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 :الملخص

تعد الشخصية القمب النابض والعنصر المحرؾ في البناء الروائي ، فيي التي تعطي 
الحياة لبقية العناصر وتمنحيا الديناميكية والحركة فبدونيا تكاد تنعدـ القيمة االعتيادية 

خرى وقد كاف لمشخصية حضور ارتكازي في الرواية العراقية بعد والمعنوية لمعناصر األ
لييا ينتيي وىذا بدوره يرتبط بالواقع االجتماعي ، 2003عاـ ) ( فمنيا ينطمؽ الحدث وا 

كوف الشخصية الروائية لـ تكف بعيدة عف األحداث والتحوالت التي شيدىا المجتمع 
ء أكانت ىذه التحوالت سياسية أـ والتي أثرت تأثيرًا كبيرًا عمى سمات الشخصية سوا

 .كيفية تأثيرىا عمى حياة الشخصياتو اجتماعية 
 (.، التحوالت)الشخصية، التصنيفات، األنواعالكممات المفتاحية : 

Character transformations in the Iraqi novel after 2003 

Sarah Radhi Bashara/ dr.ahmed hial 

Dhi-Qar University / College of Education for Human Sciences 

/ Department of Arabic Language 

Abstract: 

 The character is the beating heart and the driving element in the novelistic 

construction. It is what gives life to the rest of the elements and gives them 

dynamism and movement. Without it, the normal and moral value of the 

other elements is almost non-existent. The character had a pivotal presence in 

the Iraqi novel after the year (2003), the fact that the fictional character was 

not far from the events and transformations that society witnessed, which had 

a great impact on the personality traits, whether these transformations were 

political or social, and how they affected the lives of the characters. 
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 : توطئة
ر ياؿ  في تطو عنصر فع    الفنية لمرواية وىي مكوناتالمكونًا ميمًا مف  تعد الشخصية 

ة مكونات الفنيالمف  اً ميم اً مكون ةالشخصي تعدفي بناء  ةعد اً دوار أ ذ تؤديإالحكي ،  
 (1)ث حدافييا عرض األ يتـ التي  والطريقةوتكامميا الرواية وىي ،لمرواية 
وف الشخصية معظـ النقاد المحدثيف يعد   أفف خالد( إلى االناقد الدكتور )عدن شارأوقد 
تصنع  بوصفيا (2)وبؿ تعد العنصر األوؿ في الروائي  برز عناصر الففأمف 
 .(3)حداثاأل

مف  ةتتبناه شخصي))   أفو  المؤثرة يجب تالرواية فاعميفي ولكي يؤدي الحدث 
،  الشخصيةذا تفاعؿ مع إال إ،  فنياً  اً عف كونو حدث  ال ظؿ الحدث بعيداً ا  الشخصيات و 

 . (4)الرواية((مف مقومات القصة أو  ومف ثـ يصبح مقوماً 
 الروائيويتضح مف المفاىيـ السابقة الدور الميـ الذي تضطمع بو الشخصية في البناء 

التخمي عنيا مكانو إساسية التي يتركز عمييا السرد وليس بركاف األألتعد مف ا)) "يا نأل
  . (5)(( لروائيفيي مف دعامات العمؿ ا

وال تقؼ أىمية الشخصية عند حد معيف ، بؿ وقد تمتد وتتوسع حتى تفوؽ في 
ذلؾ عمى العناصر األخرى كالزماف والمكاف والحدث ، وىذا ما تظيره جميًا العالقة مع 

 :(6)تمؾ العناصر ولمشخصية مياـ كبيرة في العمؿ الروائي أىميا
التعبير  روائي ، مف خالليا يستطيع ال ونيا تعبر عف فكر الكاتب وايديولوجيتإ -1 

 أفيصؿ إلى الحقائؽ التي يعتقد بيا  ويريد  أفعف آرائو  ، وبواسطتيا يستطيع 
 .صميا إلى المتمقيو ي
عف ىموـ المجتمع التي تؤلمو بواسطة تصويره لطبقاتو  المبدعيعبر الكاتب أو  -2

 .اتصفت باليموـ والمشاكؿصياتو التي وشخ المختمفة 
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ثمة نقطة ميمة أخرى يجري التعبير عنيا عبر الشخصية وىي ىموـ الكاتب  -3
الذاتية وسيرتو التي يعبر عنيا بوساطة بعض الشخصيات التي تكوف انعكاسًا 

  (7)لشخصيتو
ظيار  إف الروائي  قد يمجأ في بعض األحياف مف أجؿ أف يعبر عف ذاتو ، وا 

تكوف موازية لشخصيتو ، أو مشابية ليا  سيرتو لمناس إلى خمؽ شخصية روائية
إف الشخصية ىي التي تبعث الحركة في العمؿ الروائي   -4وأليديولوجيتيا التي تحمميا 

، وىي التي تسي ر الحدث وتحركو عبر تفاعميا معو ، فال وجود لتصاعد الحدث في 
فالحدث ال يوجد مف ال شيء ، وال  مى ذلؾ.لوال الشخصيات التي تعمؿ عالرواية  

يتصاعد مف ال شيء ، بؿ يتصاعد عبر ىذه الشخصيات ، ثـ أنو ال يتطور مف تمقاء 
  (8)نفسو بؿ يتطور عبر تفاعؿ ىذه الشخصيات معو واندماجيا فيو

وفي بعض األحياف يمتبس األمر لدى كثير مف قراء الروايات عندما يظنوف أف 
ف إظيار شخصية  الشخصية الروائية ىي نفسيا الشخصية اإلنسانية الطبيعية )) وا 

 .(9)طبيعية في عمؿ فني كما ىي في الحياة محاؿ((
وىذا القوؿ نؤيده ونجده يتحقؽ في جميع الروايات  التي نقرأىا وندرسيا ، إذ نالحظ 
كثير مف الشخصيات الروائية  تمتاز عف الشخصية الواقعية بأنيا مف صنع المؤلؼ ، 

فضاًل عف دورىا في بث الحوار أف المؤلؼ لـ يخمقيا إال لكي تؤدي غرضًا معينًا )) و 
 فؽو  عمىواستقبالو واصطناع المحاكاة ووصؼ المناظر  وتضريـ الصراع وتنشيطو 

  (10)(( وأىوائياسموكيا 
 أكانتبث الروح والحياة والحركة في السرد سواء  ىكبير عم عمى نحوٍ وتعمؿ الشخصية 

شعاع إشخصية يمفيا الغموض أو شخصية يكسوىا الوضوح ، فيي مف ثـ مصدر 
 . رواية لم ؽوتأل
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متفاعمة (11)المروي لو أووتقوـ الشخصية في بعض األحياف بتولي مياـ الراوي نفسو 
ليا ال يمكف لبقية العناصر  اً أدوار  ةمؤدي اً جديد ىياىما  معنإمع الزماف والمكاف مانحة 

ني قصة جديدة عبيا ، لذلؾ عد أحد الباحثيف  أف كؿ شخصية جديدة تاألخرى القياـ 
  .(12)د ذاتياحقائمة ب

لشخصياتو وىو يرسـ أوصافيا   روائيومف ىنا نالحظ العناية الكبيرة التي يولييا ال
صية خىمية الشأ عمى ىذه دليؿ روائي ويحدد مالمحيا  الداخمية والخارجية وعناية ال

 ومركزيتيا . 
أو  تزويقي   رٌ ائؼ متنوعة داخؿ السرد ، ويراىا بورنوؼ أنيا عنصظالشخصية و وتؤدي 

 .(13)ف المؤلؼاىي العنصر القائـ بالحدث أو الناطؽ بمس
 تصنيؼ الشخصيات وأنواعيا

ميما اختمفت اآلراء حوؿ تحديد ماىية الشخصية ، فأنيا تبقى عنصرًا أساسيًا ومكونًا 
التي تنيض بالحدث وتجعمو ينمو عبر المسار مف مكونات العمؿ الروائي  ، فيي 

السردي لكف توظيؼ الروائي العراقي لمشخصية جعميا تختمؼ مف حيث درجة تواترىا 
في النص ، مما جعؿ النقاد يختمفوف في تصنيؼ ىذه الشخصيات إلى فئات مختمفة ، 

 سوؼ نشير إلى بعض ىذه التصنيفات فيما يأتي :ػػ 
اعتمادًا عمى الوظائؼ التي تقوـ بيا الشخصيات في  وب:ػػأ ػػ تصنيفات فالديمير بر 

الحكايات ، التي حددىا بإحدى وثالثيف وظيفة ، يرى أف الشخصيات األساسية تنحصر 
في ستة شخصيات : منيا ) المعتدي الشرير ( ، والواىب والمساعد واألميرة والبطؿ ، 

جميع الحكايات وتقـو ، وىذه الشخصيات يمكنيا أف تنحصر في (14)والبطؿ الزائؼ
 بتأدية الوظائؼ نفسيا مع فارؽ بسيط في األسماء واألوصاؼ .
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ػػػ انطالقًا مف أبحاث بروب جاء غريماس بالنموذج العالمي ، ب ػػ تصنيفات غريماس :
فأطمؽ عمى الشخصية اسـ العامؿ ، وحددىا في ستة عوامؿ ىي : المرسؿ والمرسؿ 

  (15)والمعارض إليو ، والذات والموضوع والمساعد
يقسـ تودوروؼ الشخصيات اعتمادًا عمى الوظيفة التي  جػ ػػ تصنيفات تودوروؼ :ػػ
 تؤدييا كؿ شخصية وىي :

التي تتوافر عمى أوصاؼ متناقضة وىي شبيية  ػػ الشخصية العميقة:
 بالشخصيات الدينامية .

وىذا النوع يقتصر عمى صفات محدودة ، وتقـو بأدوار  ػػػ الشخصية المسطحة :
حاسمة في بعض األحياف ، والشخصية العميقة متطورة وحركية ، أما المسطحة فيي 

 (16)ثابتة ال تتغير
، وىذه (17)ويقسميا إلى شخصيات معقدة متعددة األبعاد د ػػ تصنيفات فورستر :

، الذي يرى أنيا تشكؿ عالمًا  الشخصية المدورة كما يطمؽ عمييا عبد الممؾ مرتاض
كميًا ومعقدًا تتمتع بمظاىر كثيرًا ما تتسـ بالتناقض ، فيي ال تستقر عمى حاؿ لكثرة 
تغيرىا ، كما لدييا القدرة العالية عمى تقبؿ العالقات واالنسجاـ مع الشخصيات األخرى 

مواقفيا  ، والتأثير فييا ، والشخصية المسطحة ىي تمؾ البسيطة التي ال تتغير في
 (18)وأطوار حياتيا

الذي يصنفيا اعتمادًا عمى عالقتيا بالحبكة إلى شكميف  ىػ ػػ  تصنيفات ىنري جيمس:
 مف الشخصيات .

ويسمييا بالخيط الرابط فتظير وظيفتيا داخؿ  أواًل : الشخصيات الخاضعة لمحبكة :
 التسمسؿ السببي لألحداث .
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عادة تكوف مختصة بالسرد السيكولوجي  :وثانيًا الشخصيات التي تخضع ليا الحبكة  
 .(19)وتكوف غايتيا األساسية في السرد إبراز خصائص الشخصية

 يقسميا إلى ثالث فئات :و ػػ تصنيفات فيميب ىاموف :  
: وتتضمف ىذه الفئة الشخصيات التاريخية) نابميوف  فئة الشخصية المرجعية .1

عند الكسندر دوما (، والشخصيات األسطورية ) فينوس،  وزوس ( والشخصيات 
المجازية ) الحب والكراىية ( ، والشخصيات االجتماعية  )العامؿ ، والفارس ، 
والمحتاؿ ( ، والمرجعية تحيؿ عمى الواقع الخارجي أو السياؽ االجتماعي 

 لتاريخي وىذا ما يدؿ عمى ثقافة المبدع .وا
ىي دليؿ عمى حضور المؤلؼ أو القارىء أو مف فئة الشخصيات اإلشارية :  .2

ينوب عنيما في النص ، كالشخصيات الناطقة باسمو في التراجيدي والمحدثوف 
 السقراطيوف .

تتعمؽ بالنسؽ الخاص بالعمؿ وىو كاؼ لتحديد فئة الشخصيات االستذكارية :  .3
تيا ، حيث تؤدي وظيفة تنظيمية ترابطية تساعد عمى تنشيط ذاكرة القارىء ، ىوي

 .(20)وىي شخصيات لمتبشير ، كالحمـ واالعتراؼ
 

  واع الشخصيات :أن
ماط مف الشخصيات ، تؤثر الحوادث في بعضيا ، فيتغير أنإلى  روائييحتاج النص ال

لى ، وىذا  يدفع النقاد إلى و بعضيا اآلخر فيبقى عمى ىيئتو األفي وينمو ،  وال يؤثر 
واًل ىي اكثر الصفات تدأيطمقوا بعض الصفات التي تحدد مرتبة كؿ شخصية بيا ، و  أف

تعرؼ  روائيةية ، فالشخصية المنوية ، وااليجابية والسمبية ، والسطحية والنااالرئيسة والث
شكؿ  عمى روائيمف خالؿ عالقتيا بالشخصيات األخرى ، وىي تكتشؼ في العالـ ال
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مف رغـ عمى الواضحة المعالـ  ةلتكوف بنية فعمي اً معنوي كالً شتدرؾ  ىدوار محدودة  حتأ
 .(21)قصة والروايةالكثرة الشخصيات التي تتحرؾ في عالـ 

عالـ اليمكف فصميا عف  كشخصية السينما أو شخصية المسرح ال روائيةفالشخصية ال
 اً كوكب بوصفيا ذىننا في توجد  أفيمكف  شياء ، فيي الليو البشر واألإالذي ينتمي 

 ةطاسبعادىا بو أكواكب ، وىي تعيش فينا بكؿ ال، بؿ ىي مرتبطة بمجموعة مف  منعزالً 
 .(22)ىذه المجموعة وحدىا

وعندما ننتقؿ إلى الجانب االجتماعي نجد أف عمـ االجتماع قد أىتـ بالشخصية كونيا 
اقع طبقي اجتماعي يعبر عف و أحد أسس النظاـ االجتماعي )) فتتحوؿ إلى نمط 

 (23)((ويعكس وعيًا آيديموجياً 
إذ تعني الشخصية )) التكامؿ النفسي واالجتماعي لمسموؾ عند الكائف اإلنساني الذي 

 (24)تعبر عنو العادات واالتجاىات واآلراء((
وىذا يبيف أف الشخصية تعبر عف تصرفات وأفكار اإلنساف في المجتمع ، وذلؾ عبر 

والتقاليد التي تساعد في فيـ ىذه التصرفات واألفكار ، إذ تعد الشخصية العادات 
الواحدة عبارة عف مجتمع بعامة تحمؿ نمط معيف تساعد عمى إنتاج شخصيات عدة 
مختمفة . فقد يصور البعد االجتماعي لمشخصيات )) مف خالؿ الصراع بيف الشخوص 

  (25)والذي تقؿ حد تو بيف شخوص الفئة الواحدة ((
ما يظير البعد االجتماعي لمشخصية عبر مكانتيا االجتماعية ، أي أف البعد ك

االجتماعي لمشخصية متعدد الجوانب ، إذ يركز عمى الشخصية مف خالؿ محيطيا 
الخارجي وأوضاعيا وآيديموجيتيا وكذلؾ مكانتيا االجتماعية وعالقتيا بالشخوص 

 (26)األخرى .



 هـ2113-م  0202. لسنة (3الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /

 

 
 

 472 

بالواقع االجتماعي وأصبحت ليا أىمية واسعة  2003وارتبطت الرواية العراقية بعد عاـ 
لكونيا لساف حاؿ المجتمع بجميع شرائحو فقد )) يتميز ىذا النمط عف بقية األنماط 
بالواقع االجتماعي بشكؿ أعمؽ وأوسع ، إذ يصور مشكالت ىذا الواقع الذي يحتوييا 

ظروؼ االجتماعية تعانيو مف أزمات خاصة ذاتية يرجع في جزء منو إلى طبيعة ال وما
واألوضاع السياسية القائمة ، ويمكف أف يكوف ىذا النوع مصدرًا مف مصادر التاريخ 

تقتضيو طبيعة  لمشخصية الزمنية التي تقع أحداث الرواية فييا مع األخذ في الحسباف ما
  (27)((ذاتو وينأى بيا عف مجرد التسجيؿ الفف األدبي مف أصوؿ يحقؽ بيا

داث والتحوالت التي شيدىا المجتمع العراقي روائية بعيدة عف األحف الشخصية الولـ تك
والتي أثرت تأثيرًا كبيرًا عمى سمات الشخصية سواء أكاف تأثيرًا سمبيًا أـ إيجابيًا ، إذ 
ارتبطت سمات الشخصية الروائية بالتغيرات التاريخية والبنائية التي تحدث في المجتمع 

ـ  فإف ىذه السمات ذات طبي عة متغيرة مثؿ البنية التي تشكميا ، وفي الوقت نفسو ومف ث
تتسـ باالستمرار النسبي ، فألحداث الجديدة تندمج مع األحداث القديمة فتصبح غير 
نما تتفاعؿ معيا لتبرز نمطًا جديدًا مف الشخصية ، لذا فإف  قادرة عمى محوىا ، وا 

أينا أف ندرس في ىذا ىنا ارتالشخصية الروائية ىي نتاج المجتمع العراقي . ومف 
رصد وتحميؿ تأثير التحوالت االجتماعية والسياسية التي شيدىا المجتمع في  البحث

العقود األخيرة عمى سمات الشخصية ، وقد سعت الدراسة إلى تتبع الشخصيات في 
برصد التحوالت التي طرأت عمييا في سياؽ  2003الروايات التي صدرت بعد عاـ 

ت ىذه التحوالت وأثرىا عمى حياة الفرد ، وما تبع تمؾ الحياة مف العمؿ الروائي ودالال
قير واستبداد وظمـ واعتداء عمى أبسط حقوؽ اإلنساف وحرياتو الفكرية ، لذلؾ جاءت 
الشخصيات الروائية منسجمة مع بعضيا تعبر عف قضايا عميقة ومؤثرة في حياة 
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عف تطمبات طبيعة  الشعوب بصورة عامة والشعب العراقي بصورة خاصة ، عبرت
 الحياة الجديدة والظروؼ السياسية المعقدة .

ومف أبر ظواىر تأثيرات المجتمع عمى الشخصية ما نجده في رواية " سيدات زحؿ " إذ 
يتجمى التحوؿ ويتمظير بفعؿ أليات إجرائية تكرس فعؿ السمطة وما أنتجتو مف حروب 

والقمع ، مبرمجًا يتراوح بيف الميف أصبحت قادرة عمى تمدير اإلنساف تدميرًا منظمًا و 
( عندما تخمى عنيا خطيبيا )نديـ( وىاجرت إلى عماف نتيجة وىذا ما حدث مع ) راوية

لمحروب والقمع التي واجيتيا في بالدىا ، إذ يكشؼ الحوار الدائر بينيا وبيف ) حياة 
 البابمي ( عف مدى تأثير الحروب عمى حياتيا .

وقالت راوية مستنكرة وىي تغمض عينييا النرجسيتيف فتظؿ أىدابيا وجنتييا  ))
 العاليتيف : 

_ ماذا في األمر تزوجت رجاًل عبر بي الحدود باعتباره محرمًا لي، ماذا في األمر ؟ 
 ىو زواج بال شائبة ، معي عقد زواج موثؽ لدى المحكمة .... 

 ؟  _ وتطمقت منو
 ؟  وىو نفسي فرصة ، ربما نواصؿ معًا  عتاده ، أمنحدأت اقد ال نتطمؽ، ب _ ليس بعد

 _ ال تخشي عمَي سأوقعو في حبائمي إذا قررت البقاء معو ، ليس أسيؿ مف ىذا ...
 _ راوية أىذه أنِت ؟؟ 

أمامي غير ىذا الخيار؟؟ الحروب عممتني أف أفكر  _ أجؿ ، راوية تغيرت ، وماذا
   (28)...((، كميـ سواء  مرأةابنفسي فقط ، ال أحد يستحؽ حب 

يشير المشيد الحواري السابؽ إلى نجاح السمطة وممارستيا لمحروب في إحداث التحوؿ 
النظاـ القيـ التي عمى الشخصية الروائية ، إذ أحدث ىذا التحوؿ النفسي تحواًل في 

رواية ( ، إذ يجسد النص عالمة تحوؿ واضحة في النيج الحياتي ) كانت تمتمكيا 
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لشخصية ) رواية ( بعد إف تزوجت مف رجؿ مجيوؿ بصفقة ليخرج بيا إلى األردف دوف 
 أف تخبر أحد 

إذ نجدىا تبحث عف البديؿ أو المثاؿ المفقود التي كانت تراه بخطيبيا ) نديـ ( ، فقدت 
ية صورة لممرأة المضطربة غير المستقرة عمى جسدت لنا الروائية عبر شخصية روا

ائية ممفوظات سردية حاليا نتيجة تفاقـ أزمات الحروب والقمع والتيجير ، فقدت لنا الرو 
ية النفسية وذلؾ بقوليا : )) رواية تغيرت .. الحروب عممتني أف أفكر تبرز حالة راو 

الرواية مف اضطرابات بنفسي (( إذ عبرت رواية عف الحاالت التي تعيشيا معظـ نساء 
جتماعي أو لوعي االاجسد أنماط توصراعات داخمية وخارجية فأصبحت صورة حية 

   (29)((الرواية مف خالؿ خاصتي ))الثبات والتغير الثقافي الذي تركز عميو
نعكاسًا أثرت عمى المجتمع وكاف ليا ا 2003وقد شيد العراؽ متغيرات ظرفية بعد عاـ 

واضحًا عمى الشخصية الروائية ومف ىذه المتغيرات ما جسده الروائي ضياء الخالدي 
 في رواية ) القتمة (  

)) كؿ رصاصة تنطمؽ بعبثية أو قصد ، في سماء حي مف أحياء بغداد يعني قتاًل 
لمالمحيا ، تشوية متعمد يبعث عمى تغيير صورة قديمة إلى صورة أكثر بشاعة ، أحياء 

امرية والسيدية والحمراء والعدؿ وأبو غريب والصميخ واألعظمية وسبع أبكار وغيرىا الع
 (30)ودخمت في حالة تاريخية نادرة ...((

فيذه األحداث والمتغيرات التي طرأت عمى المجتمع كاف ليا تأثيرًا سمبيًا عمى الشخصية 
فكانت أولى محاوالتو ، الرئيسة )عماد( مما دفعتو إلى أف يتحوؿ واحدًا مف ىؤالء القتمة 

تؿ جاره ) أبو حمداف ( ظنًا منو أنو شخصية سيئة ، وكذلؾ لكونو مف عندما قاـ بق
حوؿ بؿ طائفة أخرى ، ولـ تكف تمؾ األحداث وحدىا ىي التي دفعت بو إلى ىذا الت

ديار( عندما أعتقؿ ) ىناؾ أحداث أخرى دفعت بو لمتغيير كوف ) سمماف ( أخ صديقو
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زب الشيوعي ومات في إحدى الزنازيف )) وبعدىا بسنوات قميمة تحو لت لكونو مف الح
  (31)مف دور الفأر إلى دور القط لكني كنت قطًا أليفًا بال مخالب((

عمى الرغـ مف كوف شخصية ) عماد ( شخصية ىامشية لـ يكف قياديًا وال يستطيع 
لشخصية )عماد( بعدما  قيادة حتى فرع واحد إذ حاوؿ الروائي أف يقدـ لنا وصفًا شارحاً 

أثرت فيو األحداث وحولتو مف شخصية مسالمة ال تعرؼ معنى القتؿ والدـ ، إلى 
شخصية مجرمة قاتمة تسفؾ الدماء وتنتيؾ الحرمات ، وكؿ ىذا لـ يأتي اعتباطاً ، بؿ 
نتيجًة لألحداث التي حدثت بالبمد وكانت السبب الرئيسي وراء ىذا التحوؿ ، فتحوؿ 

عاكسة إلى متحركة بفضؿ الوصؼ وذكر أدؽ التفاصيؿ المتعمقة بتحوؿ الشخصية مف 
الواقع االجتماعي المتمثمة ب ) االنفجارات واالعتقاالت والتيجير ( إذ صورىا الراوي 
أحسف تصوير ، فتغدوا بذلؾ أحداث واضحة المعالـ لما آؿ إلية وضع البالد ، مما 

لشخصية فيعيش ما تشعر بو بسبب يجعؿ القارئ يغوص في الداخؿ يغوص في داخؿ ا
ما عاشتو مف أحداث ، إذ جسد الراوي تمؾ التفاصيؿ مف خالؿ ممارسة فعؿ الوصؼ 
الدقيؽ الذي مف شأنو أف يقدـ صورة أكثر وضوحًا لمقارئ، وتعتبر شخصية )عماد( مف 
الشخصيات التي أسيمت في تغير أحداث الرواية ، إذ قدـ الكاتب شخصياتو لممتمقي 

وضوح لكي تتعاطؼ مع تمؾ الشخصيات وتقتنع بأفكارىا وتصرفاتيا ، وفي رواية  بأكثر
فندؽ ) كويستياف( نرى أف الراوي يقدـ شخصيتو الثانوية ) أبا التقى( فيس مخطوطتو 
وذلؾ عبر الطريقة الوظيفية ، أي يحمؿ أفعاليا وكيفية تأثير التحوالت االجتماعية عمييا 

وج مع معطيات الواقع السياسي عندما أصبح أحد قادة ، إذ تمكنت شخصيتو مف الول
األحزاف االسالمية السياسية ، فنجد ، أف الراوي قدـ شخصيتو مف خالؿ  وصؼ 
أحواليا وأفعاليا فيعمم يا بأسموب مباشر لكونيا قادرة عمى التحوؿ والتغير وعدـ الثبات 
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ال تكوف منعزلة أو منفصمة فتتأثر بحركة األحداث مف حوليا وتؤثر فييا ، فيي بالتالي 
 عف الحدث بؿ متفاعمة معو . 

أبا التقى ىو نفسة ) عالوي السكف ( . ال يسمع لكائف مف يكوف بذكر تاريخو ))
السري أياـ كاف صبيًا في الكراجات أبو التقى رجؿ اإليماف والتقوى اآلف . ورع التقي 
ومف مرشح ساخف وذائع الصيت النتخابات البرلماف القادمة عمى الحركة اإلسالمية 

سيجمب ليـ الجنة ويقعدىا عمى األرض ، رجؿ  السائدة لدى الفقراء والمسحوقيف ،
مناضؿ لو مريدوه وأتباعو غالبًا ما ييدّد القنوات الفضائية التي تتعامؿ بالضد مف 
حركتو وحزبو تحت ذريعتو النيؿ مف الطائفية مف دوف ديف . يرتدي دشداشة سوداء 

ريض ة ثالثية تطرز جبينة العسود وفوقيما يشماغ أسود وثمة عالموعرقجيف أ
صوتو انخفض كثيرًا وأصبح ىمسًا ناعمًا ، كاف كثير التسبيح والتمجيد بمسبحتو 

  (32)(( السوداء ويختار األرض لمجموس والتبرؾ والتواضع
يعرض الراوي في المقطع السابؽ الصفات الجسدية واألشكاؿ الخارجية لصفات 

ة والسياسية ، فالراوي الشخصية السيما بعد إف أثرت فييا األحداث والتغيرات االجتماعي
أراد أف يجر القارئ إلى أحكاـ أخرى إشارًة منو إلى الوضع السياسي واالجتماعي ، لكي 
يجعؿ مف وصؼ ىذه الشخصية وما طرأ عمييا مف تحوؿ عنوانًا لموحتو الوصفية فقد 
نجح في توظيؼ ىذا الوصؼ لشخصيتو لكونيا شخصية فاعمة ومؤثرة في مجريات 

بوساطة ذكر األوصاؼ المالزمة ليذه الشخصية  فيا وصفًا مباشرًا ث وقد وصاألحدا
و قدـ صورة متكاممة كمالبسة السوداء ، ولحيتو الرمادية ، وكثرة التسبيح ، كما إن

نخفض كثيرًا وأصبح الثية تطرز جبينو العريض ، صوتو ا)) عالمة ث لمالمحو كقولو
ي يميز الشخصية عف باقي ىمسًا ناعماً (( فالراوي يعمد إلى ىذا الوصؼ لك
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الشخصيات في الرواية ، فضاًل عف ذلؾ يعمد إلى الموازنة بيف الشخصية الموصوفة 
  (33)وبيف العمؿ الذي ستقوـ بو ، فيكوف لدى القارئ تصور كامؿ عنيا

فالراوي يحب الحياة لشخصياتو )) عف طريؽ رسـ الخطوط الخارجية لمشخصية حتى 
حتاج إلى قوة في المالحظة وبراعة في الوصؼ حتى تظير مالمحيا وتبرز وىذه ت

  (34)تتسـ الشخصية في مخيمة القارئ ((
وتبقى الرواية بصورتيا النيائية المتحققة في الفعؿ السردي ، تخمؽ العالقة بيف 
الشخصية والحدث بشكؿ أكثر فعالية مف خالؿ فعؿ التأثر والتأثير ، إذ أف )) الحدث 

الفعؿ ورد الفعؿ مف خالؿ تفاعمو وتبادلو التأثر والتأثير في يقوـ في أساسو عمى وجود 
 (35)توليد المعنى األدبي الذي يمثؿ بنية العمؿ الفني((

ف بناء الشخصية في الفف الحكائي وال سيما الروائي منو ، يرتبط بمقدرة الروائي عمى  وا 
ـ  مقدرتو النيائية عمى فيـ شخصياتو  عممية اإلبداع واالبتكار والبراعة والتشكيؿ ، ومف ث

ؿ الحدث الذي واستيعاب سموكيا وتصرفاتيا المفتعمة وغير المفتعمة التي تنضج بفع
يجابي في بمو  تمارسو وىذا بدوره    (36)رة وظيفتيا السرديةيؤدي بشكؿ سمبي وا 

ومف ىنا نؤكد عمى الدور الذي يقوـ بو الحدث في تحديد الفاعمية السردية لمشخصية ، 
فيما عنصراف متالزماف ال يفترقاف في أي نص سردي إذ ))مف الخطأ الفصؿ أو 
التفريؽ بيف الشخصية والحدث ألف الحدث ىو الشخصية ، فمو أف الكاتب قصتو أقرب 

  (37)يا إلى القصة ((الى الخبر من
فبعض الشخصيات سواء أكانت رئيسية أو فرعية نجدىا قد تجاوزت حالتيا التي كانت 
عمييا ، وذلؾ نتيجة لعممية التأثير التي حصمت بينيا وبيف الحداث التي مرت بيا ، 
فيذه التحوالت ماىي إال استجابة لمتطمبات الحدث الروائي وخاصة التحوؿ فيو ، وىذا 
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يعود بالدرجة األولى إلى التأثير المتبادؿ والمنطقي بيف الحدث وما تكوف عمية  التفاعؿ
  (38)الشخصية

فشخصيتو العقيد ) غساف( الضابط في الجيش العراقي في رواية )فاليـو عشرة ( كانت 
شخصية طبيعية ذات عالقة ودية مع مف حولو ، لكف األحداث التي عصفت بو منيا 

والتي كانت ليا أثرًا بالغًا في تحولو إلى شخصية منعزلة حادثة ) سقوط الموصؿ ( 
أصيب بصدمة نفسية وأصبح يتعاطى حبوب اليموسة والمخدرات حتى يتناسى ما حدث 
، عمى الرغـ مف أنو كاف آخر المنسحبيف مف صفوؼ الجيش بعد ىزيمة الموصؿ 

 لبمده .فالعقيد ) غساف ( يمثؿ االنضباط العسكري العراقي وما يحممو مف حب 
وىذا ما نقمو الراوي ) سالـ ( األخ األكبر لمعقيد )غساف ( )) سأذىب الى بيت أخي 
غساف العقيد المنسحب مف مدينة الموصؿ وأنقمو الى بيت الطبيب المختص في الصـ 
والبكـ ، عمى أمؿ تخفيؼ الكآبة التي جعمتو يطيؿ الصمت ، وىو صائـ عمى الكالـ 

 (39)زمف االحتالالت مجددًا (( منذ يـو انسحابو بعد عودة
فقد العقيد اإلحساس التاـ بقسوة األجواء البغدادية ، أخر يقوؿ : ))  وفي نص

تجمدت في روحو حاالت الشعور البرد والحر تمامًا ، منشغؿ في مداعبة خيوط الفراغ 
التي عمقت في روحو ، إثر في ىذا الجحيـ الصمغي  ال يشعر بقسوة سياط  الشمس 

. ماذا حدث سيدي العقيد بالضبط ؟ جبؿ أسرار السقوط الذي تخفيو في قمبؾ مطمقًا 
سيتبدد في يـو ما ، وليؿ اليزيمة ستطؿ عميو الشمس يومًا ما ، تكمـ أرجوؾ سيدي 

   (40)(( قبؿ فوات األواف
في ىذه األحداث التي جسدتيا النصوص السابقة والتي عصفت بالعقيد )غساف( جعمت 

مباٍؿ لجراحة بعد إف فقد كؿ ما كاف يتمتع بو ، وأصبح عاجزًا منعزاًل منو شخصية غير 
عف أىمو ووطنو ال يفكر بشيء سوى اليزيمة التي كاف ليا تأثير مدمرًا عمى نفسيتو ، 
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إذ أصبح رجاًل قانطًا فقد الكثير مف المشاعر اإلنسانية فقدىا جممة وتفصياًل ، إذ 
ة وبالتالي أثرت سمبًا عمى الصالت التي انعكست ىذه األحداث عمى موقؼ الشخصي

  (41)تجمع ىذه األخيرة بمف يشاركيا في النيوض بالسرد
لذا نجد شخصية العقيد ) غساف ( عاجزة عف إدراكيا وصياغتيا بشكؿ يحررىا مف 
أسر صراعتاىا الداخمية وحاالت كبتيا ، وخفايا دواخميا المضطربة نتيجة ما حدث 

االت االضطراب النفسي فالشخصية )) عندما تكبت وتحبط معيا ، إذ تسيطر عمييا ح
حساسيا  وتشعر كأنيا مسحوقة بمحتويات الواعبيا وما دوف وعييا تصغر ثقتيا وا 
بنفسيا مما يجعميا تشيد حالة مف الخوؼ واالضطراب وتخضع لحاالت غريبة يخم فيا 

  (42)ال وعييا ((
ذاتيا والتي كاف ليا الدور في  ومف الشخصيات التي جرى عمييا التحوؿ في الرواية

تغيير مسار األحداث ما يعرؼ بشخصية ) ىاتؼ الصراؼ ( رجؿ األعماؿ الذي ترؾ 
وعمؿ مع المعارضة العراقية اإلسالمية وبعد ذلؾ انفصؿ  1978مدينة بغداد منذ عاـ 

عف العمؿ السياسي وانتقؿ الى باريس ليعمؿ مستشارًا لوكالة جو الفرنسية والمجاالت 
 إلعالمية وتشكيؿ منظمتو الشييرة لمدفاع عف حقوؽ مثميي الشرؽ . ا

لو مف شخصية إسالمية  إلى شخصية  )) ثمة تحوؿ حدث في حياة الصراؼ وتحو 
برغماتية عممية .. شخصية غير مؤمنة وناسفة بإرادة ووعي لخزاف الذاكرة إال بمعطيات 

ترؾ اإليماف واإللحاد خمؼ الحياة العصرية ومصالحة الشخصية ، كما أخبرتني أنو 
ظيره وراح يعيش لحظتو دوف االلتفاؼ لمماضي البغيض خاصة بعد تبني ة رسميًا العمؿ 

 (43)عمى التنسيؽ بيف المثمييف العرب في الشرؽ األوسط كمو ((
وفي نص آخر نجد أف شخصية ) ىاتؼ الصراؼ ( في تحوؿ مستمر فعندما قرر 

) سالـ الواقي ( بخصوص القرص جيـ ، وكاف الرجوع إلى بغداد بعد إف أتصؿ بو 
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عمى أمؿ أف يساعده في ىذه المشكمة التي ال يحمد عقباىا، كونو خبير أعماؿ في 
سالـ ( كاف قمقًا مف حضوره الى بغداد بسبب ىيأتو  0المجاالت االقتصادية ، لكف 

ي ، لكف الغريبة التي ال تتناسب مع المجتمع البغدادي الذي غمب عميو الطابع الدين
الياتؼ الصراؼ ، أدرؾ التغيير االجتماعي الحاصؿ في البالد وأخذ يغير في شكمو 
طالة المحية ىي  وىيأتو معتبرًا ذلؾ مواكبة عصرية لمبيئة المالئمة فأصبح فص الشعر وا 

 مف دواعي القبوؿ المجتمعي . 
أأنت ىاتؼ الصراؼ فعاًل الذي كنت ألتقيو في باريس أـ ىو نسخة أخرى جديدة )) 

منو ؟ سبحاف مغّير األحواؿ ... إسالمي ثـ عمماني ثـ ...ثـ إسالمي ... غريبة !! 
 قيقية بصوت عاؿ وَىّز مسبحتو السوداء 

_ ياأخي سالـ ، ال تقمؽ ىذه الييئة التي ال تعجبؾ .. وفؽ مبدأ البرغماتية 
  (44)((جديدةال

ىذه التحوالت المتعددة التي شيدتيا شخصية )ىاتؼ الصراؼ ( في النصوص السابقة 
، ماىي إال نتيجة لتحوؿ المجتمع وال سيما ما يتعمؽ بالجانب السياسي منو ، إذ نمحظ 
أف ىذه الشخصية قادرة عمى تغير عوالميا الداخمية والخارجية ولـ تكتِؼ بتغير 

ط بؿ جعمت تحوالت المجتمع تؤثر عمى طابعيا الديني )) مالمحيا الخارجية فق
ثـ عمماني .. ثـ إسالمي (( وفؽ متطمبات المرحمة التي يمر بيا العراؽ إذ  –إسالمي 

يركز الكاتب عمى األحداث المتالحقة لتقنيات روائية عد ة منيا تقنية الحوار ، فكاف 
لنصوص الروائية كيفية تغير ا في تأثير األحداث عمى سموؾ الشخصية واضحًا فظيرت

الشخصية وتبدؿ سموكيا بتغير وضعيا االجتماعي وىي تتفاعؿ وتتحرؾ مع األحداث 
كاشفًة بذلؾ عف حركة عالميا الداخمي وىي تتبادؿ التأثير والتأثر مع عالميا الخارجي 



 هـ2113-م  0202. لسنة (3الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /

 

 
 

 481 

 تنفصؿ عف الحدث فكؿ وما يحيط بيا مف قوى اجتماعية طبيعية ، وكأف الشخصية ال
 داث يعني تغيرًا وتحواًل في الشخصية .مف األحتطور 

ومف التحوالت التي رصدناىا في الروايات العراقية والتي كانت مييمنة عمى النصوص 
حداث التي أثرت الروائية ما نجده في رواية ) متاىة األشباح (  عندما جسد الروائي األ
اعتقمت في إحدى عمى شخصياتو الرئيسية ومنيا شخصية ) حواء الناصري ( التي 

رضة لمسمطة والتي كاف يقيميا مجموعة ازنازيف التعذيب بسبب انتمائيا  لمتنظيمات المع
مف الشباب المناضميف في الجامعة أثناء  فترة دراستيا عندما كانت تربطيا عالقة 

اختفى ولـ يعرؼ أحدًا  الذي كاف سببًا في اعتقاليا بعدماغرامية مع ) آدـ الواسطي ( و 
 عنو.  شيئاً 

فيصور الراوي عبر تقنية الحوار الخارجي التػأثير النفسي لألحداث التي مر ت بيا ) 
حواء الناصري ( عند اعتقاليا وكيفية تحوليا مف شخصية مناضمة تمارس عمميا ضد 

 السمطة إلى شخصية معتقمة يمارس بحقيا شتى أنواع التعذيب الجسدي 
ة مريضة نفسيًا تنتظر جالدىا لكي )) لقد تحولت مف مناضمة ... إلى معتقم

يغتصبيا...؟ نعـ.. نعـ صرت أنتظر مجيئو كؿ ليمة .. بؿ أستغرب إذا ما تأخر ليمة 
 تستطيع تصور ذلؾ بؿ ال ما أتدري مستوى االنحطاط الذي وصمتو ..؟ أنت ال

تتفيـ سر اعترافي لؾ بكؿ ىذه األشياء المخجمة اآلف .. أنا أشعر بالراحة  تستطيع
أىيف عمى نفسي أمامؾ وأعرييا .. ربما ألنؾ شاىد عمى الفتاة التي كنتيا ذات  وأنا

عرؼ الميؿ براز و النتانة القاتمة .. صرت ال أيـو .. عمومًا كنت غارقّة في مستنقع ال
  (45)(( مف النيار .. وصار الجنس يخرجني مف وحدتي في تمؾ العتمة

الذي وصمت لو الشخصية بفعؿ  يصور الراوي مستوى االنحطاط في النص أعاله 
ممارسة السمطة ليا ، وكيفية استسالميا وخضوعيا ألوامرىـ وذلؾ لما تركو ضابط 
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بحت غير  قادرة عمى التحكـ األمف ) قابيؿ ( مف أثر نفسي عمييا حتى أنيا أص
لى أف تتحوؿ وكيمة لألمف مقابؿ أف تستمر بمشاعرىا وغريزتيا التي دفعت بيا ا

ية مع ضابط األمف ) قابيؿ ( لكي يتـ إخراجيا مف المعتقؿ ، إذ يصور عالقتيا الجنس
طرح موضوعتيا ، رغبة منو  لنا الراوي ذلؾ بنصوصو السردية المميئة بالجرأة في

ممارسة السمطة السياسية أفعاليا بحؽ مف يقؼ بوجييا أو يمارس عماًل ضدىا  لكشؼ
 لكي يضاجعيا  عؿ منيا شخصية منحطة تتوسؿ إليو، إذ ج

سأخرجِؾ مف ىنا .. وسأضاجعِؾ دائمًا.. لكف بشرط.. توسمتو بأني مستعدة ألية )) 
 شروط يضعيا ، فقاؿ لي : 

_ أف تتعاوني معنا .. أي تتحوليف إلى وكيمة أمف وعيف لنا عمى أعداء الحزب 
 والثورة .. 

 _ لكني ال أريد أف أكوف وكيمة لألمف ..  
النت مجبرة عمى التع_ أ ستكونيف تحت المراقبة في الرواح والمجيئ..  اوف معنا ، وا 

 كما سيكوف مف الصعب عمّي االلتقاء بؾ .. 
 (46).. (( _ ال .. ال أستطيع االبتعاد عنؾ أنا موافقة

ويستمر الراوي في سرد األحداث عبر تقنية الحوار الخارجي ، بعد خروج ) حوار 
وقعت عمى تعيد بعدـ ممارسة السياسة وتعيد الناصري ( مف المعتقؿ وذلؾ بعد إف 

آخر بالتعاوف مع األمف ، بعدما صار الضابط ىو صمة االرتباط بيا وخروجيا عند 
) حواء الناصري ( إذ صار  انت تروـ إليوالمقاء بيا في شقة مستأجرة لمغرض الذي ك

السمطة  تمتقيو مرتيف أسبوعيًا وتنقؿ لو األخبار عف كؿ مف يحاوؿ ممارسة عمؿ ضد
أو الحزب ، فقد ىيمف عمى النصوص السابقة عنصر الصراع بيف الذات المتمسكة 

وبيف رغباتيا المكبوتة وأيضًا مع  ة وعدـ قدرتيا  عمى التخمي عنيابمبادئيا السياسي
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اآلخر المتمثؿ بالسمطة الذي يريد انتياؾ تمؾ المبادئ . فيرسـ الراوي شخصياتو بيذا 
أف يظير تفاعمو مع محيطيا بعد تعريتو لألنساؽ التي مف شأنيا  األسموب محاواًل بذلؾ

كشفت عف طبيعة الشخصية راصدة بذلؾ نموىا وتطورىا مف جية ، ومف جية أخرى 
ذي  تمارسو يصور لمقارئ مستوى االنحطاط ال الظاىرة أف أرد الراوي عبر أنساقو
ًا لمعديد مف البشر الذي مف شخصية ) حواء الناصري ( أنموذج السمطة السياسية متخذاً 

يقعوف تحت سطوة ىؤالء المجرميف ال لشيء بؿ ألنيـ أرادوا أف يعبروا عف ممارسة 
عمؿ ضدىا ، فقدمت الرواية ىذه  نذاؾ كانت أقوى مف أف يمارس أيةحقوقيـ آ

الشخصية مف خالؿ تأثير األحداث عمييا تأثيرا  سمبيا  ، إذ جعمت منيا شخصية 
لجنسية وشيواتيا التي دفعتيا إلى ىذا التحوؿ البعيد كؿ بعد عنيا ، مستسممة لرغباتيا ا
جتماعية كونيا طالبة الا ناضمة مدافعة عف حقوقيا ليا ومكانتيالكونيا شخصية م

حصؿ معيا ال يمكف ألي  جامعية أي أنيا واصمة لمرحمة مف الثقافة والوعي ، لكف ما
تى أنواع التعذيب الذي كاف يمارس ممو ميما بمغت مكانتو ، فقد القت ششخص أف يتح

بحقيا ، وقد أظير الراوي ذلؾ عبر الحوار المتوازف الذي أسيـ في إظيار خصوصية 
الشخصية ،  إذ بدت لمقارئ وكأنيا شخصية حقيقية يعرفيا فأظير الراوي مالمحيا 

لذي النفسية والفكرية وأفعاليا وردود أفعاليا ، فضاًل عف الصراع الذي كانت تعانيو وا
 كاف ليا دورًا أساسيًا في الكشؼ عف الشخصية المادية والنفسية والفكرية . 

ولـ يكف عمي بدر بعيدًا عف التحوالت التي شيدتيا العراؽ والتي كاف ليا األثر البالغ 
عمى شخصياتيا إذ جسد ذلؾ في رواية ) الكافرة ( عبر شخصيتو الثانوية ) والد فاطمة 

فقر ، مما جعمو يشعر بعدـ االىتماـ لو والالمباالة فقد كاف ( الذي كاف يعاني مف ال
يرى أف سبب فقره ىو الحكومات  المتعاقبة التي ال تيتـ بأبناء بمدىا مما أنعكس ذلؾ 
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عمى حياتو إذ أصبح يشعر بإجحاؼ الحياة حتى صار شخصية تميؿ إلى العنؼ 
 : ) فاطمة ( إذ تقوؿ سب ما تصفو بطمة الروايةوالغضب ، ولعؿ السبب وراء ذلؾ بح

كاف والدي يكف ضغينة كبيرة لمحكاـ ، ويرمي أسباب فقره عمييا ، كاد اليأس مف )) 
الصراع في بمد يتقيقر . كاد أف ينتيي إلى مخاطبة الجدراف في البيت ، ذلؾ أف ألحد 

  (47)(( يستمع إلية ، أو يستجيب لو فضاع في قفار مشاعر الضغينة والكراىية
وضح األسباب التي دفعت والدىا إلى ىذا تنقؿ لنا الراوية في نص آخر توبعد ذلؾ 
كنت أشعر باألسباب التي دفعتو أف يفعؿ ذلؾ ، لـ يقؿ ىو عنيا شيئًا أبدًا ))التحوؿ  

فيو رجؿ ، ال يقدـ تفسيرات ألحد ، أعتاد أف يتخذ قراراتو بنفسو وأعتاد أف يصدر 
،  ينة ، فقد كاف شخصًا ميماًل  بسبب فقرهومعااألوامر . ولكني عرفت ذلؾ حدسًا 

أراد أف يصبح ميمًا واألىمية تأتي إما مف القوة ، أو مف الثراء ، في المكاف الذي كنا 
نحيا فيو ، وىكذا ، بالتحاقو بالمسمحيف أصبح رجاًل ميمًا ، وقياس أىميتو ىو أنو لـ 

ف أنفسيـ كانوا يحيونو يعد أحد يتجرأ عمى النظر في عينيو ، وحتى الرجاؿ المسمحي
 (48)(( وىـ يطأطئوف رؤوسيـ

ميا إلى فع التي أدت إلى تحوؿ الشخصية وميتكشؼ النصوص السردية السابقة الدوا
مكنوناتيا المالمح المادية والنفسية  ذه النصوص لتحمؿ فيالعنؼ واالنتقاـ إذ جاءت ى

شعر بعدـ والفكرية لمشخصية كما سمطت الضوء عمى ماضي الشخصية إذ كاف ي
مرموقة بيف  حولو بسبب فقره مما دفعو ذلؾ ألف يحصؿ عمى مكانةاىتماـ الناس مف 

(( أو مف الثراءبيف أبناء بمدتو ، وىذه المكانة كما حددتيا الساردة تأتي )) أما مف القوة 
ظـ وبيذا أثرت ىذه األحداث عمى الشخصية وجعمتيا تتحوؿ مف شخصية عاشت مع

شخصية متسمطة ذات نفوذ قوي بفضؿ انتمائيا إلى حياتيا بالفقر والحرماف الى 
صفوؼ المسمحيف إذ تمكنت مف فرض سيطرتيا وقوتيا كما في قوؿ الساردة )) لـ يعد 
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أحد يتجرأ عمى النظر في عينيو ، وحتى الرجاؿ المسمحيف كانوا يحيونو وىـ يطأطئوف 
باألسموب التصويري الذي مف شأنو يكشؼ عف رؤوسيـ (( فقدـ الروائي شخصياتو 

ظواىر الشخصية الخارجية والداخمية وقدرتيا عمى التفاعؿ مع األحداث فقد كاف لمحدث 
دور رئيسي وفع اؿ في تشكيؿ ىذه الشخصية وكذلؾ التحوؿ المجتمعي الذي تمثؿ 

ءت باحتالؿ ما يسمى بتنظيـ ) داعش( لمدينة الموصؿ إذ أسيـ ىذا الحدث في أضا
ىا بصورة فريدة مف خالؿ صراعيا مع القوى االجتماعية المتمثمة از ىذه الشخصية وأبر 

بنظره الناس لو وعدـ المباالة ، فجسدت ىذه النصوص المشاعر اإلنسانية لمشخصية 
المتمثمة بالكرة والضغينة لدى الحكاـ وكذلؾ عدـ اىتماـ االخريف بو ، وىذا التحوؿ لـ 

وجود المسمحيف الذيف كاف لو دور بارز في تأجيج مشاعر  يكف يحدث لمشخصية لوال
الشخصية وتفاعميا مع الناس إذ تنامت األحداث وتفاعمت لتظير أبعادًا جديدة 

 الشخصية ) األب ( مف خالؿ الصراع بيف الذات واألخر المجتمع . 
ثار بعد وتحدث الروائي ) إبراىيـ السبتي ( في روايتو ) جنة العتاد ( عف سرقة وبيع اآل

د حالة الفوضى وفساد المجتمع ليروي عف سرقة ر دخوؿ قوات االحتالؿ ، إذ يصؼ السا
الرئيسية اآلثار العراقية وتيريبيا إلى الخارج فقدـ الروائي ىذه اإلحداث عبر الشخصية 

) سعيد( العائد مف عماف والذي عمؿ مشرفًا تربويًا في إحدى   المتمثمة ببطؿ الرواية 
راؽ نماذج مف في طريؽ عودتو مف عماف الى العدراسية يروي بطؿ الرواية المكاتب ال

ثرت بيـ التحوالت التي شيدتيا بنيو المجتمع لتحدث بذلؾ انتقالو ميربي األثار وكيؼ أ
مكانة لما يمتمكونو مف في مستواىـ المعيشي إذ أصبحوا مف الشخصيات التي تحظى ب

 ينةميسوري الحاؿ إذ أصبحت سرقة اآلثار مواؿ طائمة بعد إف كانوا مف مدخرات وأم
مف نيب لخيرات بالده  عف انتصاره وفخره لما يقـو بو يتباىى بيا الشخص ليعمف

 عف الحديث الذي جرى بيف الركاب :  نقالً  فالرواية جسدت ذلؾ االنحطاط المجتمعي
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صار )) فاجأنا أحدىـ بحديث عف أحد مف معارفو النقاه ىناؾ وكاف متغير الحاؿ ، 
مف الميسوريف األثرياء وتممكو الفضوؿ المتحدث ليسألو بمزاح األصدقاء عف حالة 

 الثراء المفاجأة ، رد عميو وكأنو ينتظر السؤاؿ ليظير فخره وانتصاره ورجولتو : 
 _ أبيع اآلثار 

 ويواصؿ الصديؽ لمتحدثنا :
 واصؿ عممي .. _ أنا في سفرة سياحية سأذىب بعدىا إلى تركيا وماليزيا ثـ أعود أل 

 الحياة صعبة ومطالبيا كثيرة عائمتي تريد وأنا أريد والجماعة يريدوف ! 
 يواصؿ محّدثنا كالمو نقاًل عف صاحبو الثري : 

تعتقد أف العمؿ يسير براحتو لو كنت لوحدي مثاًل يقوؿ بحسرة ، عممنا يتطمب أكثر 
مف جية ، شغمة اآلثار ليست سيمة ، إنؾ تبحث عنيا في غياىب األرض ... ال 

 شيء يأتي بسيولة . 
ياب القانوف وعـ عمؽ المتحدث عف كالـ صاحبو الثري بأف االنفالت األمني وغ

القمب جعمت منو ثريًا يتحدث بطالقة وثقة عف سفراتو إلى ة الحرص وتالشي حرق
  (49)((الخارج بسخرية  األقدار .. واهلل زمف يا جماعة كاف ال يمتمؾ ثمف عمبة السكائر

ثـ بعد ذلؾ ينتقؿ لنا السارد ليعترؼ عمى لسانو بضمير المتكمـ كيفية تحولو مف كونو 
أنا في ميمة استثنائية ... سأكوف سارقًا  )أستاذًا مشرفًا تربويًا إلى سارؽ يسرؽ بمده )

بامتياز وسيحسب لي قطاع الطرؽ والمصوص وسراؽ األثار ألؼ حساب بعد انقضاء 
الميمة ، سأسرؽ أثار قريبة عمّي، أعرفيا وتعرفني فرأت عنيا وعرفت عمّي ، أعرفيا 

  (50)((وتعرفني فرأت عنيا عرفت كؿ شيء تفصياًل عف تاريخيا
النصوص السابقة والتي تمثؿ ) بسرقة اآلثار ( بعد دخوؿ قوات  يبرز الحدث في

االحتالؿ ، إذ تجسد ىذه األحداث في المكاف الرئيسي المتمثؿ ) بمدينة الناصرية ( وقد 
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أبرزت ىذه األحداث دورىا في التغيرات التي طرأت عمى الشخصيات الثانوية لكنيا لـ 
ية األستاذ ) سعيد ( إذ صورتو الرواية تقتصر عمييا فقط ، بؿ أطالت حتى بطؿ الروا

بأسموب مشيدي حي عبر صراعو مع الذات والمجتمع مف خالؿ الحركة والسموؾ 
لي قطاع الطرؽ  سبوالتفاعؿ مع األحداث وذلؾ بقولو ) سأكوف سارقًا بامتياز وسيح

والمصوص ألؼ حساب (( إذ كؼ ىذا النص عف أبعاد جديدة ليذه الشخصية النامية ، 
نما األحداث التي مر  بيا العراؽ فضاًل  وىذا التحوؿ في الشخصية لـ يأتي اعتباطًا وا 

عف الضغوطات التي كاف يتعرض مف قبؿ الميريف الذيف كانوا بصحبتو جعمت منو 
شخصية قادرة عمى أف تسرؽ بيا وىذا ما أثبتو الحوار الداخمي الذي كشؼ عف نوايا 

استطاع أف يرسـ جوانب الشخصية ويمقي الشخصية وميد لألحداث القادمة ، إذا 
الضوء عمى حركتيا وتطورىا إذ  اتجو الروائي إلى دخؿ نفس الشخصية بطريقة 
األسموب االستبطاني الذي يساعد في الولوج الى العوالـ الداخمية لمشخصية الروائية فقد 

وتمقائيتيا صور ما يدور في أفكارىا وما يتصارع فيو انفعاالت كاشفًا بذلؾ عف عفويتيا 
وعف حقيقتيا النفسية ، راصدًا بذلؾ التطور الذي عمى الشخصية بدًء موف معانتيا 
ليظيرىا لمقارئ شخصية مأزومة باطنيا يختمؼ عف ظاىرىا تمامًا ، فقد يوحي ىذا 
الحوار أف الشخصية المقدمة عمى اتخاذ قرار مصيري ، كاشفًا عف معاناة ) األستاذ ( 

نحياز إلى جانب السراؽ والميربيف وما تنازعو  مف انفعاالت الحيرة في اتخاذ القرار باال
والشؾ والتردد إلى أف وصؿ إلى مرحمة إدراؾ الذات باالنحياز إلى جانبيـ وىذا ما 

 كشفو المونولوج  الداخمي عف نوايا الشخصية وما تخطط لو في مستقبؿ أياميا . 
ؿ طالت أبطاؿ رواية ) رياح السمـو ولـ تقتصر تحوالت الشخصية الروائية عمى ذلؾ ب

( وال سيما بطميا ) أبو سمماف ( ، وذلؾ بفعؿ ما شاىد الخراب الذي أحدثو االحتالؿ 
والذي كشؼ عف التحوالت البنيو االجتماعي بما في ذلؾ عمميات السطو المسمح ، 
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تغيير ونيب أمواؿ الدولة واألسواؽ التجارية والبنوؾ فيذه العمميات أدت بدورىا إلى 
أحواؿ الناس الفقراء لتكوف فئة جديدة مف األغنياء نتيجة لمقياـ بتمؾ األعماؿ وقد جسد 
الروائي ذلؾ في شخصية ) أبو سمماف ( الذي أصبح شيخًا جديدًا لكنو ال يثؽ بقدرتو ، 
إذ أصبح عامؿ الخوؼ مف محيطو مسيطرًا عميو ، لذلؾ قدر أف يصبح سمسارًا لمشيوخ 

 ي يحافظ عمى مركزه . واألغنياء ، لك
)) محفوظ لقد جئت إليؾ كي أعممؾ بدعوة مكتب العشائر إليؾ والذي افتتح باألمس 
في المدينة تراخت تشنجات أبو سمماف وقد عممت كتب محفوظ عمؿ اسفنجة امتصت 
ـَ حميد الظرؼ األبيض إليو وىو مازاؿ غاصًا في متكئو مد أبو سمماف  كؿ غضبو َسَم

وؿ باستخفاؼ وعندما سحب الكارت الموجود في داخؿ الظرؼ ذراعو ببطء وتنا
 تالمعت الكممات المذىبة  في عينيو فنادى عمى ابنو سمماف يقرأ لو 

 ما مكتوب فيو وأوؿ ما نطؽ بو سمماف بالجممة التي تقوؿ :
 _ موالنا ... الجماعة يعرفونني شيخ ؟ 

  (51)(( _ نعـ محفوظ
السابؽ مخمفات الحروب السياسية التي تمثمت بتراجع ترصد الرواية مف خالؿ النص 

الدور االجتماعي لمدولة وأزمة المجتمع العراقي في ضؿ انفتاح سياسة الفساد بأشكالو 
المختمفة مما أنعكس ذلؾ سمبًا عمى الشخصية بصورة عامة والشخصية الروائية عمى 

ناحية ، ألنيا وجو الخصوص إذ تعد الشخصية ) أبو سمماف ( شخصية مدورة مف 
 .(52)تتصؿ اتصااًل وثيقًا )) باألحداث الضخمة التي عاشت فييا والتي شكمتيا ((

متتابعة متنامية بحركتيا وردود أفعاليا  معيا ، وكأف   األحداث تقع بصور وتفاعمت
المختمفة التي تنكشؼ شيئًا فشيئًا مع األحداث باتجاىات متباينة إذ يقدـ الراوي العميـ 
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كثفًا مباشرًا  لمحالة النفسية واالجتماعية ليذه الشخصية ) ابو سمماف ( عندما وصفًا م
 سمع كممة ) محفوظ ( بقولو : ) وقد عممت كممة محفوظ عمؿ إسفنجة ..... (( 
يعني  ليسمط الضوء عمى تأثير ىذه التغيرات أو التحوالت عمى تصرفاتيا وأفعاليا مما

التغيير الحاصؿ عمى حياتيا . وبمتابعة أقواؿ يف فييا أنيا تجسد مواقؼ مختمفة تب
الراوي نستطيع أف نحدد سمات تمؾ الشخصية الدالة عمى االستدارة بدءًا مف تقمبات 
الزماف وضيؽ الحاؿ في عيد النظاـ السابؽ واالنتقاؿ الى حالة جديدة إذ أصبحت 

في الحكي ،  شكمت حافزًا ميماً الى شخصية ليا مكانتيا االجتماعية ، منطقة التحوؿ 
إذ بواسطتيا أصبح ) أبو سمماف ( شخصية متحكمة في األحداث تقودىا وتدفعيا إلى 
مسارات جديدة بصورة متوالية ، ثـ تبمغ التطورات ذروتيا عندما يبدأ ) أبو سمماف  ( 
بحضور اجتماعات مجالس الشيوخ لتبدأ مف ىنا سمسمة التحوالت السموكية في حياتو 

الزماف والمكاف لتكشؼ عف توتر األحداث وانفراجيا وتأثيرىا عمى  التي تخضع لحركتي
 الشخصية . 

))  ويمجأ الروائي في أغمب نصوصو إلى االنتقاؿ بيف الضمير الغائب وضمير األنا
ي مجتمع الرواية وعدـ معقولية بنائو اليش ، خصوصًا وأف ليشكؿ تقنية مالئمة لتشظ

شخصية في التعبير عف ذاتيا ، بؿ يمدحيا بعيف السرد بضمير الغائب ال يفي بحاجة ال
راصدة لتحوالت الواقع ، أما ضمير األنا الذي يدخؿ بشكؿ مفاجئ فيو صوت الذات 

 .(53)وىي تنتج أو تستغيث لتوضح موقفيا في التغيير ((
وتظير الشخصية المتحولة شيئًا فشيئًا وتتطور بتطور النص السردي وأحداثو ويكوف 

وقد يكوف ىذا التفاعؿ  تفاعميا المستمر مع ىذه األحداث صراعيا و تطورىا نتيجة 
 . (54)ظاىرًا أو خفيًا ، وقد ينتيي بالغمبة أو اإلخفاؽ



 هـ2113-م  0202. لسنة (3الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /

 

 
 

 490 

انتباىو تفاعؿ معيا ، ألف القارئ ال يجذبو النص وال يشد لذلؾ تجذب القارئ وتجعمو ي
أف يتعاطؼ إذ لـ تجذبو شخصياتو ، )) ألنو بحاجة إلى  ميما كاف مضمونو مشوقًا 

 (55)معيا ويشعر بشعورىا ويعيش نجاحتيا ، واخفاقاتيا ، وأفراحيا، وأحزانيا ((
ة التغيرات التي ومف ذلؾ ما نجده في رواية ) منازؿ الوحشية ( إذ تروي السارد حال

أسعد الذي يعمؿ تدريسيًا في إحدى الجامعات بعد أف تعرض  طرأت عمى زوجيا 
 حقو شتى أنواع التعذيب الذي أثرمجيولة ومارست ب لحادثة اختطاؼ مف قبؿ جماعات

الطريقة التي تـ اختطافو فييا خّمفت  ب ما وصفتو الساردة ))ستأثيرًا نفسيًا عميو بح
فيو إنسانًا معطوبًا يسير في البيت مثؿ آلة ، يكرر لي األمر ذاتو حوؿ اختناقو في 

التي تمقتيا وكأني صرت صندوؽ السيارة الخمفي وضربات الرأس الموجعة والرفسات 
  (56)((حيوانًا بدأف تنبعث منو رائحة ذعر ألقؿ ما يحدث مف حولو

تي طالت الطبقة المثقفة في صؼ مشيد االغتياالت واالختطاؼ الوتستمر الساردة في و 
عد ة أسئمة تدور في رأسيا ،  المجتمع ، مف قبؿ رجاالت السمطة ، إذ تطمؽ الساردة

ف تحصؿ عمى جواٍب يبرر ما حدث لزوجيا ))  كيؼ ىو األستاذ الموظؼ عسى وا 
المنسحب ؟ انيالت التحميالت عمى رأسي مف كؿ جانت أسماؤنا في اليويات ال تدؿ 
عمى طائفة ، الكرادة كانت دومًا خميطًا مف سنة وشيعة ومسيحيف وأسعد حاوؿ أف 

 . (57)((الذيف ظيروا في الجامعة يتحاشى المعمميف
وبعد مرور مدة مف الزمف عمى اختطافو عاد إلى مكاف عممو في الجامعة بحسب قوؿ 

كاف الفاصؿ في حياتنا ىو نقؿ أسعد إلى األرشيؼ كعقاب رحيـ لممدرسيف ))السارد 
غير المنتميف لحزب السمطة ، وبقيت حياتنا تحت المراقبة ، أجبر أسعد لسنوات 

في مكتب مدفوف في قبو ... ثـ أبعاده عف زمالئو وقضى فترة تعتيـ طويمة  الجموس
ىناؾ ، كاف يّشبو نفسو بكاتب العرائض ، في عزلة عف العالـ كالمساجيف وال شيء 
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غير التوقيع في سجؿ الحضور ، لـ يستطيع االستمرار في عممو ، القبو جعؿ منو 
البيت حيف ذاؾ يدور حوؿ ما َسَيمي إنسانًا كئيبًا قميؿ الكالـ ، كاف خوفًا في 

  (58)((القبو
ية ) أسعد ( عممت فيو في النصوص السابقة نجد أف األحداث التي أثرت عمى شخص

والمتفاعمة ، عمى جعؿ كؿ األحداث المتنامية تدور حوليا بدءًا مف  الذات الفاعمة
فاعؿ حادثة االختطاؼ وحتى نقمو إلى قسـ األرشيؼ فيي شخصية قادرة عمى الت

واالستجابة لتطور األحداث ، أي أن يا في حالة حركة غير مستقرة ، أصبحت غريبة 
األطوار متبدلة األحواؿ تتغير باستمرار في حالة نفسية إلى أخرى كقوؿ الساردة )) 
الطريقة التي اختطافو فييا خمفت فيو إنسانًا معطوب يسير في البيت مثؿ آلة (( وقولو 

ى تأثير الحدث تأثيرًا نفسيًا )) القبو جعؿ منو إنسانًا قميؿ في موضع أخر كدليؿ عم
الكالـ كئيبًا قميؿ الكالـ (( وىذ يعني أف الشخصية قادرة عمى أف تنمو وتتطور 
وتكتسب مواقؼ جديدة ، تبرز فييا قوة األحداث وتنامييا ، لكونيا تمثؿ المحرؾ 

نصفيا بػ ) المدورة (  األساس والفع اؿ ليا ، وبذلؾ أدت الشخصية والتي يمكف
الديناميكية والتي ليا )) عمؽ واضح وأبعاد مركبة وتطور مكتمؿ وقادرة عمى أف تدىش 

 (59)القارئ إدىاشًا مقنعًا مراٍت عدة((
وأخيرًا يمكف القوؿ أف الروائي وفؽ في تصوير أبعاد الشخصية المختمفة ، مركزًا عمى 
الحالة النفسية والشعورية المختمفة التي تحمؿ وظيفة تفسيرية تبيف تحوالتيا السموكية 

شعورية تمثمت بالتشويؽ واإلشارة التي  وتعمميا األمر الذي  خمؽ منيا حالةالمتباينة 
 فعاليا وأقواليا .التفاعؿ معيا واإلبياـ بصدؽ أى حممت القارئ عم

 الخاتمة : 
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يتوجو النظر في نياية المطاؼ الى خاتمة البحث ونتائجو ، فقد تمخضت الدراسة عف 
 نتائج ميمة نوجزىا عمى النحو اآلتي: 

وأصبحت ليا  2003ارتبطت الشخصيات الروائية بالواقع االجتماعي بعد عاـ  -
 أىمية واسعة لكونيا لساف حاؿ المجتمع بجميع شرائحو 

يركز عمى يظير البعد االجتماعي لمشخصية عبر مكانتيا االجتماعية إذ  -
 الشخصية مف خالؿ محيطيا الخارجي ومكانتيا االجتماعية . 

نجد أف الشخصيات في الرواية العراقية تتغير وفؽ تغير األحداث المحيطة بيا  -
يجابًا عمى أقواليا  ، وىذا بدوره ينعكس عمى مواقفيا ، وبالتالي يؤثر سمبًا وا 
وأفعاليا مما يعني أف الشخصيات كانت مييأة عمميًا لتقب ؿ التحوالت السموكية 

 المفاجئة عمييا . 
ية مف واقعيا المحيط وتتأثر بالظروؼ التي تعيشيا تحيا الشخصيات الروائ -

وتتجاوب معيا وليا القدرة عمى تغير الواقع االنتقاؿ مف حالة السكوف والحذر 
إلى حالة الفعؿ الجاد الحركة الدائبة ، فيذه الشخصيات ليا القدرة العالية عمى 

 تقبؿ العالقات مع الشخصيات األخرى والتأثير فييا . 
 اليوامش:    

                                                           
1

(
1
 . 135ٌْظش سشدٌح اىْص األدتً : د.ضٍاء ؼًْ ىفتح ، د.ع٘اد ماظٌ ىفتح: (  

 . 66: اهلل  اىتحيٍيً ، د.عذّاُ خاىذ عثذٌْظش: اىْقذ اىتطثٍقً (  2)
 .66ٌٗيل ، خ : ٍحً اىذٌِ صثحً:  ٌْظش : ّظشٌح األدب : أٗستِ ٗاسٌِ  ٗسٌٍْٔ(  3)

 97:  ُ سٗائٍا : د. فاطَح عٍسى جاسٌ ؼائة طعَح فشٍا(  4)

(
5
 132: : ٍٍادج عثذ األٍٍش اىثٍْح اىسشدٌح فً متاب األؼاًّ ألتً اىفشج األصثٖاًّ (  

(
6
 . 3ينظر : تحوالت الشخصية في روايات عبد الرحمف منيؼ ، محمد عبد الحسيف : (  

(
9
 . 11الشخصية في عالـ غائب طعمة فرماف الروائي : د. طالؿ خميفة سميماف: (  

(
8
  )

 . 11الشخصية في عالـ غائب طعمة فرماف  :  (
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(
7
مذىب لمسيؼ .. ومذىب لمحب رؤية نقدية جديدة ألدب نجيب محفوظ مف خالؿ روايتو الشاممة (  

 . 52)) ليالي ألؼ ليمة (( شاكر النابمسي: 

(
10
 . 133السردية في كتاب األغاني : البنية (  

(
11
 152ينظر : اإلشارة الجمالية في المثؿ القرآني ، عشتار داود: (  

(
12
 . 85ينظر : البنية القصصية في رسالة الغفراف ، حسيف الوارد: (  

(
13
 . 143ينظر : عالـ الرواية ، روالف بورنوؼ ، لاير أونميو ، تر : نياد التكرلي: (  

(
14
 . 25: مف منظور النقد األدبي : حميد لحمداني ة النص السرديينظر : بني(  

(
15
 52-33ٌْظش : تٍْح اىْص اىسشدي : (  

(
16
 . 216ػػ  215ينظر : بنية الشكؿ الروائي ، حسف بحراوي : (  

(
19
 . 215: بنية الشكؿ الروائيينظر :(  

(
18
 . 89ػػ  88ينظر : في نظرية الرواية : عبد الممؾ مرتاض : (  

(
17
 . 216ينظر : بنية الشكؿ الروائي : (  

(
20
 . 31ػػ  30ػػ  29ينظر : سيميموجية الشخصيات الروائية : فيميب ىاموف ، ت: سعيد بنكراد: (  

(
21
 36ينظر : البنية والداللة في مجموعة حيدر حيدر القصصية ) الوعوؿ ( ، عبد الفتاح ابراىيـ: (  
. 

(
22
 . 136: ، ولاير اولنيو ، تر ، نياد التكرلي : روالف بورنوؼ ينظر : عالـ الرواية(  

(
23
 37: ي تقٍْاخ ٍٗفإٌٍ : ٍحَذ ت٘ عضج تحيٍو اىْص اىسشد(  

(
24
اىفضاء اىَتخٍو ٗاىتاسٌخ فً سٗاٌح متاب األٍٍش ، ٍساىل أت٘اب اىحذٌذ ى٘اسًٍْ االعشج : (  

 130ٍسع٘دي اىعيًَ ،: 

(
25
 6ىٍْو (  تحث: عيً عثذ اىشحَِ فتاح: تقٍْاخ تْاء اىشخصٍح فً سٗاٌح ) ثشثشج ف٘ق ا(  

(
26
 41ٌْظش : اىشخصٍح فً سٗاٌح ٍٍَّ٘ح : حٍاج فشادي  : (  

(
29
 41:  2016،  24تحيٍو اىْص اىسشدي ، تقٍْاخ ٍٗفإٌٍ : (  

(
28
 219سٍذاخ صحو : (  

(
27
 216تٍْح اىشنو اىشٗائً )اىفضاء ، اىضٍِ ، اىشخصٍح ( :حسِ تحشاٗي  : (  

(
30
 92قتيح : (  

(
31
 20قتيح : (  

(
32
 144-143فْذق مٌ٘ستٍاُ : (  

(
33
 171 اىقصح ٗاىشٗاٌح : ضٍاء ؼًْ ىفتح :ٌْظش : ش٘اؼو سشدٌح ، دساساخ ّقذٌح فً (  

(
34
 27اى٘اقعً فً اىشٗاٌح اىعشاقٍح : عَش ٍحَذ طاىة: التجآ ا(  

(
35
ٌْظش : جَاىٍاخ ٗ ،242: عثَاُتْاء اىشخصٍح اىشئٍسٍح فً سٗاٌاخ ّجٍة ٍحف٘ظ : د. تذٗي (  

 .154اىتشنٍو اىشٗائً : 

(
36
 .154ٌْظش : جَاىٍاخ اىتشنٍو اىشٗائً : (  

(
39
 300 :فِ اىقصح : سشاد سشذي(  
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(
38
جَاىٍاخ اىتشنٍو اىشٗائً دساسح فً اىَيحَح اىشٗائٍح )ٍذساساخ اىششق ( ىٍْو سيَاُ : د.ٍحَذ (  

 155،اىثٍاتًصاتش عثٍذ ، د. س٘سِ 

(
37
 35فاىًٍ٘ عششج : (  

(
40
 84فاىًٍ٘ : (  

(
41
 244ٌْظش : تٍْح اىشنو اىشٗائً : (  

(
42
 33جذىٍح األّا ٗاىالٗعً ، ك.غ.ٌّ٘ػ، تش :ّثٍو ٍحسِ: (  

(
43
 114فاىًٍ٘ عششج : (  

(
44
 129-126فاىًٍ٘ عششج : (  

(
45
 257ٍتإح األشثاح : (  

(
46
 261ٍتإح األشثاح : (  

(
49
 38اىنافشج : (  

(
48
 64اىنافشج : (  

(
47
 9سٗاٌح جْح اىعتاد : اتشإٌٍ سثتً: (  

(
50
 11جْح اىعتاد : (  

(
51
 92سٌاح اىسًَ٘ : (  

(
52
 86أسماُ اىقصح ، ف٘سستش ، تش ، مَاه عٍاد جاد: (  

(
53
 .33جذٗه اىٌٖ٘ح فً اىشٗاٌح اىعشاقٍح اىجذٌذج ، جٍَو اىشثٍثً: (  

(
54
 17 :عشتٍح اىحذٌثح: ٍحَذ صؼي٘ه سالً ٌْظش : دساساخ فً اىقصح اى(  

(
55
اىجسذ ، ف٘ضى  اىجسذ فً ٍشاٌا اىزامشج : اىفِ اىشٗائً فً ثالثٍح احالً ٍستؽاًَّ ، رامشج(  

 278ٍْى اىششافً تٌٍ : اىح٘اط ، 

(
56
 48ٌْظش : ٍْاصه اى٘حشح : (  

(
59
 48ٍْاصه اى٘حشح : (  

(
58
 79اىَصذس ّفسٔ : (  

(
57
 212 ىَصطيحاخ األدتٍح : إتشإٌٍ فتحً : ٍعجٌ ا(  

 
 

 المصادر: 
   أواًل : الروايات

 2013،  1، الدار العربية لمعمـو ناشروف ، بيروت ، طاألشباح : برىاف شاوي متاىة رواية  
 2017،  1، دار المدى ، بغداد ، بيروت ، طرواية سيدات زحؿ : لطفية الدليمي  
 2012،  1، دار التنوير لمطباعة والنشر ، لبناف ، طرواية القتمة : ضياء الخالدي   
  2016،  1ط ، منشورات الضفاؼ ، لبناف ،رواية فاليـو عشرة : خضير فميح الزيدي 
  مؤسسة ثائر العاصمي لمنشر والتوزيع ، بغداد رواية فندؽ كويستياف: خضير فميح الزيدي ،
 ،2019 
 عبد الزىرة :   2010،  1، دار الينابيع ، سوريا ، دمشؽ ، ط رواية رياح السمـو
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  2010،  1، دار الينابيع ، دمشؽ ، ط رواية جنة العتاد : ابراىيـ سبتي 
 2013،  1ط ، دار التنوير ، رواية منازؿ الوحشة : دنى غالي  
 2016،  2، منشورات المتوسط ، ايطاليا ، ط رواية الكافرة : عمي بدر   
 
 
 الكتب : ثانيًا:  
  2005اإلشارة الجمالية في المثؿ القرآني ، عشتار داود ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشؽ ،  -1
،  1االتجاه الواقعي في الرواية العراقية : عمر محمد طالب ، دار العودة ، بيروت ، ط -2

1971 
التوزيع ، أركاف القصة ، فورستر ، تر ، كماؿ عياد جاد ، دار الكرنؾ لمنشر والطبع  -3

 1960القاىرة ، 
البنية القصصية في رسالة الغفراف ، حسيف الوارد ، الدار العربية لمكتاب ، ليبيا، تونس ،  -4
 ، د. ت 3ط
بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي : حميد لحمداني ، المركز الثقافي ، الدار  -5

  2000،  3البيضاء ، المغرب ، ط
بنية الشكؿ الروائي )الفضاء ، الزمف ، الشخصية ( :حسف بحراوي المركز الثقافي العربي  -6

   1990لبناف ،  –، بيروت 
البنية والداللة في مجموعة حيدر حيدر القصصية ) الوعوؿ ( ، عبد الفتاح ابراىيـ ،  -7

 1986الدار التونسية لمنشر ، 
حفوظ : د. بدوي عثماف ، دار الحداثة ، بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب م -8

 :1986، 1بيروت ، ط
تحميؿ النص السردي تقنيات ومفاىيـ : محمد بو عزة ، منشورات االختالؼ ، الجزائر ،  -9
   2010،  1ط

تقنيات بناء الشخصية في رواية ) ثرثرة فوؽ النيؿ (  بحث: عمي عبد الرحمف فتاح ،  -11
 الح الديف ، العددقسـ المغة العربية ، جامعة ص
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جماليات التشكيؿ الروائي دراسة في الممحمة الروائية )مدرارات الشرؽ ( لنيؿ سمماف :  -11
 2010:154، 1د.محمد صابر عبيد ، د. سوسف البياتي، عالـ الكتب الحديث ، األردف ، ط

د.ت ا )سف ، دار الحوار لمنشر ، سوريجدلية األنا والالوعي ، ؾ.غ.يونغ، تر :نبيؿ مح -12
) 

جدوؿ اليوية في الرواية العراقية الجديدة ، جميؿ الشبيبي ، دار شيريار لمنشر والتوزيع  -13
 2018، 1، البصرة ، ط

مي ، ذاكرة الجسد ، الجسد في مرايا الذاكرة : الفف الروائي في ثالثية احالـ مستغان -14
 2015، 1: منى الشرافي تيـ ، دار األماف ، الرباط ، طفوضى الحواس 

 دراسات في القصة العربية الحديثة: محمد زغموؿ سالـ ، دار المعارؼ ، االسكندرية  -15
،  2013،  1سيميموجية الشخصيات الروائية : فيميب ىاموف ، ت: سعيد بنكراد ، ط -16

 سوريا
كاظـ لفتة ، دار الحامد لمنشر  سردية النص األدبي : د.ضياء غني لفتة ، د.عواد -17

    2011،  1والتوزيع ، االردف ، ط 
الشخصية في عالـ غائب طعمة فرماف الروائي : د. طالؿ خميفة سميماف ، مف  -18

 2012، بغداد ،  1، ط 2013اصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 
اء غني لفتة ، دار تموز شواغؿ سردية ، دراسات نقدية في القصة والرواية : ضي -19

 2013، 1لمطباعة والنشر ، دمشؽ ، ط
عالـ الرواية : روالف بورنوؼ ، ولاير اولنيو ، تر ، نياد التكرلي ، مراجعة ، فؤاد التكرلي  -21

   1991، 1ومحسف الموسوي ، دار الشؤوف الثقافية العامة ، بغداد ، ط
 1سـ ، دار الشؤوف الثقافية العامة ، طغائب طعمة فرماف روائيا : د. فاطمة عيسى جا -21

 1992، بغداد ، 
 1975،  2فف القصة : رشاد رشدي ، دار العودة ، بيروت ، ط -22
في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد : عبد الممؾ مرتاض ، سمسمة عالـ المعرفة  -23

  1980، الكويت ، 
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ألدب نجيب محفوظ مف خالؿ مذىب لمسيؼ .. ومذىب لمحب رؤية نقدية جديدة  -24
روايتو الشاممة )) ليالي ألؼ ليمة (( شاكر النابمسي , المؤسسة العربية لمدراسات والنشر , 

 1985, 1بيروت , ط
معجـ المصطمحات األدبية : إبراىيـ فتحي ف التعاضدية العاممية لمطباعة والنشر   -25

 1986صفاقس ، تونس ، 
ورينيو ويمؾ ، ت : محي الديف صبحي ، مطبعة خالد  نظرية األدب : أوستف واريف  -26

 1972الطرابيشي ، دمشؽ ،  
،  1النقد التطبيقي التحميمي ، د.عدناف خالد عبد اهلل ، دار الشؤوف الثقافية العامة ، ط -27

 1968بغداد ، 
 
 الرسائؿ الجامعية : ثالثًا :  
الؾ أبواب الحديد لواسيني االعرج : الفضاء المتخيؿ والتاريخ في رواية كتاب األمير ، مس -1

 2010 -2009مسعودي العممي ، رسالة ماجستير ، جامعة قاصدي مرياح ورقمة ، 
الشخصية في رواية ميمونة : حياة فرادي ، رسالة ماجستير ، جامعة محمد خيضر بسكرة  -2

 2016، كمية األداب ، 
تحوالت الشخصية في روايات عبد الرحمف منيؼ ، محمد عبد الحسيف ) رسالة   -3

 1998ماجستير ( ػ كمية التربية ، ابف رشد ، جامعة بغداد ، 
: ميادة عبد األمير ) رسالة  البنية السردية في كتاب األغاني ألبي الفرج األصبياني  -4

 2011ماجستير ( ، جامعة ذي قار ، كمية التربية ، 
 البحوث :ابعًا : ر  
تقنيات بناء الشخصية في رواية ) ثرثرة فوؽ النيؿ (  بحث: عمي عبد الرحمف فتاح ،  -1

 112  العدد مجمة كمية األداب ،  قسـ المغة العربية ، جامعة صالح الديف ،


