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 الممخص: 
فوزي الطائي أديب عراقي معاصر، يكتب بمغة معاصرة، تستند إلى الموروث العقائدي،        

والثقافي، واالجتماعي، وقد استطاع ىذا الكاتب أف يدخؿ ىذا التناص في روايتو " عفوًا أيتيا 
الشمس" بشكؿ تمقائي دونما تكمؼ، فجاء سرده األدبي الروائي، بحمة قشيبة، مشوقًا، ومقنعًا 

مقارئ والسامع، إذ حقؽ ىذا الكاتب ما كاف يرجوه مف كتاباتو اإلبداعية مف التغيير نحو األفضؿ ل
في المجتمع، وقد انحاز الى جية مكاـر األخالؽ، وقيـ المجتمع الفاضمة، ودعا إلى الثورة والجياد 

ليف عمى الظمـ والتعسؼ، والطغياف، سواء ما جاء مف العدوانييف المستعمريف أو مف الضا
المعتديف، وأوؿ تناص في أدبو ىو االقتباس القرآني، والمعاني القرآنية، والتي تحدد األعماؿ 
والسموكيات الصالحة مف غير الصالحة، وضرورة أف يعيش اإلنساف بعز وكرامة، وحرية، ثـ كاف 

صوال لمشعر الحكمي، والتقاليد الموروثة في المجتمع نصيب في ىذا التناص بشكؿ واضح ومؤثر، و 
 إلى مجتمع مثقؼ واٍع.

 (.عفوًا أيتيا الشمس) التناص، فوزي الطائي،  الكممات المفتاحية:
Literary intertextuality of images of jihad and resistance in the novel 

"Excuse me, the sun" by the Iraqi writer Fawzi Al-Tai. 

Student: Nizar Abdul Hamza Aziz Al-Ajili/sdsdf00010@gmail.com                         

Supervisor: Dr.Nizar Al-Mansoori /Dr.nmansouri1970@gmail.com 

   Axtract 

Fawzi Al-Tai is a contemporary Iraqi writer who writes in a 

contemporary language based on the ideological, cultural, and social 

heritage. This writer was able to insert this intertextuality in his novel 

"Excuse me, the sun" automatically without pretension.  For the reader 

and listener, as this writer achieved what he hoped for from his creative 

writings of change for the better in society.  The aggressors, and the first 

intersexuality in his literature is the Qur’anic quotation, and the 

Qur’anic meanings, which determine the good deeds and behaviors from 

the invalid, and the necessity for a person to live with dignity, dignity, 

and freedom.  A literate society. 
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 *مدخؿ
 في المغة واالصطالح التناص

ومف : كممة التناص مأخوذة مف الجذر المغوي) نص ونصص(، ( ٔ)*التناص في المغة
الدالالت المغوية ليذا الجذر ىي الرفع والظيور، فالنص رفعؾ الشيء، والحديث نصو 

 نصا يعني رفعو.
بكيفيات و في عالقة مع نص حدث تداخؿ النص ":(ٕ)*التناص في االصطالح

مقصود وىو في أبسط تعريؼ لو تفاعؿ  ،ىو تضميف نٌص في نٍص آخر، أو "مختمفة
، فالنص ليس إال المراد إعداده  والنص المستحَضر سابقا بيف النص المستحِضر
. فيو أحد أىـ المصطمحات النقدية التي  ُتشير الى ترابط (ٖ)" توالدًا لمنصوص سبقتو

وتفاعؿ النصوص األدبّية وتداخميا وانسجاميا مع بعضيا البعض وما يضفيو ىذا 
 المصطمح مف دالالت في ضوء النصوص الجديدة.

فالتناص ىو خمؽ نص جديد مف نصوص ُخمقت سابقا، وىو خالصة لنصوص      
تداخمت فيما بينيا فمـ يبؽ منيا إاّل األثر الذي ال يمكف أف يكتشؼ دالليا إال مف 
خالؿ قارئ نموذجي يكتشؼ األصؿ، فيو يعني الّدخوؿ في عالقة مع نصوص بطرؽ 

ة  وتفاعمو مع القراء والنصوص متنوعة يتفاعؿ بواسطتيا النص عبر مختمؼ االزمن
 (ٗ)األخرى"

جديدا في الدراسات النقدية المعاصرة، وأف  ال يمكف عّدهإف موضوع التناص 
عود في الدراسات الغربية والشرقية إلى تسميات ومصطمحات أخرى ، أصميي

 إلى، والقرينة، والتشبيو، والمجاز والمعنى، وما واالستشيادوالتضميف،  ،كاالقتباس
تدخؿ  وضوعات، فيي مصطمحات أو مةالقديم ةالعربي يةالنقدالدراسات ذلؾ في 

إف الّنص في " ويرى أحد النقاد؛ (٘)الحديثة األدبية ضمف مفيـو التناص في صورتو
وحالة ، ةر متغيّ ة و متجدد ةديناميكي في حالة ضوء مفيـو التناص بال حدود، فيو

مع النصوص األخرى، وتوالده مف  النص مف خالؿ تشابكاتالتجدد ىذه تحدث 
معو فحسب، بؿ تزامنت أو  سبؽ بنائياال يأخذ مف نصوص فالنص ىنا  ؛(ٙ)" خالليا

 .ةجديد بطريقة، أو يقدميا مختمفة  تفسيرات جديدةالسابقة ىو يمنح النصوص 
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ـ  شاعر، ٜ٘٘ٔ: الدكتور فوزي الطائي أديب عراقي معاصر، تولد (ٚ)*فوزي الطائي
وروائي، وناقد، وباحث، لو أكثر مف عشريف مؤلفا في ىذه المعارؼ، عضو اتحاد 
أدباء العراؽ، واتحاد األدباء العالمي، يحظى باحتراـ مجايميو مف األدباء ألنو يكتب 

اديمية وغير األكاديمية، يعمؿ عف قضايا الشعب والتحرر، ناؿ عشرات الدراسات األك
 تدريسيًا في جامعة المستقبؿ في العراؽ. 

*عفوًا أيتيا الشمس: رواية اجتماعية_ سياسية ، صدرت عف دار الصواؼ في 
ـ، ورقـ إصدار ٕ٘ٔٓ، لسنة ٕٛٚٓـ، برقـ إصدار محمي ٕ٘ٔٓالعراؽ، عاـ 

 .ISBN:978992200476عالمي 
، عدد فصوليا خمسة فصوؿ، والرواية تعد مف الحجـ المتوسط ٖ٘ٔعدد صفحاتيا 

وثيقة جيادية ألبناء الشعب العراقي لمجابية اإلستعمار األمريكي المعتدي عمى 
ـ، وما زاؿ يتحكـ في شؤوف ىذا البمد عف ٖٕٓٓمقدرات ىذا الشعب مطمع العاـ 

طريؽ عمالئو في الداخؿ، تتميز الرواية بصور رائعة مف الجياد والمقاومة، بأسموب 
 .(ٛ)روائي أدبي بميغ

مف أبرز مالمح البنية الفنّية لمصورة األدبية  القرآني ُيَعّد التناص*التناص القرآني: 
إف الكاتب فوزي الطائي، وبحكـ كونو شاعرا إلى جانب قدرتو اليائمة ، حيث المعاصرة

، مما في االنجاز األدبي، وبصفتو مؤلفًا متمرسًا، لديو العديد مف الدراسات القرآنية 
يعني أف روايتو "عفوًا أيتيا الشمس" فييا مف االقتباس القرآني الكثير، إضافة إلى 

كما أشرت  العديد مف التضمينات الشعرية، والتي تندرج تحت خانة مصطمح "التناص"
 الى ذلؾ في مطمع حديثي عف التناص وتفسيراتو.

في رواية  في المُنجز األدبي الزاخر بالدالالت، والمعاني والحكـ نا وبعد غور        
أف صور الجياد والمقاومة ال يمكف ليا أف تؤدي دورىا  "عفوًا أيتيا الشمس"رأينا

 المتمقيباالقتباسات القرآنية التي تثير في  مميئةووصوليا الحقيقي لممتمقي مالـ تكف 
المصدر األوؿ مف مصادر الجياد والمقاومة العـز والقوة والبسالة، فالقرآف الكريـ 
مف  اً ياتنا " عفوا أيتيا الشمس" حممتكثير اوالوقوؼ بوجو الظمـ، لذا نجد أف رو 
))اهلل َفوقنا  :قوؿ الطائيالقرآني، مف ذلؾ المعاني القرآنية. ومف صور االقتباس 
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والصبر وحسبنا اهلل والّصحراء يميننا، والبحر شمالنا، والعراؽ خمفنا وما لنا إال القتاؿ 
 {إذ نالحظ في ىذا النص الروائي اقتباس الطائي قولو تعالى ، ( ٜ)ونعـ الوكيؿ((

ـَ اْلَوِكيؿاهلل و  َحْسُبَنا ّف إيراد ىذا النص داخؿ البنية السردية لصورة فأ،  (ٓٔ)}ِنْع
يصاؿ واضح وداللة عالية لمصورة، فالكاتب  ىنا الجياد أعطى لمنص جمالية عالية وا 

أراد باقتباسو ىذا تقوية المعنى ، فبعد أف صار القتاؿ أمرا حتميا أماـ عدو مدجج 
وكبير فاهلل ىو الذي يكفينا وىو وكيمنا. فالطائي أستمد صورة مقاومة العدو األمريكي 

يماف الع  راقييف باهلل فيو حسبيـ وكافييـ.الغاشـ مف القرآف الكريـ وا 
قوؿ الطائي: ))وأنتـ أييا  القرآنيوفي صورة أخرى مف صور االقتباس     

المستعمروف، وأنتـ أييا اُلحكاـ الظالموف، واألمراء الفاسدوف، ما لكـ بعد اليـو مف 
ثـ  فأجمعوا أمُرُكـ وُشركاءكـ ثـ ال يُكف أمرُكـ عميكـ ُغّمةً {وجود عمى أرض النور، 
إّني توكمت عمى اهلل رّبي ورّبكـ ما مف دابة إال ىو آخٌذ ،  اقضوا إليَّ وال تنظروف

طة طريؽ يقد رسـ الكاتب لنفسو خر ف.(ٔٔ)} )) بناصيتيا إف ربي عمى صراط مستقيـ
واضحة المعالـ، يستعيف بمعاني آيات القراف الكريـ لبث روح الحماسة في نفوس 

 غةوضد الحكاـ الظالميف وضد األمراء الفاسديف ، بمأبناء الشعب ضد المستعمريف 
وصور أدبية حماسية، وىو اقتباس قرآني واضح لمخاطبة اليمـ  رصينة، أدبية

وأي حركة  احتالؿالعراقية، وتذكير العراقييف بأف عقيدتيـ رافضة رفضا قاطعا أَي 
ـْ {يقتبس الطائي قولو تعالى . حيث استعمارية َـّ اَل َيُكْف َفَأْجِمُعوا َأْمَرُك ـْ ُث َوُشَرَكاَءُك

َـّ اْقُضوا ِإَليَّ َواَل ُتنِظُروفِ  ـْ ُغمًَّة ُث ـْ َعَمْيُك ِإنِّى َتَوكَّْمُت َعَمى {؛ كذلؾ قولو تعالى(ٕٔ)}َأْمُرُك
؛ وىو في اقتباسو ىذا أورد (ٖٔ)}بناصيتياَربِّى َوَربُِّكـ  مَّا ِمف َدآبٍَّة ِإالَّ ُىَو َءاِخٌذ  أهلل

اآليتيف بمعناىما الكامؿ وعمؿ تناصا مف حيث المعنى ومف حيث البناء العاـ لمسرد 
 القرآنيالروائي لرفد صورتو الجيادية التي يريد إيصاليا مما أعطت داللة الرفد 

لمنص السردي صورا بالغية محكمة المعنى وقوية السبؾ، إضافة إلى القيمة الفنية 
ية في بناء النص وتحقيؽ ىدفو.ونالحظ كذلؾ مدى انغماس الطائي بمعاني العال

))الذي قّدره اهلل ال القرآف الكريـ في تجسيد حواراتو وتعبئتيا ففي ىذا النص يقوؿ: 
ُيرد, وما عميكإالالصبر والدعاء لو وإلخوانو المقاتميف بالسالمة, وسيجعالهلل بعد كؿ 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_f-247n4AhXyQvEDHdT5DZQQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F011056.html&usg=AOvVaw27Z0CIH1r_Q6sRtXtibLYp
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_f-247n4AhXyQvEDHdT5DZQQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F011056.html&usg=AOvVaw27Z0CIH1r_Q6sRtXtibLYp
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_f-247n4AhXyQvEDHdT5DZQQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F011056.html&usg=AOvVaw27Z0CIH1r_Q6sRtXtibLYp
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_f-247n4AhXyQvEDHdT5DZQQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F011056.html&usg=AOvVaw27Z0CIH1r_Q6sRtXtibLYp
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_f-247n4AhXyQvEDHdT5DZQQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F011056.html&usg=AOvVaw27Z0CIH1r_Q6sRtXtibLYp
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_f-247n4AhXyQvEDHdT5DZQQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F011056.html&usg=AOvVaw27Z0CIH1r_Q6sRtXtibLYp
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_f-247n4AhXyQvEDHdT5DZQQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F011056.html&usg=AOvVaw27Z0CIH1r_Q6sRtXtibLYp
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_f-247n4AhXyQvEDHdT5DZQQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quran7m.com%2FsearchResults%2F011056.html&usg=AOvVaw27Z0CIH1r_Q6sRtXtibLYp
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، نجد أف الكاتب استعاف طع الروائيفي ىذه المقوعند إمعاف النظر  عسٍر يسرا((
بثالث آيات  استعافالقرآف الكريـ مف أجؿ إشباع الحوار معنويا ولغويا؛ فقد  بألفاظ

قرآنية مختمفة مف أجؿ رفد الداللة في ىذا الحوار الموجز، فنراه مرة يقتبس مف قولو 
َيا {مف قولو تعالى: أخرى. ومرة (ٗٔ)}َفَيُكوف }ِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُؿ َلُو ُكفْ تعالى 

اِبِريف اَلِة ِإفَّ المََّو َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ ؛ وفي المرة (٘ٔ)}َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
وىذا يدؿ عمى أف الطائي  ؛ُٙٔيْسرًا { َسَيْجَعاُللمَُّيَبْعَدُعْسرٍ } الثالثة يقتبسمف قولو تعالى

باحث متمرس في المفاىيـ القرآنية، ودالالتيا، وىذا ما أضفى عمى صوره السردية  
 جمالية وبنائية عالية في روايتو "عفوًا أيتيا الشمس" .

في قوؿ الطائي: ))يقوؿ محمد  أيضا مالحظة االقتباس القرآني بوضوح ناويمكن
يمٍة غمبْت فئًة كثيرًة بإذِف اهلل واهلل مع الفيمسوؼ في محاضرتو:"كـ مف فئٍة قم

الصابريف". في نظاـ التعبئة العسكرية: موقع المياجـ أضعؼ مف موقع المدافع, ما 
داـ المياجـ ال تزيد قوتو عمى ضعفي قوة المدافع, فالمدافع يمكنو مف قتؿ أو صد 

 (ٚٔ)اآلية. ولقد أخذ الطائي أو تعويؽ المياجـ ألنو يكوف متمرسًا في األرض((
الواردة في الّنص بكامؿ معناىا، والتي يبيف اهلل تعالى مف خالليا أف العدد ال يشكؿ  
كؿ الحقيقة، وىو ما أراد مف خاللو الروائي بحواره ىذا شحذ اليمـ بمواجية العدو 
األمريكي بعدتو وعدده وحمفائو، وىذه أيضا صورة مف صور التناص األدبي مف خالؿ 

رآني موقع ىاـ داخؿ بنية النص الروائي إليصاؿ المعاني بشكؿ مؤثر إيقاع المعنى الق
. 

أما التضميف الشعري فقد شكؿ ىو اآلخر مساحة واسعة داخؿ  * التضميف الشعري:
البناء العاـ لرواية "عفوًا أيتيا الشمس"، إذ يمجأ الطائي في مرات عديدة إلى تضميف 

إف ربنا بنيتو السردية أبياتا شعرية سابقة لتقوية المعنى، ومثاؿ عمى ذلؾ قولو: ))
ـَ وصَؿ الشمَس حاَؾ خ  ،يوَطيا سببًا  إلى  آمالِو   وتعمُّقامعنا في كؿ حيف: َمْف را

وىؤالء أطفالنا يزرعوف في كؿ ركف مف أركاف نفوسنا وردة, يحمموف أسباب الحياة 
والنجاح في أفكارىـ الغضة, وتطمعات عيونيـ البريئة الواثبة إلى عيد جديد, يكونوف 

ا النص، البيت .لقد ضّمف الطائي حواره في ىذ(ٛٔ)فيو القادة الكفاة واألبطاؿ الحماة((
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الشعري المعروؼ لمشاعر المصري الكبير حافظ إبراىيـ، والذي يعني مف اراد بموغ 
نما يسعى إلى بموغ المجد. فالبيت مف  منزلة عالية فإنو اليقؼ مكتوؼ األيدي وا 
قصيدة لمشاعر بعنواف "تحية الناشئيف" وىي قصيدة رائعة وظفيا حافظ إبراىيـ بيدؼ 

ونيؿ الحقوؽ، والتعمـ، والسير بحذر وقوة مف أجؿ تحقيؽ بموغ الشباب المجد، 
السعادة وبموغ العال. وما مف قارئ ليذا البيت الشعري إال وتبادرت إلى ذىنو األبيات 

 المالصقة لو:
ـُ العيد الذي قد أْخمقا  أىاًل بنابتِة البالد وَمرَحبًاجّددت
 تقىال تيأسوا أف تستِردُّوا مْجدكمفمُرب مغموب ىوى ثـ ارْ 

 مّدت لُو اآلماؿ في أفالكياخيط الّرجاء إلى الُعال فتسمَّقا
 اػػػػػػػػادة ُمغمقػعػػِؽ بابًا لمسػػػـ ُيبْ ل    الػػفتَعمّموا فالِعمـ مفتاح العُ                       

 .(ٜٔ)ُمإف القوّي بكّؿ أرٍض يُتقىػثـ استمّدوا منو كّؿ قواك 
وىذا ما أراد الطائي إيصالو بتضمينو ليذا البيت الشعري، بيدؼ عقد اآلماؿ بأطفاؿ  

العراؽ ألنيـ حماة المستقبؿ، وأساس النجاح والسعادة في قادـ األياـ ، وىـ قادة 
العراؽ الجديد بعد التغيير. وفي حقيقة األمر نرى أف النص الروائي يؤسس إلى تربية 

متداد ألجياؿ قاتمت مف أجؿ بموغ العال ورفع راية المجد جيؿ محامي عف بمده ،وىو إ
 عالية في سماء ىذا البمد العظيـ.

وفي تضميٍف آخر نرى الطائي يصؼ حاؿ السياسة في العراؽ، وما أوصمت البمد إلى  
))لـ تتييأ لمبمد قيادة إدارية كفؤة, ومخمصة, إنما كاف األمر  وضع مؤسؼ، يقوؿ :

إلى حمبة القيادة. فينشغؿ بحالتو الخاصة. تاركًا أمور لعبة يمارسيا مف يصعد 
الرعية إلى الغيب. وكؿ لعبة فاسدة ال طائؿ مف تحتيا في شتى بقاع العالـ وعمى 
مدى التاريخ كانت معرضة لمزواؿ, أو اإلقالع, تماشيًا مع نظرية ال يصح إال 

ت حالة العراقييف الصحيح, إال السياسة في العراؽ فقد أْعَيْت مف يداوييا! فأصبح
.فقد ضمف الطائي نصو (ٕٓ)((كشعٍب أدىى وأمر مف حالة األيتاـ عمى مائدة المئاـ!

 ببيت شعر لألسطورة الخالدة، أيقونة األدب العربي، المتنبي : 
 (ٕٔ)ِلكّؿ داٍء دواٌء ُيستطّب ِبِو إاّل            الَحماقَة أعيْت مف ُيداوييا 
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إذ يصؼ المتحدث ىنا حالة اليأس الشديد التي وصؿ الييا الفرد العراقي        
نتيجة السياسات غير المحسوبة التي ال ينفع معيا الدواء، ولـ تجد مف يداوييا، 
وأصبحنا في حاؿ يرثى لو كيتيـ عمى مائدة لئيـ . وما ىو إال نتيجة التخطيط غير 

المعادية، مما أضعؼ مف قوة المقاومة العراقية السميـ والعمالة لمحكومة األمريكية 
 ألنيا أصبحت تدار مف أياٍد خانعة ال إرادة ليا وال حيمة . 

ومف صور الّتناص الشعري في رواية "عفوًا أيتيا الشمس" التي اّتضحت في البناء  
))وما بيف طرفة السردي لنصوص الكفاح العراقي ضد العدواف الغاشـ، قوؿ الطائي: 

انتباىتُيا يغير اهلل مف حاٍؿ إلى حاِؿ, نحف ىنا في محمتنا ليس بمأمٍف مف عيٍف و 
.  وقد جاء التضميف في محمو عندما أبدع الطائي في استخداـ (ٕٕ)العدواف وُشروره((

لغة الحوار مف خالؿ تسميط الضوء عمى بيٍت ُمقتبٍس مف البيتيف الشعرييف 
يتحّدث عف قدرة اهلل سبحانو عر الذي الشييريف، إذ أراد مف خالؿ تضمينو ليذا الش

وتعالى في تغيير مسرى الكوف برمشة عيف، ويتـ تداوؿ ىذه العبرة الحقيقية كنوع 
، وىذاف البيتاف ُيَعّداف مف الّتخفيؼ عف النفس مف المصائب واليمـو المتراكمة عمييا

 مف األبيات الشعرية األقرب إلى الحكـ في دالالتيما :
 دع المقاديَر تجري في أَعّنتياوال تبيتّف إال خالَي الباؿِ                            

 .(ٖٕ)ما بيف طرفة َعيف وانتباىتيا   يغّير اهلل مف حاٍؿ إلى حاؿِ 
 

مف تضميف شعري ىو إيراد البيت الشعري كامال أو االستشياد بو ناه أيضا ومما الحظ
 عف لساف المتحدثيف داخؿ البناء العاـ لمنص الروائي.

والبد مف اإلشارة الى صورة أخرى  صور الجياد والمقاومة التي ضّمف الطائي فييا 
 بيتا مف الشعر، قولو:

))يقوؿ الفيمسوؼ محمد: كثير مف منتسبي النظاـ السياسي الجديد في العراؽ بعد 
االحتالؿ األمريكي رفعوا شعارًا: ال حاجة لنا بعد اليـو لمجيش! فالعراؽ لف يدخؿ حرباً 

المستقبؿ وال يعتدي عمى أحد. واآلف يتبيف بطالف ىذا الكالـ فالعراؽ اليـو بأمس في 
الحاجة إلى بناء جيش حديث قوي يحمي النظاـ الداخمي, ويصد اعتداءات 
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الطامعيف, وينذر بعضًا مف جيرانو الذيف ما انفكوا يدفعوف باإلرىاب إلى ساحتو مف 
تقدـ مف دوف وجود ذلؾ الجيش, فحالنا دوف خوؼ أو خجؿ! ال حياة ، ال حرية ، ال 

 اليـو مف دوف قوة تحمينا ينطبؽ عمييا قوؿ الشاعر:
لقػػػػد َىُزلػػػػْت حتّػػػػى بػػػػدا مػػػػف ُىزاليػػػػا    ِكالىػػػػا وحتػػػػى تسػػػػاميا ُكػػػػؿُّ                  

 (ٕٗ)ُمفمِس((

والنص ىنا بارز الوضوح ينتقد الوضع العراقي بعد االحتالؿ األمريكي ، وينتقد 
النظاـ السياسي العراقي، و الذي يرى الكاتب أنو مف المعيب أف تتخمى مساوئ 

لذا نجده  ،الدولة عف جيشيا ، ألنو ال وجود، ال حرية، وال حياة مف دوف جيش قوي
 يصؼ األمر بالميزلة ويستعيف ببيت الشاعر القائؿ: 

 (ٕ٘)ؿ مفمسِ لقد ىزلت حتى بدا مف ىزاليا ..... كالىا وحتى ساميا ك      
يصؼ البيت الدابة التي يعرضيا صاحبيا لمبيع بمف ال يممؾ ماال فضال عف غيره؛ ف

وذلؾ بسب الُيزاؿ الشديد الذي أصابيا، حتى ظيرت )الكمى(منيا مف تحت جمدىا، 
إشارة إلى شدة اليزاؿ، ويستعار البيت في اإلشارة إلى تصدر مف ليس بأىؿ لمتصدر، 

 الكاتب بأف مف تسنـ زماـ األمور ال يستحؽ ذلؾ أبدا.وىو تصريح واضح  مف قبؿ 
*التناص االجتماعي والموروث الشعبي: يكثر في السرد الروائي عند الطائي ألفاظ، 
وعبارات ومعاٍف اجتماعية كثيرة، واستمياـ لمموروث الشعبي، يمجأ إليو الكاتب لتقوية 

شاعة جو مف الحكمة واالعتقاد بما يقوؿ ويوضح  في أفؽ أحداث ومواقؼ النص، وا 
أبطاؿ روايتو، إضافة إلى اعتماد جانب التشويؽ، فأصبحت روايتو "عفوًا أيتيا 
الشمس" سجاًل لكؿ ذلؾ دونما خمؿ أو ترىؿ أو تسرب الممؿ لمقارئ، يقوؿ الكاتب وقد 

الحمد هلل, جزاؾ ))أجاب أحد المدعويف عمى تساؤؿ مدعو آخر التقيا في مأدبة زواج 
. ىذا (ٕٙ)((أشكرؾ, نحف أيضًا نسأؿ عنكـ, أيف أنتـ, ما ىي أخباركـ؟ اهلل خيرًا,

الكالـ يردد دائما في مجالسنا، وسيد تمّيؼ أحد الناس المحبيف إلى أحد األصدقاء 
واألقارب، فيو صورة ناطقة حّية تالقي قبواًل عند قارئيا، وتوسع مدارؾ فيمو لمرواية 

جعؿ مف النص الروائي قريب مف نفسية وأحداثيا، وتترؾ ليفة في متابعتيا، وت
القارئ، وتعزز مف دور األدب في خدمة الشعب، والثقافة بشكؿ عاـ، حيث أف 
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الموروث الشعبي لو القدرة كبيرة عمى تغيير األفكار نحو صباحات أفضؿ، فالكاتب 
الحاذؽ والذي يسوؽ تمؾ األفكار لتفعؿ فعميا في نفس القارئ والسامع، وتنقمو مف 

إلى مرحمة، تماما كما ينتقؿ الطالب في المدرسة مف صؼ إلى صؼ أوسع  مرحمة
مف دوف زواجات متكررة كيؼ نقضي ))وأكثر عممية، وارسخ قدرة، يقوؿ الكاتب: 

عمى مرض العنوسة الخطر في مجتمعنا والمرأة عندنا تحوز الرجؿ ليا وتُقيِّدُه بقيدىا 
فيصبح أسيرًا عندىا ال يممؾ لنفسو نفعًا وال ضرًا, آباؤنا وأجدادنا ال يكتفوف بواحدة, 

ىذا الكالـ (ٕٚ)(أنا أدركت ىذه الميمة واليـو تنقصني زوجة رابعة أسعى ليا جاىدًا!(
جاء عمى لساف أحد أبطاؿ ىذه الرواية في ربط محكـ بيف تقاليد مجتمعنا التي سار 
عمييا اآلباء واألجداد ُمنذ عيود ال يعرؼ مداىا إاّل اهلل سبحانو وتعالى، ولكنو أمر 
موروث، ربما لـ يجد لو حماسًا في العصر الحديث، وذلؾ ألف ىذا العصر فيو مف 

ياتية، والتطورات العمرانية، والثورات العممية في الطب واليندسة التجديدات الح
والتكنموجيا، ليجعؿ اإلنساف، الرجؿ بالذات ال يفكر كثيرًا بتعدد الزوجات التي تكمفو 
أموااًل طائمة، لكف الكاتب يبقى أسيرًا لمتقاليد الموروثة مف دوف أف يقؼ عندىا، فيما 

لحياة اآلمنة المستقرة، الميـ في كؿ ذلؾ ىو إذا كانت تمثؿ حجر عثرة في سير ا
االرتباط الصميمي بيف ما ورثناه مف تقاليد، و ما تفرضو عمينا الحياة العصرية أخرى 
قد تتفؽ أو تتقاطع مع التقاليد الموروثة، ولكف األمر يبقى بقدر ُمحبب) ونرى أثر 

دباء والكتاب النظريات االفالطونية األخالقية نفذ إلى مجموعة كبيرة مف األ
نبدأ مف غيمة يممؤىا برؽ ورعد, ويزينيا قوس قزح, )). ويقوؿ الكاتب: (ٕٛ)العرب(

مف ضوء النجيمات المتأللئة في كبد السماء, مف سعافات النخؿ الراقصة لمريح, مف 
زنبقة خضراء تحتفؿ بالسعادة كؿ يـو وسط الماء, نبدأ مف اطراؼ موجة تتالشى عند 

. ىنا يربط الكاتب بيف ما آلفو الناس مف رموز الطبيعة (ٜٕ)((دالشاطئ وتبدأ مف جدي
ال سيما الريفية، وبيف ما آلفو الناس مف مف عادات حياتية: البرؽ، الرعد، قوس 
، السماء ، السعؼ، النخؿ، الزنابؽ، الريح، الموجة ، الشاطئ...ىكذا  قزح، النجـو

يا في حياتو؟، وكؿ ىذه مْف ِمنا لـ يألؼ ىذه التسميات ويشاىدىا ويتفاعؿ مع
المفردات ليا طقوس خاصة مجتمعية، ال يريد أف يبتعد الطائي عف جو المجتمع 
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الذي يعيش، ليجعؿ القارئ والسامع في اتجاه واحد معو، حتى يستكمؿ شروط 
نما ىي  القيادة، فال مف أجؿ القيادة المتعارؼ عمييا سياسيًا، وال حتى مجتمعيًا، وا 

قيادة لقارئ أدبية حتى يوصمو إلىداؼ محددة لروايتو، تشعشع  قيادة مف نوع آخر ،
مف بيف يديو ، وتغمر قمبو، ويفرح بتحققيا، فالطائي ليس كاتبًا عبثيًا، وال يريد أف 
يمعب لعبة مشوقة ، عنده ىدؼ اسمى، عنده مواقؼ ألىداؼ يستنبط منيا قارئو 

نساني، ويتركو في حرية العبرة والتأسي، ويصؿ بو الكاتب إلى ذروة الشعور اإل 
التفكير، والموازنة ما بيف العمؿ الصالح وغير الصالح، وىذه ثيمة ورسالة الكاتب )) 

. ويقوؿ الكاتب عمى لساف أحد (ٖٓ)الوجودية  تصنع اإلنساف بوجو حقيقتو((
فقد كبرت وظيرت بوادر ذلؾ عمى مالمح وجيي وانتشر الشيب في رأسي ))أبطالو

( ٖٔ)..((مف يراني وال يعرؼ إف اسمي محسف, يقوؿ لي حجي! وشاربي ولحيتي, وبدأ

أف الناس تطمؽ لقب حجي عمى الذي ال لقب لو، أو وىي توجد ظاىرة اجتماعية، 
مف ىو كبير في السف، وال يعرفوف عنو شيئًا، أو ال يعرفوف أسماء أوالده، يعني 

متقدمة أو  الذي ال يممؾ لقب دكتور، أو أستاذ، أو أبا فالف، وىو في مرحمة
متوسطة مف العمر فمقبو عندنا )حجي(، وىو مع األسؼ لقب يناؿ مف الشخص أكثر 
مف أف يعزز مقامو، رغـ أف مسألة الحجي ىي بحد ذاتيا كبيرة، وذات مدلوالت 
قدسية لكف كثرة استعماليا، وسيولة لفظيا، واطالقيا عمى مف ال نعرفيـ مف الناس 

يتحدث مع نفسو، وقد  (محسف الشحاذ)ديثة،  فيذا الح تقاليدناقممت مف شأنيا في 
بمغ بو العمر سنًا متقدمة، ويصور ردود فعؿ الناس اتجاىو ال سيما وىو فقير، 
متدىور حياتيا، وأصـ، وأبكـ، ولكنو يقرأ ويكتب، ويعبر لمناس عف أفكاره، ومازالت 

وبساطة عيشو الناس تنظر إلية نظرة دونية، دور ىذا اإلنساف ومواقفو، ونزواتو، 
تؤلؼ رواية لوحدىا، فيذا اإلنساف يتألـ، ويفرح، ويعمؿ عمى طريقتو الخاصة، وقد 
يجنح لمجريمة، أو اإلحساف والطيبة كأي إنساف، فقد صور منو الكاتب أنموذجا 
شعبيًا، يتكرر في أي مرحمة مف مراحؿ عمر المجتمع، ويكوف محؿ جدؿ، فقد ربط 

صية محسف الشحاذ، وعادات وتقاليد مجتمع حضري، الكاتب بحرفية وذكاء، بيف شخ
وىذا منافي لتعاليـ المجتمع اإلسالمية وسياستو حيث أف ) السياسة ىي اإلسالـ 
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. ويقوؿ الكاتب الطائي عمى لساف بطؿ الرواية )أحمد( (ٕٖ)واإلسالـ ىو السياسة((
 في حفؿ زفافو بعد أف سألو أحد المدعويف 

 الزواج سياسة يا أحمد؟  ػػ نعـ سيديواآلف قؿ لي ىؿ في ))  
 ػػ ما ىي؟  ػػ أف تجعؿ الشريؾ يشعر انو األمير في البيت, مف حيث ىو الخادـ!

 ػػ وىؿ ستطبؽ نظريتؾ ىذه في حياتؾ الزوجية القابمة؟   ػػ ال
 بالشيء ليس مف الضرورة االلتزاـ بو؟  االدعاءػػ لماذا يا أحمد...؟ ىؿ 
 (ٖٖ)..((نحف األميريف معاً  ػػ ال يا سيدي... سنكوف

ىنا يعود بنا الكاتب إلى ماىو متداوؿ ومشيور في حياتنػا االجتماعيػة مػف أف الرجػؿ 
، ألف كػؿ منيمػا يحػب أف يكػوف بيػذه السػمطة ،  ـ الزوجػة أىو المسيطر في البيػت 

والمنصب حتى يرفع عف كاىمو كثيرا مف المتابع والمـو في الحياة الزوجية، ومػا زالػت 
ىذه النظرة االجتماعية إلػى حػد اآلف سػائدة فػي المجتمعػات والشػعوب الشػرقية بشػكؿ 

غػراض اإلثػارة خاص، يستفيد منيا الطائي فيدخميا بيذا التناص فػي سػرده الروائػي أل
والتشويؽ، والثقافة العامة، وقد نجح نجاحا باىرًا في ذلؾ، وأصػبحت سػطوره الروائيػة 
بحمة قشيبة جذابة، فأنو كاتب ماىر يعرؼ مػف أيػف يػدخؿ إلػى نفػس قارئػو، وبالتػالي 
ىػػي أفكػػاره التػػي يردىػػا أف تصػػؿ إلػػى النػػاس عمومػػا، حيػػث )) إف المغػػة ليسػػت مجػػرد 

نمػا ىػي ذاتيػا مػف إبػداع اإلنسػاف ولػذلؾ ىػي مشػحونة مادة ىامدة كػالحجر، و  نمػا وا  ا 
 . (ٖٗ)بالتراث الثقافي لكؿ مجموعة لغوية((

 التنػاصأف الروائي فوزي الطائي مّثؿ لمتناص أفضؿ التمثيؿ؛ وخاصة مف جانػب  نرى
القرآني، فيو في اقتباساتو واضحا تماما، حيث نجده يقتبس الػنص القرآنػي كػامال وال 

لمحػػػا أو فػػػي إشػػػارات تفيػػػـ مػػػف سػػػياؽ الػػػنص، إنمػػػا يعمػػػد عمػػػى زج يممػػػح لممعنػػػى 
النصوص القرآنية بشكميا ومعناىا داخؿ الحوار األدبي، ويأتي ىذا كوف صور الجياد 

يصػػاؿ الداللػػة اوالمقاومػػة بحاجػػة إلػػى  ستشػػيادات قرآنيػػة واضػػحة لتقويػػة المعنػػى وا 
إذ نجػده يضػمف البيػت  بشكميا الدقيؽ، وىذا األمر ينطبؽ ايضا عمى تضمينو الشعري

بمقػػدار التفكيػػر بمعنػػى  إالّ الشػػعري  لالسػػترجاعالشػػعري كػػامال وال يػػدع لمقػػارئ مجػػااًل 
النص وقائمو، ويبدو أف ىذا األمػر كػاف منسػجما مػع البنػاء العػاـ لروايػة "عفػوًا أيتيػا 
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الشمس" التي كانت ذات بناء موضوعي واضح لـ يكف لمغموض المفظػي مجػاال فييػا، 
بيػا  اسػتعافحتاجػت إلػى أدلػة وأرقػاـ حقيقيػة افيي بييكميا العاـ مػف أحػداث ووقػائع 

وقعػت  يػاف حقيقػة موضػوعية الروايػة، إضػافة إلػى أف الروايػة تصػور أحػداثاً الكاتب لب
إضػافة  أو العدالػة والحػؽ ضػد الظمػـ. ةالالإنسػانيفعال، وتصور صراع اإلنسػانية ضػد 

الػػى تنػػاص المػػوروث الشػػعبي والعػػادات والتقاليػػد الػػواردة فػػي الروايػػة ، والتػػي شػػكؿ 
 ة وألىداؼ تناولناىا بشكؿ يسير.مساحة ال بأس بيا داخؿ البناء العاـ لمرواي

 
 الخاتمة والتوصيات:

*الخاتمة: قاـ الباحث بدراسة رواية )عفوًا أيتيا الشمس( لمكاتب فوزي الطائي، مف 
جانب التناص لصور الجياد والمقاومة في الرواية، والذي أستخدمو الكاتب في سرده 

 الروائي، فوجده يقع عمى ثالثة أنواع
_ التناص االجتماعي والموروث ٖالتناص الشعري    -ٕالقرآني    التناص  -ٔ

 الشعبي
 وقد كانت غاية وىدؼ ىذا التناص تتمخص في النقاط التالية:

شاعة العدؿ.  أواًل: االحتكاـ إلى معاني اآليات القرآنية التي تدعو غمى رفع الظمـ، وا 
دة وعي اإلنساف لمجابية ثانيا: اإلفادة مف العبرة والتأسي في الشعر الحكمي، لزيا

المشكالت التي تقع لو، والنيوض المتكرر بعد كؿ نكبة أو نازلة لمواجية شوط 
 الجياد والعمؿ.

ثالثًا: أدخؿ الكاتب االجتماعي ألغراض التشويؽ ، وربط الحاضر بالتاريخ التميد لنبذ 
الؽ، وقد جاء التقاليد المضرة، وتأكيد التقاليد التي تدعو إلى الفضيمة، ومكاـر األخ

كؿ ذلؾ بقالب روائي تمييز بالبالغة، وجودة المغة، والقصص الرائعة، والحوار 
 اليادؼ.

 *التوصيات:
توصؿ الباحث أخيرًا بعد دراستو المستفيضة لرواية )عفوًا أيتيا الشمس(، مف ناحية 

 التناص لصور الجياد والمقاومة في الرواية إلى التوصيات اآلتية:
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لبحوث العممية التي ُتعنى بأثر القرآف الكريـ في األدب الحديث لتمتيف أواًل: تشجيع ا
 جانب العقيدة الدينية اإلسالمية في النفوس ،وتقوية أثرىا في حياتنا المعاصرة.

ثانيًا: ُيعد التناص األدبي لصور الجياد والمقاومة في رواية ) عفوًا أيتيا الشمس( 
لمخاطر االستعمار عمى مقدرات الشعوب، واذالليـ، سالحًا بارزًا في التربية، والتوعية 

ونيب خيراتيـ، فالحاجة تدعو أف ندرس ىذا النوع مف األدب لمجابية العدواف والظمـ 
 والتعسؼ، لتمتزج الثقافة والفكر المتحرر مع قوة سالح الحؽ. 
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