
 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
224 

تشظي اهلوية املسحية وانكسار الذات قزاءة نفسية يف رواية يا مزيم 
 للكاتب سنان انطون

 سيل عبد العباس محيأ .م.م
 العراق/ جامعة ذي قار  /كمية اإلعالم 

aseel.abdulabbas@utq.edu.iq   

 :الممخص 
في  المعنفة يتغير الزمف، وتصبح الذات ميددة بمحنة األقميات الدينية، تعيش الذاتعندما 

 التشظي،و رحمة التالشي  مبتدئةاجزاء الزمف؛ نتيجة تعرضيا إلى التصفيات الجسدية مف اآلخر، 
الحكائي بنية  منتظمة في تشكيمياو بوصؼ الذات بؤرة الضياع الزمني)ماٍض، حاضر، مستقبؿ(، 

المواكب لبنية الواقع المعيش المتمثؿ ببنية  بسبب عنؼ الواقع التسجيمياطارية تخمخؿ العالـ الروائي 
البمد الواحد  حب بيف إلى فكرة متضادة يرمزالذي  )العـ يوسؼ(، وتنتيي بموتالدولة ومؤسساتيا

، وفتح باب اليجرة خارج البمد إلى كؿ األقميات التي )احالـ اليوية المنكسرة(بجميع اطيافو والوانو
 .عانت مف تمزيؽ اليوية

 سنان انطون(. ،رواية يامريم  ،اآلخر الديني ،انكسار الذات ،)تشظي اليويةمفتاحية: الكممات ال
The fragmentation of the Christian identity and the breaking of the self, a 

psychological reading in the novel Ya Maryam by the writer Sinan Antoun 

Eng. Aseel Abdel Abbas Mohi 

College of Mass Communication / University of Dhi Qar / Iraq 

Abstract: 

         When times change, and the self becomes threatened by the plight of 

religious minorities, the battered self lives in the fragments of time; As a 

result of being exposed to physical liquidations from the other, beginning the 

journey of vanishing and fragmentation, describing the self as the focus of 

temporal loss (past, present, future), and organized in its narrative formation, 

a framework structure that shakes the fictional world due to the violence of 

the documentary reality accompanying the structure of the living reality 

represented by the structure of the state and its institutions, and ends with the 
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death of (Uncle Youssef), who symbolizes a contradictory idea between the 

love of the one country in all its sects and colors (dreams of a broken 

identity), and the opening of the door to immigration outside the country to 

all minorities that have suffered from the rupture of identity. Kay Worde : 

(Identity fragmentation , self-breaking , the religious other , Yamariam's 

novel , Sinan Antoun). 

 مفيوم اليوية اإلنسانية:أواًل: 
شكمت اليوية في الدراسات اإلنسانية المعاصرة موضوعا ميما تسرب إلى كؿ 
عموميا لما يممكو موضوع اليوية مف زخـ إشكالي يدخؿ في صمب التكويف البنيوي 

مف المشاكؿ التي كثر الخوض فييا,  لممجتمع واالفراد, لذلؾ صارت مشكمة اليوية
ساحة البحث األدبي والسياسي, وأصبحت مف العبارات الكثيرة التداوؿ  ودخمت بقوة في
والثقافي  نتماء السياسيالمعنى، باختالؼ اإلفي  ىاوتعدد ياتنوعلعمى األلسف 

 .واالجتماعي
إف البحث عف اليوية ىو بحث مزدوج أنو بحث في اليوية وعنيا, وكالىما 

معرفي, أمَّا البحث عف اليوية, فبحٌث يختمؼ عف اآلخر فػ))البحث في اليوية, بحث 
أيديولوجي غالبًا, والبحث في اليوية بحث صنع ليذه اليوية ومتابعة لصنعيا باستمرار, 
أمَّا البحث عنيا فيعني أف اليوية منجزة ولكنيا ضائعة يجب البحث عنيا 

 . (1)الستردادىا((
وية إف قولنا عف األشياء يقوؿ أرسطو في الكتاب الرابع مف الميتافيزيقيا معرفًا الي

أنيا في ىوية يعني))أنيا كذلؾ بحكـ طبيعتيا وبطرؽ كثيرة منيا: إنيا واحدة سواء أكاف 
ذلؾ مف حيث النوع أـ العدد, وأيضًا تمؾ التي جوىرىا واحد يقاؿ إنيا ىوية, وعمى ذلؾ 

واحد  تكوف اليوية ىي واحدية الوجود سواء أكاف وجودًا ألكثر مف شيء واحد أـ لشيء
. وعرض الفارابي مفيوـ اليوية (2)عندما يعالج عمى انو شيء واحد في ذاتو((
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بقولو:))ىوية الشيء وعينيتو وتشخصو وخصوصيتو ووجوده المتفرد لو, كؿ واحد, 
قولنا: إنو ىو إشارة إلى ىويتو وخصوصيتو ووجوده المتفرد لو الذي ال يقع فيو 

 .(3)اشتراؾ((
ولتو الداللية المكثفة إلى السؤاؿ عف معنى ذاتنا في أفؽ يدفعنا مفيوـ اليوية بحم

اإلنسانية الحديث, ويجعمنا نستأنؼ الحوار مف أجؿ أف ال تغطي الالمباالة ذاكرتنا 
المشروخة بحتمية المقاؿ التراثي, وخوفًا مف السقوط في سرد احتفالي بالذات بعدنا 

اجزة عف رفدنا بحموؿ تمكننا مف بشرية تنتمي إلى تقاليد نصية قديمة، أصبحت اليوـ ع
 تجاوز معضمة اليويات المتصارعة.

لذلؾ جاء ىذا البحث في تشظي اليوية لمكوف أساسي مف مكونات المجتمع 
العراقي ونعني بو الديانة المسيحية بوصفيا مكونًا تعرض إلى االضطياد والقتؿ 

جز عف استيعاب والتيجير عمى يد مجاميع إرىابية ذات نزعات إسالمية أصولية تع
المختمؼ وترفض فكرة التعايش السممي بيف اليويات المختمفة, بوصفيا ػ أي اليوية ػ 
))مشروطة بإعادة السؤاؿ التأسيسي الذي يعبر بامتالء عف الداللة الذاتية لمفرد, فأف 
أكوف أنا يعني أوال أف أكوف وفيًا لذاتي ولخصوصياتي القتدر عمى تعييف وتحديد 

تستدعي مف اآلخر المختمؼ احتراـ ىذه اليوية بالتنازؿ عف . التي (4)ردة((ىويتي المتف
يمانو,  رغبتو الساعية إلى تنميطي وقولبتي ضمف شروطو العقدية الناجمة عف أدراكو وا 

َـّ  وعميو ينبغي مساءلة وتحدي أية مفاىيـ نيائية أو دوغمائية عف اآلخر تمؾ التي ت
 .(5)تشكيميا كحقائؽ غير قابمة لمفحص والتدقيؽ

ويتجمى مفيوـ اليوية المنزاح أو الحديث بداللتو األنثربولوجية والثقافية ويحدد 
بشكؿ واضح عند الفرد ضمف)) تطور الحياة النفسية وتبرز بشكؿ جمي أثناء المراىقة 

و لنا في االحتفاؿ الساذج بالدمج المستمر لذات فعممية اكتساب اليوية ال ينبغي أف تبد
فردية أو جماعية وحسب, بؿ تتجمى أيضًا في ذلؾ القرار المعمف عنو, والسري في كثير 
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مف األحياف بالقياـ بفعؿ تمييدي تفكيكي, وليذا تتأرجح الذات بيف اإلحساس المؤلـ 
. (6)رغبات الجسد السالبة((بتبعيتيا لما ىو سائد واالعتراؼ بو واقع وبيف اإلنصات إلى 

التي تنعكس بدورىا عمى شخصية الفرد الذي يمرُّ بأحرج المراحؿ وأصعبيا, إذ تتشظى 
الذات بيف وسط أسري واجتماعي وبيف ىوية مكبوتة تكوف في غالب األحياف ممغاة مف 
طرؼ المجتمع ومسكوت عنيا مف قبؿ األسرة, ألننا بصورة عامة في أغمب المجتمعات 

قافات))نتعمـ مف الميد إلى المحد أف نستبدؿ قيمة انفسنا بالقبوؿ االجتماعي وتكامؿ والث
 .(7)شخصيتنا وأرواحنا بالتكيؼ األخالقي((

ويمكف عف طريؽ السردية السابقة لمفيوـ اليوية أف نخرج بتعريؼ لميوية عمى 
دة وبعممية المستوى النفسي, فتصبح اليوية حقيقة فردية نفسية ترتبط بالثقافة السائ

التنشئة االجتماعية ومرجعيات الذات الثقافية فضاًل عف دور المكبوتات النفسية وأىميا 
 في تشكيؿ ىذه اليوية. 

 ثانيًا: سيمياء العتبة ومرجعيات الشخصية 
لمروائي العراقي سناف أنطوف متنًا سرديًا يحكي الصراع ( 8)مثمت رواية))يامريـ((

يحية واالغمبية االسالمية المتطرفة االصولية, إذ بحث اليوياتي بيف االقميات المس
الروائي بصورة محايدة جدا عف ىوية الفرد المسيحي الواقع تحت سمطة االتياـ . لذلؾ 
البدَّ مف الوقوؼ عمى التفاصيؿ العراقية اليومية الماثمة في الذاكرة العراقية مف أجؿ 

 لحربي اليومي.الوصوؿ الى عالنية تحديثية قائمة عمى التواصؿ ا
ويشرع المبدع منذ عتبتو النصية األولى إلى تنميط روايتو في سردية االغتراب 
والتشظي والفقد حينما يحكي عبر روايتو الشيقة حكاية المكوف المسيحي في العراؽ  
ومعالجًا وجودىـ اليوياتي بعد سقوط النظاـ السالؼ عف طريؽ شخصية العـ )يوسؼ( 

ؿ في تمؾ العتبة مستعيرًا قولو مف إنجيؿ يوحنا كتاب المسيحيف وشخصية )ميا(, إذ يقو 
مفيدًا مف المكاف البيت بوصفو مكونًا  (9)))جاء إلى بيتو فما َقِبَمُو أىُل بيِتو((المقدس:
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يفصح عف سيكولوجية اإلنساف ومرجعياتو الثقافية؛ ألف البيت أو الوطف ىنا  سردياً 
بوصفيا مكانًا يعدُّ امتدادًا طبيعيًا لساكنيو وىـ يتمثمونو بكونو رمز طمأنينة, وباعث 

, يحيؿ بصورة جذرية إلى أبمغ الدواخؿ المكانية المعبرة عف (10)فخر, أو مصدر تعمؽ
والمكاف, إف دخوؿ البيت ىو رجوع مستديـ إلى رحـ األمف حميمية العالقة بيف اإلنساف 

, فالبيت أو الوطف مجازًا يعكس تجربة اإلنساف ويفصح عف سريرتو وينمّْط (11)والسالـ
انتماءه الوجودي ويفسّْر قوة الجذب أو المفظ مف قبمو لساكنيو؛ ألف البيت تحاوٌر إيجابي 

أثير, الذيف فقدىما اإلنساف حسب العتبة يتمثمو اإلنساف ليعيف وجوده عبر التأثر والت
النصية السالفة التي نفت عف المكاف أىـ تجمياتو الوظيفية الواىبة قوة الجذور لإلنساف 

 .(12)والمانحة اإلحساس صفة المركزية بوصفيا الموقع المتميز الذي ينتظـ بو المكاف
وأفصحت العتبة النصية السابقة عف محوٍر داللي أستطاع أف ينفذ إلى بنية 
الرواية وسيكولوجية الشخصيات الرئيسة في النص, عف طريؽ اشتغالو عمى ثيمة 
االغتراب واالمتياف ومشاعر الشتات مف قبؿ المسيحيف الذيف عجزوا عف البقاء  

رُّ عمى تمزيؽ ىويتيـ ويسعى إلى عالقيف في دوامة العنؼ, ما داـ اآلخر األصولي يص
التنكيؿ بيـ ويرغميـ عمى التنازؿ عف حقوقيـ الدينية والمدنية إنيا عتبة نصية يحيؿ 
خطابيا إلى صراع األنا واآلخر في سردية الحياة؛ ألنيا أعمنت عف ىوية المنكوبيف 

( أو عف طريؽ استعارتيا مف )اإلنجيؿ( فيفيـ المتمقي أف المسكوت عنو ىو )القرآف
لت اآلخر المختمؼ إلى رقـ صمد ال يمكف  الجماعات ذات المرجعية األصولية التي حوَّ
تجاوزه أو التعايش معو فكاف ال بدَّ ػ حسب فيميا ػ مف تحطيمو وسحقو بداًل مف 

 التحاور معو.
أفاد الراوي مف أسموب التقابؿ الضدي في رسـ شخصياتو وبنية روايتو عف طريؽ 

ف العـ )يوسؼ( الشخصية المحورية ذي الثمانيف عامًا, التضاد الواضح بي
. إف ما ييمنا في ىذه الرواية (13)وشخصية)ميا( ضيفتو في البيت في عقدىا العشريف
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ىو شخصية )ميا( بوصفيا شخصية تعرضت إلى ىزات نفسية عميقة في حياتيا 
مَّيا تحصؿ دفعتيا دفعًا نحو مغادرة العراؽ أو باألحرى اليروب مف جحيـ العراؽ لع

عمى فرصة ترمـ بيا شرخ ذاتيا العميؽ بعد أف سمبتيا سمطة الجماعات الراديكالية 
إنسانيتيا وصادرت أحالميا وأوغمت في تعريتو واالنتقاـ منيا بوصفو امرأة مسيحية 

 غير منطوية تحت إرادة اآلخر المختمؼ عنيا. 
 ثالثًا: التراث بيف الحضور والنفي

حواؿ أف يتجرد اإلنساف مف ماضيو أو تراثو الثقافي ويعيش ال يمكف بحاؿ مف األ
حالة مف العزلة المفرطة؛ ألف تاريخ اإلنساف وتراثو ومرجعياتو الثقافية وتكوينو النفسي 
يشبو إلى حدِّ ما مرحمة الطفولة عند اإلنساف البالغ, ففي الوقت الذي يستطيع فيو 

ة راكزة في ال شعوره الفردي يستطيع اإلنساف أف يتخمى عف تاريخ طفولتو بوصفو بني
 في ذلؾ الوقت أف يتجاىؿ تراثو وتاريخو الثقافي.

ضمف ىذه الحدود المتداخمة والمتشابكة مع بعضيا أفصحت )ميا( بخطابيا لمعـ  
)يوسؼ( عف رغبتيا في قطع عالقتيا بالماضي العنيؼ الذي تعرضت لو في صغرىا 

وىو نوع مف القطيعة المجازية إذا  (14)مو!(())أنت عيَّش بالماضي ععف طريؽ قوليا:
ف  كانت )ميا(  صح القوؿ؛ ألنو ال يمكف تحقيقيا ضمف دائرة الوعي اإلنساني حتى وا 
تقصد الخالص مف ثقؿ الميتافيزيقيا وسمطتيا العنيفة, فالتاريخ كالطفؿ الوليد بوصفو 

 . (15)واقع ممؾ لوالديولحظة أنطولوجية تعني أف الميالد ليس ممكًا لممولود بؿ ىي في ال
إذ تبدي )ميا( اعتراضيا عمى وعي العـ )يوسؼ( الذي يرى إف االرىاب والقتؿ  

والدمار غير موجو لممسيحيف فقط, انما ىو جمباب شرّْ ُسِمط عمى رقاب الناس 
باختالؼ ىوياتيـ؛ لذلؾ ردَّ ىذا االتياـ عف طريؽ المونولوج الداخمي بوصفو))تمفظًا 

. إذ منحو الحوار (16)لمتكمـ والمخاطب دوف أف تبادؿ كالـ بينيما((مشتركًا بيف ا
))ما الداخمي وسيمة العودة إلى أغوار ذاتو ليفصح عف سيكولوجيتو الدفينة بقولو: 
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العيب في ذلك, حتى لو كان صحيحا, إذا كان الحاضر مفخخا ومميئا باالنفجارات 
يت التي أحبيا وأعتني بيا كما لو والقتل والبشاعة؟ ربما كان الماضي مثل حديقة الب

 . (17)كانت ابنتي((
أفاد العـ يوسؼ مف الحوار الداخمي في اإلعالف عف ىويتو النفسية التي ترى إف  

الوطف عنده يشبو حديقة البيت بوصفيا عالما جماليا يضع اإلنساف في قمب الطبيعة 
ويعيد إليو صفاتو التي سمبتيا الحضارة المادية بصالدتيا المعيودة التي ضيعت عمى 

نَّما بجانبيا الذي أغفؿ الجانب اإلنساف بعده الروحي؛ ألف الماد ية ال بوصفيا الفمسفي وا 
النوراني في اإلنساف))حممت في طياتيا انييار المعنى والداللة, وأفوؿ الفرد وتشذر 
الحياة, وانفتحت عمى الكارثة وانصيرت في اليمجية والبربرية التي حممتاىا األنظمة 

أف مشاىد الفجيعة أصبحت بنية قارة في , وال سيما (18)الكمّيانية والشمولية في طياتيا((
قاع المجتمع فاختار العـ )يوسؼ( الماضي بوصفو تاريخا مف السالـ والمحبة بحثًا عف 
واقع افتراضي ييرب بو مف ىوؿ الكارثة, التي فضحيا عف طريؽ بنية الحمـ الغريب 

ؾ الذي تساقطت فيو أسنانو وكاف فيو أصمع وتحوؿ بيتو إلى متحؼ وىو دليؿ ذل
 .(19)المتحؼ الذي شرح تاريخ كؿ غرفة فيو

يشير الحمـ بدالالتو السيميائية )سقوط األسناف, الصمع, تحوؿ البيت إلى متحػؼ( 
إلػى تحػوالت بيولوجيػة تعكػػس انقالبػا ثقافيػا فػي بيئػػة العػـ )يوسػؼ(؛ ألف سػقوط األسػػناف 

ثمينة التي تقػدميا يفقد المرء النطؽ الصحيح وال يمكف أف يفيمنا الناس دوف المساعدة ال
األسػػناف فػػي لفػػظ بعػػض الحػػروؼ, وفػػي حػػاالت أخػػرى تسػػتخدـ األسػػناف البشػػرية مباشػػرة 

 .(20)إلحداث الموسيقى أو لمعزؼ عمى اآلالت

فػػػنحف إذف أمػػػاـ مشػػػكمة لسػػػانية أصػػػابت المعجػػػـ العربػػػي فػػػي توصػػػيؼ جبػػػروت  
تعجػػز فيػػو الجماعػػات األصػػولية التػػي وصػػمت بأفعاليػػا وسػػموكيا المتػػوحش إلػػى مػػديات 
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وتحريػػػػر الػػػػذات مػػػػف وىػػػػـ  المغػػػػة بوصػػػػفيا وسػػػػيمتنا الرئيسػػػػة فػػػػي فيػػػػـ موجػػػػودات العػػػػالـ
عػػف سػػبر أغوارىػػا والكشػػؼ عػػف نظاميػػا األخالقػػي غيػػر المػػنمَّط , (21)التصػػورات السػػالفة

بحقػػػؿ معرفػػػي متفػػػؽ عميػػػو فػػػي التػػػراث اإلنسػػػاني, وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو يكشػػػؼ الحمػػػـ عػػػف 
الثقػافي واالجتمػاعي العراقػي, إذ تحػوؿ الجمػاؿ إلػى  اندحار الجماؿ وانتكاسػو فػي الوسػط

صػػػبية حكػػػـ عمييػػػا بػػػالوأد بداللػػػة سػػػقوط الشػػػعر أو الصػػػمع المعبّْػػػر عػػػف  فقػػػداف التناسػػػؽ 
والنظػاـ بنيػػة أساسػػية فػػي القػػيـ الجماليػػة, التػػي انيػػارت داللتيػػا اإليحائيػػة بػػػ))تحوؿ البيػػت 

ز سقؼ االنقالب الثقافي في بعده الن فسي واالجتماعي؛ ألف المتحؼ ىو إلى متحٍؼ عزَّ
 . (22)داللة انغالؽ الحياة وجمودىا حينما تتحوؿ إلى تاريخ يروى دوف أف يعاش((

 رابعًا: الشخصية بيف الصراع الديني والالشعور الفردي 

يعػػدُّ الػػديف مظيػػرًا ميمػػًا مػػف مظػػاىر الشخصػػية اإلنسػػانية بمػػا يممكػػو مػػف ترميػػزات 
اإلنساف وتفضػح خفايػا بيئتػو النفسػية بوصػفيا حسػب  وحموالت داللية تكشؼ عف سموؾ

تحمػػؿ فػػي بنيتيػػا العميقػػة  فرويػػد جبػػؿ الجميػػد المختفػػي فػػي قػػاع البحػػر, فػػالنفس اإلنسػػانية
معنػػػى الالشػػػعور أو الالوعػػػي بوصػػػفو جػػػزءًا أساسػػػيًا مػػػف كػػػؿّْ عمػػػؿ تؤديػػػو الػػػذات, ألف 

؛ ألف (23)أعماقيػػػػاالالوعػػػػي لػػػػيس مخزنػػػػًا لتفكػػػػار المكبوتػػػػة وكػػػػأف الػػػػنفس متجمػػػػدة فػػػػي 
))الػػػػنفس اإلنسػػػػانية ال تتػػػػألؼ مػػػػف النػػػػور فقػػػػط, ولكػػػػف أيضػػػػًا بمقػػػػدار ال بػػػػأس بػػػػو مػػػػف 

إشػػارة إلػػى دور الالشػػعور غيػػر الميػػيمف عميػػو مػػف قبػػؿ اإلنسػػاف فػػي الكشػػؼ  (24)الظػػؿ((
 عف تجميات الذات السرية غير المعمف عنيا بصورة مباشرة.

وكػػػػاف لمفيػػػػـو الالشػػػػعور الفػػػػردي حضػػػػور بػػػػارز فػػػػي الكشػػػػؼ عػػػػف أسػػػػرار الػػػػنفس 
اإلنسانية في الرواية عف طريؽ الجػدؿ القػائـ بػيف شخوصػيا, ففػي واحػدة مػف المحكيػات 
التػػػي يسػػػردىا العػػػـ )يوسػػػؼ( مجػػػاداًل بيػػػا أختػػػو حنػػػة التػػػي يسػػػتذكرىا عػػػف طريػػػؽ تقانػػػة 

افيػػػة بوصػػػفيا ))خطابػػػًا يعتمػػػد عمػػػى االسػػػترجاع بوسػػػاطة اسػػػتعمالو تقانػػػة الصػػػور الفوتغر 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
232 

تسػػريد الػػراوي ليػػا, أي أنػػو يحوليػػا مػػف لقطػػة ثابتػػة ومشػػاىدة بػػالعيف إلػػى كػػالـ أو صػػوغ 
مػػف أجػػؿ أف يبػػدد بنيػػة الصػػمت ويبػػثُّ الحيػػاة فػػي  (25)لغػػوي يوضػػع فػػي سػػياؽ سػػردي((

 إطػػار الصػػورة ويمػػنح نصػػو بعػػدًا أخالقيػػًا؛ ألف الصػػورة الفوتوغرافيػػة شػػاىد ذو مصػػداقية
يكشػػػؼ عػػػف الواقػػػع ويحكػػػي الحقيقػػػة عػػػف طريػػػؽ الكشػػػؼ عػػػف شخصػػػيات النػػػاس عمػػػى 

 . (26)عفويتيـ وتحميؿ سموكيـ بصراحة

نممػػػح أىميػػػة الالشػػػعور فػػػي تنمػػػيط الشخصػػػية وفضػػػح أسػػػرارىا  فػػػي حػػػوار يوسػػػؼ 
))إنساانا ورعاا وال عالقاة لاو  وأختو حنة حوؿ مشكمة )طارؽ عزيز( الذي ترى فيو حنَّة

 . (27)في الحكومة. كما أنو دائم التبرع لمكنيسة((بما يفعمو البعض 

تظف )حنَّة( أف التبرع لمكنيسة دليؿ عمى نقائو النفسػي وسػموه األخالقػي, متغافمػة  
في الوقت نفسو عف األفعاؿ الوحشية الناجمة عف حكومة كػاف طػارؽ عزيػز ركنػًا رئيسػًا 
فييػػا, فمػػـ تسػػتطع األخػػت حّنػػة اف تكػػبح جمػػاح ال شػػعورىا الفػػردي الػػذي جعمنػػا بوصػػفنا 

قيتػػػة؛ ألف الدكتاتوريػػػة بنظاميػػػا القسػػػري ونزعتيػػػا الوحشػػػية متمقػػػيف نتيميػػػا بالطائفيػػػة الم
الساعية إلى اإلبادة ال يمكف اف تكوف جميمة بانتمائيا إلى اليوية المسيحية, األمر الذي 

))التباارع ال يم ااي مسااؤولياتو وتاريخااو وال رفضػػو العػػـ )يوسػػؼ( ألنػػو ال يعػػي تمامػػًا أف
ء يذكر مقارنة بالبذخ الذي يعيشون فياو يمحو أفعالو. والمبالغ التي يتبرع بيا ال شي

 . (28)وما ينفقونو((

إف عقالنيػػػة الخطػػػاب اليوسػػػفي فػػػي الروايػػػة وبالخصػػػوص فػػػي ىػػػذا المقطػػػع منيػػػا 
تخبرنا عف رؤيا ذىنية ىادئة ال تنحاز إلى ىويتيػا الفرديػة فػي الوقػت الػذي تػرى فيػو أف 

ي, فقػد اسػتطاع الحػوار ىوية اآلخريف الشركاء في ىذا الوطف ميانة مػف قبػؿ فػرد مسػيح
بيف األخويف الكشؼ عف رؤيا )حنة( الضػيقة التػي تػرى بمنظػار اليويػة الفرديػة المسػوَّرة 
بسمطة الالشعور, وأظير الحوار أيضًا جمالية الشخصية اليوسفية غير المنحازة ليويتيػا 
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إلى أف  الفردية ألنو استطاع أف يغربؿ الالشعور النفسي بممكة النقد العقالني الذي ىداه
الػػوالء الطػػػائفي أو اإليمػػاف الػػػديني ال يجعػػؿ  المجػػػـر قديسػػا؛ ألف الػػػديف منظومػػة قيمّيػػػة 
تسػػػتدعي سػػػموكا معتػػػدال فػػػي األحػػػواؿ كمّْيػػػا إذ يخمػػػؽ ))الػػػديف نظامػػػا مػػػف الفكػػػر والعمػػػؿ 

 . (29)يعطي لمفرد إطارا لمتوجو وموضوعا لإلخالص((

ؼ( و)ميػا( بوصػفيا شخصػية وتكرر الحوار حوؿ المشكمة نفسيا بػيف العػـ )يوسػ 
لعػب ال وعييػا أو ال شػعورىا النفسػي دورًا أساسػيًا فػي صػياغة أفكارىػا وخطابيػا المغػػوي, 
إذ تظف )ميا( أف إعداـ )طارؽ عزيز( سببو ىويتو المسيحية مفسّْرة األمر حسػب وجيػة 

))موىّمااو نفساايم جماعااة حاازب الاادعوة َىَجمااو َعمينااو بالقناباال اليدويااة نظرىػػا بقوليػػا:
. مػػف الجمػػي أف (30)بالمستنصاارية بالتسااعة وساابعين يرياادون يقتمونااو (نااو مساايحي((

)ميػػػا( فػػػي خطابيػػػا السػػػالؼ تنطمػػػؽ مػػػف صػػػراع الطوائػػػؼ واإلثنيػػػات وتعتقػػػد جازمػػػة أف 
السبب ىو ىوية األقمية  المسيحية ضمف مجتمع ذا ىوية إسالمية فالصراع عندىا إثني 

لموضاااوع أعقاااد مااان مسااايحي ومسااامم, )) اعقائػػػدي, فػػػي حػػػيف يػػػرى العػػػـ )يوسػػػؼ( أف
 . (31)الموضوع سياسة ومصالح, مو دين((

إذ يشػػير العػػـ )يوسػػؼ( بقولػػو إلػػى أخطػػر قضػػية تواجػػو المجتمعػػات الدينيػػة اليػػـو 
بيوياتو المختمفة, وال سػيما المجتمػع العراقػي بوصػفو مجتمعػًا مبتمػى بتػاريخ ذي حمػوالت 
داللية بشعة تفصح عف مقدار اإلشكالية البنيوية في صمب وعينا الفردي والجماعي؛ وال 

ينيػػة كػػاف فييػػا الخمػػؽ عنيفػػا والمخػػاض داميػػا, إنيػػا سمسػػمة أسػػاطير الخمػػؽ الرافدسػػيما أف 
مف التصفيات الدموية المدمرة, فييا أوؿ عممية صراع أوديبػي, وأوؿ عمميػة قتػؿ أب قػاـ 
بيػػا اإللػػو)أيا( ضػػد اإللو)أبسػػو(, وفييػػا أوؿ عمميػػة قتػػؿ أـ قػػاـ بيػػا اإللػػو االبػػف )مػػردوخ( 

شػػػػػر عػػػػػف طريػػػػػؽ ذبػػػػػح اإللػػػػػو ضػػػػػد اإلليػػػػػة )تيامػػػػػت( وقػػػػػد تكػػػػػوف آخػػػػػر عمميػػػػػة لخمػػػػػؽ ب
, وذلؾ عف طريؽ نقمو (32)المتمرد)كنغو( ومزج دمو بالطيف لخمؽ اإلنساف العراقي األوؿ
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الصػػػراعات ذات اليويػػػة الدينيػػػة مػػػف حقميػػػا االثنولػػػوجي إلػػػى حقميػػػا الحقيقػػػي ونعنػػػي بػػػو 
السياسػػػي, فػػػالعـ يوسػػػؼ يػػػدرؾ جيػػػدًا اف الصػػػراع الػػػديني ىػػػو صػػػراع مػػػف أجػػػؿ السػػػمطة 

رداء دينػػػي يسػػػمح ليػػػا النفػػػوذ إلػػػى ال شػػػعور النػػػاس؛ ألف الػػػديف بنيػػػة شػػػعورية المسػػػوَّرة بػػػ
مقدسػػة عنػػدىـ بصػػورة وجدانيػػة ال عقميػػة لػػذلؾ نجػػد الخطػػاب الػػديني فػػاعاًل فػػي أوسػػاطنا 

 االجتماعية أكثر مف الخطابات األخرى.

وأعادت ميا فكرة المذىبية الدينية في حوار الحؽ مع العـ اليوسؼ ظنًا منيا أنيػا 
سػػػتيدفة مػػػف قبػػػؿ المسػػػمميف الػػػذيف يبغػػػوف اسػػػتالبيا واسػػػتباحتيا ألنيػػػا مسػػػيحية معممػػػًة م

))دينااا انتشاار أحكاميػػا عمػػى اإلسػػالـ بوصػػفو حسػػب رأييػػا وىػػي تخاطػػب العػػـ يوسػػؼ 
 . (33)بالسيف. شتتوقع يعني((

ر ميا عبر خطابيا المقتضب مشكمة تاريخية إشػكالية حينمػا وسػمت اإلسػالـ   تفجّْ
جمػػػة عػػػف نزوعػػػو العنيػػػؼ نحػػػو تحقيػػػؽ غاياتػػػو واىدافػػػو عػػػف طريػػػؽ فػػػرض بالدمويػػػة النا

إيديولوجيتػػػو السياسػػػية بػػػالقوة عمػػػى اآلخػػػريف فػػػي سػػػبيؿ ألغػػػاء وجػػػودىـ وتػػػذويب ىويػػػاتيـ 
الخاصػػة, لكنيػػا فػػي الوقػػت نفسػػو تغفػػؿ تػػاريخ الػػديف المسػػيحي وتتجنػػب الحػػديث عنػػو وال 

)) مي, إذ يقػػوؿ العػـ )يوسػػؼ(:سػيما أنػػو انتشػر بأسػػموب دمػوي ترفضػػو فػي الػػديف اإلسػال
نممػس عقالنيػة . (34)ليش الادين المسايحي شامون انتشار؟ باالحكي وباالعيني وأ ااتي((

الضػػبابية ذات الميػػؿ اإلثنػػي  العػػـ )يوسػػؼ( وحيػػاده فػػي حػػيف تظيػػر أمامنػػا رؤيػػة )ميػػا(
لمػػديف المسػػيحي والناجمػػة عػػف الالشػػعور الفػػردي بوصػػفو مسػػتودعًا مشػػحونًا بصػػور مػػف 

 ضطياد والمصادرة المحفورة في ذاكرة )ميا( منذ طفولتيا االولى.العنؼ واال

وعميػػػو لػػػـ تفمػػػح عقالنيػػػة العػػػـ )يوسػػػؼ( الكاشػػػفة عػػػف منطػػػؽ تػػػاريخ التبشػػػير فػػػي 
األدياف أف تمنح )ميا( القدرة عمى تجاوز وعييا السمبي والضيؽ لمديف اإلسالمي؛ ألنيػا 

وجيػػة نظرىػػا دينػػًا ال يعػػي تظػػف أف سػػموؾ المسػػمميف ىػػو جػػوىر اإلسػػالـ بوصػػفو حسػػب 
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االخػػتالؼ وال يسػػمح بػػو ويػػدعو إلػػى تصػػفية المختمفػػيف معػػو جسػػديا, فكػػاف حكميػػا عميػػو 
 حكمًا ممزوجًا بتجربة القسوة التي تعرضت ليا في طفولتيا. 

 خامسًا: سيكولوجية الطفولة وبنية الالشعور.

لػػـ تخػػُؿ طفولػػة شخصػػية )ميػػا( مػػف أحػػداث كبيػػرة كػػاف ليػػا الػػدور األبػػرز فػػي بنػػاء 
جيازىا السايكولوجي ومنو عنصر الالشعور بوصفو)مصػدر مػف المصػادر( الػذي أسػيـ 
فػػي خمػػؽ شخصػػية ناقمػػة تشػػعر باالضػػطراب وخيبػػة األمػػؿ فضػػال عػػف مشػػاعر التعاسػػة 

األصولي الذي دفعيا إلػى إجيػاض الناجمة عف تجربة قاسية عانتيا )ميا( مف اإلرىاب 
 جنينيا, فضاًل عف نعرضيا إلى اإلرىاب مرة أخرى في حادثة كنيسة سيدة النجاة.

ففػػػي طفولتيػػػا تسػػػرد لنػػػا )ميػػػا( مشػػػيدًا ميمػػػًا مػػػف حياتيػػػا بقوليػػػا عػػػف طريػػػؽ تقانػػػة 
))فكيااف لااي أن أنسااى  ياااب خااالي, مخمااص, الااذي كااان ياادلمني كمااا لاام االسػػترجاع:

و مخماص الفاارع الطاول الاذي كاان يساللني كمماا زارناا: "ىاا ميااوي. يدلمني أحاد. خاال
تريدين تطيرين؟ تريادين تصايرين عصافورة؟" كنات أوافاق بفارع عماى عرضاو الخرافاي 

(. مػػف الجمػػي أف)ميػػا( كانػػت تربطيػػا (35)وأنااا أنظاار إلااى عينيااو الضاااحكتين و مازتيااو(
عمييػػػا اسػػػمو, وتشػػػير  عالقػػػة وديػػػة مػػػع خاليػػػا مخمػػػص بكػػػؿ حمولتػػػو الدالليػػػة التػػػي يػػػدؿُّ 

أوصافو التي نقمتيا ميا بسردىا مف)الطوؿ الفػارع, والعػيف الضػاحكة, والغمػازة( أنػو كػاف 
شابا جمياًل تناسبًا مع لطافتو ووداعتو, إف استرجاع )ميا( شخصية خاليا ينُـّ عف رغبة 

ت دالليػػة دفينػػة فػػي العػػودة إلػػى تمػػؾ العػػوالـ الجميمػػة قبػػؿ أف تمػػوث بيئتيػػا النفسػػية بحمػػوال
 سمبية أثرت في زعزعة اطمئنانيا السالؼ الذكر.

))أختفااى فجاالة ولاام يعااد يزورنااا فااي ألف مخمصػػًا الخػػاؿ الوحيػػد كمػػا تسػػرد)ميا(:
البياات ولاام أعااد اتاادرب عمااى التحميااق معااو, كناات اساالل "وياان خااالو مخمااص؟" فكااانوا 

توبات البكااء يقولون لي إنو مسافر وسيعود قريبًا. الحظت الحزن الذي اعترى أمي و 
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. تركت ىذه الحادثة أثرىا العميؽ في نفسية )ميا( التػي شػعرت (36)التي أعقبت  يابو((
أنيػػػا ُسػػػمبت حقػػػًا مػػػف حقوقيػػػا بوصػػػفيا طفمػػػػة تبحػػػث دائمػػػا عػػػف المػػػرح والمعػػػب النػػػػاظـ 
لعالقاتيػػػػا اإلنسػػػػانية, إف خطػػػػؼ الخػػػػاؿ مخمػػػػص ثَػػػػـ قتمػػػػو حادثػػػػة ذات وقػػػػع عميػػػػؽ فػػػػي 

 شخصية ميا.  

التسػػعينات تعرضػػت ميػػا إلػػى نكسػػة نفسػػية أخػػرى حينمػػا أرغمػػتيـ وفػػي منتصػػؼ 
حكومة البعث السابقة بحممتيا اإليمانيػة تحػت قيػادة مػؤمف العػراؽ الفاشػي صػداـ حسػيف 
المقبور عمى إغالؽ المشرب الذي كاف يممكو أبييا, األمر الذي أضػطره إلػى بنػاء محػؿ 

ثمث الحديقة الص يرة, وتراكمات  ))التكان اقتطعفي البيت عوضًا عف البار المغمؽ لكػف
الصناديق والعمب بجانب الدكان داخل ماتبقى منيا. ولم يعد بإمكاني أن أركض وألعب 

 .(37)فييا بحرية كفراشة مع أختي شذى((

يشػػػير الػػػنص السػػػابؽ المسػػػرود عمػػػى لسػػػاف )ميػػػا( إلػػػى زحػػػؼ الصػػػناعة بجػػػدرانيا 
ة تمػنح اإلنسػاف فػرص المقػاء مػع الكونكريتية الصمدة عمى الطبيعة بوصفو شعرية طبيعيػ

الػػػػذات, إنػػػػو توصػػػػيؼ حػػػػاذؽ يفصػػػػح عػػػػف رغبػػػػة الػػػػدمار اليائمػػػػة التػػػػي تبثيػػػػا األنظمػػػػة 
ذا كػػػاف غيػػػاب مخمػػػص المفػػػاج  منعيػػػا مػػػف المعػػػب فػػػإف   الدكتاتوريػػة فػػػي حيػػػاة النػػػاس, وا 
التحوؿ في ىندسة البيت فرض عمييا حصارًا سيكولوجيًا ذاتيًا بعػد أف صػودرت الحديقػة 

لمعػػب الػػذي يسػػيـ فػػي بنػػاء شخصػػية الطفػػؿ؛ ألف المعػػب وسػػيمة السػػتعادة تػػوازف مػػوطف ا
النفس وترميميػا مػف اآلثػار الضػارة التػي لحقػت بيػا, عػف طريػؽ مػنح الطفػؿ القػدرة عمػى 

عػػػادة ترتيبيػػػا وفػػػؽ نظامػػػو الػػػذاتي . فكػػػاف ليػػػاتيف (38)تغييػػػر النظػػػاـ األصػػػمي لتشػػػياء, وا 
أثرًا كبيرًا في شخصيتيا الناقمة المضطربة, ألف قسػوة الحادثتيف التاريخيتيف في طفولتيا 

التاريخ تبعث رسائميا السمبية إلػى مػوطف الالشػعور الفػردي فيتبػدى ذلػؾ الالشػعور عمػى 
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مسػػطح الشخصػػية عػػف طريػػؽ أقواليػػا وأفعاليػػا ومواقفيػػا ووجيػػة نظرىػػا الناظمػػة عالقاتيػػا 
 ية.النصية واإلنسانية مع الشخصيات األخرى في مجتمع الروا

 سادسًا: سمطة المكاف والحرية الفردية

بعػػػد دخػػػوؿ القػػػوات األمريكيػػػة إلػػػى العػػػراؽ وذوبػػػاف سػػػمطة البعػػػث بوصػػػفيا جيػػػازًا 
تنفيػػػذيًا ال بوصػػػفيا منظومػػػة ثقافيػػػة عممػػػت عمػػػى عسػػػكرة الػػػوعي الجمعػػػي واقنػػػاع النػػػاس 

نػػازلي بتفػاىتيـ أمػػاـ عنفػػواف القائػػد الضػػرورة الػػوىمي, عمػػت أصػػوات الحػػرب وبػػدأ العػػد الت
لتراجيػػػػديا الوجػػػػود العراقػػػػي عػػػػف طريػػػػؽ لعبػػػػة المفخخػػػػات واالنفجػػػػارات العشػػػػوائية, وأخػػػػذ 
الخطاب الطائفي يظير بصورة عمنية استجابة ألنساؽ السمطة البعثية التي عممػت عمػى 

 تيميش مكوف عمى حساب آخر مف أجؿ مصالح سياسية ال غير.

وىي تسرد  ((ا(م الحزينة))بػ وقد أحسنت )ميا( القوؿ في الفصؿ الثالث المعنوف  
))حااتم الارزّاق, شايا جاامع الناور تحوالت المكاف عػف طريػؽ تحػوؿ الخطػاب إذ تقػوؿ 

, 2007عاام  ((أميار المنطقاة ))الذي كان بالقرب من بيتنا, والذي بدأ يمقاب نفساو باا 
بدأ يصارخ بالنكر ا(صاوات عبار مكبارات الصاوت قاائال إن عماى أىال الّذماة أن يادفعوا 

 .(39)ألف دوالر شيريا, أو أن يشيروا إسالميم عمنا في الجامع((25ة قدرىا جزي

يكشػػؼ الػػنص المسػػرود بضػػمير األنػػا الفػػردي عػػف ىشاشػػة بنػػى المجتمػػع وعػػف   
ظيور أمػراض اجتماعيػة جديػدة ناجمػة عػف سػوء فيػـ أسسػو وعػي الجماعػات األصػولية 

فوقػػػؾ, ألف استئصػػػاؿ بوصػػػفيا ))صػػػنمية متيالكػػػة ال تسػػػتطيع أف تصػػػبح شػػػاىدًا عمػػػى ت
معارضػػػؾ طريقػػػة إلنكػػػار اعتمػػػادؾ عميػػػو, ولكػػػف عمػػػى حسػػػاب كونػػػؾ وقعػػػت فػػػي أزمػػػة 

. ذات وعػػي شػػمولي دوغمػػائي وظيفتيػػا األساسػػية اقصػػاء المختمػػؼ وتيميشػػو  (40)ىويػػة((
وترىيبػػػػػػػو عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ أسػػػػػػػاليب وحشػػػػػػػية تسػػػػػػػعى إلػػػػػػػى اخضػػػػػػػاع اآلخػػػػػػػريف ومصػػػػػػػادرة 

 المصادر.حريتيـ.)الحديث عف تحوؿ المكاف( مصدر مف 
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وكانػػت )ميػػا( مصػػداقًا ليػػذا التػػوحش الػػذي أسػػيـ فػػي إجياضػػيا عػػف طريػػؽ سػػيارة 
. فانتكست)ميا( نفسيًا وعاشت (41)مفخخة فقدت بسببيا طفميا الوحيد مف الرعب والرىبة

مذعورة خائفة فييمف عمييا نوع مف الكوابيس التي فرضت عمييا شعور الوحدة والضياع 
إلييػػا زوجيػػا )لػػؤي(, وأفضػػت بيػػا ىػػذا الكػػوابيس إلػػى كػػره  والغربػػة حتػػى مػػف أقػػرب النػػاس

جسػدىا الػػذي ال يفػػرز إال الػػدموع مػف السػػوائؿ فػػي إشػػارة إلػى بػػرود الحيػػاة الجنسػػية بينيػػا 
  .(42))) الجسد نفسو كان في حالة حداد عمى ما اقتطع منو عنوة((وزوجيا ألف

اسػػػتنزاؼ))  إلػػػى إذ عمػػػد اإلسػػػالـ األصػػػولي بأعمالػػػو االرىابيػػػة وسػػػموكو المتػػػوحش
قوى الجسد الروحية والذىنية وجردىا مف دوافعيػا الفطريػة وانشػاءاتيا التاريخيػة, وحجبػو, 

ألف ؛ (43)وحولو إلى وثف حجري, وأقالو مف وظيفتو الحيوية في معمارية الحياة السوية((
إجيػػػاض )ميػػػا( ال يعنػػػي واقعػػػة حسػػػية مباشػػػرة غيػػػر ذات صػػػمة بعػػػالـ الػػػروح إنػػػو تعبيػػػر 

داللة عف إجياض أمؿ الروح ورغبتيا في العيش ضمف وسػط اجتمػاعي تتفكػؾ واضح ال
 فيو إيديولوجيات المذاىب واألفكار حتى تنعـ الذات بسيكولوجية مستقرة. 

لكػػف لتسػػؼ لػػـ تػػنعـ )ميػػا( بيػػذا االسػػتقرار ألف المكػػاف الوسػػط المػػادي لممجتمػػع  
يمكان لاو أن يتخيال مشااعر  ))الفرض عمييا االنزواء بعيدًا عف مقصمتو تقػوؿ )ميػا(: 

امارأة وىااي تتعاارض لكال تمااك النظاارات. النظارات التااي أشااعر وكالن أصااحابيا يمتقطااون 
صااورة أشااعة اجتماعيااة ليحااددوا طبيعااة مرضااي ونجاسااتي (نااي لساات مااثميم أو ماان 

 .(44)ممتيم((
يػػديف الػػػنص السػػابؽ ببنيتػػػو االسػػػتنكارية الجميػػة ىشاشػػػة الػػوعي الجمػػػاعي برؤيتػػػو  

لجسد المرأة بوصفو المظير الوحيد المعبر عف كينونة المػرأة اإلنسػانة, ويحيػؿ التحقيرية 
أيضػػًا إلػػى نسػػؽ الثقافػػة السػػػائدة التػػي تجعػػؿ مػػف الجسػػػد االنثػػوي معيػػارًا حقيقيػػًا لمشػػػرؼ 
المتمثػػؿ بالحجػػاب فػػي الوقػػت الػػذي يغفػػؿ فيػػو ذلػػؾ النسػػؽ عػػف سػػموكيات أخالقيػػة بشػػعة 
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قػػػػي فػػػػي مجتمػػػػع مػػػػا, عممػػػػًا أف شػػػػكؿ الجسػػػػد يػػػػؤدي شػػػػيوعيا إلػػػػى تػػػػدمير الحػػػػس األخال
اإلنساني ومظيره ونوع وظيفتو وانتمػاءه الػديني ال يعبػر بالضػرورة عػف جػوىره األصػيؿ؛ 
لػػذلؾ نحػػف مػػدعووف عػػف طريػػؽ الػػنص السػػابؽ إلػػى مراجعػػة افكارنػػا وتجديػػد وعينػػا عػػف 

 طريؽ النقد. 

مأسػاوية تراجيديػة  وقد أدى ىذا النسؽ الثقافي المستيِجف ثقافة اآلخػر إلػى نيايػات
متطرفة تجمػت مصػاديقيا فػي الروايػة بحادثػة كنيسػة سػيدة النجػاة التػي ُاقتحمػت مػف قبػؿ 
اإلرىػػابييف األصػػولييف فػػراح ضػػحيتيا كثيػػر مػػف األبريػػاء وقػػد سػػرد تفاصػػيؿ الواقعػػة راوي 
الشػػخص الثالػػث وميػػا بضػػمير األنػػا بوصػػفيا أحػػدى الشخصػػيات التػػي تعرضػػت لميجػػـو 

 . (45)اإلرىابي

وقد خمفت ىذه الواقعة اإلرىابية القاسية فضاًل عف اإلجياض والرؤية الساخرة مف 
كينونة ميا اإلنسػانية نكوصػًا فاجعػًا أسػيـ فػي تمديػد الالشػعور السػمبي فػي سػيكولوجيتيا 
العميقة األمر الذي ولَّػد رؤيػة سػوداوية ذات نزعػة تشػاؤمية مػف الواقػع المػريض, بوصػفو 

األفػػػػؽ الحضػػػػاري واسػػػػتحالة التعػػػػايش فػػػػي ظػػػػؿ مجتمػػػػع متعػػػػدد  نسػػػػقًا دااًل عمػػػػى انسػػػػداد
 اليويات.

وممػػا ال شػػػؾَّ فيػػػو أف ىػػػذه التجػػػارب القاسػػية المرتبطػػػة بالمكػػػاف بصػػػورة مباشػػػرة أو 
:))تعباُت مان بصورة مجازية أرغـ )ميا( عمى مغادرة الوطف بعد أف ضاؽ بيا تقوؿ ميػا

د أن أعايش فاي مديناة تزينياا تادرجات الماون الرماادي الكئياب التاي تخناق ب اداد. اريا
أشااجار عاليااة, وتمشااي فييااا بشااوارع نظيفااة ينساااب فييااا الماارور, مدينااة تتاانفس, 
ويتااانفس مااان فيياااا الحيااااة, فاااي حااادائق عاماااة ال تخنقياااا  اباااات الكونكريااات وأكاااوام 

 .(46)الزبالة((
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يفصح النص السابؽ المسرود بوساطة الػراوي الػذاتي عػف خيبػة األمػؿ الكبيػرة مػف 
))يتسـ بعدـ االلتزاـ ويوحي بالمراوغة مف عمى زمنو الموف الرمادي بوصفو لونا)وطف ىي

لتعمف )ميا( عف طريؽ استدعائيا لرمزية  (47)والرفض, والتيرب مف جميع المسؤوليات((
المػػوف الرمػػادي عػػف شػػعورىا بالالمبػػاالة الف الػػوطف صػػار مكانػػًا معاديػػًا ليػػا فػػي أشػػكالو 
جميعيا)االفػػادة مػػػف بحػػػث النمػػػور وغيػػػره(, ممػػػا اضػػطرىا البحػػػث عػػػف وطػػػف جديػػػد لعمػػػو 

تيػا, وطػف يسيـ في ترميـ ذاتيا الممزقة بذكريات العنؼ وبشاعة الحاضر الػرافض كينون
تخػػرج فيػػو مػػف اليػػامش والػػدور اإلقصػػائي )غابػػات الكونكريػػت وأكػػواـ الزبالػػة( إلػػى وطػػف 

 ينيض بإنسانيتيا المنكوبة بإيديولوجيا الخراب.
))تختمط البدايات وقد أكَّدت ميا ىذا التصور عف طريؽ سرىا الذاتي بقوليا:

أنظر إلى كل تمك  والنيايات. كل يبكي عمى عراقو السعيد, لكنني كنت أشعر وأنا
الصور والتعميقات التي تصاحبيا بلنني ال أمتمك زمنا سعيدا أحن إليو. زمني السعيد 

 . (48)لم يكن قد ولد بعد((

تحوؿ الوطف في ضمير )ميا( وذىنيا مف كونو مالذا آمنا يحتضف أبناءه إلى 
اؽ مسرحا مكاف طارد ينتج النفي واالقصاء بدؿ اإليواء؛ ألف اإلرىاب الذي جعؿ العر 

ألحداثو أرغـ )ميا( عمى إجياض جنينيا الوحيد, وخمؽ االرىاب بسمطتو التدميرية 
عالما مشوىا اختمطت فييا)البدايات بالنيايات( وىي جممة استعارية تشير إلى الفوضى 
الناجمة عف ارتباكات التاريخ العراقي بوصفو مدونة تتصؼ بالالمنطؽ, ألنيا في كؿ 

 الت نفسيا.مرة تعيد إنتاج الدال

ويوحي وصفيا)كؿ يبكي عمى عراقو السعيد( إلى العراقييف الذيف يعيشوف حالة  
مف الحياد واالسترخاء منعتيـ عف إنتاج عقؿ نقدي يسائؿ سردية التاريخ مف أجؿ 
الخروج عف )الوعي الدائري( بوصفو وعيا يؤدي إلى خمؽ فكر ذي خاصية ضبابية 
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))بعيدا عن الموت والمفخخات وكل ىذا  ميا(:تجبر الناس عمى اليروب حسب قوؿ)
الحقد الذي صار يسري في الشرايين. سنترك البمد ليم ليحرقوه ويمثموا بجثتو 

. إذ تفصح )ميا( عف (49)وسيذرفون دموعيم عميو بعد فوات ا(وان الذي فات((
إفالسيا مف وطف أصبح اإلرىاب فيو ممكة بنيوية) تسري في الشراييف( جعمت الحياة 
غير ممكنة بال مفخخات يتشظى فييا أبناء الوطف كؿَّ يوـ في محرقة كاف غياب 

 العقالنية سببيا الرئيس.

 سابعًا: السرد بوصفو دااًل سيكولوجياً 
يفيد المبدعوف مف التقانات السردية في صناعتيـ األدبية القائمة عمى رصد 

ة تحيؿ إلى الواقع الموضوعات االستيطيقية بوصفيا موضوعات ذات حموالت داللي
وطرؽ تشكيمو, فضاًل عف ذلؾ تسيـ تمؾ التقانات في الكشؼ عف رؤية الشخصية 
ونوعيا اإلنساني ومنظومتيا األخالقية واألىـ مف ذلؾ أنيا تساعدنا لموقوؼ عمى أسرار 
الشخصية السردية عف طريؽ تتبع الممفوظ السردي بوصفو عالمة لغوية تحيؿ إلى 

خصية, بوصفيا العنصر األىـ في تشكيؿ المعمار السردي الذي يعمد البيئة النفسية لمش
إلى طرح مفاىيـ جديدة لتفسير العالـ بوساطة الرؤية الناجمة عف ))الفناف الباقي في 

لياـ توجو كؿ شيء فيو حتى طريقتو في اإلدراؾ الحسي((   .(50)حالة وحي وا 

يا( وطريقة تفكيرىا ومف الوسائؿ المستخدمة في الرواية لمكشؼ عف شخصية )م
 واختيارىا المغوي فضاًل عف أسموبيا البالغي:

 اا االسترجاع:  1

يعدُّ االسترجاع تقانة سردية ميمة في البناء الروائي وىي دائمًا مػا تػرتبط بػالوعي  
الفردي المعبر عف دخيمة الذات ورغباتيا المكبوتػة, ألف االسػترجاع))تقانة تػأتي أىميتيػا 
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مػػػػف كونيػػػػا تتمحػػػػور حػػػػوؿ تجربػػػػة الػػػػذات, وتعػػػػادؿ وفقػػػػًا لممصػػػػطمح النفسػػػػي مػػػػا يسػػػػمى 
 .(51)ي((االستبطاف أو النأمؿ الباطن

تثيػػػػر )ميػػػػا( بعػػػػض التسػػػػػاؤالت التػػػػي تمػػػػس الػػػػديف واالخػػػػػالؽ عػػػػف طريػػػػؽ تقانػػػػػة 
))عندما كنت ص يرة كنت أحاول أن أتخيل كيف أن شاجرة الزيتاون  االسترجاع بقوليا:

تمااك شااربت أحاازان المساايح وأوجاعااو فسااكنتيا الماارارة. كناات أتساااءل كيااف أصاابح كاال 
زيتون العالم مرا؟ ىل حكت تمك الشجرة وجع المسيح لبقية ا(شجار في ذاك البساتان 

لشاجرة ىمسات لجاذور ىل تنفست ا( صان الدموع التي أصبحت ندى؟ أم ان جذور ا
 .(52)جاراتيا؟ وكيف انتشر الخبر في كل بساتين ا(رض((

يكشؼ خطاب)ميا(  المسرود بمغة ذات أسموب شعري عف ثيمػة الرجػاء والبحػث  
عػػػػػف مواسػػػػػاة حقيقيػػػػػة لنكبتيػػػػػا اإلنسػػػػػانية التػػػػػي أجيضػػػػػت كينونتيػػػػػا وحطَّمػػػػػت مشػػػػػاعرىا 

منكوبػػػػػة عالمػػػػػة دالػػػػػة عمػػػػػى واسػػػػػتنزفت وعييػػػػػا, فأصػػػػػبح القيػػػػػر واالرتػػػػػداد إلػػػػػى الػػػػػذات ال
شخصػػػيتيا بوصػػػفيا بنيػػػة مغمقػػػة تجعػػػؿ مػػػف عالقػػػات اإلنسػػػاف بذاتػػػو عالقػػػات مسػػػعورة 

 .(53)فيصبح نقطة التقاء ردَّات الفعؿ والسموكيات االنتقائية المنتظرة منو

ويفصػػػح اسػػػتدعاء )ميػػػا( شخصػػػية السػػػيد المسػػػيح)عميو السػػػالـ( بحمولتػػػو الدالليػػػة 
تأريخػو رمزيػة الفػداء والتضػحية واأللػـ, عػف مقػدار اإلحبػاط  المكثفة  بوصفو نبيػًا يختػزؿ

الفاعػػؿ فػػي سػػيكولوجيتيا ألنػػو وجػػد مػػف يواسػػيو أو ينتصػػر أللمػػو ووجعػػو ومعاناتػػو بينمػػا 
بقيػػػت )ميػػػػا( بػػػػال زيتػػػػوف يمػػػػتص ألميػػػػا العميػػػؽ, النػػػػاجـ عػػػػف انتيػػػػاؾ حقوقيػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ 

إنسػػانة معدومػػة موجػػودة وغيػػر اإليػػديولوجيات الراديكاليػػة بأشػػكاليا المختمفػػة فأصػػبحت ))
موجودة, موجودة كاسـ وغيػر موجػودة كإنسػاف, حيػث يردىػا االسػتالب إلػى قفػص يػومي 

. وىػذا مػا كشػؼ عنيػا خطابيػا الممػيء بداللػة اليػأس (54)يقوده إلى المقبػرة شػيئًا فشػيء((



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
243 

))أبان ا  كاان يقاوم مان الماوت فمجأت الى المسيح تتوسؿ فيو المواسػاة والصػبر بقوليػا
ل عام, لكن ابن اإلنسان, ابني أنا,  رق فاي الماوت حتاى قبال أن يولاد, ولان يقاوم ك

. نممػس (55)منو أبدًا. فصار الرحم قبارًا والجساد مقبارة, مقبارة أزورىاا دون أن أتحارك((
في النص نزعة شعرية ذات رداء تراجيدي حػزيف وال سػيما وصػفيا المػؤلـ) فصػار الػرحـ 

ف أف أتحػػػػرؾ( إذ تحػػػػوؿ الػػػػرحـ بوصػػػػفيا مصػػػػدر الحيػػػػاة قبػػػػرًا والجسػػػػد مقبػػػػرة, أزورىػػػػا دو 
وتعاقػػػب األجيػػػاؿ إلػػػى مقبػػػرة تػػػدؿُّ عمػػػى خػػػواء إنسػػػانيتنا المموثػػػة ببػػػرودة المػػػوتى وصػػػدى 

 الموت.

 اا الحوار الخارجي:  2

عػػف طريػػؽ الحػػوار الخػػارجي حػػوؿ مسػػألة االديػػاف بػػيف العػػـ يوسػػؼ وميػػا أدركنػػا 
 األسى: مممحا مف شخصية ميا المفرطة في الحزف و 

 )) ىو دين انتشر بالسيف. شتتوقع يعني؟. 

فقمت ليا: ليش الدين المسيحي شمون انتشر؟ بالحكي وبالعيني وأ اتي؟ لو 
مو ىذا االمبراطور الروماني المي نسيتو إسمو, المي صار مسيحي, ماكان انتشر 

بييا عشرين  بسرعة. الحروب الصميبية وفتح أمريكا الشمالية والجنوبية انذبحو
 مميون بمباركة الكنيسة.

أنا ما أعرف ىاي التفاصيل عّمو. ىذا كّمو بالماضي. إحنا مشكمتنا ىّسة, 
 بالوقت الحاضر. اإلسالم ميريدونا, بكل بساطة, عممود يظل البمد بس إليم.

 شنو إليم؟ البمد بمد الكل, وبمدنا وبمد أجدادنا, إحنا قبل  يرنا.
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ىة: ىو آخرتنا راع نصير بالمتاحف إحنا ىمينا, يمكن قالت ميا بللم وبعد آ 
كان بمدنا قبل, عمو. أيام زمان, كان بالماضي. ىسَّة َخَمص. صرنا كّفار 

 . (56)وذّمّيين((

تدمير سمطة الراوي فضاًل عف ذلؾ حرية كبيرة لمشخصية عف طريؽ  الحوار منحي
السردية عف طريؽ اعطائو  يعمؿ الحوار عمى تفعيؿ البنية الدرامية في النصوص

مف الواضح أف خطاب )ميا( المترشح عف و . الشخصية حرية القوؿ دوف شروط الراوي
النص السابؽ غير عاب  بتاريخ األدياف, بؿ ىو خطاب يركز عمى جيوزية الحاضر 

عف طريؽ تصعيد واقعيا النفسي المدمر بفعؿ الوعي الراديكالي  الحافؿ بالمشاكؿ والعقد
لذلؾ كانت أحكاميا مضطربة عقميًا لكنيا منسجمة مف الناحية النفسية األصولي, 

المكبوتة التي ال تعترؼ بالتفاصيؿ بؿ تحركيا اإلشكاالت الراىنة, أنيا تنطمؽ مف 
سيكولوجية شوَّىتيا نزعة اآلخر الراديكالي الساعي إلى تكريس الذات عمى حساب 

 اآلخر.

سالـ بالديف الطبقي)اإلسالـ مايريدونا(, فتوسمت)ميا( واقعيا المأساوي لتسـ اإل 
وتعمف عف نبوءتيا التي ستجعميا وقوميا المسيحييف أرقاما صمدة في واقع اإلسالـ 
والمسمميف)ىو آخرتيا راح نصير بالمتاحؼ احنا ىميف( وىو نصّّ يكشؼ عف مقدار 

ت المتشربة في ىوية المسيحييف بوصفيـ أقمية دينية تعرضت إلى تصفيا التعاسة
 جسدية وثقافية.

 نتائج البحث

 بشخصيتيا التي ىيمنت  ميارواية عمى أسموب التضاد بيف العـ يوسؼ و بنيت ال
 عمييا مشاعر الخوؼ والرىبة بسبب المواقؼ المرعبة التي تعرضت ليا.
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  كاف الوعي النفسي حاضرًا بقوة عند المبدع وىو يبني شخصياتو الروائية إذ
آلية الالشعور النفسي وىو يقدـ لنا بطمتو ميا ذات استطاع الراوي أف يفيد مف 

 اليوية المشروخة بسبب الماضي العنيؼ والحاضر األشد قسوة بأحداثو.

  كانت شخصية ميا مف الشخصيات الناجحة روائيًا ألف المبدع أو الراوي لـ يفرض
جعؿ عمييا نياية إيديولوجية تراعي قيمًا مثمى خارج النص أو الحياة الروائية, بؿ 

الشخصية ىي مف تختار مصيرىا بنفسيا استجابة لالشعورىا النفسي الذي صوَّر 
 ليا العراؽ مكانًا معاديًا.

  اتسمت رؤية ميا في الرواية بطابع فردي تجزيئي يقوـ عمى المخاتمة والمراوغة
والتحايؿ عمى الواقع والتاريخ, وىي بذلؾ تحقؽ إيجابية ثانية ألنيا لـ تستطع أف 

 وعييا بسردية كاذبة تحرميا التصالح الذاتي.تغمؼ 

 في رسـ مالمح  أفاد المبدع مف التقانات السردية مف مشيد وحوار واسترجاع
شخصية ميا, فالمالحظ أنيا في أغمب توصيفاتيا وحوارىا واسترجاعتيا كانت 

 تعيش حالة مف التالـز مع ال وعييا المشكّْؿ ىويتو النفسية.

 ؽ أو اليروب منو عمى األصح نياية تراجيدية صادقة كاف رحيؿ ميا عف العرا
تتناسب مع الواقع الروائي كما عرفنا, وىي نياية تعزز حيادية المبدع سناف انطوف 

 في انو لـ يفرض أيديولوجيتو عمى شخوصو. 

 ىوامش البحث
 
نحف واآلخر, دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في الفكر العربي الحديث  (1)

 .53والمعاصر, محمد راتب الحالؽ, 
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جدؿ اليوية واالختالؼ في الفمسفة الييمينية, مصطفى النشار, بحث محكـ منشور  (2)

 .4حدود, عمى موقع مؤسسة مؤمنوف بال 
 .530/ 2المعجـ الفمسفي, جميؿ صميبا, ج (3)
 . 34بوؿ ريكور اليوية والسرد, حاتـ الورفمي,  (4)
 .90, 2002,  1ينظر: سرد الذات إشكاؿ اليوية, منيرة الفاضؿ, مجمة ثقافات, ع (5)
اليوية واالختالؼ, في المرأة ػػ الكتاب واليامش, محمد نور الديف أفاية, أفريقيا  (6)
 .19لشرؽ ػػ الدار البيضاء, د. ت, ا
, المؤسسة العربية لمدراسات 5المرأة والجنس, األنثى ىي األصؿ, نواؿ السعداوي, ط (7)

 .57, 1974والنشر أأ بيروت, 
 .2013, منشورات الجمؿ ػػ كولونيا, بيروت, 3رواية يا مريـ, سناف انطوف, ط (8)
 .5المصدر نفسو,  (9)
 .24ينظر: المكاف والسمطة, بوؿ كالفاؿ, تر: عبد األمير إبراىيـ شمس الديف,  (10)
 .83ينظر: قضايا المكاف الروائي في األدب المعاصر, صالح صالح,  (11)
 .17ػػ  16ينظر: المكاف في الرواية العربية, الصورة والداللة, عبد الصمد زايد,  (12)
. سمَّط البحث جيده عمى شخصية )ميا( التي تعرضت في 10ينظر: يا مريـ,  (13)

طفولتيا إلى ىّزات عنيفة أسيمت في زعزعة سيكولوجيتيا الفردية األمر الذي انعكس 
عمى سموكيا في التعامؿ وعمى اختياراتيا األسموبية في التخاطب, وركزَّ البحث أيضًا 

يسة ساعدت عمى فيـ شخصية ميا عف عمى شخصية العـ يوسؼ بوصفو شخصية رئ
 طريؽ حواره المتضاد معيا.

 .9يا مريـ,  (14)
ينظر: الوحي والتاريخ, أييما يشمؿ اآلخر؟, أحمد زيغمي, بحث منشور عمى موقع  (15)

 .2مؤسسة مؤمنوف بال حدود, 
 .161معجـ السرديات, إشراؼ: محمد القاضي,  (16)
 .11يا مريـ,  (17)
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 .135دورنو ومدرسة فرانكفورت, عبد العالي معزوز, جماليات الحداثة أ (18)
 .12يا مريـ,  (19)
ينظر: معجـ الجسد, إشراؼ: ميشيال مارزانو, تر: حبيب نصر اهلل نصر اهلل,  (20)

 .104ػػ  98, 1مج
ينظر: جينالوجيا التفكيؾ, د. حامد مرداف الّسامر و د. صّبار شّبوط طاّلع, مجمة  (21)

 .122, 4, ع4نسانية, جامعة ذي قار, مجكمية التربية لمعمـو اإل
, رائد 2014إلى  2004الشخصية المستَمبة في الرواية العراقية المعاصرة, مف  (22)

 . 73جميؿ عكمو, رسالة ماجستير, 
 .102ينظر: ما بعد الحداثة, سيموف مالباس, تر: د. باسؿ المسالمة,  (23)
 .36جدلية األنا والوعي, كارؿ يونغ, ترجمة: نبيؿ محسف,  (24)
خطاب الصورة في مدينة الصور, د. عقيؿ عبد الحسيف, مجمة األديب العراقي,  (25)
 .29, 10ع
ينظر: تاريخ التالعب بالصورة الفوتغرافية, ليزلي موليف, ترجمة: الثقافة  (26)

 .93,  2011, 2األجنبية,ع
 .22ػػ  21يا مريـ,  (27)
 . 21المصدر نفسو,  (28)
, ترجمة: محمود منقذ الياشمي,  (29)  .87التحميؿ النفسي والديف, إيريش فرـو
. ال ننكر ىنا الواقعة التاريخية, لكف نؤكد أنيا وقعت بيف خصماء 23يا مريـ,  (30)

 سياسييف وال عالقة لممسيحية بيا.
 . 23المصدر نفسو,  (31)
ينظر: حوؿ سمة العنؼ في شخصية الفرد العراقي, د. حسيف سرمؾ حسف, مجمة  (32)

. لذلؾ أصبحت رائحة العراقي ال تشـ حتى يتـ طحنو يشتى الوسائؿ 27, 113فكر,ع
 الممكنة.

 .   25يا مريـ,  (33)
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 .25المصدر نفسو,  (34)
 .114يا مريـ:  (35)
. ُخطؼ الخاؿ مخمص في عممية نوعية مف أجؿ فدية وقد تـ 114المصدر نفسو,  (36)

قتمو والقائو في الشارع مف قبؿ عصابات مجرمة, يقوؿ العـ يوسؼ: ))أنيـ خطفوه ألنو 
كاف صاحب محؿ أزياء وخمَّنوا بأف عائمتو ستتمكف مف تدبير المبمغ((. المصدر نفسو, 

116. 
 .117مريـ,  يا (37)
 .9ينظر: الجمالية والميتافيزيقيا, أحمد حيدر,  (38)
 . 120يا مريـ,  (39)
 .108اإلرىاب المقدس, تيري إيغمتوف, ترجمة: أسامة أسبر,  (40)
 .129ػػ  127ينظر: يا مريـ,  (41)
 .108ػػ  105يا مريـ,  (42)
 .30الجنسانية وأسطورة البدء المقدس, منير الحافظ,  (43)
 . 110يا مريـ,  (44)
 .156ػػ  143نظر: يا مريـ, المقطع األخير منيا )) الذبيحة اإلليية((, ي (45)
 .142المصدر نفسو,  (46)
 .380داللة الموف في زمف أىؿ التحقيؽ, د. ضاري مظير صالح,  (47)
 .140يا مريـ,  (48)
 .140المصدر نفسو,  (49)
 .136ينظر: بحث في عمـ الجماؿ, جاف برتميمي, ترجمة: أنور عبد العزيز,  (50)
 .192الزمف في الرواية العربية, د. ميا حسف القصراوي,  (51)
 .136يا مريـ,  (52)
ينظر: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت مف ماكس ىوركييامر إلى أكسؿ ىونيث,  (53)

 .15د. كماؿ بو منير, 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
249 

 
 .123, 9الرواية العربية وتصوير االنييار اإلنساني, الزىرة عياري, مجمة جيؿ, ع (54)
 136يا مريـ,  (55)
 .26ػػ  25يا مريـ,  (56)
 

 املصادر واملزاجع

 ــ الكتب 1
 بدايات لمطباعة 1اإلرىاب المقدس, تيري إيغمتوف, ترجمة: أسامة أسبر,ط ,

 .2007والنشر والتوزيع ػ دمشؽ, 

  ,بحث في الجماؿ, جاف برتممي, ترجمة: أنور عبد العزيز, مراجعة: نظمي لوقا
 .2011المركز القومي لمترجمة ػػ القاىرة, تقديـ: سعيد توفيؽ, 

  بوؿ ريكور اليوية والسرد, حاتـ الورفمي, دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع ػػ
 .2009بيروت, 

 ترجمة: محمود منقذ الياشمي,ط , , دار 1التحميؿ النفسي والديف, إيريش فرـو
 .2012الحوار لمنشر والتوزيع ػػ الالذقية, 

 دار الحوار لمنشر 1وعي, كارؿ يونغ, ترجمة: نبيؿ محسف, طجدلية األنا وال ,
 .1997والتوزيع ػػ  الالذقية, 

 منتدى 1جماليات الحداثة, أدورنو ومدرسة فرانكفورت, عبد العالي معزوز, ط ,
 .2011المعارؼ ػػ بيروت, 

 دار الحوار لمنشر والتوزيع ػ الالذقية, 1الجمالية والميتافيزيقيا, أحمد حيدر,ط ,
2004. 

 دار الفرقد لمطباعة والنشر 1الجنسانية أسطورة البدء المقدس, منير الحافظ,ط ,
 .2008والتوزيع ػػ دمشؽ, 
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 دار تموز 1داللة الموف في ومف أىؿ التحقيؽ, د. ضاري مظير صالح,ط ,
 .2011لمطباعة والنشر والتوزيع ػػ دمشؽ, 

 مؤسسة العربية , ال1الزمف في الرواية العربية. د. ميا حسف القصراوي,ط
 .2004لمدراسات والنشر والتوزيع  ػػ بيروت, 

 دار شرقيات 1قضايا المكاف الروائي في األدب المعاصر, صالح صالح,ط ,
 ػ1997لمنشر والتوزيع ػػ القاىرة, 

 دار التكويف 1مابعد الحداثة, سيموف مالباس, ترجمة د. باسؿ المسالمة,ط ,
 .2012لمتأليؼ والترجمة والنشر ػػ دمشؽ, 

 المؤسسة العربية 5المرأة والجنس, األنثى ىي األصؿ, نواؿ السعداوي, ط ,
 .57, 1974لمدراسات والنشر ػػ  بيروت, 

 1معجـ الجسد, إشراؼ: ميشيال مارزانو, ترجمة حبيب نصر اهلل نصر اهلل ,ط ,
 .2012مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ػ بيروت, 

  دار محمد عمي لمنشر ػػ تونس , 1اؼ: محمد القاضي,طمعجـ السرديات, إشر ,
2010. 

 ىػ .1385, ذوي القربى ػػ طيراف, 1,ط2المعجـ الفمسفي, د. جميؿ صميبا,ج 
 دار محمد 1المكاف في الرواية العربية, الصورة والداللة, عبد الصمد زايد, ط ,

 .2003عمي ػػ تونس, 

  1األمير إبراىيـ شمس الديف,طالمكاف والسمطة, بوؿ كالفاؿ, ترجمة عبد ,
 .1990المؤسسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيع ػػ بيروت, 

  نحف واآلخر, دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في الفكر العربي الحديث
والمعاصر, محمد راتب الحالؽ, منشورات اتحاد الكتاب العرب ػػ دمشؽ, 

1997. 
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 مف ماكس ىوركيايمر إلى أكسؿ ىونيث, النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ,
 .2010, منشورات االختالؼ ػػ الجزائر, 1د. كماؿ بو منير, ط

  اليوية واالختالؼ, في المرأة ػػ الكتاب واليامش, محمد نور الديف أفاية, أفريقيا
 .19الشرؽ ػػ الدار البيضاء, د. ت, 

 2013روت, , منشورات الجمؿ ػػ كولونيا, بي3يا مريـ, سناف انطوف, ط. 
 

 ــ الزسائل والدوريات2
  تاريخ التالعب بالصورة الفوتغرافية, ليزلي موليف,ترجمة: الثقافة األجنبية, مجمة

 .2011, 2الثقافة األجنبية, دار الشؤوف الثقافية ػػ بغداد,ع


