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 املرأة يف روايات وارد بدر
 

 م. د. ميسلون نوري نواف
 المديرية العامة لتربية األنبار

Nwry mysilwn@gmail.com 
 الملخص: 

امتازت روايات )وارد بدر( بأنيا اتخذت مبدأ االختيار والخياؿ، إذ ركز في اتجاه الرواية الحداثوية 
والمعاصرة، فساعد القارئ عمى أف يتعرؼ عمى الروايات الحداثوية، فضبًل عف اعطاه التشويؽ 

الكشؼ عنيا عف والمتعة في المتابعة ناتجة عف التساؤالت التي تثيرىا العناويف التي تغري القارئ ب
طريؽ كسر غبلؼ البحث والولوج إلى دواخؿ وأحداث الروايات، فالشخصيات األنثوية مستمدة مف 
الواقع والمألوؼ، وىي تسجيؿ واقعي لؤلحداث التي مرت بالعراؽ، إاّل أف تأـز الشخصيات ىو المعيار 

، ثـ أنيا منحت القارئ القدرة التي تتصاعد بو وتيرة السرد، لتنقؿ الرواية مف المعتادة إلى المتشبكة
عمى فيـ المقاصد، وتحديد األسموب، والتعرؼ عمى المخفي، فكؿ رواية مف روايات )وارد بدر( ليا 
غاية أو ىدؼ يسعى إلى إيصالو لقارئو، ييدؼ اطبلعو عمى األحداث الواقعية التي مرت بالعراؽ 

مت صورة متكاممة لمنظور الروائي لصورة والتي امتزجت بالخياؿ والذوؽ والوصؼ ممبية حاجة ما، ومث
وجماؿ المرأة األنثوي الذي يحبو الرجؿ، فتنتقؿ في تفاصيؿ المرأة مف أجؿ تحقيؽ أنوثتيا، وىذه 

 األنوثة غامضة وغريزية، قريبة مف أجؿ الحياة. 
 الكممات المفتاحية: )المرأة، الرواية، وارد بدر، الخياؿ(.

Women in the novels of Ward Badr 

Dr. Maysaloon Nouri Nawaf 

General Directorate of Anbar Education 
Abstruct: 

Ward badr's novels were distinguished by their adoption of the principle of 

Choice and Imagination if he Focuses in the direction of the modern and 

Contemporary a Acquainted With the novels, as well as gave him Suspense 

and Pleasure in Following up The questions raised by the titles that tempt the 

reader to reveal them by breaking the Cover of the research and a accessing 

the interiors and events of the novels.  

Female Characters are derived from reality and Familiarity it is a realistic 

Cording of the latest, but the tension of the Characters is the Standard by 

Which the base of the narration escalates.  

To move the novel From the Usual to the net worked, then it gave the reader 

the ability to understand the Purposes, determine the Style, and identify the 
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hidden Each of Word badr's novels has a Purpose or goal that it seeks to 

Convey to itsreader with the aim of informing the reader about real events 

that were mixed with imagination, taste and description. And she represented 

the novelists Peresperceive on the image and beauty of the Female Woman, 

So she Moved in the beauty of the Woman in order to achieve her 

Femininity.  

Keywords: (Women, Novel, Ward Badr, Imagination). 

 محنة المرأة في روايات وارد بدر: 
ال يخمو نص أدبي مف دوف رائحة المرأة ووجودىا ودورىا الواقعي أو التخييمي وىذه 
حقيقة ليست حصيمة فترات متواصمة وتجاذب سابقة، بؿ ىي استخبلص واقعي ألىمية 

لمرأة ىي الباعثة لمحياة وجود المرأة كمضموف أدبي ذي زوايا نظر متعددة ومختمفة، فا
وىي السيدة األـ تمتمؾ دافع التحدي والبقاء، وشيدت السرديات حضور المرأة البارز 
نظرًا لما تمتمكو مف قطب يوازي الرجؿ في أىميتو الواقعية والحياتية )نساء بيف جحيـ، 

 موقع االنترنت(.
والمرأة ضمف أولوياتو وأصبح الكاتب ينظر إلى مسألة االختبلؼ والمساواة بيف الرجؿ 

السردية، وأف كؿ شيء يخضع لنظاـ النسبية وأف العالـ عبارة عف نص قابؿ لقراءات 
عديدة تتساوى مف حيث األىمية، فإذا كانت جميع القراءات متساوية وال مجاؿ 
لممفاضمة بينيا فإف جممة "المرأة تعاني مف االضطياد" تساوي جممة "المرأة ال تعاني 

 (.89: 9009" )بعمي، مف االضطياد
وكانت المرأة في الروايات رمزًا لموطف واألـ مما حممت العديد مف القضايا السياسية 
واالجتماعية، ووقفت عاجزة عف العادات والتقاليد في المجتمع الذكوري، وحاوؿ الروائي 

ثر أف يقترب أحداث رواياتو التي تتحمؿ طابعًا أنثويًا مستمدة مف الواقع والحقيقة أك
فأكثر، ألف تصوير الواقع مف أجؿ أف يتوصؿ المشاىد إلى التقبؿ الفني وألجؿ أف 
يتمكف مف التفكير بنشاط ايجابي وفي دراستنا ىذه سنقؼ عمى أىـ المحف التي قدميا 
الروائي لممرأة في رواياتو ومنيا القسوة والظمـ واالضطياد مف الجماعات االرىابية، 

الوقوؼ بوجو المصاعب فضبًل عف صور الجماؿ والوصؼ والجرأة والقوة والشموخ و 
الدقيؽ لمحاسنيا ومفاتنيا واعتزازىا بيويتيا وانتماءىا الوطني والتعبير عف ما في 
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داخميا مف خبلؿ سرد قصتيا وسماع الصوت الداخمي لتجارب وأحداث وذكريات مف 
وف ليا وجود جية ومف جية ثانية ابراز لحقائؽ تاريخية. والبحث عف حريتيا، ليك

حقيقي مؤثر وجميؿ تفرض عمى المجتمع أعمى درجات االحتراـ فضبًل عف ىوية 
الخياؿ وىوية الواقع وقيمتيا في قضية االنتماء والتأثير وفعاليتيا في المركز والمحيط، 
فالمرأة ضرورية ضرورة الماء واليواء والحب والحمـ، تصبح األشياء كميا مجردة مف 

ارد بدر( وضع عتبة العناويف لمروايات باسـ المرأة )الحموة عذراء دونيا والروائي )و 
سنجار، بنات اللش، حوريات الجبؿ....( وكانت قضية المرأة الباعث وراء كتابة 
الروايات، لينقؿ تجاربيف إلى المتمقي، ومشاركة إياه انفعالو بيف فمقد وجدنا الروائي 

يخمو مف مفاجأة وثيمة الروايات استقطبت  يختار العنواف باسـ )المرأة( وىو اختيار ال
اىتماـ النص ومنشئو ومتمقيو وبيذا فإف نصوص )وارد بدر( تعالت عف المكاف الواقعي 
والزماف وعبرت عف تجارب فئة مضطيدة بأسموب شفيؼ وتناوؿ إنساني يثير في 

 النفس األسئمة لماذا كؿ ىذا الظمـ؟ بانسيابية واقتدار فني مكثؼ رشيؽ. 
سبب اختياري لمعنواف ىو متابعتي لمروائي )وارد بدر( عمى صفحاتو االجتماعية أما 

ومبلحظة اىتمامو بالجانب األنثوي في رواياتو خاصة، وانشغالي واعجابي بمؤلفاتو 
التي اىتمت بقضايا المرأة ومشكبلتيا في مجتمع تحكمو العادات والتقاليد، إذ كشفت 

 تكابدىا المرأة مما لـ تستطع التعبير عنو.  الروايات المزيد مف المعاناة التي
في رواية )الحموة( برزت قدرة الروائي )وارد بدر( عمى صياغة دواخؿ الشخصية وابراز 
جوانبيا الداخمية )الخاؿ مارؾ( الذي جسد لكؿ الذيف جاءوا بعد االحتبلؿ مف أفكار 

)ريحانة( الحموة كما وعادات جديدة وتعدي عمى الحرمات والديف يقع في حب ابنة اختو 
سماىا )وارد بدر( الفتاة الجميمة التي ورثت مشطًا معطرًا منحيا عطرًا مميزًا عف غيرىا 
فتاة يتيمة فقدت والدىا بعد االحتبلؿ ليترؾ لنا كاتبيا فرصة سماع صوتيا "أنا 
الحموة... ىكذا يسمونني كنت اعتقد أف كؿ بنت حموة ليا جماؿ مختمؼ ولوف مختمؼ 

مختمؼ، وأف ليا عينيف غجريتيف واسعتيف ومكحمتيف... وطواًل متميزًا وصوت 
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كعارضات األزياء ورشاقة ممثبلت حيرت الجميور طوليا رقة فراشات في قصائد 
 (.9027:22الشعراء وضحكة مبلئكة صغيرات..." )بدر، الحموة، 

ف نافذة وبذلؾ تتضح صورة العنواف والنص المكتوب تحت ما يسمى بالثيمة، وربما كا
جديدة لمتأويؿ واغناء أفؽ توقع القارئ الذي فيـ أف ريحانة ىي مطابقة لمعواف الذي 
اختاره الروائي لكف )ريحانة( توضح لمقارئ سر جاذبيتيا الذي اجتذب الجنس اآلخر 
وىو رائحتيا العطرة التي حيرتيا ترى ىؿ كاف ذلؾ المشط العجيب الذي ورثتو مف 

جاؿ الذيف أرادوا التقرب منيا "أف تكوف رائحتي... لبنت جدتيا أـ ىي حجة مف الر 
بسيطة مثمي ىي سَر جماليا فيذه قصة حيرتني... بنت مراىقة برائحة مثيرة في شعرىا 
وجسدىا بيذه البساطة صرُت محط اىتماـ  الجميع منذ كنت طالبة بعمر ثمانية عشر 

ة يدور حوليا الجميع مثؿ عامًا ال اعرؼ ماذا يدور )حولي .. كبتت ليا رائحة غريب
كبلب الزينة ويرددوف: أنِت الفتاة التي عطرتيا المبلئكة.. أنت رائحة مف السماء()بدر، 

 (.9027الحموة، 
فقصة )ريحانة( تنظميا مفردات جميمة موحية ومعبرة عف محنتيا مع المجتمع عمى 

رىا في مجتمع ينظر الرغـ مف البراءة والنقاء التي تتمتع بيا فتاة مراىقة ال تعرؼ مصي
 إلى الجسد. 

ويبدو أف ذلؾ المشط العجيب لـ يجذب الرجاؿ فقط بؿ جذب بعض النساء الشاذات 
فشخصية الست )سراب( امرأة تعاني مف العنوسة والوحدة وىي قميمة في المجتمع لكنيا 
. موجودة تنحو الحموة إلى بيتيا لتتغزؿ بيا "رائحة جسدؾ تنحر النساء فكيؼ بالرجاؿ..

تنظر لي بإعجاب وتشمني في كؿ لحظة كما لو أنني مزىرية ورد أماميا، فأراىا عف 
قرب بوجو مميء باألصباغ... وحيف تمد أصبعيا في فتحة صدري وتخرجو... يقشعر 

 (. 97: 9027جسدي وتجتاحني رجفة غريبة...". )بدر، الحموة، 
جراء العنوسة فتبحث عف ويحاوؿ الروائي أف يبيف اإلحباط التي تعاني منو المرأة 

عبلقات عاطفية مع جنسيا إلشباع رغباتيا المكبوتة، فاعتمد التمميح والحركات لتكوف 
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أبمغ مف األفعاؿ، ليبيف حاجة الذات لآلخر حاجة ضرورية كشفت عوالميا الداخمية، 
 ومعاناة الفقد واالحتياج لآلخر. 

ساف الشخصية طارؽ ويصفيا ويقدـ الروائي وصؼ السيدة بديعة والدة ريحانة عمى ل
"بديعة حمقاء، فيي ما تزاؿ جميمة بجسـ الفت ووجو جاذب، وطوؿ أنيؽ وعينيف 
قرويتيف حتى صدرىا مخنوؽ ومحبوس، لكنيا وفية لزوج مخطوؼ أو مقتوؿ أو مجيوؿ 

(. فاألخ يصؼ أختو بالحمقاء التي ال تعرؼ 280: 9027المصير" )بدر، الحموة، 
ى جماؿ جسدىا الجذاب ويبدو أف الروائي رصد جماؿ تمؾ المرأة الحياة ولـ تتعرؼ عم

المخمصة فضبًل عف ىموميا وألميا بعد موت زوجيا أو فقده وتربية أبنتيا الوحيدة 
)ريحانة( لقد ترؾ األب بحرًا مف الحزف واألسى عمى رحيمو عكس ىذا عمى مبلمح 

 الشخصية وأعماقيا. 
المرأة القروية التي ينتيي عمرىا ويذبؿ بعد رحيؿ فعبر الروائي عف معاناة الفقد عند 

الزوج، والرواية بينت محنة المرأة وسيطر نموذج الجسد عمييا وشعور البطمة بأنيا 
ضحية مجتمع ذكوري متسمط لكنيا لـ تستسمـ بؿ وقفت متصدية لكؿ مخاوفيا واعادت 

أحزانيا بيف  أوراقيا فتجري عممية تستعيد عفتيا المتيوية مف جديد وترمي بمشط
(. ذلؾ أف 268: 9027األمواج )قذفت مشطي األبيض بيف األمواج(. )بدر، الحموة، 

المشط كاف سببًا في تعاستيا، والمبلحظ عمى قراءة الرواية أنو اعتمد عمى الوصؼ 
وسمح لمشخصية بالتحدث عف قصتيا لتشرؾ القارئ في محنتيا وتجربتيا المريرة متابعًا 

 النياية مشفقًا ومتفاعبًل مع أسرارىا الدفينة.  أحداث الرواية حتى
ويضيؼ الروائي صورة جديدة لممرأة في روايتو وىي المرأة المنقبة فيصفيا بصورة 
المتشددة التي تبدو عمى مبلمحيا "دخمت المنقبة حاممة إضبارة وىي تطش عطر العود 

وآؿ بيتو الفاعـ في مكتبي مف مبخرة صغيرة بحجـ الكؼ وىي تصمي عمى محمد 
اهلل ينتقـ منيـ وينتقـ مف المي جابيـ. افترستيا المنقبة بعينيف  –الكراـ... قالت سراب 

(. وبيذا أدخؿ شخصيات متنوعة 269: 9027ثاقبتيف مف وراء نقابيا" )بدر، الحموة، 
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لمرواية فكشؼ بذلؾ ابعادًا اجتماعية وسياسية مشكمًت بذلؾ جمالية فنية لمتف النص 
 بناه السردي. الروائي ولم

وفي رواية )عذراء سنجار( التي امتازت بالجرأة في طرح موضوع االحتبلؿ الداعشي 
لمعراؽ فسنجار بمدة آمنة مسالمة ذات األغمبية االيزيدية عانت مف التطرؼ والظمـ مف 
الدواعش الذيف فجروا المعابد ورفعوا راياتيـ السوداء، وسعوا إلى طمس اليوية واجبار 

تغيير دياناتيـ وحتى اسماءىـ مستخدميف أقصى أنواع التعذيب مف  الناس عمى
المحاكـ البشرية والحرؽ فضبًل عف اغتصابيـ لمبنات والصبايا والمتزوجات بحجة أنيف 
غير مسممات وسبايا ويجوز بيعيف في سوؽ النخاسة ومف بيف أحداث الرواية يقدـ 

لظروؼ وفتحت بيتيا ليكوف مبلذًا آمنًا الروائي صورة "المرأة الحامؿ" امرأة قوية تحدت ا
لكؿ الفاريف مف الدواعش "كثيروف مروا في بيتي ىاربيف مف القرى ايزيدييف ومسمميف 
وأكرادًا ليسمكوا أي طريؽ يوصميـ إلى الجبؿ بعدما داعش المدينة والقرى واألقضية". 

في شيرىا (. وعمى الرغـ مف أنيـ قتموا زوجيا وتركوىا 53: 9028)بدر، سنجار، 
األخير إاّل أنيا كانت أمًا لكؿ ايزيدي فار مف العصابات فضبًل عف النساء الكبيرات في 

 السف مثؿ المرأة العجوز التسعينية الفارة مف مجمع سيباشيخ. 
"ىذه العجوز بركة يا أخ... أنيا مف العجائز القديمات المؤمنات... أنيا كمنارة سنجار 

أثر قد يتعرض لبلنقراض بوجود ىؤالء فرت مف مجمع والقمعة الرومانية ومثؿ أي 
سيباشيخ وتعرضت لئلىانات مف جنود الخبلفة وظمت وحيدة..." )بدر، سنجار، 

9028 :80.) 
ىذه المرأة الحامؿ كأنيا المدينة حيف تحتفؿ ببيجة الحياة "أنا امرأة الخياؿ الذي يقتؿ 
الواقع لينتصر عميو ويخمقو مف جديد بالرغـ مف قسوتو ترقص عمى موعد عريض 

(. 89: 9028تحتيا وفوقيا جمر في حنجرتيا جمر وفي بطنيا جمر" )بدر، سنجار، 
جوانبيا النفسية الداخمية فيي ترقص مف األلـ  يرسـ الروائي دواخؿ الشخصية وابراز

 وكأف تحتيا جمر وفي داخميا جمر فتتحرؾ مف القسوة. 
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ومف أجؿ اشراؾ القارئ وتفاعمو مع قصتيا تسرد لنا التعذيب الذي القتو عمى يد 
الجماعات اإلرىابية "طوقوا يدي بحبؿ الغسيؿ ولجموا فمي بخرقة لـ استطع الصراخ وال 

أحاسيس في المحظة لكف جنيني كاف يصرخ وينادييـ أنو بايو" )بدر،  الحركة بتمت
(. فكانت تتعذب في داخميا لكنيا تعرؼ أف المدينة محكمة 88: 9028سنجار، 

األقفاؿ وأحيانًا تتوقؼ عند حدود اليواء الذي تتنفسو فعمى الرغـ مف أحزانيا إاّل إنيا 
الجسد الذي ترؾ لنا إرثًا مف الخياؿ  ورثت جماؿ الروح مف عائمتيا "اناحت سبللة ذلؾ

البلنيائي الذي كرسو بيف أجياؿ األسرة والقبيمة عمى مدار العصور حتى ورثتو وعشقتو 
وسرت عميو وكأنما الزمف القديـ يمضي اآلف بيف شراييني وبطني وجنيني وفقري 

 (.278: 9028الجميؿ عمى الرغـ مف الكارثة التي نمت فييا" )بدر، سنجار، 
ي تصؼ نفسيا بأنيا ورثت النقاوة مف سمؼ طاىر الذي بقيت أرحامو نقية لـ تموثيا في

عوائؿ الحياة والزمف القاذورات التي توالت بعد موتو حتى حافظت ىي عمى سبللة ىذا 
 الخيط الذي تمسكت بو األجياؿ. 

تيا وبذلؾ استطاع الروائي مف خبلؿ تقديـ الحداث إلى إضاءة األحداث الواقعية وصياغ
 خياليًا بمستوى عاٍؿ مف األداء القصصي والفني. 

وفي رواية )بنات اللش( يكمؿ الروائي روايتو )عذراء سنجار( فػ)اللش( ىو المعبد 
المقدس لدى اإليزيديف يكتظ بالناس ليحتفؿ بعودة بعض األسيرات الناجيات مف سنجار 

الراعي يصافح بارتباؾ  "عادت البنات إلى حائط المعبد وانتضمف بصفيف، فيما انسحب
شبابًا ورجااًل... حافيات األقداـ مجمبلت بالبياض والخجؿ والفرح ورىبة المكاف الذي 

 (.27: 9029فارقتو منذ وقت طويؿ بعد خروجيف مف الكيؼ" )بدر، اللش، 
فالفتيات ىف بنات اللش وشنكاؿ اخوات العائدات مف األسر والتعذيب والناجيات مف 

دو أف الروائي استرسؿ في وصفيف وتعابير وجوىيف التي كانت مزيج قذارة داعش، ويب
مف الفرح والحزف "الفتيات الحافيات والمكسّوات بالبياض يشعرف بالسبلـ الكبير، وىف 
يتقمبف الورود الممونة التي يقدميا شباب ونساء ورجاؿ... بدت كؿ واحدة خارجة مف 
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لمتساقطة التي تترقرؽ في عيونيف خطيئتيا كّدرة بيضاء عمى الرغـ مف الدموع ا
 (.27: 9029السعيدة" )بدر، اللش، 

ويؤدي الخياؿ دورًا كبيرًا في ربط أجزاء الرواية، وفي نقؿ التجربة، فالروائي صور 
النساء وىف جميبلت الييئة مكسوات ببياض الشمس مغسوالت مف الخطيئة التي 

بيجة المكاف وفرح الناس بعودتيـ أجبرت عمييا وقد أضافت األلواف والورود نوعًا مف 
 سالمات مف األسر. 

ويبدو أف الكثير مف الفتيات قد بقيَف في األسر، وىناؾ مف يبحث عف عائمتو وبناتو 
 "ششتماف تبحث عنؾ يا عـ

 تتحرؾ رأسو قميبًل. 
 وأنا أبحث عنيا.  -
 ما قدرت تيرب.  -

 عـ. اللش قالت الفتاة األولى: ألنيا حموة أنيا أجمؿ أسيرة يا 
تجرأت الفتاة الثانية: يمتمكيا أمير وحش... أنيا في بيت األمير مسجونة 

 (.52 -50، 90: 9029ىناؾ" )بدر، اللش، 
فالتركيب الجممي في النص ىو تركيب متفاعؿ وليس تقريريًا واخباريًا ينقؿ األحداث 

والتي تنعكس ويحرؾ المشاعر وغالبًا ما تتسـ الحوارات باتساع الحركة النفسية لمروائي 
عمى شخصياتو فإف ىذه الحروب التي تحاصره في صحوه وفي أحبلمو أثٌر بالغ في ما 
انطوت عميو نفسو مف حزف وألـ وخيبة ويأس، فخمؽ محنة بعد محنة فالجماؿ واألنوثة 

 والديف كميا كانت محنة بالنسبة لبليزيدية. 
لسبع المواتّي ُعدف مف األسر وفي رواية )حوريات الجبؿ(، يقدـ الروائي قصة الفتيات ا

في رحمة جبمية كيدية مف الخميفة الداعشي رحمة شاقة وسط الجباؿ والموت ويسمح 
لؤلسيرات بأف يرويف عف الثامنة "توزعت أشبلؤىا بيف فكوؾ الضباع ىي وجنينيا الذي 
لـ يَر النور، حامبًل في شيرىا األخير، ونجت ىناء بحمميا الكاذب الذي آلميا طوؿ 

 (.27: 9090لرحمة العسيرة...")بدر، حوريات الجبؿ، ا
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فبعد أف حاصرىا الطمؽ تركيا لمضباع تنيش لحميا واألخرى نجت بحمميا الكاذب 
الذي ادعت بو وىناؾ مف ترمي نفسيا في بحيرة الدموع وقد تميز الروائي بربط المتف 

اع فعندما الحكائي بعضيا ببعض مما ساعد عمى تحصيف النص ضد التفكؾ واالنقط
تقرأ الثبلثية )عذراء سنجار، بنات اللش، حوريات الجبؿ( تحس بقوة الترابط بيف 

 الروايات مف حيث المتف، وتعد ىذه األمور مف أىـ وظائؼ بناء فنية النص األدبي. 
والفتيات األسيرات في طريقيف إلى الوالدة بعد عودتيف اطمؽ داعش سراحكيف وىف في 

يضعوىف وأىالييف أماـ الواقع مف أجؿ االذالؿ والميانة، ولكف  األسابيع األخيرة حتى
مشكمة الحمؿ لـ تكف الوحيدة التي تشغؿ الفتيات بؿ المسألة الدينية فديتيف ال يسمح 

 بالزواج مف األدياف األخرى. 
"نحت االيزيديات ال تتزوج إاّل ايزيدييف ال تحب أو تعشؽ إاّل ايزيدي ومف  -

الطبقات األخرى ال يحجوز". )بدر، حوريات  طبقتنا فقط... حتى مف
 (.59: 9090الجبؿ،

 وىناؾ مف تحمؿ بطفميف لكنيا تشعر بمشاعر مخجمة بيف األمومة والخطيئة.  -
 "أنيما طفبلي... لكف ال أريدىما...! -
 أنيما بنتؾ وولدؾ  -

 ىما عاري... ال أريدىما  -ردت الفتاة بعصبية: 
 ... باعنينباتات قذرة في بطني... اخاؼ منيما

وتنقمت مف كمب إلى كمب ومف جيفة إلى  –واشتراني في فترة الحمؿ خمسة داعشييف 
أخرى وكؿ ىؤالء .. حتى شعرت بالحمؿ بوقت متأخر. لـ أنتبو لنفسي إاّل عندما 

 (.87 -86: 9090انقطعت عني الدورة الشيرية" )بدر، حوريات الجبؿ، 
ويبيف الروائي افصاح عف الطبيعة النفسية لمشخصيات والصراع الداخمي لمذات المعذبة 
وما تعانيو مف حيرة في نفسيا ىؿ تحتفظ بالطفميف ألنيا أـ؟ أـ تتخمص منيما ألنيما 

 عاداف ال تعرؼ مف ىو أبوىما. 
 وىناؾ مف تحطمت أحبلميا بعد أف فارقت حبيبيا اإليزيدي مجبّرة. 
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"أنا مخطوبة إلى ادريس... ال أعرؼ ايف ادريس اآلف... ىؿ ىو ىي... ىؿ  -
 يتقبؿ مني التوبة. 

 ال شؾ أف ادريس يتفيـ ما أنت فيو.  -
 لكنو سيتعصب إلى الديف والمجتمع والقرية واألىؿ.  -
 كؿ المجتمع االيزيدي تفيـ ىذه الورطة والمشكمة.  -
 -39: 9090ت الجبؿ، وادريس ىؿ سيتزوجني كما وعدني؟" )بدر، حوريا -

35.) 
مف خبلؿ الحوار مع الممرضة استطاع الروائي أف ينتقد مشكبلت المرأة باسموب فني 
تجريبي أدى دورًا فاعبًل في خمؽ ديناميكية السرد، فالمعاناة التي تعيشيا الحوريات كما 
وصفيف الروائي تجعميف باستمرار يزدريف أنفسيف حيثما تعرضف لظروؼ قاىرة كانت 

اىدًا عمى أوضاع مروعة حدثت في الببلد، فتصرع الشخصية مأزؽ التعايش في بيئة ش
 مفترضة. 

وامتازت ثبلثية )وارد بدر( )عذراء سنجار، بنات اللش، وحوريات الجبؿ( بالجرأة في 
طرح المسكوت عنو، إذ وظؼ الروائي ثقافتو لتكوف رافدًا لمحنة ومعاناة المرأة اليزيدية 

لسرد الذاتي إذ سمح لكؿ فتاة بأف تسرد قصتيا بنفسيا فضبًل عف وزيف ثبلثيتو با
توظيؼ الحوار لتحريؾ مشاعر المتمقي بعد أف اىتـ بكممات النساء فخمؽ صمة جديدة 

 ما بيف القارئ وما بينو. 
وفي رواية )المخطوفة( يقدـ لنا الروائي لوف جديد مف الروايات وىي الرواية البوليسية 

فادة البطمة )شيماء( وىي تحضر إلى مكتب مكافحة االجراـ تطمب فيو فتبدأ الرواية بإ
الشكوى ضد أشخاص مجيوليف قاموا بخطفيا واطبلؽ سراحيا بعد سبعة أياـ مقابؿ 

وبحدود الساعة الثانية والنصؼ  25/2/9028فدية قدرىا مئة ألؼ دوالرأمريكي "بتاريخ 
مف مدرسة )األمؿ الجديدة( بعد  ظيرًا تـ خطفي مف جماعة مجيولة عندما كنت خارجة

انتياء الدواـ كوني معممة التربية اإلسبلمية.. وأوؿ ما خطر ببالي بأف مراىقًا أو 
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متحرشًا حوؿ التحرش بّي أو سرقة حقيبتي المعمقة عمى كتفي ... لكني فوجئت بوجود 
 (. 20: 9029أكثر مف شخص" )بدر، المخطوفة، 

يؽ وليست رواية حدث وىي تكشؼ عف بنائية مقصودة فالرواية البوليسية ىي رواية تحق
مف الروائي، إذ يمجأ إلييا القاص كنوع مف التخييؿ، فيقـو بجمع عدة خيوط عف طريؽ 

 المحققيف في روايتو ليتوصؿ في النياية إلى الحقيقة. 
ويسمح الروائي لمبطمة بأف تسرد قصتيا بنفسيا وأف تصؼ األياـ السبع التي قضتيا في 

 فكاف ىميا األوؿ واألخير ىو الحفاظ عمى نفسيا وجسدىا وشرفيا.  األسر
"كنت أختنؽ في اليوميف الماضييف حينما غمرني إحساس فاجع مف أنيـ سيتقوموف 
بتعريتي واغتصابي بالقوة مستغميف وحدتي وضعفي الفظيع في صورة سوداء ال استطيع 

 (. 88: 9029خطوفة، أف أتخيميا في اسوأ حاالتي ضعفًا وقيرًا" )بدر، الم
فالراوي يتموضع في وعي البطمة حسب تقنية )وجية النظر( فيكشؼ عف مخاوؼ 
)شيماء( وكيؼ تفكر في مجتمع ذكوري، والقارئ يفيـ وجية نظر المجتمع لممرأة، 

 فرواية المخطوفة مكتوبة مف وجية نظر بطمتيا لكف مف زاوية نظر الراوي. 
بعد أف دفع والدىا الفدية لمخاطفيف "لـ أعد إلى بيتي ثـ تتحدث عف عودتيا لبيت أىميا 

الزوجي... لكف روحي كانت سعيدة وجسدي بخير يركض معي متحررًا مف كابوس 
الخطؼ بعدما دفع والدي المبمغ الكبير الذي طمبو الخاطفوف فدية ألبنتو" )بدر، 

دفع الفدية (. ويظير أف والدىا كاف غنيًا فتقصده الخاطفوف ل89: 9029المخطوفة، 
ألبنتو، أما الزوج فيسمح الراوي بأف يعطي افادتو في التحقيؽ فيصؼ عممو ومكاف 
تواجده أثناء خطؼ البطمة وكأنو يريد أف يبعد الشكوؾ عنو وعف تورطو بالقضية، 
وتسرد شيماء عف زوجيا أكـر فتبحث لو عف مبررات. "أكـر كاف خامة طيبة، لكف 

اب كثيرة قد ال أعرؼ بعضيا، ربما البطالة أوجعتو كثيرًا الظرؼ النفسي فيو تغيير ألسب
وىو بشيادة جامعية، ربما ثراء أبي اليمو ثراء في الخياؿ السيؿ، وكؿ الفترة الماضية 

: 9029التي اعقبت خطفي ليس لي عمـ بيومياتو أثناء غيابي عنو" )بدر، المخطوفة، 
225.) 
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قصة وفؽ تخمينات لشخصية أكـر وظروفو جرت أحداث الرواية بدينامية عالية فتبنت ال
الصعبة وبطالتو وزواجو مف فتاة ثرية تتحمؿ ولدييا وظيفة كميا أثارت تساؤالت القارئ 
وحيرتو. بؿ فتحت نوافذ جديدة لمتأويؿ وتشظي الدالالت، ليصؿ إلى نقطة النياية وىي 

ظروؼ التي أف الزوج ىو الخاطؼ ترى ىؿ ىو الفارؽ االجتماعي بيف الزوجيف أـ ال
تدفع اإلنساف إلى ممارسة ىذه األفعاؿ أـ الطمع والحسد منذ بداية الحكاية ىناؾ 
تساؤالت كثيرة مع رواية )وارد بدر( البوليسية التي بينت مظمومية المرأة في مجتمع 
يعاني مف األمراض النفسية الكثيرة والخوؼ الذي يبلحؽ األنثى في مجتمع متشعب 

 تقاليد التي تحكمو. بالواقع والعادات وال
لى الخياؿ والربط بيف الماضي والحاضر إلى رواية )جميورية مريـ( في أحداثيا  وا 
التخييمية وعف طريؽ توظيؼ )الميتاقص( يوظؼ الروائي تسجيؿ الوقائع الدامية 

بالعراؽ مف تيجير وقتؿ وحرؽ القرى، تظير  9006بأشرطة فديو احتفظت بأحداث 
ة الخمسينية بجماليا وسحر عيونيا بأحداث حزينة وبطمة معمقة )مريـ( المرأة المسيحي

بيف الموت والحياة، وسط الماء والنار مع الفريؽ المتطوع القادـ مف الياباف يضـ 
عبلمي الذيف شيدوا مأساة مريـ، فينقذىا الروائي ويقع في حبيا  صحفي وروائي وا 

وريتو الواسعة، وال ننسى أف ويأخذىا إلى الخارج ليتزوجيا ويبقى يكتب عنيا في جمي
الروائي اعتمد عمى تقنية االسترجاع، فالروائي يسرد قصة انقاذه لمريـ ويكتب عنيا 

 ويسمح ليا بأف تعبر عف مشاعرىا وتصؼ نفسيا. 
 "أنا مريـ

خذني إليؾ بقوة واكتب عمى صدري روايتؾ المؤجمة فالنير يمور بالنار والغدر 
 والخديعة

يرة التي التيمت النػار ثيابيػا لكنػؾ احرقػت اصػابعؾ فػي أنا ابنة القدر الصغ -
 (. 90: 9028قمبي قبؿ ثوبي" )بدر، وارد، 

لتكوف قصة مريـ قصة وثائقية يحتفظ الروائي بيا ولعّؿ االحتفاظ بتمؾ الوثائؽ الفيممية 
 ىو تاريخ شخصي وتاريخ وطف وثيمة لؤلجياؿ المقبمة. 
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ويبدو أف جماؿ مريـ قد سحر ذلؾ الروائي فأخذ الغزؿ صفحات عديدة مف روايتو 
 "مريمي الجميمة والطفمة الصغيرة، والكبيرة. 

 ايقونة الحي الريفي، وحرية البيئة النظيفة، ومطر الحقوؿ األخضر وسرة المكاف. 
 نحمة دوارة عمى الزىور والورود كميا.  -
 -72: 9028ة مػوت مشػتركة" )بػدر، وارد، غرقت معي فانتشمنا بعضنا في لحظػ -

79.) 
فالروائي يكتب رواية بيذه الروح الدقيقة والمغة العذبة وأعمؽ داللة وألذ ايحاء ونغمًا، إذ 
شكمت )جميورية مريـ( لوحة أبدية مف امرأة مظمومة إلى امرأة عاشقة حالمة عند كاتب 

مجااًل لتأويميا ومؿء عرؼ ثيمتيا وأنوثتيا، فضبًل عف تصويرىا بفجوات تزكت 
فراغاتيا، فكتب عف مريـ كتابًا في روايتو اسماىا )عشؽ مريـ( وكأنو سبؽ كؿ عشاؽ 
األوليف واآلخريف مف غراـ وعشؽ وىياـ "في كؿ عصر مريـ واحدة لف تتكرر، لكف 
مريـ اختصرت مريمات التاريخ فكانت الرواية المقدسة التي ال أمؿ مف قراءتيا وال 

 (. 78: 9028وارد، تعب" )بدر، 
حينما يكوف النص الروائي واقعيًا ممزوجًا بالخياؿ يكوف التعبير عنو في معنى واحد، 
فالروائي عمؽ طريقتو الخاصة في كشؼ عبلقة الشخصّيات بواقعيا متبنّية احبلميا 
مستقبميا ىذه العبلقة مبنية عمى الصراع التي تعانيو الشخصّية، وتجّمى في الرواية 

لواصؼ الذي يسرد عف الشخصّية وصفاتيا، إذ جاءت المقاطع السردية مفعمة السرد ا
بالوصؼ فيسترسؿ في السرد مف دوف ممانعة أو حواجز، والروائي اىتـ بالتفاصيؿ 

 الدقيقة في أوصاؼ الشخصّية نفسيًا وكيفية بناء مزاجيا الداخمي. 
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 الخاتمة: 
مي لمعراؽ لتترصد واقع المرأة بشكؿ سمط الروائي )وارد بدر( الضوء عمى الوجو الدا

عاـ والمرأة اليزيدية بشكؿ خاص وسيطرة الجماعات المسمحة عمى بعض المحافظات. 
فغدا السرد فعؿ المقاومة لؤللـ، إذ لجأ إلى الحكاية االيزيدية بعد أف جنح إلى مخيمتو 

جاع السجف، متخذًا مف األحداث الواقعية موضوعًا لرواياتو، وطرح لنا قصص الفقد وأو 
واغتصاب البنات في توثيؽ التجارب المؤلمة لممرأة بوصفيا محطات محفورة في الذاكرة 
الجمعية لمذات العراقية، يحاكي واقعًا غابت فيو الحدود بيف الحقيقة والخياؿ، وصار 
سرد حكاية سنجار سبيبًل إلحيائيا مف جديد بعد أف ظيرت أنيار دـ مف األبرياء، وال 

ء الخياؿ والحمـ إلى شخصياتو التي عطمت حركية األحداث مف أجؿ ننسى اختفا
البحث عف الخبلص الروحي عبر ما تبيحو الرؤى التي تجتاحيا مف عوالـ متخيمة 
وأوىاـ تمنحيا فرصة المتع المفقودة، وليس ميمًا أف تكوف تجربة الروائي عبر رواياتو 

عادة انتاجيا، بؿ قدـ لنا صور لنسوة فييا الكثير مف الواقع فقد عمؿ عمى استثمارىا وا  
زحؼ عمييـ الزمف وعمى مصيرىف، وقدـ الروائي محف كثيرة لممرأة منيا محنة الحموة 
ورائحتيا الطيبة وظمـ األقارب، ومحنة المرأة الحامؿ التي فتحت بيتيا مبلذًا لمفارييف 

واالرتباط  مف سنجار، والمشكبلت األخرى مثؿ العنوسة والشذوذ والحاجة إلى الحب
باآلخر، والمخطوفة التي عانت مف ظمـ الزوج وغيرتو، فقدـ الكاتب مشاىد انسانية 
كثيرة فضبًل عف تقديمو لكممات النساء وأوجاعيف، ورسـ مركبًا سرديًا متميزًا أو مؤثرًا 

 وىكذا فإف الرؤى واألفكار وصمت إلى القارئ عبر خيارات مقصودة مف الكاتب. 
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