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األفكار يف رواية نهايات صيف
للقاص : موسى كريدي 

م.د. محسن عيل حسني العرباوي

الكلية الرتبوية املفتوحة

املقدمة:
والصــاة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
والســام عــى ارشف اخللــق حممــد 
الطاهريــن  الطيبــن  الــه  وعــى 

امليامــن واصحابــه 
ــة  ــون االدبي ــن الفن ــة م ــد فالرواي وبع
ــيام يف  ــان، والس ــاة االنس ــة يف حي املهم
ــه  ــع ب ــا تتمت ــك مل ــث؛ ذل ــر احلدي الع
مــن ســمة بــارزة، وفعالــة، جتعــل منهــا 
أداة فعالــة الســتيعاب مشــاعر االنســان 
ــاذق،  ــب احل ــة االدي ــة، وبخاص العميق
والكاتــب املاهــر، إذ أهنــا متثــل عنــرًا 
مــن عنــارص التعبــر عــن املكبــوت مــن 
املشــاعر، فضــًا عــن اآلالم اخلفيــة 
ســواء اكانــت اآلم فــرد أم جمتمــع، فهي 

حتاكــي العقــول قبــل املشــاعر، وختــاذل 
املجتمــع،  يف  الواقعيــة  االحــداث 
يف  تقولــه  مــا  اىل  التنبــه  يمكــن  وال 
ــاس،  ــا االس ــاطة أداهت ــا اال بوس ثناياه
وهــي  أال  اجلوهــري،  ومرتكزهــا 
ــه  ــب بمهارت ــر االدي ــا يع ــة، فبه اللغ
ــج  ــام ختل ــي، ع ــه الفن ــة، وذوق الفكري
بــه مــن مشــاعر حزينــة أو ثــورة عنيفــة، 
او معاجلــة نظريــة، أو نقــد اجتامعــي أو 
ــات  ــة )هناي ــابه. ورواي ــا ش ــيايس وم س
صيــف( للقــاص موســى كريــدي، مــن 

ــة. ــات املهم الرواي
مــن  أن جيعــل  الكاتــب  اســتطاع  إذ 
ــارًا  ــراق اط ــي يف الع ــع االجتامع الواق
مضموهنــا  مغطيــًا  للروايــة،  كبــرًا 
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الواقعيــة حليــاة  بالصــورة  الســيايس 
االعــراف  والهــم  العراقــي،  الفــرد 

حتكمــه. التــي 
وقــد تنــاول البحــث دراســة )االفــكار( 
ــا  ــك مل ــف(؛ ذل ــات صي ــة )هناي يف رواي
ــامت  ــن س ــة م ــذه الرواي ــه ه ــع ب تتمت
ان  الروائــي  عرهــا  اســتطاع  فنيــة 
ــة  ــكار بلغ ــن االف ــة م ــا جمموع يضمنه
سلســة، ســهلة إال أهنــا متتنــع بصياغتهــا 
ومضموهنــا إال عــى أديــب متمكــن 
مــن لغتــه، واســلوبه وهــذا مــا متيــز بــه 

ــدي. ــى كري موس
وقــد جــاءه البحــث يف دراســة االفــكار 

عــر عــدة حمــاور.
االفــكار عــر عنــوان الروايــة –االفــكار 
عــر  االفــكار  الشــخصيات-  عــر 
احــداث الروايــة االفــكار عــر احلــوار 

ــي. الروائ
وقــد ســبقت هــذه املحــاور مقدمــة 
ومتهيــد، وانتهــت بخامتــة متضمنــة أهم 
ــث،  ــا البح ــل اليه ــي توص ــج الت النتائ
ــع. ــادر واملراج ــة باملص ــم قائم ــن ث وم

التمهيد
التعريف بالقاص )موسى كريدي(

يف  كريــدي  موســى  القــاص  ولــد 

النجــف االرشف عــام 1940 ونشــأ 
ــة  ــة اآلداب جامع ــرج يف كلي ــا وخت فيه
عمــل   ،1965  -1964 بغــداد/ 
ــة 1965- 1970  ــة العربي ــًا للغ مدرس
ثــم انتقــل للعمــل يف وزارة الثقافــة 
وقــد   ،1970 عــام  منــذ  واالعــام 
الكلمــة  جملــة  حتريــر  رئاســة  تــوىل 
ــات  ــر دراس ــام 1968- 1974، ن ع
ــة  ــد والثقاف ــاالت يف االدب والنق ومق
اوائــل  يف  شــاعرًا  بــدأ  إذ  العامــة، 
يف  قصائــد  نــر  حيــث  الســتينات 
ــه  ــة، إال أن ــف املحلي ــن الصح ــدد م ع
اجتــه نحــو كتابــة القصــة القصــرة 
ــذ  ــًا من ــًا قصصي ــا كاتب ــِرَف هب ــى َع حت
يتوقــف  ومل  الســتينات)1(،  منتصــف 
ــب  ــص فحس ــى القص ــه االديب ع انتاج
بــل كتــب روايتــن مهــا هنايــات صيــف 
ــى  ــن موس ــة، ))ومل يك ــة الغاب وجمموع
كان  وان  اخلمســينن  مــن  كريــدي 
ــب  ــرًا، واذا كان الغال ــم تقدي ــًا منه قريب
ــد  ــي بجدي ــد والتباه ــره التقلي ــى غ ع
ليــس هلــم، فــان موســى كريــدي يتأثــر 
ــو  ــه وه ــذي يعاني ــق ال ــع الضي باملجتم
جمتمــع عنيــف يصعــب عــى شــاب 
مــن ابنائــه أن حيلــل كل مــا حللــوا 
وحيــرم كل مــا حرمــوا، ويصعــب عليــه 
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أن يبقــى مكتــوف الفكــر فــا يــذم مــا 
جيــدر أن يــذم وال يبــر بــام يمكــن 
ــًا  ــدا واضح ــد ب ــه(()2(، وق ــر ب أن يب
ــيئة  ــاع الس ــد االوض ــر ونق ــمو الفك س
ــاوالً  ــاس، حم ــر الن ــة يف مصائ املتحكم
اصاحهــا، وقــد كان جريئــًا يف مواجهة 
يف  ))دخــل  حتــى  الفاســد،  الواقــع 
ــي  ــور ع ــع الدكت ــة م ــاجات مجيل مس
ــتاذ  ــار االس ــن أش ــر، فح ــواد الطاه ج
الطاهــر اىل ان قصــص موســى تبالــغ يف 
رســم املــكان وجتعــل مــن حادثــة عابرة 
طقســًا اجتامعيــًا، فاألســتاذ الطاهــر قــد 
اســتثقل هــذه الفركــة فقــال لــه كريدي 
هــذه ليســت فركــة ومشــكلتك يــا 
اســتاذي انــك مل تعــش يف مدينتــي لكــي 
ادلــك عــى وجههــا االخــر..(()3(، 
ــة  ــرة االدبي ــة باملس ــاة حافل ــد حي وبع
الناقــدة للمجتمــع واحلاملــة هلمــوم 
ــوز  ــاء 21 مت ــوم االربع ــويف ي ــد ت البل
ــزال بعــد يف الرابعــة  1996 وهــو مــا ي
واخلمســن مــن عمــره تــرك اعــامالً 

ــي: ــة ه ــة والرواي ــن القص ــة ب ادبي
1-اصوات يف املدينة.

2-خطوات املسافر نحو املوت.
3-غرف نصف مضاءة.

4-فضاءان الروح.

5-الوهم والكتابة )مقاالت( نقدية.
6-هنايات صيف )رواية(.

7-جمموعة الغابة )رواية()4(.

اوالً: االفكار عرب عنوان الرواية
)هنايــات  الروايــة  عنــوان  يرمــز 
بتعــدد  النهايــة  تعــدد  إىل  صيــف( 
الزمــن  هــذا  يف  دار  الــذي  الــراع 
واحلــرارة،  بالســخونة  اتســم  الــذي 
ــر يف  ــة أث ــدوء والطمأنين ــم يكــن لله فل
زمــن الروايــة، فالروايــة تتحــدث عــن 
ــم  ــدم والظل ــاخن بال ــي س ــاء زمن فض
ــز  ــان – رم ــف كنع ــة ناي ــث، هناي والعب
جمهولــة  كانــت  واالســتبداد  الظلــم 
))ربــام أهنــى حياتــه بطلقــة تلــك احدى 
الشــائعات... وقيــل انــه قتــل خنقــًا بعد 
شــجار مــع أحــد أزالمــه أو تابعيــه تلك 
ــن دس  ــاك م ــل هن ــرى.. قي ــائعة أخ ش
لــه الرتيــاق وتلــك شــائعة ثالثــة. وقيــل 
ــن  ــا م ــب... أم ــًا يف القل ــاين تعب ــه يع ان
ــرتوك  ــر م ــذاك أم ــح ف ــيذكر الصحي س
للزمــان(()5( وهــذا أمــر طبيعــي لنهايــة 
ــة  ــامرس عملي ــاة ي ــوي باحلي كل فوض
التســلط القمعــي عــى النــاس فالروايــة 
ــه  ))تفســر للواقــع االجتامعــي بعاقات
مل  وهــذا  وقضايــاه(()6(،  وتناقضاتــه 
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خيــل مــن مقاومــة داعيــة اىل االصــاح 
باملبــادئ  ايامنــًا  والتقــدم،  والتحــرر 
والقيــم، )هنــاء( رمــز املقاومــة الفكريــة 
والوقــوف ضــد الاإنســانية بالرغــم مما 
تعانيــه مــن شــظف العيــش، والتهجــر 
ــا  ــد يده ــت أن مت ــد رفض ــري، فق الق
اىل االنحــراف الفاســد املتمثــل ب )نايــف 
كنعــان( املغــرور بســلطته، فقــد كان 
يعذبــه شــعور املواجهــة مــن هنــاء التــي 
قالــت لــه ))انــه ارهــايب وقاتــل ودموي 
ضمــر..(()7(  مــن  وازع  يضبطــه  ال 
ــر،  ــن الضم ــم م ــري الظل ــي يع فالوع
مل  التــي  املجهولــة،  بنهايتــه  وذكــره 
مل  وملــا  أنــه ســينتهي،  يومــًا  يتوقــع 
ــاع  ــن اقن ــدًا م ــراف ب ــذا االنح ــد ه جي
ــه  ــع مع ــام، إذ اتب ــي يف االستس الوع
أن  فيحــاول  االغــواء،  طــرق  مجيــع 
يلجــأ اىل التصفيــة اجلســدية املقيتــة، 
الفكــر املتســلط، هيــدد بالفنــاء وبأبشــع 
وعندمــا  التيــزاب،  انــه  االســاليب، 
ــا  ــذا إذن م ــزاب ))ه ــاء بالتي ــمع هن تس
يريــد نايــف فعلــه يف آخــر حماولــة هــذا 
ــذا  ــوى ه ــه س ــق يف يدي ــه مل يب ــي إن يعن
الرهيــب )تيــزاب( ولعلــه  الســاح 
ــوت  ــن م ــر م ــا مف ــلحة. ف ــر االس آخ
ــد  ــو جس ــف نح ــوف يزح ــيء.. س بط

آدمــي فقــد النــور واجلــامل وفقــد حقــه 
كان  الســاح  وهــذا  احليــاة(()8(،  يف 
ــي، وال  ــام القمع ــلطة النظ ــًا يف س متبع
ســيام انــه قــد أقــدم عــى رمــي املثقفــن 
احــواض  يف  االصاحيــن  والعلــامء 
يف  الطاغــي  احلكــم  اثنــاء  التيــزاب 

ــراق. الع
ــدة،  ــة واح ــاك هناي ــن هن ــك مل تك لذل
بــل هنايــات متعــددة، فلــكل فكــر 
اليهــا  رمــزت  التــي  االفــكار  مــن 
وحواراهتــا  بمواقفهــا  الشــخصيات 
ــاهبة  ــر متش ــات غ ــا هناي ــة، اال اهن هناي
تصويــر  عــى  باحلــرص  ))وذلــك 
ــن  ــع م ــذا الواق ــراع يف ه ــب ال جوان
خيــرج  أن  هــو  حمــدد  هــدف  اجــل 
ــفة  ــة أو فلس ــا معرف ــدة م ــارئ بفائ الق
ــة  ــكل هناي ــًا(()9( فل ــة أو موقف أو جترب
طبيعــة ونوعيــة متســببة عــام اختذتــه مــن 
مســار، فاملســار يؤثــر عــى نــوع النهايــة 
ــانية  ــكار االنس ــارات االف ــام ان مس وب
يف هــذا الزمــن الــذي حتدثــت عنــه 
ــة  ــة وخمتلف ــارات متصارع ــة مس الرواي
ومتقاطعــة، فالــروري ال ينتهــي هناية 
ــة،  ــف املجهول ــة ناي ــد هناي ــدة فبع واح
ــد  ــداء، بع ــس الصع ــاء تتنف ــت هن كان
مــا اشــار القــدر اىل هنايــة حزهنــا اذ 
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قالــت لـــ )ربيــع( )).. ولــو أنــك رأيت 
لعذرتنــي  وقبلــة  االمــس  احــداث 
ــت  ــول وغب ــامل الذه ــت ع ــاين دخل ف
ــا  ــة ام ــر مصدق ــف غ ــدت ارجت ــم ع ث
حــدث. هــل تغــرت الدنيــا؟ أيــن 
انــا؟ .. كانــت شــمس الضحــى خلــف 
املطــر يلــوح قرصهــا الدائــري فيــام وراء 
الســحاب االبيض بلــون القطــن(()01(، 
وال ســيام أنــه هــذا اليــوم كان يــوم هناية 
نايــف، وانتهاء االســتبداد، ليعلــن املطر 
ــرة،  ــعادة املنتظ ــدأ الس ــر وب ــزول اخل ن
فالشــمس تعلــن بقدومهــا وهي شــمس 
حريــة هنــاء. وهبــذا ولرهــة اغمضــت 
عينيهــا عــى حلــم وحــن فتحتهــام 
عــى وســعهام رأت نباتــات الظــل أشــد 
ــا  ــط هب ــب املحي ــاج املكت ــًا وزج عمق

ــًا. ــد بياض أش
قالت: ربيع

تعال نخرج معًا
اىل املطر ثانيًة

نسمع شيئًا من املوسيقى
فالدنيــا أخــذت تعــزف املوســيقى((

.)11(

ــدأ  ــن ب ــود، والف ــدأت تع ــة ب إذن احلري
حييــا بعدمــا اختفــت ســاهرة، واختفــى 
فنهــا معهــا، فقــد عــاود للظهــور، 

بعــد هــاك الظــامل، الــذي حــارب كل 
الثقافــات والعلــوم فكانــت هنايــات 
صيــف ســاخن مضطــرب، باضطــراب 

ــاة. احلي
الشــخصيات  عــرب  االفــكار  ثانيــا: 

والثانويــة الرئيســة 
1-شخصية هناء:

متثــل هنــاء االفــكار الداعية إىل املســاواة 
عــى  القانــون  وتغليــب  والعدالــة، 
ــع  ــه املرج ــل من ــاة، لتجع ــوىض احلي ف
ــام  ــاس، ك ــن الن ــم ب ــاة، واحلاك يف احلي
ــة  ــي إىل حمارب ــايف الداع ــد الثق ــل امل متث
ــن  ــاد، وم ــتغال والفس ــكال االس أش
ناحيــة ثانيــة فهــي متثــل الــدور الصاعد 
للمــرأة يف إصــاح املجتمــع، وهــذا 
ــخصية  ــة بش ــب الرواي ــن كات ــامن م إي
املــرأة، ومــا تتمتــع بــه مــن دور اجيــايب 
يف صنــع احليــاة، هنــاء رمــز اهلنــاء متثــل 
ــة، فهــي تقــف بجانــب  ــروح اجلامعي ال
)احلــاج زايــر(، الــذي يتخــى عــن 
ــبب  ــف، بس ــي، اىل ناي ــيارته التاك س
ــة  ــا ملقاوم ــع عائلته ــف م ــن، وتق الدي
نايــف الــذي يعــد نفســه ويل ؟ أمــر 
العائلــة. ومــن مــرارة مــا قاســته هتجــر 
ــتيعاب  ــكان اس ــف باإلم ــا ))كي عائلته
الصبــاح  نــور  برغــم  حيــدث  مــا 
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اقتحمــوا  ان  بعــد  املــارة..  وحركــة 
وكل  والســطح  والغــرف  احلديقــة 
ــى  ــون ع زوايــا املنــزل صــاروا حيمل
ــاث  ــرة واالث ــات الكب ــم احلاج اكتافه
املربــوط بحبــال القنــب.. األم انشــغلت 
بالــكام تــارًة وبتلقــي الربــات تــارًة 
وقفــن  الثاثــة  وبناهتــا  اخــرى... 
متشــبثات بعباءهيــا الســوداء... يولولــن 
ويتقــن نثــار الــرتاب والصــدأ وغضــب 
املظاهــر  وهــذه  الرجــال...(()21(، 
اجــراءات  اال  هــي  مــا  املذكــورة 
التســلط القمعــي الــذي جعــل اخلــوف 
واالرهــاب يف كل مــكان، فاســتاب 
حقــوق املواطنــة مورســت عــى مــرأى 
مــن الشــعب وهــو يــرى بعينــه الظلــم، 
ــعب كان  ــذا الش ــاكنًا، وه ــرك س وال حي
ــت  ــذا حت ــه، وال ئ ــي ب ــام حيتم ــًا ب واثق
ــك،  ــا ذل ــام نفعه ــوداء، ف ــه الس عباءت
ــب واالمل،  ــواع التعذي ــى كل ان ــل تلق ب
وبالرغــم مــن هــذا بقــى الوعــي املــدين 
ــاء-  ــي –هن ــك فه ــذل، كذل ــاوم ال يق
ــي  ــاهرة( الت ــة )س ــب عائل ــف بجان تق
ــف  ــة، وتق ــروف غامض ــت يف ظ اختف
ــى يف  ــا، وال تتوان ــا وابيه ــب امه بجان
البحــث عنهــا يف شــوارع وازقــة بغداد.
االستســام  ضــد  املنتفضــة  هنــاء 

والتجــر تلجــأ إىل العلــم والتفكــر 
املنطقــي، العقــل الــذي غيبــه اخلــوف، 
هنــاء  قالــت  واجلهــل،  واخلنــوع، 
ألمهــا ))إنــك تعلمينــا أن نخــاف كــي 

ونذعــن(()31(. نضعــف 
ــببًا  ــر س ــن الفق ــا م ــدت أمه ــد وج لق
مــن  هنــاء  ووجــدت  لاستســام، 
ــي  ــوان، فه ــذل واهل ــببًا لل ــوف س اخل
ــه  ــل يف مكان ــع الرج ــول )).. مل نض تق
ــًا ال..(()41(،  ــه يوم ــل ل ــي ومل نق احلقيق
كذلــك هــي تقــول ))وهــذا مــا يؤرقني 
ليــل هنــار كيــف يمكــن ان نخــاف مــن 
رجــل ناشــف وطرطــور وخملــوق مــن 
صلصــال وحتــى لــو أن أمــه ولدتــه ويف 
ــون  ــن يك ــب فل ــن ذه ــق م ــه ماع فم
اكثــر مــن كتلــة فائضــة مــن حلــوم 

احليوانــات)51(.
بينــام تعــود االم اىل صومعتهــا وهــي 
ــت  ــن ورفع ــت للرمح ــم صل ــة ث ))باكي
ــمي  ــت ياس ــامء وقال ــو الس ــها نح رأس
نخــاف(()61(،  ممــا  نجنــا  االلطــاف، 
ويبــدو ))ان املجتمــع الضيــق والعنــف 
ــه  ــرت ب ــب أث ــه الكات ــش في ــذي يعي ال
يف تصويــر تلــك االفــكار(()71(، ومهــام 
ــان  ــن حرم ــة م ــد البالي ــت التقالي بلغ
املــرأة مــن املطالبــة بحقوقهــا، إذ عدتــه 
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مــن املنكــرات، بــأن تكــون للمــرأة 
شــخصية كشــخصية الرجــل، نجــد أن 
ــع  ــة املجتم ــتعمل ماحق ــب اس الكات
ــي(  ــارد )الوع ــة، تط ــكال ثاث ــا بأش هل
ــي  ــة فف ــاة اجلامعي ــاء، الفت ــل هبن املتمث
رســالة تبعثهــا اىل اخيهــا الــذي يــدرس 
ــأل  ــا ))اس ــول فيه ــدن تق االدب يف لن
الزمــان كيــف يكــون ممكنــا أن يرغمــك 
جمنــون عــى الرحيــل مــن منزلــك؟ هل 
أبــدأ مــن هــذه النقطــة أم تــراين أقــص 
عليــك خــر املجنــون الــذي اراد قتــي. 
وخــر الصيــاد الــذي جعلنــي طريدتــه 
يف  زعقــت  التــي  الرصاصــة  وخــر 

ــرأس...(()81(. ــل ال ــح ومل تص الري
إذن ماحقــة املجتمــع للمــرأة تــأيت 
يف  باالختبــار  مــرة  طــرق،  بثــاث 
حماولــة املاحقــة لراهــا كيــف تقــاوم، 
ــأس  ــا يي ــا، ومل ــة هل ــة باملراقب ــرة ثاني وم
ــدر؟ إذن  ــوى الغ ــبيًا س ــد س ــا جي ف
للمــرأة،  التنويــر  يقبــل  التخلــف ال 
والكاتــب قــد ))هنــج طريقــة الواقعيــة 
أنــه  عــن  فضــًا  االنتقاديــة(()91( 
للرقيــب  االســود  اللــون  اســتعمل 
ســواء بمابســه أو برتــه ))اســتطاعت 
االنظــار كلهــا ان تلمــح رجــًا قصــرًا 
باجتــاه  هيــرول  كان  الســحنة  اســود 

الزقــاق...(()02( وهــذا اللــون ))تعبــر 
ــانية  ــوق االنس ــط احلق ــم ابس ــن هض ع

وضيــاع حقــوق املواطنــة(()12(.
ــي اىل  ــر الروائ ــر يش ــب أخ ــن جان وم
ــواء كان  ــرأة س ــة امل ــرف يف معامل التط
اجتامعيــًا او دينيــًا فهــي تعــاين مــن 
الرقيــب ))كنــت ارى الرجــل الغريــب 
الــدم  مــن  اخلــايل  البائــن  بوجهــه 
ــًا  ــوزه داخ ــد ب ــن يم ــه الصغرت عيني
حائــل  ســميك،  بمعطــف  كاللــص 
اللــون قميــص داكــن دون ربــاط يتأبــط 
ــجرة  ــود أو ش ــف عم ــف خل ــًا ويق كتب
يرتبــص(()22(، يف هــذا النــص يشــر 
الكاتــب إىل رجــال األمــن بلباســهم 
املعــروف )الســفاري(، فضــًا عــن 
ــانية  ــة االنس ــاة املعنوي ــد للحي ــه فاق أن
خــايل  مــن الــدم – ال يــكاد يبــر 
ــه  ــبب عيني ــاة بس ــوح للحي ــوة ووض بق
الصغرتــن. وهبــذا فــإن ))االديــب عر 
ــع  ــه للواق ــن رؤيت ــة ع ــة االدبي بالكلم
وهــو بعملــه االديب يعــد تشــكيل الواقع 
وخيتــار منــه مــا يتــاءم مــع رغبتــه 
ــة(()32(،  ــذه الرؤي ــن ه ــف ع يف الكش
وهبــذا فــإن املقاومــة االصاحيــة التــي 
تطالــب بحقوقهــا ترفــض االنصيــاع او 

ــف. ــع ناي ــة م املهادن
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نايــف،  ازالم  فعندمــا تصــف هنــاء 
ــم،  ــوة عنده ــية والقس ــف الوحش تص
))أربعــة رجــال هبطــوا بشــفاه غليظــة 
ــتات  ــهم ش ــى رؤوس ــد ع ــوء بالزب تن
ــر  ــش مغ ــعر عك ــا ش ــن بقاي ــود م س
رجــل  رؤوســهم  عــى  يقــف  كان 
وال  بكفيــه  يلــوح  مدجــج  طويــل 
ــى يف الــكام(( ــذل جهــدًا حت ــكاد يب ي
مــن  الســافر  التعــدي  صــورة   ،)42(

قبــل عصابــة نايــف كنعــان ومــدى 
ســيطرهتا عــى املجتمــع، ونايــف هــذه 
الشــخصية املركبــة، فهــي شــخصية 
ــة  ــة تعيــش التناقضــات الواقعي مضطرب
للشــخصية العدائيــة ســواء عــى ســبيل 
الفــرد الــذي يتســم بــاالزدواج أم عــى 
مســتوى الســلطة التــي تتنــوع ازياؤهــا 

بتنــوع أدوارهــا يف املجتمــع.
2-شخصية كنعان

يمثــل كنعــان االفــكار االســتبدادية 
والديكتاتوريــة التــي حتكمــت بمصائــر 
النــاس وحتــاول أن تســلب احلقــوق 
للفكــر  نقــد  هــذا  ويف  واحلريــات، 
ــريب،  ــن الع ــائد يف الوط ــم والس املتحك
وبخاصــة يف العــراق، إذ تســيطر النوازع 
الفرديــة والطغيــان عــى مصائــر النــاس 
ــر  ــت اكث ــام كان ــب كل ــة االدي ))إن رؤي

ــت  ــام كان ــية وذكاء كل ــًا وحساس عمق
اقــدر عــى كشــف القــوى التــي تعــوق 
ــام  ــان، ك ــر االنس ــع وتقه ــة الواق حرك
ــة  ــل طبيع ــى ختي ــدر ع ــح أق ــا تصب أهن
لإلنســان  حيقــق  الــذي  املســتقبل 
يصــور  فالــراوي  إنســانيته(()52(، 
الشــخصية العراقيــة املســتبدة بأفكارهــا 
التســلطية ســواء اكان التســلط اجتامعيًا، 
أن  ويبــدو  ســلوكيًا،  ام  سياســيًا،  ام 
إىل  املتلقــي  تنبيــه  قصــد  الكاتــب 
املامــح الداخليــة للشــخصية، فـــ »مــع 
ــامم  ــدأ االهت ــن ب ــرن العري ــع الق مطل
ــة  ــح اخلارجي ــم املام ــن رس ــول م بتح
للشــخصية إىل رســم دواخلهــا لتقــي 
االعــامق اخلفيــة هلــا بعــد دخــول علــم 
ــية  ــات النفس ــة العملي ــس إىل دراس النف
)نايــف(  االدبيــة«)62(،  للشــخصيات 
ــواه  ــد كل ق ــًا، إذ حيش ــتبد اجتامعي مس
ــدي  ــوذه، يف حت ــه، ونف ــه، ورجال بأموال
امــرأة ضعيفــة يف طبيعتهــا، ال تريــد 
ســوى أن حتافــظ عــى بيتهــا الرعــي، 
ــأيت زوج  ــا، لي ــن أبيه ــه ع ــذي ورثت ال
ــه  ــس ل ــام لي ــب ب ــف(، ليطال ــا )ناي أمه
))..مل يعــد منــذ القطيعــة زوجــًا ومتــى 
كان أبــا لثــاث بنــات تركهــن دون 
ســؤال، وجــاء االن يطالبنــا بمنــزل 
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ــي أن  ــدين ام ــه وتري ــن ممتلكات ــس م لي
التــزم اهلــدوء الن هــذا الرجــل يف رأهيــا 
ــن  ــر، ونح ــر املك ــراس كث ــب امل صع
فقــراء يف هــذه الدنيــا الصغــرة، وال 
ــد  ــل يع ــه ب ــه أو رد دعوت ــا وقف يمكنن
ــتحيل..(()72(،  ــن املس ــًا م ــك رضب ذل
لظواهــر ســلبية يف  ويف هــذا رصــد 
يمتلكــون  املجتمــع، وال ســيام ممــن 
عــى  الظلــم  ليامرســوا  االمــوال 
ثرواهتــم،  وراء  ويلهثــون  أهلهــم، 
ــة  ــراء ))يف ضاحي ــتغل الفق ــف يس وناي
ال تبعــد كثــرًا حــاول اغوائهــا باحلــب 
ــال  ــرض امل ــارة وع ــه( ت ــى طريقت )ع
ــكور  ــه مش ــرى(()82(، وخياطب ــارة اخ ت
ــف  ــت لناي ــام قل ــرب ))إن ــاعده املق مس
كيــف جــرؤت أن ختــي البيــت وترمــي 
ســاكنيه إىل الشــارع وهــم زوجتــك 
وســيلة وابنتهــا وبناتــك الثــاث وئــام 
وفائــزة وداليــة(()92(. وهــذه إشــارة إىل 
ــي  ــام ه ــخصية ورب ــة يف الش االزدواجي
ــا كان  ــع وم ــوة يف املجتم ــودة وبق موج
ــادًا للظواهــر الســلبية،  الروائــي اال صي
ليجعلهــا أمــام مــرآة االصــاح والفكرة 
ــي  ــي للمتلق ــي اراد الروائ ــوى الت االق
ــام  ــية ك ــرة سياس ــي فك ــفها ه أن يكش
ــل  ــيايس املتمث ــع الس ــدو، إذ ان الواق يب

باحلكــم الصدامــي البائــد، قــد اســلب 
القمــع  ومــارس  احلريــات،  كل 
الدمــوي وهنــاك اشــارات واضحــة 
للسياســات االجراميــة، وال ســيام إذا 
ــعور  ــه ش ــي كان ))لدي ــا ان الروائ عرفن
يعذبــه وهــو وصــول البعثيــن الســيئن 
إىل ســدة احلكــم وقــد ركبتــه كآبــة 
ــة  ــا بالضحك ــاول تبديده ــة كان حي قاتل
املهذبــة..(()03(  والنكتــة  املجلجلــة 
ــت  ــاء؟؟ ))وظلل ــاءهل هن ــا تتس وهن
أتســاءل تــرى مــن وضــع يف يديــه 
املــال والذهــب والســلطة؟ ألســنا نحــن 
ــا  ــه كل يشء؟ وجعلن ــا ل ــن يرن الذي
ــا  ــي أن ــت ألم ــان قل ــة الزم ــه داهي من
بريئــة منــه ومــن صلــة الرحــم مــا 
ــكل  ــاة..(()13(، ف ــد احلي ــى قي ــت ع دم
طــاغ ال يكــون اال بمســاعدة شــعبه 
اللذيــن جيعلونــه متمكنــًا مــن التحكــم 
بمصرهــم، وعندمــا يشــعر بنفســه قــوة 
ــف  ــول ناي ــه، يق ــرح بقوت ــى ي عظم
ــدة  ــاء ))معتق ــدي هلن ــرض التح يف مع
والوقــوف  التحــدي  تســتطيع  اهنــا 
واســقاطي  ملقاضــايت  رجليهــا  عــى 
مــن )عــريش( الــذي رسقتــه يف ظــرف 
ــو  ــا(()23(، اذن ه ــن مملكته ــض م غام
ــرش-  ــلطة –الع ــزاع الس ــر إىل انت يش
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ــأ  ــى جل ــدر حت ــوة، والغ ــية بالق السياس
اىل حماربــة عائلتــه –الشــعب- يف حماولــة 
ــة وحقهــا يف العيــش  الســتاب املواطن
يف الوطــن. فضــًا عــن التناقــض الــذي 
يعيشــه رمــز النظــام فتــارة يــأيت اىل 
ــًا ))جــاءين الرجــل  أمــن املحامــي طيب
)بوجــه أيب ذر( وأخــذ بيــدي قــال عمل 
حــر وأنــت حــر(()33(، حماولــة للظهــور 
عندمــا  وبخاصــة  االيــامين  بالوجــه 
يتحــدث نايــف مــع مســاعده مشــكور 
تســمع  زلــت  أمــا  مشــكور  ))هــا 
عــادة  يضيقــون  الفاشــلن  اولئــك 
بالرجــل الناضــج، اليــس كذلــك أم 
نراهــم يأخــذون لــه التحيــة ويســبحون 
واكلــوا  فاشــلون  حســاد  بحمــده؟ 
عليهــم  اطلعــت  ولــو  بــر  حلــوم 
لوليــت منهــم فــرارا، الداهيــة يذكــرين 
ــتى..(( ــث ش ــة وباحادي ــات قرآني بآي
مــن  اشــارة  هــذه  ان  ويبــدو   ،)43(

الــراوي للحملــة االيامنيــة التــي اطلقهــا 
النظــام ايــام حكمــه يف تســعينات القرن 
ــر  ــر اخلم ــذي يعاق ــو ال ــن وه العري
ــاعده،  ــول مس ــات، إذ يق ــل املوبق ويفع
ــا  ــري لقاءاتن ــر جت ــة الق ــي ))حان فف
وتتــوزع  املؤامــرة  تبتــدئ  ومعهــا 
اخــر..(( اىل حــن  ترجــأ  او  االدوار 

)53(، كذلــك فهــو مشــغول بملذاتــه 

ونزواتــه مثــل مجــع التامثيــل وبنــاء 
القصــور واملــزارع واالهتــامم بالبنــاء 
ــرب  ــان ق ــف كنع ــف ناي ــر ))وق الفاخ
ــان  ــداه معقوفت ــًا ي احــد متاثيلــه، متصلب
ــارة  ــغولة ت ــه مش ــره نظرات ــف ظه خل
بتمثــال مــن الرونــز، واخــرى بتمثــال 
ــه(  ــد متاثيل ــس..(()63(، و )أح ــن اجلب م
مولعــًا  كان  الطاغيــة  ان  عــى  تــدل 
ــل  ــد فع ــه، وق ــه يف حيات ــرى متثال أن ي
العــراق  حمافظــات  اغلــب  يف  ذلــك 
وبخاصــة العاصمــة، وتصــف هنــاء 
منزلــه ))فهــو باختصــار منتجــع خاص 
مــزود بأشــياء جاهــزة غــرف نــوم، 
املطبــخ، املخــزن، قاعــة اســرتاحة، باب 
خارجــي آخــر، جــرس انــذار، جــدران 
ــدن،  ــتائر مع ــاء، س ــة بالفسيفس مرصع
ثريــات مــن الكريســتال، لوحــات، 
طنافــس ملونــة، حتفيــات ارائــك غرفــة 
ــب  ــة حتج ــا خفي ــوس ذات مراي للجل
الرؤيــة، حانــة ليــل.. اىل آخــر االشــياء 
التــي مل ترهــا العــن(()73(، ويبــدو مــن 
هــذا ولــع نايــف )الداهيــة(، مطــل 
بالزخــارف والقصــور واملتــع النفســية، 
وهــذه مــن طبيعــة احلــكام، وهــذه 
ــا يف  ــة العلي ــة للطبق ــاف معلوم االوص
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ــلطة. الس
للروايــة ))يصبــح  قــراءة واعيــة  إن 
الناقــد حملــًا، ويتنــاول الفــن كعــرض 
ــات  ــف مكبوت ــره كش ــتطيع بتفس يس
وقــد  ودوافعــه  الاواعيــة  االديــب 
بدورهــا  االكتشــافات  هــذه  تــؤدي 
إىل فهــم العمــل الفنــي نفســه، بــل 
فالكاتــب  تفســره(()83(،  وحتــى 
ــن آالم  ــًا ع ــع فض ــاين آالم املجتم يع
اجلائــر  التســلط  يــرى  وهــو  نفســه 
والقمعــي، فالنــاس يموتــون جوعــًا 
باحلصــار االقتصــادي ويعانــون ويات 
ــه،  ــم بملذات ــة متنع ــروب، والطاغي احل
وهــذا حــال نايــف مــع زوجتــه واطفاله 
ــوى  ــم س ــأوى هل ــدون م ــن ال جي الذي
ــم،  ــن بيته ــم م ــد أن طرده ــارع بع الش
ــده،  ــف وح ــى ناي ــوم ع ــع الل وال يق
ــة ))... ــم رشكاء يف اجلريم ــاس ه فالن
فكــم مــن حبــٍة صــارت قبــة وكــم مــن 
داعــٍر رفعــوه اىل مرتبــة القديســن بــن 
عشــية وضحاهــا(()93(، فالنــاس بيدهــا 
ختلــق )طاغيــة مســتبد( ثــم تشــكو 
ــى  ــه حت ــد من ــلم أح ــف مل يس ــه، ناي من

ــف؟ ــر، خل ــاح الق ف
قالت خللف:

ــد  ــتغل عن ــدك تش ــك االن. بع -تذكرت

ــف ناي
-ال.. نايف هذا اخلايب.. طردين

خلــف  أخــذ  ليــش.  -طــردت، 
ــال: ــانه وق ــفتيه بلس ــل ش ــاجي يبل الس

-نايف يعتقد أين جاسوس(()04(.
حتــى  طــال  واالرهــاب  اخلــوف 
ــوف  ــه اخل ــذي الزم ــر، ال ــاح الق ف
ــفتن  ــس الش ــو ياب ــه فه ــى يف كام حت
نايــف،  باســم  التفــوه  يســتطيع  وال 
ــة،  ــع ف )الرواي ــس الواق ــب يعك فالكات
هــي شــكل مــن اشــكال البنيــة الفكريــة 
ــهد  ــع يش ــا دام املجتم ــع، وم للمجتم
ــح  ــول املصال ــه ح ــن طبقات ــًا ب رصاع
ــراع  ــًا أن ال ــي أيض ــذا يعن ــة فه املادي
ــر(()14(،  ــتوى الفك ــى مس ــود ع موج
ــذور يف  ــه ج ــي ل ــر القمع ــى الفك حت
شــخص نايــف، ففــي صبــاه ))االقــوى 
ــًا، واالرسع  ــد زعيق ــيكون االش ــا س من
يف طــي املســافات.. قلــت للصبيــان 
هــذه  نلــزم  تعالــوا  ركضــًا.  كفــى 
القطعــة مــن االرض ونحصــل عــى 
ــراوات  ــن اهل ــددًا م ــا ع ــود.. اعددن نق
مــن  رسقناهــا  صغــرة  وســكاكن 
ــارًا  ــع صغ ــا نجتم ــب.. كن ــم قري مطع
ــا. وكان  ــا تفرقن ــن كرن ــم، وح ونحل
ــه  ــه وطريقت ــه، وحلم ــا كوكب ــد من الب
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ــرب  ــتياء او اهل ــتحواذ واالس يف االس
مــن احليــاة مجلــة وتفصيــًا(()24( وهــذا 
النظــام  والواقعيــة  اجلــذور  بســبب 
اذا  العــراق،  الــذي حكــم  الدمــوي 

ــأهتا ــذ نش ــوهتا من ــازت بقس امت

ثالثًا: االفكار عرب احداث الرواية
1-االختفاء:

ت هنــاء اختفــاء صديقتهــا ســاهرة  عــدَّ
بظــروف غامضــة بـــ )قانــون االختفاء(
ــة  ــب إىل السياس ــن الكات ــارة م )34(، اش

القائمــة، التــي جعلــت مــن )االختفاء( 
للشــخصيات املتنــورة والعلميــة قانونــًا 
عــن  هنــاء  وتبحــث  حكومتهــا.  يف 
ســاهرة فــا جتــد اال صــوات ابيهــا يــأيت 
ــا  ــا ))م ــول هل ــر ليق ــامل االخ ــن الع م
ــُت  ــن؟ فقل ــمَّ تبحث ــألني ع ــرى يس ن
عــن ســاهرة قــال: تقصديــن الفتــاة 
التــي مســكوها وقيَّدوهــا باحلديــد ألن 
ــُت  ــًا((؟ قل ــى ))هارب ــد اخف ــا ق والده
مــاذا؟ قــال ))انتهــت(( فلــم يكــن 
ــن أدري  ــكاء ومل أك ــوى الب ــعي س بوس
ــن  ــًا(( فم ــى ))هارب ــد اخف ــا ق ان اباه
ــروا هــذِه احلكايــة؟(()44(، فكان  ايــن دبَّ
ــو  ــا وه ــى ابيه ــض ع ــاء القب األوىل الق
موجــود!! فِلــَم عليهــا؟، اذن هــو تدبر 

ــر، ))...  ــى الفك ــاء ع ــل القض ــن اج م
فجميــع مــن يكتبــون يتمثلــون الوطــن 
يف كتاباهتــم، الهنــم يعتمــدون يف ذلــك 
ــكان  ــان، وامل ــا، الزم ــة االن ــى ثاثي ع
هــو  ولنتاجاتــه  للكاتــب  الطبيعــي 
وطنــه الــذي ولــد فيــه ونشــأ وترعــرع، 
ــروج  ــتطيع اخل ــن يس ــاول فل ــام ح ومه
بأطروحاتــه وافــكاره عــن حــدود هــذِه 

ــة(()54(. القضي
َفســاهرة مثلــت رمــز احلريــة التــي 
ــألت  ــع ))س ــدر والقم ــد الغ ــا ي طالته
ــى  ــم ع ــرار احلك ــون اق ــز القان ايب اجيي
فضحــك  أيضــًا.  باملــوت  النســاء 
منــي وقــال: كان هــذا غــر جائــز 
وان  ايب  وقــال  العــر احلجــري،  يف 
اردِت ســامع نصحــي فــأوىل بــِك ان 
تكفــي عــن ))البحــث(( وتنــريف 
فكــر  ويبقــى  شــؤونك...(()64(،  إىل 
ــا  ــأل عمه ــان، تس ــًا للعي ــاهرة ماث س
))هــل تســتطيع رؤيتهــا اكــد انــه يراهــا 
أنــاء الليــل واطــراف النهــار تظهــر 
كاهلالــة يف دائــرة القمــر وكالغيمــة عــى 
ســفح جبــل أو كياممــة يف شــجرة(()74( 
وأشــادت هناء بــذكاء صديقتها ســاهرة 
وقدرهتــا عــى تقمــص الشــخصيات يف 
الواقــع أو يف املــرح... كانــت ســاهرة 
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ــرح  ــا بامل ــل وكان املامه ــب التمثي حُت
ممتــازًا وهلــا مقــدرة عــى احلفــظ الســيام 
الرفيعــة(()84(  والنصــوص  االشــعار 
فضــًا عــن اهنــا ))اشــعاع مســتمر 
واللمعــان(( والــذكاء  املوهبــة  مــن 
الســلطة  حماربــة  يبــن  وهــذا   ،)94(

للفــن واالدب كوهنــام عاملــن مهمــن 
يف التوعيــة الفكريــة، ولــكل روايــة 
فكــرة معينــة متثــل وجهــة نظــر املؤلــف 
واالنســان،  احليــاة  جتــاه  وفلســفته 
ــرة  ــرح بفك ــادة ال ي ــي ع وان الروائ
روايتــه بــل هــي كامنــة يف ذهنــه، وعــى 
املتلقــي التوصــل اليهــا مــن خــال 
إىل  التوصــل  ويتــم  القــراءة(()05(، 
االفــكار حســب املعطيــات التــي يبثهــا 
الكاتــب يف روايتــه، وتبــدو مطابقــة 
ــب، إذ  ــه الكات ــاش في ــذي ع ــع ال للواق
ان هــذِه املامرســات ليســت بغريبــة عــى 
االنســان الــذي عــارص حكــم الطاغيــة.

2-مقتل امني غانم:
ــة  ــوت العدال ــل ص ــي يمث ــن املحام ام
ــه  ــف وتنبيه ــاظ ناي ــاول أيق ــذي ح ال
عــى ظلمــه ولكنــه مل يفلــح بــل واجــه 
ــاهرة،  ــر س ــن مص ــل ع ــرًا ال يق مص
عندمــا يســأل نايــف امــن )انــت تبــدو 
غــر مرتــاح هــل تذكــرت مايــؤمل. 

ــر  قلــت ))اجــل(( تذكــرت احلــاج زاي
ــزت  ــف وك ــه ناي ــدَّ وج ــه فارب وارست
عــى اســنانه مشــيحًا عنــي بنصــف 
ــن...  ــب ام ــم... جيي ــا هب ــمه... م جس
اهنــم فقــراء... عجايــب ومــا شــأين من 
ــن –  ــه ام ــا؟ فيجيب ــذا، ان ــم هك جعله
نعــم... انــت؟ ... انــك غلطــان... لقد 
ان هلــؤالء ان يموتــوا... اهــذا قانــون ام 
ــّمِه  ــف س ــب ناي ــض؟ جيي ــرتاض حم اف
ــة هــي  مــا شــئت(()15(، صــوت العدال
ــه  ــره بحقيقت ــف، وتذك ــج ناي ــن تزع م
))كنــُت الوحيــد الــذي يقــف يف وجهــه 
ــد...(( ــرب والبعي ــايض الق ــره بامل يذك
ــق  ــدر قل ــم مص ــن غان ــى ام )25(، ويبق

يواجهــه  عندمــا  والســيام  لنايــف، 
))نايــف... انــت تســتطيع ان تســتحوذ 
ــه  ــتأثر ب ــا، وتس ــان م ــد انس ــى جس ع
ــًا  ــًا وترهيب ــتميله ترغيب ــه وتس وتروض
ــو  ــه(( ه ــى ))روح ــتياء ع ــن االس لك
املســتحيل(()35(، ومل يكتــِف امــن رمــز 
ــى  ــذ ع ــو يأخ ــة فه ــة باملواجه العدال
ــًا  ــي بحث ــر ))ُيلق ــة اجلامه ــه توعي عاتق
يف نــادي احلقوقيــن حيــاول مــن خالــِه 
انــارة العقــل والوجــدان بموضــوع 
مهــم جــدًا )معنــى العدالــة( ســألته 
ــوان املحــارضة فذكــر ان  ــاء عــن عن هن
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ــذا  ــة ه ــم صل ــدًا ث ــر ج ــوع مث املوض
ــات(()45(. ــوق والواجب ــى باحلق املعن

ليحتــدم الــراع ويبلــغ الــذروة يف 
ــب،  ــر الكات ــام يع ــة( ك ــن )الداهي زم
نمطهــا  هلــا  جيــدة  روايــة  ))فــكل 
الزمنــي وقيــم الزمــن اخلاصــة هبــا، 
ــا  ــة تعبره ــن كفاي ــا م ــتمر اصالته وتس
القيــم  وتلــك  النمــط  ذلــك  عــن 

القــاريء(()55(. إىل  وايصاهلــا 
لـــ  الشــقيق  االخ  قيــس  3-مقتــل 

: ) يــف نا (
ــان  ــب واالنس ــس االخ الطي ــل قي ُيمث
ــي  ــم، فف ــل الظل ــذي ال يقب ــامل ال املس
يــوم مــن االيــام يرســله نايــف البــاغ 
ــاول  ــف حي ــن ناي ــاء باحلضــور ))لك هن
زج اخيــه )قيــس( يف قضيــٍة ال َيــد لــه يف 
صنعهــا وال دخــل، وال ناقــة وال مجــل، 
هــو أساســًا ال ُيريــد الدخــول طرفــًا يف 
ــر  ــا االخ االك ــة خيوضه ــارك ومهي مع
ــاب  ــى حس ــًا ع ــدًا ومهي ــي جم ــي يبن ك
فتــًى مــا زال يف بدايــة الطريــق...(()65(، 
يف هــذا الفــن االديب تكــون ))اثــارة 
ــعور(()75(، واال  ــارة الش ــل إث ــر قب الفك
فــأي فكــرة ارادهــا الروائــي باســتعامل 
ــأيت مــن خــال  ــذي ي )جمــد ومهــي( ال
واحــدة،  معركــة  وليــس  )املعــارك( 

ــو  ــس ه ــس، ان قي ــا قي ــي ُزجَّ فيه الت
ــر  ــذي ُأج ــل ال ــب النبي ــعب الطي الش
عــى الدخــول يف معــارك دمويــة نتيجــة 
ــة  ــن الدكتاتوري ــاء م ــات احلمق السياس
املتســلطة، ومــا يؤكــد هــذِه الرؤيــة 
السياســية اســتعامل الروائــي الوصــاٍف 
إذ  البائــد،  النظــام  يتصــف هبــا  كان 
اطلقهــا عــى نفســه، فـــ هنــاء ال ترغــب 
)الوعــي(  الهنــا  امامــه،  بالوقــوف 
ــب  ــل ))... ال ارغ ــض اجله ــذي يرف ال
وال  معــه  الــكام  وال  مقابلتــه  يف 
وحرجاتــه  نرتــِه،  إىل  اســتمع  ان 
امامــي  يقــف  ان  وال  ونصائحــه 
متبجحــًا بأنــه حامــي )دار( والســيد 
تتســع  ان  ُيمكــن  ارٍض ال  املطــاع يف 
ــه(()85(. فــكان  ــر مــن حــدود مملكت اكث
العراقيــون يســمع بـــ )حــارس البوابــة 
ــام  ــام اي ــه النظ ــذي اطلق ــة(، ال الرقي
ــارك  ــوض مع ــو خي ــد وه ــه البائ حكم
مــع ايــران، وهــو الــذي إذا قــال قــوالً 
قالــه العــراق يف حكــم اتســم باهلمجيــة 
والنــار واحلديــد، وهــذا مــا اشــار اليــه 
ــو  ــا وه ــة، وحدوده ــي باململك الروائ

ــط. ــراق فق الع
ــعب  ــذا الش ــر ه ــون مص ــايل يك وبالت
ــن  ــو م ــه ه ــف نفس ــل ))... ان ناي القت
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ــاء  ــى إىل املــوت لق ــع الفت ــبب يف دف تس
ــع  ــكًا واس ــى مال ــى ان يبق ــه ع حرص
ــف  ــداء لناي ــكل يشء ف ــراء(()95(، ف الث
ــب  ــم فليذه ــو متنع ــا دام ه ــه، م وثروت
ــم، فنايــف مل يتأســف  النــاس إىل اجلحي
أو حيــزن عــى اخيــه، تقــول هنــاء ))... 
اال اين ملحتــه غــر مكــرتث ملــوت اخيــه 
ــه اراد ان يقــول يل هكــذا،  الصغــر لعل
يكــون َجَلــد الدهــاة(()06( وهــذا حــال 
ــعور  ــن الش ــردوا م ــن جت ــاة الذي الطغ

ــانية. ــة واالنس بالعاطف

رابعًا: االفكار عرب احلوار الروائي
1- االستعانة بالتنجيم والشعوذة:

للعــادات  انتقــادًا  الروائــي  ــه  وجَّ
ــوء  ــا، اللج ــة ومنه ــة اخلاطئ االجتامعي
ــاء  ــن هن ــاورة ب ــي حم ــة، فف إىل العراف
ــاد  ــاء االعتق ــتنكر هن ــاهرة، تس وام س
ابتســمِت  واظنــك   ...(( باخلرافــة 
ــرى  ــف ُت ــأيل كي ــك ان تس ــأردت بذل ف
ــاة  ــر فت ــة ان تب ــراة جاهل ــن الم ُيمك
ضائعــة يف عــامل املجهــول؟ انا اقــول لِك 
ــتحضار االرواح  ــتطيع اس ــرأة تس ان ام
بإمكاهنــا أيضــًا ان تــرى الغائــب أو مــن 
ــًا يف  ــراه واضح ــوالً ت ــره جمه كان مص
عــن املــرأة امل تســمعي بـــ املطوعــة؟((

واملامرســات  الشــعوذات  هــذِه   ،)16(

ــون  ــام ك ــم النظ ــان حك ــت إب ــد راج ق
ــوف  ــن اخل ــروف م ــرون بظ ــاس يم الن
ــواء  ــن س ــن املفقودي ــًا ع ــع، فض واهلل
يف احلــرب ام بســجون النظــام، لــذا 
ــا االمل  ــف عنه ــن خيف ــاس م ــد الن مل جت
ــر  ــم بمص ــا ختره ــة( عّله اال )املطوع
ــام  ــف، رب ــٍل زائ ــبثوا بام ــود، فيتش املفق
ــب،  ــام خيي ــع، ورب ــك التوق ــب ذل ُيصي
ــذي  ــي ال ــع العراق ــال املجتم ــو ح وه
املامرســات  هــذِه  زالــت  كانــت وال 
واضحــة فيــه، وال تقتــر عــى بســطاء 
النــاس بــل حتــى عــى املثقفــن منهــم، 
))فتحــت هنــاء فمهــا غــر مصدقــة ان 
مثــل ام ســاهرة دارســة وتعمــل مرفــة 
ــة  ــمى باملطوع ــام يس ــدق ب ــة تص تربوي
أو عــن املــرأة(()26(، فتجيــب هنــاء 
ــدق  ــات بـــ ))ص ــص العراف ــى قص ع
ــة  ــون(()36( يف حماول ــذب املنجم اهلل وك
الكشــافة  تدعيــه  مــا  زيــف  لبيــان 
ــد  ــا ))...فالول ــل قوهل ــة، بدلي واملطوع
امــا يكــون ميتــًا وامــا يكــون حيــًا فــإن 
مل يعــد فهــذا منــوط بمشــيئة اهلل وان 
ــك  ــا(()46(، وبذل ــت نبوءهت ــاد صدق ع
ــف،  ــاد الزائ ــذا االعتق ت ه ــرَّ ــد ع فق
فعــى االنســان ان يتجــه نحــو احلقائــق 
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العلميــة، االيــامن بفكــرة البحــث بــدل 
ــة. ــات البالي ــزواء إىل اخلراف ــن االن م

2- االستغال:
ــاين كان  ــل الاانس ــتغال والتعام االس
ــع  ــان م ــف كنع ــة ناي ــًا يف عاق واضح
ــل  ــذي دخ ــل ال ــار الرج ــن الكس ياس
يقــوم  الــذي  نايــف،  مــع  بشــجار 
))منــذ  ياســن،  باحلجــز عــى دكان 
ــهر  ــع كل ش ــع يف مطل ــنن كان يدف س
ــاق.  ــب االتف ــال حس ــن امل ــض م الفائ
امــا املبلــغ االصي فيظــل يف رقبتــه...((
ــإذا  ــه ))ف ــه ل ــرايب ال يأب ــف امل )56( وناي

ــه  ــه أو تأجيل ــا بذمت ــديد م ــكأ يف تس تل
ــز  ــه احلج ــر دكان ــر كان مص ــهر اخ لش
ريثــام يتــم الدفــع املتفــق عليــه...((
ــح  ــم النص ــأيت لتقدي ــاء ت ــا هن )66(، وهن

ــن  ــص م ــي يتخل ــن ك ــاد لياس واالرش
هــذا املــرايب إذ تقــول لــه ))اما انــا فليس 
يل ســوى ابــداء النصيحــة )واســمح 
ــي( إذا  ــر من ــت اك ــر فأن ــذا التعب يل هب
اردت اخــذَت هبــا حفاظــًا عــى حياتك 
ــا ختشــى  ــاة ارستــك(()76(، اذن هن وحي
مــن هــذا القاتــل ان يفعــل أي يشء 
ــاد  ــذا االنتق ــدو ه ــال، ويب ــبيل امل يف س
للمرابــن الذيــن يســتغلون النــاس، 
ويعملــون عــى مــص دمــاء النــاس 

والروائــي يعكــس حالــة املجتمــع التــي 
ــة ))ان  ــلبية معين ــرة س ــه ظاه ــود في تس
ــة  ــي عاق ــع ه ــة االدب باملجتم عاق
ــاة  ــر باحلي ــب يتأث ــر، فاالدي ــر وتأث تأث
اخلارجيــة الســائدة يف بيئتــه القائمــة 
ــتمد  ــه يس ــت عين ــه، ويف الوق يف جمتمع
ادبــه مــن حيــاة هــذا املجتمــع...(()86(، 
ومــا فعلــه مــع احلــاج زايــر هــو الفعــل 
ــلم  ــام يس ــار ))مثل ــن الكس ــه ياس نفس
ســجانه  إىل  باســمه  ورقــة  الســجن 
القضبــان،  خلــف  ليصــر  ويدخــل 
ــر الســيارة، التاكــي،  ســلم احلــاج زاي
ــم  ــجلة باس ــة واملس ــوفرليت املرقم الش
ــز  ــد احلج ــه بع ــان إىل موكل ــف كنع ناي
ــم الدفــع يف  أو ايقــاف العمــل حتــى يت
موعــده مــن كل شــهر(()96(، احلالــة 
يعيشــها  التــي  الصعبــة  االقتصاديــة 
ايــام احلصــار االقتصــادي  الشــعب 
ــاب  ــد اصح ــاس بي ــر الن ــل مص جع
عــن  يتورعــون  ال  الذيــن  االمــوال 
ــع، ويف حــوار  املحــارم وانتهــاك الرائ
ــودان إىل  ــه يع ــع زوجت ــر م ــاج زاي احل

ــا. ــو الرب ــل وه ــس احل نف
قالت الزوجة: تفرتض شنسوي.

سأل الزوج: والقرض هذا منن؟.
قالــت الزوجــة: اين اعــرف واحــد اهبل 
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. ملنطقة ا
سال الزوج: واشكد ياخذ.

قالت الزوجة: ثاثن. اربعن باملية.
سأل الزوج: ومنن نويف هذا.

اهلل  هيمــك.  وال  الزوجــة:  قالــت 
.) 0 7 ( د جــو مو

خامسًا: األفكار عرب احلوار
1-حوار نايف مع نفسه:

لقــد وضــح الــراوي بعــض الســلبيات 
التــي حُتيــط باملجتمــع، وانتقــاد الظواهر 
املتفشــية فيــه عــر سلســلة االفــكار التي 
ــن  ــدث ع ــو يتح ــف، وه ــا ناي طرحه
نفســه منــذ الطفولــة وحتــى بنــاء جمــده، 
ــلبيات  ــن الس ــده م ــا انتق ــة م ــن مجل وم

ــع: يف املجتم
يف  االرهــاب  نايــف  1- يصــور 
ــك  ــم، وذل ــوة يف التعلي ــة والقس املعامل
ــا  ــاء هب ــي ج ــة الت ــور اهليئ ــا يص عندم
املديــر إىل التاميــذ: وهــو متجــرد مــن 
ــا  ــك عندم ــل وذل ــانية يف التعام االنس
ــارات  ــة عب ــذ بكتاب ــد التامي ــوم اح يق
إذ  التاريــخ،  مــدرس  عــى  بذيئــة 
ــٍد رهيــب  ــر ))نظــر يف حق يصــف املدي
ثانيــة بصــوت  إىل وجوهنــا. ورصخ 
ــا اوالد  ــكم ي ــبون انفس ــن حتس ــى م اع

ــأ  ــذ وطأط ــاج النواف ــز زج ــة فأهت الزاني
وشــتم  بعصــاة  لــوح  الــرؤوس. 
ــف يف  ــوء إىل العن ــا...((، اللج اجدادن
ــر  ــزام كث ــببًا يف اهن ــت س ــة، كان املعامل
مــن الطلبــة وحرماهنــم مــن فرصــة 
ــدًا  ــًا حاق ــم جي ــق منه ــم وخل التعلي
ــا أدى  ــذا م ــم، وه ــم والتعلي ــى العل ع
ــرًا  ــًا متج ــف( كائن ــن )ناي ــق م إىل خل
فهــو  باالنســانية،  يؤمــن  ال  عنيفــًا 
ــق  ــة التحقي ــس جلن ــة رئي ــف معامل يص
معهــم ))مل يكــد رئيــس اللجنــة يســتقر 
حلظــات حتــى صــوب النظــر ومــدَّ 
كفيــه ورسهــان مــا طــوق عنقــًا ناعمــة. 
ثــم  بــه  وامســك  تعــال،  وصــاح. 
ــدار  ــم باجل ــذ يرتط ــل راس التلمي جع
ورصخ هــذا واخــذ يرفــس مثــل وعــل 
ــل  ــد اق ــدة. بع ــع يف مصي ــاكس وق مش
ــًا  ــا مع ــه وابلغن ــم اعرتاف ــاعة ت ــن س م
ــى  ــة وتلق ــن االعدادي ــرد م ــم الط بحك
ــة  ــهود رضب ــوم املش ــك الي ــف يف ذل ناي
عــى رأســه... تــرى هــل اســتحق 
ــدو ان  ــة(( )17(. ويب ــك الرب ــل تل مث
الروائــي اشــار إىل التحــزب أو ارتبــاط 
ــذا  ــًا كان ه ــزيب اي ــع احل ــم بالواق التعلي
النــوع مــن التحــزب، واال كيــف لنــا ان 
نفهــم خــوف املــدرس والســيطرة عليــه 
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ــع  ــة م ــة الوظيفي ــس الدرج ــو بنف وه
ــنا  ــف مدرس ــن وق ــى ح ــر ))ع املدي
قــرب اللوحــة الســوداء جامــدًا وقطعــة 
ــه  الطباشــر مــا زالــت معلقــة بــن يدي
حلقــت  التــي  العقيــدة  عــن  فضــًا 
ــه  ــت مع ــر وبقي ــذا االم ــن ه ــف م بناي
متجــذرة يف نفســه، كذلــك االشــارة 
ــخ  ــاذا التاري ــخ، ومل ــدرس التاري إىل م
ــراوي اراد  ــون ال ــد يك ــره، وق دون غ
ــدم  ــة يف ع ــة العربي ــارة إىل العصبي االش
تقبــل النقــد، واالعتــزاز بتارخيــه حتــى 
لــو كانــت تشــوبه بعــض االخطــاء 
ــرض  ــل التع ــو ال يقب ــات فه أو املابس
ــمومة  ــكار املس ــض االف ــا. أو ان بع فيه
يف التاريــخ هــي التــي صنعــت العجــب 

ــة. ــتويات كاف ــى املس ع
2- املكاشفة مع النفس:

نايــف كنعــان يف حلظــات املكاشــفة 
مــع النفــس حيــاول ان ُيلقــي اســتبداده 
ــة  ــرار كلم ــره، بتك ــى غ ــه ع وطغيان
)ماذنبــي(، هنــاك ارسار مــع النفــس 
ــراءة أو  ــة ال ــا بطريق ــوح هب ــاول الب حي
املقهــور عــى فعــل الــيء فـــ ))االفكار 
يف الغالــب كلــامت رس أو تعاويــذ جيــب 

ــا(()27(. ــب دالالهت ــدرس بحس ان ت
فتــارة ُيلقــي اللــوُم عــى املجتمــع، 

ــن عــى خدمــة  فالنــاس غــر جمبوري
ــه،  ــم يعادون ــه، ث ــاع من ــتبد واالنتف املس
ــو  ــًا، فه ــه لي ــارًا ويلعنون ــه هن يطيعون
ــوم  ــأيت ي ــرب ان ي ــن االغ ــول ))لك يق
ــب  ــول إىل كل ــي املتح ــه االدم ــف في يق
ــك  ــد ذبح ــيفه ُيري ــاهرًا س ــخ ش أو مس
ــك  ــة ان ــد بحج ــد إىل الوري ــن الوري م
ــه(( ــخت ادميت ــه، ومس ــلبت حريت س
)37(، وتــارة يــرر فعلــه، بأنــه ليــس 

الوحيــد مــن مــارس االســتبداد ))فأنــا 
هكــذا افعــل مــا يفعلــه النــاس دون ان 
امحــل قلبــي إثــاًم أو تقريعــًا(()47(، وتارة 
ــم ويعــد  ــزة باالث ــذه الع ــرى تأخ اخ
ــال  ــة واالبط ــيم الرجول ــن ش ــه م افعال
))مــا ذنبــي ان ترفــت يــداي خــاف 
ــُت  ــٍل قم ــى فع ــدم ع ــت ان ــي؟ لس عق
مــن  الضعــف  وليــس  مقتنعــًا،  بــه 
واراد  تربــص يب  إذا اخلصــم  شــيمي 
بنــي  مــن  احــدًا  اقتــل  مل  الســوَء. 
البــر، لكننــي ربــام كنــُت الشــاهد 
فالــراوي  االبريــاء(()57(،  مــوت  يف 
ركــز عــى ســمة واضحــة وهــي ســمة 
ــة  ــع احلقيق ــرتاف م ــرتاف(، االع )االع
ــا، إذ  ــن خاهل ــي م ــرد الت ــة للف الباطني
ــتبداد، أو  ــة باســباب االس ــا معرف تزيدن
عــى االقــل املعرفــة احلقيقيــة للمجتمــع 
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الــذي يصنــع الطغــاة وال يعتــر ويتخــذ 
ــه. ــزًا ل ــًا ممي ــك طابع ذل

وينتقــد الــراوي االجابــة الشــائعة عنــد 
ــاة  ــون الطغ ــن خيدم ــلن أو الذي الفاش
ثــم رسعــان مــا يــرروا افعاهلــم الســيئة 
ــوم  ــون الل ــتبداد، ويلق ــة االس يف خدم

ــروف(. ــى )الظ ع
مشــكور املســعود ابــرز املقربــن إىل 
نايــف حيــاور هنــاء وخيرهــا عــن تانيب 
عليــه  احقــد  مثلــك  ))اين  ضمــره 
ــى  ــد ع ــي ان احق ــذا كان ينبغ ــل ه وقب
ــي  ــاول اقناع ــي...(()67( ))كان حي نف
براءتــه وان العتــب عــى الظــروف 
ــدوران يف فلــك  ــه إىل ال التــي ســاقت ب
مشــكور  ان  كنعــان(()77(،  نايــف 
ــب  ــل يف احل ــة ))الفش ــعود ضحي املس
وعــدم مواصلــة الدراســة اجلامعيــة 
ــذه  ــوى ه ــقوط وس ــة الس ــت بداي كان
االشــارة مل يكشــف الكثــر عــن تكوينــه 
ــة اطــواره(()87(، ويبــدو  وحالتــه وغراب
ان الكاتــب اراد هبــذِه النــامذج البريــة 
ممــرًا للدخــول لنقــد الواقــع الــذي ُيعنى 
ــاح  ــل االص ــن اج ــع م ــد املجتم )بنق
ــم  والنهضــة والتقــدم مــن خــال تقدي
نــامذج انســانية مآزومــة تعكــس حركــة 
املجتمــع وبعــض قضايــا الواقــع(()97(، 

وهبــذا فإنــا الروائــي قــد انتقــد االتــكاء 
ــاده  ــن انتق ــًا ع ــروف، فض ــى الظ ع
للمجتمــع الــذي ال حيتضــن ابنــاءه وال 
ــم  ــن حمنته ــروج م ــى اخل ــاعدهم ع يس

ــم. ــاعدة هل ــم املس وتقدي
3- استحضار املايض:

يف  رئيســًا  حضــورًا  املــايض  ســجل 
تكويــن شــخصية نايــف )الداهيــة(، 
ــذِه  ــة، ان ه ــة الطفول ــيام ))قضي والس
الطفولــة فاعلــة عــى الــدوام(()08(، 
ــة  ــدده الرغب ــه حت ــذ طفولت ــف من فناي
ــُت  ــول ))قل ــاك كل يشء، إذ يق يف امت
تعالــوا  ركضــًا.  كفــى  للصبيــان. 
... نلــزم هــذِه القطعــة مــن االرض 
)وقــد ســمعُت باللزمــة مــن جارنــا 
محــاد( ونحصــل عــى نقــود..(( )18( 
اخرهتــم اننــا معــر الصبيــان، نملــك 
ــن  ــد م ــوز الح ــاحة وال جي ــذِه املس ه
ــة  ــاحنات وباع ــات والش ــائقي العرب س
اجــر  بتقديــم  اال  االقامــة  اخلــر 
بســيط نجمعــه معــًا حتــى نتمكــن مــن 
ــل  ــينام ونحص ــر الس ــامن تذاك ــع اث دف
ــر  ــة بأي ــكوالته والدوندرم ــى الش ع
الســبل واال تعــرض املخالــف للــرب 
ــراف يف  ــذا االنح ــة..(()28(، ه واالهان
الســلوك، ســببه ازمــة اخــاق، وفوىض 
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احليــاة، فعندمــا يعيــب القانــون تتحــول 
ــت  ــرد حت ــأكل الف ــة، ليت ــاة إىل غاب احلي
ــع  ــل وقم ــذا اجله ــف، ه ــوط العن س
اجــل  مــن  رصاع  إىل  ادى  احلريــات 
مــع  هــذا  نايــف  وحــوار  البقــاء. 
ــان  ــامق االنس ــل باع ــي ))املتص الاوع
التــي ختتــزن رغبــات مكبوتــة ال يمكــن 
ــذي  ــع ال ــام املجتم ــا ام ــاح عنه االفص
ــاة  ــى حي ــه ع ــوده وضوابط ــرض قي يف
الفــرد، وهــي تعبــر عــن ميــول ال 
العقــل  اعــامق  يف  تكمــن  شــعورية 
الباطــن والاوعــي الفــردي املكبوت((
ــد يكــون هــذا املشــهد مشــاهبًا  )38(، وق

لرمــز النظــام البعثــي، الــذي اصبحــت 
والــداين،  للقــايص  معروفــة  ســرته 
ــى  ــن ع ــاء احلاقدي ــن اجله ــه كان م بان
املتعلمــن فضــًا عــن ترأســِه عصابــات 
قتــل وســلب، ومل يصــل إىل الســلطة اال 

ــف. ــع، والتعس ــرق القم بط
إذ ســيتذكر صبــاه فيقــول ))كنــا نجتمع 
صغــارًا ونحلــم وحــن كرنــا، تفرقنــا. 
وكان البــد لــكل منــا كوكبــة، وحلمــه 
وطريقتــه يف االســتحواذ واالســتياء أو 
ــا(( ــة وتفصي ــاة مجل ــن احلي ــرب م اهل
عــى  احلكــم  يصــدر  هــو  اذن   ،)48(

طريقــة العيــش )ســائدة يف املجتمــع امــا 

ان تكــون وحشــًا كارسًا تفــرتس كل 
ــًا  ــون مح ــك، أو تك ــه امام ــا تواجه م
ــم  ــوف الدائ ــه باخل ــي حيات ــًا يق وديع
تفرتســه  لئــا  باســتمرار  واهلــروب 

ــوش. ــاب الوح اني

نتائج البحث:
التــي  النتائــج  اهــم  امجــال  يمكــن 

يــأيت: بــام  البحــث  اليهــا  توصــل 
1.اكــد عنــوان الروايــة عــى امهيــة 
العاقــة التــي ُينشــئها بــن الواقــع 
والنــص فنهايــات صيــف عامــة تشــر 
مــن جهــة الواقــع إىل عواقــب االحداث 
يف بدايــات العقــد التســعيني يف العراق، 
ــة  ــايض الرواي ــص إىل م ــة الن ــن جه وم
مــن هنايــات للشــخصيات واالحــداث 
ــس  ــواٍز يؤس ــص م ــو ن ــوارات فه واحل

ــة. ــة للرواي ــة الكلي البني
الروايــة  شــخصيات  2.تنّوعــت 
فالكاتــب  عرهــا،  االفــكار  لتنــّوع 
جّســد افــكار واطروحــات تــّرب 
ــش  ــي تعي ــي، وه ــع العراق ــا املجتم هب
االجتامعيــة  اصعدتــه  عــى  الــراع 
والنفســية  والدينيــة  والسياســية 
ــع  ــة بالواق ــت ذات صل ــة وكان والثقافي
العراقــي وازمتــه الفكريــة التــي خيوض 
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ــات  ــة أو هناي ــل هناي ــن اج ــا م يف غامره
هلــذا الفصــل احليــايت الســاخن.

ــف  ــداث واملواق ــّززت االح ــد ع 3.لق
واحلــوارات افــكارًا متنوعــة نبعــت 
مــن الواقــع املعــاش وازماتــه، فاجلهــل 
والــراع  واالســتغال  والعدوانيــة 
ــدة  ــن رؤى واع ــه م ــا يقابل ــادي وم امل
تدعــو لانســانية وحقــوق االنســان 
والتثقيــف  والتعليــم  واملســاواة 
ــود  ــن كل القي ــتراء م ــرر واالس والتح
ــرتق  ــي اح ــراض الت ــكار واالم واالف
ــع،  ــا املجتم ــوى بصيفه ــا أو اكت بناره
كل هــذِه االفــكار جــاءت عــر عنــارص 
ــل. ــا بالتحلي ــا هل ــي عرضن ــة الت الرواي
ــوض  ــة إىل غم ــة الرواي ــح لغ 4.مل جتن
رمــزي موغــل؛ ألن افــكار الروايــة 
ــكل  ــوارات بش ــر احل ــى ع ــت تتج كان
ــي  ــارئ العراق ــة الق ــجم ولغ ــي منس فن
ومســتوى ثقافــة اال ان هــذا امليســم 
الروايــة مــن  العــام ال يعنــي خلــو 
ــة مضمــرة يمكــن قراءهتــا  افــكار رمزي
يف رمزيــة الشــخصيات واالوصــاف 
الســيايس  للواقــع  نقــدًا  يمثــل  بــام 
بأنواعهــا  والســلطات  واالجتامعــي 

ــة. كاف

مكتبة البحث:
الديــن  عــز  د.  وفنونــه،  1.االدب 
اســامعيل، دار النــر املريــة، ط1، 

.1 9 5 5
حممــود  وااللتــزام،  2.االديــب 
اجلومــرد، مطبعــة املعــارف، بغــداد، 

.1 9 8 0
3.مجاليــات النــص وتنــوع اخلطــاب 
ــليفاين  ــن س ــز حس ــراءات يف منج – ق
ــاركة، د.  ــم ومش ــداد وتقدي االديب، اع
خليــل شــكري هيــاس، متــوز للطباعــة 

والنــر، ط1، 212.
االديب،  النقــد  إىل  مداخــل  4.مخســة 
ــة  ــكوت، ترمج ــس. س ــف ويلري تصني
وتقديــم وتعليــق، د. عنــاد غــزوان 
اســامعيل وجعفــر صــادق اخلليــي، دار 

احلريــة للطباعــة – بغــداد، 1981.
5.الرؤيــة واالداة – نجيــب حمفــوظ، د. 
عبــد املحســن طــه بــدر، دار املعــارف، 

ط3، )دز ت(. 
6.الروايــة السياســية، د. طــه وادي، 
للنــر  العامليــة  املريــة  الركــة 

لونجــامن.
7.الروايــة يف العــراق 1980-1965 
وتأثــر الروايــة االمريكيــة فيهــا، د. 
نجــم عبــد اهلل كاظــم، دار الشــؤون 
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الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1987.
ــى  ــف(، موس ــات صي ــة )هناي 8.رواي
كريــدي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 

ــداد، 1995. بغ
أ،  أ.  تأليــف  والروايــة،  9.الزمــن 
منــدالو، ترمجــة بكــر عبــاس، مراجعــة 
احســان عبــاس، دار صــادر، بــروت – 

لبنــان، ط1، 1997.
ــم  ــرا ابراهي ــخصية يف ادب ج 10.الش
جــر، د. فاطمــة بــدر، دار الشــؤون 
ــداد، ط1، 2012. ــة، بغ ــة العام الثقافي
11.يف النقــد االديب احلديــث منطلقــات 
د.   ، فائــق مصطفــى  د.  وتطبيقــات، 
عبــد الرضــا عــي، مديريــة دار الكتــب 
للطباعــة والنــر، جامعــة املوصــل، ط 

.1989  ،1
12.يف النقــد االديب احلديــث واملذاهــب 
ــب  ــاين، مكت ــن اخلاق ــة، د. حس االدبي

ــة، ط1، 2010. ــر للطباع الباق
13.نظريــة االدب، اوســتن واريــن، 
رينيــه ويليــك، ترمجــة حمــي الديــن 
صبحــي، مراجعــة الدكتــور حســام 
ــي،  ــد الطرابي ــة خال ــب، مطبع اخلطي

1972م.  - 1392هـــ 
14.النقــد االديب احلديــث، د. حممــد 
ــة  ــر للطباع ــة م ــال، هنض ــي ه غنيم
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Abstract
One of the most famous and famous books 

of Al-Qana Al-Tanukhi is Al-Faraj Book 

after Shadah. Because of its beauty of style 

and the splendor of choice in its subject, 

as the spirit of the Qur’anic meanings 

manifested itself, especially in the first part 

of it, and the Qur’anic impact was evident 

in it; The title of the book came with an 

artistic attachment to its content, as the 

author mentioned only stories that included 

exposure to affliction and adversity in 

various ways, then the relief comes from 

God Almighty for various reasons, and 

this is what gave the book an accurate 

specialization in its subject.



380


