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 ممخص:ال

وكيفية منح الحياة لما ىو  ،البحث الوقوؼ عمى الصورة التشخيصيةيحاوؿ 
ليس بحي، وجعمو ينبض بيا، وفؽ رؤية خاصة مف المبدع، كما يقؼ عمى طريقة 
 ،استثمار المغة مف لدف المبدع وكيفية التالعب بيا؛ وقدرتو عمى التأثير في متمقيو

وخروجو عما ىو مألوؼ ومتداوؿ داخؿ النسؽ  آليات متنوعة ومختمفة بتوظيفووذلؾ 
إذ إف الرواية تتسـ بالتكثيؼ المغوي وتداخؿ الفنوف األدبية اإلبداعية، كما  ؛الروائي 

وتصويرىا داخؿ نسيج  الروائيإف البحث يسمط الضوء عمى طريقة عرض أفكار 
 قة فييا. الرواية العراقية في مختمؼ مراحميا وموضوعاتيا والقيمة الجمالية المتحق

عرفنا في البحث بالصورة التشخيصية، وذكرنا أىميتيا في العمؿ األدبي، 
ا، فقد تـ التركيز عمى دراسة الصورة في الشعر، في حيف لـ ا أـ نثرً سواء أكاف شعرً 

تنؿ الصورة في السرد بشكؿ عاـ، والرواية بشكؿ خاص حظيا مف الدراسة والبحث؛ 
لفنية والصور المعبرة والمؤثرة التي يرسميا المبدع لذلؾ جاء البحث ليدرس الجوانب ا

 بكمماتو؛ ليحصؿ عمى تفاعؿ مستمر مف المتمقي مع عممو اإلبداعي.

يف الروائي عض ا مف الصور التشخيصية التي وردت عند بدرسنا بعضً 
النصوص  محاوليف استكناه تمظيراتيا المتعددة والمؤثرة والجاذبة في العراقييف وحممناىا

درسناىا، ثـ بينا طبيعة ىذه الصور وما انمازت بو مف ميزات جعمتيا تقؼ التي 
 عالمات مؤثرة ومضيئة في نسيج الروايات المدروسة.
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Abstract: 

The research attempts to identify the diagnostic image and how 

to give life to what is not in the neighborhood, and make it pulse, 

according to a special vision of the creator, as he stands on the way to 

invest the language of the creator and how to manipulate; and ability 

to influence the recipient using various mechanisms also highlights 

the way in which the novelist's ideas are presented and photographed 

within the fabric of the Iraqi novel in its different stages, subjects and 

aesthetic value. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 م.م أسماء أديب عباسأ.د. طالل خميفة سممان &                               الصورة التشخيصية في الرواية العراقية

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 02 

 المقدمة: 

لصورة الفنية التشخيصية داخؿ عمى اإلى تسميط الضوء  البحث ييدؼ 
يا ب يعتنوا بيا كعنايتيـولـ  ،الصورة في الرواية النقاد تمؾبعدما أىمؿ  الروائيالنسيج 

رغـ إف مكونات الصورة واحدة؛ إذ إنيا تتكئ عمى ما تتكئ عميو الصورة الشعر  في
، الحدثالشخصيات، بعناصر الرواية األساسية مثؿ: ) اىتماميـفكاف جؿ ، في الشعر

لذلؾ تناوؿ  الرواية(الموضوع، الزماف، المكاف، الوصؼ، والحوار...ألخ مف عناصر 
لقد كاف النفتاح العمـو  .الروائيداخؿ النسيج  البحث دراسة الصورة التشخيصية

إذ إف الكتابة الحديثة ال تكتفي  ؛والتداخؿ بيف الفنوف أثره البارز في ىذه الدراسة
فالرواية ))تستمد  (1)بالجاىز والمنجز فحسب، بؿ تتطمع إلى ما ىو مغاير ومختمؼ،

ا عمى مجموع لالكتماؿ والتجدد، مفتوحً  ا قاباًل شرعيتيا مف كونيا شكال ال نيائي  
األشكاؿ التعبيرية، ببنية غير ثابتة، تسعى إلى التقاط التحوالت الخارجية لمكائف 

، أضؼ إلى ذلؾ إف النقد المعاصر لـ (2) البشري، ومفتوحة عمى كافة االحتماالت((
دع وتوجياتو؛ ألف يديولوجية المبعمى الخطاب السردي بوصفو ممثال أليعد يعتمد 

نو أفاد مف كافة، كما إوأفاد مف عموـ المغة  ،رتبط بالتقنيات الجماليةالخطاب السردي ا
عر، فحسب فمـ تعد الصورة وسيمة جمالية لمشا (3)،األسموب واختالفو وطريقة إجرائو

))يستقبؿ داخؿ عممو  الروائيإنما ىي جزء ال يتجزأ مف النص األدبي بشكمو العاـ. ف
األدبي التعددية المسانية والصوتية لمغة األدبية وغير األدبية، بدوف أف يضعؼ عممو 

 (4) لؾ ُيسيـ في توعيتو وتفريده(.ألف ذ) ؛امف جراء ذلؾ. بؿ إنو يصير أكثر عمقً 
بؿ وجد  ؛التشخيص لـ يرد في كتب النقد القديمة والتراث األدبيف مصطمح أرغـ و 

أو  الجوامدنسبة صفات البشر إلى عمى أنو متداخال ضمف فنوف البالغة المتعددة، 
ضمف لوحاتيـ  لصورة التشخيصيةالقد أبدع األدباء في رسـ  .بالحياة أشياء ال تنبض

لذلؾ لما تحممو مف طاقة إيحائية عالية وما تختزنو مف رموز ومجازات،  ؛ةالروائي 
 أفكار تبنينابعد أف  في الرواية العراقية، عمد البحث إلى دراسة الصورة التشخيصية
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بدراسة إذ قاـ  ؛)ستيفف أولماف( والباحث في الدرس المساني واألسموبي اإلنكميزيلناقد ا
وكيفية تشكميا في الخطاب  ،قمب النسؽ األسموبي الفرنسية داخؿ في الرواية الصورة

في  عف المألوؼ و وذلؾ بخروجيافيوالتأثير وتقديميا لممتمقي  السردي وطريقة عرضيا
جنس أدبي نشأ نيا إإذ  ؛وكاف الختيار الرواية سبب ميـتناسؽ نصي، و  قالب أدبي

 .ابعضً قافي وانفتاح العمـو عمى بعضيا وترعرع في ظؿ التزاوج الث

 :منابع الصورة

إذ إف  مف منابع متعددة وثقافات مختمفة؛ وىو يرسـ صور روايتو الروائييغترؼ  
ا لمواقع في صورة تكاد تختمؼ في طريقة رسميا وعرضيا لو، يمثؿ انعكاسً  الروائيالعمؿ 

وىذه الصور تمثؿ وعي المبدع وثقافتو وكثرة اطالعو ووفرة مصادره، فعالـ الرواية عالـ 
ا في بوتقة العمؿ األدبي، فتنصير جميعً  ،متشعب، تتمازج فيو عمـو وثقافات مختمفةواسع 

 .الروائيأضؼ إلى ذلؾ الخياؿ الذي يمثؿ أىـ عناصر تشكؿ العمؿ 

إف تداخؿ ىذه العناصر فيما بينيا بطريقة فنية إبداعية يشكؿ النسيج 
التقابؿ واالختالؼ ))ضمف عالقات بنيوية تفاعمية قائمة عمى  الروائيالتصويري 
، فالصورة بذلؾ تنشأ مف ىذه العالقات الدينامية التي ليا األثر البالغ (5) ((واالستبداؿ

في تسيير األحداث داخؿ التوليؼ لمتشكيؿ السردي، وىي تندمج لتكّوف البنية السردية 
العامة لمرواية لتشّكؿ الرواية في شكميا النيائي وكميتيا التصويرية، فيي بذلؾ 

ليامً )انكسار أشعة الحياة في بمورة المؤلؼ الخاص، ورؤية لمعالـ ُمعبرً ) ا ا عنيا، وا 
  (6) ُممقى عمى الصفحة، ذلؾ ىو إذف، بيذا المنظار، جوىر الرواية.((

سمة البقاء والخمود،  الروائيإف أسموب التعبير وطريقة العرض تمنحاف العمؿ 
إف كاف ىذا العمؿ عمى قدر مف الصياغة، وقدرة عمى خمؽ جديد لمغة واألحداث، 

ولكف بطريقة خمؽ  ،ا مف التجريبة تحمؿ بيف طياتيا جانبً الروائي فكؿ األعماؿ 
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، فحيف ))يستولي عبقري عمى الرواية، فإنو يسمو بيا إلى أرفع مراتب األدب، (7)جديدة
 ينقميا إلى المتمقي. (8) ر حقائؽ نافعة، ومعارؼ متقررة((ويستخدميا لنش

ا في صورة كتابية، عمى أف ىذا التجمي ا فكري  إف الرواية يمكف أف تبقى ))تجميً 
ذا كاف الفكري، ىو انعكاس موضوعي لتطورات تاريخية لعمؿ أدبي عمى امت داد الزمف وا 

فال مناص مف اإلقرار أيضا بأىمية قرار بالخصوصية اإلجتماعية لمرواية، مف الممكف األ
ا لمكثير ، ويبقى النص مفتوحً (9) عالقة اإلشكاالت األقتصادية والواقعية بتطور ىذا الفف((

))مف أيف جاءت  ،الروائيمف القراءات، وتبقى ىناؾ تساؤالت متعددة عند تأمؿ النص 
ائنات واألحداث فكرة الروايات؟ وكيؼ تطورت وتشعبت واستقامت كونا عظيما يعجُّ بالك

ا، والمنغرسة في تربة واقع تاريخي واإلحاالت الثقافية المتنوعة الموغمة في الرمزية أحيانً 
، فالنص ينطمؽ مف مرجعيات متعددة متنوعة يمنحيا الخياؿ (11)؟((ا أخرىبعينو أحيانً 

 إذ تغدو الحقيقة متماىية في النص الجديد.  ،اا جديدً خمقً 

إنما  ،أىمية ىذه الثقافات وتعدديتيا ليست عند مبدع النصوقد نظر البعض إلى 
مف خالؿ القارئ، فالنص ))مصنوع مف كتابات مضاعفة وىو نتيجة لثقافات متعددة 
تتداخؿ كميا بعضيا مع بعض في حوار ومحاكاة ساخرة وتعارض، ولكف ثمة مكاف تجتمع 

 (11) وقت الحاضر : إنو القارئ((فيو ىذه التعددية، وىذا المكاف ليس الكاتب، كما قيؿ في ال

 :الصورة التشخيصية

وف وبقية الفن ،التشخيص وسيمة مف وسائؿ بناء الصورة في الروايةيمثؿ 
يصاؿ معانيو إل ؛ىـ المرتكزات التي يرتكز عمييا )المبدع(نو ))أحد أذ إإ ،يةدباأل
 ،(12) فيبث الحياة فيما ال حياة فييا(( ،فكاره بصورة فنية تشعر وتحس وتسمع وتتكمـوأ

ي يمنح النص أدبىو غير حي في سياؽ لبشرية عمى ما سقاط الصفات اإذف إفيو 
 .هءديمومتو وبقا
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كؿ متداوؿ تاركًة ية عالية راقية أدبكساب نصو لغة إل ؛ذلؾ إلىفالراوي يعمد 
 ال))ية دبفالمغة األ ،وغير المتداوؿ والالمألوؼ خمؼ الغريب راكضةمألوؼ باحثة 

ال بالخروج عمى يتسنى ليا أف تسمو عمى ما ىو مألوؼ مف األساليب التعبيرية إ
التشخيص يمنح الحياة لما  تقنية بتوظيفوفالمبدع  ،ليا (13) ((منطقية الداللة المعيارية

و مف انزياح لغوي قائـ بما حقق لمتمقيفي ا يةوىو بذلؾ يحقؽ غايتو التأثير  ،ليس بحي
وظيفتيا القائمة ، وىي بذلؾ تحقؽ ))(14)يجاز واالقتصاد في االلفاظواإلعمى التكثيؼ 

عمى ربط المحصالت الخبرية بالحاالت الشعورية التي يمر بيا المرء في حياتو 
مف ية تتطمب دبإذ إف عممية خمؽ الصورة األ ؛(15)((ليومية عبر ذاكرة الصورة الحسيةا

 وتوظيفب يقوـخاذ غني أف يزخر بمعجـ لغوي وأ ا،وي  لغ وثراءً  ادراكً وا   المبدع قدرةً 
، فالصورة اا جديدً ا لغوي  سياقً ف كوّ لي وفاظبط ألمف ثـ ير و  ،فيجعؿ المغة طوع بنانو

 فيلغتو  لتستمر ؛(16)التي خمدت الكممات شعمةعادة إعممية  التشخيصية ىي
ا ىو وانزياح مفرداتو عمّ  ،متمقيوالتوقع عند  وذلؾ بكسر أفؽ ؛مة والبقاء والخمودالديمو 

ليربط بينيا وبيف  ؛انساني  ا إشخص الطبيعة ويضفي عمييا مضمونً في))وؼ ومتداوؿ مأل
وبيذا  ،ا تنبض بالحياة وتتجاوب معوويرى فييا ذاتً  ،حاسيسو الخاصةواقعو النفسي وأ

نموجو و ف سبايا مالخفي وما يحممو مديب عف عالمو الداخمي يكشؼ األ (17) ((العمؿ
 قواميا الكممات. ية بصوردبالداخمي وتأثيرىا فيو وقدرتو عمى منحيا األ

 ا، تمتزج بييدبة التشخيصية تمثؿ سمة مف سمات األسموب األالصور إف 
مختمفة تعبيرية ح النص فاعمية نمفي ،ضفائيا صفات حية عمى غير الحيإالعوالـ عبر 

فضال عف ذلؾ  ،متمقيو مف المباشرة والتقريريةنفس قوى في وبتأثيرية أمغايرة لممألوؼ 
فيي طريقة ذكية لمتالعب بالكممات ينتقؿ بيا المبدع  ،ديمومتيا وقدرتيا عمى التجدد
لجعؿ متمقي عممو عضوا فاعال فيو  ؛مستواىا العميؽ إلىمف مستوى المغة السطحي 

 .غوارهر أأعماؽ النص وسب إلىجاىدا في وصولو 



 م.م أسماء أديب عباسأ.د. طالل خميفة سممان &                               الصورة التشخيصية في الرواية العراقية

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 08 

فعاؿ الوعي ، وكامنة في أمف خمؽ))ف تكوّ ي اخاصً  انمطً  مثؿت فالصورة ىنا
المبدع  ستقؿ عف الوعييكوف ليا وجود م موضوعات ال مجرد إلىالمبدع بحيث تستحيؿ 

 بوعي مف الّ يحدث ذلؾ إ وال ،(18) صبحت حاضرة في الكممات((حتى لو أ الذي خمقيا
 ومنطؽ سميـ ،قبؿوتشكيمة غير معيودة مف ذي  ،تاـالمبدع الذي يشكؿ كمماتو بتناسؽ 

يخفيو تحت  (19)لصياغة في نسيج لغوي متفردقدرة عمى ايحمؿ بيف طياتو فنية عالية و 
نوره في  عادة قراءتو فيضيءنما بإالمتمقي مف الوىمة األولى إيدركو  ضباب خفيؼ ال

  .فكارىاة أر عو جمؿ في غموضيا وو ف األشياء تبدو أإإذ  ؛أجمع جوانب الرواية

فمو  ،محمود أحمد السيد الروائيولعؿ االىتماـ بتقنية التشخيص يظير عند 
))وكاف  قولو:في  نمحظ الصورة التشخيصية فإننا ،(جالؿ خالد)رواية  فيا النظر نعمنأ

ا يعرض الرسالة بيد مرتجفة عمى صاحبو الكاتب اليندوي في غرفتو ا ميتاجً متحمسً 
 الفندؽ، عند منتيى اليزيع األوؿ مف الميؿ، ويترجـ لو ما فييا((الخرساء مف الصامتة 

فرح أسدؿ ستارتو عف كؿ لقد وصؼ السيد حاؿ بطمو والمكاف الذي يحتويو وكأف ال .(21)
لمصورة  ، فكافاليدوء والسكينة فعـّ  ،يده عمى جميع أرجاء المكافبقبض ما حولو و 

 ،الخرساء( غرفتو الصامتة: )التشخيصية أثرىا في منح المعنى بعدا تصويريا مثمو بقولو
 بإرادتياـ يكف الصمت بؿ أضفى عمييا بعدا أعمؽ فيي خرساء فم ،بالصمت فمـ يكتؼ  
ا لممعنى عبر صورتو التشخيصية تأكيدً  الروائيفحقؽ  ،نما ىو مفروض عميياواختيارىا إ

  ثارة.ىي المتعة واإل ،ى وظيفة ميمة لنصوالقارئ، وأدا لذىف وتحفيزً 

ا عبر تجاوزه المستوى السطحي لأللفاظ ا عميقً بمنح نصو بعدً  الروائيويستمر 
فيقوؿ في  ،عف الغريب والالمألوؼ مف الصورالعميؽ والبحث  المستوىوالغور في 

ف ))أتدري أيحاوؿ التمرد عمييا: و حديثو عف بعض العادات التي يرفضيا ويستنكرىا 
نو وعصابة الماضية وال القرية أتدري أا ما عرفتو القبيمة في أياميا الفتى ثأر ألمو ثأرً 
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ف حمقوا شعر رأسييما مرأة ثيب أخرى، بعد ألو مف صحبو ىتكوا عرض فتاة بكر وا
ا. ا باكيً عابسً  -ىذا اليـو -وكادوا يمزقونيما بالخناجر والمدى؟ وجاء القرية صبحيا

عف استيائو  الروائيلقد عبر  .(21) ((القبيمة صبحيا ضاحكا كأنو صبح عيدوجاء 
 ، التي مثميا بطريقة اعتداء الفتى وجماعتو عمىوشجبو لتمؾ األفكار والعادات القبمية

؛ نصو الصورة التشخيصيةعبر ضاء ، وأف ىتؾ عرضياالقبيمة لرد اعتبار والدتو بعد أ
فكأف  ،نساف، وألبس القرية لباس اإلالقريتيف بعد ىذا العمؿ الشنيعىؿ ليبيف حاؿ أ

أىؿ القرية ألنو أخذ بثأره منيا فيما كاف صبح  ؛صبح القرية ىو الضاحؾ الفرح
في صورة رائعة مثميا خير  ، وقد صورىابيـو قم الحزف دمىوقد أ اا باكيً عابسً األخرى 
 نساف.صفات اإل الصبحعبر منح تمثيؿ 

ننا كنا ))إ النص قولو:ندرج في بنية إذ ي ؛في صوره التشخيصية الروائي ويستمر
قد عبر عف حزنو العميؽ تجاه ، ف(22) ف تولد.((زاؿ نفكر في صحيفتنا الميتة قبؿ أن وال

 ،الصحيفة التي كانت بشرى ليـ وبذرة أمؿ لتغيير واقعيـ السياسي واالجتماعي واالقتصادي
الحياة، فكانت صحيفتيـ قبؿ أف ترى نور  فقد أجيضت آمالو قبؿ والدتيا وماتت

إذ أعطى صفة الموت والحياة  ،ف تولد(التشخيصية متمثمة في قولو: )صحيفتنا الميتة قبؿ أ
 عو نتيجة انيزاميـ أماـ الحياة.لـ الذي يتجرّ مدى األليشير إلى  ؛إلى الصحيفة

)عبد الحؽ  الكاتب عند رواية العراقيةلالصورة التشخيصية في ا وتظير
، والريح الجنوبية العنيفة ىوجأ اكاف اليوـ عاصفً : ))يقوؿإذ  ؛فاضؿ( في وصفو لمريح

الشوارع  ، وتيروؿ كالخيوؿ فيالمنازؿوتتواثب مولولة عمى سطح  تمأل الجو بالغبار
اخ تقذي بيا وسوأزقة الضيقة، حاممة في طريقيا كؿ ما تكتسحو مف غبار الرحيبة واأل
سمسمة مف الصور  يرسـ الروائي القصصي نجد النصي ىذا ف (23) العيوف..((

عواصفو  ؼف صورة ذلؾ اليوـ العاصؼ الذي يصليكوّ  ؛التشخيصية يربطيا ببعض
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مشبيا صوتيا الريح ليصؼ  عمى ة، ثـ يقؼوالشدّ ة او سبالق، وريحو بالطيش والتسرع
وتتواثب مولولة ؿ عمى مصابيا )لو تنوح وتو ف التي تشكي بثيا وكمدىا ةياىا بالمرأإ

 ،يا في شجففي استعارة لصوت المرأة التي تنحب وتندب حظ وح المنازؿ(عمى سط
ثـ  ،صورة رائعة قريبة لمنفسة الحزينة والمبالغة في حزنيا في ثياب المرأالريح فألبس 
فيعود ليشبييا  ،في بياف حاليا والتأثير ثري صورتو بمزيد مف المصداقيةف يُ حاوؿ أ

زقتيا في صورة تشخيصية و ضاقت أأ وسعتالذي يميث في الشوارع ميما بالمخبوؿ 
تضرب  فيي ،ةبالقوة والشدح صؼ ىذه الريإذ و  ؛ودقةً  جماالعمى نصو ليضفي  ؛ثانية

ا كاضطراب ىذه الريح با كالمجنوف الذي يسير مضطربً وتحدث صخً المنازؿ والشوارع 
عمى ضربو تف ،مف غبار العيوف بما تحممو ذتقوأشياء األعثرت التي باضطرابيا ب

ة بامرأفينا نجد الكاتب قد شخص ىذه الريح تارة  .الوجوه والعيوف عمى حد سواء
بالمجنوف الذي يسير و  ،ياالمرأة التي تندب حظفمنح الريح صوت  ،وسمب صفاتيا

 الروائياستطاع  لقد. تارة أخرى دوف ىدى في الشوارع محدثا العبث بيا وبأشيائيا
فكار أ إلىنسبة صفات البشر ))مف في ىذا السياؽ المتآزر )عبد الحؽ فاضؿ( 

 ؛ ليمنحيا الحياة والحركة.(24) شياء ال تتصؼ بالحياة((أ إلىو مجردة أ

ـ البنيا بأوصاؼ عدة األ وفي موضع آخر مف الرواية نجده يصؼ ابتسامة
شعورىا وىي تراه مف ثـ و  ،سحر وجماؿما تحممو ابتسامتيا مف ثرىا في نفسو و فيبيف أ

ىذه فيقوؿ: ))نتياء اسعادة بال عندىا ولد فت ،حياتيا ويبث الروح فييا سعيدًا يمأل
جديدة حموة كؿ يوـ ىي يبخؿ بيا عمييا وحيدىا كؿ يوـ والتي نراىا  تسامة التي الباال

 .(25) وتبدد ظممة الماضي البعيد(( .حياة وتجموىا صافية ضاحكةليا ال وحدىا تضيء
روحيا  ـ الحنوف فيضيءتسامة التي ييدييا االبف ليذه األىذه االب الروائييشخص 
فشخص الحياة  ،ضاحكة صافية حياتيافي جعؿ  اسببً تسامة فتغدو ىذه االب ،وحياتيا

ـ عند نا لوحة مكتظة بالجماؿ وسعادة األليرسـ ل ؛وال ثـ ضاحكةووصفيا صافية أ
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 ،شوائب وتجعميا صافية بال ،لحياة وعتمتياغبار التبدد  ،بتسامةىذه االرؤيتيا 
 .رىقتيا تعًباف أمتفائمة مستبشرة بالحياة بعد أ ،افحز بال أضاحكة 

فيشخص  ،ال يعقؿ نساف لما ىو جمادثياب اإل الروائيوفي سياؽ آخر يمبس 
البطمة )صفية(  بيف دار في حوارالساعة ويجعميا تنبض بالحياة في صورتيف رائعتيف 

ؿ لي. "ولكف يّ ىكذا خُ  -)): قوؿفي تأخر عمييا دقائؽ معدودة عندما)صدقي( البطؿ و 
 حدى عشرة دقيقة" وسخرية أني لـ أتأخر غير إ بشماتوساعتي قاتميا اهلل نبأتني 

. ال تعد إلى مثؿ ىذه إ- ذا شئت المجيء الي فال تستشر ساعتؾ المعينة بعد اليـو
ويجعميا  ،نسافسياؽ يعطي الكاتب لمساعة صفات اإلفي ىذا ال ،(26) الحماقة!((

األولى مف وجية نظر البطؿ )نبأتني  ،صورتيفتشع بالحياة وتنبض بيا في 
 ؛الساعةف سبب تأخيره ىي وا   ،ليبرر سبب تأخيره عف الموعد ؛بشماتة وسخرية(

ليرمي المـو عف نفسو إلى تمؾ الساعة  ؛منو ىي مف قالت لو شامتة ساخرة ألنيا
نفسيا، تقنية التشخيص وبعميو البطمة باألسموب ذاتو  واألخرى حيف تردُّ  ،المعينة

))فال وبنبرة ساخرة وغاضبة تقطع معيا حبؿ الوصؿ بيف البطؿ وساعتو فتقوؿ: 
لسبب  وتمفيقودعائو مسايرة لمبطؿ في ا، (27)ر ساعتؾ المعينة بعد اليوـ(( تستش
  .لييا بعد اليوـإو الرجوع ميو تمؾ المزاعـ بعدـ استشارتيا أفترد ع ،تأخيره

ننا نمحظ فإ ،لذي النوف أيوب (واألرض والماء رواية اليد)نعمنا النظر في أ إذا
: ))توىجت الشمس يقوؿإذ  ؛ياأوؿ صفحات توظيؼ الصورة التشخيصية فييا في

بصار، بموف ذىبي براؽ يخطؼ األ تحتيامحمرة عند األفؽ فصبغت مياه النير 
لقد أضفى الكاتب  .(28) وكأنيا تغطس في مياه النير اليادئة لتبرد(( ،خذت تغوصوأ

فيي تغوص وتغطس في صورة تشخيصية تبيف حرارة  ،عمى الشمس صفات اإلنساف
 ىذه الشمس وكيفية تبريدىا عبر وضعيا في الماء.
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فيقوؿ  ،وكأنيا إنساف يمد ،األرض الروائيوفي موضع آخر مف الرواية يصور 
: ))إف الحب لينبت ىنا بمجرد رميو وسقيو. فاألرض بكر ( سميـ)عمى لساف بطمو 

يحاوؿ البطؿ أف يشرح ماىية الحب فصوره كنبات ينمو  .(29) وىي خصبة ولود((
فضؿ في مثؿ ، والزرع ينمو بصورة أأرض بكر خصبة نياأل ؛األرض فيبرميو وسقيو 

 ثـ يصور تمؾ األرض بصورة تشخيصية، فميزرع فييا ىذا الحب، األراضي تمؾ
ولفظة ولود تمنحيا  ،فاألرض ولود ،فيمنحيا صفة مف صفات اإلنساف ىي الوالدة

ف مف ينثر الحب في يبيف أف يريد أ الروائينجاب األطفاؿ، فإصفة االستمرارية في 
 .ا منياصنافً ا مف المحبة وأنو سيجني منو أضعافً فإ ،قمبنا

 إذ زوجة المرحوـ(؛) روايةالتشخيصية في  ةالصور  يوظؼ )أدموف صبري(
، فيقوؿ لزيارة صديقو المحامي الذي يقطف المصح النفسي (مريـ)ذىب البطؿ مع ي

. .مع مريـ أليس كذلؾ يا مريـ؟ ..نؾ تكذب جئت في نزىة مع صديقةظأ)) المحامي:
 وقد تكوف خاصة لقطع ألسنة المتقوليف..  ،تيتما في سيارة واحدةأنتما أ

 .نو ميعاد وصحبة مشيية وشمس المعة ضاحكةوأ

 ((سداء معروؼ كاذب عميإلتتفرجا عمى سجيف في قفص وتفرحا نفسيكما ب
ما تخفيو ب والتمميح باختراع القصص عمييـ ف صديقيـ المريض يستمرأ نجد ،(31)
 ؛ىاخترعاجمو بؿ ىي نزىة الـ تكف مف أنيا أمف زيارتيـ لو و  نيتيـيكشؼ و  ،نفسيـأ

فزيارتيـ لو ميعاد وصحبة مشيية وشمس المعة  ،مف أجؿ زيارتوليكونا معا وليس لو 
ىذا ليبيف مدى جماؿ  ؛ضاحكة. فينا يصؼ الشمس بالضاحكة بصورة تشخيصية

 اوؿ بالنسبة إلى البطؿ ومريـ ومدى سعادتيموليحقؽ بيا معنييف األ ،وروعتو الصباح
وتحوؿ كؿ شيء إلى ضياء وجماؿ  اشمس الصباح لتحيط بيم ا بووما تغمرىم

لذي بالنسبة إلى صديقيـ المريض ا واآلخر ،وابتسامة مشرقة وىذا ما عكستو الشمس
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ف سوى أ اوليس ىميم ،ا عميوحكويض فرجاليت اءجا انيماختار ىذه المفظة ليبيف أ
 .ابينيممنو وسيمة فقط لميعاد كاف  افاتخذ معا، يكونا

في رسـ صور ليذا الفف  محظ توظيفون( ف)غائب طعمة فرحاف الروائيما أ
وصؼ بطمتو )سميمة منيا و  ،براز السمات الجمالية لنصوا  روايتو )النخمة والجيراف( و 

ف يطرؽ ر أودىشت مف النادطرؽ فعال كاف الباب يُ )) :رقت بابياخاتوف( عندما طُ 
يصور  .(31) ((ا رد عميو قمبيا بدقات سريعةواضحً . وكاف الطرؽ في الميؿ نسافبابيا إ

لنا المبدع حالة االضطراب التي صاحبت البطمة مف ىذا الموقؼ الجديد والنادر 
لنا ىذه الغرابة وعدـ المألوفية  ف ينقؿأ الكاتب فاستطاع ،طرؽ في الميؿتُ  فبابيا ال

رد عميو قمبيا ) النص ىذاوتشخيص جميؿ يحققو عبر  ،ايضً ب مختمؼ أبأسموب غري
سريعة ودقات غير ىذا الطرؽ بضربات  عمى ىو مف يرد فجعؿ القمب (بدقات سريعة

 .سا لمفعؿرد مجانمألوفة ليكوف ال

 نارهوقد استعرت  ،)سميمة الخبازة(تنور  الروائي يصؼ ،وفي سياؽ آخر
، وىدرتعماؽ التنور طرمت أاض، و د قميؿ ىست النار ىسيسيا المعيودوبع)) :فيقوؿ

فتراجعت  ،ولفح الوىج وجييا .سودلسانو األحمر المشعؼ بدخاف أ خرج التنوروأ
في ىذا النسج التصويري . (32) (حمقوميا فسعمت( إلىالذرات السود  وانسمت

تتصاعد مف و التشخيصي يصور الكاتب النار الموقدة في التنور الطيني وىي تتوىج 
وكأف التنور يسخر مف  ،تشخيصيةوكأنيا غاضبة سيئة المزاج بصورة  ،فوىة التنور

 إلىفتضطر  ،حمر المشبع بالنار والدخاف ليمفح وجييارج لسانو األفيخ ،البطمة
ف يصور لنا مدى التعب والمعاناة التي تقاسييا أ الروائيحاوؿ قد ل .التراجع عنو
طيمة لفتو واتبعيا فوىة التنور الذي ألفيا وأمف ة لـ النيراف الخارجتعاني أالبطمة وىي 

عنيا وكأنيا غريبة عنو،  وينسمخ ،اليـو وىو يسخر منيا ليا حتى بدى ،ف الطواؿالسني



 م.م أسماء أديب عباسأ.د. طالل خميفة سممان &                               الصورة التشخيصية في الرواية العراقية

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 62 

ا قابميا بالجفاء ذاتو وعدـ يضً ، ىو ألو تنكريمة الوفاء لو وبدت تا كانت ىي قمفمثمم
 .يسخر منيا كأنوخالص ليا حتى واإل الوفاء

جمست قولو: ))يصؼ حاؿ بطمتو في  الروائيد آخر مف الرواية نج نصوفي 
 .احست بو باردً عمى فراشيا. أ . واستمقت. وغسمت رجمييا الحافيتيفالسريرعمى 

الضحى. نـو  إلىف تجرب النوـ . نوت أا طوياًل ف تناـ نومً وبجسميا ثقيال. ونوت أ
خر لمسطح ى تزحؼ الشمس عمييا مف الجانب اآلال تستيقظ حت. عزمت أالمحتشميف

ليا الضحى كما يريد مصطفى  إلى، ستناـ تمسع جسمياظيا حتى تحس بحرارتيا وتوق
بريؽ الشاي ، وفي ضحى الغد ستقعد وراء إالنـو بكؿ جوارحيا إلى. وتستسمـ ف تناـأ

ف ف ليس عمييا إال أىناؾ. واآل إلىوتنتظره حتى ينادييا )سميمة خاتوف( وسيأخذىا 
 وفييا خدر النعاس. خفيفة تيب عمييا مف ال مكافكانت نسمة  .تغمض عينييا وتناـ

 ((وصمت الشارع مف وراء رأسيا كانت الدنيا وسنى مثميا تغرؽ وتغرؽ في لجة النوـ

 في جميالا ترابطً ترابط وت ،بعضمع بعضيا  في ىذا المقطع تتعاضد الصور .(33)
حالة الصراع الداخمي الذي تعيشو البطمة بيف ما اعتادت عميو  عبره يبيفيج روائي نس

ال ت أوعزم) امترفً  ارغيدً  التعيش عيشً  ، ومحاولتيامف النيوض قبؿ شروؽ الشمس
 وىي تشرؽ بيدوء وبال ضوضاء الشمس رفصوّ  ،تستيقظ حتى تزحؼ الشمس عمييا(

 نسافصفة مف صفات اإل فمنحيا ،صورًة تشخيصية رائعة تمثؿ شروؽ الشمس في
 اتصويرً ر ىذه الحالة فصوّ  حد،أ ايشعر بي وحتى ال ،داللة عمى اليدوءلم ؛)تزحؼ(

حالة الصراع التي تعايشيا  تصوير في ويستمر. يرـو إليومع ما  اومتالئمً  ادقيقً 
وصمت الشارع مف )) وبيف عدـ قدرتيا عمى فعؿ ذلؾ البطمة بيف النوـ وعدـ النيوض

الكاتب منح  ، فقد(34) ((كانت الدنيا وسنى مثميا تغرؽ وتغرؽ في لجة النوـوراء رأسيا 
 ،صمت الناس في الشارع :ف يقوؿأ المتوقعوكاف  ،نسانية وىي الصمتالشارع صفة إ

ثـ يصؼ الدنيا  ،فيو اليدوء الذي ساد إلىشارة الصمت لمشارع في إ ولكنو منح صفة
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فكأف كؿ  ،حالة اليدوء التي كانت سائدة لبياف ؛الدنيا إلىستعار النعاس فا ،)وسنى(
 ىي المنعاس إلشياء كميا تتياوى وتستسمـ صبحت األوأ ،قد أصابو خدر النعاس شيء

ثـ يدب  ،يامصطفى بكالمو مع وحدثمت صاحية وسط اضطراب داخمي عميؽ أظ
ابيا الذي أصرىاؽ والتعب ي لجة بحر النوـ في صورة تجسد اإلالنعاس فييا وتغرؽ ف

 .خذ منيا كؿ مأخذوأ

يتو )المعبة( عندما يصؼ الصورة التشخيصية في روا (يوسؼ الصائغ) يرسـ
نو بحاجة أ حّس وأ)) :حبيبتو وزوجتو )غادة( عندما رأى صورتيا إلى)رافع(  حاجة بطمو

، والصمت حولو يتنفس انت الساعة تقارب الثالثة والنصؼ، فراح يرتدي مالبسوك لييا.إ
 .(35) ((ـ شتائية نشطة تتسمؿ عبر النوافذنسا، وأالمرحة في الحديقة حركة العصافيرعف 

ؿ الصمت ذ حوّ إ ؛الصمت حولو يتنفس(: )قولو تقنية التشخيص في  إلى يمجأ الروائيف
منيا حجـ الصمت القاتؿ الذي يمؼ المكاف  ،ا فكريةبعادً كائف يتنفس مضمنا الصورة أ إلى

فحاوؿ بياف حجـ  ،كائف حي يتنفس ويحيا معو إلىحتى تحوؿ  بغياب حبيبتو )غادة(
وذكر حركة  ،جمؿ في بياف سعادتووجمع ذلؾ بصورة أعمؽ وأ ،والولو لحبيبتو الوجع

فجاءت صورتو  ،ـ الشتاء وىي تتسمؿ عبر النوافذنساوأ ،لعصافير المرحة في الحديقةا
وحشة ىذا الصمت الذي يتنفس  رغـ، ليياإ روحوالشكوى لغيابيا والفرح وحنيف  مف امزيجً 

وسبب ذلؾ ىو ذكرى حبيبتو  ؛بفرحعدـ المباالة لو بؿ تعامؿ معو  يبدينو معو إال أ
 .حاسيسووأتيا عمى مخيمتو ووجدانو وسيطر 

 (؛األوبرا والكمب)عمي الشوؾ ساحة واسعة في رواية مف لمتشخيص ونجد أ
لمشيد الصباح إذ  الروائيتصوير مف ذلؾ  ،يانصوصجمالية عمى ضفيو مف لما ي

ىرعت، حافية القدميف، إلى الواجية الزجاجية لمغرفة، المطمة عمى الشارع، )يقوؿ: )
صور إذ  ؛(36) وسحبت الستائر إلى الجيتيف، فشيقت الغرفة بنور الشمس الوىاج.((

وما إف فتحت  ،حتمت الدنيا بما فيياوكيؼ تسممت أشعة الشمس واالصباح  الروائي
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ستائر الغرفة التي كانت تقؼ بيف الضياء وغرفتيا حتى شيقت الغرفة بنور بطمتنا 
يتنفس ليشيؽ بنور  احي   االشمس، فصور غرفتيا بصورٍة تشخيصية جعؿ منيا كائنً 

ف فما أ ،بسبب الستائروكأف الظممة أطبقت عمى أنفاس غرفتيا  ،الصباح وشمسو
 ؛(37) [81}وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّس{]التكوير:فاستثمر قولو تعالى:  ،تنفست النور فتحتيا حتى

 ؛لقد عمد الكاتب إلى التشخيص .وو متفاعال معمتمقيوجعؿ لزيادة مقبولية نصو 
عبر وجعؿ الصورة تنبض بالحياة داخؿ المشيد الذي  ،يصاؿ المعنى الذي يريدهإل

  حاؿ بطمتو وموعدىا مع الصباح.عف 

 بشكؿ واضحلمظواىر الطبيعية  الكاتبتشخيص يبرز  نفسيا الروايةوفي 
إذ يقوؿ: ))وجاءت شجرتا الصنوبر، والسنديانة الكبيرة خمفيما، تحنو عمى شجرة  ؛فييا

يمنح  الروائينجد  النصففي ىذا  (38) بتوال مزدىية ببياض جذعيا مثؿ العروس((
 :ويستمر بمنح الشجر صفات اإلنساف فيقوؿ ،الشجر صفات اإلنساف بقولو )جاءت(

، وىذا ثـ يستمر ليصؼ الشجرة ب)البتوؿ( ،وىي صفة لمبشر مف الحنوّ  (وتحنو)
لبياف جماؿ  ؛فأضفى عمى الشجرة صفات المرأة ،يدؿ عمى العفة والطيارة الوصؼ

يكمؿ لوحتو بقولو: )مزدىية و  ،تيا ونقائياعفّ  عبر يرسموىذه الشجرة وسحرىا الذي 
تصور ىذه الشجرة كعروس تزىو  رائعةببياض جذعيا مثؿ العروس( في صورة 

 (.ليؤكد بو المعنى األوؿ )البتوؿ ؛بفستانيا األبيض الذي يدؿ عمى العفة والطيارة

ظواىر الطبيعة فيقوؿ: ))اختارت ل تتابع صوره التشخيصةب الروائيرسؿ ويست
مصطبة تحت الشمس قبالة البركة التي تعوـ فييا بطيطات صغيرات وتتدلى عمييا 

الشعورية لبطمتو عف  الطبيعة الحالة صورتلقد  .(39) باكية.((أغصاف صفصافة 
لتحاكي حاؿ  ؛غصاف الشجرة وىي تتدلى باكية حزينة في انكسارأ وصؼطريؽ 

ضفاء الحياة عمى مظاىر ب رفدنا ويواصؿبطمتو وما تشعر بو،  صوره التشخيصية وا 



 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 66 

يزيد إحساسي كاف الجو العابس في الخارج، بضبابو الخانؽ، الطبيعة فيقوؿ: ))
الحالة التي تمر  الروائيصور  ، فقد(41) بالوحشة، لوال دؼء أنفاس أمي إلى جانبي((

ضاؼ مالمح أو  ،لبس الجو صفة مف صفات اإلنساففأ ،بيا البطمة ونظرتيا لألشياء
الوحشة التي تشعر بيا وصرحت الة بذلؾ حويحاكي  ،ليزيده اختناقا ووحشة ؛العبس

جعؿ الظواىر الطبيعية مف  الروائي لقد تمكف .حساسي بالوحشة(ا وقالت: )يزيد إبي
قدرة تمؾ فضال عف  ،بطالوي الحالة الشعورية التي يمر بيا ألتحاك ؛تنبض بالحياة
 المتمقي.أكثر تأثيرا في  وجعمو المعنى الصور بإثراء

عاصفة ىوجاء  (أحمد سعداوي) يصؼ رواية )فرانكشتايف في بغداد(وفي 
طؿ عمى ضربت بغداد فيقوؿ: ))انحنت سعفات النخيؿ في فندؽ السدير نوفوتيؿ الم

نيا ضربت نا شدة العاصفة وقوة بأسيا وكيؼ إالكاتب يصور لف (41) ندلس((ساحة األ
شارة سعفات النخيؿ في إ انحناء أدى إلىمّما بغداد في صورة تشخيصية رائعة، 

ف يصور حجـ الدمار والقوة التي ضربت ، وكأنو يريد أواضحة إلى شدة ىذه العاصفة
شارتو إلى سعفات النخيؿ كونيا ولعؿ إ ،فييا بغداد عمى يد االحتالؿ وغيرت كؿ شيء

شارة واضحة إلى ضعؼ سيادة الدولة وفقداف ؿ رمزا لشموخ العراؽ وسيادتو في إتمث
مة الباسقة الشامخة التي ، فيذه النخماـ ىذه العاصفة الشديدةبؿ إنيا انحنت أ ،ىيبتيا

نحناء السعؼ وبياف اتحركت أماـ ىذه الرياح في تشخيص وتصوير ال يحركيا شيء 
ف ىدأت وبعد أويستمر في وصفو ليذه العاصفة فيقوؿ: )) ،حاؿ بغداد وما حصؿ فييا

وقد اختفت والسماء مرمدة تزداد العتمة فييا مع تقدـ  ،العاصفة خرج ليجد الشمس
لقد استعار الكاتب الرمد الذي يصيب أعيف الناس ليعيرىا إلى السماء  .(42) الوقت((

األلـ والمرض الذي أصاب السماء جراء ىذه  ةفي تشخيص رائع وصورة تبيف حال
فتفقد  ،دتربة لتصيب عيف السماء بالرمد األالعاصفة اليوجاء التي أدت إلى تصاع

فيحؿ الظالـ  ،تربة فييااأل عف ييجـ عمييا ويجمتسمح لميؿ أل ،الرؤية شيئا فشيئا
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ىذا  أسيـلقد  ،هكمما تقدـ الوقت وىجر الضوء سماء شد عميياالعتمة أ وتصبح
بعد دخوؿ االحتالؿ  آلت إليو وما بغدادبياف حاؿ  فيالتصوير الذي رسمو المبدع 

 رجائيا كميا.مة في ألتزداد ظممتيا وتحؿ العت ،فييا

ىدية ممبدعة )ل (إحساس مختمؼ)ونجد توظيؼ الصورة التشخيصية في رواية 
مشوار وىي تصؼ حجـ الدمار الذي يحيط بالبمد وما ستحظى بو مف نياية ل (حسيف
اصة طائشة، أو يتشظى موتيا: ))فامرأة مثمي كاف يمكف أف تُقتؿ برص وكيفيةحياتيا 

ة لغرائز المصوص، وفي أوقات نفجار أعمى، أو ُتختطؼ وتصبح وليمجسدىا بفعؿ ا
ة الصفات الروائي ضفت لقد أ .(43) أخرى يسكف الحزف قمبي عمى كثير مف الفقد..((

 والطيش ىو الفعؿ الذي يفعمو ،البشرية عمى ما ىو جماد فصورت الرصاصة بالطيش
دراؾ لتصرفاتو ومدى خطورتيا، فكاف فعؿ ىذه  اإلنساف باستيتار، ودوف وعي وا 

بفعؿ انفجار ) :صية وتقوؿصورىا التشخيوتتابع الرصاصة كفعؿ الشخص الطائش، 
إنما بصورة اإلنساف الذي فقد  ،نسافوليس أي إ ،االنفجار صفات اإلنساف لبستأعمى( فأ

فمرة  ،صابتياخطأت مف جاءت عميو فأطرؽ الموت أ بصره فمـ يعد يرى سبيمو وكأف
، فيي ترسـ صورا تعبر عف ومرة أخرى كاف الموت أعمى ،كانت الرصاصة طائشة

 الخطر الذي كاف يحيط باإلنساف العراقي بشكؿ عاـ، وبالمرأة العراقية بشكؿ خاص. 

: ))مف طبع السعادة أف تخدع مف فتقوؿ تصؼ السعادةل ةالروائي  وتنتقؿ
. (44) معجبييا.((ا مثؿ امرأة لعوب ذات مزاج متقمب يحمو ليا أف تعّذب يطاليا، تمامً 

يعجب كحضور المرأة المعوب التي تعذب مف يحبيا و كاف حضور السعادة في نظرىا 
بؿ  ،ي تسخر مف الجميعوى ،بيا، فالنص يتشكؿ وفؽ بناء ساخر مف تمؾ السعادة

التي ال يمكف الوثوؽ  ىا بصورة المرأة المعوبفتصور نيا تعذب مف يحبيا ويريدىا، إ
  .نيا تذىب تاركًة خمفيا مف تعمؽ بيا وىو بحاؿ يرثى لوأل ؛بيا واالتكاء عمييا
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السعادة فتقوؿ: ))يكفي أنني أعيش كؿ يوـ خارج  حديثيا عف وتستأنؼ
منطقة الصفر، في شقة صغيرة، ال أسمع فييا إال أنفاسي، وصدى خطوات غريبة 

ة الروائي ف ،(45) تدنو مني، ولست معنية بتمؾ المرأة المعوب التي يسمونيا السعادة((
المرأة التي تستخؼ بمف يحبيا وىي وىي صورة تمؾ الال تأبى أف ترى السعادة إال ب

 لو. المحبة بالسخرية والجفاء واألذى تمؾ تقابؿ

وىي  ،وكيؼ يمر بثقمو عمييابصورة اإلنساف  الوقتلتصؼ ة الروائي ثـ تعود 
فتقوؿ: ))حيث ال ماميا ص تخترعيا وتبتكرىا عف العابريف أف تتسمى بقصتحاوؿ أ

أحد ىنا غير الغرباء، الذيف يمروف مسرعيف، بمعاطفيـ الثقيمة، وقبعاتيـ الغريبة، 
وكالبيـ المدلمة، وىـ أصال ال يكترثوف بي وال ييميـ أمري، بؿ يعنيني أف أبتكر عنيـ 

، لقد (46) الحكايات وأتسمى بيا ألقطع ىذا الوقت الثقيؿ الذي يتمطى مف حولي((
ياه لوقت النفسي الذي تشعر بو واصفة إف تصور اة عمى لساف بطمتيا أاتبحاولت الك

بالثقيؿ بما يحممو ىذا النسج مف دالالت، ولـ تكتؼ بذلؾ بؿ صورتو صورة 
الذي غمبو النعاس يتمطى فيو كالشخص المتكاسؿ  ،ى مف حولي(تشخيصية )يتمط

ة لدى الجميع ويمر ه وىذه الصورة مألوفزاءجسده بصورة تعكس الوقت وما تشعر إب
ا عمى نفس ا ووقعً رً لتكوف أشد تأثي ، استثمرتيا الكاتبةبيا ويشعر بيا ويعرؼ حدودىا

 ا في تصوير المعنى المراد. يجازً المتمقي وأكثر إ

ف الشمس تفكر وتحمـ وكيؼ أالصباح الباكر  تصوروفي موضع آخر 
ا والبارد تقوؿ: ))في الصباح الباكر، الباكر جد   إذ ؛بصورة تشخيصية رائعةبالشروؽ 

و قبيؿ حمميا بالبزوغ، يكوف عمى المرأة ال، قبؿ أف تفكر الشمس بالبزوغ، أقمي
الخمسينية أف تخرج مف بيتيا المنزوي وراء الغابة لتمشي مدة ساعة أو أكثر عمال 

ف تصور حاولت الكاتبة أ .(47) بنصيحة الطبيب لتتفادى ارتفاع الكولستروؿ في الدـ((
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وحاؿ الشمس وىي تفكر بالشروؽ في خياؿ يحمؿ بيف يديو نزعة روحية الصباح 
فأطمقت العناف  ،تضفي خالليا مشاعرىا وعواطفيا عمى )الشمس( بعد انسنتيا

ال  بطمتيا التيرسـ صورة الشروؽ مف وجية نظر تي د عف الرتابة وىلتبتع ؛لسجيتيا
 تو.تحمؿ مف األمؿ إال ذكريا

وتزرع بدال منيا األلـ  ،لسنيف وىي تأخذ معيا أجمؿ األياـا تصورثـ 
وقصة حبيا وما تشعر بو تجاه ذلؾ الرجؿ : ))لتعيد ألصابعيا الدؼء  ،والذكريات

المزيؼ مف حرارة الذكرى، بؿ تذىب إلى أبعد مف ذلؾ فتوىـ نفسيا بأنيا تسمع ىمسو 
اف الحب في زىوه بينيما.. تستدعيو ليحط بكممات لطالما تمنت أف تسمعيا منو أياـ ك

سنيف ة الالروائي لقد صورت  .(48) ((ا كأف السنيف لـ تسرؽ نضارة وجيوبيف يديي
ولكنيا  ،بصورة اإلنساف السارؽ، أو مف اعتاد عمى ىذا الفعؿ، فيي دائمة السرقة

تعود لترسـ الصورة فيي لـ تسرؽ شبابو وجمالو. ثـ  ،البطمة حبيبكانت رحيمة مع 
يحادثيا ويقوؿ ليا ما كانت وىي توىـ نفسيا بأف ذلؾ الرجؿ  ،ولكف مف زاوية أخرى

متص مف وجيييما نضارة ويبدي أسفو لمفراؽ الذي امتد وا: ))ف يقولوتمنى منو أت
ف رحيمة مع مف أحبت البطمة ولـ تسرؽ منو نضارة عندما كانت السنو (49) العمر((
متص مف وجيييما الشباب والنضارة والجماؿ ا إذ ؛كاف الفراؽ قاٍس معيما . لقدوجيو

، األولى لمسنيف ،ة صورتيف تشخيصيتيف متقابمتيفالروائي فمـ يرحميما، لقد رسمت 
 .اا واضحً أثر فييما تأثيرً ف والثانية لمفراؽ بعد أ

 ؛ة أف تصور الخوؼ الذي أصاب المدينةالروائي تحاوؿ  ،آخر نصوفي 
ولو كاف ذلؾ عمى حساب أوجاعيا  ،ألفت الخضوع ف المدينةأ نتيجة الظمـ والقسوة حتى
تقوؿ: ))المدينة نامت منذ إذ  ؛بنائيافقد صمتت عمى غياب أ ،وجروحيا بؿ أشد منو

زمف بعيد، نامت عمى أوجاعيا وخضوعيا وخوفيا وجروحيا، وصمتت عمى غياب 
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لة ر حاتصوّ  ،ة الصورة التشخيصيةالروائي ظؼ تو  .(51) أبنائيا، الكؿ يخاؼ مف الكؿ((
ا بنائيا خوفً ، فيي كاألـ التي صمتت عمى فقداف أصابتياالعنؼ والوىف واالنكسار التي أ

ا، فالضعؼ أطبؽ سيطرتو بنائيا لـ يحرؾ فييا شيئً إذ حتى غياب أ ا؛وانكسارً  اوخضوعً 
ا )وصمتت عمى المعنى بدقة وعمؽ عبر تعبيرى عمييا. فجاء التشخيص مصورا ليذا

فكانت الصورة  وغيابيـ، بنائياف األـ ال تصمت عمى بعد أإذ إ بنائيا(؛غياب أ
 تمؾ المدينة.ل لتوضح الوضع المزريالتشخيصية بأسموب ساخر 

عمى لساف  ةالروائي ة في بناء الرواية ففي قوؿ يتشخيصوتتكاثؼ الصور ال
أجمس قبالتيما، عمى بعد أمتار قميمة، بيني وبينيما البحيرة الصغيرة ))بينما أنا : البطمة

التي تدور وتحـو حوليا العصافير، والشماتة تعرش عمى جدراف صدري وتتسمؽ رأسي.. 
نجد أف ثمة اتساقا في النص يبيف  (51) ((أبدا لـ أكف أحمـ، ولـ يكونا قد جاءا مف المحاؿ

تي الصور التشخيصية لتظير أماـ القارئ قدرتيا عمى ، فتأمدى االحتراؽ الداخمي لمبطمة
تصورىا كيؼ تغطي صدرىا وتتسمؽ رأسيا يضاح شدة األلـ والوجع الذي تكابده وىي إ

يكتمؿ و  ية لممتمقي تحكي حالتيا النفسية بدقة،تشخيص لتصور صورة ،فاستعانت بالمجاز
تعطي صورة واضحة عف دقيقة يو يحقؽ داللة ف ،تتسمؽ رأسي()التشخيص بتعبيرىا ذلؾ 

 ا لو.ا قديرً كمية األلـ ومقدار الوجع الذي كاف التشخيص باث  

وىي تنظر إلى األشياء نظرتيا  ،صورىا التشخيصيةرسـ ة بالروائي وتستمر 
بقوليا: ))وقفت في المكاف الغريب،  ،وفؽ خياؿ غير مستقر، وذات قمقة عمى األحادية

نظرت مف حولي، ثـ إلى أمامي، ثمة بناية واحدة مف طابقيف وسط أرٍض خالء، 
عبر  . نممح(52) الشمس تسحب آخر خيوطيا لتناـ فقد تعبت مف العمؿ طواؿ النيار((
في التعبير  الروائيىذا النص الصورة التشخيصية وىي تندمج مع البنية الكمية لمعمؿ 

وخاصة  ،لكؿ ذىففصورة الشمس ىذه ال تتأتى  ،)والشمس تسحب آخر خيوطيا لتناـ(
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}حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ األَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ األَسْوَدِ كأنيا تحيمنا إلى قولو تعالى: ف ،)خيوطيا(
االنطفاء التي تصور الضوء الخافت الذي يوشؾ عمى  (53) [811مِنَ الْفَجْرِ{]البقرة:

ليتالءـ ىذا مع فاتحة النص الموحشة ويتناسؽ مع خاتمتو )لقد تعبت مف العمؿ طواؿ 
 فجاءت الصور التشخيصية بما يناسب السياؽ السردي وأجوائو. ،النيار(

 (فيرس)قد وظؼ الصورة التشخصية في روايتو  (نطوافسناف أ) الروائينجد و 
 ويتمعثـ( ومسامات جمدي تبكي مف الحر((يميث )قولو: ))جياز التبريد في الغرفة في 

يتمعثـ( في -المبدع عمى جياز التبريد صفات الكائف الحي )يميثأضفى  . فقد(54)
محاولة منو لبياف حالو عف طريؽ بياف حاؿ ىذا الجياز الصامت الجامد وىو يميث عند 

فصؿ عف فين ،بسبب الضغط عميو ؛الذي يحصؿ ليذا الجياز واالنقطاعاشتغالو الطويؿ 
فيو يصور حالو كحاؿ  ،ويواصؿ عممو بدوف انقطاع ،نفاسوعممو لحظات ليعاود لفظ أ
نفاسو، ويكمؿ صورتو بجعؿ مسامات ليثو وراء الحياة وانقطاع أىذا الجياز المتعب في 

 . النصمف شدة ىذا الحر الذي يصوره في ىذا  عرقا جمده تبكي

لبغداد فيقوؿ: ))بغداد ما تزاؿ صورة تشخيصية الكاتب وفي سياؽ آخر يرسـ 
تمكف الكاتب مف ، ففي ىذا النص (55) تتثاءب بتعب. معظـ محالتيا مغمضة األعيف((

 ،ف يزيؿ ظممة الميؿ الكالحفحاوؿ أ ،وصؼ بغداد بعيف بطمو وقت الصباح وشروؽ شمسيا
ا حضاف دجمة والفرات وتنيض )تتثاءب بتعب( فالكاتب ىنلكف بغداد مازالت تغفو في أ

ـ ليا، مريكاف واحتالليبسبب دخوؿ األ ؛صاب بغداد مف أذى وتعبيحاوؿ أف يبيف ما أ
ويكمؿ رسـ  ،فال تقوى عمى القياـ مف غفوتيا ،ثقؿ كاىميافيي تنيض متعبة وكأف اليـ قد أ

غالؽ عمى إليدؿ  ؛الصورة ويبيف حاؿ محالتيا وىي مغمضة األعيف في صورة تشخيصية
 ستقرار فييا. األماف واال وجود ى عدـمتمؾ المحالت في داللة ع

ا يقدـ عبره ي  دا بغداالقائـ عمى المجاز يترؾ في المخيمة مشيدً وصؼ ال إف ىذا
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األمكنة. لتدخؿ بطريقة أقرب إلى كونيا تتجاوز حدود  الروائيالمدينة مف وجية نظر 
صورة تبحث عمف يكتشفيا ويشاركيا ىموميا، في  حيز اإلحساس والمشاعر، فالمدينة

ي معا، وىذا ما يشير إليو تشخيصية تمدىا بالوعي الذي يغمؼ إحساس الكاتب والمتمق
إذ حقؽ الكاتب ىنا أمريف، األوؿ  محالتيا مغمضة األعيف(؛بتعب(، ) تتثاءبالنص )

اآلدمية عمييا، واآلخر أف الكاتب لـ  ،شخصنة المدينة عف طريؽ خمع بعض الصفات
يكتؼ بتمؾ الصفات بؿ منحيا داللة أقوى وىو يشير بوضوح إلى التعب الذي تقاسيو 

في صورة تشخيصية  والذي مف شأنو أف يرسخ شخصانية تمؾ المدينة وكمية ما تعانيو
 راده المبدع. عبرت بدقة عما أ

يقوؿ : إذ  ؛لبغداد ووصفو ليكمؿ رسـ لوحتو  ؛التشخيصية ويستمر في صوره
 ،دجمة الذي يرمز إلى الخير والعطاءنير صؼ ي ، فيا ىو(56) ا(())كـ بدا دجمة شاحبً 

ف يمنح أ فبدؿ ،)شاحبا( مريضا مرىقابكونو شرياف الوجود في بغداد  يمثؿوالذي 
 رسـ ا يحتاج مف يعينو ويساعده. لقدا مريضً بً ا تع، كاف مرىقً الحياة ويبثيا فيمف حولو

ويبرر رحيمو  ،توقؼ الحياة في بغداد ليظير ؛الكاتب صورة بائسة تعج باأللـ والوجع
فصح عنو الراوي بقولو: ))لكف ىؿ ظؿ شيء ىنا يشبو وىذا ما أ عنيا ومغادرتيا،

كؿ شيء حتى  شمؿالتغيير  : إفة مفادىاليؤكد بذلؾ حقيق، (57) صورتو في ذاكرتي((
  بالكامؿ.نو شمؿ األنيار وشكؿ المدينة إ

وىي تصور  ،نممح الصورة التشخيصية (عازؼ الغيـو) عمي بدر()لػ وفي رواية
 بأي انتماء ذالؿ حتى بات ال يحسواإلىانة باإل شعرهأحساس البطؿ تجاه الحي الذي إ

الرتياح لمفارقتو ىذا الحي الذي ))شعر نبيؿ وىو جالس في سيارة الميرب با إليو فيقوؿ:
عف أحساس بطمو وألمو مف الناس الذيف يقطنوف  الروائيلقد عبر  .(58) ىانو، وأذلو.((أ

حتى باتت مفارقتيـ ىي السعادة والراحة  ،تشيمموالحي بعد ضربيـ لو وتكسيرىـ آلتو ال
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 ؛فجاءت الصورة التشخيصية )الحي الذي أىانو وأذلو( ،واألماف واالستقرار بالنسبة لو
في ما يختمج  يبيفىذا المشيد إف  .الحي أجمعو تجاه نفس البطؿفي لتبيف ما يعتمؿ 

و دوف استثناء. يلإساء ، فيو يرى أف كؿ ما في الحي تعاوف ضده وأالبطؿ نفس
))وكاف الحي بأجمعو قمقو وسمب راحتو فيقوؿ: ا الحي الذي أليذ بتشخيصوويستمر 

وأىانو فصور الحي صورًة تشخيصية وكأنو شخص أذلو  ،(59) تقريبا غارقا بالضحؾ((
 و.يذاءه والتشفي فيألنو استطاع إ ؛ومف ثـ ضحؾ عميو وغمرتو السعادة

يكا وبعد توالي الصور التشخيصية لذلؾ الحي نجده في المقابؿ يصور بمج
ىانتو وا   أنت ال تعرؼ قيمة )) في الحي فيقوؿ:ذاللو البمد الذي وافاه بعد تعبو وا 

ا سيحؿ بي لو لـ تفتحي بمجيكا، ماذبمجيكا... إنو أعظـ بمد عمى وجو األرض... آه، 
غادر ذلؾ الحي الموحش إلى البمد الذي فتح لو ذراعيو في فقد  ،(61) ((ذراعيؾ لي

ة كاممة قدـ لمقارئ صور ، وتصورة تشخيصية تتناسب مع السياؽ السردي وموضوعو
 .عبر المفارقة الحاصمة بيف بمده والبمداف األخرى حاسيسلما يعتمؿ ذات البطؿ مف أ

 الروائير عندما يصو  (مقتؿ بائع الكتب)تضح الصورة التشخيصية في رواية ت
قولو: ))كأنني أتوقع مفاجأة سيئة.. بعقوبة التي أدخميا لممرة األولى مدينة بعقوبة في 

تسبح في ضباب شفيؼ.. المدينة التي عاشت عنفا داميا طواؿ السنوات السبع األخيرة 
يرسـ المبدع صورًة  .(61) الساعة المبكرة مف النيار..((تبدو مسالمة، راكدة في ىذه 

يصورىا كإنساف و والتي يراىا ألوؿ مرة  ،لمدينة بعقوبة التي تعج باأللـ والدمار
أللـ فيذه المدينة بدت مستسممة ل ،فيقوؿ:)تسبح في ضباب شفيؼ( و)تبدو مسالمة(

قدت ي ضعيفة ميزوزة ففي ،نيا ال تقوى عمى المواجيةيسودىا الخراب والدمار حتى أ
ف تتعافى وتستعيد وىو يتمنى ليا أويستمر في تشخيص المدينة قوتيا وبأسيا. 

في ىذا الموضع يبيف ف ،(62) نأمؿ أف تستعيد المدينة عافيتيا اآلف(()يقوؿ: )صحتيا ف
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فيي مريضة معمولة  ،ف تستعيد عافيتيا، وىو يتمنى ليا أمدى انتكاسة المدينة الروائي
حجـ  بوساطتياإنسانية في صورة تشخيصية رائعة رسـ  عبر توظيؼ ألفاظصورىا 
 يقطنيا. ومفيذه المدينة ب الذي حؿالدمار 

التأثير في متمقييا  لتمارسفي حشد الصور التشخيصية في روايتو  الروائيويستمر 
أقبمت سيارة اإلسعاؼ وىي تزعؽ.. مضمداف مع الشرطي حمموا جثة الضحية )يقوؿ: ف

مف الرواية  النصففي ىذا  ،(63) ووضعوىا في حوض السيارة التي ما زالت تطمؽ زعيقيا.((
المدينة بنجد تصويره لسيارة اإلسعاؼ وىي تصيح وتستغيث مف حجـ الدمار الذي يحؿ 

وكأف ىذا  ،والضحايا وىـ يتساقطوف كالمطر بيف يدييا فتحمميـ وتصرخ بأعمى صوتيا
 ت مدوية وبكاء عمى تمؾ األرواح التي سقطت.الزعيؽ الذي تصدره ىو صرخا

المساء الذي حؿ كئيب.. يعصر يقوؿ: ))اء فوفي موضع آخر يصؼ المس
ـ وىي ترسـ حجـ األل ،لقد توالت الصور التشخيصية في ىذه الرواية .(64) أحشائي..((

بات كئيبا يحمؿ  ليميانيا حزينة كئيبة ومريضة حتى المدينة وكيؼ إبواألذى الذي يحؿ 
  .لنا حجـ ىذا الدمار الذي حؿ بيا بيف ذراعيو الظممة والحزف في صورة تشخيصية تترجـ
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 :الخاتمة

غير اإلنساف بوساطة عمى  يةإلنساناسباغ الصفات وف مف إالروائيتمكف لقد 
ة وبعثت فييا الحياة في حيغير ال ا تشخيصية أنسنت األشياءالمجاز الذي رسـ صورً 

استعاروا الكثير مف الصفات اإلنسانية وأضفوىا  نيـكما إصور مؤثرة وجاذبة لممتمقي، 
عمى ما ليس بإنساف؛ ليوصموا المعاني الدقيقة إلى المتمقي عف طريؽ التشخيص، 

ا يتفاعؿ وليعبروا عف الحاالت النفسية التي تعتري أبطاؿ رواياتيـ، وليرسموا صورً 
  .ا يؤثر فيو ويجذبو إلى النص أكثر إيجابي  المتمقي تفاعاًل معيا 

صور فنية وىو وجود  الروائيداخؿ النسيج  في البحث لقد برز جانب ميـ
وقد أىممت  والتأثير في المتمقي، أدبية إبداعية تحمؿ بيف طياتيا الشاعرية والجماؿ

الدارسيف بعناصر الرواية دوف الوقوؼ عمى لغتيا  اىتماـزمنا طويال، وكاف جؿ 
 وطريقة عرضيا. 

تتبعنا لمروايات التي كانت مدار البحث وجدنا أف تقنية التشخيص  طريؽف ع
ه مف المجازات التي ال كاف ليا حضور فاعؿ امتد عمى طوؿ الروايات، ويمكف عدّ 

مف جانب قيمتو الفنية خرى ا مف رواية إلى أنيا، ولكنو يبقى نسبي  غنى لمرواية ع
تكوف مؤثرة ومحفزة لممتمقي عمى التفاعؿ اإليجابي مع  وتداخالتو التي تبني مشاىد

فيكوف  ،الروائيبدينامية متصاعدة تجذب المتمقي أكثر إلى العمؿ  ،الروائيالنص 
 .اا سمبي  ا متفاعال ال قارئً قارئً 

 

 
 

 



 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 56 

 

 الهوامش
شكاليةينظر: الرواية ا -1 د. عبد المجيد الحسيب، عالـ الكتب الحديث،  المغة، لعربية الجديدة وا 

              .318: 2114، 1األردف، ط
                               .9: 2119، 1شعرية الرواية الفانتاستيكية، شعيب حميفي، منشورات االختالؼ، الجزائر، ط-2
اإلنماء الحضاري، حمب، د.ط،  مركزي الرواية العربية، د. صالح فضؿ، ينظر: أساليب السرد ف-3

2119 :9.                     
، 1ترجمة:د. محمد برادة، رؤية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط ميخائيؿ باختيف،، الروائيالخطاب -4

2119 :121.   
فيميب ىاموف، ترجمة سعيد بنكراد، تقديـ عبد الفتاح ، ةالروائي سيميولوجية الشخصيات -5  

 23:  1991، 1ط الرباط، الكالـ،كميطو، دار 
قضايا الرواية الحديثة، جاف ريكاردو، ترجمة: صياح الجييـ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد -6

 29-28: 1977، 1ط القومي، دمشؽ،
الرواية العربية ممكنات السرد، أعماؿ الندوة الرئيسية لميرجاف القريف الثقافي الحادي :ينظر-7

 .123_122 /1: 2118 عشر،الكويت،
 ،1ترجمة عبد الكريـ الشرقاوي، دار توبقاؿ لمنشر، ط بيير شارتيو،، مدخؿ إلى نظريات الرواية-8

2111  :117  
األردف،  عالـ الكتب الحديث،، . فتحي بو خالفة، دشعرية القراءة والتأويؿ في الرواية الحديثة-9

 255: 2111، 1ط
ترجمة وتقديـ : سعيد بنكراد، دار الحوار لمنشر والتوزيع، أمبرتو إيكو، ، آليات الكتابة السردية-11

  13-12:  2119 ،1ط
            24:  1994 ،1مركز اإلنماء الحضاري، لبناف، ط، نقد وحقيقة، روالف بارت، ترجمة : منذر عياشي-11
الشرؽ جامعة ، صباح، رسالة ماجستير الفنية في شعر الواواء الدمشقي، عصاـ لطفي الصورة-12

 .116: 2111األوسط، 
دار السياب لندف، د. مسمـ حسب حسيف،  جماليات النص األدبي دراسات في البنية والداللة،-13

 .81: 2117، 1ط
 .136: 1995 ،دار االندلس، سمطنة عماف، د.ط ،، مصطفى ناصؼينظر :الصورة األدبية-14



 م.م أسماء أديب عباسأ.د. طالل خميفة سممان &                               الصورة التشخيصية في الرواية العراقية

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 58 

 .586: 1994المعجـ الفمسفي، جميؿ صميبا، الشركة العالمية لمكتاب، بيروت، د.ط،  -15
ينظر: لغة الشعر العربي الحديث مقوماتيا الفنية وطاقاتيا اإلبداعية، السعيد الورقي دار -16

 391-391: 1984، 1النيضة، بيروت، ط
د.عبد الرحمف عرفاف، جامعة  ظواىره الفنية وخصائصو المعنوية،الشعر الحديث في اليمف -17

 .141: 1996د. ط،  ،بغداد
ماـ، التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، ترجمة د.غادة اإل جاستوف باشالر،جماليات الصورة، -18

 .152: 2111، 1ط
، سي دي لويس، ترجمة د. أحمد نصيؼ الجنابي، مالؾ صبري، سمماف ينظر: الصورة الشعرية-19

 .31: 1982ر الثقافة واالعالـ، العراؽ، حسف إبراىيـ، منشورات دا
 .293: 1978، 1، العراؽ، ط، دار الحرية لمطباعة والنشراألعماؿ الكاممة لمحمود أحمد السيد-21
 .328األعماؿ الكاممة لمحمود أحمد السيد: -21
 .337األعماؿ الكاممة لمحمود أحمد السيد: -22
 .328: 1979، 1ط دار الرشيد لمنشر، العراؽ، ،عبد الحؽ فاضؿ ،عماؿ القصصية الكاممةاأل-23
 .315: 1974مكتبة بيروت،  مجدي وىبة، معجـ مصطمحات األدب،-24
 329، عبد الحؽ فاضؿ :االعماؿ القصصية الكاممة-25
 .361األعماؿ القصصية الكاممة، عبد الحؽ فاضؿ: -26
 .361، عبد الحؽ فاضؿ: األعماؿ القصصية الكاممة-27
 . 9 :1984، 1ط بغداد، مطبعة شفيؽ، ذو النوف أيوب، والماء، اليد واألرض-28
 69اليد واألرض والماء:-29
 .419:  1979، 1دار الحرية لمطباعة والنشر، العراؽ، ط، أدموف صبري، زوجة المرحـو-31
 .11: 2117، 2، غائب طعمة فرماف، دار الشؤوف الثقافية العامة، العراؽ، طالنخمة والجيراف-31
 27النخمة والجيراف :-32
 32النخمة والجيراف :-33
 .32النخمة والجيراف:-34
 .15: 1983، 2، يوسؼ الصائغ، مطبعة األديب البغدادية، العراؽ، طالمعبة-35
 .5: 1999، 1، عمي الشوؾ، المدى، دمشؽ، طاألوبرا والكمب-36
 .18سورة التكوير:القرآف الكريـ/ -37
 14األوبرا والكمب:-38



 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 50 

 14األوبرا والكمب: -39
 .27األوبرا والكمب:-41
 .37: 2114، 8، أحمد سعداوي، منشورات الجمؿ، بيروت، طفرانكشتايف في بغداد-41
 38-37فرانكشتايف في بغداد :-42
 11: 2114، 1، ىدية حسيف، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، طإحساس مختمؼ-43
 .12إحساس مختمؼ:-44
 .16مختمؼ:إحساس -45
 .15إحساس مختمؼ: -46
 .17إحساس مختمؼ: -47
 .18إحساس مختمؼ:-48
 21إحساس مختمؼ:-49
 .52إحساس مختمؼ:-51
 .71إحساس مختمؼ: -51
 .95إحساس مختمؼ: -52
 .187البقرة:القرآف الكريـ/ -53
 .11: 2116، 1ف، منشورات الجمؿ، بيروت، طنطو ، سناف أفيرس-54
 .17فيرس:-55
 17فيرس:-56
 17فيرس:-57
 .16: 2116، 1، عمي بدر، منشورات المتوسط، إيطاليا، طعازؼ الغيـو-58
59-:  25عازؼ الغيـو
61- :  .92عازؼ الغيـو
 .5: 2118، 8، سعد محمد رحيـ، دار سطور، العراؽ، طمقتؿ بائع الكتب-61
 9بائع الكتب: مقتؿ-62
 .13مقتؿ بائع الكتب:-63
 .51مقتؿ بائع الكتب:-64

  



 م.م أسماء أديب عباسأ.د. طالل خميفة سممان &                               الصورة التشخيصية في الرواية العراقية

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 56 

 والمراجع المصادر
 .2114، 1إحساس مختمؼ، ىدية حسيف، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ط .1
 .2119أساليب السرد في الرواية العربية، د. صالح فضؿ، مركز اإلنماء الحضاري، حمب، د.ط،  .2
 .1979، 1، عبد الحؽ فاضؿ، دار الرشيد لمنشر، العراؽ، طاألعماؿ القصصية الكاممة .3
 .1978، 1الكاممة لمحمود أحمد السيد، دار الحرية لمطباعة والنشر، العراؽ، طاألعماؿ  .4
دار الحوار لمنشر والتوزيع،  د،أمبرتو إيكو، ترجمة وتقديـ : سعيد بنكرا آليات الكتابة السردية، .5

 .2119 ،1ط
 .1999، 1األوبرا والكمب، عمي الشوؾ، المدى، دمشؽ، ط .6
ترجمة د.غادة االماـ، التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، جماليات الصورة، جاستوف باشالر،  .7

 .  2111، 1ط
جماليات النص األدبي دراسات في البنية والداللة، د. مسمـ حسب حسيف، دار السياب لندف،  .8

 .2117، 1ط
 .2119، 1ميخائيؿ باختيف، ترجمة:د. محمد برادة، رؤية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط، الروائيالخطاب  .9

شكالية المغة، د. عبد المجيد الحسيب،العربية الجدالرواية  .11 عالـ الكتب الحديث، األردف،  يدة وا 
 .2114، 1ط

 الرواية العربية ممكنات السرد، أعماؿ الندوة الرئيسية لميرجاف القريف الثقافي الحادي عشر، .11
 .2118 الكويت،

، أدموف صبري، دار الحرية لمطباعة والنشر، .12  .1979 ،1ط العراؽ، زوجة المرحـو
تقديـ عبد الفتاح كميطو،  ترجمة سعيد بنكراد، ة، فيميب ىاموف،الروائي لشخصيات سيميولوجية ا .13

 .1991 ،1ط الرباط، دار الكالـ،
الشعر الحديث في اليمف ظواىره الفنية وخصائصو المعنوية، د.عبد الرحمف عرفاف، جامعة  .14

 .1996د. ط،  ،بغداد
 .2119، 1حميفي، منشورات االختالؼ، الجزائر، ط شعرية الرواية الفانتاستيكية، شعيب .15
األردف،  عالـ الكتب الحديث، فتحي بو خالفة، .دة والتأويؿ في الرواية الحديثة، شعرية القراء .16

 .2111، 1ط
 .1995 ،ندلس، سمطنة عماف، د.ط، دار األة األدبية، مصطفى ناصؼالصور  .17
سي دي لويس، ترجمة د. أحمد نصيؼ الجنابي، مالؾ صبري، سمماف حسف  ،الصورة الشعرية .18

 .1982عالـ، العراؽ، براىيـ، منشورات دار الثقافة واإلإ



 0202يناير –العدد التاسع والخمسون            السنة السابعة واألربعون    –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 55 

، جامعة الشرؽ صباح، رسالة ماجستير عصاـ لطفي واء الدمشقي،الصورة الفنية في شعر الوأ .19
 .2111األوسط، 

، عمي بدر، منشورات المتوسط، إيطاليا .21  .2116، 1، طعازؼ الغيـو
 .2114، 8فرانكشتايف في بغداد، أحمد سعداوي، منشورات الجمؿ، بيروت، ط .21
 .2116، 1ف، منشورات الجمؿ، بيروت، ططو فيرس، سناف أن .22
قضايا الرواية الحديثة، جاف ريكاردو، ترجمة: صياح الجييـ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد  .23

 .1977، 1ط القومي، دمشؽ،
 .1983، 2الصائغ، مطبعة األديب البغدادية، العراؽ، طالمعبة، يوسؼ  .24
لغة الشعر العربي الحديث مقوماتيا الفنية وطاقاتيا اإلبداعية، السعيد الورقي دار النيضة،  .25

 .1984، 1بيروت، ط
 ،1ط ،ردار توبقاؿ لمنش ترجمة عبد الكريـ الشرقاوي، بيير شارتيو، مدخؿ إلى نظريات الرواية، .26

2111. 
 .1974 ،، د.طمصطمحات األدب، مجدي وىبة، مكتبة بيروتمعجـ   .27
 .1994جميؿ صميبا، الشركة العالمية لمكتاب، بيروت، د.ط،  المعجـ الفمسفي، .28
 .2118، 8مقتؿ بائع الكتب، سعد محمد رحيـ، دار سطور، العراؽ، ط .29
 .2117، 2النخمة والجيراف، غائب طعمة فرماف، دار الشؤوف الثقافية العامة، العراؽ، ط .31
 .1994، 1لبناف، طترجمة : منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري، الف بارت، رو  نقد وحقيقة، .31
 .1984، 1بغداد، ط مطبعة شفيؽ، ذو النوف أيوب، اليد واألرض والماء، .32


