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 الممخص:
ىي أحد األساليب السردية التي تساعد عمى صنع الرواية ، ألنو االرتباط الحقيقي بعناصرىا   افالزم

تحتؿ .، أي الشخصيات واألحداث واألماكف ضمف سياؽ السرد ، وكذلؾ الشخصيات الخيالية
فقري الشخصية مكانة بارزة في الرواية ، ألف كؿ العناصر الفنية لمرواية تمتد منيا إلييا وىي العمود ال

 .تعتبر "فرانكشتايف في بغداد" مف أفضؿ الروايات العربية ،  ومستوى التركيب السردي العالي.لمقصة
فرانکشتايف في بغداد"  ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى البنو السرديو )الزماف والشخصيات ( في رواية 

مزيج مف الخياؿ والغريب تظير النتائج أف فرانكشتايف في بغداد ىو . لمروائي العراقي أحمد سعداوي
اختار السعداوي  .والخياؿ العممي .إف زمف سرد قصة فرانكشتايف بغداد بيف الخياؿ والواقعية

ارتبطت  شخصياتو مف واقع العراؽ المؤلـ ووصفيا ببراعة ليستخدميا في سياؽ مشروعو الروائي.
 .الشخصيات واألحداث شخصيات فرانكشتايف في بغداد بأحداث الرواية ، حيث ال يمكف فصؿ ىذه

اختار السعداوي شخصياتو مف واقع العراؽ المؤلـ .تتداخؿ أحداث وشخصيات ىذه الرواية بيف 
المطاردة المثيرة في أحياء بغداد وشوارعيا والعديد مف األشياء التي تحؿ الموقؼ ،حتى يدرؾ الجميع 

 أنيـ جزء ال يتجزأ مف ىذا المخموؽ الغريب فرانكشتايف .
 (.أحمد سعداوي  -رواية فرانکشتايف في بغداد  -الشخصيات  -الزماف )ات المفتاحيو:الكمم  

The time and characters in the novel Frankenstein in Baghdad" by the Iraqi 

novelist Ahmed Saadawi 
Dr.. Khaireh Ajrash / Associate Professor at Shahid Chamran University of Ahvas - Iran 

(responsible writer) 

Dr. Hassan Dadkhwah Tehrani/ Professor at Shahid Chamran University, Ahvas, Iran 

Abdul Qadir Shakir Khairallah / Master's Student in Arabic Language and Literature at 

Shahid Chamran University, Ahvas, Iran 

Abstract: 

Time is one of the narrative methods that help make the novel, because it is 

the real connection with its elements, i.e. the characters, events and places 

within the context of the narrative, as well as fictional characters. The 

character occupies a prominent place in the novel, because all the technical 
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elements of the novel extend from it to it and it is the backbone of the story. 

"Frankenstein in Baghdad" is considered one of the best Arabic novels, and 

the level of narrative structure is high. The research aims to identify the 

narrative structure (time and characters) in the novel "Frankenstein in 

Baghdad" by the Iraqi novelist Ahmed Saadawi. The results show that 

Frankenstein in Baghdad is a mixture of fantasy, strangeness and science 

fiction. The time of telling the story of Frankenstein in Baghdad is between 

fantasy and realism. Al-Saadawi chose his characters from the painful reality 

of Iraq and described them brilliantly to use in the context of his novel 

project. The characters of Frankenstein in Baghdad are associated with the 

events of the novel, as these characters and events cannot be separated. Al-

Saadawi chose his characters from the painful reality of Iraq. The events and 

characters of this novel overlap between the exciting chase in the 

neighborhoods of Baghdad and its streets and many things that solve the 

situation, so that everyone realizes that they are an integral part of this 

strange creature, Frankenstein. 

Keywords: Time - Characters - A Frankenstein novel in Baghdad - Ahmad 

Saadawi 

 المقدمة
شعرًا أـ  :األدب العربي بأنَّو ُجؿُّ األعماؿ التي كتبت بالمغة العربية سواء أكافيعرؼ 

نثرًا، ويضـ كذلؾ األدب المسرحي، والقصصي، والنقد، والرواية، وتعددت عصور 
 األدب ومنيا األدب في العصر الجاىمي، واألدب في اإلسالـ وغير ذلؾ الكثير.

طو وبيئتو االجتماعية والسياسية والثقافية األديب في األصؿ ىو إنساف يتأثر بمحي
فالمحيط أو الطبيعة التي . والتربوية ، وبالتالي تتكوف شخصية األديب وميوالتو األدبية
 نشأ في أجوائيا األديب ىي مف تصقؿ حسو وتنعش أفكاره .

االدب العربي تجربة حياة وىو عطاء مف األفكار والعواطؼ ال ينضب أبدا ، واألديب 
ساف يترجـ ما عاشو وما عاينو في محيطو ومجتمعو ، وحرفة االدب العربي ىو إن

وممكتو تتصؿ بالبحر العظيمة أمواجو والزاخر بالدرر والكنوز ، بنت عدناف المغة 
العربية األـ التي حوت الكؿ في الكؿ ، فمنا أف نفخر بأدبائنا الذيف رسموا لنا أجمؿ 

وحكـ بميغة ووصايا عظيمة ، وخطب  الصور بقصائد متناغمة وقصص متسمسمة ،
 . فصيحة ومقاالت مفصمة ، وخواطر إبداعية وأمثاؿ حية
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الكتابة األدبية، التي تتنوع وتتعدد فييا الشخصيات  الرواية ىي شكؿ مف أشكاؿ
واألمكنة واألزمنة والدوافع النفسية والتصرفات البشرية، وربما غير البشرية، والتي غالبًا 

االجتماعية واالقتصادية، وربما السياسية في مجتمع ما، سواء في  ما تعكس األوضاع
الماضي أو الحاضر، أو التوقع المستقبمي ليذا المجتمع، فالرواية قد تمجأ إلى تصوير 
البيئة االجتماعية التي يعيش فييا أبطاؿ الرواية، لتقدـ لنا في النياية شريحة مف شرائح 

 .اد خبرة، ويرى ما قد ال يراه في واقعو اليوميالمجتمع؛ يتفاعؿ معيا القارئ ويزد
 الفصل االول

 تعريف مسألو1-1
واستخراج النظـ  باستنباط القواعد الداخمية لؤلجناس االدبيو الزمافتعني : الزمافمفيوـ 

التي تحكميا وتوجو ابنيتيا وتحدد خصائصيا وسماتيا,  ووصفت بانيا نظاـ نظري 
ازمنو مف  الزمانيوغني وخصيب بالبحث التجريبي وىي تبحث في مكونات البنيو 

 التأكدمزجا قوامو تفاعؿ تمؾ المكونات امكنت  الزمافولما كانت بنيو  داخميو وخارجيو
المبحث النقدي الذي يعني بمظاىر الخطاب السردي اسموبا وبناء ىي  السرديةعمى اف 

وداللو حيث شمؿ عمى الزماف في الروايو يعد الزمف عنصرًا ميمًا مف عناصر النص 
والشخصيات واالمكنة. فالزمف حسب ما جاء  لؤلحداثالرابط الحقيقي  وال نالسردي 

ذلؾ الشبح الوىمي المخّوؼ ىو  في كتاب نظرية الرواية لمدكتور عبد الممؾ مرتاض"
 الذي يقتفي آثارنا حيثما وضعنا الخطى."

ولطالما كاف الزمف يعتبر مف اىـ التقنيات السردية المساىمة في بناء الرواية وذلؾ 
كونو الرابط الحقيقي لعناصرىا والتي تتمثؿ في الشخصيات واالحداث واالمكنة داخؿ 

في الروايو ارتبطت شخصيات فرانكشتايف  النسيج الروائي وكذلؾ الشخصيات الروائيو
 في بغداد بأحداث الرواية حيث ال يمكف الفصؿ بيف تمؾ الشخصيات واألحداث. مما ال

فيو أف دراسة ىذه الشخصيات مف منظور سيميائي، ستؤدي إلی کشؼ ما   شک
تحممو تمک الشخصيات مف معاف ومفاىيـ ودالالت خفية. اختار سعداوي شخصياتو 

ع العراقي المؤلـ، فوصفيا وصفًا باىرًا، ليوظفيا في إطار مشروعو الروائي، مف الواق
فمف ضمف ما اعتمد عميو في عرضو لمقضايا والمستجدات، عمى السمة السيميائية 
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المتواجدة في أسماء شخصيات الرواية، حيث أف األسماء تمؾ، كانت خير وسيمة لبياف 
 ما يجري في داخميا

 خميفو البحث1-2
التي تناولت فييا دراسة فرانکشتايف في بغداد" لمروائي  الدراسةؿ البحث في مف خال

العراقي أحمد سعداوي في خمفية البحث مف حيث المضموف والمصادر التي تناوؿ 
 مفردات السرد كداللو جمالية نذكر منيا:

نموذجا،   ضمة.الرجؿ الذي فقد  المعاصرة الروايةعبد الرحيـ الكردي. الزمف في -1
  106. 1.ط القاىرة، اآلدابمكتبو 

 .2002، 8:ط  القاىرة،  المعاصرة العربية الروايةصالح صالح،  سرديات  -2
، المركز الثقافي العربي،  الرواية،  بنيو النص والشخصيات في الحمدانيحميد -3

 .2003، 3الدار البيضاء،ط
،  الناشر عف الدراسات والبحوث الروايةفي  السرديةعبد المنعـ زكريا،  البنيو -4

 .2009. 1، ط واالجتماعية اإلنسانية
 اسئمة البحث1-3
ما ىي البنية السردية الزماف و المكاف في رواية فرانکشتايف في بغداد" لمروائي -1

 العراقي أحمد سعداوي ؟
 كيؼ استطاع الروائي بناء الرواية وطريقة السرد الروائي ؟-2
 اتخاذ االسموب البسيط في الوصؼ ألحداث الرواية؟ ما غاية الروائي  في-3
 فرضية البحث1-4
ىي وظيفة جمالية داللية ذات بعد رامي في صنع  المتخيمة الروايةالبنيو السرد في -1

، فيو يتخذ اإلبداع الفني. إّف عنصر السرد ليس عنصرا زائدا في رواية فرانكشتايف
أشكاال ويتضمف معاني عديدة، بؿ أنو قد يكوف في بعض األحياف ىو اليدؼ مف وجود 
العمؿ كمو بدءا مف السرد  الروائي والزماف والشخصيات، ومف احداث الروايو والقتؿ 
ف كاف في  والدمار واالنفجارات وانتياؾ لمحقوؽ االخريف وقتؿ الناس بدوف ذنب . وا 
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إف زمف سرد قصة  ة لكنو لـ يخمو مف المعاني والدالالت والعبر..المكاف إشارات بسيط
 .فرانكشتايف بغداد بيف الخياؿ والواقعية

تتمثؿ الدراسة فرانکشتايف في بغداد" لمروائي العراقي أحمد سعداوي اذ ال يمكف أف -2
ننسى المرويات الشفاىية ليادي العتاؾ في مقيى عزيز المصري، ومدونات الصحافي 

د السوادي ومتابعات العقيد سرور محمد مجيد ومكتبة االستخباراتي وتقاريره محمو 
. كما ال يمكف أف ننسى الجيد النيائي الذي وقع عمى وعرافيو منجميوونبوءات 

وىي « المؤلؼ»ومشاركة في الفعؿ الروائي ىي شخصية  مسرحةشخصية روائية 
مد سعداوي. وىي شخصية ميمة، بالتأكيد ال عالقة ليا بالمؤلؼ والروائي الحقيقي أح

ألنيا في الواقع الشخصية التي أعادت صوغ كؿ ىذه المعطيات في خطاب روائي 
النيائي بوصفو متيمًا عثر في  «التقرير»متماسؾ. وكاف أوؿ ظيور لو قد ورد في 

حوزتو عند اعتقالو عمى قصة تتكوف مف سبعة عشر فصاًل، لكف التحقيؽ لـ يجد مبررًا 
في المعتقؿ لذا أطمؽ سراحو، وأف تقرر في ما بعد اصدار أمر جديد باعتقالو،  وال بقائ

مما دفعو الى اليروب واستكماؿ الفصميف الباقييف لتضـ القصة أو الرواية تسعة عشر 
ىذا لـ يكف بمقدوره أف يكمؿ « المؤلؼ»فصاًل. لكف يجب أف نأخذ بالحسباف اف 
الوثائؽ والتسجيالت والمدونات والشيادات مشروعو مف دوف االستعانة بالعشرات مف 

والرسائؿ االلكترونية التي كانت تصمو تباعًا مف جيات مختمفة وبشكؿ خاص مف 
 «. المساعد الثاني»الصحافي محمود السوادي وشخصية غامضة ىي 
سردية ليا، وىي لعبة جربيا وأتقنيا  اف ىذه البنية الروائية المركبة تؤكد الطبيعة الميتا

التي سبؽ لنا وأف « انو يحمـ أو يمعب أو يموت»سعداوي في رواياتو السابقة  أحمد
درسناىا في موضع آخر. فيناؾ أواًل قصد واضح لتأليؼ عمؿ قصي أو روائي، ربما 
بدأه الصحافي محمود السوادي بتشجيع مف رئيس التحرير عمي باىر السعيدي وظير 

مع تعديؿ طفيؼ مف قبؿ رئيس  بصورة قصة أو تحقيؽ نشر باسـ محمود السوادي
عمى التحقيؽ مع نشره « فرانكشتايف في بغداد»التحرير أشار فيو انو أطمؽ فيو عنواف 

 . 1994الذي قاـ ببطولتو روبرت دي نيرو « فرانكشتايف»لصوره مف فيمـ 
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 الفنية الطريقةاف عمؿ الروائي احمد سعداوي في مجموعو مف الروايات تتجسد فييا -3
مف الزماف والشخصيات ليا وعمى  السرديةوالبنيو  الروايةالوصفي في كتابو  في المنيج

التي تقصت حدود المناخ السياسي واالجتماعي  واالفتراض اإلبداعيةجميع المستويات 
لمواقع االجتماعي في الشخصيات  السرديةورواية في دولو الخرافة نموذجا عمى البنيو 

 ؿ روائي جميؿ.واالحداث والزمف.  وتجسيدىا في عم
 ىدف البحثا1-5

ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى البنو السرديو )الزماف والشخصيات ( في رواية 
 فرانکشتايف في بغداد" لمروائي العراقي أحمد سعداوي .

 طريقة البحث  1-6
 التحميمی-التوصيفی

 أحمد سعداوي حياه الراوي
كاريكاتير، ولد في بغداد عاـ ىو روائي وشاعر وكاتب سيناريو ورساـ )أحمد سعداوي(

، كتب في الصحافة المحمية والعربية والدولية منذ تسعينيات القرف الماضي، 1973
األلمانية، نشرت لو  (MICT) البريطانية ووكالة (BBC) وعمؿ مراساًل في شبكة الػ

عاـ  صحيفة )األخبار( المصرية ممحقًا خاصًا لرسومو الكاريكاتيرية بعنواف )رأسي(
أصدر مجاميع شعرية عدة منيا: )الوثف الغازي، نجاة زائدة، عيد األغنيات  .2000

السيئة، صورتي وأنا أحمـ(، ومجموعة قصصية بعنواف )الوجو العاري داخؿ الحمـ(، 
كما أصدر روايات عدة منيا: )البمد الجميؿ( الفائزة بجائزة الرواية العربية في دبي عاـ 

أو يموت( الفائزة بجائزة ىاي فاستيفاؿ البريطانية  ، و )إنو يحمـ، أو يمعب، 2005
، وكانت أبرز رواياتو 2010أديبًا عربيًا دوف سف األربعيف عاـ  39ألفضؿ 

، وبجائزة الترجمة 2014)فرانكشتايف في بغداد( التي فازت بجائزة البوكر العربية عاـ 
، 2017عاـ  (GPI) ، وجائزة الخياؿ اإلبداعي الكبرى الفرنسية2016اإليطالية عاـ 

، وجائزة 2018وجائزة ماف بوكر الدولية، القائمة النيائية، عف ترجمتيا اإلنكميزية عاـ 
، 2019، وجائزة التينيكؿ الذىبي عاـ 2019آرثر سي كالرؾ، القائمة القصيرة، عاـ 

وترجمت إلى أكثر مف سبع وعشريف لغة، في وقت وصمت عقودىا الموقعة إلى ثالث 
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، 2017كما أصدر بعدىا في مجاؿ الرواية )باب الطباشير( عاـ  .وثالثيف لغة
 1 .2019و)مذكرات دي( عاـ 

 الفصل الثاني / المبحث االول
 الزمان مفيوم

 الزمان لغة المطمب االول:
الزمف في القاموس المحيط ، ىو " اسـ لقميؿ الوقت ، و كثيره ، و الجمع ازماف ، و 

وجاء في لساف العرب ، اف " الزمف " ، و "الزماف " : " اسـ لقميؿ الوقت ، او 2." ازمنة
كثيره ، و في المحكـ الزمف ، و الزماف العصر ، و الجمع ازمف ، و ازماف ، و ازمنة 

طاؿ عميو الزماف ... ، و ازمف المكاف :  :يالشيئ، و زمف زامف : شديد ، و ازمف 
، و زمانا مف الزمف ... ويكوف الزمف شيريف الى ستة  اقاـ بو زمانا ، و عاممو مزامنة

اشير ... و الزماف يقع عمى الفصؿ مف فصوؿ السنة ، و عمى مدة والية الرجؿ ، و 
 3ما اشبيو.

اما في معجـ مقاييس المغة ، فقد ورد تعريفو كاآلتي : " زمف ، الزاء ، و الميـ ، و 
لؾ الزماف ، و ىو الحيف ، قميمو و النوف اصؿ واحد يدؿ عمى وقت مف الوقت ، مف ذ
 4كثيره ، يقاؿ زماف و زمف الجمع ازماف ، و ازمنة.

و مف ىنا يمكف القوؿ ، اف المعنى المغوي لمزمف ، نجده مرتبطا بالحدث ، او بعصر 
مف العصور، او بالطقس، بفصؿ مف الفصوؿ، و ىو يدؿ عمى الوقت، كما ورد في 

الزماف مشتؽ مف االزمنة، بمعنى : االقامة ، و منو  وايضا ، لفظ. معجـ مقاييس المغة
: زمنى. . نيا حادثو عنو اشتقت الزمانة ال ومنو ، فالزمف ىنا  5يقاؿ : رجؿ زمف، وقـو

 ، يحيؿ عمى معنى المكث ، و البقاء.

 : الزمان من الناحية االصطالحية :الثاني المطمب
مذكورا لدى النحاة بمعنى ، ولدى فقد اتخذ مفيوـ الزمف دالالت كثيرة ، حيث نجده 

فالزمف لدى افالطوف : " مرحمة تمضي . الفالسفة بمعنى ،ولدى نقاد االدب بمعنى
بينما الزمف في تمثؿ" اندري الالند " : " كتصور عمى  لحدث سابؽ الى حدث الحؽ.

انو ضرب مف الخيط المتحرؾ الذي يجر االحداث عمى مراى مف مالحظ ىو ابدا في 
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وايضا : " الزمف مظير وىمي يزمنف االحياء ، و االشياء فتتأثر  6الحاضر.مواجية 
فالزمف اذف ، مظير نفسي مجرد ، 7بمضيو الوىمي ، غير المرئي ، غير المحسوس".

 . الغير الظاىر تأثيرهفيو عبارة عف وعي خفي ، و يتجسد الوعي بو ، مف خالؿ 
قيؿ اف الوجود ، و الزماف مترادفاف ،  ولقد درؾ االنساف انو ال وجود اال بالزماف، او

الف الوجود ىو الحياة ف و الحياة ىو التغير ، و التغير ىو الحركة ف و الحركة ىي 
الزماف ، فال وجود اذف اال بالزماف ، ليذا فاف كؿ وجود يتصور خارج الزماف وجود 

ربط بالوجود فمف خالؿ ىذا المفيوـ نالحظ ، اف الزمف قد  8وىمي ، او ىو ال وجود". 
، حيث انو ال وجود إال بالزمف ، فيما مصطمحاف متكامالف ، فاحدىما مرتبط بوجود 
االخر ، و لقد اعطى في ىذا التعريؼ اىمية لمحركة ، فبفضميا نستطيع فيـ الزمف. 
بيذا المفيوـ ، فاننا نجد اف الزمف ، ينتظـ في ثالث ثنائيات ، تظير االولى في ثنائية 

حركة ، الف الحركة ىي التي تحدد لمزماف كميتو ، و تظير الثنائية في الزماف ، وال
ثنائية الزماف و المكاف ، الف المكاف ىو الذي يساىـ في تحديد ىويتو ، و تظير 
الثالثة في ثنائية الزماف، و االنساف ، الف االنساف ىو الذي يعطيو داللتو الموضوعية 

مفيـو الزماف مريبط بالحركة ، و المكاف ، و مف ىنا يمكف القوؿ اف  9، و الذاتية. 
االنساف ، الف كال منيما يساىـ في اعطاءه ميزة تميزه ، فالحركة تحدد الكمية ، و 

كما اف الزمف يختمؼ في السرد عنو . المكاف و اليوية ، و االنساف يعطيو داللتو الذاتية
الطبيعي ىو خط  في الحكاية ، و يختمؼ في الحكاية عنو في الطبيعة ، فالزمف

متواصؿ يسير كعقارب الساعة، اما زمف الحكاية ، فيو زمف وقوع الحدث قياسا الى 
كما اف الزمف يعد مقولة  10الزمف الطبيعي : الماضي البعيد ، او القريب المحدد.

فمسفية ، شغمت االنساف منذ بدء الخميقة ، الرتباطيا بو اشد االرتباط ، اذ شكمت 
تساؤالتو التي اقضت ، مضجعو ، و حيرتو ، فكانت دىشتو االولى، و االزلية.و نحف 
 اذ نقرا باف الزمف مقولة فمسفية ، فميس في نيتنا تناوليا مف و جية نظر فمسفية ، ولمف
البد مف االشارة الى ذلؾ ، طالما اف ىذه المقولة ، قد تتقاطع بشكؿ ، او باخر بالزمف 
في االدب ، الذي بدوره قد يتشظى الى ازمنة متعددة ، فمكي ، تاريخي ، نفسي ، 

ومف ىنا يمكف القوؿ ، اف تعريؼ الزمف مرتبط  فيزيائي ، فمسفي ، نحوي ، بنائي.
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، حيث يستطيع مف خاللو  باإلنسافارتباطا شديدا  بالفمسفة ، و انو مرتبط كذلؾ
 االجابة عف جؿ التساؤالت التي تشغؿ ذىنو ، و الذي ينقسـ بدوره الى ازمنة متعددة

اال اف الزمف ، نجده ايضا ، نجده ايضا ، ذا طبيعة متحركة ، غير ثابتة عمى حاؿ ، .
و يتحد بالوجود ثـ العدـ ، بؿ دافعة جارفة ، و ىذه الطبيعة المتحركة، ىي التي " جعمت

 11بالحضور ثـ الفناء. 
كما نجده ذا طبيعة متحركة ، وليست ثابتة ، تطرا عميو تغيرات كثيرة ، كاستذكار 
االحداث في الرواية مثال ، ىذا يساىـ في تذبذبات زمنية كثيرة . ) االنتقاؿ مف الزمف 

و ميزة تجعمو يستطيع الحاضر الى الزمف الماضي ( ، و اف ىذه الطبيعة ، اعطت ل
انو عنصر ميـ في الدراسات النقدية الحديثة  التنبا بفنائو ، و زوالو ، و عبثية وجوده.

يعني اف الزمف تقنية ، او عنصر  12، و منو تنطمؽ ابرز التقنيات السردية المتعددة.
 اساسي الذي ينطمؽ منو السرد.

 الزمن تقنيات: المطمب الثانی
، و اعادة  تأخيريتبمور الزمف في الرواية، حيث يستطيع الروائي اف يقوـ بتقديـ ، و 

ؤيتو الخاصة ، فنجده تارة يشير الى حدث لـ يرد بعد ، او ر  ترتيب االحداث وفؽ
، حيث  ىو ما يسمى بالمفارقات الزمنية احداث مضت ، و ىذا التفاوت الميالعودة 

 رئيسييف ىما : االستباؽ ، واالسترجاع.ف ينجد ىذه االخيرة تميز نوع
 االستباق– األوؿ المطمب

مف الواضح اف االستشراؼ ، او االستباؽ الزمني ، اقؿ تواترا مف المحسف النقيض ، و 
السردية الغربية عمى االقؿ ، ىذا مع اف المالحـ الثالث الكبرى القديمة  ذلؾ في التقاليد

و" النياذة "، تبتدئ كميا بنوع مف المجمؿ  ، و ىي " االلياذة " ، و االوديسة"،
تزقيتاف"، "تودوروؼ" عمى  " االستشرافي الذي يؤيد الى حد ما القاعدة التي يطبقيا

السرد اليوميري، اال و ىي:" حبكة القدر". اف االىتماـ بالتشويؽ السردي الخاص 
ذه الممارسة ، كما بتصور الرواية " الكالسي " بمعناه العاـ ، ال ينسجـ كثيرا مع مثؿ ى

ال ينسجـ مف جية اخرى مع المتخيؿ التقميدي لسارد عميو ، اف يبدو انو يكتشؼ كثي 
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ار ، او قميال القصة في الوقت نفسو الذي يحكييا فيو، لذلؾ نجد استباقات قميمة جدا 
 13عند " بمزاؾ ، او " "ديكنز" ، وطولسطوي.

تجاوز حاضر الحكاية ، و ذكر حدث فيو ايضا، مخالفة لسير زمف السرد تقوـ عمى 
لـ يحف وقتو بعد . و االستباؽ شائع في النصوص المروية بصيغة المتكمـ ، و السيما 
في كتب السير ، و الرحالت ، حيث الكاتب و اؿ اروي ، و البطؿ ادوار ثالثة ، 

تداخؿ  يمثميا فرد واحد ، و ىذا االختالط في االدوار يؤدي الى تداخميا ، و بالتالي الى
ازمانيا ، و يتخذ االستباؽ احيانا شكؿ حمـ كاشؼ لمغيب الفاصمة بيف حادث ، او اخر 

 14. مف ىذه الحوادث " المتشابية
عني ، اف االستباؽ ىو مخالفة لزمف سرد حكاية ما ، حيث يتـ فيو ذكر احداث الحقة 

حاضرا في  لـ يحف وقت حدوثيا ، و ياتي ىذا االستباؽ عمى صيغة المتكمـ ، و نجده
كتب الرحالت و السير ، و في بعض االحياف نجد تداخؿ ىذه االستباقات ، و تداخؿ 

ستباقات ىذه اال تأتيالمختمفة التي تقوـ بيا الشخصيات ، و  لؤلدوارازمانيا ، و ذلؾ 
وىناؾ تعريؼ اخر ، ىو تقديـ االحداث الالحقة  .بصيغة المتكمـ في النصوص المروية

اي ، اف االستباؽ ىو عبارة عف  15ا . في امتداد بنية السرد الروائي.، و المتحققة حتم
 ذكر احداث الحقة ، لـ تذكر بعد. ولـ يحف وقت حدوثيا.

في فرانكشتايف في بغداد السرد بيف الخياؿ والواقع ، وال توجد إشارة لحدث لـ يحدث بعد 
 ،ال نجد تنبؤات.

 استباق خارجي-1
الحكاية ، يبدا بعد الخاتمة ، و يمتد بعدىا لكشؼ ماؿ ىو الذي يتجاوز زمنو حدود 

بعض ، او شكؿ تنبؤ، او افتراضات صحيحة نوعا ما بشاف المستقبؿ، و االستباؽ 
انواع مختمفة، باختالؼ موقع الحدث المستبؽ في زمف السرد االولي، اي زمف حكاية 

ياتي مباشرة بعد  فاالستباؽ الخارجي يعني ، ذلؾ االستباؽ الذي16الراوي االساسية.
نياية الحكاية االولى ، و يمتد بيدؼ اطالع المتمقي عمى ما سيحدث في المستقبؿ، او 
بمعنى اخر، يقـو بتقديـ ممخصات لما سيحدث في المستقبؿ، و تختمؼ ىذه االستباقات 

 ، بتنوع موقع الحدث المستبؽ. 
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 لـ يتـ العثور عمي استباؽ خارجي في فرانكشتايف في بغداد.
 استباق داخمي:-2

ىو الذي ال يتجاوز خاتمة الحكاية ، و ال يخرج عف اطارىا الزمني . وظيفتو تختمؼ 
السرد ما خطره فيكمف في االزدواجية التي يمكف اف تحصؿ بيف إ باختالؼ انواعو.

اي ، اف االستباؽ الداخمي ، ىو ذلؾ االستباؽ الذي يقع . االولي ، و السرد االستباؽ
لسابقتيا ، داخؿ االطار الزمني لمحكاية ، دوف اف يتجاوزه ، اي ال يتجاوز خالفا 

 و االستباؽ الداخمي نوعاف:. خاتمة الحكاية الى خارجيا
 االستباق الداخمي الغير المنتمي الى الحكاية-الف

يسميو البعض " براني الحكي "، و ىو االستباؽ الذي يروي حدثا واقعا ضمف زمف 
ولكنو خارج عف موضوع الحكاية ، ليس في ىذا النوع احتماؿ  السرد االولي ،

 لالزدواجية.
 االستباؽ الداخمي الغير المنتمي الى الحكاية ، غير موجود في فرانكشتايف في بغداد.

 : االستباق الداخمي المنتمي الى الحكاية-ب
ف زمف يسميو البعض "براني الحكي " ، و ىو االستباؽ الذي يتناوؿ حدثا واقعيا ضم

بمعنى ، 17السرد االولي ، وضمف موضوع الحكاية ، و ىو نوعاف : تكميمي ، و مكرر.
اف االستباؽ الداخمي الغير المنتمي الى الحكاية ، ىو عبارة عف رواية احداث خارجة 
عف موضوع الحكاية ، عمى الرغـ مف انيا وقعت ضمف سرد الحكاية االولى ، اما 

ى الحكاية ، ىو عبارة عف رواية احداث ضمف موضوع االستباؽ الداخمي المنتمي ال
الحكاية ال خارجيا ، و ىو نوعاف : تكميمي، و مكرر. االستباؽ الداخمي المنتمي الى 

 الحكاية، غير موجود في فرانكشتايف في بغداد.
 االستباق الداخمي المنتمي الى الحكاية التكميمي:-1

وىو الذي يسد، مسبقا، نقصا سيحصؿ في السرد االولي ، انو تعويض عف حذؼ 
 الحؽ ، فوجده يكماللسرد.

 االستباق الداخمي المنتمي الى الحكاية المكرر:-2
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ىذا االستباؽ  يأتيو  .الحقاً   وىو الذي يكرر مسبقا، و الى حد ما، مقطعا سردياً 
و مف 18اولو السرد الحقا، و بالتفصيؿعموما بصورة اشارات قصيرة تنبو الى حدث سيتن

ىنا ، اف االستباؽ الداخمي المنتمي الى الحكاية التكميمي، و ىو ذلؾ االستباؽ المكمؿ 
لسرد الحكاية ، فيو يقوـ بتعويض الحذؼ ، و النقص الالحؽ ، الذي طرا عمييا ، 

  ز جماليتيافتصبح مكممة ، ال يتخمميا اي نقص الذي يساىـ في اختالؿ معناىا ، و ابرا
اما االستباؽ الداخمي المنتمي الى الحكاية المكرر، ىو ذلؾ االستباؽ المكرر لممقاطع 
السردية الالحقة ، ضمف موضوع الحكاية ، و ياتي عمى شكؿ اشارات مفصمة ، و 

 الالحقة التي ستتناوليا الحكاية. لؤلحداثمنبية 
طالقا نمنية تتجو نحو المستقبؿ اوايضا نجد تعريفا اخر لالستباؽ، عمى انو مفارقة ز 

مف لحظة الحاضر ، حيث يحكي اؿ اروي قصة حياتو ، و ىو يعمـ ما وقع ، و ما 
يقع ماضيا ، و مستقبال ، و ىو سرد حدث في نقطة ما قبؿ اف تتـ االشارة الى 
االحداث السابقة ، بحيث تقوـ بذلؾ السرد برحمة في مستقبؿ الرواية ، و لو انواع ) 

اي اف االستباؽ ، ىو نوع مف انواع المفارقات الزمنية ، ينطمؽ مف 19مكرر(. متمـ ،
الحاضر ، دوف العودة الى الماضي ، لموصوؿ الى المستقبؿ ، مثؿ اؿ اروي الذي 

  . يسرد قصة حياتو ، و ىو يعمـ ماضييا ، و حاضرىا ، و مستقبميا
االستباؽ الداخمي المنتمي الى الحكاية المكرر ، غير موجود في فرانكشتايف في  

 بغداد.
و ايضا ، االستباؽ ىو تجاوز حاضر الحكاية لمتطمع عمى احداث مستقبمية ، لـ يحف 

 و ينقسـ االستباؽ الى نوعيف: . وقتيا بعد
 باؽ بعد الخاتمةيتجاوز زمنو حدود الحكاية ، و يمتد ىذا االست :استباق خارجي -1

 ، غير موجود في فرانكشتايف في بغداد. .استباؽ خارجي
ال يخرج عف االطار الزمني، وىو عكس االستباؽ الخارجي، ال  :استباق داخمي -2

  20خاتمة الحكاية. يتجاوز
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الحاضر لموصوؿ الى مستقبؿ الحكاية ، و ىو نوعيف :  أي اف االستباؽ، ىو تجاوز
غي لو اف يتجاوز االطار الداخمي لمحكاية الى الخارج ، اما استباؽ داخمي، ال ينب

 االستباؽ الخارجي ، فينبغي لو اف يتجاوز االطار الزمني الداخمي لمحكاية الى الخارج.
 :االسترجاع الثاني  المبحث

مخالفة لسير السرد ، تقـو عمى عودة اؿ اروي الى حدث سابؽ ، و ىو عكس 
االستباؽ ، و ىذه المخالفة لخط الزمف تولد داخؿ الرواية نوعا مف الحكاية الثانوية ، و 

اي حكاية فرعية داخؿ  .يمنع اف تتضمف الحكاية الثانوية بدورىا استرجاعاً  شيءال 
 مؤكدا ( ، او )ذاتياobjective االسترجاع موضوعيا )يمكف اف يكوف  الحكاية الثانوية.
(subjective مؤكد( . اما وظيفتو فيي غالبا تفسيرية )غير : 

تسميط الضوء عمى ما فات ، او غمض مف حياة الشخصية في الماضي ، او ما وقع 
فاالسترجاع 21"  ليا خالؿ غيابيا عف السرد. و االسترجاع انواع : خارجي ، و داخمي

السرد، يستطيع مف خالليا الراوي العودة الى  ىو مخالفة، او تقنية زمنية لسيرىنا، 
زمف ، او حدث سابؽ عمى عكس االستباؽ ، و ىذه المخالفة تولد داخؿ الرواية نوعا 
مف الحكاية الثانوية التي بدورىا تحوي عمى استرجاع الذي بدوره يقوـ بتفسير االحداث 

ذىف الشخصيات حوؿ ما وقع في الماضي . و ىو السابقة ، و ازالة الغموض مف 
 نوعاف : داخمي، و خارجي.

ويسترجع الذكريات، غير موجود في  القديمةيذكر ذكرياتو  الروايةمجموعو امثمو في 
 فرانكشتايف في بغداد.

إيميشوا ،فقدت ابنيا في الحرب منذ عشريف سنة، فيي مصرة عمى فكرة ابنيا  مع ذلؾ،
. العائد مف الموت أو يفكر في ابنو الميت في فمو وىو ال يؤمف  الغائب ذات يـو

 22«يستمع ليا بشكؿ مخمص حيف تتحدث عمى ولدىا سوى ابنتييا...»بموت: 
 -بذىف عتاگ  -في فرانكشتايف في بغداد ، يذىب المؤلؼ إلى الماضي  ايضًا،

 ويتحدث عف ناىـ عبدکي:
عمؿ ىادي . ناىـ عمي أعادة  کيؼ شاىد الجميع  الفوضى بعد االحتالؿ و شيوع »

 23«ترميـ الخرابة الييودية
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 استرجاع داخمي-1
الصيغة  الذي يستعيد احداثا وقعت ضمف زمف الحكاية، اي يعد بدايتيا. وىو ىو

 المضادة لالسترجاع الخارجي. و ىو 
 انواع:

اذف ، فاالسترجاع الداخمي، ىو عكس االسترجاع الخارجي ، و ىو استذكار احداث 
سابقة بعد بداية الحكاية. و ىو نوعاف : االسترجاع الداخمي الغير المنتمي الى الحكاية 
، و االسترجاع الداخمي المنتمي الى الحكاية. استرجاع داخمي ، غير موجود في 

 فرانكشتايف في بغداد.
 جاع الداخمي الغير المنتمي الى الحكايةاالستر -1

يسميو البعض " براني الحكي "، و ىو ذلؾ الذي ال يشكؿ موضوعو جزء مف موضوع 
يعرؼ اؿ اروي بشخصية جديدة مف خالؿ استرجاع احداث مف ماضييا  الحكاية. كاف

 عمى عالقة ليا بالحكاية الرئيسية، او يسمط الضوء ال لكفوقعت بعد بداية الرواية ، و 
ليكشؼ لنا نشاطيا وقت غيابيا. ففي  ثـ غابت عنا، شخصية عرفناىا في بداية الرواية

 ) الحالتيف تكوف االحداث المسترجعة مف ضمف زمف الحكاية
استرجاع داخمي (، و لكنيا ال تنتمي الى الحكاية، ) يختمؼ موضوعيا عف موضوع 

الى الحكاية، غير موجود في (. االسترجاع الداخمي الغير المنتمي  الحدث الرئيسي
 فرانكشتايف في بغداد.

 االسترجاع الداخمي المنتمي الى الحكاية-2
يسميو البعض " براني الحكي " ، و ىو ذلؾ الذي يجانس موضوعو موضوع الحكاية ، 
كاف يتناوؿ حدثا ماضيا مرتبطا بحياة احدى الشخصيات، و فعال في سموكيا الحاضر، 

حدثا مؤثرا في الحدث الرئيسي، شرط اف يكوف ىذا الحدث واقعا ضمف زمف  او او
 24تكميمي ، و مكرر. : الحكاية ، اي الحؽ لبدايتيا، و ىو نوعاف

فاالسترجاع الداخمي الغير المنتمي الى الحكاية ، ىو الذي يتناوؿ موضوعا مختمفا عف 
ية حديثة، و ذلؾ ، االولى ، كاف يقوـ اؿ اروي ، بادخاؿ شخص موضوع الحكاية

باسترجاع سوابقيا ، او تكوف ىذه الشخصية معروفة ، و لكف غابت عف االحداث ، 
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ففي الحالتيف ، يمكننا اعتبار ىذه االحداث المسترجعة مف مضموف زمف الحكاية ، و 
اما االسترجاع الداخمي المنتمي المى الحكاية ،  . لكف ال يمكننا اعتبارىا منتمية الييا

ترجاع الذي يتناوؿ الموضوع نفسو الذي تتناولو الحكاية االولى ، كاف يتناوؿ ىو االس
حدثا ماضيا ، مرت بو احدى الشخصيات. و فعال ما زاؿ مجسدا في الحاضر، و 

 يكوف ضمف مضموف زمف الحكاية ، اي ينتمي ليا.
  او االرجاع االسترجاع الداخمي التكميمي -الف

ىو الذي يسد نقصا حاصال في السرد ، انو تعويض عف حذؼ سابؽ ، ىناؾ قصص 
تتبع طريقة الحذؼ، و التعويض ، فيكوف السرد فييا متقطعا . متنقال بيف الحاضر، و 

، غير موجود في فرانكشتايف في  او االرجاع الماضي .االسترجاع الداخمي التكميمي 
 بغداد.

  االسترجاع الداخمي المكرر-ب
ىو اشارات القصة الى ماضييا ، قد تعود القصة الى ماضييا ، قد تعود القصة عمى 
اعقابيا عودات قصيرة غالبا ، قصد التذكير، و ىذا التذكير قد يتخذ شكؿ المقارنة بيف 

اي ، اف 25الماضي، و الحاضر، او بيف موقفيف متشابييف، و مختمفيف في اف واحد
االسترجاع الذي يقـو بتعويض النقص ، او الحذؼ  االسترجاع الداخمي التكميمي ، ىو

الحاصؿ في السرد ، و يقـو بمال ثغراتو ، فيكممو ، فمثال عند ادراج الحذؼ في بعض 
القصص ، يظير السرد فييا متذبذبا ، و متقطعا، بيف الحاضر ، و الماضي ، الف 

 ىناؾ احداث محذوفة.
االشارة ، و التذكير الى ماض ، و ىذا اما االسترجاع الداخمي المكرر ، ىو عبارة عف 

التذكير يتخذ اشكاال عدة منيا : المقارنة بيف الماضي و الحاضر ، او بيف موقفيف 
متشابييف ، او مختمفيف و ىناؾ تعريؼ اخر لالسترجاع ، ىو اف يترؾ اؿ اروي 
مستوى القص االوؿ ليعود الى بعض االحداث الماضية ، و يروييا في لحظة الحقة 

 : وثيا . و لالسترجاعات وظائؼ و ىيحد
ا( اعطاء معمومات عف ماضي عنصر مف عناصر الحكاية ) شخصية ، اطار ، 

 .عقدة(
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 . ب( تسد ثغرة حصمت في النص القصصي
 26ماضية وقع ايرادىا فيما سبؽ مف السرد بأحداثج( تذكير 
عبارة عف تقنية زمنية ، و قد سبؽ ىذا المصطمح مف معجـ المخرجيف  وايضا، ىو
،حيث يستطيع السارد مف خاللو الرجوع بالذاكرة الى الوراء  Flach back، السينمائييف

سواء في الماضي القريب ، او الماضي البعيد . و بالتالي فيو اسموب مف اساليب 
فييا الراوي عمى الذاكرة ، ذاكرة سرد ، او استخداـ الزمف في الرواية ، وىو تقنية يعتمد 

ثالث انواع مف االسترجاعات ) داخمية  27جنيت ذاكرة شخصيات ، و قد حدد " جي ارّ 
 28 .، خارجية ، مختمطة(

و تنقسـ االسترجاعات بدورىا الى انواع : استرجاعات خارجية ، و استرجاعات 
 داخمية.

الذي يكوف خارج حيز الحكاية االولى ، ىو ذلؾ االسترجاع  : استرجاعات خارجية-1
 و التي ال تتداخؿ مع الحكاية االولى ، الف وظيفتيا ، ىي اكماؿ الحكاية.

ىو الذي يقوـ باسترجاع احداث وقعت ضمف زمف الحكاية ،  : استرجاعات داخمية-2
 29اي بعد بدايتيا ، عكس االسترجاع الخارجي.
سابقة ، حيث يقـو فييا اؿ اروي بقطع السرد فاالسترجاع ، ىو استذكار احداث ماضية 

في الحكاية الثانية الالحقة ، و العودة الى الحكاية االولى السابقة . و ينقسـ بدوره الى 
 . استرجاع خارجي ، و استرجاع داخمي

فاالسترجاع الخارجي، ىو استرجاع يكوف خارج الحكاية االولى ، اما االسترجاع 
 (. لحكاية ) بعد بدايتياالداخمي ، يكوف ضمف زمف ا

الى  ةبالذاكر واالسترجاع ايضا، او الفالش باؾ مصطمح روائي حديث ، يعني: الرجوع 
الوراء البعيد، او القريب. و قد سبؽ ىذا المصطمح مف معجـ المخرجيف 

، و ىو مصطمح  السينمائييفاي ، استمد مصطمح االسترجاع مف معجـ 30السينمائييف
ما  استذكاري اعادة ، او استرجاع الذاكرة الى الماضي ، و ظير حديثا ، و ىو يعن

 فات.
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ال يوجد رجوع إلى الوراء أو تذكير بذاكرة الماضي وتذكر ما ىو موجود أر في 
 فرانكشتايف في بغداد.

 الفصل الثالث
 الشخصيو

 :المفيوم الشخصيو فی الروايو الخطاب األول
لييا جميع العناصر  مرموقًا فی مرکزًا   تحتّؿ الشخصية  الرواية، حيث تمتّد منيا وا 

الفنية فی الرواية، وتعد بمثابة العمود الفقری لمقصة. وقدجاء فی معجـ مصطمحات نقد 
کؿ مشارک فی أحداث الحکاية، سمبًا أو إيجابًا، أما مف »الرواية فی تعريفيا بأنيا: 

مف الوصؼ... وىی  اليشارک فی الحدث فال ينتمی إلى الشخصيات بؿ يکوف جزءاً 
« تتکوف مف مجموع الکالـ الذی يصفيا الراوی ويصور أفعاليا، وينقؿ أفکارىا وأقواليا.

ويتمحور حوؿ الشخصية المضموف الذی يود الکاتب إيصالو لمقارئ، مف خالؿ  31
ىی فی القصة مدار المعانی »فکرىا، وسموکيا، وحرکتيا داخؿ الرواية، ولذلک قيؿ: 

األفکار واآلراء العامة. وليذه المعانی واألفکار المکانة األولی فی  اإلنسانية ومحور
القصة منذ انصرفت إلی دراسة اإلنساف وقضاياه، إذ ال يسوؽ القاّص أفکاره وقضاياه 
العامة منفصمة عف محيطيا الحيوی، بؿ ممّثمة فی األشخاص الذيف يعيشوف فی 

 32«مجتمع ما.
 ةالشخصي الخطاب الثانی: انواع 

الشخصية  -الرئيسّية الشخصّيةالشخصيو االصميو و الفرعيو)األول : المطمب
 الثانوية(

 :الشخصية الرئيسية
تسند  تعتبر الشخصيات الرئيسية المحور األساسي الذي تدور حولو أحداث القصة، " إذ
مثمنة لمبطؿ وظائفا وأدوارا ال تسند لمشخصيات األخرى وغالبا ما تكوف ىذه األدوار 

فالشخصيات الرئيسية تمثؿ نماذج إنسانية معقدة وىذا التعقيد 33داخؿ الثقافة والمجتمع
ىو الذي يمنحيا القدرة عمى جذب القارئ، فيذا النوع مف الشخصية يحظى باىتماـ 
السارد حيث يخصيا دوف غيرىا عف باقي الشخصيات األخرى بقدر مف التميز، 
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نة مرموقة، فعمييا نعتمد حيف نحاوؿ فيـ مضموف ويمنحيا حضورا طاغيا تحتؿ بو مكا
كما تعتبر الشخصيات الرئيسية شخصيات فنية يصطفييا المؤلؼ لتمثؿ .العمؿ السردي

ما أراد تصويره والتعبير عنو مف أفكار وأحاسيس " وتتميز ىذه الشخصية باستقاللية 
يي صعبة الرأي، وأبرز وظيفة تقـو بيا ىي تجسيد معنى الحدث القصصي لذلؾ ف

البناء وطريقيا محفوؼ بالمخاطر، فيي التي تقود العمؿ دائما، ولكنيا دائما ىي 
 34. "الشخصية المحورية وقد يكوف ىناؾ منافس أو خصـ ليا

 الشخصية الثانوية
وىي شخصيات تقوـ بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصيات الرئيسية " قد 

حدى الشخصيات التي تظير في المشيد بيف تكوف صديؽ الشخصية الرئيسية أو إ
الحيف واآلخر، وقد تقوـ بدور تكميمي مساعد لمبطؿ أو معيف لو وىي أقؿ تعقيدا وعمقا 

فيي تضيء الجوانب 35مف الشخصيات الرئيسية، كما أنيا ال تحظى باىتماـ السارد
 الخفية لمشخصية الرئيسية وتكوف إما " عوامؿ كشؼ عف بعة الشخصية المركزية

في فمكيا باسميا فوؽ أنيا تمقي الضوء عمييا  وتعديؿ لسموكيا واما تا ليا، تدور
فيي عنصرا لممفاجأة، إذ أنو مف السيؿ معرفة نواحييا إزاء األحداث 36وتكشؼ أبعادىا 

أو الشخصيات األخرى وىذا النوع مف الشخصيات أيسر تصويرا وأضعؼ فنا، ألف 
فالشخصية الثانوية ىي الشخصية التي .س البسيطتفاعميا مع األحداث قائـ عمى األسا

تأتي مساندة لمشخصية الرئيسية، وال يمكف ألي عمؿ أف يخمو منيا وليا أىميتيا التي 
ال يمكف إنكارىا فيي تعطي لمعمؿ حيويتو ونكيتو وقدرتو عمى إبالغ رسالتو وبمورة 

الوظيفة التي تقـو  معناه واإلسياـ في تصوير األحداث وبما أف وظيفتيا أقؿ قيمة مف
بيا الشخصية الرئيسية، رغـ أنيا تقوـ بأدوار مصيرية أحيانا في حياة الشخصية 

 الرئيسية، لذلؾ ال ينبغي التقميؿ مف شأنيا في الدرس والتحميؿ.
او  طةيالبس الشخصياتذات المستو الواحد) الثابتةالثانی: الشخصيات  المطمب

 (المسطحة
الجانب، إذ تبنى في الغالب عمى صفة أو عاطفة واحدة، فال تتغير وتكوف عادة أحادية 

وتبقى سائدة بيا مف مبدأ الرواية حتى منتياىا، وال تؤثر فييا األحداث وال البيئة وال 
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غيرىا مف الشخصيات، وبذلؾ تفقد عنصر المفاجأة، إذ مف السيؿ معرفة اتجاىيا 
 37. وتصرفيا بإزاء األحداث أو الشخصيات األخرى

 النتائج
في بغداد تجمع بيف الفنتازيا والغرائبية والخياؿ العممي، ولكنيا رواية  رواية فرانكشتايف

واقعية بكؿ ما تحممو الكممة مف تعبير عف الواقع، فيي تجسد الواقع العراقي خالؿ 
السنوات الثالث األولى لالحتالؿ االمريكي، وال يقؿ ىذا الواقع في غرابيتو عما عبرت 

 عنو رؤية الكاتب.
يف في بغداد كما يحمؿ اسميا تدور في بغداد ما بعد صّداـ حسيف رواية فرانكشتا

ودخوؿ القوات األمريكية أرض العراؽ، حيث بائع األثاث المستعمؿ ىادي العتّاؾ، الذي 
يقوـ يجمع أجزاء مف جثث القتمى في االنفجارات التي كانت تحدث بشكؿ مستمر 

ا لتكّوف شيًئا أشبو بالمسخ، أعضاء ىناؾ، والذي ُفوجئ بأّف ىذه األجزاء قد تشكّمت معً 
جسده كميا ىي أعضاء ألُناس أبرياء ُقتموا ُظمًما وقيًرا، وىا ىو فرانكشتايف ينيض مف 

 نومو، لينتقـ مف قاتميو، والذيف قتموا األبرياء، الذي تشّكؿ مف جسدىـ.
في بغداد" إلى الوضع السياسي واالجتماعي والثقافي في العراؽ أثناء  رواية "فرانكشتايف

فرانكشتايف في بغداد" " بالتزامف مع الغزو األمريكي لمعراؽ. -األزمة الداخمية لمبالد 
قصة عف تاريخ العراؽ  والحروب والكوارث التي حمت بيـ لنيب ىؤالء الناس. "تحكي 

 ".2007إلى  2005ا أعنؼ الحروب األىمية مف الرواية قصة الفترة التي اندلعت فيي
فرانكشتايف الشخصية المخيفة التي تقبع في كؿ إنساف عمى حّد تعبير الكاتب، فيو إّما 
ّما أف يجعميا تسير في الطرقات فتنشر الفزع  أف يكبح جماحيا فال تظير لآلخريف وا 

 والخوؼ بيف الناس.
 المصادر والمراجع

يف ابف زكرياء ( ، معجـ مقاييس المغة ، تح : عبد ابف فارس ) ابو الحس .1
 1991،بيروت ، ،3السالـ محمد ىاروف ، دار الجيؿ ، ج  
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ابف صالح بمعفير ، محمد بف عبد اهلل ،البنيوية ) النشاة ، و المفيوـ ( ،جامعة  .2
يوليو ، 16المجمد 15االندلس ، العموـ االنسانية و االجتماعية، العدد ، 

 2017سبتمبر ، 
 ابف منظور ، محمد)بدوف سنو طبع(، ، لساف العرب ،بيروت،دار صادر- .3
اسماء بوبكري ، " المشيد " في المعجـ و المصطمح ، د ارسة المشيد السردي  .4

 ادرار _ لمثالثيات الروائية ، جامعة احمد د ارية
امنة يوسؼ ، تقنيات السرد في النظرية ، و التطبيؽ ، المؤسسة العربية  .5

  20150النشر ، بيروت _ لبناف ، لمدراسات و 
جيرار جنيت ، خطاب الحكاية ) بحث في المنيج ( ، تر : محمد معتصـ عبد  .6

الجميؿ االزدي عمر حمى ، المجمس االعمى لمثقافة ، المشروع القومي لمترجمة 
  1997، ط ، 

حموش نور اليدى ، البنية السردية في رواية " عرش معشؽ " لربيعة جمطي "  .7
 2014-2013ماستر ، جامعة العربي بف مييدي _ اـ البواقي _ ، ، مذكرة 

حميد الحميداني ، بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي لمطباعة و  .8
 1991النشر ، بيروت_ الدار البيضاء 

خديجة زيف ، تجميات البنية الزمانية ، و المكانية في رواية " شرفات بحر  .9
 رة ماستر ،جامعة الشييد جمة خضر _ الواديالشماؿ " لوسيني االعرج ، مذك

_  ،2016 
رابح االطرش ، مفيوـ الزمف في الفكر و االدب ، جامعة فرحات عباس _  .10

 2006ـ ال يوجد ، مارس ، 159سطيؼ ، مجمة العمـو االنسانية ، العدد
زينة احمدي ، ليمى بريـ ، البنية الزمانية ، و المكانية في رواية حروؼ الدـ  .11

وشارب ، مذكرة ماستر ، جامعةالشييد جمة لخضر _ الوادي ، ، لبشرى ب
2018_2017 

سعيد يقطيف ، تحميؿ الخطاب الروائي ) الزمف ، السرد ، التبئير ( ، المركز  .12
  1997الثقافي العربي ، بيروت _ الدار البيضاء ، 
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، عالـ  في نظرية الرواية ) بحث في تقنيات السرد( عبد المالؾ مرتاض ، .13
 1998ة ، الكويت ، المعرف

عيسى شريط ، البنية الزمانية و المكانية في رواية " الحواجز المزيفة " ؿ "  .14
 2016عيسى شريط " ، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة ، ، 

الفيروز ابادي ، مجدالديف،القاموس المحيط ، شركة ، مطبعة مصطفى البياني  .15
  1952،مصر ،2،ج  

 2002كريـ زكي حساـ ، الزماف الداللي ، دار غريب ، القاىرة  ،  .16
لطيؼ زيتوني : معجـ مصطمحات نقد الرواية ، دار النيار لمنشر ، بيرت _  .17

  2002لبناف ، 
محمد بوعزة ، تحميؿ النص السردي ) تقنيات و مفاىيـ ( ، مطابع الدار  .18

  2010العربية لمعمـو ، الرباط ،
                                                           

 اد، قراءۀدسػػيمولوجئو فوضػػی العنؼ فی روائو فرانکشػػتايف فی بغ،زينبالقيسی،  1-
 227:ص اوليؤ دت

 234ص،2الفيروز ابادي ، مجدالديف،القاموس المحيط ،ج   2-

  86صابف منظور ، محمد، لساف العرب ، 3-
 22ص،3ابو الحسيف ابف زكرياء ، معجـ مقاييس المغة ،ج   ،ابف فارس  4-
 172ص،  في نظرية الرواية ) بحث في تقنيات السرد( ،مرتاض ، عبد المالؾ 5-
 170-170ص، نفس المصدر  6-

 172ص، نفس المصدر  7-
   29صالزماف الداللي ، ،حساـ ، كريـ زكي  8-
 30ص، نفس المصدر  9-

 100صمعجـ مصطمحات نقد الرواية ، ، لطيؼ ، زيتوني  10-
 140صمفيـو الزمف في الفكر و االدب ،  ،االطرش، رابح 11-
 30صتقنيات السرد في النظرية  و التطبيؽ ،  ،يوسؼ ، امنة 12-
 76صخطاب الحكاية ) بحث في المنيج ( ، ،جنيت ، جيرار  13-
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 15صمعجـ مصطمحات نقد الرواية ، ، لطيؼ ، زيتوني   14-
 16ص، المصدر نفسو   15-
   16ص، المصدر نفسو  16-

 

 17ص، المصدر نفسو  17-
 17ص، المصدر نفسو -  18

البنية الزمانية و المكانية في رواية " الحواجز المزيفة " ؿ " عيسى شريط ،شريط ، عيسى  19-
 16ص" ، 
تجميات البنية الزمانية ، و المكانية في رواية " شرفات بحر الشماؿ " ، زيف ، خديجة  20-

 26صلوسيني االعرج ، 
 18صمعجـ مصطمحات نقد الرواية ، ، لطيؼ ، زيتوني  21-

 14فرانكشتاين في بغداد،ص:سعداوي،أحمد22-

 30نفس مصدر،ص 23-

 20ص، نفس المصدر  24-

 18، ص شريط ، عيسى  25-
 18، ص  المصدر نفسو 26

27 GérardGenette 

 19، ص ، المصدر نفسو  28
تجميات البنية الزمانية  و المكانية في رواية " شرفات بحر الشماؿ " ،زيف ، خديجة  29-

 25ص لوسيني االعرج ، 
 103صتقنيات السرد في النظرية  و التطبيؽ ،  ،يوسؼ ، امنة 30-
 114-113صمعجـ مصطمحات نقد الرواية ، ، لطيؼ ، زيتوني  31-

 526،ص النقد األدبی الحديث، ىالؿ، محمد غنيمی 32-
 53صتحميؿ النص السردي ) تقنيات و مفاىيـ ( ، ،بوعزة ، محمد  33-
 57ص، نفس المصدر  34-

 32صاألبعاد األساسية لمشخصية، ،عبد الخالؽ، أحمد محمد  35-
 529،ص النقد األدبی الحديث، ىالؿ، محمد غنيمی 36-
 .654المصدر نفسو, ص- 37


