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 :السمخز
إّن البشاء السّتدق الحي ُتحّجد كلُّ أجدائو بسقتزى رابصة التساسظ ىػ البشية  

وليذ  ،وتطّمميالتجعل مغ الشّز مجسػعة مشتطسة مغ الػحجات والعالقات تجسعيا 
ببعيج الشّز األدبّي عغ ذلظ، فالسبجع يشدج خيػط عسمو األدبّي بدمدمة عشاصخ 

السيسة في مغ الشرػص األدبّية  ل الدخدي واحج  والعس ،تذّكل بشاًء متشاسًقا ومتدًقا
فزاًل عّسا  ،، ومغ األولى أن يّتدع ببشاء عالسو الخاصالعرخ الحجيث والسعاصخ

والخؤية أو وجية الشطخ واحجة  ،يشتجو ىحا العسل مغ صػر ترل إلى ذائقة الستمقي
التي تعّج مغ السكػنات الثابتة في العسل  ،مغ سمدمة عشاصخ ميسة في بشاء الشّز 

ل ىحه و تذكّ  ،ٖٕٔٓــــــ  ٖٕٓٓالدخدي ال تتغّيخ، والتي سشجرسيا في الخواية العخاقية 
 .سميا الرػرة الكمية لمشّز الدخديمجخدية تسّثل في ا سالخؤية صػرً 
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Abstract: 

The coherent structure, which defines all parts of the body 

according to the cohesion bond, is the structure to make the text a 

regular set of units and relationships that are gathered and shaded, not 

far from the literary text. Modern and contemporary, it is first to 

characterize the construction of his own world, as well as the 

production of this work of images up to the taste of the recipient, 

vision or view one of the series of important elements in the 

construction of text, which is a fixed component of narrative work 

does not change, which We will study it in the Iraqi novel 2003-2013, 

and this vision forms narrative images that represent the overall 

picture of the narrative text. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قاسع عصػاف ميّػسالباحث/           دراسة نقجّية   -ـٖٕٔٓـ ػػػ ٖٕٓٓ مكّػف صػرة الخؤية في الخواية العخاقية 

- ٜٜ - 

 :السقّجمة

وعبخ أىّع مكّػن مغ مكّػناتيا أال  ،يتشاول البحث دراسة نقجية لمخواية العخاقية
وىػ مكّػن الخؤية أو وجية الشطخ التي يصخحيا الخاوي أو إحجى شخرياتو إزاء 

. واختار الباحث الستغ الخوائي لسجسػعة مغ لسيع الحي يكذف عغ الػاقع السعيرعا
م ولسا ليحه السخحمة مغ ٖٕٔٓم ــــــ ٖٕٓٓالخوائييغ الحيغ نذخت أعساليع بيغ عام 
فزال عغ الجانب الفشي الحي تسّيدت بو  ،أحجاث ميسة عمى صعيج الفخد والسجتسع

حاول الباحث استقراء وجيات الشطخ التي بجورىا تخمق صػرة  .روايات ىحه الحقبة
 .كمية لمشّز عامة
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  :التسييج

ىشخي الرػرة الدخدية ىػ مكّػن الخؤية، ويعّج ) مغ السكػنات السيسة في بشية
إذ  ؛(ٔ) (الخؤية أو وجية الشطخأّول مغ استحجث تدسية ) وباتفاق الباحثيغ( يسذج

لقررّية فإّنشا مشح المحطة التي نمج فييا إلى عقل الذخرية ا))يقػل حػل الخؤية: 
دراؾ ىحه ، ويشتج عغ ىحا أّنو كمسا كاف إة( تمظ الذخرينمتـد )وجية نطخ
وال يفػت الكاتب أّف لػعي ، القارئ أمتع وأعشفكانت تجخبة  ،الذخرية أعسق

، فػجية الشطخ أو الخؤية عشج الكاتب أو (ٕ) ((شخريتو حجوًدا يجب أف يقف عشجىا
 .فيسو الخاص حػل العالع واألشياء الدارد أو شخريات العسل الدخدي تعّبخ عغ

قشاع الستمقي ، ومجى إي رؤيتو لمعالع واألشياءإّن جػدة العسل الدخدي تكسغ ف
فتعجد األساليب لجى الخوائييغ ومجى تسّيدىع يعػد إلى اختالف تشاول بفكخة السبجع، 

السادة الخام التي تسّثل الستغ الدخدي نابع مغ اختالف الخؤى ومجى قجرة الخوائي في 
وتسّثل الخؤية البشاء  ،ىزسو لمخؤية وتفّػقو في تقجيع الستغ بأسمػب يجحب الستمقي

ـػ عمى قػة يقفالعسل الدخدي )) ،الخؤيةاليشجسّي عبخ الستخّيل في تذّكل صػرة 
ف أو عمى ذلظ البشيا ،وقػة ىحا الرػت الحي يتكمع ،قشاعياالخؤية التي تقجميا وإ

عغ بعس خرائز السجى  ويكذف اليشجسّي الحي يفخض نفدو بشفدو،
 ألّن لكّل عسل سخدي ىجًفا أو وضيفة يخيج السبجع تقجيسيا لمستمقي. ؛، نعع(ٖ)((الخيالي

، وَيدع ىحه السعخفة بــــ )جان بيػن( معخفة الدارد عمى ثالثة مدتػياتيرّشف 
وفًقا ليا  والخؤية وجية أو جيات الشطخ التي يتعّ  ،أو رؤى  ،أو تبئيخات ،وجيات نطخ)

 ،إذ إّن ىحه السدتػيات تكذف عغ وجيات نطخ متعجدة ؛ (ٗ)عخض الػقائع والسػاقف
 ،أو متداوية ،د أعمع بكّل شيء مغ شخرياتوقج تكػن رؤية الدار  ،أو قل رؤًى متعجدة

أو إحجى شخريات العسل  ،أو الخاوي  ،وقج تكػن ىحه الخؤى لمسبجع ،أو أقّل مشيا
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وبالتالي ىحه الخؤى كميا عائجة بصبيعة الحال إلى  ،أو رؤية العسل ككلّ  ،الدخدي
 .(٘) ((بل ىي إفخاز لػعي الكاتب ونتاج لو)) ،السبجع

فعمى  ،األدبية الحجيثة ال تخخج عغ نصاق التعخيفات الغخبيةوالسعاجع العخبية 
، وتتع عبخ سبيل السثال تعّخف الخؤية  بالسػقف الحي يتخحه السؤلف مغ مػضػع ما

الخواية و  ،الخواية مغ مشطػر إحجى الذخرياتالخواية بزسيخ الستكمع، و  :ةمػاقف ثالث
 .(ٙ)مغ زاوية العمع باألشياء

وليذ بالزخورة  ،وسيًصا بيغ السبجع والعالع الػاقعي السادييعّج مفيػم الخؤية 
وليذ مغ السفتخض أن  ،بل يجّسع لشا صػًرا ،أن يتأمل السبجع العالع الػاقعي مباشخة

وأّن الخؤية  ،(ٚ)إّنسا ىي ترّػرات ذىشية مػجػدة عغ الػاقع  ،تصابق ىحه الرػر الػاقع
 ،واأليجيػلػجيا ،والسجتسع ،تشتقج التاريخ إّنيا رؤية ،مييسغ داللّي في الشّز القرريّ 

 .(ٛ)إّنيا بشية سػسيػنرّية ،ونقج الحات

أّما زوايا الشطخ األخخى  ،والكاتب عشجما يعخض رؤيتو فيػ يحتفظ بداوية نطخه
ـُ ))و ،فيي خاشئة في نطخه يعخض ىحه الترّػرات األخخى ال عمى الرػرة التي ُتَقجِّ

.. و يسيل .بل بالرػرة التي يشطخ بيا إلييا مغ مشطػره الخاص ،ىي بيا نفديا
 ((ليتخؾ السجاؿ لعخض مذخوعو الخاص األخخى  السبجع إلى نفي الخؤى والترّػرات

 .ىحا في حال لػ أّن الخصاب خصاب تعربي أيجيػلػجي مباشخ ،(ٜ)

والفكخي والشفدي بيغ  الجسالي السدتػياتثّسة َعالقة ذات أىسية كبيخة عمى 
فعبخ ىحه الَعالقة تتكّذف الخؤية  ،الذخريات واألحجاث ووجية الشطخو  الخاوي 

فزاًل عغ تكّذف مػقف الخاوي في العسل فكخيًّا  ،والرػرة الجسالّية لمعسل الدخدي
 .(ٓٔ)بل لكّل قزية مصخوحة داخل الشّز  ،ونفديًّا واجتساعيًّا

: األولى ىي رؤية العسل الخوائي فالخؤية تدتشج إلى رؤيتيغ ،تقّجم وتأسيًدا لسا
واألخخى ىي رؤية الخوائي أو ما  ،التي يسكغ أن تتحّجد بجسمة أو مذيج داخل الشّز 
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وسشعسل  ،(ٔٔ)التي تتحّجد عبخ شبكة مغ الَعالقات والحػادث  ،يدسى بسفيػم البشية الجالة
 .ة عبخ مكػنيا في العسل الدخديجاىجيغ عمى ىاتيغ الخؤيتيغ لبيان صػر الخؤي

تكذف الخوائية بتػل الخزيخي عغ صػرة  م(ٕٗٓٓ) ففي رواية )غايب(
العسل الكمية التي تبّيغ فييا ىسػم السخأة العاممة في زمغ الحرار، الحي غاب فيو 

 ،بدبب ضخوف البمج أو كانت السخأة شخيًكا أساسًيا في العسل ؛الخجل عغ مػقع العسل
وعبخ حػار الذخرية مع الدارد تتبّيغ حاجة السخأة بأن يتكّفل الخجل بالسعيذة حّتى 

: ليتشي مت إلياـ صستا شػيال قبل أف تقػؿالتد : ))عغ كاىميا ىحا العبء الثقيليخفع 
 .مغ ناحية أف قذختيا الخارجية صمبة ،: أشبييا شبًعامذيخة إلى التسثاؿ .مثميا

: أتعمسيغ كع غخيب الذعػر بأف أضافت .غ الجاخلبخوند مغ الخارج ومجّػفة م
.. لػكاف عشجي رجل ربسا ما .ا بالفخاغ ؟ ىػاء يجخل وىػاء يخخجتكػني ىيكاًل مميئً 

كاف يكبخ وأنا مذغػلة  .لع أشعخ بالجّمل شػاؿ فتخة نسػه .كاف ليحجث ما حجث
ت حّتى ليذ لجّي الػق .لع يخصخ ببالي أف أتحدذ جدجي بحًثا عغ أوراـ .بعسمي

 .(ٕٔ)(( : ىحه ىي فػائج الخجلألف أتحدذ: قالت مدتيدئة

وعبخ الحػار مع الخاوية / دالل صػرة  ،تكذف الذخرية )إليام( ىحه الخؤية
 ،فالرست الصػيل دليل عمى السعاناة الصػيمة التي تحسميا ،سخدية لمتحّدخ واأللع

وإّنسا جاء ليحقق  ،والسفارقة الجسيمة أن التسشي لع يأِت في الرػرة لغخض كسالي
لمذخرية نقرا لمتخّمز مغ ضغط الحياة والطخوف السعيذية التي تحيط بيا وبالبمج 

بل في أي زمان تكػن  ،الخؤية حسمت معاناة السخأة وىسػميا في مخحمة الحرار ،عامة
( الحي يجّل و لػ ،ليتوعبخ أسمػب التسشي بـــ ) ،األسخةفيو السخأة ىي السعيل األول في 

عغ نفدية تتػّسل باألماني كي تشجػ مغ شطف العير  ،عمى تحّسل األلع والسذّقة
إذ إّن الخؤية  عبخت عغ  ؛وأسمػب االستفيام الجال عمى التحّدخ والمػعة ،ومخارة األلع

مذيج  عّبخ عغ  ،خض والعسلواستذعار أنػثتيا التي ُسحقت بالس ،ىسػم السخأة كافة
 .(ٖٔ)رؤية العسل داخل الشّز 
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يقّجم الخاوي رؤية  ،لمخوائي حسيج العقابي م(ٜٕٓٓ) وفي رواية )أقتفي أثخي(
الػشغ لكّشيع ُصجمػا بأّن الػشغ ىػ  ،عسيقة لحال السشفييغ الحيغ رجعػا إلى أرض

قالت ماريانا  .العخاؽنحغ اآلف في )فرػرة الخؤية تكذف ىحه السعاناة : ) ،السشفي
 .ا وىػاء يختمفاف عغ أرض وىػاء السشفىبانكدار كأنيا كانت تتػقع أف لمعخاؽ أرًض 

فاكتذفت أف ال شيء  ،ا بعػدة أبشائياا وفخحً ربسا كانت تشتطخ أف تيتّد األرض شخبً 
 .أوىاـ الغخبة التي رسسيا الذػؽ وجّدجىا حقيقة في ذىغ السشفي ،مغ تمظ األوىاـ

مذيشا بتسيل وكأف الدمغ تػقف أو كأنشا ال  .كاف جدجىا يختعر فتذبثت بحراعي
ا الدباؽ الحي لع نعج نعخؼ شخيقً  ،نخيج الػصػؿ إلى شخيط الشياية فيشتيي الدباؽ

. نخكُس ونتمفت بيغ .نخكس .غيخ مزساره وكأنشا أدمشا الخكس باتجاه أفق ال مخئي
راكٌج  .وشٌغ مشفي في نفدو ! راكٌج ماؤؾ ،.. أّي وشغ غخيب أنت.المحطة واألخخى 

عقيع ولكشو  .يجخي ولكغ بيغ صمب جبل محتخؽ وتخائب سيل عقيع .لكشو يجخي 
  .(ٗٔ)( (وأبشاؤؾ الحيغ ُخمقػا مغ مائظ ُخمقػا عمى صػرتظ .يشجب يبابا

تكذف الخؤية صػرة سخدية عغ السعاناة التي تحّسميا السشفيػن في الخارج 
 واألخخى  ،داخل الشّز )ماريانا( فالخاوي يبّيغ رؤيتيغ األولى لذخرية ،والجاخل

وعبخ تداوي الخؤية بيغ  ،فعبخ الحػار والػصف جاءت الخؤية لمبشية الجالة ،رؤيتو
وأوضحت أن حمع  ،لتكذف عغ صػرة الػشغ وأبشائو السشفييغ ،الدارد وشخريتو

أوىام رسسيا شػق السشفى في ذىغ السشفييغ بالعػدة إلى وشغ آمغ ومدتقخ ما ىػ إاّل 
وتكذف صػرة الخؤية عغ عجمية الدمغ التي يشذجىا السشفيػن حّتى ال يديخ  ،أبشائو

إلى الػشغ الحي يبحثػن فيو عغ  بيع إلى ذلظ الػشغ السحتخق بشار الفتغ والصائفيات
 اب واأللعإلى الػشغ الحي يذبو صػرىع بالعح لكّشيع فػجئػا بأّنو مشفي  مثميع ،االستقخار

فالدمغ يكذف عغ نفػس تمّػعت بعحابات  ،إلى وشغ كّل شيء فيو راكج حّتى ماؤه
 .(٘ٔ)ال تخيج أن تتمّػع بعحابات الػشغالسشفى و 



 ٜٕٔٓنػفسبخ  -الثاني والخسدػف  لعجدا                                             مجمة بحػث الذخؽ األوسط

- ٔٓٗ - 

تتحجث  ،لمخوائي عمي بجر م(ٕٚٓٓ) (وفي رواية )الخكس وراء الحئاب
وال سّيسا دول العالع الثالث أو  ،الرػرة الكمية لمعسل حػل الدياسة األميخكية في العالع

وكيف أن ىحه الدياسات متغيخة ومتقمبة بحدب مرالح الدياسة  ،الذخق األوسط
فزاًل عغ الرػرة التي تبّيغ كحبة  ،األميخكية والطخوف التي تخمقيا في السشصقة

لكغ  ،الثػرات وما يعيذو العالع الثالث مغ تصمعات لمخالص مغ الطمع واالضصياد
حّتى يربح الثّػار ضحية لمقادة  ،يع يعيذػن وىع ىحه الشطخيات الثػريةيتزح أنّ 
  .بل لمدياسات التي في السشصقة ،واألحداب

في صػرة لمخؤية  يصخحيا الخاوي ألحجاث ىحه الخواية عبخ ما يدسى بسفيػم 
البشية الجالة التي تتكػن نتيجة األحجاث والعالقات حػل الثػرة والثّػار في الذخق 

لخمق أزمات لجيسػمة مرالحيا : وما تشتجو  الدياسة األميخكي مغ ضغط  ،سطاألو 
بيشسا نفكخ نحغ في  ،أمخيكاا لساذا ال يفكخ أحج بالثػرة في وىكحا كشت أتداءؿ دائسً ))

 .ربسا .العالع الثالث الكثيخ بيا ؟ بل أىجرت أجياؿ مّشا عسخىا بالثػرات واالنقالبات
ربسا وبدبب ىحا الدؤاؿ الغامس كانت الثػرة تعشي ػػػػ مغ بيغ ما تعشي ػػػػ أف يحل 

وىكحا وإلى ىحا الحج تشتيي السذكمة ! أو  ،ساكشػ السكاف األوؿ في السكاف الثاني
ىي أف يتحػؿ ساكشػ السكاف الثاني إلى جانب ساكشي السكاف  ،في أحياف كثيخة

 .(ٙٔ) ((؟ لسذكمةوتشتيي ا ،ويتداوى الجسيع ،األوؿ

يرّػر لشا الخاوي ىحه الخؤية أو ثيسة الحجث الحي يبشي الخاوي أحجاث روايتو 
 استيداء مشطخي و  ،ل وتذخيج ودمارالتي يفيع فييا الثػرة في العالع الثالث عمى أّنيا قت

لحا تكػن  ،واالعتساد عمى سحاجة بعس عقػل السجتسعات الستأخخة ،الثػرات بالثائخيغ
ويحاول أن  ،رؤية مغ الخمف فالخاوي يكذف عغ ،ىحه الثػرات في بمجان العالع الثالث

لمستمقي صػرة سخدية عغ الحيل والخجيعة والسكخ الحي يسارسو مشطخو الثػرات  يخسع
لساذا ال يتداوى الجسيع ؟ لساذا  ،فالخؤية تكذف عغ تداؤالت ،لجعل الشاس يتقاتمػن 

 لساذا ال تشتيي السذاكل ؟ال يحّل الدالم ؟ 
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الثائخ الذيػعي  وىػ ،وفي صػرة رؤية أخخى إلحجى شخريات العسل الخوائي
لتقخب مغ مشطخي وا ،الحي تخك العخاق ضشًّا مشو نذخ العسل الثػري في العالع ،()جبخ سالع

 .لع نعخؼ أف التاريخ ال يرشع ىشا ،كشا نعتقج أنشا نرشع التاريخ: ))الثػرة في العالع
وما كشا نعخؼ أف ىحه األفكار قج أنتجت في بمجاف صشاعية  ،التاريخ يرشع في الغخب

كانػا يعتقجوف أنيع  ،.. شبعا ىشالظ الكثيخ مغ الذباب الحيغ يقاتمػف ويسػتػف .ضخسة
ا وىع في الػاقع كانػا يقاتمػف كي ندكخ نحغ يػميّ  )*(يقاتمػف مغ أجل البخوليتاريا 

وىع في  ،والكثيخوف كانػا يعتقجوف أنيع يقاتمػف مغ أجل الػشغ ،ونتزاجع ونتشاقر
وكثيخوف كانػا يقاتمػف ويقتمػف معتقجيغ  ،الحقيقة كانػا يقاتمػف مغ أجل رجاالت الحدب

وىع في الحقيقة كانػا يسػتػف مغ أجل  ،أنيع يسػتػف مغ أجل حخية الشاس
 .(ٚٔ)(( ة صجقشي كانت ىشالظ ميدلة حقيقيةالمرػص... ميدل

حقيقة لصالسا  ،لخؤية عغ صػرة سخدية وعمى لدان أحج الثػارتكذف ىحه ا
فيػ يعصي رؤية واضحة ودقيقة عغ مدخحية عاشيا  ،انخجع آالف الثػار بذعاراتيا

حيث بّيغ  ،فالذخرية ىشا أعمع مغ الخاوي في شخح ىحه الخؤية ،ا عميياوكان شاىجً 
عبخ رؤيتو كيف يرشع التاريخ ؟ وفي أي مكان ؟ كسا بّيغ حقيقة الثػرات وما ىي إاّل 
نطخيات عمى الػرق أو تخخج مغ أفػاه مشطخييا فقط و فقط !!! وتكذف صػرة الخؤية 

يع يقاتمػن مغ نّ ليذ كسا يقال إ ،اصب واالمتيازاتىحه عغ قتال الثػار مغ أجل السش
ومغ أجل المرػص الحيغ  ،ّن الثػار يسػتػن مغ أجل قاداتيعإ ،أجل حخية الشاس

 .(ٛٔ)يرادرون ىحه الثػرات لسرالحيع الخاصة 

لمخوائي عمي بجر  م(ٖٕٓٓ) وفي رواية )صخب ونداء وكاتب مغسػر(
تكذف الرػرة الكمية عغ ىػس الذباب العخاقي وأحالميع باليجخة في مخحمة الحرار 

قجوا كّل شيء وساروا إلى أدراج الخياح حيث ف لكغ الكثيخ مشيع ذىبت أحالميع
: . عذشا في مأدبة كبخى بكّل شيء.. نحغ الجيل األخيخ مغ عخقشا.نعع): )الالشيء
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 ،لكششا حمسشا بالصخيقة الخصأ ،احمسشا بالحب وبالرخب وبالشداء وبسا ال أدري أيًز 
  .(ٜٔ) ((دوليع خصأ، وحّتى عاىخاتيع خصأ ،ثقافتيع خصأ ،سياستيع خصأ ،آباؤنا خصأ

تكذف الخؤية عغ صػرة سخدية لمدياسة والثقافة التي تخّبى عمييا أبشاء 
والتي  ،/ الذخرية السخكدية واضحة عبخ الػصففالخؤية التي يصخحيا الخاوي  ،العخاق

إذ إّن التذبيو  ،وتكذف عغ أّن الدارد أعمع مغ شخرياتو ،تذّكل بشية دالة في الشّز 
وتبّيغ صػرة الخؤية الثقافة  ،والخجاع الحي يعيذو شباب العخاق ،والحمع ،يجّل عمى الػىع

والحنب الحي ارتكبو اآلباء بحق أبشائيع لمعير في  ،والدياسة الخاشئة في السجتسع
       .(ٕٓ)وشغ يديخ بالخصأ 
يجور ممخز  ،لمخوائي بخىان شاوي  م(ٖٕٓٓ) (الجحيع السقّجس)وفي رواية 

الرػرة الكمّية لمشّز حػل فجاحة الػضع االجتساعي والدياسي الحي عاشو الذعب 
ويخكد في روايتو عمى الذخيحة التي  ،العخاقي في زمغ حكع البعث الرجامي

فزاًل عغ الحجخ  ،و قتل لإلندان، وانتياك لمحخمات ،اضصيجت وىػ مكّػن األكخاد
 .عمى الفكخ ومشع الحخيات بأشكاليا كّميا

فقج جاءت مشدجسة مع  ،أّما الخؤية أو وجية الشطخ لمخاوي أو إحجى شخرياتو
أو شّكمت رؤًى جدئية تتجّسع لتذّكل الخؤية الكمّية التي تسّثل صػرة  ،الرػرة الكمّية لمشّز 

فزاًل عغ تداؤالت  ،في الخوايةالعسل الشيائي عبخ مجسػعة مغ األحجاث والسػاقف 
وعالمات تختدع عمى وجػه بعس الذخريات تتبّيغ وجية نطخ أو رؤية حػل ما جخى 

 .ال سّيسا الكخد مشيع ،الحكػمة مع الذعب امارستي ،مغ اضصياد وذّل وىػان  

 ،وفي حػار يكذف عغ رؤية واضحة تجاه العالع وما فيو مغ ضمع ومطمػميغ
ال  ، خمق األرض ليعير الشاس عمييا بدالم وتعارف ومحبةفزاًل عغ رؤية أّن هللا

بعج  ،ثع أشعل سيجارة ،سحب الجشجي اآلخخ يجه: ))ليتقاتمػا ويحبح بعزيع بعًزا
فقاؿ عبجهللا  .خاصة الشداء الكػرديات ،: مداكيغ األكخادلحطات قاؿ برػت واشئ
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 ،كمشا ضالسيغ ومطمػميغ ،: العالع كمو متػرط بالسحابح والجـبححر وبرػت واشئ
فقاؿ الجشجي اآلخخ بسخارة وكأّنو يػاصل حجيث  .ماكػ عجالو ،نجور بجوامة القتل

بذ انطخ  ،ذرة رمل بيحا الكػف اليائل ،عبجهللا : ترػر ىاي األرض شكج صغيخة
نتقاتل، نحبح بعزشا  ،بياي ذرة الخمل شكج احشو متػزعيغ إلى شعػب ودوؿ

 .(ٕٔ)((البعس

وشخرية أخخى رئيدة في  ،صػرة الخؤية ىحه جاءت عمى لدان جشجينمحظ أّن 
 ،(خدية )شيخيغتحاورا بدبب ما جخى عمى البشت الكفيسا  ،(وىػ الجشجي )عبجهللا ،العسل

 ،فتكذف الخؤية عغ العسل الخوائي صػرة سخدية تبّيغ صفة الطمع والسطمػميغ في العالع
عمى ىحه  ػن عيذخؤية لمشاس الحيغ يشتيا صػرة الفزاًل عغ الشطخة التي بيّ  ،وانعجام العجالة

واألججر بيع أن يكػنػا  متحابيغ متعاونيغ  ،الكخة األرضية وىع يتقاتمػن، ويتحابحػن 
رؤية متداوية بيغ الذخريات والدارد والسػقف مغ الطمع واالضصياد  .لمعير بدالم

 .(ٕٕ)عبخ مذيج  لبشية العسل في الشّز  لقػميات السجتسع ومحاىبو
لمخوائية ميدمػن ىادي تكذف  م(ٜٕٓٓ) وفي رواية )حمع وردي فاتح المػن(

ا بالعخاقييغ في حقبة دمػية الرػر الكمية عغ الحّب داخل بمج يديخ السػت فيو متخبًر 
 .حيث اإلرىاب الصائفي واالحتالل األمخيكي ،مغ حقبو بعج سقػط البعث الرجامي

األياـ التي تسزي مع )فالخاوية / فادية تكذف عغ رؤية حػل وضع العخاق وأبشائو : )
إذا بيا عمى ىحه األرض واقفة  ،لكي ُتعاش كسا يشبغي ،دوراف األرض حػؿ الذسذ

. تارة أبػ .. السػت واحج وإْف اختمفت األسساء.مكاف جيج لمسػت ال لمحياة ،ال تجور ؟
وتارة أبػ حيجر الحي باغتو الخصاص وىػ  ،اب البيتعسخ الحي ُقتل وىػ يقف في ب

 .(ٖٕ)((يقفل محمو قبل أف يحىب إلى البيت

عصى صػرة خت عشيا الخاوية / فادية بالػصف أ نمحظ أن صػرة الخؤية عبّ 
ودورة  ،فالدمغ فيو واقف ،سخدية لحال البمج الحي أصبح فيو السػت ىػ األول واألخيخ
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إذ إّنو ال  ؛الحي يالحق العخاقييغ في كّل زمان ومكانالحياة معّصمة إاّل مغ السػت 
 ،ةعالس ةوالخاوي ،الشديج العخاقي بأشيافو كافة ،فالكّل مدتيجف ،يفّخق بيغ أحج وآخخ

   .(ٕٗ)ومعخفتيا أكثخ مغ شخػصيا بيحه الخؤية التي كذفت عغ بشية دالة لمشّز عامة 
لمخوائي عمي بجر تكذف الرػرة الكمية  م(ٖٕٓٓ) شتاء العائمة()وفي رواية 

عغ صػرة لمساضي عاشتو شخرية ارستقخاشية في حالوتو وتخفو وجسالو وبيغ 
 .الحياة عحاب شػيلخخج بحكستيا ورؤيتيا اآلتية: ))عحاباتو ومتعو الدائفة ومخارتو لت

قالت وىي  .قالت عستي وىي تسدظ بيجىا الشاعسة تفاحة شازجة ناعسة السمسذ
وفي عيشييا الشطخة الغائسة ذاتيا مح تبعت بيأٍس نجاء تيارىا الجاخمي  ،رتيابياتبجي ا
 .(ٕ٘) ((مح لّبت نجاء األنا العسيق الكامغ في داخل كّل واحج مّشا ،البعيج

تػّضح صػرة الخؤية التي يتداوى فييا الخاوي وشخريتو عبخ البشية الجالة 
 ،وعاشت حمػىا ومّخىا ،االعسة جيجً  لمشّز عغ مغدى ىحه الحياة بعج أن َخَبَخْتيا

فكذفت عغ صػرة سخدية واضحة بأّن الحياة عحاب شػيل عمى الخغع مغ لحطات 
( فييا .. تفاحة شازجة ناعسة السمسذ.تسدظ)وقج تكػن جسمة  ،الدعادة التي عاشتيا

رمدية وتشاّص مع قرة آدم عميو الدالم بتشاولو مغ شجخة التفاح التي مشعو هللا تعالى 
فكسا تحّػلت لحطات سعادة آدم وحػاء إلى عحاب ومخارة وعقػبة وإخخاج مغ  ،مشيا

 .(ٕٙ)الجشة وندول إلى األرض تحّػلت حياة العسة إلى السرائب والستاعب والعحابات
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 :الخاتسة

 ،والدياسية ،تشػعت صػرة مكّػن الخؤية في الخواية العخاقية بيغ الخؤية الجيشية
وبّيشت صػر ىحه الخؤى  .واالجتساعية، ورؤى حػل حقػق اإلندان والتدامح والسحبة

التي  ،أو رؤية البشية الجالة ،اإلشار العالع لمرػرة الكمّية عبخ رؤية العسل الخوائي
ويتزح مسا تقّجم أّن  .كذفتيا جسمة مغ األحجاث والسذاىج داخل الشّز الخوائي

مغ الخؤى جاءت عمى لدان الخاوي أو إحجى  الرػر التي عخضشاىا ىي مجسػعة
واستعسل أدوات  ،وإضيار الطمع ،واإلدانة ،شخرياتو، شّكميا الخوائي عبخ الخفس

حيث تكذف عغ ثقافة ومكانة الخوائي  ،والحجث في تقجيع رؤيتو ،الحػار، والػصف
وتكذف عغ الجانب األبخز والسيع لرػرة العسل الكمّية  ،العخاقي وحزػر جخأتو

وقج حسل مكّػن صػرة الخؤية في الخواية العخاقية صػًرا كذفت عغ التدامح  ،مشّز ل
ورؤية حػل ىسػم  ،ورؤى حسمت صػرة الػاقع الدياسي واالجتساعي ،الجيشي واإلنداني

كسا حسمت ىسػم  ،وىسػم السغتخب والسشفي ،وواقع العخاق في الحكع البعثي ،السخأة 
 ،والجيغ ،والدياسة ،والستعجدة حػل حقػق اإلندانومعاناة السثقف العخاقي الستشػعة 

  .والعالع ،والحياة
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 اليػامر
: الفزاء الخوائي عشج جبخا إبخاىيع جبخا، د. إبخاىيع جشجاري، دار الذؤون الثقافّية العامة، خُيشط( ٔ(

 .ٖٗٔم: ٕٔٓٓ، ٔبغجاد، ط
: محسػد الدسخة، تخجسة ليػن إيجل،القرة الديكػلػجية، دراسة في عالقة عمع الشفذ بفغ القرة، ( ٕ)

 .. نقاًل عغ الفزاء الخوائي عشج جبخاٚٓٔــ  ٙٓٔم : ٜٜ٘ٔ مشذػرات السكتبة األىمية، بيخوت،
تاريخ الخواية الحجيثة، ر . م البيخيذ، تخجسة : جػرج سالع، مشذػرات عػيجات، بيخوت، ( ٖ)

 .نقاًل عغ الفزاء الخوائي عشج جبخا .ٓٙٗم : ٜٚٙٔ
قامػس الدخديات، جيخالج بخنذ، تخجسة الديج إمام، ميخيت لمشذخ والسعمػمات، القاىخة، ُيشطخ : ( ٗ)

،  و صػرة الستخّيل في الدخد العخبي البشاء والجاللة، ليمى أحسياني، ٕٓٔ:  م ٖٕٓٓ، ٔط
 .ٖٛٔم :   ٕٙٔٓ ،ٔرؤية لمشذخ والتػزيع، ط

 .ٖٚٔلة  : د العخبي البشاء والجالصػرة الستخّيل في الدخ ( ٘)
سعيج عمػش، دار الكتاب المبشاني، بيخوت،  .معجع السرصمحات األدبية السعاصخة : دُيشطخ : ( ٙ)

 .ٕٕٔ: م  ٜ٘ٛٔ، ٔط
حسيج لحسجاني، السخكد الثقافي العخبي، الجار البيزاء،  .ُيشطخ : الشقج الخوائي واأليجيػلػجيا، د( ٚ)

 .ٙٓٔم :ٜٜٓٔ، ٔط
سعيج يقصيغ، السخكد الثقافي العخبي، الجار  .، د(الشّز ــ الدياق)لخوائي  ُيشطخ : انفتاح الشّز ا (ٛ)

 .ٙٗٔم : ٜٜٛٔ، ٔالبيزاء، ط
 .  ٖٛم : ٜٜٛٔ، ٔأسمػبّية الخواية مجخل نطخي، حسيج لحسجاني، مشذػرات سال، الجار البيزاء، ط( ٜ)
 .ُٔ٘ٔيشطخ : الفزاء الخوائي عشج جبخا إبخاىيع جبخا : ( ٓٔ(
 .ٖ٘ٔــ  ٔ٘ٔ: الشقج الخوائي واأليجيػلػجيا :  ُيشطخ( ٔٔ(
  .ٓٓٔم:  ٕٗٓٓ، ٕغايب، بتػل الخزيخي،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، ط (ٕٔ(
   .ٕٓٔ، ٕٙٔ، ٕٛ، ٙٗ( لمسديج ُيشطخ السرجر نفدو : ٖٔ(
 . ٛٚٔ:  م ٜٕٓٓ، ٔ( أقتفي أثخي، حسيج العقابي، دار شػى، لشجن، مشذػرات الجسل، طٗٔ(
 .ٕٙٔ ،ٜٜ، ٖٕ، ٛٔلمسديج ُيشطخ السرجر نفدو : (  ٘ٔ(
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  .٘ٔم :  ٕٚٓٓ، ٔ( الخكس وراء الحئاب، عمي بجر، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، طٙٔ(
لكارل  بيان الحدب الذيػعي ضسغ كتاب القخن التاسع عذخ ىػ مرصمح ضيخ في :البخوليتاريا*( )

يذيخ فيو إلى الصبقة التي ستتػلج بعج تحػل اقتراد العالع مغ اقتراد  وفخيجريظ أنجمد ماركذ
تاريا الصبقة التي ال تسمظ أي وسائل تشافدي إلى اقتراد احتكاري، ويقرج كارل ماركذ بالبخولي

إنتاج وتعير مغ بيع مجيػدىا العزمي أو الفكخي، ويخى ماركذ أن الرخاع التشافدي في ضل 
الخأسسالية، سيتػلج عشو سقػط لمعجيج مغ الذخكات وانجماج شخكات أخخى، حيث انيا في الشياية 

أي ال قػمية وتربح شخكات احتكارية و يربح نزال شعػب  كػسسػبػليتية تتحػل إلى شخكات
االحتكارات العالسية بصبقة حج وتدسى ىحه الصبقة الشاشئة عغ لعجو وا ااألرض مػحجً 

وىّي تبيع عسميا الفكخي والثقافي والعزمي وال تسمظ أي وسائل إنتاج، ويعتبخ البخوليتاريا، 
: ُيشطخ .ماركذ البخوليتاريا ىي الصبقة التي ستحخر السجتسع وتبشي االشتخاكية بذكل أمسي

)د. د . م(،) البيان  الذيػعي، ماركذ ــ أنجمد، تقجيع سالمة كيمة، دار روافج لمشذخ والتػزيع،
 . ٕٗــــ  ٜٔ م : ٕٗٔٓ (،ط

  . ٕٚٔــ  ٕٗٔلخكس وراء الحئاب  :  ( اٚٔ(
 .ٓٙٔ ،ٕٔٔ، ٕٗ، ٘ٔ، ٗٔ( لمسديج ُيشطخ السرجر نفدو :  ٛٔ(
م، وكحلظ شبعة دار الذؤون ٖٕٓٓ، ٔ( صخب ونداء وكاتب مغسػر، عمي بجر، دار نػن، طٜٔ(

 . ٕ٘ٔ:  الثقافية، بغجاد
 .ٜٛٔ ،ٛٗٔ، ٘ٚ، ٚٔ( لمسديج ُيشطخ السرجر نفدو : ٕٓ(
  .ٔٛم :   ٖٕٓٓ، ٔ( الجحيع السقجس، بخىان شاوي، الجار العخبية لمعمػم ناشخون، طٕٔ(
   .ٔٙ ،ٓ٘، ٛٔ( لمسديج ُيشطخ السرجر نفدو : ٕٕ(
، ٔ( حمع وردي فاتح المػن، ميدمػن ىادي، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، طٖٕ(

 . ٖٖ: م  ٜٕٓٓ
 .ٗٓٔ ،ٖٓٔ، ٘ٛ، ٗٛ، ٕ٘، ٖٗ( لمسديج ُيشطخ السرجر نفدو :  ٕٗ(
 . ٕٔ: م ٖٕٓٓ، ٔ( شتاء العائمة، عمي بجر، دار الذؤون الثقافية، بغجاد، طٕ٘(
وُيشطخ عمى  .ٙٙٔ ،ٗٙٔ، ٚ٘ٔ، ٕٗ، ٜٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٕٔ( لمسديج ُيشطخ السرجر نفدو : ٕٙ(

، ٖٔم :  ٕٚٓٓ، ٔألسانيا ــــ بغجاد، ط سبيل السثال : الزمع، حسيج العقابي، مشذػرات الجسل،
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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، ٖ٘ٔ، ٚم :  ٕٚٓٓ، ٔ، و الجوميشػ، سعج سعيج رشيج، دار فخاقج، دمذق، طٕٗٗ، ٕٚ
، و ٛٓٔ، ٖٗ، ٖٕ:  م ٕٗٓٓ، ٔ، دار اآلداب، بيخوت، ط، و إعجام، سشان أنصػن ٕٓ٘

ذخحة ، و مٕٗٔ، ٓٛ، ٚٗم :  ٕٓٔٓ، ٔمحشة فيشػس، أحسج خمف، دار اليشابيع، دمذق، ط
، و ٕٗٔــــ  ٖٕٔ، ٕٓٔ، ٖٗم  :  ٕٗٔٓ، ٕبغجاد، بخىان شاوي، دار ميدوبػتاميا، بغجاد، ط
 .ٕٓ٘، ٛٙٔ، ٖٕم :  ٕٚٓٓ، ٔالتذّيي، عالية مسجوح، دار اآلداب، بيخوت، ط

 
 


