سردية المثقف في رواية (( اساتذة الوهم )) لعلي بدر
د .رواء نعاس محمد
كلية االداب  /جامعة القادسية
تاريخ قبكؿ النشر 5175/71/77 -:

تاريخ استالـ البحث 5175/8/77 -:

الخالصة :

تستند ىذه الكرقة البحثية الى تقصي صكرة المثقػؼ الرراقػي ػي ركايػة (أسػاتذة الػكىـ) لمكاتػب

عمػػي بػػدر ي كىػػي تػػركم زاكيػػة نظػػر ديػػدة لنمػػاذج ثقا يػػة ز يػػـ الكاتػػب ػػي بيػػات القتػػاؿ لمكا يػػة
مصيرىـ كقد سحبكا الى خنادؽ الحرب بصفة ( نكد) ي مرحمة أدبية ميمة ي تاريخ الرػراؽ الحػديث

ىػػي مرحمػػة ال يػػؿ الشػػررم الثمػػانيني يات ػػو البحػػث الػػى الكشػػؼ عػػف س ػردياتيا كصػػكا الػػى تصػػنيفيا

كتحميمياي ابتدأ مػف مفيػكـ المثقػؼ مػرك ار بتتيػر تك ياتػو ك يػاب آيديكلك يتػو السياسػية متقصػيا ػي

اعماؽ شخصيات الركاية أكىاما تكرست ي سمككيات ىػذا ال يػؿ كادبياتػوي منيػا حالػة الػكىـ النخبػكم
كالكىـ الحداثي ضال عف كىـ الحرية يمثمت ي م مميا حالة التتييب المترمد مف السمطة ضال عف
حالة اا تراب ي المكاف التي رتو الى الر بػة ػي اليػرب كاانيػزاـ الػذم احػؽ المثقػؼ الرراقػي ػي

ىػػذه المرحمػػة ي كمػػا سػػرى البحػػث الػػى الكقػػكؼ عمػػى صػػكرتو بطػػال ركا يػػا كسػػاردا اسػػتذكاريا يمسػػت ميا
ىكيتو السردية كتقنياتو الفنية يكمنتييا الى خالصة تثبت مكقؼ المثقؼ مف الذات كالمكاف كالسمطة.
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د .رواء نعاس محمد
لعلي بدر
كىـ الحداثة



كىـ الحرية

.6

قطاؼ البحث

المقدمة

سردية المثقف في رواية (( اساتذة الوهم ))

الحمد هلل رب الرالميف يكالصالة كالسالـ عمى اشرؼ المرسميف كالمبركث رحمػة لمرػالميف سػيدنا

كرسكلنا الكريـ ابي القاسـ (محمد) عميو ا ضؿ الصالة كالسالـ كعمى آلو صمكات اهلل عمييـ ا مريف.

كبرد..

تسمط ركاية (أساتذة الكىـ) الضكء عمػى نمػاذج ثقا يػة كانػت سػا دة ػي الم تمػر الرراقػي ػي

مرحمة أدبية ميمة ي تاريخ الرراؽ الحديث ىي ال يؿ الشررم الثمانيني يكتترمؽ ػي رسػـ بنيػة كػره
الشررم عبر سرد مػا عاشػو م مكعػة مػف الشػباب مػف أكىػاـ ثقا يػة كانػت نات ػة عػف محػيط سياسػي
ضا طي تقكده سمطة مركزية كاحدة ذات خطاب مػؤدلج كبػث مك ػوي سػاعدت ػي تصػريد أزمػة المثقػؼ
كتصنيفاتو المترمقة بنمط الرالقة التي يقيميا مر السمطة كالذات كاليكية.

نػػتج عػػف ىػػذه الرالقػػة ي يػػؿ طكبػػاكم بػػكعي از ػػؼ ييخمػػؽ سػػرديتو مػػف أكىػػاـ ادلك ػػة النخػػب

كالحداثة التربيةي سرى البحث الػى الكشػؼ عنيػا كالحفػر ػي سػردياتيا كصػكا الػى تصػنيفيا كتحميميػاي
ابتػػدأ مػػف مفيػػكـ المثقػػؼ مػػرك ار بتتيػػر مكاقفػػو كتك ياتػػو ك يػػاب ايديكلك يتػػو السياسػػية متقصػػيا ػػي

اعمػاؽ شخصػيات الركايػة اكىامػػا تكرسػت ػي تصػػر ات ىػذا ال يػؿ كانتا ػو اادبػػيي مثمػت حالػة اليػػرب
كاانيػزاـ الػػذم احػػؽ المثقػػؼ الرراقػػي ػػي مرحمػػة الثمانينيػات سػػريا لمكقػػكؼ عمػػى صػػكرتو بطػػال ركا يػػا
كساردا استذكاريا مست ميا ىكيتو السردية كتقنياتو الفنية كمنتييا الى خالصة تثبت مكقؼ المثقؼ مػف
الذات كالمكاف كالسمطة .انتيج ييا البحث مني ا تحميميا ساعد ي الكشؼ عػف ىمػكـ المثقػؼ كا كػاره

كات اىاتو.

مفيكـ المثقؼ

تحيػؿ لفظػة المثقػؼ عمػى داات مترػددة كمتنكعػة 7ي اذ اف ترريفػو مػرتبط بتتيػر المكاقػؼ

كبتطكر الرؤل كاا كار بشكؿ عاـ  .كنظ ار لكثرة الدراسات التػي تناكلػت المثقػؼ تصػنيفا كترريفػا ي كمػف

ا ػؿ كضػر تصػػكر اكلػي ينطمػػؽ منػو البحػػثي سػكؼ نقػػؼ قػط عمػػى آارء كػؿ مػػف (انطكنيػك رامشػػي)

يكآراء( كلياف بندا) كذلؾ أرم الناقد(ادكرد سػريد) ػي كتابػو ( المثقػؼ كالسػمطة) كسػنررض ىػذه اآراء
بنكع مف ااي از :

اػ المثقؼ الرضكم عند انطكنيك رامشي
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د .رواء نعاس محمد
لعلي بدر
يرد رامشي مف اكا ؿ الذيف تررضكا لمفيكـ المثقؼ بشكؿ كاضح ػي كتابػو ( د ػاتر السػ ف )
كميػػز يػػو بػػيف المثقػػؼ التقميػػدم الػػذم يكاصػػؿ ر ػؿ ااشػػياء نفسػػيا مػػف يػػؿ الػػى يػػؿ مثػػؿ المػػدرس
كالكػػػاىف كالمكظػػػؼي كالمثقػػػؼ الرضػػػكم صػػػاحب الفرػػػؿ المفكػػػر المػػػرتبط بصػػػكرة مباشػػػرة بالطبقػػػات اك
المشارير ذات المصػالح المحػددة التػي تكظػؼ المثقػؼ لتنظػيـ مصػالحيا ي كالمثقفػكف بحسػب رامشػي
يمارسكف دك ار حيكيا ي تككيف كبناء اآيديكلك يات ك ي تدعيـ البناء الفكقي لمم تمر .5اذ مف نتا ج

ىذا اارتباط الكثيؽ بيف المثقؼ كالتطكر الرصرم ي مستكل التّشكيالت اا تماعية كالمرارؼ أف صار
المثقؼ رىيف ااختصاص الضيؽ الذم يممؾ يو الكفػاءة ػتقمّص بػذلؾ إشػراعو كصػار خطابػو محػدكدا
أما ميػكره يتشػ ّكؿ مػف عػدد محػدكد مػف المختصػيف ػي
ي نظاـ عالمي ا يتردل م اؿ اختصاصوي ّ
نفس م الو ي المثقؼ الرضكم ال ديد يخاطب مثقفا عضكيا مثمو بمتة اختصاصيما المشترؾ.
ب ػ المثقؼ النخبكم عند كلياف بندا

ي مقابؿ الترريؼ الممتزـ بالفكر الماركسي انطكنيك رامشي ي يدرج ( كلياف بندا) ػي كتابػو

(خيانة المثقفيف) مفيكما اخر لممثقؼ يميز يو بيف نكعيف مف المثقفيف:

النػػكع ااكؿ :كىػػـ عصػػبة ض ػ يمة مػػف الممػػكؾ الفالسػػفة مػػف ذكم المكاىػػب الفا قػػة كااخػػالؽ

الر يرة الذيف يشكمكف ضمير البشرية كىـ ما يسمييـ ب(المثقفيف المزيفيف) اما النكع الثاني  :يرػدىـ

(المثقفيف الحقيقييف ) الذيف يتمثؿ كىر نشاطيـ ي محاكلة تحقيؽ اىداؼ عمميػة ي ام ميػر الػذيف
ينشدكف المترة ػي ممارسػة الفنػكف اك الرمػكـ  .كا ييػدؼ الػى تحقيػؽ اىػداؼ ماديػة كمراكػز سػمطكية

عميا.3

ير اف امثمة بندا تظير ب الء "انو ا يكا ؽ عمى الفكرة القا مػة بك ػكد مثقفػيف منفصػميف كميػا

عف الرالـ الكاقري ي منصر يف بكميتيـ الى ااىتمامات الخياليةي مقيمػيف ػي ابػراج عا يػة ي كيريشػكف
ػي عزلػػة شػديدةي المثقفكف الحقيقيػػكف ا يككنػكف ابػػدا ػػي ا ضػؿ حػػااتيـ النفسػية اا عنػػدما تحػػركيـ

عاطفة ميتا يزيقية كمبادئ الحػؽ كالرػدؿ النزييػة يشػ بكف الفسػاد كيػدا ركف عػف الضػريؼ كيتحػدكف

السػػمطة المريكبػػة اك القمريػػة" 4اذ ا ي ػػب اف يكػػكف لممثقػػؼ الحقيقػػي ايػػة نيػػة ػػي تحقيػػؽ المكاسػػب

المادية كالمراكزالرميا.

ج ػ المثقؼ الياكم عند ادكرد سريد

يناقش سريد ي الفصؿ الرابر كتحت عنكاف "محتر كف كىكاة" امكانية بؿ ضركرة ك كد المثقؼ

مينيػػا مثمػػو بمتػػة اختصاصػػيما إذ ا يمكػػف تصػػتير
الحقيقػي اليػػاكم ا المينػػي المحتػػرؼ الػػذم يخاطػػب
ّ
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د .رواء نعاس محمد
لعلي بدر
شػكاىد
المثقؼ إلى م رد ميني ا ك و لو أك عضك كؼء ي طبقة ما ا ييتـ إاّ بأداء عممػو  .ر ػـ ال ّ
تحكؿ المثقؼ إلى م ّرد ميني أميف عمى مصمحة مؤ ّ رهي كر ـ إق اررات الفالسػفة كعممػاء
الك ّ
اقرية عمى ّ
ػّف إدكارد سػريد
بأف عيد المثقؼ الرالمي قد كلّى كح ّؿ عيد األختصاصػييف ك األكػاديمييف ي ّ
اا تماع ّ
أم مكظّػػؼ أك
يػػؤمف بػػأ ّف المرر ػػة شػػرط أسػػاس مػػف شػػركط المثقػػؼ لكػ ّ
ثمػػة مالمػػح أخػػرل ّ
تميػػزه عػػف ّ
ػف ّ
ػف التّربيػر
اختصاصي أنت تو المؤسسات الحديثة ي المثقفكف أ راد عنػدىـ ااسػترداد الفطػرم لممارسػة ّ
عما يمثّمكف  .كلر ّؿ تمؾ المفاضمة التي عقدىا سريد بيف ( كف بكؿ سارتر) ك(برتراند راسػؿ) مػف يػة
ّ
أم مكظؼ م يكؿ ااسـ أك بيركقراطي شديد الحرص مف يػة أخػرل كا يػة لبيػاف ر ػض سػريد
ك بيف ّ
ابتػػذاؿ صػػكرة المثقػػؼ كت ريػػدىا مػػف أبرادىػػا الحقيقيػػة .كىػػك بيػػذا ينتقػػد اراء كػػؿ مػػف رامشػػي كبنػػدا

محاكا ال مر بيف خصا ص كال الرأييف.5

نصؿ الى اف تحديد مفيكـ المثقؼ ػ عمى ك ؽ ااراء السابقة ػ يتطمػب منػو اف يكػكف قػكة تػنظـ

كتتكمـ بكضكح كعالنية ضمف الم اؿ الراـي متناكا مطامح ماعات ر يسة ي الم تمر كاىػدا يا .كمػا
اف مثؿ ىذا التكصيؼ يقتضي مف ال ماعات المثقفػة اف تمتمػؾ القػدرة عمػى صػيا ة اا كػار كالقػكة ػي
الييمنة عمى كسا ؿ ديدة تككف قادرة عمى تككيف بدا ؿ لصكر السػمطة كالنظػاـ ااقتصػادم كالسياسػي

مرا.

ادل ة السرد

قد يككف ممكنا ترريؼ المثقؼ عمػى انػو القػكة الضػا طة التػي تيػيمف ضػمف الم ػاؿ الرػاـ ياا

انو مف ير الممكف اف ينطبؽ ىذا التكصيؼ عمى المثقؼ الرراقػي ػي المرحمػة التػي تناكلتيػا الركايػة

اذ امتػازت ىػػذه المرحمػة بظيػػكر يػػؿ مثقػؼ نككصػػي لمسػمطة كصػػركد ممحػػكظ لمييمنػة السياسػػية عمػػى
الشاف الثقا ي الذم تسيره سمطة الدكلةي ام ظيػكر مرحمػة التبريػة ػي اطػار تكسػير ىامشػية المثقػؼ

الرضكم .

رمى الضد مػف الػنمط الثقػا ي الػذم عػرؼ ب ( يػؿ السػتينيات )الػذم اقتػرف بسػمطة سياسػية

ضػػريفة برػػد انقػػالب  67963يظيػػر ال يػػؿ الثمػػانيني كقػػد انسػػحب مػػف الكا يػػة السياسػػية د رػػا لػػبطش
السمطة التي كانت قد احكمت قبضتيا عمى كؿ م ار ػؽ الحيػاة يكانشػتؿ بالكتابػة نفسػيا ا سػيما شػريحة
الشػرراء الػػذيف رصػدتيـ الركايػػة عبػر شخصػػياتيا التػي مثمػػت مثقفػا يػػر مؤسسػيي محققػػا قطيرػة مػػر

الت ربة السابقة.

اذ لـ تشكؿ عقدة اايدلك ية لدل ىذه الشريحة صراعا حقيقيا برد اف ز يـ الكاتب ػي بيػات

القتاؿ لمكا ية مصيرىـ مد كعيف ا مختػاريف كقػد سػحبكا الػى خنػادؽ الحػرب بصػفة ( نػكد) بريػديف
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د .رواء نعاس محمد
لعلي بدر
عف الصراع اايدلك ي اذ كاف ؿ ىميػـ( الفػرار مػف الحػرب اك النضػاؿ السياسػي اك حركػات ااحت ػاج
السممية ي ك اادماف عمى المخدرات ي اك التشرد كالريش ي الحدا ؽ كالنػكـ عمػى الطرقػات )

7

رمػتيـ

الكتب كااحالـ التي تتضمنيا منفييف بالكامؿ  ..ىؤاء كانكا رباء حقيقييف ربػاء عػف الم تمػر الػذم
عاشكا يو . 8كؿ ىذه الظركؼ التي تررضكا ليا انت ت يال مثقفػا متخميػا عػف اعميتػو النضػالية يػر
مؤمف بمفاىيـ ( القكمية كاامة ) قد كاف تاثير الحرب عميقا ي ت ربتيـ الثقا ية التي اءت مت ار قػة

تماما مر ت ربػة دخػكليـ الحػرب التػي عاشػكا اىكاليػا مػف خػالؿ المكا يػة السػاخنة مػر المػكت  .لػذا
كانت الصراعات ا تنطمؽ مف ارضية سياسية بؿ تقاطرت ي محػيط الشػرر كالثقا ػة كالرؤيػا الػى الرػالـ

كاانساف كااشياء  .كعميو ا يمكف اف تنظر شخصية مثؿ ( عيسى  /بطؿ الركاية ) الى الرػالـ الػذم
يحيط بيا اا بكصفو كابكسا ا ينتيي اا باانتقاؿ الى مكػاف اخػر يػر ىػذا المكػاف الػذم يرػيش يػو ي

مكاف محمكـ لـ يكلد يو ابدا ا يقطنػو سػكل الشػرراء ي لػيس يػو ام عمػؿ سػكل كتابػة الشػرر .9ىكػذا

كػػانكا يفكػػركف بػػالخالص كاليػػرب مػػف كاقريػػـي الشػػرر كػػاف بمثابػػة ااداة السػػحرية ااسػػطكرية الكحيػػدة
التي ستنقذىـ مف البالد التي ا تمتمؾ سكل ككارث كخ ار ب قػط .71كمػف ثػـ لػـ ينشػتمكا عمػى ااطػالؽ

بمػا كػاف يػدكر حػكليـ مػف ايػديكلك يات ي كحركػات اسػالمية اك شػيكعية اك قكميػة قػد كػانكا متحػرريف

تمامػػا مػػف مسػػفة اانتمػػاءات يكػػانكا متحػػرريف حتػػى مػػف مشػػاعر الكراىيػػة ازاء السػػمطة التػػي تمػػارس
اارىاب ضدىـ ليؿ نيار .كاف

يال انكيا ك رديا ك رديتو تمنرو مف ممارسة ام نشاط سياسي بػؿ كػاف

يسػػخر مػػف الممتػػزميف بمكقػػؼ سياسػػي كيسػػخر مػػف الػػذيف يمتػػدحكف السياسػػة اك يتبرػػكف ال ماعيػػة

السياسية  .كاف مسمكخا عف الم تمر كقد ىدـ ي نفسو ام نكع مف التبرية المتبادلة بيف اانا كالرالـ

المحيط بو.77

كىنا يظير اانفصاؿ الحقيقي بينو كبيف ال ماىير برد تخميو عف دكره القيادم الذم تكرس ي

مشارير الثقا ة كاادب ككنو صاحب دكر تاريخي كتنكيرم تحررم اك تقدمي تربيرم يريد اف يؤكد انيـ

( ليسػكا اقػػدر مػػف سػكاىـ ػػي الػػد اع عػػف اليكيػػة)

75

كقػػد ن ػػح عمػػي بػػدر ػػي رصػػد ىػػذه المرحمػػة التػػي

شكمت البداية الحقيقية لتصدع الكعي القػكمي لممثقػؼ الرراقػي كانفصػالو عػف قضػايا الشػرب كانشػتالو
بكاقرو كصيا ة سؤاؿ ك كده ازاء المكت يالذم كاف ظالما امضا ي اعماقو لحظة كقك و عمػى السػاتر

الترابي .

كقد د رت ىذه الصكرة المثقؼ الى اليرب الى اكىاـ قادت الى عزلتو ككرسػت تيميشػو كعممػت

عمى انقطاع صمتو بال ماىير مكانا كاسمكب حياة ي كقد تحققت ىذه ااكىػاـ بػيف طيػات اادب الركسػي
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(ما الذم يحدث لنا ؟ ن ف نحمؽ ي نحمؽ مف بتداد المردمة مف ىػذا الػزمف الػذم ا ير بنػا الػى ركسػيا

)

73

محاكا خمؽ حياة ديدة بمكازاة الشرراء الذيف قرأىـ .

كىػػي كػػرة كانػػت ضػػا طة مػػف برػػض المثقفػػيف لالنفتػػاح عمػػى عػػالـ اخػػر يشػػكؿ منرطفػػا ديػػدا

لمتخمص مف المحمية المتمقة يلذا كاف السفر لمترب كسيمة ا تياز الكاقر بكصػفو مثػاا مرر يػا كحػداثيا

.انتيت بو الػى صػيا ة ادلك تػو السػردية بنظػرة ككنيػة مرر يػة مػف م مكعػة مػف ااكىػاـ مثمػت قناعػا
يح ب الرقؿ عف ادراؾ كاقرو .

المثقؼ راكيا

يستند خطاب الركاية الى تدكيف تاريخ م مكعة مف الشرراء ممف لـ يتمكنػكا مػف نشػر شػررىـ

ػػاىمميـ التػػاريخ اادبػػي ي ضػػال عػػف انيػػـ

نػػكد ػػي زمػػف الحػػرب الرراقيػػة اايرانيػػة مثمػػكا ببرػػدىـ

األنطكلك ي الصكرة الحقيقية لم تمر سادت يو الصراعات كاإليػديكلك يات المتكحشػة ػي مرحمػة حكػـ

النظػػاـ البرثػػي الرراقػػي سػػمطت الضػػكء عمػػى ال ماعػػات الشػػررية السػػرية ػػي الثمانيني ػاتيعبر ذاكػػرة
مسترادة تمثؿ المادة الر يسة لممحكي كىي محممة بداات عميقػة انيػا شػيادة مػف الػذات عمػى الػذات

اكػػدتيا شخصػػية الػراكم بكصػػفو نػػديا مشػػاركا بالحػػدث كػػاف الشخصػػية المك يػػة كالمحػػددة لمسػػارات
السرد داخؿ النص ي ال يقدـ لنا اا ما يراه ميما كبذلؾ منحو المؤلؼ عمي بدر كظيفة ايديكلك يػة بمػا

يفسره مف احداث تقكـ عمى مر رية كرية تنتقػد ضػمنا الظمػـ كالحػرب كالثقا ػة المؤسسػاتية ي ػالراكم

ىنػػا مػػف صػػنر الكاتػػب متماىيػػا مرػػو ػػي ىػػذا ال انػػب ي ام كػػاف قناعػػا يربػػر بػػو عمػػي بػػدر عػػف ا كػػاره

ك مسفتو التي صيتت عمى ك ػؽ ا كػار مػا برػد حداثيػة تػؤمف بػاعالء صػكت التػابر ( ال نػدم ) بكصػفو
مككنػػا ميمشػػا ػػي م تمػػر سػػمطكم ميمػػيف كضػػا ظ  .لػػذا صػػار باامكػػاف عػػد الركايػػة ضػػمف سمسػػمة
ركايػػات مػػا برػػد الككلكنياليػػة التػػي تسػػرد التػػابر مػػف خػػالؿ اك ػكاف ىامشػػية ظمػػت خػػارج نطػػاؽ الييمنػػة

السمطكية.74

كالناظر ي التاريخ الثقا ي يستطير اف يري اف ال ندم عبر التاريخ لـ يكف بمقدكره ػػ ػي ظػؿ

الثقا ة الرسكرية ػ اف يربر عف ذاتو اك يمارس كعيو الخاص كقيمو اانسانية ي عمى الضد مف المثقؼ
الشػػاعر الػػذم شػػكؿ خطػػاب المركػػز ي لػػذا حػػاكؿ عمػػي بػػدر ػػي ( اسػػاتذة الػػكىـ )اف يخمػػؽ مثقفػػا ديػػدا
خار ا مف عباءة التابر ( ال ندم ) كيمنحو سػمطة الحكػي بكصػفو الصػاعد ال ديػد الػذم يحػاكؿ اخػراج

المرر ة مف سيطرة المركزيات ( مركزيػة الدكلػة /مركزيػة التػرب ) ربػر متخيػؿ سػردم قػا ـ عمػى اسػمكب
الرسا ؿ كااستر اع تظير( ليمى السػماؾ) شػقيقة منيػر كقػد اككمػت لشخصػية الػراكم ػ بكصػفو نػدم

مشػػارؾ ػػي المرركةػػػ اف يػػركم ليػػا ااحػػداث التػػي شػػكمت م مػػؿ الركايػػة ( طمبػػت منػػي كتابػػة برػػض
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التفاصيؿ كالمرمكمات عف تمؾ المرحمة الميمة ي حياتي ) 75كىنػا تحديػدا تبػرز محاكلػة المكا يػة ػي
اقصاىا اذ يحاكؿ ىذا ال ندم اثبػات حضػكره كممارسػة كعيػو الكامػؿ عبػر الكتابػة ي يػك الػراكم الػذم

يطكرىػا احقػان بػأدكات أخػرلي تنسػ ـ مػر تقنيػات
تمقى رسالة مػف ركسػياي كانػت ذريرتػو األكلػى لمسػردي ّ
السػػرد .فػػي رسػػالتيا مػػف بػػالد بكشػػكيفي تسػػأؿ طالبػػة األدب (ليمػػى السػػماؾ ) الػػراكم عػػف مرمكمػػات
كتفاصػػيؿ تترمػػؽ بشػػرراء الثمانينيػػات ػػي الرػراؽي كػػاف اليػػدؼ منيػػا إ ػراء مقاربػػة بػػيف الشػػرراء الػػذيف

اقيػػة كحكػػـ صػػداـ حسػػيف كلػػـ ينشػػركا شػػي ان مػػف شػػررىـ مػػف يػػةي
عايشػكا مرحمػػة الحػػرب اإليرانيػػة الرر ّ
كشرراء ركس م يكليف اختبركا حقبة مشابية كدخمكا الس كف كالمرػتقالت خػالؿ الحكػـ السػتاليني مػف
ية أخػرل .كتحػدد ليمػى ػي رسػالتيا ثالثػة مػف أكل ػؾ الشػرراء :عيسػىي كالػراكم ػ النػا ي الكحيػد مػف

الحرب ػ ي كأخكىا منير .كانت الرسالة بابان لمػراكم كػي يسػتر ر سػيرة مرحمػة كاممػة عػاش مػر أصػدقا و
ي متاىاتيا اذ يركز الكاتب عمى اىمية محتكل الكعي (بالمكقر ) يركز مف خالؿ الحكارات التي ت رم

بيف الشخكص عمى اظيار التاثير الكبير الذم مارستو السمطة كالثقا ػة التربيػة عمػى احػالـ كرؤل يػؿ

الثمانينيات مف المثقفيف  .مما ي رؿ القارئ يشيد تقدـ السرد كىكيكشؼ عف خيبات ىذا ال يؿ (ىكػذا
كانت رسالة ليمى تبرث ي ذاكرتي  ..كنت اشرر كما لك اصبحت مشمكا اك مخد ار بفرؿ الػذاكرة ذلػؾ اف

الكتابة عف اصدقاء قتمكا ميرا امر ليس سيال بتاتا ..اشرر بازمة ضمير ي اف اخمؽ مف مػكتيـ قصػة

) (76اشـ ار حة حبر الحركؼ عمى صفحة الرسالة المكتكبة بخط اليد ي تذىب ذاكرتي الػى عػالـ طػاه
الرماد الى حياة شرراء شباب ي نكد بااحرل اصبحكا ااف ي عداد المكتى ا احد يرػرؼ عػنيـ شػي ي

انيـ مك كدكف ككمنا يررؼ ذلؾ ي لكف ايػف ىػـ كلػـ يػذكرىـ ام تػاريخ )  .77يظيػر ميػا اف الػراكم ىنػا

يريد تدكيف تاريخ منسي بريدا عف التاريخ المدكف كالرسمي يذىب الى تصكير عالـ ميمؿ كمتركؾ لػـ
يشر اليو التاريخ اادبي المرركؼ ي شيء( كنت ا كر بيذا الرالـ ااخر الذم ينمك

المرتػػرؼ بػػو كالػػذم يبػػزغ

أة ي الرالـ يػر

ػػأة لييػػدـ ي اك ليشػػكؾ بالتػػاريخ المكتػػكب ي مػػا سػػر ىػػذه القػػكة التػػي تترمػػؽ

بالمكتكب كالتي تريد اف تمحك كؿ ما عداه؟).78

يظيػػػر الػػػراكم بضػػػمير المػػػتكمـ مسػػػتر ران حػػػكادث تمػػػؾ الحقبػػػة مػػػف دكف اف يتخػػػذ مػػػف نفسػػػو

محكرالركايػػةي ػػال يظيػػر اسػػمو ػػي الركايػػة سػػكل انػػو احػػد الشػػرراء الثالثػػة التػػي تػػدكر احػػداث الركايػػة

حكليـ( كنا ثالثة :منيريعيسى يكانا) ي كين ح ي تصكير كرة التتييب التي طالت المثقؼ الرراقي ضال
عف تصكير حالة اا تراب المكاني الذم عاناه يؿ الثمانينيػاتي كىػي مقكلػة الركايػة األسػاسي اذ ن ػد
شتفا بتصكيرهي نكتشؼ الشخصيات مف خالؿ الكصؼ ا مف خالؿ تطكر كعييا أك اشراكيا ي ميمػة

السرد.
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مأزؽ سردية ااكىاـ

لقد استطاعت سردية النص التربير عف ازمة حقيقية لممثقؼ نتج عنيا اكىاما ثقا ية ت مت ي:

-7

كىـ النخبة

-3

كىـ الحرية

-5

كىـ الحداثة

كىـ النخبة

تطرح الركاية صكرة الكىـ الثقػا ي الػذم امتػد لييػيمف عمػى ا مػب شخصػيات الػنص ي كتترمػؽ

عمػػى ك ػػو الخصػػكص بممارسػػات ثقا يػػة اصػػابت ال يػػؿ الثمػػانيني بنكسػػات كاعطػػاب عديػػدة  .كلػػيس
المقصكد ىنا بالكىـ النخبكم ي سري المثقؼ الى تنصيب نفسو كصيا عمى الحرية كالثػكرة ي اك رسػكا

لمحقيقة اك قا دا تنظيميا ي بؿ كىمو بارستقراطيتو ال از فة كنر سيتو المتراليػة كتراممػو مػر نفسػو عمػى

نحك اصطفا ي.

كباامكاف تممس ىذا الكىـ ي برض شخصيات الركاية الى انب ااكىاـ ااخرل التػي شػكمت

شخصياتيـ الركا ية ياا اننا اقتضينا الفصؿ بيف ىذه ااكىاـ لمدراسة كالرصػد البحثػي عمػى اسػاس مػف
الييمنة السردية  .كيمكف تممس ىذا الكىـ ي ما يررؼ ب( ماعة الساعة الخامسة).
ماعة الساعة الخامسة

كىي نخبة ثقا ية متراليػة تػؤمف بالقدريػة كبالرػالـ المػاك ار ي كالتيبػي كتمثػؿ الطبقػة البر كازيػة

اارستقراطية التي تكتب الشرر الرؤيكم الت ريدم عبر زيادة مردات اانحراؼ المتػكم بكسػا ؿ اايحػاء

كالرمز ااسطكرم لخمؽ حالة مف التمكض كالتتريب كاايياـ كالتمػرد المترمػؽ بالحركػة السػريالية التػي

ظيرت بالرراؽ ككانػت عمػى قناعػة اف الشػرر باسػتطاعتو احػداث التتييػر اا تمػاعي كالفكػرم لالنسػاف.

كبدا اعضاؤىا متاثريف بركاد مدرسة رانكفكرت مف الذيف ينحدركف مف طبقات بر كازية نيػة كاقػؿ مػا
يمكف قكلو عف سمككيـ انو (نخبكم)79ي انتيت نياية ماساكية عاـ 7987

51

يظير ىذا الكىـ برد اف بدت كرة المثقؼ حامال قضية سياسية تخفػت يا سػيما برػد اف كػاف

ثمة ا ماعا قد تشكؿ لدل الباحثيف اف (المثقؼ الرراقي حتى نياية السبرينيات مف القرف الماضػي ىػك

ذك ت ربة سياسػية راسػخة )

57

اا انػو برػد ىػذا التػاريخ قػد قػد انتما ػو السياسػي ك يػر تك يػو الفكػرم

لينسحب مف الشارع السياسي الى ساحة النشاط الثقا ي كاادبي المحض .مرتبطا بفكرة النخب الثقا يػة
الرالمية التي عزلت نفسيا بكصفيا ثقا ػة مبترػدة عػف الثقا ػة السػطحية كيظيػر ذلػؾ ػي شخصػية (د.

ابراىيـ)الػػذم نرتػػو ال ػراكم ب ( الشػػاعر التريػػب ااط ػكار كىػػك نػػدم طبيػػب ػػي كحػػدة الميػػداف الطبػػي
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55كيطمؽ عميو (الدكتكر اكستكس) انػو (يػكد اف يكػكف اكسػت اخػر يسػرى الػى اكتنػاه اسػرار الك ػكد
كالقبض عمى مفاتيح الحياة كحؿ لتز الككف)

53

الؼ ديكانا شػرريا خاصػا يػدعى اناشػيد ( كيرػده ديكانػا

ػػذا) .54حيػػث تظيػػر ر بػػة بالتمػػايز عػػف عامػػة النػػاسي تؤكػػدىا طريقػػة كالمػػو المتكمفػػة ي يػػك يػػتكمـ

بالفصحى كيشدد عمى مخارج ااصكاتي كقد درج المثقفكف ػي الرػراؽ عمػى اسػتخداـ ىػذه الطريقػة مػر

متحدثييـ .لـ يكف د .ابراىيـ طبيبا كحسب انما اختار ايضا دراسة التن يـ ( كلقد شاع اايماف بالتاريخ

كعكالـ الماكراء كالصك ية كالسحر اياـ الحػرب )

55

كيرػد المؤسػس ؿ ( ماعػة السػاعة الخامسػة )

56

كقد شاع عف ىذه ال ماعة انيـ يحبكف الرزلة كيحبكف كؿ ما ىك سرم كتاممي كىـ ا يضحككف ابدا

يىػػـ عميقػػكف كيترػػاطكف دراسػػات صػػربة كت ريديػػة تثيػػر رعبػػا مبيمػػا عبػػر صػػكر المػػكت المترػػدد الػػذم
تطرحو اشرارىـ ( الشيء التريب يو انو كاف يم د الحرب ي قاؿ اف الحرب عظيمة انيا تحػرر المػكت
مف النظرة السرية لو ي مشاىد الرنؼ المتحرر ىي عصياف عارـ ضد الحياة ي كىػي تربيػر عػف التمػرد

عمػػى الت ػػديؼ كاالتحػػاؽ بالخػػالؽ ي ػػالمكت لػػيس سػػي ا ىػػك خػػالص  ...المػػكت شػػيء ريػػزم مثػػؿ

ال نس كالطراـ كالشراب ي لذا الحرب ضركرية ) .57بيػذه ااكىػاـ الت ريديػة حػاكؿ ابػراىيـ اليػرب مػف
كاقرو المازكـ كمف دكره الذم قيضتو السمطة باكامر عسكرية قضػت عمػى اكىامػو كحياتػو مرػا ي كعبثػا

حاكؿ اف ينقذ نفسو بالشرر الذم لـ يشفر لو ربتو ي زمف الحرب كلـ ين و مػف لحظػة اعدامػو كىػك

الطبيب.

امػػا ( منيػػر) يمثػػؿ الطبقػػة البر كازيػػة ذات التػػرؼ اارسػػتقراطي ااسترراضػػي يك يؤكػػده ال ػراكم

بقكلو ( :كانت البيانك ي المنزؿ ذات صفة استرراضية اكثر مما ىي نيػة ذلػؾ اننػا لػـ نػر احػدا يرػزؼ

عميو )

58

يكاف منير يريش ي منزؿ ميؿ مصػمـ عمػى طػراز مخػتمط بػيف نمػط الرمػارة الركسػية كبػيف

النمط الرراقي ليمثؿ حالة اانس اـ بيف ركح امو الركسية ااصؿ كالركح الرراقية لكالػده م ػدم السػماؾ
الذم تزكج امو ي مرحمػة دراسػتو ػي امرػة مكسػكك ػي السػتينيات .تحػاكؿ عا متػو اسػترراض ث ار يػا

الطبقي مف خالؿ المنزؿ الفخـ كااثػاث ( بيػانكي م مكعػة كبيػرة مػف الكتػب الركسػية القديمػة كالحديثػة

يخز يػػات ركسػػية ...الػػخ)

59

كىػػك احػػد الشػػرراء الثالثػػة الػػذيف مػػاتكا ػػي ال ػػيش .كػػاف منيػػر ذا ك ػػو

رؤيكميعيناه حادتا الذكاء كلو نظرة قكية كانيا ازدراء متراؿ كاف شخصا يخيؿ اليؾ انو كؽ الكؿ يكلو

طبيرة استقاللية ع يبة ي مديو شركر انػو لػـ يرػد بحا ػة الػى اف يتمقػى عػف ااخػريف درسػا اك ت ربػة
انو يتكىـ ي نفسو انو قد عانى كؿ الت ارب .

كالحػػؽ كػػاف لسػػري السػػمطة ػػي تػػذكيب اانسػػاف دك ار ػػي خمػػؽ اعػراؼ ثقا يػػة تترمػػؽ بصػػكرة

اادباء كادكارىـ ككظا فيـ ي بمرنى ادؽ اسيمت ي صيا ة شخصيات اادبػاء كسػمككياتيـ التػي ارادت
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د .رواء نعاس محمد
لعلي بدر
اف تحيط نفسيا بيالة مف ااىتماـ كالترالي متمثمة بركح نر سية تؤمف بثقا تيا الخصكصية كنخبكيتيا
الفكرية كاادبيػة ( كػاف منيػر كاثقػا مػف دكره الشػررم ا از نػا ي كحينمػا اقػدـ اليػو ام كرقػة يضػر خطكطػا

بالحبر ااحمر تحت برض الكممات )

31

كاف يؤمف بدكر رسالي ا يترمؽ بالنضاؿ السياسي كا الثكرات

الكطنيػػة انمػػا بػػدكره المك ػػو لمثقا ػػة اادبيػػة كالشػػررية مترقػػا بنر سػػيتو لػػـ يكػػف يريػػد التحػػدث عػػف ام

شاعر سكاهي كا عف ام قصيدة سكل قصيدتويكاف مثاا لممثقؼ الخصكصي

37

الذم يقدـ نصا حو مػف

بر ػػو الرػػا ي يتك ػػو بالنصػػا ح اصػػدقا و بػػالقكؿ ( :عمػػيكـ كتابػػة الصػػيك بشػػكؿ عفػػكم ي ايػػاكـ مػػف

ااسػػتخدامات المتكيػػة المتداكلػػة ) 35محركػػا ميػػكف كالػػده اثنػػاء حديثو .ار ضػػا متػػادرة تخكمػػو الطبقيػػة .
كمػػف ىنػػا كانػػت اشػػكالية النخػػب الثقا يػػة " ذلػػؾ اف النخبكيػػة قػػد الػػت الػػى الرزلػػة كاليامشػػية ي كانت ػػت

التفاكت كااستبدادي بقدر ما سدت ااصطفاء كالنر سية لدل النخب الثقا ية"

33

اامرالذم احدث ازمة

المثقػؼ يكالمقصػكد باازمػة ىنػا " :قػداف المصػداقية الفكريػةي كالفاعميػة النضػالية"

34

ي كيت مػى قػػداف

المصداقية ي منير الذم تظاىر بانو يررؼ المتة الركسية كيتر ـ منيا اااف الشرر الذم يتر مػو ػي
كاقر اامر كاف يؤلفو ارت اا.35
الكىـ الحداثي

كاف تاثير الحرب ي ت ربة شرراء الثمانينيات الذيف التحقػكا بالخدمػة الرسػكرية كبيػ ار كممحكظػا

يادل الى اف يشيد ىذا ال يؿ اند اعا ممحكظػا ػي م اىيػؿ الت ريػب الحػداثي بمحفػزات مختمفػة كانػت
بمثابة كسيمة ى كـ عمى الكاقر المترؽ ي كاقريتو  .36مما اكقريػـ ػي مصػيدة الحداثػة التػي ػرتيـ

الى تأليو النمكذج التربي ي ترامميـ مر مفاىيـ الحرية كاليكية .

كيبػػدك اف تػػاثر ىػػذا ال يػػؿ بالثقا ػػة ااكربيػػة كا سػػيما الركسػػية كانبيػػاره بيػػا اكقرػػو ػػي ازمتػػو

الحقيقيػػة المتمثمػػة بػػكىـ المماثمػػة مػػر التػػرب باعتبػػاره مصػػدر الحداثػػة  .كىػػك مػػف اشػػد ااكىػػاـ ح بػػا
كاكثرىا اعاقة لممثقؼ عف خمؽ اا كار ي اذ يبقى المثقؼ اسير النمػاذج المسػتمدة ممػا ان زتػو الثػكرات

المرر ية كالثقا ية ااكربية كاتخاذه مكقفا تبريا بالكامؿ .37

عمى اننا ابد مف ااعتراؼ اكا :اف مثؿ ىذه الحداثة تتككف ي شركط ازمتيػا كانسػداد ا اقيػا

تظير ( برد اانتكاسات كاازمات التي تصيب امة ما  .....كتنيض نخبيا الثقا ية كالنقدية كاابداعية

بطػرح مػػا نسػػميو عػػادة بااشػػكاليات النا مػػة عػػف ىػذه اانتكاسػػات كتبحػػث ػػي كيفيػػة التكتػػؿ مػػف ديػػد
كالتكحد لالنطالؽ ) .38لقد اعتقد المثقؼ الرراقي انو ا يسػتطير م ابيػة الكاقػر السياسػي كاا تمػاعي
م ابية حقيقية لذا خرج عف ااطر التقميدية متمردا يكا ترب عف محيطو الذم ينتمي لو كخرج عمى ما
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سردية المثقف في رواية (( اساتذة الوهم ))

د .رواء نعاس محمد
لعلي بدر
ىك مترارؼ عميو مف مريارية تكصيفية عبر تيديـ ما ترارؼ عميو الرقؿ ال مرػي  .اف مثػؿ ىػذا الػكىـ
الحداثي يظير بكضكح داخؿ الركاية ي ( ماعة بيية الشررية ).

ماعة بيية الشررية

كتتككف مف عشرة اشخاص قامكا بتشكيؿ حركة شررية اطمقكا عمييػا اسػـ ( بييػة)

39

( كانػت

ماعة بيية ريقا سريا انتا و عمني كلكف ت مرو كا تماعاتو سرية ك ي ظػاىره كباطنػو يػر سياسػي

 ...كعممػػو مػػاعي بالكامػػؿ ).41كقػػد انقطرػػت ىػػذه ال ماعػػة بريػػدا عػػف المػػكركث الشػػررم المؤسسػػاتي
مشكمة حمقة شررية ديدة تتسـ بحداثة مستمدة مف عصر اانكار اذ نمحظ مكقفا تبريػا بالكامػؿ لمتػرب
مرتبطا بالمصطمح النقدم المتر ـ مف الترب الينا اذ يتركزاىتمػاميـ بكضػكح ػي كثػرة الم ػالت المرنيػة

باادب التربي كتر ماتو ي كقد اتسرت رقرة تاثرىـ بااخر كحكلتو الى مكضكع ( انتماء اليو) كىػك تػاثر
يختمؼ عف تاثر شرراء التفريمة ي البدايات كاىتماميـ بالشرر ااكربي ي كقد عػرض الكاتػب عمػي بػدر

ىذا ااختالؼ بحبكة سردية محكمة ي احد المشاىد التي تحدثت عػف عالقػة "عيسػى بنػازؾ التركمانيػة

"كا سيما ي المشيد الذم اسماه (تناقض ) اذ عرض يو حالػة اانتقػاؿ ال يمػي مػف الشػرر الحػر الػى
قصيدة النثر ببنية درامية سػدتيا الرالقػة التػي ت مػر (عيسػى بنػازؾ) كىكيرصػد تحػكؿ المكػاف الػى (

صػراع بػيف شػػركر حػر كاخػػر مقيػد ي كسيسػػرى كػؿ كعػي مػػف ىػذييف الػػكعييف الػى السػػيطرة عمػى ااخػػر

47

رصد تقاطر كعييف شػررييف لػـ ينطمقػا مػف ارضػية سياسػية بػؿ تقاطرػا ػي محػيط الشػرر كالثقا ػة

كالرؤيا الى الرالـ كاانساف كالككف.

كقد بيف الكاتب ىذا ااختالؼ مف خػالؿ اىتمػاـ ماعػة بييػة الممحػكظ بقصػيدة النثػر كمػا عر ػت بػو

مػػف خركقػػات لتكيػػة ػػي سػػد الػػنص اعتقػػادا مػػنيـ اف م ابيػػو الكاقػػر ا تػػتـ اا بػػالخركج عػػف ااطػػر
اابكيػػة كاخت ػراؽ التقميػػد كالتمػػرد عمػػى قكاعػػد المتػػة عبػػر اللػػة مػػف الرمػػكز كالتيكيمػػات ػػي محاكلػػة
الخالص مف قيكدىـ ات يكا الى الرمز ااسطكرم كالصك ي كالتكليدم لرالقتػو بالمشػاكؿ النفسػية التػي
تكتنفيـ.مما قادىـ الى الكقكع ي م مكعة مف ااكىاـ مثمت ادلك تيـ الفكرية كاا تماعيػة كانتيػت

بيـ الى ااحتفاء بال نكد الفاريف اك الياربيف مف الحرب كاليامشييف كالمرضى كالمرػكقيف ممػف اطمػؽ

عمييـ بركليتاريا الصحة ي صنركا عالما كامال ي الظالـ اذ ظؿ ا مبيـ منسييف كم يكليف كلـ تطميػـ

الشيرة اادبية يكظمكا مالحقيف مف قبؿ السمطة لذا(لـ يكف قرار الفرار مف الحرب قػ ار ار سػياليكمر ذلػؾ
ىػػرب عيسػػى كىػػرب كػػاظـ سػػمماف كىػػرب سػػالـ خيػػكف كىػػرب اب ػراىيـ محسػػف كىػػرب عمػػي عبػػاس...
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د .رواء نعاس محمد
لعلي بدر
كااخركف مف ماعة الكتاب كالمسرحييف ي ال بية كاصػبحكا يتخفػكف ػي المدينػة  ..عػالـ كامػؿ ػي
الميؿ يصنرو الفرارية المثقفكف بمكازاة عالـ كامؿ ي الصباح تصنرو السمطة)

45

انتيى مصيرىـ ييػا

الى ااعداـ ميرا بتيمة اليرب مف ال ػيش اثنػاء الحػرب  .ىكػذا مثمػت ماعػة بييػة التػاريخ التحتػي
الميمػػش الػػذم عانػػاه مثقفػػك ال يػػؿ الثمػػانيني المسػػحكؽ بػػالحرب ك المتتػػرب عػػف عالمػػو كالميػػككس
بتطمراتو الحداثية ي زمف الحػرب كالمػكت كالرتمػة  .كخيػر مػف يمثػؿ ىػذه ال ماعػة داخػؿ الػنص كػاف

ال ندم الميككس بفكرة اليرب مف ال يش (عيسى ).
شخصية عيسى

مثػػؿ (عيسػػى) شخصػػية الشػػاعر المتػػامر الباحػػث عػػف الخػػالص كالشػػيرة عبػػر اليػػرب الػػى بػػالد

اخرلي رتو اكىامو بانو ( حتى عيسى ذاتو ي ال ندم الفػرار ي سػيتحكؿ ػي التػرب الػى شػاعر عظػيـ ي

الى شاعر عمى الطػراز التربػي " مػا ناقصػو ام شػي ليكػكف ربػي"؟)43ي كػاف اسػتاذ الػكىـ ااكؿ اامػر

الػػذم حػػدا بمنيػػر اف يطمػػؽ عميػػو لقػػب ( برك سػػكر الػػكىـ)  (44سيصػػدـ التػػربييف بمظيػػره السػػاحر ي
بشحكبو ي باناقتػو الفػذة ي بطابرػو اارسػتقراطي ي بفكػره الفنطػازم المتػكحش ي بػاطكاره الر يبػة الخارقػة

)

45

متشبيا بالركس كاالماف مرػاي منفمتػا مػف المحسػكس الػى المػدرؾ كمػف الت ريػدم الػى التكػكيني

ميككسا بالشرر يممؤه الشركر باا تراب كالنفي ( كاف يشرر با تراب كبير كتقزز مف م تمػر ا يمكنػو

اف يقدـ لو ت ارب شػبيية بمػا يقدمػو م تمػر بريػد لشػرراء اع ػب بيػـ ي قػرأىـ كتمثػؿ حيػاتيـ ي قػرأىـ

كعرؼ كؿ شيء عنيـ ي كاف يشرر بانيـ يريشكف مرو ي يتنفسيـ كيحمػـ بيػـ كيرػرؼ عػنيـ اكثػر ممػا
يررؼ ام كاحد اخر عنيـ  ...كاف يحفظ تفاصيؿ دقيقة تترمؽ بمالبسيـ كاكميـ كشربيـ كعالقػاتيـ ..

ا يرر يا اا مؤرخك سيرىـ )

46

كاف مقمدا لمحياة التي يقراىػا ككػاف تقميػد الحيػاة التػي يقرأىػا تصػؿ الػى

حد التطابؽ الساخر لدر ة انو حاكؿ تصحيح سيرتو الذاتية اك تمفيقيا كاسػترارتيا مػف ت ػارب الشػرراء

ااكربييف 47كس ار لمسير التا ية التي عاشيا كؿ يمو تمػؾ السػير الراديػة ي اذ كػاف يبحػث عػف ت ػارب
ديدة ير مك كدة ي مدينتو اذ ليس ييا ما يميمو كعميو اف يبترثيا مف نفسو تسػاءؿي ىػؿ يمكنػو

اف يخترع كؿ ىذه الصكر كىك ي البتاكيف؟ي اامر الذم حدا بو الى قطيرة تامة مر م تمرو كاف يفكر
بمدينة عظيمة مثؿ المدينة التي عاش ييا بكدلير اك اليكت كليس ي بالد الفقر الحقيقي يحيػث ( ا

ابراج كا كنا س قكطية كا حانات رنسية كا صكر نطازية كا ا ػكاء بيتكرسػكيةي مثػؿ تمػؾ المك ػكدة
ي شرر بكدلير كرامبك كماارميو)

48

منبي ار كمتصمبا ي عبادتػو لمتػرب كمركزيتػو ( حينمػا كنػا نتحػدث

عف المركزية التربية كانشتاؿ الترب بنفسو كمركز منتج كىكامش مقمدة كمستيمكة  ..كاف عيسى ينفػر
مف ىذا الحديث كيقكؿ " ماذا يضر اكربا لك كانت مرك از انيػا مركػز عظػيـ انيػا الصػكرة التػي حمػـ بيػا
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كػؿ المصػمحيف كاانبيػػاء كالمفكػريف ىػػي كحػدىا القػػادرة عمػى تقػديـ ت ربػػة لشػاعر كخيػػاا لفنػاف كقصػػة
عظيمة لركا ي )

49

تميز اسمكبو الشررم بالر ا بية كالسحرية اذ كانت مك ة الكاقرية السحرية ت تاح ال يؿ الثمانيني بقكة

ي( ا يرتػػرؼ بػػالركح الشػػرقية ابػػدا ي بػػؿ ا يرتػػرؼ اف لمشػػرؽ ركحػػا اصػػال )

51

يريػػد اف يرػػيش احالمػػو

بقػػكة يبيػػة اك سػػحرية اراد اف يحصػػؿ عمػػى لتػػة لػػـ تكػػف لتػػة مراصػػريو ( مػػا كػػاف يريػػده ىػػك رسػػالة
ت اكزية لممرنى ي لممضمكف شيء مف المحسكس ير مممكس بريػد عػف المرنػى الكاضػح اف المرنػى

ينبػػت عمػػى الػػدكاـ كسػػط القتامػػة كالقػػبح عيسػػى يريػػد اف ينػػأل بنفسػػو مػػف السػػكف القػػذر كسػػط المرػػاني
كالمضاميف ي الكممات تحيؿ الى اايديكلك يا ي الى اا كار الى اايماف بينما ىك ينػزع مثػؿ الشػرر الػى

الت ريد الى اليندسة الى الفراغ الى البياض الى المكسيقى يريد رمك از ا تفسير ليا ي اشارات ترتد دكما

الى عالـ خالد كمطمؽ )
كتنتيي بو )

55

57

كاف شكالنيا مثاث ار بالشكالنييف الركس( حمػكؿ عيسػى الثقا يػة تبػدا بالشػكؿ

كاف مف ماعة الفف لمفف بريدا عف كؿ ما ىك سياسػي حػاكؿ اف يكتػب ركايػة شػبيية

بركاية ال ريمة كالرقاب متاث ار بدستيك سكي محاكا تحكيؿ البتاكيف الى بطرسبرغ اامر الذم ره لمكقكع
ي كىـ اكبر مف كىـ الحداثة ال از ؼ الذم تقمصو كىك كىـ الحرية .

كىـ الحرية

حاكؿ عيسى رسـ صكرة لو تميزه مف يره كت رمو متفػردا ػي م تمرػو ي ػي حػيف اف التفػرد ا

يقكد بالضركرة الى الحرية الحقيقية

53

يكبحسب اريؾ ركـ انو عندما اتككف ىناؾ ظركؼ اقتصػادية

كا تماعية كسياسية مناسبة لتحقيؽ الفردانية قد تختفي ضػمانات الشػركط الممكنػة بالتػدريج كتتحػكؿ

الحرية الى ثقؿ ا يمكف احتمالو يك ي ىذه الحالػة يحػدث انيػزاـ مخػرب كىػداـ اك عػدـ تكا ػؽ كانسػ اـ
مر الحرية 54كىك ما يفسر لنا ميكؿ عيسػى نحػك السػرقة عنػدما اراد اف يشػترم كتابػا ا يمتمػؾ ثمنػو (
ك د عيسى الفرصة سانحة ي تقػدـ خطػكتيف مػاؿ ب سػده كمػف ي مػب شػي ا سػاقطا منػوي كبممػح البصػر

خطؼ الكتاب ككضرو تحت مرطفو كخرج ي ي الطريؽ تمفت مرتيف اخرج سي ارة مف يبو كضريا ي
مو اشرميا كانطمؽ الى المنزؿ)

55

كىنا تقكدنا الركايػة لمتسػاؤؿ عػف مكضػكع اخػالؽ الحريػة كاخػالؽ

الربكديػػة كمػػا يطمػػؽ عمييػػا د .عبػػد اهلل اب ػراىيـ ػػي كتابػػو التخيػػؿ التػػاريخي

كالحرية

56

اك بمرنػػى ادؽ ااخػػالؽ

لقد ر ر سػارتر الحريػة الفرديػة الػى مقػاـ القيمػة ااخالقيػة كالككنيػة المطمقػة التػي تحػتـ عمييػا

ت ػػاكز كا ػػة الحػػدكد سػكاء تمػػؾ التػػي ترت ييػػا اايػػديكلك يات كالركحانيػػات أك تمػػؾ التػػي تضػػريا الرمػػكـ.
مؤكدا ا ف الحرية ىي القيمة الكحيدة التي تصدر عنيا القيـ ااخػرلي لػذا ا ن ػد حػيف يػدعي عيسػى
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ر بتو ال امحة ي امتالؾ الحريػة سػكل انػو ييػرب منيػا اننػا نشػيد تخميػا كاضػحا عػف ذاتػو الحقيقيػة
كتقمصػا ممحكظػػا لشخصػػيات اكثػػر اسػػتقالا ينػػدمج مريػا لمحصػػكؿ منيػػا عمػػى القػػكة التػػي يفتقػػدىا اك
يشرر انو ا يمتمكيا .ىذه االية ىي نتاج خطاب ثقا ي ضا ط كسمكؾ سياسي قمرػي ا عقالنػي نػراه
يقمد التربييف ي ازيا يـ كطريقػة كالميػـ كمالبسػيـ اامػر الػذم قػاده الػى اا تػراب مػر ربػط كػؿ ذلػؾ

بتك يػػو اخالق ػي كنفسػػي كلػػيس قػػط كليػػد الظػػرؼ ااقتصػػادم كمػػا عنػػاه مػػاركس كلػػيس نتػػاج الص ػراع

ال نسػػي كمػػا عنػػاه ركيػػد انمػػا نتػػاج امػػكر ك كديػػة شخصػػية الطػػابر ا تماعيػػة المنشػػا كمػػا يػػرل ػػركـ
.كالحاؿ انو بقػدر مػا تنتفػي الحريػة يػزداد اا تػراب  .كمػا كقػر يػو عيسػى مػا ىػك اا كعيػا خاط ػا كلػد

انطباعا بانو ح ار كىي اشارة ا تخط ابدا الػى ككنػو مسػتمبا ياف شػركر عيسػى بػاف عميػو اي ػاد مرنػى
لك كده ادل بو الى اختالؽ حرية مكىكمة ببرض التصر ات كالسمككيات التي تمثميا ي محاكا خمؽ نكع

مػػػف الحريػػػة الفرديػػػة كليسػػػت ال ماعيػػػة المتمثمػػػة بحريػػػة الشػػػركب يؤيػػػد ذلػػػؾ ر ضػػػو لفكػػػرة المنظمػػػات
ال ماىيرية ك المؤسسات ب مير اشكاليا الدينية اك السياسية اك اا تماعية اك ااخالقيػة اك يرىا(مػا
ييمو حقيقة ككاقرا ىػك مػا يحػس كيشػرر بػو بشػكؿ انػي كمػا يشػرر بػو ىػك حا اتػو الخاصػة احا ػات

الناس كا امكر الفقراء كحياتيـ كا البر كازيكف كامالكيـ كا ااحزاب كا ام شػ مػف ىػذا القبيػؿ ي مػا
كاف ييمو ىي تمؾ ااشياء التي كاف ينظر نحكىا المثقفكف عمى انيا تفاىات طالما ىي ا ترتقي لمفرػؿ
ي التاريخ بينما كاف عيسى يسخر مف كؿ رؿ ي التاريخ ).57

يؤكػػد المؤلػػؼ ىنػػاي عمػػى صػػكرة ديػػدة لممثقػػؼ لػػـ تالفيػػا السػػاحة الثقا يػػة الرراقيػػة مػػف قبػػؿ كىػػي

شخصية المثقؼ الفكضكم كاانرزالي ير المكترث لقضايا ال مػاىير عمػى الضػد مػف المثقػؼ الرضػكم

 .58في رام عيسى اف المشركع الذم تبشر بو ىذه المؤسسات ىك مشركع عبكديػة عمػى الػدكاـ ميمػا

زعمت خالؼ ذلؾي نظ ار اف المؤسسات ا بد اف تح ػر اا ػراد كتحػكليـ الػى اشػياءي كانيػا كاذبػة قطرػا
عنػػدما تػػدعي الػػد اع عػػف الحريػػة اف المؤسسػػة ىػػي نقػػيض الحريػػة بالضػػركرة .لكػػف المؤسسػػة لػػدل

شػاعرنا عيسػى ا تقتصػر عمػػى ااحػزاب كالمنظمػات ي انمػػا تمتػد الػى م مػػؿ نظػـ الحيػاة يباعتقػػاده اف
كرة الحرية المطمقة ىذه كفيمة باعاقة اايديكلك يات الميبراليةي ناسيا اف تحقؽ الحرية الفردية قد يػد ر

البرض الى الرككف الى ىامشيتيـ اا تماعية.

قطاؼ البحث

تكا ر لدل الباحث ممة مف ااستنتا ات ما يمكف تكصيفو ي قسميف:

ااكؿ /يترمؽ بطركحات الكاتب داخؿ الركاية ي كقد رصد يو ااتي:
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7ػ صاغ عمي بدر ا كاره ك مسفتو عمى ك ؽ ا كار ما برد حداثية تؤمف باعالء صكت التابر مؤكدا كادة
مثقؼ ديد خارج مف عباءة التابر ( ال ندم ) بكصفو الصاعد ال ديد الذم يحاكؿ اخراج المرر ػة مػف

سيطرة المركزيات.

5ػ رصد البداية الحقيقية لتصدع الكعي القكمي لممثقؼ الرراقي كانفصالو عف قضايا الشػرب ي كابترػاده

عف النظريات اايديكلك يةي ضال عف انشتالو بكاقرو كصيا ة سؤاؿ ك كده ازاء المكت .

3ػ صكر عمي بدر حالة الييمنة السياسػية لمسػمطة البرثيػة مػف خػالؿ تصػكير كرة التتييػب التػي طالػت

المثقؼ الرراقي ضال عػف تصػكير حالػة اا تػراب المكػاني الػذم عانػاه يػؿ الثمانينيػاتي كىػي مقكلػة

الركاية األساس.

4ػ رصد عمي بدر كرة كانت ضا طة مف برض المثقفيف لالنفتاح عمى عالـ اخر يشػكؿ منرطفػا ديػدا

لمتخمص مف المحمية المتمقة يىي السفر لمترب بكصفو كسيمة ا تيػاز الكاقػر ك بكصػفو مثػاا مرر يػا
كحداثيا .

الثاني /يترمؽ بشخصياتو المثقفة ي متف الركاية كط ار ؽ تقديميا :

7ػ مثقفك عمي بدر ينتمكف الى الطبقػة الكسػطى( اانتم يسػيا)ي كقػد اختػارىـ ليحممػكا ا كػاره ر بػة ػي

لفت اانظار ليذه الطبقة كتسميط الضكء عمييا.

 -5اف مثقفي عمي بػدر شخصػيات مسػتمبة كمتربػة ك ميزكمػة ي ك يػر اعمػة ػي محيطيػا ر ػـ انيػـ
ناقمكف ك ار ضكف كيدعكف الى الحرية.

3ػ ػ عانػػت شخصػػيات عمػػي بػػدر مػػف اكىػػاـ ثقا يػػة متنكعػػة شػػكمت ازمتيػػا الحقيقيػػة منيػػا :كىػػـ النخبػػة

المتمثؿ باارستقراطية ال از فة كالنر سية المترالية ككىـ الحداثة الذم قادىا الػى التقميػد ااعمػى لمثقا ػة
التربيػػة ككىػػـ الحريػػة التػػي سػػدت ردانيػػة ال يػػؿ الثمػػانيني كانكيتػػو بمػػا دعػػى اليػػو مػػف حريػػة رديػػة

كليسػػت ماعيػػة تمثػػؿ حريػػة الشػػركب ي يؤيػػد ذلػػؾ ر ضػػو لفكػػرة المنظمػػات ال ماىيريػػة ك المؤسسػػاتية
ب مير اشكاليا الدينية اك السياسية اك اا تماعية اك ااخالقية اك يرىا.

4ػ ػ سػػدت شخصػػيات الركايػػة اىتمامػػا ممحكظػػا بصػػكرة المثقػػؼ الفكضػػكم كاانرزالػػي ي يػػر المكتػػرث

لقضايا ال ماىير ىاممة صكرة المثقؼ الرضكم .

5ػ عرضػت ىػذه الشخصػيات بطريقػة السػرد الػكاقري كمػا اعتمػد الكاتػب ػي تقػديميا اسػمكب الكصػؼي
نكتشؼ الشخصيات مف خالؿ الكصؼ ا مف خالؿ تطكر كعييا أك اشراكيا ي ميمة السرد.

اليكامش
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 1تر ر اصكؿ المصطمح المتكية الى لفظة " ثقؼ -ثقؼ الشي ثقفا كثقا ا  :حذقوي كر ؿ ثقؼ  :حاذؽ يـ كيقاؿ
ثقؼ الشي كىك عمى سرعة الترمـ ي كثقفتو اذا ضفرت بوي قاؿ ترالى" اما تثقفنيـ ي الحرب" سكرة اانفاؿ
ااية .57/ينظر  :لساف الرربي ابف منظكري مادة ثقؼ.
 5ينظر :صكر المثقؼي 55ص كينظر ايضا :ي النظرية ي عمـ اا تماع ي آاف سين كد ص563
 3ينظر صكرة المثقؼ ي الركاية ال ديدة ي ص.59
 4صكر المثقؼ ي ادكارد سريد ي ص53
 5المثقؼ كالسمطةي ادكارد سريدي ص97
 6يربط السينيكف ظيكرىـ ك يؿ ديد لو ما يميزه عف الخمسينيف كظاىرة عالمية ليا برض الحضكر عربيا عر ت احقا
ب يؿ عاـ  7968لكف التدقيؽ يما صدر عف الستينيات يشير اف الستينييف اخذك بالظيكر المختمؼ ثقا يا كادبيا
عاـ  . 7965ينظر ي ىذا الصدد المك ة الصاخبة  :شرر الستينيات ي الرراؽي سامي ميدمي ص 35-77
كينظر ايضا  :ممؼ السمطة كصناعة المثقؼ ي الرراؽ يمج ااقالـ ي ص 59.
 7ركاية اساتذة الكىـ ي عمي بدر يص716.
 8ينظر :ـ.ف.ي ص715.
 9ينظر  :ـ.ف.يص736.
 71ينظر:ـ.ف.ي ص .ف.
77ينظر :الركاية ي  .ص.793-795
75حديث النيايات" تكحات الركلمة كمآزؽ اليكية " ي عمي حربي ص.788
 73الركاية ي ص.59
 74تر ر اصكؿ ىذه الكتابات الى نظرية الخطاب ما برد الككلكنيالي التي تمت صيا تيا مف طرؼ نقاد مف الرالـ
الثالث امثاؿ ادكارد سريد كىكمي بابا ك ياترم سبيفاؾ ردا عمى التيميش الممارس عمى كؿ اشكاؿ الثقا ة
الخاصة بالمشرؽ يلالستزادة كااطالع ينظر :كتاب الككلكنيالية كمابردىاي انيا لكمبا.
 75الركايةي ص59
 76ـ.في ص88
77ـ.في ص97
 78ـ.في ص.ف
 79ينظر :النقد بيف الحداثة كما برد الحداثة ي ابراىيـ الحيدرم ي ص765
 51ينظر :الركايةي ص35
 57ينظر  :السمطة كسياسة النبذ الي رات الثقا ية مثالي د.حمزة عميكم يص61-58
 55الركايةي ص33
 53ـ.في ص54
 54ـ.فيص33
 55ـ.في ص39
 56بنظر  :ـ.في ص58
 57ـ.في ص54
 58ـ.في ص78
 59ـ.في ص51
 31ـ.في ص68
أف المثقؼ الرالمي قد انسحب كأخمى مكانو لممثقؼ الخصكصي كقد أسيب ككك ي تحميؿ
 31يذىب ميشاؿ ككك إلى ّ
عالقة المثقؼ بالسمطة كابتدع مفيكـ الس نية الذم اختزؿ حالة ااستالب الفكرم لإلنساف ي عالقتو بالسمطة بكؿ
أشكاليا.
 35الركايةي ص71
 33اكىاـ النخبة اك نقد المثقؼي عمي حربي ص74
 34ـ.ف ي ص71
 35ينظر الركايةي ص65كص69كص91-89
 36الرمكز التكليدية عند شرراء التسرينيات ي د.كرنفاؿ ايكب ي ص.45
 37كىـ الحداثة مفيكمات قصيدة النثر نمكذ اي محمد عالء الديف عبد المكلى ي 9
 38ـ.ف ي ص8
 39بيية ( ىك اسـ عاىرة ي بتداد كيقاؿ انيا عاشرت اكثر السياسييف الرراقييف المرية كشيرة ي الخمسينيات
كالستينيات كلكنيا انتيت الى با رة س ا ر بالمفرؽ ت مس عمى بسطة اماـ بيكت الدعارة) ينظر  :الركايةي ص59
 41الركايةي ص59
 47ـ.في ص519
 45ـ.ف ص73ي
 43ـ.في ص547
 44ـ.في ص85
 45ـ.في ص547
46ـ.في ص713
 47ينظر :ـ.ف ي ص744
 48ـ.في ص545
 49ـ.في ص.749
 51ـ.في ص571
 57ـ.في ص516
 55ـ.في ص553
 53ينظر النقد بيف الحداثة كما برد الحداثة ص551
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 54ـ.في ص557
 55الركايةي ص536
 56ينظر  :التخيؿ التاريخي ي د.عبد اهلل ابراىيـي ص773
 57الركايةيص 795
 58ىك ذلؾ المثقؼ الذم ير ض اانس اـ مر الم تمر كا يرتني بقضاياهي كاييتـ بتتييره.ي يك ينتقد كيسخر مف
ا ؿ السخرية كليس مف ا ؿ تتيير المفاىيـ الخاط ةالتي تشير ي الم تمركا يرضى عنيا .صكرة المثقؼيص68

المصادر كالم ار ر
القراف الكريـ


ساتذة الكىـ (ركاية)ي عمي بدر ي المؤسسة الرربية لمدراسات كالنشر ي بيركتيط 7ي5177

كىاـ النخبة اك نقد المثقؼي عمي حربي المركز الثقفا ي الرربيي الدار البيضاءيط3ي 5114

ا
ا
ا



لتخيػػػػػػؿ التػػػػػػاريخي " السػػػػػػردي كاامبراطكريػػػػػػة يكالت ربػػػػػػة ااسػػػػػػترمارية"ي د.عبػػػػػػد اهلل ابػػػػػػراىيـي المؤسسػػػػػػة

الرربية لمدراسات كالنشريبيركتيط 7ي.5177

ح



ديػػػػػث النيايػػػػػات" تكحػػػػػات الركلمػػػػػة كمػػػػػآزؽ اليكيػػػػػة " ي عمػػػػػي حػػػػػربي المركػػػػػز الثقػػػػػا ي الرربػػػػػي ي الػػػػػدار

اليبضاء ي ط5ي 5174

ا



لرمػػػػكز التكليديػػػػة عنػػػػد شػػػػرراء التسػػػػرينيات ي د.كرنفػػػػاؿ ايػػػػكب ي ممػػػػؼ الشػػػػرر التسػػػػرينيي م مػػػػة ااقػػػػالـي
الردد5ي .5171

كرة المثقؼ ي الركاية ال ديدة " الط ار ؽ السردية" ي ىكيدا صالح ي دار رؤيا ي ط 7ي5173

لككلكنيالية كمابردىاي انيا لكمباي تر:د .باسؿ المسالموي دار التككيف ي دمشؽ ي ط 7ي . 5173


صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ا
ل

سػػػاف الرػػػرب ي لمرالمػػػة ابػػػي الفضػػػؿ مػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف مكػػػرـ ابػػػف منظػػػكر اا ريقػػػي المصػػػرم(-631
777ق )يدار صػػػػػػادر يبيػػػػػػركت يد .طي7956ـ .صػػػػػػكر المثقػػػػػػؼ ي ادكارد سػػػػػػريد ي تػػػػػػر :سػػػػػػاف صػػػػػػفي
ار رتو :منى انيسي دار النيار ي 7993ي 55

لمثقؼ كالسمطةي ادكارد سريد ي تر :محمد عنانيي رؤية لمنشر كالتكزيري القاىرة يط 7ي5116
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ا



 شػػػرر السػػػتينيات ػػػي الرػػػراؽي سػػػامي ميػػػدمي دار الشػػػؤكف الثقا يػػػة الرامػػػة ي بتػػػداد ي: لمك ػػػة الصػػػاخبة

.7994

ا



 السػػػػػػيد عبػػػػػػد الرػػػػػػاطيي دار المرر ػػػػػػة ال امريػػػػػػةي:لنظريػػػػػػة ػػػػػػي عمػػػػػػـ اا تمػػػػػػاع ي آاف سػػػػػػين كدي ي تػػػػػػر
.563يص5111 ااسكندريةي

ا



 السػػػػمطة.7ي5175لنقػػػػد بػػػػيف الحداثػػػػة كمػػػػا برػػػػد الحداثػػػػة ي ابػػػػراىيـ الحيػػػػدرم ي دار السػػػػاقي ي بيػػػػركتي ط
حمػػػػزة عميػػػػكمي.كصػػػػناعة المثقػػػػؼ ػػػػي الرراؽ"ممػػػػؼ" السػػػػمطة كسياسػػػػة النبػػػػذ الي ػػػػرات الثقا يػػػػة مػػػػثالي د

5171 م مة ااقالـ يالردد الثالثي

ك



ىػػػـ الحداثػػػة مفيكمػػػات قصػػػيدة النثػػػر نمكذ ػػػاي محمػػػد عػػػالء الػػػديف عبػػػد المػػػكلى ي اتحػػػاد الكتػػػاب الرػػػربي

.5116  ي7ط

Abstract
This research paper is based on the fact the image of Iraqi intellectuals in
"professors illusion novel" for the writer Ali Badr, the novel tells new perspective
angle cultural models , the writer thrown on the battlefield to face their fate, and
been pulled into the trenches of the war in (soldiers) in important literary stage in
Iraq's modern history is eighth stage Generation poetic, turn Search to reveal
narrative down to compile, analyze, and he began in the concept of cultured through
change orientations and the absence of political ideology to tracing in the depths of
the characters of the novel illusions intensified in behaviors and the literature of this
generation , like the illusion elitist and illusion modernist as well as the illusion of
freedom represented in its entirety the case of deliberate trance by the authority as
well as the alienation in place which dragged him to the desire to escape and
defeatism which holding the Iraqi intellectuals at this stage, also sought Search to
stand in his own image as a novelist hero and memorial narrator to appearance
identity narrative and art techniques to the conclusion that which prove position of
the cultured from himself, place and power.
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