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 خالصة

أفادت الركاية العراقية مف تحكالت ما بعد الحداثة كال سيما ىدـ البنى الثابتة كخمخمة الحمكالت  
الداللية الميتافيزيقية ، كال يعني ىذا األمر بالضركرة التزاـ الركاية في العراؽ بكؿ تمؾ التحكالت 

بة في بنائيا النصي ، دفعة كاحدة ، إنما يعني أنيا أفادت منيا في مجافاة النمطية ، ككسر الرتا
ف أخذت ما بعد  حمع ميؿ كاض لتقنية مف دكف أخرل في النص الكاحد . فالركاية في العراؽ كا 

الحداثة بجالبيبيا مرغمة ، إال أنيا ما زالت تتكئ في بعض جكانبيا الفنية عمى إرثيا السابؽ 
 كرصيدىا التاريخي . 

اليكية التي مستيا زعزعة معيارية أخذت الذات كقد تجمى ىذا اليدـ في ثالثة محاكر : أكليا    
تنظر فييا إلى نفسيا بشكؿ مغاير ، كثانييا الجسد الذم انفتحت فيو الركاية كبعض مف 
الركائيات عمى الصراحة الالفتة ، لتحقيؽ لحظة الحضكر في الغياب ، ذلؾ بأنيا تخمؽ حيكات 

، كثالثيا التاريخ الذم ىدمو الركائيكف الشخصيات كتبني جسكر المعاني كتيب الداالت مدلكالتيا
ليبنكف التاريخاني ، فركائيك ما بعد الحداثة ال يعنكف بالحقيقة قدر عنايتيـ بالسمكؾ ، كتمؾ ىي 

 التاريخانية .
       According to the Iraqi novel shifts postmodern particularly the demolition of fixed 

structures and loosening payloads Remember metaphysical, it does not mean that this 

is necessarily the commitment of the novel in Iraq with all these changes at once, but it 

means that they reported them in the shunned stereotypes, and break the monotony in 

the construction of the text, with a flair Clear technique without the other in a single text. 

The novel in Iraq and that took a postmodern Bgelabebha forced, but they still lean in 

some technical aspects of the legacy of the former and the historical balance. 

       This demolition has been demonstrated in three axes: the first identity that touched 

destabilize the standard self took the consideration of the same in a different way, and 

the second is the body in which the novel opened and many of the novelists on 

openness sign, to achieve an instant presence in the absence, so that it creates the 

lives of the characters and build bridges meanings blowing their meanings and 

functions, and the third date on which novelists torn down to build Altarikhany, Froaiao 

postmodernism does not mean as much as the truth conduct their care, and that is the 

Historicism 



 

 دخل :م  
اطردت التغيرات التي مست األدب _ بكصفو كاقعة ثقافية _ مع التغيرات التي مست حياة     

اإلنساف ككاقعو المعاصر ، فقد ُمنيت حياة الفرد كثكابتو القيمّية ببعض النكبات ، كتعرضت 
الخمخمة عمى أحسف الفركض ، كقد اتسـ ىذا التغير بعدـ التشّكه أك كبرل ركائزه لنكع مف 

، إذ ال نراه يمس جزئية مف جزئيات الحياة مف دكف أف يمتد تأثيره لباقي راالستقراالثبات أك 
الكقائع المعيشة ؛ كغاية األمر تحقيؽ مكاسب مأمكلة لمطابع التقني كلممعرفة الكصفية 
االختبارية ، التي ىي مرتكز الحياة المعاصرة ، ما يشي بسيادة أصناؼ معرفية متباينة كمفارقة 

 .(لعيد أطمؽ عميو ) ما بعد الحداثةي السائدة كالمييمنة ، فيي إرىاصات معرفية ألشكاؿ الكع
تنكر المركز كالمرجعية كترفض أف تعطي لمتأريخ أم معنى ، أك أف  أف ما بعد الحداثة ))    

عصر ما بعد –إطالؽ ، كتسقط كؿ اآليديكلكجيات ك تعطي لإلنساف أية قيمة أك مركزية أ
عصر ما بعد  -، كتنكر اإلنساف -عصر نياية التاريخ –كتنكر التاريخ –اآليديكلكجيات 

كالعالـ حسب ىذ الرؤيا يفتقر إلى المركز ، فكؿ األمكر مادية ، ككؿ األمكر  ، -اإلنساف 
متساكية ، ككؿ األمكر نسبية . فيك عالـ في حالة سيكلة كاممة ...فيختفي المعنى كتختفي 

، فإنيا بذلؾ تمغي التأريخ كاليكية كالقيـ اإلنسانية القاّرة بكصفيا  1(الحدكد كاليكية كالمسؤكلية (
إنما ىي صيغة ، بنى متعالية ، مع عممنا أف المتعالي ليس ىك اإللو في التعبير النيتشكم 

كما تعني نبذ الميتافيزيقيا ككشؼ ، شاممة تدمر كؿ األكىاـ كالقيـ العميا لمثقافة التقميدية كالحديثة 
    .2، مثمما تعني إرادة التجاكز لمذات كالتعالي عمييا عف العمؽ األخالقي لمعالـ الحديث األقنعة

 مجاكزة الميتافيزيقيا عمى ركيزتيف : األكلى :األدبية لقد قامت نظرية ما بعد الحداثة ك     
نت ، اييجؿ ككمركرا بديكارت  ككالقضاء عمى سمطة العقؿ كما كردت في كتابات سقراط 

في الدفاع عف  نياكردكشكبطركحات ىيغؿ في الالتديف ،  مف الذم أفادنيتشة كصكال إلى 
، كداركف في السعي كراء الظكاىر المادية كالتطاحف ، الرأسمالي  االجتماعيالتأريخ كالنظاـ 

كسيادة قانكف الغاب الذم يأكؿ القكم فيو الضعيؼ ، كاتساع االستيالؾ كالطبقية التي تجعؿ 
مف الماركسية في البغي تمؾ النظرية ، كأعني ما بعد الحداثة ، كما أفادت العالـ فكقيا كتحتيا ، 

 .3تمجيد النكازع كاألىكاء ك كعدـ احتراـ اإلنساف  كاالعتداء



 

تتمثؿ في تجسيد ذلؾ التحكؿ بييأة تقانات فنية مّست صميـ األدب ، أما الركيزة األخرل ف    
فكانت المفارقة كالتيكـ كما كراء القص التاريخي كالتناص كتخريب االتفاقات السردية مع 
عادة النظر في السرديات الكبرل كىدـ  االنفتاح األجناسي كتقنيات الككالج كاإلباحية الجنسية كا 

 .4ىكية الكقائع األدبية الجديدةالقيـ الفنية الثابتة ، 
ذا ما تتبعنا أىـ البنى التي كسر الركائي العراقي حصانتيا كىشـ معياريتيا ،  فإننا سنجد     كا 

 أنيا تتمركز في ثالثة محاكر ىي اليكية كالجسد كالتاريخ :
 المبحث األول

 ىدم اليوية بوصفيا ذاتا متعالية :
يؤكد عمـ النفس عمى أف الطفؿ في سني حياتو األكلى )) ليس ذاتا مكحدة تجابو كضعا    

راسخا كترغب فيو ، إنما حقؿ مف القكة معقد ككاسع الحيمة ، تككف الذات )الطفؿ نفسو( كاقعة 
في شراكو كمشتتة ، كليس ليا فيو بعُد أُم مركز لميكية ، كالحدكد بينيا كبيف العالـ الخارجي 

. ك لربما ظؿ الطفؿ بسبب مف تجارب الطفكلة القاسية أسير أناه المشتتة ، ك 5ت محددة ((ليس
لربما خرج عنيا ليقيـ أنا جديدة تمتزج فييا الذات بذكات اآلخريف ، فحقيقة تشكؿ األنا ليست 
متاحة ، كال يمكف تممس خيكط فرادتيا ، إذ تندمج الذات مع الكقائع إلى الحد الذم يدفعنا 

انا إلى أف )) نسيء تمييز اليكية الخاصة فنراىا كاممة كثابتة ، كنسيء تمييز الكاقع بكصفو أحي
شيئا ال يقبؿ التبدؿ ، كنبقى في قبضة اآليديكلكجيا ، حسب مصطمح ألتكسير ، مشاكميف لمكاقع 
نو مف الممك ف االجتماعي بكصفو طبيعيا بدال مف أف نتساءؿ _نقديا_كيؼ تـ بناؤه كبناؤنا ؟ كا 

 .6تحكيميما ((
كالركاية العراقية في اشتغاليا عمى محكر اليكية بإزاء تكجييف ؛ يتعمؽ األكؿ منيما بالحدث    

أما اآلخر فإنو متعمؽ بالسرد . ففي التكجو األكؿ عمد كثير مف الركائييف مف خالؿ بنية حدث 
تمثؿ  رافضة لمعتقدات سائدة إلى كسر الميتافيزيقيا الدينية كقداسة األعراؼ المجتمعية ، التي

جزءا ميما مف تشكيؿ اليكية ، فبعضيـ لـ يعترؼ بسمطة المقدس بعدما آؿ إليو حاليـ مما 
خمفتو الحركب مف انكسارات كىزائـ نفسية ، اضطرتيـ إلى حياة النفي كالشتات ، التي اختارىا 



 

،  كآليتيا الرتيبةكثير مف الركائييف كالتي فرضت عمييـ العزلة كضيؽ العالقات االجتماعية 
 األمر الذم أصبح جزءا مييمنا مف كعييـ الفني كصناعة الحدث. 

كقد دعا ىذا األمر بعضيـ اآلخر إلى أف تككف الككميديا المظممة كمفيـك العبث _كما    
تأسسا في كعي صمكئيؿ بكيت كيكجيف يكنسكك كألبير كامك الذيف تأثركا بيـ _ نفيا ألم اعتبار 

مكف إلى سمطة الغيبي أك يتكمكف عمييا ، كىؤالء يجدكف أف ديني ، فما عاد الركائيكف يحتك
( ، التي ال تتغير كال تتبدؿ ، كىي سمة يشترؾ فييا  humanityاليكية الحقيقية ىي اإلنسانية )

العقالء ممف يحاكلكف الحفاظ عمى كجكدىـ الجسدم كالركحي ، فاليكية الحؽ ىي الكطف 
ثيمة أخذت تطغي عمى كثير مف مفاصؿ ركايات  خالصا مف كؿ ديف أك مذىب أك لغة ، كتمؾ

 ما بعد الحداثة .
إف الركاية العراقية _كال سيما ركاية المنفى _لـ تستطع اإلبقاء عمى سماتيا الثقافية ، إنما     

اندمجت في األسس المتعينة داخؿ المنفى ، ذلؾ بأف كتابيا قد تعرضكا لالستبداد الثقافي الذم 
عمى المغتربيف كالمياجريف ، الذيف يعدكف مكاطنيف مف الدرجة الثالثة ؛  تمارسو الدكؿ الكبرل

. كلـ تشذ 7مف أجؿ ىذا تمجأ الذات إلى االختزاؿ التاريخي بكصفو نكعا مف اليرب كالنسياف
البمداف العربية التي اختيرت أماكف لمنفي مف ذلؾ ، فالذات العراقية لـ تشعر باالنتماء ىناؾ ، 

األقميات العرقية كالدينية ( كىي متحققة في البمداف العربية ؛ ذلؾ بأنيا  بػ) إذ ينشأ ما يسمى
تمارس رفع شعارات قكمية زائفة ، إذ يظؿ العامؿ االقتصادم اليكية اإلضافية التي يتـ 

 .  8تشخيص أثرىا المييمف في كؿ العالـ دكف استثناء
ىذا األمر لـ يترؾ لمذات العراقية المرسكمة داخؿ العالـ الركائي بدا مف أف تحاكؿ أف تككف     
 عالمية أك ككنية ( ، أم ذاتا (Cosmopolitanismية نبعض األحاييف ذاتا ) ككزمكبكليتافي 

، أك ذات انتماء أكسع عمى حد تعبير إدكارد سعيد ، ىذه الذات ىي التي كاف الركائي عمي بدر 
، التي  طمح إلى تشكيؿ كجكدىا في بعض نصكصو الركائية كال سيما ركاية حارس التبغي

مارس البطؿ فييا كتابة الرسائؿ إلى زكجو )فريدة( التي تركيا في إسرائيؿ ، كقد ضمف ىذه 
الرسائؿ مزيجا مف األحداث اليكمية الشخصية كالسياسية الدائرة ، كبنكع مف التسجيمية أك السيرة 

، ك))كتب إلى فريدة : لـ  9ة )) كتب لفريدة أف رسامة شابة قد تعرؼ عمييا حديثا ...((الذاتي



 

أكف أعرؼ كأنا أجمس خمؼ الشكفير عف شخصيتي الجديدة أم شيء ، ىؿ أنا مطمكب ىنا 
، كأيضا ))كتب بعد سنكات إلى فريدة  10ألسباب سياسية ، ىؿ ىنالؾ جريمة تنتظرني ....((

كبيرة ..صداـ تمسؾ بالككيت كجاءت طائرات الحمفاء لتيدـ بغداد :..كؿ شيء مر بسرعة 
 . 11برمتيا ، لـ تبؽ عمى جسر أك شارع أك مصنع ...((

إف اليكية الحقيقية ىنا ىي الكتابة بكصفيا _ عمى كفؽ دريدا _ آخر الحصكف المنيعة       
تجمى باألصالة في أماـ اليدـ ، فمكغكس الكجكد ىك الفكر الذم يطيع صكت الكجكد ، كىك ي

أية لغة مككنة مف كممات ، فمعنى الكجكد ليس شيئا خارجا عف المغة ، كىك مرتبط ببساطة 
الكممة التي ال تختزؿ ، فمع الكتابة ينمحي حضكر مدلكؿ متعاؿ كيدمر نفسو بأف يطرح لمرؤية 

قدات تكحد بدكرىا فكرة العالمة ذاتيا ببقائو قابال لمقراءة ، فالمغة المكتكبة تقكـ بتثبيت تعا
، كمف  13؛ مف أجؿ ىذا بمغت الرسائؿ المكجية إلى فريدة مف الكثرة الغاية12تعاقدات أخرل 

أجؿ ىذا دّكف البطؿ فييا كؿ ما مر بو مف أحداث كرؤل كمعتقدات ، فيكية الرجؿ الحقيقية ىنا 
في الرسائؿ فيما دكنو كفي َمف قرأ ، كلقد بث حياتو كميا في تمؾ )الخطاطات ( فيي ىك مكتكبا 

نى إف كجكده عمى الكرؽ ، كلكال أنو كاف يرل نفسو في فريدة تمؾ لما كتب ليا حرفا كاحدا ، بمع
اإلنساني كىكيتو األصيمة تكمناف في االتصاؿ مع اآلخر الذم يركف إليو كيتقبمو كيقرأ الداؿ 

أك ىي ) اليجنة ( التي تحدث عنيا ىكمي بابا ، إذ ليس مف الضركرم  الكتابي قراءة اندماج ،
ل متالئمة مع اإلبقاء عمى اليكية األصؿ ، إنما يحؽ لنا أف ندخؿ في الشقكؽ كنصنع ذكاتا أخر 

المحيط ، كتمؾ ىي الذات التي تستطيع االندماج أك االندراج مع اآلخر المفارؽ أك المبايف ، 
 متكاصالف تؤدل فييما اليكية الثقافية أداء ، في زمف الحاضر، كفي فضاء فثمة تكاجو كتبادؿ

يدة ، كيمّكف معارؼ كمعاني جد يبرز كينتج حّدم ، ىك مكقع ىجيف يترؾ لػالختالؼ الثقافي أف
مف بناء مكضكع سياسي جديد يغرب تكقعاتنا كمعرفتنا المعيكدتيف، لذلؾ يرفض المفاىيـ التي 
تضفي عمى اليكية كالذات طابعا جكىريا كييتـ بالمعطيات التي تجعؿ اليكية ال تنقطع عف 

لى غي مدل تككف منزكعة المركزية   .  14التحقؽ كا 
عنيـ كعف رحمتيـ إلى فمسطيف ، فالبطؿ يظؿ يرنك إلى عالـ لقد آمف بدر بالييكد ، ك دافع     

فريدة الجديد ) إسرائيؿ ( ، ذلؾ العالـ الذم استقبمو بخيره كشره ، كما عكدة كلده إليو في نياية 



 

المطاؼ إال دليؿ عمى ما يمده العالـ المتحضر مف جسكر صمة لمعكالـ األخرل ، التي ىي 
 مؾ ىي جدلية التحكؿ مف المركز إلى اليامش.بطبيعة الحاؿ أقؿ شأنا منو ، كت

إف لميكية عالقة صميمة بالمكاف ، بكصفو عامؿ جذب أك طرد ، كما يخمفو مف أثر عمى     
اليكية ) ضيقا أك سعة ( ، فغربة المكاف كالكحدة تخمقاف أزمة كتستدعياف المنفى الداخمي 

ميو فإف كثيرا مف أبطاؿ ركايات كالعكس صحيح ، ذلؾ بأف اليكية صيركرة قيد التشكؿ ، كع
المنفى انكفؤكا إلى دخيالتيـ ؛ يستعيدكف ذكرياتيـ كيعيشكف ماضييـ عدة مرات ، كليس األمر 
حبا بالجذكر كرغبة في تأكيد حميمية العالقة بالكطف البعيد ، قدر ما ىي محاكلة لإلبقاء عمى 

ديد ، كأف تخسر رصيدىا التاريخي الذات ، فإف تتنازؿ الذات عف ماضييا يعني أنيا تبدأ مف ج
 ، فالمسألة دفاع عف الكجكد كالقيمة االعتبارية التي يحققيا االنتماء. 

، إلى اإليغاؿ في كصؼ الممارسات 15مف أجؿ ىذا عمد الركائي العراقي في خمؼ السدة      
م حميد اليكمية لشخصيات ركايتو : سمماف اليكنس كزكجو مكية الحسف كالسيد جار اهلل كسكاد

في ركاية أضاءت جانبا مف تاريخ الشعبي كالمسككت عنو ، كعبد الحسف كحميمة كعمي كسكاىـ 
)) في ذلؾ الصيؼ البعيد كصمت المجمكعة األكلى مف المياجريف الذيف ترككا أرياؼ الجنكب 

) ، كحينما لجأت إلى الشخصيات 16كأىكاره كقدمكا إلى المدينة حالميف بحياة جديدة ...(
بحثكا عنيا في اليامشية كالبسيطة))حيف اكتشؼ إخكتيا غيابيا صممكا عمى العثكر عمييا . 
تسمؿ أحدىـ إلى  المدف كالقرل كالبساتيف . سألكا عنيا في كؿ مكاف حتى اىتدكا إلى بيتيا ...

ي كشؼ عكرات الكاقع ، أك حينما أكغمت ف  17الككخ كسحب الفتاة النائمة مف ظفائرىا ((
كشظؼ العيش )) كاف العمؿ في معامؿ الطابكؽ شاقا كمرىقا إلى الحد الذم يفنى معو الجسد 

، أك حينما كشؼ عف العقائد  18سنة بعد سنة ، كيتضاءؿ شيئا فشيئا حتى يتحكؿ إلى تراب ((
ف ابنيا في صباح العاشر مف محـر مف ذلؾ العاـ أخذت مكية الحسكالممارسات الطقكسية )) 

 ،19عمي لرؤية كقائع تشبيو كربالء ، كالختيار الميداف ، كفاء لمنذر الذم قطعتو عمى نفسيا ((
فالشخصيات مختصرة األبعاد ، أحادية المسار ، كممارساتيا الشعبية البسيطة ، التي ىي عند 

لؾ ، بعضيـ قريف الجيؿ كالبالدة كضعؼ الحيمة كنفاد الصبر ، ىي في حقيقة األمر ليست كذ



 

عادة رسـ  ذلؾ بأف الركاية ىنا بصدد قمب األنساؽ الفكرية ، كىدـ البنى المجتمعية المتعالية ، كا 
 السكسيكلكجيا مف منطمؽ الكجكد الفردم . 

غاية األمر أف الحرية اإلنسانية ال تتحقؽ في المجتمعات الصناعية كالرأسمالية التي تتزعـ    
حقؽ بممارسة الكجكد اإلنساني بأدؽ تفصيالتو اليكمية المعيشة المد التقني كالمعمكماتي ، إنما تت

، كتحقيؽ الرغبات المتكاضعة ، كتعزيز األنا غير المتكمفة ) الفطرية ( ، مف خالؿ االنخراط 
ف بدت فاعمة في  في سمككات غير عقالئية ، كغير خاضعة لمتقنيف ؛ فالمجتمعات الغربية _ كا 

لما أخفقت في تحقيؽ السعادة المأمكلة ، التي يمكف تممسيا صناعة الحضارة اإلنسانية _ لطا
في السمككات الشعبية )) عبؽ البيت بالعطكر كاأللكاف كالثياب كالحمي عندما قدمت فتيات 
الجكار ، كامتأل بيمس األجساد التي كتمت رغبتيا بانتظار ليمة الدخمة ، أحطف بحميمة التي 

رىا الطكيؿ بمشط خشبي مبمؿ بالقرنفؿ كالمسؾ ، كزيف جمست أماـ مرآة مؤطرة ، سرحف ليا شع
، ))  20أذنييا بأقراط ذىبية ، كأنفيا بخاتـ فضي ،...فاىتزت األصكات بالغناء كالزغاريد((

تبادلكا النظر إلى بعضيـ كأنيـ يدفعكف كالدىـ إلى المبادرة . أدرؾ األب ذلؾ فتناكؿ صينية 
الخشنة ، فاىتز األبناء مشجعيف . أعطى األب إشارة  الشام كراح ينقر عمييا بأصابعو الغميظة

البدء ، فانطمؽ صكت االبف األكبر يتردد في أرجاء الحكش : عجزت مف شيؿ ىدمي ما لمتني 
 .21((الخ ...
كعمى الرغـ مما أشرنا إليو مف لذاذة العكدة الركائية إلى الشعبي كالعامي ، فإف الشعبي غالبا    

ما يحسب عند غير العرب عمى البيئة ، إذ تتحؽ ىنا مقكلة اإلستشراؽ في العربي كطباعو 
الجافية الخشنة كضركرة تركيضو ، كتيذيب سمككو القائـ عمى الكسؿ كالشيكة كالتعصب ؛ ذلؾ 

، فكأف المكاف ضربة الزب ألصقت  المكتسبةأف الديانة كالعرؽ ال تمغياف العادات الشرقية ب
عادة  نسجيا في متنو  باإلنساف أسكاءىا ، األمر الذم دعا بدرا إلى التقاط تمؾ الظكاىر كا 
الحكائي )) ما أف ىبطت الطائرات صاحكا شالـك حبير، غير أف األشكناز لـ يجيبكىـ كرشكىـ 

تي تي ، لكي ال ينقمكا إلى أرض الميعاد ميكركبات العراؽ ثـ شحنكىـ بمكريات البيائـ ، بالدم 
ككقفا في طابكر التطعيـ الصحي كفي طابكر الطعاـ ، لمحصكؿ عمى نصؼ بيضة مسمكقة ، 
كخمس حبات زيتكف ، كىناؾ عمى يكسؼ أف يتعمـ الكقكؼ في طكابير الماء كبيت الخالء 



 

ييكدم العربي _مع تميزه عف باقي العرب الذيف عاش معيـ ردحا مف ، فال 22كالخبز ... ((
حياتو _ إال أنو أخذ منيـ ما ال يتكافؽ مع الطبيعة الحضارية لممجتمعات الييكدية ، 
فالمجتمعات العربية _ عمى حد زعميـ _ تبقى تعاني مف بدائية كتمقائية ممجكجتيف ، كمما ال 

سيظير بيف الشعكب المتحضرة التي تقنف حياتيا كتعتمد  شؾ فيو كالحاؿ ىذه أف فارقا كبيرا
في مدارياتو  شترواسليفي تمؾ اإلمكانات ، كلقد أشار النظاـ كبيف سكاىا ممف لـ يمارس 

الحزينة إلى أف غياب الجسكر اإلنسانية يمنع المعرفة ، عمى الرغـ مف تحرره في كتابو ذاؾ 
مف دعاكل العرؽ كالجنس كسمطة القكة ، كيدافع عف التنكع اإلنساني كضركرة الحفاظ عميو ، 

ة تختمؼ كال كتصكره ىذا ينكر بداىة معتقدات المراتب البشرية ، كيقكؿ بثقافات إنسانية متساكي
 التبايف كاالختالؼتتنافى كتتبايف كال تتناكر ، كتتحاكر كال يمحك بعضيا بعضا ، ما يعني أف 

 .23تمثيؿ لمكينكنة كاليكية كليس نقصا أك خمة معيبة 
ككثيرا ما حققت الذات الركائية كجكدىا بانتمائيا المكاني كالكطني ، ال سيما كأف المكاف      

قيمكف فيو ، كأف العكامؿ االجتماعية التي تغيرت قد جمبت عمى الشخصية أخذ يقيـ فييـ كال ي
ىاجس العكدة إلى الذاكرة كالتمسؾ بيا ، ما نجده في ركايات مف مثؿ )غايب( لبتكؿ الخضيرم 
ك )المحبكبات( لعالية ممدكح ك )سكاقي القمكب( ألنعاـ كجو جي ك )عقيؽ النكارس(  لمميس 

لسميـ مطر. ؛ كمرد ذلؾ لعامميف : األكؿ انحسار الخياؿ الركائي ؛ إذ كاظـ ك )التكأـ المفقكد( 
يمجأ الركائي إلى الذاكرة كما تختزنو مف أحداث ، يعيد بناءىا ليقيـ منيا حدثا ركائيا ، كغالبا ما 
تككف تمؾ األحداث مما مر بو شخصيا ، فيجيء الحدث مختزال ، ال يتغمغؿ في النسيج 

 راقي .المجتمعي التاريخي الع
ىذا األمر يدعكنا إلى استحضار التكجو الثاني الذم يشتغؿ عميو محكر اليكية كىك السرد ،     

فالركاية العراقية تككف ىنا ركاية حدث كليست ركاية شخصية )بكليفكنية( ، بمعنى أف الركائي 
ي تغكص في يمجأ إلى اإلخبار كتكديس األحداث أكثر مما يمجأ إلى الكقفات السايككلكجية ، الت

الكعي اإلنساني كتكشؼ شبكة األكىاـ كاآلماؿ كاآلالـ التي تنبثؽ منيا سمككاتو ، فكأف الركائي 
كىذه الحاؿ يدكف أحداثا ككقائع يخشى أف يطكييا النسياف أك تفقدىا الذاكرة ، متناسيا أف مكقعو 

ف عالـ ما تكمف في داخؿ الركاية يفرض عميو أكثر مف ذلؾ ، ألف )) أىمية األنا التي تخبر ع



 

المكقع الذم تحتمو ضمف ما تعرض لو ، فالتكاجد في مركز القصة كليس في محيطيا يعد 
، كىنا نرل ساردا يتحاشى _في كثير مف األحياف _  24تحديدا مسبقا لطبيعة ما سيركل ((

رصد الدخيالت النفسية كالكقكؼ عند الصكت اإلنساني الباطني كقراءة الكعي ، كعكضا عف 
ؾ ىك يمجأ في األعـ األغمب إلى تقنية الراكم العميـ التي تكشؼ الخفيات كتعمـ الكائف كما ذل

سيككف كتصادر حؽ المتمقي في التكقعات كمؿء الفجكات التي تحتكـ عمييا تقنيات السرد 
 األخرل .

دىا ، أما العامؿ اآلخر فإنو متعمؽ بككف الذات في الركاية العراقية ذاتا مازكشية تعشؽ جال    
كتألؼ ماضييا البشع ، كانتماؤىا محاكلة رخيصة لتسكيغ شيكتيا في تعذيب نفسيا ، فيي ال 
تحقؽ كجكدىا بغير األلـ ، كىي ال تتقف صناعة المكاقؼ ، كتعجز _ في أغمب األحاييف _ 
عف القياـ بفعؿ بطكلي مفارؽ ، لذا تُبقي عمى مكاقفيا المأزكمة ، نكعا مف تضخيـ الذات 

 ؿ كجكدىا.كتأصي
 المبحث الثاني

 ىدم الجسد وبناء النص:
البؤرة التي تتجمى فييا كعبرىا الذكات ىك أف الجسد في بعده اإليركسي )) يرل سعيد بنكراد     

، ما يعني أنو أداة إلدراؾ العالـ ، ذلؾ بأنو )) ال 25كاألشياء كالتي تكّكف عالـ النص الركائي ((
نما ىك قكاـ الكجكد ، كأف الكعي بالذات كبالعالـ ال يمر يعد مكضكع معرفة كال أداة  معرفية ، كا 

 . 26إال عبره ((
كألف الجسد مكضع المذة كمكضع األلـ فكثيرا ما ارتبط السرد بو ، بكصفو رحمة حدث كدليؿ    

استبطانات كاعية كغير كاعية ، ما يدفع الركاية في كثير مف مشاىدىا إلى استحضاره ، بحيث 
ى المغة عف تركيبيا العادم لكي تتزيف بتركيب يخمط بيف المفظي كالبدني ، ليقرأ المفظي )) تتجم

، فممجسد عالقة بالمعاني كلو دالالت ، انطالقا مف 27انطالقا مف التركيب الذم يقدمو البدني ((
ككنو حاجة بايكلكجية تستدعي استجابة سايككلكجية كأنثركبكلكجية . مف ىنا استدعى مفيـك 

، الذم يستجكب البنى االجتماعية كالثقافية كالنفسية المفركضة عمى  د مفيـك الجنكسةالجس
 .28الفارؽ بيف الجنسيف 



 

يحقؽ و طركحات ميشيؿ فكككه في أنل ةمؤكدلقد أضحى الجسد في الركايات العراقية صيغة     
القكة في الذات كيتصدل لنكرانيا ، كأف العالقة بيف الجنس كالسمطة تكشؼ ممارسة خطاب 

صراعو مع خطاب الرغبة ، فالقمع كالتحريض يعمالف ضد المذة كاإلثارة ، كالجسد مستند مف 
مستنداتيا ؛ ألف ممارسة الجنس كنشاطو انتقال مف الفف الشبقي الذم ال يمتمؾ أسسا عممية 
إلشباع المذة ، إلى عمـ جنس ذم منظكمة متكاممة يتعمؽ بعدد كبير مف الخطابات أنتجتيا 

 . 29يزة عاممة في مؤسسات مختمفة ججمكعة أم
قد أدركنو بدقة ، فكانت أف تنازلت عف  الركائيات العراقيات بعضكىذا ما نفترض أف      

فركض الطاعة لمممنكع كالممتنع ، كَرَكَزت بيف قيمتيف حداثيتيف ىما كشؼ المحظكر الجسدم 
مثال ، أكال ، كتشفيره بقيـ السياسة كخطاباتيا ثانيا ، كتمؾ ثيمات ال يغفميا قّراء عالية ممدكح 

 في ركايتييا الغالمة ك التشيي .  
جممة المعيارم الذم أناخ بكمكمو عمى التسريد الجسدم في الركاية العراقية ، كانفتاح إف اليدـ   

الكتابة األنثكية عمى الصراحة الجسدية أمراف الفتاف ، فقد أدركت بعض الركائيات مف 
،  30العراقيات أف )) النظاـ االجتماعي الطبقي يحتفي بالبطريريكية كالداؿ المتعالي القضيبي ((

األمر الذم أة ال تكلد امرأة إنما تصبح كذلؾ الحقا عمى حد قكؿ سيمكف دم بكفار؛ كأف المر 
 يتؾ ستربيقمؿ مف قيمتيا اإلنسانية مقارنة بالرجؿ ، كيدعكىا إلى إثبات ذاتيا الفاعمة كالمنفعمة 

، بكصفو قيمة ال يمكف الشاخص األنثكم بتكثيؼ الداّؿ الجسدم ك ، حكليا الحجب المقامة 
لألمر ، ال سيما كأف بعض األسماء النسكية العربية كانت قد ميدت السبيؿ أك تجاكزىا إلغاءىا 

حيف ىشمت المحظكر الكتابي ، كاعتمت سّدة القكؿ ، كخرجت عف أسكار التحريـ ؛ مف أمثاؿ ، 
كغيرىف ،  نكاؿ السعداكم كفريدة النقاش كأحالـ مستغانمي كمميكة مقدـ كفاطمة المرنيسي

فمميكة مقدـ مثال ك كما يرل بعضيـ )) امرأة لدييا مشكمة ضخمة مع جسدىا لكنيا اختارت أف 
تخضع لو بدال مف أف تخضعو ، مجسدة بذلؾ قمؽ اليكية ، أم الطريقة التي يتقبؿ بيا المجتمع 

 . 31منظكمتو األخالقية ((
امتزاج لغة الجسد بمغة النص ، لقد شغؿ الجسد باؿ الركائيات بشكؿ خاص ، ما دعا إلى    

فقد تكثفت الحمكالت الداللية المغكية كانمزجت بالجسدم ، فػ))حيف ينكتب الجسد عمى النص ، 



 

، فالمرأة كالمغة 32يتحكؿ إلى ذات نصانية مزكدة بالمؤشرات التأكيمية التي تسيـ في بنائو ((
بكصفيا جنسا بشريا كيظير  عمى حد قكؿ الغذامي )) كجكداف ثقافياف ، منيما تظير المرأة

النص بكصفو جنسا لغكيا ، كتككف األنكثة حينئذ فعال مف أفعاؿ التأليؼ كاإلنشاء كمف أفعاؿ 
 . 33القراءة كالتمقي ، ككذلؾ ىي فعؿ مف أفعاؿ إعادة المسركؽ كالمستمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ((

نسكية ، فمكؿ منيف شأنيا في الكتابة ، بيد الركائية ال اربكىنا ال يصح القطع بتشابو التج    
أنيف يشتركف في اإلحساس بمحنة الجسد ، بكصفو شفرة مسؤكلة عف كثير مف المقكمات 
البنائية اليامة في الركاية ، كىي عمى ما يرل فاكلرز )) شفرات غير أدبية جكىريا بقيـ 

ت يمكف التسميـ عمى نحك اجتماعية سائدة خارج مؤسسة التخييؿ النثرم ... كفي كؿ الحاال
معقكؿ بأف البنيات في النص تعادؿ أنساؽ التجربة كالقيـ المتعالية عمى األثر الفردم ، كتككف 

 .  34أساسية لمجماعة المتكلد فييا األمر ((
ىذه التجربة في النسكم تككف ذاتية ، كلربما تنزاح شيئا ما لتمثؿ عمـك عكالـ النساء ، ما    

بأف ثمة ))أسمكبا لمكتابة أنثكم نكعا ما ...كأف مثؿ ىذه الكتابة نمطية أكثر لدل يدفعنا لالعتقاد 
النساء ؛ ألف السيميائي متعمؽ بجسد األـ عمى نحك كثيؽ ؛ كألف ثمة أسبابا تحميمية نفسية 

، فالمرأة  35معقدة تدعك لالعتقاد بأف النساء يحتفظف بعالقة أكثؽ بذلؾ الجسد قياسا بالرجاؿ ((
ما ))تستأنس بعالميا الداخمي حيف تناجي ذاتيا ، بالنظر إلى كاقعيا ، كفؽ تعانؽ الداخؿ غالبا 

بالخارج ، معتمدة عمى االنجذاب الكجداني كالعاطفي في ترحاؿ الذكات كمتاىاتيا ، كعف طريؽ 
، كىي بذلؾ تؤكد أف )) االرتحاؿ إلى الجسد ، كمحاكلة 36ىذا الزماف تمارس كؿ التحكالت ((

عمى مكامف السر فيو ديدف السرد النسائي بامتياز ..كظاىرة الجسد المصاحبة لجسد  القبض
النص ، تمثؿ المركزية النازلة بثقميا عمى الركاية النسائية حيث يبقى السرد فييا مكازيا ألىكاؿ 

 .37الجسد الداخمية ((
، إذ تمثؿ الكتابة إف الداخمي في المرأة عمى كفؽ الفعؿ الركائي كالتسريد الجسدم ىك النص   

  castrationىنا فعؿ التحرر األكؿ ك ممارسة األنا ، التي ال تشعر معيا المرأة بعقدة الخصاء
 complex   فما دامت تتعامؿ مع المغة التي يتعامؿ معيا الذككرم ، كتنشئ النص الذم ،

يتحكؿ إلى داؿ بطريركي متعاؿ ، فأنيا َبعُد تثبت ذاتيا بفعؿ التخييؿ ككشؼ العالـ ، بغض 



 

النظر عما تجنح إليو مف إيركسية ، أكمف تحفظ دأبت عميو الميتافيزيقيا كالمجتمع ، كيكفييا ىنا 
تب تمثؿ لحظة الحضكر في الغياب ، ذلؾ بأنيا تخمؽ حيكات الشخصيات كتبني أنيا حيف تك

جسكر المعاني كتيب الداالت مدلكالتيا . فاإلبداع عند المرأة )) فف ، كالفف التماس الغياب ، 
كمحاكلة القبض عميو ، فالكتابة السردية مف منظكر نسائي ىي كتابة المحك ، أك كتابة الغياب 

رأة تصبح صانعة لإلشارات كقارئة في الكقت نفسو ... فكتابة المرأة ىي التي ، بمعنى أف الم
تحكليا مف مكضع المفعكؿ بو إلى مكضع الفاعؿ حيث الحركة مع الذات كاالمتالء الكاعي مع 

 .38الكجكد ((
لـ يكفَّ  ، إذمف ركائية ألخرل  متباينةتبدك  األنثكمتمؾ المعادلة في تغييب الذككرم بإعالء     

عمى نمط كاحد _كحاؿ باقي الركائيات _ فبعضيف )) تكرس العالـ الذككرم كتحافظ عمى 
استمراريتو ، كطرح حقيقة العالـ في إعطاء الرجؿ اليد العميا في تصريؼ األمكر مف كجية نظر 

ـ كىي بذلؾ تحقؽ األنا األنثكية مف خالؿ رس ،39امرأة يجعميا تعيد إنتاج الخطاب الذككرم ((
التي  لمطفية الدليمي ، كمما يمثؿ ذلؾ ركاية ) سيدات زحؿ ( الكاقع الذكي كالتحكـ بمصائره ،

رصدت طبيعة المتغيرات في المجتمع العراقي حينما دكنت فنيان  ممحميةعدىا بعضيـ ركاية 
الطغاة كالقتمة  تأريخ الضحايا كاألبرياء كالميمشيف كالمغدكريف ، جنبان إلى جنب مع تأريخ

بضمف ركايات أخرل كشفت عف الككارث ك  ،40كالسفاحيف كمجرمي الحركب كالمصكص 
النكبات مف تيجير كقتؿ ك اختطاؼ ك قصص تجار الحركب ك فضائح الساسة الفاسديف ك 

 .  41ضحايا االحتقاف الطائفي
 األنثكيةي القيمة المتبايف ف ي الذككرمفي ركايتيا تمؾ اندماج الكعالدليمي أثبتت  لقد     

الخركج مف عباءة ، كىي بذلؾ تيب الرجكلة حضكرىا الفاعؿ بحضكر األنثكم فييا ، فلممجتمع 
الحقيقية بينيما ، تمؾ العالقة التي  ةليا يتـ بتشخيص العالقاختطاط طريؽ مغايرة ك الذككرة 

ذلؾ بأنيا كعمى الرغـ ، يغفميا المجتمع كيتجاكزىا تكبرا أك جيال أك قسرا أك باجتماعيا سكية 
، فإنيا تُبقي نساءىا في لحظة غياب ال متناىية ،  42مف تعدد الشخصيات النسكية في ركايتيا

فالبطمة حياة البابمية تتكارل خمؼ شخصية أخرل ، ما دعا الركاية إلى أف تتصدر بعبارة )) أنا 
، كباقي 43سفرىا ؟ (( حياة البابمية أـ أنني أخرل ؟ كمف تككف آسيا كنعاف التي أحمؿ جكاز



 

الشخصيات التي ذكرت أسماؤىف ال يثبتف في الركاية بكصفيف شخصيات أصيمة إنما مجمكعة 
داعمة ، ال تني تختفي أك يخبك حضكرىا عمى افتراض خمفية ممحمية جاءت بيا الحرب فأثرت 

 سمبا في الديمكمة كالبقاء .
ايتيا ، فيـ عابركف في كجكدىـ تطبقو الدليمي عمى رجاؿ رك  الذم األمر عينوىك ك     

مد بال رجاؿ ، الحركب الجسدم أك في بعدىـ النفسي ، فما يمبثكف أف ينتقمكا كيتالشكا )) ب
فأخكة البطمة ) ميند كماجد كىانئ ( أرقاـ  ،  44التيمت نصفيـ ، كشّردت النصؼ اآلخر((

غيبتيا الحركب ، كعميا الشيخ ) قيدار ( يذىب ضحية العنؼ الطائفي في العراؽ ، كمثميـ 
، الذم ُقطع لسانو لقاء جرأتو في الحديث ، كُغّيبت معرفتو األكاديمية بمغة قكـ  )حامد األخرس(

در ابف خالة مديحة المذيف قتال في انتفاضة العاـ احتمكا العراؽ ، ناىيؾ بعبد اهلل أخي حامد كحي
، كحاـز زكج حياة الذم فقد عضكه الذككرم تحت التعذيب ، فضال عف الرجؿ الذم  1991

أحبتو البطمة كتعمقت بو )ناجي الحجالي ( )) تناءل بيف ظالؿ النخيؿ كشرر النيازؾ التي 
مذاؽ اليتـ ، تركني بيف األحالـ انيمرت عمى بغداد ، حؿ الفراغ بجسدم ، فراغ شاسع لو 

 .  45المتياكية كظمأ القمب ((
ف كينكنة متالزمة ، كال يمكف ما يدعك إلى القكؿ بأف المرأة كالرجؿ في تمؾ الركاية يحققا     
، ما دامت ، كلربما تككف ىي ىك في لحظة تأريخية عاجمة  الرجؿ مف دكف المرأةككف يأف 

مكرس كعمى رجالو الذيف عمى القيمة االعتبارية لمكطف ؛  د أتتالحركب كتداعياتيا السياسية ق
. كىنا تككف المرأة ذاتا منشطرة بيف أنكثة التغييب بحقيـ فما عاد بإمكانيـ استعادة الكطف 

كبيف رجكلة مستعارة ترتؽ بيا الفتؽ الذم حدث في ، ما الرجؿ حضكرىالكطف ك حيف فقد  فقدتيا
)) في بغداد ما عدنا  مما سببتو السياسة كالحركب كاألزماتذاتيا كفي عالميا المستباح ، 

نمتمؾ براىيف إلثبات مف نككف حقيقة ، فاألسماء ما عادت تدؿ عمى معنى كاحد ، كؿ األنساب 
عرضة لمطعف ، ككؿ األعراؽ ما عادت تدؿ عمى معنى أك أحد ، ككؿ األعراؽ مرصكدة ، 

 . 46أسماؤنا كأكراقنا ككثائقنا كمصائرنا ((
كالركاية لـ تغمؽ فميا عف استكشاؼ مجاىؿ العالقة الجنسية ، فقد مارست الدليمي      

لحظات إعالف صريحة كممكىة في أكثر مف مناسبة ، فما بيف حياة كحاـز كحياة كناجي ، كما 



 

جرل لناىدة كساىرة كسياـ في أركقة السجكف كالتعذيب ، كمشاىد أخرل ، يعمف الجسد صراخو 
ت مف دىاليز السرداب _المكاف األبرز في الركاية_ كمف دىاليز التأريخ البشع كرغبة االنفال

كمف دىاليز النفس المأزكمة بأحالميا كأكىاميا .كىكذا تبدك الدليمي راصدة لمجسد كمحررة لو ، 
 كشاىدة عمى تطكراتو كتطكرات المؤسستيف السياسية كاألدبية ، المتيف يندمج فييما فعؿ الكتابة .

ا بعضيف اآلخر كأعني الركائيات فػػػػػ)) مؤسس في دكرة كالمية ، تقكد مف أنا مذكر ، أم   
تؤسس عالميا انطالقا مف أنت مؤنثة ، ىي البداية كالنياية في كؿ األفعاؿ السردية ، إف أم 

، ففي ركاية )  47إخالؿ بيذا النظاـ التمفظي ىك إخالؿ بنظاـ القيـ المبثكثة في النص ((
، تتركز البطكلة في ثيمة الجنس كالجسد بكصفيما الكجكد العياني المتحقؽ لمفرد في  التشيي (

ذ يفقد البطؿ امرأتو  ممارساتو الحياتية ، ذلؾ بأف ممذات الجسد جزء مف كينكنتو كىكيتو ، كا 
األكلى التي أحبيا) ُألؼ( فذاؾ ألنو فقد باألساس جزءأ مف ذككرتو ككجكده تحت طائمة التعذيب 

، إذ يختار البطؿ ىا ىنا المنفى ، لمعيش بأنا أخرل ال تمتـز قيما  توىكي فقداف أدل بو إلىما ، 
ما ، كتظؿ ترتحؿ في األجساد مثمما ترتحؿ في المدف ، كمع كؿ ممارسة فإنيا تفقد شيئا مف 
 أناىا ككجكدىا ، متمثال بعضكىا الذككرم الذم ضاع أخيرا ، كما ذاؾ إال ألف قيـ السياسة التي
مارسيا الفرد ، كالبنى السياسية التي آمف بيا ليست إال كعيا ارتجاليا ، ال يبمغ الطمكح كال 

عضكؾ الكريـ تخّمص منؾ كىا أنا ال أمزح معؾ كأردد عمى مسامعؾ، كلف يحقؽ الكجكد ))
أغير رأيي بكىـ أف إحداىف تناديؾ كما عميؾ إال أف تمبي النداء.. كْؿ يا صديقي ألنؾ ال تقكل 

 . 48ال عمى ىذا ، الطعاـ ُيدخؿ السركر عميؾ فتستطيع تحمؿ األذية كالقساكة ((إ
ينتمي إليو الرجؿ )البطؿ (  إنسانيإف األنثى ىنا ليست قيمة جسد مفردة إنما ىي كعي     

كيحقؽ ذاتو بو ، كخسرانو أزمة كطف يحياىا الفرد بكؿ شحناتيا السالبة ، ثـ يضطر عمى إثر 
خسارتيا أف يفقد ذاتو بعد أف فقد ىكيتو كبالده _عمى يد األمريكاف الذيف تصفيـ الركائية 

يمانو السياسي الذم ال يعني أكثر مف حمـ كينكنة مؤجؿ  ، يأمؿ ىك كتأمؿ ىي أف بالشقر_ كا 
مف يبالي بغرامنا غيرنا نحف االثنيف بالرغـ مف انفصالنا كغيابنا الطكيميف، يحققاه يكما ما )) 

ككأف ىناؾ دائما عشر سنكات بانتظارنا، عشريف أك ثالثيف، بالرغـ مف القركح كالكرب فما 
 . 49ر مف بعد ((عميؾ إال البقاء حيا، فيذا كحده يفقأ عيف ميند مف قبؿ كعيكف الشق



 

إف كؿ تمثيؿ يمتاح عناصره مف سجؿ خاص ينتمي إلى الذككرة أك األنكثة ، كمع األنكثة      
نككف أماـ صكرة مؤنثة لمعالـ ، أم أماـ عالـ ينضح بكؿ خصكصيات المؤسسة األنثكية ، 

اعية ، كاعية أك غير ك   ideologiesexistelكأماـ خطاب تخترقو كتتخممو آيديكلكجيا جنسانية 
فعيف السارد التي تختفي كراءه مف أجؿ عرض عالـ تخييمي ، تمتمؾ في ذاكرتنا ككجداننا صكرة 

 .50مذكرة تتعايش مع كؿ الصكر التي ككناىا عف العالـ كعف مكقعنا داخمو
؛ محاكلة  51ىذا األمر يدعكنا إلى عد ما بثتو عالية ممدكح مف مشاىد تفصيمية جسدية    

الجسد تمأله الشيكة كالغضب ت أبطاليا المأزكمة كالمشكىة ، الذيف يركف ))لتمثيؿ ذاتيا كذكا
كالجشع كالكىـ كالخكؼ كاليأس كالحسد، كالنفكر مما ينبغي الرغبة فيو، كاإلقباؿ عمى ما يجب 

كما يرل بعضيـ تمؾ ، 52(( النفكر منو. الجكع كالظمأ كالعقـ كالمكت كالمرض كالحزف كما إلييا
بيف السمطة كالجسد كبيف القسكة كالمذة ، ذلؾ بأف عالية ممدكح تسعى مف خالؿ  العالقة المريرة

 أبطاليا إلى الدمج بيف شيكة السياسة كالجنس كالى نيايتيما الحتمية سكية .
بيد أف الحقيقة األبمغ التي يمكف رصدىا ىنا ، أنيا حيف كظفت الجسدم في ركاياتيا     

دمجت بيف كعييا التقني المنبعث مف كعي ثقافي كرغبة في االنعتاؽ الفني ، كبيف االستجابة 
لضركرات إشيارية داعمة ، عمى اعتبار أف اإلشيار ثيمات تكاصمية ىدفيا تحريض الدافع 

 فعالي لمشراء .الغريزم االن
كمف ىنا يتحقؽ استيالؾ الركاية قرائيا، فما ينفؾ الجسد عمى ما يرل _إيفاترسكف_أف      

يككف سمعة استيالكية يمكف اإلفادة منيا في التركيج ، كبدال مف تقديس الجسد األنثكم أسيمت 
مة قياسا إلى ما الركايات ىنا في إباحتو كاستغاللو ، فالمنتج ىنا ىك الجسد الذم ال يمتمؾ قي

تقدمو الفرجة المصاحبة ، ما قاد إلى تكسيع اليّكة بيف المرأة كبيف المؤسسات االجتماعية 
كالثقافية ، التي يفترض بيا استفزاز الطاقات التأكيمية في البحث عف المعاني الغائبة ، التي 

 . 53تشكؿ لحظة الحضكر النفسي لمجسدم المداف كالمنتيؾ
ثير مف الركائييف أف الكقفات الجنسية التي تستيمؾ الجسدم ، ال تمتاح كما ال يدركو ك    

عناصرىا مف االستراتيجيات اإلشيارية الحؽ ، بكصفيا فكا لمشفرات كقراءة لممؤكالت ، فما 
يحدث ال يعدك أف يككف تسخيفا لمطرح الجسدم كابتذاال لثيماتو الككنية . فاإلشيار في حقيقتو 



 

غاية التجارية كبيف الرغبات الدفينة داخؿ ال كعي المستيمؾ ما يحدث يعمؿ كسيطا بيف )) ال
تغييرا في طبيعة القكانيف التي تحكـ الكاقع اليكمي . فاستنادا إلى عالـ اإلغراء ىذا ، ستتراجع 

 . 54الركابط المباشرة مع الكاقع لتحؿ محميا ركابط مف طبيعة رمزية ((
شيارم _داخؿ الركاية أك اإلعالف أك أية قطعة فنية اإل تمؾ التقنيات تفرض عمى النص     

_ أف يتجنب )) المغة العارية التي تذكر بالنفعي لكي تحتفي بالعالـ مف خالؿ ما تقكلو لغة 
ثانية ... معاييرىا ىي معايير الشعر : محسنات بالغية ، استعارات ، المعب بالكممات ، ما 

لمزدكج ، فيي تثرم المغة كتمكنيا مف استيعاب يتعمؽ بتمؾ العالمات األبدية ذات البعد ا
ذا كانت عالية 55مدلكالت ضمنية ، كتضع بيف يدم مف يستقبميا ، قكة التجربة الكمية (( ، كا 

ممدكح قد أبدعت في صياغة لغتيا في ركاياتيا المحتفية بالجسدم ، فإنيا قد سقطت في 
 غبات .أحبكلة العكرات المكشكفة كالبذاءة الممجكجة كغكاية الر 

 
 المبحث الثالث

 ىدم التأريخ وبناء التاريخاني :
حكيا ، بدال مف تقديـ المعرفة القديمة عف مبعد الحداثة نفسيا بكصفيا كىما  تقدـ ركاية ما     

العالـ ، فيي تعنى بمستجدات األدب منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف ، معترضة عمى 
غير نمطية كغير منطقية ، بيد أنيا تفتح أماـ قارئيا إمكانية األنماط التقميدية ؛ ككنيا ركاية 
 . 56استخالص األىمية كمنحيا النظاـ

لقد قمبت تمؾ الركاية قراءة التاريخ ، إذ لـ تعد المدكنات التاريخية الكبرل أىال لمثقة ، كلـ    
ات ليس فقط عف تعد الكثيقة التاريخية مصدرا لقراءة األحداث ، فقد أعيد )) تفحص كؿ اإلسناد

طريؽ تطبيؽ المنيجية الكضعية لممؤرخ الحديث ، الذم ال ييتـ إال بالمعطيات كاألحداث التي 
يمكف تحديدىا بدقة ، كيرمي كؿ ما عداىا في ساحة المزيج المعقد الغامض لمخرافات 

نما العكس (( ة ، كىذا العكس يتمثؿ في قراءة الكقائع قراءة صحيح57كاألساطير الشعبية ، كا 
تدعـ الحقيقة ، بعيدا عف فكرة الخياؿ كاالستجابة العاطفية في كتابة األحداث ، فكثيرا ما دكنت 
السير كالمغازم كاألياـ عمى كفؽ معطيات األىكاء كاألكىاـ ، ما يدعك إلى شد الرحاؿ في 



 

ما تممس مقدار الصدؽ في التاريخ ، في قراءة جديدة عممية ىي مكاجية بيف التراث كالحداثة ك 
بعد الحداثي أيضا ، )) كؿ ذلؾ بغية معالجة نكاقص تاريخ األفكار الخطي المجرد 

 . 58كمخاطره((
لقد أباحت الركاية ما بعد الحداثية لنفسيا تمؾ المسألة ، سيما كأف التاريخ )) ينتزع العممية    

ثية تبدك ذات ، فالركاية ما بعد الحدا59التفسيرية مف نسيج السرد كيقيميا كإشكالية مستقمة ((
جرأة سردية في تخطي التاريخ المكتكب ، ككتاب تاريخيا الخاص ، ما يبدك عند كثير مف 

كشاكر نكرم كسميـ مطر كمرتضى كزار كسكاىـ ، فقد  60الركائييف العراقييف أمثاؿ عمي بدر
خرج ىؤالء عمى ىيبة الحدث التاريخي في نفس المؤرخ العربي ، بكصفو )) مجمكعة مف 

كالكقائع المركية فال يككف مجاال بيف مجاالت الكاقع اإلنساني ، متالحما متماسكا  األحداث
 يدافإلى مكضكعية تنضاؼ إليو مف م يراه كمجاؿ ميميؿ ، متقطع ، محتاجبؿ  ...قائما بذاتو 

، كمف المتفؽ عميو أف الركاية _التي تريد تحقيؽ كجكدىا الفني _إذ تستميـ أحداث  61آخر ((
التاريخ خمفية عامة ، )) فإنيا بعد تستعيف بالمفاصؿ الكبرل لألحداث ، لكنيا تتحرر منيا في 
التفاصيؿ كالدكافع كالحكافز كالتناقضات الجّكانية ، لتمنح الشخصيات حؽ االندراج في سياؽ 

 . 62طريقة جديدة ((السرد ب
أعاد الركائي النظر في رحمة الييكد إلى فمسطيف ، كما أعاد  ففي ركاية مصابيح أكرشميـ    

رسـ الكجو الييكدم  الذم صنعتو المؤسسات الدينية الثقافية كالسياسية ، فبدا قبيحا كمغايرا لقيـ 
يكد في فمسطيف قراءة أخرل ، الخير كالعدالة اإلنسانية ، إذ ما لبث الكاتب أف قرأ تاريخ الي

تعنى بالمسككت عنو كالشعبي ، كتبعث الميمش إلى الكاجية ، فميس الييكد بتمؾ الييأة التي 
 صاغتيا الصييكنية ، كال ىـ بذاؾ القبح التاريخي ، الذم يراه مناقضكىا . 

بدر بيا المؤسسات الصييكنية ، ككسر  فعؿالركاية الكجكد الييكدم كما لـ ت صّكرتكىكذا   
بنية قاّرة في الفكر العربي ك اإلسالمي ، لطالما قبحت صكرة الييكدم كنمطتيا ، فقد جعؿ بدر 
مفاتيح أكرشميـ بيد الييكد الذيف يزينكف بيت المقدس بمكحات يحاكلكف بإبقائيا كالحفاظ عمييا 

عمييا ، تمثيؿ الكجو الحضارم الذم يسمح بقبكؿ اآلخر كتبني كجيات نظره كمف ثـ الحفاظ 
قاؿ)) ىا ىي القدس تمنحو صكرة أخرل ...صكرة ثيكدكر ىرتزؿ بمحيتو السكداء ... رأل شبابا 



 

يرسمكف في ساحة حائط المبكى ...يرسمكف غابات مف األلكاف عمى الجدراف السميكة المصمتة 
عاـ ، لكحة عف  1011...صكر حياة نابضة ، صكر متعددة األلكاف في شارع أكرشميـ قبؿ 

. كما جعؿ مف كجكدىـ فييا مرحمة تاريخية أضافت بعدا قيميا لممدينة ، فمكال 63ردك ((الكا
الييكد كالحقبة التاريخية المرافقة ليـ لما كاف ليا تمؾ المنزلة ، )) كىكذا فالنص مجمكعة 
محاء ، لـ ال تككف المدينة طرسا ، لـ ال تككف ىي  نصكص ، ىك طرس لكتابات بيف ظيكر كا 

محاء ىكذا كنت أرل القدس ، ىي مجمكعة مف أحداث تاريخية ،  أيضا كتابات بيف ظيكر كا 
 .64كحياة كبناء كعكالـ يتراكـ بعضيا عمى بعض ؟((

مف ىنا اختار عمي بدر إدكرد سعيد حصرا بطال في ركايتو ، فقد قرأ بدر سعيدا بدقة ،     
لكتابة لمربح أك ىك مف لكنو سخر منو ، كأشار إلى أف فكره مناقض لفعمو ، فكأنو يمتيف ا

، الذيف يقبعكف خمؼ مكاتبيـ يحرركف أفكارىـ مف دكف فعؿ يحقؽ تمؾ  المثقفيف الخكنة
األفكار . ذلؾ بأف سعيدا كاف قد حقؽ كجكده الفكرم بفضؿ العالـ الغربي كتكجياتو الحضارية 

ؿ يحاكؿ ك كجامعاتو ، التي تستقبؿ اآلخر كفكره بغض النظر عف جنسيتو )) كاف عالء خمي
في كؿ مرة تذكير أيمف المقدسي بفضؿ اإلمبريالية التي يشتميا ... كعف أستاذه إدكرد سعيد 
كىنا يجب أف أذكر بأننا لـ نسمع بإدكرد سعيد مف قبؿ إال مف خالؿ أيمف مقدسي ...كحتى 

لكتب كتابو االستشراؽ لـ يثر فينا أم اىتماـ ، ككاف الكتاب مكجكدا في المكتبات مثمو مثؿ ا
 . 65األخرل ، كىذا المكضكع لـ يدخؿ مركز اىتمامنا ((

إف التاريخ ليس )) منقى كمجيزا كمستعارا مف بطكف الكتب كالكثائؽ ، إنما ىك مزيج مف    
ف ركائيي ما 66تجارب الشخصيات كاألحداث العامة كالتحكالت في العالقات االجتماعية ((  ، كا 

عنايتيـ بالسمكؾ ، كتمؾ ىي التاريخانية ، فالمؤرخ )) إذ يعنكف بالحقيقة قدر  لـبعد الحداثة 
يؤرخ يعبر ضمنيا عف فمسفة الحياة ، ال يتعداىا أبدا ، ىذا ىك أساس المذىب التاريخاني ، كما 
نجده عند كركتشة كككلنجككد كمارك كغيرىـ ، في رأم ىؤالء ىي فمسفة المؤرخ إذ يؤرخ ، كما 

، مف ىنا يجيد الركائي في بث معرفة 67ذ يعمؿ في مخبره ((أف الكضعانية ىي فمسفة العالـ إ
عممية ، يككف فييا أبطاؿ السرد ىـ صّناع التاريخ كىـ قراؤه ، كلربما يتنازؿ التاريخ في الركاية 
عف كثير مف استحقاقاتو لصالح الفف ، أك المعرفة السردية ، حيف يندمج الخيالي بالكثائقي ، 



 

نيات ، كتتنازؿ األحداث الماثمة لألحداث االفتراضية )) فالمطابقة كتتكارل الكقائع خمؼ التقت
كما يرل الدكتكر عبد اهلل إبراىيـ ، مف ىنا كصفت مصابيح  68تفضح مظاىر القصكر ((

ركاية عف إدكرد سعيد ...الركاية ىي أفضؿ حرب ...كاف يعتقد أف -أكرشميـ نفسيا بأنيا))
أفضؿ ما يفعمو ىك إعادة سرد األساطير لتكذيبيا ، لتدميرىا ، لكشؼ خداعيا ، لكشؼ زيفيا ، 

 . 69ـ، كىك متقطع كليس عمال متسقا ((التاريخ إنو اختراع ، زيؼ ، سرد مكىك 
لمركائي سميـ مطر التي كصفيا الناقد العراقي فاضؿ ثامر  كفي ركاية ) امرأة القاركرة (    

، تنبعث بطمة الركاية ىاجر مف قاركرة تتماىى  70بأنيا ركاية تنتمي إلى مخيمة فنتازية بامتياز
ػػدة ، كجسػػػدىا خالػػػد أيضػػػا ، تجػػػدده كترتديػػػو كحيػػػا خالػمع الحممي كالعجائبي ، ذاؾ بأف )) ر 

منػػػذ آالؼ األعكاـ ، عنػػػػدما تختبػػػػئ في القػػػػاركرة تسػػػػتريح ركحيػػػا كيغتسػػػػؿ بػػػػدنيا بميػػػػاه 
نيايتيػػػا ،  ػفالشػػػػباب كالديمكمػػػة ، في كػػػؿ مػػػرة تخػػػرج منيػػػا كانػػػت تكلػػػد ، المػػػكت لـ يكػػ

كالمػػػيالد لـ يكػػػف بػػػدايتيا ... ما ىمػػػا إال نقطتػػػاف في دكرتيػػػا األزلية ، تفػػػني العتيػػػؽ كتحػػػيى 
، كتمؾ السمات التي أضفاىا الركائي  71الجديػػػد كتجعؿ الركح في انسجاـ أمثؿ مع الجسد((
تاريخ المنبعث منيا ، فكؿ عراقي ىك تاريخ عمى ىذه المرأة ىي تشخيص لمركح العراقية ، أك لم

 شاخص بنفسو كقائـ برأسو ، بيد أف ىذا التاريخ قد غيب أك أقبر أك الذ بالفرار .
لقد دمج مطر في تمؾ الشبكة الركائية بيف اليكميات كالذاكرة كالطقكس كالتاريخ ، كقد عمؿ    

ة يمكف إدراجيا ضمف نسيج متعدد )) تتضافر عناصرىا الفنية معا مف أجؿ بمكرة حكاي عمى أف
ما جعؿ التاريخ نفسو مادة سردية ، تـ  المرجعيات بمككناتيا التاريخية كاألسطكرم كالسحرية ...

تشكيميا حسب مقتضيات األحداث ، كىي إلى ذلؾ حكاية تخترؽ سككف الزمف ، فتعاصر سير 
فالزماف بكصفو إطارا لمحدث  األحداث المتدفؽ ، منذ خمسة آالؼ سنة ىك عمر امرأة القاركرة ،

، يتقدـ كيتراجع كيتكسر كيتمكل ، في تساكؽ مع االتجاىات المتشعبة التي تأخذىا الكقائع، 
، كلربما كاف مطر يفمت مف التاريخ لترميزه أك  72كاألفعاؿ المشكمة لمادة الحدث السردية ((

اريخي المباشر، كالمجكء لتركيز الثيمة األصؿ التي تنطقيا األحداث بتحاشي طرح الحدث الت
إلى دمج الرؤل كتداخؿ المرجعيات ، كأغمب الظف أف مطرا كاف يشيح ببصره صكب الكطف 
نفسو ، الذم خرج منو مذعكرا كمكسكرا ، يستجدم عمى أبكاب الدكؿ لجكءا يخمصو مف محف 



 

تعس  ما مضى يـك إال ككنت أرسـ مف عذابات كرعب الحرب لكحة ألكركبا ، كإلواالنتياؾ )) 
يصنع مف أطياف ككارثو مخمكقان ساميان قادران عمى منح المذة لخالقو ، مف شبقي المكبكت نحّت 
جسد أكركبا ، كمف تجارب ُحبي الفاشمة صنعت قمبيا ، كمف حاجتي إلى الراحة كاألماف رسمُت 
مالمحيا الخضراء ، كمف تكقي إلى العدالة ك االنعتاؽ خيطُت ليا ثكبان أبيض فضفاضا ، 
يرفرؼ كأجنحة فراشة ، كيضمني بيف ثناياه كما تضمني أـ في عباءتيا السكداء ، أكركبا 

، حتى عذاباتيا كنت أراىا تختمؼ عف عذابات · صارت مخّمصي المنتظر كأرضي المكعكدة
 .73الشرؽ ، جكعيا كتشردىا كعنصريتيا كبؤسيا ، كاف أكثر استساغة مف أمثاليا في بالدم((

لقد كانت القاركرة ىي التاريخ نفسو ، كتمؾ المرأة كانت السحر الذم يكتنو العراؽ فيمد    
ىذه جسكر الشيكة بينو كبيف أبنائو ، ممف خانكه كتناكحكا معو سدا لرمقيـ الذم ال يشبع : ))

 التي تركنيا أمامكـ فيي ممكتيـ كأميـ كعشيقتيـ جميعان منيا تعمـ البشر الفسؽ ، كقد صنعيا
الشيطاف مف لحـ األفعى التي تنكر بيا إلغكاء آدـ كحكاء ، لتككف أكؿ غاكية في التاريخ 
براىيـ كسميماف كلكط كيكسؼ ،  نجحت في إغكاء حتى األنبياء كالحكماء ، منذ قابيؿ كىابيؿ كا 
كلـ يقؼ بكجييا إاّل )اإلماـ عمي( الذم عندما عرضت عميو جماليا غضب كضربيا بسيفو 

 . 74( ىنا قبؿ أف تيرب(()ذك الفقار
تشتمؿ امرأة القاركرة التي رسـ الركائي مالمحيا األنثكية بدقة ، كحمّميا مزيدا مف الطاقة     

كؿ أخرل محايثة ، كقد كاف ككده في ا، عمى دكاؿ تاريخية أكثر مما تشتمؿ مف د75كالسحر
عيب كرثة التاريخ الذيف تجميع تمؾ الداالت في جسد تكتنز فيو الشيكة كتقبره القاركرة ، أف ي

ضيعكه حيف أخذكا يرتضعكف سمطتو كيرتشفكف معارفو ، ال لبعثو كخمؽ الصمة بينو كبيف 
الحاضر المضاع ، بقدر ما أرادكا تسكيغ شيكتيـ في الحركب كالسمطة كالماؿ )) راحت تحكي 

الدكف كخكنة كجلو عف عشاقيا مف أسالفو : ممكؾ كقطاع طرؽ كقادة جيكش كأمراء فاسقكف 
كأنبياء كفالحكف كعشاؽ كشعراء كخصياف كمرتزقة ، حدثتو عف أمجادىـ كىزائميـ ، عف 
محاسنيـ كمساكئيـ منذ آالؼ األعكاـ يتكارثكنيا أبناء عف أبناء ، عاشركىا كتنعمكا بخمكد المذة 

كا ، كىي أيضا رد جميؿ لبالد المنفى التي يسكنيا المنفيكف ، بأف تمثم 76في جسدىا كركحيا ((
أفكارىا كعاشكا كاقعيا الثقافي ، ما دعاىـ إلى استيجاف التفاخر بمكاسب تاريخ جامد ، لـ 



 

ينبعث إلى المستقبؿ ، كلـ يمتد ليأخذ بأيدم الناس إلى حضارة جديدة ، كفي ذلؾ إعادة لتشكيؿ 
 اليكية مف خالؿ إعادة تشكيؿ القيـ الثقافية .

ه ، عّكؿ عميو بعض النفر في رسـ صكرة براقة لمجتمع إف امرأة القاركرة انبعاث لتأريخ مشك    
ه عمى أبكاب الدكؿ األخرل ، يستجدكف السكينة ؤ تنخره الحركب كاألزمات ، كيضيع فيو أبنا

كاألماف ، بيد أنيـ كبرغـ اندراجيـ ىناؾ يفتقدكف لجذكر عميقة أك ألصكؿ حقيقية تربطيـ بيا ، 
نيف ييربكف طمبا لمطمأنينة كالسالـ فيكتشفكف أنيـ كامرأة القاركرة ثيمة تأريخ تالحؽ مكاط

مسككنكف بمعنة تقض مضاجعيـ ، كتعيدىـ مف حيث ال يشعركف لتمؾ المذة المستباحة التي 
تكارثكىا خمفا عف سمؼ ))أنا ياسيدم منذكرة لؾ كلذريتؾ ، أسالفؾ جميعيـ امضكا شطران مف 

ذاتيـ كانتصاراتيـ ، كفي متاىاتيـ كنكباتيـ حياتيـ معي ، كنت عشيقتيـ السرية كرفيقتيـ في مم
كساعات احتضارىـ ، آخر رجالي كاف أباؾ ، كرثني عف أبيو كأسالفو منذ قركف ال تحصى 
كأنا أمضي خمكدم في ىذه القاركرة ، يتكارثني أبناء عف آباء مف يمتمؾ قاركرتي يمتمؾ أسرار 

 .77ركحي كجسدم ((
، لمركائي العراقي شاكر نكرم ، فيي  اية كالب كمكامشكتتحطـ ثيمة التاريخ نفسيا في رك    

إعادة قراءة لألسطكرة العراقية القديمة ، كلمتاريخ العراقي المبثكث فييا ، فبطميا جالؿ ىك 
تذكر بعض سنكاتو برضا كأخرل بأسؼ ، فقد سافر إلى كؿ كمكامش الباحث عف الخمكد )) 

، كحصؿ عمى أعمى الدرجات العممية بنجاح  مكاف ، ككصؿ إلى تخـك العالـ ، كرأل كؿ شيء
، دكتكراه في عمـ الجينات مف لكس أنجمكس ، تعّرؼ خالليا إلى أسرار كخفايا كنظريات ، 
ككجد فييا حكمة العالـ عمى رغـ عجزىا عف تقديـ أم حؿ لمبشرية . كمف ىنا جاء تعمقو 

، كصديقو أنكر ىك أنكيدك ،  78بخيكط كاىية بتاريخ بالده السحيؽ ، زماف ما قبؿ الطكفاف ((
الذم مات غريبا فأجج في نفسو شعمة السؤاؿ كقمؽ الخمكد ، بعد أف حمّمو كزر دفنو كاالبتالء 
بجثمانو )) كؿ ما أطمبو منؾ أف تقكـ بنقؿ جثتي كتعمؿ عمى دفني في بمدنا سكاديا ، ال أريد 

تحزف ، المكت حؽ ، أك ىكذا  أف أدفف في بالد الغربة بؿ أعانؽ األرض التي كلدت فييا ، ال
عممتنا الكتب السماكية منذ الصغر كحفظناىا عف ظير قمب دكف أف نعي معانييا ، لقد رتبت 
كافة األمكر المالية ليذا الغرض ، ألنني ال أريد أف أرىقؾ بمكتي بعد أف أرىقتؾ بحياتي ، ال 



 

ات ال تصؿ إلى ىناؾ ، تنسى أف تكدع بالنيابة عني صديقنا سرمد ، أنت تعمـ حتى البرقي
كأعمـ أف ال أحد لي سكاؾ في ىذا العالـ ، فيؿ تحرص عمى تحقيؽ كصيتي؟ صديقؾ إلى 

) المضنية في األماكف كالمعابر كالحانات ىي رحمة البطؿ جالؿ  ة، كرحم79األبد أنكر (
يا األسطكرم ، كالحانة التي يقطنيا صديقو سرمد ) األصـ كاألبكـ ( ىي الحانة التي لبث في

كمكامش لتحدثو سيدكرم صاحبة الحانة ، كقد كاف ىذا الصديؽ قد مثؿ ىذا الدكر يكما حيف 
كاف الثالثة طالبا في المدرسة )) قاؿ لنا المعمـ: أنكر أنت أنكيدك، كجالؿ أنت جمجامش، ثـ 
سرمد الذم مثؿ دكر سيدكرم المرأة صاحبة الحانة، حيف رفض أف يمثميا الطمبة اآلخركف... 

الفتيات كف يخجمف مف التمثيؿ ، فكضعكا عمى كجيو الماكياج كاألصباغ ، ككضعكا  كألف
األقراط الذىبية في أذنو، فتحكؿ إلى فتاة جميمة ، كظؿ الطالب يطمقكف عميو صاحبة الحانة 

 .80مازحيف معو((
لكف الخمكد ليس ما يبحث عنو البطؿ إنما ىك بحث عف الفناء كالغياب كالخالص ، أك     

بحث عف مقبرة تكارم جسد أنكر الذم أخذ يتعفف كىك ينتظر الدفف ، فيي ركاية تيدـ البنى 
كتمغي مركزية المدكنات ، كتكسر أنساؽ التراث ، إنيا تجسيد ألبجديات ما بعد لمتاريخ المتعالية 

يكية التي يعتنقيا ىذا الركائي ، كالتي تقكؿ بػ)) أف كجكد حقيقة كاحدة ال يعني أبدا ضركرة البن
أك حتمية كجكد كعي كاحد كمكحد ، مف الممكف تماما االفتراض كاالعتقاد بأف تمؾ الحقيقة 
نيا ال تستكعب مف حيث المبدأ في حدكد كعي كاحد ،  الكحيدة تتطمب أشكاؿ كعي متعددة ، كا 

نيا  . 81بحكـ طبيعتيا تتكلد مف تماس أك احتكاؾ مختمؼ أشكاؿ الكعي (( كا 
فالركائي شاكر نكرم يمتاح عناصر ركايتو مف التاريخ ، بيد أنو يعيد بناءه بمكجب كعي     

فنتازم ال ينفصؿ فيو الحاضر عف الماضي ، إذ لـ يقؿ أحد بيذا الفصؿ ، كال يمكف أف يتبيف 
ف دكف الدمج بينيما ؛ ألف الفصؿ يخمؽ _عمى حد رؤيا لككاتش مستكل الربط في أية ركاية م

، فالتاريخ يجب أف يككف شفافا ال يتستر  82_ ركاية تاريخية تيبط إلى مستكل التسمية الخفيفة
عمى االستغالؿ كاالضطياد ، كال يندرج في نمطية المدكنات الكبرل ، كيجب عميو أال )) ينزلؽ 

 . 83خص فيو عمى نحك أفضؿ ما ىك ضركرم((إلى الكاقعي إال مف أجؿ أف يش



 

إف خمط األزمنة في ركاية ما بعد الحداثة لـ يكف تعسفيا ، إنما جاء استجابة لذاكرة جماعية     
، تنحك صكب الخمؽ األسطكرم المعاصر ، حيف يكاشج الركائي بيف عتبات التاريخ كأحداث 
 اليـك ، في رؤل حممية أك سكريالية ، يبدك الفكر بحاجة ماسة إلييا تككيدا لمتغيرات المعرفية
التي طرأت عمى اإلنسانية فخمخمت األنساؽ الثابتة . كقد ألح نكرم في ركايتو عمى تشكيو 
األسطكرة لكنو تشكيو ممتد الداللة ، يخمؽ التردد كيحقؽ الصدمة ، حيف يجعمنا نحاكؿ إعادة 
ترتيب قطع النص المتناص معو ) ممحمة كمكامش( ، فميس الخمكد بمستأىؿ لرحمة كمكامش 

البحث عنو ، إنما ىك الفناء الذم يمح أىؿ سكدايا ) أرض السكاد ( في طمبو ،  الطكيمة في
، حيف تككف الحياة قاسية  84فمربما يأتي المكت أخيرا لكي يفتح منافذ الرؤل كما يقكؿ كريكجارد

كعبثية ، كحيف يككف الجسد مصدرا لمتيديد متى ما كقع المرء تحت طائمة عذاب الجالديف ففقد 
مثؿ سرمد ، أك كقع تحت مخمفات الحركب فنخره المرض مثؿ أنكر ، أك حيف  سمعو كنطقو

 يتغرب في البالد طمعا في الدعة فيعاني آالـ الغربة مثؿ جالؿ .
لقد اضطر نكرم إلى الفنتازيا فنيا كقيميا ، حيف أدرؾ أف الكاقع ال يسد حاجتو كأنو بأزاء    

و المطمقة بقارئو ، الذم يعكؿ عميو كثيرا في فيـ كقائع ال يمكف أف تككف طبيعية ، ناىيؾ بثقت
إرساليتو العجائبية . فالفنتازيا بكصفيا جزءا مف معطيات التحكالت السردية ، ترتكز عمى قدرة 
القارئ عمى إدراؾ عالـ اعتيادم يقدـ بطريقة غير مألكفة ، يسمط فيو الضكء عمى عدـ 

ينطكم عمييا المألكؼ ، فيي تحكؿ العالـ الذم االستقرار كالتناقض أك حتى الالعقالئية التي 
كأكثر مف ذلؾ أف نكرم أعاد خمؽ غير  ، 85نعرفو حؽ المعرفة إلى مكاف محير كغريب

أك أنو ضاعؼ ، المألكؼ الذم تكشفو لنا أسطكرة كمكامش كجعمو غير مألكؼ مرة أخرل 
 ليكمي .معاصر كالالغرابة حيف قمب األسطكرة كبعثيا مف جديد كي تتكاشج مع ا

، ليس سعيا ما بعد الحداثة مف تحكالت قد أفادت الركاية العراقية يمكف القكؿ بأف  ختاما    
كراء المستجدات الفنية بقدر استجابتيا لمتحكالت الثقافية ، التي لـ تعد معيا الركاية العراقية 
الكاقعية مطكاعة لتحمؿ ثقؿ الكقائع المستجدة . كال يعني ىذا األمر بالضركرة التزاـ الركاية في 

في مجافاة النمطية ، ككسر  العراؽ بكؿ تمؾ المتغيرات دفعة كاحدة ، إنما يعني أنيا أفادت منيا
الرتابة في بنائيا النصي ، مع ميؿ كاضح لتقنية مف دكف أخرل في النص الكاحد . فالركاية في 



 

ف أخذت ما بعد الحداثة بجالبيبيا ، إال أنيا ما زالت تتكئ في بعض جكانبيا الفنية  العراؽ كا 
 عمى إرثيا السابؽ كرصيدىا التاريخي . 

ة مف كتاب الركاية في العراؽ مف تجاكز المفردات الثابتة كىدـ األنماط كىكذا تمكنت مجمكع   
السائدة ككسر البنى المستقرة كخمخمة الحمكالت المعيارية كالداللية المقدسة ، كتحكيميا إلى لغة 
عقؿ تبغي اكتساح الثقافة المتداكلة . كلسنا نّدعي أنيا أحسنت كتمكنت مف تحقيؽ نكعيا الفني 

ؿ ، بيد أننا نجد أنيا تجاكزت التأريخ التقميدم كبراءة الطرح المباشر ، كاستعارت كما ىك مأمك 
 بنية أحداث غير مألكفة  في ما اتكأت عميو مف إرث نكعي .

كقد يتبادر إلى الذىف إف ىذا األمر ليس بجديد ، إنما ىك استمرار لما عرضو عبد الحؽ     
ىـ ، مف الذيف حاربكا التابك الديني بشكؿ صريح فاضؿ كفؤاد التكرلي كغائب طعمة فرماف كغير 

حؽ فضؿ الزيادة لاّل  ، فالقيمة في التجاكز استمرار لقيمة مكجكدة أصال ، كاألمر كذلؾ بيد أف
مف خالؿ المتغيرات ، في إىابيا البنية الفنية التي اندرج الرفض كتعميؽ الكعي الرافض كتغيير 

  . الفني ـإلثبات كجكدى ـخالؿ سعييفي ظالليا ، كمف  كاشأالثقافية التي ن

بسياسة التدجيف أك الدخكؿ في قكائـ  ؤمفاليـك غير مالركائي العراقي كىكذا أضحى    
، فقد انفمت مف القيكد كأخذ يترجـ خيالو إلى  مؤسساتية ، تككف فيو جية ما مسؤكلة عف إبداعو

أطر الحياء األدبي أك االستجابة يك اليـك خارج فنتاجات أدبية ال تخضع لمقررات استباقية ، 
النقدية ، السيما كأف المبدع ليس ىك الكحيد كسط حشد مف غير المبدعيف ، إنما ىك األكثر 

 جرأة عمى تقديـ المفكر فيو مف دكف سكاه ممف يتحاشكف فعؿ ذلؾ لسبب ما يثبط الفكر .

     
    
    

 ق كبيف الحاضر
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