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صورة الرجل يف روايات علي بدر
 )رواية أساتذة الوهم أمنوذجا (

ا.م.د نجوى محمد جمعة

 جامعة البرصة - كلية الرتبية للعلوم االنسانية - قسم اللغة العربية  

امللخص
   ُيعــدُّ منجــز عــي بــدر الروائــي وثيقــة 
أدبيــة صــورت تأريــخ العــراق املعــارص 
القضايــا  مــن  الكثــر  وطرحــت   ،
 . والثقافيــة  واالجتامعيــة  السياســية 
ــار البحــث إحــدى  ــة ذلــك اخت وألمهي
ــون  ــم  - لتك ــاتذة الوه ــه  - أس روايات
يتنــاول  أكاديمــي  بحــث  مــروع 
صــورة الرجــل العراقــي أبــان ثامنينيات 

ــرم . ــرن املن الق
ــل  ــن مدخ ــث م ــة البح ــكلت خط تش
ــوم  ــى مفه ــوء ع ــّلط الض ــري س تنظ
الصــورة وأمهيتهــا يف اخلطــاب الروائــي 
ــن  ــل ضم ــورة الرج ــْت ص ــم ٌدٍرَس ،  ث
ــور األول  ــاول املح ــاور  : تن ــة حم أربع

وعالــج   ، املتمــرد  الرجــل  صــورة 
ــف  ــل املثق ــورة الرج ــاين ص ــور الث املح
ــورة  ــث بص ــور الثال ــص املح ، وختص
املحــور  واهتــم   ، امُلْســَتَلْب  الرجــل 
الرجــل  صــورة  بدراســة  الرابــع 
ــث  ــَم البح ــك ُختِ ــد ذل ــِرب ، بع املغ
بأهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.
الكلــات املفتاحيــة: صــورة ، الرجــل ، 

روايــة ، عــي بــدر ، أســاتذة الوهــم .
مدخل تنظريي : مفهوم الصورة 

ــال  ــر ق ــن األث ــن اب ــة : ع ــورة لغ الص
عــى  العــرب  كالم  يف  وردت  إّنــا   :
ــيء  ــة ال ــى حقيق ــى معن ــا وع ظاهره
ــال  ــه . يق ــى صفت ــى معن ــه ، وع وهيئت
ــه  ــذا أي هيئت ــذا وك ــل ك ــورة الفع : ص
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، وصــورة األمــر كــذا وكــذا أي صفتــه 
ــة  ــكل واهليئ ــي الش ــي إذن تعن .)1( فه

ــة.                              والصف
أمــا اصطالحــا : فأْقــَدَم تعريــف هلا ورد 
بقــول اجلاحــظ » فإّنــام الشــعر صناعــٌة ، 
ٌب مــن النَّســج ، وجنــٌس مــن  وَضْ
ــة  ــة اللفظي ــر » . )2( » فالصياغ التَّصوي
أصــل ٌ مــن وجهــة نظــره ، وألّن قيمــة 
التــي  الطريقــة  يف  تكمــن  الصناعــة 
ــي »  ــل الفن ــص للعم ــا الن ــاغ فيه يص
ــورة  ــارص أّن الص ــا ن ــرى هي .  )3( وت
ــن  ــذي م ــي ال ــب الذهن ــي » القال تعن
خاللــه يســتطيع األديــب املبــدع أن ْ 
ــالل  ــن خ ــه م ــكاره ومتثالت ــب أف يص
حضــور تلــك الصــور يف نصــه لتكــون 
ــالت ،  ــك التمث ــاوي لتل ــار املس اإلط
والتمثــالت الذهنيــة يف متخيلــه » . )4(
    وللصــورة أمهيــة كبــرة » يف اخلطــاب 
دون  فنيــًا  إبداعــًا  والنتصــور  األديب 
ــة ، والتــي تقــوم بأبعادهــا  صــورة معين
ــام  ــب والنظ ــكيل الرتي ــة بتش املختلف
والصــورة   ، األديب  اخلطــاب  داخــل 
أشــياء  عــن  تعبــر  جمــرد  ليســت 
ــام  ــي ، وإّن ــع اخلارج ــودة يف الواق موج
هــي أكــر مــن ذلــك ، فهــي تعــّر عــن 

ــال« . )5( ــن اخلي ــة م ــياء كامن أش

ــا  ــة بقدرهت ــا يف الرواي ــن أمهيته    وتكم
عــى نســخ اخليــال وتعميقــه يف اخلطاب 
 ، الــرد  جوهــر  فهــي   ، الروائــي 
وخلفهــا ختتبــيء الكثــر مــن األحــداث 
والعنــارص الروائيــة الرديــة ، فهــي 
ــيمة  ــًا بس ــص مطبوع ــل الن ــي جتع الت
ــة  ــة إال بثقاف ــود للرواي األدب ، والوج
الصــور ووجودهــا وقدرهتــا عــى تغــر 

ــة . )6( ــة والكتاب اللغ
   وعليــه فــإّن الروائــي عــي بــدر أدرك 
ــورًا يف  ــا ص ــم لن ــة ، فرس ــك األمهي تل
كل نتاجــه الروائــي ، وقــد اســتند يف 
ــه   ــريف ومرجعيات ــه املع ــى وعي ــك ع ذل
تلــك  منهــا  اســتقى  التــي  الثقافيــة 
ــث  ــيقف  البح ــة . و س ــور املتنوع الص
عنــد ذلــك  يف روايــة ) أســاتذة الوهــم 
( * التــي ســلطت الضــوء عــى صــورة 
ــرن  ــات الق ــراق يف ثامنين ــل يف الع الرج
املنــرم ، وقــد  جتّلــت ضمــن املحــاور 

ــة : اآلتي
املحور األول : صورة الرجل املتمِرد.

الرجــل  صــورة   : الثــاين  املحــور 
. ملثقــف ا

الرجــل  صــورة   : الثالــث  املحــور 
. امُلْســَتَلْب 

الرجــل  صــورة   : الرابــع  املحــور 
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*  *. امُلغــِرب 

املحور األول : صورة الرجل املتمِرد 
التمــرد لغــة : أشــتق مــن مــادة )مــرد( 
لســان  ففــي   ، العربيــة  املعاجــم  يف 
ــم  ــر، بالض ــي األم ــُرَد ع ــرب » َم الع
ــاِرٌد  ــو م ــراَدًة  ، فه ــُرودًا وَم ــُرُد ُم ،  َيْم
 ... وعتــا  أقبــَل   : َد  ومَتَــرَّ  ، وَمِريــد 
ــاُوُل  ــْرُد التط ــرايّب : امَل ــن اإلع ــال اب وق
بالِكــِر واملعــايص ، ومنــه قولــه تعــاىل » 
مــردوا عــى النفــاق » أي تطاولــوا ...و 
ــى  » )7( ،  ــا وطغ ــا ، أي عت ــّرد علين مت
ويف املعجــم الوســيط ُتشــُر اللفظــة إىل 
ــرودًا  ــاُن ُم ــَرَد اإلنس ــد » َم ــان فق الطغي
،أي طغــا وجــاوز حــّد أمثالــه ، أو بلــغ 

ــم » )8(    ــن ُجْلته ــا م ــرج هب ــة خي غاي
إذن لفظــة التمــرد ُتشــُر داللتهــا إىل 
معــاٍن عــّدة منهــا : الطغيــان ، والرفــض 

ــو . ، والعت
ــع  ــد اتس ــًا : فق ــرد اصطالح ــا التم أم
ــوع  ــَب حــره ، نظــرًا لتن ــاه وصُع معن
نظــر  وجهــات  واختــالف  أشــكاله 
الدارســن ، ففــي املنظــور الفلســفي  
اســتند إىل »  رفــٍض قاطــٍع لتعــدٍّ الُيطاق 
، وإىل يقــِن مبهــمِ  بوجــود حــق صالــح 
، وبصــورة أصــح ، إىل اعتقــاد  املتمــرد 

ــو  ــق يف أن ... ( »  )9( » فه ــه احل أّن ) ل
يدافــع عــن كيانــه ،إّنــه اليطالــب فقــط 
ــل   ــه ، ب ــِرم َ من ــام ُح ــك  أو ب ــام ال يمل ب
إىل  أيضــا إىل دفــع اآلخريــن  يرمــي 
االعــراف بــيء مــا ، ســبق أْن اعــرف 
بــه هــو نفســه ، يف جيــع احلــاالت 
تقريبــًا  » )10( ويف املنظــور االجتامعــي 
ــن  ــع قوان ــف م ــوء التكي ــي »  س يعن
ــرد »  ــى الف ــرض ع ــي ُتف ــع الت املجتم
)11(  عندمــا يكــوُن عاجــزًا عــن » 
مســايرة النظــم االجتامعيــة والنواميــس 
ــروب  ــة واهل ــواء والعزل ــل االنط فيفض
ــه  يف جماهبــة املجتمــع بواقعــه معتقــدًا أّن
ــوط  ــر والقن ــة التذم ــن نزع ــص م ختّل
ــص  ــق بصي ــه فيخل ــوب حيات ــي تش الت
ــدم  ــه يص ــاؤل لكن ــه إىل التف ــل يدفع أم
ــه  ــه ورغبات ــه طموحات ــي ل بواقــع اليلب
إىل  فيضطــر  واالجتامعيــة  النفســية 
ــن  ــكار القوان ــان وإن ــض والعصي الرف
ــد  ــع عن ــدم املجتم ــزة الخت ــا عاج ألّن
هــذا احلــد تتســع الفجــوة بــن اإلنســان 
املتمــرد وجمتمعــه » )12( أمــا يف املنظور 
الســيايس فيعنــي  » الثــورة عى الســلطة 
وعــدم الرضــوخ هلــا وقبــول أوامرهــا ، 
والوقــوف بوجــه ســعيها يف فــرض 
 « واالمتثــال ألوامرهــا  هلــا  الطاعــة 
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اللحظــة  وليــد  التمــرد   يكــن  ومل 
فحســب ، بــل هــو متأصــل منــذ القــدم 
، منــذ بــدء اخلليقــة عندمــا متــرد إبليــس 
ــالم  ــه الس ــجود آلدم علي ــض الس فرف
» وإذ قلنــا للمالئكــة اســجدوا آلدم 
فســجدوا إال إبليــس أبــى واســتكر 
ــرة / 34  .  ــن » البق ــن الكافري وكان م
ــع   ــة وامتن ــرك الطاع ــاه ت ــى معن ف » أب
واإلبــاء والــرك واالمتنــاع  بمعنــى 
ــتكبار  ــاب ... واالس ــى أج ــض أب ونقي
نظائــر  والتجــر  والتعظــم  والتكــر 
فامتنــاع   )14(  « التواضــع  وضــده 
ــرد ،  ــي التم ــجود يعن ــن الس ــس ع إبلي
وعــدم االمتثــال ألمــر الســجود اإلهلــي 
. وتتــواىل اآليــات الكريمــة التــي تــدلُّ 
عــى متــرد إبليــس عــى خالقــه   ، منهــا 
عــى ســبيل املثــال ال احلــر قولــه  
ــا للمالئكــة اســجدوا  تعــاىل : » وإذ قلن
ــن  ــن م ــس مل يك ــجدوا إال إبلي آلدم فس

الســاجدين » األعــراف / 11 *
القــران  يف  تأصيلــه  عــن  وفضــاًل 
ــعر  ــًا يف الش ــول أيض ــه أص ــم  ، ل الكري
ــي  ــة  العــر اجلاه ــريب مــن بداي الع
وحتــى العــر احلديــث ، وقــد مثلــت 
ظاهــرة  أبــرز  التصعلــك  ظاهــرة 

ــدم  ــن ع ــدت م ــردة ، ول ــة متم اجتامعي
إمكانيــة تعايــش هــؤالء األفــراد يف 
ــية  ــة القاس ــم ذات األنظم ــار قبائله إط
، ممــا اضطرهــم  اجلائــرة  والقوانــن 
للخــروج عنهــا  بحثــًا عــن احلريــة 
 : ،وأبــرز هــؤالء  الكريــم  والعيــش 
ــن  ــليك ب ــط رشا والس ــنفرى وتأب الش
الســلكة وعــروة بــن الــورد ..إلــخ 

 )15 (.
والتمــرد  يف الشــعر احلديــث ظهــر عــى 
أيــدي جاعــة مــن الشــعراء،أمثال : 
نــازك ، والســياب ،والبيــايت ، فضال عن 
ــن  ــو واملهجري ــوان ، وأبول ــة الدي جاع
مــن  العديــد  نجهــم  عــى  وســار 
ــعر  ــا -  يف الش ــى عرن ــاء- حت األدب
ــادة  ــال :  غ ــواء ، أمث ــى الس ــر ع والنث
ــود  ــتغانمي  وحمم ــالم مس ــامن وأح الس

درويــش وغرهــم كثــر . )16(
أمــا الروائــي عــي بــدر فلــم يكــن 
التمــرد  صــور  إبــراز  عــن  بمنــأى 
، وٌتعــدُّ روايتــه  الــردي  نتاجــه  يف 
)أســاتذة الوهــم ( مــن الروايــات التــي 
جتّلــت فيهــا صــور خمتلفــة للرجــل 
القيــود  كل  رفــض  الــذي  املتمــرد 
ــت  ــي ُفرض ــة الت ــية واالجتامعي السياس
ــل  ــد متث ــه ، وق ــدت حريت ــه ، وقي علي
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هــذا التمــرد بأشــكال عــّدة تنــدرج فيــام 
ــي : ي

 أوالً : التمرد عى  السلطة .
ثانيا ً :التمرد عى الذات. 
ثالثًا : التمرد عى احلياة . 

أوالً:  التمرد عىل  السلطة 
متّثل بصورتن :

األوىل : التمرد عى السلطة السياسية 
ــن  ــة  م ــه » جمموع ــه  بأن ــن تعريف يمك
ــه إىل  ــي املوج ــلوك االجتامع ــامط الس أن
أشــكال الســلطة املختلفــة ومظاهــر 
وإعــادة  عليهــا  للخــروج   ، النفــوذ 
بالشــكل  بنيتهــا وســامت مظاهرهــا 
وحيّقــق   ، الفاعلــن   خيــدم  الــذي 
ــن  ــدرًا م ــم ق ــد إليه ــم ، وٌيعي أهدافه
الســلطة والنفــوذ » )17( واليمكــن 
بشــخصية  التمــرد  هــذا  يتمثــل  أن 
واحــدة بــل البــد مــن تكاتــف جمموعــة  
حمــددة – قــل عددهــا أو كثــر – ترفــض 
تنفيــذ أوامــر الســلطة احلاكمــة  وتتمــرد 
ــكال .  ــن األش ــكل م ــأي ش ــا ب عليه
ــوح  ــورة بوض ــذه الص ــت ه ــد متثل وق
جمموعــة  مــع  عيســى  شــخصية  يف 
ــم  ــوا مترده ــن أعلن ــال الذي ــن الرج م
عندمــا وقفــوا بوجــه الســلطة العراقيــة 

ــى  ــًا ع ــًا أدبي ــوا » فريق ــذاك ، فكون آن
ــق  ــية ... فري ــات السياس ــرار التجمع غ
ــه  ــن جتّمع ــي ، ولك ــه علن رّسي ، انتاج
هــذا  وكان   ... رّسيــة  واجتامعاتــه 
ــاء  ــيقى والغن ــرق املوس ــل ف ــق مث الفري
كتابــة   ، بالكامــل  جاعــي  عملــه   ،
القصائــد تتــّم بشــكل جاعــي بالكامــل 
، وكتابــة الروايــة تتــّم ومتــارس الفرقــة 
عمليــات الســطو والنشــل والرقــة 

لتمويــل أعامهلــا » .)18(
ــًا  ــردًا واضح ــٌد مت ــص نج ــذا الن يف ه
 ، مفاصلهــا   بــكل  الدولــة  عــى 
فمامرســة عمليــات الســطو والنشــل 
ــن  ــى قوان ــا ع ــد خروج ــة يع والرق

. السياســية  الســلطة 
ــة   ــذه الفرق ــى إىل ه ــّم عيس ــد انض    لق
 ، احلــرب  بمقاومــة  معهــا  وبــدأ   ،
والوقــوف بوجــه القــوة الغاشــمة ، 
وتعريــة الســلطة . ومل يكــن متردهــم 
ــم  ــل كان قلمه ــالح ، ب ــتخدام الس باس

ســالحًا فعــاالً ملواجهــة الســلطة . 
ــة  ــذه الفرق ــاءات ه ــرت لق ــا كُث    عندم
بــدأ متردهــم يأخــذ منحــى آخــر ،  
ــدأوا خيططــون للهــروب مــن اجلبهــة  ب
وأول   ، العــراق  خلــارج  واهلــروب   ،
هــو  لذلــك  واملخططــن  املتمرديــن 
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عيســى الــذي قــرر التوجــه إىل روســيا 
ــم  ــى الرغ ــيايس  ع ــوء الس ــًا اللج طالب
ــن  ــروب م ــة اهل ــه أنَّ » عقوب ــن علم م
اجلبهــة هــي اإلعــدام الحمالــة ، إّنــه 
املــوت املؤكــد ، وليــس املــوت هــو 
بحــد ذاتــه مــاكان خييفنــي عــى ســبيل 
ــه القلــق املدمــر ، هلــارب  املثــال ، ولكنّ
املالحقــات  مــن  املدينــة  يف  يتخفــى 
تلقــي  إْن  فــام   ، والتعذيــب  والقتــل 
الســلطات القبــض عــى أي هــارب 
، فــإنَّ األمــر الحيتــاج ملــدة طويلــة 
اإلعــدام  يتــم  وأحيانــٌا   ، لإلعــدام 
ــاس »  ــرأى الن ــام م ــة ، أم ــل املدين داخ

 )19 (
ــرد  ــن يتم ــكل م ــق ل ــوت حمق    إذن فامل
عــى قوانــن الســلطة ، ويقــرر اهلــروب 
مــن جبهــات القتــال » ومــع ذلــك 
هــرب عيســى ، وهــرب كاظــم ســلامن 
ــرب  ــون ، وه ــامل خي ــرب س ــي ، وه ع
إبراهيــم حمســن ، وهــرب عــي عبــاس 
، وعــادل جــواد وآخــرون ، واآلخــرون 
مــن جاعــة الكّتــاب واملرحيــن يف 

ــة » .)20( اجلبه
   كل هــؤالء متــردوا متــردا جاعيــا ضــد 
التــي  العراقيــة  الســلطة  قوانــن  كل 
ــة  ــراط يف اخلدم ــى االنخ ــم ع أجرهت

ــال   العســكرية ، والنــزول جلبهــات القت
مــن الشــامل إىل اجلنــوب ، لكنهــم أبــوا 
ــلطة ،  ــك الس ــاد لتل ــوع واالنقي اخلض
ــات ،  ــك اجلبه ــن تل ــرار م ــرروا الف وق
ــاروا املــوت الــذي كان ينتظرهــم  واخت
يف كل حلظــة ؛ ليخطــف أرواحهــم عــى 
أيــدي رجــال الســلطة احلاكمــة  ، عــى 
الرغــم مــن تيقنهــم أّن املوت ســيحصد 
ــال .  ــات القت ــا يف جبه ــم أيض أرواحه

الســلطة  عــى  التمــرد   : الثانيــة 
عيــة  جتام ال ا

    جّســده عيســى أفضــل جتســيد عندمــا 
رفــض االســتقرار يف بيتــه واختــار شــقة 
صغــرة  - يف شــارع الرشــيد  - تكــون 
ــى  ــارق عيس ــد ف ــه » لق ــن بيت ــاًل ع بدي
أهلــه ...  واســتأجر لنفســه شــقة يف 
شــارع الرشــيد يعيــش هبــا وحــده 
ــدأ ،  ــدًا ، فري ــش وحي ــه أن يعي ... علي

ــتقاًل » )21( ــزالً ، مس منع
ــلطته  ــى س ــى ع ــرد عيس ــبب مت   إن س
االجتامعية ، كان بســبب شــغفه بالشــعر 
، لذلــك تــرك موطــن اســتقراره ، وجلــأ 
إىل اختيــار شــقة صغــرة / حجــرة 
ــد أْن  ــن يري ــراوي » م ــميها ال ــام يس ك
ــع  ــش م ــد أْن يعي ــاعرًا ويري ــون  ش يك
الشــعر، فعليــه أن يغــادر املركــز ويعيش 
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ــرك ،  ــي واملتح ــارىء والدرام ــى الط ع
فالقصيــدة التصنعهــا إال حيــاة الوحــدة 
ــد أْن  ــن يري ــارع ، إذن م ــاة يف الش واحلي
ــش  ــدَّ أْن يعي ــرًا الب ــاعرًا كب ــون ش يك
يكــون  أن  البــد   ، متفــردًا  وحيــدأ 
ــه ، وأن  ــدور حول مســتقاًل عــن كل ماي
يعيــش متناغــاًم مــع احلقائــق املتنافــرة ، 
والتوجــد هــذه احلقائــق املتنافــرة التــي 
ــي إال يف  ــن ميتافيزيق ــا أي يق اليوحده

الشــارع » )22(
إّن أفكارعيســى  الغريبــة هــي التــي 
دفعتــه إىل هــذا التمــرد واالنســالخ عــن 
ــى  ــتطع أْن يتامه ــم يس ــذوره ، فل كل ج
مــع حياتــه يف منزلــه ، بــل اختــار حيــاة 
جديــدة – يف شــقة جديــدة – تكــون 
متناســبة مــع موهبتــه الشــعرية ، فاعتقد 
أّن تلــك الشــقة » هــي التــي حتمــل 
، فهنالــك  الشــارع ونكهتــه  ضمــر 
العاهــرة ، والرطــي ،  وشــيخ اجلامع ،  
والصبــي الشــارد ، والقتلــة ، واهلاربــون 
 ، األبطــال  وهنالــك   ، اجليــش  مــن 
ــة  ــامئهم رن ــن ألس ــارع الذي ــال الش أبط

ــة » )23(   ــود املعدني ــبه النق تش
  إذن اختيــاره هلــذا املــكان القــذر ؛ لكي 
يكــون حــرًا جاحمــًا متعطشــًا للمغامــرة 
املغامــرة  هــذه  تتــم  اْن  واليمكــن   ،

إال يف هــذا املــكان املهمــل الكريــه . 
ــه كان  ــه ، لكنّ ــن قذارت ــم م ــى الرغ وع
ــت  ــًا كان ــداد ، وأي ــزل يف بغ ــم من أعظ
ــن أن  ــال يمك ــازل ف ــك املن ــة تل عظم
تضاهــي هــذا الشــارع القــذر والهبائــه 

)24( ! والفخامتــه 
ثانيًا : التمرد عىل الذات 

ســلطته  عــى  عيســى  يقترمتــرد  مل 
ــرد  ــل مت ــلفنا -  ب ــام أس ــة – ك االجتامعي
ــر   ــدأ » ينك ــا ب ــه عندم ــى ذات ــًا ع أيض
حياتــه الشــخصية بصــورة مريعــة ، 
ــاة  ــرى ، حي ــاة أخ ــه حي ــذ لنفس ويتخ
مل  أشــياء  ويّدعــي   ، آخريــن  كّتــاب 
يصنعهــا يف حياتــه  ، إّنــام اختذهــا لنفســه 
مــن خــالل قــراءة ســر هــؤالء الكّتاب  
، وكان يعتقــد أّنــه يســتحق أْن يســتحوذ 
عــى حياهتــم  جتارهبــم وينســبها لنفســه 
، طاملــا هــو يقــرأ ســرهم ، فطاملــا هــو 
يقرأهــم إذن البــّد أْن ال يتشــبه هبــم 
ــم »  ــص كل جتارهب ــام أْن يمت ــط  ، إّن فق

)25(  .
  يبــدو اّن غرابــة أفــكار عيســى جعلتــه 
يعتقــد أّنــه يســتحوذ عــى حيــاة هــؤالء 
الكّتــاب ، وعــى جتارهبــم وينســبها 
االســتحواذ  هــذا  وداللــة   ، لنفســه 
ــتئصاله  ــه ، واس ــى ذات ــرده ع ــد مت يؤك
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حلياتــه الســابقة لكــي يعيــش حيــاة 
أخــرى جديــدة . وهــذه احليــاة اجلديــدة 
 ، مالبســهم  مثــل  يلبــس  جعلتــه 
ــري  ــد كان يش ــم ، فق ــرب رشاهب وي
ــس  ــة ، وجيل ــاالت األجنبي ــس الب مالب
يف البــارات لكــي يــرب مثلهــم البــرة 

املثلجــة . 
فَقــَد عيســى حتــى حــس االنتــامء لوطنه 
/ ملدينتــه بغــداد التــي أصبحــت فضــاًء 
مكانيــًا مرعبــًا اليطــاق ، كان » يريــد أْن 
ــًا  هيــرب ، يريــد أْن يكــون شــاعرًا عاملي
، شــاعرًا بــال وطــن والتأريــخ والأمــة  
واللغــة  والفلكــور،    ، والشــعب   ،

ــة » . )26(  ــرات ثابت ــددة ،  والتعب حم
  إّن تــأزم ذاتــه مل يقتــر عــى انســالخه 
عــن وطنــه ،  وتأرخيــه ، وأمتــه ، وشــعبه 
ــل أراد »  ــب ، ب ــددة فحس ــه املح ، ولغت
أْن يكــون مــن غيمــة عابــرة ، مــن هويــة 
ــر  ــامَل غ ــن ع ــة ، م ــر ثابت ــة ، غ متنقل
حمــدد ، مــن عــامل خملــوق ، مرقــع عــى 
نحــو أصــح ، مــن أشــياء متعــددة ، مــن 
أوطــان ، مــن ثقافــات ، مــن عــوامل 
قديمــة وحديثــة ، مــن شــعراء مــن كل 

ــكان » . )27( م
قراءتنــا لتلــك النصــوص تؤكــد أّن 
ــاًم  ــه متضخ ــل عقل ــى جع ــْم عيس َوَه

ــن  ــا ً ع ــاش غريب ــرب ، ع ــام الغ بأوه
ــلخًا  ــه ، منس ــى ذات ــردًا ع ــه ، متم واقع
عــن جــذوره ، مل يــَر إال بأعــن الشــعراء 
ــهم ، ومل  ــِد إال مالبس ــن ، ومل يرت الغربي
يــرب إال رشاهبــم ، ومل يعشــق ْ إال 
وطنهــم ،  ومل يتثقــْف إال بثقافتهــم ، 
ــبب  ــن كان الس ــق للغربي ــذا العش وه
الرئيــس وراء متــرده عــى ذاتــه وواقعــه 

ــة .  ــلطته االجتامعي وس
ثالثًا : التمرد عىل احلياة 

يعنــي  اختيــار املــوت ألّنــه – بنظــر 
ــامالً  ــر ك ــة – أكث ــخصيات الذكوري الش
مــن احليــاة  . وقــد جتّلــت هــذه الصورة 
ــد  ــة ، فق ــة املدروس ــوح يف الرواي بوض
متــرد الدكتــور إبراهيــم عــى حياتــه 
عندمــا جمّــد احلــرب واملــوت ، ف » 
احلــرب عظيمــة ألّنــا حتــرر املــوت 
مــن النظــرة الّريــة لــه ، فمشــاهد 
ــارم  ــان ع ــي عصي ــرر ه ــف املتح العن
ضــد احليــاة ، وهــي تعبــر عــن التمــرد 
ــق »  ــاق باخلال ــف وااللتح ــى التجدي ع

)28(.
أمــا نظرتــه للمــوت فقــد صنعــت منــه 
ــه  ــبة ل ــعر بالنس ــردا » فالش ــاعرا متم ش
هــو الــذي دفعــه إىل الســمو والتعــايل ، 
ــه انتصــار  ــه أشــبه باملــوت ألّن ــك أّن ذل
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عــى احليــاة » . )29( فلــم يقتــر مترده 
عــى احليــاة  فحســب ، بــل أصبــح  
شــاعرًا متمــردًا أيضــا . واألغــرب مــن 
ــرى أّن  ــم ي ــور إبراهي ــك كان الدكت ذل
ــة  ــي حاج ــوت ه ــان للم ــة اإلنس حاج
غريزيــة  ف » املــوت يشء غريــزي ،  
ــراب » .  ــام وال ــس والطع ــل اجلن مث

)30(
  إذن فرؤيتــه هــذه للمــوت تــدّل داللــة 
واضحــة عــى رفضــه لوجــوده  ، ومترده 
ــة  ــره حاج ــوت بنظ ــه ، فامل ــى حيات ع
أساســية لــكل إنســان ، والبــّد » أن ينزع 
ــوت »  .)31(  ــو امل ــا ً نح ــًا طبيعي نزوع
ثــم يؤكــد ذلــك بقولــه » فاملــوت ليــس 
ــد يف  ــن اليري ــالص مل ــو خ ــيئًا ،  ه س

ــاد » .  )32( ــون أي رشٍّ أو فس الك
ــذا  ــة ه ــد رغب ــوص تؤك ــذه النص      ه
احليــاة  ورفــض  باملــوت  الرجــل  
ــبب  ــام كان الس ــا ، ورب ــرد عليه والتم
  ، االجتامعــي   واقعــه  ذلــك  وراء 
والظــروف املحيطــة بــه دفعتــه إىل هــذا 
ــر يف  ــوه األك ــوىف أخ ــد ت ــرد ، فق التم
ــقط  ــا » س ــره عندم ــن عم ــابعة م الس
ــات » )33(  ــري وم ــن الصخ ــى الس ع
ــويف  ــا ، ت ــم أيض ــمه إبراهي     وكان اس
ــأ  ــبب خط ــن ، بس ــه بعام ــل والدت قب

أركبــه عــى دراجتــه  الــذي  والــده 
ــوة  ــه بق ــالث ، دفع ــالت الث ذات العج
ــن  ــان م ــال قضب ــر ب ــن ج ــقط م فس
ــة  ــويف يف حلظ ــار ، وت ــّدة امت ــاع ع ارتف
ــوت  ــر . )34( م ــفل اجل ــقوطه أس س
الطفــل ســبب صدمــة كبــرة للوالديــن 
املولــود  والدة  بعــد  إال  يتخطاهــا  مل 
اجلديــد – الدكتورإبراهيــم – وإرصارمها 
عى تســميته باســم األخ املتــوىف ، لذلك 
شــعر بــأّن املــوت يــراوده يف كل حن   »  
ــة يفَّ  ــكن كل خلي ــوت يس ــعر أّن امل أش
...  أنــا أعيــش الشــخصيتن معــا حتــى 
املتــوىف  إبراهيــم  أنــا أمحــل   ... اآلن 
ــًا   ــًا أيض ــام روح ــام إّن ــط اس ــس فق لي
ــا اشــعر بذعــر والــدي منــي أليّن  ... أن
ــي   ــورة احل ــت يف ص ــورة املي ــل ص أمح
 ، تتصــل بحيــايت احلــاضة  ، وهــي 
ومثلــام قدمــوا يل حيــاة امليــت عنــد 
تقديمهــام يل مالبســه وألعابــه وحجرتــه 
، فقــد زرعــا جســد املتــوىف يف جســدي 

أيضــًا »  .)35(
   فضــال عــن ذلــك كان إبراهيــم احلــي  
ــرة  يف  ــى مق ــاه ع ــوم يف صب ــرُّ كل ي يم
األعظميــة  ،  ُدفــن فيهــا شــقيقه املتــوىف 
، فيقــرأ  اســمه منقوشــًا – إبراهيــم – 
عــى شــاهدة قــر مــن القبــور ، وهكــذا 



334

صورة الرجل يف روايات علي بدر   )رواية أساتذة الوهم أمنوذجا (

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

ــة . )36( ــًا يف احلقيق ــو ميت كان ه
    وعــى الرغــم مــن كل الظــروف 
النفســية التــي أحاطــت بحيــاة الدكتــور 
ــه  ــى حيات ــرده ع ــم ، وأدت إىل مت إبراهي
 – ، كان للمــكان املوحــش  - أيضــًا 
الكبــر يف متــرده ، فقــد كان  الــدور 
بــه  حييــط   ً قديــام   « والديــه  منــزل 
ــة  ــك حديق ــام ، هنال ــوض واإلهب الغم
تنتهــي  النباتــات  وحشــية  كبــرة 
ــاًم  ــًا مبه ــث رعب ــة تبع ــجار ضخم بأش
ــزل  ــذا املن ــس »  )37(  وكان ه يف النف
ــرة ،  ــات رشي ــكونا بمخلوق ــا مس أيض
ــال  ــة ، فض ــات اخليالي ــجُّ باملخلوق ويع
ــدا ،  ــر ج ــود كب ــرٍّ أس ــود ه ــن وج ع
ــل  ــن يدخ ــش  ، وكل م ــب متوح وكل
إىل هــذا املــكان يشــعر بــيء أشــبه 

باملــوت املتأصــل فيــه .)38(
  إذن هلــذا املــكان » تأثــر بالــغ يف حتديــد 
الشــخصية  طبيعــة  يف   االختالفــات 
وثقافتهــا  » )39( وهــو » بامتداداتــه 
فهــم  عــى  يســاعدنا  ومكّوناتــه 
ووضعهــا  تقطنــه  التــي  الّشــخوص 
الســيايّس  وتكوينهــا   ، االجتامعــّي 
ــايل  ــي ، وبالت ــري ّ واآليديولوج والفك
يمّكننــا مــن أْن نفهــم جممــل األوضــاع 
واالقتصادّيــة   والثقافّيــة  السياســّية 

ــة  ــات ، أو مدين ــن املجتمع ــع م ملجتم
مــن املــدن ... فإلنســان مرتبــط باملــكان 
وهــذا املــكان لــه خصوصيتــه وتأرخيــه 
وجاليتــه أيضــًا ». )40(    وهــذا التأثــر 
شــخصية  عــى  انعكاســه  الحظنــا 
ــوت  ــل امل ــذي تأص ــم ال الدكتورإبراهي
هــذا  يف  وجــوده  بســبب  داخلــه  يف 
ــكل  ــوف ب ــر املأل ــش وغ ــكان املوح امل
مقتنياتــه ، فاحلديقــة مل تكــن مكانــًا 
مؤنســًا يبعــث الراحــة واإلنــراح ، 
وكل املخلوقــات فيــه كانــت رشيــرة 
وخياليــة واحليوانــات مل تكــن  أليفــة 
... كل ذلــك انعكــس ســلبًا عــى هــذه  
ــذا  ــض ه ــا اىل رف ــخصية ، ودفعه الش
ــض  ــدوره إىل رف ــذي أدى ب ــكان ال امل

ــا .     ــرد عليه ــاة والتم احلي

 املحور الثاين : صورة الرجل املثقف
  أشــتقت لفظــة الثقافــة لغــة مــن َثِقــَف 
ــَف  ــم ، وَثُق ــُة التعل ــي رُسَع ــيء يعن ال
ــًا  ــًا فطن ــار حاذق ــًة أي ص ــُل ثقاف الرٌج
، وغــالٌم  َثِقــٌف أي ذو فِْطنَــة وذكاء ، 
ــاج  ــام حيت ــة ب ــت املعرف ــه ثاب ــراد أّن وامل

إليــه .)41(
للمثقــف  اللغــوي  املعنــى  وداللــة 
تقــرب مــن املعنــى االصطالحــي ، 
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فالرجــل احلــاذق الفطــن هــو كل » 
باحــث أو كاتــب بعيــد كل البعــد عــن 
ــة والنظــام  الواقــع الــذي حتكمــه التقان
ــم  ــرورة يقي ــه بال ــي ... إّن البروقراط
احلقــل  يف  يعمــل  عاجــي  بــرج  يف 
واليتنــاول   ، األديب  أو  األكاديمــي 

الواقــع إال مــن بعيــد » . )42(
   وٌيَقَســْم املثقفــون - كــام يــرى هشــام 
رشايب - عــى قســمن » املثقفــون الذيــن 
يتعاطــون العلــم والثقافــة مهنــة وغايــة 
الذيــن  واملثقفــون   ، ذاهتــام  حــد  يف 
أســلوبًا  والثقافــة  العلــم  يتخــذون 
املجتمــع  لتغيــر  وطريقــًا  احليــاة  يف 
وجــد  وقــد    )43(  .  « واإلنســان 
البحــث هذيــن القســمن يف الروايــة 

 : املدروســة 
بمجموعــة  متثــل    : األول  القســم 
بـــ  ســميت  التــي  األوىل  املثقفــن 
ــم  ــة (  » إّن ــاعة اخلامس ــة الس )جمموع
ــرج  ــن ب ــا م ــد أّن ــة تعتق ــة أدبي جمموع
ــي  ــية ه ــا األساس ــرب ، موضوعاهت احل
ــن  ــوت ع ــتتفادى امل ــا س ــوت أو أّن امل
طريــق الكتابــة عــن املــوت »)44( .  
ــة  ــن مخس ــة م ــذه املجموع ــت ه    تألف
شــعراء  زعيمهــم الدكتــور إبراهيــم 
ــًا  ــف ديوان ــت (* أّل ــهرته ) فاوس ، ش

مــن  كل    ) )أناشــيد  اســمه  شــعريا 
 ، ســحره  تأثــر  حتــت  يقــع  يقــرأه 
ــال: »  ــراوي قائ ــه ال ــارصح ب ــذا م وه
ــع  ــوم واق ــي إىل الي ــا بأنن ــعر أحيان أش
حتــت تأثــر ســحره ، عــى الرغــم مــن 
ــد  ــه ، والأقص ــى قراءت ــام ع ــرور ع م
الديــوان وحــده مــن حيــث هــو : 
وإنــام   ، وصــوره  ودالالتــه  بكلامتــه 
ــت وراءه  ــي كان ــكار الت ــلة األف بسلس
ــا  ــم أيض ــور إبراهي ــخصية الدكت ، وبش
وبحياتــه ، الشــاعر الــذي كتبــه والــذي 
الينفصــل انفصــاال كبــرا عــن ديوانــه ، 
البغرابتــه وجنونــه فقــط ، إنــام بروحــه 
ــه وقــوة تأثــره أيضــا  الشــيطانية ووحي
ــك ،  ــد كان دون ش ــوان فق ــا الدي ، أم
الواســطة التــي أدخلتنــي إىل هــذا العــامل 
الســاحر واملــراوغ واملغامــر ».)45( 
ــو  ــوار ، وه ــب األط ــور غري كان الدكت
امليــدان  وحــدة  يف  طبيــب  جنــدي 
للفيلــق  الثالثــة  الفرقــة  يف  الطبــي 
ــه  ــى علم ــه ع ــر ثقافت ــاين . ومل تقت الث
ــر  ــل تبح ــب ب ــي ،  فحس ــال الطب باملج
ــام  ــح عل ــم ،  وأصب ــم التنجي ــا بعل أيض
 - اللقــب  وهــذا    )46(  . للمــداواة 
فاوســت - الــذي أطلقــه عليــه كل 
أصدقائــه » مل يــأت حمــض صدفــة ، فهو 
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ــت  ــون ) فاوس ــد أن يك ــه كان يري نفس
أرسار  اكتنــاه  عــى  يعمــل   ) جديــد 
مفاتيــح  عــى  والقبــض   ، الوجــود 

احليــاة وحــل لغــز الكــون » )47(  
   أمــا املثقــف الثــاين الــذي كان ضمــن 
هــذه املجموعــة  فهــو شــاعر أيضــا 
 ، الصــواف  حســن  أردال    « اســمه 
وهــو جنــدي مهنــدس ، لــه ثقافــة 
ــا  ــي دوم ــوعية  » . )48(  كان يثن موس
ــم  ــول عنه ــة ويق ــه األدبي ــى جمموعت ع
ــون كل  ــة ، وحيب ــون العزل ــم حيب :  » إن
ماهــو رسي وتأمــي ، وإنــم ولــدوا 
ــون  ــز ، اليضحك ــبه بالعجائ ــذا أش هك
ــدًا ، هــم عميقــون ولكنهــم موتــى ،  أب
أو أشــبه باملوتــى ، ويتعاطــون دراســات 
صعبــة و وجتريديــة ، وهيتمــون باألبراج 
وكتــب الســحر واملخطوطــات القديمــة 

.. أيضــا« . )49( 
هبــذه  أردال  عالقــة  عــن  وفضــال 
أيضــا  التقــى   ، املثقفــة  املجموعــة 
بشــاعرين » مهــا أشــهر شــاعرين يف 
ــذي  ــزاين ( ال ــر اجلي ــات » )زاه الثامنين
كتــب قصيــدة اســمها شــاحنة البطيــخ 
)قصيــدة اشــتهرت بيننــا ذلــك الوقــت 
ــب  ــذي كت ــدي ( ال ــل املاج ( و) خزع
ــب  ــة كت ــن لغ ــة م ــة قريب ــعر بلغ الش

)50( « الســحر  
ــذي  ــر ال ــو من ــث : ه ــف الثال    واملثق
كان يكتــب أيضــا عــن املــوت ليتفــاداه 
ــن  ــًا م ــه نوع ــة لدي ــح الكتاب ، أي تصب
ــحر  ــة والس ــن الرقي ــا م ــم ، نوع التعزي
ــرويس . )51( ــعر ال ــا بالش ، كان مغرم
   كان منــر صديقــا للــراوي الــذي 
ــر  ــك من ــال : » يمس ــه قائ ــه ثقافت وصف
ــكي ،  ــورة مايكوفس ــا ص ــا ، يرين كتاب
الشــاعر الــرويس الــذي انتحــر يف العــام 
ــة ،  ــارشة بالعربي ــا مب ــرأ لن 1920 . يق
ــة  ــى اجلمل ــل معن ــال ليكم ــف قلي يتوق
يف ذهنــه ثــم ينطقهــا بالعربيــة فنكتــب ، 
عيســى وأنــا ، وحــن تكتمــل القصيــدة 
يرمــي الكتــاب ويأخــذ غــره . الكتــاب 
مغطــى  صغــر  كتــاب  هــو  الثــاين 
بقــامش أزرق ومنقــوش بالذهبــي ، ويف 
ــم  ــوف ، ث ــا إمخات ــورة ألن ــل ص الداخ
يبــدأ بقــراءة القصيــدة بينــه وبــن نفســه 
، يقلــب حتــى يعثــر عــى يشء جيــد ثــم 
يبــدأ برجتــه ،  ونحــن نكتــب » . )52( 
  مل تقتــر ثقافــة منــر عى قراءة الشــعر 
ــل كان  ــب ، ب ــه فحس ــرويس وترجت ال
ــًا  ــر واثق ــا » كان من ــعر أيض ــم الش ينظ
مــن دوره الشــعري إزاءنــا ، وحينــام 
ــا ،  ــع خطوط ــة يض ــه أي ورق ــدم ل أق
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ــامت  ــض الكل ــت بع ــر حت ــر األمح باحل
ــدة ...  ــر قصي ــن ن ــو أول م ، كان ه
ــباب  ــأدب الش ــى ب ــهرة ُتعن ــة ش يف جمل

ــة »  . )53( ــة األدبي ــي الطليع ه
ويبــدو اّن كتابــة الشــعر لــدى منــر 
ــا  ــال الإرادي ــذرة وعم ــت متج أصبح
، فالشــعر جيــري يف رشايينــه ، وهــو 

ــه . ــض قلب نب
وملنــر أيضــا صديــق آخــر مثقــف 
اســمه ســعيد » درس األدب اإلنكليزي 

يف جامعــة بغــداد » )54(
أمــا القســم الثــاين فقــد متّثــل باملجموعة 
ــي  ــة ( * الت ــة املســامة ) جاعــة هبي الثاني
ــوا  ــخاص كون ــرة اش ــن ع ــت م تكون
فريقــا أدبيــًا ، ومعهــم عيســى ، كان 
ــًا ،  ــم نتاج ــة ، وأغزره ــم موهب أرهفه
كتبــوا قصائــد بشــكل جاعــي ، وكتبــوا 
ــة بشــكل جاعــي ، جتّســد  أيضــًا الرواي
وروايــة  بقصيدتــن  األديب  نتاجهــم 
شــعرية عــن هــارب مــن اجليــش . 

)55(
ــن  ــعر ، يؤم ــًا بالش ــى مهووس كان عيس
مل   ، مايمكــن  أقــى  إىل  باملحســوس 
يغــادر األشــياء واألحجــار والثــامر 
ــن  ــت ع ــه كان ــّل قراءات ــعره ، ج يف ش
ــعراء  ــن ش ــرأ ع ــعراء ، يق ــعر والش الش

ــا .  ــة يف بريطاني ــة الثاني ــرب العاملي احل
)56 (

ومل تقتــر ثقافتــه عــى هوســه بالشــعر 
فحســب ، بــل كان مرجــا للكتــب 
الروســية ، وشــغفه بذلــك جعلــه يقــرأ 
ــه  ــه – وارتدائ ــة إعدام ــه يف حلظ ماترج
للبدلــة الرتقاليــة اخلاصــة باملحكومــن 
ــا  ــار باكي ــا ان ــنقا ً - عندم ــدام ش باإلع
وطلــب مــن أختــه » أن جتلــب لــه 
ــية  ــن الروس ــه ع ــذي ترج ــاب ال الكت
ــم » )57(  ــذ احلك ــل تنفي ــه قب ــرأ ب ليق

ــه . علي
اســتعارت تلــك املجموعــة املثقفــة هذا 
االســم - جاعــة هبيــة - مــن مخســينات 
ــد كان  ــرم ،فق ــرن املن ــتينات الق وس
ــرة  ــدان كب ــرة يف املي ــى » عاه ــق ع يطل
ــت  ــدا ، ولكــن يف زمانــا كان ــن ج الس
ــا  ــال إن ــداد ، ويق ــرة يف بغ ــل عاه أج
ــن  ــين العراقي ــر السياس ــارشت أكث ع
ذلــك  يف    )58(  .  « وشــهرة  أملعيــة 

ــت . الوق
ويــرى حممــد فاضــل املشــلب  » إّن 
مدلــول االســم حييــُل إىل معنــى اجلــامل 
ــو  ــّم فه ــن ث ــارة ، وم ــة والنض واحليوي
ضــد اخلــراب والعزلــة اللذيــن حيدثهــام 
املــوت واحلــرب ، أمــا مدلــول التســمية 
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ــذات  ــى ال ــروج ع ــاب اخل ــن ب ــو م فه
ــو  ــلطة التاب ــوة  وس ــة أوالً ، وق التقليدي
يف  املألــوف  واألخالقــي  الســيايس 
املجتمــع ، وفضــح ســلوكيات الســلطة  

ــًا » .)59( ــة ثاني املتلصص
ــة  ــة رواي ــة كتاب ــذه املجموع ــررت ه   ق
جاعيــة تســمى باســم هبيــة ، هــذا 
ــامل  ــمى س ــون -  املس ــامل خي ــرره س ماق
عيســى  خاطــب  عندمــا   - روايــة 
وكاظــم قائــال : » التتهربــا ، علينــا 
كتابــة روايــة جاعيــة باســم هبيــة ، 
ــذا  ــة ، وه ــرب والدكتاتوري ــن احل تدي
أفضــل مــن كتابــة روايــة بوليســية 
ــية يف  ــة بوليس ــة رواي ــن كتاب ... اليمك
جمتمعــات دكتاتوريــة » . ) 60( وقــد 
ــة التــي ســميت  ــة تلــك الرواي تــم كتاب
ــا ذلــك  ــة ( و« شــاعت بينن ــة هبي )برواي
ــكل  ــة بش ــا اجلامع ــد كتبته ــت وق الوق
جاعــي ، الأعــرف كيــف متــت كتابتهــا 
ــة ،  ــة هبي ــم جاع ــا باس ــْن وقعوه ، ولك
وكانــوا استنســخوا منهــا نســخًا عديــدة 
، بــل أقــول إّنــم باعــوا منهــا الكثــر » 

*  )61(

املحور الثالث  : صورة الرجل امُلْسَتَلْب 
ــل   ــن  الفع ــتق م ــة مش ــتالب لغ   االس
ــْلَبًا  ــُلُبه ُ َس ــيَء َيْس ــَلَبُه ال ــَلَب  ، َس َس
َوَســَلبًا  ، واْســَتَلَبه إيــاُه  ، والَســْلُب 
ــَتَلُب  ــِليٌب : ُمْس ــٌل َس ــَلُب  ، َوَرُج ماُيْس
الَعْقــِل  ، َوَشــَجٌر ُســُلٌب : الَوَرَق َعَلْيــِه 
ــرًا  ــه قه ــيء : انتزع ــلب  ال )62( وس
َدُه مــن ثيابــِه  ، وَســَلَب فالنــًا :َجــرَّ
ــات  ــجر والنب ــَلَب الش ــالحِه ، وَس وس
ــرِه  ــِه وثم ــن ورق َدُه م ــرَّ ُه أو َج ــَرَ ، َق
أو   ، َأْســقَطْت   : احلامــُل  ،وَســَلَبْت 
ٌســِلَبْت َوَلَدهــا بمــوٍت أو غــره . )63( 
يعنــي   : اللغــوي  املعنــى  إذن داللــة 

 . والتجريــد   ، واألخــذ   ، االنتــزاع 
ســلب  فيعنــي  اصطالحــًا  أمــا     
ســلب  أو   ، قــرًا  اإلنســان  حريــة 
رأيــه وإرادتــه ، ومعتقــده ،  وعلمــه 
، وجســده ، وروحــه ، حتــت تأثــر 
ضغــوط سياســية أو اجتامعيــة أو دينيــة 
 ، اقتصاديــة  أو  ثقافيــة  أو  نفســية  أو 
ــة والقهــر  وبســبب ذلــك يشــعر بالعزل
واالنطــواء عــى الــذات ، ويتحــول 
ــل  ــد التواص ــي ، ويفق ــان هام إىل إنس
مــع اآلخريــن . )64( و » متثــل ظاهــرة 
ــة معقــدة  االســتالب  إشــكالية وجودي
رافقــت الوجــود اإلنســاين منــذ نشــأته 
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احلضــارة  ســّلم  يف  ارتقائــه  حتــى 
وهــي تنطــوي عــى رصاع وجــودي 
ــوة  ــل إىل الق ــة )املي ــات بدائي ــن نزع ب
واالمتــالك ( ونزعــات عقليــة متســامية 
ــا .  ــق كينونته ــل حتقي ــن أج ــل م تعم
ــة  ــل إىل معادل ــتالب حتي ــرة االس وظاه
ــرى  ــة ،  وأخ ــن ذوات مهيمن ــة ب خمتل
ــرة  »  ــا املؤث ــدة لفاعليته ــلمة فاق مستس

 )65(  .
   لقــد جتّلــت صــورة الرجــل امُلْســَتَلْب 
يف   – الوهــم   أســاتذة  روايــة  يف   –
حياهتــا  ُأســتِلبْت  عــّدة  شــخصيات 
حتــت تأثــر الضغوطــات السياســية 
آنــذاك،  وقــد اشــار الــراوي – الناجــي 
الوحيــد بينهــم – إىل تلــك الشــخصيات  
ــوا ...  ــال عنهــم :   » لقــد مات عندمــا ق
نعــم ، ماتــوا ومل ينروا شــيئًا ومل يســمع 
عنهــم أحــد ، ولكنّهــم موجــودون 
يف اهلنــاك ، يف املدينــة املحلومــة ، يف 
إّنــه   ، للمجهولــن  الرفيــع  الــرف 
يعــد  مل  ، طاملــا  مابعــده رشف  رشف 
ــى  ــرب أي معن ــد احل ــي بع ــرف أمت ل
يف  ماتــوا   « لقــد   )66(  « حيــايت  يف 
البحــث الدائــب ، الصــايف البصــرة 
ــون  ــوا يعرف ــاة . وكان ــى احلي ــن معن ع
ينــرب  كــام  منهــم  تنــرب  أّنــا 

الرمــل بــن األصابــع » . )67( 
الشــعراء  مــن  كانــوا  هــؤالء  كل    
الشــباب - وهم جنــود يف الوقت نفســه 
- لكنهــم ماتــوا و » مل ينــروا شــيئًا ، مل 
تظهــر صورهــم يف الصحــف كــام كانــوا 
حيلمــون ، مل تلتمــع أســامؤهم عــى 
ــم  ــون ، ولكنّه ــوا يرغب ــام كان ــم ك كتبه
الفتيــة مرحلــة  وســموا بأجســادهم 

كاملــة » )68( 
  مل يســتطع كل هــؤالء حتقيــق أمنياهتــم 
بنــر مؤلفاهتــم الشــعرية ، وظهــور 
 ، صورهــم يف الصحــف واملجــالت 
بســبب اســتالب حياهتــم ، أمــا بنيلهــم 
الشــهادة أثنــاء احلــرب ، أو بســبب 
أرض  مــن  فــّروا  ألنــم  خيانتهــم 
 ، األســباب  كانــت  وأيــًا   . املعركــة 
ــباهبم ووأد  ــتالب ش ــر إىل اس ــي تش فه

أحالمهــم  . 
تلــك  عنــد  التوقــف  ويمكننــا 
الشــخصيات – تباعــًا - الذين أســتلبت 

 : حياهتــم 
  أوهلــم : عيســى » ُقتـِـَل ، ُأعــِدَم بســبب 
هروبــه مــن احلــرب ، اعتروه خائنــاً  » . 
)69( صــدر أمــر إعدامــه يف نايــة عــام 
1987عندمــا » ظهــر عفــو عام وشــامل 
عــن جيــع اهلاربــن ، رسعــان ماالتحــق 
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ــكري  ــاط العس ــدة االنضب ــى بوح عيس
يف بغــداد ، وبــدالً مــن إطــالق رساحــه 
ــم  ــة ، ت ــه يف اجلبه ــه إىل وحدت وترحيل
االســتخبارات  شــعبة  إىل  ترحيلــه 
ــة  ــامء إىل منظم ــة االنت ــكرية بتهم العس

ــورة ».)70(  حمظ
استشــهد   ، ٌقتِــَل   « منــر   : ثانيهــم 
خــر  وصــل    )71(  .  « احلــرب  يف 
ــا  ــراوي عندم ــه ال ــهاده إىل صديق استش
أخــره النقيــب  بصــوت حزيــن » منــر 
قــد ُقتــل » )72(  ثــم اسرســل قائــال : 
» كنــت أنــا الــذي تســلمت جثــة منــر 
ــاه  ــم . أخذن ــوت بعل ــّف التاب ــد ٌل . وق
ــط كان  ــا وضاب ــكرية ، أن ــيارة عس بس
ركــن الوحــدة ، وثالثــة جنــود آخريــن 
ــه  ــه إىل منزل ــا ب ــا ، وتوجهن ــن وحدتن م
ــًا  ــه متوقع ــر مقتل ــن أم » .)73(    مل يك
ومل يكــن باحلســبان ، الن نايــة احلــرب 
كانــت يف أيامهــا األخــرة الســيام عنــد 

ــر . ــش اآلخ ــار اجلي ــدء اني ب
   والغريــب يف األمــر أّن منر كان يشــعر 
بقــرب موتــه ، فقــد أخــر صديقــه 
ــر أّن  ــرف يل من ــك  » اع ــراوي  بذل ال
لعبتــه املفضلــة هــذه األيــام هــي أْن 
يتخيــل نفســه ميتــًا ، يأكلــه الــدود . كان 
ــش  ــدود ينه ــن ال ــل م ــم هائ ــعر بك يش

يف  يقيــم  وهــو  األرض  دود   ، حلمــه 
حمجــر عينيــه ويفــرس وجهــه براهــة 
املــوت  هــذا  أّن  الغريــب  ومــن   ...
ــر  ــى تفج ــه ، حت ــد يف داخل ــد احتش ق
بصــورة حيــاة المثيــل هلــا ...لقــد 
جعلتــه فكــرة التنبــؤ بموتــه وحتديدهــا 
، ال باأليــام فقــط إّنــام بالســاعات أيضــًا 
ــا  ــة كلي ــدة خمتلف ــاة جدي ــش حي ، يعي
، جعلتــه يعيــش حيــاة اســتثنائية ... 
ــم  ــد ت ــوت ق ــا أّن امل ــر : طامل ــذا فك هك
حتديــده ،إذن ســيكون أمــرًا معــزوالً 
ــه  ــك أّن حيات ــه ، ذل ــتثنائيًا يف حيات واس
ــلة  ــي سلس ــر ، ه ــذا األم ــًا إىل ه طبق
ــاة  ــة ، حي ــوات متقطع ــن حي ــة م طويل
ــة   ــات متقطع ــع ميت ــة م ــدة متصل واح
، وهــي إذن لــن تنتهــي ، ســتظل يف 

امتدادهــا الطويــل » . )74(
 عنــد تأمــل تلــك الصورتــن نجــد 
 / مــوت  بــن  واضحــا  اختالفــا 
اســتالب حيــاة تلــك  الشــخصيتن 
ألنــا  ؛  باخليانــة  أهُتمــت  فــاألوىل   ،
رفضــت احلــرب ،  لذلــك  مل يكــن 
ــة   ،  ــك اخليان ــبب تل ــًا بس ــا مرف موهت
والتمــرد عــى الســلطة السياســية ، أمــا 
ــا مل  ــًا ؛ ألن ــا مرف ــكان موهت ــة ف الثاني
تتمــرد عــى الســلطة آنــذاك ، وخضعت 
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ــًا ،  ــا تام ــكرية خضوع ــا العس لقوانينه
ــن  ــرب ، لك ــا للح ــت حطب ــك كان لذل
ــو  ــن ، ه ــك الصورت ــد تل ــذي يوح ال
اســتالب جســدمها وروحهــام يف ســنتن 

.  )1988 و   1987  ( متتاليتــن 
ثالثهــم : الدكتــور إبراهيــم » اختــار 
منــر والدكتــور إبراهيــم املــوت ، ذلــك 
أّن املــوت نســبة هلــام ليــس نايــة للحياة 
إّنــام هــو حتريــر هلــا ، مثلام حترر الشــمس 
ــه  ــاء املوضــوع في املــاء مــن ســجن اإلن
فيتحــول إىل بخــار يتالشــى يف الطبيعــة 
، فليــس املــوت يف احلــرب هــو ســقوط 
أهــوج جلســد مدمــى يف موضــع طينــي 
ــًا  ــق قوت ــد الرقي ــح اجلس ... أو أْن يصب
لــدود القــر ، إّنــام هــو صعــود ، تــالٍش 
، حتريــر ، غيــاب ، ســعادة ، الفنــاء ، هو 
احتــاد مــع رب عظيــم تنتــر روحــه يف 

كل مــكان يف هــذا الكــون » )75( 
منــر  اختيــار  مــن  الرغــم  عــى     
اســتلب  الــذي  للمــوت  وإبراهيــم 
ــا  ــام رحب ــام ، إال إن ــدمها وروحه جس
ــي ،  ــعادة التنته ــه س ــدا في ــه ، ووج ب
ــدو أنــام  ــم .  ويب واحتــاد مــع رب عظي
تيقنــا  مــن هــذه النهايــة احلتميــة بســبب 

وجودمهــا يف ســاحات القتــال .
منــر  صديــق  ســعيد    : رابعهــم 

ــهر  ــد ش ــَل بع ــم  » ُقتِ ــور ابراهي والدكت
يف املعركــة » )76(   » كان جنديــا يف 

)77(  « للمغاويــر  الســابع  اللــواء 
خامســهم :  الطفــل إبراهيــم  ٌأســتلبت 
حياتــه بفعــل خطــأ والــده الــذي » 
كان يســاعده لركــوب دراجتــه ذات 
بقــوة  دفعــه   ، الثــالث  العجــالت 
ــد  ــان ، لق ــال قضب ــر ب ــن ج ــقط م فس
طرحــه مــن ارتفــاع عــدة أمتــار ليســقط 
ــات  ــر وم ــفل اجل ــور أس ــى الصخ ع
» )78( فهــذا الطفــل مل ُتســتلب حياتــه 
بفعــل الضغوطــات السياســية ، بــل 
ــه عندمــا كان  بفعــل حــادث تعــرض ل

ــنتن .  ــره س عم
كل  حيــاة  اســتالب    : خامســهم 
ــت  ــي انضم ــة الت ــخصيات األدبي الش
الســاعة  جمموعــة   ( للمجموعتــن 
هــذا   ) هبيــة  وجمموعــة   ، اخلامســة 
مانقلــه الســارد قائــاًل » واجلامعتــان 
ــا  ــام أن ــة مأســاوية  ، ورّب ــا ناي قــد انتهت
ــوت يف  ــن امل ــوت م ــذي نج ــد ال الوحي
ــه  ــَل في ــذي ُقتِ ــام ال ــام 1987 ، الع الع
  )79( .  « الشــعراء  أصدقائــي  جيــع 
ويف هــذا النــص إشــارة رصحيــة اىل 
الذكوريــة  الشــخصيات  كل  مــوت 
ــن  ــك املجموعت ــت إىل تل ــي انضم الت
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، ومل يــرد ذكرهــم ضمــن الشــخصيات 
– أعــاله – التــي ُأســتلبت حياهتا بســبب 

الظــروف السياســية آنــذاك . 
ــرت  ــي ذك ــتالب الت ــور االس   كل ص
أعــاله تــدل عــى أّن املــوت خّيــم عــى  
ــة ،  ــذه الرواي ــداث ه ــام  ألح ــو الع اجل
وقــد أشــارد الســارد اىل ذلــك ، وذكــر 
كذلــك مفــردة املــوت – أكثــر مــن مــرة  

ــددة * . ــات متع يف صفح
  

املحور الرابع : صورة الرجل املغرِتب
ــن  ــراب م ــوم االغ ــتق مفه ــة : ٌأش لغ
والّتنَّحــي عــن  الذهــاُب   :  ُ الَغــْرب 
النــاس ، وقــد َغــَرَب عنّــا َيْغــِرُب َغْربــًا 
ــْرُب  ــُة والَغ ــاُه .  والَغْرَب ــُه : نّح ، وأغرب
ــَد ،  ــَرَب أْي َبُع ــد ، وَغ ــوى واُلْبُع : النّ
وُيقــاُل :  أْغَرْبُتــُه وَغّرْبُتــُه إذا َنَحَيُتــه 
وأْبًعْدُتــُه ، والَتّغــُرُب : البُعــُد ، والُغْرَبــُة 
 ، الًوًطــِن  عــِن  النُــزُوُح   : والُغــْرُب 
واالغــراُب والتغــرُب كذلــك ، تقــوُل  
ــه  ــد غرب ــرب ، واغــرب ، وق ــه : تغ من
ــِه  ــن َوَطنِ ــٌد ع ــٌب : َبعي ــر  ، وَغري الده
، اجلمــُع ُغَربــاٌء )80(  وغــُرب عــن 
وطنــه ، ابتعــد عنــه ، وغــّرب يف األرض 
، أمعــن فيهــا فســافر ســفرًا بعيــدًا ، 
ــن  ــن الوط ــزح ع ــرب ن ــرب وتغ واغ

   )81(.
 نســتدلّ  مــن ذلــك أّن داللــة االغراب 

تعنــي االبتعــاد والنزوح .
   أمــا اصطالحــا فهــو » اضطــراب 
الــذات  نفــي يعــر عــن اغــراب 
ــع  ــن الواق ــا ع ــا ، وبعده ــن هويته ع
وانفصاهلــا عــن املجتمــع ، وهــو غربــة 
عــن النفــس ، وغربــة عــن العــامل ، 

وغربــة بــن البــر » .)82( 
ــي  ــاه االصطالح ــراب » بمعن   واالغ
مل   ، الــدالالت  واملتعــدد   ، الواســع 
ــة  ــات األدبي ــع يف الكتاب ــرف ومل يش ُيع
ــر  ــالل تأث ــن خ ــة إال م ــة احلديث العربي
الكتابــات األوربيــة ، التــي أخــذت 
تتعامــل مــع هــذه املفــردة ، يف أعقــاب 
ــة ( نتيجــة ملــا  ) عــر النهضــة األوربي
ــات  ــن أزم ــع األوريب م ــهده املجتم ش
ــة  ــية وديني ــة وسياس ــرات اجتامعي وتوت
» .)83( أمــا العــرب فقــد أشــاروا 
ــه  ــى أّن ــوه ع ــم وفهم ــه يف معاجه إلي
االرحتــال عــن الوطــن والبعــد واهلجــر 
، وهــو مفهــوم اجتامعــي بــال شــك 
، لذلــك مل يكــن مفهــوم االغــراب 
غريبــا عــن الــراث العــريب ، واليمكــن 
ــن  ــه م ــّرب  إلي ــه ت ــًا إّن ــول أيض الق

ــة .)84(  ــرى أجنبي ــات أخ ثقاف
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ــة  ــرة مالزم ــراب » ظاه ــّد االغ   وٌيع
ــن  ــّر ع ــان ، وتع ــاة اإلنس ــدم حي لتق
فقــدان البوصلــة يف املجتمــع أو العجــز 
ــؤّدي  ــا ي ــع ، مم ــع الواق ــالؤم م ــن الت ع
باإلنســان إىل تــرك املحيــط أو االنكفــاء 

ــذات » . )85(  ــى ال ــلبي ع الس
ولالغــراب أنــامط عــّدة – قــد تتداخــل 
أغلــب  هلــا  أشــار   - بعضهــا  مــع 
ــراب   ــا : االغ ــن ، منه ــاد والباحث النق
االجتامعــي   واالغــراب   ، الســيايس 
، واالغــراب النفــي ، واالغــراب 
ــرى  ــامط أخ ــن أن ــاًل ع ــايف  ... فض الثق
ــدم  ــا لع ــن ذكره ــث ع ــتغنى البح اس
ــة . )86( * ــة املدروس ــا يف الرواي متثله
ــامط متثلــت يف شــخصية    كل هــذه األن
عيســى أفضــل متثيــل ، فقــد كان صــورة 
واضحــة للرجــل املغــرب سياســيًا 
فقــد  وثقافيــًا.  ونفســيًا  واجتامعيــًا 
ــدم  ــعر بع ــا ش ــيا ً عندم ــرب سياس اغ
ــام  ــية والنظ ــادة السياس ــاح للقي االرتي
الســيايس برمتــه  ، ويــأس مــن مســتقبل 
بــالده . )87(   عندمــا خاضــت حــرب 
ــرى يف هــذا العــامل  ــة  ف » هــو الي عبثي
 ، احلــرب  غــر  فيــه  يعيــش  الــذي 
ــر ،  ــامل آخ ــتبدله بع ــد أن يس ــك يري لذل
ــود  ــرى فيهــا ســوى خــوذ اجلن ــه الي إن

ومصارينهــم  اجلرحــى  وأحشــاء 
الورديــة ، اليــرى فيــه ســوى متــرة 
ــا  ــد هل ــراء مل يع ــى االه ــة حت ممضوغ
أي طعــم ، وحتــى متــر بغــداد فإّنــه متــر 

ــان » . )88(  ــال ملع ــارد ب ــت ب مي
    مل يســتطع عيســى أن يتامهــى مع واقعه 
، فاغــرب عنــه ، وأراد أن يســتبدله بعامل 
جديــد يشــعر بانتامئــه إليــه ، عــامل اليرى 
فيــه صــورًا بشــعة خلفتهــا حــرب دامية 
بــن طرفــن ، كان » يعيــش يف كابوس ، 
يريــد أْن هيــرب » )89( إىل مــكان آخــر 
ــر ملخلفــات  ــه أي أث ، مــكان اليــرى في

حــرب ، ودمــار شــامل . 
شــعر  عندمــا  اجتامعيــًا  واغــرب 
االجتامعيــة   واهلامشــية   بالعزلــة  
واملعارضــة  والرفــض والعجــز عــن 
ممارســة الســلوك االجتامعــي .)90 (   
ــا  ــورة جلّي ــذه الص ــت ه ــد اتضح وق
 « عيســى  صديــق  الــراوي  قــول  يف 
ــى  ــى – عيس ــه عيس ــدًا ماكان ــر جي أتذك
بالــذات – كان املنفــي احلقيقــي بــن كل 
أصدقائــي ، كان يشــعر باغــراب كبــر 
وتقــزز مــن جمتمعــه اليمكنــه أْن يقــدم 
ــام يقدمهــا جمتمــع  ــه جتــارب شــبيهة ب ل

بعيــد ... »  . )91( 
   يف هــذا النــص تداخلــت صــورة 
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مــع   االجتامعــي  عيســى   اغــراب 
شــعر  عندمــا   ، النفــي  اغرابــه 
ــن  ــن اآلخري ــه وع ــن ذات ــه ع بانفصال
،  فلــم يســتطع التآلــف معهــم  ، ومــع 
جمتمعــه  ، ومل يســتطع - أيضــًا - أْن 
يتكيــف معهــم اجتامعيــًا  ، لذلــك قــرر 
ــس ّ  ــَد ح ــم . )92( وَفَق ــزال عنه اإلنع
ــم ،  ــرب عنه ــه فاغ ــامء ألصدقائ االنت

وعــن جمتمعــه وخالــف معايــره  .
ــي   ــا ً فتعن ــه  ثقافي ــورة اغراب ــا ص    أّم
ــا  ــه  ورفضه ــة جمتمع ــن ثقاف ــاده  ع ابتع
والنفــور منهــا ، واالنبهــار بــكل ماهــو 
غريــب وأجنبــي مــن  عنــارص الثقافــة ، 
الســيام أســلوب حيــاة اجلامعــة والنظــام 
االجتامعــي ، وتفضيلــه عــى ماهــو 
ــة  حمــي  .  )93(   فقــد ابتعــد عــن ثقاف
ــعراء  ــدى زي الش ــا ارت ــه عندم جمتمع
ــبه  ــكازًا أش ــرى » ع ــن   ،  فاش الغربي
بذلــك الــذي يتكأ)كــذا( عليــه األعيــان 
يف األفــالم اإلنكليزيــة   ، أراد أن جيــّرب 
ــل بطــل يف فيلــم  نفســه وهــو يســر مث
ــة  ــرى قبع ــم اش ــم ، ث ــزي قدي إنكلي
ســوداء مــن بســطة للمالبــس األجنبيــة 
املســتعملة  )البالــة ( ، اشــراها مــن 
ــدة ،  ــداد اجلدي ــكات يف بغ ــواق اللن أس
ويف هــذا الســوق مالبــس غريبــة املظهر 

بعضهــا مالبــس مهرجــن ، غــر أّن 
ــن  ــس فناني ــا مالب ــد أّن ــى يعتق عيس
ــطة  ــاب البس ــع أّن أصح ــن ، وم أوربي
ــرؤ  ــد جي ــن ألّن الأح ــأي ثم ــا ب يبيعون
عــى ارتدائهــا يف بغــداد ، إال أّن عيســى 
يشــرهيا بــأي ثمــن ألّنــا متطابقــة 
متامــًا مــع ذوقــه  ، أي مــع الصــورة 
التــي يف ذهــن عيســى عــن الفنــان 
ــر  ــب الس ــا يف كت ــي يراه األوريب والت
ــذه  ــن ه ــر م ــن أّن الكث ــم م ، وبالرغ
الصــور تعــود إىل أوربــا القــرن التاســع 

عــر ...« )94( 
ــّى  ــا  خت ــا عندم ــى ثقافي ــرب عيس    اغ
عــن رشقيتــه ،  وانبهــر باآلخــر األوريب 
، فغــّر مظهــره اخلارجــي واشــرى 
ــه  ــم لنفس ــن  ، ورس ــس األوربي مالب
ــدّل  ــك ي ــريب ، كل ذل ــان غ ــورة فن ص
ابتعــاده عــن جــذوره  عــى  مــدى 
ــريب. كان  ــه الع ــن جمتمع ــه ع واغرابيت
ــي  ــل يمكنن ــه » ه ــع نفس ــردد م ــام ي دائ
أن أكــون مثــل أي شــاعر يف أوربــا 
أو أمريــكا ؟ )95(  و« كان يشــعر أّن 
ســرة حياتــه التتطابــق مــع ســرة حيــاة 
شــاعر عاملــي  ، كان يشــعر بــأّن روحــه 
أقــوى وأكــر مــن املعطيــات املمنوحــة 

ــة »  . )96(  ــاة الواقعي ــه يف احلي ل
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ــه  ــد حول ــكل ماوج ــا ب ــن مقتنع   مل يك
ــوى  ــن س ــه » مل تك ــداد ، كل حيات يف بغ
مســتنقع ، مســتنقع كبــر يبتلــع كل يشء 
وجيــّره إىل قذارتــه األبديــة  ...  وكل 
هــذه األشــياء خمتلفــة ومتناقضــة يف 
ــر  ــو اليعت ــى ، فه ــر عيس ــة وتفك ثقاف
هــذه املدينــة مثــل أي حــي فقــر يف 
إّنــه   ، لنــدن  باريــس أو  رومــا أو يف 
ــبه  ــة التش ــة عفن ــوى مدين ــرى س الي
إّنــا   ، امليــت  الســمك  صــدف  إال 
ــالمل  ــوم والس ــوم والغي ــص ، النج قف
ــم  ــاء  ، إّن ــال أو نس ــال رج ــة ب ، مدين
حيوانــات  إّنــم   ،  ً بــرا  ليســوا 
مفرســة بأنيــاب وخمالــب ، كلامهتــم 
ــة ،  ــامت جارح ــاء ، كل ــن اهلج ــوع م ن
حــروف حلقيــة متفجــرة ، عربيــة أشــبه 
بانفجــار احلديــد والرمنغنــات ، حياتــه 
هنــا التعــادل أن تكــون قفصــا ً  ، وهــو 
يــدور عــى قــرع الطبــول ... هكــذا كان 
ــداد يف  ــه يف بغ ــه وحيات ــّور نفس ــد ص ق

واحــدة مــن قصائــده » . )97( 
   يف هــذا النــص ُرِســَمْت  لوحــة وصفية  
بريشــة فنــان مبــدع ، صــورت بوضــوح 
اغــراب عيســى الثقــايف  ، فصــورة 
املدينــة والبــر فيهــا  ، مل تكــن  مرقــة 
بحيــث يتآلــف معهــا عيســى ، بــل هــي 

صــورة مظلمــة  جعلتــه ينفــر منهــا ، ومل 
يــر جاهلــا  ، فهــي قفــص مظلــم اليــرى 
مــن خاللــه شــيئًا  ، هــي مدينــة خاليــة 
مــن البــر ، وإن وجــدوا فهــم ليســوا 
 ، بلغتهــم  وال  البأشــكاهلم    ، ببــر 
تقــززه منهــم جعلــه يرفــض حتــى 
ســامع كلامهتــم  وحروفهــم ، فالكلــامت 
جارحــة ، واحلــروف  متفجــرة كانفجار 

ــات .   ــد والرمنغ احلدي
   لقــد حــاول الــراوي أن يرســم صــورة 
جيلــة لبغــداد – كــي يعشــقها عيســى - 
ــه ... ياعيســى  ــه مل يفلــح » أقــول ل لكن
هنــاك عــامرات كثــرات .. مافرقهــا 
ــي إىل  ــه بأصبع ــر ل ــا ؟ أش ــن أورب ع
ــازل مشــّيدة عــى الشــارع ، وأرصخ  من
طبقــة  مــن  تقطنــه  الــذي  املنــزل   :
واحــدة أو طبقتــن ، ال هيــم .. هنــا 
أيضــًا حدائــق التغيــب عنهــا األزهــار 
ــل  ــجارالليمون ، ونخ ــًا أش ــا أيض ، هن
ورشفــات   ، وعشــب   ، وجهنميــة   ،
ــالب ،  ــل واللب ــار العس ــلقها أزه تتس
وأمــام البــاب أراجيــح هــزازة ، جتلــس 
ــل  ــول اللي ــار حل ــا بانتظ ــا الصباي عليه
أي يشء  ، الجيــد  يتلفــت حولــه   ...
مــن هــذا ، أو اليــرى ، أو اليصــدق أو 

اليريــد ! ... » . )98(
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لعيســى   خطابــه  الــراوي  ويتابــع     
حمــاوالُ إبعــاده عــن شــغفه بشــعراء 
ــن  ــر م ــه : إّن الكث ــول ل ــا   » فأق أورب
ــن  ــاء زبال ــم أبن ــا ه ــعراء يف أورب الش
ــم  ــطيات ... فيبتس ــة بس ــن وباع وعتال
يل ســاخرًا ، وهــو هيــّز رأســه مــن جهي 
احلقيقــي بأوربــا ، وكــام أّنــه لــو يعــرف 
أوربــا شــرًا شــرًا .. يقــول يل : الزبــال 
لنــدن نفــس زبــال البتاويــن ، والزبالــة 
ــة بغــداد .. » . )99( ــل زبال باريــس مث
ــذوره  ــامءه جل ــى انت ــد عيس ــذا فق   هك
ــه ، ولبــس  ــة ، فانفصــل عــن ذات العربي
وهــذا   ، األوريب  املثقــف  جلبــاب 
ــه  ــت  إلي ــى ماوصل ــو أق ــاس ه اللب

حالــة اغرابــه الثقــايف .  *
نتائج البحث :

ــم التوصــل إليهــا   أهــم النتائــج التــي ت
ــث :  ــذا البح يف ه

- ُبنيــْت  رواية اســاتذة الوهــم عى فكرة 
املــوت الــذي هــدد كل الشــخصيات- 
رئيســة كانــت أم ثانويــة-  واســتلب 
ــة   ــذه البني ــم ، وه ــادهم وأرواحه أجس
ــورة  ــة ص ــارش هليمن ــبب املب ــت الس كان

ــَتَلْب . ــل امُلْس الرج
ــة  ــذه الرواي ــة يف ه ــة الواضح -واملفارق
ــت  ــة رحب ــخصيات الروائي أّن كل الش

بــل   ، ترفضــه  ومل  املــوت  بفكــرة 
ــه عــن قناعــة  تعايشــت معــه ، واختارت

ــة . تام
-انــامزت شــخصية عيســى – الشــخصية 
ــى  ــا ع ــة – بتمرده ــة يف الرواي املحوري
ــلطة  ــا: الس ــف انامطه ــلطة بمختل الس
السياســية  والســلطة   ، االجتامعيــة 
الســلطتن  عــى  يقترمتــرده  ومل   .
املذكورتــن ، بــل وجدنــاه متمــرداً  عــى 

ــًا . ــه أيض ذات
ــرى  ــورة أخ ــن ص ــة م ــُل الرواي -مل خت
ــم  ــور إبراهي ــدها الدكت ــرد ، جّس للتم
فاختــار  حياتــه  عــى  متــرد  عندمــا  
املــوت ،وعــّده أكثــر كــامالً مــن احليــاة .
ــف يف  ــل املثق ــورة الرج ــت  ص -هيمن
ــك  ــال مل يمتل ــد رج ــم نج ــة ، فل الرواي
ثقافــة معينــة  - ســواء أكان شــاعرا 
أم كاتبــا روائيــا - أو مل حيصــل عــى 

شــهادة أكاديميــة .
ــخصية  ــورة يف الش ــن ص ــت أكثرم -جتّل
املحوريــة – عيســى – فقــد وجدنــاه 
ــم  ــا ،  ث ــردا ومغرب ــا ومتم ــاًل مثقف رج
ُأســُتِلبْت حياتــه يف نايــة األحــداث 

الرديــة .
-وجــد البحــث أنامطــا متنوعــة لصــورة 
شــخصية  يف  جتّســدت  االغــراب 
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ــا  ــًا واضح ــد كان أنموذج ــى ، فق عيس
 ً سياســيا  املغــرب  الرجــل  ًلصــورة 

واجتامعيــا ً ونفســيًا وثقافيــًا   

اهلوامش 
)1( ينظــر لســان العــرب ،البــن منظــور ،  
ــارف  ــدار املع ــن ب ــن العامل ــة م ــق نخب حتقي
ــب  ــد حس ــد أمح ــر ، حمم ــي الكب ــداهلل ع : عب
ــارف ،  ــاذيل  ، دار املع ــد الش ــم حمم اهلل ، هاش
كورنيــش النيــل - القاهــرة  ج . م . ع ، 1119 

ــور( ، 2523.  ــادة )ص ، م
)2(احليــوان ،ج3 ، أليب عثــامن عمــرو بــن 
ــالم  ــد الس ــق ورشح عب ــظ ، حتقي ــر اجلاح بح
ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــارون ، رشك ه
ــر ،ط2 ، 1965  ــي وأوالده بم ــايب احللب الب

 .  132 ،
)3(صــورة اآلخــر يف قصــص ســناء الشــعالن 
ونــر  طباعــة   ، العبــودي  جبــار  ســناء   :
ــق ،  ــورية – دمش ــدة ، س ــل اجلدي ــع  أم وتوزي

 .  19،  2018  ، ط1 
)4(صــورة الرجــل يف املتخيــل النســوي يف 
الروايــة اخلليجيــة ،نــامذج منتقــاة :هيــا نــارص 
، رســالة ماجســتر ،جامعــة قطــر ، 2013 

.  8  ،  2014-
امــرأة  ليتنــي  روايــة  املــرأة يف  )5(صــورة 
عليــوات  ســارة   ، جــارس  هلنــوف  عاديــة 
وكريمــة بســايح ، مذكــرة ماجســتر ، جامعــة 
ــد  ــة أكي حمن ــات ، جامع ــة اآلداب واللغ كلي

.9  ،2018-2017 البويــرة   – اوحلــاج 
)6(ينظــر صــورة املــرأة يف روايــة  ليتنــي امــرأة 

عاديــة هلنــوف جــارس :12 .
*سيشــر البحــث اىل متثــل  بعــض تلــك 
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الصــور- ضمــن حماورهــا -  يف روايــات عــي 
ــرى . ــدر األخ ب

**  ُرتَِبــْت حمــاور الصــور حســب كثــرة 
املدروســة .  الروايــة  متّثلهــا يف 

)7( لسان العرب : ، مادة مرد ، 4172.
)8( املعجــم الوســيط ، ج 1 – 2 ، إخــراج 
ــات  ــن الزي ــد حس ــى ، أمح ــم مصطف :إبراهي
ــار  ــي النج ــد ع ــادر ، حمم ــد الق ــد عب ، حام
، دار الدعــوة للطباعــة والنــر والتوزيــع ، 
اســتانبول – تركيــا ، 1989 ، مــادة )مــرد ( 

 .  861
ــاد  ــو ، ت. ن ــرد ، البركام ــان املتم )9( األنس
 ، بــروت   ، عويــدات  منشــورات   ، رضــا 

 . باريــس ، ط3 ، 1983 ، 18 
)10( املصدر نفسه ، 23 .

العــريب  النســائي  الســر  التمــرد يف   )11  (
ــوال الســعداوي أنموذجــا ،  املعــارص ســرة ن
زاوش رمحــة  ، رســالة ماجســتر ، اجلمهوريــة 
ــة  ــران ، كلي ــانيا وه ــة لس ــة يف جامع اجلزائري
ــون ، 2011/ 2012  ــات والفن اآلداب واللغ

.4 ،
 )12( املكان نفسه .

العراقيــة  الروايــة  يف  املــرأة  متثــالت   )13(
واإليرانيــة دراســة مقارنــة ، حممــد مهــدي 
ياســن اخلفاجــي ، أطروحــة دكتــوراه ، كليــة 

اآلداب ، جامعــة ذي قــار ، 2016 ، 68
القــرآن، ج  البيــان يف تفســر  )14( جممــع 
ــن   ــن احلس ــل ب ــي الفض ــيخ أيب ع 1-2 ، للش

الطــريس ، انتشــارات نــارص خــرو – هتــران 
، ط 7 ، 1425 هجــري  ، 187 .

ــر /30 -31  ،  ــورة احلج ــك : س * ينظركذل
ــف / 50. ــورة الكه وس

الشــعر  يف  التمــرد  شــعرية  ينظــر:    )15(
العــريب احلديــث ، قــراءة يف ديــوان أمحــد 
ــتر ،  ــالة ماجس ــب ، رس ــامين الطي ــر ، عث مط
ــة اآلداب واللغــات  ــة كلي ــة اجلزائري اجلمهوري
، قســم اللغــة واألدب العــريب  ، جامعــة حممــد 
ــيلة  ، 2017/2016 ،30 . ــاف باملس ــو ضي ب

)16(  ينظراملصدر نفسه ، 39 – 40 . 
ar.m.wiki� 17(املوقع االلكروين ويكيبيديا(
 pedia.orj

دار   ، بــدر  عــي   : الوهــم   )18(أســاتذة 
ــان ، ط 6 ، 2017،  ــروت – لبن ــن ، ب الرافدي

.  26
)19(املصدر نفسه  :64

)20(  املصدر نفسه :65 .
)21( املصدر نفسه : 107 .

)22( املكان نفسه .

)23( املكان نفسه .
)24( ينظر : املكان نفسه  .

)25( املصدر نفسه : 109 .
)26( املصدر نفسه  : 113 .

)27( املكان نفسه.
)28( املصدر نفسه : 48 .

)29( املكان نفسه .

)30( املكان نفسه .
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)31( املكان نفسه .

)32( املكان نفسه .
)33(املصدر نفسه  : 49 .

)34(ينظر املصدر  نفسه : 43 – 44 .
)53( املصدر نفسه : 44 – 45 . 

)63( ينظر املصدر نفسه : 45 .
)73( املصدر نفسه : 42 . 

)83( ينظر املصدر نفسه : 42 – 43 .
)39(شــعرية املــكان عنــد ياســن النصــر : د. 
ــرة  ــرواد املزده ــم ، دار ال ــد الرحي ــاس عب إين
ــة األوىل ،  ــداد ، الطبع ــر ، بغ ــة والن للطباع

 . 37 : 2020
)40(متظهــرات اآلخــر يف الروايــة العربيــة 
املغاربيــة : احلــاج بــن عــي  ، رســالة ماجســتر 
، جامعــة وهــران ، كليــة اآلداب واللغــات 
والفنــون ، قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا ، 

.  58  –  57  ،  2010  /2009
)41(ينظــر لســان العــرب : مــادة ) ثقــف ( ، 

.. 492
ــريب يف  ــع الع ــاري للمجتم ــد احلض )42(النق
نايــة القــرن العريــن : هشــام رشايب ، مركــز 
ــروت ، د.ط ،  ــة ، ب ــدة العربي ــات الوح دراس

د . ت ، 88.
)43(املكان نفسه .

)44(أساتذة الوهم  : 34.
•اســتعار عــي بــدر هــذا االســم ) فاوســت ( 
مــن احلكايــة األملانيــة الشــعبية عــن اخليميائــي 
ــت  ــورج فاوس ــان ج ــور يوه ــاين الدكت األمل

ــرض  ــه مل ي ــرا لكنّ ــا  كب ــق نجاح ــذي حق ال
عــن حياتــه فابــرم عقــدا مــع الشــيطان ، 
عــى  احلصــول  مقابــل  يف  روحــه  فســلم 
املعرفــة املطلقــة وكافــة امللــذات الدنيويــة 
ــامل  ــا ألع ــة أساس ــذه القص ــت ه ، وأصبح
ــامل  ــول الع ــن ح ــاب خمتلف ــة لكّت ــة خمتلف أدبي
ــت  ــة فاوس ــامل مرحي ــذه األع ــهر ه ، وأش
فاوســت  باكثــر يف  أمحــد  ،ولعــي  لغوتــه 
اجلديــد . ينظــر املوقــع األلكــروين ،ويكيبديــا 

ar.m. Wikipedia.org  .
)45(   أساتذة الوهم  : 30 .

)46(  ينظراملصدر نفسه : 29، 34 .
العراقيــة يف عــامل عــي  )47(األنتلجينســيا 
ــالت  ــرؤى والتمث ــة يف ال ــي دراس ــدر الروائ ب
: حممــد فاضــل املشــلب ، وراقــون للنــر 
والتوزيــع ، لبنــان /كنــدا ، ط1 ، 2017  ، 

 .  66
)48(أساتذة الوهم : 34 . 
)49(املصدر نفسه : 35 . 

)50(املصدر نفسه : 34 -35 .
)51(ينظر املصدر نفسه : 34 . 
)52(املصدر نفسه : 53-52 .

)53(املصدر نفسه : 60 .

)54(املصدر نفسه : 35 .
*وفضــال عــن مثقفــي هذيــن القســمن ، 
ــن  ــور ملثقف ــا - بص ــة - أيض ــرت الرواي زخ
آخريــن ، منهــم عــى ســبيل املثــال ال احلــر 
ــة  ــذي درس يف جامع ــدي(  ال ــدس جم )املهن
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موســكو يف الســتينات وعمــل يف رشكــة نفــط 
الشــامل تــزوج مــن امــرأة روســية كانــت 
تعمــل امينــة مكتبــة يف موســكو وأنجبــت 
ــة  ــوراه يف جامع ــة الدكت ــى طالب ــر ولي ــه من ل
بطرســبورغ  . ينظــر املصــدر نفســه : 14 ، 11. 

)55( ينظر املصدر نفسه : 26 -27 .

)56( ينظر املصدر نفسه : 84 -85 .
)57( املصدر نفسه :  249 -250 

)58( املصدر نفسه : 26 . 
)59( اإلنتلجينســيا العراقيــة يف عــامل عــي بدر 
الروائــي دراســة يف الــرؤى والتمثــالت : 63 .

)60( أساتذة الوهم : 239 ، 237 .
)61( املصدر نفسه : 241.

* أهــم الشــخصيات املثقفــة يف الروايــات 
ــر: ــال ال احل ــبيل املث ــى س ــرى ع األخ

 ) أيمــن مقــديس ( األكاديمــي الفلســطيني  
جامعــة  يف  املقــارن  األدب  درس  الــذي 
مصابيــح  روايــة  يف  أمــركا   يف  كولومبيــا 
اورشــليم ، وشــخصية ) حييــى الواســطي( 
أشــهر رســامي الفــن اإلســالمي القديــم 
ــداد ،  ــوس بغ ــن وقام ــة الف ــة اجلريم يف رواي
ــدى  ــة يف إح ــة العربي ــم اللغ ــراوي ( معل و)ال
الكنائــس الكاثوليكيــة يف مدينــة تــل مطــران  .   
)62( ينظــر لســان العــرب : مــادة )ســلب( ، 

. 2057
)63( ينظــر املعجــم الوســيط ، ج 1-2 ، مــادة 

.  441-440) )سلب 
ــة  ــتلبة يف الرواي ــخصية املس ــر : الش )64( ينظ

العراقيــة املعــارصة مــن 2004 إىل 2008 ، 
رائــد جيــل عكلــو ، رســالة ماجســتر ، كليــة 
الربيــة للعلــوم اإلنســانية ، جامعــة ذي قــار ، 

 . 25 : 2016
النــص األديب دراســات يف  )65( جاليــات 
ــن  ــب حس ــلم حس ــة : د. مس ــة والدالل البني
ــع ،  ــر والتوزي ــة والن ــياب للطباع ، دار الس

لنــدن ، ط1 ، 2007 ، 99 . 
)66(  أساتذة الوهم : 83 . 

)67( املصدر نفسه : 82 – 83 . 
)68( املصدر نفسه : 82 .   

)69( املصدر نفسه : 84 
)70( املصدر نفسه : 249 .

)71( املصدر نفسه :84 .
)72( املصدر نفسه : 260 . 
)73( املصدر نفسه : 262 .
)74( املصدر نفسه : 256 .

)75( املصدر نفسه : 73.
)76( املصدر نفسه : 36 .
)77( املصدر نفسه : 35 .
)78( املصدر نفسه : 44 .

)79( املصدر نفسه : 28
الاحلــر-  املثــال  ســبيل  عــى   - •ينظــر 
 ،48،49  ،46،47  : اآلتيــة  الصفحــات 

.2 5 5 ، 2 5 6
)80(  ينظــر : لســان العــرب ،  مــادة )غــرب( 

.3225 ،
)81(   ينظــر : املعجــم الوســيط ، ج 2-1 ، 
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ــرب ( ، 647 .  ــادة ) غ م
 ، زليخــة  جديــدي   . أ   : االغــراب   )82(
جملــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة ، العــدد 

.348 ،  2012 ، الثامــن 
)83(  الغربــة واالغــراب يف روايــات )غائــب 
طعمــة فرمــان ( ، ميســاء نبيــل عبــد احلميــد ، 
 alnaked –، ــي ، ب. ص ــد العراق ــع الناق موق

 aliraqi

)84( ينظر : املكان نفسه .
)85( االغــراب املــكاين لــدى املثقــف يف 
ــد 2003 م  ــم بع ــد رحي ــعد حمم ــات س رواي
ــارص زارع  ــد ، ن ــواد بورعاب ــد ج ــم حمم ، كري
ــة  ــرزاي ، جمل ــرع ش ــدر ف ــيد حي ــري ، س أم
آفــاق احلضــارة اإلســالمية ، أكاديميــة العلــوم 
ــنة 22 /  ــة ، س ــات الثقافي ــانية والدراس اإلنس
عــدد 1 / ربيــع وصيــف ، 1440هجــري ، 6.
النفســية  الصحــة  إرشــاد  ينظــر:    )86(
ــراب :  ــدات االغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي
الدكتــورة ســناء حامــد زهــران ، عــامل الكتــب 

.  111  -110  ،  1424  -  2004  ، ،ط1 
•مــن أنــامط االغــراب األخــرى عــى ســبيل 
 ، الدينــي  االغــراب   : احلــر   ال  املثــال 
االغــراب االقتصــادي  ، وكذلــك االغــراب 
التكوينــي . ينظــر االغــراب : 349 – 352  ، 
ــًا :  ــًا وواقع ــا ً ومفهوم ــراب اصطالح واالغ
جملــة عــامل الفكــر ، مــج 10 ، عــدد )1( أبريــل 

، كويــت ، 1979 ، 33 - 36 . 
النفســية  الصحــة  إرشــاد  ينظــر:       )87(

ــراب :  ــدات االغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي
.  111

)88( أساتذة الوهم : 119 .
)89( املصدر نفسه : 113 . 

النفســية  الصحــة  إرشــاد   : ينظــر   )90(
ــراب :  ــدات االغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي

 .  110
)91( أساتذة الوهم : 91 .

ــًا  ــًا ومفهوم ــراب اصطالح )92(   ينظراالغ
ــًا  : 18 . وواقع

النفســية  الصحــة  إرشــاد   : ينظــر   )93(
ــراب :  ــدات االغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي

.  112
)94(  أساتذة الوهم : 154 – 156

)95( املصدر نفسه :  111 . 
)96( املصدر نفسه  : 111 ، 112 ، 113 .

)97( املصدر نفسه : 111 ، 112 .  
)98( املصدر نفسه : 112 . 
)99( املصدر نفسه : 113 .

ــات  ــم الشــخصيات املغربــة يف الرواي * أه
ــر : ــال ال احل ــبيل املث ــى س ــرى ع األخ

شــخصية ) عبــد الرمحــن ( يف روايــة بابــا 
املغمــور (  الــراوي   ( ســارتر ، وشــخصية 
ــور  ــب مغم ــاء وكات ــب ونس ــة صخ يف رواي
، وشــخصية )عــالء خليــل( املتــأورب   يف 
روايــة مصابيــح أورشــليم ، و) منيــب أفندي( 

ــة .     ــة العاري ــة الوليم يف  رواي
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املصادر واملراجع 
املصادر :

ــن ،  ــدر ، دار الرافدي ــي ب ــم ، ع ــاتذة الوه أس
ــان ، ط 6 ، 2017. ــروت – لبن ب

ــة  ــة العربي ــدر ، املؤسس ــي ب ــارتر ، ع ــا س باب
للدراســات والنــر ، بــروت ،  ط3 ، 2009.
اجلريمــة الفــن وقامــوس بغــداد ،عــي بــدر ، 
دار الرافديــن ، بروت – لبنــان ، ط1 ، 2017. 
صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور ، عــي بــدر ، دار 

الرافديــن ، بــروت – لبنــان ، ط6 ، 2017. 

الطريــق إىل تــل مطــران ، عــي بــدر ، دار 
الــروق األوىل ، مدينــة نــر ، القاهــرة – 

 .  2009  ، مــر 
مصابيــح أورشــليم ، عــي بــدر ، دار الرافديــن 

، بــروت – لبنــان ، ط5 ، 2017 . 
الوليمــة العاريــة ، عــي بــدر ، منشــورات 
اجلمــل ، كولونيــا – أملانيــا ، ط1 ، 2005 . 

املراجع 
أوالً : الكتب    

-القرآن الكريم .
ــاعر  ــح مش ــية لتصحي ــة النفس ــاد الصح -إرش
ســناء  الدكتــورة   : االغــراب  ومعتقــدات 
ــب ،ط1 ، 2004  ــامل الكت ــران ، ع ــد زه حام

.1424  –
ــدر  ــي ب ــامل ع ــة يف ع ــيا العراقي -األنتلجينيس
 : والتمثــالت  الــرؤى  دراســة يف  الروائــي 
حممــد فاضــل املشــلب ، وراقــون للنــر 
والتوزيــع ، لبنــان /كنــدا ، ط1 ، 2017 . 

-األنســان املتمــرد ، البركامــو ، ت. نــاد 
 ، بــروت   ، عويــدات  منشــورات   ، رضــا 

.1983  ، ط3   ، باريــس 
ــة  ــات يف البني ــص األديب دراس ــات الن -جالي

والداللــة : د. مســلم حســب حســن ، دار 
ــدن  ــع ، لن ــر والتوزي ــة والن ــياب للطباع الس

.  2007 ، ، ط1 
-احليــوان ، ج 3 : أليب عثــامن عمــرو بــن بحــر 
ــد الســالم حممــد  اجلاحــظ ، حتقيــق ورشح عب
ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــارون ، رشك ه
البــايب احللبــي وأوالده بمــر ، ط2 ، 1965 .
-شــعرية املــكان عنــد ياســن النصــر : د. 

ــرة  ــرواد املزده ــم ،دار ال ــد الرحي ــاس عب إين
ــة األوىل ،  ــداد ، الطبع ــر ، بغ ــة والن للطباع

.2020
ــعالن  ــناء الش ــص س ــر يف قص ــورة اآلخ -ص

دراســة حتليليــة : ســناء جبــار العبــودي ، 
ــدة ،  ــل اجلدي ــع دار أم ــر وتوزي ــة ون طباع

ســورية – دمشــق ط1 ، 2018 .
-لســان العــرب : ،البــن منظــور ،  حتقيــق 
نخبــة مــن العاملــن بــدار املعــارف : عبــداهلل 
عــي الكبــر ، حممــد أمحــد حســب اهلل ، هاشــم 
حممــد الشــاذيل  ، دار املعــارف ، كورنيــش 

النيــل - القاهــرة  ج . م . ع ، 1119 .
-جممــع البيــان يف تفســر القــرآن، ج 2-1 

احلســن   بــن  الفضــل  عــي  أيب  للشــيخ   ،
الطــريس ، انتشــارات نــارص خــرو- هتــران 

. 1425هجــري  ط7،   ،
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-املعجــم الوســيط ، ج1-2 ، إخــراج إبراهيــم 
مصطفــى ، أمحــد حســن الزيــات ، حامــد عبــد 
القــادر ، حممــد عــي النجــار ، دار الدعــوة 
 – للطباعــة والنــر والتوزيــع ، اســتانبول 

تركيــا ، 1989 .
-النقــد احلضــاري للمجتمــع العــريب يف نايــة 

القــرن العريــن : هشــام رشايب ، مركــز دراســات 

ــروت ، د.ط ، د . ت . ــة ، ب ــدة العربي الوح

ثانيًا : الدوريات 
جملــة   ، زليخــة  جديــدي  أ.   : -االغــراب 
العــدد   ، واالجتامعيــة  اإلنســانية  العلــوم 

.2012  ، الثامــن 
ــًا :  ــًا وواقع ــا ً ومفهوم ــراب اصطالح -االغ
جملــة عــامل الفكــر ، مــج 10 ، عــدد )1( أبريــل 

ــت ، 1979 . ، كوي
-االغــراب املــكاين لــدى املثقــف يف روايــات 
ــم  ــد 2003 م ، كري ــم بع ــد رحي ــعد حمم س
ــري  ــارص زارع أم ــد ، ن ــواد بورعاب ــد ج حمم
ــاق  ــة آف ــرزاي ، جمل ــرع ش ــدر ف ــيد حي ، س
العلــوم  أكاديميــة   ، اإلســالمية  احلضــارة 
ــنة 22 /  ــة ، س ــات الثقافي ــانية والدراس اإلنس

ــري ــف ، 1440هج ــع وصي ــدد 1 / ربي ع

ثالثًا : الرسائل واألطاريح 
ــارص  ــريب املع ــائي الع ــر النس ــرد يف الس -التم
ســرة نــوال الســعداوي أنموذجــا ، زاوش 
اجلمهوريــة   ، ماجســتر  رســالة   ، رمحــة 
ــة  ــران ، كلي ــانيا وه ــة لس ــة يف جامع اجلزائري
اآلداب واللغــات والفنــون ، 2011/ 2012 .

-متظهــرات اآلخــر يف الروايــة العربيــة املغاربية 

: احلــاج بــن عــي  ، رســالة ماجســتر ، جامعــة 
ــون ،  ــات والفن ــة اآلداب واللغ ــران ، كلي وه
قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا ، 2009/ 2010
العراقيــة  الروايــة  يف  املســتلبة  -الشــخصية 
املعــارصة مــن 2004 إىل 2008 ، رائــد جيــل 
عكلــو ، رســالة ماجســتر ، كليــة الربيــة 
للعلــوم اإلنســانية ، جامعــة ذي قــار ، 2016 .
-شــعرية التمــرد يف الشــعر العــريب احلديــث ، 

قــراءة يف ديــوان أمحــد مطــر ، عثــامين الطيــب 
ــات  ــة اآلداب واللغ ــتر ، كلي ــالة ماجس ،  رس
ــة  ــريب ، اجلمهوري ــة واألدب الع ــم اللغ ، قس
اجلزائريــة  الديمقراطيــة الشــعبية  ، جامعــة 
ــيلة ، 2017/2016 . ــاف باملس ــد بوضي حمم
يف  النســوي  املتخيــل  يف  الرجــل  -صــورة 

الروايــة اخلليجيــة ، نــامذج منتقــاة ، هيــا نــارص 
، مذكــرة ماجســتر ، جامعــة قطــر ، 2013 – 

 .  2014
ــة  ــرأة عادي ــي ام ــة ليتن ــرأة يف رواي ــورة امل -ص

هلنــوف جــارس : ســارة عليــوات وكريمــة 
ــة  ــة كلي ــتر ، جامع ــرة ماجس ــايح ، مذك بس
اآلداب واللغــات ، جامعــة أكي حمنــد اوحلــاج 

البويــرة 2017- 2018.  –

رابعًا : املواقع األلكرونية 
. ar.m.wikipedia.orj ويكيبيديا -

)غائــب  روايــات  يف  واالغــراب  -الغربــة 
ــد  ــد احلمي ــل عب ــاء نبي ــان ( ميس ــة فرم طعم

  alnaked � aliraqi
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