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Abstract:  

 This approach is based on observing images, events, and symbolic 

characters, then encompassing them in all their aspects, then 
showing the symbolic method that the novelist adopted to draw and 

present them in the narration of the novel. (A Lover Who Crosses the 

Borders) We find the mythical and symbolic tendency in building the 

narrative, as the novelist exploits the mythical environment that 

opens up to the past to record the conditions of the main character, 

and the nature of adaptation to the external environment, in addition 
to how to face life and its circumstances in different ways, most of 

the symbolic characters symbolized the pain of reality and the 

fragmentation of life, so the narrator built (his long story) or (his 

short novel) in a way that mixes the imagined and the reality. Most of 

the events and characters are realistic that embodied an imaginary 
narrative that confronted the Iraqi reality for psychological, social 

and political purposes. When the stage expanded with multiple 

crises, success was an ally of those who archive of Iraqi pain, and 

who embodied the interaction and communication between its past 

and present, as the novelist wrote in a modernist way that drew its 

visions from the imagination of Iraqi pain, and the stage recognized 
the creative exceptions that promote the literary face, and the task of 

expression is an occasional product of culture. 

Key words: Symbol, Novel, Historical Debate, Fact Debate, 

Transboundary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 Dr. , The College of Open Education, Iraq, Shameemradi@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2276-092X 

 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 

  

 

 

Received: 

12/04/2021 

Accepted: 

11/05/2021 

Published: 

01/06/2021 

 

This article has been 

scanned by iThenticat 

 No plagiarism detected 

Copyright © Published 

by Rimak Journal, 

www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, 

Istanbul, 34093 Turkey  

All rights reserved 

Research Article  

 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.5-3.24


245 Shamim Radhi ABD 

 

5 June 2021, Volume 3, Issue  
 p. 244-253 

 

ن جدل التاري    خ والواقع ي بي 
 الرمز التاريخن

 
 
 رواية عشق عابر الحدود أنموذجا

 
ي عبد

 2شميم راضن

 
 الملخص

قام هذا المنهج عىل رصِد صور ٍوأحداٍث وشخصيات رمزية تّم اإلحاطة بها من جميع   
ي رسد الرواية، 

 
ي لرسمها وتقديمها ف

ي اعتمدها الروائ 
جوانبها، ثم بيان الطريقة الرمزية الت 

وقد انفتح منهجه عىل التحليل والتعليل مع اإلفادة من الشخصيات واألحداث الرمزية 
ي 
يستدعيها السياق وميل الشخصية، ومن ثّم عند الدخول إىل عالم )عشق والتاريخية الت 

ي البيئة 
ي بناء الّّسد؛ إذ يستثمر الروائ 

 
عة األسطورية والرمزية ف عبر الحدود( نجد الب  

لم مع 
ّ
سّجل أحوال الشخصية الرئيسة، وطبيعة التأق

ُ
ي لت

ي تنفتح عىل الماض 
األسطورية الت 

 عن كيف
ً
، فضال ي يِة مواجهة الحياة وظروفها بأساليٍب مختلفة، فأغلب المحيط الخارجر

ي الحياة فبت  الراوي )قصته 
الشخصيات الرمزية كانت ترمز إىل آالم الواقع وتشظ 

ة( بطريقة المزج بير  المتخيل والواقع فأغلب األحداث  الطويلة(، أو )روايته القصبر
ى للواقع العرا

ّ
 تصد

ً
 خياليا

ً
ي لغايات نفسية والشخصيات واقعية، جّسدت رسدا

 
ف

واجتماعية وسياسية وحير  اتسعت المرحلة بتعدد األزمات، فكان النجاح حليف من 
ي 
ه، إذ كتب الروائ  ، ومن جّسد التفاعل والتواصل بير  ماضيه وحاض  ي

 
أرشف لأللم العراف

 
ّ
، وأقّرت المرحلة أن ي

 
بطريقٍة حداثوية استمدت رؤاها من مخيلة األلم واإلحباط العراف

 مهمة التعببر هي عبارة عن نتاٍج االستثنا 
ّ
، وإن ي ءات اإلبداعية هي من تعّزز الوجه األدئر

ي من نواتج الثقافة
 .عرض 

، جدل الواقع، عابر الحدود: الكلمات المفتاحية ي
 .الرمز، الرواية، الجدل التاريخ 

 

 : المقدمة
 مالمح االختالف من خالل 

َ
د
ِّ
حد

ُ
 ت
ْ
التمّرد عىل األنماط الّسدية والتقليدية، وقد استطاعت الراوية العراقية المعاضة أن

 ِ ي التعببر
 
ي اإلثراء والرصيد، وإيصال رسالتها ف

 
 ف
ً
 نوعيا

ً
، وحضورا ي

ي عالم اإلبداع الروائ 
 
 ف
ً
 جادا

ً
ا  ّ  وتمبر

ً
 إضافة وتفّردا

ْ
قت

ّ
حق

ة ترتكز عىل  متمبر 
ً
ل خصوصّية ونصوصا

ّ
،  عن األحداث والواقع المعاش لحظة إنتاج الرواية، وهي تشك الحركة والتغيبر

ي عىل اكتشاف 
عير  المتلق 

ُ
ي ت

تيح لنا الكشف عن األبعاد التاريخية الت 
ُ
ي ت
وتستدعي قراءة نقدّية فاحصة للنص الروائ 

 الحقائق واألحداث. 
 لرصد حدود العلمية

ً
ي والرواية، واستثمار الّّسد وظيفيا

اكِة بير  الرمز التاريخ   علينا البحث عن الّسر
ً
فيه؛  ومن هنا كان لزاما

ي الواقع أصبح العمل الّّسدي تحت مؤثراٍت ضاغطة تدفع به للجوِء إىل ارتياد 
 
 لتشابك األحداث وتعالق الالواقع ف

ً
ونظرا

، وكّس قيود السياق الّّسدي، الذي كانت تحرص عليه  ي
لغوي، وتقطيع أواض النسيج الروائ 

ُ
ي ال

ّ طرق جديدة كالتشظ 
 .1الكتابة التقليدية

، ومن جّسد التفاعل والتواصل وحير  اتسعت المرح ي
 
لة بتعدد األزمات، كان النجاح حليف من أرشف لأللم والوجع العراف

 
ّ
، وأقّرت المرحلة أن ي

 
ي بطريقٍة حداثوية استمدت رؤاها من مخيلة األلم والفقد العراف

ه، إذ كتب الروائ  بير  ماضيه وحاض 
 
ّ
، وإن ي ي من نواتج الثقافةاالستثناءات اإلبداعّية هي من تعّزز الوجه األدئر

 .2مهمة التعببر هي عبارة عن نتاٍج عرض 
 
ً
اكة الفنّية؛ لكونه أكبر وضوحا قصد االهتمام بدراسة الرموز التاريخية ضمن سياق اإلنتاجية الروائّية، واختياره مادة للّسر

ي إطاٍر مرجعي اذ تلتبس بقضاي
 
ي الرواية، واستجابة للواقع المعاش ف

 
 ف

ً
 واستحضارا

ً
ا عالقة الراوي بالحدث والتصاقا
 . ي
 التاريخ 

ي إىل متابعة النسيج الواقعي وثم دمجه مع التاري    خ 
 المتلق 

ْ
 حركة الحياة عبر المضامير  الجديدة، ودعت

ْ
لقد تجّسدت

ه ظاهرة مقدسة 
ّ
)األسطوري(؛ ذلك لإلمساك بعالمياتِه وقوانينه، ولعلها دعوة إلعادة النظر بقانون الحب الذي تّم عد

ي األساطبر 
 
ي إىل ف

 يقي 
ً
 مباركا

ً
ه ششاطا

ِّ
 )الحب( فعل ممقد  بعد

ّ
ي مجتمع بالد الرافدين ترى أن

 
 القديمة، إذ كانت الآلهة ف
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ي )الزواج المقد ( الذي ينقل 
 
ي الشخص الملك –ديمومة الحياة عن طريق )رمزية( الفعل ف

 
عبر تمثيل سلطة الآلهة ف

 .3لطبيعة كلهامقوة الخصب والتكاثر للبّسر والكائنات وا –والكاهنة 
ي الراوية، فهي ُجزٌء من أنظمٍة 

 
ران نتاجات ف

ّ
ان عن أحداٍث وآفاق ثقافية محددة، ويوف والتاري    خ مثل الراوية؛ إذ كالهما ُيعبرّ

 .4ثقافّية دالة، وكالهما يصنع عالمنا ويجعل له معت  
ي ا
 
 ف

ً
 ألهمية الرموز التاريخية واألسطورية، وتطّورها لما صارا مركزا

ً
ي النشاط ونظرا

 
البداع، ولكونهما ركنا مهمان ف

ي والنفسي استعان بهما لمقاومة ما يريد.   األيديولوجر
، ويكون الرمز اإليماء بالحاجب بال كالم ومثله الهمس... ويقال: الرمز  170فالرمز عند الخليل، )ت ي

ـه(: )الصوت الخق 
)  . 5تحريك الشقتير 

ي اإلفهام بإشا
 
، فهو: )تلطيف ف

ً
، والغمز أشد منه، وقال الراغب أّما اصطالحا رة تحريك طرٍف كاليد والخط والشفتير 

 عن كل كالٍم كإشارة بالرمز كما عبر عن السعاية بالغمز(
ّ
ي والغمز بالحاجب وعبر

 . 6إشارة بالشفة والصوت الخق 
 
ً
 لإلبداِع منذ األزل وحت  األبد، لذا سيظل نصا

ً
 الرمز بأنواعِه وأشكالِه مركزا

ّ
 عىل عدٍد من العناِض  وأنا اعتقد أن

ً
مفتوحا

 رافدينية قديمة  
ً
م الراوي نصوصا

ّ
، لذا فهو مصدر لإلبداع والنتاج الفكري، إذ قد ي ي واألدئر

ي االبداع الفت 
 
ذات قّوة وفاعلّية ف

كانت مسابغة بالواقعية عكست حاالت الواقع، وأثبتت تخطيها الزمان والمكان بوصفها الدستور األول، ولهذا ينتقل 
ي كانوا الن

اتيل واالناشيد الت  كبر  عىل النصوص الرافدينية إىل أخذ الب 
ص من الثابت إىل المتحول، بل يتعدى أمر الب 

 .7يرددونهام
ي بناء الّّسد 

 
عة األسطورية والرمزية ف ي بنا إىل وجود الب  

إذ يستثمر  ؛وعند الدخول إىل عالم رواية )عشق عبر الحدود( ُيفي 
ي البيئة األسطوري

ي لتسّجل أحوال الشخصية الرئيسة، وطبيعة التأقلم مع المحيط الروائ 
ي تنفتح عىل الماض 

ة الت 
 عن كيفية مواجهة الحياة وظروفها بأساليٍب مختلفة، فأغلب الشخصيات الرمزية كانت ترمز إىل الآالم 

ً
، فضال ي الخارجر

ة( بطر  ي الحياة فبت  الراوي )قصته الطويلة( أو )روايته القصبر
يقة المزج بير  المتخيل والواقع فأغلب الواقع وتشظ 

ي لغايات نفسية واجتماعية وسياسية. 
 
ى للواقع العراف

ّ
 تصد

ً
 خياليا

ً
 األحداث والشخصيات واقعية جّسدت رسدا

ي نصوص رواية )عشق عبر الحدود( لألستاذ 
 
ي حاولنا معه الولوج ف

ومن هنا جاءت الدراسة لتتقي مالمح الرمز التاريخ 
، لذ ي

 تأخذ عىل عاتقها مالمسة جوهر النصوص الرمزية، إذ تطمح للوصول إىل قراءٍة راسم الحديتر
ْ
ا كان من الطبيعي أن

 جديدٍة تنطق برؤيٍة حديثة تتضّمن أكبر من مستوى. 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقّسم إىل توطئة، ومحاور، وأبرز النتائج المتوصل إليها، وثبت بالمصادر والمراجع،    

، أّما المحور الثالث فتضّمن  فخّصص المحور  ي
ي ليخّصص للرمز التاريخ 

ي حير  جاء المحور الثائ 
 
األول للرمز األسطوري، ف

؟ إذ عبرّ عن  ي
ي تجربة الروائ 

 
المية الرمز وكيف تم تجسيده ف

ُ
ي )األغنية الشعبية(، وقد عّززت الدراسة عىل ه

ائر الرمز الب 
ي البعدين الظاهري والرمزي، 

 
ت ف

ّ
ه عاش النتائج رؤيٍة عميقة تجل

ّ
ي األلِم بما يختمر الذاكرة؛ ذلك ألن

 
 عن المزاوجة ف

ً
فضال

 بأنواعها، وما زال داخل مشهد النص وهو يراه بير  تأٍن وتأمل. 
 

 تمهيد
ي طريقة 

 
ف التاري    خ، ولكن الفرق بينهما يكمن ف

ِّ
ي الرواية التاريخية والرواية المعاضة يجد أن كلتاها توظ

 
 المتأمل ف

ّ
إن

 الرواية المعاضة تخضع التوظيف، 
ّ
ي يسْيطر عىل الرواية التاريخية، ويطبعها بطابعه، فإن

فإذا كان الخطاب التاريخ 
 
ً
 سخيا

ً
ل مصدرا

ّ
؛ لذا فالتاري    خ يمث ي

مه بطريقة جديدة تتناسب وطبيعة الخطاب الروائ 
ِّ
ي لسيطرتها فتقد

للخطاب التاريخ 
 . ي
 )8(من مصادر اإللهام الشعري والروائ 

 وطبيعي بهذا 
ّ
ي إال عندما يوائم بير  الرمز والسياق  المعت  أن

ي عمله الفت ّ
 
: مالداللة المطلوبة ف ي ال يستطيع تفجبر

الروائ 
 9الذي يضمنه له، ليكون الرمز أداة تؤكد المشاعر...م 

ي تباين الزوايا، وتحديد مدلوله الذي يحوم عىل حقٍل مهما 
 
فقون ف

ّ
هم يت

ّ
من  وال يشبر مصطلح )الرمز( الدارسير  ألن

ي أن 
 
عية ف ء آخر، بمقتي  التشاكل والتماثل المجازي يغدو لكل منها الّسر ي

 إىل شر
ً
ء محوال ي

، فالرمز هوم صورة السر ي
المعائ 

ي التحويل الذي يجريه المبدعم. 
 
 هذا التماثل هو اإلسا  ف

ّ
ي قضاء النص مع اإلشارة إىل أن

 
 10يستعلن ف

ه مرغم عىل ذلك، بحيث تظهر وجود وإذا حاولنا ان نبحث عن سبِب لجوء الراوي إىل توظي
ّ
ي رواياته لكشفنا أن

 
ف الرمز ف

 .  غاية تقتضيها رؤية الكاتب الواقعية تحول دون اللجوء إىل األسلوب المبارسر
كاء عىل 

ّ
رافقت الرواية العربية تاري    خ الرواية التاريخية منذ النشأة االوىل وحت  يومنا هذا، فلقد بدأت الرواية مسارها باالت

ي كحكاياِت الف ليلة وليلة التاري     اث الشعتر
ي طور النشأة بالب 

 
خ، وتطورت بتطور االحداث وتعببر الذوق الجماىلي فتأثرت ف

ي قالٍب قصيي يهدف إىل التسلية وامتاع القّراء، ثم 
 
اب إىل تقديم التاري    خ وإعادة إنتاجه ف

ّ
والسبر الشعبية، إذ عمد الكت

ي طغت الروماشسية عىل الروايات التاريخية  ت عن المؤثرين الشعتر
ّ
عىل غرار الرواية التاريخية المعاضة إذ تخل

رات المعاضة 
ّ
اثية إىل جانب المؤث رات الب 

ّ
 أفاد الروائيون من تقنيات الرواية العربية، وما وجود المؤث

ْ
والروماشسي بعد أن
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ا اب مواجهة الآخر عن طريق التمّسك بالب 
ّ
 عىل محاولة الكت

ة للراوي: مراسم عبد من الرواية إال مؤرسرّ ث، والرواية القصبر
ي لم تحظ بالدراسة إىل يومنا هذا، أذ تدور حول  ألية جديدة 

م من الروايات الروماشسية الحديثة الت  ي
القادر الحديتر

ي مكا
 
وج أغلب النا   أو لقاء ف كْن عن طريق )الخاطبة( كما يب  

َ
ن شملت بنية الرواية وعناضها الّّسدية عالقة عابرة لم ت

ي  توصل اليه العلم...  ما، عالقة تكونت بأخر ما
ي عالمنا هذا وليست الوحيدة من بير  العالقات , الت 

 
ليست جديدة ف

ي طريق الالنهاية. 
 
 ف
ً
ي كّس قناعاتنا فنجد انفسنا أحيانا

 
 ف
ً
 تنتهي بالفشل، لكن من مفارقات الحياة أن للقدر دورا

ي 
 
ي شبكة التواصل االجتماعية ولربما كانت الدوافع الكامنة وراء ذلك أننا ف

اض   زمن العولمة وعالمنا  تحول إىل عالم افب 
ي زواجنا الطبيعي وليس عبر شبكة 

 
يك بطرق العولمة، فنحن ف والتكنلوجيا الحديثة، ورغم عدم قناعتنا باختيار الّسر

 قلقير  من التوافق ومن صحة االختيار....ومن هذا المنطلق أسست ه
ذه العالقة بير  )نجوى التواصل األجتماعية نبق 

ي صدري حت  
 
ي جال ف

(...فنسمع من الراوي يقول: )ذاك اليوم االبيض يوم طلبت صداقت  ي
 
المغربية(، و)وميض العراف

...نقيب قوات خاصة استسلمت لهذه الكلمات، مالبس عسكرية قبلتك، ي
 
ي  مرقطة برجولة شامخة، وميض العراف عرئر

ي عرص  رجل وال انت وشامخ،
 
 .11ذل وهوان(كل الرجال ف

( وهم يتبادالن الرسائل الغرامية الملتهبة والوعود  ومرت األيام واللياىلي الطوال وهما يعيشان تحت رحمة )الحب المثاىلي
ي كثبر من   إىل السنة األوىل من قصتنا وإلنزال نحتفظ بمكنوناته، ششبر  )مرتبالبقاء من خالل: 

 
حبنا الذي رأيته ف

 .12كتاباته(
ي صفوف التدريب وهو ُيدّرب طالب الكلية العسكرية، إ، وميض()  ازدادت تعلقها ب ونالحظ عىل ما سبق

 
ذ تراه يقف ف

ي عن هذا الملمح الجماىلي عن طريق الصور المرسلة بوسيلة اإل فلقد عبرّ 
التواصل  ةالم الحديثة وشبكع  الروائ 

نيت( ، ) ،)االنب 
ً
 وشموخا

ً
 يزيده فخرا

ً
ه نتاجا

ّ
ي ي ازدادتوعد

ي ساحات التدريب، وتطوّ صور وميض الت 
 
ر أمره رسلها ىلي وهو ف

ي فالصور األول وهو يدرّ 
ي أب طالب الكلية العسكرية جعلت 

 
ي مواقع التواصل وأكتب تحته م بطل عراف

 
ه هنا وهناك ف شّسر

 .13جسور(
 
ّ
ها قصة طويلة ال تتعدى ال  ) فالواضح بعد الذي استعرضناه أن

ّ
ي يمكن عد

ة أو الت   ير  بع( س70هذه الرواية القصبر
ي  هي منصفحة، 

.  اعتمدتأبرز الروايات العراقية، الت  ي قالٍب تخّييىلي
 
 ماضية  ف

ً
الرموز التاريخية قصد إعادة رسد أحداثا

ها جاءت عىل لسان الشخصية الرئيسة )نجوى(، وما لفت انتباهنا هيمنة الرموز التاريخة عىل 
ّ
ولعلَّ ما يسّوغ ذلك؛ أن

 ُيسائل  )الفالشتحوالت الرواية وعن طريِق تقنية 
ً
 روائيا

ً
ي رسم شخصيته ليؤسس عالما

 
باك(، وقد تّمكن الراوي ف

 التاري    خ بأسئلة الواقع االجتماعي والسياشي والفكري من منطلِق تقويمه، وإبداء الموقف إزاءه. 
 أدوار 

ّ
ي أحداث الرواية إىل أسماِء شخصياٍت تاريخية حقيقية، وإن

 
ي شخصياته الرئيسة ف

هذه  لقد أحال الروائ 
ها وتطورها دورها الفّعال  ّ

ي لنموها وتغبر
الشخصيات كفيلة بتعيير  صورة مشابهة لشخصيات تاريخية، فالمعيار الحقيق 

ي يتمبر  بهيمنة 
ي فضاء الواقع، وإن كان الّّسد التاريخ 

 
 تكّررت هذه الصورة ف

ْ
ح وإن ، وال تبر

ً
ا  وتأثبر

ً
را
ّ
ي األحداِث تأث

 
والمشارك ف

، ورسد األ  ي
 صيغة الماض 

ّ
؛ أي أن  الزمن منه منفتح عىل الحاض 

ّ
ي يتمبر  بأن

 الّّسد الروائ 
ّ
، فإن  مي 

ً
حداث بوصفها شيئا

ي 
، والحاض  بالماض  ي بالحاض 

ي الحاض  من خالل ربط الماض 
 
ي ف

، ويتحقق استمرار الماض 
ً
 مستمرا

ً
ي ُيصبح ماضيا

الماض 
ي المتم

، ولعل النص التاريخ  ي إطار عالقة جدلية تجمع بير  الزمنير 
 
ي يصبح كالم الشخصية الروائية ف

ي الّسد الروائ 
 
اهي ف

ي 
 
لعت عىل احداث التاري    خ، كما حدث ف

ّ
ي تّسد أحداث التاري    خ، أّما بوصفها شاهدة عليها، أو بوصفها شخصية اط

الت 
ي عامي 

 
 شهدت العراق ف

ً
ي بغداد، للكاتب أحمد سعداوي الذي يروي أحداثا

 
، وقد 2006و  2005رواية فرانكشاين ف

نم  اشتمل
َ
درة خارقة عىل توظيِف أحداث الرواية بطريقٍة رمزية.  ت الرواية عىل مفاصٍل مدهشة ت

ُ
 عن خياٍل خصب، وق

اث بطريقة جديدة، وذلك  : األول إعادة كتابة وتدوين الب  ي لسببير 
لذا فقد توّجه بعض الروائيير  إىل توظيف الرمز التاريخ 

، والآخر يكمن ي
ائر  من  من خالل مراجعة الموروث الب 

ً
، انطالقا

ً
 واعيا

ً
ي قراءة الحاض  قراءة ماضوية، وتوظيفه توظيفا

 
ف

 تعامله مع الواقع باتجاهاته األدبية المتباينة. 
وعند التأمل يتجىل لنا انفتاح الرواية العراقية عىل إشكاليات المجتمع، وحاولت بانطالقها اكتشاف الذات النفسية 

ي نواحيه المختلفة، واالجتماعية، وقد كفل لها هذا الطرح بُ 
 
. مّما يجعلها عىل صلٍة عميقة بالواقِع ف

ً
 وتاريخيا

ً
 إشسانيا

ً
عدا

 تعدد اتجاهات هذه الروايات قد انعكس بشكل بير  الجوانب الفنية والمقّومات الجمالّية فيها، ولقد  
ّ
ه وكما أن

ّ
وألن

 
ً
ي ضالال ي العرئر

 كشفت معالجة الروائيير  للواقع وجعلت من الُبعد التاريخ 
ً
 ودالليا

ً
 رمزيا

ً
ألقت عىل أحداث الرواية أفقا

 .
ً
 وجماليا

ي 
 تاريخ 

ً
 دالليا

ً
 فنيا

ً
ا  من خالل تعببر

ّ
ي ال يتوقف عند انعكا  الواقع فحسب بل يتجىل

وعىل هذا النحو فالفعل الروائ 
، فالتباين القائم بير  التاري    خ والواقع لم ينشأ عنه تباين بير  وضع األ  ي

ي والحاض  يتحّرك من المنطلق الزمكائ 
ي الماض 

 
نا ف

ي 
 
ز نزعته العتمة ف ، بحيث تتشكل فيه رمزية الشخصية ووالدتها االيحائية وتبر بل نراه ششأ من نوع من االنصهار والتماهي
ِ غور هذه العالقة بير   ي من سبر

نطاِق ما تنسخه الشخصية من رؤية إزاء العالم والذات، لذا فان العمق أو التعّمق يأئ 
ي والموضو 

. الذائ   عي
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: ماحداث مجازية رمزية، ال تنقطع عن االفكار والعقائد المتصارعة فيها بصورة  ومن هنا نرى أن أحداث هذه الرواية هي
ي عرض هذا الرصاع م

 
مبر  ف

  .14واضحة، بل تلجأ إىل الب 
 ول: الرمز األسطورياأل المحور

ي بأنواعه االسطور 
ي الرواية هو الرمز التاريخ 

 
ي المهيمن ف

ي هذا الرمز تالئم مع رؤية البطل العنرص الفت 
ي والديت 

ائر ي الب 
 آخر، وألن أغلب الحوارات المروي، أتاح للراوي أن 

ً
 وضمبر الغائب حينا

ً
الذاتية، بالرغم من استعمال ضمبر المتكلم حينا

. فاألول إىل التيار الواقعي يدعم وجوده الرموز التاريخية، وهو مجموعة من 
الوقائع يجعل حديث البطل غبر مبارسر

، أّما البعد  ي ذات الوقت تتصل بفضاء مرجعي
 
، وف

ً
 واقعيا

ً
ي الحقيقة تمتلك وجودا

 
ي ف

المرتبطة بشخصيات الرواية والت 
 ينب  ع إىل المطلق جاءت نصوصه موسومة بسماٍت إغرائّية. 

ً
 أسطوريا

ً
 الآخر فُيجّسد ُبعدا

ي خضم هذا الموقف جاء الّّسد بضمبر المتكلم )نجوى( الفتاة ا
 
ي عشقت )وميض( وف

ي لمغربية الطامحة الت 
 
 النقيب ف
... ليال  ي

 كل حيائ 
َ
ي العراق، فنسمع منها تقول: م كنت طوال الليل أدردش معه عىل النت حت  امتلك

 
القوات الخاصة ف

 .15مطوال وأشهر وسنوات حب، وأصابعنا تتحرك عىل حروف جهاز الالب توب نخطط ونتفق
ي خضم تأزم الحدث وتعقيده 

 
ي وف

استسلمت )نجوى( إىل كلمات الكيبورد، وتعاملت مع التاري    خ من زاويِة إسقاط الماض 
 من وعي الشخصية، فنسمع منها تقول لحبيبها )وميض(: مبعد أشهر من بداية صداقتنا  

ً
، ذلك بوصفِه جزءا عىل الحاض 

لمان ومجلس  .16شيوخم كنت تكتب ىلي عن عراقك، عن كلكامش، كتبت ىلي كيف أّسس كلكامش دولة ببر
ي  )راسمأما 

 بل الحديتر
ً
 ومفتعال

ً
ة قّسيا ( فاستلهم ملحمة كلكامش، ولم يكن حضور هذا الرمز األسطوري وصورته الممبرّ 

ي تحدد مواقفه، فبعد مرور 
ي تشغله والرؤية الت 

 مع سياق النص الذي يفصح عن موقف البطل من القضية الت 
ً
جاء مكّمال

ة،  أشهر من عالقة )نجوى( ب)وميض(، كان يكتب له عن العراق وتاري    خ العراق، ويتكلم لها عن أسطورة كلكامش الشهبر
ي مفاصل الرواية، ولم يتوقف  عند هذا الحد بل أراد أن يمّسح تلك األحداث ويربطها مع واقع 

 
هذه األحداث  توزعت ف

ي اذ
 تقول:  العراق التاريخ 

ي غيور وأوحد ؟؟، ككل القادة ا  .   17لعرب اليوم والبارحة مم أكيد أن كلكامش قائد عرئر
وهكذا نجد من خالِل تقديم الشخوص نظرة العرب إىل الشخصيات العراقية فهناك رموز وقادة الزالت أسماءهم مخلدة 

ي لم يسبق لها مثيل بحسب الملحمة
وهو أشهر معابد  ؛إىل يومنا هذا، ف  مكلكامش بت  أسوار مدينة أوروك العظيمة الت 

 .18د خّصص لعبادة اإلله انو، والآلهة عشتار أو أنانا بالسومريةمالوركاء المقدسة، وق
ي ضاعاٍت واهية، ومغامراٍت تتبت  فيها عوالم من الوهم 

 
ويستمر الّّسد عبر بوٍح تقوم به )نجوى( وتعلن تخبطها ف

 .19المزّيف، فهذه االوهام تركت عوالم ضبابّية م
المة 

ُ
ره أنه من خالل ظ

ّ
م وتوت

ّ
ي من قوانير  حبيبها، ولعل قّمة التأز

الوجع المذكور تشكو )نجوى( االضطهاد والتشظ 
 
ً
ا وهكذا أنا  عن القديم ولبس ردائه، أحب المالبس الجديدة واألغنية الحديثة وكل جديد، وتقول م أكره الحديث كثبر

 .20ماألكدي؟قال كلكامش ورسجون  وليس هو... 
ي رسد الرواية التعببر عن رفض

 
)نجوى( افكار حبيبها، إذ كالمهما متناقضير  األذواق والميول  وهنا يتضح أنه يهيمن ف

 واالتجاهات. 
َّس صديقاتها عن عالقتها بالفت  )وميض(، وانفلتت من مشاعرها حت  انكشف رسها بينها وبير  

َ
وهكذا بدأت )نجوى( ت

، فتس ي وبريق عيناه الزرقاوتير 
 
مع من صديقاتها يقولون من يعرفها، إذ لم تعشق روحه فحسب، بل عشقت جماله العراف

م ي ي عشق وهم، لم تر منه غبر رساب، لم يعجبها المغرئر
 
، تاهت ف

ً
 عراقيا

ْ
  .21عنها: معشقت

ي كل الدول العربية، فزواج الفتاة 
 
فالموقف يعبرّ عن إقامِة حقائق تواجه الشخصية، تقدم عىل أسا  أن هذا النقد وارد ف

ي تثبر الجدل 
ي يصعب من غبر مواطنها من الظواهر الت 

 الختالف العادات والتقاليد الت 
ً
ائح المجتمع كافة؛ نظرا بير  رسر

كة   الكثبر من العادات والتقاليد والموروثات مشب 
ّ
ها، لذا يثبر استغراب زواج المغربيات من الدول المجاورة بالرغم أن تغبر

 .  بير  الدولتير 
هويمكن القول 
ّ
ب وحنينه عىل  إن نا نلمس شعور المغب 

ّ
 عراقيام، فإن

ْ
الرغم من إشارة الكاتب للعراق حير  قال معشقت

 
ّ
، فهو عنوان االنتماء والخلود بكل ما َيحمله من أمنياٍت وأحالم، لذا عد  ال ينتهي

ً
 أبديا

ً
لبلده العراق.. ما هو إال عشقا

 للحضارات، و 
ً
 للشموخ واإلباء وبلدا

ً
ز نزعته الكاتب )العراق( رمزا ل رمزية المكان ودالالته اإليحائية، ومعها تبر

ّ
من هنا تتشك

 
ً
 وفضاءا

ً
 وثقافيا

ً
 حضاريا

ً
ي نطاِق ما تنسجه الشخصية من رؤيٍة إزاء الذات والعالم، فالعراق هو بلد ذات ملمحا

 
القّيمة ف

ي رواية )عشق 
 
ي والبطل، ف )نجوى( المغربية ف

ل رحلة الروائ 
ّ
، ُيمث

ً
 موضوعيا

ً
ي الوقت ذاته واقعيا

 
عابر للحدود( راٍو، وف

 تروي حكايتها الذاتية، وتخضع بذات الوقت إىل عالم الذات بما منه من 
ً
 مشاركا

ً
ها راويا

ّ
شخصية مروية، لذلك يمكن عد

ي صباح يوم بهيج بحديث عن رسجون األكدي، وفوك مفتوح بعمق، 
أوهام وهواجس، فنسمع منها تقول: م فاجأتت 

ة ي محاض 
ك تلق 

ّ
ة وكأن ي العالم القديم، وقد استطاع بفب 

 
، يعد رسجون األكدي من أعظم القادة السياسيير  والعسكريير  ف
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ة بسط نفوذه عىل كل بالد سومرم لم يعرض الراوي تفاصيل كاملة عن هذه الشخصية لكنه اكتق  بالتعريف  ،22قصبر
. عنه بسطور، هذه السطور حّركت من خاللها الشخصية، فضال عن منحها للنص ط

ً
 ديناميكيا

ً
 ابعا

: المحور  ي
ن
ي  الثان

 الرمز التاريخن
 
ّ
ي  وال يخق  أن

 
ي تجتمع ف

 للشخصيات الرمزية ذات الدالالت التاريخية، والت 
ً
 ملحوظا

ً
ي روايات )راسم عبد القادر( تدفقا

 
ف

ي استدعاها شخصية )رسجون األكدي( 
، ومن أهم الشخصيات الت  ي

معت  واحد، وهو إسقاط الداللة عىل ذاتية الروائ 
قديم، وقد جمع مدن العراق السومرية تحت مظلة ذ ُيعد من أبرز ملوك العراق الإالمعروف ب )رسجون العظيم(، 

ي فيها القدرة عىل النهوِض بواقعه، 
اطورّيته الموّحدة، هذه الشخصية الرمزية اتسمت بمواقٍف بطولية، إذ وجد الروائ  أمبر

ي عند )راسم  ي وقد سار الخط التجريتر
مجمل ( عندما بدأ بالواقع بير  التشكل واالنهدام، هذا ما عكس أثره عىل الحديتر

ت أحداثها ورسدياتها.  ي تبعبر
 الرواية الت 

 
ّ
العالقة انطلقت بير  )وميض( و)نجوى( من فضاٍء أسطوري ُيؤمن بقداسة العالقات  ويتبير  لنا عىل وفق هذا التصّور أن

ي أفاضت بمعانيها الثقافية واإلشسانية، هذه الشخصية رَ 
 اإلشسانية، كما ُيؤمن بالآخر وإحياء الشخصية الغائبة الت 

ْ
َسمت

 ب  )رسجون األكدي(. 
ْ
ت
ّ
 وقوانير  إذ تجل

ً
 مفاصل الحياة السياسية واالجتماعية، ووضعت لها حدودا

ي لم َيكْن للحفاِظ عىل التاري    خ فَحسْب، بل دفعته إىل ذلك وجود شخصياٍت لم تتكّرر عبر مر 
ي إىل الماض 

 لجوء الروائ 
ّ
إن

 األمس واليوم. العصور، فكان هدفه األصيل هو عقد مقارنة بير  عراق 
 
ً
 يفسح مجاال

ْ
ي أن

ي الّّسد أفي  بالروائ 
 
 هذا االضطراب والتذبذب ف

ّ
قة بشخصية قلقة وحائرة، وإن

ّ
 أحداث الرواية متعل

ّ
إن

 إىل تلك األحاسيس، وقد عجز عن البوح بها، وما أئ  عليه الكاتب من وصٍف لشخصّية رسجون األكدي، ليست 
ً
فضفاضا

 لدعوة ضمنية إىل
ً
الطبقات السياسية، وإىل الشعب المستلب الذي ُيكابد الظلم والفجيعة، ويعيش الُحلم من  إال رمزا

 أجل الوصول إىل مبتغاه. 
ي الرواية وترتبط ببعضها لتّولد حكاية أخرى يروي  ها )وميض( لحبيبته 

 
وهكذا نلمس تداخل العناض الحكائية والحوارية ف
ي بالد الرافد

 
رفت ف

ُ
ي الحياة  ين،)نجوى( عن شخصية رمزية ع

وما هذه الحوارات الّّسدية بير  العاشقير  إال إقامة ُركت 
ي توجب تقديم المحبة كصفة إشسانية، إذ حير  

اإلشسانية بير  )الذات والآخر(، ليمتد هذا الحوار عىل مّسح الحياة الت 
ي كان من أشهر ملوك سال، تكون الساردة )نجوى( يكون المروي له )وميض( وبالعكس لة بابل األوىل، وحكمه  ف  م حمورائر

ي سنة 
 
د  قبل الميالد، قام بتوحيد العراق، وضمان حدود أمنه له، وربط جميع حكامه بالعاصمة بابل، 1793كان ف

ّ
وحد

ة ما  ،23صالحيات الكهنة، وبذلك اجتهد ببناء دولة علمانيةم ي الفب 
 
 العراق ف

ْ
( شخصية تاريخية رمزية حكمت ي ف  )حمورائر

ة، اتسم حكمه بالعدل  1750 – 1792بير   ٍة وجبر 
ن من احتالل بالد الرافدين بفب 

ّ
 عىل ذلك تمك

ً
قبل الميالد.وتأسيسا

ي تغيبر شكل الحياة البابلية، ولعل استحضار الروا
 
ي لهذه الشخصية ما والمساواة وتحقيق أهداف الفرد، وسّن قوانير  ف

ئ 
ي وادي 

 
ة بعدما أردفها بالدليل الّّسدي الذي احتكم األسطورة ف  حاض 

ً
ها رؤية

ّ
 تاريخية عد

ً
 استثمَر فيه مضامينا

ً
هي إال رمزا
 الرافدين. 

 
ّ
ي ليدين الواقع المستلب وتعرية عيوبه، لذا فإن ي يحتاج إىل حمورائر

 
 المجتمع العراف

ّ
 استحضار مشخصية الحاكم القوي إن

ي بدافع اإلشارة إىل افتقار الحاض  إىل حاكم قوي وعادل من جهة، والكشف عن القطيعة بير  
ي سياق الّسد يأئ 

 
والعدل ف

 . 24جيل األحفاد وجيل األجدادم
ي إىل 

ي ظلِّ هذه القيم لم تفقد )نجوى( الرؤية الواضحة عن واقع العراق وما سمعت عن أحداٍث تحّول معها التاريخ 
 
وف

ي األبدي، ما حّل بقوانينه  ألفق،جدىلي وسخري ا  حبيبك حمورائر
 بالوقائع والرصاعات، إذ تقول: ممسكير 

ً
 ومزدحما

ً
زاخرا

؟ هأهأ.. 
ً
ته لتنتهي إىل األبد قوانينه، هل سيبق  عراقك واحدا

ّ
ة، الكهنة يحكمون اليوم ودّمروا مسل ومسلته الشهبر

  25هأهأم،
ُ
س سوى أسئلة حيارى، ت

ّ
ي لم يكن ل )نجوى( من متنف

(، الت  ي جىلي فجعتها، وهي تتحدث عن )مسلة حمورائر
ي األزمات المتعّّسة لتصبغه 

 
ي الويالت ف

 لمن يعائ 
ً
 إشسانيا

ً
ة مدا

ّ
 لحضارة ما بير  النهرين، وقد جعلت لهذه المسل

ً
تعد رمزا

ي طرحها بعد ما أردفتها بالدليل الّسدي الذي
 
ي العراق، إذ كانت لها رؤية آنية ف

 
ي ف

احتكم )مسلة  عىل الواقع المعاشر
 .) ي  حمورائر

ي  كانت تلكوبذلك   
 فعٍل عىل الواقع، إذا كان البد من  أفرزها الكاتبالفكرة الت 

 
( ما هي إال إعادة نظر، َوَرد ي

)راسم الحديتر
 مإخضاع التاري    خ للواقع يراد منه 

ّ
ي هذا الرصح العظيم )المسلة(؛ لذا فإن

 
 مصداقها ف

ْ
تبيانها لكونها حقيقة واقعية وجدت

متص ي للحياة عبر التأثبر
 .26عيد ظاهرة فاعلية اإلنتاج من خالل استدعاء االسطورة لزحزحة الثابت، وإقامة تحريك شسق 

ق عاشه السومريون، وحاض  غبر مستقر، وما  ي مّسر
 لماض 

ً
( رمزا ي  الصورة )لمسلة حمورائر

ْ
لت

ّ
 مع رؤيتنا فقد مث

ً
واشسجاما

ي إال كونه مسك
ي من لدن الروائ 

ون بهاجس دور الحار  لحماية ذاكرة األمة والدفاع عن تراثها وروحها ضد االرتداد للماض 
ي هو الوحيد الذي يستطيع التقاط جوهر حركة النا  واالستياء 

، ويعد الروائ  ي
عوامل السقوط واالنهيار والتشظ ّ

ي مخاط
 
( باألسئلِة لمعرفته وعىل لسان ساردته )نجوى( ف ي

ي )راسم الحديتر
بتها لحبيبها )وميض(، والواقع، ويستمر الروائ 

ي  ذ تقول: إ
ي الت  شسيك مسلة حمورائر

ُ
ي كيف أقلع جذورك من عراقك من كلكامش ورسجون األكدى، كيف أ

م فلسفت 
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 بتحديد صالحيات كهنتهام
ُ
ي تغيبر ؛ 27تّسبت قوانينها واغتبطت بعلمانيتها، واندهشت

 
فكار أوبذلك فشلت )نجوى( ف

ي الع حبيبها، فالدمار والبؤ  وما
 
ي مجرياته جرى ف

 
راق من خوارق، خاصة بعد سقوط النظام السابق واختالط االوراق ف

 
ّ
ي بعض النصوص الروائية، وتعاقب الحروب، أد

 
ى الكثبر من الروائييرّ  وجهوا بأسئلة ف

ت إىل انفتاح الذاكرة الروائية فب 
زة لتدببر االجابة لآلخر، عبر مثبر حديث يجمع بير  

ّ
 محف

َ
هم يعيشون الأل يقير  وماهذه االسئلة اال بواعث

 متضادين، فب 
ي ظل الظروف القاتمة. 

 
 ف

ي روح معاضة 
ضق 

ُ
ة، الغاية منها خلق مشهدية حوارية ت ي سطور الرواية القصبر

 
 ف

ْ
ي تغلغلت

 هذه األحداث الت 
ّ
وبذلك فإن

، وما االستعانة بأسماء شخصيات رمزية نحو  ي
، رسجون األ )كلكامشممزوجة بواقع تاريخ  ي ال إلضفاء كدي( إ، حمورائر

ي معانيها. 
 
ك الحوا  ف  أبعاد تراثية رمزية تتماشر مع معاضة الواقع لتّسر

 ما 
ّ
، إال أن ي

ي والتاريخ 
ي منطقِة وعي مدرك طبيعة الروائ 

 
، وتتحرك ف ي

 بصورٍة شبه تامة عن الماض 
ْ
 الرواية الحديثة تخلت

ّ
إن

 عىل مواجهة ال
ً
 شديدا

ً
ي ذهن الشخصية أنها نحرص حرصا

 
ة عىل الماضية يستقر حضوره ف  اللحظة الحاض 

ّ
تاري    خ، ألن

ي عىل الرغم من تصويرها 
 الرواية الحديثة قد تعالق نّصها بالماض 

ّ
نا نرى أن

ّ
ي استمراِر ديمومة النص. م، لكن

 
 ف
ً
ُيشكل أساسا

ي إثبات الدليل. 
 
ي ف

 الواقع الجديد بارتكازها عىل الماض 
ْ
 خيوطا متماسكة بينهما، وصّورت

ْ
 الواقع، إذ أقامت

ي بعرِض طروحاته الفلسفّية، ويظل الرصاع الّّسدي يتناوب بير  السبب والنتيجة، ولعلنا هنا نحتكم إىل نوٍع 
ويستمر الروائ 

 صعبة بوجود الحبيب، وهناك لفيف من األسئلة ال تفارق 
ً
 )نجوى( تعيش أوقاتا

ّ
، حيث شستشعر أن من الزمن النفسي

جميع النساء بعد موافقة أمه ووالده، ولقد  من بير  منه  األوىل للزواجحة ذاتها، السّيما حير  شعرت ابنة عمه هي المرش
... أنت  ي

ي كان يرددها عىل مسامعها: مال لن اتخىل عنك وإن مزقوئ 
ّضح لها )وميض( بذلك عىل الرغم من كلماتِه الت 

ي وقدري... م. 
 28حلمي وحيائ 

 مشاعره كانت
ّ
ي النّص يبير  لنا أن

 
ي ف ي حالة ضعف، وهذا ما جعل )وميض( يتمّسك  ويبدو أن النسق التعببر

 
هي العابرة ف

 
ْ
ي طال انتظارها لم يكتب لها أن

، فالتجربة العاطفية الت 
ً
 منشودا

ً
ي كانت له أمال

ك حبيبته )نجوى( الت  برأي أهله، ويب 
 به )نجوى( بعد سماع أعذار وُحجج عشيقها )وميض(، اذ 

ْ
ق، وهذا ما شعرت

ّ
أنت مكّبل  مال داعي لألسباب،تقول: تتحق

بتاريخك وتاري    خ أهلك وأقاربك يحيطونك من كل صوب وحدب، يحاضونك كما حاض طارق بن زياد جيشه حير  أحرق 
 سفنه، وقال لجنوده: العدو من أمامكم والبحر من ورائكم. 

ة  حلم ظل يمنينا... عىل قلق وحبر
 لم نعد ندرك دربينا

 .29اتيه وضياع؟
 تؤديه ال يقل  وهكذا نجد من خالل تقديم النص أن

ً
 هاما

ً
 عن أن لها دورا

ً
ي الطرح، فضال

 
 زمام المبادرة ف

ْ
)نجوى( امتلكت

ّل أفكاره، وما يدوُر 
ُ
 ك
ْ
 هذا الخطاب من تجربتها مع )وميض(، ورفضت

ْ
أهمية عن أدوار الشخصيات األخرى، إذ استمدت

ي ذهنه، فمشهد الرحيل واالستسالم فاضت بها مشاعره،
 
اره معها، فالوطن هو هوية )وميض(، ولم يستطع إكمال مشو  ف

 ليحمل دالالت االنتماء، لكن شعور )نجوى( بالعاطفة كان يفوق هذا 
ً
 حقيقيا

ًّ
ل فيه ُحبا

ّ
، مث ي

ي ذات الوقت هوية الروائ 
 
وف

ي عبر بها، وحاض 
الشعور لذا شّبهه موقف )وميض( كموقف الشخصية الرمزية )طارق بن زياد(، حير  حرق كل السفن الت 

 ع الجهات، فالهدف من هذا الحدث تشجيع المقاتلير  عىل القتال. من جمي
ي االستعمال، فلم 

 
 لمحدودية الداللة ف

ً
ي هذا الموضع، نظرا

 
 ف
ً
قا
ّ
ي بشخصيِة )طارق بن زياد(، لم َيكْن موف

 استعانة الروائ 
ّ
إن

 ع
ً
 موقف )طارق بن زياد( كان ناتجا

ّ
ي هذا المقطع إىل درجة التشبيه؛ ألن

 
ه ف  تعببر

َ
ن شدة العفوية، والحث عىل الصبر يرق

ك للرمز سوى داللة   عىل الهزيمة، فهو بذلك ُيفّسد تأثبر العبارة الموحية، فال يب 
ً
هيب، وموقف )وميض( كان داال والب 

 واحدة. 
 
ً
غنا نهاية هذا الرصاع، مستغيثا

ِّ
ي لحظٍة حاسمة، لُيبل

 
ي لُيدخلنا إىل عالمِه ف

ي الدور للروائ 
يىل(، وهما ول ب  )قيسوهنا يأئ 

 للحب العفيف، فنسمع منه يقول: منهاية األسبوع هي 
ً
ي الذي غدا رمزا

ِرفا بتاريخهما العشق 
ُ
رمزان من رموز العشق، ع

 قصتنا كقصة قيس وليىل 
ّ
 .30بذكرى قبور دراسة وحديث كتبتم تنتهي نهاية قصتنا بل نهاية أيامنا لعله يدرك أن

، تداخلت وتتأسف   
ً
ي تهيمن عليها وتجعله مضطرا

والساردة )نجوى( تبوح للزمن من خالل التجربة النفسّية الت 
ي انتهت بدفن قيس 

ي منها سوى الرحيل، ونهايتها كنهاية قصة )قيس وليىل( الت  رتخر
َ
بالنكوص تجاه عالقة حب ال ت

 بجانِب قبر حبيبته ليىل. 
ي المقطع السابق

 
ي ف

 قصة  استدع الروائ 
ْ
ي إطاٍر مرجعي رمزي، هما )قيس وليىل( وقد باتت

 
رمزين من رموز العشق ف

 تناقلته األجيال. 
ً
ي وغدا رمزا ي اإلرث الشعتر

 
 عشقهما خالدة ف

ي داخله االنقسام وتعيش ذات التشتت، مّما جعل الشخصية 
 
 لواقٍع يعوم ف

ً
 واعية

ً
م رؤية

ّ
ي قد

 عىل ذلك فالروائ 
ً
وتأسيسا

ي بأن
ي التشظ 

عائ 
ُ
ب، هذا ت

ّ
ق اب والقلق والب  واعه، لذا فقد أسبغ عىل شخصياتِه بعض اإلسقاطات، وجعلها تعيش االغب 

 من تجربٍة ذاتية عاشها الراوي وانتهت دون تحقيق مبتغاه. 
ً
ي قد يكون منبثقا

 التشظ ّ
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 المحور الثالث
ي )األغنية الشعبية( 

 
ان  الرمز التر

يه صورة أخرى من صور ا
ّ
، ويب  ع الراوي إىل تجل ي

 للماض 
ً
 استمرارا

ْ
قت

ّ
ي حق

لرموز التاريخية أال وهي األغنية الشعبية الت 
ي 
 
ي إىل الواقع من خالل رصده األحداث، ووقائع تتشابه مع أحداث أغنية )ام كلثوم(: إذ تقول: ماألولة ف

 حكائ 
ً
وامتدادا

.. والثالثة من غبر معا ي
.. والثانية باالمتثال والصبر أمروئ  ي

ي الغرام والحب شبكوئ 
 د راحوا وفاتوئ 

 أراك وميض تتقلب عىل جنبيك وعيناك تذرقان دمعام حير  تسمع
 ... ي  سافر حبيتر

 حطيت عالقلب أيدي وأنا بودع وحيدي قوليىلي قير 
ي يا يا ل... وأقو 

ي أسعفيت 
.  عيت  ...م ع.. وبالدمعير   31جودي ياعير 

 مع رؤية النص نجد أن هذه األغنية تقف عىل تخوِم عالم الحزن 
ً
واأللم الذي يهفو اليه الراوي، وقد أسند واشسجاما

ي )محمد بن الشيخ زكريا(، 
 
ي بدايه األربعينات، فحير  توف

 
ي موحية، أثارت النفس العربية ف

خره من معائ 
ّ
ي بها لما تد

التغت 
 دمعة واحدة من شدة ذهوله وحير  زارته ام كلثوم لتواسيه خشيت ان يقي  

ْ
ق قلبه بنار الفراق لدرجة لم يذرف احب 

 .32يه الحزن وتصّورت انه الوحيد القادر عىل اخراجِه من تلك الحالةعل
ل الحب لنا 

ّ
، عالقة ثالثية متعددة المفاصل، هذه العالقة لو قّيْمناها بإحسان لتمث  الحب والغرام والصبر

ّ
وبذلك فإن

 عن حا
ً
ا  معبرّ

ً
 لهذه األغنية لتكون دليال

ً
 بعظم مزاياه، وقد وضعت أم كلثوم رموزا

ً
ي صافيا

 
ب ف

ّ
ق لة االضطرام والقلق والب 

 داخل )نجوى( المغربية. 
 وممّ 

ّ
 من متحويل الشخصية إىل عالم ممتدة أفاقه، ال ا هو جدير بالذكر أن

ّ
 شخصيات الرواية قلقة ومتفككة، إذن الُبد

ي غمرة 
 
ه منذ البدء، وتتشكل مالمحه بالتدري    ج ف فتتعدد تكتمل صورته عند انتهاء النص،  ، والاألحداثيعرف مصبر

ا مق  االحتماالت وتب  ممبر 
ً
 خاصا

ً
ي الصورة مما يكسب القراءة طابعا

 
التوشسية،  الروايةشكاليات إ جوانب عديدة غامضة ف

جمة والتحقق والدراسات بيت الحكمة توشس، د.  ي المؤسسة الوطنية للب 
 .201م: 1990ط  مصطق  الكيالئ 

ي 
 
رض ف

ُ
ت الذي ف

ّ
ي عىل مستوياته  ويمكن رصد تفاقم آثار الغرام والتشت

ي التشظ ّ
طوقِه عىل ذات )نجوى(، مّما جعلها تعائ 

ه من اإلفالت  ه الموت بمجرد تفكبر ، وسوف يكون مصبر
ً
ي )وميض( الذي يعمل عسكريا

 
ي من حّبها للعراف

عدة، فهي تعائ 
 عن أزمة ال

ً
ي انتظارها، فضال

 
ي هرب  ها من أهلها، وماذا تقول لهم وخناجر قبيلتها ف

رصاع الّسدي الذي لم من وطنه، وتعائ 
 يحسم لفلسفة تراها توافق واقعها منها. 

 تلك من أهم سمات التمّرد عىل الرواية 
 
ف، وهي تتحّرك بمدار حول الذات، وتعد

ّ
ي حضورها المكث

 
لقد أسهمت )نجوى( ف

ي الواقع من خالل ت
ّ  الرواية إىل فضح تشظ 

 
ي تعد التقليدية، إذ تكون الذات مركز الّسد ومحوره، كما تعد

ي الذات، والت 
ّ شظ 

 لهذا الواقع. 
ً
 مركزا

ي استعان بها الراوي لبلورة أفكاره هي اششطار الذات الساردة بفعل مؤثرات 
 من أهم الرؤى التجريبية الت 

ّ
ومن هنا فإن

ي الذي اجتاح معظم سطور الرواية، مّما فرض إيحاءات ومعطيات 
ائر ي الحدث الب 

 
 ف
ً
الواقع، هذا الواقع أحدث تحويال

ى مفاصل الرواية. ج
ّ
 غذ

ً
 حكائيا

ً
 علت اإلطار الّسدي يشغل مساحة ينتجه الرجل والمرأة، مّما أقام للرواية موقعا

ي رواية )عشق عابر للحدود( لغة شعرية موحية وحوارات ذكية ذات دالالت عميقة 
 
ي يلمس ف

 المتلق ّ
ّ
وعىل الرغم من أن

 
ّ
ة، لذا فإن ّ ي عىل  فتحت أمام القارئ آفاق اإلشسانية البر

، ويضق  اصطناع الرمز منها يهدف إىل توضيح ُبعدها السياشي
 الرواية ما يوجي بوجود دالالت أعمق مّما تبدو للولهة األوىل. 

ي عام 
 
 تاري    خ كتابة هذه الرواية ف

ّ
 عىل أحداث بعد 2018وألن

ً
 الكاتب كان مطلعا

ّ
 عىل أن

ً
 هذا التاري    خ دليال

 
م، 2003م، فيعد

 بغياب سلطة ا
ً
 لتلك الفكرة وعارفا

ً
ي استعانته بالرموز، وعىل ما يبدو كان قاصدا

 
 ما ف

ً
 نوعا

ً
 الكاتب كان غامضا

ّ
لرقيب إال أن

لغاية يريد منها عدم البوح لحبيبته عن واقع العراق، ومقاومته ألشكال القمع والقهر، من أجل إحالل عالم بديل ينهض 
ملتبسة قوامها التناقض والتنازع بير  المركز والهامش، أو التابع عىل العالقة اإلشكالية بير  األنا والآخر، وهي عالقة 

 والمتبوع وهما مقامان إشكاليان يريد أحدهما أن يهيمن عىل الآخر، ويستحكم به، ويضّمه إىل محيطه. 
ة بالرموز والدالالت محّملة بهموم الذات وعذاباتها من االستيالء ال   

ّ
ذي لذا فقد جاءت أغلب نصوص الرواية مكتظ

ي الواقع المزري والعجز عن الفعل 
ّ
تتضافر منه الهيكلية العامة لألنظمة السياسية واالقتصادية مع اإلحباط بفعل ترد

 بسبب حجم التحديات. 
 

 الخاتمة
ي بير  جدل التاري    خ والواقع لرواية 

ي ختام هذه الرحلة الفنّية للرمز التاريخ 
 
( )راسمللكاتب  للحدود(عابر  )عشقف ي

، الحديتر
 نتائج: ت الحاجة إىل تلخيص أهم ما توصلت إليه الدراسة من ظهر 
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ي رواية )عشق عابر للحدود( عبر منطلقات استندت إىل الدليِل والحّجة  .1
 
 أغلب النصوص الروائية ف

ّ
توصل البحث أن

 
ً
صير  الحوار مع الآخر، فهي ذات دالالت تاريخية واجتماعّية ونفسّية، ومن ثّم رمزّية ترتبط غالبا

بقضايا فكرّية لب 
 واجتماعّية. 

ي    .2
 
 مرموقة ف

ً
اث عن الواقع المعاش، فاحتلَّ مكانة

ي من خالل توظيف الب ُ
ي إىل توظيف الرمز التاريخ 

لقد سع الروائ 
، وقد اراد بهذا  ي الحاض 

 
ي ف

ة أمور منها تطعيم إو  عىل الرموز التاريخية، االتكاءالتأكيِد عىل استمرار الماض 
ّ
ظهار عد

. النصوص الّّس 
ً
 أو أسطوريا

ً
 أو دينيا

ً
 تاريخيا

ً
 دية وتخصيصه بالرمز سواء كان رمزا

 عن تبيان  .3
ً
رجمانها عىل واقعنا االجتماعي فضال

ُ
كشف البحث إثبات فعالّية هذه الرموز، وال سّيما إننا وجدنا مصداق ت

ٍة جديدة. 
ّ
، وإعادة تشكيله بُحل ي

 
اث العراف

 إحياء الب ُ

ي تفعيِل خياله للوصول بالرواية إىل  بناِء صورٍ تمكن الراوي من   .4
 
 ف
ً
ا  كببر

ً
، ولها دورا ي

تراكمية أشبه بالمونتاج السينمائ 
حيل إىل العراق وأهله، إذ األمل 

ُ
 لعودة البلد إىل سائر عهده السابق.    والتفاؤلمرتبٍة فنّية عالّية، فكانت أشبه بإضاءٍة ت
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