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Abstract: 

The metanarrative technique is one of the novelistic methods that appeared in the late 

twentieth century, which relies on "textual overlapping" to achieve the basics of 

interdependence between the "narrative perspective" and the different "narrative accents" of 

starting points, manifestation and conclusion. The Iraqi novelist used these techniques in 

many literary productions, whether before Change in 2003 or after, and the dialogue of 

creativity and contemporary was present in quantity and quality in the production of the Iraqi 

novelist. 

The metanarrative formed focal dimensions that clearly stand out for the writer Hussein 

Rahim in the novel "The Storyteller's Curse", in which he transformed metanarrative 

techniques into fortified strategies of protest and revolution against reality, when he melted 

the traditional distance that separates the reader from the text And transform the reader into 

a skillful partner in cognitive and intellectual imagination, as he made the reader part of the 

creative work industry, assuming the availability of a historical and realistic culture in 

building the event. 

The events of the novel take place in an environment in which reality mixes with imagination, 

and contradiction is injected into the journey of the characters of the novel in a skillful 

manner. Along with the realistic narration of the event, although this technique was not used 

by the narrator to escape from the determinants of reality, but rather used it to erase the 

distance between reality and imagination. Meditation was one of the most important forms of 

fictional discourse, by transforming the fictional act from direct transmission to a method of 

participation in making the event.  

This difficult method is one of the achievements of the novelist Hussein Rahim, and he is 

credited with analyzing the fictional text of the novel "The Storyteller's Curse". 
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ي رواية ما بعد الحداثة العراقية تمثالت الميتارسد 
 
 2003بعد عام  ف

 

 زينب عباس عبد هللا  

 العراق ، كلية دجلة الجامعة  ،الباحثة

 

 : الملخص

 تقنية الميتارسد 
ُّ
عد
ُ
ي تعتم  ت

ين، والت  ي أواخر القرن العشر
ي ظهرت ف 

ق  د  أحد األساليب الروائية الت 
ِّ
" لتحق عىل "التداخل النصي

ات الشدية" أ ابط بير  "المنظور الشدي" و"التبئتر
ي ساسيات الت 

المختلفة المنطلقات والتجىلي والخاتمة، استخدم الروائ 

ي العديد من  
ي هذه التقنيات ف 

ي العراف  بعده، وكانت حوارية اإلبداع والمعارصة  أو    2003 سواء قبل التغيتر عام  النتاج األدئ 

ة   . حارص  ي
ي العراف 

ي النتاج الروائ 
ي الكم والنوع ف 

 ف 

  " ي
الحكوائ  ي رواية "لعنة 

الكاتب حسير  رحيم ف  ز بوضوح عند  تت   بؤرية 
ً
أبعادا الميتارسد  ل 

ّ
تقنيات شك حيث حّول فيها 

اتيجيات محّص  ي االحتجاج والثورة عىل الواقع،  الميتارسد إىل است 
ي تفصل القارئ  نة ف 

عندما قام بصهر المسافة التقليدية الت 

يك    من صناعة العمل اإلبداعي  عن النص، وحّول القارئ إىل رسر
ً
ي والفكري، فقد جعل القارئ جزءا

ي التخيل المعرف 
حاذق ف 

ي بناء الحدث. عىل 
اض توافر ثقافة تاريخية وواقعية ف   افت 

ة شخصيات  تقع   ي مستر
ج فيها الواقع بالخيال، وحقن التناقض ف  ي بيئة امت  

الرواية بشكل ماهر، وعمد  أحداث الرواية ف 

 
ا
ه فعل

ّ
ي إدراك الحدث بعد

ي ف 
  القاص عىل إشعال جذوة مهارة المتلق 

ً
   رسديا

ً
ا    محتر

ً
ي  ال يمكن التنبؤ بما سيقع الحقا

، وبالغ ف 

 
ً
   استخدام المخيلة بها ملهما

ً
ي   أساسيا
 ف 

ً
 هذه التقنية لم    الحدث اإلبداعي جنبا

ّ
إىل جنب مع الشد الواقعي للحدث، رغم أن

أحد أهم  القاص ليهرب من محددات الواقع بل استخدمها لمسح المسافة بير  الواقع والخيال، فكان التأّمل  يستخدمها  

ي من نقل مبارسر إىل أسل
، من خالل تحويل الفعل الروائ  ي

ي صنع الحدث. وب  أشكال الخطاب الروائ 
 المشاركة ف 

ي حسير  رحيم ويحسب له، من خالل تحليل  
 هذا األسلوب الصعب أحد منجزات الروائ 

ُّ
ي لرواية "لعنة  يعد

النص الروائ 

" ي
 .الحكوائ 

 . الميتارسد، الرواية العراقية، ما بعد الحداثة، التمثالت الروائية:  الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

ي ساد  
ينيات القرن الماض  ي الثقافة الروائية العراقية منذ عشر

التيار الواقعي ف 
ي  (1980)حداد ،    

، كأحد تجليات تبت 

ي  العرئ  الفكر  ي 
ف  الماركسي  ثنايا  (1982)طالل،    الفكر  ي 

ف  يتغلغل  اكية  باالشت  التبشتر  ي ، حيث كان 
الروائ  )احمد،   العمل 

األلم  ،  (2016 بتاري    خ  بارتباطه  العربية  النصوص  دون  ي 
العراف  ي 

الروائ  النص  السياسي وتمتر   الحدث  وتجليات  المعارص 

ي تحاكي  إو 
ف الفكري الت   عىل الطبقة المخملية وجماعة الت 

ً
الثقافة االرستقراطية رهاصات العنف، كون هذا الفن كان حكرا

ي استيعابها للثقافة
ي لعقود إذ استغرق الثقافة الروائية (1996)فرمان ،    الغربية ف 

ي العراف 
، غلبت هذه الصفة النص الروائ 

ي هيكل الرواية العراقية، وكانت رواية "ا
ان" لغائب  العراقية الكثتر لظهور فنون أخرى مثل تغلغل الميتارسد ف  لنخلة والجتر

ي تأسيس الرواية الفنية العراقية 1966عام  طعمة فرمان
 ف 
ً
 استثنائيا

ً
، وكانت االضطرابات السياسية (1980)حمادي،  أثرا

ي العراق بعد عام  
ي حدثت ف 

الروائيير  العراقيير  بشكل ال يبارا،  جعلت حكاياته تتدحرج عىل ألسنة الرواة وأقالم    1958الت 

 . ( 2016)احمد،  ، إذ بدأت الدماء تسيل بشكل أكتر عبثية وأكتر مجاملة للعدمية 2003األمر الذي لم يتوقْف حت  عام 

ي الو 
ى ف  ي الرواية العراقية بعد الصدمة الكت 

ي هذا البحث سنحاول دراسة تطّور الميتارسد ف 
ي ف 

عي الجمعي العراف 

از سكوني . سنقوم 2003منطلقات الرواية العراقية أثناء الحرب الطائفية، وتدفق أنهار العبث الوجودي بعد عام    ةواهت  

ي حسير  رحيم. 
" للروائ  ي

ي العراق هي رواية "لعنة الحكوائ 
 بدراسة رواية معروفة ألحد الروائيير  المعروفير  ف 

 

 . أهمية البحث

ي الثقافة العراقية الكثتر من النقد والمتابعة والدراسات الرصينة، 
لم يتم التعّرض لموضوع رواية ما بعد الحداثة ف 

ة ما بعد   ونية للباحث ثامر فاضل    2003خاصة لفت  ي المواقع اإللكت 
فجعل ما وجدنا حوله مجموعة مقاالت منشورة ف 

رواي  آراءهم حول  أصحابها  يعرض  لم  ي 
والت  تكتسب  وآخرين،  أكاديمية بحيث  وتمثالتها عىل جهات  الحداثة  بعد  لما  ة 

ي حاجة إىل  
ي ثري ال زال ف  ي تيار أدئ 

 هذا البحث سباحة بكر ف 
ُّ
؛ ولذلك نعد ي رصانة النقد والتنظتر

آراؤهم الدرجة القطعية ف 

ي والح ي البناء السيكولوج 
ه يكشف مفردات الغموض واالنكشاف ف 

ّ
ي الكثتر من البحث والدرس، ألن

ضاري لإلنسان العراف 

ة ما بعد   ي فت 
، يهدف هذا البحث إىل    2003ف  ي

ي يقدمها الروائ 
ي المفاهيم والرؤى الت 

من خالل انخراط تلك المفردات ف 

ي الرواية العراقية لما بعد  
 2003إبراز مشكلة تحديد تمظهرات الميتارسد ف 

ا
" مثاال ي

، واتخذت الباحثة رواية "لعنة الحكوائ 

 شكلة. لدراسة هذه الم

 

 

 

 

 

 
    ي بغداد عام

، ولد ف  ي
ي عراف 

ي    1927غائب طعمة فرمان روائ 
ي موسكو ف 

ي ف 
. حظيت كتابات غائب طعمة فرمان باهتمام وتقدير  1990عام  وتوف 

 عاليير  من لدن النقاد والكتاب العرب، ترجم نحو ثالثير  كتابا. 
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 . ي
ي العمل الروائ 

 
 المبحث األول: تعريف مفهوم الميتارسد ف

 مصطلح  
ّ
ي ومجاالت أخرى مستحدثة، وقد   Meta-Fictionإن

ي المجال الروائ 
 ف 
ً
هو المصطلح األكتر استخداما

ي األمريكي وليم غ
ي ابتكاره إىل الروائ 

ي الدراسات الحديثة ويعود الفضل ف 
 Williamاس  هيمن عىل المصطلحات األخرى ف 

Howard Gass    ي عام
ي ما وراء  META. يتكّون المصطلح من مقطعير  األول وهو  (Hartmann  ،2011)م  1970ف 

  ويعت 

ّ عن بعض المدلوالت المعجمية عند تحولها إىل "دالالت  أو  ي تضاف إىل الكلمات لتعت  ما بعد، وهو عبارة عن بادئة إنكلتر 

 اصطالحية" جديدة. 

ي ويلز )
ي   A Dictionary of Stylistics( صاحبة كتاب  Katie Walesتشتر بذلك كائ 

ي ف 
 هذه البادئة تعت 

ّ
إىل أن

وراء" "ما  ي 
اليونائ  بمعت   after"أو    "beyond"أو    اصلها  ي 

تأئ  وقد   ،  "Along with   (Hartmann  ،2011)   مع  أي 

(wales ،1997) . 

الدالىلي    
المعت  ثبات  ن  بعد    (wales, 1997) اقت  ما  بمرحلة  يسىم  بما  الروائية  الثقافة  ي 

ف  للميتارسد  والمفهوم 

،  ،  Post-Modernismالحداثة      (2017)بوشعتر
ً
أحيانا عليها  يطلق  الحداثة    حيث  بعد  ما   Post Modernبروايات 

Fiction 
ً
،     Post Contemporary Fictionتسىم ب  "رواية ما بعد المعارصة"  ، وأحيانا لعديد  .  قامت ا(2017)بوشعتر

ي استقصاء اإل 
سهامات الروائية والطروحات النقدية حول هذا الموضوع من بداية السبعينيات وحت  عام  من الدراسات ف 

ي الخطابات األدبية، بل كان هناك فقط مساهمات نقدية  1975
، فلم يكن هناك تراث يتناسب وحجم التوارد االصطالجي ف 

ي تانر  
"، وكذلك كتابات روبرت   f wordsCity oالمسماة "مدينة الكلمات   Tony Tannerقليلة خاصة مساهمات توئ 

"   Robert Scholesشولز   الخرافات  صانعي  ي كتابThe Fabulatorsباسم 
ف  ريتشارد كولمان  وإسهامات   ،"The 

Confusion of Realms . 

اث النقاد بهذه المصطلحات والدراسات حول هذا االنفجار   ة بعدم اكت  يعزو العديد من المؤرخير  األدباء لهذه الفت 

 تناثر المصطلحات التجريبية الجديدة لم يلفت انتباه الروائيير  
ّ
ة ما بعد الحداثة، كما أن ي لفت 

ي التجريب الروائ 
المفاج   ف 

ي نفس الوقت لالتجاه إىل هذا التيار
 . (peck  ،1984) والنقاد ف 

 
ا
ي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات،    ولم تستمر هذه الموجة طويل

ي الحياة األدبية إذ رسعان ما انحشت ف 
ف 

وراء   ما  "معت   مثل  المهمة  الكتب  من  عدد  ة  الفت  هذه  ي 
ف  . صدرت  ي

الروائ  المشهد  عىل  مهيمن  مركزها كتيار  وفقدت 

عام  The Meaning Of Metafictionالرواية ي 
ف  انغر كرستيي     1981"  وكتاب  stensenInger Chriللمؤلف   .

  linda Hutcheonيجون  (peck, 1984) " للمؤلفة لنداه    The Metafictional Paradox"المفارقة ما وراء الروائية  

ي عام  
ي وليم غاس  1980ف 

. وأعمال أخرى لروبرت كفر "اإللهام فيما وراء الرواية، وكتاب "التخييل وشخوص الرواية" للروائ 

هم.   وغتر

شاندي" ام  "ترست  رواية   
ُّ
للكاتب    The Life and Opinions of Tristram Shandy ، Gentlemanأو    تعد

ن   ي عام    Laurence Sterneلورنس ستتر
ي صدرت ف 

ي حاولت الكتابة عىل شكل    1760الت 
من أوائل النماذج الروائية الت 

 
ا
ة ذاتية، ولكن هذا األمر لم يكن سهل ي ضل انعدام تجارب معارصة بحيث يتم القياس عليها   ستر

ة ف  ي تلك الفت 
)باموق،   ف 

 
  :ية ي تانر )باإلنجلتر 

ي   (Tony Tannerطوئ 
، ولد ف  ي

ي المملكة المتحدة.  1932يوليو   27هو مصمم رقص ومخرج وممثل بريطائ 
 ف 

  بالدنماركية:    إنجر كريستنسن(Inger Christensen)  (16    ي فايال    1935يناير
ي كوبنهاجن( مؤلفة دنماركية. عند وفاتها    2009يناير    2  –ف 

ف 
 تأسفت العديد من أوساط الصحافة الدولية أنها لم تنل جائزة نوبل، قد اكتسبت أعمالها المجد والشهرة. ) ويكبيديا(. 
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الكاريزما الحياتية للناس وبير  الحياة الحقيقية نفسها . حاول المؤلف لفت االنتباه إىل الفرق الشاسع بير  وصف  (2019

ي 
ي فت 

ي عمل روائ 
 . (carnochan  ،2015) من خالل تقديمها ف 

ي  اث بعاد مفهوم "ما وراء الرو أفهم  نه لم يتوصل إىل أ Larry McCafferyيرى الناقد الري ماك كافتر اية " من الت 

وبولوجيا والرياضيات  المدون للنقد األ  ي الحقول العلمية األخرى مثل االنتر
ما عن طريق تلمس شذرات هذا المفهوم ف 

ّ
ي وإن دئ 

ها  المله)الفجرية، د.ت(  والدين والمنطق وغتر العلوم هي   هذه 
ّ
إن يقول  بلورة فكرة كتابه "اإل .  ي 

الما وراء  م األول ف  لهام 

" خاصة مع   ي
الحياة" عام  الروائ  ي كتاب "التخييل وشخوص 

ها ف  ي نشر
الرواية" لويلم غاس، والت  وجود مفهوم "ما وراء 

 تطبيق مفهوم 1970
ّ
 يكون     Meta؛ لذلك وجد الناقد أن

ْ
 يكون ذو دالالت روائية وتخيلية من أن

ْ
ي أن

يكون أكتر مالئمة ف 

يائية. أو  ذو دالالت رياضية  فتر 
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ي الرواية العراقية. 
 
: الميتارسد وتمثالته ف ي

 المبحث الثائ 

 
ً
   يرى العديد من النقاد العرب بان الساحة العربية شهدت نشاطا

ا
ي الرواية الشدية   مماثل

ي هذا الصنف ف 
)عليان،   ف 

ي هذا  أدون    (2015
ي ليل طويل" للكاتب  ن يكون هناك تواصل مبارسر مع التجربة الغربية ف 

الفن. حيث تعد رواية "رصاخ ف 

ا ا إبراهيم جت  ي عام  جت 
ي صدرت ف 

. 1955الت  ي ي العرئ 
ي األدب الروائ 

وىل المحاوالت المعارصة ف 
ُ
 ، وهي من أ

 
ً
ي ظهر هذا الفن متأخرا

ي العراف 
ي األدب الروائ 

ي صدرت    وف 
حيث تمثل رواية "ظالل النافذة" لغائب طعمة فرمان الت 

ي  
ألسنة 1979ف  ، وجرت عىل  ي

الروائ  المي    ي 
 ف 
ً
 مشحيا

ً
الكاتب نصا ، حيث ضّمن  ي

البدائ  الفن بشكله  بداية ظهور هذا   ،

ي الرواية العراقية : زهتر شلبية،  شخوص الرواية حوارات تتعلق بتقنيات الفن الدرامي 
 (1996)فرمان، دراسة مقارنة ف 

ّ
، إّل

ي الرواية لم يرتِق إىل مقّومات "ما وراء الرواية" المتعارف عليها غربيا. ومع ذلك يرى العديد من  
 "الخطاب الشدي" ف 

ّ
أن

ي المنطقة ا
ي ثناياها ارهاصات تطور هذا الفن ف 

 الرواية تشكل ف 
ّ
ي بشكل خاصالنقاد أن

ي العراف 
)سلمان،    لعربية والفن الروائ 

2013) . 

ي عام  
ومن األمثلة الرائدة عىل إرهاصات تقنيات   ،1981تعد رواية القاص أحمد خلف "الخراب الجميل"، صدرت ف 

 محمود سعيد بطل الرواية من
ّ
ي الرواية العراقية، إذ نجد أن

ي االستعداد لكتابة مشحية"ما وراء الرواية" ف 
رواية،  أو  همك ف 

ي 
المؤسسات الصحفية ف  ي إحدى 

الكاتب ف  يعيشه  الذي كان  الجو  وهي عبارة عن أشخاص ورموز روائية مستوحاة من 

ق ما لم  
ّ
 تتحق

ْ
 األشياء العظيمة، ال يمكن أن

ّ
العراق، وتقوم الرواية وكما هو واضح من اسمها عىل فلسفة اجتماعية ترى أن

ي وعيهم. 
ي ناحية ما ف 

 تقوم عىل أساس اضطرام يقوم به اإلنسان نتيجة تعرضهم إىل الخراب ف 

ها تضل مجرد إرهاصات لمرحلة  
ّ
مها عىل من سبقها من التجارب إال أن

ّ
 تجربة أحمد خلف رغم تقد

ّ
يرى النقاد أن

ي 
ي العراف 

ي الخطاب الروائ 
 ف 
ً
ها لم يكن قويا  تأثتر

ّ
 بكتابة رواية "تيمور الحزين""ما وراء الرواية"، كما أن

ً
  ، قام أحمد خلف الحقا

ي    (2001)الحياة الثقافية ،  
 محاولته قد اكتمل فيها نصاب الوعي الذائ 

ّ
ي أن

ها النقاد واالختصاصيون بالفن الروائ 
ّ
ي يعد

الت 

ي مستوى الشد 
ي تبدأ فيها الرواية نرى  (438  -437، الصفحات  2007ب العرب،  )اتحاد كتا  ف 

، فمنذ اللحظة األوىل الت 

 
ا
   بطل الرواية منشغل

ً
لت   بفحص مخطوطة تاريخية كان قد جلبها والده معه عندما كان جنديا

ّ
، وشك ي

ي الجيش العثمائ 
ف 

 االم هي من  
ّ
ي أن

 موازيا لذات المؤلف ف 
ً
ا
ّ
ي للكاتب الذي يرسم خط

هذه المخطوطة محور المحاولة القصصية والبناء الروائ 

ي كتابة الرواية الجديدة. 
ع ف   تعطي تلك الوثائق البنها الذي يشر

ال لطاقة  مذهل  استثمار  ي  الركائ  الخالق  لعبد  الراووق  رواية  ي 
"المبت   ف  ببناء  الكاتب  قام  فقد  الشدي،  تعبتر 

ي الرواية المدونون الذين تعاقبوا عىل كتابة أو  الميتارسدي" من خالل "مخطوطة السيد نور"
ما يسىم الراووق، إذ يظهر ف 

نفسه الكاتب  آخرهم  وكان  الرواية،  المخطوطةأو    فصول  عىل  األمير   ه 
ِّ
بعد الثانية"  ،    "ذاته  ي تتضمن (2000)الركائ   .

مه 
ّ
ي التخيىلي يقد

ة "المطلق"، فهو استثمار للحدث التاريخ  ي مرَّ بها أبطال عشتر
المخطوطة وقائع وأحداث المعارك الت 

ه حارص  
ّ
أن ي عىل   أو    الركائ 

ً
   هو "سفرا

ً
ي فقط"أو    مطويا

ي فضاء الماض 
)ثامر ،    مجموعة من األوراق التسجيلية المتجذرة ف 

 
    ي

ا )ولد ف  ا إبراهيم جت  ي  ،  1920جت 
ي ف 
ي بيت لحم  1994توف 

ي من الشيان األرثوذكس األصل، ولد ف 
، فلسطيت  ( هو مؤلف ورسام، وناقد تشكيىلي

ي العراق بعد حرب  
، استقر ف  ي

يطائ  ي عهد االنتداب الت 
ي عام  1948ف 

ي جامعة بغداد. ف 
حصل عىل زمالة مؤسسة   1952، حيث عمل بالتدريس ف 

ي العلوم اإلنسانية لدراسة األدب  
ي جامعة هارفارد. أنتج نحو  روكفلر ف 

ي ف  جمة، وقد ترجم    70اإلنجلتر  من الروايات والكتب المؤلفة والمواد المت 
ي سعت إىل دمج الفن اإلسالمي التقليدي  

ي حركة الحروفية الت 
ا ف 
ً
ا رساًما، وكان رائد

ً
ا أيض ة لغة. كان جت  ي عشر

ي الفن المعارص  عمله إىل أكتر من اثنت 
ف 

. من خالل االستخدام الز  ي ي للنص العرئ 
 خرف 
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، إذ استخدم ماركتر  مخطوطة "ملكياوس" كأحد ، وتشبه هذه الرواية بشكل ما رواية "مائة عام من العزلة" لماركتر  (1987

 . ي أدب ماركتر 
 ف 
ً
ي ظهرت مبكرا

 أجمل التقنيات الميتارسدية الت 

ي روايات "الراووق" و"قبل أن يحلق ال
ي ف  باشق" و"أيام الخلق" وسفر الشمدية" عىل التواىلي وقد كانت تجربة الركائ 

 
ً
ي تشكيل متنا

، تجربة نوعية ف  ي
ي الكشف عن مكامن الحدث االجتماعي والسياسي العراف 

   ف 
ً
ابط من خالل    رسديا محبك الت 

ي بتاري    خ حافل مع الرواية التاريخانية   فرواية "باب الطلسم"  ،  Historicismثيمة "المخطوطة" الميتارسدية. يرتبط الركائ 

 1982عام  
ً
من    ، تتحدث عن رحلة "آل غافل " من موطنهم عىل نهر الفرات إىل موطن جديد قرب الحدود اإليرانية هربا

 عن الديار األصلية، وتشبه هذه 
ً
ي سهب "عرفات" بعيدا

ة باإلقامة ف  بطش السلطة العثمانية، انتهت الرحلة بعد مشقة كبتر

ي رحلة "آل جود".  John Steinbeckاية جون شتاينبك الرواية إىل حد كبتر رو 
 "عناقيد الغضب" ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (  غابرييل خوسيه غارسيا ماركترGabriel José García Márquez( ،6    ي ونارسر وناشط  2014أبريل    17ت.    -   1928مارس

ي وصحق 
(، هو روائ 

ي 
 معظم وقته ف 

ً
ي حاليا

ي المكسيك وأوروبا ويقص 
ي مديرية ماجدالينا وعاش معظم حياته ف 

ي مدينة أراكاتاكا ف 
. ولد ف  ي .    سياسي كولمت  ي

مكسيكو سيت 
ي كتبها. )ويكبيديا(.  1982نال جائزة نوبل لألدب عام 

ة والرويات الت   وذلك تقديرا للقصص القصتر
  ما يصنع، أي تلك    1879التاريخانّية كلمة من إبداع كارل فرنر سنة 

ّ
ي ال يدرك إال  العقل البشر

ّ
د أن

ّ
وقد استخدمها "لتعريف فلسفة فيكو الذي أك

ي تكوّ 
" )العروي،  المنشآت الت  ي

ها البحث عن قوانير  التغيتر االجتماعي أو بصورة  347، ص 2005ن العالم التاريخ 
ّ
(. ويعّرف كارل بوبر التاريخانّية بأن

نت بأسماء هي  ي حقل العلوم االجتماعّية واقت 
ين ف  ي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر

جل  أكتر طموحا، عن التاري    خ، وقد برزت بالخصوص ف 
 وماركس وميل وسبنش )موقع المعرفة(. وكونت  

  :ية اير  27(، )(John Steinbeckجون ستاينبيك ))باإلنجلتر  ين.  1968ديسمت     20  - 1902فت  ( كاتب أمريكي مبدع، من أشهر أدباء القرن العشر
 اشتهر بقصصه حول الحرب العالمية الثانية. )ويكبيديا(. 
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 . 2003المبحث الثالث: تحوالت الرواية العراقية بعد التغيير 

أساسية،  مراحل  بثالث  مرت  العراقية  الرواية   
ّ
أن العراقية عىل  الرواية  فن  بتحوالت  والمهتمير   الباحثون  يجمع 

ي عام  المرحلة 
ي سبيل الزواج" ف 

لمحمد محمود السيد، ثم رواية أخرى لنفس الكاتب تحت     1920األوىل بدأت برواية "ف 

، ثم جاءت أسماء المعة بعد ذلك وضعت األسس األوىل لبناء الرواية العراقية منذ  (1969)السيد،    اسم  "مصتر الضعفاء"

فقد كا  ، الملكي أالعهد  رائعة  اسهامات  فرمان،  طعمه  وغالب   ، التكرىلي لفؤاد  ارتقت    ضافتن  ي 
الت  السمات  من  الكثتر 

 مجموع اإلصدارات للرواية العراقية 
ّ
ي جاءت بعد ذلك اال أن

ي الرواية العراقية، ورغم األسماء الالمعة الت 
ي ف 
بالمستوى الفت 

 حت  عام    25لم تتجاوز  
ا
ي  (2021)المعموري،    1975رواية

 هذه المرحلة وبحسب وصف النقاد واالختصاصيير  ف 
ُّ
.  وتعد

ت هذه األعمال بالجدية واألمانة الفكرية  ّ ، حيث تمتر ي  بها هذا النسق األدئ 
ي مرَّ

ات الت    دراسة الرواية العراقية من أثرى الفت 

ي الرواية العراقية : زهتر شلبية،  
ي تصوير بلورة  (1996)فرمان، دراسة مقارنة ف 

، فقد ساهمت روايات غالب طعمه فرمان ف 

ي تحولت الرواية العراقية أداة سياسية  
الوعي االجتماعي الذي واجه القهر واالضطهاد. أّما المرحلة الثانية فهي المرحلة الت 

وحت     1968الثقافة واالعالم العراقية لغسل الذاكرة وإعادة تشكيل الوعي الجمعي بعد عام  ونفاق منظم من قبل وزارة  

 عند جميع الكتاب العراقيير  2003
ً
ل هاجسا

ّ
ي تشك

. دفع (2008)محمد،    . حيث كانت الرقابة الصارمة أحد المحددات الت 

العراقيير  إىل األسلوب الكتاب  تمرير األرسار    هذا األمر  ي 
الالتينية ف  أمريكا  ي أدب 

الواقعية ف  الرمزي واستخدام األساليب 

ها جزء من رسالته إىل العالم
ّ
ي يرى الكاتب أن

ي تلت التغيتر  (2007)هويدي ،    المعرفية الت 
ة الت  ، أّما المرحلة الثالثة وهي الفت 

ي العراق بعد عام  
ي ومن حيث الكم،  2003السياسي ف 

ة من حيث المستوى الفت  ، فقد شهدت تحوالت مدهشة وقفزة كبتر

أكتر من    عامي    470حيث يسجل نجم عبد هللا صدور 
بير  ، وهو عدد كبتر (2021)المعموري،    2014و  2003رواية 

ي هذه المرحلة صنفان  
ي الذائقة الفنية، وقد ظهر ف 

ي مستوى الخطابوتحّول مذهل ف 
البناء  أو    روائيان مختلفان سواء ف 

 
ً
،  األول ظل أمينا ي

تعاطي مع الواقع الجديد، حيث  أو    ، و ال يقبل أي تغيتر 2003لألساليب الفنية للمرحلة ما قبل    الفت 

 
ً
  ظل منطويا

ً
  حذرا

ً
 . (2021)سعدون ،  2003عن كثب ولكنه متمسك بالمعايتر الكالسيكية للرواية ما قبل  مراقبا

بعد   وقد حصلوا  الكتابة،  ولم يجرؤوا عىل  القمع  يخشون  الذين كانوا  الروائيون  ي هم 
الثائ  عىل    2003والصنف 

، حي والتعبتر الفن  إال قدرتهم عىل  تحده  ال  الذي  وا مستجدات الفضاء 
ّ
وتبن الحديثة،  واألساليب  الفنون  من  فوا  اغت  ث 

ي كانت محارصه خارج الحدود 
ي والت 

ي الفن الروائ 
 . (2007)رمزي،  الحضارة األوربية ف 
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ي الرواية العراقية بعد  المبحث الرابع: تمثالت الميتارسد 
 
 . 2003ف

ة ما بعد   ي لفت 
ي هذا المبحث سنقوم بدراسة روايتير  من األدب العراف 

ي   ،2003ف 
ي ف 
ليات آوسنبير  المحتوى الثقاف 

  ، ي
ي لجأ إليها الروائ 

اتيجيات الت   نستعرض أغلب االست 
ْ
ي حسير  رحيم، سنحاول أن

ي للروائ 
ي رواية لعنة الحكوائ 

الميتارسد ف 

ي صدرت بعد عام وهي بالتأ 
ي العديد من الروايات العراقية الت 

ي تتجسد ف 
ة الروائية الت  ل الخت 

ّ
 . 2003كيد تمث

 

 :" ي
ي رواية "لعنة الحكوائ 

 
الت الميتارسد ف

ّ
 تمث

ي والتخيىلي وتتعلق مستويات  
تبدأ هذه القصة بمستويات متعددة من القراءة، منها مستويات متعلقة بالشد البنائ 

(،أخرى   ي
 هناك لعنة ما ستقع، وهذا انعكاس للمحمول الدالىلي ل  )لعنة الحكوائ 

ّ
ي، فالعنوان له داللة أن  بالمستوى التعبتر

ي أما إفاللعنة 
ي سيحيكها الحكوائ 

ي العالقة  أو  نها ستقع عىل شخوص الحكاية الت 
ي نفسه، وقد استخدم الروائ 

عىل الحكوائ 

الرواية والقارئ من خالل بير   الرسائل الرصيحة والمشفرة إىل   الكالسيكية  المناورة وإرسال  المقدمة كإحدى ميكانزمات 

ي مثل الحبل الشي الذي يشد القارئ إىل شخوص الرواية فهو "البنية الرحمية" 
ي رواية الحكوائ 

الذهنية القارئ فالمقدمة ف 

ي عند العديد من الروائيير  العراقيير  حيث تشكل المقدمة "سلطته ووا
جهته اإلعالمية، لما تحمله من وظائف:  للنص الروائ 

ية/ إغرائية" ي (2022)ميلودي،  جمالية/ تأثتر
كتر  عىل "اللعنة" والت 

، فالمقدمة عادة تحمل رؤية القاص  وهنا يتمحور الت 

 
ً
   قد تعىمي معجما

ا
ي   طويل

ها. أّما لفظ الحكوائ  "، "الطرد"، الخروج، وغتر ي
 فهو داللة عىل الشخص من الدالالت منها "النق 

. أالذي ريد   ن يصل إىل هدف ما من خالل الحكي

 
ً
 يقوم الكاتب بتحويل "المي   الشدي" عت  تدخالته و"اختالقاته واستفهاماته" إىل مبت  داخل النص، وتظهر جليا

ي "المي   الشدي"، فتظهر أبعاد بعد المقدمة حجم المسا
ي جعل ريشته تخطها بعدالة ف 

ي ف 
ي يتفي   الروائ 

حات الرمادية الت 

الرواية وهي صورة   "، وتظهر كذلك "الشخصيات" و"الدالالت". تظهر صورة غالف  ي
المكائ  الزمان، ومساحة "الفضاء 

غتر واضحة، فهي تحمل دالالت برصية عميقة   الكاتب نفسه، تحتل الواجهة األمامية اليمت  لغالف الرواية، وتبدو صورة 

ي صورة الغالف واختفاء  
 الصورة قد تكون محاولة لقلب الحقائق الواقعية. فخاصية التهشيم والتعتيم ف 

ّ
بناء عىل فلسفة أن

 
ً
ي الرواية، ويدل أيضا

ي قد ال تحرص  وال تقال ف 
ء بالغموض والسحر، والكلمات الت  ي

عىل    مالمح الرأس بتقنية "اإلظالم" تسر

 
ً
أكتر وضوحا اليشى  العير   وتظهر   ، التفكتر وتشوش  الرؤية  تؤرسر    عدم وضوح  الراس، حيث  ي صورة 

ف  اليمت   العير   من 

 
ً
ء قسوة مكبوتة مبهمة، وكان الصورة قد حلت عليها اللعنة مبكرا ي

ي بان  امتدادها الثابت إىل الالسر
، ويبدو وكان الصورة تسر

  مؤلف الرواية هو تجسيد لحبكتها ويمثل
ا
  معادال

ً
 لمحتواها الغامض.  موضوعيا

ي أجزاء الصورة،  
ت صورة الراس بمركزيه لونية أكتر من باف  لت الحزمة البرصية للصورة فقد تمتر 

ّ
ي شك

أّما األلوان الت 

ي المختلف الكثافة 
ه يستوحيها من مضمون الرواية، فكان اللون البت 

ّ
وذلك ألجل تفعيل مفاهيم ورؤى يرى مصمم الصورة أن

اب  يكشف الت  تسكن  ي 
الت  للجذور  الموضوعية  األهمية  ،    عن   (1947)العباسي 

ً
أيضا يدلُّ  والوطن    ، وهو  "األرض  عىل 

كة من النوع الخاص ي (193، صفحة 1947)العباسي ،  االرسي" أو  والشر
الصورة دالالت االنغالق  . ويحمل اللون األسود ف 

"الفعل  ي 
الروائ  يعتمد   . ي

الروائ  المحتوى  وبير   الغالف  صورة  بير   والتآزر  ي 
اللوئ  التناسق  من  نوع  وهو  الحدث،  وعتمة 

ب   أو    الشدي" ما يسىم  ي 
الروائ  الرواية فيخلق  أفعال شخوص  تتابع الشد والذي يرتبط مع تدافع  ي 

المتحرك ف  الحدث 
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ي تظهر عىل شكل حوار  "الحبكة"، وهو أسلوب ات
ي ربط األحداث، وحل عقدة الحبكة بظهور المفاجآت الت 

ي ف 
بعه الروائ 

ي االستنتاج والتوقع. أو   عن طريق فعل يحدثه الشخوص بحيث تصدم القارئأو  بير  أشخاص الرواية
 تفاج   مهارته ف 

ي 
ي روايات حسير  رحيم عادة باألسلوب الحكائ 

 إبعاد أو    تتمتر  الشخوص ف 
ً
ي والذي يهمل ضمنيا

إهمال أو    الحكوائ 

" يكتب حسير    ي
ي رواية "لعنة الحكوائ 

ي شخوص وأحداث الرواية. ولكن ف 
ي تمر ف 

"دواخل الشخوص" واعتبارات األمكنة الت 

ة "االستكشافية" ، أو    رحيم بطريقة عجائبية وغرائبية مع الحدث وعمل عىل توظيف المتر  ي
ي المتخيل الروائ 

 "التحويلية" ف 

 
ً
ي مقابل تاريخية الزمن الذي غالبا

ي الواقع.   ف 
ي الرواية بوصفه ماضيا ف 

ن القاص يعمر عىل أحداث حالة من  أأي    ما يرد ف 

 
ً
ي يقول: “كيف يمكن للحكمة أن تأخذ بيد المرء عاليا

  التوازي بير  ال واقعية القصة المتخيلة وبير  التاري    خ والواقع الحقيق 

ي تراتبيه من خلق كريم وشخصية  
 ف 

ً
بعا ي    ح هناك مت  عرش من فضائل وحكم    عىل  كيسة درجة حت  توصله القمة فيست 

اق منومثل ليأخذ أل فضائل هذا   زمته التاريخية هناك.. ولكنه أي سوء يند بحظه هذا الذي أراه مغط بذاك السلوفان الت 

 أالتواتر المغلوب عىل  
ً
   مره معلما

ً
لت اإلطار الشدي للرواية (69، صفحة  1947)رحيم ،    "أبديا

ّ
 هذه العبارة قد شك

ّ
. إن

ي والرؤية العامة للرواية حيث وظف   ي من خالل إبراز بنية النص، وإظهار مزية البعد الخطائ 
ورة الحكوائ  ة لصتر وتهيئة مبارسر

ي هكذا 
. تواتر لتواتر.. ليلة  مقام نمت حكايات الجد ألحفاده. الكاتب البنية التاريخية، واألبعاد المكانية والزمانية، يقول: "ف 

 أبعد  
ا
ي مساءات الصيف والشتاء كل

    خرى ف 
ولئك الصبية، ف ي لياىلي الصيف هي لمحمد  أتلوكه ذاكرة    بارد،أو    بطعم داف 

وض( المارد ا لطيب  العاشق وبحث عن حبيبته ولياىلي الشتاء لسيف بن ذي يزن وشقيقته الجنية )عاقصة( وخادمه )عتر

ار"اك الرصاع المتلون مع السحرة واأل القلب.. وذ يقوم الكاتب هنا بتوليد الميتارسد بطريقة    (69، صفحة  1947)رحيم ،    رسر

" ي
ي قبالة تمظأو    يالمس فيها محورية الزمن "زمن الحدث الروائ 

"، فمن خالل انكسار الزمن التتابعي ف  هر "الزمن النفسي

ي فعالية الفعل الشدي، وذلك من خالل حركة الشخصيات بير  
ي ببث الحياة ف 

الزمن الذي يحتضن البطل ليقوم الروائ 

 الجد 
ّ
، الذي يقوم يحولها إىل انتقاالت وظيفية تعت  عن الحبكة، يقول: " تعرفون؟ .. أن ي

ي ذاكرة الروائ 
ي تعيش ف 

األماكن الت 

 
ً
 خر.. كاآ  سيحكي لنا الليلة.. شيئا

ً
ولئك الصبية كل من رسيره  أنسل  أجال التوقيت لها والذي حينما حل  الستع  ن هذا مفتاحا

 غرفة الجد، تحلقوا  واتجهوا إىل
ً
الباب المسدود غتر  عىل جدار وينظر مبتسما باتجاه  حوله بنصف دائرة وهو جالس متكئا

لتلك األ  باتجاهه"منتبه  ئبة  المتشر ،    عناق  باستحضار األسطورة كمعط  (71، صفحة  1947)رحيم  ي هنا 
الروائ  يقوم   .

 
ً
ي يقول: " كان عوج بن عناق هذا صبيا

ي كداعم دالىلي إضاف 
   داللية كاستحضاره للمعط المكائ 

ً
كم عمرا طيبة قلبه  بقليل،    يكت 

األ  حصة  للحب   جعلت 
ً
متعففا يستر  فقد كان  فيه  الدو   سد  من  حوله  ما  االرتفاع  عن كل  ياء  فتر  بمفهوم  وذلك  نيات 

ة، بياضهما محبب بصفرة   ي عينيه الواسعتير  بحجم باب دار كبتر
واالنخفاض كان الخوف والحزن يعلنان عن نفسيهما ف 

 . (1947)رحيم ،  خفيفة، سوادهما المأخوذ عن أّمه يعطي الشمس لمعانا بلون الجمر الخامد"

ي بقلب صورة "عوج بن عناق" التاريخية إىل أيظهر هنا  
، وقام الروائ  ب من الزمن الشخصي ن الزمن الشدي يقت 

ة ميتا رسدية تقوم عىل "تكستر معت  معاكس، إذ أصبح طيب القلب مختلف عن حقيقته التاريخية، وهذا ما يعتت  تقني

" من خالل السماح بالتداخل بير  الوهم وااإل   لحقيقة، وبالتاىلي تهشيم الحاجز بير  النص والقارئ. يهام الواقعي

ي  
استخدم القاص أحد تقنيات الميتارسد من خالل تضمير  قصة تحمل حقائق جزئية داخل القصة ذات المعائ 

 الكىلي الذي  
ي هي امتداد داخىلي للمعت 

. فقصة )عوج بن عناق( ذات البعد التاريخ  ي
ي والحكائ 

ي رسم الحدث الروائ 
الكلية ف 

 يريده  
ً
نمطا ل 

ّ
لتشك "التكثيف والتنافر"  الرواية. يبتكر حسير  رحيم طريقة رسدية تقوم عىل     القاص من 

ً
يماثل    سورياليا

الزمانية والمكانية من خالل استخ المتقابالت  بير   الرواية، ويمزج  ي شخصيات 
المعروفة  الالوعي ف  التاريخية  القصة  دام 
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 األ 
ً
ي وجعلها عمودا

ي ذهنية المتلق 
   بعاد ف 

ً
حسير     حداث الرواية. عند القاص إىل تشكيل صورةأة تقوم عليها  قاعد أو    فقريا

حد أنماط الشد المعروفة والذي فيه أيحائية" متنافرة وهو إبعاد حداث واقعية لتشكيل "أأمكونه من مخلوقات خرافية و 

 مت  
ً
ي يحمل أنماطا

" ل  "الغرائبية والفنتازيا" لبناء رسد روائ  ي الواقعي
تدفع  أو    عة بالفلسفة والرمزية الفكرية،يتنازل "الحقيق 

ي االعتبار. 
 القارئ إىل ابتكار مساحات تأملية غاية ف 

  " ي ، الغرائت  ي ل  "الميتارسدي، الواقعي
ي وظفها القاص تعزز التشكيل الهيجيت 

اتيجية االنتقال بير  المسارات الت 
 است 

ّ
إن

الحكاية وهو ما يسىّم بالتكريس المكثف ل  "االنزياح والخرق"  بحيث تدعم "االنزياح " وتغيتر المنظور والرؤية وأبعاد لغة 

ي الرواية يتفاعل فيها مسارات القصة الضمنية والكلية، يقول: "تسمرت كف العطار  
ي بنية الرواية وتشكيل بنية داخلية ف 

ف 

كه  )أبو فاضل( عىل رقبة أ ي اليوم الثالث راحت ضحية  ال جثة هامإحد الزبائن ولم تت 
خرى، هكذا توالت الحوادث،  أدة، وف 

 
ً
ي  ببيوتهم مصفري الوجوه، لكن كبتر التجار فطن لألمر وتداوله مع بقية الوجهاء موضحا

لهم   تلبس الناس الهلع فقبعوا ف 

 (97، صفحة  1947)رحيم ،    ن جميع الممسوسير  كانوا من جالس تلك الليلة"أ
ّ
هم انطباق متقن ألهذا النص يمثل    . إن

  ق بوعي عىل ذاتها وتحاول بانتظام إثارة االنتباه لوجودها، لتتمكن من طرح أسئلة عن  
ّ
 ع ل
ُ
ه "ت

ّ
أن تعريفات الميتارسد وهو 

 المتتبع لألنماط الخطابية للشد (91، صفحة  Rosenthal  ،1993)  العالقة بير  القّص والواقع"
ّ
ي الرواية يجد ان    . إن

ف 

 
ً
ورتهم جميعا ي الوراية ويشكل الرصاع صتر

ي التجىلي   الربط بير  الدال والمدلول مكتظ باختالف الخنادق بير  األطراف ف 
ف 

ي الرواية. فالقاص هنا يقوم بدور  
، أي ال يمكن الفصل بير  اللغة ودالالتها وبير  األبعاد االجتماعية لوجودها ف  االجتماعي

ي لقصة "عوج بن عناق" وإعادة   أ ألبعاد الشخصيات بشكل خطلراوي"  "ا
، من خالل استعادة الوجود التاريخ  غتر مبارسر

الشخصيات حق   يمنح  فالراوي  المعارص.  الواقع  بعض جوانب  ّ عن  تعت  المعارص وجعلها شخصية  للخطاب  تضمينها 

ي الرو   نها شخصية خيالية ولكنهأرغم  الحديث عن نفسها  
ي فضاء القصة، واعتقد   اية ويمأل يزاحم الشخصيات ف 

المسار ف 

ي ذهنية القارئ من دالالت  أ
ي خلق حالة تعايش مؤقته بير  ما هو كامن ربما ف 

ي ف 
ن الهدف هو تعزيز االيهام والغموض الفلسق 

 القاص يقيم الحبكة
ّ
 عىل "الأو    حول )عوج بن عنيق( وبير  ما هو معارص كثيف الوجود. أي أن

ً
مخزون  الثيمة النصية مستندا

ي هذه القصة عىل شكل مضمون  
. ولذلك يظهر الميتارسد ف  ي التضمير 

ي ف 
 يعبأ بالفارق الزمت 

ْ
ي والفكري" للقارئ دون أن

الثقاف 

والنص القارئ  بير   العالقة  كتر  عىل شد 
الت  التخيل أو    كثيف  ي 

ف  النص  من محورية  القارئ جزء  ثقافة  األقل جعل  عىل 

ي 
ي لألحداث وف 

ي تحليل الواقع. واستنطاق المعت  الفلسق 
  مسارات سعي القاص ف 

 

 الخاتمة. 

 
ا
تو ايكو سؤاال    يطرح امت 

ً
ي صميم روا  جوهريا

ن تكون هناك رواية ال تت  ع  أية ما بعد الحداثة وهو "هل يمكن  يدخل ف 

ي النص 
ه ما دامت الحبكة تحيا ف 

ّ
ي الحدث فاىل الهروب اىل الخيال"، وقد أجاب بنفسه أن

الرواية ال  ن إوتلغم ثنيا التداعي ف 

ب ء  المتناقضات واالضطراب الفكري  تزال تملك القدرة عىل االمتاع، والحبكة عادة ما يتم خلق أبعادها من الوقاع المىلي

ي تصم وجه اإل زمات النفسية واأل
 نسان واإلبداع. والعقد الحضارية الت 

ى، ف .1 ه باأللم واالنهيارات الكت   من غتر
ي ربما أكتر

ي العراف 
ي ال يرى أارتبط النص الروائ 

والهزائم  ال االنكسارات، إصبح الروائ 

ي منذ  والتلف اإل
ي الممزوج بجحيم الواقع هو سمة االبداع العراف 

رادي للوعي النقدي، فكان الجنوح للخيال والشد الروائ 

ي أقاضي األرض، فكان إبداعه الش 
ي بعد التيه ف 

دي وابتكاراته تأسيس الدولة الحديثة. رافق هذا الوسم المؤلم المبدع العراف 

ي األرض االم. 
ورة األوىل ف   اإلبداعية ال تنفك عن الصتر
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ي كل تحوالتها بعد   .2
اء وتعدد المعالجات وتجدد األ ب  2003اتسمت الرواية العراقية الحديثة ف  ي  طر واأل التر

بعاد الفكرية الت 

 
ً
تجسيدا ي 

الحكوائ  لعنة  ورواية  رحيم  حسير   البؤرة، كان  نفس  عىل  فيها     تركز 
ً
بتقنيات   رمزيا ي 

العراف  ي 
الروائ  تأثر  لحجم 

، واستخدم   التغيتر بعد  المجتمع  الثوري لتداعيات  الرفض  ي 
المهارة والدقة ف  ي 

اتيجيات غاية ف  الميتارسد واستخدام است 

اتيجية دمج القارئ مع ا ي التقييم النوعي وصياغة المؤلف است 
 بعاد الرؤية العامة للمؤلف. ألمؤلف ف 

   عمد الكاتب اىل  .3
ا
ي إدراك الحدث عىل اعتباره فعل

ي ف 
   اشعال جذوة مهارة المتلق 

ً
   رسديا

ً
ا ال يمكن التنبؤ بما سيقع    محتر

 
ً
ي استخدام المخيلة الحقا

 و ، وبالغ ف 
ً
ها ملهما

ّ
  عد

ً
  أساسيا

ً
ي الحدث اإلبداعي جنبا

اىل جنب مع الشد الواقعي للحدث، رغم   ف 

 هذه التقنية لم يستخدمها القاص ليهرب من م
ّ
حددات الواقع بل استخدمها لمسح المسافة بير  الواقع والخيال. وتكاد  أن

كة بير  أغلب الروائيير  العراقيير  بعد  
 تكون هذه التقنية مشت 

ْ
 2003أن

ا
ات حداثية أوال  يفتح  ، لما له من متر 

ْ
، وإمكانية أن

 
ً
 أوسع ربما من األساليب األخرى ثانيا

ً
 . آفاقا
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