ  ة ٘  العددمقاليدجملة 
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 أثر ادلااف يف ربدتد مالما ش اّیة الةطق يف رواتة )الطرت ( لنلیب زلفوظ و»ـ(  ٕٙٓٓةاعب خضو  سالفة  )

 .ٕٙ - ٗٔ  من ص٘ٔنامعة بغداد  العدد   جملة كلّية اللغات  «)الطرت ( لعةد احللیم ابراىیم )دراسة مواز ة(

 املواقع اإللكرتونّية
   موقا«الّسلا ُ إا بععوبة أقرب  قرا ٌة يف رواتة )معتق ئعا الاتب( لسعد ح ر،یم»  (ـ2112)  هرتب  أُسا 
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 اي و رابطة آن با مکان متغيّر شخصيت سيره

 ميرحمحمذاثر سعذ « الکتبمقتل بائع »در رمان 
2محمذجواد پورعابذ، 1اميري کریم

 

طج1َ طگبُ  ٖعزث بت٘سثبى ٍ ادث ٕدکتز ٕ. دًا  خل٘ج فبرس ثَضْزدًا

طگبُ  ٖعزث بت٘گزٍُ سثبى ٍ ادث استبدٗبر. 2  خل٘ج فبرس ثَضْزدًا

 ذهيکچ
 صٗذا٘ا ّابٕ ًبضاٖ اس پ   هٌذ ضذًذ کِ ثِ چبلص ثْزُ ٖٗم اس فضب2003ضذٓ پسب ّبٕ عزاقٖ هٌتطز رهبى

ًَت اس قج َاع خط َ  اسابس رهابى   يٗا ثز ا .پزداسدٖ ه تّ٘ب ثز اسبس قَه کطتي آدم لً٘ا  ،ٖعزاقا  سًٗا

فزٍش( را ثِ صاحٌِ آٍرد، ٍ   کتبة )داستبى کطتي  «هقتل ثبئع الكتت»ضبّكبر خَد  ،ن٘هحوذرحسعذ 

ِ ٘پ ٖٗآٍا ّن   آى دٍ راثطٔ بىٍ٘ ه ذ٘ثخط   ثزجستِ ٖگبٍّٗ هكبى در آى جب ت٘ضخص ثِ دٍ عٌصز   َسات

ذ ثسبى  ِ  ز٘٘ا اس عازا  پساب ت    ٕقطاز  ٖٗپبًَراهب ٕتبثلَ کٗثزقزار ًوَد تب رهبًص ثتًَا اس  ٕا ٍ گَضا

سبى ٍ هكبى ًبض ّٕب رًج  کٌذ.   ٖٗوبآٍرد اض بل را ثبسً اس رُ ًٖا

رهابى   يٗا ا ٖاصال  ت٘ثز ضخص کَضذٖ ه ٖل٘تحل ا  ٖف٘پژٍّص حبضز ثب استفبدُ اس رٍش تَص

پازدُ   ز٘ ا کبررفتِ در پزداسش ٍ گزُ سدى آى ثِ هكبى هت  ثِ ٌّٕز ّٕب تب اس ظزافت ذٗتوزکش ًوب

 ش٘ا ً ًبم گزفت. هكبى ٕ ا زُ٘س دّذ،ٖ ه ل٘عوذٓ رهبى را تطك  ثخص ٕحبل ٍ ثزدارد. چَى ضزح

 است. دادُ ز٘٘اش را ت  گذاضتِ ٍ چْزُ ز٘حبضز ثز آى تأث طٗضزا زاٗضذ؛ س ذًُ٘به  ز٘ هت 

سدى آى  ٍ گازُ  «هحوَد الوازسٍ  » ٖ جٌجبل  ت٘پزداسش ضخص ٕثزا سًَٗ کِ رهبى دّذٖ ًطبى ه ٖثزرس

زُ ه ٌّٕز ّٕب کِ٘ث هكبى اس تكٌ ًجأ رهابى اسات کاِ در      ٍ ّوِ ٖاصل ت٘الوزسٍ  ضخص زد،٘گٖ ْث جب

ِ  کٌذ،ٖ ثزقزار ه اثطِّب ر ثب آى ،ضَدٖ )ثبس/ ثستِ( حبضز ه ژٍُٗ ِث ز٘هت  ّٕب  هكبى ِ ٗ طاَر تكبهال   ثا ثاب    بفتا

 .ضَدٖ دگزگَى ه شّ٘ب خَدً  آى لٗضوب زٍ٘٘ ثب ت  گزدد،ٖ ّب حبضز ٍ ّوزُا ه آى
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