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 الممخص
تخطت الرواية العراقية المعاصرة صيغتيا التقميدية كمادة لمحكي، لتنشغل بموضوعات شتى؛ والسيما 

من أشكال اليوية، أحد  (الدينية والقومية والعرقية وغيرىا)، وقد شكل موضوع اليوية  3002بعد عام 
وقد عمدت  ، 3002أىم الموضوعات بسبب من التبدالت السياسية واالجتماعية في مرحمة ما بعد 

ىذه النصوص إلى الممارسة االركيولوجية لمكشف عن تاريخ اليويات من أجل أن تصل إلى تفسير 
حاضر اليويات؛ وال سيما الواقع اليوياتي منو.وقد تعددت تمثالت اليوية في الرواية العراقية 

عادة قراءة تاريخ اليويات فضاًل عن التمي يز العنصري بين المعاصرة، منيا االقتتال اليوياتي، وا 
 اليويات.

 (.آركيولوجيا، اليوية، اليوية الدينية، الرواية العراقة المعاصرة) الكممات المفتاحية:
The archeology of identities 

Representations of identity in the contemporary Iraqi novel 
Dr. Majeda Hatoo Hashem 

Institute of Fine Arts 

dr.majedahatto@yahoo.com 
Abstract 

The contemporary Iraqi novel has transcended its traditional form as a 

storytelling material, to be preoccupied with various topics; especially after 

2003, the issue of religious, national, ethnic and other forms of identity has 

been one of the most important topics because of the political and social 

changes in the post-2003. These texts have relied on archaeological practice 

to reveal the history of identities in order to reach the interpretation of the 

present identities; especially the identifiable reality of it.                                   

There have been many representations of identity in the contemporary Iraqi 

novel, including identities infighting, re-reading the history of identities, as 

well as racial discrimination between identities.                                                 

Keywords:( archeology, identity, religious identity, the contemporary Iraqi 

novel).                                         
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 ))لقد تزايدت مركزية مسألة الهوية((                                                                        

كمود دوبار                                                                                                                    
 / أزمة الهويات

"إن ما يميز هوية كل فرد من األفراد، هي إنها فريدة ال بديل منها، وال تتماثل        
ن نظرتنا هي التي تجعل اآلخرين يتقوقعون داخل  مع أية هوية أخرى ... وا 

 انتماءاتهم الضيقة، ونظرتنا إليهم هي القادرة عمى تحريرهم "
 أمين معموف / الهويات القاتمة

 تقديم :
لقددددددد شدددددديدت النصددددددوص الرواييددددددة المعاصددددددرة العربيددددددة بشددددددكل عددددددام والعراقيددددددة منيددددددا    

ذلدددددددس عمدددددددى مسدددددددتو  المتدددددددون الرواييدددددددة تبددددددددالت عدددددددد ة ، سدددددددواء أكدددددددان بشدددددددكل خددددددداص 
بدددددل وحتدددددى عمدددددى الخطدددددابي ليدددددذه المتدددددون، )الموضدددددوعات(، أم عمدددددى مسدددددتو  التدددددرىين 

مسددددددتو  تدشددددددين أشددددددكال جديدددددددة مددددددن التجريددددددب الروايددددددي، وغددددددادرت ىددددددذه النصددددددوص 
الشددددكل التقميدددددي بوصدددديا مددددادة لمحكددددي؛ لتنتيددددي اليددددوم إلددددى مددددادة لطددددرح أسدددديمة تتعمدددد  

ولددددددديس انتيددددددداًء بتحطددددددديم السدددددددرديات بموضددددددوعات شدددددددتى، بددددددددءًا مدددددددن ا خدددددددر والجسددددددد 
الموضددددوعات، وأصدددددبحت مددددددارًا  وتشدددددييد الدددددذاكرة، وغيرىددددا مدددددنالكبددددر  وسدددددؤال اليويددددة 

لالشددددددتغال االبسددددددتيمولوجي )المعرفددددددي(، وأخددددددذت تمددددددارس البحددددددث والتنقيددددددب وتسددددددتعير 
مددددن  تددددي تشددددكل جددددزًءافددددي االحددددداث ال مددددن شددددتى العمددددوم والمعددددارف؛ لمتقصددددي والبحددددث

متونيددددددا الرواييددددددة، وتعيددددددد صددددددياغتيا وتضددددددع التصددددددورات عنيددددددا وفقددددددًا لرؤيددددددة الكاتددددددب 
يخيدددددة ال بمعندددددى وأزيدددددد مدددددن ذلدددددس أصدددددبحت حاضدددددنة تار  التدددددي تحكدددددم الكدددددون الروايدددددي،

الروايددددددة التاريخيددددددة، بددددددل بخعددددددادة كتابددددددة التدددددداريخ المقصددددددي والميمددددددش وتددددددرميم الددددددذاكرة، 
مدددا بعدددد التغييدددر وزيدددادة عمدددى ذلدددس طدددرح سدددؤال اليويدددة، الدددذي ظيدددر بقدددوة فدددي روايدددات 

ىددددددو التحددددددول العاصددددددف بعددددددد ىددددددذا ، ولعددددددل مددددددرد ذلددددددس 3002واحددددددتالل بغددددددداد عددددددام 
العدددددام، سياسددددديًا واجتماعيدددددًا، كالدددددذي شددددديدتو الروايدددددة العربيدددددة عقدددددب الحدددددروب وال سددددديما 

وصددددددددددعود  7667وكددددددددددذلس آحددددددددددداث  7691الحددددددددددرب ابىميددددددددددة فددددددددددي لبنددددددددددان وحددددددددددرب 
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التيدددددارات الدينيدددددة المتطرفدددددة فدددددي الجزايدددددر وغيرىدددددا مدددددن االحدددددداث التدددددي انعكسدددددت عمدددددى 
 المنجز الروايي العربي.

وال سدددديما فددددي مرحمددددة مددددا بعددددد التغييدددددر لنا االسددددتقراء لممشدددديد الروايددددي العراقددددي، ويددددد   
عمدددددى الحضدددددور المكثدددددف لموضدددددوع اليويدددددة وسدددددرد تاريخيدددددا وصدددددراعاتيا، كدددددذلس تددددددلنا 

المنجدددددز عمدددددى الدددددوعي الحددددداد باليويدددددة الجماعاتيدددددة واليويدددددة الفرديدددددة وت كيدددددد قدددددراءة ىدددددذا 
م دينيددددة بددددل وتعدددددتيا فددددي ابخيددددرة الددددى اإلنتمدددداء لميويددددة سددددواء أكانددددت إثنيددددة أم عرقيددددة أ
حضدددددورًا مدددددن بدددددين سدددددابقاتيا مدددددن أشدددددكال الطايفيدددددة، ولعدددددل اليويدددددة الدينيدددددة ىدددددي ابشدددددد 

( باليويدددددة قدددددد عكسدددددت وعيدددددًا دوغماييدددددًا )منغمقددددداً اليويدددددة، واذا كاندددددت بعدددددض النصدددددوص 
أخددددددر  كانددددددت بخددددددالف ذلددددددس، إذ قدددددددمت رؤيددددددة  نصددددددوصفددددددي بعددددددض ابحيددددددان، فددددددخن 
بعدددددددض تمدددددددس الدددددددرؤ  ولتنفدددددددتآل عمدددددددى ا خدددددددر، ولدددددددين بددددددددت تجددددددداوزت فييدددددددا االنغدددددددال  

مارسددددددت عرضددددددًا وتوصدددددديفًا لميويددددددة وعكسددددددت التنددددددوع اليويدددددداتي، فددددددخن الددددددرؤ  ابخددددددر  
رؤيتيددددا فددددي مددددا الخفددددر والتنقيددددب فددددي تدددداريخ اليويددددات فغدددددت بحثددددًا آركيولوجيددددًا لتحقيدددد  

 يتعم  باليويات.
يددددا اليويددددات تمددددثالت مددددن ىنددددا ت تددددت  فكددددرة البحددددث التددددي تقددددوم عمددددى دراسددددة آركيولوج   

 اليوية في الرواية العراقية المعاصرة.
 مهاد نظري:

كنددددددا قددددددد ذكرنددددددا فددددددي التقددددددديم التبدددددددالت التددددددي شدددددديدتيا النصددددددوص الرواييددددددة ولعددددددل    
أي إنيدددددم جنحدددددوا إلدددددى مدددددن ىدددددذه االشدددددتغاالت ىدددددي محاولتيدددددا البحدددددث والتنقيدددددب  اً واحدددددد

وترىينيدددددا، وىددددددذا ال وجعميددددددا أساسدددددًا لتشدددددييد المتددددددون الرواييدددددة  كيولوجيدددددةر الممارسدددددة ا 
معرفيددددددة، ينطمدددددد  منيددددددا فددددددي جمددددددع المددددددادة إال بعددددددد أن تتددددددوافر لمروايددددددي أرضددددددية  يدددددد تي

ومددددن ثددددم ترىينددددو خطابيددددًا، ونحددددن ال نعنددددي بددددذلس الحكاييددددة التددددي تشددددكل متنددددو الروايددددي، 
عرفددددي، بقدددددر مددددا ليددددذا الحشددددد المحشدددددًا معرفيددددًا أو عرضددددًا أن تكددددون ىددددذه النصددددوص 

نعنددددي الددددوعي المعرفددددي لددددد  منددددتر الددددنص، فضدددداًل عددددن تددددوافر القصدددددية الواعيددددة مددددن 
ىدددددذه الممارسدددددة لديدددددو، وىدددددذا مدددددا لمسدددددناه فدددددي روايدددددات السدددددعيد فدددددي كابوسدددددو ابقصدددددى 

ايددددددي نجددددددم والددددددي، لمرو  يدددددداالحمددددددو وروايددددددة ماليكددددددة الجنددددددوب كتددددددب عمار  لمروايددددددي ميددددددثم
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الروايددددات مدددددار اشددددتغال البحددددث.   وروايددددة سددددفن فضددددية لحسددددن جددددودة، وسددددتكون ىددددذه
ىددددذه الروايددددات وطبيعددددة الممارسددددة ا ركيولوجيددددة فييددددا، ال وقبددددل أن نقددددف عنددددد تحميددددل 

عنددددددددد مفيددددددددوم ا ركيولوجيددددددددا وتمددددددددثالت اليويددددددددة فددددددددي الروايددددددددة العراقيددددددددة أن نقددددددددف  بددددددددد
 المعاصرة.

 مفهوم اآلركيولوجيا -أواًل:
 آركيولوجيا اليويات؟باالركيولوجيا؟ وماذا تعني ما الذي نعنيو    

بددددددءًا يشدددددير المعندددددى المعجمدددددي لمفدددددردة ا ركيولوجيدددددا ب نيدددددا كممدددددة مشدددددتقة مدددددن كممتدددددين 
وتعنددددددي عمددددددم ومعرفددددددة التددددددي  Logosوتعنددددددي القددددددديم و  Archaiosإغددددددريقيتين وىمددددددا 

دراسدددددة وبتعبير أد  ،تعندددددي بدراسدددددة آثدددددار الماضدددددي عبدددددر الحفدددددر والتنقيدددددب عدددددن ا ثدددددار
الماديددددددة ودراسددددددة الحقبددددددة السددددددابقة عمددددددى التدددددداريخ ه ماضددددددي اإلنسددددددان مددددددن خددددددالل آثددددددار 

 .(69، صفحة 3033)آوثوايت،  المدون
دخمددددددت حيددددددز االسددددددتعمال فددددددي القددددددرن "أمددددددا عددددددن تدددددداريخ مفددددددردة ا ركيولوجيددددددا فقددددددد    

الثددددددددامن عشددددددددر لوصددددددددف الثقافددددددددة الماديددددددددة لمعددددددددالم القددددددددديم، خاصددددددددة عددددددددالم ابغريدددددددد  
وكانددددت تشددددير إلددددى ممارسددددة أحددددد أشددددكال البحددددث الفنددددي التدددداريخي المددددرتبط والرومددددان، 

". ارتباطددددددا وثيقددددددًا بددددددالخبرة الفنيددددددة وجمددددددع المقدددددددى اعتمددددددادًا عمددددددى أدلددددددة نصددددددية لمتفسدددددددير

 (69، صفحة 3033)آوثوايت، 
إذ تعنددددددي ومدددددا يعنينددددددا ىنددددددا لدددددديس المفيددددددوم المعجمدددددي، بددددددل المفيددددددوم االصددددددطالحي،    

ا ركيولوجيددددددددا المددددددددنير الوصددددددددفي التحميمددددددددي الددددددددذي ينقددددددددب ويحفددددددددر فددددددددي التدددددددداريخ، أي 
تحديددددددددًا كمدددددددا ىدددددددي عندددددددد ميشددددددديل فوكدددددددو وبدددددددرزت فدددددددي كتابدددددددة حفريدددددددات )آركيولوجيدددددددا( 

خصوصدددددددية مددددددنير لددددددديس صددددددياغيا صدددددددوريًا  إبددددددراز ىأعمددددددل عمددددددد"  المعرفددددددة، إذ يقدددددددول
، بددددددددددل ىددددددددددو تحميددددددددددل يتندددددددددداول مختمددددددددددف (736، صددددددددددفحة 7699)فوكددددددددددو، " وت ويميدددددددددداً 

البحدددددث عدددددن الحقيقدددددة وتتبعيدددددا ، بدددددل "المسدددددتويات، فا ركيولوجيدددددا عندددددد فوكدددددو ال تعندددددي 
فدددددددي مختمدددددددف منيدددددددا... تتمحدددددددور فدددددددي تقدددددددويض فكدددددددرة الحقيقدددددددة  إن الغايدددددددة ابساسدددددددية

والتحميدددددددل، وىدددددددذا التقدددددددويض قدددددددايم عمدددددددى الوصدددددددف ، (320، صدددددددفحة 3072)بنتدددددددومي، " مجاالتيدددددددا
والتنقيدددددب فدددددي وعمدددددى ىدددددذا ابسددددداس تكدددددون آركيولوجيدددددا اليويدددددات ىدددددي عمميدددددة البحدددددث 
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تدددددداريخ اليويددددددة أو صددددددراعاتيا ومددددددن ثددددددم الوصددددددف والتحميددددددل لمتنددددددوع اليويدددددداتي داخدددددددل 
 الكون الروايي.

 تمثالت الهوية في الرواية العراقية المعاصرة. -ثانيًا:
الرواييددددددة وال سدددددديما م باليويددددددة إلددددددى تعدددددددد تمثالتيددددددا فددددددي النصددددددوص االنيمدددددداأفضددددددى    

، ويمكددددددن أن نحدددددددد ىددددددذه التمددددددثالت بمددددددا 3002فددددددي مرحمددددددة مددددددا بعددددددد التغييددددددر عددددددام 
 -ي تي:

صددددددراع اليويددددددات أو االقتتددددددال اليويدددددداتي: وىددددددو التمثددددددل ابكثددددددر حضددددددورًا فددددددي  -1
ذلدددددس إلدددددى  لسدددددبب فدددددي، ويعدددددود اندددددي أو الدددددديني ايدددددة العراقيدددددة المعاصدددددرة سدددددواًء اإلثالرو 
التدددددددي  3006إلدددددددى عددددددام  3006حددددددداث التددددددي شددددددديدىا العددددددرا  فدددددددي االعددددددوام مددددددن اب

مثمددددت االقتتددددال اليويدددداتي ب قسددددى صددددوره، وىددددذا مددددا نجددددده فددددي روايددددات فرانكشددددتاين فددددي 
بغدددددداد بحمددددددد السدددددعداوي وروايددددددة طشدددددداري بنعدددددام كجددددددو جددددددي وروايدددددة وحدددددددىا شددددددجرة 

 ابقصى لميثم الحمو. لسنان إنطوان والسعيد في كابوسوالرمان ويا مريم 
س بدددددددددين اليويدددددددددات، وىدددددددددو الشدددددددددكل ابقدددددددددل حضدددددددددورًا فدددددددددي التعدددددددددايش المشدددددددددتر  -2

النصدددددددوص الرواييدددددددة العراقيدددددددة المعاصدددددددرة، وىدددددددذا مدددددددا نجدددددددده فدددددددي روايدددددددة خضدددددددر قدددددددد 
 لنصيف فمس، رواية ماليكة الجنوب لنجم والي.والعصر الزيتوني 

نيدددددة أو ثة اإلز ضدددددد اليويددددديدددددالتميدددددز العنصدددددري ضدددددد اليويدددددات، وال سددددديما التمي -3
الدينيدددددة أو بحسدددددب العدددددر  أو المدددددون أو االنتمددددداء، وىدددددذا مدددددا نجدددددده فدددددي روايدددددة عدددددذراء 

 سنجار لوارد بدر سالم ، وسفن فضية لحسن جودة، وغيرىا كثير.
بقدددددي أن ندددددذكر إن ثمدددددة تمدددددثالت أصخدددددر لميويدددددات فدددددي النصدددددوص الرواييدددددة لكنندددددا وقفندددددا 

 عند آبرز ىذه التمثالت.
يولوجيددددددددة لميويددددددددات سددددددددنتجو الددددددددى دراسددددددددة ثالثددددددددة ولغددددددددرض رصددددددددد الممارسددددددددة ا رك   

ثالثددددددة نمدددددداذج رواييددددددة كمددددددا سددددددب  وان ذكرنددددددا ذلددددددس فددددددي بدايددددددة الميدددددداد النظددددددري، وعبر 
لنتبدددددددين طرايددددددد  ىدددددددذه الممارسدددددددة لمكشدددددددف عدددددددن تمدددددددثالت اليويدددددددة، إذ اتجدددددددو مباحدددددددث؛ 

ليويدددددات القاتمدددددة، المبحدددددث ابول نحدددددو دراسدددددة وصدددددف وتحميدددددل االقتتدددددال اليويددددداتي أو ا
بحدددددث الثددددداني بخعدددددادة تشدددددكيل وصدددددياغة التددددداريخ السياسدددددي واالجتمددددداعي الم فيمدددددا عندددددي
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أمددددا المبحددددث خددددر ، ويدددداتي مددددرة أو العدددديش المشددددترس مددددرة ألمعددددرا  لدددديعكس االقتتددددال الي
الثالددددددث فقددددددد إنشددددددغل بانتفدددددداء اليويددددددة الفرديددددددة واالنضددددددواء تحددددددت اليويددددددة الجماعاتيدددددددة 

 رسة التمييز العنصري بين اليويات.ومما
  قتتال الهوياتيالمبحث األول: اإل

عكددددس كثيددددر مددددن النصددددوص الرواييددددة االقتتددددال القددددايم عمددددى اليويددددة، وأسددددبيت ىددددذه    
 تبحددددددث وتنقددددددب عددددددن جددددددذوره التاريخيددددددة؛ النصددددددوص فددددددي وصددددددفو وتحميمددددددو ، وصددددددارت

إن الددددددذين يحممدددددون انتمددددداءات مختمفددددددة "ولتؤكدددددد توصددددديف أمدددددين معمددددددوف الدددددذي يقدددددول 
" ودينيددددددة وغيرىددددددا يتواجيددددددون اليددددددوم بوسددددددايل العنددددددف وتختددددددرقيم خطددددددوط فصددددددل إثنيددددددة

أو صدددددددوص الرواييدددددددة تؤكدددددددد صدددددددراعات اليويدددددددة، ، وأصدددددددبحت الن(77، صدددددددفحة 3002)معمدددددددوف، 
، وىددددددددذا مددددددددا نجددددددددده فددددددددي (230، صدددددددفحة 3072)بدددددددداحثين، " أن تكدددددددون اليويددددددددة مصدددددددددر إشددددددددعاليا"

شخصددددديات روايدددددة السدددددعيد فدددددي كابوسدددددو ابقصدددددى، التدددددي شدددددكل المفتدددددتآل النصدددددي ليدددددا 
موجيددددددًا قراييددددددًا صددددددارمًا يشددددددير إلددددددى بددددددذرة االقتتددددددال التددددددي ستتضددددددمنو الروايددددددة ، يقددددددول 

كندددددددا نكمدددددددم ات فدددددددراد  وزرافدددددددات فدددددددي العدددددددراء ... قدددددددال آخر...اذىبدددددددوا إليدددددددو " الدددددددرواي 
ل آخدددددر بدددددل فدددددي الحسدددددينية المجددددداورة ... بدددددل فدددددي ىنددددداس فدددددي الجدددددامع المجددددداور ، قدددددا

الكنيسدددددددددة وقدددددددددال رابدددددددددع وخدددددددددامس ... اخترندددددددددا أن نتفددددددددد  عمدددددددددى رأي واحدددددددددد فتحاورندددددددددا 
، فددددددد ي واقدددددددع فجدددددددايعي ذلدددددددس  (1، صدددددددفحة 3076)الحمدددددددو، " .(بالسدددددددكاكين حتدددددددى آخدددددددر عدددددددر ..

المفترضددددة لتحددددل محميددددا لغددددة  ب لغددددة الحددددواريشددددير إليددددو ىددددذا المفتددددتآل ، إذ تغيدددد الددددذي
حددددددوار السددددددكاكين، عبددددددر مفارقددددددة يحمميددددددا الددددددنص ليكددددددون أحددددددد طرفييددددددا مؤشددددددرًا دالليددددددا 

 لإلقتتال القايم عمى اليوية الدينية.
ذا مدددددا غادرنددددددا     المفتددددددتآل النصددددددي فخننددددددا بدددددخزاء ثددددددالث شخصدددددديات تمثددددددل كددددددل منيددددددا وا 

حسدددددددقيل/ ىويدددددددة دينيدددددددة مختمفدددددددة ، ابول سدددددددعيد كددددددداظم / مسدددددددمم ، وسدددددددعيد خضدددددددوري 
ييدددددددودي ، وسدددددددعيد جدددددددرجيس / مسددددددديحي ، ومدددددددع مالحظدددددددة اخدددددددتالف اليويدددددددة الدينيدددددددة 
لكدددددل مدددددنيم ، إال إنيدددددم يحممدددددون االسدددددم ذاتدددددو )سدددددعيد( ، الدددددذي ال يشدددددي باإلنتمددددداء إلدددددى 

الددددذي يشددددير إلددددى طبيعددددة ىددددذه اليويددددة أيدددة ىويددددة دينيددددة ، عمددددى العكددددس مددددن اسددددم ابب 
، وىدددددذا يعندددددي غيددددداب اليويدددددة الفرديدددددة واالنضدددددواء تحدددددت اليويدددددة الجماعاتيدددددة    لكدددددل 
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واحددددددد مددددددنيم ، وسددددددنجد أن اإلقتتددددددال سدددددديدور بددددددين ىددددددذه اليويددددددات ، ولكددددددن الروايددددددي ال 
الفرعيددددددة فحسددددددب ،  يكتفددددددي بتصددددددوير االقتتددددددال واالخددددددتالف بددددددين اليويددددددات الرييسددددددة أو

تدددددددو لتقصدددددددي االختالفدددددددات ، فينتقدددددددل إلدددددددى اليويدددددددات المتشدددددددظية أو بدددددددل يواصدددددددل حفريا
المنشدددددطرة عنيدددددا ، مثدددددل )سدددددني ، شدددددديعي( ، )كددددداثوليكي / آرثوذسدددددكي( وىكدددددذا، وىددددددو 

شدددديت بددددو ثريددددا الددددنص  مددددا يعددددزز سددددمة التشدددداؤم التددددي سددددادت الددددنص الروايددددي ، والتددددي و 
 الروايي )عنوانو(، عبر مفردىة ))كابوسو ابقصى((.

قتتددددددددال بددددددددين اليويددددددددات الرييسددددددددة والفرعيددددددددة ، إال إننددددددددا نجددددددددد أن وعمددددددددى الددددددددرغم مددددددددن اال
ونالحددددددددظ ىنددددددددا المفارقددددددددة التددددددددي يحمميددددددددا اسددددددددم  –الشخصدددددددديات / الشخصددددددددية سددددددددعيد 

ال تكدددددددون أداة لمقتدددددددل ، بدددددددل عمدددددددى العكدددددددس مدددددددن ذلدددددددس تمامدددددددًا، إذ تقدددددددع  –الشخصدددددددية 
ضددددحية لدددددو ، فتنتيدددددي أمددددا بدددددالنفي أو المحدددددو الكمدددددي لمجسددددد / المدددددوت ، فسدددددعيد كددددداظم 

قدددددددي ينتيدددددددي بفقداندددددددو لحبيبتدددددددو تدددددددارا بارتحاليدددددددا إلدددددددى المنفدددددددى االختيددددددداري وتشدددددددظي العرا
)سدددددامر عمدددددى سدددددبيل المثدددددال( فدددددي منددددداحي ابرض ، وسددددديظل ىدددددو  أحبتدددددو وأصددددددقايو

وبسددددددبب مددددددن الخسدددددارات التددددددي تعاقبددددددت عميددددددو متمسدددددكًا ببقايددددددو فددددددي الدددددوطن ، إال إنددددددو 
داث المتعمقددددة بددددو شددددبآل كفقدددده لوالدتددددو ووالددددده وغيرىددددا، سددديموح لنددددا فددددي نيايددددة سدددرد ابحدددد

النفددددي عددددن أرض أحبيددددا ، عمددددى الددددرغم مددددن الوجددددع الددددذي عاندددداه فييددددا ، وبددددذلس يكددددون 
سددددعيد كدددداظم أكثددددر حظددددًا مددددن سددددعيد خضددددوري حسددددقيل الددددذي احددددب غددددادة / المسددددممة 

فدددددددي أرض بعيددددددددة عدددددددن الدددددددوطن ، فسدددددددعيد ال يعمدددددددم  ((آديدددددددم))وتزوجدددددددا لينجبدددددددا طفميمدددددددا 
التدددددي تصدددددل إلدددددى حدددددد طعندددددو بسدددددكين فدددددي  سدددددبب الكراىيدددددة التدددددي يكنيدددددا لدددددو عبدددددد ات

ي يشدددددعر بخطدددددى متسدددددارعة خمفدددددو ، يددددددخل شدددددارعيم الفرعددددد"خاصدددددرتو ، يقدددددول الدددددراوي: 
فددددي خاصدددددرتو ، يمتفددددت إلددددى الخمدددددف يددددر  عبدددددد ات وفددددي ذات المحظدددددة يشددددعر بطعندددددة 

، مثممددددا  (721صددددفحة  ،3076)الحمددددو، " مسددددرعًا إلددددى الالمكددددان الددددذي جدددداء منددددويخددددرج عبددددد ات 
، 3076)الحمدددددددو، ال يفيدددددددم والدددددددده سدددددددبب دعددددددداء الخطيدددددددب فدددددددي يدددددددوم الجمعدددددددة عمدددددددييم 

والرغبدددددة  (762، صدددددفحة 3076)الحمدددددو،  ، عمدددددى الدددددرغم مدددددن حبيمدددددا ليدددددذا الدددددوطن(729صدددددفحة 
، ويسددددددل السدددددتار عمدددددى سدددددعيد خضدددددوري (729، صدددددفحة 3076)الحمدددددو،  فدددددي التعدددددايش السدددددممي

بحددددادث عودتددددو لمددددوطن عنددددد الحدددددود العراقيددددة ا ردنيددددة عمددددى يددددد الجماعددددات المتطرفددددة 
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، سددددددرعان مددددددا فتقتددددددل زوجتددددددو غددددددادة وابنددددددو آديددددددم ، ويصدددددداب بفقدددددددان مؤقددددددت لمددددددذاكرة 
لددددى المنفددددى االختيدددداري ، بعددددد أن يمفظددددو وطددددن أحبددددو يشددددفى منددددو؛ ليتخددددذ قددددرار العددددودة إ

 – (791-792، الصدددددددفحات 3076)الحمدددددددو،  عمدددددددى الدددددددرغم مدددددددن الجراحدددددددات التدددددددي لحقدددددددت بدددددددو مندددددددو
 .-بحسب ما أرادت الرواية قولو 

فددددددي تدددددداريخ اليويددددددة الدينيددددددة لسددددددعيد خضددددددوري عبددددددر لقددددددد حدددددداول الروايددددددي الغددددددوص    
لمييدددددود وصدددددواًل إلدددددى التيجيدددددر تقصدددددي تاريخيدددددا والتنقيدددددب فيدددددو بددددددءًا مدددددن السدددددبي ابول 

بدددددددذلس الكشدددددددف عددددددددن  مدددددددن العدددددددرا  وانتيددددددداًء باختيدددددددار المنفدددددددى ، ولعدددددددل الروايدددددددي أراد
ابسدددددباب التاريخيدددددة التدددددي تقدددددف وراء ىدددددذا العدددددداء ، مدددددن دون أن يغفدددددل اإلشدددددارة وفدددددي 

ر مددددن موضدددددع الرغبددددة الحقيقيدددددة باالنتمدددداء إلددددى اليويدددددة الوطنيددددة ونفدددددي مددددا سدددددواىا أكثدددد
مددددن اليويددددات التددددي كانددددت السددددبب فددددي ىددددذا العددددداء ، وقددددد عبددددر عددددن ذلددددس سددددواء أكددددان 

أو عبدددددر زواجدددددو مدددددن  (767، صدددددفحة 3076)الحمدددددو،  عدددددن طريددددد  الددددددعوة إلدددددى تقدددددارب اليويدددددات
ذوبدددددددان اليويدددددددات الدينيدددددددة  و عدددددددن ديندددددددو أم عدددددددن طريددددددد  دعوتدددددددو إلدددددددىمسدددددددممة وتخميددددددد

شدددددطب " :واإلنضدددددواء تحدددددت إطدددددار اإلنسدددددانية التدددددي تجمدددددع الكدددددل ويصدددددف ذلدددددس الدددددراوي
، 3076)الحمددددو، " الثبوتيددددة وحمميددددا معددددو إلددددى أفدددد  إنسدددداني تددددذوب فيددددو اليويددددات عمددددى أوراقددددو

ولعدددددددل دعوتدددددددو بول لقددددددداء بحبيبتدددددددو غدددددددادة وزوجتدددددددو فيمدددددددا بعدددددددد أن  ،(719-713الصدددددددفحات 
ليتخددددددذ  ؛(792، صددددددفحة 3076)الحمدددددو،  يكدددددون المقدددددداء فددددددي مكددددددان )كافتريدددددا( حممددددددت أسددددددم ألددددددوان

، فجددددددداءت التسدددددددمية لتجمدددددددع ابطيددددددداف المختمفدددددددة لميويدددددددات منيدددددددا الروايدددددددي رمدددددددزًا داالً 
 التنوع اليوياتي التي يت لف منيا المجتمع العراقي. كوصف استعاري لتركيبو

الدددددذي عكدددددس ضدددددوري سدددددنجده أيضدددددًا عندددددد سدددددعيد جرجيس،ومددددا نجدددددده عندددددد سدددددعيد خ   
، والقايمدددددة عمدددددى العفدددددو حتدددددى ممدددددن تجدددددد فدددددييم لطبيعدددددة المسدددددالمة لميويدددددة المسددددديحيةا

االخددددددتالف عددددددن ىويتيددددددا الدينيددددددة ، وىددددددي فددددددي الوقددددددت نفسددددددو ال تفيددددددم أو تسددددددتطيع أن 
سددددددر ىددددددذا العددددددداء بددددددين اليويددددددات ، ويبدددددددو ذلددددددس واضددددددحًا منددددددذ دخددددددول سددددددعيد تفسددددددر 

لممدرسدددددة وصدددددواًل إلدددددى حادثدددددة كنيسدددددة النجددددداة ، إذ يعددددداني سدددددعيد مدددددن إضدددددطياد أحدددددد 
، ونالحددددددددظ داللددددددددة االسددددددددم الددددددددذي يددددددددرتبط (379-762، الصددددددددفحات 3076)الحمددددددددو،  جبددددددددارالطمبددددددددة 

بدددددالقوة والتسدددددمط وفدددددي كدددددل مدددددرة يتعدددددرض سدددددعيد جدددددرجيس لالعتدددددداء ينسدددددب االعتدددددداء 
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إلددددى الرصدددديف لتغييددددب االعتددددداء ، والرصدددديف اسددددتعارة لكددددل مددددا ىددددو مختمددددف وعدددددايي 
تكددددن ىددددذه ابرصددددفة كددددل ىددددذا العددددداء، يسددددرد بالنسددددبة إليددددو ، حتددددى أنددددو يصددددرخ لمدددداذا 

 الروايي ما يحصل لو:
قدددددل ليدددددم وقعدددددتص عمدددددى حافدددددة الرصددددديف ، يفيددددد  سدددددعيد مدددددن كابوسدددددو يتحسدددددس جسدددددمو "

بحثدددداص عددددن جددددرح مددددا ، ويمتفددددت ليددددر  إن كددددان جبددددار فددددي الجددددوار، ثددددم يفكددددر، كددددم درج 
)الحمدددددو، " سددددديقع مندددددو فدددددي قدددددادم ابيدددددام؟ ولمددددداذا تكدددددن لدددددو ابرصدددددفة كدددددل ىدددددذه الكراىيدددددة ؟

، ويبمددددددر تصددددددوير حدددددددة ىددددددذا العددددددداء حددددددين يستحضددددددر الروايددددددي حادثددددددة (766، صدددددفحة 3076
كنيسدددددة النجددددداة ، التدددددي مثمدددددث الكدددددابوس الحقيقدددددي فدددددي حيددددداة سدددددعيد جدددددرجيس ، إذ يفقدددددد 

الديدددددو فييدددددا حبيبتدددددو / خطيبتدددددو روزا التدددددي تقتدددددل عمدددددى أيددددددي اإلرىدددددابين وكدددددذلس يقتدددددل و 
لينيددددار بعددددد ذلددددس عمددددى الددددرغم  ؛(376-373، الصددددفحات 3076حمددددو، )ال فددددي حادثددددة كنيسددددة النجدددداة

، فيقدددددددرر اختيدددددددار المنفدددددددى، بعدددددددد أن شددددددديجة الحميميدددددددة التدددددددي تربطدددددددو بدددددددالوطنمدددددددن الو 
     .(309، صفحة 3076)الحمو،  سبقتو إليو أختيو جانيت ومريم

عددددن بدايددددة السددددعيد  ال تبتعددددد كثيددددرًا روايددددة ماليكددددة الجنددددوب كتددددب عماريددددا لددددنجم والددددي ،
كنيدددددا أكثدددددر غدددددورًا فدددددي لفدددددي كابوسدددددو ابقصدددددى فدددددي الممارسدددددة ا ركيولوجيدددددة لميويدددددات، 

ذ تتخطددددددى دايددددددرة اليويددددددات الدينيددددددة )مسددددددمم ، مسدددددديحي ، ييددددددودي(؛ ىددددددذه الممارسددددددة، إ
ايدددددي نجدددددم والدددددي لدددددم يقددددددم اليويدددددات ولتشدددددمل الصدددددابيي أيضدددددًا ، فضددددداًل ذلدددددس فدددددخن الرو 

ذات البعدددددددددد ابحدددددددددادي لميويدددددددددة ، بدددددددددل اليويدددددددددات المتشدددددددددابكة أو الممتددددددددددة أو بتعبيدددددددددر 
، فمدددددددددثاًل شخصدددددددددية (706، صددددددددفحة 3079)شددددددددايغان،  داريددددددددوش شدددددددددايغان اليويددددددددات الجذموريدددددددددة 

بددددداي الييدددددودي وأميدددددا د. ندددددوال ح سددددديحية ، أمدددددا ندددددور ندددددا المماليكدددددة ىدددددي ابندددددة لدددددداود ك 
، وىكدددددددددذا بالنسدددددددددبة فقددددددددد كدددددددددان صدددددددددابييًا، عمدددددددددى حدددددددددين كدددددددددان فدددددددددوزي عددددددددددنان مسدددددددددمماً 

الجندددددوب تشددددددكل مدينددددددة لمشخصددددديات ابخددددددر ، وزيدددددادة عمددددددى ذلددددددس إن روايدددددة ماليكددددددة 
، مدددددا يعدددددزز االمتدددددداد مكانيدددددا ليدددددا فضددددداًل عدددددن أمكندددددة أخدددددر  عماريدددددا )العمدددددارة( فضددددداءً 

 اليوياتي وتنوعو في العرا .
)العنددددوان( عمددددى ان الددددنص الروايددددي المفتددددتآل النصددددي ومددددن قبمددددو ثريددددا الددددنص  يؤشددددر   

، ىدددددو ب، وىدددددذا التعددددددد عبدددددر صددددديغة جمدددددع الكتدددددوكتدددددب عماريدددددا أي قصدددددص عماريدددددا
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، مددددداذا سددددديحدث لدددددي"تعبيدددددر مجدددددازي عدددددن تعددددددد اليويدددددات فدددددي عماريدددددا، يقدددددول الدددددراوي: 
قصددددة ماليكددددة الجنددددوب قصددددة نددددور ونعدددديم ...  ،مددددن سدددديروي لددددي عندددددىا قصددددة ماليكددددة

. إنيدددددددا بالفعدددددددل (30، صددددددفحة 3070)والدددددددي، " عماريدددددددا وكدددددددل مدددددددا جدددددددر  فييدددددددا ، قصدددددددتنا جميعددددددداً 
 قصة كل مدن العرا  بتنوعو وتشابس ىوياتو.

عدددددددن مدددددددا يؤكدددددددد  يل بتددددددداريخ الشخصددددددديات والبحدددددددثيرتحدددددددل الروايدددددددي بعيددددددددًا لمت صددددددد   
، فيسدددددددرد لندددددددا مدددددددا يتعمددددددد  بماليكدددددددة ونالحدددددددظ بوضدددددددوح داللدددددددة ارتبددددددداطيم بيدددددددذه ابرض

الطيبددددددة، بددددددل ابسددددددم وال يكتفددددددي السددددددارد بالتوصدددددديف الخددددددارجي لمشخصددددددية كالجمددددددال و 
فيغددددددوص فددددددي الجددددددذور اليوياتيددددددة التددددددي جمعددددددت بددددددين ، يددددددذىب الددددددى أبعددددددد مددددددن ذلددددددس

 والددددددددتيا المسددددددديحية ووالددددددددىا الييدددددددودي ، ك شدددددددارة ورمدددددددز دال عمدددددددى التوافددددددد  اليويددددددداتي

، واكثددددر مددددن ذلددددس قصددددة عالقددددة الحددددب التددددي جمعددددت بددددين نددددور أو (31، صددددفحة 3070)والددددي، 
 مالس الصابيي الذي أحب ماليكة ورفض شيخ الطايفة الصابيية لزواجيما.

ولكن الخددددددالف مددددددرة اختالفددددددًا ومددددددرة أخددددددر  إيتالفددددددًا،ىكددددددذا يتندددددداوب طددددددراح اليويددددددات    
ندددددوب ال يقدددددود الدددددى االقتتدددددال اليويددددداتي مثممدددددا ىدددددي الحدددددال عندددددد فدددددي روايدددددة ماليكدددددة الج

، بدددددل يصدددددل الدددددى الدددددرفض أو التقددددداطع بدددددين ي روايدددددة السدددددعيد فدددددي كابوسدددددو ابقصدددددىفددددد
 ىذه اليويات.

تالف اليويددددداتي يقدددددود إلدددددى االقتتال،بدددددل يمكدددددن مدددددا يعندددددي لددددديس بالضدددددرورة ان االخددددد   
ن اتخددددددددذ فددددددددي بعددددددددض ابحيددددددددان حددددددددد ااحتددددددددواء ىددددددددذا االخددددددددتالف لددددددددرفض أو ، حتددددددددى وا 

 التقاطع.
 -اعادة تشكيل وصياغة التاريخ السياسي واالجتماعي: المبحث الثاني:

وتتمثدددددل فدددددي اعدددددادة تشدددددكيل التددددداريخ السياسدددددي واالجتمددددداعي عبدددددر سدددددرده واإللتفددددداف    
لتصددددورات فددددي سددددرد بددددين اإلددددى المغيددددب منددددو أو المقصددددي أو محاولددددة طددددرح التعددددارض 

، اإل إندددددو يسدددددتمد الروايدددددي ىدددددو عمدددددل تخييمددددديآل إن الدددددنص ، وصدددددحيابحدددددداث والوقدددددايع
وفقدددًا لرؤيتدددو فضددداًل عدددن إندددو قدددد يكشدددف كثيدددر مدددن أحداثدددو مدددن الواقدددع ويعيدددد تشدددكيميا 

 عن مساحات مغيبة من تاريخ ىذه الوقايع.
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فدددددي روايدددددة السدددددعيد فدددددي كابوسدددددو ابقصدددددى ال يسدددددعى الروايدددددي إلدددددى بنددددداء الماضدددددي    
خ والخيددددال مددددن الحقيقددددة الوقايعيددددة والحقيقددددة بندددداًء جديدددددًا ليجعددددل منددددو مزيجددددًا مددددن التدددداري"

إنمدددددا يسدددددعى إلدددددى تقدددددديم الماضدددددي وبنايدددددو بنددددداًء جديددددددًا ، (16، صدددددفحة 3006)كانددددددو، " الجماليدددددة
، أي بددددددين الحقيقددددددة الوقايعيددددددة ال الجماليددددددة ل منددددددو مزيجددددددًا مددددددن التدددددداريخ والخيددددددالويجعدددددد

، ولددددم تشددددذ أيددددًا تشدددداؤمية كابوسددددية إزاء ىددددذا الماضدددديبددددل الصددددادمة التددددي تحمددددل رؤيددددة 
ؤيددددددة مددددددن ىددددددذه الر  –مددددددن الشخصدددددديات وعمددددددى الددددددرغم مددددددن اخددددددتالف ىويدددددداتيم الدينيددددددة 

الكشدددددف عدددددن طبيعدددددة ىدددددذه  ، ولعدددددل مدددددا دفدددددع الروايدددددي الدددددى ذلدددددس ىدددددو السدددددوداوية ازايدددددو
" إيضددددداح الدددددذات وتقدددددديميا "حددددداول الروايدددددي وعبدددددر سدددددرد التدددداريخ إلدددددى  الشخصدددديات، إذ

فكدددددددل شخصدددددددية مدددددددن ىدددددددذه الشخصددددددديات تسدددددددرد التددددددداريخ وفقدددددددًا ، (96، صدددددددفحة 3006)كانددددددددو، 
، ممددددددا أتدددددداح ذلدددددددس لجمعيددددددة ليويتيددددددا الدينيددددددة ،أكثددددددر منيددددددا ىويتيددددددا الوطنيددددددةلمددددددذاكرة ا

، وىدددددذا مدددددا سدددددعى إليدددددو الروايدددددي، فشخصدددددية لمقدددددارئ تفسدددددير طبيعدددددة ىدددددذه الشخصددددديات
يخ اضدددددددطياد الحكومدددددددات المتعاقبدددددددة ليويتدددددددو الدينيدددددددة عدددددددن تدددددددار سدددددددعيد كددددددداظم تحكدددددددي 

وسددددددددعيد خضددددددددوري يحكددددددددي عددددددددن  ،(93-97، الصددددددددفحات 3076)الحمددددددددو، الشدددددددديعية 
يومددددان " :ذ يقددددول؛ إ، وىددددذا مددددا يرويددددو جددددده حسددددقيلوتيجيددددرىمتدددداريخ اضددددطياد الييددددود 

فتيددددددددددات كارثيددددددددددان... اسددددددددددتباحة كاممددددددددددة لدددددددددددماء الييددددددددددود وممتمكدددددددددداتيم ... اغتصدددددددددداب 
، ويبددددددددو  (722، صدددددددفحة 3076)الحمدددددددو، " ييوديدددددددات ... ميدددددددات القتمدددددددى... ىكدددددددذا ... فرىدددددددود...

واضددددحًا ان المسددددتيدف مددددن أعمددددال العنددددف فددددي كددددال الشخصدددديتين ىددددو اليويددددة الدينيددددة 
وال يبدددددو ابمددددر مختمفددددًا عنددددد شخصددددية سددددعيد تددددي يمددددارس بحقيددددا القتددددل واالقصدددداء ، ال

عدددداش سددددعيد ... "جددددرجيس فالحددددال ال تبدددددو أفضددددل عنددددده ، اذ  يددددروي عنددددو الروايددددي : 
 "فدددددي فتدددددرة االنقالبددددددات العسدددددكرية وكمسدددددديحي لدددددم تكددددددن عايمتدددددو طرفددددددًا فدددددي اي صددددددراع

لكددددددن اضددددددطياد الحكومددددددات يبدددددددو أقددددددل تدددددد ثيرًا ممددددددا  ،(763 ، صددددددفحة3076)الحمددددددو، 
سددددديالقيو ))جدددددرجيس(( والدددددد سدددددعيد ممدددددن يختمدددددف عدددددنيم ديندددددًا ، لمدددددا يتعدددددرض لدددددو مدددددن 

بعدددددددًا لمدددددددا تمميدددددددو طبيعدددددددة السدددددددمم والمسدددددددامحة تدددددددداءات ، وان كدددددددان ال يدددددددرد بالمثدددددددل تاع
غره منددددددذ صدددددد" :يقددددددول الددددددراوي –بحسددددددب مددددددا أرادات الروايددددددة قولددددددو  –لمدددددددين المسدددددديحي 

...واظدددددب سدددددعيد عمدددددى الدددددذىاب الدددددى الكنيسدددددة كدددددل أحدددددد يتمدددددو الصدددددموات مدددددع عايمتدددددو 
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... مدددددع الوقددددددت ويسدددددتمع الدددددى المدددددواعظ ... يددددددتعمم ان يحدددددب اعدددددداءه ويبددددددارس العنيدددددو
ويبدددددددو واضددددددحًا حدددددددة العددددددداء  ،(762، صددددددفحة 3076)الحمددددددو، " سدددددديحب الكثيددددددرين ويبددددددارس أكثددددددر

الدددددذي يناصدددددبو االخدددددرون لجدددددرجيس بسدددددبب ىويتدددددو الدينيدددددة ، ىدددددذا العدددددداء الدددددذي يبددددددو 
اعددددداءه     سدددديحب الكثيددددرين   و يبددددارس  –مددددن العبددددارة التددددي تحمددددل المفارقددددة  يحددددب 

اكثدددددر  ، وعمددددى الدددددرغم ممددددا تتعدددددرض لددددو ىدددددذه الشخصدددديات فددددد ن العنيددددو      ويبددددارس 
شددددكمة ليسددددت فددددي شخصددددية سددددعيد المسددددمم وال سددددعيد الييددددودي مددددا يبدددددو واضددددحًا ان الم

      ليدددددددددددم أي عالقدددددددددددة   ابنددددددددددددا المسددددددددددديحي ، بدددددددددددل فيمدددددددددددا ي ك ن ددددددددددددوص االخدددددددددددرون وال سدددددددددددعيد 
ذا كانددددددت ىددددددذه الشخصدددددديات  ،بددددددا خر فددددددي قددددددد اختمفددددددت أو الددددددنحن       بددددددالغير ، وا 

اء يدددددة از عدددددرض مدددددا يتعمددددد  بيويتيدددددا الدينيدددددة ، فخنيدددددا أجمعدددددت عمدددددى تقدددددديم رؤيدددددة أحاد
، إذ تجدددددد ان تددددداريخ العدددددرا  مدددددا ىدددددو يخيدددددة التدددددي تتعمددددد  باليويدددددة الوطنيدددددةالوقدددددايع التار 

نقالبدددددات القايمدددددة عمدددددى اراقدددددة الددددددماء  لموصدددددول الدددددى اإل  عبدددددارة عدددددن مجموعدددددة مدددددن اإل 
وىددددددددي صددددددددورة تنطبدددددددد  عمددددددددى كددددددددل  ،(763و 39، صددددددددفحة 3076)الحمددددددددو،  السددددددددمطة

الحكومدددددات التدددددي وصدددددمت الدددددى السدددددمطة بمدددددا فييدددددا تمدددددس الحكومدددددات التدددددي كدددددان يعتقدددددد 
، ولددددددذلس بدددددددا  -بحسددددددب مددددددا أرادت الروايددددددة قولددددددو  –ب نيددددددا تمثددددددل خالصددددددًا لمشددددددعوب 

مدددددا عبدددددر عندددددو  الماضدددددي عبيدددددًا ثقدددددياًل تدددددرس ضددددداللو عمدددددى ىدددددذه الشخصددددديات ، وىدددددذا
ظم االمعمددددم كدددد" يقددددول :  ؛ إذ ((اظم العراقدددديكدددد))مددددا يتعمدددد  بماضددددي د الددددراوي حددددين يسددددر 

العراقدددددددي ... عددددددداش لكدددددددي يشددددددداىد الفدددددددوار  الطبقيدددددددة تدددددددذوب ضدددددددمن نيدددددددر الحكومدددددددة 
االشدددددددددتراكي الدددددددددذي وزع  البدددددددددؤس عمدددددددددى الجميدددددددددع بالتسددددددددداوي، كدددددددددان الجميدددددددددع ممتندددددددددين 

ي طمدددددددوح جاندددددددًا ، كددددددداظم العراقدددددددي الخدددددددالي مدددددددن ألمحكومدددددددة التدددددددي تمندددددددع الالشددددددديء م
السددددددابقة التددددددي ة معنويددددددة جددددددراء االنحندددددداء لمحكومددددددات سياسددددددي ويشددددددكو مددددددن مددددددن حدبدددددد

 .(772، صفحة 3076)الحمو، " يعرف تاريخيا جيداً 
لددددددم تكددددددن الرغبددددددة فددددددي ايضدددددداح الددددددذات وتقددددددديميا ىددددددي العامددددددل الوحيددددددد الددددددذي أراده    

الروايددددي مددددن خددددالل قددددراءة التدددداريخ واعددددادة صددددياغتو ، بددددل حدددداول أيضددددًا البحددددث عددددن 
عدددددددن، واقتتدددددددال   فضدددددددالً  مسدددددددوغات االنحدددددددالل االجتمددددددداعي والسياسدددددددي فدددددددي الحاضدددددددر

، وان لمماضددددديث فدددددي الحاضدددددر ىدددددو صدددددورة اخدددددر  ، ليقودندددددا الدددددى أن مايحدددددداليويدددددات
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، وىددددذا مددددا عبددددر  عنددددو الروايددددي بدددد ن جعددددل الحاضددددر مددددا ىددددو إال نتدددداج ذلددددس الماضددددي 
 شبآل الموت والنفي يطارد ىذه الشخصيات.

السدددددددعيد فدددددددي كابوسددددددو ابقصدددددددى ، ورؤيتيدددددددا الكابوسدددددددية عمددددددى العكدددددددس مدددددددن روايددددددة    
 مددددن التدددداريخ وال سدددديما، تدددد تي روايددددة ماليكددددة الجنددددوب لتصددددور وجيددددًا آخددددر والتشدددداؤمية

االجتمددددددداعي مندددددددو ، لتصدددددددور التقدددددددارب اليويددددددداتي وامتدددددددداده إذ يغددددددددو االخدددددددتالف أحدددددددد 
ن بدددددا عمددددى غيددددر ذلددددس فددددي بعددددض المواضددددع لكنددددو و أسددددباب التعددددايش المشددددترس، وىددددو  ا 

فدددددددي العدددددددرا  فددددددددي الحقبدددددددة التددددددددي عمدددددددى وجدددددددو العمددددددددوم عكدددددددس الفسيفسددددددداء اليويدددددددداتي 
 الىا.وما توىي بدايات تشكيل الدولة العراقية ،تعرضت ليا الرواية

تخطيطددددددددات )فقددددددددرات( وكددددددددل ينطمدددددددد  الددددددددراوي فددددددددي سددددددددرد التدددددددداريخ االجتمدددددددداعي عبددددددددر 
شخصددددديات الروايدددددة ، تخطددددديط منيدددددا يسدددددرد تددددداريخ اليويدددددة الدينيدددددة واالجتماعيدددددة بحدددددد 

كددددددان نددددددور أو المددددددالس ىددددددو ا خددددددر معروفددددددًا فددددددي "يقددددددول الددددددراوي فددددددي تخطدددددديط اثنددددددين: 
حيدددددث عاشدددددت اغمبيدددددة ، عايمدددددة معروفدددددة ، سدددددكنت محمدددددة السدددددريةالمديندددددة ينتمدددددي إلدددددى 

بن أبندددددداء الطبقددددددة ابخددددددر  مددددددن طددددددايفتيم ، مددددددن الطبقددددددة المتوسددددددطة مددددددن الصددددددابية ، 
وابدوات الزراعيدددددة اليدويدددددة سدددددكنوا إلدددددى جدددددوار النيدددددر ،  ،الحدددددرفيين ، صدددددن اع القدددددوارب

ن تبنددددى تمددددس المنطقددددة قبددددل والدة نددددور بعددددام ، ف ا خددددر مددددن عماريددددا، قبددددل أفددددي الطددددر 
الدددددذي  مدددددو الماجديدددددة عمدددددى ابسدددددم ابول لمتصدددددرف المديندددددةواطمددددد  عمييدددددا الحقدددددًا ، مح

يسددددددددددتمر الددددددددددراوي ، وىكددددددددددذا  (39، صددددددددددفحة 3070)والددددددددددي، " قددددددددددام بتوزيددددددددددع قطددددددددددع ابراضددددددددددي...
بتوصدددديف المكددددان بوصددددفو حيددددزًا جغرافيددددًا جامعددددًا لميويددددات، ويسددددتمر أيضددددًا فددددي بسددددط 

لمصددددابية المنددددداييين مددددن عددددادات وتقاليددددد وأعددددراف التدددداريخ االجتمدددداعي لميويددددة الدينيددددة 
، 3070)والددددددي، وممارسدددددات وشددددددعاير دينيددددددة ، شددددددارحًا ومبينددددددًا كدددددل مددددددا يتعمدددددد  بددددددذلس 

، حفددددددرًا وتنقيبددددددًا حتددددددى ليبدددددددو ىددددددذا الحفددددددر والتنقيددددددب بحثددددددًا اكثددددددر (20-36الصددددددفحات 
ىدددددددذا  لمصدددددددابية المندددددددداييين ، لكدددددددنلمتددددددداريخ االجتمددددددداعي لميويدددددددة الدينيدددددددة  مندددددددو سدددددددرداً 

المتدددددداد اليويددددداتي وتعالقدددددو مدددددن ، بدددددل جددددداء لتوضددددديآل االبحدددددث لدددددم يكدددددن فايضدددددًا سدددددردياً 
 ، وتوصيفًا لمفضاء المكاني الذي جمع ىذه اليويات من جية أخر .جية
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ل مددددا الس وكددددواذا كددددان التخطدددديط اثنددددين قددددد حمددددل مددددا يخددددص شخصددددية نددددور أو مدددد   
، فددددددخن التخطدددددديط ثالثددددددة وأربعددددددة قددددددد سددددددرد فييددددددا الددددددراوي قصددددددة يتعمدددددد  ييويتددددددو الدينيددددددة

بدددداي فددددي محمددددة التددددوراةالطبيدددد ، عددددن طريدددد  رصددددد تحددددوالت المكددددان ومددددا ب الييددددودي ك 
وصددددواًل  7627شدددديده كسدددداير عمددددوم الددددبالد مددددن أحددددداث ىجددددرة الييددددود بدددددءًا مددددن عددددام 

د ، بدددددددل إن الدددددددراوي راح ، ولدددددددم تكدددددددن اليجدددددددرة ىدددددددي الحددددددددث الوحيددددددد 7667الدددددددى عدددددددام 
سدددددواء مدددددن الناحيدددددة العمرانيدددددة أو ا حدددددداث ينقدددددب بدددددالتغييرات التدددددي حددددددثت فدددددي الحدددددي 

اختفددددددت العوايددددددل الييوديددددددة التددددددي كددددددان القسددددددم ابكبددددددر مددددددن "التددددددي رافقتيددددددا ، إذ يقددددددول: 
 بعدددددض المصدددددانع الصدددددغيرة ويمدددددارس تجدددددارة ابقشدددددمة ، والقسدددددم ا خدددددرأبناييدددددا يممدددددس 

معممدددددددددددددون وميندسدددددددددددددون أطبددددددددددددداء ، وصددددددددددددديادلة  يعمدددددددددددددل فدددددددددددددي وظدددددددددددددايف مختمفدددددددددددددة ،
الدددددددددذي يحمدددددددددل وقدددددددددد أراد بدددددددددذلس إن المكدددددددددون  ، (27، صدددددددددفحة 3070)والدددددددددي، " وموسددددددددديقيون...

وكاندددددت لدددددو اسددددديامات  ،، كدددددان حاضدددددرًا مدددددع بقيدددددة اليويددددداتالدينيدددددة الييوديدددددة اليويدددددة 
 -روايدددددة قولدددددو بحسدددددب مدددددا أرادت ال –فدددددي عماريدددددا فدددددي التطدددددور العمراندددددي والحضددددداري 

عايمدددددة خضدددددوري الوي ، وكيدددددل بيدددددع السددددديارات "طددددديط أربعدددددة: ، يقدددددول الدددددراوي فدددددي تخ
كمددددا يبدددددو انتظددددر حتددددى االنتيدددداء مددددن بيددددع آخددددر سدددديارة عنددددده بعددددد الددددذي الشددددوفروليو ، 

،  توقفدددددو عدددددن اسدددددتيراد السددددديارات وشدددددروعو بتصدددددفية أعمالدددددو ، إنيدددددا سددددديارة الشدددددوفروليو
 ،"، أو المدددددددددوديالت المموندددددددددة بددددددددد لوان براقدددددددددة لماعدددددددددة7667زيددددددددددان ديمدددددددددوكس موديدددددددددل 

ىكددددددذا يغددددددوص الروايددددددي بعيدددددددًا فددددددي ت جيددددددل الحضددددددور  (22، صددددددفحة 3070)والددددددي، 
 لجميع اليويات والت كيد عمى وجودىا الفاعل في كل مفاصل الحياة.

عماريددددددددا المدينددددددددة ابنمددددددددوذج الددددددددذي يضددددددددم جميددددددددع  لقددددددددد أراد الددددددددراوي جعددددددددل مدينددددددددة   
اليويدددددددددات ، فضددددددددداًل عدددددددددن كونيدددددددددا تمثدددددددددياًل مصدددددددددغرًا لمتعددددددددددد اليويددددددددداتي فدددددددددي العدددددددددرا  

وقدددددددد عبدددددددر عدددددددن ذلدددددددس عدددددددن طريددددددد  المجددددددداورة المكانيدددددددة ، أي ومحافظاتدددددددو جميعدددددددًا ،
جعميددددم فددددي مكدددددان واحددددد ، أو مددددن خدددددالل التقددددارب فددددي الجدددددذر ابول ليددددذه ابديدددددان ، 

ويدددددات تنضدددددوي تحدددددت اليويدددددة الوطنيدددددة عمدددددى الدددددرغم مدددددن التبددددداين ممدددددا يجعدددددل ليدددددذه الي
تصدددددورنا حدددددول مدددددن نحدددددن "فيمدددددا بينيدددددا ، فضددددداًل عدددددن اليويدددددة االجتماعيدددددة ، وابخيدددددرة 
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)وىولبددددددورن، " وكددددددذلس تصددددددور ابخددددددرين حددددددول أنفسدددددديم وحددددددول ا خددددددرينومددددددن ا خددددددرون ، 

     .(62، صفحة 3070
إن الممارسددددددة ا ركيولوجيددددددة التددددددي قددددددام بيددددددا كددددددل مددددددن الددددددرواييين ، قددددددد قددددددادت الددددددى    

ذ االجتمددددددداعي والسياسدددددددي ، كشدددددددف جدددددددزء كبيدددددددر مدددددددن التددددددداريخ  ال ننكدددددددر ان الروايدددددددة وا 
رجددددة ابسدددداس ، فددددخن ذلددددس لددددم يمنددددع الددددرواييين المددددذين ذكرندددداىم دىددددي عمددددل تخييمددددي بال

نددددددو السياسددددددي أم االجتمدددددداعي مددددددن إعددددددادة مسدددددداءلة التدددددداريخ سددددددواء مددددددا كددددددان مآنفددددددًا ، 
والكشدددددف عدددددن صدددددراع اليويدددددات مدددددرة وتقاربيدددددا مدددددرة آخدددددر ، وبحسدددددب رؤيدددددة كدددددل مدددددن 

 الرواييين.
انتفثثثثثثاء الهويثثثثثثة الفرديثثثثثثة وممارسثثثثثثة التمييثثثثثثز العنصثثثثثثري بثثثثثثين المبحثثثثثثث الثالثثثثثثث: 

 -الهويات:
 أواًل: انتفاء الهوية الفردية واالنضواء تحت الهوية الجماعاتية:

تيددددددة ، وقددددددد عبددددددر الروايددددددي يددددددة واالنضددددددواء تحددددددت اليويددددددة الجماعاانتفدددددداء اليويددددددة الفرد 
لشدددددخص بطدددددر  عدددددد ة لددددديس أوليدددددا توظيدددددف ضدددددمير ا نتفددددداءميدددددثم الحمدددددو عدددددن ىدددددذا اإل

( كدددددددنمط مدددددددن أنمددددددداط التعبيدددددددر السدددددددردي ، وىدددددددذا مدددددددا يشدددددددي بالتغييدددددددب  الثالدددددددث )أندددددددت 
الدددددذي يسددددددتعمل ك حددددددد أكثدددددر ابنمدددددداط السددددددردية تعبيدددددرًا عددددددن الددددددذات المطمددددد  لددددددد )أنددددددا( 

وطريقددددة مددددن طددددر  البددددوح ، ولدددديس أخرىددددا االغتددددراب الددددذي تعدددداني منددددو الشخصدددديات / 
الشخصددددية ، فسددددعيد خضددددوري يعدددداني مددددن العددددداء الددددذي يكنددددو االخددددر لددددو ممددددا يجعمددددو 

يعددددداني مدددددن اختياريدددددة ، أمدددددا سدددددعيد جدددددرجيس فيدددددو ا خدددددر يفدددددرض عمدددددى نفسدددددو عزلدددددة 
صددددددددعوبة فددددددددي االندددددددددماج فددددددددي مجتمعددددددددو ، وتبمددددددددر حدددددددددة عددددددددداء ذاتددددددددو، وليددددددددذا يجددددددددد ال

 سددددم أبددددي حيددددان التوحيددددديأن تناديددددو بخاالغتددددراب حددددين يطمددددب سددددعيد مددددن حبيبتددددوص تددددارا 

محاولددددددددة مددددددددن الروايددددددددي لعقددددددددد العالقددددددددة بددددددددين اغتددددددددراب وىددددددددي ،  (26، صددددددددفحة 3076)الحمددددددددو، 
وبمعنددددددددى آخددددددددر إن  وبددددددددين اغتددددددددراب سددددددددعيد فددددددددي مجتمعددددددددو ،فددددددددي عصددددددددره التوحيدددددددددي 

لددددديس ىدددددذا فحسدددددب  التوحيددددددي صدددددورة اسدددددتعارية لالغتدددددراب الدددددذي يعددددداني مندددددو سدددددعيد،
لددددى االنسددددالخ وجوديددددة حددددادة التددددي يعددددود سددددببيا ابول إ ن سددددعيدًا يعدددداني مددددن أزمددددةفددددخ

فددددي بغددددداد إنشددددطاره بددددين )أندددداه( والرغبددددة فددددي العدددديش  مددددن وذلددددس بسددددبب ،عددددن اليويددددة
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ن كددددان انتمددددداءً  –بدددداط بحبيبتدددددو تدددددارا ، وبدددددين انتمايدددددو واالرت لمكدددددان والدتدددددو وصدددددباه  – وا 
اليدددش بعالقتدددو بوالديدددو كولدددد عدددا  تدددرس  نتمددداء، وقدددد عبدددر عدددن ىدددذا االفدددي الناصدددرية 

والدددددده ووالدتدددددو وتخمدددددى عدددددنيم . ولعدددددل أقصدددددى درجدددددات انتفددددداء اليويدددددة الفرديدددددة تتجمدددددى 
 ،ضدددديع مددددا بددددين بغددددداد والناصددددريةفددددي عمميددددة البحددددث عددددن ورقددددة بيددددان الددددوالدة التددددي ت

وىدددددي ىندددددا معدددددادل رمدددددزي  –ومدددددن ثدددددم عمميدددددة البحدددددث عدددددن بدددددديل لميويدددددة الشخصدددددية 
ندددددددت واجدددددددو الحقيقدددددددة أ" :، يقدددددددول الدددددددراوي عددددددن سدددددددعيد كددددددداظم -لنفددددددي اليويدددددددة الفرديدددددددة 

مددددددواطن بدددددددل تددددددالف ... قددددددد تصددددددحو يومددددددًا لتجددددددد أنددددددس خددددددارج الجغرافيددددددا ... بطاقددددددة 
فددددي لددددى أمددددد ، عراقددددي إلددددى حددددين ... إنددددت ... أ ىويتددددس شدددديادة جنسدددديتس نافددددذة لغايددددة

، (776، صددددددفحة 3076)الحمددددددو، " زمددددددان مددددددا سددددددتنتيي عراقيتددددددس وتحتدددددداج الددددددى إثباتيددددددا ل خددددددرين
نسدددددددالخ اليويدددددددة وانتفاءىدددددددا جعمدددددددت مدددددددن سدددددددعيد يكابدددددددد وعدددددددي  إ ن أشدددددددكال االغتدددددددراب وا 

دددددددن  أندددددددا؟   ، وتتجمدددددددى معضدددددددمة ىدددددددذا الدددددددوعي بخحساسدددددددو  اليويدددددددة ويطدددددددرح التسددددددداؤل م 
مددددن ا ن فصدددداعدًا سددددتكون " :عبددددر صددددرخة الددددراوي إذ يقددددول باالنشددددطار الددددذي يتجمددددى

بحسدددددب معمدددددم التددددداريخ نسدددددختان مدددددن كدددددل شددددديء وجدددددو مدرسدددددي ووجدددددو بيتدددددي ، تددددداريخ 
وديددددددن بيتددددددي ،  ،الم بحسددددددب الروايددددددة البيتيددددددة ... ديددددددن مدرسدددددديوتدددددداريخ مظددددددالمنيجددددددي 

فدددددي كتددددداب الددددددين ىدددددي ذاتيدددددا الشدددددياطين التدددددي سددددديعتاذ منيدددددا الشخصددددديات الماليكيدددددة 
ددددددن  أندددددت؟ ومددددددا أندددددت؟ حتدددددى أنددددددت سدددددتدمن تعدددددددد  فدددددي المندددددزل ... لددددددن يعدددددرف أحدددددد م 

وىدددددذا ابنشدددددطار يقدددددوده  (93، صدددددفحة 3076، )الحمدددددو" أدوارس فتمدددددارس الدددددال انتمددددداء ك ندددددو فطدددددرة
و تدددارا حدددين دعتدددو وىدددذا مدددا عبدددرت عندددو حبيبتددد ،الدددى عددددم القددددرة عمدددى اتخددداذ القدددرارات

ندددددددددت التتخدددددددددذ قدددددددددرارات مطمقدددددددددًا...تنتظر القدددددددددرارات أ": تقدددددددددول لدددددددددو  لمسدددددددددفر معيدددددددددا ، إذ
وىكدددددذا تبددددددد شخصدددددية سدددددعيد موزعدددددة بدددددين االغتدددددراب ، (779، صدددددفحة 3076)الحمدددددو، " لتتخدددددذس

وانتفاءىدددددا فضدددداًل عدددددن إ نشددددطارىا ، ممدددددا جعددددل منيدددددا شخصددددية غيدددددر وانسددددالخ اليويددددة 
قددددادرة عمددددى مواجيددددة مددددا حوليددددا ، ليمددددوح شددددبآل النفددددي واالبعدددداد فددددي نيايددددة مطدددداف ىددددذه 

وان إ ختمفدددددت الطدددددر  المؤديدددددة الشخصدددددية ، مثممدددددا ىدددددي الحدددددال مدددددع بقيدددددة الشخصددددديات 
 لو.
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 يز العنصري:ييًا: ممارسة التمثان
والتعصدددددب وقيدددددام مجتمعدددددات المحبدددددة حمدددددم اختفددددداء التطدددددرف "ممدددددا ال شدددددس فيدددددو إن    

والتسددددددددامآل والعدددددددددل فييددددددددا الكثيددددددددر مددددددددن الطوباويددددددددة ، لكددددددددن الددددددددوعي والتقدددددددددم العممددددددددي 
والمعرفددددددددي ىددددددددو الطريدددددددد  السددددددددريع الددددددددى العقالنيددددددددة المؤديددددددددة الددددددددى الواقعيددددددددة والتفكيددددددددر 

لدددددددى اختفدددددددا ، 3076)عمدددددددات، " ء ابوىدددددددام وا فكدددددددار المجنوندددددددة والطوباويدددددددةالموضدددددددوعي ، وا 

ولعدددددددددل واحددددددددددًا مدددددددددن ابسدددددددددباب التدددددددددي تدددددددددؤجر التطدددددددددرف والتعصدددددددددب ىدددددددددو ، (322صددددددددفحة 
أبددددديض( ، وىدددددذا مدددددا تطرحدددددو روايدددددة االخدددددتالف اليويددددداتي القدددددايم عمدددددى العدددددر  )أسدددددود/ 

سدددددفن فضدددددية لمروايدددددي حسدددددن جدددددودة ، إذ تعدددددرض الروايدددددة لشخصدددددية ريددددداض الزنجدددددي 
الصددددغير كمددددا كانددددت تطمدددد  عميددددو معممتددددو فددددي مدرسددددتو االبتداييددددة وىددددي الصددددفة التددددي 

يصددددددف الدددددراوي ىددددددذه  ،فددددددي ذلدددددسسددددديعاني منيددددددا الحقدددددًا مددددددن دون أن يكدددددون لددددددو ذندددددب 
إذن أييدددددا الزنجدددددي الصدددددغير ، تجبرندددددي "بدددددالقول: المعاممدددددة القاسدددددية مدددددن قبدددددل المعممدددددة 

المسددددخ ، كددددم حاولددددت أن اتجنددددب رؤيتددددس عددددن قددددرب ، أنددددا الددددى وجيددددس ا ن ان أنظددددر 
أمددددددددراة حامددددددددل وال أريددددددددد أن يظيددددددددر وجددددددددو طفمددددددددي شددددددددبيو لوجيددددددددس المخيددددددددف ، أذىددددددددب 

 .(36، صفحة 3079)جودة، " جمس في مكانس وال تت خر عن الدرسوا
ان صدددددديغة التحقيددددددر والسددددددخرية التددددددي يجابددددددو بيددددددا ريدددددداض ومنددددددذ طفولتددددددو تدفعددددددو إلددددددى 

عمددددى الددددرغم مددددن أن التسدددداؤل الددددذي يمارسدددديا بحقددددو ، الشددددعور بالكراىيددددة بالضددددد ممددددن 
كوندددو أسدددود البشدددرة ، يددددور فدددي رأسدددو وىدددو لمددداذا يعاقدددب عمدددى وجدددو واحدددد مدددن ىويتدددو 

ليويتدددددو ، وعددددددا تمدددددس الوجدددددوه ألددددديس حريدددددًا ان يعامدددددل البشدددددر ثمدددددة أوجدددددو أخدددددر   ألددددديس
أو يدددددؤمن بيدددددا؟، ودرجدددددة االخدددددال  التدددددي يحمميدددددا عمدددددى أسددددداس اإلنسدددددانية كدددددل البشدددددر 

كدددل ىدددذه التسددداؤالت تددددور فدددي ذىدددن ريددداض الدددذي عدددانى مدددن التمييدددز العنصدددري ، لدددم 
 –يكدددددددن ريددددددداض ىدددددددو الشخصدددددددية الوحيددددددددة التدددددددي تعددددددداني مدددددددن ىدددددددذا التمييدددددددز فدددددددبالل 

وبدددددددالل مدددددددؤذن ىندددددددا داللدددددددة االسدددددددماء التدددددددي تحمدددددددل داللدددددددة الجندددددددة ريددددددداض ، ونالحدددددددظ 
بدددددالل بمونددددو ابسدددددود ، وشدددددعره "يقدددددول الددددراوي:  – سددددممألدددددو و الرسددددول صدددددمى ات عميددددو و 

تددددددين حددددددد التيطدددددددل ، ىددددددذه ىدددددددي المجعددددددد وأنفددددددو ابفدددددددنص وشددددددفتيو المتشدددددددقتين والممتمي
    .(20، صفحة 3079)جودة، " التي تميزنا عن ا خرين نجيمالمآل الز 
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وسددددديظل ىدددددذا التمييدددددز قايمدددددًا مدددددا دامدددددت ىنددددداس وفدددددي ىدددددذا العدددددالم ، مدددددن يحكدددددم عمدددددى 
  البشر بسبب من عرقو أو لونو ، بداللة رد القضية التي رفعيا رياض

عمددددددى المعممددددددة ومطالبتيددددددا بعدددددددم التمييددددددز العنصددددددري ، لكددددددن القاضددددددي يددددددرد القضدددددددية 
بحجدددددة عددددددم وجودىدددددا فدددددي مجتمعندددددا   لكدددددن المعممدددددة وبعدددددد ىدددددذه القضدددددية تبددددددل مدددددن 
تعامميددددددا قمددددددياًل مددددددع ريدددددداض وبددددددالل بعددددددد أن تصددددددميا تيديدددددددات مددددددن الشددددددباب الزنددددددوج 

 .(27، صفحة 3079)جودة،  تيددىا بالقتل  
لددددم يكتددددف الروايددددي حسددددن جددددودة بالكشددددف عددددن النسدددد  المضددددمر فددددي الددددوعي الجمعددددي 
بدددددازاء قضدددددية ذوي البشدددددرة السدددددمراء، الدددددذي تمثدددددل بالكراىيدددددة التدددددي ال تقدددددوم عمدددددى سدددددبب 
مقندددددددع ، بدددددددل عمدددددددد إلدددددددى البحدددددددث والتنقيدددددددب فدددددددي التددددددداريخ مدددددددن أجدددددددل الوقدددددددوف عمدددددددى 

ومددددن ثددددم تددددراكم الكراىيددددة بددددل ، تمدددداعياالجابسددددباب التددددي أدت إلددددى خمدددد  ىددددذا التبدددداين 
وتوارثيدددددددا عبدددددددر ابجيددددددددال ، فيتقصدددددددى التددددددداريخ االجتمدددددددداعي لمزندددددددوج ، وىدددددددل شدددددددديدت 
المجتمعدددددات العربيدددددة قدددددديمًا العنصدددددرية ذاتيدددددا ازاييدددددم؟ ومددددداذا عمدددددد الزندددددوج مدددددن أجددددددل 
اسددددترداد حقيددددم فددددي الحيدددداة والعدددديش سددددوية مددددع المختمفددددين عرقددددًا عددددنيم ، ويبحددددث عددددن 

البشددددددر ، ولعددددددل الروايددددددي أراد بددددددذلس أن يدددددددلنا عمددددددى المندددددداط  المخمددددددص لكددددددل شددددددرور 
الرخددددوة فدددددي التدددداريخ أو المقصدددددية مندددددو ، ونعنددددي بالمنددددداط  الرخدددددوة تمددددس التدددددي شددددديدت 
الوجددددو ا خددددر منددددو أي بالضددددد مددددن الوجددددو الحضدددداري لددددو ، وىددددذه المندددداط  ىددددي التددددي 
تدددددددلنا عمددددددى حيدددددداة الميمشددددددين والمقصدددددديين مددددددن البشددددددر وتكشددددددف فضدددددداعات البشددددددر ، 

شددددرور ابنسددددان تجدددداه أخيددددو اإلنسددددان ، الددددذي يحكددددم عمددددى ا خددددر بحسددددب وجددددو واحددددد و 
وغيرىدددددددا مددددددددن الوجدددددددوه التددددددددي  ،مدددددددن ىويتدددددددو كاليويددددددددة الدينيدددددددة أو القوميددددددددة أو العرقيدددددددة

ا خدددددر وحسدددددب ،  لددددديس تجددددداةفيصدددددبحون درجدددددات ومراتدددددب ،  تصدددددنف البشدددددر تراتبيددددداً 
بددددل وحتددددى كراىيددددة ابنددددا بسددددبب مددددن ىددددذا التمييددددز العنصددددري ، وىددددذا مددددا عبددددرت عنددددو 

أصددددبحتص أمقددددتص كددددوني زنجيددددًا ، يالحقددددارة ىددددذه "الصددددرخة التددددي أطمقيددددا ريدددداض قدددداياًل: 
" (الكممددددة ، كددددان أىددددم أولويدددداتي أن أىددددرب خددددارج دايددددرة الددددزنر ، وأذوب فددددي عددددر  آخددددر

، وىكددددددددددذا ترتددددددددددد الددددددددددذات إلددددددددددى كراىيددددددددددة ذاتيددددددددددا بسددددددددددبب مدددددددددددن  (22، صددددددددددفحة 3079)جددددددددددودة، 
النفسددددددية واالجتماعيددددددة التددددددي تواجييددددددا ىددددددذه الددددددذات ، ولعددددددل واحدددددددًا مددددددن الضددددددغوطات 
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ىددددذه الضددددغوطات التددددي جابيددددت ريدددداض ىددددو صددددوت والدتددددو الددددذي يحمددددل فددددي طياتددددو 
الزم "إذ تقدددددول لددددددو: ذوي البشدددددرة السددددددمراء  اتكدددددريس صدددددديغة الدونيدددددة التددددددي يعددددداني منيدددددد

ويجدددددديء ، (29، صددددددفحة 3079)جددددددودة، " تتوقددددددف عددددددن حممددددددس بددددددالزواج مددددددن بنيددددددة تختمددددددف عنددددددا
ىددددذا الصددددوت ليعددددزز اإلنكسددددار النفسددددي الددددذي تعيشددددو الشخصددددية ، التددددي ال ذنددددب ليددددا 

 في االنتماء اليوياتي الذي وجدت نفسيا فيو.
النفسددددي يدددددفع بشخصددددية ريدددداض إلددددى الحمددددم باعددددادة أمجدددداد  وىددددذا اإلنكسددددار والضددددر   

معنددددددى التمييددددددز ))ثدددددورة الددددددزنر(( مددددددن جديددددددد إلقامددددددة يوتوبيددددداه ، فددددددي مدينددددددة ال تعددددددرف 
ن كدددددددان ذلدددددددس عبدددددددر اسدددددددتخدام القدددددددوة. لكنيدددددددا تبقدددددددى أحدددددددالم ال يمكدددددددن  العنصدددددددري ، وا 

 تحقيقيا عمى أرض الواقع.
يدددددة فدددددي التددددداريخ مدددددن اسدددددتعادة ىكدددددذا يحددددداول الروايدددددي وعبدددددر الممارسدددددة ا ركيولوج    

عددددادة مسدددداءلتو والكشددددف عددددن المضددددمر فيددددو ، مددددن أجددددل تف سددددير الواقددددع اجددددزاء منددددو وا 
مدددددن سياسدددددات االقصددددداء والتيمددددديش واإلبعددددداد والنفدددددي اليويددددداتي ، وبدددددذا يكدددددون  الحدددددالي 

والممارسددددات التددددي ال اليددددوم شددددكل اسددددتعادي مددددن الماضددددي بكددددل حموالتددددو االجتماعيددددة 
بحسدددددددب مدددددددا أرادت  –ؤسدددددددس لسدددددددبل العددددددديش المشدددددددترس إلدددددددى صدددددددناعة واقدددددددع يترقدددددددى 

ن جدددداء بشددددكل عمددددد إلددددى تضددددخيم ابحددددداث الماضددددية وفقددددًا لطرايدددد  الراويددددة قولددددو ،  وا 
التخييددددل الروايددددي ، وكددددل ذلددددس مددددن أجددددل شددددرح أبعدددداد التمييددددز العنصددددري القددددايم عمددددى 

 اليوية.
 الخاتمة 

ال نريددددد ىنددددا تكددددرار مددددا توصددددمنا إليددددو مددددن خددددالل الميدددداد النظددددري والمباحددددث الثالثددددة    
إيجازىددددا  أىددددم مددددا جدددداء بددددو البحددددث والتددددي يمكددددن لمبحددددث ، بقدددددر مددددا نريددددد اإلشددددارة إلددددى

 -عمى النحو ا تي:
ى المسدددددددددددددتويين البندددددددددددددايي شددددددددددددديدت الروايدددددددددددددة العراقيدددددددددددددة تحدددددددددددددوالت عدددددددددددددد ة وعمددددددددددددد -7

أشدددددكال جديدددددة مدددددن التجريدددددب، وبدددددذلس لدددددم ، وتخطتيدددددا إلدددددى تدشدددددين والموضددددوعاتي
لة التددددداريخ تعدددددد مدددددادة لمحكدددددي لتنتيدددددي إلدددددى سدددددرديات تطدددددرح ابسددددديمة وتعيدددددد مسددددداء

، وتعمدددددل عمدددددى الممارسدددددة ا ركيولوجيدددددة مدددددرة لكشدددددف وتحفدددددر وتنقدددددب فدددددي طياتدددددو
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مدددددا يددددددور الميمدددددش والمقصدددددي مدددددرة لتكشدددددف آحدددددداث الماضدددددي مدددددن أجدددددل تفسدددددير 
وص الرواييدددددة وال سددددديما النصدددددوص وىدددددذا لمسدددددناه فدددددي عددددددد مدددددن النصدددددحاضدددددرًا، 

 التي أختيرت كنماذج لمبحث.
مثمددددت الممارسددددة ا ركيولوجيددددة فددددي الددددنص الروايددددي ، وعيددددًا معرفيددددًا عنددددد الروايددددي  -3

 ، فضاًل عن توافر القصدية الواعية ليذه الممارسة.
المعاصددددرة ، وال سدددديما بعدددددد شددددكمت اليويددددة موضددددوعًا رييسدددددًا فددددي الروايددددة العراقيدددددة  -2

 سبب من التبدالت السياسية واالجتماعية.، ب 3002عام 
لقدددددد توزعدددددت تمدددددثالت اليويدددددة فدددددي الروايدددددة ، بدددددين االقتتدددددال والصدددددراع اليويددددداتي ،  -2

عدددددددادة سدددددددرد التددددددداريخ االجتمددددددداعي والسياسدددددددي لميويدددددددات ، فضددددددداًل عدددددددن التمييدددددددز  وا 
 بينيا.العنصري 

شدددددددكمت اليويدددددددة الدينيدددددددة أحدددددددد أبدددددددرز وجدددددددوه اليويدددددددة ، التدددددددي كاندددددددت السدددددددبب فدددددددي  -6
 .قوميةوال لعرقية، تميو الوجوه ابخر  لميوية كا ل اليوياتياالقتتا

، وقددددد بددددرز مددددن خددددالل ىددددذه السددددرديات الرواييددددون إلددددى سددددرد تدددداريخ اليويدددداتجددددنآل  -9
الندددددزاع اليويددددداتي مثممدددددا ىدددددي الحدددددال فدددددي روايتدددددي السدددددعيد فدددددي كابوسدددددو ابقصدددددى 
لمروايدددددددي ميدددددددثم الحمدددددددو وشدددددددفن فضدددددددية لحسدددددددن جدددددددودة ، فيمدددددددا جددددددداء سدددددددرد تددددددداريخ 

كمؤشددددددر لمتعددددددايش المشددددددترس بددددددين اليويددددددات الدينيددددددة مثممددددددا ىددددددي الحددددددال  اليويددددددات
 في رواية ماليكة الجنوب لمروايي نجم والي.

وال يمكدددددن ان نعدددددد كدددددل مدددددا تقددددددم ىدددددو حصدددددر كدددددل تمدددددثالت اليويدددددة فدددددي الروايدددددة      
العراقيددددة المعاصدددددرة ، لكدددددن ىدددددذه التمددددثالت كاندددددت اببدددددرز وابكثدددددر حضدددددورًا ، بن 

ال يمكدددددن تغطيتدددددو فدددددي حددددددود ومسددددداحة ىدددددذا جميدددددع التمدددددثالت ىدددددو ممدددددا حصدددددر 
 البحث ، لكننا بيذا نفتآل المجال أمام دراسات أخر لدراسة موضوع اليوية.
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 الهوامش واإلحاالت 
سدددددددتحالو تغطيددددددددة معظددددددددم أو جميددددددددع النصدددددددوص الرواييددددددددة العراقيددددددددة المعاصددددددددرة ،    ال

لميويددددددددة  قمددددددددت ب ختيددددددددار ىددددددددذه الروايددددددددات كنمدددددددداذج عكسددددددددت الممارسددددددددة ا ركيولوجيددددددددة
وبشدددددددكل واضدددددددآل وجمدددددددي ، فضددددددداًل عدددددددن إنيدددددددا مثمدددددددت اتجاىدددددددات عددددددددة فدددددددي التمثيدددددددل 

 اليوياتي في المنجز الروايي العراقي المعاصر.
 ينظر: -7
 قاموس بال كويل لمفكر االجتماعي الحديث ، وليم أوثوايت،  -

ت: معيدددددد دراسددددددات عراقيدددددة ب شددددددراف د. فدددددالآل عبددددددد الجبدددددار ، ىييددددددة البحدددددرين لمثقافددددددة 
 .69، ص 3033،  7المنامة ، طوا ثار ، 

مفيددددددددوم ا ركيولوجيددددددددا واتجاىاتددددددددو عربيددددددددًا ، أسددددددددامة النصددددددددراوي ، مقددددددددال مددددددددن  -
 .www.alaahem.comشبكة المعمومات 

   اليوية الجماعاتية وتعني اإليمان بوجود تجمعات تسمى جماعات ، وعمى وف  ىذا 
يعد رييسيًا ، بوصفو عضوًا في جماعتو سواء تعم  ابمر بد  ، ف ن لكل فرد أنتماء

ثقافات ، أو أمم ، أو اثنيات وتعد مصادر جوىرية لميوية ، وىذه يمكنيا أن تكون 
 لمذات بمقدار ما تكون لمغير . ينظر:

أزمددددددة اليويددددددات تفسددددددير وتحددددددول ، كمددددددود دوبددددددار ، ت: رندددددددة بعددددددث، المكتبددددددة  -
 .  37، ص 3009،  7الشرقية ، بيروت ، ط

 قراءة في المنعطفات والحدثيات الكبر  -فمسفة المغة (. 3072اليامن بنتومي. )
 (. الجزاير: دار ابن النديم.7)اإلصدار ط

(. )جبور الدوييي، المترجمون( 2)اإلصدار ط اليويات القاتمة(. 3002أمين معموف. )
 بيروت: دار النيار لمنشر.

(. )وجيو أسعد، المترجمون( 7)اإلصدار ط الذاكرة واليوية(. 3006جويل كاندو. )
 دمش : الييية العامة السورية لمكتاب.

 (. بغداد: دار سطور.7)اإلصدار ط سفن فضية(. 3079حسن جودة. )

http://www.alaahem.com/
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(. )حيدر نجف، 7)اإلصدار ط ىوية ب ربعين وجياً (. 3079داريوش شايغان. )
 التنوير.المترجمون( لبنان: دار 

عادة البناء(. 3076عبد الغني عمات. )  سوسيولوجيا اليوية جدليات الوعي والتفكس وا 
 (. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.3)اإلصدار ط

)اإلصدار  اليوية وقضاياىا في الوعي العربي المعاصر(. 3072مجموعة باحثين. )
 (. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.7ط

(. بغداد: دار 7)اإلصدار ط السعيد في كابوسو ابقصى(. 3076و. )ميثم الحم
 سطور.

(. )سالم يفوت، المترجمون( 7)اإلصدار ط حفريات المعرفة(. 7699ميشيل فوكو. )
 الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

 (. دمش : دار المد .7)اإلصدار ط ماليكة الجنوب كتب عماريا(. 3070نجم والي. )
(. )حامد 7)اإلصدار ط سوشيولوجيا الثقافة واليوية(. 3070س وىولبورن. )ىارامب

 حميد محسن، المترجمون( دمش : دار كيوان.
(. 7)اإلصدار ط قاموس بالس ويل لمفكر االجتماعي الحديث(. 3033وليم آوثوايت. )

ة )معيد دراسات عراقية بخشراف فالآل عبد الجبار، المترجمون( المنامة، البحرين: ىيي
 البحرين لمثقافة وا ثار.

 


