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مصطلح ما بعد احلداثة جديد نسبيا وقد    
يكون غري مألوف للكثري منا، واحلقيقة هي 
فلسفة متثل مرحلة معينة للمزاج العام الذي يسري 
فيه الذهن البشري حنو املعرفة وقد ال تكون 

تنتمي إىل ما بعد كل النهاية ، وهي ببساطة 
شيء مت اخلوض فيه ومعرفته، وهذه الفلسفة 
غربية املنشأ حيث تستند إىل عملية توافقية بني 
الواقع بكل معطياته ومستوى متثيله وتأثريه يف 
األدب؛ وقد انطلق تأثري هذا احلركة من الغرب 
إىل العامل كله ليدور يف دوامة العوملة اليت جعلت 

، فما بعد احلداثة هي رفض  العامل قرية صغرية
ملعظم اليقينيات الثقافية واعتماد أساليب 

 يفرضها املزاج العام املستند إىل الواقع .
سلكت الدراسة طريقة االستقراء الفكري  

والشكلي لكشف األساليب والتقنيات ما بعد 

احلداثية يف نصوص وارد بدر السامل الروائية، 
افقة مجاليا مع واليت أسهمت يف جعل رواياته متو 

الذوق العام الذي يتأثر بشكل ال حمسوس 
باملتغريات العاملية ، وقد وجد الباحث إن بعض 
الروايات متارس جتاوزا للبناء التقليدي وتعمل 
على استلهام أساليب التجريب والتحديث يف 
حماولة توظيف مجلة من مفاهيم ما بعد احلداثة، 

ما بعد والرتكيز على إيديولوجيات ومقوالت 
 الكولونيالية. 

    Abstract 

      The term postmodernism is 

relatively new and may be 

unfamiliar to many of us, 

actually  is a philosophy that 

represents a certain stage of the 

general mood in which the 

human mind moves towards 

knowledge and may not be the 

end, and it simply belongs to 

beyond everything that has been 
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delved into and known, and this 

philosophy of Western origin As 

it is based on a consensual 

process between reality with all 

its data and its level of 

representation and influence in 

literature. The influence of this 

movement has started from the 

West to the whole world to 

revolve in the globalization 

vortex that has made the world a 

small village. Postmodernism is a 

rejection of most cultural 

certainties and the adoption of 

methods imposed by the general 

mood based on reality. 

      The study followed the 

method of intellectual and formal 

extrapolation to reveal the 

postmodern methods and 

techniques in the texts of Ward 

Badr Al-Salem narrative, which 

contributed to making his novels 

aesthetically compatible with the 

general taste that is affected 

imperceptibly by global 

variables. Methods of 

experimentation and 

modernization in an attempt to 

employ a set of postmodern 

concepts, focusing on post-

colonial ideologies and 

categories. 

 مقدمة
 ما بعد احلداثة منط فلسفي:  

يعتمد البناء الفين للنص على تصورات  
مسبقة تعيد تشكيل املنت الروائي بصيغ متنوعة 
ومتعددة هتدف إىل وضع أطر خارجية وحتوالت 
داخلية جتلي املعىن املراد إيصاله للمتلقي، كما 
تعمل على حتفيزه إىل حماولة إعادة القراءة 
وتعليقها بغية التأويل وممارسة الفعل القرائي 

من أجل وضع اليد على ) ماذا أراد احلاذق 
النص إن يقول ( عرب تفكيك البىن الرئيسة لـ )ما 
قاله النص (، وهي ممارسة مستفزة متنح املتلقي 
حتديا داخليا ونشاطا فكريا ترفع مستوى تلقيه 
إىل مرتبة املتلقي الفّعال، أو املمتاز الذي ميتلك 

 عقال ناقدا يسعى إىل البحث عن املاورائيات. 
تسعى القراءة النقدية إىل تفكيك البناء  

الفين لروايات وارد بدر السامل وحماولة وضع اليد 
على األساليب املتنوعة والتقنيات اليت مت 
توظيفها وهي تعكس تصورات صاحب النص، 
واملالمح الرئيسة لألفكار املراد تروجيها بشكل 
ايديولوجي ومجايل يف آن واحد، وقد وجد 

ض الروايات متارس جتاوزا للبناء الباحث إن بع
التقليدي وتعمل على استلهام أساليب التجريب 
والتحديث يف حماولة توظيف مجلة من مفاهيم 
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ما بعد احلداثة، والرتكيز على إيديولوجيات 
 ومقوالت ما بعد الكولونيالية. 

من القضايا اليت تطرقت هلا أدبيات ما  
و)االنتماء بعد الكولونيالية هي )مسألة اهلوية( 

الوطين( وهي تركز على وعي وطموح اجلماعات 
املقهورة واملهمشة اليت ترزح حتت منطق هتميشي 
عنصري، وهي تؤمن بأيديولوجيا حتررية ترّوج هلا 

، لقد صاغ (1)عرب خطاب رمزي إحيائي 
اخلطاب ما بعد الكولونيايل أشكاال وجتليات 

ا يف فرتة احلداثة وم –وأساليب متعددة أنتجت 
تنوعا واستثمارا للصناعة والتكنولوجيا،  –بعدها 

وعمل على تذويب احلدود االقليمية بني الدول 
بوساطة النموذج االتصايل التكنولوجي املتفوق 

، ما ميّكن الكاتب من تسخريه ضمن (2)
خطاب احتجاجي متواصل عرب رسالة أو وجهة 
نظر أو موقف للتعبري عن األزمة اليت تعاين منها 

 وب وبتزايد مستمر.الشع
تقرتب تصورات ما بعد احلداثة من  

أساليب ما بعد البنيوية ونظرهتا املتضمنة ختطي 
االمنوذج اللغوي والعبور إىل السياق احمليط 
بالكالم، فالصمت جزء من اللغة وكذلك 
الفراغ، واالحاالت، والرموز، فقد ركزت 
السيمائيات على البعد الغائب عن اللغة والقدرة 

فائقة هلا على اإلحياء إىل عناصر غائبة متتلك ال
، وهو ما حييل إىل (3)طاقة احلضور الكربى 

تصورات ميشيل فوكو حول اخلطاب بوصفه 
تنظيما خمادعا يهدف إىل خلق سلطة هتيمن 
على البنية من الداخل ومن اخلارج من دون 
الشعور بذلك، إهنا لعبة االخفاء واالستعارة 

 تصدي.بدال من الوضوح وال
حني وقع العقل يف تصورات ) احلداثة (  

ضمن مأزق ينفر من كل نزعة مشولية وتناقضات 
فشلت يف فهم الواقع وانتشاله إىل طموح أكثر 
إجيابية إذ )) إن مشروع احلداثة ليس فقط مل 
يكتمل كما قال هابرماس، بل مشروع آيل إىل 

، حينها أنبثق احلديث إىل ما بعد (4)الفشل ((
ثة اليت متثل مرحلة ثقافية تعمل على نقد احلدا

اجملتمع االستهالكي وأوهام التنوير والتقدم 
واحلرية واملساواة وتقويض احلضارة الغربية املبنية 
على التمركز حول الذات وفضح الصورة املاكرة 

، بالرغم من املأزق الكبري الذي (5)إلرادة القوة 
يف  يواجهه بعض النقاد واملفكرين والفالسفة

صعوبة حتديد مصطلح ما بعد احلداثة، اال أن 
العديد منهم ركز على كونه يشري إىل حقبة 
تارخيية وفكرية تالية للحداثة تقوم على تصورات 
فلسفية تارخيية وثقافية متارس تفكيكا للعقل 
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املتمركز على ذاته وإطاحة بالنظم الشمولية اليت 
ما  ، تتجلى خطابات(6)نادى هبا مشروع احلداثة

بعد احلداثة عرب ممارسات واقعية للتجديد، 
مجالية وفنية وأدبية وحتليالت للحالة الثقافية 
املعاصرة بغية فهمها وإعادة قراءة املؤثرات فيها 
من خالل صياغة مناذج فنية وأدبية وتأيت بعض 
روايات وارد بدر السامل لتمارس متثيال ثقافيا عرب 

 الكتابة سرد ما بعد حداثي ميارس حضورا يف
 الروائية العراقية وهو يستثمر شكلني رئيسني:

: أساليب سردية: ينطوي الشكل األول
على معىن حييل إىل طريقة انتظام الوحدات 
الرئيسة والعناصر الروائية املركزية اليت تتجلى 
باإليقاع الناجم عن حركيت الزمان واملكان واملادة 

يب وطبيعة املتمثلة حبجم الرواية وامتدادها الكتا
لغتها، والرؤية احمليطة بعمل الراوي وتوجيه 
املنظور، ذلك ما يشكل األسلوب السردي يف 

 .(7)الرواية
: تقنيات سردية: يتضمن الشكل الثاين

هذا املصطلح األدوات اليت يلجأ الكاتب إىل 
توظيفها يف السرد ليؤدي داللة حمددة، وكثريا ما 

فنية أو يلتبس املفهوم الختالطه ببدائل 
توظيفات تقنية تطبعه بطابع االلتباس هليمنة 

 (8)الفاعل على مسارات سردية كبرية أو طارئة

غري إن ما ميكن االمساك به عرب اللحظة النقدية 
للقراءة هو ما حييل إىل تكنيكات مستعملة أو 
أدوات يتم توظيفها لتؤدي فعال معرفيا يف 

سار الكتابة السردية، إذ هي ال هتيمن على امل
األكرب للرواية كما احلال يف األسلوب السردي 

 بل تظل متارس لعبة اخلفاء والتجلي عربه.
 الشكل األول: أساليب سردية:

  -ما وراء الرواية: -1
الناظر للرواية يف العقود األخرية بإمكانه  

أن يصفها بديوان العرب، كما كان يطلق على 
على ، حيث بدا تقدمها واضحا (9)الشعر سابقا

الشعر، واحتفاء الساحة النقدية بإجنازاهتا يعد 
دليال آخرا على مركز الصدارة الذي صار من 
نصيبها ضمن سباق األدب، مما دفع الروائيني 
للبحث على أساليب التجريب اليت جتعل من 
العمل الروائي عمال مستحقا هلذه الصدارة، 
ومنها أسلوب ما وراء الرواية، الذي يتجاوز 

ليكون مهيمنا على الرواية كنمط تسري  التقنية
فيه الرواية، فما وراء الرواية)) يف اجلوهر، هو 
وعي ذايت مقصود بالكتابة القصصية أو الروائية 
يتمثل أحيانا يف االشتغال على إجناز عمل كتايب 
أو البحث عن خمطوطة أو مذكرات مفقودة 
وغالبا ما يكشف فيها الراوي أو البطل عن 
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نية بشروط الكتابة، مثل اهنماك انشغاالت ف
الروائي بتلمس طبيعة الكتابة 

وعندما يسري ذلك على رواية ما (10)الروائية((
فإنه يعد أسلوبا، أي خيرج ما وراء الرواية من  
كونه تقنية ليمثل أسلوبا وقالبا تسري عليه 
الرواية، وهنا ال يتحدث البحث عن أسلوب 

رواية ثانية الروائي حيث ميكن إن حتدده بقراءة 
أو ثالثة له، بل عن أسلوب الرواية أو 

؛املنطلق من عامل اهليمنة داخلها (11)أسلوبيتها
 )األسلبة(*.

حيث ميثل االعتناء باملظهر الشكلي  
للسرد وطبيعة تكوينه وجتنيسه وخروجه عن 
األنظمة النوعية وأعراف الكتابة مظهرا جادا 

ي يسمح لنا أن نشخص األسلوب ما بعد احلداث
 .(12)ونطلق عليه )أسلوب ما وراء الرواية(

ومن روايات وارد بدر السامل اليت هيمن  
عليها أسلوب ما وراء الرواية؛ رواية جتميع األسد 
أو عنواهنا الثاين املكتوب بالالتيين ) 
ميزوبوتاميا(، حيث كان الروائي مصمما فيها 
على إظهار آليات الكتابة وموضوعاهتا وأزماهتا 

له، وكرسها متنا لروايته، حيث أدخل  بالنسبة
القارئ يف اللعبة الكتابية وأشركه يف منت النص 
بوصفه طرفًا سرديًا أو مشاركا فعاال يف داللته، 

حيث أعتمد على وعي القارئ وسلطته التأويلية 
على النص، وكرسها خلدمة هذا النص، عرب 
آليات التحفيز املختلفة اليت تنتج الداللة داخل 

السردي، هذا االستدعاء للقارئ مل النص 
حيدث مبحض الصدفة؛ امنا من وعي الكاتب 
بسلطة القارئ على النص، واستغالل خرباته 
احلياتية واملعرفية املرتاكمة يف بناء املعىن الداليل 
داخل النص السردي، مما يؤدي إىل أنتاج رواية 
مرّكبة تتجاوز سكونية السرد التقليدي، ويف 

قق قيما مجالية تسهم يف املتعة الوقت ذاته حت
القرائية، ويف هذه الرواية أقرتح الروائي عنوانني، 
حيث وجد أن العنوان املركزي ال يشبع إحساسه 
بتمثيل العمل كما جيب فذهب إىل رفده بعنوان 
ثانوي يضاعف من قوة العنوان املركزي ويقربه 
من مرحلة االستواء والتكامل ويؤدي وظيفة 

مث يعود إىل النص ليعطي إضاءات  ،(13)تفسريية
جديدة على العنوان، وهو شعور املؤلف بنقص 

، تنماز (14)العنوان ونقل هذه اجلدلية للقارئ
رواية جتميع األسد بالتفكك والتشتت، فهناك 
قفزات من حاضر إىل ماض مث إىل حاضر مث 
اقرتاحات بشأن املستقبل، وهي تقوم على 

وعة قصصية سابقة التعالق النصي بينها وبني جمم
للمؤلف عنواهنا  ) البار األمريكي(جاء أحد 
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وهو عنوان  (15)فصوهلا بعنوان )ميزوبوتاميا(
الرواية الثاين، فهي كتابة جديدة لنص قدمي، 
ومن هنا ينشأ التعالق النصي ألن النص 
يستدعي نصا سابقا عليه ويقوم عليه يف البنية 

االيهام ، املشكلة يف كل ما سبق هو (16)والداللة
باجلنس؛ فبينما يدخل القارئ بذهنه املشوش 
مسبقا عرب عنواين الرواية يقع يف منعطف آخر 
هو عجائبية السرد وواقعية القصة، حيث 
استطاع الروائي أن يزيل مواثيق القراءة، إذ 
تتحول الرواية إىل سرية ذاتية أو مذكرات 
للكاتب، وهذا ما عليه الرواية يف بعض فصوهلا، 

الروائي مكان اقامته يف السفر للقاء يسرد 
شخصيات الرواية ومعظم هذه األماكن واقعية، 

، مثل (17)بل إن الشخصيات واقعية أيضا
شخصية مليكة واحلفيد اإليطايل وكارول؛ عندما 
حكى الروائي قصة حبثه عن أفران النحت اليت 
مت فيها صب جمسمات نصب احلرية، املثري يف 

ائي تشتبك مع شخصية الرواية إن شخصية الرو 
أحد الرواة )اخلمسيين األمسر (، وهذا االشتباك 
ظل ينتقل إىل القارئ يف كل حلظة من حلظات 
احلكي ليجسد التشظي الواقعي يف احلياة 
املعيشة، واشتبكت شخصية الروائي هبذه 
الشخصية كوهنا الوحيدة القادرة على متثيله فهي 

صية شخصية سومرية ميزوبوتامية كما هي شخ
السيد املؤلف احملرتم عذرا للتطفل الروائي: ))

على هاتفكم. أحببنا أن نلتقي بكم أنا 
اخلمسيين األمسر كما مسيتين يف الرواية والعجوز 
األمريكي والربفسور كاترين وصحفي من جريدة 
العاصمة وناقد فين من صحيفة ثانية آملني 
استجابتكم لضرورات فنية نطمح من خالهلا أن 

نسق بوتائر متصاعدة ولدينا الكثري من  يستمر
املوعد بعد الغد مساء  –األسئلة واالستفسارات 

يف املطعم البحري وليس يف شقة العجوز 
، رواية جتميع األسد (18)((األمريكي، احرتامنا

رواية بوليفينية، تعددت أصواهتا، يف كل حلظة 
من حلظات احلكي حياول الروائي إزالة عهدة 

باإلفصاح عن جنس الرواية السيما يف القراءة 
، (19)العنوانات الفصلية )جلسة عمل روائية

، (21)، املؤلف(20)جلسة عمل روائية ثانية
، املؤلف يف (22)اإلندونيسية يف شقة املؤلف 

، انسحاب (24)، هرب املؤلف (23)الزمن السعيد
، اهنيار الرواية يف (25)السيدة كاترين من الرواية 

حظة من الناشر خارج ، مال(26)آخر فصوهلا
( ويف حني آخر أثناء السرد داخل (27)منت الرواية

ليس الرواية كحديث كارول مع السيد املؤلف))
من حقي إن أسأل.. لكن فضوال مين.. مىت 
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أو قوهلا (28)((تنتهي من كتابة هذه الرواية سيدي
سأكون ضيفتك على الرواية.. إن قبلت ))

. وهذه النصوص على سبيل (29)((سيدي
التمثيل ال احلصر؛ ألن الرواية تعج مبثلها، األهم 
يف ذلك هو اإلشارة إىل إننا داخل نص افرتاضي 
خيايل)رواية(، وقد صرّح بذلك علنا؛ ولكننا يف 
الوقت ذاته نشعر عند القراءة إننا نعيش مع 
شخصيات ورقية افرتاضية يسريها الروائي كيف 
شاء ويف أحايني أخرى خيدعنا عرب جعل هذه 
الرواية عبارة عن مذكرات أو سرية شخصية، إي 
إنه حىت يف كشف األيهام بالواقع عرب كشف 
الشخصيات الورقية ظل هذا اإليهام يرتدد كجزء 
من مشروع الرواية السيما شخصية العجوز 

 اخلمسيين، وشخصية املؤلف.
ولذلك كان ما وراء الرواية أسلوبا يسري 

أجزائها وابتكار  بالسرد حنو اهنيار الرواية يف أخر
 حلول بعد هروب املؤلف وترك الرواية للناشر.

  -السرد السينمائي التفصيلي: -2
ال أحد يستطيع إنكار العالقة النفعية  

، وهو ما جيسد (30)املتبادلة بني الرواية والسينما
)تراسل الوسائط(*، ))فكما أخذت السينما من 
األدب روائعه اليت حتولت إىل مصدر ال ينضب 
من االهلام، على النحو الذي جعل من العمل 

األديب الواحد مصدر للعديد من األفالم، فإن 
السينما منحت األعمال األدبية اليت انطلقت 
منها مدى ال هنائي من االنتشار اجلماهريي ما 
كان ميكن أن تصل إليه هذه األعمال وهي 

، حيث إن تقنيات (31)حبيسة أغلفة الكتب((
فسها للكتب األدبية اليت السينما أعارت ن

يف التزامن (32)أفادت من األساليب السينمائية 
واملشاهد االرجتاعية والكشف املزدوج والتناوب 
واللقطات املقربة والقطع وتراكب الصور 

، لذلك (33)واخلفوت التدرجيي واالدماج وغريها
جند كثريا من كتاب الرواية ذهبوا باجتاه استعمال 

السينمائي و زودوا أعماهلم أساليب السرد 
بتقنيات هذا الفن فأصبح الروائي كالسينمائي 
يستخدم اللقطة البانورامية و حيرك الكامريا 
داخل النص السردي و يتالعب بالضوء و 
املسافة إثناء السرد، وأصبحت الرواية بذلك 
عمال سينمائيا لتعدد املشاهد وقدرهتا على 

وملا فيها من مشاهد اإلثارة البانورامية احملسوبة، 
حوارية حتمل إمكانية صاحلة للمعاجلة 

 السينمائية.
وهذا ما يستطيع البحث تسجيله يف عدد 
من روايات السامل، حيث إنه مل يكتف 
باستعمال هذا األسلوب يف السرد بل أشار له 
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داخل السرد األمر الذي منح الروائي روح 
يوط املغامرة والثقة بالنفس ،ألنه يعطي للناقد خ

حماكمته ويتحداه بعمله، مث ينتظر احلكم وهو 
يضمر نشوة االنتصار، حيث جاء يف مجهورية 

 مرمي على لسان الراوي العليم: 
 (2) 

كانت تنظر إىل الرجل الياباين، وكأنه 
ساحر استقدم ثالثني سنة ماضية يف شريط 
فيديوي رقيق كقشرة البصل، انبثقت منه حزمة 

الناعم والتصقت بشاشة ضوء مرقشة بالغبار 
صغرية متنقلة، وضعها يوكي على حيز مناسب 
من اجلدار الصالة األبيض، كما لو تفسر الكثري 
من الصور وقصاصات الصحف اليت متال 
اجلدران، وحتاكيها، وتشرح ظروفها العسرية كلها 
يف هذه الفرصة الثمينة اليت قد ال تتكرر، يف 

الطويلة،  بالد محلت على عنقها عقود الظالم
وهو ما شكل لديها خوفا قدميا، استحضرته 
فورا، ورأت مرمي الشابة تتنفس وختتنق ومتوت 
وتنجو يف ليلة احملرقة اليت ال مثيل هلا، خرجت 

 فيها من رحم القدر بأعجوبة لن تتكرر.
أجهشت وهي ترى مرميها القدمية خمتنقة 
وهلعة، تتمايل بني املوج اللزج وقد أجندها رجل 

، كابد من أجلها كثريا حىت ال تغرق، جريح

فأيقنت من تلك اللحظة إنه مل يغرق من أجلها 
فقط، ومن أجلها بقي يتنفس على قيد احلياة، 
وعلى قيد احلي األخضر حىت األن، بالرغم من 
جراحه اليت صبغت املياه يف ليلة طويلة ظلت 
فيها طافية على مياه النهر متسلقة اجلسد اجلريح 

تظلها أهوال النريان اليت أكلت يف ساعات، 
 القرية، وهددت النهار أيضا.

      (3) 
كانت مصادفة سياحية واعالمية 

 .(34)((بذاكرة رجل عجوز، ....
ولو تأملنا النص لرأينا األسلوب  

السينمائي طاغيا عليه حيث كان املونتاج 
واضحا عرب تقسيم الرواية إىل مشاهد منفصلة 

(، وكذلك 3(، )2(، )1) بالرتقيم، مثل
التفصيل الدقيق داخل كل نص وجعل األنظار 
تتجه حنو نقطة مفصلية َنسجت الرواية بأكملها 
وهي الزمن، إن التصوير الدقيق للشخصيات 
داخل املشهد وعدم التحكم بردود أفعاهلا 
وايكاهلا للنص وتطوراته مث للقارئ يف رسم 

عل حتركاهتا داخل النص السردي، أسهم يف ج
املشهد سينمائيا جبهوزية تامة لإلخراج الفيلمي، 
إن استعمال تقنية االسرتجاع داخل النص يف 
رواية تستشرف املستقبل هي تقنية جتريبية 
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سينمائية حتسب للروائي، حيث تروي الرواية 
، ومضمون 2036أحداث حدثت يف سنة 

هذه األحداث اهنا اسرتجاع عرب تقنية العرض 
فرت تقنية التقطيع )املونتاج ( السينمائي، لقد و 

 للروائي أمور عدة منها:
توفري التنوع داخل النص   

 السردي.
تغيري املناظر حينما تستدعي  

احلكاية ذلك ،إذ إنه مل يلتزم مع 
 القارئ بإمتام مشهد.

التخلص من املقاطع غري مرغوبة  
يف احلدث والرتكيز على معان 

 معينة.
اقامة عالقات درامية داخل  
اهد بشكل مفتوح واختياري املش

عرب األيهام القصري بتقنية املونتاج 
داخل السرد السينمائي، حيث يتاح 
للروائي فرص أكرب لتغيري واقع 

 .(35)البطل
وقد أستعمل الروائي هذا االسلوب يف  

رواية عجائب بغداد ولكن على شكل فصول 
وّظف فيها تقنية عني الكامريا عرب بطله الذي 

املراقبة والتوثيق عرب مشاهد مارس لعبة 

ولقطات* درامية سريعة، ظلت هذه اللقطات 
خترج بشكل سينمائي ضمن فصول الرواية 
املتعددة، حيث يتم اختيار نوع هذه اللقطات 
وطوهلا وقصرها واملكان الذي تقع فيه مث حيصل 
املونتاج هلا، ما  شّكل إخراج العمل االبداعي 

لكف املقطوعة، ، مثل لقطة ا(36)بشكله األخري
الرجل مقطوع الرأس، فتاة القارورة، األصبع 

 املقطوع، وغريها من اللقطات داخل الرواية.
بينما أفادت رواية احللوة كثريا   

من التكنيك السينمائي وحيله، حيث اعتمدت 
على أسلوب املونتاج السينمائي الذي يوظف 
اللقطات املتتالية واملشاهد املثرية، عرب تدفق 

اسرتجاعية أو حينية ترصد احلالة النفسية صور 
للبطل "رحيانة" عرب أسلوب التقطيع املونتاجي 
املتمثل بالتقطيع الرقمي أو املعنون مثل )صفري 

 النايات(:
((       (4) 

نضجُت بعد اخلطأ اجلسيم  
الذي ارتكبين يف غفلة طفولية مل 
أكن قادرة على تفاديها يومذاك 

ري يف عندما كانت احللوة تستش
  (37)((جسدي.....



  2021( لسنة 2ج4في اآلداب والعلوم التربوية . العدد ) مجلة القادسية

182 

 

وكذلك منح الرواية سيناريو مكتوب 
ومقسم على وفق آلية حوارية منضبطة تتمثل 

اليت متثل الثقوب السبعة  7مبضاعفات العدد 
 للناي:

صفري النايات. الصفري     ))
 الثالث 

ماتزال آلة القانون مركونة يف   
 غرفيت وقد غطى جلدها الغبار.

أيب وأكاد أرى إهنا آخر ذكرى من   
 بصماته عليها.

وما يزال العود األحدب بكيس  
النايلون األسود وهو ذكرى أمي اليت 

 أصرت على إن أكمل دراسيت:
قتل الطائفيون أباك ولكي ترتاح  

 روحه تعلمي املوسيقى.
 فإهنا فّن األرواح الغائبة.  
 وتقول يل يف مناسبة أخرى:  
هؤالء خنازير.. تعلمي املوسيقى  

 .(38)(( واقتليهم هبا.
هذا األسلوب أفاد منه الروائي كثريا، 
حيث أستطاع عربه إن يوقف السرد مىت ما 
شاء، ويرتك الصورة املتشّكلة يف ذهن القارئ  

كيفما يريد، إذ أسهم هذا األسلوب يف صناعة 
احلدث العجائيب داخل نصوص وارد بدر السامل 

الفصول، الروائية، ومنحه القدرة على التنقل بني 
أو إهنائها عندما يشعر إنه حباجة لإلقالع عنها؛ 
ألن مزيدًا من السرد قد يقوض عملية تشكل 
الصورة عرب التوضيح، حيث حتتاج بعض 
النصوص إىل الغموض أحيانا، ويف الوقت ذاته 
يكون املتلقي جمرباً على الركون إىل هذا احلد من 

 السرد؛ ألن الفصل ببساطة أنتهى.
يف النص السابق أحداث درامية وترى      

وانتقال لألصوات داخل النص من وعي البطل 
وإدراكاته إىل صيغة اخلطاب بني البطل وروحه 
املعذبة )مونولوج(؛مما يعطيها طابعا سينمائيا 
حمضا )قتل الطائفيون أباك ولكي ترتاح روحه 
تعلمي املوسيقى(، وهذا ما يسمح به البحث 

صر، إذ تتمتع نصوص على سبيل التمثيل ال احل
وارد بدر السامل بسينمائية عالية أسهمت يف 

 جعلها قريبة من روح القارئ العصري املشارك.
 -الشكل الثاين: تقنيات سردية:

وهي اآلليات اليت أستعملها الروائي يف  
نصوصه، إذ أسهمت يف إخراج رواياته عن 
النمط التقليدي؛ ومن مث انتمائها إىل ما بعد 

ة، ))إن التطور يف إدراك وفهم هذه احلداث
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التقنيات، نظريا وعمليا، هو السبيل املالئم 
، إذ إن تطور (39)لتطور الشكل الروائي ((

الشكل الروائي ليس حلية فنية، وال أسرية لنتاج 
املضمون، بل إن هذا التطور يف الشكل نابع من 
مواقف اجتماعية معينة؛ حيث تسهم يف النهاية 

، وهذه التقنيات (40)طاب الروائي إىل تغيري اخل
سواء أكانت نصوصا لغوية أم عالمات إعالنية 
مرئية )صور( فإهنا يف النهاية تؤدي وظيفة لغوية 
داخل النص السردي، إذ ما تلبث أن جتد اللغة 

، مما يدعم املعىن (41)حميطة هبا من كل جانب 
السيميولوجي داخل النص السردي، ويف النهاية 

نيات احلديثة أسهمت بشكل أو فإن هذه التق
بآخر يف أنتاج معان داللية إضافية فيما لو 
حدثت مقارنة مع التقنيات القدمية، أي أنتاج 

، أو هي (42)شكل جديد مبضمون جديد
التطبيقات العلمية للعلم واملعرفة يف مجيع 
اجملاالت اليت يعيشها اجملتمع احلديث يف 

نص على ، لذا فهي تعد مزية لقدرة ال(43)الغرب
 التعبري احلديث املواكب لروح العصر.

 :الكوالج الروائي -1
يعرف الكوالج بأنه ))عمل تشكيلي 
تركييب، توليفي يعتمد على قص ولصق مواد 
وخامات خمتلفة معا لتكوين لوحة 

داخل النص السردي، حيث ميكن إن (44)فنية((
يضطلع الكوالج على وظائف سردية هلا 

اخلطاب، ومن الصدارة يف تكوين دالالت 
اجلدير بالذكر إن الكوالج متدد من فن جتميع 
امللصقات؛ إىل قص ولصق النصوص داخل بنية 
العمل السردي، حيث يسهم هذا األجراء يف 
تنويع زوايا السرد، وابعاده عن النمطية اخلطية 

، وكذلك (45)اليت تسري به يف اجتاه واحد 
نص الدالالت البصرية أو الذهنية اليت يضيفها لل

ناهيك عن العالمات اليت تقود إىل التأويل، من 
خالل ذلك يتبني لنا أن الكوالج تقنية حداثية 
تقوم على لصق عناوين وصفحات جرائد 
وجمالت أو صور أو وثائق بالنص الروائي ضمن 
صورة متناغمة مع بنية النص وذلك هبدف نقل 
الوقائع واحلقائق إىل عامل التجربة اإلبداعية، من 

 .(46)غايات فنيةأجل 
تعد هذه التقنية من التقنيات الروائية  

احلديثة اليت تقوم بإدماج مواد من خارج النص 
الروائي؛ هلا دالالت مرجعية خارج سردية 
وإدخاهلا يف بنية النص السردي، حبيث تتماهى 
مع النص وتضيف هلا بعدا دالليا ومجاليا 

 جديدا. 
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ات يتجلى هذا اللون من التوظيف يف رواي
وارد بدر السامل بنوعيه النصي والتشكيلي يف 
رواية عذراء سنجار، إذ اسهمت هذه التقنية يف 
معاجلة قضايا االرهاب أثناء احتالل داعش 
ملدينة املوصل، حيث اختذ الكاتب من البعد 
التسجيلي الوثائقي مطية لبلوغ مسعاه الذي 
يتجسد باالقرتاب من فطرية الواقع املؤمل وأهواله 

ى نفوس العراقيني األيزيديني، يف إطار رؤية عل
جديدة تروم التقاطع مع عمل املؤرخ والصحفي، 
لتكون شاهدا أدبيا ملا أحدثته أفكار االحنالل 
الفكري الديين ومنبعها الغريب الذي حياول أن 
يدق مسامريه يف نعش الفكر الديين، وتعريته 

 عرب احلوارات الناضجة داخل النص السردي.
مل الروائي تقنية الكوالج يف رواية استع 

( حيث قام 370عذراء سنجار يف صفحة )
بإلصاق صورة للسبايا األيزيديات، على كل 
واحدة منهن سعر خاص للسبية، هذه الصورة 
جزء من فيديو انتشر على مواقع التواصل 
االجتماعي وعلى الفضائيات التلفزيونية حيث 

تحدة أثار ضجة عاملية؛ مما دفع االمم امل
لتشكيل حلف ضد جرائم داعش، أضافت هذه 
الصورة شيئًا من الواقعية واملصداقية على الرواية، 
كذلك منحت بعدها العجائيب زمخا واقعيا، 

وخففت من تتابع السرد عرب استغالل حاسة 
 النظر يف فتح دالالت جديدة للسرد.

( قام الروائي بدمج 422ويف صفحة )
أحدى ساحات  صورة لرجل مقطوع الرأس يف

املوصل ورأسه بني قدميه، وكأنه ينظر باجتاه 
الكامريا؛ أثارت هذه الصورة يف وقتها لغطا كثريا 
يف مواقع التواصل االجتماعي، وأسهمت يف 
زعزعة أفكار داعش حىت يف نظر مؤيديه أو 
الساكتني عن أفعاله، ولعل هذه الصورة هي اليت 

غداد أثارة خميلة الكاتب يف رواية عجائب ب
متجسدة مبشهد الرجل مقطوع الرأس، فتكون 
الصورة ذات قيمة تناصية وبعد داليل أنتج كثريا 
من املعىن داخل النص السردي؛ فالصور اليت 
يوظفها الكاتب هي صور منتقاة بعناية وحتمل 
قيمة رمزية تسهم يف دفع اجلانب الداليل 

 والتأويلي داخل النص السردي.
وّظف الروائي  ( فقد104أما يف صفحة )

هذه التقنية عرب إلصاق وثيقة كان جنود دولة 
داعش يستعملوهنا إلثبات تزكية األفراد، وكان هلا 
نصيب يف الداللة احململة كسابقتها، وما يود 
البحث إن يتوصل اليه إن استعمال هذه 
التقنيات أضافت للجانب الداليل ملمحا مميزا 
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بدر  أسهم يف إعطاء مزية إضافية لنص وارد
 السامل السردي. 

مواقع التواصل  -2
 االجتماعي:

يعد أفق التجريب أساسا يف تطور الرواية 
العراقية؛ عرب ابتكار آليات جديدة وتقنيات 
مثمرة للتجديد يف الشكل واملضمون املنتج 
للخطاب الروائي، إن هذه احملاوالت التجريبية 
ماهي إال خطوة يف جماراة الواقع املتطور بشكل 

، والذي يقوم بدوره بتعديل وتطوير املزاج مستمر
القرائي، حبيث يرفض اإلشكال القدمية وبنيتها 

 الكالسيكية.
إن الركود وعدم حماولة مزج القدمي  

باجلديد ال يرقى باألدب إىل أدبيته، فاألدب 
اليت يعيشها الفرد (47)يعاجل املشاكل اجليوسياسية

عدم الذي ميثل لبنة بناء اجملتمع، ولذلك فأن 
مالئمة الرواية لذوق القارئ، وعدم ذوباهنا يف 
حياته الواقعية، حبيث تشرب مما يشرب وتأكل 
مما يأكل؛ يؤدي إىل احتضارها على املستوى 
املعريف، لذلك عكف الروائيون على ابتكار 
تقنيات جديدة مثل وسائل التواصل االجتماعي 
لتعزز من قدرة اخلطاب الروائي، وقد استعمل 

در السامل هذه التقنية بشكل كّرس هذا وارد ب

اخلطاب، حبيث مل يقتصر األمر على اجلانب 
اجلمايل بل سعى ليكون ممتلئا بالداللة، مثل 
رواية عذراء سنجار، حيث أسهم استعماله هلذه 
التقنية يف إعطاء جرعة عالية من الواقعية، أو 
مترير بعض اآلراء واإليديولوجيات للقارئ، وهذا 

 حديث الفىت املسلم: واضح عرب
هذه فرصة إن أكشف )) 

فضائحهم عرب االنرتنت. فاملوصل 
فيها حمال كثرية للبث وهلا صلة 
بالعامل اخلارجي، بل فيها اتصاالت 
هاتفية.. كورك وأسيا وزين تعمل 
واحلياة فيها أكثر حركة من 

 سنجار.. 
بدأُت بنشر بعض األفالم  

اليت صورهتا معك ومن دونك يا 
يد للعامل إن يرى ماذا حيصل عم. أر 

يف سنجار وكيف يهان الناس 
ويقتلون ويعذبون وتنتهك إنسانيتهم 

 .(48)((وهم أسرى يف مدينتهم
وبالفعل كان هذا النص بداية النطالق  

السرد باالجتاه الرقمي يف الرواية، حيث فتحت 
تقنية الفيسبوك اجملال إلنشاء سرد جديد متعلق 

من األثر يف الواقع خبصوصيات املوقع وماله 
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الفعلي الذي عاشه السنجاريون، حيث مثل 
الفيسبوك آنذاك العبا أساسيا يف العمليات 
اإلعالمية اليت فضحت بالفعل جرائم داعش 
وأثارت الرأي العاملي ضده وفضحت البشاعة 

 املتخفية يف أفعاله:
تسارعت التعليقات بطريقة ))

غري متوقعة واحتدت واستنكرت 
فعل الذي يشف عن مثل هذا ال

بشاعة واحنطاط يف األخالق والدين 
بعد حلظات من نشر فيديو فيلمي 
حي لشخص أطلق على أمسه )أبن 

استعراض داعش  سنجار( يبني فيه
لست صبايا عاريات حُيلْقَن يف اهلواء 
الطلق ويتعرضن للجلد يف مكان 

 .(49)((عام
إن استعمال تقنية الفيسبوك منحت  

للمناورة عرب استعمال تقنيات الروائي جمااًل 
أخرى أثناء القص مثل تقنية الكوالج أي قص 
ونقل اخلرب الصحفي من اليوتيوب، وهذه التقنية 
مكنت الروائي من األيهام بالواقع عرب اجلمع بني 
الواقع واخليال، فلو تركت الرواية ودخلت 
)اليوتيوب( لوجدت الفيديو الذي حتدث عنه 

ل، وهذا ما قصدناه بذوبان الروائي موجودا بالفع
 الرواية يف العامل الواقعي للقارئ:

أحد الناشطني بث هذا  ))
التسجيل احلي على شبكة الـ 

you tube  بعد أقل من ساعة
فكان صدمة كبرية نبهت منظمات 
حقوق اإلنسان واجملتمع املدين هلذه 
اخلروقات الفظيعة واالنتهاكات 
اجلسدية والنفسية لفتيات صغريات 
يف السن إلجبارهن على تغيري 
ديانتهن بطريقة ال متت ألي دين 

 .(50) ((مساوي أو أرضي بصلة
وعرب هذه التقنية يستمر السرد عرب  

استعمال مصطلحاته وخصوصياته واستثمارها 
من قبل الروائي عرب عاملها االفرتاضي يف طرح 

، حيث أسهمت (51)بعض األفكار ومناقشتها 
فكرة جديدة منتمية للعصر هذه التقنية بتوفري 

احلديث تتالئم مع فكر القارئ وتوجهاته 
اإليديولوجية ويف الوقت ذاته مساحة سردية 

 للروائي تعطي للمنت حرية يف املناورة.
كما مت توظيف تلك التقنيات يف رواية 
 عجائب بغداد ورواية جتميع األسد.

 تقنية املنت واهلامش: -3
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روايته لقد قام الروائي يف عدد من 
باستعمال تقنية اهلامش واملنت، حيث منح 
اهلامش موقعا رمسيا ملا يتمتع به من مصداقية 
علمية، وجعله حاشية للروايات تعني السرد 
عندما ينزاح عن داللته وتوثقه عندما حيتاج 
التوثيق، وتعطيه دفعة باجتاه الواقع عندما يتطلب 
 ذلك، فقد مّثل اهلامش معادال شكليا ودالليا
للمنت، نلحظ ذلك يف رواية عذراء سنجار و 
رواية عجائب بغداد حيث أستطاع الروائي أن 
يقنع القارئ إن اهلامش ينفرد بعيدا خارج النص 
املتخيل، وعرب هذا االقناع واإليهام بالواقع 
يستطيع أن ميرر إيديولوجيات سردية مقصودة 
ومرسومة بدقة، فلو أجرينا مقارنة لنصوص 

نا بعضها يرقى ملرتبة املرجع املستند اهلامش لوجد
إىل الرأي العلمي؛ حماكاة للكتب العلمية 
واملنهج البحثي األكادميي ؛ مثل ما جاء يف 

اخلاس: هو أي ضريح ألي عذراء سنجار )) 
أويف رواية عجائب بغداد فقد  (52)(( ويل صاحل

عرف شخصية يف املنت تدعى دانيال مسيث 
وسائل اإلعالم  مراسل حر لعدد منبقوله: ))

العاملية واملنظمات الدولية وهو باحث صحفي 
يف جمموعة األزمات الدولية، يعد من أقدم 

، لو نظرت هلذين (53)((املراسلني يف بغداد 

اهلامشني على صغرمها فإهنما مينحان القارئ 
دفعة كبرية من الثقة باهلامش، فاألول هو معىن 

لثاين فإنه )اخلاس( الفعلي للغة األيزيدية، أما ا
موجود على موقع)الويكيبيديا( يف حمركات 
البحث )غوغل(، نعم، الروائي يعزز معلوماته 
بالواقع احلقيقي عندما حيتاج ذلك وخيلق ميثاق 
مرجعي عند القارئ باهلامش ليمرر ما يريده يف 

 املتخيل.
أما اآلخر فيحاول إعطاء املشروعية للمنت 

مش يف نفس عرب املصداقية اليت أكتسبها اهلا
شنكال هي املتلقي كما ورد يف عذراء سنجار)) 

باللغة  –سنجار وشنكاليون هم سنجاريون 
الكردية اليت يتكلمها األيزيديون وسريد هذا كثريا 

، إذ مثل هذا (54)((يف الرواية ومها بنفس املعىن
اهلامش جزءا من تدعيم املنت عرب داللته 

تكلمها اإلحيائية مثل )باللغة الكردية اليت ي
األيزيديون(، حيث ينكر االكراد انتماء 
األيزيديني هلم؛ لذلك تركتهم فصائل ) البيش 

 مركة( الكردية املسلحة لقمة سائغة لداعش.
بينما ميثل قسم آخر من اهلامش ورقة  

تكميلية لسرد املنت، حيث حياول دائما إن يغري 
وجهة السرد أو يكملها حسب احلاجة؛ فعندما 

بامللل جيد من يعمل على تنويعه  يشعر القارئ
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تغيريه، أو يزيد اللحظات القرائية أثارة عرب 
إضافة أشياء جديدة كما جاء يف رواية عجائب 

مرييام: عدنا من ثالجة املوتى. كان كل بغداد ))
شيء بشعا. قتلى بال هويات لكن القتل كان 

، وهذه املفارقة اهلامشية (55)((على اهلوية....
عرب اهلامش حيث أكملت سرد  انتقلت للقارئ

املنت بكيفية أخرى؛ إذ يتفرع السرد يف هذه 
النقطة إىل قسمني، األول، عرب استمرار املنت 
بالسرد ، والثاين، املتفرع من اهلامش بقصة 
جديدة، وهنا نرى كيف أسهمت تقنية املنت 
واملركز يف إثراء النص السردي عند وارد بدر 

 السامل. 
 البحثخامتة 

رصد البحث استعمال الروائي   -1
ألساليب ما بعد احلداثة يف رواياته، 

مثل أسلوب سرد ما وراء الرواية 
وأسلوب السرد السينمائي، إذ 

أسهمت يف جعل رواياته متوافقة 
مجاليا مع الذوق العام الذي يتأثر 

 بشكل ال حمسوس باملتغريات العاملية.
رصد البحث استعمال الروائي   -2

لتقنيات ما بعد احلداثة يف الروايات 
اليت مل يكن أسلوهبا العام منتم إىل ما 

بعد احلداثة ؛ مثل تقنية الكوالج ، 
ومواقع التواصل االجتماعي )الفيس 
بوك، واليوتيوب ، سناب شات ، 
وغريها( ،حيث أسهمت يف دفع 

عجلة السرد إىل األمام مبا متتلك من 
طاقات ختييلية ومصطلحات خاصة 

متوافقة على األغلب مع القارئ 
 العصري.

سعى الروائي لتضمني نصه لتقنيات   -3
جتريبية ذات استعمال مطور؛ مثل 
تقنية املنت واهلامش، حيث جعل 
اهلامش معادل للمنت يف عملية 

االنقسام على ذاته ، وهي حماوالت 
لتشتيت ذهن القارئ للوصول إىل 

 غايات معينة .
تعمال غامر الروائي كثريا يف اس  -4

اشكال روائية جتريبية معينة ، وهي 
حماولة جادة للسري مع الذوق القرائي 

العام ، الذي ارتبط بالذوق العاملي 
 منذ فرتات ليست ببعيدة عن النظر.

أسهمت األساليب والتقنيات ما بعد   -5
احلداثية يف روايات وارد بدر السامل يف 
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إعطاء زخم للعجائيب املتشكل داخل 
 النصوص .

 الهوامش 
                                                           

ينظر: ما بعد الكولونيالية، د آمال عالويش،  ()1
 50 – 47ضمن كتاب، خطابات الـ )ما بعد( ، 

. 
ينظر: ما بعد الكولونيالية، د آمال عالويش م س  ()2

 ،51 . 
خطابات الـ )ما بعد ( يف استنفار أو تعديل ينظر:  ()3

املشروعات الفلسفية، جمموعة مؤلفني، إعداد 
، دار 2وتقدمي د علي عبود احملمداوي، ط

اجلزائر،  –دار االختالف، بريوت  –الضفاف 
2013 ،69 . 

* متتلك ما بعد البنيوية جتليات متنوعة ميارس بعضها 
بدال ذلك طرائقا للتهرب من القضايا السياسية وا

بأساليب من التشكيك باملفاهيم العامة للواقع ) 
ينظر: ما بعد البنيوية، د فيصل األمحر، م س 

( وكذلك الدين واحلاكمية والعقيدة واجلنس 71،
واملعرفة والثقافة من أجل استفزاز املتلقي ودفعة إىل 

 حماورة الذات وإعادة النظر جبميع تلك املفاهيم.
حممد سيبال وعبد السالم بنعبد ما بعد احلداثة،  ()4

 . 33، 2007، دار توبقال، املغرب 1العايل، ط
 . 129ينظر: ينظر ما بعد احلداثة، خدجية دبايب،  ()5

                                                                                       
ينظر: سياسة ما بعد احلداثية، ليندا هتشيون ،تر: ()6

، املنظمة العربية 1د. حيدر حاج امساعيل، ط
 .1 2009للرتمجة، بريوت، 

السرد يف الرواية العربية، د. صالح ينظر: أساليب  ()7
، مركز األمناء احلضاري، دار احملبة، 1فضل، ط

 . 11-2009،10دمشق، حلب 
ينظر: الرواية العربية املتخيل وبنيته الفنية، ميىن  ()8

-68، 2011، دار الفارايب، بريوت، 1العيد، ط
69 . 

ينظر: قضايا الرواية العربية اجلديدة )الوجود  ()9
، رؤية للنشر 1، سعيد يقطني، طواحلدود(

 .124، 2010والتوزيع، القاهرة، 
ميتا سرد ما بعد احلداثة، فاضل ثامر، جملة  ()10

، 2، العدد1الكوفة، فصلية حمكمة، السنة
2013 ،63 – 64 . 

ينظر: أسلوبية الرواية العربية، د. مسر روحي  ()11
الفيصل، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 

 41- 2011،40اسات األوىل، سلسلة الدر 
وينظر: سوسيولوجّية الرواية )البنية واللغة(، د. عبد 
الرمحن التمارة، اصدارات دار الثقافة واإلعالم، 

-2015،112حكومة الشارقة، اإلمارات، 
116 . 

* األسلبة: يرى باختني إن الرواية تضم أساليب 
متعددة مثل أسلوب الوصف وأسلوب احلوار 

وأسلوب كل شخصية من  ،اسلوب السرد،
شخصيات الرواية باختالف تفاوهتا الفكري 
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املشرتك بني الروائي والقارئ، هذه الوحدات 
األسلوبية وغريها تتحد يف نص الرواية يف وحدة 
أسلوبية عليا )اسلوبية الرواية ( وهذا االحتاد ليس 
عشوائيا بل يضبط عرب نظام يوفر التناسق يف 

ما دعاه باألسلبة، ينظر: سياق الرواية العام وهو 
أسلوبية الرواية العربية، د. مسر روحي الفيصل، م 

 . 44س،
ينظر: ما وراء السرد يف الرواية العراقية، حسن  ()12

 . 117جماد عبد الكرمي، م س ،
ينظر: هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل،  ()13

، حماكات للدراسات والنشر 1شعيب حليفي، ط
 . 2013،17شق، والتوزيع، دم

ينظر: ما وراء السرد يف الرواية العراقية، حسن  ()14
 . 116جماد عبد الكرمي، م س ،

، 2ينظر: البار األمريكي، وارد بدر السامل، ط ()15
 2015،73سطور للنشر والتوزيع، بغداد، العراق، 

. 
ينظر: ما وراء السرد يف الرواية العراقية، حسن  ()16

 . 117 -116جماد عبد الكرمي، م س ،
 . 3،3،2020حوار مع الروائي بتاريخ  ()17
 . 73جتميع األسد ، ()18
 . 73م ن، ()19
 . 149م ن ، ()20
 . 169م ن ، ()21
 . 175م ن ،  ()22
 . 195م ن ، ()23

                                                                                       
 . 233م ن ، ()24
 . 253م ن ، ()25
 . 261م ن ، ()26
 . 273م ن ، ()27
 . 177جتميع األسد،  ()28
 . 200م ن ، ()29

الوسائط: البحث عن التأثريات املتبادلة * تراسل 
للفنون يف بعضها البعض، وجتلياهتا املختلفة يف 
فضاءاهتا، واستلهام التقاليد الفنية والتقنيات 
واقتفاء آثار األصداء املرتددة بني الفنون )أدب، 
تشكيل، موسيقى( وغريها من الفنون اليت تنضج 

لذي عرب تبادل االفكار داخل احملتوى املتين ا
 يكوهنا.

ينظر: آليات السينما يف رواية "قناديل ملك  ()30
اجلليل" إلبراهيم نصراهلل، خليل برويين، حبث 
حمكمة(،  منشور، جملة إضاءات نقدية )فصلية ّ

ربيع  -العدد السابع عشر  -السنة اخلامسة 
 . 13م،2015ش ، آذار 1394

، اهليئة 1أدباء العامل والسينما، فريد مسري، ط ()31
 . 12، 2008عامة للكتاب، سوريا، ال
ينظر: االسقاطات السيمولوجية للرواية على الفلم  ()32

السينمائي، لعيايدة خولة رجاء، رسالة ماجستري، 
جامعة العريب بن مهيدي، كلية العلوم االجتماعية 

 . 82، 2017واإلنسانية، اجلزائر، 
 .13 –12ينظر: م ن ،  ()33
 .11 – 10مجهورية مرمي ،  ()34
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ينظر: جاذبية الصورة السينمائية: دراسة يف  ()35

، دار 1مجاليات السينما، عقيل مهدي يوسف، ط
،  2001الكندي اجلديدة املتحدة، بريوت، 

154. 
* اللقطة: مصطلح سينمائي يتمحور حول بعد وقرب 
وتركيز الكامريا على املشهد فاللقطة املتوسطة 

حىت  تكون لكامل اجلسد واللقطة االمريكية تكون
منتصف الفخذ واملضخمة تكون جلزء من الوجه  
كالعينني مثال، ينظر: معجم املصطلحات 
السينمائية، ماري ترييز جورنو، استاذة يف جامعة 
السوربون اجلديدة، ترمجة فائز بشور، منشورات 

، وقد 34املتوسط، ميالنو أيطاليا، د ت ،
ا استعريت هذه التقنية يف الرواية عند تركيز الكامري 

على حدث معني داخل الرواية.وينظر: التقنيات 
السينمائية يف الرواية احلداثية)البعد املرئي للنص(، 
أ.م.د. هيام عبد زيد عطية، جامعة القادسية، كلية 

 اآلداب، حبث منشور. 
 

اللص  –ينظر: أفلمة روايات جنيب حمفوظ  ()36
دراسة تطبيقية، طيب مسعدي،  –والكالب 

جامعة وهران، كلية اآلداب أطروحة دكتوراه، 
 . 2014،293والفنون، 

 . 13احللوة ، ()37
 . 25احللوة ، ()38
قضايا الرواية العربية اجلديدة )الوجود واحلدود (،  ()39

 . 131سعيد يقطني، م س ،

                                                                                       
 . 132- 131ينظر: م ن ،  ()40
ينظر: علم األسلوب والنظرية البنائية، الدكتور  ()41

، دار الكتاب 1طصالح فضل، اجمللد الثاين، 
املصري، دار الكتاب اللبناين، القاهرة بريوت، 

2007،631 . 
التجريب يف الرواية العربية بني رفض احلدود  ()42

 . 182وحدود الرفض، خليفة غيلويف، م س ،
ينظر: مفهوم التقنية )داللة املصطلح، معانيه،  ()43

طرق استخدامه(، خضر أ. حيدر، جملة 
 . 2019،284بيع ، ر 15االستغراب، العدد

الكوالج السردي، عواد علي، جريدة العرب،  ()44
 4، 30، اخلميس 42، السنة 11693العدد 

،2020 . 
ينظر: الكوالج السردي، عواد علي، جريدة  ()45

، اخلميس 42، السنة 11693العرب، العدد 
30 ،4 ،2020 . 

ينظر: اجلديد يف السرد العريب، عدالة أمحد  ()46
 . 231إبراهيم، 

ينظر: حتوالت اخلطاب النقدي ملا بعد احلداثة،  ()47
، دار شهريار، 1ايهاب حسن، تر: السيد أمام، ط

 . 2018،27العراق، البصرة، 
 . 365عذراء سنجار: ()48
 . 367عذراء سنجار ، ()49
 . 367عذراء سنجار ،()50
 ينظر : الرسالة / ()51
 . 315عذراء سنجار، ()52
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 . 185عجائب بغداد ، ()53
 . 22عذراء سنجار ، ()54
 . 60عجائب بغداد ،  ()55
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