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مقدمة

أ

:مقدمة
كونها تنزع دائما إلى التجدید، إذ بنیة معقدة عصیة على الثبات، منالروایةتتكون

تستقطب أنواعا مختلفة من الخطابات المتباینة في أشكالها مما یجعلها في بعض األحیان 
.خلیطا من األجناس األدبیة

الكتاب المعاصرون لهذا اعتبر التجریب اتجاها جدیدا في التقنیة الروائیة، اعتمده 
ة على یرغبة في تجاوز ما هو مألوف مستهلك في البناء الفني، فقامت الروایة التجریب

ومن ثمة الخروج عن األنماط الروائیة السائدةوالدخول إلى عوالم ،تدمیر البنیات الشكلیة
.الالمعقول والجمال، عوالم الخیال واألسطورة

ن لولوج باب التجریب، اعتماد التراث خلفیة ومن بین الوسائل التي اتخذها المبدعو 
شكل بما یحمله من نصوص و نماذج مختلفة باعتبارهیلهم أثناء تشكیل أعمالهم الفنیة،

منبعا غنیا، استلهمه المبدعون مقبلین على توظیفه، بحثا عن خلق عمل فني خالد، 
ه للمبدع بما یمنحفي البناء الفني للروایة یضفي على النص جماال و یسهم فحسن توظیفه

.عبیر عن خیاله في صورة تنزاح عن المألوفمن مادة أدبیة رمزیة، تمكنه من التَّ 
من تراثه یتجزأوجزء ال اإلنسانيالفكر إنتاجألن األسطورة مقوم أساسي من و 

، وال زال إلى الیوم األولىوتاریخه الثقافي، عبرت بصدق عن أفكار اإلنسان في مراحله 
.للتعبیر عن ذاته، ومكبوتاته وأحالمه و رغباته في الحیاةیتخذها وسیلة

اإلبداعانطالقا من هذا، اهتم األدباء باألسطورة، وعملوا على توظیفها فمزجوا لغة 
بلغة األسطورة في سبیل الوصول إلى تكسیر خطیة السرد المألوفة، و بالتالي الدخول إلى 

–اإلبداعیةهج خاص لمقاربة هذه النصوص عالم التجریب والمغامرة، وتبعا لهذا ظهر من
وعلى الرغم من امتالكه آللیات خاصة، إال أن هذه الدراسات قد –التي توظف األسطورة 

.اختلفت وتباینت أثناء تطبیقها، ویعود هذا لحداثة المنهج في حد ذاته



مقدمة

ب

م للجانب األسطوري، زاد اإلقبال على العمل الروائي، فما كان همن خالل هذا الف
.من المبدعین إال تدعیم هذا التوجه لما اشتملت علیه األسطورة من أبعاد مختلفة

اجتباء هذا الموضوع؛ ألنه یحمل طابع الجدة، لما دوافعوبناء على ذلك، كانت 
هذا من جهة، ومن جهة . تمتعت به األسطورة من أهمیة ومكانة في مجال األدب والنقد

نما یتعداه أخرى ٕ التأكید على عدم اقتصار استلهام األدباء لألسطورة في الشعر فقط، وا
كما أننا ألفینا قلة و نزرا في الدراسات التطبیقیة –الروایة –إلى األجناس األدبیة األخرى 

.التي تهتم بتتبع التوظیف األسطوري في الجنس الروائي
لعبد " األنهار" األسطوري في روایة األسباب محاولة تطبیق آلیات النقد بینومن

الرحمان مجید الربیعي لكونها تشتمل على إشارات ورموز أسطوریة مشحونة بإیحاءات 
.داللیة

عبد الرحمان مجید ـ لاألنهار روایة "لهذه الدوافع جاء عنوان البحث موسوما بـ 
إعادة قراءة الروایة الستنطاق في هذاسعیناو. "قراءة من منظور النقد األسطوريالربیعی

وهذا بعد إثبات التوظیف األسطوري ، تجلت من خاللهاجوانبها األسطوریة، واألبعاد التي
.الرمزي في الروایة وتتبع جملة المطاوعات التي لحقت بالعناصر األسطوریة الموظفة

ایة، انطالقا من هذا، نقف عند اإلشكالیات التي سنلج من خاللها إلى عالم الرو 
:والمتمثلة فیما یأتي

كیف یمكن فهم األسطورة في ثنایا العمل الروائي؟-
ما مدى قدرة األدیب على توظیف األسطورة إلعادة صیاغة الواقع؟-

:مهمة نوردها كاآلتيتساؤالتومن اإلشكالین السابقین تولدت 
، وما هي الوظائف واألهمیة التي تمتعت بها؟ ما ؟ما مفهوم األسطورة؟ ما خصائصها

عالقة األسطورة باألجناس األدبیة األخرى؟ ما هو النقد األسطوري؟ من أعالمه؟ وما هي 



مقدمة

ج

خطواته وآلیاته؟ وهل حظي باهتمام من طرف العرب أم أنهم تجاهلوه في مقاربتهم 
.لألعمال األدبیة؟

؟ ما الجمالیة الفنیة "األنهار"ا في روایة كیف وظف الروائي األسطورة؟ وكیف تم تطویعه
التي تمنحها الروایة من خالل تعاملها مع الرموز األسطوریة؟ وما هي األبعادوالقیم التي 

.للمتلقي؟اتبثهتنتجها و 
الذي اعتمدناه في دراستنا هذه، فهو منهج النقد بالمنهجأما فیما یتعلق 

مستمدة من جهود ) نثروبولوجیةأ(األسطوري، الذي قام على ركیزتین اثنتین إحداهما 
.علماء األنثروبولوجیا، والركیزة األخرى نفسیة تعتمد على ما توصل إلیه علماء النفس

أو العناصر –طورةتجلي األس: یعتمد هذا المنهج على ثالث تقنیات أساسیة وهي
في الروایة، وكیفیة مطاوعة الروائي لها أثناء توظیفها، وفي األخیر معرفة -األسطوریة

.مدى إشعاعها في الروایة
ولهذا نجده یهتم بقراءة النص األدبي والبحث عن داللته ومضامینه وتفكیك صوره 

محاولة تأویل هذه یمات، ومواضیع، ومن ثمةتالبالغیة ورموزه الخیالیة، وما ینسجه من 
. الصور انطالقا من ربطها بالتصور األسطوري للوقوف عند داللتها في النص األدبي

.المقارنو وهذا لم یمنع من استفادتنا من مناهج أخرى كالمنهج التاریخي،
:أتيتتلخص فیما یخطةو في محاولتنا لدراسة هذا الموضوع انتهجنا 

:بثالثة فصول، یأتيحیث بدأنا البحث بمقدمة ثم أعقبناها
األسطورة والنقد األسطوري المفاهیم "فاتحة للموضوع و قد عنوناه بـ: الفصل األول

، تفرع إلى جزئین؛ األول حمل عنوان في ماهیة األسطورة وتداخالتها، تعرضنا "واألصول
أما . فیه لمفهوم األسطورة وأنواعها، خصائصها لنصل إلى أهمیتها وعالقتها باألدب

ي فكان بعنوان النقد األسطوري البدایة واإلجراء، وتضمن نشأته،وأعالمه البارزین، و الثان
.خطواته اإلجرائیة ثم خلصنا إلى النقد األسطوري عند العرب



مقدمة

د

، وقد تضمن ثالثة "آلیات النقد األسطوري في روایة األنهار"، فوسمناه بـالفصل الثانيأما 
:عناصر هي

والجمالیة؛ تناولنا فیه أصل األسطورة وأهمیتها وبنیتها أسطورة جلجامش التوظیف: أوال
.العامة
.خلخلة البناء السردي؛ وتضمن دراسة للعناوین والتقدیم وأخیرا تفكك المادة الحكائیة: ثانیا
تحطیم : البناء الفني، وعالجنا فیه كیفیة تجلي العناصر األسطوریة من خالل: ثالثا

شخصیات، (األسطوریة، ومن ثمة انتقلنا إلى اآللیات السردیةالحكایة اإلطاریة، والخلفیة 
).زمان، مكان

شعریة اللغة و رمزیة األسطورة في روایة ": ه بـت، فقد ارتأینا تسمیالفصل الثالثأما 
:وقسمناه إلى جزأین"األنهار
رمزیة : والثاني.للغةشعریة اللغة، تعرضنا فیه إلى المستوى التركیبي وكذا الداللی: األول

.األساطیر، وعالجنا فیه رمزیة بعض األساطیر التي حضرت في الروایة
.لننهي بحثنا بخاتمة حاولنا من خاللها استخالص النتائج التي توصل إلیها البحث

أما فیما یتعلق بمصادر ومراجع البحث، التي حاولنا من خاللها عرض وتفصیل 
، وكتاب "بد الرحمان مجید الربیعيع" لـ" األنهار"روایة هذه الخطة، اعتمدت على 

النزوع األسطوري في (و،"محمد عجینة"لـ)موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة وداللتها(
هندسة المعنى في السرد (إلى كتاب باإلضافة،"نضال صالح"لـ) العربیة المعاصرةالروایة 

."قاسم مقداد"لـ)األسطوري الملحمي جلجامش

وبخصوص الصعوبات التي قد تعیق أي باحث وتعسر علیه السیر والنهوض 
دة الموضوع ومرد ذلك أن منهج النقد األسطوري حدیث النشأة، ولعل هذا جبالبحث، منها 

ما جعلنا نواجه صعوبة أخرى تمثلت في قلة المصادر والمراجع المتعلقة بالمنهج بشكل 
.الموضوع بصفة خاصةوكذا ندرة المراجع التي تتحدث عن،مباشر



مقدمة

ه

وال یسعنا في الختام، إال أن نسدي خالص عبارات الشكر إلى أستاذنا المشرف 
، الذي كان نعم األستاذ، أشكره على صبره علي طوال فترة "دقیاني عبد المجید"الدكتور 

إنجازي لهذا البحث حیث كان الناصح والموجه والمشجع لي، وال یمكن أن أختم هذه 
الذي لم یبخل " عبد الرحمان تبرماسین"أن أتقدم بشكري لألستاذ الدكتور المقدمة دون 

.علي بالنصائح والمراجع، فله مني كل الشكر واالمتنان على ما قدمه لي من مساعدة

وال یسعني إال أن أشكر كل من ساهم من قریب أو بعید في مد ید العون في إنجاز هذا 
امتنانا وعرفانا لدعمها " عطیة فاطمة الزهراء"البحث كل باسمه، أخص بالذكر األستاذة 

".نعیمة سعدیة"لي، األستاذة الدكتورة 

.والشكر كل الشكر ألعضاء لجنة القراءة الذین قبلوا قراءة هذا البحث وتقویمه،وتوجیهي
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:تمهید
إنني أعرف جیدا ما هي، بشرط أال یسألني أحد « عن األسطورة *أوغسطینیقول 

.)1(»عنها، ولكن إذا ما سئلت وأردت الجواب فسوف یعتریني التلكؤ 

موضوع الدراسة من حیث انطالقا من الضرورة المعرفیة القائلة، بأهمیة تحدید 
الماهیة، قبل التطرق إلى دراسته، فإن مسألة التعریف وتحدید المفهوم من المسائل المهمة 

.في التفكیر العلمي

-األسطورة- المصطلحإذ لیس من السهل الوقوف عند تعریف دقیق وشامل لهذا
.باعتباره أول عائق یقف أمام الباحث في هذا المیدان

التي حظیت بها األسطورة في المفاهیم اإلنسانیة المعاصرة عند قد تكون المكانة 
العلماء على اختالف تخصصاتهم؛ من علماء اجتماع،أو علماء النفس، أو مؤرخین،أو 

، فمنهم من ركز على سماتها وخصائصها، تعریفاتهافالسفة، هي التي ساعدت على تعدد 
من أولى وظیفتها العنایة ومنهم من حاول تعریفها انطالقا من مضمونها، ومنهم 

.واالهتمام

وفي ضوء هذا التعدد والتنوع في المنطلقات والرؤى الفكریة، وكذا انطالقا من 
العالقة المتداخلة، التي تربط األسطورة بالعلوم واألجناس األدبیة األخرى؛ كالحكایة 

علم ، أوالشعبیة، والخرافة، والقصة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة التاریخ، أو الدین
النفس، أوعلم االجتماع،فإنه یصعب وضع وضبط تعریف شامل لها، ولكن سنحاول أن 

بالجزائر من أم بربریة مسیحیة اسمها ) سوق هراس(ولد بمدینة تاغستة ) Augustin) :(354 -430(أوغسطین*
عبد القادر تومي، وجوه الفلسفة، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر : ینظر.وأب وثني روماني یسمى باترسیوس،مونیكا

.27، دط، صم2009،واإلشهار، الجزائر
، 1عمر عبد العزیز، بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة األسطورة والرمز، مؤسسة االنتشار العربي، بیروت، لبنان، ط)1(

.19، صم2009
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نقف عند ماهیة لفظ األسطورة من حیث المعنى اللغوي واالصطالحي لننتقل بعدها إلى 
.معرفة أبعاد هذا المفهوم

:في ماهیة األسطورة وتداخالتها-أوال
:مفهوم األسطورة-1

:المفهوم اللغوي- 1-1
یرًا« جل المعاجم اللغویة إلى أن األسطورة؛ منتذهب  طِ رُ َتْس َطرَ ُیَسطِ إذا كتب : َس

.)2(﴾ونَ رُ طُ سْ یَ امَ وَ مِ لَ قَ الْ ن وَ ﴿في القرآن الكریمجاء، و )1(»الكتاب أو الرسالة ونحوهما
، إذا كتب« ): س ط ر(كما أورد ابن منظور في مادة  رُ طِ َطرَ ُیَس واألساطیر . َس

َطارَة وأسطیر، وأسطیرة، : واألساطیراألباطیل،  ْس ٕ َطارٌ وا أحادیث ال نظام لها، واحدتها إْس
.)3(»وأسطور وأسطورة بالضم

، كما وردت )4(»سطر فالن علینا تسطیرا إذا جاء بأحادیث تشبه الباطل« : ویقال
.*األسطورة في القرآن الكریم بمدلول الخرافات واألباطیل حیث تكررت تسع مرات

وهذه أسطورة من أساطیر « : لألسطورة في معجمه قائال" الزمخشري"عرض وقد 
.)5(»مما سطروا من أعاجیب وأحادیثهم : األولین

:یوحي بـ) س ط ر(وبهذا، یكون المعنى المعجمي لمادة 

محي الدین صابر، توزیع الروس، : المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، المعجم العربي األساسي، تقدیم)1(
. 622، صم1989تونس،دط، 

1/القلم)2(
. 285، ص3م، ج1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط)3(
- ـ ه1424، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تحقیق)4(

243، ص2م، ج2002

، 31/، األنفال13/المطففین، 25/ ، األنعام15/القلم، 5/، الفرقان24/النحل: نحصیها في اآلتيوهذه السور*
.68/، النمل17/، األحقاف83/المؤمنون

محمد باسل عیون السود، دار :، أساس البالغة، تحقیق)أبو القاسم جار اللهم حمود بن عمر أحمد(شري خالزم)5(
.54، ص1، جم1998-هـ1419الكتب، بیروت، لبنان، 
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.الكتابة والتدوین-1
.أحادیث ال نظام لها-2
.أحادیث تشبه الباطل-3
: المفهوم االصطالحي- 1-2

ال یمكن عزله عن التراث اإلنساني، فال یخلو مجتمع أو األسطورة عنصر مهم 
حضارة من األساطیر، فهي تعبر عن الروح الذاتیة في كافة الحضارات؛ كونها عالم 
یزخر بالقیم اإلنسانیة العالیة والعبر الفریدة التي یستفاد منها، ولهذا نجدها ترتبط جنبا إلى 

.جنب مع األشكال األدبیة

حكایة تلعب فیها اآللهة دورا « ) A.H.Krappe(كرابإنها على حد تعبیر
، لیؤكد بذلك الطابع القداسي لألسطورة، وتعلقها الشدید بالمقدسات )1(»أساسیا فأكثر

.واآللهة في محاولة للتعبیر عن حقیقة معینة

األسطورة تحكي بواسطة أعمال كائنات خارقة كیف برزت إلى « أو بعبارة أخرى 
وقد (...) الوجود حقیقة واقعة، وقد تكون كل الحقیقة أو كل الواقع مثل الكون أو العالم

تكون جانبا من الحقیقة مثل جزیرة من الجزر أو فصیلة من النباتات أو ضربا من السلوك 
واألسطورة بهذا المعنى؛تقدم لنا كیف نشأت هذه )2(»عیةاإلنساني أو منظمة اجتما

.الظاهرة الكونیة أو ذلك الكائن، في صورة شاملة للواقع اإلنساني في أولیاته

، مكتبة عالء الدین، صفاقس، )بحث في داللة(أثر األسطورة في لغة أدونیس الشعریة محمد الصالح البوعمراني،)1(
.21، صم2006، 1ط
.38م،ص2004- هـ1،1424فاروق خورشید، أدیب األسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط)2(
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األساطیر تشرح أصل العالم على أساس كوني «وبشكل عام یمكن القول إن 
ومحلي في ذات الوقت، فهي تخبرنا كیف تكون الكون، وكیف اكتسب مجتمع ما 

.)1(»خصائصه وقوانینه 

تفسیر لشعائر الدین والقواعد المتعلقة «):Smith(إنها كما قال سمیث
الجزء « ؛ اعتبارها، وقد اتجه بعض األدباء في تعریفهم لألسطورة إلى )2(»بالعادات

الناطق في الشعائر أو الطقوس البدائیة، وهي بمعناها األعم حكایة مجهولة المؤلف 
.)3(»تتحدث عن األصل والعلة والقدر ویفسر بها المجتمع ظواهر الكون واإلنسان

فهي بذلك ترتبط ببدائیة البشر حیث كانوا یمارسون السحر ومختلف الشعائر 
ة على تعددها، سعیا منهم إلیجاد تفسیر لظواهر الطبیعة، وكذا ویؤدون طقوسهم الدینی

أو إجابات هو ما یمكن أن نعتبره شروحا أو تبریراتلعالقتهم بالكائنات، وهذا التفسیر
بما لتلك التساؤالت التي تبادرت لإلنسان البدائي في بدایات تفكیره، فاألسطورة بهذا تتعلق

حاجات دینیة أو اجتماعیة أو فكریة عمیقة، أي ضاءنبع عند البدائیین من حكایات إلر 
.أنَّها تعبیر دیني اجتماعي

عبارة عن تفسیر « حینما رأى بأنها " عبد المعید خان"ولعل هذا ما ذهب إلیه 
عالقة اإلنسان بالكائنات، وهذا التفسیر هو آراء اإلنسان فیما یشاهد حوله في حالة 

.)4(»األولین البداوة، فاألسطورة مصدر أفكار 

منیرة كروان، عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة، القاهرة، : أنطوني ثورلبي، اللغة واألسطورة، ترجمة)1(
.52، صم1997، 1ط
.18م، ص2005-هـ1424، 1محمد عبد المعید خان، األساطیر قبل اإلسالم، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط)2(
.288، صم1978، 2ة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، طمحمد فتوح أحمد، الرمز والرمزی)3(
، 4محمد عبد المعید خان، األساطیر والخرافات عند العرب، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط)4(

.20، صم1993
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إلیجاد تفسیر للمعتقدات الدینیة، والغوص في أعماق النفس إذن، تسعى األسطورة
هذا الطرح عندما ربط " خلیل أحمد خلیل"البشریة إلرضاء متطلباتها، ویؤكد الدكتور 

.)1(»موضوع اعتقاد « األسطورة بالجانب الدیني وذهب إلى أنها 

ات الدینیة، ورغم نزوعها إلى الخوارق؛ تبقى وهذا ألنها ذات صلة وثیقة بالمعتقد
محاولة من اإلنسان البدائي للتأكید على رغبته في االتصال بمحیطه عن طریق إیجاد 
شروح توضح السبب الذي یجعل عالمه یبدو بما هو علیه؛ فهي تفسر بمنطق اإلنسان 

القات التي تجمع البدائي ظواهر الحیاة الطبیعیة للكون، والنظام االجتماعي،ومختلف الع
.اإلنسان بكل الموجودات من حوله

كلمة تفید العقدة، البناء القصصي، الحكایة على « فقد ذهب إلى أنَّها " أرسطو"أمَّا 
حكایة تعمد إلیها المخیلة الشعبیة « " رابح العوبي"، وهي كما حددها )2(»لسان الحیوانات

،)3(»قصصي ترتاح إلیه وتهدأ عندهالبدائیة إخراجا لدوافع داخلیة، في شكل موضوعي 
للتعبیر والبوح بكل مكبوتاته، محاوال اإلنسان البدائيفهي األسلوب األمثل الذي اختاره

.من خاللها اإلجابة عن كل التساؤالت التي تزاحمت في داخله

حكایة « ، حیث یرى األسطورة؛ "فراس السواح"وما یدعم هذه الفكرة، ما قدمه 
ارها اآللهة وأنصاف اآللهة، أحداثها لیست مصنوعة أو متخیلة، بل وقائع مقدسة یلعب أدو 

واألسطورة حكایة مقدسة تقلیدیة، بمعنى أنها (...)حصلت في األزمنة األولى المقدسة
تنتقل من جیل إلى جیل بالروایة الشفاهیة، مما یجعلها ذاكرة الجماعة التي تحفظ قیمها 

.8ص،دت،3والنشر،بیروت،لبنان،طخلیل أحمد خلیل،مضمون األسطورة في الفكر العربي،دار الطلیعة للطباعة )1(
محي الدین صبحي، مراجعة حسام الخطیب، المجلس األعلى : رنییه ولیك،أوستن وارین، نظریة األدب، ترجمة)2(

.254لرعایة العلوم والفنون واآلداب االجتماعیة، دمشق، دط، دت، ص
.20،دط، دت، صرابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي مختار،عنابة)3(
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لها لألجیال المتعاقبة، وتكسبها القوة المسیطرة على وعاداتها وطقوسها وحكمتها، وتنق
.)1(»النفوس 

وهذا یعني أنها؛ نتاج جماعي ال فردي تعمد إلیها الجماعة بهدف التعبیر عن تلك 
المكبوتات والنوازع الداخلیة؛ تعبیرا موحیا في كل زمان؛ هي بذلك رسالة الزمنیة مجهولة 

ولید الخیال یصور الشيء البعید عن المنطق المؤلف، حدث غیر تاریخي كونها نتاج 
.والمعقول، یلجأ إلیها اإلنسان بحثا عن االستقرار والراحة

ونتیجة للتطور العلمي وتعدد المناهج والنظریات الحدیثة تطورت وجهة النظر 
أو المثیولوجیا،*"علم األساطیر: "لألسطورة، لینشأ في مطلع القرن العشرین ما ُیعرَفُ بـ

نظر إلى األسطورة باعتبارها ظاهرة قابلة للدراسة العلمیة؛ وبذلك لم تعد مجرد قصة والذي 
أو األحداث ذات السمات تقلیدیة تتناول األشخاص ذوي القدرات والطبائع الخارقة

والممیزات الخیالیة وهذا ألن؛ األقدمین نظروا إلى األسطورة بصفتها تمثل إحدى الحقائق 
األسطورة بحث عن القوة في غیر مظان قوة «ین خیالهم، فكانت الحدسیة التي یرونها بع

.)2(»العقل وقوة  المنطق وقوة الواقع المحسوس 

وعلیه؛ لم تعد األسطورة بذلك المفهوم السلبي في كونها قصة خیالیة غیر حقیقیة 
نما غدت مقابلة للحقیقة الواقعیة والعلمیة، إنها ٕ حالة«من الوجهتین التاریخیة والعلمیة؛ وا

فراس السواح، مغامرة العقل األولى دراسة في األسطورة، سوریة وبالد الرافدین دار عالء الدین، للنشر والتوزیع، )1(
.19، صم1996، 11دمشق، ط

عماد علي الخطیب، في :ینظر،"دراسة الدین البدائي أو شكل من أشكاله األولى عندما كان حقیقة معینة" هو *
.286م، ص2009دیث ونقده عرض وتوثیق وتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، دط، الحاألدب 

.162م، ص2000مصطفى ناصف، النقد العربي نحو نظریة ثانیة، عالم المعرفة، الكویت، دط، )2(
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ذهنیة أو عقلیة مكملة للفكر العلمي من حیث أنها تنبع من الرغبة في اإلیمان الذي 
.)1(»یساعد اإلنسان على مواجهة األزمات الكبرى التي یتعرض لها الجنس البشري كله

َعتْ لألسطورة قد تعددت، وتنوعت وذهبت  والمالحظ أن التفسیرات التي وُضِ
مذاهب مختلفة، ولذا یصعب الوصول إلى تعریف شامل ودقیق لألسطورة؛ وهذا ألن 
الدارسین الذین تعاملوا مع األسطورة  من حیث التعریف نظروا إلیها من زوایا متعددة في 

إلیها من وجهة تاریخیة، وهناك من نظر إلیها من نظر هناك فضوء تكوینهم وتخصصهم 
من منظور لغوي، وهناك من نظر إلیها من وجهة نظر نفسیة وأخرى من منظور دیني 

.وهكذا
:أربعة اتجاهات في تفسیر األسطورةنمیزمن هنا یمكننا أن

ینظر إلى العالم الذي تقدمه األسطورة بوصفه عالما حقیقیا : االتجاه التاریخي-1
هي تاریخ مقدس، وبالتالي تاریخ « ظه ونقله، فاألسطورة من هذا المنطلق قامت بحف

حقیقي للحوادث البشریة في عهودها السحیقة، كاألساطیر التي تتكلم عن العادات 
.)2(»والتقالید، والقیم

ة ویذهب أصحاب هذا االتجاه إلى اعتبار األسطورة أدا:االتجاه اللغوي-2
Max(إشاریا؛ ومن أمثلته ماكس مولر للتعبیر تستخدم استخداما  Moller (یرى «الذي

، فلغة األسطورة عند هؤالء مكثفة ورمزیة استخدمت )3(»في األساطیر نتاجا عرضیا للغة
للتعبیر عن قضایا یصعب البوح بها مباشرة، فهي تومئ وال توضح وتوحي للفرد بالحقیقة 

.وال تقدمها بصفة دقیقة

، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، )األسطورة في شعر عز الدین المناصرةتجلیات( ولید بوعدیلة، شعریة الكنعنة (1)
.48، صم2009- هـ1430، 1عمان، األردن، ط

، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةواالجتماعیة، )أعمال ملتقى األدب واألسطورة(راضیة بوبكري، األدب واألسطورة )2(
.16، صم2007جامعة باجي مختار، عنابة، 

أحمد زیاد محبك، دراسات نقدیة من األسطورة إلى القصة القصیرة، دار عالء الدین للنشر والتوزیع، سوریة، دمشق، )3(
.14، صم2001، 1ط
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الذي تتصف به للغة، إال أنها تعجز في بعض المواقف عن ورغم الطابع المجازي 
التعبیر؛ وهو ما یدفعها للبحث عن أسالیب أخرى غیر مباشرة تكون أقدر على الوصف 

.والتقدیر

الذي یرى في األسطورة خیر معبر عن أعماق النفس : االتجاه النفسي-3
قدساته من جهة،البشریة ومكبوتاتها؛ المتالكها القدرة على كشف صلة اإلنسان بم

. والكشف عن صلته بنفسه وبعث االطمئنان فیها من جهة ثانیة

من هنا كانت األسطورة في نظر هؤالء تمتلك عالما له منطقه الخاص، وهو عالم 
إلى تفسیر " فروید"النفس الداخلیة، الذي هو انعكاس للعالم الخارجي، ولهذا ذهب 

واألسطورة بعالم األحالم، ففي كل من الحلمتفسیرا جنسیا، فیرى فیها شبها«األسطورة
.)1(»یتم االنعتاق من قیود الزمان والمكان

وألن األثر األدبي یحمل معنیین؛ أحدهما صریح ظاهر واآلخر مستتر، فقد اعتبر 
ظاهر، : شأنَّه شأن الحلم یحمل معنیین أو مضمونین، أحدهما« النَّص األدبي " فروید"

ن الوصول إلیه إال باستخدام طریقة التَّحلیل النَّفسي القائمة على كامن ال یمك: وثانیهما
.)2(»التداعي الحر

ومن ثمة كان النص األدبي في رأیه؛ تعبیرا عن رغبات لم تجد تلبیة في الواقع 
المحسوس، فانصرفت إلى عالم الخیال واألحالم؛ لتخرج بذلك في قالب من الرموز 

.الخاصة والمعبرة

.15القصیرة، صأحمد زیاد محبك، دراسات نقدیة من األسطورة إلى القصة )1(
أحمد حیدوش، االتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دط، )2(

. 15دت، ص
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وینظر إلى األسطورة من خالل ارتباطها بحیاة البدائي، ویمثله : الدینياالتجاه -4
ال تنطبق إال على ما َنَبَع «الذي أشار لألسطورة بصفتها) Malinovski(مالینوفسكي 

.)1(»إلرضاء حاجات دینیة عمیقة ) حكایات(عند البدائیین من 

والتي مارسها اإلنسان فما األساطیر إال الجزء القولي المصاحب للطقوس البدائیة،
تحفظ المبادئ و ،البدائي بهدف االتصال والتواصل، فهي تعبر عن المعتقدات وتسمو بها

.األخالقیة وتفرضها، كما  توفر لإلنسان قواعد سلوك عملیة

إذن، یمكننا القول إنه من الصعب الوقوف عند تعریف جامع مانع لألسطورة، وهذا 
عدد اتجاهاتها؛ حیث تنحو منحى خاص، ویرجع ذلك إلى تألنَّ جّل التعریفات الموضوعة

عن زاویة من زوایا الموضوع أو بعض جوانبه،أوإنها ال تكشف إال عن رؤیة صاحبها،
وهذا ما أفضى إلى التعدد وظهور أنماط مختلفة من األساطیر؛ وهو ما سنسعى للوقوف 

.عنده في العنصر الموالي

:األنواع والخصائص: األسطورة-2

: أنواعها-2-1

انطالقا من تعدد وتنوع تعریف مصطلح األسطورة، والذي كان نتیجة منطقیة 
الختالف المنطلقات الفكریة التي عنیت بدراستها وتفسیرها؛ كونها العنصر األكثر أهمیة 
حیث اعتمد علیها اإلنسان في تفكیره البدائي لتفسیر ظواهر الحیاة، والطبیعة، والكون، 

.االجتماعي، وأولیات المعرفة المختلفةوالنظام 

التاریخیة، النفسیة -لذلك حاول الدارسون على اختالف انتماءاتهم المعرفیة
أن یتعاملوا مع األسطورة حیث إنهم عرضوا لها من زوایا مختلفة وتبعا لهذا-اللغویة

.128، صم1978إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكویت، دط، )1(
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ا من التصور، عرفت تطورا وتغیرا بتغیر المجتمع وتطوره؛ ولهذا ال نجد نوعا واحد
نما تعددت ٕ :ویمكن حصرها في اآلتي ذكره*األساطیر؛ وا

التي ارتبطت بعملیات العبادة بأشكالها وطرائقها «وهي:األسطورة الطقوسیة-1
مثلت .)1(»وعنیت بالجانب الكالمي من الطقوس قبل أن ُتصبح حكایة لتلك الطقوس

Ritual(األسطورة الطقوسیة  Myth ( المنطوق للطقوس إذ لم تكن الجانب الكالمي أو
نَّما كانت بمثابة األقوال السِّحریة التي تمتلك قوى  ٕ ى بهدف التَّسلیة أو التَّرفیه، وا َك ُتحْ

.خاصة تحفظ المجتمع من المؤثرات الخارجة عنه

في مصر وما یتبعها من طقوس **ومثال هذا النوع أسطورة ایزیس أوزیس
.وعبادات

في أول مراحلها عن طریق التأمل «تكونت هذه األسطورة :أسطورة التكوین-2
في ظواهر الكون وهي تنتمي إلى طاقة االهتمام الروحي الشعبي الذي یدفع اإلنسان إلى 
طلب المعرفة واإلجابة الفاصلة عما یجهله مما أثار تعجبه وتساؤله في هذا الكون المتعدد 

.)2(»المظاهر

ع من األساطیر إلى تقدیم تصور واضح للظواهر حیث یسعى اإلنسان في هذا النو 
الكونیة على اختالفها، كما تخیلها هو وكما أحس بها في صورة تمثیلیة أبطالها آلهة؛ 

.یهدف من خاللها إلى التعبیر عن نوازع النفس الداخلیة

وقد أضاف إلى هذا ،تعلیمیة، الرمزیة، والبطل اإللهاألسطورة الطقوسیة، التكوینیة، ال: تقسمها نبیلة إبراهیم إلى*
األسطورة الطقوسیة، التعلیمیة، الرمزیة : التقسیم رابح العوبي أسطورة األشرار واألخیار، بینما هي عند أحمد كمال زكي

في حین والتاریخیة، ویؤیده في هذا سعید غریب، ویذهب فاروق خورشید إلى تقسیمها إلى تعلیمیة، رمزیة، تاریخیة،
.ذهب بعض الباحثین إلى تقسیمها إلى تعلیمیة، وعظیة، علمیة، وأسطورة األبطال

.7، صم2000، 1سعید غریب، موسوعة األساطیر والقصص، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط)1(
بطال ثقافیا؛ علمهم فنون وهو إله الخصب یموت مع انتهاء فترة الخصب ویحیا بعودتها، یعد عند عرب وادي النیل **

.وهو من یتولى حساب الموتى، حیث یجازي األخیار ویعاقباألشرار،الزراعة، والمالحة والكتابة والحساب
.21رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، ص)(2
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ولعل أهمیة هذه األسطورة تكمن في كونها تصور لنا كیف خلق الكون، مع تفسیر 
التي تبهر العقل وتدهشه لتضمنها « نیة بكل جزئیاتها؛ إنها من األساطیرللظواهر الكو 

معان عظیمة عن خلق الكون، وخلق الماء، واألرض وخلق النبات، وخلق الحیوان 
.من أهم هذه األساطیر*، وتعتبر أسطورة التكوین البابلیة)1(»واإلنسان 
أن یعلل ظاهرة «ویحاول من خاللها اإلنسان البدائي: األسطورة التعلیلیة-3

، ولذلك یلجأ اإلنسان إلى خلق هذا )2(»تسترعي نظره ولكنه ال یجد لها تفسیرا مباشرا
النوع، بهدف تقدیم تفسیر منطقي یشرح من خالله سبب وجود تلك الظاهرة على ما هي 

محاولة الصطناع أسلوب منطقي في تفسیر األشیاء في وقت غاب عنه « علیه فهي 
.)3(»لفهمها األسلوب العلمي

ومثال هذا النوع؛ تفسیر اإلنسان لتوزیع الكائنات بین األرض والماء والفضاء 
بقصة الطوفان؛ الذي أغرق األرض فما انحسر عنه الماء بقي في البر، وما بقي في قاع 

.المیاه فهو الكائنات المائیة كاألسماك، أما ما ظل في الفضاء فهو الطیور
هذا النوع في مرحلة فكریة أرقى من تلك التي ألفت ظهر : األسطورة الرمزیة-4

تفكیر اإلنسان فیها، ال ینحصر في األجواء السماویة وفي « فیها النماذج السابقة، ألن 
نما یتعداها إلى العالم األرضي عالم اإلنسان  ٕ .)4(»الظواهر الكونیة وا

ذا بعد ابتعاده وقد تضمن هذا النوع رموزا لها عالقة بالحیاة اإلنسانیة خاصة، وه
عن األمور الطبیعیة في محاولة منه إلیجاد شرح لما یجول في النفس اإلنسانیة من 

قسم الدراسات والبحوث جمعیة التجدید الثقافیة االجتماعیة، األسطورة توثیق حضاري،دار كیوان للطباعة والنشر )1(
.71، صم2009، 1والتوزیع، دمشق، سوریة، ط

غنى في الیوم الرابع من ت، وهي من أجمل المالحم في العالم القدیم "عندما كان في العالء"أو" إنیوما إیلیش" تعرف بـ*
.د رأس السنةعی

.18نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في األدب الشعبي، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دط،دت، ص)2(
.18، صم1،2008أحمد زغب، األدب الشعبي الدروس والتطبیق، مزوار للطباعة والنشر والتوزیع، الوادي،ط)3(
.21رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، ص)4(
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أساطیر تختص بعالم اإلنسان «أفكار، وكأنها تؤكد بذلك تطور الوعي اإلنساني، فهي 
.)1(»ولیس بعالم اآللهة وأن رموزها صادقة 

األكثر ویعد هذا النوع ،*"دوكیوبیبسیشیه"ومن نماذج هذه األساطیر؛ أسطورة 
.توظیفا من قبل األدباء والشعراء، لما یحتویه من أفكار إنسانیة معبرة

تتناول ماال یجوز للبشر أن یدعیه «وهي التي : **أسطورة البطل المؤله-5
.)2(»لنفسه، وما هو من حق اإلله ولیس من حق اإلنسان 

یحاول جاهدا حیث یكون البطل في هذا النوع مزیجا من اإلنسان واإلله، إذ 
.لهة ولكن صفاته اإلنسانیة تشده إلى العالم األرضيالوصول إلى معاني اآل

غیر أن الصفات التي یمتلكها البطل في هذه األساطیر تمكنه من االرتفاع إلى 
الرمز على أعمالهم وانتصاراتهم، أصحاب القدرات الخارقة فیحققون معجزات تكون بمثابة

على مفهوم البطولة عند الشعوب القدیمة وطبیعتها « ویمكننا هذا النوع من التعرف
.)3(»وارتباطها بالعالم الفوقي، والقوى الربانیة، إذ البطولة تؤثر في الحضارة بشكل كبیر

تبین بوضوح ومن أمثلة هذا النوع أسطورة حمورابي، وكذا أسطورة جلجامش التي 
أن الخلود خاصیة من خصائص اإلله، وال یجوز لإلنسان مهما كانت قدراته الوصول 

.إلیه

فضیلة عبد الرحیم حسین، فكرة األسطورة وكتابة التاریخ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، دط، )1(
.38، صم2009

تسمى أیضا بأسطورة النفس والعشق، تعالج الصراع القائم بین نظامین اجتماعیین، نظام أموي یسند لألنثى السلطة *
.مع، ونظام أبوي یسند السلطة للذكراالجتماعیة والسیاسیة في المجت

. "األسطورة التاریخیة"ویطلق فاروق خورشید، وسعید غریب على هذا النوعبـ **
.22أحمد زغب، األدب الشعبي دروس وتطبیق، ص)2(
. 78قسم الدراسات والبحوث جمعیة التجدید الثقافیة االجتماعیة، األسطورة توثیق حضاري، ص)3(
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تكشف عن صراع اإلنسان مع الحیاة «وهي التي : األسطورة الحضاریة-6
إلصراره على االنتقال من الحیاة الطبیعیة إلى المرحلة الحضاریة أو بعبارة أخرى االنتقال 

.)1(»من الطبیعة إلى الثقافة 

ومن ثمة فإن هذا النوع من األساطیر، یصور حیاة اإلنسان عبر مراحلها 
دة، وفي طورها الثاني كانت سیر آلهة المتواصلة؛ ففي طورها األول كانت جزءا من العبا

وأبطال أما في طورها الثالث فقد استخدمت للتعلیل والرمز، وبالتالي فهي تتتبع حیاة 
.اإلنسان منذ نشأته األولى مرورا بمختلف التغیرات التي یمر بها

وبهذا كانت خیر معبر عن الواقع اإلنساني منذ بدایاته األولى، باعتبارها ترصد 
.ورات التي تحدث لإلنسان في مراحله المختلفةكل التط

بدوره إلى تقسیم األسطورة ) ThomasBaulfinch(وقد ذهب توماس بولفینش
:إلى

تقرر أن حكایات األساطیر كلها مأخوذة من الكتاب المقدس : أسطورة دینیة-1
.مع وجود تغییر بها

ناحیة أخرى وتشتمل على عناصر تاریخیة من ناحیة، ومن : أسطورة تاریخیة-2
.)2(تشتمل على الخوارق، إذ نجدها تجعل من بطلها مزیج من اإلله واإلنسان

ویرى توماس أن كل أساطیر القدماء لم تخرج ): مجازیةأو(أسطورة رمزیة -3
ت على غیر وجهها َم .على أن تكون مجرد مجازات ُفِه

كائنات وبمقتضى هذه األسطورة تتحول عناصر الكون إلى : أسطورة طبیعیة-4
.)3(حیة أو تختفي وراء مخلوقات خاصة

.19األدب الشعبي دروس وتطبیق، صأحمد زغب، )1(
.12أحمد كمال زكي، األساطیر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، دت، ص)2(
.9سعید غریب، موسوعة األساطیر والقصص، ص: ینظر)3(
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ورغم التنویع واالختالف في تقسیم األسطورة، فإننا نجد انسجاما وتداخال في كل 
قسم منها؛ وما هذا الخالف إال بسبب تباین المرجع المعرفي والثقافي وتعدد المجتمعات 

األشمل الذي فسر فیه التي عرفت نشوء هذه األساطیر، ومع هذا تبقى األسطورة الوعاء 
البدائي وجوده وعلل عبره نظرته إلى الكون محددا عالقته بالطبیعة من خالل عالقته 

.باآللهة التي اعتبرها القوة المسیرة والمنظمة والمسیطرة على جمیع الظواهر الطبیعیة
وأمام هذا التعدد في التعریف وكذا األنواع؛ والذي مرده األول هو اختالف 

عما إذا كان لألسطورة خصائص ثابتة : كل حسب تخصصه، نتساءل هاهناالدارسین 
.محددة أم أنها تتعدد هي األخرى وتتنوع

:خصائصها-2-2
إن التداخل بین األسطورة واألجناس األدبیة األخرى، هو ما دفع بعض الدارسین 

سمیثإلى تمییزها عن غیرها، باستخراج خصائصها الثابتة، والجوهریة، حیث ذهب بییر
)Pierre Smith ( ،إلى تعریفها بفصلها عن الحكایة، والقصة، الخرافة، الحكایة الشعبیة

.)1(معتبرا األسطورة حقیقة یقینیة
، إال أنها تظل *ورغم االختالف الذي قدمه سمیث بین األسطورة واألجناس األخرى

سردیة واحدة بما أنها من الناحیة الشكلیة تبدو ذات بنیة « في تداخل وترابط باعتبارها 
.)2(»تنحدر جمیعا من أصول شفاهیة 

عبد المالك مرتاض، المثیولوجیا عند العرب دراسة لمجموعة من األساطیر والمعتقدات العربیة القدیمة، : ینظر)1(
.13، صم1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،دط، 

حكایة بطولیة مأل بالمبالغات والخوارق، أبطالها الرئیسیین هم من البشر أو ؛أنهاالتي تعرف على " الخرافة"من بینها *
دور لآللهة في والفرق بینها وبین األسطورة؛ هوفي طبیعة األبطال، إذا ما كانوا آلهة، أو جنا، أو بشرا، إذ ال " الجن

فهي التي تقف عند حدود الحیاة الیومیة واألمور الدنیویة العادیة والفرق بینها وبین " الحكایة الشعبیة"أما . الخرافة
أما األسطورة فتهتم بمصیر الجماعة وبقضایا اإلنسان ،األسطورة؛ فیكون الحكایة الشعبیة تهتم بمصیر األفراد

. المصیریة
.19دونیس الشعریة، صأمحمد الصالح البوعمراني، أثر األسطورة في لغة )2(



المفاهیم و األصولو النقد األسطورياألسطورة األولالفصل 

25

باألسطورة وتمیزها،وفیها من هنا ننتهي إلى جملة من الخصائص التي ترتبط
:نقول

.تختص األسطورة بتفسیر الظواهر الكونیة-1

.أبطال األسطورة الرئیسیین هم آلهة أو أنصاف آلهة-2

تفسیرا كامال للعالم أو لمجموعة الظواهر -في إطار بدائي–إنها تقدم لنا -3
.التي تلفت انتباه اإلنسان

تمثل األسطورة نظاما متكامال في النظر إلى العالم واإلنسان، هذا النظام یتسم -4
.*في كثیر من األحیان باالتساق والتماسك الداخلي

األسطوري تعبیرا كان التعبیر «إن أهم ما یمیز األسطورة هو الكلیة ولذلك -5
إنه تعبیر عن قضایا عقلیة كما ال یمكن أن یقال : كلیا عاما شامال، ال یمكن أن یقال

.)1(»واحد لّ إنه عملیة فنیة، فهو كُ : عنه

وهذا ألن اإلنسان البدائي في تفكیره األول، كان جزءا ال یتجزأ من الكون، لذا ال 
تمایز عنده بین ما هو طبیعي وما هو یقیم حدودا بینه وبین ما یصادفه من أشیاء، وال

جابات تمكنه من تقدیم فهم یفضي  ٕ اجتماعي، أو ما هو فردي، المهم هو تقدیم تفسیر وا
ن كان ذلك عبر المتصور األسطوري ٕ .إلى سیطرته على الكون وا

من المفید أن نتذكر هنا، خاصیة أخرى لألسطورة؛والتي تتعلق بكونها-6
یا، أبدعه اإلنسان زمن البدایات، ولكنه لیس نظاما سردیا نظاما عالمیا سردیا أساس«

.)2(»ل في بدء تجربته مع الوجود موز التي أبدعها اإلنسان األوّ لرّ ه انَ لبِ عادیا ألن 

.األسطورة هیمجموعة من الوقائع ینتظمها صراع له بدایة ونهایة معلومتان؛نوهذا أل*
.16أحمد زیاد محبك، دراسات نقدیة من األسطورة إلى القصة القصیرة، ص)1(
.21دونیس الشعریة، صأمحمد الصالح البوعمراني، أثر األسطورة في لغة )2(
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العنصر األساس الذي یمكن من خالله التعرف على األسطورة : القدسیة-7
تروي تاریخا مقدسا، « *"الیادمیرسیا "وفصلها عن باقي األجناس األخرى، فهي كما عرفها 

تروي حدثا جرى في الزمن البدائي الزمن الخیالي، هو زمن البدایات بعبارة أخرى تحكي 
.)1(»األسطورة كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود 

وألن األسطورة واقعیة ومقدسة، فقد غدت نموذجا قابال لإلعادة والتكرار فباتت 
ن تبریرا لكل أفعاله إنها بمثابة التاریخ الحقیقي الذي القدوة التي قدم من خاللها اإلنسا

.جرت أحداثه في بدایة الزمان

من خالل ما سبق نقول إن األسطورة تمتاز ببعض الخصائص التي تمیزها عن 
:غیرها من األجناس األدبیة نلخصها في

.تحافظ األسطورة على ثباته عبر فترة زمنیة طویلة:النص-1
تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة، فهي قصة :الشكل-2

.وشخصیات
.ال یعرف لألسطورة مؤلف ألنها ظاهرة جمعیة، ال نتاج فردي: المؤلف-3
تجري أحداث األسطورة في زمن مقدس، فهي غیر مرتبطة بفترة ما، : الزمن-4

.إنها ذات رسالة سرمدیة خالدة
.عتقداتهتعبر عن نظام دیني معین وتعمل على توضیح م: النظام -5
.)2(تتمتع األسطورة بسلطة قویة على عقول الناس ونفوسهم: السلطة-6

، وتوفي في الوالیات م1907ولوجیا وتاریخ األدیان القدیمة، ولد في بوخاریست میرسیا الیاد من أشهر علماء المثییعد *
.لمعتقدات الدینیةمطول في تاریخ األدیان، تاریخ األفكار وا: من أشهر كتبهم1986المتحدة األمریكیة عام 

.10،صم1،1991نهاد خیاطة، دار صنعاء للدراسات والنشر،دمشق،ط: رسیا الیاد، مظاهر األسطورة، ترجمةیم)1(
دراسات في المثیولوجیا والدیانات الشرقیة، دار عالء الدین للنشر والتوزیع، فراس السواح، األسطورة والمعنى،: ینظر)2(

.13- 12صم،2001، 2دمشق، ط



المفاهیم و األصولو النقد األسطورياألسطورة األولالفصل 

27

یمكن أن نقول بصورة عامة إن األسطورة كما عاشتها المجتمعات في قدیم الزمان؛ 
تتناول على الدوام عملیة الخلق وكیف ظهرت األشیاء إلى الوجود، ولذلك نجدها تؤلف 

.)1(ارقةتاریخا مقدسا ألفعال صدرت عن كائنات خ
تعكس هذه الخصائص التي تتمتع بها األسطورة، الدور الكبیر، والوظیفة العمیقة 

.التي تؤدیها على غرار األجناس األدبیة األخرى
. الوظائف واألهمیة: األسطورة-3

:وظائفها-3-1

.)2(»وراء كل أسطورة هدف ما أو رسالة مشفرة «

هو المعیار الرئیسي والحاسم في تعریف األسطورة إذا كان عنصر القداسة
وتمییزها عن غیرها من األشكال األدبیة، فإن هذه المیزة تعود إلى الدور الذي تؤدیه كونها 

نما وظیفتها وظیفة كونیة وجودیة ودینیة في آن (...) لم تنشأ للهو والتسلیة والمتعة«  ٕ وا
.)3(»واحد 

ألنها وببساطة لم تنشأ من منظور عبثي رغم ومن هنا اكتسبت األسطورة قیمتها 
.كونها من ابتكار اإلنسان في حد ذاته إال أنه االبتكار الذي یضع األمور في نصابها

:ویمكن أن نحصر أهم الوظائف التي تؤدیها األسطورة فیما یلي
األسطورة هي األداة التي ساعدت العقل البشري بشكل كبیر في تشكیل -1

مختلف الحاالت وبوتقتها في صورة واضحة ومقبولة على األقل وتنظیم مدركاته في 

، م1995حسیب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافیة، دمشق، دط، : میرسیا الیاد، مالمح من األسطورة، ترجمة: ینظر)1(
.11ص

، 1هاني الكاید، مثیولوجیا الخرافة واألسطورة في علم االجتماع، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط)2(
.57م، ص2010- هـ1431

، م1،2009ورة في شعر أدونیس،دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق،سوریا، طرجاء أبوعلي، األسط)3(
.50ص
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بالنسبة للتفكیر البدائي، فإن أول وظیفة تالزم األسطورة هي؛ محاولة تفسیر وتبریر 
أصول كل ما كان اإلنسان یشاهده في محیطه من تحوالت وظواهر حیاتیة باعتبارها

أطواره ولهذا ظهرت حاولت حل المشكالت التي واجهت عقل اإلنسان في مختلف 
.أساطیر متعددة كأسطورة الخلیقة وتكوین العالم والطوفان

التفسیر باإلضافة إلى الغایات التعلیمیة«وبهذا یكون غرض األسطورة هو
مثل اللغة لها Anthony Thorlby) «(يأنطوني ثورلب، فهي كما یرى )1(»واالعتقادیة

تخبرنا كیف خلق العالم وما هي القوى التي تحكمه ولماذا «أكثر من وظیفة باعتبارها
.)2(»یجب على البشر أن یتصرفوا بطریقة محددة 

یعد الدور الذي تؤدیه األسطورة في محاولتها لفك شفرات وحل لغز الكون -2
یجاد مبررات لها، هو الممهد الذي ساعد على إیجاد صلة بینها وبین الدین ٕ ، *والطبیعة وا

قصة متداولة تقدم تفسیرا للظاهرة الدینیة أو فوق الطبیعة « وانبها كونها في جانب من ج
.)3(»واألبطال وقوى الطبیعةكاآللهة

هي "أحمد أبو زید"ومن هنا تكون الوظیفة التي تقدمها األسطورة كما یرى الدكتور 
تقوم بوظیفة ، فهي )4(»تقویة وتبریر المعتقدات والممارسات الثقافیة ذات الطابع الدیني « 

.ال غنى عنها ألنها تعبر عن العقیدة وتدعم األخالق

.48شوقي عبد الحكیم، موسوعة الفولكلور واألساطیر العربیة، مطبعة أطلس القاهرة، دط، دت،ص)1(
.56أنطوني ثورلبي، اللغة واألسطورة، ص)2(

األولى منه هي األسطورة، والمقصود بالدین؛ هو ارتباط المواضیع بإله أثرت الطبیعة على اإلنسان فكانت االستجابة *
كل ماله عالقة بالطبیعة بإله من اآللهة وینسجون حوله األساطیر للتحول هذه معین، حیث أصبح اإلنسان یربط

.األخیرة مع مر العصور إلى معتقدات دینیة آمنوا بها وصدقوها
، م1979مداخل إلى أدب الحداثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، الشمعة، المنهج والمصطلح خلدون)3(

.146ص
، 16، المجلد 3أحمد أبو زید، الرمز واألسطورة والبناء االجتماعي، عالم الفكر، وزارة اإلعالم، الكویت، العدد)4(

.22صم، 1985
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الرمزیة وتومئ إلى تقدم األسطورة وظیفة نفسیة ترتبط بأحالم البشر وتصوراتهم-3
لى مخاوفه وآماله ٕ إنها تجسد المشاعر اإلنسانیة تجارب اإلنسان النفسیة في الحیاة وا

ة، في محاولة إلعادة بناء كل برمزیتها، إذ توفر مخرجا نفسیا للمشاعر المكبوت
.، وما یعانیه من ضغوط متعددةالمتناقضات التي یمر بها اإلنسان

مكنت األسطورة اإلنسان القدیم من خلق صور من التعبیر تفي بحاجته إلى -4
وبواسطة غریزة صنع الرمز المركبة فیه . توطید كیانه الروحي واستقراره االجتماعي

.)1(المین الخارجي والداخلياستطاع أن یجسم معرفته بالع

فمن خاللها استطاع اإلنسان أن یدرك خبایا نفسه ومكبوتاته من جهة، وأن یجد 
.مبررا لمختلف العالقات التي تجمعه وتربطه مع غیره من أفراد المجتمع من جهة أخرى

كما نجد لألسطورة وظیفة اجتماعیة كونها تتعامل أیضا مع الجماعة ال مع -5
باآللهة وتنشأ في وسط اجتماعي،تقوم فیه بربط مختلف النشاطات االجتماعیةالفرد فقط 

وتضفي علیها مسحة مقدسة فعبرت عن روح التكوین االجتماعي التي لها تأثیر نفسي 
.فعال على الفرد

إلى تأكید الصلة التي تجمع بین األسطورة والدین باعتبارها "فراس السواح"ویذهب 
غ« ٕ نائه، كما أنها تزوده بذلك الجانب الخیالي الذي یربطه تعمل على توضیحه وا

ن األسطورة تعمل على تزوید فكرة االت اإلنسانیة،ومن ناحیة أخرى فإبالعواطف واالنفع
وهذا ما ؛ )2(»الناساأللوهیة بألوان وظالل حیة، ألنها ترسم لآللهة صورها التي یتخیلها

، 3العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، القاهرة، طعز الدین إسماعیل، الشعر)1(
.229، صم1966

.24فراس السواح، األسطورة والمعنى، ص)2(
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ال وجود لألسطورة إذا لم تعمل على إماطة اللثام عن سر «:بقوله"میرسیا الیاد"أكده 
.)1(»دیني

نستشف مما سبق أن الوظیفة التفسیریة هي أهم الوظائف التي نهضت األسطورة 
للقیام بها وسعت إلى تحقیقها، حیث أعطت معنى للوجود اإلنساني؛ وذلك بربطها لجمیع 

.أعمال اإلنسان وأفعاله باألصل اإللهي
:على ما قدمنا یمكن أن نجمل وظائف األسطورة فیما یأتيواعتمادا

.لتفسیر صعوبة فهم النظم الكونیة: وظیفة تفسیریة-1
مثل أساطیر العصیان لألوامر اإللهیة التي: األخالقیة التعلیمیةالوظیفة-2

.یتسبب عنها العقاب
.المحررة لشعور اإلنسان بالنقص والضعف: الوظیفة التعریفیة-3
.)2(ترتبط بأحالم البشر وتصوراتهم الرمزیة لألشیاء: النفسیةالوظیفة -4

إن هذا التنوع في الوظائف التي تقدمها األسطورة یعكس القیمة واألهمیة التي 
. حظیت بها بین أشكال التعبیر األخرى، لذا سنحاول الوقوف على أهمیتها

:أهمیتها-3-2
اإلنسانیة لیست تخریفا ال طائل عنصر جوهري في الحضارة «إذن، األسطورة 

.)3(»وراءه بل حقیقة حیة ال ینفك یلجأ إلیها اإلنسان
هكذا تصبح األسطورة بمثابة الذاكرة اإلنسانیة، التي ال غنى لإلنسان عنها، یعبر 
من خاللها عن فلسفته في الوجود وكذا محاوالته الفكریة األولى والتي تتضمن خالصة 

اول التعامل مع واقعه والوصول إلى نتائج وتفسیرات لكل ما تجاربه وماضیه، وكیف ح
حبیب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، دط، : میرسیا الیاد، األساطیر واألحالم واألسرار،ترجمة)1(

.15، صم2004
أعمال ملتقى األدب (لسعید علوش،" امیلشیل" ر الواقعي واألسطوري في روایةـریط أحمد شریط، تضافش)2(

.164- 163، صم2007، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة، )واألسطورة
.23میرسیا الیاد، مظاهر األسطورة، ص)3(
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بمثابة الدستور أالعتقادي « یحیط به، وهذا ما جعلها محل عمل دائم ال تتوقف فكانت
.)1(»الذي یفسر الحاضر ویؤمن بالمستقبل

هاما ال یمكن عزله عن التاریخ اإلنساني، من هنا اعتبرت األسطورة عنصرا
ب العلماء ال سیما علماء النفس واالجتماع؛ ألنها حصیلة الفكر البشري فهي مرجع أغل

أهمیة في دراسة الفكر اإلنساني فهي أول محاولة « ورة ـعبر آالف السنین، فلألسط
لوضع مفاهیم فلسفیة تهدف إلى إنقاذ اإلنسان من متاهات الجهل بأسرار الطبیعة 

.)2(»وظواهرها 
في النفس البشریة من مشاعر وعواطف وفكر، إنها بذلك خیر معبر عما یجول

وكذا من متغیرات نتیجة لعالقته مع الواقع ومحاولة فهمه، فهي تمنحنا ذلك اإلحساس 
بالوحدة، الوحدة بین المنظور والغیبي، وبین الحي والجامد، بین اإلنسان وبقیة مظاهر 

لب المعونة منها، الحیاة المختلفة سعى من خاللها اإلنسان إلى كسب رضا اإللهة وط
.لتحقیق توازن بین عالمه الداخلي والخارجي

هكذا تصبح األسطورة ضرورة حتمیة في حیاة اإلنسان وجزء ال یتجزأ من تراثه، 
أن نأخذ األسطورة بعین الجد كونها تكشف عن حقیقة « ولذا دعا فرانكفورت إلى ضرورة 

.)3(»مهمة 
أسباب دراسة األسطورة لیكشف من إلى التساؤل عن"أمین سالمة"في حین ذهب 

مازالت هذه األساطیر تدرس « :خالل تساؤله عن أهمیتها، ولخص موقفه منها بقوله
نه لحقیقي أن األساطیر  ٕ حتى اآلن، ألن لها تأثیرا عمیقا على جمیع اآلداب العظمى وا

(...)واألمریكياإلغریقیة والرومانیة قد أثرت تأثیرا عمیقا، وال سیما في األدبین االنجلیزي 

.29، صم1999، 3سید القمني، األسطورة والتراث، المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، ط)1(
.15ن، فكرة األسطورة وكتابة التاریخ، صیفضیلة عبد الرحیم حس)2(
جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة : جمةفرانكفورت، ماقبل الفلسفة، اإلنسان في مغامراته الفكریة األولى، تر )3(
.18، صم1982، 3ر، بیروت، لبنان، طلدراسات والنشل
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زیادة على ذلك فإن لألساطیر تأثیرا قویا على الفنون األخرى، فقد فعل عظماء المصورین 
والنحاتین في جمیع العصور مثلما فعل الموسیقیون إذ وجدوا في هذه األساطیر القدیمة 

ثم إن القصص في حد ذاتها كثیرا ما تكون جمیلة ومسلیة (...) إیحاء ألجل أعمالهم
، هذه األساطیر حلقة اتصال هامة (....)قصص ما زالت تستهوي خیالنا في الیومفهناك 

بالماضي وكثیرا ما تكون هي المصدر الوحید لمعارفنا عن الكیفیة التي نظر لها أسالفنا 
.)1(»إلى العالم حولهم وكیف فسروا ظواهره العدیدة 

الباحثین على تنوع وبهذا یؤكد االهتمام الكبیر الذي حظیت به األسطورة من قبل
اهتمامهم الدور واألهمیة التي أضحت علیها في العصر الحدیث، فقد احتلت مكانة أرفع 
بین أشكال التعبیر األخرى، خاصة بعد أن بحث المبدعون عن أسلوب جدید ونمط 
مغایر، كان للخیال فیه وللرمز دورا في التعبیر بأسلوب غیر مباشر ینزاح عن المألوف 

ومعاني متعددة ال أمام القارئ للتنقل بین الماضي والحاضر بحثا عن دالالتفاسحا المج
.جراء ذلك التوظیف الجدید

الدور الرئیسي في األدب الحدیث، لما قدمته من انطالقا من هذا مثلت األسطورة
غنیة؛ فسحت للمبدع المجال للتعبیر عن مكنون أعماقه، وعن تناقضات عالمه رموز

.الالمحدودة
ون بمثابة عنوان للفكر وللروح اإلنسانیة، وكأنها نموذج للعقل اإلنساني مجسد لتك

في كلمات وخیاالت، ولهذا كانت األسطورة عنصرا تاریخیا مهما أقوى من السجالت 
.)2(والوثائق

:الموقع، 7- 5، صالیونانیة والرومانیةأمین سالمة، األساطیر )1(
kutub.com/book/7155481037467.pdf-www.share28/06/2011:، الیوم10:05:، الساعة.

، م1990عبد الفتاح الدیدي، الخیال الحركي في األدب النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، : ینظر)2(
.68ص

http://www.share-kutub.com/book/7155481037467.pdf
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ساعدت األسطورة على إدراك النفس البشریة من خالل ما تحمله من رموز وما 
من داخلها، ولذا عاد إلیها المبدعون على اختالف تشیر إلیه من صور داللیة تنبع 

اتجاهاتهم ومیوالتهم األدبیة فاستلهموها في أعمالهم، ما أهلها أن تكون مجاال خصبا 
للدراسات النقدیة، وهذا ما أكده الدكتور عدنان علي عندما اعتبرها سمة مالزمة لفكر 

Henry(الحداثة وأدبها مدعما رأیه بقول هنري سوسمان  Sussman ( كتاب « بأن
.)1(»الحداثة الیوم أحبوا األودیسا والمالحم األخرى لتكون دلیال لهم في جوالتهم القصصیة

على أهمیة األسطورة كونها تعبر تعبیرا "فرومكریا"وقد أكد عالم النفس األلماني 
جري تقدم األسطورة مثلما یقدم الحلم تماما قصة ت« : رمزیا عن حقائق دفینة حیث یقول

فإذا لم نفهم (...) حوادثها في المكان والزمان وتعبر بلغة رمزیة عن أفكار فلسفیة ودینیة،
فإما أن تكون األسطورة صورة بسیطة للعالم : معناها الحقیقي كنا أمام أمرین ال ثالث لهما

یها ، أو أن تاریخ األسطورة حقیقة، وأن علینا أن نرى ف(...)والتاریخ وسابقة للعلوم الحدیثة
.)2(»روایة مطابقة للحقیقة تحكي عن حوادث جرت في الواقع الحقیقي 

هكذا جسدت األسطورة كل ما أراد اإلنسان التعبیر عنه، في صورة رمزیة موحیة، 
ومعبرة دفعت األدباء على اختالف توجهاتهم للعودة إلیها واالستزادة منها، لتكون بذلك 

قا من هذا نتساءل عن حقیقة العالقة التي جمعت منهال لكثیر من األجناس األدبیة، انطال
.األسطورة بغیرها من األجناس األدبیة؟، وما المكانة التي تبوأتها؟

عدنان علي رضا النحوي، تقویم نظریة الحداثة وموقف األدب اإلسالمي منها، دار النحوي للنشر والتوزیع، )1(
.148صم،1994- هـ1414، 2الریاض، ط

، 1صالح حاتم، دار الحوار للنشر والتوزیع، الالذقیة، سوریا، ط: جمةفروم، الحكایات واألساطیر واألحالم، تر كریا)2(
.145، صم1990
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:األسطورة واألدب-4

جسدت األسطورة البدایات األولى للصور والرموز وأعطتها تحدیدا أولیا، فقد 
أجاب بها عن تساؤالته حیثاستوعبت انفعاالت اإلنسان البدائیة، وأرائه الفكریة األولى،

التي لم یجد لها جوابا، وقنن بها حیاته وعالقاته مع اآلخرین ومع العالم المحیط به، 
.فغذى بها عقله ووجدانه حتى أصبحت معینه الذي ال ینضب في إثراء كل ما یتعلق به

من كونها حقیقة تراجعت نظرة األدباء لألسطورة في العصر الحدیثوقد
ة، ذات وظیفة تفسیریة، إلى اعتبارها ذات وظیفة جمالیة فنیة، مشكلة بذلك میتافیزیقی

.البدایات األولى للعمل الفني

عبارة عن طقوس وكالم وحكایة عن آلهة وبطل، فهي تدخل في باب «وبما أنها 
لذا عاشت األسطورة منذ القدم جنبا إلى جنب مع األدب واستحال فصل (...)الفن واألدب
.)1(»ن والتاریخ من األسطورة الشعر والف

یؤكد النص السابق أن عالم األسطورة یعد فضاء واسع اآلفاق متشعب الرموز 
استوعب الكثیر من التفسیرات، وعكس عدد ال متناهي من المعاني والدالالت، ولذا 
حظیت األسطورة باالهتمام في العصر الحدیث، حیث اتجه كثیر من الباحثین في فروع 

توظیفها، وكان هدف األدباء خاصة من هذا التوظیف هو، خلق عمل أدبي مختلفة إلى
له طبیعتها وغایتها،فكانت مجاال لإلبداع لما تحتویه من رموز تعكس ثورة فكریة وفنیة 

فیها من طابع التخیل واالبتعاد عن «مرتبطة ارتباطا وثیقا بطبیعة العقل البشري، إذ بما
.)2(»ألدباء وأن تجذبهم إلى میدانهاالواقعیة، تستطیع أن تستهوي ا

الصلة التي تجمع األسطورة باألدب، هي الكلمة، باعتبارها القاسم ومن ثمة كانت
یحاء، وال تكون مجرد شيء  ٕ المشترك والمكون األساسي ألغلب الفنون إنها؛ تعبیر وا

.66رجاء أبوعلي، األسطورة في شعر أدونیس،ص)1(
.66عبد الفتاح الدیدي، الخیال الحركي في األدب النقدي، ص)2(
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نما لها دالالت ذات بعد عمیق شأنها في ذلك شأن األسطورة،  ٕ والتي تكون مستقل بذاته، وا
فیه، وبذلك یكون معبرة دائما وموحیة بأبعاد مختلفة تتماشى وطبیعة المجتمع الذي نشأت

.)1(»أسلوب التعبیر عن الشيء ولیس الشيء ذاته « األسطوري هو

:إذن، تتقاطع األسطورة مع األدب في مجموعة من النقاط

الحبكة والشخصیة تشترك األسطورة مع األدب في مالمح «فمن الناحیة الشكلیة 
والموضوع، والصورة، ومن الناحیة النفسیة یستمد األدب من الطقس واألسطورة وهي 
أسالیب اإلنسان األصلیة لالستجابة إلى الواقع، ومن ناحیة الموضوع فإن األدب 

، ومن الناحیة (...)كاألسطورة یشغل نفسه بموضوعات معینة دائمة، أصل العالم والبشر
األسطورة كثیرا كمصدر أو مؤثر أو نموذج لألدب، أما من الناحیة الثقافیة التاریخیة تعمل 

.)2(»فاألسطورة واألدب لهما وظیفة القصص األساسیة التي تنقل المعرفة والحكمة

هكذا، تلتقي األسطورة مع األدب بوصفهما نشاط فكري یهدف إلى إحداث توازن 
عرفة العالقة بین هذه الثنائیة وفك بین ذات اإلنسان وما یحیط به، وذلك عن طریق م

وَل دون معرفة حقائق العالم، والوصول إلى ذات  رموزها إلزالة كل ما من شأنه أن َیُح
.متحررة من نزوع الحیرة والتساؤل

وجملة القول إن العالقة بین األسطورة واألدب تتجلى على نحو أشد وضوحا من 
إذا : عالقة وطیدة، فذهب بعضهم إلى القولخالل األنواع األدبیة التي تتداخل معها في 

أردنا أن نعیش عصرنا من جدید فینبغي أن تكون بدایته األسطورة، والحكایة الخرافیة 

، 1منذر بدر حلوم، دار الحوار للنشر والتوزیع، الالذقیة، سوریة، ط: ةجمألكسي لوسیف، فلسفة األسطورة، تر )1(
.113، صم2005

محمد عناني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :محمد شبل الكومي، المذاهب النقدیة الحدیثة مدخل فلسفي، تقدیم)2(
.269، صم2004دط، 
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والسیرة الشعبیة وكل ماله عالقة بتراث اإلنسانیة األولى ویجب أن تكون األساس الذي 
.)1(قصة والروایةتقوم علیه األجناس األدبیة المختلفة مثل القصیدة والمسرحیة وال

انطالقا من هذا، سنحاول الوقوف عند هذه العالقة ومعرفة مدى تداخل األسطورة 
. مع غیرها من أنواع األدب

:األسطورة والشعر-4-1

شكل حضور األسطورة في الشعر العربي المعاصر، إحدى الممیزات الفنیة التي 
وظف الشعراء األسطورة وسمت هذا الشعر وارتبطت به منذ بواكیره األولى، حیث 

عن قیمة إنسانیة أو حلم مضطهد، باإلضافة إلى كونها تكشف عن « باعتبارها أداة تعبر
.)2(»الحس المأساوي للذات الشاعرة 

فراح الشعراء یستلهمون األسطورة بصفتها مادة تحمل شحنة من الدالالت الحیة، 
ن الكشف عن الشحنات العاطفیة من شأنها أن ترقى بالشعر إلى مستویات علیا، وتمكنه م

.والنفسیة وكذا االدیولوجیة

:ومن أبرز األسباب التي دعت الشعراء إلى هذا التوظیف هو

التعبیر عن قیم إنسانیة محددة إما ألسباب سیاسیة أو دینیة، فتكون -1
ح من خالله الشاعر عما یریده، في حین أن السبب  شخصیات األسطورة ستارا ُیفصِ
الرئیسي في اللجوء لألسطورة یعود إلى طابعها الخالد وبقائها على مر الزمان؛ وذلك ألنها 

.)3(عاتها ترتبط ارتباطا وثیقا بظروف بعینهاتعالج بعض المواقف الخالدة، مع أن موضو 

.91أحمد كمال زكي، األساطیر، ص:ینظر)1(
، م1994، 1عبد القادر فیدوح، الرؤیا والتأویل مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة، دار الوصال، وهران، ط)2(

.107ص
رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، : ینظر)3(

.344، صم1998، 1اإلسكندریة، ط
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تقریب المسافة بین الشاعر وجمهوره، عبر « األسطورة أیضا إلى تهدف-2
رموز مشتركة یتمثلها هذا الجمهور في تراثه حق تمثیل، وتنحدر إلیه من أحقاب سحیقة 

.)1(»یلفها السحر والغموض 
ذا نظرنا-3 ٕ خطاب فني یتضمن جملة وقائع لها « إلى األسطورة كونها وا

، فإننا نستشف تلك الوظیفة التي تؤدیها )2(»داللتها األدبیة واألخالقیة والروحیة والمعرفیة 
األسطورة، فهي من جهة تعمل على توحید العصور، واألماكن والثقافات المختلفة ومزجها 

تؤدي وظیفتها العضویة في القصیدة واعتبارها بعصرنا وثقافاته، ثم هي من جهة أخرى 
.صورة شعریة

ن ُنجمَل أهم األسباب وأبرز الصالت التي جمعت األسطورة بالشعر في أویمكن 
أن لكلیهما جوهرا واحدا على مستوى اللغة واألداء، فعلى المستوى األول «: یأتيما

تلهث وراء الحقیقة من دون یشترك االثنان في تشییدهما لغة استعاریة تومئ وال تفصح و 
.)3(»أن تسعى إلى اإلمساك بها 

المنابع البكر « في حین یتجلى لنا المستوى الثاني من خالل عودة الشعر إلى 
للتجربة اإلنسانیة ومحاولة التعبیر عن اإلنسان بوسائل عذراء لم یمتهنها االستعمال 

.)4(»الیومي 

نیة وجد فیها الشاعر مجاال رحبا األسطورة صورة مستجدة للتجربة اإلنساإن
للتعبیر عن مكنوناته بدون قیود فهي بمثابة الطاقة الرمزیة التي تعینه على تحقیق ما یود 

مجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة " سمیح القاسم"التناص األسطوري في شعر سامیة علیوي،)1(
.212، ص7، العددم2010،محمد خیضر، بسكرة، الجزائر

ناسیة، النایا منیر حافظ، مظاهر الدراما الشعائریة، التجسید الجمالي في مظان المقدس ومنظومة التقالید اإل)2(
.43، صم2009، 1لنشر والتوزیع، سوریة، طللدراسات وا

.17، صم1،2010نضال صالح، النزوع األسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، دار األلمعیة للنشر والتوزیع، ط)3(
.11أنس داود، األسطورة في الشعر العربي الحدیث، المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع واإلعالم، دط، دت، ص)4(
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بخلق موازاة فنیة « تجسیده في قضایا مجتمعه وما یود معالجته من مشاكل وأزمات،وذلك 
.)1(»بین حادث معاصرة تتفق في بعض أمشاجها مع الحادثة القدیمة

فقد عبر الشاعر من خالل األسطورة عن ظروفه التي یعایشها اتجاه واقعه ،وبعد
الخاص ومشاعره، أو اتجاه الوجود في صورة اختلط فیها الواقع بالخیال، وامتزجت الحقیقة 

.بالوهم، بهدف تجسید حقیقة الواقع اإلنساني

القصیدة في منح-عند أغلب الشعراء ومنذ القدم-وهكذا، ساهمت األسطورة 
طاقة فنیة، وقیمة جمالیة كشفت عن جوهر الوجود اإلنساني، وأزالت الستار عن مقوالته 
الفكریة من جهة، وعن مقوالته النفسیة الوجدانیة من جهة أخرى، فكانت شاهدا عن وجهة 

.نظر عمیقة في الطبیعة والكون، وكل ما أحاط باإلنسان من أشیاء

عادة إذن، أحس الشعراء بقیمة األسطو  ٕ رة وأهمیتها في بلورة تجربتهم الفنیة، وا
صیاغتها صیاغة تكشف عن الواقع، إذ وجد الشعر في األسطورة معینا ثریا من 
الدالالت، غنیا باإلیحاءات، فقد اتخذ الشعراء األساطیر والرموز األسطوریة أساسا قامت 

طیر اإلغریق والبابلیین، علیه أعمالهم الفنیة فشكلت أحد أهم العوامل الجمالیة فیها، كأسا
ورفیس، وأودیب، وهرقل من التراث اإلغریقي، وتموز أوكأسماء سیزیف وبرومثیوس و 

*.وعشتار وأدونیس وأنكیدو من التراث البابلي

.373صرجاء عید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، اإلسكندریة، القاهرة، دط، دت،)1(
أكثر الشخصیات األسطوریة مكرا، عوقب بحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعاله، فإذا وصل القمة : سیزیف*

لجبابرة، سرق النار من السماء للبشر، فعوقب أحد ا: برومثیوس- .تدحرجت إلى الوادي فیعود لرفعها من جدید وهكذا
أشهر مغن وشاعر وموسیقار، : أورفیس- .بربطه إلى صخرة حیث كان یأكل كبده كل یوم ویعود صحیحا في اللیل

- .واعتبر مبتكر القیطارة وكانت رقة أناشیده المعزوفة على الرباب تسكن الوحوش وتجمد مجاري األنهار وتهدئ الریح
أشهر : هرقل-.هو ملك طیبة في المثیولوجیا اإلغریقیة حقق النبوءة التي قالت أنه سوف یقتل أباه ویتزوج أمه: أودیب

فتى أحبته فینوس : أدونیس-.آلهة الحب والجمال: عشتار-.أبطال العصر القدیم وأكثرهم شعبیة، خارق القوة والتحول
محمد معتصم، منشورات كلیة اآلداب والعلوم : ، دالئلیات الشعر، ترجمةمایكل ریفایتر: ینظر. لجماله، قتله خنزیر بري

.436، صم1997، 1اإلنسانیة، الرباط، ط
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لم یكن الهدف من توظیف األسطورة في الشعر إضافة من المفید أن نقول أخیرا، 
نما كان السبب هو هالة من الغموض وبعث عدد ال نهائي من التساؤالت ٕ والحیرة فقط، وا

تقدیم قیمة جمالیة جدیدة ذات أبعاد رمزیة، بكسر ذلك الروتین في صیاغة المعنى، 
عطاء مفاهیم وتصورات ذات بعد جدید تجمع بین الوضوح والغموض، والحقیقة  ٕ وا

نم« بالخیال، فاألسطورة  ٕ ا لم تدخل إلى الشعر لكي تكون بمثابة عتلة رافعة للقصیدة، وا
جاءت بوصفها الرؤیا الشعریة نفسها، وبوصفها جوهر التركیب البنیوي للقصیدة

.)1(»عینها

:األسطورة والمسرح-4-2

مثلت األسطورة الیقین الذي آمن به األدباء على اختالف توجهاتهم، بدوره الفعال 
الختراق في دفع النص األدبي نحو أبعاد متعددة توحي بمدلوالت جمة، باعتبارها تسعى 

.اآلفاق المجهولة وتفجیر خبایاها؛ للوصول إلى تفسیرات منطقیة للواقع المعیش

لذا لجأ األدباء إلى األسطورة بحثا عن عوالم جدیدة، وعن رموز عمیقة تجسد 
واقعهم بمختلف صراعاته وأزماته، فلیست األسطورة مجرد حنین لعالم منسي قدیم، بل 

كشفا لعوامل غیر مسبوقة « )Paul Ricœur(یكورنجدها تشكل على حد تعبیر بول ر 
.)2(»وانفتاحا على عوالم أخرى ممكنة تسمو على حدود عالمنا الفعلي المستقر

وعلیه، یعد استخدام األسطورة كأساس تقوم علیه المسرحیة أو الروایة في الحیاة 
العرب هذا المعاصرة؛ تطور له أهمیته في أدب القرن العشرین، فقد تبنى بعض أدباؤنا

التوجه نحو توظیف األسطورة في األدب فراح كل منهم ینطلق منها، ویعید إنتاجها من 

دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، ) دراسة جمالیة في الحداثة الشعریة(سعد الدین كلیب، وعي الحداثة )1(
.13، صم1997

سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : فلسفة بول ریكور، ترجمةدیفید وورد، الوجود والزمان والسرد)2(
.107، صم1999، 1ط
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خالل إبداعه الفني، معبرا عن موقفه الخاص من الوجود ونظرته المتمیزة إلى الحیاة 
الوثیقة التي العالقةبمختلف صراعاتها وتناقضاتها، وفي هذا أكد عماد علي الخطیب

مع تاریخ أصبح تاریخ األسطورة مرتبط« بالمسرح منذ القدم حتىجمعت األسطورة 
.)1(»المسرح اإلغریقي وال یمكن إنكار تأثر األسطورة بروح كل عصر وانطباعها به 

فقد نشأ المسرح « كما ال یمكن إنكار تأثر المسرح بثقافة كل عصر من العصور
معلومة أو افتراضها بخلق خبرة القدیم تلبیة لحاجة إنسانیة لم یكن هدفها األول خلق 

نما المسرح واألدب والفن قد تأسس بدایة  ٕ معرفیة حول مجردات الوجود أو حتى ظواهره وا
.)2(»على خبرة معرفیة أسطوریة

ومن ثمة، فإن رجوع األدباء إلى التاریخ األسطوري وتوظیفه في أعمالهم الفنیة 
على تقریبها من منطق العقل، یرجع لما یحتویه من أحداث ورموز أسطوریة، عملوا

وتفسیرها انطالقا من الحقائق الخارجیة والداخلیة للنفس البشریة فجاء أدبهم صورة حیة 
.)3(لواقعهم

ویعود السبب في ارتباط األسطورة بالمسرح إلى طبیعتها الرمزیة، التي تزداد قیمتها 
محاولة منه للكشف عن أكثر كلما تناولها األدیب وأحسن استغالل أبعادها القدیمة في

.جمالیة األبعاد الجدیدة، التي یكتنزها النص األدبي جراء ذلك التوظیف

عماد علي الخطیب، األسطورة معیارا نقدیا دراسة في النقد العربي الحدیث والشعر العربي الحدیث، جهینة للنشر )1(
.43م، ص2006- هـ1426دط،والتوزیع، عمان، األردن،

.10، دت، ص1أبو الحسن سالم، مقدمة في نظریة المسرح الشعري، مؤسسة حورس الدولیة، اإلسكندریة، ط)2(
.56م، ص1999-هـ1419، 1محمد الدالي، األدب المسرحي المعاصر، عالم الكتب، القاهرة، ط: ینظر)3(
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أهمیة اقتباس المسرح المعاصر من المسرح*على هذه األرضیة أكد الرمزیون
القدیم بهدف خلق عالم فوق عالمنا هذا، إنه عالم اإلنسانیة الرفیعة في مرآة التاریخ

.)1(واألسطورة والرمز
في -مؤكدا الفكرة نفسها، فالكتابة المسرحیة"نضال صالح"ویذهب الدكتور 

قد سبقت األجناس األخرى في االغتراف من محیط األسطورة، حیث یلجأ -نظره
المسرحیون العرب إلى اختیار أساطیر اآلداب القدیمة ویحاولون تفسیرها تفسیرا جدیدا 

الحكیم على سبیل المثال، فیما بین عامي اصدر توفیق «على ضوء أفكارهم الحدیثة، إذ
، خمسة نصوص مسرحیة یستمد جمیعها متونه الحكائیة الخام من عدد 1942- 1932

، "نشید اإلنشاد"و" براكسا"و" شهرزاد"و" أهل الكهف:"من أساطیر الشرق والغرب هي
.)2(»وبیجمالیون 

ما تحمله من أفكار تأسیسا لما سبق نقول، إن عودة األدباء لألساطیر كان نتیجة ل
استطاع من خاللها كتاب المسرح، أن یبنوا أعماال فنیة راقیة، لم تكن األسطورة فیها 
نما كانت وسیلة ألداء الفكرة، ومعادال موضوعیا لطرح قضایا  ٕ مجرد نقل ألحداثها، وا

.معینة
:األسطورة والروایة-4-3

ي حیزا مهما، تتقاطع فیه جملة تشغل الروایة العربیة الیوم في الراهن الثقافي والفكر 
من القضایا المتباینة ظلت مالزمة له رغم التطور الذي عرفه هذا الجنس األدبي الذي

فعل على الرومانسیة والبرناسیة، نشأت في أواخر القرن التاسع عشر، كرد،مدرسة الرمزیةهم أصحاب ال: ونالرمزی*
عبد الرزاق األصفر، المذاهب األدبیة لدى الغرب مع ترجمات : ینظر. وتتسم بطابع الغموض واهتمامها بجوهر األشیاء

.108، صم1999دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، -ونصوص ألبرز أعالمها
غربیة في مسرح توفیق الحكیم، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، تسعدیت آیت حمودي، أثر الرمزیة ال: ینظر)1(

.103، صم1،1986طلبنان، بیروت،
.82نضال صالح، النزوع األسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص)2(
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لم یحقق استقاللیته ویتمیز بوجوده وبشكله الخاص في األدبین الغربي والعربي إال في « 
.)1(»العصر الحدیث 

بظهور وسیطرة الطبقة « ومما تجدر اإلشارة إلیه أن مصطلح الروایة ارتبط
الوسطى في المجتمع األوروبي في القرن الثامن عشر، فحلت هذه الطبقة محل اإلقطاع 
الذي كان أفراده یتمیزون بالمحافظة والمثالیة والعجائبیة، وعلى العكس من ذلك فقد 
اهتمت الطبقة البرجوازیة بالواقع والمغامرات الفردیة، وصور األدب هذه األمور 

التي عبرت عن تناقضات المجتمع البرجوازي النوعیة عن طریق الروایة)2(»ةالمستحدث
.أصدق تصویر وأكثر نموذجیة

ضمن هذا اإلطار، عبرت الروایة بصورة صادقة وواقعیة عن حقیقة المجتمع 
تقول الحقیقة، هذا « البرجوازي؛ فكانت في أدائها لهذه المهمة شبیهة باألسطورة باعتبارها 

على األقل بالنسبة للمجتمع الذي یتلفظ بها دون إیهام أو تحفظ، هكذا تعیش هو تعریفها 
.)3(»الطائفة التي تناقلتها وترویها إنها تحیاها 

إذن، تلتقي الروایة مع األسطورة في مهمة التعبیر عن المجتمع الذي وجدت 
ذا بغیة كیف؟ ولماذا؟ ومتى؟، وه: ونشأت فیه؛ وفي محاولة اإلجابة عن تساؤالت عدیدة

.إیجاد تبریر لكل ما یحدث من حوله

ظهرت الروایة بصفتها ولیدة البرجوازیة، والبدیل عن الملحمة ولذلك اعتبرها هیجل
، حیث نشأت من الملحمة كما نشأ النثر من الشعر والسبب في "ملحمة العصر الحدیث"

.45مرزاق بقطاش، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، دت،ص: جورج لوكاتش، الروایة، ترجمة)1(
.37،صم1،2003مفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة دراسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،ط)2(
قاوي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، عبد الكبیر الشر : بییر شارتیه، مدخل إلى نظریة الروایة، ترجمة)3(

.32، صم2000، 1ط
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وهذا ما یفسر ذلك أن الوعي اإلنساني لم یكتمل بعد لذلك ظل ما هو قدیم یشده إلیه،
.)1(استمرار األشكال األدبیة القدیمة ردحا من الزمن

من هذه الفكرة وقام بتفریعات في ) Georg Lukacs" (جورج لوكاتش"وقد استفاد
نظریة الروایة على ما جاء به هیجل، لیخرج بمقولته المشهورة ویطلق على الروایة 

القدیم الذي تجسد في الملحمة، أصبح ، معتبرا أن التصور )2(»الملحمة البرجوازیة«
مجسدا في الروایة باعتبارها شكل فني بدیل للملحمة وهذا في *یقابله التصور الحدیث
.إطار التطور البرجوازي

ونستطیع اآلن أن نفهم أن موضوع الملحمة هو المجتمع أما موضوع الروایة هو 
ثبات ذاته وقدراته من خال ٕ إنها)3(ل مغامرة صعبة وعسیرةالفرد الباحث عن معرفة نفسه وا

أساسا معنیة بوصف مسار الفرد في بحثه عن مجموع كلي ما، عن تجانس ما، عن « 
.)4(»هویة یحمل صورتها في أعماق نفسه

وبهذا أصبحت الروایة العربیة الیوم، تعبر عن واقع الفرد في عالم متعدد 
حروب والصراعات،وفي ظل التناقضات، حیث باتت النفس البشریة فیه مشوهة وسط ال

األوضاع التي صودر فیها كل ما هو ایجابي، مثلت الروایة أوضاعا اجتماعیة، هذه
. سیاسیة هذا من جهة،وقدمت وصفا للحیاة النفسیة لإلنسان من جهة ثانیة

وهكذا، تطورت الروایة لتكشف بطریقتها الخاصة عن مختلف جوانب الوجود عامة 
اءلت مع معاصري سرفاتش عما هي المغامرة، وبدأت مع تس« واإلنسانیة خاصة إذ 

12-11م،ص2002حنا عبود، من تاریخ الروایة دراسات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، : ینظر)1(
،1طجورج طرابیشى، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،: جورج لوكاتش، الروایة كملحمة بورجوازیة، ترجمة)2(

.28، صم1979
.في حین كان الحدیث من صنع الطبقة البورجوازیة،ور القدیم كان من صنع طبقة النبالءصالت*
.38مفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، ص)3(
، م1،1985طصبحي جدیدي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریه،: میشیل زیرافا، األسطورة والروایة، ترجمة)4(

.5ص
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صموئیل ریتشارد سون في فحص ما یدور في الداخل، وفي الكشف عن الحیاة السریة 
للمشاعر، واكتشفت مع بلزاك تجذر اإلنسان في التاریخ، وسبرت مع فولبیر أرضا كانت 

ي على تدخل حتى ذلك الحین مجهولة هي أرض الحیاة الیومیة؛ وعكفت مع تولستو 
الالعقالني في القرارات وفي السلوك البشري، إنها تستقصي الزمن؛ اللحظة الماضیة التي 
ال یمكن القبض علیها مع مارسیل بروست، واللحظة الحاضرة التي ال یمكن القبض علیها 
مع جیمس جویس، وتستوجب مع توماس مان دور األساطیر التي تهدي وهي اآلتیة من 

تصاحب الروایة اإلنسان على الدوام وبإخالص منذ األزمنة .)(..أعماق الزمن
.)1(»الحدیثة

یقتصر على الشعراء وكتاب المسرح وعلى أیة حال، فإن النزوع إلى األسطورة لم
نما تعداه إلى الروائیین، إذ استلهموا األساطیر في أعمالهم محاولة منهم للوقوف  ٕ فقط وا

االستفادة من القیمة الرمزیة والجمالیة التي تختزنها عند خصائصها من جهة، وبغیة 
.للتعبیر عن مختلف صراعات واقعه المعیش من جهة ثانیة

نهایة عقد األربعینات من «وتعود بدایات النزوع األسطوري في الروایة العربیة إلى 
القرن العشرین، أي إلى المرحلة التي بدأت تتأسس معها مالمح الجنس الروائي العربي

بمعناه الفني، والتي یمكن عدها بدایة لمنعطف روائي عربي جدید كان یستمد أهمیته 
ومكانته من شرطه التاریخي الذي بدا موّارًا بالحدیث عن الذات القومیة المضیعة من 

.)2(»جهة، وعن االنتماء إلى العصر من جهة  ثانیة 

ال یختلف كثیرا «ورة وعلیه یمكن القول، إن أسباب عودة الروائیین العرب لألسط
عن التي قادت الشعراء والمسرحیین العرب إلیها، فالكل سعى لتحقیق هدفین أساسیین؛ 

هدف سیاسي؛ وهو اتخاذ األسطورة قناعا وقائیا یحمیه من عین الرقابة ویدع : أولهما

.15، صم1،2001بدر الدین عردوكي، إفریقیا الشرق، المغرب،ط: میالن كوندیر، فن الروایة، ترجمة)1(
.31نضال صالح، النزوع األسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص)2(
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ة سببا فنیا؛ وهو تحریر النص األدبي من أسوار البالغ: مسافة بینه وبین السلطة، وثانیها
القدیمة التي تقوم على السجع والزخرف اللفظي، وانطالقا من هذه األهداف والدوافع 
تْ نصوص روائیة كثیرة تقوم إما على أسطورة واحدة أو على مجموعة من  ُأنِتَج

.)1(»األساطیر
أن هذا النزوع كان استجابة لضرورة تاریخیة ثقافیة، "نضال صالح"ویرى الدكتور 

ا بعد مجموعة من المؤثرات التي كانت تصطدم ت لها، ثم أشاعتها فیمفنیة استدعتها وهیأ
تزال تمارس تأثیرها الواضح في الواقع العربي منذ نهایات القرن التاسع عشر، والتي ما

ُلصَ إلى تحدید ثالث مرجعیات لهذا النزوع؛ مرجعیة ثقافیة سواء  في الراهن منه أیضا، وَخ
سیاسیة لتتحول األسطورة إلى قناع أراد من خالله كانت غربیة أو عربیة، ومرجعیة 

األدباء غسل الواقع وتطهیر األوضاع، ومرجعیة اجتماعیة ُتسهم في تشكیل رؤیة المبدع 
.)2(لما حوله

شكلت هذه المرجعیات نسقا بنائیا واحدا ساعد على نشوء نوع خاص من الروایة 
الروایة « م الروایة األسطوریة وهيالعربیة، اتخذت األسطورة أساسا في بنائها عرفت باس

التي یعتمد الكاتب في بنائها على إحدى األساطیر التي تناقلتها األجیال على مدى 
.)3(»سنوات طویلة، وأصبحت بذلك جزءا من التراث الفكري للشعب أو األمة بأسرها

*الربیعيومن الروائیین الذین استلهموا األسطورة في أعمالهم نجد الروائي فاضل 

، التي یتضافر فیها الواقعي باألسطوري حیث وظف الروائي "ممرات الصمت"في روایته
أسطورة عشتار وتموز الرافدیة، في محاولة لتعریة السلطات المستبدة وهجائها دونما 

: الساعة، http//www.palmoon.netإلبراهیم الكوني،موقع،" مدیحة عتیق، توظیف األسطورة في روایة الحجر)1(
.04/07/2011: یوم، ال9:10

.63،121نضال صالح، النزوع األسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص: ینظر)2(
، دارالفكرالعربي، القاهرة، م1967شفیع السید، اتجاهات الروایة العربیة في مصر منذ الحرب العالمیة الثانیة إلى سنة )3(

.55، صم1996دط، 
.عشاء مأتم، الشیطان والعرش: وروائي، وباحث عراقي، بدأ الكتابة منذ مطلع الستینات من روایاتهقاص*
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ومن الروائیین العرب الذین وظفوا األسطورة الكاتب الفلسطیني جبرا . مواجهة مباشرة معها
**العزاوي؛ في حین مزج فاضل"البحث عن ولید مسعود"في روایته وهذا*إبراهیم جبرا

في تجربته الروائیة بین الواقعیة وما هو ضد واقعي في محاولته للتعبیر عن التاریخ 
وكان هدفه تعمیق الرؤیة " آخر المالئكة" العراقي، حیث وظف ما هو أسطوري في روایته

.الواقعیة
للروائي الطاهر " الحوات والقصر"لجزائریة روایة ومن األعمال اإلبداعیة ا

التي تمثل نموذجا سردیا جسد مسعى كاتبها للتعبیر عن األوضاع التي عرفتها ***وطار
الجزائر، عن طریق توظیف الكثیر من الرموز األسطوریة، حیث اتخذ الطاهر وطار من 

المختلفة سیاسیة كانت، أو األسطورة أداة لتشریح الواقع والكشف عن تناقضاته بأبعادها 
.ثقافیة، أو اجتماعیة

إن عودة األدباء إلى استنطاق الفكر األسطوري وتوظیفه یعد ظاهرة فنیة بارزة في 
األدب المعاصر، ووسیلة هامة حافظت على تواصل اإلنسان في مراحل تفكیره وتعلیله 

جتماعیة سیاسیة، للوجود األول، وبین اإلنسان المعاصر المزود بمرجعیات ثقافیة، ا
ساعدت على بلورة تجربته اإلنسانیة في صورة جدیدة تنطلق من الماضي لتتزود 

.بمعطیات الحاضر، للوصول إلى مؤشرات المستقبل

ونظرا لألهمیة التي حظیت بها األسطورة، فقد أولى بعض النقاد عنایة خاصة بها، 
نَي بدرا النقد "ستها ُأْطِلَق علیه؛ األمر الذي ساعد على ظهور نوع خاص من النقد ُع

، صدر له أكثر من خمسین كتابا في الترجمة 1920شاعر وروائي ومترجم، وفنان تشكیلي، ولد ببیت لحم بفلسطین *
.ویل، السفینة، عالم بال خرائطصراخ في لیل ط: والشعر، والقصة والروایة والسیرة والنقد من روایاته

.القلعة الخامسة، مدینة من رماد: شاعر وقاص وروائي عراقي بدأ الكتابة في مطلع الستینات من روایاته**
، صحفي ومسرحي وروائي وقاص جزائري، بدأ النشر منذ منتصف 1936أغسطس 15ولد في سوق أهراس ***

الزلزال، الالز، العشق : ، من روایاته2010أغسطس 12رة لغة توفي الخمسینات ترجم بعض أعماله إلى نحو سبع عش
.والموت في الزمن الحراشي، الشمعة والدهالیز، دخان من قلبي
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ومنطلقاته؟ أسسهوما وكیف كانت بدایاته؟، فما مفهوم هذا المصطلح،"األسطوري
.وغیرها من األسئلة التي تحیط بهذا المجال الجدیر بالدراسة والمتابعة

:النقد األسطوري البدایة و اإلجراء-ثانیا

:تمهید

النقدیة التي تناولها حقل النقد من المسلمات « أصبح موضوع األسطورة واألدب 
األدبي منذ أمد لیس بالقریب، لما لألسطورة من روابط باألدب وما لألدب من انفتاح على 
األسطورة وال غرابة في ذلك طالما أن اإلنسان مرتبط باألسطورة وأن األدب یعبر عن 

.)1(»اإلنسان

فإن دور األدب هو فإذا كان دور األسطورة هو تجسید عالقة اإلنسان بالكون،
إعادة تشكیل وتجسید الموقف اإلنساني من حضوره في الكون فضال عن هذا فإن 

عامل جوهري وأساسي في حیاة اإلنسان في كل عصر، وفي كل إطار وفي «األسطورة 
الحضارات الصناعیة والمادیة الراهنة ما تزال األسطورة تعیش بكل نشاط وحیویة، وما 

.)2(»مصدر إللهام الفنان والشاعرتزال كما كانت دائما

وقد نشأ عن االرتباط بین األسطورة واألدب ما ُیعرَف باألسطورة األدبیة
)le mythe littéraire(مصطلح ولید القرن العشرین أطلقه العدید من المقارنیین «؛ وهو

خلت األسطورة على األسطورة الموظفة في األدب، وبالمقارنة مع أسطورة األثنولوجیین، د
ن كانت بعض األعمال تعود إلى  ٕ األدبیة المیدان في زمن متأخر وبصورة محتشمة حتى وا

بحث في األصول الشرقیة لبعض األساطیر ، عبد الحلیم منصوري، من عولمة األسطورة إلى أسطورة العولمة)1(
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة ) أعمال ملتقى األدب واألسطورة ( الغربیة،
.147، صم2007

.51، ص)تجلیات األسطورة في شعر عز الدین المناصرة(ولید بوعلیة، شعریة الكنعنة )2(
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) 1930(فترة ماضیة ولم تأخذ دراسة الموضوعات واألساطیر مكانها إال ابتداء من سنة 
.)1(»تحت تأثیر التحلیل النفسي

األدبي شعرا ونثرا، لما وبالتالي، باتت األسطورة محتوى مهما یدخل في بناء النص 
لها من دور فعال في تكوین األدب، ونظرا لهذه األهمیة فقد أثارت األسطورة األدبیة 
باعتبارها ظاهرة فنیة إبداعیة اهتمام األدباء، كما غیرت وجهة النقاد من االهتمام بنص 

.األسطورة إلى االهتمام باألسطورة النص

دب مفتاحا جدیدا للنقد األدبي، ما ساعد یعد موضوع العالقة بین األسطورة واأل
على نشوء نوع جدید من النقد حاول رصد مختلف التغیرات التي تخضع لها األسطورة 

.البدائیة، من ِقَبلِ األدیب في محاولة منه للوصول إلى األسطورة األدبیة

:نشأته-1

معاصر أولى النقد األدبي عنایة خاصة باألسطورة، فظهر اتجاه جدید في النقد ال
الذي ألغى تلك" النقد الجدید"؛ وقد جاء ردا على مذهب*یدعى بالنقد األسطوري

الماضویة التي تشكل جزءا من معنى العمل األدبي، عندما حاول عزله عن سیاقاته 
تحلیل «الفلسفیة واالجتماعیة والتاریخیة والنفسیة، حیث إن دعاته ركزوا اهتمامهم على

النص األدبي من حیث هو وحدة مستقلة قائمة بذاتها، فسلخوا بذلك العمل األدبي عن 
.)2(»جذوره االجتماعیة والحضاریة 

.19راضیة بوبكري، األدب واألسطورة، ص)1(
الطوطمي أو النقد القائم على الموروث الشعبي أو نقد النماذج العلیا، النقد النموذجي، أو: یطلق علیه أیضا*

.األسطوري أو الشعائري، أو تأویل األدب بحسب الموضوعات والحوافز األبدیة
ریتا عوض، أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي الحدیث، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في )2(

.15، صم1974العربیة ولغات الشرق األدنى في الجامعة األمریكیة، بیروت،دائرة اللغة إشراف خلیل حاوي،اآلداب،
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كأقوى منافس للنقد الجدید والبدیل األكثر احتماال«ولهذا ظهر النقد األسطوري
.)1(»له

إرجاعه، إلى ومن المفید أن نقول إن نجاح وذیوع النقد األسطوري یمكن 
:جهة، ومن جهة أخرى إلىمن*ةلثقافیاألنثروبولوجیة ا

ضیق نطاق الشكلیة المهیمنة والدرس التاریخي، والنمو المؤثر خالل أوائل -1
.القرن العشرین لعلوم النفس واالنثروبولوجیا وجاذبیتها

الحالة الروحیة المزریة لإلنسان والحضارة العصریة والتي صورتها بطریقة ال -2
.تنسى الفلسفة واألدب الوجودي المعاصر

ولذلك رد النقد األسطوري على تلك النزعة الشكلیة باللجوء إلى األنثربولوجیا والتي 
قدمت روعة خلق اإلنسان لألساطیر والطقوس والقصص الشعبیة من خالل المجتمعات 

.)2(وفي كل مكان
أن الكاتب یبقى « األسطوري وهيوهذا اللجوء مرده إلى الفكرة التي یؤكدها النقد 

أسیر األساطیر، وأن تأویل وتفسیر النص یتم من خالل مرجعیة وحیدة هي األساطیر، 
.)3(»والتي تمثل البنیة األساسیة للنص 

ولهذا یرى النقد األسطوري في العمل األدبي والروائي الذي یستلهم العناصر 
یة والمعادالت األسطوریة األساسیة، فهو التراثیة، انتاجات متكررة لبعض النماذج األول

الذي یلحق باألسطورة سواء بالزیادة أو بالنقصان من خالل « یحاول تتبع ذلك التغییر

ماهر شفیق : محمد یحي، مراجعة وتقدیم: ش، النقد األمریكي من الثالثینات إلى الثمانینات، ترجمةلیت- فنسنت ب)1(
.52، صم2000فرید، المجلس األعلى للثقافة، دط، 

الجنس البشري ودراسة تاریخیة الموغل في القدم، قصد تفحص الموروث الثقافي اهتمت االنثروبولوجیا بتتبع بدایات *
.البدائي للجنس البشري

.268محمد شبل الكومي، المذاهب النقدیة الحدیثة مدخل فلسفي، ص: ینظر)2(
، م3،2008شكري عزیز ماضي، من إشكالیات النقد العربي الحدیث، دار ورد األردنیة للنشر والتوزیع، ط: ینظر)3(

.151ص
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وكل انزیاح في األسطورة یتصوره (...)رصد االنزیاحات التي تصیب األسطورة األولى
ه، وفي هذا ته ومع روح عصر تعدیل لیتالءم العمل األدبي مع ذااألدب یضطره إلى ال

مهما -أي االنزیاح عن األسطورة األولیة-االنزیاح یكمن التجدید في األدب لكن التجدید
.)1(»بلغ من شدة یظل مشدودا إلى األساس ال یستطیع أن یخرقه وال أن یخرج عنه

استقراء الظواهر األسطوریة داخل « فواضح أن النقد األسطوري یقوم على 
تتبع مصادر هذه األساطیر الموظفة ثم یصنفها تصنیفا نوعیا ثم النصوص اإلبداعیة، ثم 

یحدد طرائق التوظیف األسطوري في النصوص اإلبداعیة موضوع الدراسة للوقوف على 
تجلیاتها داخل العمل األدبي، ومدى احتفاظها بخصائصها كشخصیة، أو حادثة أو موتیفا 

الجوهریة، ومدى تحولها داخل أسطوریا، من خالل احتفاظها بالحد األدنى للخصائص 
.)2(»العمل األدبي 

وبهذا فإن هدف النقد األسطوري هو الوقوف على مدى قابلیة األسطورة للتشكل 
األدبي عن طریق التحول والتغیر، وهذا خدمة لرؤى المبدع الفكریة والوجدانیة وحتى 

الت الجمالیة، بحیث تختلف طرق التوظیف من مبدع إلى آخر بحسب تلك التحو 
واالنزیاحات التي یحدثها، والتي تكون سببا في منح األسطورة كما هائال من الدالالت 

.المتعددة، والمبثوثة في بنیة النص

وقد بدأ النقد األسطوري مع المحلیین النفسانیین وعلماء االنثربولوجیا، ومن 
في ) EdwardTaylor(الدراسات األسطوریة الهامة حول األسطورة ما قدمه ادوارد تایلر 

حیث یعتبر من الدراسات التي أسست للمقوالت الكبرى للقراءة " الثقافة البدئیة"مؤلفه 
األسطوریة، ویرى أن الثقافة ال تتجزأ فاألصل فیها واحد، ولذا ال اختالف بین عقلیة 

، م1999منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، - دراسة-حنا عبود، النظریة األدبیة الحدیثة والنقد األسطوري)1(
.114ص

.97، صم1،2007حفناوي بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، أمانة عمان الكبرى، عمان،األردن، ط)2(
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صور الفكر وقواعد االستدالل والبرهان هي « وهذا ألن )1(*رالبدائي وعقلیة المتحض
.)2(»ذاتها 

"الغصن الذهبي"ومن األصول األساسیة التي یتصل بها النقد األسطوري؛ كتاب 
James( "جیمس فریزر"لـ  Frazer(**نظر لألسطورة باعتباره أنموذجا أولیا والذي

عبر به اإلنسان األول عن عالقته بالكون، وأن الممارسة السحریة والدینیة في شعائرها 
.األساسیة وطقوسها هي البنى المركزیة لجوهر األسطورة عند الشعوب البدائیة

بتتبع األسطورة في أشكالها وصورها المختلفة في كثیر من شعوب "فریزر"كما قام 
واتخذها وسیلة عبر من خاللها عن رأیه في تطور الفكر اإلنساني والمجتمع . األرض
.)3(البشري

واعتمادا على هذا الفهم، فإن األسطورة منحت معنى للوجود اإلنساني عندما بررت 
أصلها محدثة بذلك نظاما خاصا یسوده جمیع أعمال اإلنسان وأفعاله وردتها إلى

.االستقرار واالنسجام، فكانت بمثابة اللوحة المتكاملة للوجود اإلنساني
الحضاري الذي تقدمه األسطورة، الدور)Malinovski("مالینوفسكي"ولهذا أكد

من هذا «:إلى جانب الدور الكبیر الذي تقدمه على الصعید الفني، قائال في هذا الشأن
رأیت أن أثبت أن نشأة األسطورة تكون بدافع حضاري، ولكن لیس معنى هذا أن كله

إن األسطورة تنطوي في داخلها على بذور لملحمة . نتغاضى عن الجانب الفني فیها

إلى المقدمات الخاطئة التي انطلق منها البدائي، ،ن نتائج عقلیة البدائي والمتحضریرجع تایلر سبب االختالف بی*
.لى طبیعة المادة أو المعطیات التي كانت بحوزتهإ و 
محمد بلوحي، آلیات الخطاب النقدي العربي الحدیث في مقارنة الشعر الجاهلي، اتحاد الكتاب العرب، : ینظر)1(

.124، صم2004دمشق، دط، 
ناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، منشورات االختالف، حف)2(

.53م، ص2007- هـ1428، 1الجزائر، ط
.م1941، توفي 1854انثروبولوجي انجلیزي ولد عام **

أبوزید، الهیئة المصریة العامة أحمد: جمةسیر جیمس فریزر، الغصن الذهبي دراسة في السحر والدین، تر : ینظر)3(
.29، ص1، جم1998، 2للتألیف والنشر، ط
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وقد استخدم رجال الفن األسطورة أروع . المستقبل، وعلى بذور القصة والمسرحیة
.)1(»استخدام

الدور الوظیفي والفني لألسطورة، فكل ما یدخل في "مالینوفسكي"وهكذا، أكد 
تكوین الثقافة وتشكیلها له وظیفته وغایته ولذلك فإن تفسیره وظیفیا ینبغي أن یتم داخل 

.السیاق الثقافي
من هنا اتصل النقد األسطوري في جذوره األولى باألسطورة، وعالقتها بالثقافة ف

نفس الجماعي باستقراء الرموز ذات الداللة تفسیر األدب في ضوء حقائق علم ال«بهدف
؛ألن النقد األسطوري یتطلب قراءة دقیقة للنص،إذ نجده)2(»الالوعیة والمورثةالثقافیة 

.یقترب إلى علم النفس لتحلیله استهواء العمل األدبي للجمهور
ورغم اختالف المنطلقات في النقد األسطوري، بسبب تعدد اتجاهات نقاد األسطورة 
وتباینها، فإن الغایة التي یسعى نقاد األسطورة إلى تحقیقها واحدة، وهي الوقوف على قیمة 
العمل األدبي عن طریق تقصي طرق استعمال وتوظیف النموذج البدائي، على اعتبار أن 

یشدد على األنماط الكونیة المتواترة التي تشكل أساسا لغالبیة األعمال « النقد األسطوري
انظفار النظرات الثاقبة لالنثروبولوجیا، وعلم النفس، والتاریخ، والدیانات باألدبیة، و

المقارنة، فإن النقد األسطوري یستكشف إنسانیة الفنان، وذلك بتقصي الكیفیة التي یستعمل 
.)3(»بها الخیال الشخصي األساطیر والرموز المعروفة لدى الثقافات واألزمنة المختلفة 

:ة على أسس ومنطلقات في دراساتهم نذكر منهاكما یتفق نقاد األسطور 

.إن خلق األساطیر عملیة أصلیة في التفكیر وتستجیب لحالة إنسانیة أساسیة:أوال
.تشكل األسطورة الرحم الذي یخرج األدب منه تاریخیا ونفسیا: ثانیا

.100حفناوي بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، ص)1(
م، 1999- هـ1420، 1محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة اآلداب بالرباط، ط)2(

.98ص
.82، صم2009طراد الكبیسي،مدخل في النقد األدبي، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،األردن،دط،)3(
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إن األسطورة ال تحفز الفنان المبدع فحسب، بل نجدها تقدم المفاهیم : ثالثا
.واألنماط التي یستخدمها الناقد لیفسر األعمال األدبیة

.)1(إن قدرة األدب على التأثیر فینا بعمق تعود إلى خاصیته األسطوریة: رابعا
بناء على ما تقدم، فإن ظهور النقد األسطوري كان نتیجة للعالقة الوطیدة التي 

صائص، هذا من جهة، جمعت األسطورة باألدب، باعتبارهما یشتركان في الكثیر من الخ
ومن جهة أخرى نجد القیمة التي تضفیها األسطورة على العمل األدبي، فالخلق األدبي 

.بتفعیله لألنواع العلیا یكتسب مغزى اجتماعیا عریضا
ولهذا، فقد ساهم كثیر من النقاد في وضع ُأسس النقد األسطوري، وفي إرساء 

من علماء المدرسة التطویریة،"فریزرجیمس "أبعاده التنظیریة والتطبیقیة أمثال؛ 
من علماء النفس، وغیرهم من النقاد "كارل یونج"من المدرسة الوظیفیة، و"مالینوفسكي"و

، وسنحاول اآلن الوقوف عند أهم هؤالء ممن كان لهم أثر بارز في "نورثروب فراي"أمثال 
.بلورة النقد األسطوري

:األعالم والمنطلقات-2
النماذج الثقافیة األساسیة ذات التأثیر الجمالي «األسطوري بكشفه عن یتمیز النقد 

في األعمال الفنیة، وأن له طبیعة مركبة، فهو ذو طابع نفسي حین یحلل التأثیر الجمالي 
في الملتقى، وذو طابع اجتماعي في اهتمامه بالنماذج الثقافیة األساسیة التي تبدو بمثابة 

االجتماعي وغیر ع تاریخي في استقصائه للماضي الثقافي أوجوهر ذلك التأثیر، وذو طاب
.)2(»تاریخي في إظهاره القیمة مستقال عن حقب معینة 

انطالقا من هذا، فإن وظائف النقد األسطوري تتعدد وتمتد في اتجاهات مختلفة 
یولي اهتماما بالجانب النفسي للمتلقي، ومن جهة أخرى یهتم -من جهة أولى -فنجد

.137لیتش، النقد األمریكي من الثالثینات إلى الثمانینات، ص- نسنت بف)1(
.270محمد شبل الكومي، المذاهب النقدیة الحدیثة مدخل فلسفي، ص)2(
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بالجانب االجتماعي، والتاریخي، وباإلضافة إلى هذه الوظائف فإن النقد األسطوري
یبحث عن الثوابت العقلیة الالشعوریة للمجتمعات وخاصة غیر المتحضرة، ورصد «

الثوابت المشتركة من المشاعر والشعائر والطقوس والعادات، والعقائد التي تتكرر ثقافیا 
انین والتي تعبر عن الرغبات الالواعیة لكل فرد وداخل واجتماعیا عند المبدعین والفن

.)1(»المجتمع اإلنساني
هكذا، یبحث النقد األسطوري عن الوحدات األسطوریة في النص؛ فیعود بذلك إلى 
تشكیل األسطورة األولیة، ثم یبین ما أصابها من إضافات وتحویرات، وهذا یعني ضبط 

األولیة، ثم ضبط الحاالت التي تظهر فیها الموضوعات التي تتجلى فیها األسطورة 
الشخصیات، وفي النهایة وضع العمل في المكان المخصص له إلى جانب األعمال 

.)2(األخرى أو بمعنى آخر الحكم على قیمة العمل األدبي الجدید
ونظرا لهذه الوظائف التي یقدمها النقد األسطوري في مقاربته للنص األدبي، فقد 

الوقوف عند أهم األعالم البارزین -اآلن-ر من النقاد، وسنحاولحظي باهتمام كثی
.والمبدعین لهذا النوع من النقد

*)1961-1875: (كارل یونج- 2-1
یعد یونج من أوائل النقاد الذین اهتموا بالنقد األسطوري لما قدمه من إضافات، 

الفكرة ، ففي"الجمعيالالشعور "، و**"النماذج العلیا " تعود قیمتها إلى فكرتین أساسیتین،
صور ابتدائیة ال شعوریة أو رواسب نفسیة لتجارب « یتحدث عن "النماذج العلیا"األولى

: موقع" قراءة ثابتة لشعرنا القدیم" جمیل حمداوي، النقد األسطوري عند الدكتور مصطفى ناصف من خالل كتاب)1(
htt://www.wata.cc19/07/2011: یوم،ال11: 21، الساعة.

.125حنا عبود النظریة األدبیة الحدیثة والنقد األسطوري، دراسة، ص: ینظر)2(
م نفس وطبیب عقلي، ومن أكبر علماء حركة التحلیل النفسي، من أهم عال) 1961-1875(كارل غوستاف یونج*

".علم النفس والدین" كتابو "العالقات بین األنا والالشعور" ،"سیكولوجیا الالشعور" و" نظریة التحلیل النفسي" مؤلفاته
.تعرف أیضا باالنماط العلیا، أو األنماط األولیة، أو البدئیة**
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ابتدائیة ال شعوریة ال تحصى، شارك فیها األسالف في عصور بدائیة، وقد وُرَِثت في 
.)1(»أنسجة الدماغ بطریقة ما 

بـ"فروید"طلق علیه أن هذه النماذج تنبع من مركز واحد هو ما أ" یونج"ویرى 
جماع «وهو؛*"الالشعور الجمعي" في حین عبر عنه یونج بـ ". الالشعور الفردي"

التجارب اإلنسانیة التي انحدرت إلى النفس اإلنسانیة عن طریق األسالف البدائیین عبر 
نفوس األجداد واآلباء، وهذا یعني أن مضمون الالشعور الجمعي یتضمن أساسا عناصر 

النماذج "رواسب باقیة في النفس اإلنسانیة ترجع إلى آالف السنین یطلق علیها اسممن 
تظهر في األحالم بصورة عاریة من التغییر، وتظهر في األساطیر وقد جرى " البدائیة

.)2(»علیها بعض التغییر

نما "یونج"وهذا یعني أن مضمون الالشعور الجمعي لدى  ٕ ال یكتسب فردیا، وا
یستمد وجوده وراثة فاإلنسان یحتفظ بشكل وراثي بمعارف تمتد وتعود إلى ما قبل 

.التاریخ،فهي تتطابق لدى أفراد العرق الواحد

ال تقتصر حدودها على « "یونج"، فالشخصیة اإلنسانیة من وجهة نظر ثمةومن
نما تمتد لتستوعب التجربة اإلن ٕ سانیة للجماعة الموغلة في القدم، وأن التجربة الفردیة، وا

هذه الشخصیة تحتفظ في قراراتها بالنماذج واألنماط العلیا التي تتخمر في الثقافة اإلنسانیة 
.)3(»عبر األجیال المختلفة

شكري عزیز ماضي، في نظریة األدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان، دار الفارس للنشر )1(
. 124، صم2005، 1والتوزیع، األردن، ط

.یطلق علیه بالالشعور الالشخصي*
.122، صم2007، 1سمیر سعید حجازي، قضایا النقد المعاصر، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، ط)2(
صر، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، دط، لمعاصالح فضل، مناهج النقد ا)3(

.62، صم2002
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أن التكوین األسطوري في األساطیر شأنه شأن الصور التي تظهر "یونج"یؤكد 
فسه؛أال وهو الالشعور الجمعي؛ والذي یعتبرفي األحالم، فكالهما ینشأ من المستوى ن

وانتقلت كمخزن للذكریات واألفكار الجماعیة، تراكمت بتكرار حدوثها عبر األجیال،« 
بالوراثة، ولذا نجدها لدى كل فرد فهي بمثابة االستعدادات التي یتجاوب بها مع 

.)1(»العالم

األساطیر واألحالم واألدیان والتخیالت الفردیة وكذلك األعمال "یونج"وقد اعتبر 
األدبیة لدى اإلنسان المتحضر بمثابة المتنفس الذي عبر من خالله اإلنسان عن الرواسب 

بتعبیر-الالوعي الجمعي أو األنماط العلیا« النفسیة لتجاربه المختلفة،إذ من خالل 
.)2(»الفن واألدب واألساطیر واألحالمتصدر الصور النمطیة المألوفة في - یونج

بمثابة األساس الموروث الذي یقوم علیه البناء الالوعي الجمعيوبهذا یعتبر
النفسي لكل شخص، إنه مجموع خبرات األجیال والعصور التي یستقي منها ویعود إلیها 

.اإلنسان في أعماله المختلفة

الجمعي،ر على فكرة الالشعوراألهمیة التي قدمها یونج لم تقتصوالمالحظ أن، 
نما تعداه إلى االهتمام بالعمل األدبي في حد –كما عبر عنه - أو الالشخصي ٕ فقط وا

معنى العمل الفني ونوعیته « ذاته والتركیز على القیمة التعلیمیة لألدب، إذ في رأیه أن 
.)3(»یكمن داخله ولیس في محدداته الخارجیة 

نظریة فروید فإلیه یرجع الفضل في تجاوز التفسیر النفسي الذي "یونج"هكذا طور 
قدمته األبحاث الفرویدیة، واستبدال الالشعور الفردي بالجمعي مؤكدا في الوقت ذاته على 
قیمة األسطورة ودورها في زیادة إدراكه لطبیعة النفس البشریة، وهذا عن طریق الرمز الذي 

لبنان،المقارنة العیادیة، دار الفكر العربي، بیروت،فیصل عباس التحلیل النفسي واالتجاهات الفرویدیة: ینظر)1(
.90ص، م1،1996ط
.32، صم1996وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت، دط، )2(
.139لینش، النقد ألمریكي من الثالثینات إلى الثمانینات، ص- ت بننسف)3(
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یجعل « رمز من قبل النقاد والباحثین هو الذي وأن تفسیر هذا ال،تتضمنه وتحتویه
.)1(»األسطورة رافدا من روافد استمراریة الثقافة أو الحضارة 

استفاد كثیرا من مواد االنثروبولوجیا "یونج"النقد األسطوري عند وجملة القول إن، 
نماط األ« والتي تحدث عنها باسم ،بالعادات والتقالید والمعتقداتىعنَ الثقافیة التي تُ 

أن على اعتبارهذه األنماط هي التي استغلها األدباء في أعمالهم اإلبداعیة؛ . )2(»العلیا
األدب رؤیة، فإن المبدعین یعودون إلى الالوعي الجمعي، إلى مكبوتات النفس وأسرارها 

.الخفیة للتعبیر عن جوانبها المختلفة
:   ویمكن أن نلخص أهم ما طرحه یونج فیما یلي

.یوضح أهم ما طرحه یونج حول النقد األسطوري): 1(شكل

:كلود لیفي ستروس- 2-2

-Cloude Levi(ستروسینطلق كلود لیفي Strauss(* في دراسته لألسطورة
علماء هذا االتجاه یرون بأن مجال األساطیر من النظریة االنثروبولوجیة على اعتبار أنّ 

.یدخل في صمیم اهتمامهم

العقل البدائي "من هنا انطلق ستروس في دراسته لألسطورة، حیث أصدر كتابهف
لفكر األسطوري والذي حدد به إحدى الخصائص الرئیسیة ل«م1966سنة"أو الوحشي

.123سمیر سعید حجازي، قضایا النقد األدبي المعاصر، ص: ینظر)1(
.26، صم2009، 1األسطوري، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط، الغفران في ضوء النقد هجیرة لعور)2(

إلى م1935درس بجامعة باولوفي البرازیل من وهوعالم اجتماع فرنسي ،م1908ولد كلود لیفي ستروس عام *
.قام في هذا البلد ببحوث میدانیة انثروبولوجیة . م1939

تغییرعاریة من ال: األحالم

خضعت لتغییر: األساطیر  تجارب إنسانیة خبرات منبع اإلبداع الفني

األنماط األولیة الجمعيالالشعور
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أو الخرافي الذي تنتجه المجتمعات البدائیة في محاولة منها لتفسیر ظواهر الكون 
.)1(»الغامض

شكلت المادة األسطوریة القاعدة األساس والمنطلق الذي بدأت منه المفاهیم إذن، 
األسطورة انطالقا من الوجهة البنیویة "ستروس"االنثروبولوجیة، والتي على أساسها درس 

خاضعة لنظام «مؤكدا فكرة النظام أو النسق أو البنیة ولذلك نظر إلى األسطورة بوصفها 
هدف الوقوف على المعنى الرمزي الكامن فیها،بلذا البد من محاولة تحلیل األسطورة 

من داخلها حللها بهدف الوصول إلى هذا النظام وذلك عن طریق تفسیر األسطورةو 
.)2(»بالسماح للنظام الموجود فیها بأن یملي على المحلل المعنى الخاص بها 

؛ هو الوقوف على النظام الذي یحكم "كلود لیفي ستروس"في منطلقات الهامإن 
نحن ال نستطیع أن « األسطورة ویشكلها بهدف الوصول إلى المعنى الكامن وراءها، فـ 

ومن هنا تكتسب األسطورة ،منة فیهالعالقات البنائیة الكاندركها بحق ما لم نتجه إلى ا
.)3(»داللتها ومعناها من خالل النسق الذي تعبر عنه 

على البنیة باعتبارها الحاملة لداللة األساطیر، "كلود لفي ستروس"ركز ،وبالتالي
والتي تعكس العقل البشري بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، إن الجانب المهم في رأیه 

بنیتها "العالقات المنطقیة المضمرة في ثنایاها، أو باألحرى یتمثل في« یتمثل في 
همها فهم غیرها من فاألسطورة في نظره تعد مقاال من المقاالت یلزم لف". الخاصة

راغب، موسوعة النظریات األدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت، نبیل)1(
. 41، صم2003، 1لبنان، ط

وائل سید عبد الرحیم سلیمان، تلقى البنیویة في النقد العربي نقد السردیات نموذجا، دار العلم واإلیمان للنشر )2(
.58، صم1،2009طوالتوزیع،

، 2مجدي الجزیري، البنیویة والتنوع البشري وكلود لیفي ستراوس، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، القاهرة، ط)3(
.66، صم2002
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أشبه بصورة محسوسة قابلة للمقارنة -أي األسطورة -؛ألنه یراها،األساطیر نظرا
.)1(»والتحدید 

االختالفات الموجودة في األساطیر والتي تطبعها من "لیفي ستروس"وقد أرجع 
)2(»علیها بالزیادة أو النقصانثرؤ تالروایات المختلفة والتي «إلىمنطقة إلى أخرى 

القصص األسطوریة اعتباطیة، عبثیة، ال معنى لها أو هكذا تبدو،«وفي هذا یقول إن 
محاولة لقد انحصرت مشكلتي في) ...(د الظهور في كافة أرجاء العالمعاوِ لكنها مع ذلك تُ 

.)3(»اكتشاف ما إذا كان هناك نوع من النظام وراء هذا االضطراب البادي للعیان

في نظره؛ مجرد اختالفات ظاهریة ألنها تنطلق في األساس من فكانت االختالفات 
إنها وحدة ال تختلف من حیث عناصرها األساسیة بین بلد في أقصى « بنیة واحدة، 

.)4(»الغرب وبلد في أقصى الشرق 

إلى األساطیر باعتبارها بنیة، ووحدة ال اختالف "ستروسكلود لیفي"هكذا نظر
التنافر حتَ تَ فَ «شكلیة، فهي ترتكز على موضوع أساسي موحد بینهما إال من الناحیة ال
ن بنیات معینة ودائمة وكلیة، یمكن أن تختزل إلیها أي أسطورة مُ كْ الشدید بین األساطیر تَ 

.)5(»بعینها

.124سمیر سعید حجازي، قضایا النقد األدبي المعاصر، ص)1(
28هجیرة لعور، الغفران في ضوء النقد األسطوري، ص)2(
.17-16،صم1995، 2صبحي حدیدي، دار الحوار سوریه،ط: والمعنى، ترجمةكلود لیفي ستروس، األسطورة )3(
.33وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، ص)4(
.59وائل سید عبد الرحیم سلیمان، تلقي البنیویة في النقد العربي، ص)5(
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نما ذهب إلى رد جمیعها إلى وحدة ،األساطیر إلى مهد واحد"ستروس"لم یرجع  ٕ وا
العقل البشري، فكافة الثقافات في نظره تنشئ خطابات متماثلة فیما بینها، إنها األساطیر 

.)1(التي تولد من رحم واحد هو العقل البشري

في دراسته لألساطیر، "كلود لیفي ستروس"انطالقا من فكرة النظام التي أكد علیها 
ة باللغة وهذا من ناحیة  العناصر التركیبیة؛ إذ یمكن حل ذهب إلى تشبیه األسطور 

األسطورة وفكها إلى وحدات فردیة مثلها مثل اللغة هذا من جهة، من جهة أخرى أحدث 
.تشابها في بنیتها الرمزیة

إن هذا االرتباط الذي أحدثه ستروس بین األسطورة واللغة جعله یتفق مع یونج في 
بنیة رمزیة تشبه بنیة « ة التي تحتویها األسطورة فهي التأكید على القیمة الرمزی

وهذا یعني أن الرمز هو الذي یؤسس جوهر األسطورة ویمنحها بعدا داللیا ؛ )2(»اللغة 
.اعمیق

في دراسته لألسطورة من البنیویة باعتبارها تبحث "كلود لیفي ستروس"انطلق نعم، 
وبالتالي تهتم بالبنیة نفسها، األمر الذي جعله یرى ،في العناصر الثابتة المشكلة للنص

بمفهوم عالقات الوظائف وجمع «في البنیویة خیر ما یمنح لألسطورة معناها، ولذا أخذ 
ووضح كیف تنوعت األساطیر من مصادرها األساسیة إلى روایات ،األساطیر بناء علیها

.)3(»متعددة 

على العالقات القائمة بین الوحدات المختلفة لكل نظام، ورأى "ستروس"هكذا ركز 
.أن األسطورة تفسر فقط من داخلها، بحیث یملي كل نظام معناه الخاص علیها

، م2006، 1لنشر والتوزیع، بیروت، طدان سبیربر، البنیویة في االنثروبولوجیا، دار التنویر للطباعة وا: ینظر)1(
. 57ص

.124سمیر سعید حجازي، قضایا النقد األدبي، ص)2(
الهیئة المصریة العامة ،من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصرعبد اهللا الغذامي، الخطیئة والتفكیر)3(

.36صم،2006للكتاب، دط، 
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ما لم یحققه –*أو البنائیة كما یطلق علیها-وبهذا أفلح في أن یحقق للبنیویة
كر المختلفة لیجعل منها غیره، حیث خرج بها من مجال االنثروبولوجیا إلى میادین الف

اتجاها فكریا ومنهجیا یهدف إلى الكشف عن العملیات العقلیة العامة  وله تطبیقاته في 
والدین، وبذلك یتضح كیف یمكن )األسطورة(األدب، والفلسفة، واللغة، والمیثولوجیا 

.)1(للبنیویة أن تمتد لتدرس األدب أو سواه

:ا یليویمكن أن نجمل أهم ما طرحه ستروس فیم

.في النقد األسطوريكلود لیفي ستروسیوضح أهم ما طرحه): 2(شكل

روس الوحید الذي یستخدم كلمة بناء صراحة في عناوین كتبه ومقاالته ابتداء من مقاله الذي كتبه عام یعتبر ست*
".التحلیل البنائي" عن 1945

دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )االنثروبولوجیا(عیسى الشماس، مدخل إلى علم اإلنسان : ینظر)1(
.60، صم2004دط، 

نظام من العالقات الداخلیة

بنیة أو نسق خاص

اللغةاألسطورة

مجموعة من الفونیماتمجموعة من الثیمات
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)1921-1912: (*نورثروب  فراي- 2-3

رجاعه إلى نصه « ٕ األدب أسطورة أزیحت من مكانها وأفضل طریقة لفهمه، هوا
.)1(»األسطوري الصحیح 

عن عمق العالقة بین األدب واألسطورة، ورأى أن "نورثروب فراي"هكذا عبر 
.األعمال اإلبداعیة نابعة من أصل واحد هو األسطورة، ولكن في صورتها األولیة

واسعا األمر الذي شجعه على مواصلة جهوده في لقیت بحوث فراي اهتماما وقد 
وجدت نفسي واقعا في شرك نواح من النقد « : في هذا الشأنمیدان النقد األسطوري یقول

تتعلق بكلمات مثل األسطورة، الرمز، الشعائر والنموذج البدائي، كما أن الجهود التي 
ت من االهتمام ما شجعني بذلتها سابقا إلیضاح هذه الكلمات في عدة مقاالت منشورة الق

.)2(»على المضي قدما في هذا النهج 
من نظریة یونج في األنماط األولیة، ورأى أن هذه األنماط "نورثروب فراي"انطلق 

ما هي إال أساطیر البد أن تتجلى في األدب، ومهمة النقد األدبي هي الكشف عن هذه « 
ظهار مدى االنزیاح والتعدیل، واالنقط ٕ اع والتغییر وأسالیب األداء الجدیدة التي األنماط، وا

خضعت لها، فكل نقد أدبي البد أن یكون نقدا أسطوریامادام األدب فنا مجازیا وما دام 
األمر الذي جعله یرى أن األدب انحدر من )3(»المجاز یرجع إلى األنماط األولى 

یصدر عن بنیة األدب « األسطورة، فهي التي ساعدت على إیجاده، ووفقا لنظریته فإن 
في حالتها األولى قبل االنزیاح " األسطورة"أي هي ؛"المیثة " هي-نسق أو نظام- أساس

:، درس األدب والفلسفة واللغة من مؤلفاتهم1912عام ) كندا(ولد في مدینة شیربرول، مقاطعة كوبیك: نورثروب فراي*
حقق له شهرة عالیة جعلته من أهم النقاد، توفي الذي" تشریح النقد"و " دراسة في شعر ولیم بلیك"، و "النسق المخیف"

.5، صم1995حنا عبود، وزارة الثقافة، دمشق، دط، : ، ترجمةنورثروب فراي، الخیال األدبي: ینظر. م1991عام 
.104حفناوي بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، ص)1(
.5، صم1991محي الدین صبحي، الدار العربیة للكتاب، دط، : جمةنورثروب فراي، تشریح النقد، تر )2(
.117وري، صحنا عبود، النظریة األدبیة الحدیثة والنقد األسط)3(
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هي وحدها التي -وظائفها الطقوسیة بالتعبیر الدارج-أو التعدیل أیام كانت شعائرها
.)1(»تحددها 

یستند أساسا إلى فكرة االنزیاح "فراي"عندالنقد األسطورياعتمادا على هذا فإن
ألن األدب بالنسبة له هو األسطورة منزاحة عن األسطورة األولیة التي هي األصل، وهي 
البنیة وكل صورة في األدب، مهما تراءت لنا جدیدة ال تعدو كونها تكرارا لصورة مركزیة 

.)2(مع بعض االنزیاح، ومع مطابقة كاملة أحیانا أخرى

، وما ازدیاد التنویع وكثرته في نظر فراي انواع یظل األصل واحداألعددتفمهما ت
إال دلیال على وحدة األصل وأن المبدع یلجأ إلى االنزیاح باعتباره من الوسائل المستعملة 
لحل تلك المشكالت التي یمكن أن یقع فیها مبدع النص حتى یجعل من العمل الفني 

.)3(قالمتضمن لبنیة أسطوریة عمال قابال للتصدی

وهي االهتمام ؛"ستروس"واهتم بها "یونج"الفكرة نفسها التي طرحها فهو بهذا یؤكد
بقیمة العمل األدبي بعده نظاما وبنیة قائمة بذاتها، فاألدب في عمومه یؤلف نظاما 

.متناسقا  مغلقا، ومهمة النقد، هي  توضیح عناصر هذا النظام

استلهام األسطورة وتحویلها إلى إطار فكري یضم األدب « أن"فراي"رأى وعلیه،
یحول النقد األدبي إلى دراسة منهجیة، فیكشف الناقد الداللة الكبرى التي  یحملها تكرار 

في صیغ معینة في آداب الشعوب المختلفة عبر الزمن، وهي أن هذه الصیغ رموز تهجع
مستوى الفرد، واألسطورة على مستوى الالوعي اإلنساني، وتعبر عن ذاتها في الحلم على 

.)4(»الجماعة ویسمى النماذج األصلیة 

.32وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، ص)1(
.262حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص)(2
.199نورثروب فراي، تشریح النقد، ص: ینظر)3(

.8صالحدیث،العربيالشعرفياالنبعاثوالموتأسطورةعوض،ریتا(4)
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بالنقد واضحا لما له من دور في إعالء قیمة العمل "فراي"كان اهتمام ومن ثمة، 
، ویرى أنه *ن هذه األهمیة مطوال في مقدمة كتابه تشریح النقدعاألدبي؛ إذ نجده یتحدث 

المزید من االتصال المباشر به، نعود إلى الناقد نقدر األدب ونحصل على «لكي 
فمهمة الناقد المعروف أن یمثل كیف یستخدم المتذوق األدب ویقیمه، )...(المعروف

.)1(»وبذلك ینبغي تمثل األدب في المجتمع

على العملیة النقدیة وعلى دور الناقد في الوقوف عند المعنى "فراي"ركز بلى، لقد 
وبذلك یتضح أن أهمیة . بي وهذا من خالل ربطه بسیاقه الخارجيالمكتمل للعمل األد

دراسة منهجیة إلى دعوته إلى تحویل النقد األدبي فيال تنحصر «تشریح النقد عند فراي 
وعلمیة فحسب، ولكن في استلهام النماذج األصلیة من حیث هي أسس وقواعد یرتكز 

رجاعها  ٕ ومن هنا )...(إلى أصولها األسطوریةعلیها النقد األدبي في تحلیل النصوص وا
.)2(»یتخطى األدب الحدود المحلیة واآلنیة ویغدو تعبیرا رمزیا عن حقائق إنسانیة شاملة

أن الدارس یكون "نورثروب فراي"وللوصول إلى البعد الرمزي للعمل األدبي یرى 
:أمام نوعین من االستجابة

ألننا ال نستطیع أن ؛هو االستجابة غیر النقدیة، أو ما قبل النقدیة؛ع األولالنو -
.نبدأ بالنقد قبل المطالعة الكلیة للكتاب

هو االستجابة إلى الموضوع؛ أي االستجابة التي تأتي بعد انتهائنا ؛ع الثانينو ال-
من المطالعة وفهمنا للموضوع وللمغزى وبعد أن أصبحنا ننظر إلى العمل بوعي وفهم،

.)3(نستطیع عندئذ في نظر فراي أن نبدأ بالنقد

وفیه وضع أسسا للقراءة األسطوریة، وسعى إلى إقامة منهج نقدي یعتمد في أصوله على م 1957نشر الكتاب سنة *
.نظریة األنماط البدئیة والالشعور الجمعي

.17نورثروب فراي، تشریح النقد، ص)1(
دراسة، )قراءة في المكونات واألصول(كاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة)2(

.18م، ص2004منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،دط، 
.105حفناوي بعلي، مسارات النقد ومدارات مابعد الحداثة، ص: ینظر)3(
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: ویمكن أن نجمل أهم ما قدمه فراي فیما یلي

.یوضح أهم ما طرحه نورثروب فراي في النقد األسطوري): 3(شكل

إذن باهتمام كثیر حظيالنقد األسطوريیكون من المفید اإلشارة أخیرا إلى أنقد 
في تحلیله للعملیة اإلبداعیة من "یونج"قاتهم، فبینما انطلق لختالف منطامن النقاد رغم 

الالشعور الجمعي باعتباره یمثل خبرات الماضي وتجارب اإلنسانیة إذ عده المنبع 
األساسي لألعمال األدبیة والفنیة والبوتقة التي تنصهر فیها كل النماذج البدائیة والرواسب 

ألسطورة في انظر إلى ال"كلود لیفي ستروس"في حین ذهب ،القدیمة والتراكمات الموروثة
معنى عنداألساس الذي یحكمها ویشكلها، وأنه للوقوف یعتبرخاضعة لنظام باعتبارها

األسطورة البد من النظر لبنیتها باعتبارها الحاملة للداللة وبذلك ركز على العناصر 
فقد ركز على األسطورة في "نورثروب فراي"أما . التركیبیة والوحدات الفردیة التي تضمها 

ورتها األولى قبل االنزیاح والتعدیل وانطلق من فكرة األنماط األولیة فاعتبر األدب ص
.أسطورة منزاحة عن األسطورة األولیة لیهتم بذلك بفكرة االنزیاح

ورغم هذا التباین الذي نجده بین هؤالء النقاد في دراساتهم إال أننا نجدهم یتفقون 
كما یؤكدون على الدور الذي یقدمه الرمز في اهتمامهم بقیمة العمل األدبي ومغزاه،

.هاري في تحقیق جوهر األسطورة وقیمتاألسطو 

:الخطوات واإلجراء-3

بمجموعة من النقاد؛ أمثال كارل یونج، -شرنا سابقاكما أ–ارتبط النقد األسطوري 
كلود لیفي ستروس، ونورثروب فراي، كما نجده أیضا تبلور على ید بییربرونیل        

متلقالعمل األدبياألسطورة

استجابةانزیاح

ناقدأسطورة منزاحةالنموذج األولي
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)Pierre Brunel( وضع منهجه النقد األسطوري «، والذي)Mythocritique ( سنة
، ولهذا یعد من أحدث المناهج النقدیة التي تالمس النصوص األدبیة ذات 1992

.)1(»االنزیاحات األسطوریة، سواء على الساحة النقدیة الغربیة أو العربیة 

على جملة من التساؤالت التي تطرح في « یهدف إلى اإلجابة النقد األسطوريف
مجال األدب المقارن، وعالقة األسطورة باألدب، وأهم سؤال یطرح في هذا المجال هو 
كیف نعالج نصا أدبیا معالجة نقدیة على ضوء التوظیفات األسطوریة التي یحملها 

.)2(»النص؟
دب حیزا من االهتمام والدراسة، إذ لم شغلت عالقة األسطورة باألانطالقا من هذا، 

لذلك سعى النقاد لدراسة ،تعد رافدا لألدب فقط، بل هي الرحم الذي یخرج منه األدب كله
أهمها معرفة آلیات منهذه العالقة باإلجابة عن تلك التساؤالت التي فرضت نفسها؛ كان

النقد " في كتابه"لبییر برونی"سطوري هذا ما دفع األتوظیف ندبي ضماألنص التحلیل 
أن یصوغ طریقة في البحث عن األسطورة داخل النص من خالل « إلى" األسطوري

واإلشعاع )Flexibilité(والمطاوعة ) Emergence(قوانینه الثالثة المتمثلة في التجلي
)Irradiation («)3(.

النماذج البدائیة الموظفة في األعمال عندوقوف الیسعى النقد األسطوري ،إذن
معرفة ما أضافته هذه النماذج ثم اإلبداعیة بهدف الوصول إلى القیمة الدالة على األدب، 

من دالالت ومعاني جدیدة، وما أكسبته الرموز األسطوریة الموظفة في النص من جمالیة 
.فنیة باعتبار أن العمل اإلبداعي عمل فني في المقام األول

أعمال ملتقى األدب (- دراسة نقدیة أسطوریة- هجیرة لعور، تقنیات التوظیف األسطوري في رسالة الغفران للمعري)1(
. 258صم،2007، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة،)واألسطورة

.17راضیة بوبكري، األدب واألسطورة، ص)2(
.64طاب السردي في أدب إبراهیم الدرغوثي، دار سحر للنشر، دط، دت، صشادیة شقروش، الخ)3(
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مادا على هذا سنحاول التعرف على مبادئ وآلیات النقد األسطوري وهي اعت
:كاآلتي

:)Emergence(*التجلي- 3-1

وهو حضور العنصر األسطوري في العمل األدبي على مستوى البنیة السطحیة أو
هو تلك اإلشارات األسطوریة التي ترد في نص معین، وقد تكون صریحة بمعنى آخر

العنوان، الالزمة، الكلمة، االقتباس، الخلفیة « :تامة أو جزئیة مبهمة، وتكون عن طریق
.)1(»األسطوریة، النصوص األدبیة، أو االستهالالت، الصور البالغیة

بعینها، وقد یكون مضلال، كما یمكنه فقد یستعمل المبدع عنوانا یشیر إلى أسطورة 
أن یوظف نصوصا أخرى، أو أن یصدر النص األدبي بعبارة استهاللیة تكون في شكل 

مما یوحي إلى القارئ بتوجه النص، كما قد ینطلق المؤلف من خلفیة حكمة أو قول مأثور
بعدین؛ أسطوریة معینة محدثا تقاربا بینها وبین قضایا معاصرة األمر الذي یمنح النص

واآلخر غیر مباشر یتمثل في ذلك المنطلق األسطوري والذي اتخذه المبدع ،فني مباشر
.كأساس أو ركیزة لبناء نصه

:)Flexibilité(**المطاوعة- 3-2
في قابلیة العنصر األسطوري للتشكل وفقا لرؤیة المبدع وخلفیاته المعرفیة، وتتمثل

ومن خالل ذلك یستطیع الناقد تحدید ثوابت ومتغیرات العنصر األسطوري من خالل 
.)2(مواجهة النص األعلى لألسطورة بالنص الجدید

غسان السید، منشورات اتحاد : هنري باجو، األدب العام والمقارن، ترجمة-دانییل: ینظر،"االنبثاق" یطلق علیه *
.153ص، م1997الكتاب العرب، دمشق، دط، 

.17راضیة بوبكري، األدب واألسطورة، ص)1(
.154األدب العام والمقارن، ص: علیه دانییل هنري باجو مصطلح المرونة، ینظرأطلق **

.65شادیة شقروش، الخطاب السردي في أدب إبراهیم الدرغوني، ص)2(
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قة مرحلة مقارنة یحدثها الناقد بهدف الوصول إلى الطریفهي من هذا المنطلق،
التي استطاع من خاللها المبدع محاورة األسطورة األولى وخرق نظامها أثناء عملیة 

إذ بفضل عملیة المطاوعة یتمكن الناقد من تحدید متغیرات العنصر األسطوري . الكتابة
إنني ال استعمل « : برینالمن خالل الحذف أو الزیادة أو اإلدماج أو التشویه یقول بیار

لكلمة تقریبیة من الصعب اإلمساك بها، إن الكلمة توحي بلیونة التكثیف المطاوعة إال 
.)1(»وفي الوقت نفسه بمقاومة العنصر األسطوري في النص األدبي

تكون من خالل حاالت یحدثها المبدع في المطاوعةمما تجدر اإلشارة إلیه أن و 
: النص وهي
وجه التشابه بین العنصر د المبدع إلى إبراز أمَ عْ حیث یَ : التماثل والتشابه-1

.األسطوري والعنصر األدبي في األسماء مثال أو األحداث
وذلك بإحداث فروق بین العنصر األسطوري الموظف : غیراتت والتَّ هاَ شوُ التَّ -2

.والعنصر األدبي عن طریق الزیادة والنقصان
المبدع إلى تغلیف العنصر األسطوري حیث یعمد : الغموض وتعدد الرؤیة-3

.)2(من الغموضبهالة 
: )Irradiation(اإلشعاع- 3-3

ویتمثل في الخصائص الذاتیة التي یمتلكها العنصر األسطوري للقدرة على 
اإلشعاع، والتي من خاللها یستطیع المبدع أن یستغلها كي تشع األسطورة في العمل 

.األدبي

)1(p. Brunel, la Mythocritique, p74. هجیرة لعور، مقاربة نقدیة أسطوریة لقصیدة یا امرأة من ورق : نقال عن
، منشورات النادي األدبي جامعة منثوري، )یوان البرزخ والسكین للشاعر عبد اهللا حماديسلطة النص في د(التوت 

.148، صم2001، 1قسنطینة، الجزائر، ط
.37هجیرة لعور، الغفران في ضوء النقد األسطوري، ص)2(
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دُ صَ قْ ویُ ،إذ البد لهذا الحضور أن یكون له داللة فمن خالله ینتظم تحلیل النص
تلك الظالل أو الهالة أو اإلیحاءات الداللیة التي یمنحها العنصر األسطوري « به 

الموظف بفضل عملیة المطاوعة ودرجتها ومدى مالئمة ذلك ألفق انتظار القارئ، وقد 
یكون ساطعا قویا عندما یكون التجلي جزئیا أو مضمرا، ویكون اإلشعاع خافتا أو باهتا 

.)1(»األسطورة أو بالعنصر األسطوري عندما یصرح المبدع ب
األسطورة التي یوظفها المبدع في نصه، سواء كانت بطریقة نوعفمهما كان

واضحة أو مبهمة، فالبد أن یكون لها قدرة إشعاعیة تمنح النص وتكسبه دالالت إیحائیة 
.وتضفي علیه قیمة جمالیة من جهة أخرى،جدیدة من جهة

تي ینطلق منها النقد األسطوري في مقاربته للنص من خالل الخطوات الثالث ال
األدبي، فإن الدور األساسي الذي یهدف إلیه هو؛ الوقوف أوال عند تجلي العناصر 
األسطوریة الموظفة في هذا العمل، ومن ثمة تحدید التغیرات واالنزیاحات 

وریة التي لحقت بها وذلك بهدف معرفة مقدار إشعاع تلك العناصر أو الرموز األسط
.داخل النص، وبالتالي معرفة ما منحته من جمالیة خاصة

تجدر اإلشارة في األخیر إلى العالقة التي تجمع بین آلیات النقد األسطوري و 
الثالث؛ فكلما كان التجلي صریحا تكون المطاوعة أقل امتدادا، وكلما كان جزئیا كانت 
المطاوعة أكثر امتدادا، وكلما كان مضمرا كانت هي أوسع، كما تتناسب المطاوعة 

تدة كان اإلشعاع ساطعا وكلما كانت متقلصة كان مع اإلشعاع فكلما كانت المطاوعة مم
:وهذا المخطط من شأنه أن یوضح آلیات النقد األسطوري،خافتا

.260هجیرة لعور، تقنیات التوظیف األسطوري في رسالة الغفران للمعري، ص)1(
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.یوضح آلیات النقد األسطوري): 4(شكل
:النقد األسطوري عند العرب-4

النقد األسطوري باهتمام من طرف النقاد العرب، وكان ذلك نتیجة للدراسات حضي
العربیة التي اهتمت باألسطورة وبالتراث الشعبي، ونتیجة للنصوص اإلبداعیة الكثیرة التي 
وظفت األسطورة برؤیا فنیة معاصرة فرضت على الناقد العربي أن یتناولها بالدراسة 

.)1(انطالقا من هذا المنظور
وقد عرف هذا النقد حفاوة من طرف عدد من النقاد العرب منذ النصف األول من 

فثمة أبحاث ودراسات كثیرة حاولت اإلحاطة بالبعد األسطوري )2(سبعینیات القرن العشرین
:في المكونات الثقافیة العربیة، من بینها نجد

.لمحمود سلیم الحوت) 1958" (في طریق المیثولوجیا عند العرب"-1
.ألسعد زروق)1959" (األسطورة في الشعر المعاصر" -2

http://www.airssforum.com: محفوظ فرج إبراهیم، النقد األسطوري ومصطلح التناص، موقع: ینظر)1(

.04/07/2011: یوم، 9:30: الساعة 
.21نضال صالح، النزوع األسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص)2(

آلیات النقد األسطوري

اإلشعاعالتجلي المطاوعة

ساطع قوي

الغموض وتعدد الرؤیة

التشوھات والتغیرات

التماثل والتشابھ

مضمرجزئي  خافتة باھتةصریح تام

http://www.airssforum.com/
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.لجواد علي) 1970" (المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم"-3
.لفاضل عبد الواحد علي) 1975" (الطوفان في المراجع المسماریة"-4
.لفراس السواح"مغامرة العقل األولى"-5
.ألحمد كمال زكي) 1979" (دراسة حضاریة مقارنة :األساطیر"-6
.ألنیس فریحة) 1980" (مالمح وأساطیر من األدب السامي"-7
.لمصطفى الجوزو) 1980" (من األساطیر العربیة والخرافات"-8
.لحسین الحاج حسن)1988("األسطورة عند العرب في الجاهلیة"-9

لمحمد )1994("موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة وداللتها"-10
.)1(عجینة

من أوائل المفكرین العرب الذین اهتموا بالفكر األسطوري، "خلیل أحمد خلیل"یعد و 
"مضمون األسطورة في الفكر العربي: " وبدور األسطورة في الثقافة العربیة وهذا في كتابه

الذي اعتمد فیه على العالم االنثروبولوجي الفرنسي لیفي ستروس ،)م1973(عام
)Lévi- Strauss ( ،وقد تناول فیه الكثیر من القضایا وبطریقته البنائیة في التحلیل

اجزء« ولهذا اعتبرها،من لغة التعبیر الشعبياالهامة ورأى أن األسطورة تشكل جزء
مهما من البنیة اإلیدیولوجیة للمجتمع یمكنها من أن تغیر أو تؤخر المجتمع حسب موقعها 

.)2(»من بنیته الحتمیة
صة في الكشف عن السرد علي أهمیة خا"فاضل عبد الواحد"وتحتل أبحاث 

الذي قدم فیه ،)م1975" (الطوفان في المراجع المسماریة" األسطوري القدیم كما في كتابه

عبد اهللا أبوهیف، النقد والتحلیل األدبي العربي الجدید في القصة والروایة والسرد، منشورات اتحاد الكتاب : ینظر)1(
.72-71، صم2000العرب، دمشق، دط، 

.7خلیل أحمد خلیل، مضمون األسطورة في الفكر العربي، ص)2(
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نصوص أدبیة وسردیة عن قصة الطوفان، واهتم بها باعتبارها تحتوي على تفاصیل في 
.)1(غایة األهمیة عن معتقدات السومریین والبابلیین بخصوص خلق اإلنسان

مغامرة العقل األولى دراسة في " في كتابه "فراس السواح"في حین تعرض 
إلى المدارس المختلفة التي هدفت لدراسة ) م1976" (األسطورة سوریة وبالد الرافدین

اعتبارات، عدةاألسطورة وتفسیرها وبیان داللتها وبواعثها، ثم انتقل لدراسة األسطورة من
من جهة ثانیة،وباعتبارها فنا أدبیا أو حكمة، ا من جهةها باعتبارها منشأ طبیعیإلیفنظر 

ثم تناولها من وجهة نظر تاریخیة ونفسیة، وقد وضح فراس السواح الهدف من كتابه 
ولذلك قام ، )2(»هدفنا من ورائه التعریف باألسطورة في سوریا وبالد الرافدین« :بقوله

.بجمع األساطیر وتصنیفها في مجموعات وفق موضوعاتها
فقد سعى في البحوث التي قدمها إلى الكشف عن أهمیة "د كمال زكيأحم"أما 

" العقیدي"دراسة األسطورة باعتبارها نمط التعبیر األولى، فاألسطورة عنده لم تكن بمعناها
نما كانت عبارة عن ضرب من المجاز أو التصویر األدبي الشائع " الملحمي"أو بمعناها  ٕ وا

مؤكدا )3(»إحدى صور التعبیر كاالستعارة« ا بوصفها في األعمال اإلبداعیة؛ إذ نظر له
واعتبره الدعامة الحقیقیة لمجال ،مه الرمز األسطوري للعمل األدبيدعلى الدور الذي یق

األسطورة عند العرب في "في كتابه "حسین الحاج حسن"النقد األسطوري لألدب، ویذهب 
القدیمة، حیث خصص فصال إلى البحث في األساطیر العربیة ) م1988" (الجاهلیة

األسطورة لیست ولیدة شخص معین حتى یعرف « لتعریف األسطورة ونشأتها، واعتبر أن 
كما وضع )4(»أصلها وتاریخها، بل هي حكایات القدماء الذین ذهبوا فیها مذاهب شتى

.72د في القصة والروایة والسرد، صعبد اهللا أبوهیف، النقد والتحلیل األدبي العربي الجدی: ینظر)1(
.21فراس السواح، مغامرة العقل األولى، دراسة في األسطورة، ص)2(
.334، صم1997، 1أحمد كمال زكي، دراسات في النقد األدبي، الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، ط)3(
عیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، دط، حسین الحاج حسن، األسطورة عند العرب في الجاهلیة، المؤسسة الجام)4(

.25م، ص1998- هـ1418
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دات وكذا لألساطیر الدینیة، وتناول العبا،والخیالیة،فصال لألساطیر االجتماعیة، الحیاتیة
.المختلفة للعرب في الجاهلیة

تأخرت قدأن الدراسات التي تدخل في صلب النقد األسطوري"حنا عبود"ویرى 
:هذه الدراساتأهمومن،اتیفي أواخر السبعین

ریتا "ـ ل) م1978(عامأسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي الحدیث-1
ي الشعر العربي الحدیث الذي ، التي اكتفت بتلمس جانب الموت واالنبعاث ف"عوض
ألن األصل من الشعر ؛یمثل ثورة في التجربة األدبیة العربیة ذات داللة كبیرة« اعتبرته

وتتنفس غصونه هواء ،العربي الحدیث یضرب جذوره في التراث فیتغذى من تربة الماضي
.)1(»العصر الحدیث فتأتي ثماره ولیدة لقاح بین الماضي والحاضر

على الشعر الحدیث النعدام تطبیقه على الشعر "ریتا عوض"لم تقتصر دراسة 
نما اهتمت به باعتباره -والذي ترى فیه مجاال یصلح للدراسة األسطوریة-العربي القدیم ٕ وا

.یمثل ثورة في التجربة األدبیة العربیة، تستحق الدراسة لما اشتملت علیه من داللة كبیرة
وفي هذه "محي الدین صبحي"ـ ل) م1986(سنةتيالرؤیا في شعر البیا-2

قد الدراسة تبرز ناحیة أخرى من النقد األسطوري یعتبرها الباحث هامة جدا وهي القناع، و 
.دورهتهتم بو" القناع"تستخدم تقنیة أول دراسة في النقد العربيعدها

، "علي البطل"ـ ل) م1992(سنة األداء األسطوري في الشعر العربي المعاصر-3
ال تقتصر على التشدید على ناحیة أكثر « ألنها؛دراسة شاملة"حنا عبود"وهي في نظر 

من غیرها، فالباحث یعرض علینا األداء األسطوري في شعرنا وكیف انتقل من التعامل 
فلم یعد الشاعر ینتقي من )...(مع الرموز األسطوریة إلى التعامل مع منطق األسطورة

.)2(»نه المرغوب بل صار یصوغ لنفسه لغة األسطرةاألساطیر ما یحمل مضمو 

.13ریتا عوض، أسطورة الموت واالنبعاث في الشعر العربي الحدیث، ص)1(
.11حنا عبود، النظریة األدبیة الحدیثة والنقد األسطوري، ص)2(
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إن األسطورة في نظر المحدثین لم تعد تجسیدا ألخیلتهم ومكبوتاتهم فقط، وعلیه، ف
نما أصبحت تمثل أنسب شكل عبر من خالله الشعراء واألدباء عن خبراتهم وقدراتهم  ٕ وا

.اإلبداعیة
البعد األسطوري في العدید من األعمال واتناولالنقاد العربوبالجملة، فإن 

ذهب آخرون ، بینماركز على الجانب التنظیريفبعضهم، دراستهافاختالرغماإلبداعیة 
آخرون نقاد بدراسة األدب القدیم، عنيالإلى االهتمام بالجانب التطبیقي، وفي حین اهتم 

سطوري للدارسین، فهو ویعود هذا إلى الدور الذي یقدمه النقد األ. بدراسة المحدث منه
یسعفنا في تحلیل النص األدبي انثروبولوجیا واجتماعیا « "جمیل حمداوي"على حد تعبیر 

نسانیا، ویساعدنا على تأویل صوره الفنیة والشعریة انطالقا من ربط الحاضر  ٕ وثقافیا وا
بالماضي كما یتجاوز الدالالت السطحیة ویعمد إلى تفكیك الظاهر وتجاوزه نحو

.)1(»طنالبا
شكلت عند بعض الدارسین محاوالت اجتهادیة األسطورةونخلص مما مضى أن، 

لتفسیر أحداث كونیة طبیعیة أو فكریة إنسانیة، لذلك رفضت األساطیر قبل القرن التاسع 
، فقد )2(عشر واعتبرت في الغالب خرافات وقصص رمزیة عن البدایات وما قبل التاریخ

استطاع من خالله اإلنسان شرح معنى الحیاة والوجود، إذ كانت بمثابة األسلوب الذي 
.صاغه بطریقة امتزج فیها الدین والتاریخ والواقع بالخیال واألحالم

علم أوكان التداخل الذي حدث بین األسطورة والعلوم األخرى من، علم اجتماع،
فر بتعریف موحد ودقیق یكون محل في عدم الظَّ انثربولوجیا، سبباألأوفلسفة،الأونفس،ال

: الیوم3011:: الساعة.http://www.wata.cc: جمیل حمداوي، ما هو المنهج النقدي األنثروبولوجي، الموقع)1(
28/06/2011.

نعیمان عثمان، المركز القافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : ریموند ولیمز، الكلمات المفاتیح، ترجمة: ینظر)2(
.212، صم1،2007لبنان، ط،بیروت

http://www.wata.cc/
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اهتمام كثیر من ا شدشتى المعارف اإلنسانیة، وتعد موضوعتشملاجتماع، فاألسطورة 
.العلوم

ونتیجة لهذا تغیرت نظرة الدارسین لألسطورة عما كانت علیه إلى االهتمام بها 
أفكارا وصورا باعتبارها ذات وظیفة جمالیة فنیة فاتجه األدباء والشعراء لها كونها تقدم 

جدیدة تقوم على الخیال الخالق، وتمنح المبدع فضاء واسعا من الرموز ذات الداللة 
.الموحیة لذلك استلهمها كل في مجال إبداعه

طرق التوظیف وجمالیته نشأ النقد األسطوري في بیئة متعددة عندوبهدف الوقوف
،)فروید ویونج(علماء النفسالمشارب متباینة االتجاهات، فكانت جذوره األولى تعود إلى

على م1992وغیرهم من النقاد، لیبرز سنة ) كلود لیفي ستراوس(وعلماء األنثروبولوجیا 
ید بییر برینال نتیجة لتطور مفهوم النقد ووظیفته من ناحیة، ونتیجة المتزاج النقد األدبي  

.بالعلوم اإلنسانیة المختلفة واستخدامه لمعطیاتها من ناحیة أخرى
كذا اهتم النقد األسطوري باألدب في عالقته المباشرة مع المثیولوجیا، فسعى إلى ه

تحلیل النص األدبي من زوایا مختلفة، للوصول إلى جمالیة التوظیف األسطوري في 
.األعمال اإلبداعیة
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: تمهيـد

لكؿ إنساف ماضي معيف،باعتباربدايتو مف جية، كامتداد لحاضره مف جية أخرل 
كتراث ال يمكنيا  يؤثر فيو كيبلزمو، كاإلنساف جزء مف أمتو، التي تمتمؾ ماض خاص

كحتى بتغير  االنفصاؿ عنو أك تجاكزه، يقبع في ذاكرة كؿ فرد كيمتد بامتداد الزمف،
 عند حديثو "يكنغ"المكاف، حالة مف االتصاؿ المفركض؛ إنو البلشعكر الذم أشار إليو 

. عف األنماط العميا

كتبعا ليذا، اختمؼ التراث مف أمة إلى أخرل، كظير في صكر عديدة؛ أمثاؿ، 
 حكـ، حكايات شعبية، كألف األساطير ىي جزء مف ىذا التراث اإلنساني باعتبارىا

حقيقة مف الحقائؽ التي سعى اإلنساف مف خبلليا إليجاد مبررات كتفسيرات  – كما رأينا –
ت بمكانة كأىمية تبمكرت بعكدة األدباء إلى تكظيفيا في ملكؿ ما حكلو، فإننا نجدىا حض

. أعماليـ اإلبداعية

 ةفي ركام – خاصة –" جمجامش"ركز عمى مدل حضكر أسطكرة م، س البحثكألف
تعرؼ عف مدل األىمية كالمكانة التي مقؼ أكال عند األصؿ كالبداية، ؿم سقفإف" األنيار"

تمتعت بيا، كمف ثمة التطرؽ إلى البنية العامة لؤلسطكرة، بغية معرفة ما ٌسر ىذا 
الٌتكظيؼ؟ كما ىي الجمالية التي أضافتيا في الركاية؟ 
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:  أسطورة جمجامش التوظيف و الجمالية: أوال 

:  األصل و البداية -1

تقـك أسطكرة جمجامش عمى مادة تاريخية قيمة كحقائؽ تتعمؽ بقضايا متعددة، إنيا 
كانتشرت  األسطكرة السكمرية «مف أقدـ التراث األدبياإلنساني، كترجع في أصكليا إلى 

 .      (1)»بعد ذلؾ في مممكة أشكر ثـ مممكة بابؿ 

كاألسطكرة في األصؿ كيًجدىت في قطع أدبية متعددة، تحكم كؿ قطعة منيا 
كلعؿ ىذا ما يجعمنا نتساءؿ عف أصؿ كمصدر ىذه األسطكرة التي كاف مكضكع بعينو

يعتبرىا بعض الدارسيف، قصة خرافية تتحدث عف بطؿ خرافي، كأفَّ ال أساس ليا مف 
. الصحة التاريخية

 اكتشفت اآلثار «كعمى أية حاؿ، ال يمكننا التسميـ بصحة ىذا القكؿ حيث 
التي جاءت تبحث في األصؿ عف آثار  كالتنقيبات في مدينة أكرؾ في جنكب العراؽ

بابمية؛ بأنو قد كانت ىناؾ حضارة سكمرية عظيمة في تمؾ المنطقة سبقت الحضارة 
. ليتـ فيما بعد العثكر عمى األسطكرة الكاممة بالمغة األكادية (2)»البابمية 

": طو باقر"كبالرغـ مف ككنيا كصمتنا في ىيئة كاحدة متكاممة، إال أنيا كما يرل
ا أىدبيا بابميا صرفا ككما . عبارة عف قطع كأجزاء تىَـّ جمعيا في نسخة كاحدة، فىعيدىت ًنتاىجن

يجمع أغمب الباحثكف كالدارسكف ليذه األسطكرة أف زمف ىكيتيا يرقى إلى مطمع األلؼ 

                                                             
، 1 قاسـ المقداد، ىندسة المعنى في السرد األسطكرم الممحمي جمجامش، دار السؤاؿ لمطباعة كالنشر، دمشؽ، ط(1)

 .23ـ، ص1984- ىػ 1404
ما يدكر حكؿ أعماؿ جمجامش كأنجيدك، كمنيا ما يتعمؽ بحب عشتار لجمجامش، كمنيا ما يتعمؽ : مف ىذه المكاضيع* 

 .بالطكفاف، كأخرل بكصؼ العالـ األسفؿ أك عالـ األركاح
 .53 قسـ الدراسات كالبحكث، جمعية التجديد الثقافية، األسطكرة تكثيؽ حضارم، ص(2)
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 ـ، كىك ما ييٍعرؼي في تاريخ حضارة كادم الرافديف باسـ العيد البابمي القديـ،.الثاني ؽ
 .(1)كقد تميز ىذا األخير بحركة كبرل في التأليؼ كالجمع كالتصنيؼ كالترجمة

 تتضمف إشارات كتابية تحدد عمى كجو «إف األسطكرة :إذف، مف المفيد أف نقكؿ
 التقريب الزمف الذم نشأت فيو، فقد كرد في بدايتيا أف ىذه المخطكطات قد نيًسخىت

ًمعىت مف مخطكط قديـ، كأنيا تقع في حكزة الممؾ أشكر بانيباؿ . (2)» ك جي
، أفَّ أسطكرة جمجامش ىي نتاج أدبي عريؽ عرؼ بناء عمى ما سبؽ نخمص إلى

 امتدادا عبر التاريخ، لينتشر في معظـ أرجاء العالـ، كىذا لما اشتمؿ عميو مكضكعيا 
نصا تأسيسيا، مشرعا، أك نصا مؤسسا قامت عميو أك استفادت منو  « الذم شىكؿَّ  -

مف قضايا  -(3)» األخرلالنصكص البلحقة في آداب الحضارات األخرل، أك الشعكب 
ىامة تتحدث عف الككف كالكجكد كاإلنسانية، مما جعميا تحضى بمكانةخاصة لدل 

األدباء، كلذا نتساءؿ عف مدل أىمية ىذه األسطكرة؟ كلماذا كضعيا الباحثكف كمؤرخك 
أكديسة العراؽ "األدب ضمف شكامخ األدب العالمي؟ كىؿ يعقؿ أف يككف مصطمح 

 عمى أسطكرة جمجامش قد أتى مف فراغ؟ "طو باقر"الذم أطمقو الباحث " الخالدة
:  األهمية و المكانة -2

إف ما يؤكد أىمية أسطكرة جمجامش، ال يرجع إلى تعدد المكاضيع التي تطرحيا 
نما يتعدل ذلؾ إلى اعتبار أف ىذه المكاضيع تتجاكز الحدكد اإلقميمية لتصؿ  كحسب، كا 

. إلى العالمية، بما حكتو مف قيـ فكرية ك جمالية
ذات جاذبية  « ظمتكاعتيًبرىت ىذه األسطكرة مف أركع المدكنات عمى اإلطبلؽلقد 

ال تزاؿ تشغؿ   ألف القضايا التي عالجتيا؛إنسانية خالدة في جميع األزمنة كاألمكنة

                                                             
، 22طو باقر، ممحمة جمجامش أكديسة العراؽ الخالدة،ص:  ينظر(1)

 .08/10/2013: ، اليـك10:07:  الساعة،www.Vb.aLrakoba.net/T106546.html:المكقع
  .22 نبيمة إبراىيـ، أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي، ص(2)
 .93قاسـ المقداد، ىندسة المعنى في السرد الممحمي جمجامش، ص(3)
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اإلنساف كتفكيره، كتؤثر في حياتو العاطفية كالفكرية،مما يجعؿ مكاقفيا مثيرة تأسر 
، إنَّيا تبحث في القضايا الكبرل غير القابمة لبلنتياء، إنيا تبحث في البدايات (1)»القمكب

 .(2)، كتجعميا ىما أساسيا مف ىمكميا"فراس السكاح"كالغايات كما يقكؿ 

كمف ثمة، حاكلت اإلجابة عمى العديد مف التساؤالت منيا ما يتعمؽ بأصمكمصير 
 نفسية، أخبلقية،  ) اإلنساف، كمنيا ما يتعمؽ بالكظيفة، فعكست لنا العديد مف القيـ

، كىذا بما عالجتو مف قضايا إنسانية عامة، كمشكمة المكت كالحياة، الخمكد، ( كجكدية
كمثمت تمثيبل بارعا ذلؾ الصراع األزلي بيف رغبة اإلنساف بالحياة كتشبثو بيا، كبيف 

يدكر حكؿ البحث عف الخمكد الدافع  «حتمية المكت، فكاف مكضكع األسطكرة في األصؿ 
 .(3)» الكامف في أساس الكثير مف مثيكلكجيا الشرؽ

ًضيىت بيا إلى لغات  كلعؿ ما يؤكد أىمية ىذه األسطكرة ىك تمؾ الترجمات التي حى
، كقد عكست المكانة كالشيرة الكاسعة لؤلسطكرة، التي امتدت إلى العصكر متعددة

الحديثة، فأثرت بمكاقفيا كحكادثيا عمى المبدعيف، فاستميمكىا في نصكصيـ اإلبداعية، 
. كأعماليـ الفنية، فكانت منبعا ثريا بدالالت ال حدكد ليا

لؤلدباء فرصة اليركب إلى عالـ جديد، – أسطكرة جمجامش  –كعميو أتاحت 
إنيا الستار  باعتبارىا مخرجا نفسيا اتجاه قمؽ اإلنساف كحيرتو كشعكره بالغربة كالضياع،

الذم اختاره المبدع مختفيا كراءه تعبيرا عف الكاقع، فكانت في كؿ مرة تظير بحمة جديدة 
عادة صياغتيا . معبرة كمكحية تختمؼ بحسب خياؿ المبدع كطريقتو في تكظيفياكا 

                                                             
 .11طو باقر، ممحمة جمجامش، ص(1)
 .10فراس السكاح مغامرة العقؿ األكلى، ص:  ينظر(2)
صبحي حديدم، دار الحكار لمنشر :  صمكئيؿ ىنرم ىكؾ، منعطؼ المخيمة البشرية، بحث في األساطير، ترجمة(3)

 .40ـ، ص2004، 3كالتكزيع، سكرية، ط
29طو باقر ممحمة جمجامش، ص:  كمف أىـ ىذه المغات نجد األلمانية، الفرنسية، اإليطالية، ينظر. 
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 إلى مكانة ىذه األسطكرة في مقدمة "عبد الرحماف مجيد الربيعي"كقد أشار الركائي 
كلست أكؿ عراقي ينبير بيا فقد استكحاىا في نص مسرحي كاتب عراقي  «: الركاية بقكلو

، كما استكحاىا رسما فناف تشكيمي عراقي (الطكفاف) في مسرحية بعنكاف "عادؿ كاظـ"ىك 
 ىك حميد العطار في مجمكعة لكحات،إضافة إلى حضكرىا في عدد مف القصائد

. (1)» العراقية 
:  البنية العامة لألسطورة -3

اعتبرت أسطكرة جمجامش مف أشير المدكنات، بما احتكتو مف أفكار عميقة 
 المطمقة جعمتيا خالدة عمى مر األزماف، كمكضكعيا األساس يدكر حكؿ حقيقة المكت

. كمحاكلة جمجامش الحصكؿ عمى الحياة الخالدة
 كىك في "أكركؾ"مدينة – بما تمتع بو مف مميزات خاصة – لقد حكـ جمجامش 

مقتبؿ العمر، فطغى عمى أىميا حتى ضاقت بيـ السبؿ، لذلؾ لجأكا إلى اآللية يىٍرجيكف 
، كاف يعيش مع الغزالف "أنكيدك"رفع الظمـ، فقررت خمؽ كائف بشرم يعادلو قكة اسمو 

 فأرسؿ إليو امرأة "جمجامش"كيشرب مع القطعاف كيدافع عنيا، فحنؽ عميو الصياد كأخبر 
، كبكصكلو "أكركؾ"أقامت معو ستة أياـ كسبع لياؿ، فاقترحت عميو أف يعكد معيا إلى 

 عند باب المعبد، فيتصارع االثناف، كينتيي الصراع بانتصار "بجمجامش"يمتقي 
. ، الذم يمد يده كيصافحو فكانت فاتحة صداقة عميقة بيف الطرفيف"جمجامش"

كبعد ىذه البداية التي جمعت لقاء أنكيدك مع جمجامش، تنتقؿ األسطكرة لمحديث 
كما تصؼ لنا حب " خمبابا"عف مغامرات الصديقيف، في غابات األرز، كقتؿ حارسيا 

 كرفضو ليا، كرغـ ىذه االنتصارات يتسرب الحزف إلى نفس "جمجامش: "ػاآللية عشتار ؿ
 بحيث يحتفظ بجثتو ثبلثة أياـ رافضا تسميمو لمدفف، "أنكيدك"البطؿ بسبب كفاة صديقو 

                                                             
 .10، صـ4،1991 عبدالرحماف مجيد الربيعي، األنيار، داراألقكاس لمنشر، تكنس، ط(1)
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مف الحقيقة المرة عندىا أقاـ لو طقكس حداد "جمجامش"إلى أف سقطت دكدة مف أنفو فتأكد
. (1)الئقة ك قاـ بدفنو

 يعاني مف ىاجس المكت، كأصبح قمقا عمى مصيره "جمجامش" كمف ىنا بدأ
الشخصي، كبذلؾ تتجو األسطكرة في ىذا الجزء لمحديث عف محاكلة جمجامش بمكغ مرتبة 

، "سيدكرم"الخمكد، كأثناء رحمتو لمبحث عف الحياة األبدية يمتقي بإحدل اآلليات اسميا 
الكحيد الذم استطاع " أكتنابشتـ"التي قدمت لو مجمكعة مف النصائح كساعدتو ليصؿ إلى 

. بمكغ الخمكد

بسرد قصة الطكفاف ككيؼ أصبح خالدا، فيمح " أكتنابشتـ"كبمجرد لقائو يبدأ 
 عميو أف يخبره بطريؽ بمكغ الخمكد كبعد ألمٍّ أطمعو عمى سر نبتة تعيش في "جمجامش"

 كأحضر النبتة كقرر "جمجامش"أعماؽ المياه، تحمؿ خصيصة تجديد الشباب، غاص 
سؿ في ت ليغ"جمجامش"كفي طريؽ العكدة يتكقؼ . العكدة بيا إلى شعبو ليطعميـ منيا

 "جمجامش"البحر تاركا النبتة عند الضفة، فانسمت حية كأكمتيا، لتنتيي األسطكرة بعكدة 
. إلى أكركؾ خالي اليديف

، كالتحديات التي خاضيا، إال أنو أدرؾ "جمجامش"كرغـ الصراعات التي عاشيا 
في األخير حقيقة المكت كأف الحياة فانية، كأف فكرة الخمكد ال تنحصر في القدرة عمى 

العيش األبدم كالمطمؽ، كليذا كانت أسطكرة جمجامش حشدا مف التأمبلت الميتافيزيقية 
كالفكرية، الشيء الذم جعميا تترؾ أثرا لدل كثير مف المبدعيف، عمى اختبلؼ طرؽ 

عبد " عف الطريقة التي كظؼ مف خبلليا الركائي : كلعمنا ىنا نتساءؿ.استمياميـ ليا
لى أم مدل حضرت في نصو الركائي؟"ف مجيد الربيعياالرحـ .  ىذه األسطكرة؟ كا 

                                                             
 ـ،1996، 1فراس السكاح، جمجامش ممحمة الرافديف الخالدة، منشكرات دار عبلء الديف، دمشؽ، ط:  ينظر(1)

 .35-34ص
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انطبلقا مف ىذا سنحاكؿ الكقكؼ عند تكظيؼ األسطكرة في البناء السردم،كمنثمة 
.   البناء الفني لنكشؼ عف تجمياتيا أكال عمى مستكل العنكاف

: خمخمة البناء السردي: ثانيا

 :العناوين -1
: العنوان الرئيسي -1-1

ال يمكف ألم قارئ أف يمج عالـ النص دكف الكقكؼ عند العنكاف، باعتباره الكسيمة 
 األكلى التي تثيره كتدفعو لمقراءة، إنَّو المفتاح التأكيمي األساس لفؾ شفرات النص، فيك

سـه لو كعبلمة عميو«  العنكاف مرتبط ارتباطا «  يتقدمو كينكب عميو، ذلؾ أفَّ ،(1)»  كى
. (2)» كدقة عضكيا بالنص الذم يعنكنو، فيكممو كال يختمؼ معو كيعكسو بأمانة

ىا المحمؿ؛ باعتباره يتقدـ النص كيرمز إلى أكليذا كاف العنكاف أكؿ عتبة يط
ا محاكال عبر استنطاقو كتأكيمو الكصكؿ إلى الدالالت المشفرة التي يكتنزه احتماالتو،

 كالتي تمتد إلى متكف النص، فيك يمنح القارئ مجمكعة مف اإلشارات الضكئية حكؿأ
كشؼ  « مضمكف ىذا العمؿ كيساىـ في تفسيره كفؾ غمكضو، إذ يقـك بدكر فعاؿ في

. (3)»كخمخمة البنى كالتصكرات الذىنية لمقارئ كرؤيتو لمعالـ 

نما ،غير أننا نرل أف كظيفة العنكاف ال تنحصر فيما يقدمو لمقارئ مف إشارات كا 
تتعدل ذلؾ إلى تجسيد شعرية النص كتكثيؼ مضمكنو، كبالتالي اإلحالة إليو، كىذا يعكد 
بطبيعة الحاؿ إلى طريقة صياغة المبدع لعنكانو كتأليفو لو، فكمما حممت العناكيف درجة 

                                                             
 .31ـ، ص1،2001بساـ قطكس، سمياء العنكاف، كزارة الثقافة، عماف، األردف، ط(1)
عبد المالؾ مرتاض، تحميؿ الخطاب السردم، معالجة تفكيكية سميائية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ، ديكاف المطبكعات (2)

 .277ـ، ص1995الجامعية، بف عكنكف، الجزائر، دط، 
 ناصر يعقكب، المغة الشعرية كتجمياتيا في الركاية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت،دار الفارس (3)

 .107ـ، ص2004، 1لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط



 الثانيالفصل  آليات النقد األسطوري في رواية األنهار

 

84 

 

عالية مف الجمالية كالشعرية كالغمكض، كمما دفعت القارئ إلى الكقكؼ عندىا متسائبل 
. باحثا عف سر ىذه العنكنة، كمكمف الجماؿ فييا

 لخبر مف كممة كاحدة كىي مبتدأ" األنيار"مف الناحية الخارجية جاء عنكاف الركاية 
 كقد أدل الحذؼ إلى ترؾ ثغرة فيخطاب العنكاف، متف الركاية كمضمكنيا،محذكؼ تقديره 

. مما يجعمنا نسعى لمبحث عف داللتو

تشير إلى الماء، الذم نجده يرتبط جكىريا كجدليا بالمكاف؛كىك " األنيار"فمفظة 
كليذا يمتد  عنصر حيكم كفعاؿ في الحياة، رمز لمخصب كالتجدد عند كثير مف الشعكب
عبد الرحماف "إلى أبعد نقطة في الجذكر األسطكرية كالدينية، كلعؿ ىذا ما جعؿ الركائي 

كشعرية تنطمؽ   يعكد إلى األسطكرة كينيؿ منيا، ليثرم نصو بطاقة حيكية"مجيد الربيعي
الرحـ البدئي الذم تكلد منو الحياة فيما ال تحصى  « أساسا مف الماء كتكحي بو باعتباره

 .(1)»مف األساطير

حتى أنَّيا كضعت  –كنظرا ليذه القداسة التي ألبستيا األساطير عمى عنصر الماء 
باعتباره يمنح لئلنساف حياة جديدة، إنو العامؿ  –"اإللو انكي"إليان لممياه العذبة اسمو 

عنكانا " األنيار"األساس لنشأتو كنمكه ككذا استمراره، مف أجؿ ىذا اتخذ الركائي كممة 
لركايتو ليمنحيا القداسة المستكحاة مف قداسة المياه محاكلة منو لتجديد تمؾ الحياة التي 
أصبحت ميددة بالفناء، كبعث حياة تفتح باب األمؿ كتخفؼ مف حدة الرعب كالخكؼ 

. عميو الذم الـز اإلنساف لفترة حتى بات شبح األلـ كالخكؼ يخيماف

                                                             
صكفية السحيرم بف حتيرة، الجسد كالمجتمع، دراسة انثركبكلكجية لبعض االعتقادات كالتصكرات حكؿ الجسد، دار (1)

 . 193ـ، ص2008، 1االنتشار العربي، بيركت، لبناف،دار محمد عمي لمنشر كالتكزيع، تكنس، صفاقس، ط
محمد الطاىر سحرم، : إلو المياه العذبة كرب الحكمة في الخمؽ، ك باعث الحياة في األحياء كالنباتات، ينظر:  انكي

 .   129ـ، ص2007، 1رحمة في عالـ األساطير السكمرية، مطبعة سيبكس، عنابة، الجزائر، ط
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، ليكحي لنا الركائي بحيكات (مفرد)مكاف كممة النير (جمع) "األنيار" لفظة فكانت
بدؿ حياة كاحدة، فاسحا بذلؾ المجاؿ إلى التفاؤؿ بغد أفضؿ كبحياة خالدة سعى اإلنساف 

 إلى تحقيقيا منذ بداياتو األكلى، فجسدىا في األساطير كظؿ يجسدىا حتى اليـك ككأنو
 .(1)» ييٍقًبؿ عمى الحياة كما تيٍقًبؿ األنيار عمى األرض البكر لتخط ليا مجارم فييا «

كألف الماء قريف الحياة كسببيا كمبرر استمرارىا، فإف الركائي جعؿ نصو حافبل 
بصكرة الماء فكاف حاضرا منذ عتبة العنكاف إلى غاية المتف الركائي ليجسد لنا حكار 
العنكاف كالنص،الذم عكس مف خبللو قيـ أسطكرية فمطالما اعتبرت األنيار آلية عند 

لبلستشفاء  كاألضاحي بحثا عف القكة كالمنفعة كالخير كطمبا القدماء يقدمكف ليا القرابيف،
. (2)» رمز الحياة كرمز النظافةكالطيارة « مف العمؿ كاألمراض، فكانت

الكصكؿ إلى حياة  ك في تحقيقو،"عبد الرحماف مجيد الربيعي"كىذا ما رغب الركائي 
 تخمك مف الفساد الذم أصابيا، ككؿ ىذه الدالالت نجدىا مبثكثة في ثنايا النص 

الماء بركة كما تقكؿ أمي كمازالت ترشو خمفي كمما سافرت إلى مكاف حتى أعكد  «: يقكؿ
. (3)»إلييا مسرعا كمعافى 

إٌف القارئ ليذا العنكاف ييبلًحظي مباشرة أكؿ تجمي ألسطكرة جمجامش فقد جاء ميعًبرا 
ببلد ما بيف النيريف، نقطة التقاء  «عف مبلمح المكاف الذم كرد في ىذه األسطكرة؛ كىك 

الناجي الكحيد مف  (أكتانابيشـ)الجنة التي أسكنت فييا اآللية  (...)نيرم دجمة كالفرات
 أراد الركائي مف خبلؿ استحضار .، إنو األرض كاألصؿ، كمسرح الذكريات(4)»الطكفاف 

ىذا المكاف أف يعبر عف حنينو إلى الماضي األصيؿ أماـ رفضو لمحاضر المشكه، 

                                                             
 .130الركاية، ص( 1)
 .195 صكفية السحيرم بف حتيرة، الجسد كالمجتمع، ص(2)
 .152 الركاية، ص(3)
 .27 قاسـ المقداد، ىندسة المعنى في السرد األسطكرم الممحمي جمجامش، ص(4)
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 ليعكس ما ىك مكجكد كيجسد ما ىك قبيح،بحثا عف تجدد الحياة عبر حركة مياه النير
. نضالي كجريانيا كدكاـ تجدد الماء، إنو تأكيد عمى االنتماء كتعبير عف ىدؼ

كىك ما يمكف أف يتمثؿ  (النير)تنيض الركاية بمكازنة أسطكرية بيف الداؿ المائي 
أكالنياية،  (بالمكت)، كبيف داللة مناقضة أيضا ليذا الداؿ بحيث يكحي لنا (الحياة)بداؿ 

بىة مكانية مف  احى كضمف ىذه الرحمة يجتمع النير مع الذات اإلنسانية في عبلقة ميصى
:  يمكف أف نكضحيا بالمخطط اآلتي  المنبع إلى المصب،

  
 
 
 
  

 
 

. يوضح داللة كممة النهر: (5)شكل

كتبقى داللة العنكاف غائبة مراكغة عصية عمى القبض تحتمؿ تأكيبلت غير 
محددة، األمر الذم يدفع القارئ إلى البحث عف تعالقو مع النص، في محاكلة لمقبض 

عمى داللتو الخفية، بحيث نجده يتجاكز الداللة الظاىرة ككنو رمزا لمعطاء كالحيكية 
سأسبح في دجمة، كأناـ عمى رمؿ  « لرغبة في الحياة كالتَّغييراكمصدرا لمرزؽ، ليعبر عف 

 أريد أف امتمئ بدـ جديد، ..الجزر التي ترصعو ساعات طكيمة ك سأترؾ الخمرة كالدخاف
 .(1)»ك استعيد حياتي التي كادت أف تضيع 

                                                             
 .278 الركاية، ص(1)

 
   

 النهر

 املنبع

 الوالدة

 احلياة

 املصب

 النهاية

 املوت

 حياة اإلنسان و مصريه
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 في مقاطع الركاية، فحممت طاقة خاصة كمتميزة، "األنيار"ىكذا تعددت داللة 
 جعمت القارئ يغكص في عالـ أسطكرم، كذلؾ عف طريؽ دمج المبدع لما ىك مكركث 
كراسخ في المعتقد مع ما يمثؿ الكاقع، ليكحي لنا بقيمة الماء كقدسية النير، ىذا اإللو 

 أنا أعبد النير،إنو صديقي القديـ أعبده في الميؿ بصكرة خاصة عندما تتؤلأل « المعبكد
كـ أعشؽ ىذا المكاف، لقد .. النجـك كأنكار المصابيح عمى صفحتو فأتمك أمامو صبلتي

 .(1)» رسمت لو عشرات التخطيطات

 ترمز إلى الخصب كالتجدد تارة، كتارة "األنيار "إف لفظة مف ىنا يمكف القكؿ،
رؤل كأحبلـ أحاسيس كأخرل تشكؿ ذاكرة تستنيض كؿ ما ىك خفي في نفس المبدع مف 

. مخزكنة في عقمو الباطف

: ميأتكيمكف أف نجمؿ أىـ الدالالت التي احتكتيا كممة األنيار فيما 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 54 الركاية، ص(1)
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 .اإلشعاع الداللي لكممة األنهار يوضح: (6)شكل
 

ذا ما تأممنا العنكاف، كانتقمنا إلى قراءة المتف الركائي، فإننا نجد عبلقة كتكاصبل،  كا 
عبَّر مف خبللو الركائي عف تقمبات النفس البشرية، كعمؽ األزمة التي يعانييا العراقي 
عمى كجو التحديد ىذا مف جية، كمف جية أخرل نجده يكحي مف خبلؿ معايشتو لمنير 

الكطف في تبلـز ثنائي يصعب معو /معايشة المحب الكلو، عف تجذر االنتماء إلى األرض
. االفتراؽ

كاعتمادا عمى ىذا الٌترابط سنحاكؿ الكقكؼ عند العناكيف الداخمية لمركاية بحثا عف 
. مدل الٌترابط الذم يجمعيا بالعنكاف أكالن ك بالمتف ثانيان 

 األنهـار

 دالالت ايجابية

الحياة - 

التجدد - 

الخصوبة - 

االستمرار - 

النقاء - 

المصاحبة - 

الوطن الحبيب -

 

الموت - 

الغموض - 

 المجهول- 

االنفصال - 

 التكدر- 

الفراق - 

  الوطناستالب- 

 دالالت سلبية

 الحياة
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: العناوين الداخمية- 1-2
إف جمالية الركاية كقكتيا تيٍممىحي مف عتبة العنكاف، باعتباره أكؿ ما يقرأ، فكمما كاف 
غامضا مغريا كاف بالنسبة لمقارئ مثيرا يدفعو لقراءة الركاية كتحميميا بحثا،عف المعنى 

. الخفي ككقكفا عند ىكيتيا المغمقة
 ىيالداخمية ككمف بيف الكسائؿ المساعدة عمى تشكيؿ جمالية النص نجد العناكيف 

 عناكيف مرافقة أكمصاحبة لمنص، كبكجو التحديد في داخؿ النص كعناكيف لمفصكؿ «
. (1)»كالمباحث كاألقساـ كاألجزاء لمقصص كالركايات 

ضمت مجمكعة مف العناكيف الداخمية، التي نجدىا في بعض " األنيار"كركاية 
األحياف تحمؿ معنى مجرد أك طابع مجازم استعارم، ككما ىك الحاؿ بالنسبة لمعنكاف 

باعتبارىا تقيـ عبلقة – الرئيسي الذم يتألؼ مف جممة اسمية، فإننا نجد العناكيف الفرعية 
قد جاءت في صيغة جمؿ اسمية، تظير ذلؾ التعالؽ القائـ بينيا كبيف  –تكاصمية معو 

كىذا ألفَّ االسـ يدؿ عمى االستقرار كىكأكثر  العنكاف الخارجي عمى مستكل البنية النحكية،
. ثباتا كديمكمة مف الفعؿ الذم يعتمد التغيير كبالتالي الحركة الدائمة كالمستمرة

ما  « كألف العناكيف الداخمية تعمؿ إما عمى تكثيؼ فصكليا أك نصكصيا عامة، كا 
ما كضعيا في مأزؽ التأكيؿ  تفسيرىا، ، فإننا نجدىا مرتبطة بمتنيا تعمؿ عمى (2)»كا 

. كصفو، فيي تحيؿ عمى مجمكع النص الذم تقـك بتمثيمو
البداية " نجد "عبد الرحماف مجيد الربيعي" كمف بيف العناكيف التي بدأ بيا الركائي 

بيف كممتيف   ألنو يجمع؛؛ كىك عنكاف يحمؿ في ظاىره شيء مف التناقض"كالحكار الحزيف
كلكنيا في  الحزف، فمفردة البداية تحيؿ عمى الكالدة، االنطبلؽ، األمؿ،/مختمفتيف البداية

مفيكميا الخاص، المفيـك الذم أراده الركائي تشير إلى بداية حديثو عف مجمكعة مف 

                                                             
سعيد يقطيف، الدار العربية لمعمـك ناشركف، : تقديـ (جيرار جينت مف النص إلى المناص )عبد الحؽ بمعابد، عتبات (1)

 .125ـ، ص2008- ىػ 1429، 1بيركت، لبناف، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط
 .125المرجع نفسو، ص( 2)
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كطمكحات ال   جاؤكا إلى بغداد ليدرسكا الرسـ، كفي رؤكسيـ أحبلـ كبيرةفالطمبة الذم
. حدكد ليا

كفي الكقت ذاتو كانت بداية لحديثو عف اضطراب األحداث، كالمظاىرات، كتكتر 
 عندما استمعنا إلى إذاعاتنا قمنا أصبحنا «: األكضاع السياسية في العراؽ تمؾ الفترة يقكؿ

في حيف جعؿ الركائي مفردة  ،(1)»كلكف كاأسفاه كانت قذارة المعبة شنيعة  في تؤلبيب،
  مع أصدقائو حكؿ أمكر السياسة"صبلح كامؿ"مرادفة لذلؾ الحكار الذم جمع  (الحزيف)

. كمكقفيـ إزاء األكضاع كتعقدىا، كما آلت إليو األمكر مف تأـز كتشابؾ

األحزاب التقدمية : كنطؽ خميؿ الراضي « : ليعكس بذلؾ مدل ألميـ كحزنيـ يقكؿ
ك مازالت مطاردة كجؿ المئات مف أعضائيا في السجكف، كقاؿ سعدكف  لـ تمنح فرصتيا،

الميـ أننا كصمنا إلى ىذه الخاتمة، ترككنا نتظاىر بعد أف عجزكا عف كبحنا، : بممؿ
كعندما بيحت حناجرنا ك تعبنا عدنا إلى مقاعدنا الدراسية كىا نحف نباشر الدكاـ بانتظاـ 

تعسا لمقدر الذم جعمني آتي العالـ في ىذه الفترة، :كنطؽ صبلح كطمبة نجباء كأذكياء،
. (2)» ليت أمي كأبي لـ يتزكجا

كمف  كمف ثمة، كاف ىذا العنكاف بمثابة البنية المكثفة كالكاصفة لما تضمنو المتف،
كاٌلذم عبر مف خبللو ليس فقط " األلـ الممض: "بيف العناكيف التي أكردىا الركائي نجد

  ضاعت الحقيقة في ىذا البمد،«بغداد حيث / عمى ألـ صبلح كامؿ كحزنو اتجاه كطنو 
: الحقيقة كاضحة يا صديقي، كتساؤؿ صبلح بممؿ: كعمؽ عبد الحميد عمى قكلو

كيؼ؟ كيؼ ؟ - 

                                                             
 .29 الركاية، ص(1)
 .31 الركاية، ص(2)
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لف يستطيع الحاكمكف رتؽ الفتؽ  : كردد عبد الحميد بصكتو اإلذاعي المعركؼ- 
نما عبر أيضا عف حزنو اتجاىأصدقائو يقكؿ، (1)» الكبير  بعد أف استمـ حسيف «: كا 

صكرة األشعة دلؼ إلى غرفة الطبيب ك بقي صبلح ينتظره في الخارج، كعندما خرج 
:  استقبمو صبلح متسائبل

ىو، ما الذم قالو لؾ؟  - 
: كابتسـ بنكد كىك يرد

. صدرم مصاب- 
 .(2)»كارتعد صبلح مف رد صاحبو، ك حاكؿ أف يكاسيو بكممة 

كلكف أم الكممات تكفي لمتعبير عف عمؽ المعاناة كألـ الخيبة، كلعمنا ىنا نمحظ 
تجؿ ألسطكرة جمجامش، مف خبلؿ ىذه األحاسيس التي نجدىا مبثكثة في األسطكرة 

األصؿ، عند تفجع جمجامش عمى صديقو أنكيدك، كألمو لفقدانو ككأنو بمكتو فىقىدى جميع 
. اآلماؿ ك األحبلـ

.  في مدينتي يمكت الرجؿ كسير القمب«
. يفنى الرجؿ حزيف الفؤاد
. أنظر مف فكؽ السكر

. فأرل األجساـ الميتة طافية في النير
 .(3)» كأراني سأغدك مثميا حقا

 قد استحضر أسطكرة جمجامش "عبد الرحماف مجيد الربيعي"أفَّ الركائي  فالمبلحظ،
ككظفيا في عناكينو بأسمكب غير مباشر، عف طريؽ استمياـ تمؾ األحاسيس المبثكثة 

. فييا

                                                             
 .252 الركاية، ص(1)
 .256 الركاية، ص(2)
 .249 فراس السكاح، جمجامش، ص(3)
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تحمؿ " الريح"فمفردة " الريح كالسفف"كما نممس تجمي آخر لؤلسطكرة في عنكاف 
كنجدىا ىنا ترتبط  معنى الٌتغيير، الٌتجديد، الثكرة، المكت، المصير، الحرية، الغضب

بالسفف، فيي التي تيسىًيريىا حسب كجيتيا؛ إذ أٌف حركة السفف في البحر ترتبط أساسا 
. بالريح، ىذه األخيرة التي ايعتيًبرىت رمزان لمقكة كالسمطاف في األساطير القديمة

ال غرك أف الركائي مف خبلؿ ىذا العنكاف أراد إحداث نكع مف التغيير بالخركج مف 
كالفف، ككأنو ىركب مف  الحديث عف السياسة كاإلضرابات كالمظاىرات، إلى حديث األدب

ـى ىذه « كاقع أليـ، إلى كاقع تىمًَّحي فيو الحدكد بيف الفنكف تعبيرا عف اليدؼ الكاحد  ل
الحدكد القاسية بيف فف كآخر؟ إف الفنكف جميعيا كسائؿ تعبير مختمفة عف قضية كاحدة، 

 .(1)»فيكتكر ىيجك الشاعر العظيـ كاف يتكقؼ عف كتابة قصيدة ليرسـ أكبالعكس 
إفَّ ما يؤكد رغبة التغيير كالخركج مف حالة االضطراب كالفكضى إلى حالة 

التي تجمت مف خبلليا أسطكرة جمجامش، حيث  (السفف)االستقرار كاليدكء ىك لفظة 
تحيمنا مباشرة إلى السفينة التي بناىا أكتنابيشتيـ بطمب مف اآللية لينقض الحياة مف 

– إلو األرض – حينئذ أمسؾ إنميؿ «الفناء، كالتي كانت سببا في حصكلو عمى الخمكد
لقد كنت يا أكتنابيشتـ حتى ىذه المحظة : بيدم كيد زكجتي كأدخمنا معو في السفينة،ثـ قاؿ

. (2)» إنسانا فانيا، أما اآلف فإنؾ ستحيا ك زكجكإلى األبد تماما كمانحيا
ىكذا جعؿ الركائي صياغة العنكاف تيحيؿي إلى األسطكرة األصؿ مف خبلؿ كركدىا 

. ضمف مفردات دالة عمى جك أسطكرم، كذلؾ عف طريؽ مطاكعتو لمضمكف األسطكرة
؛ فإذا كاف جمجامش قد "خيبة المسعى"كمف العناكيف التي تشير إلى ذلؾ، نجد 

تعرض لخيبة بعد رحمتو الطكيمة كالمتعبة، حيث أكمت األفعى عشبة الخمكد، فإننا نجد 
 بسبب عدـ قدرتو عمى إصبلح الكضع السياسي األكلى  يتعرض لخيبتيف"صبلح كامؿ"

قبمي ارتفعت ... يا أغنية العمر الحزينة استمرم فمف ينقذني شيء « :رغـ محاكالتو يقكؿ
                                                             

 .133 الركاية، ص(1)
 .38نبيمة إبراىيـ، أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي، ص( 2)
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مئات .. كسقط مف سقط، كعاش مف عاش... يعيش... يسقط... صرخات المبلييف
األجساد ..جماىير... إمبراطكريات... ممالؾ.. كمئات القمكب كمفت...المشانؽ نصبت

 التعب... لعمعة الرصاص.. ىراكات الشرطة... المندسة في صخب المظاىرات
ىناؾ  «:  يقكؿ" عباسىدل" فكانت حكؿ عبلقتو مع الثانيةأما الخيبة  ،(1)»  كاليأس

عطب ما في عبلقتي معيا، عطب ال أستطيع أف أحدثؾ عنو حديثا كامبل، كلكني أحسو، 
. لتنتيي ىذه العبلقة بالفشؿ ،(2)»ك قمبي يحدثني عنو كؿ يـك 

ليعبر الركائي مف خبلؿ ىذا العنكاف عف تفكؾ الكاقع، كعدـ القدرة عمى تحقيؽ 
. األحبلـ كالطمكحات، نتيجة لتبايف اآلراء ك كثرة االنقسامات

 قد عمؿ في تشكيؿ "عبد الرحماف مجيد الربيعي"نخمص مما مضى أف الركائي 
عمى إكسابيا بعدا أسطكريا، - سكاء العنكاف الرئيسي أك العناكيف الفرعية– عناكيف الركاية 

كالتفسير  فكانت دالة عمى المستكييف الكاقعي كالرمزم، كأتاحت أماـ القارئ فرصة التأكيؿ
بحثا عف المعنى المقصكد الذم نجده مبثكثا في كؿ فصؿ مف فصكؿ الركاية كحتى يؤكد 
الركائي ىذا البعد األسطكرم نجده يضع تقديما خاصا لركايتو أراده أف يككف بقممو، كمف 

 .تكقيعو الخاص
:   التقديم -2

يعد التقديـ عنصرا ىاما في عممية إضاءة جكانب النص المختمفة باعتباره يكجو 
إذ عادة  القارئ إلى بعض األمكر المتعمقة بفيـ النص، كليذا نجده يمثؿ مكقعا خاصا

حيث يرتبط بالنص ارتباطا (3)» ما يككف في أكؿ الصفحة بعد اإلىداء كقبؿ االستيبلؿ «
مباشرا كيعمؿ عمى تحديد ىكيتو، األمر الذم يحفز القارئ، كيدفعو إلى ممارسة فعؿ 

. القراءة بحثا عف المعنى الخفي

                                                             
 .261 الركاية، ص(1)
 .268 الركاية، ص(2)
 .107 عبد الحؽ بمعابد، عتبات، ص(3)
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دَّر بو الركائي كاف مف تأليفو   ركايتو،"عبد الرحماف مجيد الربيعي"كالتقديـ الذم صى
الخاص يكشؼ مف خبللو عف مدل اىتمامو بعممية القراءة، كانشغالو بالمتمقي الذم أراد 

كمنتجة، التي ال  أف يمنحو بعض مفاتيح النص كيزكده بما يساعده عمى أداء قراءة نشطة
يككف بمقدكر القارئ أف يفيـ النصكيفسره، فيناقشو أك  «يمكنيا أف تتحقؽ إال حينما

فيسألو، كيقرأ أسئمتو  يحاكره، يقبؿ ما يقكلو النص، أك يرفضو، يعرؼ كيؼ يصغي إليو
. (1)»فيرل إلى احتماؿ األجكبة 

كمف ثمة، كاف التقديـ مف األدكات اليامة لتحديد داللة النص كجعمو أكثر كضكحا 
، أراد عبره أف يقدـ "األنيار إضاءات أكلى"كجبلء، كقد كضعو الركائي تحت عنكاف 

، "األنيار" في مقدمة ىذه الطبعة التكنسية مف « مبلحظات رأل بأنيا ضركرية يقكؿ؛
 األكلى تتعمؽ بممحمة جمجامش، التي شيًغؼى بيا ؛ارتأيت أف ألقي الضكء عمى مسألتيف

. (2)» كالثانية تتعمؽ بالتكاريخ الكاردة في الركاية (...)صبلح كامؿ بطؿ الركاية

 لمحديث عف أصؿ ىذه الممحمة كأىميتيا مشيرا إلى األولىكقد تطرؽ في المسألة 
، ةحضارات القديـاؿالمكانة التي حظيت بيا، باعتبارىا أطكؿ كأكمؿ ممحمة عرفتيا 

ليكشؼ عف مدل حنينو لذلؾ الماضي الجميؿ كتعمقو بتاريخ العراؽ القديـ، غير أنو ترؾ 
 أما كيؼ كظفت ىذه الممحمة في ركايتي ىذه «: لمقارئ أمر معرفة كيفية تكظيفيا يقكؿ

 .(3)»فاألمر متركؾ لقرائيا كدارسييا 
، كىي المتعمقة بالتكاريخ الكاردة في الثانيةلينتقؿ الركائي لمحديث عف المسألة 

 نكسة صحبتالركاية، حيث جمع بيف فترتيف سياسيتيف إحداىما تتعمؽ باألجكاء التي 
 في الفكر السياسي العربي، امتدت آثارىا حيث شكمت فارقا كبيرا، 1967 (جكاف)حزيراف 
فبالرغـ مف  «جكانب اجتماعية، ثقافية، فكرية – باإلضافة إلى الجانب السياسي – لتشمؿ 

                                                             
 .13ـ، ص1986، 1 يمنى العيد، الراكم المكقع كالشكؿ، بحث في السرد الركائي،مؤسسة األبحاث العربية، ط(1)
 .9 الركاية، ص(2)
 .10 الركاية، ص(3)
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 عنيا  كتبكا (...)إال أف الكتاب الفمسطينييف كاألردنييف سكرية،/أنيا ىزيمة مصرية
. (1)»ك تفاعمكا معيا ركحا ك قمما 

تكشؼ لنا أف تغيرا قد حصؿ في النظاـ  « ك1971أما الفترة الثانية فتبدأ بعاـ 
نما تضعنا الركاية (2)»السياسي العراقي دكف أف تتحدث الركاية عف كيفية كقكعو  ، كا 

مباشرة في أجكاء ما بعد النكسة كانعكاساتيا عمى الشعب العراقي كالفئة المثقفة منو بشكؿ 
. خاص

عبد الرحماف "كبيذا يككف التقديـ قد منح لمقارئ أىـ المرتكزات التي أراد الركائي 
 لقد كجدت أف إيضاح «:  أف يشير إلييا، كيقدميا لمقارئ بغية تكجييو يقكؿ"مجيد الربيعي

ىاتيف المسألتيف مطمكب مف قارئ الركاية الذم قد ال تككف لو معرفة كافية بتفاصيؿ 
،كىذا بفعؿ اختبلؼ (3)»الكضع السياسي المتخبط، كالمختمط في عراؽ الستينات خاصة 

اآلراء كاالنتماءات، كتضارب الشعارات ككثرة األحزاب كليذا كانت اإليديكلكجيا الغالبة 
. عمى ىذه الفترة ىي إيديكلكجيا اليزيمة كالخيبة

 بيتامف الشعر  التقديـكمما تجدر اإلشارة إليو أف الركائي، كاف قد كضع قبؿ ىذا
: لممتنبي، في قكلو

ٍبتي سىٍيًفي ًفي ىىبىاء رى اؿو    كى الى جى كى مىا فىكىرتي قىٍبمىؾى ًفي ميحى
(4) 

 في العراؽ، ككأنو السائد آنذاؾأراد مف خبللو أف يظير مدل سخريتو مف الكضع 
كرغـ ذلؾ كانت  أف يقدـ كصفا دقيقا لكاقع متناقضتسكده االنقسامات كاالختبلفات، عجز

                                                             
أنمكذجا، دار " النظر إلى األسفؿ " آماؿ منصكر، بنية الخطاب الركائي في أدب محمد جبريؿ، جدؿ الكاقع كالذات (1)

 .12اإلسبلـ لمطباعة كالنشر، دط، دت، ص
 .11 الركاية، ص(2)
 .11 الركاية، ص(3)

، ديكاف المتنبي، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت، دط، (أبك الطيب أحمد بف الحسيف الجعفي )المتنبي (4)
 . 334ـ، ص1983-ق1403
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الركاية تعبير عف تجربة شخصية عايشيا الركائي كحاكؿ تجسيدىا بكؿ ما حممتو مف 
فصكر لنا مختمؼ مظاىر الحياة في  صراعات، اضطرابات، مظاىرات، صداقة، حب،

. تمؾ الفترة مف سياسية، اجتماعية، ثقافية

فنحف نحتفظ في داخمنا بأشياء قديمة، يبدك أف الزمف عفا عمييا في حيف تيحًدثي 
ًفيناى أىثرىىا، دكف أف ندرؾ ثـ نجدىا عمى حيف غرة قد طفت عمى السطح، إنيا الذكريات 

 كأراد أف يبكح بيا في صكرة فنية "عبد الرحماف مجيد الربيعي"التي استرجعيا الركائي 
نني  «تعكس قيمتيا كمكانتيا مف جية، كمف جية أخرل تعبر عف كاقع مؤلـ كمرير كا 

ألذكر تمؾ المتع فما يأخذني األسى عمييا، ك لكنني أعترؼ بأنيا كانت حمكة عذبة، كاآلف 
كقد مرت سنكات عديدة عمييا فإف ذكرياتيا ال تزاؿ باقية في ناحية مف نكاحي ىذا القمب 

. (1)» الذم يحس بصعكبة الكفاء

أللبير كامك فعبر " الضيؼ"بيذه الطريقة اختار الركائي أف يميد بمقطع مف ركاية 
 عف مكانة النفس البشرية المتعبة كالمثقمة بذكريات تجمع بيف األلـ كالمذة كبيف الفرح
كالحزف، ففي أعمؽ مناطؽ البلشعكر تكمف صكر يشترؾ فييا الجنس البشرم،  

ما يسمييا يكنغ بالنماذج العميا، إنيا كراثية إنسانية مف عيكد   -كما أشرنا سابقا– كىي 
. اإلنسانية األكلى

كألف األساطير بأشخاصيا كحركتيا تجسد لنا نكاحي نفسية عميقة الجذكر في 
كعظيمة الخطر في حياتو، غدت مع الزمف رمكزا لتجربتو في الحياة، ىذه  اإلنساف،

سىبٍت في أعماؽ كؿ كاحد منا، كما عشقنا لمقصص كالخياؿ إال  التجربة الطكيمة التي رى
كمعضبلتنا األبدية في  ضرب مف العكدة إلى ىذه األساطير كاستثارتيا لتجسد لنا ذكرياتنا،

. صكر تقربنا مف استيعاب كاقعنا بكؿ تناقضاتو

                                                             
 .7 الركاية، ص(1)
 55الفصؿ األكؿ، ص: ينظر. 
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كجممة القكؿ؛ إف التقديـ كاف بمثابة الكممة القبمية التي اختار الركائي أف يصدر 
بيا عممو حتى يضع القارئ في جك أسطكرم، فنجده يغكص مرة في أعماؽ الماضي 

كيعكد مرة أخرل إلى السطح محاكال فيـ الحاضر، ليقدـ لمقارئ ما يعينو  كيتعمؽ بالتاريخ،
. عمى اكتشاؼ بنية النص كمقاطعو السردية

  مجيدعبد الرحماف"كمف ثمة، نتساءؿ عف الطريقة التي بنى مف خبلليا الركائي 
 مقاطعو السردية ؟ "الربيعي

:  تفكك المادة الحكائية -3

ركاية، متف خاص، كمجمكعة مف األحداث المترابطة التي تشكؿ المادة /لكؿ نص
 الحكائية الخاـ، حيث يرجع لممبدع الحرية التامة في اختيار طريقة عرض ىذه األحداث

 ذلؾ أف القاص أك الركائي ليس مف الضركرم أف يتقيد بالترتيب الزمني  «
، فيك يىٍعمىد ( أك كما ييٍفتىرىض أنيا جرت في الكاقع )كالحدثي لمقصة كما جرت في الكاقع 

. (1)»إلى التقديـ كالتأخير كالتبلعب بالمشاىد 

اعتمادا عمى ىذا الفيـ، عمد الركائي إلى تفكيؾ السير العادم لمحبكة كجعميا ال 
تخضعإلى التسمسؿ المنطقي في حكادثيا، إذ ال يتـ تقديميا عمى نحك متتابع، بؿ مف 
خبلؿ تقسيـ ىذا البناء إلى مجمكعة مف الفصكؿ المعنكنة كالمرقمة، األمر الذم عمؿ 

. عمى كسر رتابة االمتداد الخطي لمسرد

تشكؿ لنا  –العناكيف –كرغـ أف لكؿ فصؿ عنكانا خاصا لو داللتو، إال أنيا 
مجتمعة لكحة فنية ليا تشكيبلتيا، كقضاياىا كرؤاىا الدالة كالرامزة عمى الكاقع، كقد حاكؿ 

 إبراز مستكيات متعددة مف المعاني مف خبلؿ ىذه "الرحماف مجيد الربيعي"الركائي عبد 
                                                             

 حميد لحمداني، بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي، المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الدار (1)
 .21ـ، ص2000، 3 ط،البيضاء، المغرب، بيركت، لبناف
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العناكيف الفرعية، حيث نجد أف كؿ مجمكعة مف ىذه العناكيف تعالج فكرة بعينيا، إال أنيا 
 كىذا ،كانتمائو تمتقي عند نقطة كاحدة، كىي تجسيد الرؤية العامة ك إبراز ىكية النص،

:  المخطط مف شأنو أف يكضح ذلؾ
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. يوضح داللة العناوين في الرواية: (7)شكل

 من أوراق صالح كامل- 

 البداية و احلوار احلزين - 
 ليلة ثقيلة- 
 اختالطات- 
 حرية- 
 االجتماع- 
 الريح و السفن- 
 فرح األحبة و حزهنم- 
 الدمع و العيون- 
 االحتجاج أيضا- 
 أحاديث الليل- 
 الزيارة- 
 األمل املمض- 
 خيبة املسعى- 
 

 

 نتائج نكسة حزيران
 (حاضر صالح كامل)

 حوارات خاصة- 
 القرار- 
 دوار دوار- 
 حرية- 
 الشجن الذي قد ينتهي- 
 اجلرح و الضماد- 
 

 

 لنكسة و خملفاهتاء اأجوا
 (ماضي صالح كامل)

واقع عالقة صالح كامل 
 مع هدى عباس
 مع هدى عباس

 هوية النص
 (تصوير للواقع املعيش)
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ىكذا حاكؿ الركائي أف يختزؿ أبعاد الزمف، كيتنقؿ بيف مختمؼ زكاياه الحاضرة 
تارة، كالماضية تارة أخرل بحثا عف المستقبؿ، ليرسـ لنا مف خبلؿ ىذا األسمكب، صكرة 

لتفكؾ الكاقع كغرابتو معبرا بذلؾ عف الحب الضائع، عف الحرية المسمكبة، كالصكت 
. البلمسمكع كراء ركاـ الحقيقة التي يبحث عنيا

كما دمنا بصدد الحديث عف خمخمة البناء السردم، كذلؾ مف خبلؿ تقسيـ الركاية 
إلى مجمكعة مف الفصكؿ، فإف ما يمفت االنتباه، ىك اعتماد الركائي عمى  –كما رأينا – 

 يجعؿ الحديث أكثر « االعتماد عمى ضمير المتكمـ، باعتباره أوالهما ميزتيف اثنتيف؛
متابعة قراءة القصة ليكتشؼ مف ؿاألمر الذم يزيد في تشكيؽ القارئ، كيدفعو  ،(1)» كاقعية

خبلليا أبعاد الشخصيات مف الداخؿ كالخارج، ككقائع األحداث باضطرابيا كتشنجيا، 
إذ يسمح ىذا الضمير لمراكم  فيساىـ بذلؾ في الكشؼ عف أعماؽ النفس كسبر أغكارىا،

بالتدخؿ كالتحميؿ بشكؿ يدفع القارئ لبلقتناع بحقيقة ما يقرأ، ك في ىذا يقكؿ ميشاؿ بكتكر 
(Michel Butor) :»  إننا نستعمؿ صيغة المتكمـ في كؿ مرة نحاكؿ فييا أف نجعؿ مف

 .(2)»الكىـ حقيقة ك إثباتا 

 كانت الغرفة مسدلة الستائر، كالحرارة تئيد في جكىا «كمثاؿ ذلؾ مف الركاية 
الساخف، كتشحنو برائحة تبعث عمى الدكار، فأسرعت مزيحا الستائر كفاتحا النكافذ، كمف 
ثـ أدرت المركحة السقفية لتطرد السخكنة كالدبؽ، كتمنحني الجك الذم أستطيع أف أرسـ 

 .(3)»فيو بانشراح 

                                                             
، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، (مقاربة بنيكية تككينية في أدب نبيؿ سميماف)محمد عزاـ، فضاء النص الركائي (1)

 .65ـ، ص1996، 1البلذقية، سكرية، ط
، 3فريد أنطكنيكس، منشكرات عكيدات، بيركت، لبناف، ط:  ميشاؿ بكتكر، بحكث في الركاية الجديدة، ترجمة(2)

 .65ـ، ص1986
 .59 الركاية، ص(3)
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أسرعت، )" أنا"ففي ىذا المقطع السردم يقيـ الراكم الذم يركم بضمير المتكمـ 
المسافة الزمنية التي تخكلو الركاية عف نفسو، فيتحكؿ  (أدرت، تمنحني، أستطيع، أرسـ

. بذلكإلى مكضكع لمسرد يحكي عف ذاتو كأفعالو كأفكاره
 فتتجمى، عندما يمضي بنا الركائي مع أبطاؿ الركايةإلى ماضييـ الثانيةأما الميزة 

يختفي الراكم كراء األحداث التي ينقميا عف  «؛ حيث "ىك"البعيد، مستعمبل ضمير الغائب 
ليفسح المجاؿ لمشخصيات لتعبر عف ذاتيا فتظير لنا حية قادرة عمى  (1)»أبطاؿ قصتو 

 كضحؾ صبلح في سره مف ىذا التصريح، « :النطؽ بصكتيا كالكشؼ عف نفسيا، يقكؿ
ليس : كالتفاىة،كلكنو استمر في مناقشتو قائبل كأدرؾ أنو كاقع في شرؾ مف السخؼ

. كيجب أف نسمؾ أىدأ السبؿ لحمو المجاؿ مجاؿ عتاب أك كره، ىناؾ إشكاؿ
: كأكد إسماعيؿ

. ىذا ىك الصكاب -
كمرت ثكاف قميمة، كاف صبلح خبلليا ينظر إلى فـ األخ، منتظرا أف يبدم تعميقا 

كظؿ جامدا مرتعدا كالنفايات، كأحس صبلح بأنو لف يستطيع المككث أماـ  (...)ذكيا
. (2)»رائحة أعماقو الزنخة الفائحة مف جثمانو اليزيؿ 

ىكذا جاء بناء الركاية ميفككا، انطمؽ فيو الركائي مف الكاقع المأزـك بغية رصد 
تناقضاتو كلكف بطريقة رمزية إيحائية، تتجو نحك معانقة ما ىك أسطكرم، كىنا يتضح 

 دراسة األساطير تقكدنا إلى مشاىدات متناقضة، إف كؿ «تجمي األسطكرة باعتبار أف 
شيء يمكف أف يحدث في األسطكرة، كيبدك أف تتابع األحداث فييا ال يخضع ألية قاعدة 

. (3)»مف قكاعد المنطؽ أك االستمرار

                                                             
 .107 محمد عزاـ، فضاء النص الركائي، ص(1)
 .239 الركاية، ص(2)
مصطفى صبلح، منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، :  كمكد ليفي ستركس، األنثركبكلكجيا البنيكية، ترجمة(3)

 . 245ـ، ص1977دمشؽ، دط، 
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، "األنيار"فإذا تحقؽ ىذا في أسطكرة جمجامش، فإننا نجده يتجمى في ركاية 
فالقارئ لمركايةال يتكقؼ عند تمقي األحداث كمتابعتيا، بؿ يجد نفسو في حاجة إلى إعادة 

. بناء األحداث في ذىنو، كمف ثمة إعادة تككيف ىيكمة الركاية بعد أف يفرغ مف قراءتيا
كبالتالي، فاجأنا الراكم في سرده لؤلحداث بفكضى الترتيب، فنجد الضمائر تتعدد 

إلى  ، ليتحكؿ المسار السردم(أنا)في النص لتجعمو متحررا، فالركاية تنفتح عمى الضمير
: ليعكد السارد إلى نقطة البداية كىكذا في شكؿ دائرم (ىك)الغائب، الضمير

  
  
 
 
 
 
 

. يوضح طريقة سرد األحداث في الرواية: (8)شكل
ىكذا يترؾ السارد ضمير المتكمـ ليسرد بضمير الغائب، حتى يعطي بعدا آخر مف 

في الضمائر،  االنتقاؿ اإلثارة عند المتمقي، كيجعمو يمج عالـ النص كيتماىى معو، فيذا
. أعطى الركاية نكعا مف اإليقاع المتعدد عكضا عف الخط السردم الكاحد
 عبد الرحماف"كيتأكد لنا فعؿ تفكؾ البناء السردم، مف خبلؿ تضميف الركائي 

 لميكامش في أسفؿ صفحاتيا، لشرح بعض األلفاظ أك" األنيار" ركايتو "مجيد الربيعي
أك   إضافة تقدـ لمنص قصد تفسيره«لتقديـ تكضيحات عف ما جاء في المتف، باعتبارىا 

بغية إضاءتو، كشد انتباه القارئ، كمف بيف التيميشات التي  (1)» تكضيحو أك التعميؽ عميو

                                                             
 .127عبد الحؽ بمعابد، عتبات، ص(1)

 العودة

 االنتقال إلى

الحاضر 
 (أنا)

 

الماضي 
 (هو)
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 كما أكرد تيميشا آخر لشرح لفظة (1)»  القسـ الداخمي ىك المبيت الجامعي«كضعيا نجد 
، أراد عبره أف يحيؿ (2)»  الرقي ىك البطيخ أك الدالع بالميجة التكنسية«: الرقي يقكؿ

. القارئ إلى أشياء قد يجيميا، ألم سبب مف األسباب
باإلضافة إلى ىذا، عمؿ الٌتيميش عمى أداء كظيفة الشرح كالتعميؽ لما كرد في 
المتف كتكضيح األمكر التي يرل المؤلؼ أف القارئ ال يدركيا كمنيا شرحو لمصطمح 

أراض شاسعة مغطاة بالماء كينبت فييا القصب بكثافة كقد لجأ : اليكر « :بقكلو" اليكر"
إلييا في الستينات مجمكعة مف الماركسييف المتأثريف بأفكار جيفارا معمنيف حرب 

. (3)»عصابات عمى الحككمة لكنيـ فشمكا 
كمف ثمة كاف تكظيؼ التيميش، يعكس بشكؿ أك بآخر، غمكض أكغرابة بعض 
المصطمحات التي أكردىا الركائي، كىذا لككف لغة النص مكحية مكثفة، كمتنكعة تكحي 

مرة بالثكرة كالتحدم، كمرة بالقكة، كأخرل بالضعؼ، فحممت في ثنايا عباراتيا ثنائية الحياة 
. ك المكت

لتشكؿ بذلؾ نسيجا أسطكريا مكثفا حيا، نابضا بدالالت ال حدكد ليا، كىذا لككف 
كغرابة  الغمكض سمة في األسطكرة، أراد الركائي بتكظيفو أف يعبر عف البلمعقكؿ،

الكضع المعيش مف ظمـ كقير، كتراجع بعد انتصار، كعبكدية بعد حرية، فكانت األسطكرة 
. كسيمة إلفراغ الكاقع كالبكح بتجربة اإلنساف المضطيد في ظؿ سمطة تستحكذ الحرية
ىكذا ساىـ التيميش في تكضيح ما جاء ممتبسا في الركاية، باعتباره يدعك 

عندما مرة ثانية  بقراءتو لمجممة مباشرة، كمرة أولى؛ القارئ إلى مطالعة النص مرتيف «
 حيث عمؿ الركائي عمى تكظيفو في بعض المكاضع، ؛(4)» تدعكه المبلحظة إلى ذلؾ

                                                             
 .53 الركاية، اليامش،ص(1)
 . 57 الركاية، اليامش،ص(2)
 .288 الركاية، اليامش، ص(3)
 .122 ميشاؿ بكتكر، بحكث في الركاية الجديدة، ص (4)
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 البلمرئي القارئ إشارات تنير لو األحداث، أثناء محاكلتو اقتحاـ عالـ النص ليمنح
كىذا ألف التعبير األسطكرم ىك محاكلة مف المبدع لمتعبير عما ال يمكف  كالبلكاضح،

. البكحبو صراحة

، سعى مف خبلؿ ذلؾ البناء "عبد الرحماف مجيد الربيعي"إف الركائي  كجممة القكؿ،
كالعراقي منو  المفكؾ لركايتو، إلى تعميؽ حالة الضياع التي عايشيا الشعب العربي عامة،

،ككذا إبراز حممو بالتغيير كالثكرة إال أنو يقؼ عاجزا عف "حزيراف"بشكؿ خاص بعد نكسة 
فعؿ شيء أماـ قكة السمطة، كظمميا كاستبدادىا شبييا في ذلؾ بحمـ جمجامش في 

 رفض المستحيؿ، كتحدل اآللية ك لكنو في قالكصكؿ إلى عشبة الخمكد، كالذم مف أجؿ
. األخير عاد إلى كطنو حزينا كئيبا بسبب عجزه أماـ مشيئة القدر

كألف أسطكرة جمجامش عبرت عف تناقضات الكجكد كفي مجاالت كثيرة، فإننا نجد 
الركائي قد استميـ ىذه الجزئية في بنائو لمركاية فكتب الكاقع أسطكريا، بحثا عف بناء عالـ 

إلى فضح كتعرية الكاقع، بقدر ما يسعى إلى تجاكزه، عف طريؽ تصكير ذلؾ  ال ييدؼ
، كانكسار كخيبة آماؿ كأحبلـ اإلنساف  بغية لفت انتباه  –خاصة المثقؼ– القدر المشؤـك

كبالتالي الكصكؿ إلى درجة مف النقاء كالصفاء التي تنتابو جراء قراءتو  القارئ لمقصة،
المتأثرة، التي تجعمو يتفاعؿ كيتعاطؼ مع الكضع، كالمصائب كاآلالـ التي تعبر عنيا 

. الركاية
 :الفني البناء :ثالثا

مف األعماؿ – الركائية خاصة – "عبد الرحماف مجيد الربيعي"تعد أعماؿ المبدع 
مف حيث المغة، األسمكب، بناء الشخصيات، – المفعمة بالتجديد عمى كؿ المستكيات 

فالمطمع عمى ركاياتو يدرؾ تمؾ الجدة التي كسرت التقاليد القديمة  –الزماف، المكاف 
. المتعارؼ عمييا في بناء الركاية
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إذ يتمتع الركائي بأسمكب خاص، كمميز في العكدة إلى الماضي كالتنقؿ في 
الحاضر كمحاكلة التطمع إلى المستقبؿ، ضمف مكضكعات متعددة، فنجده قد أخذ القارئ 
في رحمة اإلنساف المثقؼ الذم يسعى جاىدا لمتغيير دكف جدكل، شبييا في ذلؾ بسيزيؼ 

ىناؾ "ثـ انتقؿ معو إلى تكنس ليعيش مع بطؿ ركايتو  ،"عيكف في الحمـ "كىذا في ركايتو 
حياة اإلنساف العراقي المنفيكآالمو التي ال تنتيي ككأنو حكـ عميو بالمعاناة " في فج الريح

أية حياة "لؤلبد، ليعكد الركائي بقرائو إلى الماضي، إلى األمؿ كالبداية األكلى في ركايتو 
. حيث النقاكة كالصفاء" ىي

 بأثر التراث في أعمالو، "عبد الرحماف مجيد الربيعي"ىكذا يشعر القارئ لركايات 
ىذا التأثر، إذ حاكى فييا الركائي أسطكرة جمجامش، " األنيار"كقد عكست ركايتو 

باعتبارىا أكديسة العراؽ القديـ، حيث استميميا بطريقة فنية فاسحا المجاؿ لقارئ الركاية 
. الكتشاؼ طريقة التكظيؼ

كألف البناء الفني عنصر أساس مف عناصر التجمي، فإننا سنحاكؿ الكقكؼ عند 
بعض عناصره كىذا لتعددىا، محاكليف أكال البحث عف أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف 

كمف ثمة ننتقؿ لنكتشؼ سر التكظيؼ كآلية مطاكعة الركائي  األسطكرة األصؿ كالنص،
. لؤلسطكرة بحثا عف الجمالية

:  تحطيم الحكاية اإلطارية -1
، ىي مف بيف األسباب التي "جمجامش"تعد المكاضيع التي عالجتيا أسطكرة 

ضمنت ليا شيرتيا الكاسعة، مما جعميا تتجاكز حدكد بيئتيا لتنتشر في معظـ أنحاء 
فقد أىسىرى – عمى اختبلؼ مجاالتيـ - في المبدعيف  العالـ، كليذا كاف تأثيرىا بيِّينان 

جمجامش األدباء بمغامراتو، كاستطاع أف يجذبيـ إلى ميدانو بسبب صمكده أماـ األزمات 
فبات سبلحو التحدم كاإلصرار، كبفضؿ ىذا استميـ المبدعكف ىذه الرائعة، كمف بينيـ 
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، الذم أعاد في ركايتو ىذه األسطكرة عمى أنيا "عبد الرحماف مجيد الربيعي"الركائي 
. الحرية/صراع بيف السمطة كالشعب، بيف اإلنساف كقدره المفركض في محاكلة لنيؿ الخمكد

كرغـ ىذا االستمياـ إال أننا نجد الركائي قد تصرؼ في الكقائع كاألحداث التي 
األـ، في محاكلتو لمتعبير عف فكرة ثابتة؛ ىي رحمة تمرد / استقاىا مف النص األصمي

اإلنساف عمى القكانيف الجائرة كتمرد جمجامش كعناده أماـ قرار اآللية، ىذه القكانيف 
القاضية بالفراؽ كاليجر كالمعاناة كبالتالي المكت كالفناء، لذا يعمف النص منذ البداية عف 

. رفض الشخصيات لكضعيا المعيشكمحاكلتيا لتغيير القدر
انطبلقا مف ىذا التغيير كالتحكير الذم أحدثو الركائي عمى األحداث سنحاكؿ أف 

". األنيار"نبيف بعض االختبلفات المكجكدة بيف أسطكرة جمجامش كركاية 
كذلؾ بما صكرتو عف - الفردية– فإذا بدأ النص األصؿ بالحديث عف حب الذات  -1

رضاء نزكاتو  شخصية جمجامش مف حبو لنفسو، كطغيانو كسعيو إلى تحقيؽ رغباتو كا 
: حيث

لـ يترؾ جمجامش ابنا ألبيو  «
ك ما فتئ يضطيد الناس ليؿ نيار 

السكر كالحمى " أكركؾ"عمى أنو ىك راعي 
. ىك راعييـ ك لكنو يضطيدىـ

إال  .(1)» إف جمجامش لـ يترؾ عذراء لحبيبيا، كال ابنة المقاتؿ كال خطيبة البطؿ
 االىتماـ بالمصير الخاص «أنو ينتقؿ لمحديث عف الجماعة، حيث تحكؿ جمجامش مف 

، أما الركاية فمنذ بدايتيا تشير إلىركح الجماعة، إلى (2)»إلى العناية بالمصير اإلنساني 
 إننا «محبة البطؿ صبلح كامؿ ألصدقائو كتساؤلو الدائـ عف أحكاليـ، كاىتمامو بيـ 

حسيف ..خميؿ الراضي.. لـ يتكقؼ أحد منا.. مستمركف كىذا ىك الرائع في األمر
                                                             

 .39طو باقر، ممحمة جمجامش، ص( 1)
 .239فراس السكاح، جمجامش، ص( 2)
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كىدل عباس في .. حتى ياسميف فكزم في أحبلميا.. إسماعيؿ العمارم.. عاشكر
 . (1)» انتكاساتيا ك سعدكف الصفار في زكاجو كمشاريعو

إف الظمـ الذم تعرض لو شعب أكركؾ في أسطكرة جمجامش جعميـ يمجؤكف إلى  -2
الجميؿ إلى شككاىـ، " أنك" لما استمع « اآللية بحثا عف المساعدة، فاستجابت ليـ حيث

: العظيمة ك قالكا ليا" أركرك"دعكا 
" أنميؿ"يا أركرك أنت خمقت ىذا الرجؿ بأمر 

فاخمقي اآلف غريما لو يضارعو في قكة القمب ك العـز 
. (2)»السبلـ كالراحة " أكركؾ"كيككنا في صراع مستديـ لتناؿ 

، فرغـ المعاناة كاأللـ فبل مستجيب لنداء الشعب كال مستمع "األنيار"أما في ركاية 
ترككنا نتظاىر بعد أف عجزكا عف كبحنا، كعندما بحت حناجرنا كتعبنا عدنا  « لصكتيـ

ىكذا  ،(3)» كأذكياء إلى مقاعدنا الدراسية، كىا نحف نباشر الدكاـ بانتظاـ كطمبة نجباء
الحكاـ، /أحدث الركائي تغيرا في مجريات األحداث فانعدمت المساعدة مف طرؼ اآللية

. (4)»  حكامنا فقط الذيف صنعكا المأساة ككانكا فرسانيا«ألنيـ أساس األزمة 
اعتبرت صداقة جمجامش ألنكيدك نقطة تحكؿ مف الفيٍرقىة إلى االجتماع، إذ أصبح كؿ  -3

كاحد منيما جزء ال يتجزأ مف اآلخر، كبالتالي تأكيد النص األصؿ عمى فكرة االندماج مع 
اآلخر كاالنصيار معو في بكتقة كاحدة؛ في حيف نجد أف الركاية قد عكست لنا فكرة 

إال أف الطرؽ  الخمكد/االنقساـ، رغـ محاكلة الكؿ لمكصكؿ إلى غاية كاحدة ىي الحرية
مختمفة، إذ تنعدـ فكرة االندماج فمكؿ شخصية سبيميا الخاص نحك اليدؼ، لتعكس بذلؾ 

                                                             
 .146 الركاية، ص(1)
 .40 طو باقر، ممحمة جمجامش، ص(2)
 .31 الركاية، ص(3)
 .30 الركاية، ص(4)
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الركاية نيضة الشعب، كلكنيا نيضة فردية ال جماعية عرفت انقساـ في الرؤل كاألفكار 
. كبالتالي في األحزاب كالطكائؼ فكانت نيضة منقكصة غير قابمة لمحياة

جاء بناء األحداث في النص األصؿ – االتحاد /االندماج– انطبلقا مف ىذه الفكرة  -4
" جمجامش"قائما عمى أساس تكالي األزمات ككذا الحمكؿ، فرغـ الصراعات التي كاجييا 

 إال أنيا تنتيي بانتصارات، أما إذا انتقمنا إلى الركاية فإننا نجد الركائي "أنكيدك"كصديقو 
 .يحدث تحكيرا ك مطاكعة ليذا العنصر، ليجعؿ مف األزمات تتكالى دكف انتصار

 

النتيجة الموضوع  

النص 
األصؿ 

نزاؿ جمجامش ك أنجيدك -1
 صراع الصديقيف مع خمبابا-2
صراع جمجامش مع عشتار -3
 صراع الصديقيف مع ثكر السماء-4
مغامرة جمجامش مع أكتنابشتيـ -5

 (تحكؿ الصراع إلى صداقة)انتصار 
انتصار 
 (رفضو عرضيا لمزكاج)انتصار 
انتصار 

 (عدـ تحقيقو لما طمب منو)فشؿ 

الركاية 

عبلقة صبلح كامؿ بيدل -1
نضاؿ إسماعيؿ العمارم -2
مظاىرات ك اضرابات الطمبة -3
مشركع صبلح كامؿ إلنجاز لكحتو الفنية -4

 (عدـ الزكاج )فشؿ 
 (مكت إسماعيؿ )فشؿ 
 (بسبب القمع ك االعتقاالت)فشؿ 

 (انجاز المكحات)انتصار 

. يوضح أوجه االختالف بين النصين: (9)جدول

مف خبلؿ مبلحظتنا لمجدكؿ يتضح مدل التغيير الذم أحدثو الركائي في الركاية، 
نما يجد القارئ  فمـ تكف نياية األحداث كالمجريات بانتصار كما جاءت في األسطكرة كا 

                                                             

كحش أقامو اإللو إنميؿ حارسا عمى غابة األرز، كأككمو رعاية المكاف كحمايتو:  خمبابا. 
كائف كحشي أطمقتو عشتار في مدينة أكركؾ ليعيث فسادا فييا ك ييمؾ المئات مف أىميا، انتقاما :  ثكر السماء

 .25-24فراس السكاح، جمجامش، ص : إلىانة جمجامش ليا، ينظر
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ش في عراؽ منفسو أماـ فشؿ كىزائـ متكاصمة، ليعكس الركائي بيذا حقيقة الكضع المع
– عامة – كالكطف العربي– خاصة – تمؾ الفترة 

يطرح النص األصؿ فكرة الحرية بأبعادىا المختمفة، فيقدـ عمى المستكل  -5
 التي كجدىا في "أنجيدك" المطمقة التي لـ تعرؼ حدكدا، حرية "جمجامش"الفردم، حرية 

أما – بتقرير االنتقاـ أك المكت – حياة الطبيعة، ك كذا نجد حرية اآللية في صنع القدر 
عمى المستكل الجماعي فنجد حرية الشعب، التي تتضح في تقديـ شككاىـ كًتٍعدىاد مظالـ 
ًمًكًيـ؛ في حيف عمد الركائي إلى تغيير كتشكيو ىذا العنصر األسطكرم، إذ يكاد ينعدـ  مى
في الركاية، فكمما كجدت محاكلة لمتعبير كالتنديد، كاف يقابميا اعتقاؿ كقمع، كبالتالي قتؿ 

عداـ ليا، يقكؿ : لمحرية، كا 

 !كلكف عدناف قطعت أخباره تماما  - «
إنو قرباف تقدمو كميتنا مساىمة منيا في األحداث  -  
طارده جكاسيس السمطة كعمبلؤىا، كأثار حقدىـ حماسو كاندفاعو العاتياف  -  

 )...(
لست أنسى كجو أبيو عندما جاء إلى الكمية قبؿ أياـ مستفسرا عف أخباره بعد  - 

 انقطاعيا، كعندما عمـ بالخبر قبَّؿ يده ثـ رفعيا إلى السماء، كعمى كجيو تمكح شككل
. (1)» ثـ استدار عائدا كبيرة

المبلحظ أف الركائي، عمد إلى استمياـ ىذا العنصر كمطاكعتو بحيث يتماشى مع 
طبيعة الكضع، فكيؼ لو أف يعبر عف االنطبلؽ كالحرية في زمف الكبت كالبلحرية، زمف 

. تنعدـ فيو القدرة عمى البكح كيتبلشى فيو كؿ ما ىك ممكنكمعقكؿ

 استطاع أف يكظؼ "عبد الرحماف مجيد الربيعي"نخمص مما مضى، أف الركائي 
األسطكرة، تكظيفا بنائيا خادما لممعنى، بحيث استميـ بعض العناصر بطريقة مغايرة، 

                                                             
 .112الركاية، ص( 1)
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تنزاح عف جذرىا األسطكرم كتتحرر منو لتمتصؽ بالكاقع المراد كشفو، مما يجعؿ القارئ 
يقرأ األسطكرة برؤل جديدة كمتعددة، تعبر عف العالـ الخارجي لمكاتب كما عايشو مف 
جية، كمف جية أخرل تكشؼ عف عالمو الداخمي ما رآه كأحسو فيبدك لنا كؿ ما ىك 

. كاقعي لصيقا بما ىك أسطكرم

كرغـ ىذه التغييرات بيف النص األصؿ كالركاية، إال أننا نجد ثكابت كمكاضيع 
 .مشتركة بينيما، كىك ما سنحاكؿ الكقكؼ عنده

: الخمفية األسطورية2 -

، أىـ األفكار التي تضمنتيا أسطكرة "عبد الرحماف مجيد الربيعي"استمد الركائي 
جمجامش ًلمىا طرحتو مف تساؤالت أكلية في ىذه الحياة، كيؼ ينبغي لمفرد أف يعيشفييا؟ 

ىؿ ينبذىا كيفر منيا؟ أـ يتنعـ بيا إلى أقصى الدرجات فيسمؾ سبيؿ المتعة كالمذة؟ أـ ىك 
مف المكاضيع  مطالب بتخميد اسمو بما يتركو مف أعماؿ عظيمة في حياتو؟ كغيرىا

عمى تحكير بعضيا بما يتماشى مع طبيعة المكضكع - الركائي– اليامة، التي عمؿ 
لتككف معبرة عف الكاقع شارحة لو، في حيف استميـ بعض األفكار، كجعميا مبثكثة في 

. ثنايا الركاية، فمثمت نقاط تبلقي بيف النص األصؿ كالركاية

التطرؽ إلى المكاضيع المشتركة بيف النصيف، نشير إلى أف الركائي ضمَّف  قبؿ
نصو حكاية إطار كحكايات فرعية عمى طريقة النص األصمي، فكانت الحكاية اإلطار 
معبرة عف شعب طمح ك رغب في الحصكؿ عمى الحرية بكؿ مستكياتيا كأما الحكايات 

، "ىدل عباس" مع "صبلح كامؿ"الفرعية فتمثمت في حكاية الطمبة أياـ الدراسة، حكاية 
  مع لكحتو الفنية" كامؿصبلح" مع النضاؿ، ككذا حكاية "إسماعيؿ العمارم"حكاية 

أما عف أىـ المكتيفات المشتركة فإننا سنتطرؽ إلى بعض ما تجمى لنا . كمعرضو الخاص
: بفعؿ قراءة الركاية كمنيا
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 :الرحمة- 2-1

الذم مف أجمو  جمجامش متحدم الصعاب كالباحث عف قير المكت كالخمكد،
خاض رحمتو المضنية كالشاقة، رحمة تمرد اإلنساف عمى قكانيف اآللية القاضية بالفراؽ 
كالمكت، فكانت رحمة الباحث عف المعرفة، الحكمة، كالحياة، كبالتالي لـ تكف رحمتو 

نما كانت رحمة كؿ إنساف كفي كؿ زماف، كليذا كجد الركائي في الرحمة سبيبل  لكحده، كا 
. لمبكح كالتعبير

ىكذا تجمت أسطكرة جمجامش مف خبلؿ مكتيؼ الرحمة، حيث استحضرىا الركائي 
 بشكؿ رمزم، محافظا عمى النسؽ العاـ لمرحمة، باعتبارىا "عبد الرحماف مجيد الربيعي"

نما تأتي  تمثؿ انجازا كفعبل فرديا أك جماعيا، كما أنيا ال تككف عشكائية أك اعتباطية، كا 
رادتو . مف أجؿ ىدؼ معيف يخضع لرغبة اإلنساف كا 

ذا كانت رحمة جمجامش ىدفيا الكصكؿ إلى الخمكد، فإف رحمتو مع أنجيدك  كا 
كىك في كمتا الرحمتيف  كتحقيقو لتمؾ االنتصارات كاالنجازات الباىرة، كانتممغاية ذاتيا،

 الشيء المقدس الذم أراد الركائي كىييسعى إلى تحقيؽ الحرية في أقصى حدكدىا، 
البحث عنو باعتباره مفقكد كمنتيؾ في حاضره، فكانت الحافز الدافع لمرحمة، إذ ال بد مف 

دكافع كأسباب تجعؿ الفرد يتحمؿ المشقة كمتاعب االغترابكاختراؽ حكاجز المجيكؿ 
. لمكصكؿ إلى تحقيؽ غايتو كىدفو

 كأصدقاؤه مف مغامرات، "صبلح كامؿ"إف أكؿ تجمي لمرحمة نمحظو فيما يقـك بو 
إنيا رحمة شعب طمح كرغب في الكصكؿ إلى عراؽ الحرية إلى بمد يخمكمف االنقسامات 

، لقد كاف قدـك الطمبة إلى بغداد لتحقيؽ الشيرة كالمجد مجرد حمـ، كشتاف بيف كاالستبداد
الحمـ كالكاقع، كاقع بمد كثرت بو األحداث كالتظاىرات، فكانت الرحمة ىي الحؿ األنسب 
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 البحث عف الحقيقة أكالسكينة كالسبلـ، كما قد تككف بحثا عف «باعتبارىا تيدؼ إلى 
.  بكؿ أبعاده ككسيمة لمعرفة كاستشراؼ المستقبؿ(1)»الخمكد 

نما نجده يتجمى في الطريؽ الذم اختاره صبلح  كال يتكقؼ رمز الرحمة عند ىذا، كا 
كتحضيره لمعرض خاص لمكحاتو الفنية، فيقدـ لنا الركائي – الرسـ – كامؿ لتحقيؽ ىكايتو 

 مزجت ألكانيا كتداخمت مف أعظـ كصفا لكؿ المراحؿ التي مٌر بيا أثناء رسمو ًلمىكحة
 كأعجب بيا، فاتخذىا إطارا عاما "صبلح كامؿ" األحداث األسطكرية، التي اختارىا

لمكحتو، كجعميا تضـ مجمكعة مف المكحات، كىك األمر ذاتو الذم نجده في األسطكرة 
. األصؿ، التي احتكت عدد مف األلكاح شكمت في اجتماعيا قصة جمجامش الخالدة

كبيذا يدخمنا الركائي جكا أسطكريا يغادر فيو البطؿ حدكد الزماف كالمكاف ليغكص 
كأخذت استعرض الصكر التي أنجزتيا عنالممحمة ككنت «: في عالمو الخاص يقكؿ

ككأنيا ليست لي كانتشيت كأنا أراقبيا مف . قدرصفتيا عمى الحائط، كتأممتيا بتفحص دقيؽ
لقد . كامتؤلت بالرضى. كراء دخاف سيجارتي ككأنني أنفذ إلى أعماقيا كأكغؿ فييا بعيدا

رسمتبقمبي كمشاعريكفكرم ال بيدم فقط كما يفعؿ الكثير مف  رسمت بدمي كعيني،
 .(2)» المعاصريف لي

 الماضي تأكيدا منو عمى تعمقو  مف"صبلح كامؿ"لينطمؽ بيذا حافز الرحمة لدل 
ثبات لمذات يقكؿ ما دمت  «: بو مف جية، كمف جية أخرل بحثا عف القكة كالتميز، كا 

أرسـ بيذا العنفكاف، كىذا العشؽ فإنني أدلؿ عمى حضكرم الحار في زمف الثرثرة 
 .(3)»كاالحتراؽ 

                                                             
-  نادية محمكد عبد اهلل، الرحمة بيف الكاقع كالخياؿ في أدب أندريو جيد، عالـ الفكر، كزارة اإلعبلـ، الككيت، يناير(1)

 .97ـ، ص13،1983، المجمد4، العدد-مارس- فبراير
 .59 الركاية، ص(2)
 .60الركاية، ص( 3)
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ىكذا عبرت الرحمة عف رغبة ممحة في الرجكع إلى المصدر، فكانت ضربا مف 
التعبير عف حاجة اإلنساف الممحة إلى إثبات الكجكد، أراد الركائي عف طريقيا أف يعكس 
آماؿ اإلنساف كطمكحاتو التي يريد تحقيقيا كذلؾ بعد أف يقتحـ عكالـ مجيكلة، ربما تككف 

كما فعؿ صبلح في رحمتو المطكلة كالشاقة لرسـ  –مجاىمياقد شغفتو شكقا لكشؼ 
أك قد تككف ىذه العكالـ قد أقحمتو لخكضيا نتيجة لمقير االجتماعي أك إحساسا – لكحتو

–  كرحمتو الشاقة في بيركت "إسماعيؿ العمارم"كما حدث مع - باالغتراب 

 اختار الرحمة ابتعاداعف "الرحماف مجيد الربيعي"مف ىنا نقكؿ،إف الركائي عبد 
الكاقع كىركبا إلى عكالـ بعيدة يحقؽ فييا ما تصبكا إليو ركحو المثقمة بأعباء الحياة، 

 رمز إلى « فكانت الحرية كالخبلص مف ىمـك الكاقع ىاجسا حثيثا دفعو إلى الرحمة ككنيا
. كالقمؽ  عسى أف يحقؽ ما فقده في عالـ تسكده الحيرة(1)» " األـ المفقكدة"السعي كراء 

:  الصداقة-2-2

 ، نقطة تحكؿ بينيما، "أنكيدك" ك"جمجامش"مثمت المنازلة التي حدثت بيف 
مصارعة عنيفة كانت الغمبة فييا لجمجامش الذم ما إف أكقعأنكيدك أرضا كتمكف  « فبعد

منو، حتى ىدأت ثكرة غضبو كتركو ماضيا في طريقو، غير أف أنكيدك ناداه بكممات 
، ىكذا بدأت (2)»  بيف الطرفيفدائمةكقعت في نفسو حسنا، ككانت فاتحة صداقة كمحبة

.  ليصبح كؿ كاحد منيما جزءا ال يتجزأ مف اآلخر،رحمة اندماج الذات باآلخر

ذا كاف النص األصؿ يعمف بيذا الشكؿ عف صداقة البطميف؛حيث لـ تقع  كا 
  الصداقة إال بعد صراع، فإننا نجد الركاية كىذا مف بدايتيا تؤكد عمى القيمة ذاتيا

 كىز األصدقاء السكارل رؤكسيـ مكافقيف، كتأمميـ صبلح بإخاء، «:يقكؿ – الصداقة –
: ثـ فتح ذراعيو كجمع رؤكسيـ قريبا مف رأسو، كقاؿ ليـ بثمالة
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أنتـ رائعكف، كبغداد بعدكـ فقر كخبلء مكحش، سنبصؽ عمييا كنعكد مف حيث - 
. (1)» أتينا

 مع أصدقائو، "صبلح كامؿ"فمف خبلؿ ىذا المقطع السردم يبرز لنا مدل تبلحـ 
إنني  « :ببعض في جك أخكم يظير خكؼ كؿ كاحد منيـ عمى اآلخر يقكؿ كارتباطيـ

، كما (2)» خائؼ عميؾ فقط إذا أمسككا بؾ سيفتحكف لؾ صحيفة أعماؿ في مديرية األمف
 "صبلح كامؿ"يظير ىذا العنصر األسطكرم بشكؿ كاضح في الركاية عندما يبرز لنا 

 :رغبتو الشديدة في اإلبقاء عمى عبلقتو بأصدقائو كحرصو الشديد عمى كصميا يقكؿ
:  سألني عامر المكسكم«

أييمؾ أمر إسماعيؿ العمارم ليذا الحد؟ - 

. (3)»إنيا رفقة عمر يا عامر ك يعز أف أراىا تنتيي ىكذا  -

ىكذا أكد الركائي عمى عمؽ الصداقة كأىميتيا، ىذا العنصر األسطكرم الذم 
 استماتة كؿ منيما كالدفاع «نجده في األسطكرة يجمع بيف جمجامش كأنكيدك كيتجمى في 

 عف اآلخر، كأخيرا في حزف أحدىما الشديد كىك جمجامش عمى مكت اآلخر كىك
. (4)»أنكيدك 

كرغـ أف ىذا المكتيؼ قد حضر في ثنايا الركاية، كتجسد بيف شخصياتيا إال أننا 
ش، فإذا كانت م، فقد طاكع الركائي ىذا العنصر بما يتماشى مع الكضع المعانمحظ تغيير

صداقة أنكيدك لجمجامش قد غيرت مجرل حياتيما كأضافت ليما الكثير، فإننا نجد 
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 الصداقة التي جمعت بيف شخصيات الركاية لـ تضؼ كلـ تغير في الكضع، كمٌردي ىذا
ف كاف اليدؼ كاحد ىك الحرية . أٌف لكؿ كاحد طريقو الخاص الذم اختاره لتحقيؽ ىدفو كا 

ككأف الركائي بيذا المكتيؼ أراد التأكيد عف قيمة االتحاد، كأف ال معنى لمحرية 
. الفردية، إف لـ نتعاكف مع حريات اآلخريف كنتحد معيا لمكصكؿ إلى التغيير

: المرأة- 2-3

حضيت المرأة بمكانتيا الخاصة في األساطير فبحضكرىا، حضكر لمخصب 
كالحياة، كبفقدىا أك رحيميا مكت كجذب، كلعؿ ىذا ما ضمف ليا تمؾ القداسة التي 

أكسبتيا بعدا أسطكريا، فجعمت المبدعيف يستحضركنيا لما تكحي بو مف معاني األنكثة 
. كاألمكمة كما ترمز إليو مف خصكبة

فقد كانت - كلما كاف لممرأة حضكر في النص األصمي باعتبارىا عنصرا مساعدا
مف  المرأة سببا في انتقاؿ أنكيدك مف عالـ الحياة البرية إلى عالـ الحضارة، كما تتجمى

خبلؿ مساعدة اآللية سيدكرم لجمجامش لمكصكؿ إلى أكتنابشتيـ، ككذا في مساعدة األـ 
في ركاية  فإننا نجدىا تحضر- البنيا جمجامش حيث كانت سببا في صداقتو ألنكيدك

. مف بدايتيا إلى نيايتيا، كىذا ما سنحاكؿ الكقكؼ عنده" األنيار"

، عبلقة الرجؿ بالمرأة في صكرة "عبد الرحماف مجيد الربيعي"إذ يطرح الركائي 
 تظير المرأة في صكرة األـ، إنيا الحضف لكؿ األولحميمية، تشكمت عبر مستكييف؛ ففي 

 ىناؾ مثؿ لدل أمي « :خير كعطاء، كبرحيميا، رحيؿ لؤلمؿ كالحياة كبداية لمشقاء، يقكؿ
، ىكذا تحضر الحياة (1)»األحياء يمتقكف، كلذا سنمتقي حتما ما دمناأحياء : تردده دكما

. بحضكر األـ، فما حضكرىا إال حنينا خفي إلى الطفكلة
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كلعؿ ىذااالرتباط باألـ يكطد تمؾ الحالة البلشعكرية بالحنيف إلى الماضي البعيد، 
 لدل أميمثؿ تردده «: ففي كؿ مرة يكظؼ الركائي مثبل معينا، نجده يستحضر األـ يقكؿ

 ككيؼ يمكنو أال ،(1)»دكما، إف السيئ الذم نعرفو أفضؿ مف الحسف الذم ال نعرفو 
. يستحضرىا، إنيا البداية حيث المنطمؽ كالطيارة التي تمس كؿ األشياء

، فتظير في صكرة المخمص مف العذاب أيف تصبح رمزا الثانيأما في المستكل 
 ال بد مف المرأة، كىذا ما أيًقريه عمى الرغـ مف «: لمقكة، كال يكتمؿ كجكد الرجؿ إال بيا يقكؿ

. (2)» أنني أدرؾ بأننا ال نقدـ عمى الزكاج إال في لحظة ضعؼ بحثا عف القكة

لمحياة أراد مف خبلليا الكاتب إعادة التكازف   مف العدمية، كالباعثةض إنيا المنؽ
  :يقكؿ لمذات لما أصابيا مف تشكه، كمف ثمة إعادة الخمؽ باعتبارىا الحؿ لكؿ األزمات

عندما أمتمؾ جسد امرأة ستحؿ مشكمتي المزمنة، تصكر جسد امرأة شابة لي كحدم؟  «
،ىكذا تصكر الركائي أف المرأة (3)»آنذاؾ ستفتح عينام، كسأستطيع رؤية طريقي بكضكح 

.  إلى الحرية ك المجاؿ األرحب لتحقيؽ كؿ األحبلـ الميدانىةضىي المنؽ

كلكف ىؿ ىي طريؽ الخبلص الذم يبحث عنو؟ كىؿ يمكف أف تؤدم دكر اآللية 
في األساطير؟ إف طبيعة الكضع الذم تعكسو الركاية بكؿ تناقضاتو ىك ما حاؿ دكف 

، فالكاقع المعيش غير األحبلـ، فكانت المرأة كسيمة حاكؿ الرجؿ مف ضإتماـ عممية اإلنقا
. خبلليا أف يجد ذاتو كيبرزىا كيعبر عنيا، كلكنيا لـ تكف المطمؽ، كال الحرية المرغكبة

اآللية الحاكمة صاحبة /كفي جانب آخر مف الركاية يبرز الركائي صكرة المرأة
 األـ السميطة التي تريد إخضاع كؿ شيء لسمطتيا، كاألب الذم «: الكممة الفصؿ يقكؿ
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كاألخ الذم  فقد انتماءه ليذا العالـ كبقي ممقى في البيت كحاجة زائدة كينشد الجميع مكتو،
. (1)» يحيط نفسو بغمكض مصطنع بحثا عف ىيمنة كاىية

ىكذا تتبدد سمطة الرجؿ كقدرتو أماـ إصرار المرأة كقكتيا، كىنا يستميـ الركائي 
المرأة عند سف معينة، كانت تحظى  «مكانة المرأةفي أساطير ببلد ما بيف النيريف إذ 

ذا بمغت المرأة مرحمة األمكمة،  باحتراـ كتقدير المجتمع، مثؿ نينسكف كالدة جمجامش، كا 
  الرجؿ ألنيا كانت ترتفع في نظر المجتمع إلى درجة اآللية كتستطيع حتى تجاكز

عمى  كالقدرة في ىذه المرحمة تككف قد بمغت سف الحكمة كالمعرفة،– حسبما يقاؿ – 
. (2)»استبصار المستقبؿ 

 استحضر ىذا المكتيؼ "عبد الرحماف مجيد الربيعي"كجممة القكؿ،إف الركائي 
األسطكرم، بحثا عف األمؿ، متطمعا إلى المستقبؿ ىذا مف جية،ثـ رغبة في انتقاد تعمؽ 

اإلنساف بالماديات كتغييب ذاتو في ظؿ قكة السمطة كجبركتيا، األمر الذم سبب لو 
. العذاب كالشقاء، كىذا مف جية ثانية

: التحدي- 2-4

 قضية تقتصر عمىتميزت األسطكرة األصؿ بعمؽ المكاضيع التي عالجتيا، إذ لـ 
كمكتيؼ – كما أشرنا سابقا – المكت كالحياة كالبحث عف الخمكد، بؿ تعددت مكاضيعيا 

 التحدم، الذم برز في األسطكرة مف خبلؿ تحد أنكيدك لجمجامش، ثـ تحد االثنيف معا
 كمغامرتيما، كأخيرا تحدم جمجامش لآللية عشتار، فكاف ىذا المكتيؼ لمختمؼ الصعاب

. حاضرا مف بداية األسطكرة إلى نيايتيا

مف ىذا المنطمؽ، استحضر الركائي ىذا العنصر األسطكرم، إيمانا منو بضركرة 
 البمد يمر اليـك بمحنة كبيرة دكف أف يستطيع أداء دكره «: التحدم مف أجؿ التغيير يقكؿ
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القكمي كاإلنساني كامبل، فمف الجبف أف نبقى نراقب األمكر عف بيعدو ديكف مشاركة، ككأننا 
. (1)» سيياىح يتحكلكف مف أجؿ إغناء صفحات مذكراتيـ بالصكر كالمشاىدات

فينا، الركائي يدعك إلى ضركرة الثكرة كالتمرد عمى ظمـ كقير السمطة، فيرفع 
كاندمجا بالطمبة  . كفي ساعات الحسـ يستيقظ الجميع«: صكتو باحثا عف الخبلص يقكؿ

المضربيف،كضما صكتييما إلى األصكات الياتفة، كبدأ ممثمك الفئات الطبلبية يتكافدكف 
عمى المنصة، ككانت الكممات كميا تؤكد عمى كجكب االستمرار في اإلضراب حتى 

، فيظير لنا أف تمرد اإلرادة البشرية الكاعية، (2)» تتحقؽ كافة مطاليب طبلب كمية التربية
. كالمثقفة ىك كليد الفكر المتبصر، كىك شرط مف شركط التغيير كاإلصبلح

كانت كؿ السبؿ متاحة سكاء – التَّغيير– كفي سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ 
 زحفت المظاىرة محكمة كمتماسكة كأنيا طكد متيف « باإلضرابات أك المظاىرات حيث

فنجده .(3)» مف الرجكلة كالفداء، كقرقعت األكؼ بالتصفيؽ، كلعمعت الحناجر باليتاؼ
ف كاف منقكصا كىذا بفعؿ اضطراب األكضاع، كتضارب  يؤكد عمى النضاؿ حتى كا 

 أتدريف أف الظركؼ السياسية الحادة التي مرت « :الشعارات حتى الثكرية منيا، يقكؿ
 بالكطف جعمت مف اإلخكة كرفاؽ النضاؿ أعداء يتناطحكف فيما بينيـ بمعارؾ جانبية؟

 كاليـك أدرؾ الكثيركف التضميؿ الذم ميكًرس ضدىـ، ككانت نتيجتو ىذا الكضع 
. (4)»المبتكر

 الرغـ باالنتصار عمىفالركائي يرفض االستسبلـ كيأبى الخضكع كاالنسياؽ، كيحمـ 
 اخترقت المظاىرات المزيد مف أسكار « :مف الظمـ كالقمع الميمىارس مف ًقبىؿ السمطة يقكؿ
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الشرطة، كتساقطت أماـ ىذا العناد المدليـ كؿ اإلجراءات القمعية التي كانت السمطة قد 
. (1)»ىيأتيا 

ما كيًجدت الحركب كالظمـ كاالستغبلؿ كالفساد كالنفاؽ عمى المستكل السياسي ثفحي
العاـ، كالغركر كالكضاعة كالجشع عمى المستكل الفردم الخاص، كيًجد إحساس االغتراب، 

كلكف في مقابؿ ىذا  كازدادت معاناة اإلنساف تحت كطأة القكل المدمرة التي تنذر بفنائو،
.  كيعظـ اإلصرار عمى التغيير كالكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد،تزداد ركح التحدم

نعـ، ىكذا تقكد ىذه األحداث بثكريتيا كحماسيا القارئ مباشرة إلى حكادث 
 لمقدر كمحاكلتو لمكصكؿ إلى عشبة "جمجامش"أسطكرية مشابية؛ تتجمى في تحدم 

الخمكد، رغـ كؿ المعاناة كالصعاب التي كاجييا ىذا مف جية، كمف جية أخرل تحديو 
 بإصراره كرفضو "جمجامش" رغـ كؿ اإلغراءات كالمحاكالت التي قابميا "عشتار"لآللية 

. ليا
 عىمىد مف خبلؿ "عبد الرحماف مجيد الربيعي"اعتمادا عمى ىذا الفيـ، فإفَّ الركائي 

قراءتو لؤلسطكرة كتفكيكيو ليا كمف ثمة إعادة بناءىا مف جديد، إلى استخبلص أبعادىا 
األسطكرية كتكظيفيا بما يخدـ النص، فكانت أبعاد تنكيرية منحت القارئ دالالت غنية 
 .كمتنكعة، جعمتو يغكص في عالـ األساطير، محاكلة لفيـ الكاقع بكؿ خمفياتو المتشعبة

 :اآلليات السردية -3

، عمى نمكذج "عبد الرحماف مجيد الربيعي"لمركائي العراقي " األنيار"انفتحت ركاية
فخمقت لنفسيا نمطا سرديا جديدا، يتجاكز ما ىك – أسطكرة جمجامش– أسطكرم خالد 

مألكؼ كتقميدم لينصير باألسطكرم، مما أكسبيا العديد مف اإليحاءات كاألبعاد الرمزية، 
. كذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ الركائي لتمؾ البنى األسطكرية تكظيفا جماليا
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كقد شمؿ ىذا األسمكب فضاءات متعددة، حيث تداخمت شخصيات الركاية 
بشخصيات أسطكرية كرمزية، فغاصت في أزمنة الماضي كالحاضر بحثا عف المستقبؿ، 

. كىذا عبر أمكنة تنقمت فييا ىذه الشخصيات كدارت فييا مختمؼ أحداث الركاية
شخصيات، زماف، – كألنو ال كجكد لركاية  تخمك مف ىذه الفضاءات أك األبنية 

فإننا سنتطرؽ إلى كؿ بنية عمى حدة لمعرفة أىـ النقاط التي تجمت فييا - مكاف
. األسطكرة
 :بناء الشخصيات- 3-1

تحتؿ الشخصية مكانة خاصة في البناء الركائي، باعتبارىا تمثؿ عنصرا أساسا 
كتتفاعؿ مع  كمؤثرا في البناء الفني، إذ ال يمكف تصكر ركاية بدكف شخصيات تتحرؾ فييا

 (1)« تمؾ العناصر التخييمية التي تخمؽ الحكادث الركائية كتتفاعؿ معيا »األحداث إنيا 
قدرة الشخصية عمى  »الكاتب ذاؾ أف /حيث تعمؿ عمى تعرية الكاقع الذم يعيشو المبدع

تقمص األدكار المختمفة التي يحمميا إياىا الركائي يجعميا في كضع ممتاز حقا بحيث، 
ظيار أم عيب يعيشو أفراد المجتمع   .(2)«بكاسطتيا يمكف تعرية أم نقص كا 

مف ىنا، تأخذ الشخصيات مكضعا ىاما في المتف الحكائي، فيي الميحًركة 
دراكو لمكاقع، لذا تعد  لؤلحداث، ك كسيمة الكاتب لتجسيد رؤيتو كالتعبير عف إحساسو كا 

أىـ مككنات العمؿ الحكائي، ألنيا تمثؿ العنصر الحيكم الذم يضطمع بمختمؼ » 
. (3)« األفعاؿ التي تترابط، ك تتكامؿ في مجرل الحكي

انطبلقا مف ىذا، اٍعتيًبرىت الشخصية بمثابة العمكد الفقرم؛ ألنيا تقـك باألحداث 
إذ ليس  فتثبت الحكار لتصنع بذلؾ لغة الركاية، مما دفع الركائييف لبلعتناء بشخصياتيـ،

                                                             
، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، دط، -مقاربات نقدية- سمر ركحي الفيصؿ، الركاية العربية البناء كالرؤيا(1)

 .46ـ، ص2003
 .79ـ، ص1998، عالـ المعرفة، الككيت، دط، (بحث في تقنيات السرد) عبد المالؾ مرتاض، في نظرية الركاية(2)
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)سعيد يقطيف، قاؿ الراكم ( 3)

 .87ـ، ص1997، 1بيركت، لبناف، ط
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بمقدكرىـ تصكير المجتمعات كما تعيشو دكف شخصيات فاعمة تؤثر كتتأثر، مف ىنا 
الصمة الكثيقة بيف الشخصيات كاألحداث باعتبارىما المككنيف األساسييف لمسرد، » كيًجدىت 

كذلؾ أنو ليس ىناؾ شخصية خارج الحدث، كما أنو ليس ىناؾ حدث بمعزؿ عف 
، فيي مككف ىاـ مف المككنات الفنية لمركاية كعنصر فاعؿ في تطكر (1)«الشخصية 

. الحكي، إذتؤدم أدكارا عدة في بناء الركاية كتكامميا كطريقة عرضيا لؤلحداث
ظمت الشخصية الركائية في األعماؿ الكبلسيكية ضركرية »  كنظرا ليذه األىمية

في بناء العمؿ الركائي، فبل يمكف لممؤلؼ أف يصكر عالما كحياة دكف أشخاص يصنعكف 
الحدث، يثكركف ضده أكيتأقممكف معو أك يقبمكنو بكامؿ الرضا حيث تتعدد الشخكص 

كاآلراء، فيتحكؿ العالـ السردم عالما مفعما باألسئمة، فكمما اتسع الفضاء  كتتشابؾ األفعاؿ
 ،(2)« الركائي احتاج المؤلؼ إلى مجمكعة مف الشخصيات الجديدة تنمي الحدث كتفعمو

كلعؿ ىذا يؤكد الدكر الكبير الذم تقـك بو الشخصية في تحقيؽ تناغـ جميع المككنات 
. السردية، كىك دكر ضركرم كجكىرم ال يمكف االستغناء عنو

بيف الشخصية  (Michel Zeraffa )"ميشاؿ زيرافا"مىٌيزى  انطبلقا مف ىذا التصكر،
 الشخصية » معتبرا أف (Personne)كالشخصية في الكاقع  (Personnage)الحكائية 

( Personne)إف بطؿ الركاية ىكشخص : الحكائية عبلمة فقط عمى الشخصية الحقيقية
. (3)« في الحدكد نفسيا التي يككف فييا عبلمة عمى رؤية ما لمشخص

نما تحاكؿ  كمف ثمة، فإفَّ الشخصية الركائية ليست ذاتيا الشخصية الحكائية، كا 
االقتراب منيا لتعكسيا، باعتبارىا مف إبداع المؤلؼ، فيك مف رسـ مبلمحيا كمنحيا 
. عبلمة خاصة، ليرسـ ليا كيانيا الداللي الذم يتضح تدريجيا مع صفحات الركاية

                                                             
ـ، 2009، 2 حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيركت، لبناف، ط(1)

 .218ص
 .71 أماؿ منصكر، بنية الخطاب الركائي في أدب محمد جبريؿ، ص(2)
 .50 حميد لحمداني، بنية النص السردم، ص(3)
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 أم "نتاج عمؿ تأليفي" بأنيا (RolandBarthes )"ركالف بارت"كمف ثمة، عرفيا 
ىكيتيا مكزعة في النص عبر األكصاؼ كالخصائص التي تستند إلى اسـ عمـ  » أف

. (1)« يتكرر ظيكره في الحكي

أف الشخصية الحكائية ليست مف صنع الركائي فحسب، بؿ يتدخؿ  كىذا يعني،
 "فيميب ىامكف "ما ذىب إليوىذا  ثقافي في تككينيا، كلعؿ يدالقارئ بما يممكو مف رص

(PhilippeHamon)ء الشخصية في نادة بعاأىمية دكر القارئ في إد ما أؾ عند
. (2)النص

اعتمادا عمى ىذا، لجأ بعض الباحثيف إلى طريقة خاصة في تحديد ىكية 
ف بالتدريج صكرتيا كىذا عبر  الشخصية الحكائية تعتمد محكر القارئ؛ ألنو ىك الذم يككِّي

نما تكتمؿ صكرتيا النيائية  دي فييا، كا  القراءة، إذ ال يمكف أف تكتمممع أكؿ صفحة تيرى
 ، أكالراوي ما يخبر به: باكتماؿ الحكي، كيككف ذلؾ بكاسطة مصادر إخبارية ثبلثة ىي

 عف طريؽ سمكؾ من أخبار ما يستنتجه القارئ، أكما تخبر به الشخصيات
، كلعؿ ىذا ما يجعؿ الشخصية الكاحدة تتعدد انطبلقا مف تعدد القراء (3)الشخصيات

كاختبلؼ زكايا تناكليـ ليا ىذا مف جية، كمف جية أخرل تبعا لما يحممكنو مف رصيد 
. ثقافي قىٍبًمي

معيار خضع النقاد تقسيماتيـ لمشخصية الركائية إلى عدة اعتبارات؛ منيا أكقد 
قابميتيا   معيارشخصية رئيسية كأخرل ثانكية، كمنيا:  في الحدث الركائي فتأتيفاعميتيا

                                                             
 .51، صحميد لحمداني، بنية النص السردم( 1)
عبد الفتاح كيميطك، دار الكبلـ، :سعيد بنكراد، تقديـ: فيميب ىامكف، سميكلكجية الشخصية الركائية، ترجمة:  ينظر(2)

 .19ـ، ص1990، 1الرباط، المغرب، ط
 .51حميد لحمداني، بنية النص السردم، ص: ينظر( 3)
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العمؿ الركائي، فتأتي مسطحة كنامية، كغيرىا مف التقسيمات التي   داخؿالتطكر لمنمك
. تعددت بحسب األبعاد التنظيرية لمنقاد

 يمكننا القكؿ،إنو ال تكجد شخصية رئيسية كأخرل ثانكية، "األنيار"كبقراءتنا لركاية 
 مف شخصيات ركايتو تشكؿ أبطاال "عبد الرحماف مجيد الربيعي"حيث جعؿ الركائي 

ىذا إذا ما استثنينا بطبيعة الحاؿ شخصية سميرة زكجة صبلح كامؿ، كأـ  -رئيسييف 
ىدل عباس ككالدىا ككذا شخصية األخ، حيث تعتبر شخصيات ثانكية ، لـ يكف ليا دكر 

نماأعطت انطباعا عف طبيعة البيئة فرغـ أف شخصية صبلح  - فعاؿ في األحداث، كا 
تكف  أنيا لـ في الركاية بشكؿ بارز كتشارؾ في أغمب األحداث، إال كامؿ  تظير

شخصية رئيسية إال مف خبلؿ الشخصيات األخرل، كمف خبلؿ تفاعميـ مع بعض، 
. كعبلقة كؿ كاحد باآلخر

فالركائي ذىب إلى تصكير عدة أشخاص، كلـ يخص شخصا معينا بكصفو بطبل 
ف كانت بطبيعة الحاؿ متفاكتة كذلؾ  لمركاية بؿ أكلى جميع الشخصيات عناية كاحدة كا 
ظيار جكانب مكقؼ معيف كأصداء ىذا المكقؼ في  بيدؼ الكشؼ عف كعييـ جميعا، كا 
ف  نفسيات الشخصيات، سكاء كانكا يمثمكف طبقة كاحدة أك طبقات عدة مف المجتمع، كا 
كانت الركاية قد ركزت عمى الفئة المثقفة ، كعيًنيىٍت بتصكير الحاالت الكاعية ليا اتجاه 
. نكسة حزيراف، لتعكس لنا الحقائقاالجتماعية كالسياسية كالثقافية التي خمفتيا ىذه النكسة

كمف خبلؿ ىذا األسمكب، يتضح أف ىناؾ شخصيات متعاكنة كمتفاعمة مع 
بعض، تمضي باألحداث نحك غايتيا المطمكبة، كتسعى جاىدة لمكصكؿ إلى ىدؼ كاحد، 

انطبلقا مف ىذا حاكلنا حصر شخصيات الركاية، كىذا بحسب ما تفرضو طبيعتيا إلى 
. لمدراسة ، كقد رأيناه التقسيـ األنسبمتعاونة ، كأخرلفاعمةشخصيات 
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 :الشخصيات الفاعـمـة- 1

نيا تمثؿ محكر اىتماـ لجممة مف الشخصيات إما يمكف قكلو عف ىذه الفئة، 
األخرل عبر العمؿ الركائي، إنيا الشخصية المغامرة كالشجاعة كالمعقدة، بكؿ الدالالت 

المفظة، فيي تكره كتحب، تؤمف كتفكر، ىادئة أحيانا كثائرة في أغمب  التي تيكًحي بيا ىذه
". العمارم إسماعيؿ"ك" صبلح كامؿ"األحياف، كيمثؿ ىذه الفئة شخصية 

 :شخصية صالح كامل .1
ىي أكثر الشخصيات " صبلح كامؿ"يبلحظ أف شخصية " األنيار"القارئ لركاية 

اىتماما مف ًقبىؿ المؤلؼ؛ فيك بطؿ الركاية، كمحكر األحداث كالحركة، كفي فيٍمًكو تدكر 
. الشخصيات األخرل

كمف خبللو يممس المتمقي رؤل الكاتب لؤلحداث، إنو النمكذج أك البطؿ الذم 
كثيرا ما تبرز أىمية البطكلة كضركرتيا في الفترات العصيبة مف حياة »  اختاره إذ

المجتمعات، فحيف تجد ىذه المجتمعات نفسيا أماـ منعطفات حاسمة في تاريخيا، ينبثؽ 
، التي (1)« البطؿ بكصفو تعبيرا عف ىذه الضركرة كتجسيد ليا كاستجابة لحاجات الجماعة

. تتطمع إليو كتيتـ بو باعتباره المنقذ ليا، كالحامؿ ليمكميا كأحبلميا

 صفات جمالية، تكتنز الكثير مف "عبد الرحماف مجيد الربيعي"كقد أضفى الركائي 
الرمكز كالدالالت، بغية الكشؼ عف الكاقع، األمر الذم جعميا تتداخؿ مع ما ىك 

أبرز سمات الشخصية األسطكرية ىي أنيا رمزية، كمف أىـ » أسطكرم؛ كىذا ألف مف 
، فالركائي مزج ما ىك كاقعي بما ىك (2)«صفات الرمز أنو يقدـ لكؿ عصر داللة جديدة 

                                                             
 .205 نضاؿ صالح، النزكع األسطكرم في الركاية العربية المعاصرة، ص(1)
 الخامسة عبلكم، العجائبية في الركاية الجزائرية، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه العمـك في األدب العربي (2)

-ـ2008الحديث، إشراؼ يكسؼ كغميسي، قسـ لغة عربية، جامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسبلمية، قسنطينة، 
 .262ـ، ص2009



 الثانيالفصل  آليات النقد األسطوري في رواية األنهار

 

125 

 

أسطكرم، حتى يتمكف مف البكح بما أراد قكلو، ليذا يجد القارئ نفسو أماـ شخصية تنيض 
. بعدد ال متناىي مف المجازات كالدالالت

كألف الشخصية في العمؿ الفني، كائف حي لو جكانب، كأعماؽ، كأبعاد مختمفة، 
. فإننا سنحاكؿ الكقكؼ عند ىذه األبعاد كالمتمثمة في البعد المادم، النفسي، الفكرم

 كنقصد بو المبلمح الخارجية التي تميز كؿ شخصية عف :البعد المادي (1
األخرل، أك المظير العاـ ليا، كالقارئ لمركاية يمحظ أف الركائي لـ يغفؿ في تقديمو 

كرأيت في كجيو  » :لصبلح لشخصياتو ذكر بعض مبلمحيا الخارجية يقكؿ في كصفو
الصغير كجيي الذم تحممو إحدل صكرم القديمة، كاف كؿ مممح منو يمت إلي، الجبيف 

 .(1)«كدقة الحنؾ كخضرة العينيف، كاستطالة الكجو، كلـ يأخذ مف أمو غير بشرتيا البيضاء
 مف خبلؿ ذلؾ الكصؼ الذم "صبلح كامؿ"كتبدك المبلمح األسطكرية لشخصية 

 ككانت عيناه ال تظيراف ىذه التعابير »: يقدمو الركائي لو، متجاكزا فيو كؿ مألكؼ يقكؿ
الجيمة، كتحتفظاف بخضرتيما البراقة دكما، فتبدكاف ككأنيما حقبلف صغيراف يسبحاف 

 .(2) «بشمس الربيع
بكسامتو مف جية، " جمجامش"كعمى خبلؼ النص األصمي، الذم يظير البطؿ 

كمف جية أخرل بصفاتو الجسدية القكية الخارقة، فإننا نجد الركائي يكتفي بإظيار الجانب 
عندما أقرأ ىذه السطكر أرفرؼ جناحي، كأىيـ كفراشة »  :األكؿ لشخصية صبلح يقكؿ

 : ، إنو الشاب الكسيـ الذم تعمؽ بالنساء، شبييا بنظيره األسطكرم يقكؿ(3)« بيف الكركد
كأخذ ييز كتفيو بخفة مترنما بمحنمصرم شائع، كتساءؿ حسيف مكجيا كبلمو إلى  »

: خميؿ
 كماذا في أمر صبلح؟ -

                                                             
 .58الركاية، ص(1)
 .73 الركاية، ص(2)
 .145 الركاية، ص(3)
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 :كتمتـ محاكال الفرار مف الرد

إنو يريد إذالؿ كؿ النساء، كيتصكر أنو سيمتمؾ الدنيا كميا بعينيو  -
 .(1)«الخضراكيف

فمف خبلؿ ىذا المقطع السردم يتضح أف الركائي، لـ يقدـ المظير الخارجي 
نما جاء خادما لممكقؼ كلمبناء الفني لمشخصية  لمشخصية، إلبراز قدرتو عمى الكصؼ، كا 

كليقدـ لمقارئ بعض الجكانب التي تساعده عمى فيـ األحداث، ليكتشؼ - صبلح كامؿ-
. أنو أماـ شخصية عرفت مكانة كمنزلة رفيعة بيف أصدقائو

 ، فإننا نجده يقدـ بعض"صبلح كامؿ"كحتى يكمؿ الركائي رسـ مبلمح شخصية 
أك  األكصاؼ التي كردت بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، تمؾ التي تتعمؽ باألخبلؽ

. الصفات السمككية، كالتي يمكف تكضيحيا في البعد الثاني
 كيمثؿ ىذا البعد المبلمح كاألحكاؿ النفسية، مف انفعاؿ كىدكء، :البعد المعنوي (2

 .كغيرىا مف الجكانب الداخمية، التي تتعمؽ بكؿ شخصية ألـ، سعادة، قمؽ، اضطراب

 بتصكير السمات الداخمية لشخصية "عبد الرحماف مجيد الربيعي"اىتـ الركائي 
كنت حزينا بعض  »، فعكس لنا حزنو كألمو في بعض المكاقؼ "صبلح كامؿ"بطمو 

، (2)« الشيء، ذلؾ الحزف الممتزج بمرارة الرثاء كاأللـ لتياكياألشياء مف أماكنيا الحقيقية
لقد ائترقت ليمة أمس ك امتقعت كاألخيذ الذم تحكـ يديو األصفاد،كانتكست في »  :يقكؿ

يصكر لنا الركائي  ، أماـ تدىكر األكضاع كتداخؿ األحاسيس،(3)«داخمي تمؾ الفرحة 
 كالضياع نجده يبحث عف المبلذ ، فرغـ شعكر الغربة"صبلح"جانبا آخرا مف شخصية 

. (4)« إنيا لسعاد حقا أف يجد المرء مف يستمع إلى صكتو في ىذا العالـ البلىي »
                                                             

 .157 الركاية، ص(1)
 .17 الركاية، ص(2)
 .18 الركاية، ص(3)
 .20 الركاية، ص(4)
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فإننا  (1)كألف مف عادة األبطاؿ األسطكرييف ىي الجمع بيف متضادات كما اآللية
كمما عاد إلى ذكرياتو " صبلح كامؿ"نجد الركائي يصكر جانبا مف الفرح الذم ينتاب 

 حيث (2)« شعرت بأنني قد اغتسمت مف حزني، كأنا أقمب صفحات الصفاء تمؾ »: يقكؿ
. النقاكة كالسكينة، التي كمما تطمع إلييا شحنتو بفرح حقيقي

كيمضي الكاتب في مزج ما ىك كاقعي باألسطكرم، ليقدـ لنا صكرة اإلنساف الذم 
يحب كيكره، أما الحب فمـ يعرؼ عنده مفيـك محدد، حيث عاش صبلح حبا ممزقا، إذ لـ 

طريقا كاضحا، كال نياية سعيدة، رغـ أف حبو بقي عالقا في " بيدل عباس"تعرؼ عبلقتو 
نجابو منيا . ال شعكره، مترسبا في أعماقو، حتى بعد زكاجو مف سميرة كا 

 "إسماعيؿ العمارم"أما الحب اآلخر فقد كاف اتجاه أصدقائو كتعمقيـ بو خاصة 
لقد »" أنكيدك"عمى صديقو " جمجامش"الذم تأثر كحزف كثيرا لكفاتو، شبييا في ذلؾ بحزف 

مات إسماعيؿ العمارم إذف، انطكت صفحتيكراحت، كلكف كيؼ يمكت في قمبي؟ال، ال، 
سيظؿ معي كاحدا مف الشيكد األبدييف عمى ذلؾ التاريخ الساخف الذم كاف فيو لييب 

كرافقو دكما،  ، إنو الصديؽ الذم الزمو(3)« الحمـ يبخر ماء العيكف فيطفئ الضكء فييا
كما كاف المتمقي لكؿ نزكاتو، رفقة الجامعة كالسياسة، السكف  .فكاف بمثابة اليد كالضماد

 : في غرفة كاحدة، الحب، األفراح، األحزاف، إذ جمعتيما صداقة مميزة كصفيا بقكلو
. (4)« إنيا رفقة عمر »

يتجو نحك السمطة باعتبارىا السالبة " صبلح كامؿ"في حيف كاف الكره الذم يكنو 
بالتظاىر،  كليذا حاكؿ التصدم ليا كمكاجيتيا، لكؿ حرية، كمصدر الخكؼ كالقمؽ،
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ككاد أف يسقط عمى  كخارت قدما صبلح إرىاقا كرعبا،» : يقكؿ االستنكار، الصراخ
: كجيو، فاستند إلى كتؼ خميؿ مستنجدا بو، فقاؿ خميؿ

 .ال تخؼ، إنيـ يطمقكف رصاصيـ في األعالي لتفرقتنا فقط -
:  كىب صبلح قائبل

 .(1)« ال تأمنيـ، تذكر ما فعمكه بطمبة كمية التربية -
صبلح " لػكمع تتابع األحداث، تيبًرزي لنا الركاية جانبا آخر مف السمات النفسية

الذم يكحي اسمو لمقارئ بأنو بصدد شخصية، تعكس اسميا، إال أنو يفاجأ بعدـ " كامؿ
كلعؿ  »استقراره كتناقضو، كذلؾ مف خبلؿ إفراطو في شرب الخمر، كعبلقاتو مع النساء، 

ممارسة نمط مف التحرؾ لمكاجية القير  ضغط المجتمع ىك الذم يفرض عمى الشخصية
 .(2)« سكاء أكاف ىذا التحرؾ سمبيا أـ إيجابيا

، ليصؿ إلىأىـ الصفات "صبلح كامؿ"ىكذا عمؿ الركائي عمى تحميؿ شخصية 
كالمبلمح النفسية، التي تظير بشكؿ مباشر عف طريؽ الكصؼ، أك غير مباشر مف 

. خبلؿ أفعاؿ الشخصية أك حكارىا مع الشخصيات األخرل
في   كالمقصكد بو تككينيا الثقافي، كتكجييا الفكرم كمدل تأثيره:البعد الفكري (3

 .سمككيا، كتحديد كعييا كمكقفيا مف مختمؼ القضايا
إلى  بناء شخصياتو الركائية،  في"عبد الرحماف مجيد الربيعي"اتجو الركائي 

تصكير أبعادىا الفكرية، لما ليا مف أىمية في تككينيا ىذا مف جية، كمف جية أخرل 
. باعتبارىا حاممة ألرائو كمكاقفو المختمفة

أسطكريا، يسعى إلى ترسيخ ركح النضاؿ في كسط  بطبل"صبلح كامؿ"فقدصكر 
 قائـ عمى الضعؼ كالخكؼ كاالنحراؼ، رافضا بذلؾ الكاقع المعيش متطمعا إلى غد أفضؿ
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كلكنني ضد النقد الذاتي الذم يقارب التجريح، كأحذر مف ىذا النكع مف اآلراء  »: يقكؿ
. (1)«التي تصؼ حياتنا بالخكر كالعجز كتغمؽ كؿ األبكاب في كجكىنا 

رغبة ممحة في تحد " صبلح كامؿ" انطبلقا مف ىذا التفاؤؿ كاإلصرار، أبدل
إلى قمع  اآللية، كالتي نجدىا في الركاية ممثمة في السمطة، فكمما سعت ىذه األخيرة

فشاؿ لـ يعد  »: اإلضرابات، ازدادت العزيمة عمى مكاصمة النضاؿ يقكؿ المتظاىريف كا 
لممنشكرات كال لمذكرات االحتجاج دكر بعد، الكقت اليـك كقت مجابية فقط، كيجب أف 

. نحيؿ كؿ مدنية إلى ساحة قتاؿ
 أرأيت أعداد الشرطة التي جيزكىا لقمع المظاىرة؟ -
 .كلكف كؿ ىذا لف يفيدىـ -

: كتدفقت كممات صبلح بإصرار
 .إلى المزيد مف أمثاؿ ىذا اليـك -
 .(2)«إنو يـك العار في التاريخ العربي، كيجب أف نزيح عف كجكىنا غباره كصدأه -

بطبل أسطكريا شبيو في ذلؾ " صبلح كامؿ"كبيذه الصفات األسطكرية، يتجمى لنا 
 .بنظيره األسطكرم جمجامش

  أوجه المقارنة
 

 طرفي المقارنة
اليدؼ الطريقة سبب الصراع الصراع ضد 

الخمكد المغامرة البحث عف عشبة الخمكد اآللية  جمجامش

الحرية  النضاؿالبحث عف الحرية السمطة صبلح كامؿ 
 

يوضح المقارنة بين الشخصيتين : (10)جدول
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باألساطير " األنيار"فالمبلحظ أف الكاتب، قد تأثر في رسـ صكرة بطؿ ركايتو 
بطبل أسطكريا، ييدؼ إلى تكفير االستقرار " صبلح كامؿ"أف جعؿ مف  فسعى إلى

ال يشعر بحدكد فاصمة  »كتحقيؽ العدؿ كاألماف لشعب أمتو؛ ىذا ألف البطؿ األسطكرم 
بينو كبيف العالـ الذم يعيش فيو، بؿ ال يشعر بحدكد فاصمة بينو كبيف الماضي 

. (1)«كالحاضر، كال يكاد يميز نفسو كنقطة محدكدة في الزماف كالمكاف 

شاقة كميٍتًعبىة، كبعد صمكد طكيؿ يعكد إلى مدينتو " جمجامش"لقد كانت رحمة 
الذم سعى في  "صبلح كامؿ" مع خائبا، بسبب ضياع عشبة الخمكد، كذلؾ كاف األمر

سياسية، اجتماعية، : رحمتو النضالية الشاقة كالصعبة إلى تحقيؽ الحرية بأبعادىا المختمفة
. فكرية، كلكف نيايتو كانت غير ما حمـ بو

أك العامة، أما رحمتو الثانية كالمضمنة  األساس "صبلح كامؿ"ىذا عف رحمة 
فتمثمت في سعيو إلى انجاز معرض خاص لمكحاتو الفنية، حكؿ أسطكرة جمجامش، كىنا 

كبدأتأقرأ فييا متييئا لمرسكمات  »: يبرز تداخؿ الكاقعي باألسطكرم بشكؿ مباشر يقكؿ
لقد عرفتو جيدا،  (...)الجديدة، كلممرة التي قد تككف المائة أعدت قراءة كصؼ جمجامش 

أرسـ قشرتو كما كنا نفعؿ  أف أراه كاقفا بييئتو الخارقة، كمف ىنا ينبع فرحي، ال أريد كأكاد
في مكاضيع اإلنشاء التصكيرم في الكمية، تمؾ المكاضيع المسطحة التي ال تعطي الذىف 

. (2)« الفرصة في أف يتكقد
بأسطكرة جمجامش،  "صبلح كامؿ" تأثر فإلى جانب أف المقطع السردم يشير إلى

فإننا نجده أيضا يكحي بالجانب الفناف في شخصيتو كبفكره التطكرم، الذم يسعى إلى 
في " جمجامش"التغيير بحثا عف األفضؿ، كلعؿ ىاىنا تتجمى لنا سمة أسطكرية، فما فشؿ 
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إبداعو الفكرم كالفني، حيث قرر العكدة  الحصكؿ عمى عشبة الخمكد، إال سبب في إبراز
. إلى ببلده النجاز أعماؿ جميمة تخمد اسمو

أف انجازه لمكحات فنية حكؿ ىذه األسطكرة ىك  "صبلح كامؿ" كمف ثمة ًاعتىبىر
أنا فرح  »: الخمكد في حد ذاتو، إنيا مفتاح الدخكؿ مف الباب األكسع لعالـ الشيرة يقكؿ

فيذه المكحات ىي .. أف أىدأ قميبل كأستكيف بعض الكقت لي اآلف لحد اليكس، فقد آف
إلى عالـ البقاء كالمجد الذم يبلمس أجفاني كحمـ  ..مفتاح دخكلي مف الباب الكاسع

. (1)«صيفي 
كمما أعطى ىذه الشخصية بعدا جماليا، ىك تقاطعيا، مع شخصيات أسطكرية، إذ 

في إصراره كصمكده عمى " سيزيؼ"في بعض أبعادىا مع " صبلح كامؿ"التقت شخصية 
. في تيمة المغامرة، كالتضحية في سبيؿ الخبلص" بركمثيس"تحقيؽ الفعؿ، كما التقت مع 

نظرا  في صكرة جمالية معقدة متشابكة،" صبلح كامؿ"ىكذا بنى الركائي شخصية 
 تمؾ السمات الرمزية لمشخصيات أسطكرية في عممية تشكيميا؛ كىذا ألف كتضافرلتداخؿ 

تقرب البعيد كتبعد القريب، كتنفي الثابت كتثبت المنفي، » يتجمى في أنيا  جماؿ األسطكرة
. (2)« أم أنيا ترفض بطبعيا كطبيعتيا المستحيؿ، بؿ قصارىا التعامؿ معو كالتمكيف لو

 :إسماعيل العماري .2
إسماعيؿ "، السمات المميزة لشخصية "عبد الرحماف مجيد الربيعي"يبث الركائي 

في صفحات الركاية في أكثر مف مكقع، رغـ أنو اىتـ في رسمو ليذه الشخصية " العمارم
ىك األسمكب -بتقديـ السمات االنفعالية كالفكرية، أكثر مف اىتمامو بسماتيا الخارجية، 

ترسـ " صبلح كامؿ"حيث يدع شخصية – ذاتو الذم اتبعو مع الشخصيات األخرل 
أبدا، ما زاؿ لعينيو  إنو ليس باألعمى »: الخارجية بقكلو" إسماعيؿ العمارم"مبلمح 

حدتيما رغـ األلـ كاالنكسار، كلـ يمكث طكيبل في جمستو حيث نيض كرمى جسده 
                                                             

 .243الركاية، ص( 1)
 .5عبد المالؾ مرتاض، المثيكلكجيا عند العرب، ص(2)



 الثانيالفصل  آليات النقد األسطوري في رواية األنهار

 

132 

 

 أراقبو حتى اختفى بيف  الطكيؿ في الشارع كمضى متجيا صكب البحر، كأخذت
. (1)« العابريف

فإننا نجده،  "إسماعيؿ العمارم" ففي حيف يقدـ المقطع السردم بعض أكصاؼ
يتجو إلى تحديد بعض مبلمحو النفسية، فيك شخص ييعىاًني مف األلـ، إنَّو كما كصفتو 

مأزـك يعيش كضعا خاصا، يبدك فيو حاقدا عمى كؿ مف بقي في الكطف، إنو » الركاية 
. (2)« كاحد مف مجمكعة حائرة في بيركت ال تستطيع العكدة، كال تستطيع البقاء

بعدا أسطكريا، إذ نجده ىنا " العامرم إسماعيؿ"مف خبلؿ ىذا الكصؼ منح الكاتب 
في إحساس الحيرة كاأللـ، فبعد مضي فترة مف " أنجيدك" يتشابو مع البطؿ األسطكرم

 يتسرب إلى بدأ الضجر كشعكر الغربة كالحيرة"جمجامش"الزمف عمى صداقتو مع 
. ، بيف اختياره البقاء مع صديقو، أك العكدة إلى حياة البرية حيث الحرية"أنجيدك"

محايثا رؤاىا األسطكرية في التِّيرحاؿ " أنجيدك"ىكذا استحضر الركائي شخصية 
كآالمو، كمثمما كانت المرأة بالنسبة  كالمغامرة، كاشفا مف خبلليا عف معاناة اإلنساف

سببا في تكديع حياة البرية كعالـ الحيكاف، كاستقباؿ عالـ الحضارة كالبشر " ألنجيدك"
، إنياإحساس باالنتماء كالكجكد "إسماعيؿ العمارم"كاالستقرار، كذلؾ كانت المرأة عند

بعض الرجاؿ ال يستطيع أف يؤكد كجكده إال مف خبلؿ االرتباط بامرأة، فيذا  »: يقكؿ
يجعمو شاعرا بالرضا كلذة االنتماء إلى عالـ اآلخريف، كمعايشة ىمكميـ اليكمية، كقد 

أحسست بيذه المسألة في فترات يأسي القاتمة، كعندما أحببت سامية اتسع إحساسي ىذا 
. (3)« كتأكد، أريدأف انتصر عمى غربتي كتكحدم
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المبلذ كالراحة، مف حالة الضياع " إسماعيؿ العمارم" لػكبالتالي، مىثىمىت المرأة
إسماعيؿ  »: كالصراع الذم كاف يعيشو بيف ذاتو مف جية، كالسمطة مف جية ثانية يقكؿ
. العمارم لـ يتبدؿ كال يزاؿ ضمف عقمية الطالب المتطرفة بحبيا كعدائيتيا

كتمتـ بحقد 

إنو كطنؾ أنت، ال كطني أنا، إنني اليـك إنسانآخر حتى اسمي استبدلتو، - 
 .(1)« فاترككني

 الصفات النفسية لشخصية بإبراز"عبد الرحماف مجيد الربيعي"فقد اىتـ الركائي 
تحقيقيا، فاختار  ، مف صراع داخمي كتناقضات كطمكحات تسعى إلى"إسماعيؿ العمارم"

النضاؿ كالمقاكمة، إيمانا منو بضركرة السعي مف أجؿ التغيير، ليجعؿ منو بطبل أسطكريا 
ال يعبر عف تجربة ذاتية صرؼ، بؿ يعبر عف تجربة عامة، عف اإلنساف » باعتباره 

. (2)«الجماعة  الكمي، إذ يمكت البطؿ فتبقى
كما حرص في بنائو لشخصيتو، أف يبرز خمفيتو الفكرية المبنية عمى مكاقفو 
اإليجابية في التعامؿ مع اآلخر، كيظير ذلؾ مف خبلؿ صداقتو المتينة كالمميزة مع 

 ، ككذا مف خبلؿ حرصو عمى الصراع مف أجؿ الحرية، التي في سبيميا"صبلح كامؿ"
: عانى كثيرا يقكؿ

. نعـ ك لكنيـ اعتقمكني-  »
أتريد أف يصنعكا لؾ تمثاال كيضعكه في أحد شكارع بغداد؟ لقد كقفت بكجو  -  

الثكرة كشتمتيا منذ ساعاتيا األكلى كنصبت ليا العداء، كشككت فييا طيمة شيكر، فماذا 
 .(3)« يصنعكف لؾ؟
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لتؤكد الركاية بذلؾ بعده النضالي، الذم ينتيي بو إلى االعتقاؿ، كرغـ ذلؾ يكاصؿ 
قدـ طمبا إلى القيادة في أيامو األخيرة  »المقاكمة إيمانا منو بضركرة استمرارىا، فقد 

يرجكىا فيو أف تنقمو إلى القرل الجنكبية في لبناف ليساىـ في الدفاع عنيا مف اليجمات 
. (1)« اإلسرائيمية المتكررة

إف الكاتب مزج بيف ما ىك كاقعي، كأسطكرم، كاشفا مف خبلليا،  مف ىنا نقكؿ،
كالبطكلة، محاكال بذلؾ   بالمكاشفة كالمغامرةإحساسومعاناة اإلنساف، مقتنصا رؤاه الفكرية ك

. منح شخصياتو بعدا أسطكريا

تمتقي ببعض الشخصيات األسطكرية، " إسماعيؿ العمارم"فقد جعؿ مف شخصية 
ذات األبعاد الرمزية كالداللية، ليس عمى سبيؿ المطابقة أك المقارنة، بؿ عمى سبيؿ 

يجد فييا الشكؿ المرف الذم يقبؿ كؿ ما يريد أف  »االلتقاء التراجيدم الرمزم، كىذا ألنو 
. (2)« يخمعو عمييا مف دالالت

، فإذا كاف انبعاث ىذا البطؿ األسطكرم يرتبط بشكؿ "تمكز"حيث نجده يمتقي مع 
مباشر بمكتو، فإننا نجد الركائي قد استميـ ىذه الجزئية، كلكنو أحدث فييا مطاكعة، ليؤكد 

" إسماعيؿ العمارم"أف حرية اإلنساف ال تككف إال بالتضحية كالعطاء فجعؿ مف مكت 
رغبة في بعث حياة جديدة، كمحاكلة لتغيير مصيره، شبييا باإلنساف البدائي الذم كاف 

. يتكسؿ لمسيطرة عمى الطبيعة تقديـ القرابيف ليا
، بطبل ضائعا في متاىات الحياة، لـ يرض بالحؿ "إسماعيؿ العمارم"لقد جعؿ مف 

نما يختاراالستشياد نياية لحياتو، كىك ليس  الكسط مثمما فعمت بعض الشخصيات، كا 
. باليركب مف الكاقع بقدر ما ىك شجاعة، حيث اختار التضحية بطريقتو الخاصة
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 كيشترؾ معو في النياية المأساكية، كفي تفجع "أنجيدك"ىنا نجده يتقاطع مع  كىا
كانتيى  كاف التشييع مييبا بدأ مف ساحة الشيداء في الكرخ، »: صديقو كحداده عميو يقكؿ

في ساحة المتحؼ، كقد تماسكت بأعجكبة حتى انتيت المراسيـ كميا، كقد حضرتو زكجتو 
قمت لسامية  .أيضا كبعض أقربائيا إضافة إلى عدد مف فدائيي المنظمة التي ينتمي إلييا

:  معزيا
ف استشياده مفخرة لؾ -   لقد ارتضيت االرتباط بثأر نذر حياتو لمحقيقة، كا 

 .(1)«كالبنؾ 
كقد عمد الكاتب في استحضاره ليذا العنصر إلى إحداث تغيير، فإذا كاف مكت 

د مف حرية الفعؿ اإلنساني، فإف مكت  أنجيدك، بفعؿ اآللية، كباختيار منيا، كىذا حتى تىحي
، كاف فعبل اختياريا لمتأكيد عمى ىذه الحرية كبعثيا مف جديد كرغبة "إسماعيؿ العمارم"

. في استمرارىا ككأنو بمكتو إثبات لمميبلد كالحياة

 شخصية اإلنساف المناضؿ، "عبد الرحماف مجيد الربيعي"ىكذا صكر لنا الركائي 
 الفكضى الذم كجد نفسو غريبا كسط مجتمع ال يؤمف بإيديكلكجيتو، لذا عاش حالة

مع ذاتو مف جية، كمع المجتمع مف جية ثانية، كلكنو أيقف أف الحياة رغـ  كاالضطراب
قصرىا حافمة بما ىك عظيـ، كأف ذلؾ ال يتحقؽ إال بما نختاره كنعتقد بو، كمف ثمة 

نناضؿ مف أجمو، فمىعنىاىا يكمف في ما نستطيع فعمو خبلليا، كفي ما يستطيعو اآلخركف 
. انطبلقا مف حيث انتيينا

كىنا تبرز القيمة الفنية كالجمالية ليذا التكظيؼ األسطكرم، كذلؾ بما أحدثو 
الركائي مف مطاكعة لشخصيات أسطكرية، بطريقة فنية جمالية، منحت الشخصيات 

. الركائية أبعادا رمزية كداللية ال متناىية
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بعد تعرفنا عمى الشخصيات الفاعمة، كالتي مثمت محكر االىتماـ في الركاية، 
ينبغي أف نتطرؽ لمكشؼ عف الشخصيات المتعاكنة، كىك ما سنقؼ عنده في العنصر 

. اآلتي
 :الشخصيات المتعاونة- 2

تشكؿ ىذه الشخصيات عنصرا مساعدا لمشخصيات الفاعمة، حيث تدكر في فمكيا 
كقد  كتقـك بإلقاء المزيد مف الضكء عمى جكانبيا المتعددة، مف خبلؿ تفاعميا مع بعض،

: نالت ىي األخرل عناية كاىتماما مف طرؼ الكاتب، كىي كاآلتي

 :شخصية هدى عباس .1

، بالعديد مف األكصاؼ التي منحيا ليا الركائي أثناء "ىدل عباس"تميزت شخصية 
تككينيا، فكانت امرأة عادية، كغير عادية في الكقت ذاتو، ككنيا تحمؿ العديد مف 

. السمات، إنيا مزيج بيف المألكؼ كالبلمألكؼ، بيف الحقيقة كالكىـ

كىزت رأسيا مكافقة، ثـ أخذت  »: ت بيا قكلوتعكمف األكصاؼ الخارجية التي تـ
رشفة مف زجاجة المرطبات بينما قرب كجيو منيا ليتأمميا جيدا، كيحفظ أدؽ مبلمحيا، 
آثار النمش الخفيؼ عمى كجنتييا، كالعينيف البراقتيف العاريتيف مف األىداب، كالشفتيف 

. (1)« المكتنزتيف كثمار الصيؼ
، الذم ميزىا عف "ىدل عباس" لػلقد عمؿ الكاتب عمى تصكير الجانب األنثكم

عندما كصؿ صبلح إلى القسـ الداخمي طمب مف  »: غيرىا مف الشخصيات األنثكية يقكؿ
البكاب أف ينادم لو ىدل عباس، كخرجت إليو مسرعة، كىي ترتدم فستانا صيفيا غامؽ 

. (2)« الحمرة، يكشؼ عف ذراعييا البضيف بينما ينسدؿ شعرىا الناعـ عمى كتفييا
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، ىك امتبلكيا ألبعاد "ىدل عباس"ما يؤكد الطابع األسطكرم لشخصية  إف
أسطكرية مميزة، فيي بديعة الجماؿ، أسقطت كؿ شخصيات الركاية مف حكليا، فمثمما 

، فقد جسدت "صبلح كامؿ"أحبيا الرجؿ األعمى، أحبيا حسيف عاشكر، كأحبيا أيضا 
. صكرة المرأة المغرية القادمة مف زمف األساطير

آلية ما بيف " بعشتار"شبيية " ىدل"كىنا يتداخؿ الكاقعي باألسطكرم، لتغدك 
لف تيدأ ما لـ تكقع كؿ  »: النيريف، التي تعددت مغامرتيا الغرامية مع اآللية كالبشر يقكؿ

. (1)« ! بالعميد كانتياء بجابرالفراشابتداءذككر الكمية في شباكيا 

نما يتعداه إلى  كالمبلحظ أف الركائي ال يكتفي بيذا الجانب األسطكرم فحسب، كا 
 قد تميزت بشخصية معقدة متناقضة، باعتبارىا آلية "عشتار"جانب آخر، فإذا كانت 

في  –أم التناقض– كالمعارؾ، كآلية الحب في نفس الكقت، فإننا نممح السمة ذاتيا الحرب
. "ىدل عباس"شخصية 

 فإف (2)«  كطريؽ الحؽكىك الرشادضد الضبلؿ،  »فرغـ أف اسميا يحمؿ معنى 
القارئ لمركاية يجد نفسو أماـ شخصية مناقضة السميا، تحمؿ إلى جانب رقتياكنعكمة 

 حيث جعميا (3)« شريرة بالفطرة... كلكنيا شريرة ىذه الفتاة »: قامتيا، صفات سمبية يقكؿ
كىنا يدع المؤلؼ شخصية  التي عانى كؿ مف كقع في حبيا،" عشتار" بػ الركائي شبيية

مازلت أنتظر أف  »: ، ترسـ مبلمحيا الداخمية، كتصؼ سماتيا يقكؿ"سعدكف الصفار"
. تكقع بؾ ثـ ترميؾ جانبا كما فعمت مع الذيف سبقكؾ

: كسألو
 أتعرفيـ؟- 

: كىب مجيبا، ك ىك يقرب ما بيف حاجبيو
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كيؼ ال ؟ إنني تاريخيا المتجكؿ، أعرؼ كؿ مراحؿ حياتيا منذ أف كانت في  -
 .المدرسة االبتدائية

: ثـ تنيد ك أطمؽ آىة مف صدره كىك يعمف بتقزز
ألنيا لـ تتكاف حتى عف اإليقاع  أسناني إذا أردت الصدؽ، أنا أكرىيا كدـ -

 .(1)«بمدرس أعمى يدرسيا المغة العربية كأحالتو إلى سكير مدمف 

صفات تناقض مبلمحيا الخارجية مف " ىدل عباس"ىكذا منح الركائي شخصية 
تضاد الداخمي مع الخارجي ضركرم  »جية، كمف جية أخرل تناقض اسميا، معتبرا أف 

، فكانت بيذا رمزا لمحب كالكره، العطاء كالحرماف، المكت (2)« بدكره لفيـ الشخصية
 :كالشرؼ كالخيانة تقكؿ لؤللكىية المزيفة التي جمعت بيف الكفاء كالحياة، إنيا رمز

أتعرؼ بأنني قد حذفت مف قامكسي كممة سمعة منذ أف عرفتؾ؟  »

: كتساءؿ بتيكـ
 .(3)« كىؿ كنت تعرفينيا جيدا؟ -

عف العبلقة المباحة، كالمحرمة، عف الخير كالشر، فكانت رمزا " ىدل"لقد عبرت 
سيدة النزعة التدميرية التي   »"عشتار"لممقدس كالمدنس في نفس الكقت، كمثمما اعتبرت 

تداىـ سير الحياة مف الداخؿ، مف أعماؽ النفس اإلنسانية التي تحتكم في تركيبيا نزكع 
. (4)« نحك الحياة كنزكع نحك المكت في آف معا

 ىذه النزعة، التي إف لـ تصؿ حدىا األقصى كىك بمكغ "ىدل"كذلؾ جسدت 
المكت، أك ىبلؾ النفس، فإنيا قد أكصمت محبيا إلى شعكر األلـ كنفي المذة، يقكؿ 
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 ضبلؿ كمتاىة لـ تعكدم ىدل كما تعمف حركؼ اسمؾ الثبلثة، بؿ أنت »: صبلح
يجب أف أركمؾ عمى قفاؾ كأعكد إلى .. كعقكبة كحكاية رخيصة تركل عمى مكائد السكارل

. (1)« حصني الذم ىبطت منو فتعثرت في الحفر كاألكحاؿ

 عند ىذه األكصاؼ، بؿ تتشظى عبر جممة مف " عباسىدل"كال تتكقؼ مميزات
الرمكز، حيث نجدىا رمزا لممرأة الساعية لنيؿ حريتيا، إنيا المرأة الضائعة المحتارة التي 

في عمميا ىذا تحاكؿ تقديـ  »دفعتيا ظركفيا المرتبكة إلى ىذا الكضع المتعب فيي 
البديؿ عف غربتيا داخؿ بيتيا، األـ السميطة التي تريد إخضاع كؿ شيء لسمطتيا، كاألب 

. (2)« الذم فقد انتمائو ليذا العالـ ك بقي ممقى في البيت كحاجة زائدة

إنيا رمز لمكطف الذم عرؼ ضياع كتشتت، تحت كثرة األحزاب، حيث يسعى كؿ 
لتسيير مصيره بمشيئتو، لذا جسدت ىدل رغبة في التحرر الشامؿ، الذم عانت منو المرأة 

، كلكنيا لف تتحقؽ دكف ثكرة عمى األسباب التي أدت إلى قيرىا كمعاناتيا عمى -الكطف- 
. جميع األصعدة، إذ كانت ثكرة فردية منقكصة، إنيا ثكرة الضعيؼ ضد المتجبر القكم

، حيث تشابيت مع "ىدل عباس"ىذه ىي أىـ الدالالت التي اكتسبتيا شخصية 
 في العديد مف الصفات؛ الجماؿ، الحب، الخيانة، التناقض، لقد تجمت "عشتار"اآللية 

فييا كؿ الصفات التي تخرجيا مف المألكؼ إلى البلمألكؼ، كتمنحيا ىالة مف القداسة، 
. األرض/فكانت رمزا لمكطف

 :شخصية سعدون الصفار .2
 في رسمو لمبلمح ىذه الشخصية، إلى "عبد الرحماف مجيد الربيعي"يتجو الركائي 

عدـ االىتماـ كثيرا بصفاتيا الخارجية، كحتى ما أكرده عنيا كاف يرتبط بأبعادىا النفسية 
فكجدت كجيو قد اسمر كنحؼ، كبدت عظاـ كجنتيو ناتئة، أما جمحتو فقد امتدت  »: يقكؿ
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لتحصد ما تبقى في جبينو مف شعر، كلـ يفمح في إخفاء الصمع الذم غزاه بتمشيط شعره 
. (1)« إلى األماـ كعقصو إلى اليسار كما يفعؿ أبناء العشريف

، بأنو إنساف فكضكم "سعدكف"كقد أكد الكصؼ الذم قدمو الكاتب حكؿ شخصية 
  كغير منظـ، فقد تمتع بيذه الصفة منذ أف كاف طالبا في الكمية حيث كانت الحقائب

تترؾ مفتكحة دكما، كالمبلبس مبعثرة منيا، كعمى الجدار المقابؿ لمباب عمقا جزءا كبيرا  »
مف مبلبسيما بغير ترتيب، حتى الستارة التي تتدلى مف الشباؾ الكحيد قد أفمت قسـ مف 

. (2)« الماسكات التي تقبض عمييا، كسقط جزء كبير منيا عمى األرض

فمف خبلؿ ىذا المقطع السردم يتأكدالقارئ أنو أماـ شخصية غير منظمة، كلعؿ 
ثـ جمس »: ىذا األسمكب في الحياة يمتد ليشمؿ مظيره الخارجي يقكؿ صبلح كاصفا لو

قبالتي، كأكقؼ لسانو الذلؽ عف الدكراف، كاف لكنو قد أدبس قميبل، ككأنو مف سبللة 
إفريقية، كنبتت عمى جبينو العريض دممة كبيرة، كبدا منيكؾ القكل كىك يتطمع بعينيو 

ثـ نيض كأحكـ شد حزامو، كأدخؿ فيو أطراؼ قميصو التي تيدلت،  (...)الكابيتيف
 (...)زيقو العريض كخرجت مف مكانيا، ثـ أعاد إطباؽ أزرار قميصو العمكية كأخفى

: كانحنى محسنا كضع جكاربو التي تمؼ مطاطيا، كىك يردد

 .المصعد معطؿ لذا تشكه مظيرم    -
 منذ متى تبحث عف األناقة؟    -
 .(3)« منذ أف كلدت    -

بطريقة سمبية، تمضي أكقاتيا بيف  "سعدكف الصفار"ىكذا يصكر الركائي شخصية 
قامة عبلقات غير شرعية مع النساء كشرب الخمر، يقكؿ عف  الدراسة في الجامعة، كا 
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 إنو جسد رىيب تصافحو نظراتي !أنا ال أحب ىذه الفتاة بؿ أعشؽ جسدىا فقط »: نفسو
 كيؼ ! كيؼ تناـ !كؿ صباح، مرة بأكممو، كأخرل ساقا عارية خارجة مف الغطاء، يااهلل

تتقمب في فراشيا الصيفي؟ 
: كىز صبلح رأسو قائبل

لقد عرفت لماذا ال تستيقظ إال بعد أف ننزؿ كمنا مف السطح أييا الخميع     - 
 .(1)« حتى النائمات عمى سطكح بيكتيف بأماف لـ يسممف منؾ؟

كىنا يتجسد لنا تداخؿ ما ىك كاقعي باألسطكرم، إذ مثمت الممارسة الجنسية لدل 
الشخصية األسطكرية مكانة ىامة، فقد كانت تشكؿ جزءا مف الطقكس المقدسة، كالكاتب 

لـ يغفؿ ىذا الجانب، فقد أبرز لنا عبر صفحات الركاية " سعدكف"عند رسمو لشخصية 
. إلى الجنس ككلعو بالمرأة" سعدكف"مدل ميؿ 

مف الشخصيات - سعدكف الصفار- كمف ثـ استطاع أف يقترب بيذه الشخصية
األسطكرية، فعمى الرغـ مف المشاكؿ التي كاف يقع فييا بسبب عبلقاتو مع النساء إال أنو 

ىؿ كانت عركستؾ تستحؽ ىذه المجازفة؟ -  »: يعيد الفعؿ يقكؿ

: فيب سعدكف قائبل
 كلماذا ال؟ عمى أم شيء أجازؼ إذا لـ أفعؿ ذلؾ مف أجؿ أنثى؟ -

: كقاؿ خميؿ
 كلكف امرأة ىذا نكعيا ال تستحؽ كؿ ىذه المتاعب -

: كدافع سعدكف
 .(2)«تستحؽ أك ال تستحؽ، الميـ أنني كنت بحاجة إلييا ككفى  -
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، ىك نزعة لتككيد الذات، إنو عممية "لسعدكف الصفار" إف الفعؿ الجنسي بالنسبة 
تعكيضية لشعكر االغتراب الذم عاناه، كبسبب انحراؼ الحياة عف مجراىا الطبيعي، 

ليتحكؿ في حاضر الشخصية إلى معركة إثبات كجكد كتحقيؽ كينكنة، كىذا بفعؿ تغييب 
. الذات اإلنسانية التي أصبحت تعيش عمى أكىاـ الماضي، كدنس الحاضر

كألف األسطكرة أداة لمتعبير، عبر مف خبلليا اإلنساف عف كجية نظره حكؿ حقيقة 
 استطاع عف طريؽ "عبد الرحماف مجيد الربيعي"كاقعية تحيط بو، فإننا نجد أف الركائي 

التي مزج فييا الكاقعي باألسطكرم، أف " سعدكف الصفار"استميامو ليا، عبر شخصية 
يعبر عف الكاقع المعيش، كعف الحقيقة بكؿ خمفياتيا التي قد ال تحمؿ المتعة أك المذة بقدر 

. ما تحمؿ لنا اليكؿ أك الرىبة، ألنيا تكشؼ كتنزع الغطاء عف كجكد حقيقي

 :شخصية خميل الراضي .3
إف ما يميز ىذه الشخصية، ىك عدـ اىتماـ الركائي بتقديـ كصؼ خاص لمظيرىا 

" خميؿ الراضي"الخارجي، فالنص الركائي لـ يبرز الصفات الفيزيكلكجية الدالة عمى
. كحضكره قائـ عمى ما يقدمو مف أقكالو كأفعاؿ في سبيؿ تحقيؽ غايتو

كالكصؼ الكحيد الذم تقدمو الركاية لو نجده يرتبط أكثر بالبعد النفسي أك الفكرم 
استند خميؿ الراضي إلى جدار النادم كأخذ يراقب ساحة الكمية، كقد  »: لمبطؿ يقكؿ

ككاف يبدكنكدا مستنزفا كىك يسبؿ يديو . تكدس فييا الطمبة المضربكف عف الدكاـ
كعمى الجدار عمقت . الطكيمتيف، كيرخي كتفيو، فيبدك عنقو أطكؿ مف قياسو المعتاد

. (1)« البلفتات الممكنة حاممة عبارات التنديد كاالستنكار ألعماؿ السمطة
 بإظيار الجانب النفسي"خميؿ الراضي"ػ فالمبلحظ أف الكاتب، اىتـ في تقديمو ؿ

، أما المبلمح الخارجية فقدـ جزءا منيا كترؾ لمقارئ حرية تصكرىا، (الداخمي)كالفكرم 
القارئ كجعمو   ىي لفت انتباهاألكلىكلعمنا نجد في استعمالو ليذا األسمكب ميزتاف؛ 
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 فيي أف يجعؿ مف خميؿ الراضي الثانيةينجذب إلى ىذا النكع مف الشخصيات أما الميزة 
. المثقؼ، الذم يسعى إلى النضاؿ رافضا كؿ ظمـ أك قمع/رمزا لئلنساف المتمرد

 شبييا بأبطاؿ األساطير، في الثكرة كالتمرد، إذ نجده "خميؿ الراضي"كىنا يغدك
يمتقي مع بركمثيكس في صفة التحدم كالصمكد، فإذا كاف بركمثيكس قد صمد رغـ األلـ 

ما يعجبني في خميؿ الراضي  »: كالمعاناة، فإننا نجد الركائي قد استميـ ىذه الجزئية يقكؿ
كقاؿ يجب أف . تماسكو المستديـ، عندما خرج مف السجف لـ يبد عميو أم تذمر أك انفعاؿ

كقاؿ أيضا يجب أف ال .نقؼ بجانب الثكرة حتى تمضي إلى تحقيؽ المزيد مف اإلنجازات
. (1)« تسيرنا األحقاد ألف ىذا سيؤدم إلى تدمير البمد

كال  كالميانة، الركاية ىذه الشخصية رمزا لكؿ إنساف ال يرضى بالذؿ لقد جعمت
يقبؿ أف يعيش دكف محاكلة التغيير، كىنا نممس تجمي آخر لصفات البطؿ األسطكرم 
الذم يسعى دائما إلى المغامرة بحثا عف الخبلص، التي كجدىا خميؿ في السياسة فقط 

ف . أحس أف الرسـ عبث ال طائؿ منو. أىيئ غير بضعة تخطيطات لـ» : يقكؿ كا 
. (2)« األشياء كميا تتبلشى أماـ السياسة، السياسة فقط كال شيء غيرىا

 ثابتة مف بداية الركاية إلى نيايتيا بأفعاليا التي تجنح "خميؿ الراضي"ظمت صكرة 
إلى المطمؽ كالبلمعقكؿ إلى االنتصار كالتحرر، فقد مثؿ الكجكد، كالتماىي في الكاقع 

لقد تعممت  »: المعيش، فكاف حضكره قكم كمتميز في األحداث يقكؿ مخاطبا أصدقائو
ىذا في السياسة قبؿ أف أتعممو في الحب، ألف السياسة بالنسبة لي حب أيضا، كلكنيا 

شاب متطمع يفتح عينيو في محمة ميممة، ترتع فييا األمراض كتخمك مف . حب أشمؿ كأىـ
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األصحاء، كالصفرة كالمكت في كجكه أطفاليا، فيؿ أخدع نفسي بحب امرأة ؟ ماذا أفعؿ 
 .(1)« كجدت الخبلص في الحب األكبر، في العمؿ السياسي (...)إذف؟ 

 إلى التَّغيير ذك ىدؼ إنساني، نتيجة لمكاقع "خميؿ الراضي"ىكذا، يبدك سعي 
المؤلـ الذم يعانيو كؿ شخص، لذا تطمع إلى التحرر مف كؿ القيكدكالحكاجز بحثا عف 

. أجؿ اإلنسافالخبلص، ليمتقي في اليدؼ ببركمثيكس الذم سرؽ النار مف 

ف كاف الركائي قد "خميؿ الراضي"كفي مقابؿ ىذا يتعرض  ىك اآلخر لمعقاب، كا 
أحدث تغييرا في العقاب الذم ألحقتو اآللية ببركمثيكس عندما جعمتو مقيدا إلى صخرة، 

 كتمتـ حسيف بأسى كممات كاف يكد أف ال يقكليا  »:فإف عقاب خميؿ كاف االعتقاؿ يقكؿ
: لصاحبو

. خميؿ الراضي معتقؿ - 
: كتساءؿ باختناؽ. كتضعضع صكت صبلح الكاثؽ مف ىكؿ النبأ

 ماذا قمت؟ -
 .(2)« اعتقؿ بعد عكدتو إلى الككت بأياـ -

كتكراره قائما، كىنا - النضاؿ– كرغـ العقاب يظؿ اإلصرار عمى القياـ بالفعؿ 
يتماىى خميؿ راضي مع سيزيؼ في تيمة تكرار الفعؿ يقكؿ خميؿ مؤكدا عمى ضركرة 

الكقت . لـ يعد لممنشكرات كال لمذكرات االحتجاج دكر بعد» المقاكمة أم كانت الطريقة 
. (3)« اليـك كقت مجابية فقط، كيجب أف نحيؿ كؿ مدينة إلى ساحة قتاؿ
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الفعؿ  األسطكرم، فإذا كاف تكرار غير أف الركائي يحدث مطاكعة ليذا العنصر
ككعي   ليصبح تكرار إصرار"خميؿ الراضي"عند سيزيؼ بدكف أمؿ، فإننا نجده يتبايف مع

: كالنتائج، يقكؿ بكؿ العكاقب

. مازلت أرفع شعارم القديـ السياسةكالسياسة فقط- »
ليست حالتي تدعك لمحسد، كلكنيا حالة ارتكنت إلييا تدريجيا، كأنا عمى  - 

 .(1)« استعداد لتقبؿ كؿ المتاعب
ما ىك كاقعي  مزج ليذه الشخصية عمى تقديمو في كجممة القكؿ،إف الركائي عىًمؿى 

بما ىك أسطكرم كأعاد صياغتو بما يخدـ رؤيتو الفكرية حيث تفارؽ العناصر األسطكرية 
المستميمة في بعض األحياف مكقعيا األصمي، لتندمج مع طبيعة الشخصية الركائية بغية 

التعبير عف اليدؼ المنشكد، فقد جعؿ الركائي مف خميؿ الراضي صكرة لشخصية 
. المناضؿ، البطؿ الذم يحمؿ ىمـك كمتاعب إنسانية ككطنية، كقضايا مصيرية

، حاكؿ أف يظير "عبد الرحماف مجيد الربيعي"نخمص مما مضى، أف الركائي 
الكضع السائد كالحقيقة المييمنة التي فرضتيا السمطة، كألف األديب ابف مجتمعو فإنو ال 

كليذا تبلـز  إليو، يمكف أف ينفصؿ عف ىمـك كتطمعات كآماؿ كآالـ مجتمعو الذم ينتمي
. األدب كالسياسة في عبلقة جدلية

انطبلقا مف ىذا، كانت الشخصيات في الركاية خادمة لمفكرة الرئيسة إذ تنطمؽ في 
عبلقاتيا مف نقطة قارة كاحدة ىي المكقؼ مف الكضع الراىف لمكطف، كتأخذ الشخصيات 

نياء  مبلمحيا مف الدكر الفاعؿ في األحداث، إذ حاكلت الثكرة عمى النظاـ الحاكـ، كا 
الظمـ كالجكر، كالكفاح في سبيؿ الدفاع عف الكطف، األرض، الحرية، عمى الرغـ مف 

. االختبلفات المكجكدة بيف كؿ شخصية
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كمع ىذا، سعى الكاتب إلى تصكير الكعي الجماعي كالكفاح المشترؾ ضد 
السمطة، كىذا النكع يمثؿ البطكلة الجماعية، ككف الشخصيات تشترؾ جميعا في تحقيؽ 

. اليدؼ الكاحد
ىكذا، استحضر الركائي شخصيات الزمف البدائي األكؿ، حتى ييٍضًفي عمى الركاية 

 .مسحة فنية جمالية خاصة، عف طريؽ إعادة تكظيفو كتطكيعو لتمؾ العناصر األسطكرية
: بناء الزمن- 3-2

إذا كانت الشخصية عنصرا ىاما مف عناصر بناء الركاية، ال يمكف االستغناء 
 عنو، فإف ىذا العنصر ال يحقؽ قيمتو كال يثبت فاعميتو إال في إطار زماني محدد
. كضركرم تقـك فيو الشخصيات باألفعاؿ كاألحداث المنسكبة إلييا مف ًقبىًؿ الراكم

انطبلقا مف ىذا، ايعتًبر الزمف أحد المككنات األساسية كاليامة في بناء الخطاب 
عنصر أساسي في السرد الركائي، كىك محكرم تترتب عميو عناصر  »الركائي، إنو 

، باعتباره يحدد طبيعة الركاية، كيرسـ شكميا الفني إلى حد بعيد، (1)« التشكيؽ كاالستمرار
الييكؿ الذم ترتكز عميو، كيدخؿ في عمؽ تقنيتيا كعميو تترتب عناصر التشكيؽ » فيك 

. (2)« كالسببية كالتتابع كاختيار األحداث
كتبعا ليذه المكانة التي تبكأىا فقد تعددت مفاىيمو كاختمفت تبعا الختبلؼ 

عبد "كقد تعرض الباحث . الدارسيف، األمر الذم يؤكد عمى ىبلمية ىذا المككف السردم
الزمف ىذا الشبح، الكىمي المتخكؼ، الذم يقتفي » :  إلى ىذه النقطة قائبل"المالؾ مرتاض

كتحت أم  حيثما نككف، آثارنا حيثما كضعنا الخطى بؿ حيثما استقرت بنا النكل، بؿ
فالزمف كأنو ىك كجكدنا نفسو، ىك إثبات ليذا الكجكد أكال ثـ . شكؿ، كعبر أم حاؿ نمبسيا

فالكجكد ىك الزمف الذم يخامرنا ليبل كنيارا، كمقاما . قيره ركيدا ركيدا باإلببلء آخرا
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كتضعانا، كصبا كشيخكخة، دكف أف يغادرنا لحظة مف المحظات، أك يسيك عنا ثانية مف 
. (1)« الثكاني

اعتمادا عمى ىذا الفيـ، تتأكد لنا أىمية الزمف كمككف سردم إلى جانب المككنات 
. إذ ال يمكف ألم نص أف يخمك مف ىذا العنصر الحساس. السردية األخرل

مف ىنا كاف لكؿ نص ركائي زمنيف، زمف القصة كزمف الخطاب إذ يعتبر ىذا 
كفي القصة يمكف  (...)بمعنى ما، زمنا خطيا، بينما زمف القصة متعدد األبعاد»  األخير

أف تقع عدة أحداث في نفس الكقت، بينما يجد الخطاب نفسو مضطرا إلى كضعيا حدثا 
. (2)« تمك اآلخر

كمف ثمة كاف لمكاتب الحرية في تكظيؼ الزمف في ركايتو بالطريقة التي يرضاىا، 
. كتقسيماتو كالتي تفرضيا طبيعة الركاية في حد ذاتيا، كليذا تعددت مفاىيـ الزمف

كمما تجدر اإلشارة إليو، أف دراسة الزمف بمفاىيمو كتقسيماتو المختمفة ليست 
نما نيدؼ إلى دراسة كؿ ما   بالزمف كقضاياه لو عبلقةاليدؼ المنشكد مف ىذه الدراسة، كا 

". األنيار"عبر ركاية 

 :تكسير التسمسل الزمني -1

كما أشرنا  –" األنيار" في بنائو لركاية "عبد الرحماف مجيد الربيعي"اتجو الركائي 
إلى تفكيؾ السير العادم لمحبكة كجعميا ال تخضع لمتسمسؿ المنطقي في سير – سابقا

 لمركاية يحتاج إلى إعادة القراءة حتى يتمكف مف جمع األحداث فالقارئاألحداث، 
. كصياغتيا مف جديد

قىمة، تبدأ مف النياية  الميعىنكنىة كىذا ألنيا بيًنيىت عمى مجمكعة مف الفصكؿ كالميرى
نما  لتصؿ إلى البداية، فجاء البناء دائرم، لـ يتقيد فيو الكاتب بالزمف بمفيكمو التتابعي، كا 
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 ىك زمف "األنيار"إف الزمف في ركاية : عمؿ عمى تكسيره، األمر الذم يجعمنا نقكؿ
أسطكرم باعتبارىا تتضمف المبدأ نفسو الذم نجده في النقد األسطكرم؛ أال كىك مبدأ 
التكرار كالدكراف، إنو كما يرل محمد عجينة يقـك عمى استعادة الزمف األكؿ، إنو الزمف 

. كالعكدة إلى البداية عبر مختمؼ الطقكس (1)الدائرم القابؿ لبلسترجاع 
زمف البدايات كالعكد السرمدم، زمف المقدس  »كبالتالي، اعتبر الزمف األسطكرم 

 عف ما "األنيار"، مف ىنا ينزاح الزمف في ركاية (2)« كالكحدة، زمف ليس يعترؼ بالحكاجز
ىك مألكؼ ليتداخؿ باألسطكرم، إذ كجد الركائي في األسطكرة، خير ما يعبر عف 

تحدد القرابة الحقيقية بيف النسيج البشرم كمو،  »الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، باعتبارىا 
. (3)« في كؿ مكاف ككؿ زماف
تتجمى مف خبلؿ الكقكؼ " األنيار"أسطكرية الزمف في الركاية  إف مف ىنا نقكؿ،

عند المفارقات السردية التي يكلدىا النص، ىذا مف جية، كمف جية أخرل التعرؼ عمى 
جيرار "إيقاع السرد، كمف أجؿ الكصكؿ إلى دراسة البناء الزمني، فإننا سنتبع طريقة 

. الديمكمة الترتيب، كالمدة أك النظاـ أك: مف خبلؿ المفردات التي حددىا كىي" جنيت
 :الترتيب الزمني .أ 

أك المقاطع الزمنية  إف دراسة النظاـ الزمني لقصة ما، ىك مقارنة ترتيب األحداث
في الخطاب السردم، بنظاـ ترتيب ىذه األحداث في الحكاية، كسنحاكؿ أف نقؼ عند 

". األنيار"ترتيبيا في ركاية 
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 :األحداث بين الزمن الطبيعي والزمن السردي 
فصؿ  (28) تحتكم الركاية عمى ثماف كعشريف:ترتيب األحداث في الزمن الطبيعي

 :كقد جاءت األحداث في زمنيا الطبيعي المنطقي مرتبة كاآلتي
 .قدـك الطمبة إلى بغداد مف أجؿ الدراسة .1
 .صكرة لعبلقة صبلح كامؿ مع ىدل عباس .2
 .حكار األصدقاء حكؿ أمكر السياسة .3
 .اتجاه األصدقاء لمخمر كالنساء بحثا عف المبلذ .4
 .إعبلف ىدل عف خطبتيا مف رجؿ آخر .5
 .إضرابات الطمبة في الجامعة .6
 .كصؼ لمكضع السياسي كالمظاىرات .7
 .حكار صبلح مع ياسميف فكزم حكؿ الفف .8
 .مكقؼ صبلح مف خطبة ىدل .9

 .مكقؼ األصدقاء مف الخمر كالمرأة .10
 .معاناة صبلح بسبب ىدل .11
قناع .12  .إسماعيؿ لصبلح بالرجكع ليا فسخ ىدل لخطكبتيا كا 
 .نياية الدراسة كعكدة الطمبة إلى منازليـ .13
 .مكاصمة المظاىرات صبلح مع خميؿ ضد السمطة .14
 .إعبلف صبلح عف مشركع لكحتو .15
 .زيارة صبلح لممتحؼ تحضيرا لمشركعو .16
 .كصؼ لؤلكضاع السياسية .17
 .زيارة صبلح لبعقكبة لرؤية ىدل .18
 .قرار صبلح بقطع عبلقتو معيا .19
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 .خبلؼ إسماعيؿ العمارم مع صبلح بسبب األكضاع .20
 .زيارة سعدكف الصفار لصبلح كحديثيـ عف األصدقاء .21
 .ظيكر زكجة صبلح كابنو في األحداث .22
 .إعبلف سعدكف عف خطبتو .23
 .صراع صبلح مع ممحمة جمجامش في محاكلة لرسميا .24
 .حديثو عف طريقة رسمو لمكحة .25
 .حضكر صبلح لمعرض الفنانيف كلقائو بخالدة عمر .26
 .االنتياء مف رسـ المكحات .27
 .كفاة إسماعيؿ العمارم كزكاج خميؿ مف سامية .28

 :ترتيب األحداث في الزمن الروائي السردي

ىكذا جاء بناء األحداث في الزمف الطبيعي متسمسبل بشكؿ متتابع منطقي، كألنو 
أف يتطابؽ تتابع األحداث في ركاية ما، - مف كجية نظر البنائية- ليس مف الضركرم  »

، فإف ترتيب األحداث في الزمف السردم (1)«أك في قصة، مع الترتيب الطبيعي ألحداثيا 
: جاء كما يمي
20-1-21-2-22-3-4-23-5-6-7-8-25-9-10-11-24-12-

13-14-26-15-16-27- 17-18-19-28 .
فالمبلحظ مف خبلؿ ترتيب األحداث في الزمف الطبيعي كالسردم، ىك اختبلؼ 

استجابة الركاية ليذا  »أف  إذ "بالميفارقة السردية"الزمنييف عف بعضيما، كىك ما يسمى 
حالة افتراضية أكثر مما ىي كاقعية؛ ألف تمؾ /-التتابع الطبيعي في عرض األحداث

 المتكاليات قد تبتعد كثيرا أك قميبل عف المجرل الخطي لمسرد فيي تعكد إلى الكراء لتسترجع

                                                             
 .73حميد لحميدم، بنية النص السردم، ص(1)
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األماـ لتستشرؼ  أحداثا تككف قد حصمت في الماضي أك عمى العكس مف ذلؾ تقفز إلى
. (1)« أك متكقع مف األحداث، كفي كمتا الحالتيف نككف إزاء مفارقة زمنية ما ىك آت

اعتمادا عمى ىذا الفيـ، فإفَّ المفارقة في أم عمؿ سردم تتككف مف مظيريف 
 :سردييف ىما

أحداث » ىك استرجاع  (:Analepsis)السرد االستذكاري أواالسترجاع  .1
سابقة عف النقطة التي كصمتيا القصة، فاالسترجاع ىك ذاكرة النص أكمفكرة  (...)ماضية
 :أما المظير الثاني فيتمثؿ في ،(2)« السرد

 كىك حكي شيء قبؿ كقكعو (:Prolepsis) السرد اإلستشرافي أواالستباق .2
 (3).«األماـ تصكر حدثا مستقبميا سيأتي فيما بعد  مفارقة زمنية تتجو إلى »إنو 

إف كبل مف االسترجاع كاالستباؽ يمثبلف مظيرم الحركة األساسية  يمكف القكؿ،
لمزمف، عمى اعتبار أف في الحالة األكلى يتـ العكدة إلى الخمؼ، أما في الحالة الثانية فيتـ 

التكجو نحك المستقبؿ، إالأف كبل المظيريف يشتركاف في ككنيما ييمىًبيىاف حاجة الخطاب 
الركائي إلى الحركة، عبر خمخمة النظاـ الزمني لؤلحداث، كينزعاف إلى نبذ التسمسؿ 

 (4).الخطي، ككسر الرتابة
: كاآلف، سنحاكؿ الكقكؼ عند تجمي ىذا الزمف في البناء السردم

:  يمكف التمييز بيف حركتيف أساسيتيف لمزمف"األنيار"ففي ركاية 
مف " كتمثؿ الحاضر كقد جاءت فصكليا بعنكاف 1971تبدأ بعاـ  :الحركة األولى
" صبلح كامؿ "، إذ بدأ الركائي بسرد طبيعي يصكر حاضر"أكراؽ صبلح كامؿ

                                                             
 .119حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، ص( 1)
نضاؿ الشمالي، الركاية كالتاريخ، بحث في مستكيات الخطاب في الركاية التاريخية العربية، عالـ الكتب الحديث، ( 2)

 .167ـ، ص1،2006جدار لمكتاب العالمي، اربد، عماف، ط
 .165 المرجع نفسو، ص(3)
 .143حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، ص: ينظر( 4)
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كأصدقائو، لينتقؿ السرد إلى مسار آخر؛ يتمثؿ في عممية استرجاع لمماضي، كىنا نممس 
. 1967 التي تتعمؽ بالماضي كباألجكاء التي خمفتيا نكسة حزيراف :الحركة الثانية

إلى فكضى الترتيب في البناء السردم "عبد الرحماف مجيد الربيعي"عمد الركائي 
كمف ثـ أىمؿ التسمسؿ المنطقي لمزمف، فجاءت الركاية مبنية عمى التنقبلت السريعة 

. لمزمف، فبينما يتابع القارئ الحاضر ينتقؿ السرد إلى الماضي، في تناكب مستمر

، كالكضع "إسماعيؿ العمارم"ك"صبلح كامؿ"تبدأ الركاية بالحديث عف حاضر 
إنو ىك إسماعيؿ العمارم  »: الذم آلت إليو حياتيما بعد نكسة حزيراف يقكؿ صبلح

أكثر مف عاـ مر عميو ىنا، لـ . بكجيو المتجيـ إلى حد التحدم، كبطمعتو المتشنجة نفسيا
أنو جاء بحثا  أره كلـ أحادثو، غابت أخباره عني، كاختفى عف أيامي كجيو الصديؽ ظننت

نو متميؼ لرؤيام كما كاف فيما مضى مف أياـ  ، ثـ ينتقؿ في الفصؿ الثاني (1)«عني، كا 
كانت بغداد  »: إلى الماضي ليصؼ أجكاء الطمبة كحاؿ األكضاع كاضطرابيا يقكؿ

ككاف البمد يفكر  (...)تضميـ، طمبة جاؤكىا مف مدف العراؽ المترامية ليدرسكا الرسـ
: "سعدكف الصفار"باألحداث كالتظاىرات، كعندما حدثت النكسة قاؿ 

 .(2)« ثرثرة كخطب زعماء ليس إال -

أصيبل كاف لو كقع كأثر في حياتو، أراد مف خبلؿ ىذا  فيسترجع الراكم ماضيا
االسترجاع استعادة تمؾ األياـ الجميمة ىذا مف ناحية، كمف ناحية ثانية رغبة في معالجة 

كالشفاء مف األمراض التي استفحمت فيو، بحثا عف خبلص اإلنساف النيائي  آالـ الحاضر
الكسيمة التي رآىااإلنساف القديـ فعالة مف أجؿ » مف كؿ معاناة، كلعؿ ىذه الطريقة ىي 

                                                             
 .13الركاية، ص( 1)
 .29الركاية، ص( 2)
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، (1)« تأثير الزماف، ألف األمر في نياية المطاؼ، يتعمؽ دائما بالعكدة إلى الكراء إلغاء
. كىذا مف أجؿ أف يجد المرء كجكده كأف يبدأ حياة جديدة كاممة غير منقكصة

سعدكف "عف صداقتو مع " صبلح كامؿ"ثـ يعكد الزمف إلى الحاضر، ليركم
كبزغ عمي سعدكف  » :، كحديثو عف ذكريات األصدقاء كحنينو إلييـ يقكؿ"الصفار

، فانتفضت كاقفا كخطكت إليو، ثـ  الصفار، كأشرقت طمتو الصديقة عمى عالمي الميمـك
. (2)«تمقفتو في أحضاني 

كمما تجدر اإلشارة إليو،أف اعتماد الركائي ىذه الطريقة لـ يكف في البناء العاـ 
لمركاية فقط، إذ نجد بعض الفصكؿ التي عمد فييا إلى تكظيؼ تقنية االسترجاع، فبينما 

، نجده يعكد بالماضي "بيركت"حالة األسىكاأللـ التي عاشيا في " صبلح كامؿ"يصؼ 
تريزا بتككفا يدم بألفة ككأنيا تعرؼ  أقتنصت »: يقكؿ" تريزا بتككفا"ليسترجع ذكرياتو مع 

لمساتيا منذ عصكر، كأحسستيا مميئة بالدنيا كالشباب الذم يدفعني إلى قمب األشياء 
كانزكينا في الشرفة المطمة عمى البحر األسكد حيث الساحؿ المزركع بالمظبلت  .كعنفكانيا

تتأممني كالبسمة لـ تفارؽ شفتييا فبدت كقطة شامية جميمة  أخذت كذكريات المكج كالرماؿ،
. (3)«أك كفرحة شقراء تنطمؽ مف ليؿ البحر تستكيف ىادئة بيف يدم صاحبيا،

 ، كىنا تمنحنا ىذه التقنية"تريزا بتككفا"رحمتو مع " صبلح كامؿ"ىكذا يتذكر 
 لحظة تنكير في حياة ىذه الشخصية ليقدميا في كصؼ أسطكرم تتداخؿ– االسترجاع–

. فيو صفاتيا مع الطبيعة
أراد الركائي مف خبلؿ ىذا األسمكب، استرجاع لحظات الصفاء، بحثا عف كالدة 

أف العكدة إلى الكراء  جديدة، كانبعاث يتيح لو أف يعيش حياة مغايرة تخمك مف األحزاف، إذ

                                                             
 .105ميرسيا إلياد، مبلمح مف األسطكرة، ص(1)
 .37الركاية، ص( 2)
 .22الركاية، ص( 3)
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، كىنا (1)« كالدة جديدة »عادة ما تككف مف أجؿ" ميرسيا إلياد"في األساطير، كما يقكؿ 
. يمكنو الخركج مف الزماف كالكلكج إلى عالـ الخمكد

 كمف المكاضع التي أشار فييا الكاتب لممستقبؿ متطمعا إلى ما سيحصؿ مف
: مستجدات في الركاية، منيا قكلو

كلكف قؿ لي ماذا يعمؿ إسماعيؿ العمارم -  »
إنو رساـ في إحدل مجبلت المقاكمة، ككضعو محرج كما قمت لؾ حتى داخؿ –   
، فالمقطع السردم يمخص استشرافا مستقبميا، يشير إلى النشاط السياسي (2)« المنظمة

. الذم يقـك بو إسماعيؿ العمارم، لتأتي الصفحات المكالية شارحة مفصمة ليذا النشاط
، الذم "سعدكف الصفار"كما نرصد ىذا االستباؽ حيث كضعو مميدا لمحديث عف 

ما أنا فقد أضعتو في تدريس الرسـ ألناس  »: سيجرل التفصيؿ في شخصيتو الحقا يقكؿ
. يعتقدكف أف رسـ األشياء الحية حراـ

: كعدت أسألو. كىز يده بتيكـ
كبعد ؟ -  
كلذلؾ كفرت أكثر مف ألؼ دينار أال يبدك . كفكؽ ىذا ليس ىناؾ خمره كال نساء- 

، فالكاتب يذكر ىذا المقطع في الفصؿ الثالث ثـ بعد فصميف يبدأ في (3)« عمي الترؼ؟
كمميزاتو، فيذا النكع مف االستباؽ كاف بمثابة " سعدكف الصفار"التفصيؿ كذكر صفات 

تكطئة، جعمت المتمقي في حالة مف االنتظاركاالستعداد لمتابعة كؿ ما يتعمؽ بيذه 
 .الشخصية

إف الركائي باستعمالو ليذه التقنية ييدؼ إلى تييئة المتمقي لمحكادث  كجممة القكؿ،
. لمتابعتيا البلحقة، كتشكيقو

                                                             
 .101 ميرسيا إلياد، مبلمح مف األسطكرة، ص(1)
 .15 الركاية، ص(2)
 .40 الركاية، ص(3)



 الثانيالفصل  آليات النقد األسطوري في رواية األنهار

 

155 

 

كبيذا، ينتقؿ الزمف الركائي بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، لينزاح بذلؾ عف 
التتابع المنطقي المألكؼ، ليخمؽ جكا أسطكريا، يمتمئ بدالالت ال حدكد ليا، فاستعماؿ 

المظير المفظي لمركاية بدالالت كمعاف جديدة، تحفزىا »المفارقة الزمنية مف شأنو إثراء
أكتحفزه الحكاس كالرائحة  المحظة الحاضرة بما تشتمؿ عميو مف شخكص كأحداث كأمكنة

. (1)« أك الصكرة كربما المكف فتطمب بذلؾ االستباقأك االسترجاع
 :االستغراق الزمني .ب 

ىذا  االستغراؽ الزمني أك المدة، كىك التفاكت النسبي بيف زمف القصة كزمف السرد،
( La durée)دراسة مدة األستغراؽ الزمني»حميد لحمداني يرل أنو إذا كانت  ما جعؿ

كقياسيا غير ممكنة في جميع الحاالت فإف مبلحظة اإليقاع الزمني ممكنة دائما بالنظر 
إلى اختبلؼ مقاطع الحكي كتباينيا، فيذا االختبلؼ يخمؼ لدل القارئ دائما انطباعا 

كيمكف تتبع كمبلحظة اإليقاع مف . (2)« تقريبيا عف السرعة الزمنية أك التباطؤ الزمني
: خبلؿ التقنيات الحكائية اآلتية

(: Le Sommaire)الخالصة  .1
دي بيا   سرد أحداث ككقائع ييفتىرضي أنيا جرت في سنكات أك أشير»كييقصى

، (3)« أكساعات، كاختزاليا في صفحات أكأسطر أك كممات قميمة دكف التعرض لمتفاصيؿ
أف يقطع السارد مسافات شاسعة بأسطر قميمة تمخص فحكل  »إذ يمكف مع ىذه التقنية 

. (4)«ىذه السنكات فيتحقؽ الممخص
كقد عمد الكاتب إلى ىذه التقنية، حيث نجده يختصر أحداث تتعمؽ بشخصية 

 :يقكؿ" إسماعيؿ العمارم"

                                                             
 .169نضاؿ الشمالي، الركاية كالتاريخ، ص( 1)
 .76حميد لحمداني، بنية النص السردم، ص( 2)
 .76المرجع نفسو، ص( 3)
 .175نضاؿ الشمالي، الركاية كالتاريخ، ص( 4)
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  كلكف قؿ لي ماذا يعمؿ إسماعيؿ العمارم؟- »
ككضعو محرج كما قمت لؾ حتى داخؿ . إنو رساـ في إحدل مجبلت المقاكمة -  
، إذ نجده ىنا يمخص فترة زمنية، كيكتفي باإلشارة إلى ما ىك مطمكب كيخدـ (1)« المنظمة

. مصمحة السرد، في حيف ييبًعد التفصيؿ كالتكضيح كيتركو مبثكثا في صفحات الركاية
نما يترؾ  كفي مقطع آخر، يتحدث عف البمد، المظاىرات، الطمبة دكف أف يفصؿ كا 

كانت بغداد تضميـ طمبة جاؤكىا مف مدف العراؽ المترامية  »: األحداث مبيمة، يقكؿ
، حيث يسقط أحداث زمنية، (2)« ككاف البمد يفكر باألحداث كالتظاىرات... ليدرسكا الرسـ

أك فترات ىامة عف كيفية قدـك الطمبة لمدراسة، كعف سبب اضطراب األكضاع في الببلد، 
. فيمر مركرا سريعا عف فترات زمنية قد تككف طكيمة، كىذا رغبة منو في تسريع الزمف

 :(L’Ellipse)الحذف  .2
تقنية زمنية تقضي  »يعد مف بيف التقنيات اليامة في عممية تسريع السرد باعتباره 

بإسقاط فترة طكيمة أك قصيرة، مف زمف القصة كعدـ التطرؽ لما جرل فييا مف كقائع 
. (3)« كأحداث

كلكنو  (...)متسائبل عف أخبارم. كنت أظنو متشكقا إلي »: كمثالو مف الركاية قكلو
قابمني بيذا الكجو األبكـ، طرحت ظيرم عمى الكرسي، كطمبت مف نادؿ المقيى أف 

، فالحذؼ ىنا (4)« يحضر لي زجاجة بيرة، سكبتيا في القدح، كبدأت أشربيا بتميؿ
تمبإسقاط فترة زمنية تمثمت في انتقالو مف الحديث عف صديقو إسماعيؿ العمارم إلى 

الحديث عف جمكسو في المقيى، حيث حذؼ المدة التي تنقؿ فييا ك كيفية ذىابو، لعدـ 
. حاجة الحديث إلييا، إذ ال تكاد تقدـ شيئا لمعمؿ الركائي

                                                             
 .15الركاية، ص( 1)
 .29الركاية، ص( 2)
 .156حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، ص( 3)
 .14الركاية، ص( 4)
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" الحذؼ"كمف بيف المكاضع التي عمؿ الركائي فييا عمى تسريع السرد عف طريؽ 
كأمضى صبلح فترة ما بعد الظير نائما ممتمئا باألماف البيتي الذم افتقده زمنا،  »: قكلو

ليس لدينا مكاف نستضيفؾ فيو غير : كعندما بمغت الساعة السابعة مساءا قاؿ سعدكف
، فينا يحذؼ الفترة الزمنية التي قضاىا حتى كصمت الساعة السابعة، (1)« نادم المكظفيف

نما ينتقؿ مباشرة إلى الحدث الرئيسي مف السرد  فبل شؾ أف ىناؾ أحداث لـ يعمف عنيا، كا 
. كخطبتيا" ىدل"لرؤية " بعقكبة"عند زيارتو إلى " سعدكف الصفار"كىك حكاره مع 

 "صبلح كامؿ"، فبينما يسترجع "الحذؼ"كما تضعنا الركاية أماـ نمكذج آخر مف 
 :كيركم مغامراتو مع النساء ينتقؿ فجأة لمحديث عف فكرة جديدة في قكلو" سعدكف"قصة 

استقر خميؿ الراضي جكار صبلح عندما رآه يدخؿ الكمية كيأخذ لو مكانا قصيا في   »
حديقتيا، ككاف صكت المطارؽ كىي تدؽ البلفتات يعمك ممتزجا بضكضاء الطمبة 

. (2)« كأحاديثيـ الصباحية الصاخبة
فالركائي يتكمـ عف أجكاء الدراسة كالجامعة دكف تمييد لذلؾ، فنراه يحذؼ أحداث 

ال تستحؽ الذكر، كينتقؿ مباشرة مف زمف إلى آخر، مما يؤكد عمى رغبتو في العناية 
. باألحداث اليامة دكف الجزئية منيا

ساىـ " الحذؼ"ك" الخبلصة"كمما تجدر اإلشارة إليو، أف استخداـ الكاتب لتقنيتي 
في عممية تسريع السرد مف جية، ك كضع القارئ أماـ ىالة مف الغمكض مف جية ثانية، 
ضماره لبعضيا، كىك ما يؤكد مرة  كىذا بسبب تمخيص الكاتب لمجمكعة مف األحداث،كا 

األساطير  »أخرل الطابع الغامض كالشمكلي، كبالتالي الطابع األسطكرم لمركاية، إذ أف 
كانت قد اتخذت ليا ألكانا مف األصكؿ التي تقـك عمييا، كمنيا الجنكح إلى الغمكض في 

. (3)« التعامؿ مع الزمف
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 (:Scène)المشهد  .3
المقطع الحكارم الذم  »مف بيف التقنيات التي تعمؿ عمى تبطئ السرد، كيقصد بو 

تدخبلت  » حيث يعمؿ عمى نقؿ(1)« يأتي في كثير مف الركايات في تضاعيؼ السرد
. (2)« الشخصيات كما ىي في النص أم بالمحافظة عمى صيغتيا األصمية

كبالتالي، يساعد الكاتب عمى سرد األحداث كعرضيا في أدؽ تفاصيميا فيمنح 
ليكج إلى عالـ الركاية، كمعايشة أحداثيا، فمف أىـ كظائؼ ىذه التقنية   القارئ فرصة الكي

كسر رتابة المنٌظـ لؤلحداث، فتتقمص سطكتو كتقترب الشخكص مف القراء دكف كصاية  »
. (3)« سردية يمارسيا الراكم عمى المركم لو

: كقد تعددت المقاطع الحكارية في الركاية، نصنفيا كاآلتي
 (:Dialogue)الحوار الخارجي  (1

أكثر مف طرؼ إلدارة حديث متبادؿ بينيما يظير »يتطمب ىذا النكع مف الحكار 
. (4)«كؿ كاحد مكضكعو بجبلء كبمغتو الخاصة

، حيث ساىـ في صياغة "األنيار"كالمبلحظ أفَّ لمحكار حضكرا بارزا في ركاية 
كمف أمثمة ىذا النكع تمؾ المشاىد التي نجدىا في بداية الركاية، التي . األحداث، كتكجيييا

 :، يقكؿ"إسماعيؿ العمارم"مع " صبلح كامؿ"تحمؿ قيمة افتتاحية كيتجمى لنا في حكار 
: كابتزغت بسمة الرضى في كجو إسماعيؿ كىك يشكره، ثـ ىمس لو بصداقة  »

 .أتمنى لؾ السعادة مف كؿ قمبي- 
 كحمؿ نظراتو بعد ذلؾ، كأكقفيا عند عذكؽ نخمة قد أبمحت حديثا، كتؤلأل الذىب

. منابت سعفيا في

                                                             
 .78 حميد لحمداني، بنية النص السردم، ص(3)
 .165 حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، ص(4)
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: ثـ سألو إسماعيؿ
 كأنت ماذا ستفعؿ؟ -

: فابتمع صبلح نصؿ ىذا السؤاؿ، كبقي متشبثا بالعذكؽ كىك يجيب
 .ال أدرم -

: كاستشؼ إسماعيؿ المرارة مف ليجتو، فسألو
 أىناؾ شيء؟ -

: كردد صبلح عمى الفكر
 ال -

إذف، لماذا ىذه الكآبة؟ 
 .(1)« أتجد حكلي ما يدعكا إلى الفرح؟ -

فيأتي ىذا المشيد مشتمبل عمى خاصية التفصيؿ، كما ساىـ في عرض جانب مف 
 يظير بأنو شخصية " العمارمإسماعيؿ"، فمف خبلؿ حكاره مع "صبلح كامؿ"شخصية 

حائرة مترددة، تعاني األلـ كالكآبة، ليكشؼ لنا الركائي عف البعد الدرامي ليذه الشخصية، 
. (2)« أم مشيد يسعى إلى التركيز الدرامي في المقاـ األكؿ»كال غرابة في ىذا ما داـ 

كلحقت بيا أميا،  »:كىذا ما نجده في الحكار الذم جاء بيف ىدل كأميا يقكؿ
: فالتفتت إلييا كىي تتساءؿ بجفاء

 خير إف شاء اهلل ؟ -
: فردت األـ

 .كؿ الخير -
: كمؤلت كفييا بالماء كىي تشيج بكجييا عف أميا كتتمتـ

 .إنني متعبة، فأرجكا أف تىكيًفي عف ىذه المجامبلت التي لـ أعتدىا منؾ -
                                                             

 .150الركاية، ص( 1)
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 :كالتقطت األـ المنشفة كقدمتيا ليا قائمة
 !أنت كنز بيننا كلكننا لـ نعرؼ قيمتؾ  -

 :فصرخت كالممتاثة
 كما الذم حدث حتى عرفت ىذه القيمة ؟ -

 :كمدت يدىا ممتقطة المنشفة بعصبية، كاستخبث صكت األـ كىك ينطؽ
 .لقد تقدـ إليؾ أحد أغنياء بعقكبة -

)...( 
 :كخطت ىدل باتجاه غرفتيا ك ىي تقكؿ -
 .عمى أية حاؿ ىذه مسألة لـ أفكر فييا -

 :كىتفت األـ
 (1)«ليس ىناؾ مف داع لمتفكير كنحف أماـ فرصة العمر  -

ففي ىذا الحكار تبدك شخصية ىدل ضائعة ال رأم ليا أماـ سمطة األـ، التي 
تنيي الحكار فارضة رأييا دكف إحساس أك شعكر، كىنا تبرز كظيفة المشيد في تقديـ 

. كجية نظر حكؿ الشخصية مف خبلؿ ما تقدمو مف أفعاؿ أك أقكاؿ
كتبرز ىذه الكظيفة أيضا، في الحكار الذم يجرل بيف أطراؼ عدة في مشيد كاحد 

، أك (2)« الفضاء الذم تعبر فيو ىذه الشخكص عف أفكارىا إزاء بعضيا بعضا »باعتباره 
: كتردد صكت سامية سعيد قائبل »: إزاء قضايا معينة، كمثالو في الركاية قكلو

كؿ المسائؿ مدبرة، كالخطط مكضكعة سمفا، كلكف مف المؤلـ أف النكسات تخمؽ  -
 .في الغالب عشرات المرتديف اليائسيف بيف شبابنا

: كىز خميؿ الراضي رأسو مكافقا عمى ما شخصتو كأضاؼ 
 .ليس ىناؾ أبأس مف إنساف جرح في آمالو -

                                                             
 .106 الركاية، ص(1)
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 :آنذاؾ دخمت ىدل عباس إلى نادم الكمية كحيتيـ، ثـ أردفت متسائمة بمرح
 تتحدثكف بالسياسة، أليس كذلؾ ؟ -

 :كقاؿ سعدكف الصفار بيزء
 كبماذا تريديننا أف نتحدث ؟ -

 :أجابت بنفس ليجتيا 
 عف معرض جمعية الفنانيف األخير مثبل ؟ -
 .(1)«ليذىبكا إلى الجحيـ ىـ كمعرضيـ  -

كعبر ىذا المشيد ارتسمت مبلمح الشخصيات، كتفاعميا مع األحداث الحتداـ 
/ الصراع في الكاقع، فيظير لنا الطابع الفكرم كاضحا يعكس الصراع القائـ بيف المركز

الطمبة، كالذم يبؽ مستمرا كيظير في أكثر مف حكار يجمع / السمطة، كاليامش
. الشخصيات مع بعض

 مع أصدقائو "صبلح كامؿ"ىكذا، تنكعت األنماط الحكارية في الركاية، فجمعت 
مشاىد متنكعة بيف السياسة كاألدب كالفف مف جية، كالسخرية، كالمرأة، كالخمر مف جية 

. أخرل
كمف ثمة، استطاع الركائي أف يبرز عبلقة الشخصيات مع بعضيا البعض، فكاف 

الحكار الكسيمة المناسبة لمكشؼ عف كجية نظر األطراؼ المتحاكرة، ىذا ما يدفعنا 
. لمكقكؼ عند النكع الثاني مف الحكار كىك الحكار الداخمي

 (:Monologue )الحوار الداخمي  (2
كىك األسمكب المتبع مف قبؿ الكاتب، لعرض الجانب النفسي لمشخصية، كفيو 

كالمستقبؿ في  تغيب األطراؼ المشاركة في الحديث، لنجد طرفا كاحدا يككف ىك الباث
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خطاب غير مسمكع كغير منطكؽ تعبر فيو شخصية ما عف أفكارىا  »الكقت نفسو، فيك 
 .(1)« الحميمة القريبة مف البلكعي

يعتمد ىذا النكع عمى الغكص في أعماؽ النفس البشرية، لرصد ما يدكر في 
: داخميا، كمف أمثمة المنكلكج في الركاية قكلو

أنا أعرؼ أف األشياء مف : كاحتدمت عيناه بالمقت كىك يكاصؿ البكح مع نفسو »
حكلي ريًتبت خطأ، كىا أنا صريع ىذا البؤس الفطرم الذم ال يدعني أنعـ بساعة ىدكء، 
لقد عرفت الخطأ في ترتيب األشياء منذ أف بدأت أعي ما حكلي، كنا يـك ذاؾ مجمكعة 

 مف الحفاة يمفظنا كؿ صباح زقاؽ عامر بالكحؿ ك الكباء، يحمؿ كؿ منا قطعة خبز
كحفنة مف التمر الرخيص في كيس مف الخيش الميميؿ قاصديف مدرستنا، كجكىنا جافة 

. (2)« كالكدمات تمؤل أجسادنا الضامرة

كرغباتو،   عف عكاطفو"صبلح كامؿ" يكشؼ الركائي عف شخصية  المقطعفي ىذا
كذكرياتو بما تحممو مف آالـ كمعاناة لـ تنسى كبقيت عالقة في البلكعي، فجاء ىذاالحكار 

كصرخة مدكية في كجو الجميع، الكاقع، السمطة، ىدل، فكانت كممات ذات دالالت 
.  رمزية، مكحية تكشؼ عف األكضاع االجتماعية، السياسية كالفكرية أيضا

 يخرج مف صمتو كيعبر عف "صبلح كامؿ"كيبمغ المنكلكج تكتره كيزداد، ليجعؿ 
تقديـ  »أسطكرم، كىذا ألف مكضكع األساطير الخاص ىك/ مكبكتاتو في جك كاقعي 

 ، حيث أخرجت الذات اإلنسانية مكنكناتيا(3)« تحكيمة لمشاعر حقيقية كلكنيا مكبكتة
كبعد أف ىيأ كأسو تجرع حسكة منيا ثـ أطمؽ »: كجسدتيا مف خبلؿ الصكت الكاحد، يقكؿ

: ضحكة مبتسرة مكظكمة، تردد بعدىا صكتو الخفيض ليقارع الخيبة كالحزف
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.. اشرب أييا القرد
قرد السياسة كالحب، 

. ثـ تسمؽ أغصاف شجرتؾ
. أستر عكرتؾ

. امش عمى يديؾ كالبيمكاف
 .اندحر ببل ضجيج كال دكم

... الكأس تتبعيا أخرل
. كالعيد يحمك لمغرباف

. تخبطي يا أقدامي العمياء
. سقط العرش

. ككضعكا التاج عمى رأس قرد
. لعبة مسمية أخرل

. (1)« أضيفت لمنياج ىذا السيرؾ
كىنا، تقترب لغة الحكار مف الشعرية، التي تجذب القارئ كتجعمو يقؼ عند كمماتو 

التعبيرية ليدرؾ عبره مختمؼ األبعاد السياسية منيا، كالنفسية، كىنا يسيـ الحكار بمغتو 
. الشعرية في بمكرة إحساس االغتراب، كالقير

تقنية إقناعية تبرز ما في داخؿ ىذه الشخصية مف خمجات  »كبالتالي يعتبر الحكار
 (2)« ستسيـ في تطكير الحدث

 فنزكع الكاتب نحك المكنكلكج، كسيمة تتجمى مف خبلليا أحاسيسو، ذكرياتو
كماضيو، فمزج ما ىك ذاتي بما ىك كطني، في صكرة شعرية مميزة جمعت بيف الكاقعي 
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كالرمزم بمغة ساخرة، لينقؿ القارئ مف قضية ذاتية خاصة، إلى قضية اجتماعية سياسية 
عامة، في جك مأساكم ليعمؽ فينا شعكر الحزف كاألسى عمى الكاقع المزرم الذم عاشو 

، التي كانت صدمة كبيرة 1967، جراء نكسة حزيراف -خاصة– المثقؼ / اإلنساف
لممجتمع العربي، كىنا يتجمى الجانب األسطكرم، باعتبار أف األساطير ال تحاكي 

نما مكاضيعيا إنسانية خالدة . مكضكعا خاصا كا 

(: Pause)الوقفة الوصفية  .4
تكقفات معينة يحدثيا  »مف التقنيات التي تعمؿ عمى تبطئ كتيرة السرد، كىي 

الراكم بسبب لجكئو إلى الكصؼ، فالكصؼ يقتضي عادة انقطاع السيركرة الزمنية، 
 كبالتالي يككف أماـ السارد المجاؿ لتقديـ الكثير مف التفاصيؿ (1)« كيعطؿ حركتيا

. كيمكنو مف كصؼ األماكف كالشخصيات بإسياب الجزئية،

 الكقفات الكصفية في بعض المكاقؼ "عبد الرحماف مجيد الربيعي"كظؼ الركائي 
التي يضعنا فييا أماـ شخصياتو، بكؿ ما يحيط بيا، إذ يتنكع الكصؼ بتنكع المشاىد التي 

االستطراد في الكصؼ  » عيًنيى الكاتب بتقديميا، كرسـ خطكطيا لجذب القارئ؛ كىذا ألف
كالمجكء إلى الجزيئات التفسيرية أك التبريرية مف شأنو شد االنتباه إلى ىذه الشخصية أك 

. (2)« تمؾ، إلى ىذا المشيد أك ذاؾ

إلى تقديـ استراحات كصفية لكؿ شخصية – كما أشرنا سابقا – كقد لجأ الركائي 
ف تباينت فيما بينيا بيف مكثر ليذه كمقؿ لتمؾ – مف شخصيات الركاية،  كمف أمثمة –كا 
كبدأ عبد الحميد بمراقبة الحضكر،  : »"عبد الحميد الفمكجي"ىذا النكع قكلو كاصفا 

كاستعراض المكائد، كىك يعض بانفعاؿ عمى أطراؼ شاربيو األشقريف، كعندما أطرؽ باف 
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صاحبو عينيف  جبينو عريضا، كىك يمتمع في كجيو األبيض الشاحب، ثـ رفع إلى
. (1)«جاحظتيف تأممو فييما برىة 

نما  كمف المفيد أف نقكؿ، إف الركائي لـ يقتصر في كصفو لمشخصيات فقط، كا 
يتعداىا إلى كصؼ األماكف كاألحداث، كما نجده في بعض االستراحات يظير براعة فنية 

 : كقدرة عالية عمى الكصؼ بمغة شعرية متميزة، فكصؼ النخمة، البحر، الميؿ يقكؿ
طرحت رأسي عمى مسند الكرسي كأغمضت عيني برىة، كمرت طقكس الميؿ كميا،  »

كعبر الراقصكف كالسكارل إلى الشطآف المظممة، كغابكا ىناؾ، ككنت بعيدا جدا، ال أراىـ، 
كلـ تمكح لي يد بالقدـك غير مظبلت البحر المغركسة في الرمؿ، كىي تتمايؿ مع رياح 

. (2)«الميؿ كعشرات السفف الشراعية المبحرة بعيدا 
 "صبلح كامؿ"ك"ىدل عباس"كفي مثاؿ آخر نجده يكقؼ الزمف ليتكلى كصؼ 

كبعد أف أطمقت قرارىا، حممت عينييا إلى كجيو، كسفح خضرة  »: بمغة شعرية يقكؿ
عينيو بساطا مف الكد كاألمؿ أماميا حتى تيركؿ بكؿ طاقتيا نحك رياض الفرح التي 

. (3)« حممت بيا دكما
كبيذا، كاف لمكقفة الكصفية أىمية بالغة في البناء الزمني لمركاية، فكانت مكممة 

لصكرة الشخصية مف ناحية، كمف ناحية أخرل قدمت طاقة تزيينية إيمائية جعمت القارئ 
. يقترب مف أحداث الركاية كيتشكؽ لمتابعتيا
، زمف أسطكرم تمازج فيو الكاقع "األنيار" كجممة القكؿ،إف الزمف في ركاية 

باألسطكرة، كانصير فيو الماضي المؤلـ بالحاضر النازؼ، كلكنيا في كؿ ىذا تتطمع إلى 
كسر ىذا الجمكد، كاالنتقاإللى المحظة األخرل لحظة المستقبؿ، كىنا يتجمى لنا ما ىك 

                                                             
 .86 الركاية، ص(3)
 .180 الركاية، ص(1)
 .214 الركاية، ص(3)
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 بيف الحاضركالماضي  »أسطكرم، إذ في األسطكرة تىًغيبي كؿ الحدكد الفاصمة 
. (1)« كالمستقبؿ

 أف يرسـ صكرة لكاقعو دكف خط "عبد الرحماف مجيد الربيعي"لقد حاكؿ الركائي 
نما عمؿ عمى تكسيره لذا فكؾ الكاقع الخارجي كمشكبلتو كمعطياتو  زمني صاعد، كا 

كالعالـ مف حكلو، إلى كحدات صغيرة، معيدا جمع ىذه المتشظيات ليعيد بناء نسيجيا مف 
جديد، بالصكرة التي ارتآىا، ككفؽ رؤيتو المحمقة خمؼ أجكاء أسطكرية، ليمنح بذلؾ ركايتو 

شكبل مميزا كزمنا خاصا، كمعنى متخيبل، فكانت األسطكرة ىي الخمفية التي اتكأ عمييا 
. إلقامة بنائو الفني بيذا األسمكب
ذا كاف الزمف في ركاية   متغير، حركي دائرم فإف ىذا يحيمنا إلى النص "األنيار"كا 

التي حاكلت أف تعبر عف العالـ المتغير، عالـ األشياء – أسطكرة جمجامش– األصؿ 
المحسكسة، فالزمف بطبيعتو يرتبط ارتباطا جدليا بالتغير إذ أنو كثيؽ الصمة بالحركة كال 

. يمكف أف يكجد دكنيما

 في بناء الزمف "جمجامش "كما كظؼ الكاتب األسمكب ذاتو الذم نجده في أسطكرة
إذ تراكح بيف البطء كالسرعة، فاشتمؿ كبل النصيف عمى مختمؼ التقنيات الزمنية، حيث 

المتيف كضعتا القارئ أماـ تساؤالت  "الحذؼ"، ك "الخبلصة"تضمف النص األصؿ تقنيتي 
. عف طبيعة األحداث الغائبة

حكارات جمجامش  –كما اشتمؿ عمى تقنيتي االستراحة كالمشيد بنكعيو الخارجي
ككذا الحكار الداخميكيتجمى في مناجاة – المتعددة مع أمو، أنكيدك، سيدكرم، أكتنابشتيـ 

. جمجامش عند كفاة صديقو أنكيدك، كصراعو مع ذاتو
كبيذا يتقاطع النصاف في كثير مف المكاضع، فإذا كانت أسطكرة جمجامش قد 

، قد اتجيت "األنيار" الفناء، فإف ركاية / العدـ، البقاء/ صكرت الصراع بيف الكجكد
                                                             

 .5 ميشيؿ زيرافا، األسطكرة كالركاية، ص(3)
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القير، كليذا تميزت / الشعب،الحرية/ التعبير، السمطة/ لتصكير الصراع بيف الكبت
. األحداث في النصيف بالتدفؽ بسبب حركة التغيير

كبعد تعرضنا ألىمية الزمف في بناء الركاية، فإننا ننتقؿ لدراسة المكاف باعتباره 
يحمؿ األىمية ذاتيا، إذ ال يمكف أف نتصكر شخصيات إال في إطار مكاني معيف يتجسد 

. مف خبللو كجكدىا

 :بناء المكان-  3-3

ال تتحدد قيمة الركاية إال إذا كجدت ضمف مكاف تجرم فيو كقائعياكأحداثيا، 
كتتحرؾ فيو شخصياتيا، كمف ىنا سجؿ المكاف كجكده كفرض ضركرة باعتباره عنصرا 

. فعاال في البناء السردم

كال  المجاؿ الذم تجرم فيو أحداث القصة،»كيأتي اىتماـ الركائي بالمكاف لككنو 
بد لمحدث مف إطار يشكمو كيحدد أبعاده، كيكسبو مف المعقكلية ما يجعمو حدثا قاببل 

. (1)« لمكقكع

بؿ إنو  »كبالتالي، فإف كجكده في الركاية ال يشكؿ عنصرا زائدا، أك جماليا فقط، 
، باعتباره يتضمف (2)« قد يككف في بعض األحياف، ىك اليدؼ مف كجكد العمؿ كمو

. معاني عديدة، فبكاسطتو تنعكس صكرةالشخصيات كتتكشؼ أبعادىا

 (3)«المكاف يساىـ في خمؽ المعنى داخؿ الركاية »اعتمادا عمى ىذا المعنى، فإف 

إذ يتحكؿ إلى أداة لمتعبير، تحمؿ كثيرا مف اإليحاءات كالشحنات عف شخصيات الركاية 
. كأحداثيا، مما يدفع القارئ إلى إنماء طاقتو اإلبداعية لتأكيؿ مختمؼ أبعاد المكاف الداللية

                                                             
جيب مكنسي، فمسفة المكاف في الشعر العربي قراءة مكضكعاتية جمالية، منشكرات اتحاد الكتاب العربي،دمشؽ، دط، (1)

 .7ـ، ص2001
 .33 حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، ص(2)
 .70بنية النص السردم، صحميد لحميداف، (3)
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فحسب، إنما يتداخؿ مع  كىذا يعني، أف كظيفتو ال تتكقؼ عند الدكر التزييني
حيث يصبح عنصرا ال يمكف فصمو  »العناصر األخرل بيدؼ تشكيؿ المعنى الركائي 

. (1)« عف باقي مككنات العمؿ، كيتحكؿ بذلؾ قدرة فاعمة، تؤثر كتتأثر، كتضيؼ كتخمؽ
نما مف خبلؿ العبلقة  كمف ثمة، فإف أىميتو ال تتحدد بكصفو عنصرا منفردا، كا 

النظر إلى المكاف بكصفو شبكة مف  »التي يقيميا مع المككنات األخرل، كبذلؾ يمكننا 
. (2)« العبلقات كالرؤيات ككجيات النظر التي تتضامف مع بعضيا لتشييد الفضاء الركائي

إذف، ييساًىـ المكاف بحضكره الفني المميز في العمؿ الركائي، كبما يحممو مف أبعاد 
سياسية، تاريخية، كاجتماعية نفسية في خمؽ المعنى كالداللة، كرسـ شخصيات الركاية 
براز الرؤية المعبرة عف مكقؼ صاحبيا مف الككف كالحياة كاإلنساف . كأبعادىا المختمفة، كا 

تزداد أىمية بمدل قدرة الركائي - أم المكاف-تأسيسا ليذا يمكننا القكؿ،إف قيمتو
نفسو عمى خمقو كتصكيره، كصياغتو بالطريقة التي يرتضييا مف جية،كالتي تؤكد دكره 
الفعاؿ، مف جية ثانية، كمف ثمة كاف لمكاتب الحرية التامة في خمؽ المكاف، بحسب 

. طبيعة الركاية

، فإف أكؿ ما نبلحظو، أف "األنيار"كفي محاكلتنا لدراسة تشكيؿ المكاف في ركاية 
 لـ يمنح لممكاف كصفا دقيقا، كال تصكيرا كاضحا "عبد الرحماف مجيد الربيعي"الركائي 

فكاف ىذا مف بيف األسباب التي منحتو بعدا أسطكريا ىذا مف ناحية، كما أكسبتو 
. الشخصيات الحاضرة بعدا أسطكريا، مف خبلؿ حركتيا فيو، كتفاعميا مف ناحية أخرل

ككفقا ليذا، فإف المكاف يخرج مف العادم المألكؼ إلى المكاف األسطكرم، كألف 
نما جعمو ىيبلًميان ميتعًددا – كما أشرنا سابقا – الركائي لـ يقدـ كصفا محددا  لممكاف، كا 

لييكحي بعدـ القدرة عمى االستقرار ككذا بانعداـ الثبات كالدكاـ، كىذا ما يجعمو مكانا 

                                                             
 .46آماؿ منصكر، بنية الخطاب الركائي في أدب محمد جبريؿ، ص( 1)
 .32، صحسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي( 2)
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ليس متجانسا، فيو انقطاعات كفجكات، فيو أجزاء تختمؼ اختبلفا  »أسطكريا باعتباره 
. (1)« نكعيا عف األجزاء األخرل

ففي أثناء عرض الكاتب ألحداث الركاية نجده ينتقؿ مف مكاف آلخر محدثا 
انقطاعات، فبينما يقدـ كصفا لمدينة بغداد نجده ينتقؿ إلى كصؼ الكمية، ثـ إلى كصؼ 
الشكارع، األمر الذم يجعمنا نقكؿ إف األماكف مرتبطة باألحداث كالشخصيات حيث يعمؿ 

. كؿ كاحد منيا عمى تكضيح اآلخر
مف ىنا، كيًجدىت أماكف يتجسد مف خبلليا الصراع كالنزاعات كمختمؼ األحداث، 
زىعة بيف أماكف مفتكحة  كأخرل تجسد لنا أبعاد الشخصيات المختمفة، كىي في مجمميا ميكى

 .كمدينة بغداد، النير، كمغمقة كالقرية
مقسـ  »كألف المكاف األسطكرم، يحمؿ داللة خاصة كحياة أسطكرية، فإنو يأتي 

، كغيرىا (2)« إلى مناطؽ ذات قيمة رمزية مف قبيؿ القداسة كالسعد كالنحس كالشقاءكالنعيـ
. مف الدالالت المختمفة التي تتحقؽ بفعؿ العبلقات كالترابطات التي تحدث فيو

 :المكان الجحيم/ المدينة  -1
البؤرة المكانية التي تدكر فييا معظـ أحداث الركاية، كقد حظيت " بغداد"تعد مدينة 

ىذه المدينة باىتماـ خاص مف قبؿ الركائييف، باعتبارىا مظيرا حضاريا متميزا ىذا مف 
ناحية، كما حفظت ليا أىميتيا التاريخية، كالثقافية، ككذا الجغرافية مكانتيا الخاصة مف 

. ناحية أخرل
، مدينة التناقض، إنيا مكاف األلـ كالكجع، "األنيار"كما كصفتيا ركاية " بغداد"ك

تمثؿ مقر السمطة الحاكمة، كفييا تنتشر تمؾ القيـ السمبية، التي عاشتيا الشخصيات مف 

                                                             
نياد خياطة، العربي لمطباعة كالنشركالتكزيع، : ، ترجمة(رمزية الطقس كاألسطكرة)المقدس كالدنيكمميرسيا إلياد، (1)

 .23ـ، ص1987، 1دمشؽ، ط
 .182، ص 1محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، ج(2)
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 بنكسة حزيراف- بغداد– ظمـ، قير، كممارسة الجنس، كما ارتبط حضكر ىذا االسـ 
. ككصؼ ألجكائيا

بالنسبة لمطمبة محطة تحكؿ لحياتيـ مف حياة النقاء كالصفاء، " بغداد"ىكذا، مثمت 
كانت بغداد تضميـ، طمبة جاؤكىا  » كاألحبلـ إلى حياة المظاىرات كاإلضرابات كالخكؼ

. كفي رؤكسيـ أحبلـ كبيرة عف الضكء كالمجد. مف مدف العراؽ المترامية ليدرسكا الرسـ
. (1)« ككاف البمد يفكر باألحداث كالتظاىرات

كزمبلئو، كاتسع " صبلح كامؿ"مف ىنا، تقمص شعكر االطمئناف كالراحة، عند 
إحساس الخكؼ، فقد قتمت المدينة في نفسيـ صكرة البراءة، كالطير في الكقت الذم كانكا 

يطمحكف أف تتحقؽ فييا كؿ أحبلميـ كطمكحاتيـ، إال أنيا كانت بخيمة ال تجكد، كما 
. تجكد القرل سخاء، ك نقاء، بمائيا كىكائيا

إذف، قدـ الركائي المدينة في صكرتيا القاسية، التي تديف كؿ ما حكليا، ال تنقصيا 
القسكة الشديدة، إذ ال تكاد تبدم تعاطفا مع أية شخصية مف شخصيات الركاية، كما لك 
أنيا نكع مف الفكضى البدائية، التي تثير الدىشة حينا ك األلـ كالحيرة حينا آخر، فتدفع 

بقي صبلح في بغداد كحيدا، كليس لو مبلذ فييا غير  »اإلنساف إلى شعكر الكحدة 
. (2)« إسماعيؿ العمارم برصانتو المتشنجة، كعبد الحميد الفمكجي بسخطو العاتي

باعتباره يمثؿ ىيمنة مطمقة، إنو عالـ - المدينة– ليتأكد البعد األسطكرم لممكاف 
السمطة التي كؿ ما في األرض ىك صدل ليا تريد إخضاعو كتقييده، مف ىنا / اآللية 

 ينبع إحساس الخكؼ كالرعب في جك بغداد، الذم تـ تصكيره في جك كابكسي صعب
. كمظمـ

كفي محاكلتو لتصكير ىذا الجك، يتجو الركائي إلى أنسنة األشياء كنسبة أفعاؿ 
كالفرح،  تاريخ عريض مف الحزف »إنسانية إلى المدينة، فتغدك مثؿ الكحكش األسطكرية 

                                                             
 .29الركاية، ص( 1)
 .225الركاية، ص( 2)
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بغداد . كاالستنجاد ثـ ىا ىك كؿ شيء ينحسر مخمفا المرض،. مف التصفيؽ كالنداء
كالمقاىي كالدركب كالمحبلت العامة . مرعبة، مطكقة بالصمت الفائر بمميكف حكاية

األخرل مزركعة بالمخبريف السرييف الذيف ينقمكف بتقاريرىـ مسيرة االحتجاج التي يشيرىا 
. (1)« الناس

فالمدينة ىنا كفضاء تخييمي ىي انعكاس ألكضاع مضطربة قمقة كمتغيرة، مدينة 
ال يبدك جماليا إال في بعض المكاقؼ، فقد أراد الركائي مف خبلؿ كصفو تعميؽ المعاناة 
عند الشخصيات ىذا مف جية، كمف جية أخرل التأكيد عمى الجانب األسطكرم لممدينة، 

. (2)« جميؿ كلكنو محفكؼ بالمخاطر »باعتبار أف المكاف األسطكرم ىك مكاف 
سأسافر  »: مف ىنا، يىنبىعثي إحساس الرفض لممدينة كالرغبة في االبتعاد، يقكؿ

، كما ىذا الرفض إال رفض (3)«ال أريد بغداد، كال الكظيفة، كال كؿ شيء. غدا إلى أىمي
 الحاكـ الذم يجسد معاني الظمـ / لمكاقع السياسي الذم اتسـ بالتأـز إنو رفض لمسمطة 

. ك االضطياد
، كألف الركائي لـ يحدث فصبل "بيركت"كمف األماكف التي كردت في الركاية مدينة 

، فإف القارئ ال يشعر بيما إال مكانا كاحدا مف "بغداد"أك اختبلفا في كصفو ليا عف مدينة 
. حيث طريقة حياة الشخصيات كحكاراتيـ المختمفة

ىك سمة التناقض كالتضاد " بيركت"إف ما يؤكد عمى الطابع األسطكرم لمدينة 
، كتتجمى لنا ىذه (4)« أجمى عبلمات التشكيؿ األسطكرم »التي تمتعت بيا، إذ تعتبر 

ػ بالنسبة ؿ" بيركت"السمة مف خبلؿ عبلقة الشخصيات بالمكاف في حد ذاتو، فقد مثمت 
انتكست »:  مكاف لمحزف كاالغتراب، يدفعو لئلحساس باألسى كالرثاء، يقكؿ"صبلح كامؿ"

                                                             
 .232الركاية، ص( 1)
 .94المالؾ مرتاض، الميثكلكجيا عند العرب، صعبد ( 2)
 .278الركاية، ص( 3)
 .221نضاؿ صالح، النزكع األسطكرم في الركاية العربية المعاصرة، ص( 4)
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في داخمي تمؾ الفرحة التي عدت بيا مف صكفيا أماـ فداحة التمكث الذم نقعت فيو 
كلـ يفمحكا في أف يتماسككا في الغربة . رؤكس بعض صحبي المياجريف إلى بيركت

. (1)« كيستعيدكا كياناتيـ التي اىتزت طكيبل كلـ تستقر في مكضع
 إف ىذا اإلحساس النفسي يرتبط أساسا مف عدـ القدرة عمى التكيؼ مع المكاف

ثبلثة  »: كالتفاعؿ معو، كمف ثـ جاء كصؼ الكاتب لو مصبكغا بحالتو الشعكرية يقكؿ
.. إذ أحسستيـ مكجكديف في كؿ مكاف مف بيركت. أياـ فقط مؤلتني باألسى كالرثاء

كلـ أنعـ بالصفاء القميؿ . يكزعكف التيـ كاإلدانات.. صحفيا كبحرىا.. كمقاىييا.. شكارعيا
. (2)« إال مع عامر المكسكم الذم يشكؿ نمكذجا مغايرا ليـ

يعكد  »ذلؾ البعد النفسي، كاالجتماعي باعتباره – بيركت– مف ىنا يكتسب المكاف 
عمى الحدث بالقيمة االجتماعية التي ترتبط بو كبجممة مف الشحنات العاطفية التي 

 : لسعدكف الصفار مكانا لممتعة كالشرب فقط يقكؿ" بيركت"، فقد مثمت (3)« تصاحبو
جئت عف طريؽ بيركت، مكثت فييا يكميف، كلكنني لـ أتذكر شيئا منيا، ألنني كنت  »

. (4)« ثمبل، كركبت الطائرة ثمبل أيضا
ذا كانت  صبلح "بما حممتو مف دالالت ىي المكاف السمبي في نظر " بيركت"كا 

" إسماعيؿ العمارم"، فإننا نجدىا المكاف االيجابي، في نظر "سعدكف الصفار"ك " كامؿ
 السمطة الحاكمة/الذم كجد فييا المبلذ كالخبلص مف الخكؼ كاأللـ، كالعقاب، مف اآللية

كالقامعة لكؿ حرية فكانت المكاف الذم عبر فيو عف حرية التعبير، كحرية االختيار التي 
كلكنو مات بشجاعة؟  -  »قادتو إلى اختيار االستشياد كأحسف حؿ 

: كاغتنى صكت خميؿ الراضي بنبرة ألـ كىك يجيب

                                                             
 .18الركاية، ص( 1)
 .18الركاية، ص( 2)
 .7المكاف في الشعر العربي، صحبيب مكنسي، فمسفة ( 3)
 .40الركاية، ص( 4)
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. (1)« لـ تكف نيايتو مفاجئة لي، بؿ ىي متكقعة جدا- 
إذف، عكست المدينة ذلؾ البعد األسطكرم، حيث مثمت مصدر السمطة كالقرار، 

كمكاف الصراع كالتناقض، شبيية في ذلؾ بمدينة أكركؾ، التي عرفت صراعا بيف الشعب 
 كتبعا ليذا شممت. كاآللية مف جية أخرل" جمجامش"مف جية، كبيف " جمجامش"ك
مختمؼ القيـ الجمالية فيي الصانعة لحدكد الحرية كالكاشفة لتمؾ الصراعات بيف " المدينة"

. مختمؼ األطراؼ، التي شكمت أنيارا في مجرل الكاقع العراقي
 :المكان المقدس/النهر -2

انطبلقا مف ىذا الكضع الذم يسكده االضطراب، كالزيؼ كالتشكيو كاف عمى 
شخصيات الركاية البحث عف البديؿ، كمحاكلة محك ىذا الكاقع كالعكدة إلى المنطمؽ أيف 

. تككف الفرصة متاحة لميبلد جديد يمتمئ بالصفاء كالنقاء
، كاستخدامو في "النير" إلى تكظيؼ لفظ "عبد الرحماف مجيد الربيعي"يمجأ الركائي 

فضاء منفتح عمى جممة مف القيـ، إذ يمثؿ " األنيار"أغمب ركاياتو، كقد جاء في ركاية 
كاألصدقاء  صمة رابطة بيف شخصية صبلح كامؿ كىدل عباس، إنو ممتقى األحبة

. كاألىؿ
 كبالتالي، كاف المكاف الذم اختارتو الشخصيات متنفسا ليا كمبلذا يمكنيا أف 

لكي  »طابعا أسطكريا مقدسا، إذ " النير"تأكم إليو، بحثا عف التَّطيير، مف ىنا اكتسب 
يتقدس المكاف، ال يحتاج األمر في أغمب األحكاؿ إلى تجؿ إليي أك ظيكر قدسي 

. (2)« بالمعنى الدقيؽ لمكممة تكفي آية أك عبلمة مف أم نكع حتى تدؿ عمى قدسيتو
 مف ىنا، كاف المقدس ىك الذم يمتمؾ قكة تقيـ في ماىية الشيء نفسو أك في
. صكره، كمف ثمة تتكشؼ قدسية النير باعتبار أف كجكده في حد ذاتو ىك تجؿ قدسي

                                                             
 .290الركاية، ص( 1)
 .28ميرسيا إلياد، المقدس كالدنيكم، ص( 2)
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إف ما يكشؼ عمى قدسية ىذا المكاف كطابعو األسطكرم ىك الماء باعتباره 
، إنَّو رمز لمحياة، كالخصب حيث الطبيعة المقدسة، التي (1)« ميبط عرش جميع اآللية »

.  لمتطييرا مكاف"األنيار"ركاية كجدت فييا شخصيات 

 بمكانة خاصة عند الشعكب القديمة فكاف "النير"اعتمادا عمى ىذا الفيـ، تمتع 
رمزا لآللية، كمقاما لمتقديس كتقديـ القرابيف، حتى ال يغدر بيـ، كلباركيـ، كما كاف لمنساء 

أبناءىف، إذ يحضرف طكافات صغيرة مف الفميف يغرسف " النير"طقكس خاصة عندما يأخذ 
فييا الشمكع كيشعمنيا كمف المكاف الذم اختفى فيو أبناؤىف يتركنيا تجرم مع مجرل 

. الماء

 : أبعادا أسطكرية، فكاف مكاف العبادة يقكؿ" النير"تأسيسا لما سبؽ، منح الركائي 
 أنا أعبد النير، إنو صديقي القديـ، أعبده في الميؿ بصكرة خاصة عندما تتؤلأل النجـك »

. (2)« كأنكار المصابيح عمى صفحتو فأتمك أمامو صبلتي

إنو المكاف الذم اختارتو الشخصيات لتيرب إليو، فكاف شبييا باألماكف المقدسة 
كالتأمؿ  التي يتخفؼ عنيا مف أكحاؿ الكاقع كآالمو، ليبعث في اإلنساف إحساسا بالراحة

كـ أعشؽ ىذا المكاف، لقد -  »: في جك ثرم، كعميؽ بمختمؼ الدالالت كاألفكار يقكؿ
. رسمت لو عشرات التخطيطات، سأريؾ إياىا غدا

: كأردفت كىي تبتسـ مف قمبيا كتستنشؽ اليكاء بعمؽ
كلكف ركعة ىذا الشاطئ تحتاج لشاعر ال لرساـ، كلك كنت شاعرة لكتبت - 

ثـ انفجرت ضاحكة، ك كجد صبلح نفسو يضحؾ معيا .قصيدة تكضع مع معمقات العرب
كأصاخ السمع إلى أحاديث الصياديف التي . كىك يتأمؿ حادكر الماء الذم يحبحب أمامو

                                                             
 .601شكقي عبد الحكيـ، مكسكعة الفكلكمكر كاألساطير العربية، ص( 1)
 .54صالركاية، ( 2)
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تنزلؽ عمى سطح الماء مف الجية األخرل كأحس أف ىذا اليدكء كالترياؽ لقمبو المصطمي 
. (1)« بألؼ عذاب

في صكرة جمالية تبعث شعكر الراحة كالحميمية، " النير"ىكذا كصؼ الكاتب 
الدكر  »ليقترب مف األسطكرم بحثا عف المبلذ، كألف الماء بمكتيفاتو المختمفة يؤدم 

، فإننا نجد الركائي يذىب (2)« الجكىرم األكؿ في مجمؿ أساطير كفكلكمكر بمداننا العربية
ىذه العذرية التي تمنحيا الشكاطئ  »": لمبحر"إلى تكظيؼ مكاف آخر، يقكؿ في كصفو 

كما أعظـ ىذا اإلحساس المتعممؽ أماـ اليدير ! كالرماؿ لمقمب المثقؿ ما أركعيا
. األسطكرم الذم تحممو أمكاج البحر األسكد الثائرة كىي تصفع كجو الشاطئ المستكيف

ككمما أتتني مكجة . كنت أشؽ المؿء كأنني سيـ يمرؽ رشيقا مسددا بإحكاـ نحك ىدفو
 ثـ حطتني خفيفا كحنكنا بعذرية الكالدة األكلى يا. رفعت جسدم إلى أعمى في قفزة منتشية

. (3)« ليا مف فرحة أخاؼ مف أف تندثر ك تتبلشى

كىنا تقدـ الركاية كصفا رائعا لمبحر، تمتزج فيو الحالة النفسية كالذىنية لمشخصية، 
 حيث يندمج المكاف مع ما ىك شعرم لينفتح عمى األسطكرم، مف خبلؿ تجاكز المغمؽ 

 نقاءاك المحدكد إلى ما ىك مفتكح، إلى دالالت ال حدكد ليا تشع بعذرية الكالدة األكلى 
. كصفاءا كطيرا

  استحضر لفظة النير"عبد الرحماف مجيد الربيعي"إف الركائي  كجممة القكؿ،
انطبلقا مف عبلقتو بالطبيعة، كبالتالي ارتباطو بالبداية األكلى كمرحمة - ككذا البحر-

الكالدة، كىذا رغبة في البحث عف حياة جديدة تمتمئ بالحركة كالنشاط شبيية بحركة مياه 
 .األنيار، ليعبر بيذا عف القكة كالحرية المنشكدة

                                                             
 .55الركاية، ص( 1)

.601شكقي عبد الحكيـ، مكسكعة الفكلكمكر كاألساطير العربية، ص (  2( 

 .19الركاية، ص( 3)
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 :المكان الفردوس/القرية -3

أىمية خاصة في حياة اإلنساف إذ يفخر في - األصؿ–ال شؾ أف لممكاف األكؿ 
ذاكرتو بمعاف خاصة، كذكريات كرؤل كتطمعات مسككنة في باطنو، قابعة في البلكعي 

. منذ نشأتو األكلى عمى األرض األـ

تعاني االغتراب مف جية، كجحيـ المدينة مف جية " األنيار"كألف شخصيات ركاية 
كتحقيؽ  ثانية، فقد بدت ليـ القرية، المكاف المرغكب، الذم غادركه بحثا عف األحبلـ

الطمكحات، كلكنيـ اصطدمكا بكاقع مؤلـ تسكده االنقسامات، كاالختبلفات كتتعدد فيو 
. األحزاب فما كاف منيـ في ظؿ ىذه األكضاع إال أف رغبكا في العكدة إلى األصؿ

ك أصدقاؤه " صبلح كامؿ"الفردكس، األرض التي يتمتع فييا " القرية"ىكذا مثمت 
بحرية كاممة، باألمف كالطمأنينة، بعيدا عف تأثير المثيرات الخارجية كالحدكد التي تفرضيا 

مدعاة لمتكازف النفسي، كىذا بما تمنحو لئلنساف مف شعكر " القرية"لتككف . السمطة/المدينة
كتصنع الصكر  بالتكاصؿ كاالستمرار، حيث يطمؽ العناف لمخيمتو لتستحضر الذكريات

إنيا قريبة مف بغداد، كال يستغرؽ الكصكؿ إلييا غير  »: ذات الطابع األسطكرم يقكؿ
خكتو . ساعتيف، كلكنو مع ذلؾ لـ يزرىا منذ أربعة شيكر كمثؿ في ذاكرتو كجو أمو كا 

كعربد صكت خرير المياه في السدة الكبيرة الذم اعتاده سكاف المدينة كىك . الصغار
ينسكب مف فكىاتيا الكاسعة كجزء مف المحف الميمي الذم تناـ عمى ىدىداتو عيكف سكاف 

. (1)« المدينة

ىي المكاف الذم ينعـ فيو أبطاؿ " القرية"فإذا ما الحظنا المقطع السردم يتضح أف 
الركاية بالراحة، إذ يتجسد فييا كؿ معاني الجماؿ، كالخصكبة، حيث رائحة الخضرة 

. كاألرض التي تعيد اإلنساف إلى لحظات الطفكلة كاألحبلـ

                                                             
 .152الركاية، ص( 1)
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ىي المكاف األسطكرم المرغكب، إذا ما اعتبرنا أف المكاف " القرية"مف ىنا كانت 
ليذا جسدت المكاف . (1)ىك ينبكع لمحياة كلمخصكبة" ميرسيا إلياد"األسطكرم كما يرل 

األليؼ، الذم تشعر الشخصية اتجاىو بجاذبية قكية كرغبة ممحة، يدفعيا إليو كاقعيا 
. السياسي القاسي، كأكضاعيا المضطربة

باعتبارىا " لمقرية"تتجمى أسطكرة المكاف مف خبلؿ ذلؾ الكصؼ الذم تقدمو الركاية 
مكاف السعادة كاألمف، فبل ألـ فييا كال تعب، فيي المانحة لبلستقرار، حيث يحيؿ ىذا 

األرض التي تستحضرىا أسطكرة جمجامش، كمكاف لمطير " دلمكف"الكصؼ إلى أرض 
. حيث الفرح المستمر

بالنسبة لمشخصيات المكاف الذم تجتمع فيو طائفة مف " القرية"ىكذا جسدت 
المعاني المتصمة بالسعادة كالبساطة كالحرية كالتناسؽ مع الطبيعة فكانت مكاف االنبعاث 

 أريد أف أمتمئ بدـ جديد، كأستعيد حياتي التي كادت أف  »: كالكالدة مف جديد يقكؿ
. (2)« تضيع

 عمد في محاكلتو "عبد الرحماف مجيد الربيعي"كمف المفيد أف نقكؿ،إف الركائي 
 ألسطرة المكاف إلى إحداث مطاكعة، فإذا كانت المدينة في األسطكرة األصؿ تمثؿ 

، (3)« بالنسبة لئلنساف فضاء مقدسا تتمكف اآللية عبرة مف االتصاؿ بالمقربيف إلييا »
تمثؿ مكانا مدنسا تنعدـ " األنيار" فإننا نجد المدينة باعتبارىا مركزا لؤلحداث في ركاية 

. السمطة ككنيا السالبة ك القامعة لكؿ أشكاؿ الحرية/فيو القدرة عمى التكاصؿ مع اآللية

                                                             
 .30إلياد، المقدس كالدنيكم، صميرسيا :ينظر( 1)
 .278الركاية، ص( 2)
 .66قاسـ المقداد، ىندسة المعنى في السرد األسطكرم الممحمي جمجامش، ص( 3)
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المكاف الفردكس، ىي المجاؿ الذم عبر مف خبللو عف رغبة /في حيف كانت القرية
. اإلنساف في تجاكز الكاقع، كالبحث عف بدائؿ أفضؿ تتعالى عف الراىف القاسي كالمؤلـ

 :المكان الذاكرة/المتحف -4

ال تكمف في ككنو مكانا " األنيار"إف القيمة الجمالية كالفنية لممتحؼ، في ركاية 
يضـ مجمكعة مف المكحات أك الصكر، أك التماثيؿ كالمنحكتات فقط، بؿ تكمف ببعده 

. الفني باعتباره كعاء لمذاكرة كالتاريخ

الذم يتـ االتصاؿ فيو  »مف ىنا اتسـ المتحؼ ببعده األسطكرم باعتباره المكاف 
، فمف خبللو يسترجع البطؿ صبلح كامؿ الزمف األكؿ، فتظير أحداث (1)« بزمف األصكؿ

. التاريخ بعظمتيا ك قكتيا ماثمة أمامو

ىذا ما يؤكد عمى صمة المكاف بالزماف األسطكرم، كقدرة اإلنساف عمى العكدة إلى 
الماضي، إذ تتجمى أسطكرية ىذا المكاف مف خبلؿ عبلقة صبلح كامؿ بيذا الفضاء التي 

دخؿ صبلح بناية  »: تبمغ حد التماىي بو كاعتباره المكاف الحميـ لمبكح كاالعتراؼ يقكؿ
المتحؼ، كاندفع باتجاه قاعات العرض بيمة كحماس ألف يكاصؿ المشاىدة 

. كقد زكـ بالحيرة كالقنكط. كأخذ يدكر فييا. كدخؿ قاعة التماثيؿ اآلشكرية (...)كالتخطيط
كلكف كجكه .كتيالؾ فكقيا كلـ يقك عمى الكقكؼ الطكيؿ فالتجأ إلى قاعدة أحد التماثيؿ

ياسميف فكزم بكؿ بيائيا ككبريائيا، خالدة . زمبلئو اقتحمت كحدتو كأحاطت بو كالتماثيؿ
كاستخرج  (...)عمر بحجميا الصغير، كلثغتيا الكدكدة، خميؿ الراضي، حسيف عاشكر

كارتفعت  (...)كيغطس أكثر فأكثر في برؾ الحمـ كالتذكر. سيكارة مف جيبو كبدأ يدخف
أييا الحالـ يا صبلح، اضرب رأسؾ . لف تككف جزءا مف الخطأ الكبير: حنجرتو كىي تردد

. (2)« في الجدار، كافتح عينيؾ جيدا
                                                             

 .189، ص2محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، ج( 1)
 .235-234الركاية، ص( 2)
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، "صبلح كامؿ"ػ كىنا يبرز المتحؼ باعتباره كسيمة لمكشؼ عف الحالة النفسية ؿ
حيث يطمؽ العناف لمخيمتو كي تسرح بعيدا لتستحضر الذكريات كتصنع الصكر ذات 

الطابع األسطكرم، فكاف المكاف األفضؿ لبركز التداعيات كالكشؼ عف البلكعي، لككنو 
المجاؿ الذم يتمتع فيو البطؿ صبلح بحرية كاممة لمبكح، األمر الذم يمكننا مف رؤية 

. األشياء بعينو، كمف خبلؿ كعيو، ك حديث مشاعره

ىكذا يظير التأثير المتبادؿ بيف المكاف كاإلنساف، كذلؾ عندما يكشؼ عف الحياة 
 البلشعكرية التي تعيشيا الشخصية، كالتي تظير إلى الكجكد بفعؿ عبلقتيا بو كانطبلقا 
مف مكقؼ معيف، إذ ال شيء في المكاف يمكف أف يككف ذا داللة دكف ربطو باإلنساف 

. (1)« لؤلشياء تاريخا مرتبطا بتاريخ األشخاص »كىذا ألف 

باعتباره يحيؿ إلى التاريخ -  المتحؼ –كبالتالي، تتأكد لنا أسطكرية ىذا المكاف 
حؿ صبلح مبكرا في مكتبة »: القديـ، إلى حضارة بابؿ عف طريؽ أعظـ آثارىا يقكؿ

كأثاره صمؼ  (...)المتحؼ بمعية أكراقو كمبلحظاتو ليخطط رسكما جديدة في مشركعو 
: جمجامش كغركره الطائش كىك يرد عمى عشتار قائبل

أم خير سأنالو لك أخذتؾ زكجة؟  )
. أنت، ما أنت إال المكقد الذم تخمد ناره في البرد
. أنت كالباب الخمفي ال يحفظ مف ريح كال عاصفة

. أنت قصر يتحطـ في داخمو األبطاؿ
 )...(

مترجميا يتحدث عف تاريخ كتابتيا . أحداث حية كنابضة رغـ الزمف كالمحف العصيبة
كاستعاد قراءة ىذه . فيرجعو إلى أربعة آالؼ سنة، كربما إلى حقب أخرل قبميا

كجاءتو كجكه .كسرت حيكية غير متكقعة في عركقو كىك يدخف كيرسـ (...)األبيات،
                                                             

 .55ميشاؿ بكتكر، بحكث في الركاية الجديدة، ص( 1)



 الثانيالفصل  آليات النقد األسطوري في رواية األنهار

 

180 

 

خميؿ الراضي اليادئ . أصحابو في صؼ طكيؿ تقدـ أكراؽ اعتمادىا إلى عالمو المعزكؿ
 ياسميف فكزم المسافرة عمى أجنحة البطر . كاألطبلؿ المميئة بالسحر كالصبلة

. (1)« كالخياؿ

 عف نقطة ثابتة، عف مكاف ال يتغير ليشكؿ منو "صبلح كامؿ"نعـ، لقد بحث 
منطمؽ لخمؽ عالمو الخاص بعيدا عف الفساد كاالستبداد، فكاف المتحؼ ىك المكاف 

كمرد تمؾ القداسة اتصالو بزمف البدايات  » المقدس كاألسطكرم الذم اتخذه لذلؾ
. (2)« كاألصكؿ

كالمبلحظ أف قدسية ىذا المكاف تحققت مف خبلؿ ارتباطو بالذاكرة، فباإلضافة إلى 
استرجاعو لمزمف األكؿ أثناء تكاجده بيذا المكاف، فإننا نجده أيضا يتذكر كجكه أصدقائو، 

. التي كانت في كؿ مرة تحيط بو كالتماثيؿ

كىنا يتجاكز المكاف كظيفتو في ككنو إطارا أك ديككرا ليصبح عنصرا ميما كفعاال 
نسانية»  مف عناصر تطكر الحدث الركائي، لككنو يخضع كعقمية  لنظـ اجتماعية، كا 

 .3))« تمنحو معنى كحقيقة أبعد مف حقيقتو المادية

الركاية ال تقـك عمى الجمع بيف  »كبيذا نستنتج، أف لممكاف أىمية خاصة، ذاؾ أف 
- بالضركرة- أعماؿ بشرية كحسب، بؿ كذلؾ عمى الجمع بيف أشياء مرتبطة جميعا

 فيك مككف أساسي لو دكره الفعاؿ في إحداث انسجاـ 4))« بأشخاص ارتباطا بعيدا أك قريبا
. بيف آليات النص السردم

                                                             
 .260، 259الركاية، ص( 1)
 .191ص، 2محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، ج( 2)

 .32أثر الركاية الكاقعية الغربية في الركاية العربية، ص محبة حاج معتكؽ، (3)
 .59 ميشاؿ بكتكر، بحكث في الركاية الجديدة، ص(4)
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 قد تميزت ببناء سردم خاص، عمد مف "األنيار"نخمص مما مضى، أف ركاية 
 إلى مقاربة الكاقع مف خبلؿ بنى أسطكرية، "عبد الرحماف مجيد الربيعي"خبللو الركائي

يتداخؿ الكاقعي فييا بالمتخيؿ، فكانت الشخصيات بأبعادىا األسطكرية أبطاال تسعى إلى 
شبييا في ذلؾ بالزمف – التغيير، في حيف تميز الزمف بكثرة اإلستباقات كاإلسترجاعات 

ليتجاكز بذلؾ الزمف الطبيعي كيجعؿ القارئ متشكقا لمتابعة – في النص األصؿ 
أما المكاف فقد قدمو الركائي دكف العناية بكصؼ أك ذكر تفاصيمو الخارجية، إذ . األحداث

. أكلى األىمية لما يحتكيو مف أفكار
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 :تمهيد

إف الكتابة عامة، كاإلبداعية خاصة تعد المجاؿ األكسع كاألرحب لممارسة الحرية، 
عادة بنائو كتركيبو في شكؿ –  أم كتابة –إذ يتـ مف خالليا   الكشؼ عما في الكاقع، كا 

جديد، كلعمنا ىنا نممس جانب آخر يجد فيو المبدع حريتو، كذلؾ حيف يخرج العمؿ األدبي 
في غير صكرتو التي اعتادىا محطما بذلؾ تمؾ القداسة التي احتكاىا، كمتحرر مف تمؾ 

 .العبكدية التي صنعيا ىك بنفسو
ليغدك العمؿ اإلبداعي بيذا تفسيرا لمذات كلمكجكد كلمعالـ أجمع، إنو تفسير يعبر 

عف فيـ أك رفض، قبكؿ أك رد، فيو يتكسـ المبدع الكسائؿ التي يريد كيختار الشكؿ الذم 
مف خاللو يكسر القيكد كيخرج عف المألكؼ في استعمالو لمغة، ليصدمنا بكممات جديدة 

 ففي حيف تعطي المغة ». تدفع المتمقي إلى تكرار فعؿ القراءة بحثا عف المعنى الخفي
النص شكال مبدعا ثابتا ككحيدا، فإنيا إضافة إلى ذلؾ تفتحو عمى سبؿ مف التمقي ثرية 
تكسر شكمو الثابت الكحيد، فممغة دالالت كبنى ال متناىية تقع في المتمقي مكاقع مختمفة 

 .(1)«كتحممو عمى تأكيؿ المعاني كالبنى 
قاصرة مكررة تعيد األشياء – كالركائية خاصة–كحتى ال تبدك األعماؿ اإلبداعية

نفسيا كبنفس الصكر، بحث الركائيكف عف أشكاؿ جديدة تدير لمرتابة ظيرىا كتخمؽ فعال 
كتابيا جديدا يفرض عمى المتمقي قمقا جديدا كجيدا جديدا، يثير لديو حيرة كيخمؽ عنده 

 .(2)حافز إعادة اإلنتاج
ليذا لجأ الكثير مف الركائييف لمبحث عف غير المألكؼ في المغة الركائية كتدمير 
 البنيات الشكمية المعتادة، كالعناصر الفنية، ككذلؾ الخركج عف األنماط الركائية السائدة،

                                                             
الحبيب شبيؿ، مف النص إلى سمطة التأكيؿ، مجمة الفكر العربي المعاصر، مركز اإلنماء القكمي، بيركت، لبناف، (1)

 .92ـ، ص1991، 89 – 88العدد
عبد اليادم عبد الرحمف، لعبة الترميز دراسات في الرمكز كالمغة كاألسطكرة، االنتشار العربي، بيركت، لبناف، : ينظر(2)
 .116ـ، ص2008، 1ط
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فغدت الحكاية الشعبية نبعان،كالتراث نبعان، ككذا األساطير نبعان، حيث كاف ليذه األخيرة 
أىمية في دراسة الفكْر اإلنساني، ككنيا استكعبت انفعاالت اإلنساف البدائية، كأرائو الفكرية 

 بما فييا مف طابع «األكلى، ككانت فضاء رحبا مف المعاني كالدالالت، استطاعت 
 (.1)«أف تستيكم األدباء كأف تجذبيـ إلى ميادينيا ..التخيؿ كاالبتعاد عف الكاقعية

لما تحتكيو مف –شعراء ككتاب - تعد األسطكرة مصدر إلياـ لكثير مف المبدعيف 
نما  رمكز تعكس ثكرة فكرية كفنية، ال يمكف التعبير عنيا أك تقديميا بمغة بسيطة مباشرة، كا 

ذابتو في »يحتاج المبدع إلى لغة مجازية خاصة تمكنو مف   فيـ المكقؼ المعاصر كا 
 .(2)«شبييو األسطكرم، ليككف الكؿ الذم يعطي اإلحساس بالصدؽ التمقائي 

إف القاسـ المشترؾ بيف عمؿ المبدع كاألسطكرة ىك الرمز كاإليحاء، كاستخداـ 
الظالؿ السحرية لمغة، التي تعتبر الكسيمة األمثؿ، ليعبر اإلنساف بيا عما يختمج في 

باطنو مف أفكار تمـ بو كىك ينظر أمامو إلى ظكاىر مختمفة، كيركف إلى مشاعر تأتي 
 منطؽ »عميو كىك مندىش أك عاجز ال يستطيع إخراجيا، كلذا تميزت ىذه المغة بػ 

 .(3)«يخصيا بعيدا عف منطؽ المغة العادية ذات البعد األكحد 

كىذا ما دفع الكثيريف إلى اعتمادىا كأسمكب خاص في أعماليـ اإلبداعية كالركائية 
 نكع مف المغة الشعرية كىي المغة الكحيدة التي كاف اإلنساف يستطيع »عمى اعتبار أنيا 

، كال يزاؿ إلى اآلف يستخدميا لمتعبير عف (4)«أف يعبر بيا عف نفسو في المرحمة البدائية 
 .فكره كتجاربو المختمفة

                                                             
 .66عبد الفتاح الديدم، الخياؿ الحركي في األدب النقدم، ص( 1)
 .339أحمد كماؿ زكي ، دراسات في النقد األدبي، ص( 2)
، 1لمحمكد المسعدم، دار نيى لمطباعة كالنشر، صفاقس، ط" حدث أبك ىريرة قاؿ"جالؿ الربعي،أسطكرة الجسد في ( 3)

 .28ـ، ص2006
 .33عمر بف عبد العزيز، بنية الرحمة في القصيدة الجاىمية األسطكرة كالرمز، ص( 4)
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كىكذا اتجو األدباء في ظؿ عجز األسمكب المألكؼ كالمغة العادية بقكاعدىا 
 إلى – التعبير عف الكاقع المعيش مف جية، كمكبكتات النفس مف جية ثانية –الصارمة 

البحث عف أسمكب جديد، أسمكب يمكنيـ مف التعبير عف الكاضح بالغامض، كعف البسيط 
كقد اختمؼ . بالمعقد، فكاف مف الضركرم اختيار شكؿ يتخطى المباشر إلى الالمباشر

مفيـك ىذا األخير، مف أديب آلخر بحسب المعارؼ كالتككيف، فإذا اعتمد بعضيـ عمى 
الحيؿ الفنية كأساس لو، فإننا نجد آخريف قد ذىبكا إلى تكظيؼ الرمز في أعماليـ 

 . كأسمكب غير مباشر
لذلؾ عمد بعض الركائييف في أعماليـ اإلبداعية إلى كسر المغة التقميدية كتجاكز 
المألكؼ إلى أساليب غير مألكفة، كتعتبر ىذه الظاىرة انحرافا عف حركة العناصر المغكية 

  انحراؼ يطكر المغة كيبدعيا كبذلؾ فإف النص ال يقدـ كؿ معناه كرؤيتو بكضكح »إنو 
؛ ىذا ما يدفع القارئ لمتفاعؿ معو محاكرا إياه، باحثا عف معناه، إذ تسعى المغة (1)«تاـ 

 فتح العالـ الذم يحمؿ كؿ ركابط االنتماء كغمقو عمى مستكل الكتابة حتى »ىنا إلى 
يستجمع ىذا العالـ معناه ثـ تضميف ىذا المعنى حقيقة ما، فالمعنى الذم تدفعو المغة عبر 
تعبيراتيا ىك معنى حاضر بنفسو يتمظير ليقكؿ شيئا ما، ىذا الشيء الكامف ليقكلو صمت 

 .(2)«المغة 
 أّنيا عمى مستكل عاؿ مف الّرمكز كاإليحاءات »فأىـ ما يميز المغة األسطكرية

التي تتكلد مف خالؿ المعاني األسطكرية، كما أنيا تعتمد في الغالب عمى التشخيص 
فما يميز األساطير مف ناحية المغة كيضمف .(3)«كالتجسيد كتراسؿ مدركات الحكاس 

شعريتيا ىك ما تتمتع بو مف ظكاىر أسمكبية كالتكرار مثال، كطبيعة العالقات التي تربط 

                                                             
 .92الحبيب شبيؿ، مف النص إلى سمطة التأكيؿ، ص( 1)
، الدار العربية لمعمـك "مقاربات في اليرمينكطيقا الغربية كالتأكيؿ العربي اإلسالمي "عمارة الصالح، المغة كالتأكيؿ ( 2)

 . 55، صـ0072، 1ناشركف، دار الفارابي، بيركت، لبناف، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط
 .307نضاؿ الصالح، النزكع األسطكرم في الركاية العربية المعاصرة، ص( 3)
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 األمر الذم يساعد عمى (1)ىذا العنصر المغكم مع ذاؾ، ككذلؾ المحسنات البالغية
 .تكضيح الفكرة كتعميقيا

انطالقا مف ىذه الخاصية التي تتمتع بيا لغة األساطير، فإننا سنحاكؿ الكقكؼ 
، التي تحققت بمجمكعة مف المبادئ "األنيار"عند رمزية المغة كأْسطرتيا في ركاية 

المغكية، سكاء عمى مستكل التركيب أك عمى مستكل الداللة، لمعرفة ما إذا كاف لألسطكرة 
دكرا في تحقيؽ شعرية النص كجماليتو؟ كما األبعاد الجمالية التي أضفتيا األسطكرة عمى 

 الجانب المغكم لمركاية؟
نشير بدءا أف اىتمامنا في ىذه الدراسة سينصب عمى المستكل الداللي بشكؿ 

 باعتبارىا أكلى مراحؿ ىذا –أكبر، كىذا لما تفرضو طبيعة النقد األسطكرم، فعممية الّتجمي
 تتـ مف خالؿ مجمكعة التقنيات التي يمجأ إلييا المبدع في عممية –النقد كما أشرنا سابقا 

 .تكظيفو لألسطكرة، كمف بينيا الصكرة البالغية
 :شعرية المغة: أوال

تعكد جمالية المغة كطاقاتيا اإليحائية،إلى تمؾ األساليب المغكية الجديدة، التي لجأ 
المبدعكف ليا بحثا عف الدالالت الثرية مف جية، كرغبة في تعميؽ الّتجربة اإلبداعية مف 

كاتجو القارئ في ظؿ ىذا االنحراؼ المغكم إلى البحث عف المعنى الخفي . جية أخرل
 .كالبنية العميقة لمنص

يعرؼ ىذا االنحراؼ أك الخركج عف المألكؼ باالنزياح، كىك ظاىرة تميز المغة 
 خصكصيتيا كتكىجيا أك ألقيا، كيجعميا لغة » كتمنحيا – شعرية أك نثرية –األدبية 

 باعتباره يؤدم إلى الخركج عف المألكؼ في (2)«خاصة تختمؼ عف المغة العادية 
استعماؿ المغة إلى استخداـ جديد يثير القارئ كيمفت انتباىو بسبب اإلتياف بالالمنتظر 

 .كالمجكء إلى غير المتكقع
                                                             

 . 49قاسـ مقداد، ىندسة المعنى في السرد األسطكرم الممحمي جمجامش، ص: ينظر( 1)
 .43، صـ0032، 1مكسى سامح ربابعة، األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا، دار الكندم، أربد، األردف، ط( 2)
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 .كسنشير قبال أّف االنزياح فرعيف؛ ستككف كقفتنا األكلى عند الفرع األكؿ منو
 :المستوى التركيبي -1

تكمف شاعرية النص في طريقة استخداـ المفظة، كذلؾ مف خالؿ تركيبيا كفؽ 
 تشكيؿ المغة جماليا بما يتجاكز إطار »نظاـ لغكم مخصكص يمكف المبدع مف

، كمف أىـ التغيرات التي (1)«المألكفات، كبما يجعؿ التنبؤ الذم سيسمكو أمرا غير ممكف
 .نجدىا في البناء المغكم؛ ىي التقديـ كالتأخير

 :التقديم والتأخير- 1-1
تمتاز المغة العربية بثرائيا الشديد في ككنيا تمنح الحرية لممبدع كي ينسؽ كينظـ 

، كيعد التقديـ (2)الدكاؿ داخؿ الجممة كفكؽ ما ييكل تحقيقا لمتأثير الذم يريد تحقيقو
فاعمية »كالتأخير مف أىـ األساليب التي يمجأ إلييا المبدع تحقيقا ليذا األثر، لمالو مف

 .(3)«كبيرة في تنسيؽ الكممات كترتيبيا كفؽ ما تقتضيو حركة السياؽ 
كرغـ ما لمجممة العربية مف نظاـ مثالي في ترتيبيا، إال أف ىذا النظاـ ليس مقدسا 

 فثمة تغيرات تطرأ عمى طريقة الترتيب بحيث يقدـ عنصر أك يؤخر آخر، كالتقديـ »
كالتأخير في الجممة العربية مف المباحث الميمة التي حظيت بعناية كبيرة مف قبؿ النحاة 

 باب كثير الفكائد، جـ »: كيعرفو عبد القاىر الجرجاني بقكلو ىك( 4)«كالبالغييف 
المحاسف، كاسع الّتصرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ يفتر لؾ عف بديعة، كيفضي بؾ إلى 

                                                             
أحمد محمد كيس، االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، ( 1)

 .120 ـ، ص2005- ق1426، 1لبناف، ط
فاطمة الزىراء عطية، بنية الخطاب في رسالة التكابع كالزكابع البف شييد األندلسي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في ( 2)

-2008األدب المغربي كاألندلسي،إشراؼ محمد عبد اليادم، قسـ األدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .107ـ، ص2009

، 1 ابتساـ أحمد حمداف، األسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي، دار الفكر العربي، سكرية، حمب ط(3)
 .226ـ، ص1997 –ق 1418

 –ق 1425فتح اهلل أحمد سميماف، األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر، دط، ( 4)
 .203ـ، ص2004
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لطيفة، كال تزاؿ ترل شعرا يركقؾ مسمعو، كيمطؼ لديؾ مكقعو، ثـ تنظر فتجد سبب أف 
كالجرجاني . (1)«راقؾ كلطؼ عندؾ أف قدـ فيو شيء، كحكؿ المفظ عف مكاف إلى مكاف 

لـ يكتؼ بالكقكؼ عند الفائدة التي يتمتع بيا التقديـ كالتأخير باعتباره دليال عمى فصاحة 
نما ذىب لإلشارة إلى مدل أثره في المتمقي بسبب الّشحنة الّتعبيرية  المتكمـ كبالغتو، كا 

 .التي يعمؿ عمى تكصيميا تحقيقا لميدؼ المرجك
 :كمف أمثمة التقديـ كالتأخير في ركاية األنيار

 كتمح عميو »: ، كقد تنكعت صكره، منيا قكؿ الركائيتقديم الجار والمجرور -
، ففي ىذه العبارة قدـ (2)«رغبتو في أف يمنح ىذا الكائف األسطكرم سمات معاصرة 

ر المفعكؿ بو  (عميو)الركائي الجار كالمجركر  ، كىذا لجذب انتباه القارئ إلى (رغبَتو)كأخَّ
 ممحمة –، ليبرز مف خاللو أثر الممحمة"صالح كامؿ"ما يعكد إليو التقديـ كىك شخص 

لحاحو في أف يمنحيا بعدا مغايرا يتجاكز التسجيؿ –جمجامش  ككقعيا في نفسو، كا 
 .الفكتكغرافي إلى أبعاد رمزية ك جمالية

كتطمعت .  فرفعت إليو عيني»:كما نجد مثاال عف ىذا الّنكع مف الّتقديـ في قكلو
ذا ما تتبعنا المفظ الذم  (عيني)عمى  (إليو)فينا يقدـ الركائي الجار كالمجركر(3)«إليو كا 

-  أحد أصدقاء صالح كامؿ–"عامر المكسكم"يعكد إليو التقديـ في الّنص فإّننا نجد اسـ 
فكاف إذف تقديمو لمجار كالمجركر بغية الّتخصيص، كاالىتماـ بالشيء المقدـ، فعامر 

إذ ال ينعـ بالصفاء القميؿ إال " صالح كامؿ"المكسكم يشكؿ النمكذج المغاير ألصدقاء 
 .معو

                                                             
-ق1404عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، تعميؽ محمكد محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاىرة، دط، ( 1)

 .106ـ، ص1984
 .259الركاية، ص( 2)
 .16 الركاية، ص(3)
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 تأخر الفاعل، وتقديم الجار والمجرور: كمف نماذج التقديـ كالتأخير في الركاية
كتأخر  (فيؾ) ففي ىذه العبارة تقدـ الجار كالمجركر (1)« ىؿ غير فيؾ الزكاج »: يقكؿ

، ليتسنى بيذا التأخير أف يقدـ ما ييمو مف إنشاء ىذه الجممة، فالميـ مف (الزكاج)الفاعؿ 
ىذا التساؤؿ ىك معرفة حاؿ صالح كامؿ، كاالىتماـ بو، فالمنتظر أف يككف الزكاج قد 

 .كاف طمكحو كرغبتو بالتغيير كالتميز ينمكاف بمعزؿ عف كؿ شيء... غيره كلكف أبدا
كيكثر الركائي مف صكر تأخير الفاعؿ، كيأتي ذلؾ بيدؼ التخصيص كاالىتماـ 

 (عمييا) حيث قدـ الجار كالمجركر (2)« لقد انطبؽ عمييا قكلؾ »بالمقدـ كمف ذلؾ قكلو 
كىذا زيادة في التأكيد عمى اىتمامو بما قدمو حيث يعكد الجار  (قكؿ)عمى الفاعؿ 

كالمجركر عمى شخصية ىدل، كالتي كانت محكر الحديث ليكحي بمدل قربيا كبمكانتيا 
 .كىنا تخرج المغة مف كظيفتيا اإلخباريةإلى اإليحاء

يصاؿ مبتغاه   فيغدك التقديـ كالتأخير خير كسيمة لجأ إلييا المبدع لتحقيؽ أىدافو كا 
كمما تجدر اإلشارة إليو أّف صكر التقديـ كثيرة في الركاية إال أننا اقتصرنا . إلى القارئ

 .عمى بعضيا لتكضيح 
 :الحذف- 1-2

يعد الحذؼ مف المكاضيع اليامة التي عالجتيا البحكث النحكية كالبالغية 
.  باعتباره مف القضايا المكصكفة باالنحراؼ عف المستكل التعبيرم العادم،كاألسمكبية

 باب دقيؽ المسمؾ، لطيؼ المأخذ »يقكؿ عبد القادر الجرجاني في تعريفو لمحذؼ إنو 
عجيب األمر، شبيو بالسحر، فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر كالصمت عف 
 (3)«اإلفادة أزيد لإلفادة، كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ، كأتـ ما تككف بيانا إذا لـ تبف

 إذ »كرغـ ىذه األىمية التي يؤكدىا الجرجاني إال أّف الحذؼ ال يحسف في كؿ حاؿ 

                                                             
 .224الركاية، ص( 1)
 .223الركاية، ص( 2)
 .146عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص( 3)
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ينبغي أال يتبعو خمؿ في المعنى أك فساد في الّتركيب لذا ال بد أف يتأكد المْرِسُؿ مف 
مكاف تخميو  ، كحتى يككف الحذؼ كاضحا البد (1)«كضكح المحذكؼ في ذىف المتمقي كا 

 حذؼ بعض العناصر المكررة في الكالـ أك إلى حذؼ ما قد »أف يعمد المتكمـ إلى 
، كبالتالي يساعد المتمقي عمى (2)«يمكف لمسامع فيمو اعتمادا عمى القرائف المصاحبة 

تخيؿ المعنى المقصكد، كىذا ُيَمِكُف منحدكث تفاعؿ مف نكع ما بيف الُمرِسؿ كالُمَتمِقي يقـك 
الُمبِدْع، كتكممة ىذا النقص مف / عمى اإلرساؿ الناقص غير المكتمؿ مف قبؿ الُمرِسؿْ 

 .جانب المتمقي

كلمحذؼ في المغة العربية أنماط مختمفة كصكر متعددة، إذ قد يحذؼ مف الجممة 
 :، كمف نماذج الحذؼ في الركاية(3)أحد أركانيا، كما يمكف أف تحذؼ الجممة كاممة

يعمد الركائي إلى حذؼ الفعؿ كالفاعؿ كفي : ** والمسند إليه*حذف المسند -1-
متى :  كبعد أف قرأ سطكر المرض في كجيو الذاكم سألو»: كثير مف المكاضع منيا قكلو

، (البارحة)، كذكر المفعكؿ بو (جئت) فينا تـ حذؼ الفعؿ كالفاعؿ (4)«جئت؟ البارحة 
أفضى ىذا . (جئت)، كالحذؼ ىنا يدؿ عميو الفعؿ المذككر (جئت البارحة): كالتقدير ىك

 النكع مف الحذؼ أىمية خاصة عمى المفعكؿ بو، كألنو ىنا كاف لكجكد دليؿ
 فإننا نجد؛ المعنى لـ يمتبس كالتركيب لـ – أم كجكد ما يدؿ عميو في السياؽ المغكم –

 .يختؿ

                                                             
 .137فتح اهلل أحمد سميماف، األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية، ص( 1)
 طاىر سميماف حمكدة، ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر، دط، (2 )

 .4، ص1999
- ق1371، 2محمد عمي النجار، المكتبة العممية، القاىرة، مصر، ط: ابف جني، الخصائص، تحقيؽ: ينظر( 3)

 .360، ص2ـ، ج1952
 .الفعؿ: كالمسند ىنا ىك (...)ىك الفعؿ، كاسـ الفعؿ، كخبر المبتدأ: المسند *

 .الفاعؿ: كالمسند إليو ىنا ىك (...)ىك الفاعؿ، كنائبو، كالمبتدأ:  المسند إليو**

 .253الركاية، ص( 4)
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كالمقصكد بحذؼ المسند ىنا ىك حذؼ الخبر مف الجممة : حذف المسند -2-
لكال صاحب :  كتابع بنبرة غيظ»: االسمية، كمف نماذج ىذا األسمكب قكؿ الركائي

، (مكجكد) فالمسند المحذكؼ مف الجممة ىك كممة (1)«السيارات لما عرؼ أحد باألمر 
، كحذؼ المسند في ىذا (لكال صاحب السيارات لما عرؼ أحد باألمر): كتقدير الكالـ ىك

المكضع جاء لمتحقير كالتقميؿ مف شأف صاحب السيارات كالحط مف مكانتو، كما أنو 
 .يكحي بعدـ الرغبة في تأكيد مكانتو ككجكده

 كجاء صكت »: كمف صكره حذؼ أداة النداء في قكلو: حذف الحروف -3-
، (صالح)قبؿ  (يا) حيث حذؼ حرؼ النداء (2)«صالح أال تنتبو البنؾ قميال ؟ : سميرة

، كحذفيينا يدؿ عمى قرب المنادل كدنكه، بحيث ال يككف ثمة (يا صالح): كتقدير الكالـ
حاجة الستخداـ األداة، كىنا تكمف أىمية الحذؼ في دفع المتمقي إلى تقديره كقراءة ما بيف 
السطكر كمف ثـ العثكر عمى المعنى الكمي لمنص بتفاصيمو المحذكفة كالمذككرة، كلتكتمؿ 

 . في ذىنو صكرة النص الداللية
إف أىمية الحذؼ تكمف في إحجاـ المبدع عف إيراد ما كاف يجب إيراده أك تفصيمو 
بالكالـ المباشر، أك المفظة المناسبة، ليترؾ لممتمقي فسحة مف التخيؿ لمبحث عما يقصده 

المبدع كما يريده مف مكاضع الحذؼ، كبالتالي يعتبر كسيمة ميمة تثير ذىف المتمقي، 
 .كتدفعو لتحقيؽ نمط مف الحكار بينو كبيف النص

 :التكرار- 1-3
يعد التكرار كاحدا مف األساليب التعبيرية الدقيقة، التي تظير بكضكح في نتاج 

 لما لو مف أبعاد مختمفة في العمؿ األدبي، تعكس مدل تفاعؿ – شعراء كأدباء–المبدعيف 
 .الكاتب مع العالـ المحيط بو مف جية، كمع ذاتو مف جية أخرل

                                                             
 .71الركاية، ص( 1)
 .57الركاية، ص( 2)
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ليذا نجد التكرار ينزاح عف الجانب الشكمي، ليدخؿ صمب المكضكع اإلبداعي، في 
محاكلة لمكشؼ كالتنبؤ، إذ يعتبر مف أىـ الكسائؿ التي نجد استخداميا عمى قدر فائؽ مف 

الحذؽ كالميارة في عمـك الشعر السكمرم كاألساطير، كىذا لما يشتمؿ عميو مف أفكار 
 .غرضيا اإلضافة كالتأكيد

، سنقؼ أكال عند "األنيار"كقبؿ الكلكج في محاكلة لدراسة ىذه الظاىرة في ركاية 
ر إذا أعاد كَردَّدَ . ماىية ىذا المصطمح بجانبيو المغكم ثـ االصطالحي  فالتكرار مف َكرَّ

ر الشَّيء ككّرره:  كالكر مصدر َكرَّ عميو َيُكُر، كرِّا، كتكرارنا» أعاده مرة بعد : عطؼ، ككرَّ
 .(1)«الرجكع إلى الشيء كمنو التكرار : أخرل، ككررت عميو الحديث رددتو عميو، كالّكر

 ظاىرة لغكية نجدىا في األلفاظ كالتراكيب كالمعاني »أما في االصطالح فيعد 
لتحقيؽ البالغة في التكرر كالتأكيد لمكالـ، كالجماؿ في األداء المغكم كلمداللة عمى العناية 

 .(2)«بالشَّيء الذم كرر فيو 

يؤدم التكرار رسالة في غاية األىمية؛ إّنيا رسالة داللية، تتحقؽ مف خالؿ ذلؾ 
التراكـ الكمي لمكممة أك الجممة أك لمحرؼ، فاإللحاح عمى مكضع معيف دكف سكاه ينبو 

 ُينظر لمتكرار »المتمقي إلى غاية داللية أراد الكاتب إبرازىا كتكضيحيا، كلذا ال يجكز أف 
بؿ ينبغي أف ُيْنَظر إليو عمى أّنو كثيؽ الصمة ... عمى أنو تكرار ألفاظ بصكرة مبعثرة

 .(3)«بالمعنى العاـ 

                                                             
 .135، ص5ابف منظكر، لساف العرب، ج( 1)
 .449ـ،ص1995،دارالمعرفةالجامعية،دط، (المعاني،البياف،البديع )محمدسميمانياقكت،عالمالجمااللمغكم( 2)
ـ، 2005عصاـ شرتح، ظكاىر أسمكبية في شعر بدكم الجبؿ ػ دراسة ػ منشكرات، إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، دط، ( 3)

 .9ص
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كبما أّنو ظاىرة كاسعة النِّطاؽ، كثيرة التفريعات، باعتباره يتنكع بييئات مختمفة، 
كيظير في صكر عديدة؛ فإننا سنحاكؿ التطرؽ ألىـ أنكاعو التي كردتفي الركاية مع 

 .التمثيؿ
 : تكرار الكممة .1

إف تكرار الكممة أبسط ألكاف التكرار كأكثرىا شيكعا بيف أشكالو المختمفة كىذا؛ ألف 
تكرار لفظة معينة يترؾ في المتمقي أثرنا ىذا مف جية، كما ُيكحي بقيمة ىذه المفظة أك 

المفتاح أك الكممة / األلفاظ عند الكاتب مف جية أخرل، فتغدكا لذلؾ مف أنماط الكممة 
 .السحرية التي يمكف أف تشكؿ مدخال إلى عالـ الكاتب أك الركائي

" السياسة"نجد جممة مف األلفاظ المتكررة، مف بينيا لفظة " األنيار"كفي ركاية 
 في ىذا المبنى تجتمع حككمة المصكص لتنسج عارنا كتعتع قكلو سككنيا »: يقكؿ

 أعدت إلقحاـ السياسة في أحاديثؾ ؟ : فتساءلت
 ليست ىذه سياسة - 
 ماىي إذف ؟- 

: كألتفت إلى قامتيا التي تحبكا جكاره، كحاكؿ أف يككف كدكدا معيا كىك يسر ليا
اسمعي، السياسة طمكح شخصي مف أجؿ الكصكؿ كالحصكؿ عمى بعض االمتيازات لدل 
البعض كىذه الحالة داء، كلكنيا ىمـك يكمية عند آخريف تفرضيا شركط المكاطنة كىذا ما 

 .(1)«أنطمؽ منو 
في المقطع يؤكد عمى أىميتيا عند الركائي كرغبتو في " السياسة"إف تكرار لفظ 

إيصاليا إلى القارئ مؤكدة كما ىي، لتشكؿ البؤرة األساس التي الزمتو مف بداية الركاية 
 لقد تعممت ىذا في »: إلى نيايتيا، فكانت األعمؽ كاألشمؿ مف كؿ شي حتى الحب يقكؿ

                                                             
 .50الركاية، ص( 1)
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السياسة قبؿ أف أتعممو في الحب، ألف السياسة بالنسبة لي حب أيضا، كلكنيا حب أشمؿ 
 .(1)«كأىـ 

 الكممات أك »يؤدم التكرار إذف كظيفة ىامة في بناء المعنى كتأكيده، ىذا ألف 
المقاطع التي تتكرر في رسالة ما تختمؼ في دالالتيا بحسب مكقعيا في ىذا الممفكظ أك 

ذاؾ، فالمفظة أك المقطع المتكرر، يتسع كيكبر كيكتسب أبعادا جديدة تستطيع القياـ 
 .(2)«بكظيفة كصفية كتأكيدية 

، حيث دؿ تكرارىا عمى تكثيؼ المعنى "جمجامش"كمف الكممات التي تكررت 
 : كتقكيتو، لتظير في المقطع ككأنيا بناء مكثؼ يتضمف الكثافة الشعكرية لمركائي يقكؿ

 الكأس كاأللكاف كتاريخ جمجامش الحافؿ،ىذا ىك عالمي الذم انخرطت فيو »
كنت أرسـ كعندما أتعب أتكقؼ برىة ألقرأ في الممحمة، . كرحت أمضي قدما...بكميتي

 .(3)«أدعكه إلى شرب زجاجة بيرة في أحد بارات بغداد ...حتى خمت جمجامش صديقي

يعبر عف رؤيتو لحقيقة ىذه الممحمة كمكانتيا، " جمجامش"إف تكرار الركائي لمفظ 
إف جمجامش ليس مجرد قصة مغامرات أك تحدم فحسب، إنو كىذا ىك األىـ بالنسبة 

لمركائي الرمز المعبر لذلؾ الكائف البشرم الباحث دائما عف سر الحياة، عف طريقة يخمد 
بيا اسمو بعد مماتو، لذا كاف تكرار المفظ داؿ في بعض األحياف عف الممحمة، كفي 

ككجد فيو " عبد الرحماف مجيد الربيعي"أغمبيا عف جمجامش الصديؽ الذم اختاره الركائي
 .انعتاقان مف الزَّماف كالمَّكاف كبحث عف الحرية مف خالؿ االكتشاؼ كالكشؼ

إذف، يساعد التكرار القارئ عمى اكتشاؼ األبعاد النفسية، التي ال ُيفِصْح كاليعبر 
 تعبر عف حاجاتيا أك ما يصيبيا مف »عنيا الركائي بشكؿ مباشر؛ فالنفس البشرية 

                                                             
 .162الركاية، ص( 1)
 .148قاسـ مقداد، ىندسة المعنى في السرد األسطكرم الممحمي جمجامش، ص( 2)
 .143الركاية، ص( 3)
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اختالؿ بالتكازف الداخمي بطريقة غير كاعية كال إرادية، كقد يككف التكرار أحد صكرىا، أك 
 .(1)«أحد المنافذ التي تفرغ ىذه المشاعر المكبكتة 

في الركاية كمشتقاتيا أكثر مف عشريف " الرسـ" كمف أمثمة ىذا النكع، تكرار لفظة 
مرة لتعكس الداللة اإليحائية كالنفسية لمكاتب، كلتعبر عف أىمية الرسـ في إضفاء جمالية 

كال أستطيع أف أتصكر الحياة ...  إنني مريض بالرسـ»: فنية في العمؿ الركائي، يقكؿ
 .(2)«مجردة عف الفرشاة كالمكف 

 عف رأيو – كفي كثير مف المكاضع –عبر الركائي مف خالؿ تكرار ىذه الكممة 
في أىمية الرسـ كقيمتو، كقدرتو عمى تغيير الكاقع، باعتباره الكسيمة األفضؿ كاألنسب 

 :لمتعبير عف اإلنساف ككاقعو، كعف أحالـ كؿ مثقؼ طمح كسعى إلى التبديؿ يقكؿ
 كانت بغداد تضميـ، طمبة جاؤكا مف مدف العراؽ المترامية ليدرسكا الرسـ، كفي رؤكسيـ »

 .(3)«أحالـ كبيرة عف الضكء كالمجد 

ىكذا أكد تكرار الكممة عمى مجمكعة اإليحاءات المعبرة، التي أراد الركائي بثيا 
مجممة كمكثفة مف خالؿ تمؾ الكممات، التي أحالت القارئ نحك الداللة المتخفية 

 .كالمرصكدة لمتعبير عنيا، فجعمتو في تكاصؿ كتفاعؿ دائـ مع النص

 :تكرار العبارة .2
ال ضير إف أعدنا ماىية التكرار، فإننا ال نمؿ التنكيو إلى قيمتو باعتباره؛ مف بيف 
األساليب الميمة التي يمجأ إلييا المبدع في بنائو لمنص، إنو حتمية ضركرية في العمؿ 

سمات » ألنو أصبح مف مميزات الركاية أك سمة مف – كاف سرديا أك شعريا–األدبي 

                                                             
إيماف محمد أميف خضر الكيالني، بدر شاكر السياب، دراسة أسمكبية لشعره، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، ( 1)

 .290ـ، ص2008، 1األردف، ط
 .35الركاية، ص( 2)
 .29الركاية، ص( 3)
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األعماؿ األدبية الخالدة، كذلؾ ألف المرء حيف يطكؿ حديثو عف شيء أك قضية، يضطر 
 .(1)«إلى تكرار بعض األلفاظ، أك بعض األفكار أك بعض العبارات 

فقد " مف أكراؽ صالح كامؿ"كمف بيف العبارات المكررة في الركاية نجد جممة 
مرات كعنكاف لفصكؿ الركاية، كفي ىذه األكراؽ أراد أف يكشؼ عف  (9)تكررت تسع 

التغيير الذم حدث في العراؽ بشكؿ عاـ، كفي النظاـ السياسي بشكؿ خاص، كىذا بعد 
نكسة حزيراف، كالتي خمفت آثارا عمى جميع األصعدة فكانت أكثرىا بركزا كتأثيرا عمى 

 .الكضع العربي كمو
، حتى يضع القارئ في "مف أكراؽ صالح كامؿ " الركائي عمد إلى تكرار جممة 

جك ىذا التغيير كأماـ نتائجو، مؤكدا بذلؾ عمى ما خمفتو ىذه الحرب مف أثر عمى 
 .اإلنساف العربي عامة كالمثقؼ خاصة

كفي كؿ مرة تتكرر فييا ىذه العبارة نراىا تحمؿ معنى جديدا كدفقة شعكرية تزداد 
بمذكراتو " صالح كامؿ"كتتكاثؼ، فبعد أجكاء النكسة التي يفصؿ فييا الركائي، يأتي 

محاكال تقديـ نتائجيا، كآثارىا التي تختمؼ في كؿ تكرار ساعيا إلى تكجيو القارئ كتنبييو 
 .عمى الفكرة التي تسيطر عمى تفكيره كتأكيدىا

كبالتالي، إف تكرار العبارة عمؿ عمى تصعيد كتيرة األحداث كتنامييا، فتكرارىا كاف 
 .تكرارا كظيفيا، يسيـ في إضاءة الفكرة، كتكثيؼ المعنى

كألف التكرار في السرد ينشأ مف عمميات مختمفة، مف بينيا استعادة الشخصية 
، فإننا نجد الركائي عمد إلى تكظيؼ ىذا النكع، (2)لمحكاية نفسيا، أك تكرارىا لفكرة بعينيا

كالحديث عنيا، حيث ظمت الفكرة تمح عميو مف بداية " جمجامش"باستحضاره لممحمة 
 .الركاية إلى نيايتيا

                                                             
 .68عبد المالؾ مرتاض، تحميؿ الخطاب السردم، معالجة تفكيكية سميائية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ، ص(1)
ـ، 1999شجاع مسمـ العاني، قراءات في األدب كالنقد دراسة، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، دط، :  ينظر(2)

 .163ص
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 التي أعجب –بذكر ممحمة جمجامش " عبد الرحماف مجيد الربيعي"يبدأ الركائي 
كىذا في أكلى - بيا، فنقؿ كؿ اىتماماتو كتعمقو بيذه الممحمة إلى شخصية صالح كامؿ

صفحات الركاية ػ كلكننا نممسو بشكؿ مبسط كتكظيؼ سطحي دكف الكلكج إلى أعماقيا، 
 كتركت ممحمة جمجامش التي كنت مكغؿ في عالميا، كأسرعت مستجيبا لنداء »: يقكؿ

 .(1)«زكجتي 

لى األىمية التي أكالىا إياىا صالح كامؿ  ففي البداية يكتفي باإلشارة إلييا، كا 
إلنجاز معرضو الفني، ثـ ينتقؿ الركائي مف تكراره ليذه الفكرة إلى التفصيؿ في أجزائيا، 

فيغدك كؿ . فكانت تظير في كؿ مرة بحمة جديدة أكسبتيا أبعاد أكثر عمقا ك أبعد غكرا
شيء ال قيمة لو، في مقابؿ الممحمة التي تجعؿ مف صالح غارقا في عالـ لـ يبؽ منو 

 تكقفت عند حمـ جمجامش حيث ىب فزعا ممتمئا بأحداثو »شيء غير الحجارة كالكممات 
أعدت قراءة  (...)الرىيبة، ككأف جسده المغامر قد خاضيا فعال، كقرأت ما قالو ألنكيدك 

الحمـ مرات، كبدأت باختيار تركيب الشخكص فيو، كفضمت أف أعبر عف ىذا ضمف 
كلكف كيؼ أسجف ىذا المغامر العتيد ؟ كىؿ تنبض حياتو المألل ... إطار لكحة كاحدة

 .(2)«عمى قطعة الخيش الممكنة 

 لـ ترد إال لمتعبير عف أمر كاحد، ىك (( مف أكراؽ صالح كامؿ ))إف عبارة 
التغيير الذم حصؿ بعد النكسة، كعف آثاره التي رسميا بتناقضاتيا المتعددة، فحممت 

مشاعر الحزف كاليأس، كالخكؼ كالقمؽ، كالحيرة كالندـ، ككذا السخرية كالضحؾ كالتفاؤؿ، 
فبدا الفرد غريبا ضائعا، كلكنيا النكسة كما خمفتو مف كقع عمى اإلنساف العربي عامة، 

 .كالمثقؼ بشكؿ خاص

                                                             
 .57الركاية، ص( 1)
 .179الركاية، ص( 2)
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ممحمة جمجامش بمختمؼ أبعادىا، " عبد الرحماف الربيعي"ىكذا صكر الركائي 
فبدت جديدة في كؿ تكرار، حيث كاف معناىا ينمك كيتطكر عمى نحك تدريجي يشد نظر 

 .القارئ كيجذب انتباىو
تبرز أىمية التكرار إذف كآلية منطقية، ككأحد األساليب الفنية اليامة التي يمجأ 
إلييا الكاتب ليجعؿ مف قرائو يعيشكف التجربة كالمحظة كما لك أنيا حدثت بالفعؿ فيكحد 

بذلؾ إحساسو بإحساسيـ، كيجعميـ طرفا مشاركا في صنع األحداث حتى لكأنيـ يعيشكنيا 
 .عمى أرض الكاقع

إف تكرار الكاتب لمجمكعة مف األلفاظ، أك العبارات جاء رغبة في تأكيده عمى 
بعض األحداث التي أراد تكضيحيا كترسيخيا في ذىف القارئ، فأبرز بذلؾ ما فييا مف 

معاني كدالالت تأكدت بفعؿ التكرار، الذم يظؿ اليدؼ منو في المقاـ األكؿ ىك التأكيد، 
كىذا لما حظيت بو ىذه الكممات كالعبارات مف مكانة في ذاكرة الكاتب كعمكؽ بالنفس أراد 

 .البكح بيا ىك إضافة ىالة القداسة عمييا بفعؿ التكرار
كبعد، شكمت األسطكرة بما تحتكيو مف ألفاظ، عبارات، أساليب منبعا يقصده 

المبدع ليخمؽ فضاء دالليا، كىذا عف طريؽ ذلؾ التشكيؿ المغكم الجديد الذم يقصده 
 في »المبدع بحثا عف الجمالية مف جية كالرمزية في التعبير مف جية أخرل فالمغة 

الكتابة األدبية ىي األداة التي تنسج أفانيف الجماؿ الفني، كالشيء في النص غير تجميات 
المغة، فبكممات قميمة نبني عمال أدبيا كبيرا كذلؾ بالتقديـ كالتأخير كالنفي، كاإلثبات كالنداء 

 كليذا يمجأ الركائي إلى ىذه األساليب المتنكعة لينسج خيكط نصو، كيؤلؼ (1)«كاالستفياـ 
عالما خياليا تتداخؿ فيو األلكاف كتتمازج بطريقة عجيبة تغرم القارئ كتدفعو لمبحث عف 

 .معنى جديد

                                                             
 مارس –ق 1427، صفر 15، مجمد59 عبد المالؾ مرتاض، بنية المغة الشعرية عند سعد الحميديف، عالمات، جزء(1)

 .133ـ، ص2006
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فالقارئ مطالب بالكقكؼ عند كممات النص، ليمارس فعؿ القراءة مرة تمك األخرل 
رغبة في كشؼ دالالتو الخفية، إذ تتكالد المعاني اإلضافية في الكممات التي تحتكم في 
حد ذاتيا معنى سابؽ، فينزاح الركائي في عديد مف المكاضع عف المألكؼ، كلكننا نجده 

يحتفظ بمغة األسطكرة بحثا عف عميؽ تجربتو، كمنحيا بعدا، كضركرة مكضكعية يستطيع 
 .مف خالليا الكشؼ عف الركئ كاألفكار المعاصرة

 فكرا كعطاء إنسانيا قابال لمتحكؿ »ىكذا عاد الركائي إلى األسطكرة باعتبارىا 
 يكشؼ مف خاللو عف قضايا عصره، كلذا لجأ إلى تمؾ (1)«كمالمسا لمكاقع المعاصر 

األساليب الخاصة فاختار الكممة التي تستطيع اإليحاء بالمناخ األسطكرم لتشكؿ لنا 
مجتمعة المكضكع األساس الذم أراد الركائي التعبير عنو، رفضا لما ىك كائف، كتمردا 

 .الحرية/ عف السائد، كبحثا عف الخمكد 

إضافة إلى ذلؾ نجده يمجأ إلى الصكرة بحثا عف خمؽ عالـ شبو أسطكرم يمعب 
 ىك التكتر كالتكافؽ »فيو الخياؿ دكرا كبيرا؛ ىذا ألف أىـ ما يجمع بيف الصكرة كاألسطكرة 

في آف معا، الذات المبدعة بكؿ خصكصياتيا كالعالـ المكضكعي بكؿ سمبياتو، المحدكد 
تكمف في الغاية  (...)كالمطمؽ، المؤقت كالدائـ، الخاص كالعاـ، إف فعالية ىذه الكسائؿ

الفنية التي تقصد إلييا كىي إلغاء التناقض المكجكد بيف اإلنساف كالعالـ المحيط بو عف 
 طريؽ استثارة ىذا التناقض كتمثيمو كاحتكائو كبعد ذلؾ فيما يشبو الصراع ثـ 

، فالمغة ىاىنا تغدك الكسيمة األمثؿ لنقؿ أفكار المبدع كمشاعره، أحاسيسو (2)«المصالحة 
كمشاغمو الداخمية، يكشؼ مف خالليا عف عالقاتو اإلنسانية، كقضايا كاقعو المعيش 

فيتخطى كؿ الحكاجز كالقيكد، ليعبر الركائي عف معاني متعددة متداخمة ال حدكد ليا، 

                                                             
 .96 عماد عمى الخطيب، األسطكرة معيار نقديا، ص(1)
، منشكرات التبييف، الجاحظة، (فترة االستقالؿ)عثماف حشالؼ، الرمز كالداللة في شعر المغرب العربي المعاصر (2)

  .6ـ، ص2000الجزائر، دط، 
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فتصبح لغتو الشعرية لغة أسطكرية، لغة متجددة التريد أف تمكت، تحمؿ الكثير مف 
 .المعاني التي تمدىا بغذائيا

فالمغة إذف تعطي لألسطكرة فرصة الكلكج إلى األعماؽ كاالنفتاح عمى المعنى 
المطمؽ، فتتداخؿ معيا كتتمازج لتخدـ الكاحدة األخرل، فتغدكا لغة النص شبيية بمغة 

األسطكرة، لغة مجازية، تنطمؽ مف الصكر األكلية التي تخرج مف باطف اإلنساف، لتخرج 
 إال لكنا مف ألكاف »في الصكرة الفنية التي يرتضييا المبدع كيختارىا، فما األسطكرة 

 كلذا نجد لكؿ مبدع لغتو الخاصة التي تعكس تجربتو بالصكرة التي (1)«التصكير البياني 
يرتضييا فتثير القارئ كتدفعو بطبيعتيا المرنة إلى البحث عف الكـ اليائؿ مف المعاني 

 .التي يمكف أف تحتكييا
 مجمكعة مف الصكر الشعرية المتكاكبة التي تصكر قكل »كألف األسطكرة ىي 
عبد الرحماف مجيد " فإننا نتساءؿ كيؼ كظؼ الركائي (2)«الطبيعة كعكاطؼ اإلنساف 

 ىذه الصكرة ؟ كما ىي الدالالت كاإليماءات التي قدمتيا لمقارئ؟" الربيعي
 :المستوى الداللي -2

تحتكم المغة عمى طاقات ىائمة لمتعبير، تستمدىا مف خالؿ ذلؾ األسمكب الذم 
 .يستعممو المبدع أثناء تشكيمو لمعمؿ األدبي، كمف تمؾ السياقات التي يرد فييا

إذ يعتمد الكاتب أسمكبا خاصا في تعاممو مع المغة، كىك ما يميزه عف غيره مف 
الكتاب كالمبدعيف، حيث يقـك باختيار كانتقاء مجمكعة مف المفردات الخاصة، كاألساليب 
المغكية بيدؼ تحقيؽ التكاصؿ المنشكد كالتعبير عف مكقؼ بعينو، كىنا تصبح المغة قاسما 

 ال – أم المغة –مشتركا بيف مبدع العمؿ األدبي كمتمقيو غير أف ىذا القاسـ المشترؾ 
نما يذىب المؤلؼ إلى االنحراؼ عف مكاضعات المغة كمألكفيا، األمر  يتسـ بالثبات، كا 
الذم يدفع المتمقيف لمبحث عف كثير مف التأكيؿ، باللتخميف لمكصكؿ إلى تفكيؾ النص 

                                                             
 .35أنس داككد، األسطكرة في الشعر العربي الحديث، ص( 1)
 .36المرجع نفسو، ص( 2)
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ذا حمميا كجد ليا دالالت تمييزية »كتحميؿ عناصره التي   إذا غفؿ عنيا شكه النص، كا 
 .(1)«خاصة 

يعتبر االنزياح مف الكسائؿ الضركرية كاليامة، في عممية تشكيؿ جمالية النصكص 
األدبية، فيمارس تأثيره عمى المتمقي كيثيره ليتفاعؿ مع النص محاكرا إياه، باحثا عف 
الطاقات التي تكتنزىا كؿ لفظة داخؿ النص، فيثرم بذلؾ دالالتو الفكرية، كالشعكرية 

 ترقد طبقة مف اإلشارات كالرمكز األسطكرية كيترسب قدر مف »فخمؼ كؿ لغة شعرية 
لغة اإلنساف األكلى، بكؿ ما فييا مف تجسيد لألىكاء كالمشاعر، كمف بث الحياة في 

 .(2)«األشياء 
 إلى نمط مف الكممات، كما يقابميا مف – أدباء أك شعراء –لذلؾ لجأ المبدعكف 

شاراتيـ المرجكة كذلؾ بمغة شعرية  معاني كدالالت مختمفة يحققكف مف خالليا إيحاءاتيـ كا 
 .تجمع بيف التعبير الجمالي كاإليحائي، كتسمح بقابمية التأكيؿ المتعدد مف قبؿ قرائيا
كحتى تحقؽ المغة شاعريتيا كأسطرتيا فإنيا تمجأ إلى عدة أساليب مف بينيا 

ىذه الصكر البيانية ىي المحققة لممستكل الداللي باعتبارىا  (التشبيو، كاالستعارة، كالكناية)
تجعؿ النص األدبي ينفتح عمى عكالـ النيائية مف القراءة كالتأكيؿ، كىذا ألف لغة المجاز 

إحدل أىـ " الصكرة المجازية " كلذلؾ تظؿ  (...) اليدؼ األسمى لمغة الشعرية»ىي 
 .(3)«أكجو التعبير بالصكرة 

إف العالقة التي تجمع المغة كاألسطكرة، ىي اعتبارىا نتاجا لمتفكير المجازم 
فاإلنساف األكؿ تكمـ بالمجاز؛ ألنو لجأ لمخياؿ كعبر بو عف حاجاتو، بمختمؼ مناحييا 

 عالقة متبادلة، ترد »كىذا يعني أف العالقة بيف المغة كاألسطكرة ىي . خارجية/ داخمية 

                                                             
 .83ـ، ص1982، 3 عبد السالـ المسدم، األسمكبية كاألسمكب، الدار العربية لمكتاب، تكنس، ط(1)
 .215أنس داككد، األسطكرة في الشعر العربي الحديث، ص( 2)
، دار الكتاب الجديد (السياب كنازؾ كالبياتي  )محمد عمى الكندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث ( 3)

  .27ـ، ص2003، 1المتحدة، بيركت، لبناف، ط
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في نياية األمر إلى دكافع خاصة بالتككيف كالصياغة الرمزية، إذ أنيما ينبعاف مف فعالية 
عقمية كاحدة، تظير في تكثيؼ التجربة الحسية البسيطة كتركيزىا، كفي ألفاظ الكالـ كما 

في األشكاؿ األسطكرية، تجد العممية الباطنة اكتماليا، حيث تبدك المغة كاألسطكرة 
 .(1)«كمتاىما، حمكال لمتكتر، كتمثال لدكافع ذاتية 

مف ىنا مثمت التراكيب المجازية األساس كالمنبع الذم اغترفت منو األساطير، 
فكانت بالنسبة لإلنساف البدائي حقيقة مالئمة لتصكره المفظي كاألسطكرم في عممية 

، (كتابا/شعراء)تفسيره لألشياء، كلمظكاىر، كىذا األسمكب كاف لو تأثيره عمى المبدعيف 
فرغـ نظرتيـ المكضكعية كالمنطقية في معالجة مختمؼ القضايا كالمكاضيع، كمحاكلة 
نقميـ لمكاقع المعيش، في أعماليـ اإلبداعية، إال أننا نجد بعض المبدعيف كظفكا المغة 

األسطكرية باعتبارىا لغة مفعمة بالحياة كالرمكز، ككذا بالمجاز تكشؼ عف سحر األلفاظ 
 ظيرت عمى نحك أصيؿ بكصفيا تفسيرا سحريا لقكة األلفاظ، »كجماليا؛ ألف األسطكرة 

 .(2)«كعمى نحك مشابو أتاحت الصكرة السحرية لمعقيدة األسطكرية فرصة لمظيكر 
مف ىنا نقكؿ لقد شكؿ الخياؿ أىمية كدكرا لمغة كاألسطكرة، كألف المغة خمؽ دائـ، 
فإف المبدع يظؿ في عممية بحث عف تعابير لغكية جديدة مغايرة ما يجعمو يمجأ لمخياؿ؛ 
ألنو القادر بطبيعتو عمى الجمع بيف المتناقضات كتحقيؽ التكازف بينيا في خمؽ أدبي 
جديد، يمكف المبدع مف التعبير عف مدركاتو المختزنة، كتجاربو كخبراتو المختمفة التي 
تقبع في الالشعكر لما ليا بطبيعة الحاؿ مف قيمة رمزية خاصة، يخرجيا مبدعيا في 

 أداة الخياؿ ككسيمتو، كمادتو »-  أم الصكرة –صكرة تتميز بتفردىا كىذا العتبارىا 
 .(3)«اليامة التي يمارس بيا كمف خالليا فاعمياتو كنشاطو 

                                                             
ـ، 1998عاطؼ جكدة نصر، الرمز الشعرم عند الصكفية، المكتب المصرم لتكزيع المطبكعات، القاىرة، دط، (1)

 .73ص
 .76عاطؼ جكدة نصر، الرمز الشعرم عند الصكفية، ص(2)
جابر عصفكر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف، الدار (3)

 .14ـ، ص1992، 3البيضاء، ط
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 كما يعتبر الخياؿ أداة الصكرة كمصدرىا، بو تتشكؿ لتظير الكاقع في صكرتو 
الجديدة التي أرادىا المبدع كاختارىا، كارتضاىا لنصو، كليس مف الضركرة أف تطابؽ 

الصكرة الكاقع؛ ألف غاية الركائي ليست المحاكاة بقدر ما ىي كسر لما ىك كائف، كتشكيؿ 
لكاقع جديد عمى أنقاضو يحمؿ سمات المفارقة، ليدفع المتمقي إلى إعادة التأمؿ في كاقعو 

 .مف خالؿ رؤية شعرية، تستند إلى التجاكز كاالنزياح
نما يظؿ في بحث مستديـ عف أفؽ يتجاكز   فالمبدع ال يستكيف إلى ثابت محدد، كا 

مف خاللو العالقات السياقية المتعارؼ عمييا، فيك يقـك بعممية ىدـ القكانيف كالعالقات 
الداللية لينتج نصا بعالقات جديدة، كسياقات لغكية غير معيكدة إلثارة المتمقي كتحطيـ 
مدركاتو المعرفية، كبيذا تصبح الصكرة المبدعة المجاؿ األساسي الذم سيكشؼ مف 

 طريقة خاصة مف طرؽ »خاللو الكاقع، باعتبارىا تفسح مجاال أكسع لمتفسير، إنيا 
التعبير أك كجو مف أكجو الداللة كتنحصر أىميتيا فيما تحدثو في معنى مف المعاني مف 

خصكصية كتأثير، كلكف أيا كانت ىذه الخصكصية، أك ذاؾ التأثير، فإف الصكرة لف تغير 
 .(1)«مف طبيعة المعنى في ذاتو 

إلى عالقة الصكرة باألسطكرة معتبرا أف ىذه " عماد عمى الخطيب"كيشير الدكتكر 
 ما يتحقؽ في صكرتيا مف كظيفة رمزية أم، في ما ليا مف »األخيرة تتجمى مف خالؿ 

 فيي تثبت تمؾ األعماؿ الطقكسية التي (2)«قدرة عمى الكشؼ عف صمة اإلنساف بطقكسو 
أراد مف خالليا اإلنساف البدائي أف يعبر عف معنى معيف كيفسر ظاىرة ما، في محاكلة 
لفيـ الككف، كذلؾ انطالقا مف الخياؿ الذم يعد أساسا في تشكيؿ الصكرة الفنية، إذ يفتح 

أماـ الصكرة فضاءات السُّمك الجمالي بتكظيؼ كؿ ما يمكف أف يحقؽ نجاح العممية 
اإلبداعية، األمر الذم يساعد المبدع عمى االنتقاؿ مف تصكير المألكؼ إلى تصكير فني 

                                                             
 .323جابر عصفكر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب، ص(1)
، جيينة لمنشر كالتكزيع، "دراسة في النقد كتحميؿ الشعر الجاىمي " عماد عمي الخطيب، الصكرة الفنية أسطكريا (2)

 .47ـ، ص2006عماف، األردف، دط، 
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ثارة االنتباه لمكصكؿ إلى معاني جديدة، فممصكرة القدرة عمى التعبير  يعتمد عمى التأمؿ كا 
بما تمتمكو مف إيماءات كدالالت، كبما تكتنزه مف معارؼ مختمفة، إذ تمتقي فييا عكالـ 

 .الخرافات، كاألساطير كالحكايات الشعبية المترسبة في كياف الشاعر ككجدانو
عبد الرحماف مجيد "إذف، سنحاكؿ الكقكؼ عند أىـ الصكر التي كظفيا الركائي 

 ".األنيار"، لمتعرؼ عمى أىـ إيماءاتيا، كالجمالية التي تحققيا في ركاية "الربيعي
 :التشبيه- 2-1

 يزيد »التشبيو أحد أىـ الصكر البيانية، إذ اىتـ بو البالغيكف كالنقاد كثيرا باعتباره 
المعاني رفعة ككضكحا، كيكسبيا جماال كفضال، كيكسكىا شرفا كنبال، فيك فف كاسع 

 .(1)«النطاؽ، فسيح الخطك، ممتد الحكاشي، متشعب األطراؼ 
إف المفردات التي يستخدميا الفناف كيبني بيا صكرتو التشبييية كاحدة، فالخيؿ 

كالسيؼ، كالرمح مثال، ظمت أدكات ثابتة في الحرب، كما أف العفة كالشجاعة كالكـر قيـ 
عربية ثابتة لـ تتغير في مضمكنيا لذلؾ ظؿ كصؼ كتشبيو الكريـ كالبخيؿ كالجميؿ 
كالقبيح كاحدا، إف المتغير ىك طريقة تناكؿ المبدع ليذه المفردات، كاإلحساس بيا،ثـ 

تكظيفيا لتقـك بدكر فني يخرج عف المألكؼ كالسائد، فعممية خمؽ عالقة بيف متباعديف أك 
 .متنافريف ىك أساس المجاز

استعاف الركائي بالتشبيو في محاكلة ألسطرة الكقائع كاألحداث، كسنتتبع بعض 
األمثمة لمكقكؼ عند جمالية التكظيؼ األسطكرم، الذم استعاف بالتشبيو كنكع مف أنكاع 

 كظمت الحكايات تنسكب مف رأسو »:  نجد قكلو*كمف التشبيو المرسؿ. التصكير الفني
" عبد الرحماف مجيد الربيعي"، فيسمك بذلؾ الركائي (2)«كصنبكر ماء ُفتح إلى أقصاه 

                                                             
السيد أحمد الياشمي، جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ( 1)

 .214ـ، ص2003 –ق 1424لبناف، دط، 
 .ىك التشبيو الذم تذكر فيو األداة: التشبيو المرسؿ* 

 .88الركاية، ص( 2)
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بالذكريات كالحكايات نحك القداسة عندما يمزج الكاقعي باألسطكرم في صكرة جمالية 
مميزة ارتقت بالذكريات نحك رمزية كقداسة الماء، باعتباره أصؿ الحياة، كسر استمرارىا 
كبدكنو ال يستقيـ أم شيء كال يككف، كنظرا ألىميتو استحضره الركائي ليكحي مف خاللو 

لتتدفؽ بيف " صالح كامؿ"بأىمية كقيمة الذكريات التي تظؿ راسخة كقابعة في ذاكرة 
المحظة كاألخرل، فاسحة المجاؿ لكـ ىائؿ مف المشاعر المختمطة بشدة األلـ، كقمة 

 .الغبطة

يذىب الركائي إلى التعبير عف رىبة البحر، كعظمة قكتو كجمالو، في تشبيو يحمؿ 
... فييا ذلؾ اليمس المتناغـ... رسالة مطكلة»: تصكيرا فنيا كمكضكعيا مميزا يقكؿ

فيكذا يربط لنا ما ىك ( 1)«ككأنني أنصت إلى ثكرة البحر األسكد، كىك ييدر كإلو جبار 
، إذ "باإللو" بما يماثمو كيضاىيو مف حيث القكة كالمكانة فيشبيو – أم البحر –أسطكرم 

اإلنساف البدائي ربط كؿ مظير مف مظاىر الطبيعة بإلو معيف، فأكجد بذلؾ إلو القمر، 
لو الماء، فتعددت اآللية بحسب أىمية كمكانة كؿ مظير، ككاف البحر مف  لو الشمس، كا  كا 

 .أىميا إذ أرجعكا خمؽ كؿ شيء إليو

يحرص الكاتب مف خالؿ ىذا التشبيو عمى تعميؽ إحساس المتمقي بالمعنى الذم 
يريد فيبدأ أكال بكصؼ كممات الرسالة بالبحر، كىنا يضعنا في جك أسطكرم ُيعِمُمنا فيو أف 

الماء ىك رمز لمخصكبة كاألنكثة، كحتى يكحي بقيمة الرسالة أكثر يربط البحر باإللو، 
شارات أسطكرية كأساس تقـك عميو  كىذا ما يزيد المغة أسطرةن باعتباره يعتمد عمى ألفاظ كا 

 .الصكرة التشبييية
إف ما يستفاد مف التشبيو، ىك تمؾ الدالالت الجديدة التي تتجاكز المعنى األصمي 
لتنزاح إلى معنى مغاير، يككف غير مباشر كيتضح أكثر مف خالؿ السياؽ الذم يرد فيو، 

 . في تكجيو المتمقي إلى المعنى المراد– أم السياؽ –إذ يسيـ ىذا األخير 
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 كتكرؽ مف بيف األمكاج عيناىا كسحابتي فرح »:كمف صكر التشبيو نجد قكلو
يجعمنا  (السحابة)كالمشبو بو  (عيناىا)، إف النظر في طرفي الصكرة، المشبو (1)«كحشي 

نمحظ التباعد بيف الكممتيف مما يجعؿ الصكرة غامضة، كمكحية في الكقت نفسو ككنيا 
 .قائمة عمى عالقة غير منطقية

قد يككف البحث في السمات المختمفة لمفظة السحابة، ىك ما يجعمنا نقؼ عند 
تحقيقو " عبد الرحماف مجيد الربيعي"جمالية التكظيؼ األسطكرم الذم أراد الركائي 

بكاسطة ىذا التشبيو؛ إذ تعتبر لفظة السحابة رمز مف رمكز المرأة، فنجدىا تحيؿ عمى 
الخصكبة، كالمنح كالعطاء، كالتمقائية كالمساكاة؛ كذلؾ أف السحاب يمنح المطر بعفكية 
كدكف تمييز بيف منطقة كأخرل، كما أف مطره خير لمكجكد، باعثا لالخضرار كمف ثـ 

الحياة، فمكي يضفي الركائي عمى العينيف ركعة كجماال يجعميما يشتركاف مع السحاب في 
تمؾ السمات األسطكرية، فرغـ التباعد بيف المشبييف في الكاقع، إال أنو يقارب بينيما في 

ركايتو، مما يجعؿ صفاء العينيف كما يمنحانو مف أمؿ شبيو بما يقدمو السحاب في 
 .األساطير مف خصكبة كحياة لألرض، كلإلنساف

إف عدـ خضكع التشبيو لممنطؽ يجعمو ذا إيحاءات ال نيائية، فال يحد مف طاقاتو 
نما يغدك انعكاس لمنفس كلمتجربة الكجدانية كلذلؾ نجده يحمؿ كمنا مف  كال يأسره، كا 

كمف نماذج التشبيو الذم يكغؿ في األسطرة . الدالالت المستمرة، كالمتعددة كغير المألكفة
 اإلرىاب يحط عمى المدينة كجناحي نسر ىائؿ، بينما تكاصؿ األحزاب السرية »: قكلو

طالؽ احتجاجاتيا   .(2)«إصدار نشراتيا، كا 
فالركائي يخرؽ المألكؼ، كيجعؿ مف اإلرىاب نسرا، ليجمع بذلؾ الكاقعي 

باألسطكرم عبر التشبيو، حيث عرؼ الحيكاف في األساطير بقيمة رمزية داللية، إذ كاف 
لكؿ حيكاف مف الحيكانات األليفة أك الكحشية منزلتو الخاصة في عالقتو مع اإلنساف 
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 كسيمة مف كسائؿ التعبير »كلذلؾ خمؼ كؿ حيكاف رمزا بعينو عندنا؛ كألف الطيكر ىي 
مشبو بو لمتعبير عف / فقد اختار الركائي النسر(1)«عف العالـ األرضي كنظامو 

المشبو، إذ مف صفات النسر أنو، شعار الممؾ كطكؿ البقاء، كليذه السمات شبو /اإلرىاب
اإلرىاب بو فأضفى عميو قيمة أسطكرية، عكست مدل انتشاره كتمكنو مف المدينة التي 

ف كانت بكاسطة الكتابات  كالشعارات   .تظؿ ُتقاـك بشتى األساليب كالطرؽ، كا 

إلى الحيكاف، في محاكلتو ألسطرة بعض " عبد الرحماف مجيد الربيعي"يمجأ الركائي
 الحيكاف صكرة معككسة عف اإلنساف كمرآة يطؿ منيا عمى »صكره التشبييية؛ ىذا ألف 

، فاستطاع مف خالؿ صكره أف يعبر عف قمقو (2)«نفسو ككاسطة تحكي منزلة اإلنساف 
كانفعالو كحزنو كآالمو في شكؿ معبر يحمؿ الكثير مف الشجف كاإلحساس بالخيبة، كالحزف 

قرد ...  أشرب أييا القرد»كنكع مف التنفيس عما تعانيو ذاتو مف تكتر كضياع يقكؿ 
كتشبييو بالقرد ليعبر " صالح كامؿ"، فالصكرة ىنا تقـك عمى تصكير (3)«السياسة كالحب 

عف ذلؾ التحكؿ الذم أصابو مف جراء عالقتو مع ىدل التي أصبحت ضالؿ كمتاىة 
مشبو بو ليعبر عف قمة ىذا / قادتو إلى مزيد مف االنكسار كالضعؼ فاستحضر القرد 

في كتابو مكسكعة أساطير " محمد عجينة"التغيير، إذ  يعد القرد كما أشار الدكتكر 
العرب، مف بيف مجمكعة الحيكانات التي كظفيا اإلنساف البدائي في أساطير المسخ، 
ليفسر مف خالليا أصؿ بعض الكائنات كما بينيا مف تشابو، أك ما قد تنفرد بو مف 

 .(4)خصائص عجيبة 

كمف ألكاف التشبيو البميغ، تشبيو المرأة بالسمكة ليؤكد عمى تمؾ الدالالت 
 كنت قد إلتقيتيا عمى »األسطكرية التي أكسبيا لممرأة مف بداية الركاية إلى نيايتيا، 

                                                             
 323، ص1محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، ج( 1)
 .344، ص1 المرجع نفسو،ج(2)
 .272الركاية، ص( 3)
 .347، ص1محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا،ج: ينظر( 4)
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 (1)«الشاطئ في الصباح، سمكة غريبة تطاردىا األمكاج كتجندؿ جدائميا الشقراء اليائمة
لقد طابؽ الركائي بيف المرأة كالسمكة، كفي ىذه المطابقة تأكيد عمى البعد األسطكرم، إذ 

في " سعد رفعت"مثمت السمكة حضكرا بارزا في األساطير القديمة، فكانت تدؿ كما أشار 
خاصة لما كجدكا مف تشابو بينيا في " المرأة " كتابو مكسكعة األساطير عمى اإلنساف ك

، كمف ثمة اختار الركائي (2)جماؿ العيكف، كتساقط الدمع، كفي لحظاتيا الكديعة كاألنيسة 
استحضارىا كمشبو بو ليكحي بذلؾ الترابط األسطكرم بيف المفظتيف، كبيذا يمكف تفسير 

 .غياب أداة التشبيو ككجو الشبو مف الصكرة
كىكذا، حاكؿ الركائي أف يظير جماليات التكظيؼ األسطكرم بكاسطة التشبيو، 
باعتباره أحد الصكر التي يتأكد بعدىا الفني كالجمالي مف خالؿ تمؾ االنزياحات التي 

تعترييا، ليقدـ لنا مشاىد أسطكرية، فاسحا المجاؿ أماـ القارئ لمبحث عف المعنى 
 .كالتأكيؿ

 :االستعارة- 2-2
ارتبطت االستعارة بالتشبيو ارتباطا كثيقا، كقد أكد عبد القاىر الجرجاني ىذه الصمة 

 ذلؾ أف التشبيو يمثؿ (3)« اعمـ أف االستعارة كما عممت تعتمد التشبيو أبدا »الكثيقة قائال 
إذ أف قيمتيا الفنية تكمف في مدل انزياحيا عف مبدأ . األصؿ الذم تنزاح عنو االستعارة

 كأعمـ أف مف شأف االستعارة أنؾ كمما زدت إرادتؾ التشبيو إخفاء »: المشابية يقكؿ
 (4)«ازدادت االستعارة حسنا، حتى إنؾ تراىا أغرب ما تككف إذا كاف الكالـ قد ألؼ تأليفا 

                                                             
 .20الركاية، ص( 1)
-ق1432، 1سعد رفعت، مكسكعة األساطير الشعبية، دار اليقيف لمنشر كالتكزيع، المنصكرة، مصر، ط: ينظر( 2)

 .204ـ، ص2011
-ق1412، 1عبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة، قرأه كعمؽ عميو محمكد محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط(3)

  .55ـ، ص1991
 .450عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص(4)
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كىذا يعني أف االنزياح في االستعارة يتحقؽ كمما كجد تعارض داللي بيف المعنى األكؿ 
 .لمفظ كالقرينة

االستعارة، كاستعاف بجمالياتيا، لما " عبد الرحماف مجيد الربيعي"كظؼ الركائي 
يتحقؽ فييا مف تفاعؿ كتداخؿ في الداللة، كبما تمكنو مف تجسيـ المجردات كتشخيص 

المحسنات، مبتعدا بيذه المغة عف داللتيا المعجمية التي ُكِضَعت مف أجميا، فيك يتجاكز 
 .بيا الحقيقة إلى المجاز، لينبئ عف فكرتو كمكبكتاتو

 كانزكينا في الشرفة المطمة عمى البحر »: مف أمثمة االستعارة في النص قكلو
يقدـ لنا الركائي ( 1)«األسكد حيث الساحؿ المزركع بالمظالت كذكريات المكج كالرماؿ 

استعارتو في شكؿ جمالي، فيمنحالمكج كالرماؿ عنصر الحياة، كيجعميا تأخذ مف صفات 
اإلنساف في بناء أسطكرم يكسب الكممات دالالت الخصب فتمتزج الطبيعة باإلنساف، 

كالحمـ بالكاقع، لينقؿ القارئ مف عالـ اإلنساف إلى عالـ اآللية كمف الحقيقي إلى التخيمي، 
كمف المألكؼ إلى الالمألكؼ أك الخارؽ، فجماؿ االستعارة ىك في ىذا الكاقع الجديد الذم 
تخمقو، كفي ىذا اإليحاء المتكلد عف تردد السامع بيف داللتيف داللة حرفية غير مقصكدة، 
كال يمكف أف تتحقؽ إال في الخياؿ كداللة أخرل محتجبة يبحث كيسعى القارئ إلييا مف 

 .خالؿ تمؾ القرائف كالسياؽ
يحدث الركائي انزياحا في المغة كخركجا عف المألكؼ كفؽ ما تقتضيو تصكراتو 
الخاصة، رغبة في التأثير في القارئ كلفت انتباىو بتمؾ االستعارات غير المتكقعة التي 
تحدث في النص سمة مف الغرابة كالغمكض ىذا مف جية، كمف جية أخرل سمة مف 
فاضة الحياة اإلنسانية عمييا مف  الجمالية كالشاعرية؛ كألف تجسيد ظكاىر الطبيعة كا 
خصائص كمميزات لغة األساطير، كمف الكسائؿ التي تمجأ إلييا لداللة عمى المعنى 

 كاف النيار في »:  فإننا نجد الركائي يحدث ربطا بيف الشمس كالمرأة في قكلو.(2)كالفكرة 
                                                             

 .22الركاية، ص( 1)
 .217أنس داككد، األسطكرة في الشعر العربي الحديث، ص: ينظر( 2)
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 فيعقد لنا في استعارتو ىذه عالقة بيف (1)«أكلو، الشمس لـ ترفع قامتيا المديدة بعد 
 بفكرة الخصكبة، إذ تعتبر الشمس – أم الشمس كالمرأة –االثنيف، كىذا الرتباطيما 

معبكدة منذ القدـ، ككثيرا ما كاف الشعراء كاألدباء يشبيكف المرأة بالشمس، كلذا اختار 
أف يضفي عمى الشمس، مف مظاىر الطبيعة " عبد الرحماف مجيد الربيعي"الركائي

 تكحي بو مف معاني األنكثة كاألمكمة كما ترمز إليو »اإلنسانية فشبييا بقكاـ المرأة لما 
 .(2)«مف خصكبة في عالـ الجذب 

فيذا التشخيص يمنح الحياة لمشمس كيجعميا تأخذ مف صفات المرأة ليبعث في 
 .الصكرة بعدا أسطكريا

كألف أغمب األساطير مرتبطة بمدلكؿ الخصكبة كالحياة؛ فإننا نجد الركائي يدعـ 
 ىذه العذرية »: نصو بمجمكعة مف األلفاظ الدالة عمى الطبيعة بمختمؼ مظاىرىا، يقكؿ

كما أعظـ ىذا اإلحساس  !التي تمنحيا الشكاطئ كالرماؿ لمقمب المثقؿ ما أركعيا 
المتعممؽ أماـ اليدير األسطكرم الذم تحممو أمكاج البحر األسكد الثائر كىي تصفع كجو 

 يمنح الركائي جممة مف الصفات اإلنسانية عمى مظاىر الطبيعة (3)«الشاطئ المستكيف 
فيجعؿ الشكاطئ كالرماؿ تمنح العذرية لمقمب، كأمكاج البحر تحمؿ اليدير األسطكرم 
كتصفع كجو الشاطئ، فتبتعد الكممات في ىذه الصكر االستعماريةعف المعنى الكاحد 

كتكتسب مدلكال آخر يتشكؿ مف خالؿ السياؽ، بحيث تـ تكظيفيا بطريقة تجعؿ القارئ 
منجذبا إلى ىذا العالـ السحرم كاألسطكرم، حيث تغيب الحدكد المنطقية بيف المفظة 

كالمفظة؛ إنيا رمزية المغة كشاعريتيا، كأسطكريتيا الفطرية، ليتـ خمؽ عالـ جديد باستعماؿ 
 (4)« كسيمة لمتعبير كأداة لمخمؽ »الكممة باعتبارىا 

                                                             
 .91الركاية، ص( 1)
 .194، ص1محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، ج( 2)
 .19الركاية، ص( 3)
سعيد الغانمي، ىيئة أبك ظبي لمثقافة كالتراث كممة، أبك ظبي، اإلمارات : أرنست كاسيرر، المغة كاألسطكرة، ترجمة( 4)

 .91ـ، ص2009- ق1430، 1العربية المتحدة، ط
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كفي مكضع آخر تتحكؿ االستعارة عند الركائي ضربا مف الرمكز، كذلؾ حيف 
 إنيا اآلالـ كالتمنيات »: يضفي الصفات اإلنسانية لممعنكيات، فيمنحيا أبعادا جديدة يقكؿ

التي تمضي سراعا، كلف يبقى في القمب غير الذكرل، كىي التي تشدنا إلى الكراء كمما 
، فيذا التشخيص يمنح عناصر (1)«الفرحة الشقراء تتكقد مف جديد .. أردنا التكغؿ أماما

 التي تأخذ مف صفات اإلنساف فتتحد – اآلالـ، التمنيات، الذكرل –الحياة لجممة األلفاظ 
شبيية " الفرحة " معو، كليكغؿ في بناء استعارتو في شكؿ رمزم مكثؼ، حيف يجعؿ 

بالمرأة جماال كركعة، إنيا المرأة الشقراء التي أراد أف يرمز مف خالليا إلى الفكر الغربي، 
إلى الفرحة اآلتية مف اآلخر بكؿ ميزاتو، بحثا عف السعادة كتطييرا مف الكقار الزائد، 

أرادىا الركائي أف تككف الممجأ كالمالذ، كلكنيا كانت فرحة غريبة بعيدة عف الكاقع 
 .المفركض كالمعيش

استطاع الركائي مف خالؿ استعاراتو الكصكؿ إلى درجة الخمؽ الفني، كالتفجير 
الثرم لمطاقات الكامنة في مفردات المغة، كبث الحياة فييا لتحقيؽ نكع مف االنسجاـ 

 ثالثة أياـ فقط »: كالتآلؼ، كمف بيف االستعارات التي ضمنيا الركائي بعدا أسطكريا قكلو
شكارعيا .. مألتني باألسى كالرثاء، إذ أحسستيـ مكجكديف في كؿ مكاف مف بيركت

 كألف بعض األعداد تمتمؾ أىمية كحضكرا خاص عند (2)«صحفيا كبحرىا .. كمقاىييا
بحيث ( 3)« لرمزية العدد في ثقافة ما بيف النيريف تاريخ قديـ »بعض الشعكب، إذ نجد 

 .ترتبط بما ىكأسطكرم كبما ىك ذا دالالت سحرية كىذايكسبيا طابعا قدسيا

 فقد استحضر الركائي في استعارتو العدد ثالثة؛ باعتباره مف األعداد التي ليا 
كيانا خاصا كمعنى قدسيا يجعميا محاطة بيالة شبو سحرية كيسند إلييا خكاصا تجعميا 

                                                             
 .177 الركاية، ص(1)
 .18الركاية، ص( 2)
محمد كعكاف، التأكيؿ كخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعرم الصكفي العربي المعاصر، عالـ الكتب الحديث ( 3)

 .268ـ، ص2009- ق1430، 1لمنشر كالتكزيع، األردف، دار بياء الديف لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط
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فقد حمؿ الرقـ ىنا داللة سمبية مشحكنة بدالالت األلـ كالحزف المكجكدة في . ذات تأثير
كؿ مكاف، ليعيدنا بذلؾ إلى األياـ الثالث التي يتـ فييا بكاء تمكز كتمثيؿ عذاباتو كآالمو، 

 في اليـك »غير أف الركائي يحدث انزياحا ففي الكقت الذم ينتيي فيو بكاء تمكز كىذا 
الثالث عندما يعمف الكينة قياـ السيد مف بيف األمكات ينقمب المأتـ إلى عرس كتبدأ 

 فإف آالـ كأحزاف صالح كامؿ تظؿ قائمة مدة األياـ، ليحمؿ (1)«احتفاالت العيد الحقيقية 
العدد ثالثة ىنا معنى كداللة االكتماؿ، كما تكرر ذكر ىذا العدد في مقاطع أخرل مف 
الركاية، ككاف في كؿ مرة يحمؿ داللة تختمؼ عف سابقتيا ففي مكاضع نجده يدؿ عمى 

 .*االنسجاـ كاالكتماؿ، كفي أخرل نجده يدؿ عمى الكحدة كالجمع

كمف بيف االستعارات التي اكتسبت جمالية، كىالة أسطكرية خاصة، تمؾ التي حكؿ 
 ككانت أشجار »: فييا الركائي الطبيعة الجامدة إلى إنساف ذك كبرياء كشمكخ يقكؿ

الحدائؽ المجاكرة ترمي بأغصانيا الكارفة مف كراء السياج، كتمنح شجيرات البرتقاؿ 
كالميمكف سقيفة مف الظؿ الكارؼ، ككسط شجيرات الكرد تنتصب نخمة فارىة كرائعة 

كقد أكليتيا عناية خاصة حيث احتطب منيا السعفات اليابسة لتظؿ . بعذكقيا ككبريائيا
 .(2)«خضراء مشرقة دكما 

كألف االستعارة مجاز يقـك عمى أساس التفاعؿ بيف ركنيف انطالقا مف العالقة 
قد أسند " عبد الرحماف مجيد الربيعي"التشبييية لتقديـ صكرة جديدة، فإننا نجد الركائي 

؛ كالتي اعتبرتيا العرب مف األشجار المقدسة، "النخمة"جممة مف الصفات اإلنسانية إلى 
 ليا عيد في كؿ »حيث كانكا يعظمكنيا كيخصكنيا بجممة مف األعماؿ الطقكسية فيقاـ 

ذا كاف ذلؾ العيد عمقكا عمييا كؿ ثكب حسف كجدكه كحمي النساء ثـ خرجكا إلييا  سنة ػ كا 

                                                             
 .299فراس السكاح، لغز عشتار، ص( 1)
 .22، ص 21الركاية، ص : ينظر *

 .43الركاية، ص( 2)
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 كىنا، استحضر الركائي النخمة لما فييا مف مميزات متفردة (1)«فعكفكا عمييا يكما 
 .خاصة، بخضرتيا الدائمة ألكراقيا التي ال تسقط أبدا، ليجعميا رمز لمتجدد، كالشباب

 فقد أكد مف خالؿ صكرة (2)« االستعارة فييا دعكل اإلتحاد كاالمتزاج » كألف 
النخمة المنتصبة بجذكرىا الضاربة في األرض بأكراقيا الخضراء حتى في ظؿ الجدب، 
عمى صمكد اإلنساف العربي كمقاكمتو في ظؿ الصراع كاألزمات كتمسكو بأرضو ككطنو 

 .كتمسؾ النخمة بالتراب، كاليكاء كالماء لتككف رمزالمخمكد كالحياة
كتتدخؿ في االستعارة عممية التخيؿ كاإلبداع، ليقدـ لنا الركائي صكرة أخرل أجمؿ 
كأركع، حيف يجمع بيف المتباعديف في لكحة ساحرة ذات ُبعد ُأسطكرم لما تحاكؿ أف ُتَقِدَمو 

يحاء؛ كذلؾ عندما يجعؿ الزمف في صكرة حيكاف أسطكرم يقكؿ : مف تشخيص كتجسيد كا 
يسحؽ حتى البشر أنفسيـ فمماذا تخاؼ مف تيدـ عالقة أممتيا .  إف الزمف يسحؽ الكثير»

، فاختار الركائي تشخيص الزمف في صكرة حيكاف أسطكرم قاس، (3)«ظركؼ خاصة؟ 
ليحدث التفاعؿ بيف طرفي االستعارة المتباعديف؛ الزمف " يسحؽ"ىائؿ مستخدما فعؿ 

، في صكرة غير مألكفة عبر (عالـ الطبيعة الحية)كالحيكاف القكم  (عالـ المجردات)
بكاسطتيا عف الكاقع المادم الذم أصبح الزمف فيو مثارا لمرعب كالقير، إنو زمف مخيؼ 
كاسر، يسحؽ كؿ شيء حتى البشر أنفسيـ، إف ىذا التمازج يصنع األسطرة، كينقؿ لنا 

 .إحساس الركائي بسطكة الزمف كقكتو الظالمة 
ىكذا نجحت االستعارة المكنية في التعبير عف زمف الركائي الصعب المؤلـ بعمؽ 

 .عف طريؽ خمؽ عالـ جديد متجانس كمتبايف في اآلف نفسو
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يتجو الركائي بمغتو االنزياحية المميزة إلى تحكيؿ الطبيعة الجامدة إلى إنساف يحس 
 فقد قابؿ الركائي بيف (1)« مدينتي يا سيدم  تنجب البرتقاؿ كالنساء الجميالت »: في قكلو

" المدينة"إلى غير فاعمو األصمي " تنجب" طرفيف متباعديف، كىذا عندما أسند فعؿ 
فأكسبيا مف الصفات اإلنسانية ما جعؿ االستعارة أكثر إيحاء، كقدرة عمى بث الحياة في 

 فقد شبو (2)« طريقة مف طرائؽ إثبات المعنى كتأكيده »-  أم االستعارة –الجكامد، كألنيا 
الركائي المدينة بالمرأة التي تنجب، كارتفع بيا إلى مرتبة أرقى، إنيا مرتبة اإلنسانية ليعبر 

عف مكانة كمنزلة المدينة األرض التي كلد فييا، فأصبحت تضاىي مكانة المرأة، ففي 
 .كثير مف األساطير تتحد المرأة مع األرض في عالقة متداخمة كمميزة

إلى ذلؾ عندما اعتبر الكالدة شكال مف أشكاؿ الخصكبة " ميرسيا إلياد" كقد أشار 
األرضية، كترجمة لفعؿ نمكذجي تقـك بو األرض التي تمد جميع الكائنات بما فييا 

، كىي القيمة التي أراد الركائي (3)اإلنساف، كتبعا لذلؾ تشترؾ مع األـ في قيمة القداسة
إثباتيا عمى مدينتو حيث يأمؿ في كالدة حياة جديدة تسكدىا الحماية األمكمية، كلعؿ ُعمؽ 

فيك في صيغة المضارع الذم " تنجب " ىذه االستعارة يتضح أكثر إذا ما تأممنا الفعؿ 
 ظاىرة »يفيد االستمرارية كالتجدد، األمر الذم أكسب المعنى قكة كثراء فكانت االستعارة 

ديناميكية حركية تتشابؾ فييا الحركة الفكرية كالحركة النفسية كتتقاطعاف بدكرىما مع 
 .، لتنتج لنا خمقا فنيا جديدا ثريا بالطاقات اإليحائية المعبرة(4)«الحركة المغكية 

كتظؿ فكرة تجسيد الشيء الجامد بالحسي قائمة عند الركائي في أكثر استعاراتو 
 كأخذا يخطكاف باتجاه النير كمرت »: حيث نجده يشبو الشارع باإلنساف األخرس في قكلو

 ليتحقؽ االنزياح (5)«فترة طكيمة كاف جسداىما خالليا يخترقاف الشارع األخرس بيدكء 
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بكجكد ىذا التعارض الداللي بيف المعنى األكؿ، كالقرينة فيغدك الصمت ىك الطاغي عمى 
كؿ شيء، ليكحي لنا خرس الشارع كىدكءه إلى قمة الكبت كالقير الذم يعاني منو اإلنساف 
العربي عامة كالعراقي منو بشكؿ خاص أيف أصبح ال يسمع كال يتكمـ إنو يتابع األحداث 

 .فقط  دكف قدرة عمى تغيير الكضع رغـ كؿ المحاكالت
إف عكدة الركائي إلى مثؿ ىذا النكع مف االستعارة كاف بيدؼ خمؽ ىالة أسطكرية، 

فعممية تحكؿ الجماد إلى كائف حي ىك فعؿ أسطكرم يبدع مف عناصر الكاقع، كاقعا 
جديدا ىك تجاكب الطبيعة كتفاعميا مع اإلنساف كتقمصيا لشخصيتو تريد ما يريد كتفعؿ 
ما يفعؿ؛ ىكذا ساعدت االستعارة في الكشؼ عف أفكار كأحاسيس الركائي، كعبرت عف 
دالالت مختمفة بأبعاد أسطكرية متنكعة، كعكست لنا ثقافتو الكاسعة مف جية، كمف جية 

 .أخرل قدمت لنا لغة شاعرية متميزة

 :الكناية- 2-3

تعد الكناية مف ألكاف التعبير غير المباشر، باعتبارىا انزياحا عف التعبير، كىذا مف 
ذكر الشيء مباشرة إلى اإليماء إليو، إذ إنيا تقـك عمى ذكر الشيء بما ينكب عنو دكف 
تصريح باسمو، فتتيح لمف يكظفيا مجاال رحبا مف الداللة كتنكعا في األداء يستطيع مف 

" عبد القاىر الجرجاني"يعرفيا . خاللو التعبير عف المقصكد بطريقة أبمغ كأكثر إقناعا
 أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني، فال يذكره بالمفظ المكضكع لو في المغة »: بقكلو

 (1)«كلكف يجيء إلى معنى ىك تاليو كردفو في الكجكد فيكمئ بو إليو كيجعمو دليال عميو 
كبيذا المعنى؛ تككف الكناية أكثر قدرة عمى التصكير اإليحائي متجاكزة الداللة الحرفية إلى 

 .داللة مجازية أعمؽ
شكمت الكناية انزياحا دالليا عبر الركائي مف خالليا عما أراده بدقة كجمالية كمف 

  كتمتقي العيكف المحيطة بالمائدة المعزكلة في فسحة النادم بصداقة »: ذلؾ قكلو
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 فيختار لمتعبير عف نقاء كمكانة ىذه الصداقة المكف األبيض، ذاؾ أف لأللكاف (1)«بيضاء 
سحر خاص، كارتباط كثيؽ باإلنساف، فبكاسطتو يمكف لمُمبدع أف يبكح بأفكاره كمكاقفو 
اتجاه ما عايشو كما يعيشو كما يريد أف يككف، فالركائي يكظؼ ىذا المكف ليعمؽ معنى 
الطيارة كالنقاء التي تجمع شخصيات الركاية، فكاف مف بيف العناصر التي عممت عمى 
تكضيح المعنى كتكصيؿ رسالة المؤلؼ، كليذا اختاره باعتباره مف األلكاف المقدسة التي 
تحمؿ قيـ إيجابية تدؿ عمى الرفعة كالسمك، ليكحي مف خاللو عف تمؾ الصداقة التي ال 

 .يمكف أف تكصؼ إال بمكف الّنقاء كالّنكر
حيث نجده يربطيا بمظاىر الطبيعة "المرأة"كما كظؼ الركائي الكناية لمتعبير عف 

.  ككاف ىذا التساؤؿ يضع حكايتو معيا في شريط طكيؿ أحداثو ماثمة كساخنة»: في قكلو
بدايتيا يـك دخكليا الكمية، حيث كاف صالح كسعدكف يتشاتماف آنذاؾ عف رأييف مختمفيف 

 : في معرض فني كعندما رآىا صالح ىتؼ 
كىي عبارة " أنساـ جديدة"، فالكناية في قكلو (2)«أنساـ جديدة تيب عمى كميتنا - 

نما جاء بيا،الستمالة المتمقي مف خالؿ ىذا  أكردىا كال يقصد بيا ىذا المعنى بعينو، كا 
التعبير الذم استعمؿ فيو أحد أىـ عناصر الطبيعة التي ليا دكر في أساطير الخمؽ؛ إنو 

اليكاء أساس الحياة كالتنفس، كلكنو اختار النسيـ عمى كجو التحديد لما فيو مف صفة 
الرخاء كالنعكمة كالعذكبة التي أراد إثباتيا، كىنا تأتي الكناية، مف جية المبالغة في 
الكصؼ، كألنيا تبرز المعاني المعقكلة في صكرة حسية كبذلؾ تكشؼ عف معناىا 

كتكضحيا كتبينيا، كتحدث انفعاؿ اإلعجاب، في نفس المتمقي فتنقمو لمبحث عف الداللة 
 .المقصكدة متجاكزا بذلؾ المعنى الحرفي لمعبارة، كيككف ذلؾ مف خالؿ السياؽ

 خميؿ الراضي يقكؿ السياسة كالسياسة فقط، أما »: كفي مكضع آخر نجده يقكؿ
كلكنيا سر بالئي، كبالء كؿ العصكر، : أنا فأقكؿ المرأة كالمرأة فقط، كعاد ليضيؼ بتأفؼ
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، فنجده يكني عف المرأة بالحيكاف الناعـ األليؼ، كىي الصكرة (1)«الحيكاف الناعـ األليؼ 
 يمكف * المرحمة الطكطمية»التي كثر تشبيييا بيا لتصكير الجانب اإلليي، فبالرجكع إلى 

 حيث (2)«تفسير الحرص عمى اختيار الغزالة، كالمياة، كالنخمة كالظبية لممرأة شبييا 
ُعرَفت بعض الحيكانات بطابعيا القدسي الرتباطيا باآللية مف جية، كمف جية أخرل 

 .اعتبار كؿ حيكاف رمزا يضطمع بكظيفة معينة؛ ليا دالالتيا كقيمتيا األسطكرية
  في المرأةاإللييانطالقا مف ىذا يذىب كثير مف المبدعيف في تصكيرىـ لمجانب 

 ، كاألمكمةاألنكثة كلعؿ الصمة الرابطة بينيما ىي معنى ، تشبيييا بالغزاؿ كالظبيإلى
 .كبالتالي معنى الخصكبة

 كالطمكحات بطريقة غير مباشرة في األفكار كمف صكر الكناية تعبير الركائي عف 
 كفي .كانت بغداد تضميـ، طمبة جاؤكىا مف مدف العراؽ المترامية ليدرسكا الرسـ» قكلو 

 باستخداـ صفة أك معنى ،إيحاء كألف الكناية(3)« حالـ كبيرة عف الضكء كالمجدأرؤكسيـ 
لمتعبير عما أراده، " الضكء "ة لفظقـاستخدفكاضحا شيء آخر، مكافأك شيء ما قريب 

 قادرا اإلنسافنو يكشؼ الحقيقة، كيجعؿ أفمف مميزات الضكء ؛كىذا لكجكد صمة كعالقة
 التي ،عمى الرؤيا، كقد استحضره الركائي ليعبر مف خاللو عف طمكحات تمؾ الفئة المثقفة

، بما تحممو معيا مف حالكة بغداد رغبة في تحقيؽ مستقبؿ مشرؽ كسط ظممة إلىجاءت 
 بكامؿ اإلنسافكانت الكممة ىي النكر الحقيقي الذم يضيء »  لطالما إذحالـ كأفكار أ
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 فكاف رديؼ تقديسو، كعظيمو تأساليبتعددت  ؼ.كيانو كليذا اعتبر النكر الكممة اإلليية
 .(1)«األساطيرالحقيقة كقريف المعرفة في كثير مف 

 المثقؼ كما اعتراه إحساساإلنساف"عبد الرحماف مجيد الربيعي"ىكذا نقؿ الركائي 
كىنا تظير القدرة الفنية لمكممة . رغبة في النصر كالخالص،مف انفعاؿ القكة كالثقة بالنفس
 .كماؿ كمرتبة عميا مف إليوالتي تحقؽ لإلنساف ما يطمح 

 السياؽ إلىعكدة باؿ فتدفع القارئ ، الترميز كاإلشارةإلىكتبتعد الكناية عف التصريح 
 مكجة رفعت أتتنيككمما » : بحثا عف المعنى المراد متجاكزا بذلؾ الداللة الحرفية، يقكؿ

، يا ليا األكلىثـ حطتني خفيفا كحنكنا بعذرية الكالدة ، عمى في قفزة منتشيةإلى أجسدم 
 ، الركائي عف معنى الطيارة كالنقاءل فقد كف(2)« ف تندثر كتتالشىأ مف أخاؼمف فرحة 

فنجده يجمع بيف الماء كالكالدة ؛ "األكلىثـ حطتني خفيفا كحنكنا بعذرية الكالدة  " عبارة في
فأثناء الميالد يككف ،  لما بينيما مف صمة جامعة تدؿ عمى معنى الطيارة كالصفاءاألكلى
 .كالعيكباألخطاءطاىرا مف كؿ دنس خاليا مف ،  في حالة مف القداسةاإلنساف

 باعتباره المخمص كالمنقذ مف الجفاؼ كالجكع، ؛ رمز لمحياة كالتطيير الماء كألف
 كىك ،(3)«االحتكاؾ بالماء ينطكم دائما عمى كالدة جديدة  » لكالدة حياة جديدة فػ اكأساس

أراد مف خالؿ انغماسو في الماء أف يمكت ذلؾ اإلنساف كما سعى الركائي إلى إبرازه، 
القديـ بكؿ عيكبو، كيكلد إنسانا جديدا بحياة جديدة، ليصبح الماء رمزا لالنبعاث اإلنساني، 

كأداة تعيف عمى يقظة الكعي، كىك الدكر الذم اختاره الركائي ليذا الرمز، باعتباره أداة 
لتفجير الطاقات الباطنية المترسبة، ككسيمة تنقؿ القراءة مف عالـ اإلنساف إلى عالـ اإللية، 

.  بحثا عف الالمألكؼ كالخارؽبالتخييميكمف الراىف إلى الماضي، فيمتزج الحقيقي 
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ذا الحظنا أف الركائي   قد احتفظ بالداللةاألسطكرية "عبد الرحماف مجيد الربيعي"كا 
طر، فإننا نجده يحدث تغيير كتحكيرا في داللة الطيف، الذم يكحي بالخير، ـلمفظ اؿ

كبالتالي يحمؿ داللة ايجابية، غير أنو في ىذه العبارة يدؿ عمى الجانب السمبي، فكاف 
كلـ . كصفعتو بيذا االسـ، ككأنيا مألت فمو طينا  »:رمزا لمصمت كالالمباالة يقكؿ

( 1)« كقدـ ليا في عينيو نظرة دائخة ال تريد اإلفصاح عف شيء. يستطع النطؽ

ىكذا يحدث الركائي تشكييا في داللة الطيف مف ككنو رمزا لمجانب الخير في نعـ، 
 بشكؿ خاص في بناء لـاف القدمعتمد عمييا حياة العراقيتاإلنساف كمادة أساسية 

إلى تضمينو الداللة السمبية فيفتح بيذا األداء مساحة كاسعة لممتمقي لتأكيؿ ، (2)حضارتيـ
 التي تتعدل المعنى المحدد إلى ،أكبر قدر ممكف مف الدالالت ككؿ ذلؾ بكاسطة الكممة

. داللة رمزية مفتكحة تككف كسيمة لمتبميغ كالتأثير

كما كانت الركاية كسيمة مالئمة عبر الركائي مف خالليا عف معاناتو كمشاعره 
ثـ قطعت الحديث   »:اتجاه بعض المكاقؼ المؤثرة في حياتو، يقكؿ مصكرا اغترابو

: كقالت
 اكتب لي عنكانؾ، ربما أحتاجو 
 ،العمارم  كلكف بإمكانؾ أف تكتبي عمى عنكاف إسماعيؿ ليس لي عنكاف محدد اآلف

 .في الجريدة مادمت في بغداد
  ذا ذىبت إلى الككت؟  كا 
 (3)« سأكتب لؾ عنكاف أخي. 
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ر عف اغتراب اإلنساف ب، التي تع"ليس لي عنكاف محدد"فالكناية تتضح في عبارة 
كعدـ قدرتو عمى االنتماء إلى مكاف محدد في المجتمع، ففي ظؿ الصراع كانعداـ التكازف 

ينتابو شعكر ،ؼككثرت االضطراب، يصبح اإلنساف غير قادر عمى العيش في بيئة معينة
 .المعاناة كاأللـ، كحاالت مف القمؽ كالشؾ

كعاد صكت صالح  : »قائالراه في مكضع آخر يصؼ مدل حيرتو كضياعو كت
: المفعـ بالشجف ليتساءؿ

  ريد الكصكؿ؟فإلى أيف 
: كردد عبد الحميد بدىشة

 ما ىذا الخرؼ؟ 
: كاتشح كجيو بإمارة مؤثرة كىك يمح في السؤاؿ

 (1)« أجبني أرجكؾ. 
نتيجة لضعؼ مف يحمؿ الحؽ كالخير  كففي ظؿ خمخمة النظاـ، كتغييب الحقيقة،

 يتساءؿ اإلنساف عف مصيره في ىذا الكجكد الذم يتغمغؿ الفساد ،أماـ طغياف الظمـ كالقير
نو السؤاؿ إ، "إلى أيف نريد الكصكؿ"في كيانو، فيختار الركائي لمتعبير عف حيرتو عبارة 

الذم يفرض نفسو عمى اإلنساف العربي عامة كالعراقي خاصة في مجتمع مسمكب الحرية 
.  ألف الخمؿ فيو خمؿ نظاـ كليس أشخاص،اإلرادة كلذا يعجز عف التغييرك

 عبر لنا الركائي عف مشاعره كأحاسيسو المتداخمة بمغة ُتكِفُر أقصى درجات ،ىكذا
التأثير، إذ أف القيمة الفنية لمكناية تكمف في ذلؾ التقديـ غير العادم لممعنى، الذم يتيح 
لمقارئ أف يككف مساىما في تحصيمو عف طريؽ التأكيؿ، كمندىشا في الكقت ذاتو بذلؾ 

. التمميح
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 أبرز  مثمكا الكناية إلى جانب االستعارة كالتشبيوكىكذا نخمص مما مضى، أف
أشكاؿ االنزياح الداللي، باعتباره عدكؿ يتجاكز بساطة التعبير، فاسحا المجاؿ أماـ المبدع 

ؼ جمالي رمزم لألسطكرة، أساسو االنحراؼ التعبيرم في التراكيب كالصيغ الذم ملتكظ
يعتبر المصدر األساسي في تكليد داللة جديدة كفي إحداث أثر جمالي عند القارئ، الذم 

 تفجير دالالت النص لىيحاكؿ مف خالؿ تركيزه عمى عدكؿ الكممة كانحرافيا أف يصإل
تداخؿ  » الكامنة في ما كراء الكممات التي نجدىا تمتؼ بيالة مف الغمكض كذلؾ بسبب

 .(1)« كبالتالي االستناد إلى ما ىك رمزم أسطكرم الكاقعي بالمتخيؿ،

 كعما ال يمكف البكح بو صراحة،حاكؿ الركائي التعبير عما ال يمكف التعبير عنو 
 يفترض  لماصكرة»  باعتماده الصكرة األسطكرية ككنيا تمثؿ أسطكرم،مباشرة في شكؿ 
 .(2)«أنو ال يكصؼ 

يجد نفسو أماـ مجمكعة مف األلفاظ الخاصة التي اعتمد " األنيار"إف القارئ لركاية 
إذ . عمييا الركائي في بناء عالمو األسطكرم كلتحقيؽ شاعرية لغة الركاية كجماليتيا

تكشؼ الركاية عف تمؾ األنماط التعبيرية التصكيرية المتكررة المرتبطة بنماذج عميا ذات 
 عبَّر بكاسطتو الركائي عف إحساسو كشعكره ا خاصاكالتي شكمت معجـ، طابع أسطكرم
، فكانت بمثابة رمكز خاصة لما مر بو، كما عاشو، كلما بقي عالقا  بتراثوكمدل ارتباطو

 ال تحيا ،تشع في اآلخر»في ال شعكره فأخرجو في صكرة شاعرية، فالكممة الركائية 
 كنحف إذف حيف نتمقى الكممة الركائية إنما نمخر فكرا في (...)بصكت كاحدة، بؿ بالتعدد

عباب، كننشط في عالـ، نحيا حيكات، كالبد لنا إذ تنفحص أف نميز بيف متكمـ كمتكمـ، 
 بيف أسمكب كأسمكب، بيف نبرة كنبرة، كصكال إلى الكؿ الفني، كتمؾ الجمالية الجديدة
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 إنيا الشعرية الركائية التي يككف فييا لمغة دكرا أساسيا، عف طريؽ العناية (1)«  لمكتابة
. بتراكيب الكالـ كبكضع الكممة في تشكيؿ غير مألكؼ كغير متكقع

ية إلى الداللة ؼفمف خالؿ الكممة يصؿ القارئ إلى المعنى متجاكزا الداللة الحر
لسياؽ الذم ؿالمقصكدة، كىذا طبعا بمراعاة تحكالتيا مف جية، كمف جية أخرل مراعاة 
. ترد فيو، فالكممة ىي المادة األساس في النص سكاء في تشكيمو أك قراءتو

تعدد المعجـ المغكم لمركاية، بتعدد الركافد الثقافية التي اعتمد عميا الركائي في لقد 
 (ؾ، ميشيؿ بكتكربديستكفيسكي، نجيب محفكظ، شتايف ) فنجد المعجـ األدبي ،بناء نصو

الرسـ، الفرشاة، المكف، جكاد سميـ، ليكناردك دافنشي، بيكاسك، المكحة،  )كالمعجـ الفني 
 .(اآللية، جمجامش، انكيدك، عشتار ) ككذا المعجـ األسطكرم ،(الصكرة

 كألف أغمب األساطير ترتبط بمدلكؿ الخصكبة، فإننا نجد النص يحتكم عمى 
البحر، الرمؿ،  )مجمكعة مف األلفاظ كالعبارات الدالة عمى الطبيعة كنباتاتيا كحيكاناتيا 

شكاطئ، أمكاج، الماء، الشمس، سحابة، اليكاء، أغصانيا الكارفة، الكرد، نخمة فارىة، 
نسر، )كمف األلفاظ الدالة عمى الحيكانات أك ما يتصؿ بيا  (النير، مرت طقكس الميؿ

 ؛ كغيرىا مف األلفاظ التي تحمؿ أبعاد أسطكرية منيا(تصيؿ، ىدير، سمكة، حيكاف
التي تـ تكظيفيا . ( األنثكية، النضرة، بيضاء، العذرية، الكالدة، أتمك أمامو صالتي)

بطريقة تجعؿ القارئ منجذبا إلى عالـ سحرم عالـ تكتسب فيو الكممة أبعاد جمالية مف 
خالؿ عالقتيا مع غيرىا مف الكممات في السياؽ، أم أنيا ال تأخذ داللتيا الحقيقية إال 

. ضمف تركيب معيف

 كممات النص قد تكتسب دالالت متعددة، تبعا لطريقة تكظيفيا مف قبؿ إفكما 
ىي المادة التي  »المبدع فتتحكؿ إلى نبض داخمي يكشؼ عف قيمة فنية كجمالية، فالمغة 

ج منيا الكممات التي تتشكؿ منيا الجمؿ التي تتككف منيا الفقرات التي تتألؼ منيا نتست
                                                             

 .128، صنبيؿ سميماف، فتنة السرد كالنقد( 1)



 الفصل الثالث شعرية المغة ورمزية األسطورة في رواية األنهار

 

223 

 

كلعؿ السر كمو يكمف في امتالؾ المعبة ( ...) فتنمك كتربك، كتتجمى كتزىك(...)الصفحات
 .(1)« السحرية التي مف خالليا يقع التحكـ في استعماؿ المغة كالمعب بيا

 دكر في ىذا التعدد الداللي، باعتباره يقرأ النص كفقا لمجمكعة - كذلؾ–كلمقارئ
مف المكتسبات المعرفية المتعددة اجتماعية، سياسية، ثقافية، أك نفسية التي تمكنو مف 

يتمكف  »الكلكج إلى أعماؽ النص كقراءتو كالكشؼ عف خباياه لمكصكؿ إلى داللتو، كىنا 
النص مف اكتساب قيـ جديدة عمى يد القارئ كتختمؼ ىذه القيـ كتتنكع بيف قارئ كآخر بؿ 

ف  عند قارئ كاحد في أزمنة متفاكتة، ككؿ ىذه التنكعات ىي دالالت النص، حتى كا 
 (2)«تناقضت مع بعضيا 

استخدـ ألفاظ الركاية بطريقة شعرية ساىمت في إضاءة  الركائيكما نجد أف 
المعنى المراد الكصكؿ إليو، كأظيرت جمالية الجممة المغكية، أكالمشيد المقدـ متجاكزة 
معناىا المعجمي لتكتسب قكة تأثيرية مف خالؿ تمؾ اليالة األسطكرية التي تميزت بيا 

 .فأضفتيا عمى النص بكؿ ركعة

بمغة شاعرية اعتمدت عمى أنساؽ مختمفة كالتصكير " األنيار" جاءت ،ىكذاك
اإلستعارم كالكنائي، كالترميز، كتفجير لغة شاعرية ينقميا مف سياقيا النثرم إلى فضاء 

مشحكف بتكتر الشعر، فضاء تحضر فيو األسطكرة األكلى مف أجؿ أسطرة الكاقع 
ة معبرة أتاحت لمركائي سبال عديدة عبر بيا عف كعيو، ككاقعو، حيباستخداـ ألفاظ مك

ال »  مف خالليا خمؽ فني متكامؿ تتداخؿ فيو األسطكرة مع الرمزية كالجمالية إذ جكنس
يمكف لنص ركائي أف يعيدنا إلى الحياة البدائية بكؿ طقكسيا األسطكرية كالخرافية 

 .(3)« كالطبيعة دكف أف يسربؿ عالمو كأحداثو في رداء مف العبارات الشعرية
                                                             

 .133لؾ مرتاض، بنية المغة الشعرية عند سعد الحميديف، صاعبد الـ( 1)
 .81 الخطيئة كالتفكير، ص،عبد اهلل محمد الغذامي( 2)
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، (تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي) لحمداني، القراءة كتكليد الداللةحميد( 3)

 .201، صـ2003، 1المغرب، بيركت، لبناف، ط



 الفصل الثالث شعرية المغة ورمزية األسطورة في رواية األنهار

 

224 

 

 ألنو يتصؿ بأغكار النفس اإلنسانية ؛ مميز بطبيعتومإف المغة الشعرية تشكيؿ فف
كما يمكج فييا مف مشاعر، إنيا كسيمة الفناف إلبراز مكقفو مف الكقائع بطريقة رمزية ليا 

 ألنيا تعتمد عمى ؛قدرة بناء كاقع مغاير عبر آليات خاصة أبعد ما تككف عف المباشر
 مما يضاعؼ مف طاقة اإليحاء كيفعؿ ،طريقة شعرية مف تكثيؼ كتناصات كمجازات

. عممية التمقي

 استخداـ الركائي أيضا لرصيده الثقافي كتكظيفو في النص ،كمما تجدر اإلشارة إليو
 ،الركائي بطريقة تكشؼ عف ثقافتو المتنكعة، فتجد أسماء ألشير الرساميف كالركائييف

 لمقاطع شعرية كأخرل مف ممحمة جمجامش، كاستحضار لعدد مف الركايات اكتكظيؼ
 الغربية

الدالالت  كما تتمثؿ لنا شعرية الركاية في تمؾ المفارقات التي شكمت فضاء متعدد
 ةا تتجو إلى أسطرقمف الرفض، البكح، السخرية، االحتجاج، بث المرارة، األلـ، الحب ككؿ

. ىـ اآلفاؽبكاقع شديد التناقض كالتداخؿ، مرير العذابات غامض المصير ـك
 في "عبد الرحماف مجيد الربيعي" ىي انعكاس لشاعرية الركائي "األنيار"إف ركاية 

قالب غير شعرم، كألنو شاعر بالفطرة، فقد فرضت شاعريتو ذاتيا مف بداية الركاية، 
كىذا شأف أكلئؾ الذيف يسمككف الدركب الصعبة تدفعيـ » كحتى العبارات األخيرة منيا 

 .(1)« بطكلة تقرب مف الجنكف
فإف . الصكرة ركيزة ميمة كأساسية في تشكيؿ العمؿ األدبي كبنائو كتنميتوكألف 

المتتابعة المترابطة،  يمجأ إلييا حتى ينسج عممو ككأنو لكحة كاحدة مف الصكر المبدع
رغبة في منح ىذا العمؿ قدرة خاصة بتكسيع األبعاد الداللية فتصبح المغة، لغة شعرية 

 .إيحائية، بفضؿ استخداـ المبدع ليا استخداما خاصا يبتعد عف المألكؼ
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الصكرة الشعرية حدكد الداللة الحسية الضيقة، كاعتمدت عمى »  فإذا تجاكزت 
ذا فيمت عمى أنيا بناء مركب  اإليحاء الرحب، كليس عمى تقرير األفكار أك بسطيا، كا 

 غدت تمؾ الصكرة كأمثاليا رمكزا تثير مف النكاحي النفسية )...(تتآزر جزيئاتو كتتنافى
طبيعة الرمز طبيعة »كىذا ألف ؛ (1)« ماال تقكل عمى أدائو المغة في داللتيا الكضعية

ثارة عمى اإليحاء د تعتـ(2)« غنية مثيرة  دالالت متعددة، فقيمتو تتغير بتغير سياؽ كا 
. قءتغير قرابتكظيفو ككذا 

يتشابو مفيـك الرمز مع كثير مف المفاىيـ البيانية كالتشبيو كاالستعارة كالكناية، 
كجو مقنعا مف  »باعتبارىا فعالية متعالية تشمؿ سمات تمؾ الفنكف جميعيا، كليذا أعتبر 

 يكحي بدالالت عميقة، بقدر ما يخفي، فيك ال يدعك إلى داللة (3)« كجكه التعبير بالصكرة
نما يفتح أماـ المتمقي مجاال كاسعا لمتأكيؿ  .كاحدة كا 

ككنو كسيمة فنية يستعمميا -  انطالقا مف أىمية الرمز في تشكيؿ العمؿ الفني 
سنحاكؿ الكقكؼ أكال عند عالقة الرمز – المبدع لمتعبير عما ال يمكف اإلفصاح عنو 

؟ كما الغاية مف ىذا "األنيار"باألسطكرة لمعرفة إلى أم مدل تـ تكظيفو في ركاية 
التكظيؼ؟ 

  

                                                             
 306 ص، فتكح أحمد، الرمكز كالرمزية في الشعر المعاصر محمد(1)

 . 196 الشعر العربي المعاصر، صإسماعيؿ،عز الديف ( 2)
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: رمزية األساطير: ثانيا

: ألسطورة والرمزا: تمهيد

إلى التمميح كاإلشارة في أعماليـ كىي – شعراء أك كتاب – يعمد بعض المبدعيف 
كأصؿ الرمز الكالـ الخفي الذم » : ظاىرة تناكليا كدرسيا القدامى، فيذا ابف رشيؽ يقكؿ
 (1)« الفراء الرمز بالشفتيف خاصة: ال يكاد يفيـ، ثـ استعمؿ حتى صار اإلشارة، كقاؿ

 يمجأ إلى الرمز باعتباره كسيمة إيحائية مف أبرز كسائؿ التصكير في عفالمبد
 عمى بعد المرمى ؿتد»  اإلشارة التي عالشعر أك النثر، إذ اعتبره القدامى نكع مف أنكا

 كىي في كؿ نكع مف الكالـ لمحة دالة كاختصار كتمكيح مجمال معناه (...)كفرط المقدرة 
 (2)«بعيد مف ظاىر لفظو 

 ل كأنو ال يتأت، البعيدة المرمى،فالعرب القدامى اعتبركا الرمز مف اإلشارات الدالة
. استخدامو إال لمشاعر المبرز كالحاذؽ، ليدؿ عمى جيكده اإلبداعية كقدراتو الفنية

كجد المبدعكف في الرمز مجاال إلخراج الالشعكر الكجداني، كتكليد أفكار جديدة 
في ذىف القارئ تدفعو إلى التساؤؿ الدائـ، كالبحث المتكاصؿ عف المعنى المرجك، فكاف 

الرمز خير كسيمة لنقؿ تجاربو المختمفة في صكرة مغايرة تتجاكز المعقكؿ إلى الالمعقكؿ، 
نسجاـ بيف عالمو الخارجي، االتكازف كاؿكتتخطى الممكف إال الالممكف في محاكلة لخمؽ 

كشعكره الداخمي فميما تكف الرمكز التي يستخدميا المبدع، البد مف ارتباطيا بتجربتو 
. الحالية كبكاقعو المعيش

 محاكلة معرفة العالقة التي تربط الرمز باألسطكرة يجدر بنا أكال فيكقبؿ الكلكج 
. أف نحدد مفيـك مصطمح الرمز، بالكقكؼ عند داللتو المعجمية كاالصطالحية

                                                             
محمد محي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ :  تحقيؽ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، رشيؽ القيركانيابف( 1)
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رمزنا أشار، أك ىك اإليماء بالشفتيف أك العينيف  مفَ رَمَز إليوَ يرُمزُ » فالرمز لغة؛ 
كؿ ما أشرت إليو مما يباف بمفظ بأم »  ، كىك (1)«أك الحاجبيف أك الفـ أك اليد أك المساف 

إلى اإلشارة " رمز" كبيذا يتجو المعنى المغكم لمادة (2)«شيء أشرت إليو بيد أك بعيف 
. كاإليماء عمى الشيء

 فيعد الرمز مف أىـ الكسائؿ التي يمجأ إلييا المبدع بحثا عف ،أما في االصطالح
التجديد كالخركج بالنص مف بالغة الكضكح إلى بالغة الغمكض في محاكلة إلعادة 

رؤيا شعرية ذاتية تعيد تشكيؿ الكاقع » كتشكيؿ الكاقع كفؽ قانكف الرؤيا، إنو خمؽ جديد 
خراج ما في ، (3)« كصياغتو فاإلنساف بحاجة إلى التعبير عف تجربتو الشعكرية كا 

الالشعكر اإلنساني كتكليد أفكار جديدة، تدفع القارئ إلى التساؤؿ كالبحث الدائـ عف 
نما، تعتمد أيضا عمى ،المعنى إذ ال تتكقؼ قيمة الرمز عمى ما يقدمو المبدع فحسب  كا 

. كفاءة المتمقي كمخزكنو المعرفي

بكصفو تعبيرا غير مباشر عف النكاحي النفسية، كصمة بيف » كما يعرؼ الرمز
 إذ في العمؿ الفني (4)«الذات كاألشياء تتكلد فييا المشاعر عف طريؽ اإلثارة العاطفية

تظير الرغبات المكبكتة في الالشعكر عمى شكؿ رمكز خاصة، كىك ما دفع فركيد إلى 
. (5)«نتاج الخياؿ الالشعكرم كأنو أكلي يشبو صكر التراث كاألساطير» اعتبار الرمز 

نو ال يمكننا أف نكافؽ فركيد في أكرغـ أف الرمز يعبر فعال عف المكبكتات، إال 
جعمو حكرا عمى الالشعكر فقط، إذ يمجأ إليو اإلنساف أيضا عف كعي كرغبة مف أجؿ 

يـ كأفكار معتمدا في ذلؾ عمى شبو قريب أك بعيد بيف المرمكز بو كالمرمكز  عنؽالتعبير

                                                             
 .350، صـ1987، محيط المحيط، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت، دط، بطرس البستاني(1)
 .119، ص3ابف منظكر، لساف العرب، ج(2)
 .139 ص، الرمكز كالرمزية في الشعر المعاصرأحمد،محمد فتكح (3)
 .80أكيؿ كخطاب الرمز، ص، التمحمد كعكاف(4)
 .36 ص،محمد فتكح أحمد، الرمكز كالرمزية في الشعر المعاصر(5)
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لو، كىذا عندما تصبح المغة العادية عاجزة عف احتكاء التجربة، فيختار الرمز ليجسد 
خبرتو، أما ككنو جعؿ الرمز شبييا باألساطير فقد يعكد ذلؾ إلى العالقة التي تجمعيما 

نقطة التقاء بيف الظاىر كالباطف، المرئي كالالمرئي، كىما إذف نقطة إشعاع » ا ـباعتباره
مركز حركي، ينتشر في االتجاىات جميعا، كىما في الكقت نفسو يعبراف عف مستكيات 

. (1)« مختمفة مف الكاقع بكميتو

كدىا عامة كنسيجيا خاصة؛ فيي عبارة جكالرمز في األسطكرة ىك الذم يؤسس ك
 إذ تككف (2)« مجمكعة مف الرمكز التي تحمؿ في طياتيا دالالت فكرية كشعكرية» عف 

 دالالت تكتسبالكممة رمزا حيف تكحي بما ىك أكثر مف معناىا الكاضح المباشر، كبذلؾ 
أخرل يصعب تحديدىا كتفسيرىا بدقة، كىذه ىي أىـ خصائص الرمز؛ تعدد األبعاد 

ة إنتاج ـ بسىاكككف األسطكرة تنتمي إلى المغة فإف ىذا يسـ» كاحتمالو لممعاني العديدة،
 عدد ال متناه مف المدلكالت كالمعاني، كلعميا السمة نفسيا التي نجدىا في األنظمة

نما تع فمف الص،(3)«  الرمزية حدد تب إيجاد تفسير رمزم كاحد ألسطكرة مف األساطير، كا 
.  ليا في النصعقيمتيا بحسب طريقة تكظيؼ المبد

 ةج مكإف الرمز يجعؿ العمؿ األدبي يعكد إلى فطرتو األكلى، إذ يعمؿ عمى بث
 بأف ىناؾ عالما آخر يتككف خمؼ ىذا العالـ المرئي، لإلحساسمف المشاعر تدفع القارئ 

 بكصفيا تعبيرا رمزيا عف ذلؾ المعنى العميؽ ،كىك األمر نفسو الذم نجده في األسطكرة

كمف ىذا يتضح أف لألسطكرة معنى سطحي ظاىرم، كآخر عميؽ يحتكم عمى 
المعنى الباطف الذم يتضح لنا مف خالؿ تحميؿ كتفسير ألفاظيا الرامزة التي تحتكم عمى 

                                                             
 .59، صـ1998 دمشؽ، دط، ،حداثة بيف الكاقع كالشطح، منشكرات اتحاد الكتاب العربأسئمة اؿميخائيؿ عيد، (1)
 عبد الفتاح محمد أحمد، المنيج األسطكرم في تفسير الشعر الجاىمي، دار المناىؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت،(2)

 .73ـ، ص1987– ق 1408، 1 طلبناف،
 .73، ص1محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، ج: ينظر(3)
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فالتعبير  »أكثر مف معنى، مما يدفع القارئ لمبحث الدائـ عف المغزل مف ىذه األسطكرة 
الرمزم ىك تمؾ القدرة اإلنسانية التي تمكف اإلنساف مف التغمب عمى ضعفو كقصكره 

الطبيعييف، فيستطيع حينئذ أف يشكؿ كاقعو، كأف يستبدؿ باألشياء رمكزا، كأف يخمؽ رمكزا 
. (1)« أخرل

( ...)كرؤية فنية رمزية »إلى تكظيؼ األسطكرة – كتاب كشعراء –اتجو المبدعكف 
كتكليد ". المكت كالحياة"بمزج الغنائي بالممحمي، كالتعبير عف ثنائية الحداثة األساسية 

فكاف الرمز األسطكرم . (2)« الصكرة العميقة الكمية، لتجربة تمتد عبر الزماف كالمكاف
 ،خير كسيمة لمتعبير عف معاناتو النفسية، كبكصفو مصدر لطاقات المبدع اإليحائية

يعكس مشاعرىـ اليائسة في ىذا الككف، في مفارقاتو » نمكذجا  كاالجتماعية ك،كالفكرية
 .(3)« المتناقضة التي أحدثت خمال في الذات اإلنسانية

 األسطكرة بأحداثيا كشخصياتيا كمكاقفيا أساسا لإليحاء، بمكقؼ دعاتخذ المبىكذا 
عادة صياغتيا بطريقة تجعؿ المتمقي  معاصر كىذا عف طريؽ تجاكز دالالتيا الجزئية، كا 

. يقرأ األسطكرة مف جديد، كلكف برؤل جديدة كمتعددة ترتبط بحاضره كتجربتو الخاصة
انطالقا مف العالقة التي تجمع بيف الرمز كاألسطكرة، كمف األىمية التي حظيت 

بيا، فإننا سنقؼ عند رمزية األساطير التي تـ تكظيفيا في الركاية لمعرفة األبعاد 
عبد الرحماف مجيد "الجمالية، كالفنية ككذا الفكرية، ككيفية استحضارىا مف قبؿ الركائي 

. "الربيعي
  

                                                             
 .72عبد الفتاح محمد أحمد، المنيج األسطكرم في تفسير الشعر الجاىمي، ص(1)
 .356، صـ2003 رماني، الغمكض في الشعر العربي الحديث، دار ىكمة، الجزائر، دط، إبراىيـ(2)
 .421عبد القادر فيدكح، االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ص(3)
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: أسطورة الطوفان-1
تنتشر أساطير الطكفاف التي ىمؾ فييا كؿ الناس عمى كجو التقريب، انتشارا كبيرا 

. في جميع أنحاء العالـ، فقد عثر عمييا مكجكدة بيف شعكب مختمفة
 تبدأ قصة حدكث ؛*تعد أسطكرة الطكفاف البابمية أقدـ األساطير المدكنة في األدب

الطكفاف بما يسرده أكتنابشتيـ إلى جمجامش، حيث قررت اآللية إفناء البشرية، كالكسيمة 
مف رجؿ " إيا"المستخدمة لذلؾ ىي إرساؿ طكفاف إلى األرض، لذلؾ طمب رب الحكمة 

 أف يبني سفينة كيأخذ معو كؿ نكع مف أنكاع الحبكب، كيحمؿ فييا أىمو **شكربياؾ
كالمقربيف، كمف كؿ زكجيف مف الحيكانات اثنيف، كبعد أف حدث الطكفاف كأغرؽ األرض 

 قربانا إلى اآللية كأعاد تأسيس مدينة جديدة، بمف ***ا قدَّـ أكتنابشتيـقجفت المياه، عند
 (1)تبقى مف البشر
:  بشر تقكؿ األسطكرةاؿإلفناء 

شكربياؾ مدينة أنت تعرفيا 
لقد شاخت المدينة كاآللية في كسطيا 

 (2).فحدثتيـ نفكسيـ أف يرسمكا طكفاف

عمد الركائي إلى تكظيؼ ىذا العنصر بشكؿ غير مباشر، عندما جعؿ السمطة 
، فإننا نجد الركائي قد اىتـ "األنيار"المسؤكؿ أما عف تجمي ىذه األسطكرة في ركاية 

 أجمعت عميو تي كىي فكرة الدمار اؿ، كالبؤرة العميقة في األسطكرة األصؿاألساسيمة تباؿ

                                                             

جكرج "، أعمف عالـ اآلثار البريطاني ـ1872كاف نص الطكفاف ىك أكؿ ما تـ اكتشافو مف ممحمة جمجامش، ففي عاـ *
 . عمى نص عف الطكفافةعف تكصمو لحؿ رمكز أحد األلكاح الحاكم" سميث
 .مدينة قديمة تقع عمى شاطئ الفرات** 

 ".زيكسكدرا"ىك المنقض مف الطكفاف في األسطكرة البابمية، في حيف اسمو في األسطكرة السكمرية *** 
، ـ1972، الييئة المصرية العامة لمكتاب، دط، إبراىيـنبيمة : جيمس فريزر، الفكلكمكر في العيد القديـ، ترجمة: ينظر(1)

 .101-98ص
 170، األسطكرة كالمعنى، ص فراس السكاح(2)
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 اآللية األكؿ عف الفكضى كاالضطرابات التي عمت بغداد، إنيا في نظره سبب المأساة
 .(1)« نسج عارناتففي ىذا المبنى تجتمع حككمة المصكص ؿ» 

إف سبب الدمار الذم اتخذتو اآللية في أسطكرة الطكفاف، يعكد إلى اإلنساف، فيك 
المسؤكؿ األكؿ الذم لـ يحقؽ تماما الغاية التي مف أجميا قد ُخمؽ، كأنو عاث في األرض 

أصبح الخمؽ غير الخمؽ كالناس غير الناس » التي استخمؼ فييا فسادا كسفؾ الدماء فقد 
 ال تزاؿ ؛ إحداىماكظيرت عمى األرض سمسمتاف مف البشر تسيراف في خطيف متكازييف

 مف ىدؼ اـ أصحابوامتصمة باآللية أما األخرل فقد قطعت كؿ صالتيا بيـ كلـ يعد أـ
 .(2)« سكل الكصكؿ إلى المذة مف أم طريؽ كامتألت األرض بالشر

 غير أف ىذا السبب يعرؼ تغييرا كتحكيرا في النص الركائي، ليصبح ىك النتيجة
 ،مراحميا كبكؿ تفاصيميايعبر عنيا في أف "الرحمانمجيد الربيعيعبد "الركائي  أراد التي

 لمجك السياسي كلقضية انقساـ األحزاب، الذم تسببت فييا السمطة اليذا نجده يقدـ كصؼ
 لـ تمنح فرصتيا، كمازالت مطاردة كيحؿ المئات مف أعضائيا ميةقدتاألحزاب اؿ »: يقكؿ

 .(3)« في السجكف

استطاع الركائي أف يصكر الفكضى بأشكاليا المختمفة مف تعدد األحزاب، إلى 
بدأت الجمكع احتشادىا في  »المظاىرات كاإلضرابات حيث يصفيا في أدؽ جزئياتيا 

 كاختبط شارع الرشيد بالزاحفيف، كتكقفت حركة ، منذ ساعات الصباح األكؿالميدافساحة 
 كفي شرؼ الفنادؽ ككاجيات المخازف  عمقت عشرات الالفتات التي تطالب ،السيارات فيو

 كقد (4)« بتسميح الجماىير كتدريبيا عمى السالح حتى تساىـ في أداء دكرىا التاريخي

                                                             
 .49الركاية، ص(1)
 .113سميماف مظير، أساطير مف الشرؽ، ص(2)
 .30الركاية، ص(3)
 .203الركاية، ص(4)
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 عندما عجزكا » ك،حاكلت السمطة قمع المتظاىريف، كقتؿ حرية التعبير بكسائؿ مختمفة
 ( 1)« عف ذلؾ بدأكا يطمقكف النار

ذا ما حاكلنا الكقكؼ عند تجمي آخر لألسطكرة في الركاية  فإننا نجده في فكرة ،كا 
... يقكد ممحمة النجاة ىذه، رجؿ حكيـ صالح تختاره »ػ المنقض الذم اختارتو اآللية ؿ

 كانقاض البشر إلعادة بناء (2)« ليذه الميمة الفردية، كتككؿ إليو ميمة بناء سفينة ىائمة
. مجتمع جديد، يككف فيو اإلنساف صكرة كريمة كطاىرة عف اإللو

م نصب نفسو لحؿ معظـ ذ البطؿ اؿ"صالح كامؿ"كتتضح لنا ىذه الصكرة مع 
 تكازف أماـ اضطراب األكضاع إحداثاإلشكاالت في العالقات السياسية كمحاكلة 

 كفي سعيو (3)« أنا رجؿ نذرت نفسي لمثركة كسأرتمي في أتكنيا دائما »:  يقكؿ،كتكترىا
لتحقيؽ ىدفو اتخذ مجمكعة مف الكسائؿ أك األساليب، كالمظاىرات، البيانات، 

 إلى حمؿ السالح، في فمجؤكا، ىذه األساليب التي يئس منيا بعض الشباف اإلضرابات
 ىك الرسـ، الذم اتخذه كسيمة لمنضاؿ، آمف بو كبدكره "صالح كامؿ"حيف كاف البديؿ أماـ 

: الفعاؿ في تحقيؽ انعداـ التكازف الذم يعرفو كاقعو، يقكؿ
. الرسـ يا عبد الحميد يعني حياتي كميا، كليس لي مف مبرر غيره »

كالنضاؿ؟ : كىب عبد الحميد سائال
 (4)« الرسـ كسيمتي فيو  -

، إذ "عبد الرحماف مجيد الربيعي" مالحظة المرجعية الفنية لمركائي ،كىنا يمكننا
نجده يمجأ إلى الرسـ دكف الفنكف األخرل، باعتباره فناف مف جية، كمف جية أخرل لكي 
 يبمغ درجة التأثير في المتمقي، فحتى تحقؽ الركاية ما تصبكا إليو مف تأثير كنجاح عمييا

                                                             
 .207الركاية، ص(1)
 .153، مغامرة العقؿ األكلى، ص فراس السكاح(2)
 .192الركاية، ص(3)
 .226الركاية، ص(4)
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تتعمـ مف فنكف النحت كالتصكير كالمكسيقى كي تصؿ إلى الكجداف عف طريؽ » أف 
. كىذا ما سعى الركائي إلى تحقيقو، (1)«  كغيرىماكالمكفالحكاس باستخداـ التشكيؿ 

حداث تغيير كتحكير في بنيتيا كمف ثمة  تمكف الكاتب مف تطكيع األسطكرة كا 
األساس فإذا كانت المشكمة التي كاجيت أكتنابشتيـ ىي مشكمة طبيعية، ككاف حميا 

 التي كاجيت ة ألنو مقترح مف قبؿ اآللية، كقبؿ كقكع المشكؿ، فإننا نجد أف المشكؿ؛اتقائي
 سياسة اجتماعية، حاكؿ حميا كىي في عمؽ تأزميا، لذلؾ كانت ؛"صالح كامؿ"البطؿ 

. مأساتو أصعب كمعاناتو أعمؽ

في حيف استطاع أكتنابشتيـ الكصكؿ إلى غايتو كتحقيؽ االنتصار، مف خالؿ 
 لـ يستطع "صالح كامؿ"فإف - كىذا ألنو مقترح مف قبؿ اآللية– لمحؿ النمكذجي إتباعو
ضركرة  » ير النعداـ الحؿ، فكانت جؿ المحاكالت التي قاـ بيا تنبع مف إيمانو بػغيالت

كلكف دكف جدكل، فصكر لنا الركائي قضيتو في شكؿ أكثر تعقيدا، كذلؾ حيف ( 2)«التغيير
تغدكا معضمة البحث عف الحرية كاالستقرار السياسي كاالجتماعي أكثر تعقيدا في نظر 

. الركائي مف المشكمة الطبيعية

 إشعاعااستطاع المبدع مف خالؿ مطاكعتو لألسطكرة مطاكعة عكسية أف يشع بيا 
مميا معنى مغاير،  أف التغيير ال يتـ إال ب اإلثبات  أرادمف خاللياؼقكيا في النص، فحَّ

باالجتياد كالبحث، كالسعي الدائـ، أما االعتماد، كاالتكاؿ عمى اآلخر فال يكلد إال اليزائـ، 
 عف حاجة ممحة دفعت المبدع إلى استمياميا كتكظيفيا بطريقة افكانت األسطكرة تعبير

. خاصة عكست مقدار تفاعمو كاندماجو مع الكاقع

                                                             
 ،ـ2003لحسف أحمامة، افريقيا الشرؽ، المغرب، دط، : كيسنر، شعرية الفضاء الركائي، ترجمة- إ–جكزيؼ (1)

 .09ص
 .30الركاية، ص( 2)
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عمى الرغـ مف انزياح بعض أجزائيا األسطكرية عف  –منحت أسطكرة الطكفاف 
 رمزية بسبب تشكيميا كفقا لتجربة المبدع الخاصة، مما االنص أبعاد- داللتيا األصمية

، كاإلدماجالتكثيؼ  »كلـ تكف لتتحقؽ ىذه الرمزية لكال . أكسبيا غمكضا فنيا ساحرا
 اختالؼ بيف أحداث  مع إحداث(1)« كصير األفكار المتماثمة، كمزج المعاني المتشابية

األسطكرة األصؿ كالنص الركائي، فكانت نتيجة ىذا الربط غير المتكقع، رؤية جديدة، 
. أفسحت لمقارئ مجاال أكسع لمتفسير

كمف ىنا تبرز القيمة الفنية ليذا التكظيؼ األسطكرم، حيث تفارؽ األسطكرة 
مكقعيا األصمي لتندمج مع بنية النص اندماجا يجعميا تنسجـ مع ىذه البنية لتمنحيا 

. ة بقيـ رمزية المتناىيةفأبعادا داللية مشحك
: أسطورة هالك مدينة أور-2

لـ تكف أساطير الطكفاف كحدىا التي تحدثت عف أحداث الدمار، كالككارث التي 
نما نجد أساطير أخرل تركم أحداثا ال تقؿ رىبة  حمت بإنساف الحضارات القديمة، كا 

؛ التي تعد *كمف ىذه األساطير، أسطكرة ىالؾ مدينة أكر. كركعة عف أحداث الطكفاف
مف عيكف األدب المشرقي القديـ، كيعكد النص إلى حكالي األلؼ الثاني قبؿ الميالد، أما 
الحادثة التاريخية التي يمكف أف تككف أساسا ألحداث ىذه األسطكرة، فيي اليجـك الذم 

 . (2) عمى مدينة أكرالسكمرية كتدميرىا**شنو العيالميكف

                                                             
 .27عاطؼ جكدة نصر، الرمز الشعرم عند الصكفية، ص(1)
مدينة سكمرية، كانت عاصمة السكمرييف تقع عمى بعد بضعة كيمكمترات عف مدينة الناصرية جنكب العراؽ، : أكر*

 .كتعتبر مف أقدـ الحضارات

لى الشرؽ مف مممكة بابؿ، كانت مركز امبراطكرية قديمة، : العيالميكف** سكاف مدينة عيالـ، بالد فيما كراء دجمة كا 
 . كىي اليـك جزء مف دكلة ايراف كتسمى مقاطعة خكزستاف

 .47فراس السكاح، األسطكرة كالمعنى، ص: ينظر(2)
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، إلى تكظيؼ ىذه األسطكرة تكظيفا "عبد الرحماف مجيد الربيعي"يمجأ الركائي 
رمزيا، حيف يعمد إلى تفكيكيا مستغال بعض األجزاء فقط دكف األخرل لتككف تيمات دالة 

ف كنا ال نممحيا بشكؿ كاضح . عمى كجكدىا في الركاية، كا 

كأبرز ىذه التيمات فكرة التدمير أك اليدـ التي نجدىا في األسطكرة عندما تقرر 
 :اآللية تدمير مدينة أكر كىالؾ أىميا

ألف األسى المر قد قدر عمى أرضي كشعبي  »
ألف الحزف كاألسى قد قدرا عمييا 

ستدمر أكر فكؽ أساساتيا 
 (1)« ستنفى أكر في مكانيا

 الذم حؿ ، الخراب كالدمارتنا مف خالؿ مظاىركقد تجمت ىذه السمة في ركام
الشعب العربي ليس المسؤكؿ كلكنيـ حكامنا  »عمى بغداد بسبب السمطة كحكاميا، أما 
ككأنو القرار نفسو يتكرر بعد قركف، فإذا ،(2)« فقط الذيف صنعكا المأساة ككانكا فرسانيا

كاف ىالؾ مدينة أكر قد تـ بأكامر مف آليتيا الحاكمة، التي اعتبرت حكميا صائبا عادال 
قرار اآللية ال رجعة عنو، ألف البشر لـ » بسبب الكضع الذم آؿ إليو سكانيا لذا كاف 

يعطكا ميثاقا باستمرار األحكاؿ كراحة الباؿ، لـ تقترؼ أكر ذنبا كلكف قد حكـ عمييا 
ف لـ يكف ، (3)« القضاء فإننا  نجده في الركاية يتـ أيضا بقرار مف أىميا كحكاميا، كا 

بالشكؿ المباشر الذم حدث في األسطكرة األصؿ، إذ عمد الركائي إلى إحداث انزياح 
كتغيير، فبدؿ أف تيب العكاصؼ كالرياح، عمت الفكضى كاالضطرابات السياسية، 

 أشد كأقكل مف غضب "عبد الرحماف مجيد الربيعي"نظر الركائيكاالنقسامات، فكانت في 
. الطبيعة

                                                             
 .45 ص األسطكرة كالمعنى،، فراس السكاح(1)
 .30ص ، الركاية (2)
 .46فراس السكاح، األسطكرة كالمعنى، ص (3)
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كما تتجمى أسطكرة ىالؾ مدينة أكر في ذلؾ الكصؼ الذم تقدمو لممدينة بعد أف 
:  غضبو عنيا*رفع انميؿ
الجدراف المتينة قد تياكت  »

كالبكابات العالية كالمسالؾ 
قد تكدست فييا األجداث 

في الشكارع العريضة التي شيدت األعياد 
كفي المرابع الطمقة التي حفمت بالراقصيف 

تراكمت جثث المكتى     
  (1)« كمأل دـ البالد آبارىا

 يكحي بعمؽ المأساة ا كصفيا فإننا نجد الركائي يقدـ مقطع،كفي المقابؿ
 كانت الشكارع المحيطة بمبنى رئاسة الجامعة تستقبؿ أفكاج » :قائالكاالضطراب السياسي 

الطمبة الزاحفيف، األرض تمكر، كاليتافات ليا سخكنة ىذا اليـك الصيفي الالىب، كىي 
ىا األخير بعد أف كجيت السمطة رصاصيا إلى صدكر طمبة كمية التربية بتعمف جكا

العزؿ، كساؿ دميـ عمى ممرات كميتيـ كفي حدائقيا كأجيضت تمؾ األحاديث الناعمة، 
. (2)« كتحكلت الخمكات البيضاء إلى رعب كجراح

 إدراكوستطاع المبدع مف خالؿ مطاكعتو لألسطكرة أف يترجـ أفكاره، كيحدد مدل ا
كشؼ عف تمؾ العالقات ؼلألشياء بأسمكب فني خاص، عف طريؽ تكظيفيا تكظيفا رمزيا، 

لمبدع االخفية المتداخمة بيف ما ىك كاقعي كما ىك أسطكرم، في صكرة رمزية اتكئ عمييا 
لمكصكؿ إلى حقيقة التجربة كتكصيميا، فتغدك األسطكرة كسيمة الكتشاؼ الحقائؽ التي ال 

                                                             

إلو السماء، قاـ انميؿ بتنظيـ الككف،  (آف) يأتي في المرتبة الثانية بعد ،إلو اليكاء كالعاصفة عند السكمرييف: انميؿ*
 حيث فصؿ السماء عف األرض بعد أف كانا ممتصقيف في جبؿ كاحد

 .47فراس السكاح، األسطكرة كالمعنى، ص(1)
 .123الركاية، ص(2)
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يمكف التعبير عنيا إال بطرائؽ رمزية تختمؼ اختالفا جذريا عف األسمكب العادم 
. كالمألكؼ

 ؿعمد المبدع إلى إحداث تحكير كتغيير في المعاني األكلى لألسطكرة لتحـنعـ، 
دالالت جديدة، تعبر عف حتمية القضاء، فاإلنساف ال يكاد يطمئف إلى ثبات كديمكمة 

ارؽ في متع حياتو اليكمية، لسبب أك بدكف غة كىك ترغده، حتى يحكـ عميو القضاء بغ
سبب، كبغداد لـ تقترؼ ذنبا كلكنيا أمنت إلى أبنائيا الذيف لـ يحترمكا عراقة تاريخيا 

.  لتككف ضحية النقسامات األحزاب كصراعيا مف أجؿ السمطة،كمكانتيا بيف األمـ
إف اآللية في الفكر األسطكرم ىي المتحكمة في مصير البشر، كليذا كاف 

نما ىك مجبكر في »اإلنساف مجبرا عمى االنصياع لقدره إذ  ال يكصؼ باالستطاعة كا 
 فكؿ عمؿ يككؿ إليو ىك مجبر عمى القياـ بو، (1)«ال قدرة لو، كال إرادة، كال اختيار: أفعالو

. فيك مسير ال مخير
كليذا نجد البطؿ في األسطكرة يستسمـ لمشيئة األقدار كينساؽ كراء ما قدر لو، فال 

استطاعت أف تدفع الكارثة عف مدينتيا بتكسالتيا إلى - آلية مدينة أكر - "جاؿفف"اآللية 
.  بابتيالو إلى انميؿ كدعائو الطكيؿ أف يدافع عف مدينتو*"نانا"مجمع اآللية، كال استطاع 

خميؿ  –كعمى النقيض مف ذلؾ نجد شخصيات الركاية عمى اختالؼ تكجييا 
سماعيؿالراضي بحبو الشديد كتعمقو بالسياسة،   العمارم بتطرفو كتشدده كركحو الكطنية، كا 

 في العالقات اإلشكاالتصالح كامؿ كدكر المكازنة الذم كاف يقـك بو لحؿ معظـ 
لـ تستسمـ لمقدر الذم فرض عمييا، كحاكؿ كؿ بطريقتو الخاصة أف يغير  –السياسية 

. الكضع، كأف ينيض بالعراؽ

                                                             
، ديكانالمطبكعات (دراسة في المعتقدات كاألمثاؿ الشعبية)عبد المالؾ مرتاض، عناصر التراث الشعبي في الالز (1)

. 20، صـ1987الجامعية، بنعكنكف، الجزائر، دط،
 ."سف"إلو القمر كىك ابف اإللو انميؿ، لو اسـ آخر ىك : نانا*
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 إشعاعاىذه المطاكعة العكسية التي تعرض ليا العنصر األسطكرم جعمتو يشع 
- ىالؾ مدينة أكر–كبيرا في النص، كىك ناتج عف قراءة جديدة لألسطكرة األساس 

كفيميا فيما عميقا، بيدؼ تفسيرىا كفؽ المعطيات الجديدة لمكاقع، ىذا األخير الذم يقر 
فقط بقدرة اإلنساف كبإمكانية التغيير، فيك المالؾ لمصيره، كما األقدار سكل ما يصنعو 

، كأما (1)« بإمكاننا أف نصنع مبررات فرحنا، ككذلؾ مبررات حزننا » اإلنساف بنفسو
نما بفعؿ الكعي كاإلدراؾ بحقيقة  التغيير الحقيقي فال يتـ مف خالؿ قكل خيالية خارقة، كا 

. الكضع

إف األسطكرة األصؿ حاضرة في النص بأبعادىا الرمزية، إذ ما كاف ليذا التكظيؼ 
عادة قراءتيا  الرمزم أف يتحقؽ لكال كعي النص باألسطكرة كقدرتو عمى تفجيرىا رمزيا كا 

. بغية دمجيا في المكقؼ الفني، كاالرتقاء بيا إلى مستكل الرمز
نكع مف » إلى ىذه األسطكرة ككنيا "عبد الرحماف مجيد الربيعي"ىكذا عاد الركائي 

 فتككف ؛تطيير المشاعر يحسو المستمع كىك يصغي إلى ما تركيو مف أىكاؿ كمآسي
بمثابة المتنفس لكؿ أنكاع العنؼ الداخمي المضطـر الذم يحسو البشر كيحتاركف في 

كيفية إطالقو، كلعميا نكع مف أنكاع التعبير عف طاقات البشر التدميرية الكامنة كالتي ال 
 .(2)«تكفي بشتى أنكاع الحركب ال فراغيا مف شحناتيا

: أسطورة سيزيف-3
ابنة إلو النير  (Egine)اليجينا " زيكس"تركم أسطكرة سيزيؼ اختطاؼ الممؾ 

فقاـ سيزيؼ بإبالغ ىذا األخير مقابؿ أف يجعؿ الماء يجرم كسط  (Asopos)أسكبكس 
حاكـ عالـ – (Hades)أراضي مممكتو، كانتقاما مف سيزيؼ أمر زيكس أخاه ىاديس 

أف ينتقـ لو بمعاقبة سيزيؼ الذم نجا في المرة األكلى مف العقاب بفضؿ ذكائو - المكتى

                                                             
 .150الركاية، ص(1)
 .197فراس السكاح، مغامرة العقؿ األكلى، ص(2)
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 تغمب عمى إلو المكت الذم أرسمو ىاديس كجعمو سجيف قصره، لكنو سرعاف ، ألنوالبارع
ما كقع فيو، فحكمت عميو اآللية بالعذاب األبدم بأف يحمؿ صخرة ضخمة إلى أعمى 

القمة، كعندما يتمكف مف إيصاليا تتدحرج الصخرة إلى سفح الجبؿ فيعاكد الكرة ثانية فيقع 
 .(1) معو الشيء نفسو

- الشعرية منيا كالنثرية–شكمت ىذه األسطكرة حضكرا متميزا في األعماؿ األدبية
ف يستميمكنيا في أعماليـ بحثا عف م جعمت المبدع،لما تحممو مف طاقات كمعاني رمزية

. المعنى الكامف كراءىا

 تيمة تكرار الفعؿ دكف مف خالؿكقد تجمت أسطكرة سيزيؼ في نصنا الركائي 
 كالتظاىرات اإلضرابات عمى " كامؿصالح"جدكل، إذ تصر شخصيات الركاية كخاصة 

، غير أف العزيمة عمى مكاصمة الفعؿ تظؿ قائمة شعارىـ في لقمعيارغـ محاكالت السمطة 
 كمف ىنا يتجسد لنا فعؿ تكرار العمؿ دكف ،(2)« إلى الجحيـ كؿ حياتنا الماضية »ذلؾ 

ع الصخرة ضما زاؿ سيسيفكس حتى اآلف يحاكؿ أف م »جدكل مع أسطكرة سيزيؼ إذ 
فكؽ قمة الجبؿ الشاىؽ، كما زالت الصخرة الضخمة حتى اآلف تندفع بقكة رىيبة مف القمة 

 (3)« حتى تصؿ سفح الجبؿ

 سيزيؼ مجبرا عمى  كاف تطكيع ىذا العنصر األسطكرم، فإذافي الكاتب كيمضي
، كمحكـك عميو بالفشؿ الدائـ فإف ىذا التكرار يتبايف في الركاية، ليصبح تكرار تكرار عممو

رادة ككعي بتحقيؽ الغاية المرجكة، ففي حيف استسمـ سيزيؼ إلى مأساتو، فإف  تصميـ كا 
 بيا كأراد تجاكزىا حتى يبمغ غايتو كمسعاه، الذم يتمثؿ في تحقيؽ ل قد كع"صالح كامؿ"

                                                             
 .141،ص1،جـ1982،الييئة المصرية العامة،دط،(أساطير البشر) إغريقيةعبد المعطي شعراكم،أساطير :ينظر(1)
 .208الركاية، ص(2)
 .141، ص1 عبد المعطي شعراكم، أساطير إغريقية، ج(3)



 الفصل الثالث شعرية المغة ورمزية األسطورة في رواية األنهار

 

240 

 

كنت أقـك بدكر المكازنة، كأحؿ معظـ اإلشكاالت  »: التكازف كحؿ المشاكؿ السياسية يقكؿ
 (1)« في العالقات السياسية

يصاليا سيزيؼ االنتصار كالتغمب عمى قدره برفع الصخرةرغـ محاكلة يقابمو ،  كا 
 ىك اآلخر حاكؿ االنتصار عمى الكضع كتجاكز ما " كامؿصالح"فشؿ في كؿ مرة، فإف اؿ

لماذا تطمؽ كممة فشؿ؟ إنيا قاسية  »:  ال يؤمف بالفشؿ يقكؿنوىك كائف إلى األفضؿ، إ
 ليككف بذلؾ رمزا لكؿ مناضؿ ثار ضد الظمـ كطمح إلى ،(2)« جدا، كأنا ال أؤمف بيا

 .كالعكاقبائج النت، بغض النظر عف التغيير

 تيمة العقاب، إذ يتعرض سيزيؼ لمعقاب كنستطرد مع تيمة أسطكرية أخرل كىي
مف قبؿ اآللية، بدؿ المكافئة التي كاف ينتظرىا جراء مساعدتو ألسكبكس، كتتضح ىذه 

 كزمالءه في كؿ "صالح كامؿ"السمة في الركاية، في العقاب الذم تحدثو السمطة ضد 
كاستمرت األقداـ تكغؿ في الزحؼ بينما تنمرت  » يحدثكنو أك مظاىرة يقكمكف بيا إضراب

الكجكه، كازداد تكىج اإلصرار في العيكف، كسمع المتظاىركف أصكات الرصاص مف 
كلـ يعيركه أىمية أكؿ األمر حتى أطؿ بعض . األزقة الصغيرة المتفرعة مف شارع الرشيد

 .(3)« رجاؿ الشرطة ليكبحكا المظاىرة كيكقفكا زحفيا العاـر

نما يحدث تغير أف الركائي ال يؾ ؼ بعقاب كاحد كما في األسطكرة األصؿ، كا 
 ،عدد صكره، فال تقؼ السمطة عند كبح المظاىرات فقطتتغييرا، كتبديال فيتنكع العقاب كت

نما تتعداه إلى االعتقاؿ  فقد طكقكا مقيى البرلماف قبؿ يكميف كاعتقمكا بعض مف ركاده  »كا 
 في تمؾ -كذلؾ-  كما تجسدت صكرة العقاب،(4)« الشباف، كقد افمت صالح بأعجكبة

استقبمتيـ  »المعارؾ التي تقع بيف السمطة كالمتظاىريف حيث ال سالح ليـ إال األيدم إذ
                                                             

 .286الركاية، ص(1)
 .191الركاية، ص(2)
 .207الركاية، ص(3)
 .232الركاية، ص(4)
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كعندما اقتربكا " سميراميس"مجمكعة مف السيارات العسكرية كانت تترصدىـ  في ساحة 
كدارت معركة . ىجـ عمييـ عشرات مف رجاؿ الشرطة حامميف بأيدييـ ىراكات القمع

 ف يتالحمكف تارة كيتفرقكف ك كازداد الضرب المكجع بينما أخذ المتظاىر(...)حامية،
 .(1)« أخرل

استطاع الركائي أف يدخؿ عمى األسطكرة تغييرا كأف انطالقا مف ىذا التأكيد، 
لى  يطكعيا بما يخدـ رؤاه الفكرية كالجمالية، ليجعؿ مف سيزيؼ رمزا لمبشرية بكجو عاـ، كا 

 دمجحاكؿ مالمطاكعة ىك بيذه  ك،كفاح اإلنساف البائس مف أجؿ الكصكؿ إلى قمة رغباتو
الحاضر، حيث أصبحت األسطكرة الصيغة األساس التي يكشؼ مف خالليا بالماضي 

 كىذا أثناءالمبدع عف حقيقة كاقعة مف جية، كعف تجربتو الشخصية مف جية أخرل، 
سعيو مف أجؿ الكصكؿ إلى الكماؿ، ذلؾ الكماؿ النمكذج الذم طالما تاقت النفس البشرية 

. إليو، كعانت كضحت في سبيمو الكثير
 بكاسطة ىذه األسطكرة عف معاناة " الربيعيعبد الرحماف مجيد"عبر الركائي 

اإلنساف العراقي فاتخذ مف سيزيؼ رمز لممعاناة، كلكنو كاف في الكقت ذاتو رمزا لإلصرار 
ػػػ  إذ رغـ عممو بعبثية الحياة إال أنو ظؿ يعمؿ حتى النياية، فيك ال يشعر بػ،كالصمكد

 ألنو يأمؿ دائما أنو سكؼ يضع الصخرة الضخمة عمى قمة ،أنو يقـك بعمؿ يائس »
 .(2)« الجبؿ الشاىؽ كتظؿ في مكانيا

ذا كانت الفكرة األساس التي تقكؿ بيا أسطكرة سيزيؼ ىي  انعداـ القدرة عمى ؛كا 
 فإف الركائي لـ يخالؼ أك يغير الفكرة، ؛التغيير االجتماعي بسبب الكاقع الطبقي المفركض

 تكازف في المجتمع العراقي إحداثفالنص الركائي يؤكد في بنيتو العميقة عدـ القدرة عمى 
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 زاد في تأـز الكضع مابسبب االختالؼ في الطبقات السياسية خاصة، كالتي تعرؼ انقسا
. كحدتو

منح األسطكرة ب القيمة الفنية كالجمالية ليذا التكظيؼ األسطكرم، كذلؾ كىنا، تبرز
عادة صياغتيا بما يخدـ رؤية النص الفنية كالفكرية، إذ يعمد  األصؿ أبعادا رمزية كا 
الكاتب لألسطكرة تعبيرا عف ضركرة ممحة كحاجة ماسة، كليذا نجدىا تندمج مع بنية 
النص اندماجا يجعميا تنسجـ معيا لتمنحيا أبعاد داللية جمة تنبع مف القيـ الرمزية 

. الالمتناىية
: أسطورة برومثيوس-4

 تجييز قصد كأخيو "بركمثيكس"تحكي ىذه األسطكرة أف اآللية عيدت إلى 
المخمكقات بما يمزميا لمكاجية عكامؿ الطبيعة، كمشاؽ الحياة عمى األرض، فكاف مف 

أخيو عند قيامو بالميمة أف أعطى كؿ شيء لمحيكانات، إال اإلنساف ترؾ عاريا، ال سالح 
 منو بالمسؤكلية قاـ بسرقة النار مف اآللية، كأفشى إحساس"بركمثيكس"ك ال كساء لكف 

 .(1)سرىا لبني البشر فغضب زيكس لفعمو كقرر االنتقاـ منو
باستحضار ، فقد كاف بشكؿ جزئي، كذلؾ نصناأما عف تجمي ىذه األسطكرة في 

بعض خصائصيا المميزة فقط، أبرزىا تيمة التضحية في سبيؿ اآلخريف التي اتصؼ بيا 
، حاكؿ حؿ الكثير مف اإلشكاالت (2)« مشركع مناضؿ ممتاز»   فكاف،"صالح كامؿ"

ف كاف ىدفو غير الظاىر ىك حؿ مشكمة اجتماعية - خاصة–السياسية أياـ الكمية  كا 
بالدرجة األكلى كلكف يطغى عمييا الطابع السياسي، كىذا بسبب االنقسامات التي عرفيا 

 كىك ما نجده في األسطكرة، حيث لـ يرض ،الطمبة جراء انضماميـ إلى األحزاب
عميو أف يدافع عنيـ كيقؼ (...)أف يترؾ البشر يقاسكف ذلؾ العذاب األليـ »بركمثيكس 
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 ناىي المساعدة كه، البشر فغايتو األكلى  كليذا السبب حضي بمكانة بيف،(1)« بجانبيـ
 مكانة فعرؼ جسد دكرا بارزا بيف أصدقائو باعتباره ببركمثيكس، "صالح"قي شخصية تتؿ

. خاصة بينيـ
كما تتجمى األسطكرة في تيمة المغامرة، التي قاـ بيا بركمثيكس أثناء محاكلتو 

سعادسرقة النار مف اآللية،  استكلى الغضب عمى زكس كمما رأل سعادة  » البشر لذلؾ كا 
كبيف  (بركمثيكس)األمر الذم سبب العداكة بيف اإلنساف ،(2)« الرجؿ عمى كجو األرض

كالسمطة - حتى زمالئو– ، كقد تجسدت ىذه الفكرة في العداكة بيف صالح(زكس)اآللية 
كيجب . نحف كطمبة مثال نشكؿ الطميعة الكاعية في نضاؿ ىذا البمد »: في الركاية يقكؿ

عمينا أف ال نقؼ مكتكفي األيدم أماـ األحداث بؿ عمينا أف نرفع أصكاتنا عاليا حتى ال 
 كانطالقا مف ىذه التيمة يتشابو كيتماثؿ البطؿ األسطكرم ،(3)« يمضي الحكاـ في غييـ

بالبطؿ الركائي في صفة التحدم كالتحمؿ، فإذا كاف بركمثيكس قد صمد رغـ العذاب 
عمى جبؿ القكقاز بقيكد مف فكالذ كجيء بنسر يأكؿ كبده التي تتككف مف  »حيث قيد 

فإننا نجد بالمقابؿ صالح يقؼ في كجو السمطة رغـ محاكالت القمع التي ؛ (4)« جديد
. تمارس ضده، كضد كؿ مناضؿ مف استبداد كظمـ كاعتقاؿ

 أف "صالح كامؿ"تجمت أسطكرة بركمثيكس في تيمة الخالص، حيث استطاع كما 
يعبر عف رأيو، كيظير مكقفو كنشاطو السياسي بعدة طرؽ فكانت بالنسبة لو الخالص 

نتظاىر، نستنكر، نصرخ، نضرب عف  »: الذم عبر مف خاللو عف كؿ مكبكتاتو يقكؿ
 ، في حيف تجسد خالص بركمثيكس بعد عذابو الطكيؿ في(5)« الدكاـ ككؿ ىذا سياسة

                                                             
 .88ص، 1ج،إغريقيةعبد المعطي شعراكم، أساطير (1)
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ف  (1)« اليـك الذم جاء فيو ىيراكميس كأصاب النسر بسيـ قتمو كتحرر بركمثيكس » كا 
  كاف خالص بركمثيكس بكاسطة عنصر مساعدذا فإ، بيف االثنيفاكجدنا اختالؼ

.  كاف بالثكرة كالنضاؿ لمكصكؿ إلى ما طمح إليو"صالح كامؿ"إف خالص ؼ- يراكميس–

 أف يكظؼ األسطكرة تكظيفا "عبد الرحماف مجيد الربيعي"استطاع الركائي مف ىنا 
دراج  نما عمد إلى تفكيكيا كا  رمزيا دكف أف يستميميا بتفاصيميا الكمية في الركاية، كا 

 المبثكثة في النص األصمي، إذ ال نجد العنصر األسطكرم يتجمى عناصرىاعنصر مف 
نما يحدث فيو نكع مف ب  أك التشكيو أك التحكير، األمر الذم يكحي لنا االنزياحشكؿ تاـ كا 

بكعي الكاتب بمعنى األسطكرة كمقدرتو عمى تكظيفيا تكظيفا فنيا، يمكنو مف نقميا مف 
أصميا األكؿ إلى مستكل أكثر رمزية، كذلؾ بإعادة صياغة العناصر األسطكرية المكظفة 

صياغة تخدـ رؤية الكاتب كنظرتو إلى الكاقع كفؽ تكجيو الخاص، فأعطى لألسطكرة 
 رمزا لمنضاؿ كالتحدم ضد الظمـ كالجكر الذم "بركمثيكس" فيو غداطابعا رمزيا جماليا، 

ىذه المطاكعة أكثر تنكيال كأشد بشاعة مف ليككنبيقع عمى اإلنساف، مف قبؿ السمطة 
. عذاب اآللية لبركمثيكس

كبيذا تندمج األسطكرة في النص الركائي، كتمتحـ معو، لتسيـ بما تمنحو مف 
تقدمو ال يتـ إال بمشقة ؼ رمزية في فيـ الكاقع كاثبات أف حرية اإلنساف، أسطكريةظالؿ 
. اضي بكجكب دفع ثمف الحرية ألما كشقاءت كما ذلؾ إال ألف سنة الطبيعة تؽ؛كعناء

 البعد المألكؼ لشخصية "عبد الرحماف مجيد الربيعي" الركائيتجاكزمف ىنا 
بركمثيكس األسطكرية بحثا عف أبعاد جديدة كمعنى عميؽ فجعؿ منو رمزا لمفكر اإلنساني 

 فاكتفى بالتمميح كفتح ،الذم يتطمع إلى الحرية كيكاجو األلـ بكؿ أنكاعو ألجؿ اإلنساف
مجاؿ التأكيؿ لمقارئ ليجعمو مساىما في تشكيؿ النص مف خالؿ ربطو بيف األسطكرة 

.  كالبحث عف مدل التفاعؿ كالترابط الحاصؿ بينيما،كالنص
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 بسرقة النار كتقديميا لإلنساف، ىي مغامرة متكاصمة "بركمثيكس"إف مغامرة 
كمتجددة، إذ تتجمى لنا في مغامرة اإلنساف المثقؼ، التي تتجو كتنحصر حكؿ منح 
 فإف ،المعرفة كالحرية لإلنساف كلمكطف، رغـ ما يتعرض لو مف قير سياسي أك اجتماعي
. صكت المثقؼ يبقى مرتفعا، بؿ يصبح أقكل كأصمد في ظؿ ظمـ االحتالؿ كجبركتو

 معبرة عف رغبة اإلنساف في االنتصار كالتحرر مف القيكد "بركمثيكس"كليذا كانت أسطكرة 
 بيدؼ تخميص اإلنساف مف التبعية كجعمو يقرر مصيره ،كالحكاجز كالتطمع إلى المعرفة

. ق انطالقا مف الثكرة كالنضاؿتع حياصفكم

: أسطورة الموت واالنبعاث-5

 إلى اإلبداعيةيذىب المبدع عند استخدامو ألسطكرة ما أك تكظيفيا في أحد أعمالو 
يحيا في داخميا، إذ محاكلة استيعاب جميع أبعادىا كدالالتيا التاريخية، كصكرىا الفنية، 

، اكيسعى لتفكيكيا كالكقكؼ عند مختمؼ عناصرىا كرمكزىا، حتى يخمؽ منيا عمال جديد
 مف صكرىا كتتمازج أجزاؤه لينتج تجربة فنية يطمح مف خالليا إلى نقؿ قتتألؼ صكر

مف ىذا . إنسانيةكطنية /  كخارجية،ذاتية/ مشاعره، كأفكاره بأبعادىا المختمفة داخمية
المنطمؽ سنقؼ عند تجميات أسطكرة المكت كاالنبعاث في ركاية األنيار، حيث يستخدميا 

. الركائي بشكميا الجزئي دكف المجكء إلى تكظيفيا بحذافيرىا

تدكر الفكرة األساس لألسطكرة، حكؿ سجف اإللو دمكزم أك تمكز في العالـ السفمي 
تخاطر بالنزكؿ إلى العالـ األسفؿ  »، حيث إنيا (1)عشتار بحثا عنو/ كىبكط إنانا

الستعادتو كتحريره مف قبضة سيدة المكت، فتفمح في ميمتيا كتستعيده إلى الحياة مف 
جديد إال أف عيده بالحياة في العالـ األرضي ال يدـك طكيال كييبط إلى العالـ األسفؿ مف 

 .(2)« جديد مبتدئا دكرة أخرل
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فرغـ غياب أسماء اآللية إال أف داللتيا األسطكرية حاضرة، إذ ينسج الركائي نصو 
 المكت الذم يتجسد في الحزف الراىف المؤلـ، كبيف داللة ؛مف خالؿ المزاكجة بيف داللتيف

 إلى ة كمف ثـ، الغائب الذم يتجسد في الرغبة في الكصكؿ إلى التغيرات/االنبعاث
. الحرية

سعى الركائي إلى تجاكز الزمف الحاضر الذم يبدك فيو الكاقع مرىكنا بدالالت 
عكائؿ مناضمة كثيرة آلت إلى حاؿ مؤلـ  » كالضياع حيث ، كالمرارة كالقسكة،الحزف كالبكاء

 بعد سجف معيمييا أك فصميـ، حكادث تشيب شعر الرأس، كتجعؿ المرء يرتجؼ
، كلكف يظؿ األمؿ في تغيير ما ىك كائف قائما، كيتحكؿ غياب الحرية (1)«  ذعرا

 كاالستقالؿ إلى حضكر في ذات اإلنساف كفكره، كحتى في أحالمو إذ يبحث عف الخالص
سأسبح في دجمة، كأناـ عمى ػ :بصكت حالـ أصيؿ كىك يسترخي كيمدد ساقيو أمامو »

أريد أف امتمئ بدـ .. رمؿ الجزر التي ترصعو ساعات طكيمة، كسأترؾ الخمرة كالدخاف
فاألمؿ المرجك يظؿ قائما في نفس ؛ (2)« جديد، كأستعيد حياتي التي كادت أف تضيع

بع مف الراىف، مف ذلؾ اإلحساس المؤلـ لمكضع الذم يتطمع إلى فالركائي غير أنو م
. الحرية/ثعيو الظممة كتتحقؽ فيو البؼتجاكز الكاقع المضبب المنيار إلى يـك تتبدد 

لجأ الركائي إلى تكظيؼ األسطكرة بما يتالءـ مع محتكاه الجديد الذم ينقميا إلى 
 ،البطؿ في الركاية/صكرة جديدة كرغـ ذلؾ يستطيع القارئ أف يربط بيف تضحية اإلنساف

 كما أنو لـ ،كبيف تضحية تمكز في األسطكرة، إال أف البطؿ لـ يبعث كما بعث تمكز
. ينتصر كما انتصر تمكز عمى قكل الشر

 كاف رىينا فقط بمكتو، فإف انتصار اإلنساف عمى الظمـ "تمكز"كألف انبعاث اإللو 
كاالستعباد ال يتـ إال بالطريقة نفسيا، حيف يصبح اإلنساف مجبرا عمى العطاء كالتضحية 
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 ككأنيا ،جده يختار الشيادة مف أجؿ السيطرة عمى مصيره كأقدارهفمف أجؿ الغير، ؼ
الصكرة ذاتيا لإلنساف البدائي الذم كاف يتكسؿ لمسيطرة عمى الطبيعة كتقمباتيا بما يقدمو 

 .مف قرابيف
 كىنا نجد الركائي يقدـ لنا تجمي آخر ألسطكرة المكت كاالنبعاث، حيف يجعؿ 

، نياية درامية مؤلمة بدأىا بالنزاع المستمر بيف المكت " العمارمإسماعيؿ"نياية شخصية 
كالحياة، كالصراع الذم عرفتو ىذه الشخصية مف بداية الركاية إلى نيايتيا، غير أنو لـ 

نما نجده في ركايت  يعرؼ نمطيف، إذ نممسو في بدايتيا بيف نايكف كالذم عرفو تمكز كا 
 أنو صراع داخمي كاف نتيجة لما عاشتو الشخصية مف أحداث  عمىالشخصية كذاتيا

 كنتيجة منطقية لمصراع اكقد يككف ىذ. جعمتيا تقع في الضياع كالتخبط بينو، كبيف ذاتو
 مع السمطة "إسماعيؿ العمارم" صراع ىي؛ال ك الثانيةأالحقيقي الذم قاده إلى الحالة

في فجر اليـك التالي مف »لينتيي بو المطاؼ إلى خاتمة مأساكية ىي المكت كذلؾ 
، (1)« العمارم عندما أصابتو اطالقة في جبيتو لـ تميمو إال دقائؽإسماعيؿاليجـك قتؿ 

لعمفي  الصراع بيف المكت كالحياة بيف العبكدية كالحرية، بيف اإلنساف كذاتو ك يتجمىىناك
.  رمز الحياة كسرىاىذا نممس

 أف ييدـ لكي يبني، كأف يفرض "عبد الرحماف مجيد الربيعي"ىكذا أراد الركائي 
المكت لكي يرسـ الحياة بشكؿ جديد، كىذا ال يتـ إال بالتضحية كالشيادة في سبيؿ تجاكز 
الكاقع كالعبكر مف حاضر مفجع نحك مستقبؿ مفتكح عمى أفؽ ال حدكد ليا، كىنا تكمف 

. حركة التخطي كالبحث عف التغيير
كمف نكاحي مختمفة – جكانب حقيقية مف حياة الشعب العراقي  الكاتبلقد صكر

كالمعاناة التي عرفتيا الطبقة المثقفة التي كانت تطمح إلى - اجتماعية، سياسية، أخالقية
 كالدة أرادت ليا دفف ماضييا كحاضرىا في غيبكبة عميقة، كانت تتطمع إلى كالدة جديدة،
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أف ُتْمغي تمؾ الحياة التي ألفت فييا فكرة المكت بحيث لـ تعد صالحة لتككف المستقر 
. كالمالذ الذم يعيش فيو اإلنساف

أراد الركائي أف يحرر الكاقع مف منشار االستعباد الذم يمتيمو ليعيد  ىا ىنا، 
الخصب كالحياة لإلنساف، فما تصكيره لحقيقة الكضع بترديو إال محاكلة لمتأكيد عمى قيـ 

را لألزمة كالضياع، كبالتالي يضعنا د كمصاجديدة سعى لتحؿ محؿ القيـ التي كانت سبب
 تستيدؼ (...)العكدة إلى األصؿ »الفناء إذ إف /الخمكد، كليس أماـ المكت/أماـ المكت

تأميف انبعاث الفرد كامتداد أجمو كما تفيد في الشفاء مف األمراض كفي خالص اإلنساف 
 .(1)« النيائي

 يطمب البديؿ ، بؿ ما ىك كائف، كيتحداه يرفض اإلنسافالسائد فإففرغـ الكضع 
الحرب، / ىك الحؿ األسطكرم لمكاجية المكت؛رغبة في التغيير فيككف النضاؿ كالمقاكمة

ما يؤكد عمؽ االرتباط باألرض، فما المكت إال بداية لحياة أخرل، كلذا نجد الركائي 
خميؿ " العمارم كجنازتو األسطكرية، كبيف زكاج إسماعيؿ بيف مكت ا مباشرايحدث ربط

 بداية لحياة جديدة تنقؿ قارئيا مف العتمة كتمقي تو ليجعؿ نيام، مف أرممة صديقو"الراضي
 يبدأ بو في بؤرة مف التفجير النكراني فيجعمو في حالة مف اإلحساس المزدكج كالمتناقض

.  ينتيي بشعكر الحرية كالحياةبإحساس األلـ ك
النضاؿ –  كآمف بالحؿ األسطكرم"عبد الرحماف مجيد الربيعي" الركائي لكعإذف، 

سبيال إلى االنتصار عمى المكت كبث ركح الحياة كالتجدد، حقيقة ال بديؿ ليا - كالمقاكمة
 لذا اختار طريؽ التغيير كالكفاح كرككب األخطار بحثا ،لتجاكز الكاقع كتحقيؽ االنبعاث
 فجعؿ مف شخصيات ركايتو تعيش دالالت متنافرة حينا ؛عف الذات كالشعكر باالستقرار
.  في جك األسطرة حاممة معيا قكة التغييرتندمجكمتجاذبة حينا آخر لتتداخؿ ك
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 عادإلى قراءة األساطير كالرمكز كأخذ يرتقي بيا في تكظيفات كبيذا، يككف قد
جميمة كبتجميات داللية متعددة، سعى مف خالليا إلى تبياف تمكجات النفس كحاالتيا 

 يعيد المتمقي إلى أغكار الماضي، كيسافر بو إلى آفاؽ لكأفكارىا مف جية، كمف جية أخر
. المستقبؿ، كىذا مف خالؿ طريقة تكظيفو التي جعمت النص أكثر ثراء كغنى

 الركائيكظؼ األساطير باعتبارىا أداة لمتعبيرمف المفيد القكؿ في األخير إف 
 بنحك مختمؼ كي ندلؿ عمى حقيقتيا الالزمنية، افنحف نحتاج إلى أف نركم قصص »

كخالؿ التاريخ القصير لممثيكلكجيا الرجاؿ كالنساء في كؿ مرة يقكمكف بخطكة رئيسية إلى 
 ليذا استعاف (1)« األماـ يراجعكف أساطيرىـ كيجعمكنيا تتحاكر مع األكضاع الجديدة

، كليمزج حقائقو بمتخيمو السردم، كما استطاع  الركائي بيا لييرب مف كضع الكاقع المتأـز
مف خالليا التعبير عف الكثير مف القضايا االجتماعية كالسياسية كالثقافية بطريقة رمزية 

 .جمالية

                                                             
، ـ2007، 1أسامة أسبر، بدايات لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط: كاريف آرمستركنغ، مكجز تاريخ األسطكرة، ترجمة(1)
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:خاتمةال
التي حاولنا ،"عبد الرحمان مجید الربیعي"للروائي " األنهار"في ختام دراستنا لروایة 

اه الفكریة، لمعرفة لمبدع لألسطورة وفقا لما یناسب رؤ فیها أن نقف عند طریقة تطویع ا
على النص، من خالل ما أتاحته القراءة عبر أضفتهاالتي األبعاد الجمالیة والفنیة

.استعمال منهج النقد األسطوري وسیلة إجرائیة لكشف موضوع الروایة
لى جملة من النتائج إوبناء على ذلك فإن قراءتنا للروایة، قد خلصنا من خاللها 

:نعرضها فیما یأتي
یر أولي له، إن األسطورة هي محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة، إنها تفس-

اتخذها اإلنسان وسیلة تعلیلیة تعیده إلى حالة االستقرار وذلك باإلجابة عن كل األسئلة 
.التي تقلقه

ریف عرفت األسطورة تعددا في األنواع، فكان لكل شعب من اأمام تعدد التع-
فكانت ،الشعوب المختلفة أساطیره الخاصة التي تعكس رؤیته للعالم، وتاریخه وثقافته

.بذلك ضرورة حتمیة في حیاة اإلنسان وجزء ال یتجزأ من تراثه
تلتقي األسطورة مع الروایة في مهمة التعبیر عن المجتمع الذي وجدت فیه، -

عن تساؤالت عدیدة، مما جعل الروائیین یستلهمونها بحثا عن وسیلة اإلجابةوفي محاولة 
.تمكنهم من البوح والتعبیر

طوري باهتمام كثیر من النقاد من بینهم نورثروب فراي، وقد حضي النقد األس-
ساهم عدد كبیر في وضع أسسه أمثال جیمس فریزر من علماء المدرسة التطوریة، 

.ومالینوفسكي من المدرسة الوظیفیة، وكارل یونج من علماء النفس
ا یفهسعى النقد األسطوري إلى استقراء الظواهر األسطوریة، وتحدید طریقة توظ-

.داعیةو تجلیاتها داخل النصوص اإلب
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رغم اختالف النقاد في دراستهم للنقد األسطوري إال أنهم یتفقون في فكرة واحدة، -
.وهي االهتمام بقیمة العمل األدبي لعده نظاما وبنیة قائمة بذاتها

یهدف النقد األسطوري إلى اإلجابة على جملة من التساؤالت التي تطرح في -
.المقارن، وعالقة األسطورة باألدبمجال األدب 

یعد النقد األسطوري من أحدث المناهج النقدیة، حیث وضع أسسها بییر برونیل -
، التي حاول من خاللها رصد شعریة النص وتتمثل هذه األسس في التجلي، 1992سنة 

.المطاوعة، اإلشعاع
النصف عرف النقد األسطوري اهتماما من طرف عدد من النقاد العرب منذ-

.األول من سبعینات القرن العشرین
كان العنوان بمثابة أیقونة دالة، حیث یحیلنا مباشرة إلى عالم األساطیر، بما -

یحمله من دالالت ثریة، فنوه بمضمون النص دون أن یفصح، وشكل جسرا للعبور إلى 
من خالل الكتشاف مضمون النص القارئثنایا الروایة، عن طریق األسطورة محفزا بذلك 

.القراءة والتأویل
جاء بناء الروایة بناء دائریا، حیث تبدأ من النهایة لیتوالى سرد األحداث مما -

ودفعه لمواصلة فعل القراءة القارئساعد على تكسیر خطیة السرد، وبالتالي إثارة اهتمام 
.والدخول في عالم الروایة المتشعب شبیها في ذلك بالبناء الدائري لألسطورة

تقسیم الصفحة إلى متن وهامش، إذ عمل هذا األخیر على توضیح وشرح -
الغامض بغیة إضاءة ما استعصي فهمه، لتشكل بذلك نسیجا أسطوریا، وهذا على اعتبار 

.أن الغموض سمة في األسطورة
إذ استلهم استطاع الروائي أن یوظف األسطورة توظیفا بنائیا خادما للمعنى، -

مغایرة تنزاح عن جذرها األسطوري، لتندمج مع الواقع المراد بعض العناصر بطریقة 



الخاتمة

253

التي كانت أبعادا تنویریة تالتیماكشفه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وظف بعض 
.منحت القارئ دالالت غنیة متنوعة

ساهم التوظیف األسطوري، في خلق شخصیات ذات أبعاد أسطوریة تختلف في -
الواحد، مما ساعد في بروز ما یسمى بالبطولة الجماعیة طریقة بنائها، وتلتقي في الهدف 

.في الروایة
اختارها وصنع من خاللها عالمه ،مثلت الرحلة القیمة األساسیة لجلجامش-

خاضه بحثا عن الخاص وخاض مغامراته المتعددة، والرحلة بالنسبة للروائي هي عالم
.الحقیقة والكشف، وسعى إلبراز ما هو كائن وموجود

جوء الكاتب إلى تقنیتي االسترجاع واالستباق في سیاق السرد أدى إلى تكسیر ل-
ي العالمات الفارقة، فیوحد فخطیة الزمن، إذ تمحي الحدود والفواصل بین األزمنة وتنت

السرد بین ماض سحیق ال تحفظه إال كتب التاریخ واألساطیر،وحاضر مؤلم،ومستقبل 
.طوري خالدمجهول، لیتوزع في ثنایا النص زمن أس

ذ نجده هالمیا إمن المألوف إلى الالمألوف، "األنهار"یخرج المكان في روایة -
د متعددا، لیوحي بعدم القدرة على االستقرار، كما أن عالقته بالشخصیة تعدت الحدو 

نما یتجاوز ذلك الشكلیة، حیث لم یعد المكان إط ٕ ارا خارجیا أو مسرحا ألحداث الروایة، وا
.لتعبیر عن أفكار الشخصیات واتجاهاتهالیصبح وسیلة ل

، من خالل توظیفه لألسطورة خلق "عبد الرحمان مجید الربیعي"استطاع الروائي -
فكانت لغة رمزیة تحمل الكثیر من الدالالت، التي ،لغة شعریة متمیزة، تنزاح عن المألوف

منحت النص أبعادا أسطوریة جمالیة هذا من جهة، ومكنته من اإلفصاح عن ما في 
.من جهة ثانیةداخله وعن عالم األفكار التي قد تعجز اللغة العادیة عن البوح بها

ة األشیاء بالطبیعة، وأنسناإلنسانة عن طریق تداخل تتأسس األسطرة في الروای
.والجمادات ونسبة أفعال إنسانیة إلیها
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إن األساطیر ذات فعالیة رمزیة، باعتبارها مجموعة من الرموز، التي تحمل في -
.طیاتها دالالت فكریة وشعوریة

، على الرمز من خالل الحضور "األنهار"یرتكز االشتغال األسطوري في روایة -
الماء، الحیوان، العدد، األلوان، وكذا من خالل : القوي لعدد من الرموز األسطوریة مثل

.الطوفان، الموت واالنبعاث، سیزیف: استدعاء مجموعة من األساطیر مثل
والفنیة المتمیزة لصاحبها من خالل تلك تعكس الروایة بكل جالء القدرة الثقافیة-

.الحوارات المتعددة حول شتى القضایا األدبیة والفنیة
ش في یطریق مزج الواقعي باألسطوري إلى كشف الواقع المعسعى الروائي عن -

ات من الحیاة العراقیة القائمة على االنقساماتواالختالفات، یفترة الستینات وبدایة السبعین
الحریة، ال /لیؤكد أن كل نهضة فردیة طامحة للتغییر هي نهضة منقوصة، وأن الخلود

.یكتمل إال مع اإلتحاد
توظیف األسطورة وتطویعها بما "الرحمان مجید الربیعيعبد"استطاع الروائي -

المثقف في اإلنسانیناسب ورؤاه الفكریة، فكانت قناعا تحدث من خالله عن نفسه، وعن 
ضفاءفي النص و إشعاعهتلك الفترة، مما ساعد على  ٕ .بعد جمالي فنيا

وائي عبرها شكلت الروایة لوحة فنیة تتقاطع فیها بنیات حداثیة مختلفة حاول الر -
.الوصول إلى عمل أدبي متمیز یقترب إلى المثل األعلى ویطمح إلى الخلود

قد توصلت إلى نتائج كاملة أوقطعیة، إنما هي خالصة ازعم أنننوفي األخیر ال 
من منظور النقد األسطوري، "عبد الرحمان مجید الربیعي"ـ ل"األنهار"لمحاولة دراسة روایة 
.لنقدوهي قابلة للمراجعة وا
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:ملخص الروایة-1
إن إقبال بعض الروائیین العرب على معطیات الحیاة السیاسیة في أعمالهم أصبح

السیاسي الجانب«إن"الربیعيعبد الرحمان مجید"الروائي ظاهرة بارزة، وفي هذا یقول
، فأنا ال أستطیع أن أتحدث عن أیة مرحلة من یكاد أن یكون مفروضا على الكاتب

ةوقد أدت كثر ، )1(»المراحل ما لم یكن للسیاسة دور في توجیه الشخصیات واألحداث 
تصور الحیاة الحزبیة «التي وهي ؛إلى ظهور ما یعرف بالروایة السیاسیةهذه الظاهرة 

والمالحقات وأقبیة السجون ي في عربلألفراد أو المنظمات أو التي تتعرض لعذابات ال
ي، كذلك هي الروایات التي ترصد خیبات عالتحقیق، وباقي أشكال االضطهاد والتسلط القم

.)2(»یةالسیاسهالمناضل العربي وممارسات
من ضمن هذا النمط "مجید الربیعيالرحمانعبد "للروائي "األنهار"تأتي روایة و 

في فترة نهایة الستینیات آلهب لحیث حاولت تصویر الواقع العراقي السیاسي ا،الروایة
وبین التجربة الفنیة على ،جمع فیها الروائي بین حرارة وشدة الهموم،وبدایة السبعینیات

.نحو رائع
أحد أصدقاءه الذین "العماريإسماعیل"عن "صالح كامل"تبدأ الروایة بحدیث 

یبدو فیه حاقدا على كل من یبقى في الوطن، «كان لهم بعد نكسة حزیران وضع خاص 
موضحا )3(»البقاءالعودة وال تستطیعإنه واحد من مجموعة حائرة في بیروت، ال تستطیع

..رفقة الجامعة«دسبب تشدده الوطني ورغم ذلك كان له الید والضمابالسلبي منه موقفه
..المظاهرات.. الحیدرخانةرفة واحدة من غرففي غوالسكن ..والحب..ةسیاسوال

.)4(»اللیل واألحزان .. الرسم

.53ص،م1،2004والتوزیع،طدار الشروق للنشر الروایة،كاظم، حوارات في هللانجم عبد ا)1(
.132، صم1996، 1نبیل سلیمان، سیرة القارئ، دار الحوار للنشر والتوزیع، الالذقیة، سوریا، ط)2(
.15الروایة، ص)3(
.14الروایة، ص)4(
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لحدیث عن هذه األمور في الفصل ل"عبد الرحمان مجید الربیعي"الروائيینتقل
لیحكي قصة مجموعة من ؛حیث یعود إلى الوراء، إلى أجواء النكسة،الثاني من الروایة

المترامیة لیدرسوا الرسم الشبان الذین كانت بغداد تضمهم، طلبة جاؤوها من مدن العراق
ألحداث والتظاهرات بسبب نكسة السابع وكان البلد آنئٍذ یفور با. وفي رؤوسهم أحالم كبیرة

السیاسیة في توالى األحداث لیعكس الروائي لنا عمق تأثیر الحالة ت، م1967من حزیران 
نفس اإلنسان العربي الذي یقع ضحیة الالمصداقیة في الشعارات المطروحة من قبل 

.الزعماء

تمضي الروایة في تصویر شخصیاتها وفي بیان التجاذبات الداخلیة ومن ثمة،
بصورة عامة لتبرز في جزء كبیر منها عذابات ضمن كل شخصیة، وما بین الشخصیات 

غیره بواقعه المتناقض المالمح، حیث یصف لنا تلك المظاهرات الفنان المتأثر أكثر من
التي یقوم بها أبطال الروایة في فترة الجامعة ونشاطهم السیاسي الذي عبروا واإلضرابات

من خالله عن حسرة أبدیة، عن ضیق لم یجدوا له متنفسا أو مخرجا فحیث ما وجدوا وجد 
المرارة من واقع قاسي كانت الرغبة في التحرر منه، ، مانألالااالضطهاد، األلم، الخوف، 

.موالسخط على ما هو كائن هي  المحركة له

یصور لنا الروائي روابط ؛الذي یقوم به أبطال الروایةوفي ظل االتجاه السیاسي 
فكریة تجاهات ال، حیث تصل بعضهم ببعض صالت الثقافة واالهمالصداقة التي تجمع

خالل حواراتهم حول األدب والفن، ثم یمضي بنا الروائي لبیان المتقاربة ویتضح ذلك من 
لكل شخصیة ودراسة حیاتها الیومیة في شقة الطلبة، الجامعة، الشارع، الواقع الخاص 

ورصد مشاعرها وآراءها ومواقفها حول العدید من القضایا وتصویر الجو الذي تعیشه، 
احدة منها سمو اإلنسان وضعته، واألوقات التي تقضیها في المقاهي، فیعكس في كل و 

الخمروأصدقاؤه على شرب "صالح كامل"إقبالقوته وضعفه وذلك حین یصور 
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من جهة، هذاولجوءهم للنساء مالذا وفرارا في محاوله لنسیان واقعهم ومآسیهم الخاصة
.ومن جهة أخرى واقعهم العام المحیط بهم والمسیطر علیهم

األیدي تتصافح مودعة بعضها البعض فهذاخذتأ«تنتهي أیام الدراسة وهكذا،
للرحیل،استعدادا هحیث یحمل الجمیع أغراض، )1(»الیوم األخیر من أیام االمتحانهو

رغم هذه .متواصلةظاهرات من أجل الحریة والمقائما،ولكن یظل حدیث السیاسة 
"العماريإسماعیل"فإذا كانت نهایة ؛األوضاع تعیش شخصیات الروایة حالة من الحب

لم تكتمل، "هدى عباس"ـ ل"صالح كامل"ج من سامیة سعید، فإن نهایة حب هي الزوا
من هجازو قبللم تعرف مفهوم محدد، وهذاغیر واضحةحیث كانت عالقته بها متذبذبة

.ولده سامرهبانجإ و سمیرة 

تكاد تصبح الروایة أقرب إلى الدراسة النفسیة االجتماعیة لحیاة أبطال الروایة قبل 
وبعد تخرجهم وانغماسهم في الحیاة ،إذ تصور حیاتهم في كلیة الفنونالنكسة،وبعد 

ونضالهم، ثم في همثم في الجامعة بمظاهرات،في شقة الطلبة بمغامراتهمالعامة، فتصفهم 
جاءت الروایة كبیرة یجد القارئ نفسه راكضا من مكان إلى آخر ومن هنا ،المقاهيأحد 

.كأنه خارج الزمان والمكان،ومن فكرة إلى أخرى

بالطریقة ذاتها التي بدأت بها تساؤالت ال حدود لها الروایةتأتي نهایةومن ثمة، 
نصل إلى خاتمة حتى نبدأ فصال آخر ألیس كذلك یا سعدون؟ یا خلیل؟ البد وأن «حیث

لقد )2(»مالكم ال تسرعون؟ )...(؟ لقد انتهت الكذبة، هیا تعالواإسماعیل؟ یا یا حسین
الذي "العماريإسماعیل"اختاره، إال طریقه الذيأصبح لكل واحد منهم حیاته الخاصة، و 

عنها دفاعا العملیات جنوب لبنانإحدىاختار له الروائي نهایة مأساویة، حیث یقتل في 
.لتكون نهایته أفجع النهایاتالمتكررة،اإلسرائیلیةمن الهجمات 

.191، صالروایة)1(
.271الروایة، ص)2(
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متوترة، وعن وجود یسوده لوعة عن تجربة "األنهار"عبر الكاتب في روایته ف
محاور الحیاة األساسیة التي ال حیاة بدونها، إنها الحب والحریة، فال غیابالفقدان، و 

مكان لهما في أرض ال یزال فیها من یعاني الذل واالستعباد من أجل الرزق، عندها 
إلى التمرد على دعاتصبح الحریة ال معنى لها إذا كانت شعارا یطلق في الهواء، ولذا 

وجه العنف الحقیقیة، التي تمثل القوة المناضلة في هذا الواقع الزائف، والبحث عن الحریة
فكر متجدد یرفض بوالدمار والهزیمة، فعلى اإلنسان أن یبصر ما حوله بجدیة ووعي، و 

.شرفهكل ما یقف عند كرامته و 

عن جوانب مختلفة توكشف، نفسیةسیاسیة،اجتماعیة،الروایة أبعاد تعكس،إذن
رحلة الكاتب الفكریة التي عبر من خاللها عن " األنهار"روایةكانتفحول الفن، واألدب، 

ومتشعب كانقسام األنهار، غیر أن ،وعن وضع متأزم متفرع،تجربة قاسیة مع الحیاة
ضمن –وخاصة المثقف –المصب واحد، فكانت رحلة بحث عن ذاته وذات كل إنسان 

الخلود، وبالتالي المر الذي عایشه في محاولة للوصول إلى نبتة فوضى هذا الواقع 
.الخالص

عبد "معنى الكلمة، مزج فیها الروائي أتمبلوحة فنیة "األنهار"هكذا جاءت روایة 
العدید من األلوان، فجمعت بین مختلف العالقات اإلنسانیة من "الرحمان مجید الربیعي

.،وثقافیةاجتماعیةمشاعر حب وصداقة، وألم وكرهوعالجت عدة مظاهر سیاسیة، 
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:الروائيبتعریف ال- 2

عبد الرحمان مجید الربیعي باحث وقاص وروائي عراقي، ولد في مدینةالناصریة 
م، تلقىعلومه في الناصریة وبغداد، تخرج في معهد 1939أوت 12جنوب العراق بتاریخ 
م، عمل مدرسا للفنون في الناصریة ثم عاد إلى أكادیمیة الفنون 9581الفنون الجمیلة عام 

عمل سكرتیرا لتحریر . م1968الجمیلة في بغداد طالبا في قسم الرسم حتى تخرج عام 
م إلى تونس 1980، ورئیسا للمركز الثقافي العراقي في بیروت،وانتقل عام "أقالم"مجلة 

.(1)لیعیش فیها 

ذاعة ونشر قصصه ومقاالته في كافة عمل الروائي، في الصحافة واإل
وجدت نفسي أكتب وأرسم في سن «: الصحف،وكان متابعا نشطا للحركة الثقافیة وقال

.(2)»یطیر مبكرة من حیاتي ال أدري كیف تم ذلك وال أحد یستطیع أن یسأل الطائر كیف 

معروف لیس على نطاق "عبد الرحمان مجید الربیعي"وعلى الرغم من أن الروائي 
وائي ال یمكن التغاضي ر باعتباره بلده فحسب، بل تتسع مساحته األدبیة إلى الدول العربیة 

عن أعماله األدبیة المتنوعة، فإنني لم أجد من الكتب التي تشیر إلى سیرته األدبیة، أو 
.التي تتحدث عن أعماله إال القلیل

نما تتعدد ومما تجدر اإلشارة إلیه، أن أعمال الروا ٕ ئي لم تقتصر على الروایة فقط وا
اهتماماته، فنجده كتب في القصة القصیرة، الشعر كما اهتم بالدراسة النقدیة، حیث أصدر 

:ومن أعماله اإلبداعیة نذكر. كتبا ضمت مقاالته ودراساته المنشورة بالصحف والمجالت

.257ه،ص1415-م1995، 1، جورس یرس، طرابلس، لبنان، طالفیصل، معجم الروائیین العربسمر روحي (1)
، دار الكتب العلمیة، بیروت، م2002كامل سلیمان الجبوري، معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة (2)

.397،ص3هـ،ج1424-م2003، 1لبنان،ط
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:في القصة.1
.السیف والسفینة-

.الظل في الرأس-

.رحلة التعبوجوه من-

.ذاكرة المدینة-

.األفواه-

.الخیول-

.نار لشتاء القلب-

.المواسم األخرى-

.الظل في الرأس-

.رجل من هناك.. امرأة من هنا-

.السومري-

.صولة في میدان قاحل-

.حدث هذا في لیلة تونسیة-

:في الروایة.2
.الوشم-

.الوكر-

.األنهار-
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.القمر واألسوار-

.خطوط الطول وخطوط العرض-

.عیون في الحلم-

.رافدیننحیب ال-

.هناك في فج الریح-

:في الشعر.3
.للحب و المستحیل-

.امرأة لكل األعوام-

.شهریار یبحر-

.عالمات على خارطة القلب-

.مالمح من الوجه المسافر-

.أسئلة العاشق-

:في السیرة.4
).یرة أدبیة جوانب من س( من ذاكرة تلك األیام -

).سیرة البدایات ( أیة حیاة هي؟ -

:في الدراسات و النقد.5
.الشاطئ الجدید-

.الت في القصة العربیةاأصوات وخطوات مق-
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.من سومر إلى قرطاج-

.من النافذة إلى األفق-

.رؤى وظالل-

.(1)كتابات مسماریة على جداریة مغربیة-

.الخروج من بیت الطاعة-

عبد الرحمان مجید شیماء عادل،دالیا أحمد،الزمان تحتفي بالروائي: ینظر(1)
.2014- 01- 18:یوم، 15:18: الساعة، http://www.azzaman.com:الربیعي،الموقع
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:الروائي عبد الرحمان مجید الربیعيحولمؤلفات. 3

عبد الرحمان مجید الربیعي، بین الروایة والقصة القصیرة، عبد الرضا علي، -
.1976المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

عبد الرحمان مجید الربیعي وتجدید القصة العراقیة، سلیمان البكري، المركز -
.)1(1977ة الموصل، االجتماعي،جامعالثقافي

أسرار الكتابة اإلبداعیة عبد الرحمن الربیعي والنص المتعدد، محمد صابر -
عبید، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، األردن، جدار للكتاب العالمي، عمان، 

.م2008، 1األردن، ط

، منشورات الدار )مجموعة من المؤلفین(مجید الربیعي روائیا، عبد الرحمن-
.1984، 1العربیة للموسوعات، بیروت، ط

، دار الخدمات )مجموعة من المؤلفین(عبد الرحمان مجید الربیعي في تونس، -
.1999، 1العامة للنشر، تونس، ط

مجموعة من النقاد (عبد الرحمن مجید الربیعي في قصصه القصیرة، -
. 1984، 1، دار النضال، بیروت، ط)الدارسینو 

عبد الرحمن مجید الربیعي والبطل السلبي في القصة العربیة، أفنان القاسم، -
.1984، 1عالم الكتب، بیروت، ط

عبد الرحمن مجید الربیعي وأسئلة الزمن الصعب، عذاب الركابي، دار المعارف -
.2004للطباعة والنشر، تونس، 

258صالروائیین العرب، روحي الفیصل،معجم سمر )1(
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، دار )مجموعة محاورین(عبد الرحمن مجید الربیعي القصصیة مدخل لتجربة -
.1984، 1النضال للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط

البنیة السردیة في روایات الربیعي، رسالة ماجستیر، سعد العتابي، إشراف خالد -
.)1(علي مصطفى، كلیة اآلداب الجامعة المستنصریة 

الروائي ناقدا عبد الرحمن مجید الربیعي نموذجا، مبروك موسى الحمادین، -
إشراف محمد الشوابكة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في األدب العربي قسم اللغة 

. العربیة وآدابها، جامعة مؤتة، األردن

لود األدبیة والتجربة اإلبداعیة عبد الرحمن مجید الربیعي نموذجا، مو الشهادة-
.مرعي الویس، منشورات الموصل

أدب البورتریه بین النظریة واإلبداع وجوه مرة نموذجا، جلیلة الطریطر، دار -
.)2(2011، 1محمد علي للنشر، تونس، ط

محمد صابر عبید، أسرار الكتابة اإلبداعیة عبد الرحمن مجید الربیعي والنص المتعدد، عالم الكتاب الحدیث : ینظر)1(
.201،202م، ص2008، 1والتوزیع، إربد، األردن، جدار للكتاب العالمي، عمان، األردن، طللنشر 

. 15:51:، الساعة19/04/2014: الیوم،www.saudaress.com: الموقع: ینظر)2(

http://www.saudaress.com/
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:مكتبة البحث
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ابتسام أحمد حمدلن، األسس الجمالیة لإلیقاع البالغي في العصر العباسي، دار .1

.م1997–ه 1418، 1الفكر العربي، سوریة، حلب ط
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:اریك فروم
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.م2005، 1والتوزیع، الالذقیة، سوریة، ط
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:ملخص البحث

عالم األسطورة فضاء واسع اآلفاق متشعب الرموز، استوعب الكثیر من إنَّ 
ال متناهي من المعاني والدالالت، ولهذا حظیت األسطورة باالهتمام ااألفكار، وعكس عدد

وكان هدفهم من هذا التوظیف ،لت الكتاب والشعراء والرسامینغفي العصر الحدیث، فش
.الخاصحضورهخلق عمل فني متمیز له 

من الكتاب الذین استلهموا "عبد الرحمان مجید الربیعي"ن الروائي ولقد كا
، بطریقة تكشف عن أسلوبه الفني "األنهار"األسطورة، فعمل على توظیفها في روایته 

من ،ع بعضهما ومع التاریخالرفیع في تحقیق وحدة العمل وجدلیة الشكل والمضمون م
هنا حاولنا الوقوف عند طریقته في توظیفه لما هو أسطوري، ومن ثمة البحث عن جمالیة 

.هذا التوظیف

ولهذا اتخذنا المنهج األسطوري ركیزة في دراستنا لكون الروایة تحتوي األسطورة 
.خاصة، باإلضافة إلى حضور مجموعة من األساطیر األخرى–جلجامش–البابلیة 
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Le monde de la légende est un univers ayant de larges
horizons aux signes disparates, ce monde comprend un grand
nombre d'idées et reflète une multitude de significations et de
symboles. C’est de cela que découle l’intérêt porté à la légende
ou à la mythologie à l'époque moderne. Cette légende a
préoccupé des écrivains, des poètes et des peintres dont l’objectif
demeure la création d’une œuvre exceptionnelle et spécifique.

Le romancier Abderramane Majid  Al - Rubai était parmi
ces écrivains qui se sont inspirés de la légende et des mythes et il
les a exploités dans son roman « Elanhar » d'une manière qui
révèle son style artistique en vue de la réalisation de l’unité du
travail artistique et la dialectique de la forme et du contenu avec
l'histoire.

De là, nous avons essayé d’étudier sa manière de faire dans
l’utilisation de tout ce qui est légendaire et de rechercher la beauté
et  l’esthétique dans ce maniement.

C'est pourquoi nous avons adopté l'approche légendaire
comme base dans notre étude parce que le roman contient surtout
le mythe babylonien « Gilgamesh » ainsi que la présence d’une
série d'autres mythes.
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