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:الممخص   

براز السردي وأ الروائي البناء مفيـو تحديد محاولة إلى الدراسة كشفت لنا ىذه         في أىميتو وا 
 بأبعاده مصحوبا إال الرواية في يتمظير أف يمكنو ال السردي المكوف ىذا وألف الرواية, دعائـ إقامة

 بناء في فمسفتو مف االستفادة بو تسمح ما حدود في لكف فيو، البحث تطمب فقد ،(الواقعية) الخارجية
السردي, مف خالؿ التطرؽ عمى دراسة عنصريف  الفضاء لموضوع معالجتيا إطار في جمالي تصور

أساسيف مف عناصر البنية السردية ىما عنصرا المكاف الزماف السردياف, وابراز اىـ العالقات التي 
 عف اإلبانة خصيات التي يحاورىا الراوي في روايتو كوثاريا, وكذلؾنشأت بيف ىذيف الفضائييف والش

 لتمؾ الدالالت, إذ أثارت إنتاجو كيفية في السردية العناصر بقية مع يقيميا الراوي التي العالقات شبكة
 كما الدراسات، ىذه عمى بظالليا ألقت فضاء المكاف وابعاده النفسية األثر االبرز التي إشكالية

 . ت الزمانية وتقمباتيا في الروايةالتحوال أىـ إلى البحث أيضا سيتعرض
 السردي(. ، الفضاءرواية كوثاريا ،السرديةالبنية الكممات المفتاحية: )

Narrative structure in Kotharia novel Time and place 

Seiko textual approach 

Rahman Issa Safi Al-Saidi: Dhi Qar University, College of Veterinary 

Medicine, Dhi Qar, Iraq. 

Abstract 

       This study revealed to us an attempt to define the concept of the narrative 

or narrative construction and highlight its importance in establishing the 

foundations of the novel, and because this narrative component cannot appear 

in the novel except accompanied by its external (realistic) dimensions, it 

required research in it, but within the limits of what allows benefiting from it. 

His philosophy is to build an aesthetic perception within the framework of its 

treatment of the issue of narrative space, by addressing the study of two basic 

elements of the narrative structure, which are the narrative elements of space 

and time, and highlighting the most important relationships that have arisen 

between these two aliens and the characters that the narrator is interviewing 
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in his novel Kotharia, as well as the indication of the network of relationships 

Which the narrator evaluates with the rest of the narrative elements in how he 

produces those connotations, as the problem of the space of the place and its 

psychological dimensions raised the most prominent impact that cast a 

shadow on these studies, and the research will also be exposed to the most 

important temporal transformations and their fluctuations in the novel. 

Keywords: (narrative structure, kotharia novel, narrative space). 

( مف تجميات خطابو الخيالي الخارج عف أطر الزماف كوثاريايقوؿ كاتب رواية )       
يستمر بنفث دخاف سيجارتو دوف أف يكممني, كأنو )) : والمكاف في مدونتو السردية

لموسيقى ىادئة, فيو خارج الزماف والمكاف. يصؿ نقطة ما بعد تحديقو في يستمع 
الفراغ العميؽ, يبدو إنيا نقطة ميمة, يطفئ سيجارتو بسرعة كمف يرـو الخروج ألمر 
مستعجؿ, يتجو صوب الموحة المعمقة عمى الجدار بحثًا عف فوزية. يركب الزورؽ 

ى الماء دفعة قوية, يسير خالليا المتوقؼ عند الشاطئ, تبتؿ قدماه وىو يدفعو إل
الزورؽ مسرعًا... يجذؼ بعيدًا نحو جزيرة الكنز الموعودة, باحثًا عف حورية 
أحالمو... حيث جبؿ حاد السفح عالي القمة يبدو في الموحة. يرى طيفيا عمى قمتو 
بمالبس نـو بيضاء شفافة وابتسامة سحرية وشعر طويؿ متسربؿ كشالؿ كستنائي. 

ة مف القروف الوسطى, إلى جانبيا فارس مغوار مف فرساف الطاولة يراىا أمير 
  . (1) المستديرة بزيو القتالي المييب((

_املقدمة:    

 مسػػتو  عمػػى وتغييػػرا تطػػورا األخيػػرة الفتػػرة فػػي عمومػػا الروائيػػة النصػػوص شػػيدت
 والرمزيػة الػدالالت مػف المزيػد عطاىػاأ ممػا, ووظيفػة ومضػمونا شػكال األساسػية مكوناتيػا

 في توسعا األخيرة باآلونة شيد الذي الروائي الفضاء أو السردية البنية مفيوـ وخصوصا
 الحػػػديث العربػػػي الكاتػػػب أخضػػػع فقػػػد, عنػػػد الكاتػػػب العربػػػي وجمالياتػػػو الرمزيػػػة دالالتػػػو

, خاصػػػة بصػػػورة المعاصػػػر الحػػػديث العراقػػػي والػػػراوي والكاتػػػب عامػػػة بصػػػورة والمعاصػػػر
 والحداثػػة والتغيػػرات العصػػر لمقتضػػيات والزمػػاف وعنصػػري المكػػاف السػػردية البنيػػة مفيػػوـ
 الجديدة المفاىيـ والدالالت خالؿ مف روائي ديكور مجرد المكاف يعد فمـ, بو لحقت التي
 المفتػػػوح ليصػػػير نواعػػػوأ فغيػػػرت الحديثػػػة والتقنػػػي العممػػػي التطػػػور ثػػػورات فرضػػػتيا التػػػي
تصػاؿ, واأل عػالـاأل وسػائؿ بفضػؿ, الواسػعة فػاؽاأل رحػاب عمػى المغمػؽ ينفػتح وأ, مغمؽ
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)زمف عاـ، )بأنو لسنا ىنا بصدد الحديث عف الزمف )الموضوعي( الذي يوصؼ أيضا و 
وشائع، ويخضع لمقاييس وتقاويـ كاف تكوف لحظػات، دقػائؽ، سػاعات، أيػاـ، أشػير، 
سنوات، وتعاقب الفصوؿ، فيشكؿ الوقت الػذي نسػتعيف بػو لضػبط  ليػة عجمػة الػزمف، 

نمػا بصػدد الحػديث عػف )الػزمف إ, (2)((يكوف نابعا مف خمفية ذاتية لمخبرة االنسانية وال
النفسػي( ولليػػة تشػػكيالتو وتجسػػيداتو الداخميػػة فػػي الروايػة مػػف خػػالؿ بػػ رة العالقػػة الفاعمػػة 
بيف )الزمف والشخصػية( وحجػـ تأثيراتػو ومػا يخمفػو مػف أبعػاد نفسػية عمػى الشخصػية فػي 

 .(3)حيز النص الروائي

ف ضخـ الشحنات الداللية لمعناصر الروائية التػي ليػا عالقػة بمكػوف الفضػاء أما ك
توظيػػػؼ _ يجػػػاد تقنيػػػات سػػػردية جديػػػدة مػػػثالإالنصػػػي والبنيػػػة السػػػردية مكػػػف الكاتػػػب مػػػف 

السػػػردية الحديثػػػة فػػػي الػػػنص كالتالعػػػب الزمنػػػي والمػػػزج بػػػيف األزمنػػػة, واسػػػتخداـ  التقنػػػات
األساليب التعبيرية الجديدة ومتعػددة لتوظيػؼ المعػاجـ روائيػة ولغويػة أوسػع, وأكثػر توليػد 
لمقيـ الفنية والجمالية لمخطاب الروائي, وقد تميزت ىذه المرحمػة الروائيػة بتجريػب أشػكاؿ 

ىتمػاـ بالمكػاف والزمػاف الػروائييف بوصػؼ كػؿ بػة الروائيػة, مػثال األتقنية مختمفػة فػي الكتا
وقػػد كػػاف ىنالػػؾ سػػعي بعػػاده الدالليػػة, أمنيمػػا عنصػػرا بنيويػػا فعػػاالر لػػو حضػػوره السػػردي و 

واضح مف لدف كتاب الرواية العراقيػة فػي توظيػؼ أسػاليب سػردية تظيػر األبعػاد النفسػية 
ذاتو، وضياع ىويتو،  نيياراي وما توديو مف ألثر ىذه الممارسات عمى واقع الفرد العراق

 وكبت رغباتو، وضياع أىـ حقوقو وىو حؽ العيش بطمأنينة وأماف.

 سبب اختيار املىضىع:

ف الحديث عف الزماف والمكاف في البنية السردية يقتضي التأكيد عمى العالقة إ       
, عيف بدورىما لمتأثيرضالتي تربطيما كونيـ عنصريف فاعميف في العناصر السردية وخا

ىميتيما مف شبكة أخر  ويستمداف قيمتيما و ركاف العممية السردية األأفيما ركناف مف 
ركاف والمكونات العالقات التي ينسجانيا بينيما أوال, وبيف كؿ منيما وباقي تمؾ األ
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البنيتيف لذا جاءت دراستنا موسومة بالبنية السردية ومقتصرة عمى تمؾ  ؛السردية الثانية
 الفضائيف. أو العنصريف 

 عمى القدرة لإلنساف ووفرت بؿ, صغيرة قرية العالـ مف جعمت ف الروايةأكما        
 عمى لالطالع نوافذ لو وفتحت واألوردة الشراييف داخؿ والتجوؿ جساـاأل عوالـ الدخوؿ

 مقترنة بمحظة لحظة أحداث وتغيرت مف فيو وما يجري السحيؽ الكوف اصقاع كؿ
 توسع في ساىـ فأف, غيرىا دوـ العالـ مف مناطؽ في يتوفر ذلؾ كاف وأف, بزمف معيف

ختيارنا عمى أوعمية وقع  المغوية اإلنزياحات وكذا الروائي المتخيؿ المساحات مجاؿ
 النص الروائي.

 إشكانية انبحث وسبم معاجلة:
إلى الكشؼ عف البنية السردية في رواية كوثاريا بما تحضر الدراسة ىذه تيدؼ         

رصد أثر عناصر السرد األخر  والسيما)الزمف والمكاف( عف فيو مف تقنيات سردية و 
 وفؽ ر   نفسية عائدة لمشخصية أو في ر   مصاحبة بيف الراوي والشخصية .

نفسية عمى كؿ ما يعصؼ بذات الشخصية مف صراعات وحاالت والتطرؽ         
ومدركات شعورية وال شعورية مضطربة عبر عالقات متفاعمة بيف )الشخصية والزمف(، 

 وبيف )الشخصية والمكاف(.  
 همية انبحث:أ

سعى دائمار لمحديث الى الحديث عف اىمية المكاف والزماف في الرواية ونعبر ن       
في االجابة عف ىذه االىمية حياؿ ىذيف العنصريف الكونييف المتمثميف في االدب, إف 
عنصر الزماف قادر عمى الفعؿ باألشياء والبشر, متحرؾ في مسار سرمدي ال يعطمو 

يتحرؾ, ير  ويمس ويفعؿ بو مف قبؿ الزمف,  و يغيره شيء, إما المكاف فيو ثابت الأ
مع ذلؾ فالزمف مفتقر اليو ليرسؿ مف خاللو دالئؿ وعالقات وجوده, كما إف مصطمح 

))العالقات الجوىرية المتبادلة بيف الزماف )الزمكاف( يدؿ عمى داللو واضحة مف خالؿ 
 .(4)دب استيعابا فنيا ((والمكاف المستوعبة في األ
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 يف اندراسة: اإلطار املىهجي
واحد مف أىـ  -موضع الدراسة -أسموب السرد النفسي( المنيج النفسي أو )يعد        

األساليب السردية؛ التي عنيت بػ)العرض واإلخبار( عف كؿ ما ىو نفسي، إذ يتـ فيو 
لما تنطوي عميو مف مشاعر وأفكار  التركيز عمى الشخصيات ذات الكثافة السايكولوجية

وصراعات نفسية تعكس أزمات ورغبات وحاالت شعورية والشعورية مضطربة. وىذا ما 
يجعؿ المنيج المتبع في ىذه الدراسة )سايكو نصي( أي البحث عف البواعث النفسية 
وخفايا العالـ الداخمي لمشخصيات الروائية داخؿ نصوص الروايات. سواء أكاف مف 

أسموبيا يب لفظية نابعة مف لغة الشخصية و سرود نفسية داخمية تصاغ بأسالخالؿ 
المباشر أـ مف خالؿ سرود نفسية داخمية ترصد حاالت ذىنية مضطربة بأساليب غير 

ف والمكاف( وفؽ ر   نفسية الفظية. ورصد أثر عناصر السرد األخر  والسيما)الزم
 الشخصية . عائدة لمشخصية أو في ر   مصاحبة بيف الراوي و 

عمى كؿ ما يعصؼ بذات الشخصية مف صراعات وحاالت نفسية فضالر         
عبر عالقات متفاعمة بيف )الشخصية والزمف(،  ومدركات شعورية وال شعورية مضطربة

 وبيف )الشخصية والمكاف(. 
ة , والمتعمؽ بدراسفي رواية كوثاريا( ةالبنية السرديليذا يتخذ بحثنا الموسوـ )        

عنصري المكاف والزماف السردييف؛ بوصفيا مف أىـ العناصر البارزة في الرواية, ومف 
المنيج النفسي التحميمي المستند إلى نظرية السرد منطمقا أساسيا لو, فيو يوظؼ مقوالت 
السردية وأثرىا النفسي, محاوال تحميؿ النَّص األدبي بصورة موضوعية تنطمؽ مف داخمو 

ف األخذ بأحكاـ مسبقة أو إضفاء أية أحكاـ قيمة, وىذه الدراسة وليس مف خارجو, دو 
النفسية لمشخصيات التي ُتجسد الكاتب ويجسد ىا في الرواية تقوـ عمى المالحظة 
النفسية ووصفيا لذلؾ ثـ تحميميا ثـ استخراج النتيجة وتعميميا ضمف الحدود المناسبة, 

 الدراسة عمى بنية السرد وعف ىذيف العنصريف. قتصرتالذا 
 ومف اهلل التوفيؽ,,,                          
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 املبحث االول                                
 انفضاء املكاوي يف رواية كىثاريا                        

 -السردي:المكاف في الفضاء  أىمية
الرواية أىمية كبيرة، ال ألنو أحد عناصرىا الفنية، أو ألنو  ييكتسب المكاف ف       

المكاف الذ  تجر  فيو الحوادث، وتتحرؾ خاللو الشخصيات فحسب، بؿ ألنو يتحوؿ 
في بعض األعماؿ المتميزة إلى فضاء يحتو  كؿ العناصر الروائية، بما فييا مف 

يا مف عالقات، ويمنحيا المناخ الذ  تفعؿ فيو، وتعبر عف حوادث وشخصيات، وما بين
وجية نظرىا، ويكوف ىو نفسو المساعد عمى تطوير بناء الرواية، والحامؿ لر ية البطؿ، 
والممثؿ لمنظور الم لؼ، وبيذه الحالة ال يكوف المكاف كقطعة القماش بالنسبة إلى 

))أف المكاف "ليس عنصرًا زائدًا  عتبارابالموحة، بؿ يكوف الفضاء الذ  تصنعو الموحة 
في الرواية، فيو يتخذ أشكااًل ويتضمف معانى عديدة، بؿ إنو قد يكوف في بعض 

 .(5)األحياف ىو اليدؼ مف وجود العمؿ كمو((
 ىو ليس شكمو كاف أيار  الرواية في المكاف أف عمى االتفاؽ مف البد وبداية       
 يظؿ إذ باالسـ، سمتو أو عنتو، أو الرواية، إليو أشارت ولو الخارجي، الواقع في المكاف
 .  الفنية عناصرىا مف عنصرا الرواية في المكاف
ىمية المكاف بشقيو المتضاديف أجادة الكشؼ عف ماىية و التحاوؿ ىذه الدراسة        

تـ  (, وأىمية حضورىما في الرواية, ومف ىذا المنطمؽ المتحرسالمعادي واألليؼ)
      -تقسيـ مادة ىذا المبحث بحسب موضوعاتو عمى وفؽ االتي:

 وال: ديستىبيا املكان يف رواية كىثاريا:أ
 ثاويا: يىتيىبيا املكان يف رواية كىثاريا     

 املكان املعادي )انسجه( يف رواية كىثاريا ديستىبيا _والً:أ    
االنفصاؿ البدني عف العالـ الخارجي,  رمز يستفز السجف الروائييف دائما, فيو          

مركز اإلنساف الذي يتحوؿ إلى مجرد كائف يحمؿ رقمار ما, ويصبح العالـ الخارجي و 
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, حيث يتعمؽ السجناء بأشعة مف كمو زنزانة وتصبح قنوات اتصالو مع ىذا العالـ محددة
 .(6)الضوء تأتييـ مف الخارج, فالسجف كمكاف ىو رمز لمضيؽ والعزلة

ويمثؿ السجف مكانا يرتبط بالمدينة كما في رواية كوثاريا, وىو مكاف يعمف دوما        
عف عدائو وحربو الضروس ضد الشخصيات, مف خالؿ انغالقو وضيقو وظممتو 

ة بالمزرعكما ىو الحاؿ في رواية كوثاريا عندما عمد الراوي لتسمية السجف  وبرودتو
ذيف وكناية عف رجاؿ الدولة المتفذيف اسوةر بتسمية السجف الخاص بالرجاؿ المتنف

حينما قاؿ:  بالسمطة والمسيطريف عمى اروقة السجف وىي تسمية شائعة في دولة مصر
لى إمامو, كادت أف توصمني أخالؿ لحظات وقوفي أسئمة كثيرة ألحت عمّي  ))

 .لحاحيا صيحات وتوسالت تتعالى مف الغرؼ المجاورةإقطعت  .مشارؼ الجنوف
مامي أرى تمؾ الصيحات والتوسالت مجسمة أكأني . ترددىا بوجؿ سمع الجدرافأ

خرى تمأل أسراب ألى إكحمائـ عمالقة تجوب المكاف وتخترؽ الجدراف, لتنظـ 
 .(7)((شجار, تتمرغ بالعشبالمزرعة, تجثوا عمى األ

يصؼ لنا الراوي عبر سيالر مف األسئمة ىوؿ وبطش المحظات الجنونية التي مر       
بيا صورىا بتجسيـ ىذه المعاناة كالحماـ الذي يجوب في مكاف ال منفذ لو لمخروج 
 والحرية. فيو قابع في قاع ىذا المحيط المغمؽ الذي ال حوؿ وال قوة لو, كما أف الراوي

شبو بالمشيد المسرحي وللـ معناة ما يتعرض لو وظؼ ىذه المفردات في نصو و 
اإلنساف داخؿ السجف مف تعذيب لمجسد والنفس وتنظـ إلى االالؼ مف الضحايا القابعة 

 في السجوف . 
يرتبط السجف في النماذج الروائية المختارة بالمدينة, فيو مكاف ذو حضور        

يكوف ىذا االرتباط لع عالقة مييمف وطاغ في الروايات العراقية والعربية, وربما 
 بموضوع الحريات, وفي الروايات التي تدور أحداثيا في داخؿ السجف.

واالذ , وبئرة  كوثاريا ( مكانا قامعا ومصدر لمشر يبدو المكاف في رواية )و         
 , لذلؾ يكوف اليروب منو ىروبا مف ذلؾ الشر, رغـ اف مسببو ىـ البشر/القمؽ والخوؼ
ىو المسبب  إال أف ىذا المكاف )سجف كوثاريا( ,الروائية )سمير ونبيؿ(الشخصيات 

صناـ والخروج منو ىو اليروب مف ىذه االصناـ الرئيسي؛ آلنو معمؿ لصنع األ
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عدائية او المعادية  األمكنةلذا يعد مكاف السجف في كوثاريا مف اخطر  ,(8)وظالليا
)) ليتني استعجمت  جاء فيوالرئيسة في الرواية ويتضح ذلؾ مف خالؿ نص الذي 

حضاري اليـو في مزرعتو المقبرة  بالسفر قمياًل, لما استطاع أتباع سمير اختطافي وا 
ىذه. لكنت اآلف في بمد  خر بعيدا عف كوثاريا. في بمد ال سطوة فيو . أبدأ ىناؾ 
حياة جديدة, حيث ال احد يعرفني وال ماٍض يالحقني أعود حقيقيا كما كنت في 

 .   (9)بؿ أف يفرض عمي القدر مصاحبتو في رحمة حياتي الماضية ((السابؽ, ق
وألف السجف مكاف محيط استالبي, فأف الشخصية تجبر عمى االنتقاؿ إليو بما يتضمنو 

 السجف ذلؾ االنتقاؿ مف تحوؿ في القيـ والعادات سيئة فرضا أو طوعا وقد يحمؿ
باأليدي, الحبس االنفرادي, األمراض مصاراعات, االشتباؾ  )بػ متمثمة سمبية دالالت

 ( . المعدية, اشباه الرجاؿ, اقراص السعادة, المضاربات, الحاالت الشاذة
كميا عادات سيئة تمارس في اخطر األماكف المعادية وىو )السجف ( يقوؿ       

)) ُصدمت بمشاىدة )المضاربات( التي تجري صاحب الرواية عمى لساف بطميا: 
.. ثـ يتحوؿ إلى شجار .ندىـ يختمؼ عما كنت أراه خارج السجفىناؾ؛ فالشجار ع

كأنو لعبة رياضية ليا قوانينيا, يسمونيا ) المضاربة(... أظممت الدنيا بعيني  ممنيج
ليذا المصير األسود ولممصاعب المحتممة التي سأالقييا حتى انتياء مده 
محكوميتي. لـ يكف أمامي إال االدعاء باني عمى شاكمة سمير, فانتحمت شخصيتو 

 .(10)وصرت أقمده في كؿ تصرفاتو...((
ير اإلحساس باالختناؽ واالستالب ازدياد صورة سوداوية لمدينة كوثاريا يث         

وقتامتيا, وتحوليا إلى فضاء فجائعي عندما ارتبطت بالسجف, مما دفع الراوي إلى 
االعالف مف خالؿ نصو السالؼ عف ثورة مف نزع المكبوتات, وتذكي مشاعر الغضب 

لسارد إلى تقمص قناع سمير ما والسخط عمى الجالديف خمؼ جدرانو, كما إف لجوء ا
ىو إال لميروب مف تمؾ العادات أو حتى اال االبتعاد عف الشخصيات الموجودة في 

 السجف وىذا يتضح جميا حجـ المعاناة ىناؾ.
يحمؿ السجف في ىذا المثاؿ دالالت التعسؼ والقير الممارس مف طرؼ ضد        

وط الحياة الكريمة, تتعرض فيو الناس العزؿ, فيو مكاف مغمؽ يفتقد إلى أبسط شر 
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الضحية لمتعذيب الجسدي والنفسي, فتبدي سياط جالدىا صمودا ومقاومة كبيرة وىذا ما 
)) وأنا أغسؿ وجيو في رواه الراوي في فصؿ) الخالسة( مف روايتو والتي قاؿ فييا: 

 غرفة الخالسة, ناولتو قدحًا ليشرب. أحس انو ولد مف جديد وأف رجولتو عادت أليو
أكثر مف السابؽ وأنو جدير... حمود ييزمني كؿ مرة, انتصر عميَّ في معركة فوزية 
وىا ىو اليـو ينتصر عمي بعوقو, ال خرطـو لديو ألقطعو, ... شبح الضرورة يطمب 
مني أف انتصر عميو واقيره. صرخ سمير كالمجنوف. وامسؾ إحدى الفوىات المعدنية 

تضـ مجموعة مف المخطوفيف. وبضغطة  الباردة, وتوجو نحو احدى الغرؼ التي
واحدة مف سبابتو جعميا تمطر واباًل مف كرات النارية ال تميز بيف اعمارىـ, اسمائيـ, 
أديانيـ, مذاىبيـ, قومياتيـ. تقافزوا كقطرات سمف مغٍؿ في صفيح ساخف وقعت 
عمييا قطرات ماء. بعد أف أصبحت فوىة الموت ساخنة سخونة سوائميـ الحمراء, 

فوا عف التقافز والحركة واصطبغت ارضية الغرفة بتمؾ  السوائؿ . ىدأت ثائرتو توق
 والتفت إليَّ بابتسامة مرعبة: 

 ال تبتئس, فيذه السوائؿ الممونة تستحؽ أف تجري تحت قدمي. -
- )...( 
 .(11)دماء رمادية, كدماء قمؿ المالبس األبيض الذي كنا نتسابؽ بو في السجف(( -

يرتبط السجف في الرواية بمعاني الرداءة, مف خالؿ برودتو, والرطوبة, وابشع        
عمميات التعذيب وصور القتؿ, حيث ينقؿ لنا الراوي مد  الجـر واالستيانة بالبشر 
وعدـ االكتراث ألرواح الناس ورخص دماءىـ لساعة غضب, وىذا يتضح مف سياسة 

و معتقد ألمذىب  ( لقتؿ وترويع الناس دوف تمييزأحد دكتاتورية الحزب الحاكـ )السابؽ
غالبا ما يرتبط السجف أيضا بمحظات التوتر والقمؽ, بسبب االزعاج غالبا ما  و انتماء,أ

في صورة تجسد واقع يأتي وصؼ األمكنة في الروايات الواقعية مييمنا عمييا لوف الدـ 
 السجوف النظاـ السابؽ . 

الخالسة, سجف بوكا, سجف  ):واالمكاف المعادية كثيرة في رواية كوثاريا منيا       
فاألماكف فييا كثيرة وال يسعنا , (المزرعة... سجف االحداثي,اإلصالحية, ابو غريب, 

شرحيا كميا, ويحضر السجف في رواية كوثاريا المجاؿ االوسع مف الرواية فيو مكاف 
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لـ والمرارة وكمما عاد بالذاكرة إلى الوراء وىو ضغط نفسي ي جج احساس الراوي  باأل
يسترجع قصة دخولو السجف ظمما عند اقدامو عمى انتحاؿ قصة مقتؿ ابيو بدالر مف 
اخيو ناصر وىو ثيمة ومحور ومرتكز الرواية ويرتبط داللة السجف بعنواف الرواية 

ف وطاغ عمى ويرتبط السجف في النماذج الروائية بالمدينة فيو مكاف ذو حضور مييم
وفي ىذه الرواية تدور  الرواية كوثاريا. وربما ىذا االرتباط لو عالقة بموضوع الحريات

 احداثو فيو .
 نيف يف رواية كىثارياا املكان األيىتىبي -2 

ىو مكاف العتبة المقترنة بالدؼ والشعور  ليؼ حسب تعريؼ باشالرالمكاف األ       
بأف ثمة حماية ليذا المكاف مف الخارج المعادي وتيديداتو, ويمنح ىذا المكاف الفسحة 

ال في ذىنو وىو إلمحمـ والتذكر وقد يقدـ الكاتب أو ييتـ بتفاصيؿ صغيرة ال تخطر 
قات الشخصيات يسترجع صورة مف الذاكرة وقد يضيؽ ىذا المكاف او يتسع. وتتعقد عال

بمنازليا وتتنوع األزمنة الذاتية لذا فأف الغالب عمى عالقات الشخصيات بمنازليا صفة 
التذبذب, ففي لحظات السعادة تتألؼ الشخصيات باإلمكاف, وفي لحظات الب س 

 .(12)تضطر الى مغادرتيا والتنكر ليا
الذي ولد فيو ونشأ لئف ماكف للفو لمكاتب وىو البيت كثر األأويركز باشالر عمى        

البيت الذي ولد فيو, وقيـ األلفة موزعة فيو, وليس مف السيؿ إقامة توازف بينيما, اذ 
عي مف تخضع لمجدؿ, فالبيت الذي ولد فيو محفور بشكؿ عادي في داخمنا يصبح 

 .(13)مجموعة العادات العفوية
انية براىيف أو ويشكؿ المكاف األليؼ مجموعة مف الصور التي تعطي اإلنس       

أوىاـ التوازف ونحف نعيد تخيؿ حقيقتيا باستمرار ولتميز كؿ ىذه الصور يعني أف 
 نصؼ روح البيت: انيا تعني وضع عمـ نفس حقيقي لمبيت او المكاف األليؼ .

والمكاف بجوىره أو كينونتو دافع ومحرؾ لألحداث وسبب لكؿ ما تقـو بو        
اصر التي تخمؽ وعي اإلنساف وتشكؿ تجاربو عبر الشخصية, بؿ ىو واحد مف العن

تماسو معيا, فيو ليس وعاء مجردا لوقوع الحدث, أو حيزا لمحياة فحسب, بؿ ىو صورة 
 (14)مف صور وجودىا
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اف المكاف األليؼ في رواية كوثاريا قميؿ وقد يكاد اف يكوف معدوـ كوف الرواية        
ية والجسدية ولـ يتطرؽ الراوي لمشاىد او تدور اغمب احداثيا عف السجف وأثاره النفس

احداث عف المكاف االليؼ كالبيت او المدرسة او اي مكاف يشعر فيو الراوي او 
 فيو تسميتو، أو المكاف بوصؼ الروائي يستعيف االنساف بالطمأنينة واالماف لذا عندما

نما الخارجي، المكاف تصوير إلى يسعى ال  وأي الروائي، المكاف تصوير إلى يسعى وا 
 الوصؼ أو بالتسمية الروائي استعانة وما صحيحة، غير مطابقة ىي بينيما، مطابقة

))مستغرقًا كعادتو في تأمالتو  المتمقي حيف يصؼ سمير قائال: خياؿ إلثارة إال
واستذكاره ليالي الطفولة التي كاف يقضييا عند فوزية حيث تغرقو بعاطفة امومة 

الجارة العاقر الحسناء تقضي معظـ وقتيا بالمعب معو محرومة. كانت فوزية تمؾ 
تعويضًا لشيء مف لوعتيا عمى إنجاب طفؿ؛ فيي تعيش معظـ الوقت وحيدة بسبب 

 .(15)تأخر زوجيا حمود األعرج في العمؿ ((
رغـ مالمح القسوة  وانطباعاتو الشريرة وافعالو الشيطانية إال أف الراوي يصؼ لنا        

ىذه الشخصية في نصو السالؼ, انو يستذكرؾ مرحمة الطفولة وشعوره باألماف فييا أو 
ىي مف لمراحؿ أو االوقات القميمة التي شعر فييا انو انساف وليذا دائما ما يسترجع 

رواية ويستذكر اشتياقو لفوزية التي كانت تتعامؿ معو كأنيا امو ىذه الذكريات في ال
كونو قد حـر منيا كثيرا في بيتو فقد كانت امو تتعامؿ معو بقسوة وتأمره بسرقة زوجات 
ابيو لذا ىو يشعر باألماف في بيت فوزية الذي يعتبره رمزار لمطفولة الجميمة والحناف 

)) حتى : ة ذلؾ المكاف األليؼ اذ فيو قاؿالمفقود المستمبة, حينما صور لنا طبيع
االستحماـ الذي كرىتو في طفولتي بسبب طريقة أمي العنيفة, كنت اراه رائعًا عند 

       .(16)فوزية ((
يظير المكاف معبرار عف نفسية الشخصيات، ومنسجمار مع  الرواية كوثاريا يوف        

ر يتيا لمكوف والحياة وحامالر لبعض األفكار والذكريات كوف ال يوجد مكاف اكثر اماف 
وحيف اشار الراوي وىو السارد والمتحكـ في الرواية مف  ,واستقرار وللفو سو  البيت
تركت البحث عني  ))المكافذلؾ الذي وصؼ بو طبيعة للفت خالؿ مونولوجو الداخمي 

ـ الذي حرمت منو حناف األ ءوتقوقعت في البيت, مستمتعا بدؼ االنتفاضةياـ أخالؿ 
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نظراتيا الحانية كانت تشعرني بأف بقايا  .بعد ذلؾ اً ثـ جندي اً في وقت مبكر سجين
ونفض الغبار الذي ال زالت تقبع في داخمي. بقايا قد تسنح ليا فرصة الخروج نساف إ

ىدتني تمؾ أ .عدة مرات ماـ القدرأ وانكساراتيعمي مف خالؿ ىزائمي وخيباتي  تراكـ
راني ىناؾ في أ .ميأالتي كنت عمييا في عيوف  ياـ رؤية مالمح مف ذاتي _األ

 اً تحيف فرصة نوميا ظير أعينييا الحزينتيف اذىب لممدرسة وألعب في الشارع, 
 .مف الغرؽ اوتجبرني عمى العودة خوفف تستيقظ ألى إقراني, ألمسباحة في النير مع 

ال في أراقب النجـو عندما استمقي عمى ظيري فوؽ السطح الدار احاوؿ عدىا ....أ
 .(17)((شيءنظراتيا المبالغة بالخوؼ عمي مف كؿ 

 أـ كؿ   بأف   م كدار  األنثوي، النفس عمـ خالؿ مف األـ طبيعة النفس عمـ يفس ر        
: وىي األرض، مف بقعة أي   في العالـ، أميات جميع عند موجودة بصفات تتمت ع

 التضحية والحناف.
كما ت دي األـ دورار ميم ار جدار في حياة طفميا وىو سد  حاجاتو الفيزيولوجية        

 أن نا درجة إلى البشري التاريخ قمب في بقو ة   ماثؿ   العنؼ إفسواء .  والنفسية عمى حد  
 عف التحد ث المفيد غير مف يبدو لذلؾ..  اإلنساف قمب في منقوش   بأن و نعتقد بتنا

 إلى أصغينا نحف إف ولكف..  نفسو الطبيعة قانوف مع يتعارض أن و طالما الالعنؼ
 ىي إن ما بالضرورة، البشري ة الطبيعة يالـز ال العنؼ بأف   لنا يقولوف فإن يـ النفس عمماء

 العدواني ة ىذه تعب ر أف اإلطالؽ عمى المحتـ  مف ليس أن و كما تالزميا التي العدواني ة
 اشتياقويصؼ  فالراويـ يضاىي اماف ودؼ وحناف األ شيء. فال بالعنؼ نفسيا عف

مف اخيو و  ياـ التي حـر منيا مبكرا عندما ادعى قتؿ قاتؿ ابيو بدالر لمبيت ولتمؾ األ
مع شبح ناصر  ما يتضح مف خالؿ الحوارر, وىذا أخوه ناص ذىايعترؼ بجريمة قتؿ نف

 .  أخو الراوي بعد أف يتجوؿ في مزرعة الموت
. حرمؾ مف حناف أبيؾ األخذ بالثأر هل...رفعت عني وعنؾ كا قتمتو...  تيالقد فعم)) 

يجب واالرتماء بيف أحضانو واالختباء تحت عباءتو. جعمتني معيال ألفواه جائعة... 
 . (18) ((إف لـ تعترؼ بقتمو بدال عني سيشنقوني... أف تدفع جزءا مف  الثمف 
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اف سمات المأو  تبمغ حد مف البساطة ومف التجذر العميؽ في الالوعي تجعميا        
تستعاد بمجرد ذكرىا اكثر مما تستعاد مف خالؿ الوصؼ الدقيؽ ليا, فميذا فأف الراوي 

لمبيت  وبسبب وقعيا الصادؽ تحرؾ اعماؽ وجودنا, لرسـ صورة المبالغ في جماليا
تمغي ألفتو ويصدؽ ىذا عمى الحياة واف البيوت الحقيقية لمذاكرة اي البيوت التي نعود 
الييا في احالمنا ومف االماكف أليفة التي اشرنا الييا مف والتي تطرؽ ليا الراوي عمى 

))استيواني البقاء في ذلؾ البمد الوسطي المتسامح لساف سارد الرواية وبطميا عندما 
وعاداتو وتقاليده. فيو ممتقى لمجيات االربع المختمفة ... تحركت مشاعري في ثقافتو 

لممرة األولى تجاه إحدى أشجار الطيب التي كنت أراىا, كانت شقيقة زوجة بواب 
ىو قمبي يدؽ  العمارة... أيقنت أف مف سمى ىذا البمد)قمب اهلل( لـ يكف مخطئًا. فيا

ياتي السابقة, واعتبرت ىذا الشعور بشارة فيو لممرة األولى. شعور لـ يراودني في ح
خير تبشرني بقرب عثوري عمى ذات أضعتيا ... وبوصولي نياية ىذا الخيط حتما 

   .(19) سأضع نياية لمضياع((
بشكؿ تاـ فالحرية في ىذا  كاف الفضاء في لبناف مناقضار لمفضاء في مدينة كوثاريا     

الفضاء يقابمو السجف في تمؾ المدينة المدورة كما اسميا الراوي, لقد اراد الم لؼ وبطمو 
وطنار يعوضو عمى ما فقده في كوثاريا, حيث ال اصدقاء وال مستقبؿ السارد مف لبناف 

يا ينتظره, ولكف ماضيو كاف يتراء  في كؿ لحظو, وقد وظؼ الراوي في رواية كوثار 
المكاف األليؼ البديؿ بشكؿ مميز, واستعاف بنوع جديد مف انواع االمكنة التي قسميا 
جيرار جينيت وىو )المكاف الخارجي( ليكوف بديالر لممكاف األصمي في كوثاريا  كما 

))عزمت عمى التمسؾ بخيط الجاذبية ىذا ورسـ :اشار اليو في ىذا النص اذ  فيو قاؿ
فإف تتبعتو أكثر وسرت خمفو قد أجد ضالتي المنشودة,  خارطة طريؽ جديدة لحياتي,

 .(20)وبوصولي نياية ىذا الخيط حتما سأضع نياية لمضياع((
تحوؿ الوطف في ضمير)الراوي( وذىنو مف كونو مالذ لمنار يحتضف أبناءه            

إلى مكاف طارد ينتج النفي واالقصاء بدؿ اإليواء؛ ألف المتنفذيف الذيف جعؿ العراؽ 
مسرحار ألحداثو أرغـ البطؿ إلى البحث عف مكاف بديؿ, إذ خمؽ الحكاـ بسمطتيـ 

)حتما سأضع نياية  ا البدايات بالنيايات فجممةالتدميرية عالمار مشوىار اختمطت فيي
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وىي جممة استعارية تشير إلى أمؿ نياية الفوضى الناجمة عف ارتباكات  (لمضياع
التاريخ العراقي بوصفو مدونة تتصؼ بالبطش والدمار, ليبدأ رحمة ذاتو الباحثة عف 

االغراب  االماف في احتمالية اثبات الذات, ورحمة البحث عف الوجود واليجرة مف
وربما ال أغادر لبناف إف وجدتيا...,  ))الداخمي عبر مالذه األمف )لبناف( اذ يقوؿ: 

أىاجر مف غربتي الداخمية بحثا عف ذاتي لعمي أجدىا فتصير وطننا أىاًل, أصدقاء, 
حبيبة, في أي مكاف أصير إليو... وطني الحقيقي ىو المكاف الذي سأجد فيو ذاتي, 

 ((ئي, أحبتي, وكؿ ذلؾ سيساعدني في عممية البحث عنيفحولتي, أىمي, اصدقا

(21). 
ليفة التي انيى بيى الراوي رحمة اليروب والبحث عف الذات, ومف االمكاف األ       

)) قبرص محطة اخيرة لرحمة اليرب مف سمير ىي مدينة قبرص اذ فييا يقوؿ: 
إلى األبد. نحاسيا الدافئ في ذلؾ الصيؼ الذي يختمؼ عف صيؼ مدينتي  وكوثاريا

المدورة الحار دوما مثؿ الرصاص منحني مزيد مف الوقت لمتعرؼ عمى الكثير مف 
 .(22)الذيف يفيموف لغتي, فقد أجدت انتحاؿ الشخصية التي يمكنيـ االطمئناف إلييا((

ة القبرص فالمالحظ أف بيئة ىذه يفصح النص السابؽ عف مناخ وبيئة منطق        
المدينة, ىي بيئة مائية عمى النقيض مف بيئة كوثاريا الصحراوية الحارة. وىذا 
االختالؼ في نوع البيئة ي ثر في سيكولوجية الفرد؛ ألف الجغرافية قدر مف أقدار 

 يجمع مكاف مكاف, الشعوب, وبالتالي إف ىذا التوصيؼ لممناخ ىو وصؼ مباشر لخير
 خضراء مساحات واألخضر ونير، وشاطئ بحر فاألزرؽ. واألخضر األزرؽ بيف ما

 مف قادـ عابر كؿ محطة قبرص في تجده أف يمكف ما وىذا. باألشجار مغطاة وجباؿ
وقبرص تعني بالالتينية أرض النحاس،  ,.غرب المتوسط لبالد يصؿ أف أراد العرب

جزيرة العشؽ وجزيرة اآللية، كوف وقيؿ في األساطير اإلغريقية القديمة إنيا تسمى 
األسطورة القديمة تتحدث عف اختيار للية العشؽ )أفروديت( ىذه الجزيرة لتعيش فييا 
شبابيا وصباىا وذلؾ لجماليا وروعة طبيعتيا، غير أف لخريف أضافوا لمعنى اسـ ىذه 

و) الزىرة( و)الصفاء(، واألكيد ىو أف قبرص  الجزيرة معنى أخر  منيا )الحب(
ستوحت اسميا مف صفات فييا. فيي جزيرة منتجة لمنحاس وتمتمؾ طبيعة جميمة ا
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لذلؾ عدىا الراوي نقطة شروع نحو  .وأخاذة توحي بكؿ ما قيؿ مف معاف  في اسميا
      اليروب مف واقعو القديـ, وانتحاؿ شخصية تحاكي واقعو الجديد .

, سرديبحس و ال راويؾ الأدرا في ختاـ مبحثنا الخاص بفضاء المكاف وتجمياتو,       
ية روائة, لمتعبير عف تجربتو السرديتوظيفيا في البنية البنية داللة فضاء المكاف و أىمية 

و نصوصالتي تسعى الى الكشؼ عف الواقع الذي يعيشو المجتمع العراقي, فكانت 
 .عف ذلؾ المجتمع انكاسار فنيار 

كما اىـ ما يميز مكاف الرواية عند الكاتب ىو التركيز عمى رمزية المكاف وبعده        
الميثولوجي المرتسـ عمى فضاء السجف الذي يعكس األحداث الذي تدور فيو, ففي ىذا 
الفضاء تدور كؿ أحداث الحكاية, اذ تمكف الكاتب مف سرد أحداث روايتو بعدة 

نقؿ العمؿ السردي مف خالؿ حوارات داخمية شخصيات حكائية ساىمت في تطوير و 
وأخر  خارجية تعددت بتعدد المياـ الموكمة إلييا, فشخصيات الرواية تحمؿ أسماء 

عنيا بأنيا مف اكثر  وأفعاؿ واقعية عاكسة لواقع المجتمع العراقي في حقبة أقؿ ما يقوؿ
 .لنذاؾ ظالمة لمواقع االجتماعي العراقيالية و الفترات الدمو 

 ث انثاوياملبح
 فضاء انزماوي يف رواية كىثاريا

 -الزماف في الفضاء السردي: أىمية
اىتمت الدراسات النقدية الحديثة بفضاء الزمف بوصفو عنصرار ميمار مف عناصر        

))فكؿ رواية ىي في مجموعتيا تمثؿ لحظات زمنية مشبعة باألحداث البناء الروائي 
أف الفضاء يرتبط بالحدث ارتباطار وثيقار, ال ىذا يعني , (23)ومتصمة بعضيا ببعض((

يمكف أف يشكؿ أي حدث روائي بعيدار عف البينة الزمنية, وال يغفؿ ارتباطو بفضاء 
 المكاف .
))ارتباط الفضاءيف شيء وارد ال سبيؿ إلنكاره أو تجاىمو, ومما ال شؾ فيو أف        

ىيف االحساس بفعالية الزماف, فال مكاف بدوف زمانو, لذا فاإلحساس بفعالية المكاف ر 
وىما بعبارة وجياف لعممة واحدة, ميما اختمفا او تقاطعا, فيما يشكالف مع باقي 
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. فضال عف (24)المكونات االخرى بنية قصصية تعكس رؤية المؤلؼ لعالمو((
 . (25)ارتباطيما بالشخصيات التي ت طر داخؿ المكاف ثـ يسقط عمييا فضاء الزمف.

زمف عمى انواع عدة, اختمفت وتنوعت بتنوع الدراسات الغربية والعربية وقد قسـ ال      
وتطبيؽ مستوييف  مستو  )الترتيب( ولكف بحثنا سيستغني عنيما ويكتفي بشرح وتناوؿ

اثنيف ىما االستباؽ واالسترجاع كونيما يتطابقاف مع رواية بحثنا ىذا وىو رواية 
 )كوثاريا( .

مستويات واقساـ منيا الزماف العجائبي والزماف الغيبي  ويقسـ جيرار الزماف الى       
يتضمف و  نحف بصدد دراستو, ومنيا المستويات األوؿ المستو  الترتيب والذي

( الذي ينقسـ الى أربعة أنواع االسترجاع بواسطة الشخصيات, وبواسطة االسترجاع)
( والذي االستباؽ)المونولوج, وبواسطة الراوي الموضوعي, وبواسطة الحوار, وأيضا إلى 

, (26)بدوره ُيقسـ الى قسميف االستباؽ غير متوقع الحصوؿ واالستباؽ المتوقع الحصوؿ
 وسوؼ نتحدث وتناوؿ مستوييف االستباؽ واالسترجاع في مبحثنا ىذا مع التطبيؽ.

 مستىي انرتتيب :
ويمثؿ ىذا المستو  الصالت بيف الترتيب الزمني لتتابع االحداث في الحكاية        

والترتيب الزمني الكاذب لتنظيميا في الخطاب السردي  وحصوؿ التنافر بيف ىذيف 
الترتيبيف ينشى حركتيف زمنتيف احدىما ترتد الى الماضي تسمى استرجاع واخر  تقفز 

 . (27) يرار جينيت )المفارقات الزمنية(الى المستقبؿ وتسمى االستباؽ ويسمييا ج
 االسرتجاع يف رواية كىثاريا :_اوال: 

))عممية سردية تتمثؿ في ايراد السارد إف تقنية االسترجاع في فضاء الزمف ىو        
, ويعد اكثر الحركات الزمنية (28)لحدث سابؽ عمى النقطة الزمنية التي بمغيا السرد ((

حضورا في النص الروائي وىذا يظير بشكؿ واضح في رواية بحثنا ىذا, وفيو يعود 
السارد الى سرد بعض االحداث الماضية, بعد أف يوقؼ السرد عند نقطة معينة أي أف 
زمف السرد ىنا يتشظى إلى مجموعة مف الشظايا الزمنية تفترؽ في البداية لتجتمع أخيرار 

(29) . 
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ولـ تدخؿ في االطار الزمني لممحكي االوؿ تستعاد االحداث واالقواؿ او        
االعماؿ عف طريؽ مشيد مسرحي او مناجاة فردية او حوارا او حوار, اما عف طريؽ 
شخصية او الراوي الخارجي او الم لؼ الضمني, وتسمى ىذه التقنية )باالستذكار( أو 

, (30)البعيد في اذىاف الشخصية الروائية أو الراويالتذكر, وفييا يستحضر الماضي 
 في االسترجاع ويضع الرواية، في المستحدثة ))التقنياتويتـ االعتماد عميو ألنو مف 

, كما نراه (31)عاطفيًا(( مذاقاً  ويعطيو خاصة، بصبغة يصبغو الشخصية منظور نطاؽ
)قرب الموقد كنت أطمب مف أبي, أف يحدثني بقصة النبي :)في رواية بحثنا حيف يقوؿ

إبراىيـ, مف بيف كؿ القصص األنبياء التي يحفظيا ويروييا لنا في الطفولة. كانت 
ىذه القصة تأسرني... ما زلت استغرب حتى لحظتي ىذه, أف يعمؽ إبراىيـ الفأس في 

السؤاؿ يالحقني بعد  عنؽ مردوخ, بداًل مف تحطيمو كما األصناـ األخرى... ظؿَّ ىذا
 .(32) أف انتقمنا الى مدينة كوثاريا((

إف مستو  االسترجاع في ىذه الرواية وفي إستيالليا يتضح بأف الراوي        
استخدمو لقصد ما ونقطة انطالؽ لكثير مف االستفيامات حوؿ تعميؽ الفأس في عنؽ 

ف الصنـ،  الذي االيحاء مف مباشرة غير بصورة الرواية مسارات داخؿ ليما خيوطا وا 
 الضرورة او االصناـ عف الحديث خالؿ مف وخاصة االحداث بعض عمى يضفيانو

 وتشعباتيا وبيف الرواية احداث بيف صالت لعقد الترقب مف حالة في يتركاننا حيث
 المرجعيتيف.هاتين 
لموعي السردي دور في تفعيؿ ذاكرة الروائية وبث لحظو المناسبة لالسترجاع,        

وىي المحظة التي يدعو مف خالليا الراوي, العقؿ الباطف ليأخذ دوره في ىذه العممية, 
فيستجمب المخزوف مف الذاكرة , ويتداعى عمى شكؿ بنية سردية يقـو الراوي بسرد حدث 

مة الرواية وعف طريؽ ىذا الحدث نستطيع تفسير والوقوؼ ما يتناسب مع فكرة او ثي
عمى كثير مف األحداث الماضية وسردىا وتوظيفيا مف قبؿ الراوي لمعمؿ عمى جمب 
اكبر واقعة واقعية واستدراجيا في الزمف المعيف مف الرواية كما أشار السارد برجوع الى 

بفتحيما إال عند باب  ))كانت عيناي معصوبتاف ولـ يقـ أعواف سمير ذاكرتو وقد
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المزرعة؛ فال أعرؼ بأي جية مف ضواحي كوثاريا تقع. ىذه المدينة المدورة إلتي 
 .(33)بناىا ضرورة سابقة وظؿ يسكنيا يدوروف في حمقة ُمفرغة((

وقد أشار السارد القصصي  في طريقتو باسترداد ماضيو البعيد أو القريب مف        
وليا أثر سمبي يعيش ويتعايش مع الشخصية أو خالؿ ذكريات مخزونة في ذاكرتو 

البطؿ, كما أف الراوي في كؿ مرة يسترجع فييا األوقات التي قضاىا في السجف شارحار 
المواقؼ السمبي والعادات التي تطفو عمى ذلؾ المكاف المظمـ, وىذه المرة ذكر فييا 

رة( قد يكوف تشبيو المدينة بشكميا الجغرافي واليندسي حينما وصفيا )بالمدينة المدو 
بمدينة بغداد والسمطة الحاكمة فييا في توظيؼ رمزي عالي وسيطرة السمطة الحاكمة 
سابقار عندما بناىا الضرورة السابؽ والحمقات الحياة المميئة بالتعاسة وىي حمقات مغمقة 

 تدور حوؿ محور الموت والعذاب والدمار النتائج مف سياسات الضرورات الحاكمة .
 : االستباق يف رواية كىثارياثاويًا 
 الحؽ بحدث تذكر أو ترو  سردية حركة عمى تدؿ سردية تقنية وىو االستباؽ       
حركة زمنية تعني قص حادثة قبؿ حدوثيا بزمف أو ناتج عف تصور  انو ، أي(34)مقدما

مستقبمي لحدث متوقع الحصوؿ او ربما يقع في المستقبؿ السرد نفسو أو زمف االحؽ 
لمسرد دوف اخالؿ أو تأثير في منطقة النص, إذ يستطيع القارئ تحديد االستباقات 

قع حصولو بالمستقبؿ وىذا النصية, والحكـ بتحققيا أو عدمو كوف االستباؽ حدث يتو 
  في ذىف الراوي.

 ،(35)حدوثيا توقع يمكف أو اوانيا عف سابقة أحداثا غالبا ما يروي  االستباؽ       
 وصميا التي النقطة وتجاوز الحادثة أو القصة زمف مف فترة ما عمى ذلؾ القفز ويتطمب
مستجدات في  مف سيحصؿ ما الى والتطمع مستقبؿ االحداث الستشراؼ الخطاب
 عف المستقبؿ، واالفصاح في التوغؿ يعني ىذا المفيوـ في إذ أف االستباؽ, (36)الرواية
 وضع قبؿ المستقبمية الغاية إلى االشارة اليو، أو الفعمي الوصوؿ قبؿ مالمحو أو اليدؼ

 ورؤية لمزمف السردي التشكيؿ)) بيف العالقة تمؾ عف افصاح ذلؾ , وفي(37)عمييا اليد
 . (38)((لمزمف الكاتب وفمسفة الرؤية ىذه وبيفالمؤلؼ، 
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وفي رواية بحثنا ىذا يظير االستباؽ في نصوصيا بشكؿ جمي حيث يوظؼ        
الراوي عف طريؽ بطؿ الرواية وساردىا نصوص فييا استباؽ زمني ألحداث تتوقع 
الحصوؿ وتكيف بمستقبؿ وقوع تمؾ االحداث واالعالف عما ست وؿ اليو مصائر 

ير الراوي الى خوؼ السارد الشخصيات لسدة ثغرة قد تحدث في النص وفي روايتنا يش
))ستمطر مف المجيوؿ الذي ينتظرىو وىاجس اليمع الذي يصوره في ادراكو بأف 

السماء الحقيقة يومًا ما وتنبت ىذه المزرعة رجااًل ونساًء واطفااًل, ربما ستنبت جثتي 
ضمف مجيولي  معيـ وُيعرؼ بعد الفوات األواف إنو اختطفني وأراد ليَّ أف أكوف,

 .(39)المدفونيف ىنا وما فائدة معرفة الحقيقة  نذاؾ؟ ((اليوية 
الراوي عمد في ىذا النص الستعماؿ سيف حرؼ يختص بالمضارع، ويخم صو        

وأف مدة االستقباؿ معو أضيؽ قد تفيد السيف الوعد بحصوؿ الفعؿ، فدخوليا  لالستقباؿ،
حرؼ توسع، ألف السيف الوعيد مقتض  لتوكيده وتثبيت معناه  عمى ما يفيد الوعد أو

االستقباؿ وليذا  الحاؿ، إلى الزمف الواسع وىو نقمت المضارع مف الزمف الضيؽ وىو
اف السارد اف حصوؿ االمر في المستقبؿ ال محاؿ ولكف في الفعؿ الثاني )ستنبت( فأف 

وليذا يقوؿ ال فائدة مف معرفة الحقية بعد  واالجابة المستقبمية مرىونة بالظيور مف عدم
أىمية ىذا المدخؿ االستياللي لموحة ، وتتضح اإلجابةو محاولة تخميف أوات االواف, ف

 الرواية واستباقو لمزمف ومد  ىيمنتو عمى الرواية.
الذي تناص مع قصة النبي ابراىيـ في ذلؾ الزماف  االستباقيوفي نص الرواية       

 ةوحيف تنبئت  الكين ,ووقبؿ اربعة االؼ سنة كاف نمرود ظالـ ويأمر الناس بعبادت
ف أف النجوـ تخبرنا عف ميالد صبي يكبر وتكوف نياية ممكؾ عمى يده ويبدو ألنمرود 

))نحف كنا مسجونيف ألننا معارضيف, : حيف قاؿ والراوي وظؼ ىذه القصة في روايت
أدخمونا سجف األحداث ألف العرافات وقارئات الفنجاف الضرورة اخبرنو بأننا سنكبر 

 .(40)ه. فاعتقمونا ونحف أحداث صغار بتيـ ممفقة((ونكوف خمفاء
في النص الروائي وبالتحديد بالمستو  االستباؽ المتوقع تكوف ىنالؾ قفزات        

زمنية التي تتحقؽ أو قد تتحقؽ في الحاضر الروائي الذي ظير في بعض الروايات 
ومنيا رواية بحثنا ىذا حيث عمد الراوي الى ربط الفضاء بأحداث واقعية قد تحدث في 
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ة نتيجة االستعالـ عف طبيعة وفكرة وتخطيط كثير المستقبؿ وىو واقع في عالـ اليقظ
مف  االستباؽ الزمني تتحقؽ اف مف الناس في ادارة البمد وزحؼ بو الى اليواية يتوقع

)) ليس أمامي متسع مف الوقت ألشرح ليـ تفاصيؿ خالؿ نص الرواية واستشراقو بػ
تزداد أذرعو الكارثة التي ستقع, يجب أف أعود بأسرع وقت ما يمكف.  فاإلخطبوط 

عددًا وقوة, ويريد ابتالع كوثاريا بأسرىا... جميعنا مشاركوف بصنع المحرقة التي لـ 
تكف بردًا وسالمًا عمينا كما كانت عمى إبراىيـ. فيو استخدـ فأسو لتحطيـ مشعمييا, 
ونحف استخدمنا فؤوسنا لجمع الحطب وزيادة أوارىا , فصرنا حطبًا ليا... ربما لـ 

 ربما يوجد كاتب لمسيناريو كما قاؿ حمود األعرجتكف مصادفة؟ 
 .(41)_ الموعد, الحساب ...((

يصؼ لنا الراوي مد  ىوؿ وعظمة خطر ى الء الخفافيش عمى مدينتو        
واستعالمو المسبؽ عف جرميـ وبطشيـ مف خالؿ الفترة التي قضاىا في السجف معيـ, 

االخطر وتعدد االيدي القتؿ فيو واستعار بمفردة االخطبوط كتعبير كنائي عف حجـ 
حيف قاؿ تزداد ولـ يقؿ يزداد . كما في النص كسر لألفؽ المتوقع كوف اف النار كانت 
بردار وسالمار عمى نبينا ابراىيـ وايضار عدـ كسر افؽ االنتظار بمواجيو الخطر كما فعؿ 

شرة, لتعطييا ابراىيـ بؿ زدناىا حطبار رسميا بربطيا بمرجعيات تغذييا بصورة غير مبا
  صبغة اكثر درامية ودىشة. 

 -اخلامتة:
عمالر روائيار يعكس عبقرية كاتبيا  ,رواية )كوثاريا(ال بد لنا اإلشادة بأف منجز         
؛ إذ تمكف صاحبيا مف التحكـ في استخداـ أليات السرد وتأثيراتيا عمى روايتو اإلبداعية

واستكناه ما تنطوي عميو لتظير لنا بأبيى صورة وتشد المتمقي اكثر لمغوص في مدياتو 
شارات  . مف دالالت وا 

بوضوح اف السارد قد أعتمد عمى أكثر مف ايضار و مف خالؿ ما سبؽ يتجمى لنا و        
ايتو, اذ يقود المشيد الحواري غالبار, وكانت الشخصيات الساردة تفعؿ ذلؾ في راو في رو 

بعض األحياف. وقد تد خؿ الراوي في الحوارات أكثر األحياف بالتعميؽ عمييا وعمى 
المتحاوريف, أو تسريد بعض فقرات مف الحوار, أو وصؼ إحد  الشخصيات أو 
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لتي تقطع الحوار راسمة ابيى األحداث األمكنة, كما برزت ظاىرة المفارقات الزمنية ا
التي تتسـ بقيمتيا الدرامية وخالقة اجمؿ مشاىد االستطرادية التي كاف ليا طابع التعميؽ 
والتأمؿ, ويكوف الوصؼ المتميز أساسار ليا, بالتنوعو التعبيري حامالر محتو  ومضموف 

 فكرة الرواية.
 خالصة انبحث

بعد االستقراء لرواية كوثاريا, وبعد لولوج في عوالميا  ذا, و وفي الختاـ بحثنا ى       
الغريبة التاريخي والديني والسياسي واالجتماعي حاف اجتناء ثمراتيا مف كؿ مبحث ما 
 استطعنا اليو سبيال حيف اشرنا الى موضوع البنية السردية وفضاءييا المكاني والزماني.

  ,وقؼ الراوي كثيرار عمى معالـ مدينتو الجنوبية كاشفا عف جماليات األمكنة فييا
ومعبِّرا عف سيكولوجية أىميا, وواصفار مناخيا وطبيعتيا. وقد أخذ منو المكاف حيزا 
واسعار مف متنو السردي. ويعدُّ ىذه اإللحاح عمى ثيمة المكاف إفصاحا عف أىميتو 

جاوز وجوده اليندسي ليحيؿ لبقايا شعرية تسيـ في في حياة الناس, ألف المكاف يت
تشكيؿ ضمير اإلنساف وسيكولوجيتو العميقة عف طريؽ ثرائيا األنثروبولوجي 

 المحمَّؿ بتاريخ عريؽ مف اإلنسانية والتحوالت التاريخية واالجتماعية.
  واف الشيء الممفت لالنتباه في رواية كوثاريا ىو قدرة الكاتب مواكبة التطور

ضاري السريع والذي انعكس عمى كثير مف المفاىيـ والمصطمحات التي كونت الح
 عناصر الرواية. 

   مفيوـ المكاف بوصفو مكونا روائيا أساسيا مستو تأثيرات التطورات الحضارية
والتكنولوجية التي جعمت الرواية مرلة عاكسة لواقع المجتمع االليـ بطريقة رائعة 

فأنعكس ذلؾ في فصوؿ الرواية رغـ ارثيا الحضاري وسمسة وشيقة في الوقت ذاتو، 
 ومرجعيتيا الدينية في عتبة النص وغالؼ الرواية وعنوانيا. 

  استطاع الكاتب اف يستغؿ ذلؾ  مف التحكـ في استخداـ المكاف وتأثيره عمى الرواية
وعمى شخصياتيا في فضاءه المكاني بشقيو المعادي واالليؼ في التعبير عف داللة 

ث التي مرت بيا ببطؿ الرواية والنكبات التي نزلت بالعراؽ وعكس المشاعر االحدا
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والمعاناة االليمة التي عرفيا وعاشيا اىميا او المجتمع العراقي طمية عقب مف 
 الزمف تمثمت بسياسات حممت العراؽ واىمو الى بحر الظممات. 

 تقنياتو الزمنية  وفي فضاء الزماف الذي اعتبره مف اىـ ركائز نجاح الرواية بتنوع
ورد االسترجاع بطرؽ اعتمد عمييا السارد في مزج الواقع بالخياؿ خمؽ األجواء 
المناسبة لسياؽ روايتو مع الرغبة الكبيرة في التجديد بمغة السرد التي تستمد حيويتيا 

 مف الواقع وانطالقا مف العناصر السردية المعروفة. 
 اهلىامش:

                                                           

, 1( رواية كوثاريا, نعيـ اؿ مسافر, دار ميزوبوتاميا لمطباعة والنشر والتوزيع, بغداد, ط1)
 .  15ـ, ص4112

 المعارؼ، دار مصطفى، ابراىيـ مصطفى: ترجمة جرييو، روب اآلف جديدة، رواية نحو (2)
 رزوؽ، أسعد: ترجمة ميرىوؼ، ىانز األدب، في الزمف: وينظر. 132: ص ،(ت.د) القاىرة،
 .11: ص ،(ت.د) القاىرة العرب، سجؿ م سسة الوكيؿ، العوضي: مراجعة

ـ(, شيماء حسف جبر, 4115-4113ينظر: السرد النفسي في الرواية العراقية الحديثة) (3)
 .171ـ, ص4118أطروحة دكتوراه, الجامعة المستنصرية, كمية اآلداب, 

اشكاؿ الزماف والمكاف في الرواية , مخائيؿ باختيف, تر: يوسؼ حالؽ, منشورات وزارة  (4)
 .  5ـ, ص1991الثقافة, دمشؽ, 

ـ, 1991ػ 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط الشكؿ الروائي, حسيف بحراوي, ( بنية5)
 .  34ص
( ينظر: صورة المكاف ودالالتو في روايات واسيني األعرج, جوادي ىنية, أطروحة دكتوراه, 6)

. وينظر: التقنيات السردية في 194ـ, ص4113جامعة محمد خيضر بسكرة, الجزائر, 
-روايات عبد الرحمف منيؼ, عبد الحميد المحاديف, الم سسة العربية لمدراسات والنشر, عماف

 .  114ـ, ص1999, 1ف, طلبنا -األردف, بيروت
 .  14( رواية كوثاريا, نعيـ اؿ مسافر, ص7)
ينظر: كوثاريا المدينة والس اؿ: دراسات وحوارات, دار كتابات جديدة لمنشر اإللكتروني, ( 8)
 .  18ـ, ص4116, 1ط
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 .  45( كوثاريا, ص9)
 .  72-73ف(, ص-( )ـ11)
 .  32-33ف(, ص-( )ـ11)
باشالر, تر: غالب ىمسار, الم سسة الجامعية لمدراسات والنشر ( جماليات المكاف, غاستوف 14)

 ,.  1982, 4لبناف, ط-والتوزيع, بيروت
 ف(, ص  -( ينظر: )ـ13)
, 1ط, األردف, الحامد دار, لفتة غني ضياء. د, الصعاليؾ شعر في السردية البنية ( ينظر:12)

 .117ـ, ص4111
 .  14( كوثاريا, ص15)
 .  63ف(, ص-( )ـ16)
 .  91ف(, ص-( )ـ17)
 .  38ف(, ص-( )ـ18)
 .  111ف(, ص-( )ـ19)
 .  113ف(, ص-( )ـ41)
 ف(.  -( )ـ41)
 .  112, صف(-( )ـ44)
( غائب طعمة فرماف روائيا, سمسمة رسائؿ جامعية, فاطمة عيسى جاسـ, دار الش وف 43)

 .  147ـ, ص4112الثقافية العامة, بغداد, 
 .  13صمجمة عماف, , د. احمد زينيبر, مصطمحقراءة في ال( المكاف في العمؿ الفني 42)
 ف(.  -( )ـ45)
( ينظر: خطاب الحكاية بحث في المنيج , جيرار جينيت , ت : محمد معتصـ ولخروف, 46)

 وما بعده.. 27ـ, ص1997, 4المجمس األعمى لمثقافة, القاىرة, ط
 .  26ف(, ص-( ينظر: )ـ47)
, دار الش وف الثقافية العامة, بغداد,  ت: 1البناء الفني في الرواية العربية في العراؽ ,ج (48)

 .   64د شجاع مسمـ العاني , ص
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( ينظر: الؼ ليمة وليمة وسحر السردية العربية "دراسات", داود سمماف الشويمي, إصدارات 49)
 .  75ـ,  ص4119, 1معيد الشارقة لمتراث, االمارات, ط
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. وينظر: الفضاء الروائي 157ـ, ص4117ميدي مصطفى, المجمس األعمى لمثقافة, القاىرة, 

 في أدب جبرا إبراىيـ جبر, د. إبراىيـ جنداري,  دار تموز لمطباعة . نشر. توزيع, سوريا,
 بعدىا.وما  112ـ, ص4113, 1ط
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 .  134لروائي، حسف بحراوي, ص( ينظر: بنية الشكؿ ا36)
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 .  38،ص 4112لمدراسات،االردف،
( تشظي الزمف في الرواية الحديثة، أ ميف رشيد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة, 38)
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 .  9, ص( كوثاريا39)
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 .  ـ1999, 1ط, لبناف -بيروت, األردف-عماف, والنشر لمدراسات العربية
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 بغداد, والتوزيع والنشر لمطباعة ميزوبوتاميا دار, مسافر اؿ نعيـ, كوثاريا رواية ,

 .  ـ4112, 1ط
 الوكيؿ، العوضي: مراجعة رزوؽ، أسعد: ترجمة ميرىوؼ، ىانز األدب، في الزمف 

 .11: ص ،(ت.د) القاىرة العرب، سجؿ م سسة
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 دار, جاسـ عيسى فاطمة, جامعية رسائؿ سمسمة, روائيا فرماف طعمة غائب 
 . ـ4112, بغداد, العامة الثقافية الش وف

 إصدارات, الشويمي سمماف داود", دراسات" العربية السردية وسحر وليمة ليمة الؼ 
 .  ـ4119, 1ط, االمارات, لمتراث الشارقة معيد

  الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراىيـ جبر, د. إبراىيـ جنداري,  دار تموز لمطباعة
 ـ.4113, 1ط . نشر. توزيع, سوريا,

  المكاف المتخيؿ, بيف النص الشكسبيري والمعالجات الشكسبيرية الحديثة, مروه
 ـ. 4117ميدي مصطفى, المجمس األعمى لمثقافة, القاىرة, 

 دار مصطفى، ابراىيـ مصطفى: ترجمة جرييو، روب اآلف جديدة، رواية نحو 
 .ت(.د) القاىرة، المعارؼ،

 انرسائم واندوريات
 جبر حسف شيماء (,ـ4115-4113)الحديثة  العراقية الرواية في النفسي السرد ,

 ـ.4118, اآلداب كمية, المستنصرية الجامعة, دكتوراه أطروحة
 دكتوراه أطروحة, ىنية جوادي, األعرج واسيني روايات في ودالالتو المكاف صورة ,

 ـ.4113, الجزائر, بسكرة خيضر محمد جامعة
 مجمة عماف الثقافية, , يبرزن احمد. د, قراءة في المصطمح الفني العمؿ في المكاف

 .  13صسنة ـ, 4116, 149عدد 
  المقدمة التذكرية في الشعر االندلسي : د . حميدة صالح البمداوي ، مجمة كمية

 .  63،  ـ4111، سنة  14التربية لمبنات، عدد 


