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ملخ�ص البحث
َّ
إن (فرانكشتاين يف بغداد) للروائي أمحد سعداوي  ،أكثر من رواية  ،هَّإنا مرايا جلرح العراق الكبري حني اغتالته

الواليات االمريكية املتحدة  ،وحلفائها بعد احلرب األخرية  ،حتت ذرائع شتى.

تصور الرواية مرحلة العراق اجلديد  ،عرب عوامل واقعية وفانتازية  ،ترصد عمق املأساة التي حلت به .الثيمة

املركزية للرواية هي (فوىض العنف) الذي وقع يف بغداد أبان عامي  2005و ، 2006بفعل واقع االحتالل األمريكي

لبغداد وما استنتجه من واقع اخلراب والدمار للبنى التحتية للبلد  ،فضال عن اخلراب الداخيل الذي طال الشخصية
العراقية بصورة عامة  ،إذ تتصاعد أتون احلرب األهلية بفعل اخلالفات السياسية التي أعملت مبضعها بشق اللحمة

بني أبناء العراق وجعلت من االنتامءات الطائفية  ،والعرقية  ،واألثنية أمرا يستوجب حدَّ القتل عند اآلخر  ،مما أفىض
إىل حتول بغداد إىل فضاء دموي يكاد يقيض عىل أي فكر ثقايف  ،واجتامعي  ،وسيايس وديني معتدل.

تنتمي الرواية إىل أدبيات بعد ما بعد احلداثة عرب تقاناهتا الرسدية  ،وقد حققت صدى واسعا من االشتهار؛

لفوزها بجائزة البوكر عام  .2014تظهر أمهيتها بوصفها حماكاة فنية ختييلية للواقع تبتغي التطهري  ،بخلق وعي رؤيوي
يمنح القارئ وقودا لفعل التغيري.

استعار الروائي مفردة رسدية عاملية ليجعلها مدخال ومركزا للمتخيل العجائبي الذي ظهر بوصفه ظاهرة فنية
 ،وتقنية من تقنيات األبداع يف عامل الروائي .ويبدو َّ
أن هذا ما جعل الرواية تكتيس أمهية خاصة تؤهلها لنيل هذه

اجلائزة املميزة " ألنـها تو ِّظف شك ً
ال ُمـركَّب ًا استـمدَّ ت بعض عـنارصه من نوع روائي يعود إىل مطلع القرن التاسع
عـرش  ،مع حتـوير و«تـ ْب ِـيــئَـة» لرواية (مريي شــيـلـيل) «فـرانكنشـتاين  ،أو برومثيوس احلديث» (، )1818
ّ
ّ
سـجـل ما يمكن
سـجــل الرواية الـغـوطية والفانتاسـتيكية واألبعـاد الذاتية  ،الـرومانسية  ،إىل
لـتـنــتـقل من

نسـميه «الـسوريالية الواقـعية» .ذلك أن توظيف الرعـب والـعـناصـر الغرائبية عند (مريي شــيلـيل) كان
أن
ّ
ّ
يـتـوخى اإلفـالت مـن وطــأة الـحتـمية الـبيـولوجية الـمهيمنة  ،وإفــساح املجال لصوت الذات واألسئلــة

الـمـيتافـيزيقية التي شغلت الـوجدان الـرومانيس آنـذاك .أمــا يف رواية ســعداوي  ،فـإن الـتـحـويـر يـنـحو إىل
الـمـ َفـبرْ َ ك من أعضاء ُم َق ّطعة و َمـخيطة لضحايا احلرب األهلية واالحتالل  ،يف االنتـقام
اســتعـامل هذا «الـغــول» ُ
يـتـمسك بـصيغـة أكثـر خيالية.
من املجرمني واملعـتدين ..إنـه يـوازي فرانكنشتاين يف الرواية اإلنجليزية  ،إال أنـه
َّ
ويبدو َّ
أن الروائي أراد من توظيف هذه االستعارة توفري البعد العاملي يف قراءة الرواية واالنتقال هبا من أفق القراءة

املحلية إىل أفق القراءة العاملية  ،السيام َّ
أن ثيمة العنف هي الرابط الرئيس بني الروايتني
قامت الدراسة عىل فرضية مفادها َّ
أن الرواية متتلك بؤرة موضوعية كانت مكانا اللتقاء االشعاعات املوضوعية

األخرى املنطلقة منها .وهذا ما أكسبها الفنية العالية يف البناء .إذ استخدم الروائي ثيمة (فوىض العنف) بوصفها

سيميائية)وظفت لتبئري املوضوعات األخرى التي أسهمت يف تشكيل البناء الفكري للرواية  ،عىل نحو يغذي
(عالمة
ُ
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البحوث املحكمة

العالمة السيميائية ويصب يف خدمتها.

ولتأكيد فرضية البحث قمنا بدراسة هذه العالمة من خالل منهج التحليل التداويل .فبحثنا عن القوة االنجازية

الرباغامتية لعالمة (فوىض العنف)من خالل حتديد املعاين احلرفية  ،والتواصلية للموضوعات األخرى  ،عرب التأويل
الكاشف عن مقصدية املؤلف  ،واملسوغ بقرائن سياق النص وسياق املوقف  ،لنثبت َّ
أن موضوعات الرواية مجيعها ،
كانت ينابيع رمزية تغذي العالمة السيميائية

شكل الرمز ظاهرة فنية يف الرواية .فقد عُرضت املوضوعات العاكسة للعالمة السيميائية بشكل رمزي  ،يؤصل
حالة وعي عميق ألسباب فوىض العنف ونتائجه يف العراق  ،ووجدنا َّ
أن هذه االسباب تتخذ أبعادا سياسية ،

واجتامعية  ،ودينية أسهمت بمجموعها يف خلق فوىض العنف .ظهر البعد السيايس بثالثة موضوعات هي (تنازع

السلطة  -استغالل السلطة – تشويه السلطة) وظهر البعد االجتامعي بثالثة موضوعات أيضا هي (التغيري السلبي –

اخلوف اجلمعي – التحول الطبقي)  ،أما البعد الديني فيظهر من خالل موضوعة واحدة هي (التطرف الديني) تنبثق
منها دالالت ورموز كثرية.

كام اختذت الشخصيات يف الرواية أبعادا رمزية أسهمت يف امداد املعاين التواصلية بطاقات انجازية براغامتية عالية

 ،إذ يظهر الشسمة رمزا للوحدة الوطنية الزائفة مرة  ،ورمزا للسلطة املشوهة مرة ثانية  ،كام يظهر حممود سوادي رمزا
للتحول الطبقي مرة  ،ورمزا للسلطة املشوهة مرة ثانية .أما هادي فيظهره الرسد رمزا للفكر الشعبي اجلمعي الرافض

لالحتالل.

لقد خلق الروائي تواشجا وانصهارا بني الرموز يف البنية الرسدية  ،من خالل براعة التقنيات الرسدية يف نسج
احلكايات  ،ضمن مستويي احلكي واخلطاب  ،عرب تقنيتي االستباق واالسرتجاع واملونتاج السينامئي .إذ بدا لنا َّ
أن

الشسمة  ،وحممود السوادي مها وجهان لعملة واحدة  ،ضمن املعنى التواصيل العام يف الرواية .فهام رمز ل(السلطة
املشوهة) الشسمة بوصفه مثاال للوحدة الوطنية الزائفة  ،وحممود السوادي بوصفه مثاال للتحول الطبقي الزائف.

قسمنا الشخصيات يف الرواية بحسب أمهيتها وقوهتا االنجازية داخل الرسد إىل ثالثة أنامط النمط األول

(شخصيات مركبة – فاعلة) اتسم بانجازيته الرسدية العالية  ،مثلته شخصية (العجوز إيلشوا -فرانكشتاين أو
الشسمة  -الصحفي حممود سوادي) .النمط الثاين( :شخصيات مسطحة – فاعلة)  ،مثلته شخصية (هادي العتاك).

كانت نسبة انجازيته الرسدية أقل من النط األول .النمط الثالث :شخصيات مسطحة – غري فاعلة  ،مثلتها شخصية
(العميد رسور جميد -عيل باهر السعيدي – فرج الدالل – أبو أنامر – نوال الوزير)  ،واتسم بانجازية رسدية ضعيفة.

كام اعتمدنا منهج غريامس عىل وفق أنموذجه العاميل اساسا يف تقسيم الشخصيات إىل فاعلة وغري فاعلة  ،إذ
حقق لنا استعامله أدراك القوة الرسدية االنجازية للشخصيات بشكل تطبيقي عميل ّ ،
ألن املرشوع العميل املجسد

لألنموذج العاميل بصفته الثابتة أو املستقرة  ،يكشف عن الذات الفاعلة الرئيسة القائمة بالفعل  ،ويفردها عن جمموعة
الشخصيات األخرى التي تتخذ دور املمثل الذي يتسم بقوة انجازية أقل يف بناء الرسد.
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Abstract

Frankenstein in Baghdad by the novelist Ahmed Saadawi, is more than a novel, it
mirrors the great wound of Iraq, while the United States assassinated by the US and its
allies after the last war, under various pretexts.
A novel twist phase of the new Iraq, across the worlds of realistic fantasy, monitors the
depth of the tragedy that befell its central .the theme of the novel is (mess of violence), which
took place in Baghdad, shown in 2005 and 2006, by the reality of the American occupation
of Baghdad and he concluded from the reality of the devastation and destruction of the
infrastructure of the country, as well as internal ruin the long-Iraqi personal in general, as it
escalate into civil war due to political differences, which activated so hard cohesion among
the people of Iraq and made sectarian affiliations, and ethnic, ethnicity matter requires
fairly murder at the other, which led to the transformation of Baghdad into a bloody space
virtually eliminates any cultural thought, and social, and political and religious moderate.
The novel belongs to the literature after postmodernism across techniques narrative,
has achieved wide acclaim ; for winning poker Award 2014 . it 's importance as technical
simulation of reality, seeking cleansing, creating visionary consciousness gives the reader
fuel to do the change.
The novelist borrowed single narrative makes it a global gateway and center imaginary
miraculous, who appeared as a technical phenomenon, and technical creativity techniques
in the world of fiction.
This seems to be what made the novel is of particular importance to qualify to receive
this distinctive award. Because it employs form a compound derived some elements of the
feature type dates back to the early nineteenth century, with the modification and« Etbiih
»novel (Marichella)« Frankenstein, Oobromtheos talk »(1818), to move from the record
of the novel gothic and Alvantasticah self-dimensional, romance, to Record what can be
called «realism surrealism». that employ elements of horror and exoticism at (Marichella)
was envisaged to escape the brunt of biological determinism dominant, and to allow the
voice of the self and the metaphysical questions that ran conscience romantic time.
In the novel Saadawi, the transgene about to use this «Ghoul» with manufactured from
cut and sewn members of the victims of the civil war and occupation, to take revenge on
the criminals and aggressors .. It's the equivalent of Frankenstein novel in English, but he
clings more fictional format.
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It seems that the novelist wants to employ this metaphor to provide global dimension in
reading the novel and moving them from horizon to horizon local reading global reading,
especially the theme of violence is the link between the two versions President.
The study was based on the assumption that the objective of the novel has been the
focus of a place to meet other substantive radiation emanating from them. This is what has
earned high art in construction. The theme used novelist (chaos of violence) as (semiotic
sign) hired to Tbir other issues that have contributed to the formation of the intellectual
construction of the novel, feeding the brand semiotics and hurt in the service. To confirm the
hypothesis of research, we studied the brand through deliberative approach to the analysis.
For force pragmatism to sign (the chaos of violence) by identifying the meanings craft,
communicative and other topics, through the interpretation of the detector for author, and
rationale Qraún the context of the text and the context of the situation, to prove that the
novel topics all, the springs symbolic feed semiotic
Figures taken in the novel dimensions symbolic contributed to the supply of
communicative buildings turnkey pragmatic cards high, as a symbol of false time for
national unity Csma shows, and a symbol of the authority of the distorted again, as
Mahmoud Sawadi shows the symbol of the transformation of class time, a symbol of the
authority of the distorted again. Hadi Fazarh narrative symbol of the collective thought of
the popular rejection of the occupation.
We Divided the characters in the novel according to their importance and strength
Alangazih within the narrative style to the first three patterns (figures vehicle - actor)
was characterized by high Bangazeth narrative, represented by figure (old AahawaFrankenstein or Csma - journalist Mahmoud Sawadi) .alnmt II: (flat figures - active) ,
represented by personal (Hadi Alatak). The narrative Angazeth ratio is less than the first
jump. Type III: flat characters - ineffective, represented by personal (Dean pleasure .d- Ali
Saidi brilliant - Faraj cuddle - Abu Tigers - Nawal minister), and was characterized by
weak Bangazih narrative.
As we approach Grimas on according to the World specimen mainly in the division
figures to effective and ineffective, as made us use knows narrative force Alangazih figures
are applied practical, because the practical project embodied the global paradigm as fixed
or stable, reveals self actors Main Menu already, and Evrdha all the other characters that
take the role of an actor who is less strongly in turnkey construction of the narrative set
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل الرساج املنري النبي اخلاتم حممد صىل اهلل عليه وآله

العزة ،ومالئكته الطاهرين.
رب َّ
وسلم كام صىل عليه ُّ

أما بعد َّ :
فإن ( فرانكشتاين يف بغداد ) أكثر من رواية ،هَّإنا مرايا جلرح العراق الكبري حني اغتالته

الواليات االمريكية املتحدة ،وحلفائها بعد احلرب األخرية ،حتت ذرائع شتى .

تصور الرواية مرحلة العراق اجلديد ،عرب عوامل واقعية وفانتازية ،ترصد عمق املأساة التي حلت

به .الثيمة املركزية للرواية هي (فوىض العنف) الذي وقع يف بغداد أبان عامي  2005و،2006بفعل

واقع االحتالل األمريكي لبغداد وما استنتجه من واقع اخلراب والدمار للبنى التحتية للبلد،

فضال عن اخلراب الداخيل الذي طال الشخصية العراقية بصورة عامة ،إذ تتصاعد أتون احلرب

األهلية بفعل اخلالفات السياسية التي أعملت مبضعها بشق اللحمة بني أبناء العراق وجعلت
من االنتامءات الطائفية ،والعرقية ،واألثنية أمرا يستوجب حدَّ القتل عند اآلخر ،مما أفىض إىل حتول
بغداد إىل فضاء دموي يكاد يقيض عىل أي فكر ثقايف ،واجتامعي ،وسيايس وديني معتدل.

تنتمي الرواية إىل أدبيات بعد مابعد احلداثة عرب تقاناهتا الرسدية ،وقد حققت صدى واسعا من

االشتهار؛ لفوزها بجائزة البوكر عام . 2014تظهر أمهيتها بوصفها حماكاة فنية ختييلية للواقع تبتغي
التطهري ،بخلق وعي رؤيوي يمنح القارئ وقودا لفعل التغيري .

َّ
إن حداثة النص اإلبداعي ،والقيمة اجلاملية العالية التي حتققت فيه .كانت املسوغ األهم خلوض

مغامرة البحث ،السيام َّ
أن ما كتب عن الرواية من مقاالت يف الصحف مل يكن سوى اشارات
موجزة ملضمون الرواية وآلياهتا  .ال تشكل بحسب وجهة نظرنا رؤية نقدية متكاملة .

تظهر أمهية الدراسة يف التأصيل للقوة االنجازية الرباغامتية للرواية ،من خالل سرب أغوار بنيتها

الفكرية والرسدية .عرب منهج نقدي حديث.يكشف تقانات الروائي االبداعية يف تشكيل النص.

يقوم البحث عىل فرضية مفادها َّ
أن الرواية متتلك بؤرة موضوعية كانت مكانا اللتقاء االشعاعات

املوضوعية األخرى املنطلقة منها  .وهذا ما أكسبها الفنية العالية يف البناء .
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سيميائية)وظفت لتبئري املوضوعات
إذ استخدم الروائي ثيمة (فوىض العنف) بوصفها (عالمة
ُ

األخرى التي أسهمت يف تشكيل البناء الفكري للرواية،عىل نحو يغذي العالمة السيميائية ويصب

يف خدمتها.

ولتأكيد فرضية البحث قمنا بدراسة هذه العالمة من خالل منهج التحليل التداويل  .فبحثنا

عن القوة االنجازية الرباغامتية لعالمة (فوىض العنف)من خالل حتديد املعاين احلرفية،والتواصلية

للموضوعات األخرى ،عرب التأويل الكاشف عن مقصدية املؤلف ،واملسوغ بقرائن سياق النص
وسياق املوقف ،لنثبت َّ
أن موضوعات الرواية مجيعها،كانت ينابيع رمزية تغذي العالمة السيميائية.

وجتدر اإلشارة إىل أنني قسمت الدراسة إىل مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني فضال عن اخلامتة وملحق

بأسامء املصادر واملراجع .تناولت يف املبحث األول  :القوة االنجازية يف تشكيل املعنى (تداولية
املوضوعة) من خالل حمورين ،أهتم األول بالكشف عن مفاهيم املنهج التداويل  .يف حني ركز الثاين
عىل اجلانب التطبيقي يف الدراسة  .أما املبحث الثاين فقد أوضح القوة االنجازية يف تشكيل الرسد

(تداولية الرسد) .

وال يسعني يف ختام هذه املقدمة سوى أن أمحد اهلل سبحانه ،فام كان من نجح يف الرأي فبتوفيقه،

وما كان من زلل فمن نفيس املجبولة عىل الضعف ،فله الثناء واحلمد من قبل ُ ومن بعد.

*
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التمهيد
ولد الروائي والشاعر العراقي أمحد سعداوي يف بغداد ،عام ( ،)1973منحدرا من أرسة

بسيطة ،متيز بتعدد مواهبه ،فابتدأ تأليفه بقصيدة النثـر حني تعرف عىل زمالئه يف «رابطة الرصافة

للشعراء الشباب» عام  ،1996ثم ما لبث ان أصدر جمموعة « »my headالتي صدرت بطبعة

تشبه طباعة ديوان للشعر ،تضمنت اربعني رس ًام كاريكاتريي ًا ألشخاص مقطوعي الرؤوس،
ثيمتها األساسية تفسري العالقة بني الرأس اجلسد ،وتسعى لتسليط الضوء عىل طبيعة االنسان

ومصريه الشائك يف الوجود.

عمل أمحد سعداوي معلام ،وحمررا ،وكاتبا يف الصحف واملجالت ،ويف اذاعة البي يب يس وقناة

احلرة االمريكية .وتأثر بالعديد من كتاب الرواية الكبار من مثل مهنغوي ،وفوكنر ،ماركيز وبول

اوسرت ،وكونديرا ،واسامعيل قادري ،وابراهيم الكوين ،وعبد الرمحن منيف ،وغسان كنفاين ،و
مهدي عيسى الصقر ،وحممد خضري(((.

صدر له (عيد األغنيات السيئة) شعر ،مدريد ،عام  .2001كام أصدر العديد من

الروايات التي فازت بجوائز متعددة ومهمة ،من مثل رواية ( البلد اجلميل )الصادرة عام

 ،2004يف بغداد حازت عىل اجلائزة األوىل للرواية العربية يف ديب عام  .2005ورواية

( إنَّه حيلم أو يلعب أو يموت ) الصادرة عام  2008يف دمشق ،وقد حازت عىل جائزة هاي
فاستيفال عام  2010يف بريوت  .فضال عن روايته األخرية ( فرانكشتاين يف بغداد ) التي

صدرت يف بغداد عام  2013وفازت بجائزة البوكر العربية عام .2014

استعار الروائي مفردة رسدية عاملية ليجعلها مدخال ومركزا للمتخيل العجائبي الذي ظهر

بوصفه ظاهرة فنية ،وتقنية من تقنيات األبداع يف عامل الروائي  .ويبدو َّ
أن هذا ما جعل الرواية

تكتيس أمهية خاصة تؤهلها لنيل هذه اجلائزة املميزة « ألنـها تو ِّظف شك ً
ال ُمـركَّب ًا استـمدَّ ت
بعض عـنارصه من نوع روائي يعود إىل مطلع القرن التاسع عـرش ،مع حتـوير و«تـ ْب ِـيــ َئـة» لرواية
((( ينظر  :العجائبية ليست تزويق ًا إنام نافذة لالقرتاب من واقع العراق :حوار مع الروائي أمحد سعداوي أجراه فضل
النشمي  -صحيفة املدى  -العدد  - 3195االحد  19ترشين األول 2014
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ّ
سـجــل
(مريي شــيـليل) «فـرانكنشـتاين ،أو برومثيوس احلديث» ( ،)1818لـتـنــتـقل من

ّ
نسـميه
سـجـل ما يمكن أن
الرواية الـغـوطية والفانتاسـتيكية واألبعـاد الذاتية ،الـرومانسية ،إىل
ّ

«الـسوريالية الواقـعية» .ذلك أن توظيف الرعـب والعنارص الغرائبية عند (مريي شـيلـيل) كان

ّ
يـتـوخى اإلفـالت مـن وطــأة الـحتـمية البيـولوجية الـمهيمنة ،وإفــساح املجال لصوت الذات
واألسئلــة الـمـيتافـيزيقية التي شغلت الـوجدان الرومانيس آنـذاك .أمــا يف رواية ســعداوي،

الـمـ َفـبرْ َ ك من أعضاء ُم َق ّطعة و َمـخيطة
فـإن الـتـحـويـر يـنـحو إىل اســتعامل هذا «الـغول» ُ

لضحايا احلرب األهلية واالحتالل ،يف االنتـقام من املجرمني واملعـتدين ..إنـه يـوازي فرانكنشتاين
يف الرواية اإلنجليزية ،إال أنـه
يـتـمسك بـصيغـة أكثـر خيالية» (((.
َّ

ويبدو َّ
أن الروائي أراد من توظيف هذه االستعارة توفري البعد العاملي يف قراءة الرواية واالنتقال

هبا من أفق القراءة املحلية إىل أفق القراءة العاملية ،السيام َّ
أن ثيمة العنف هي الرابط الرئيس بني
الروايتني ،وهذا ما أكده الروائي نفسه بقوله « :االستعارة هنا متثل بوابة ما بني موضوعة حملية وأفق

تفسري وقراءة عامليني« .فرانكشتاين» هنا ليس جمرد قصة ألفتها ماري شييل قبل مئتي عام ،وانام هو
مفردة من مفردات الثقافة الشعبية اليوم ،بسبب السينام ،وامليديا وأفالم الرسوم املتحركة ،وقصص

الكوميكس .وهو هنا ،داخل روايتي ،يكتسب قراءة جديدة عىل أفق تلقي عاملي .فأنا اضيف

مفهوم ًا جديد ًا عىل فرانكشتاين ،بدالالته العراقية املحلية ،وأنا بذلك أخذ من الطاقة الداللية هلذا
الرمز الثقايف العاملي ،وأضخ فيه شيئ ًا جديد ًا باآلن نفسه»((( .ويتضح من قول الروائي َّ
أن توفريه

للبعد العاملي مر بمرحلتني رئيستني :األوىل استعارة مفردة عاملية متحققة االنتشار ،والثانية اعادة
خلق هذه املفردة بصبغة حملية عراقية ،ليولد كائنا جديدا ينصهر فيه العاملي باملحيل ،حمققا األفق

الرمزي الذي يعطي للرواية ألقها الفني .

ُقسمت الرواية إىل تسعة عرش فصال .مبدوءة بمقدمة اسامها الراوي التقرير النهائي (رسي

((( حني يغدو العـنف كـابوس ًا يـومي ًا  :مقالة للناقد حممد برادة  -جملة الدوحة ملتقى اإلبداع العريب والثقافة
اإلنسانية www.aldohamagazine.com

((( العجائبية ليست تزويق ًا إنام نافذة لالقرتاب من واقع العراق :حوار مع الروائي أمحد سعداوي أجراه فضل
النشمي:
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للغاية ) ،تضمنت خطوطا رئيسة لنهاية األحداث املتشابكة التي دارت حوهلا الرواية .كام بدأت
الرواية بثالثة اختيارات ملقتطفات من األقوال ،األول :لفرانكشتاين /مريي شييل« :إين أطلب منك

أال تصفح عني  .استمع إ َّيل ،قم إذا استطعت  .وإذا شئت دمر عمل ما صنعت يداك»  .والثاين :عن

قصة العظيم يف الشهداء ماركوركيس املظفر «أمر امللك بوضع القديس يف املعرصة حتى هترأ حلمه
الرب يسوع مجعه
وأصبح جسده أجزاء متناثرة حتى فارق احلياة ،فطرحوه خارج املدينة ،لك َّن
ّ

وأقامه ح ّيا ،وعاد ثانية إىل املدينة» ،والثالث :لشخصية الشسمة /الفرانكشتاين البغدادي «أنتم

يا من تسمعون هذه التسجيالت اآلن ؛ إن مل تكن لديكم الشجاعة ملساعديت يف مهمتي اجلليلة،

فحاولوا عىل األقل ،أال تقفوا يف طريقي»((( .

يالحظ من هذه االنتقاءات هَّأنا متثل املفاتيح اخلاصة برموز الرواية ،فمقولة فرانكشتاين/

مريي شييل تشري بشكل احيائي إىل شخصية هادي العتاك الذي صنع الشسمة ،وهو يرمز ضمنا

إىل الفكر الشعبي اجلمعي الذي يطمح إىل مواجهة األنظمة السياسية واالجتامعية الفاسدة  .لكنَّه
يفشل ليكون أخريا ضحية من ضحايا صنيعته املقدسة  .أما فكرة القديس الذي أباده امللك وأعاده
الرب لينتقم ،رمز يوحي بالبعد التقدييس للشسمة  .واملقولة الثالثة لفرانكشتاين البغدادي تؤكد

ذلك من خالل طلبه ممن يسمع خطابه مساعدته يف «مهمته اجلليلة» أو عدم الوقوف ضده عىل
األقل .تصف الرواية مشكالت املجتمع البغدادي بعد احلرب ،من خالل رسد جمموعة حكايات

متواشجة جتمعها وحدة املكان وهي(حكاية العجوز إيلشوا ،حكاية هادي العتاك وخلق الشسمة
وحكاية الصحفي حممود سوادي) كام تدخل ضمن هذه احلكايات الرئيسة جمموعة حكايات ثانوية

متأل الرسد ،وتسهم يف الكشف عن اإلفرازات االجتامعية لعراق ما بعد احلرب.

((( ينظر  :فرانكشتاين يف بغداد  :أمحد سعداوي  -منشورات اجلمل «بغداد» الطبعة األوىل .
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املبحث الأول
القوة االجنازية يف ت�شكيل املعنى
* *أوال :مفاهيم املنهج التداويل

* *ثانيا :البعد التداويل لسيميلوجية فوىض العنف
* *أوال -:مفاهيم املنهج التداويل

ظهرت التداولية للمرة األوىل عىل يد تشارلز موريس  ،1938وتعني « العلم الذي

يدرس عالقة العالمات
بمؤوليها «((( .وهي يف األساس نتاج بريطاين .نشأت بوصفها
ّ

منهجا واضحا عىل يد جني أوستن  ،1962وتبلورت يف السبعينات حيث انتقلت من اجلهد
الفلسفي ،إىل اجلهد اللساين (((.

يكتسب األفق التداويل أمهيته من خالل «أفق انعتاق املعنى من إسار التوظيف

واالستخدام بتعبري أمربتو إيكو ،وهو أفق ملواجهة العنف التأوييل يف غصب النصوص عىل

قول ما ال تقوله عنف متارسه الظاهرية والباطنية عىل حد سواء ،فتذهب األوىل إىل حبس
النص يف رشنقة املعجم والقشور واحلقيقة دون املجاز؛وتذهب الثانية -أي الباطنية -إىل
الشطح الداليل ،رافضة قيود احلس متجاوزة حدود العقل ومنطقه ،مكتفية بمنطق التأويل
الذايت ،بام هو انفعال اللحظة مع اخلطاب»(((.
أي َّ
أن التداولية منهج متزن يتجاوز املناهج النقدية التي حتلل النص وفقا ملعانيه احلقيقية

((( األسلوبية والتداولية ،مدخل لتحليل اخلطاب :د .صابر حممود حباشة «عامل الكتب احلديث -األردن» :2011
ص  . 51كام ينظر :شظايا لسانية  :د جميد املاشطة ،مطبعة السالم ،البرصة ،ط :2007 ،1ص 29

((( ينظر  :سؤال التداولية واشكاليات املصطلح ،واملنهج ،والتحليل األديب  :قول د .جميد املاشطة ضمن (ندوة
األديب) صحيفة األديب ،السنة الثانية ،العدد ( -20 ،)81متوز .2005 -ص 14

((( األفق التداويل ،نظرية املعنى والسياق يف املامرسة الرتاثية العربية :د .ادريس مقبول -عامل الكتب احلديث
 -األردن  :2011 -ص3
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املعجمية .كام تتجاوز املناهج التي تعتمد التحليل الذايت االنفعايل،غري املحتكم لألصول

السياقية واملنطقية يف التحليل .إذ تقوم املقاربة التداولية عىل حتليل النص ضمن ثالث
نظريات هي( :النظرية السياقية  -ونظرية االستلزام احلواري  -نظرية األفعال الكالمية)،

«فالنظرية األوىل تعنى (بالسياق التواصيل  )Communicative Implicatextلأللفاظ

والعبارات،ودراسة كل ما حييط باحلدث اللغوي من ظواهر غري لغوية (كاملقام ،واملتكلمني،
ومقاصدهم ،وحيثيات االستعامل)وأثر ذلك يف استخالص املعنى من النص  .يف حني

تعنى النظرية الثانية بالبحث عن معايريوضوابط (القدرة التواصلية Communicativ
)Competenceبوصفها وسيلة الستقصاء املعنى يف شكله التداويل املطلوب»(((.
والبد من االشارة إىل َّ
أن دراسة العالمة ضمن السياق اللغوي هو الذي يساعد املتلقي
يف ادراك مقصدية املؤلف ضمن السياق التواصيل الذي سامه «فريث ب(سياق احلال أو
املوقف الكالمي) وهو يتكون من عنارص مرتبطة بالتشكيل الثقايف ،واالجتامعي ،والفكري

بني املؤلف واملتلقي .وحتى يتوافر يف النص القدرة التواصلية التي تتيح للمتلقي فهم مقاصد

املؤلف بأبعادها املبارشة واالحيائية،من خالل التفرقة بني املعنى احلريف(املحض)،واملعنى
السياقي (التواصيل) الذي يدل داللة غري مبارشة عىل املعنى املطلوب من النص ،البد من
وجود سالمة يف االتصال بني املؤلف واملتلقي ،وقد اشرتط غرايس لتوفر معايري القدرة

التواصلية مبدأين( :مبدأ التعاون  )Operative Principleالذي يشرتط بأن يكون
اسهام كل شخص يف حمادثة ما متناسبا مع غرضها ،فضال عن تناسبه مع أهداف املتلقني

ودوافعهم .وينبغي تفسري أي عدول عن هذه املبادئ عىل أنَّه ينطوي عىل معنى إضايف ،فخرق

فإنا مفهومة .وهذا
أحد املبادئ إنام يتم لنقل رسالة ما عىل الرغم من عدم ذكرها بوضوح ،هَّ

هو مبدأ العدول عىل مستوى النص األديب .أما(مبدأ االستلزام احلواري ،)Implicature

((( بني نظرية السياق ونظرية االستلزام احلواري ،مقاربة تداولية :د .هيثم حممد مصطفى  -بحث ضمن كتاب
التداولية يف البحث اللغوي والنقدي  :حترير أ.د .برشى البستاين  -مؤسسة السياب للطباعة والنرش والتوزيع
والرتمجة  -لندن  :2012-ص 249
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فيتعلق بتوضيح كيفية قيام املؤلفني ،والقراء باملشاركة معا يف ابداع العمل األديب .
وهذا يعني َّ
أن النص األديب اجليد هو الذي يتوافر عىل االتساق والتامسك البنائي ،بحيث
(((

يفيض إىل نجاح عملية التواصل بني املؤلف،الذي يضع اشارات سياقية توحي باملعاين
التواصلية غري املبارشة ،املحققة ملبدأ العدول.واملتلقي الذي يستمتع بإعادة انتاج النص من
خالل فك الشفرات املعربة عن تلك املعاين .

ومتثل (نظرية األفعال الكالمية) التي قال هبا جون أوستن ،النظرية الثالثة التي قامت
عليها التداولية ،إذ يرى َّ
أن اخلطاب يف النص االديب حيمل صفة نفعية براغامتية؛ ألنَّه يبحث

عن اثره يف اخلارج لتحقيق تغيري ما ،وقد قسم الفعل الكالمي إىل ثالثة أنواع (((:
1 .1الفعل اللفظي  -:يمثل املعنى األصيل ،وله مرجع حييل إليه.

2 .2الفعل اإلنجازي -:وهو ما يؤديه الفعل الفظي من معنى اضايف ،يكمن خلف املعنى
األصيل.

3 .3الفعل التأثريي -:وهو األثر الذي حيدثه الفعل اإلنجازي يف املتلقي .

ويتضح البعد التداويل يف النص من خالل القيمة االنجازية للفعل ،عرب حتقيق املعنى التواصيل

الذي يدركه املتلقي ضمن املقصدية اخلاصة باملؤلف .

* *ثانيا  :البعد التداويل لسيميلوجية فوىض العنف

تقوم فرضية البحث عىل دراسة ثيمة (فوىض العنف) بوصفها العالمة التي يستعملها الروائي

يف تبئري املوضوعات األخرى،التي تشكل بمجموعها السياق العام الذي يظهر فيه مستوى العدول

من املعاين احلرفية إىل املعاين التواصلية الداخلة ضمن مقصدية املؤلف .وهذا ما أكسب الرواية
ألقها الفني املدرك عرب مضمرات اخلطاب.

نعني بالثيمة الفكرة املركزية للكاتب،وقد أشار باختني إىل َّ
أن «افراد فكرة الكاتب عن غريها

((( التداولية األدبية دراسة نقدية :أ.م.د أمحد عدنان محدي  -بحث ضمن كتاب التداولية يف البحث اللغوي

والنقدي  :ص 150

((( ينظر :التداولية من أوستن إىل غوفامن :فيليب بالنشيه -ترمجة صابر حباشة  -دار احلوار للنرش والتوزيع  -سوريا
ط :2007 -1ص 61 -59
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من األفكار املبثوثة يف النص األديب وإقرارها يكون املوضوعة الرئيسة .بعكس األفكار التي تُرفض،
وما وجودها إال تنويعات حول الفكرة الرئيسة لتشكل نصا غنيا بتعدد أوجه النظر فيه»(((.

تأخذ تداولية املوضوعة رشعيتها من خالل سياقها النيص العام ،مؤيدة بمعرفة املتلقي للعامل

اخللفي للمؤلف .إذ تنبثق (املوضوعة) من أفعال الكالم داخل السياق النيص ،واملنهج التداويل

يتيح للناقد حتديد الداللة التي يقصدها املؤلف وقد يلجأ إىل التأويل ؛ للكشف عن مدى عمق
النص وقوته ،وأصالته « .يشرتط ساندرز أن تكون الثيمة مجلة كاملة ،وال جيوز أن تكون كلمة

واحدة أو عبارة .يف حني يرى برنس َّ
أن مفهوم املوضوعة حيدد من خالل اقتصاره عىل كلمة
واحدة مما يفيض إىل تضييق املحتوى التعبريي هلا ،عىل الرغم من توسع جماهلا ،األمر الذي جيعلها

ال تتجاوز حقوال مفهومية أخرى( ،فثيمة ساندرز) هي العربة املستخلصة من الرسد ،وهي تقيد

الداللة وحترص التأويل ،وهنا مكمن اخلطر ألهنا قراءة بالتأكيد ،وليست موضوعة (ثيمة)،والنص

محال أوجه ،يف حني َّ
أن حتديدات برنس ال يمكن االختالف حوهلا ،فاقتصار املوضوعة عىل كلمة
واحدة ،نجاة من متاهة التأويالت ،وكلام طالت اجلملة التي يراد هبا التعبريعن املوضوعة حتولت
إىل الداللة ،وارتبطت مبارشة بجهد املؤول»((( .

متثل سيمولوجية ( فوىض العنف) العمق البؤري يف الرواية ،وقد ُعرضت بشكل رمزي ضمن

مفهوم األسباب والنتائج ،من خالل حكايات متواشجة ،خمتلفة ،أسهمت يف تشكيل هذه الفوىض
.ويتضح للقارئ َّ
أن األسباب الرئيسة التي أفضت إىل صناعتها يف العراق تندرج ضمن ثالثة ابعاد

رئيسة :هي( البعد السيايس  -والبعد الديني  -والبعد االجتامعي).وقد وفر الروائي يف كل بعد من

هذه األبعاد ،جمموعة موضوعات رمزية أسهمت يف اماطة اللثام عن الثيمة الرئيسة.

((( قضايا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي :م .ب باختني  -ترمجة د .مجيل نصيف  -دار الشؤون الثقافية العامة
 -بغداد ط  : 1986 - 1ص 116

((( ينظر :قصص احليوان جنسا أدبيا ،دراسة اجناسية ،رسدية،سيميائية ،يف األدب املقارن :خالد سهر  .اطروحة دكتوراه

كلية اآلداب  -اجلامعة املستنرصية  :1999 -ص  .566 - 561لست مع برنس يف اشرتاطه أن تكون املوضوعة كلمة
واحدة ،تنجي من متاهة التأويالت ،فطول اجلملة ال يستدعي أن تتحول املوضوعة إىل داللة ترتبط بجهد املؤول ،ألننا

باألساس ال يمكن أن ندرك املوضوعة إال من خالل الداللة املستخلصة من السياق العام  .فإذا كانت الزيادة التعبريية

حتول املوضوعة إىل داللةَّ ،
فأن النقص التعبريي بالكلمة الواحدة ،قد يفيض إىل اإلهبام يف حتديد أبعادها بدقة .
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* *موضوعات البعد السيايس

يكشف البعد السيايس ثالث موضوعات متسقة تشري إىل عمق الرتدي الذي عاشه العراق بعد

احلرب األمريكية األخرية ،السيام بني عامي 2005و.2006

* *أوال :موضوعة تنازع السلطة

تظهر من خالل املعنى احلريف حلكاية العميد رسور جميد ضمن حماوالته الدائبة يف مالحقة املجرم

الفرانكشتايني ،والكشف عن هويته ؛ إذ َّ
إن هدفه األساس هو نيل احلظوة لدى قوات التحالف
األمريكي؛ من أجل حتقيق حلمه بسيادة أحد املناصب السياسية املرموقة يف البلد .

* *ثانيا :موضوعة استغالل السلطة

نستطيع ادراك هذه املوضوعة من خالل معنيني :املعنى احلريف ،واملعنى التواصيل .يظهر املعنى

احلريف عرب شخصية العميد رسور جميد ،إذ يبني الرسد بحسب وجهة نظرعيل باهر السعيدي

الصديق املقرب من العميد ،أنَّه قائد لفريق اغتياالت من لدن احلكومة األمريكية يقول يف حوار

مع حممود سوادي:

 -العميد رسوريف احلقيقة ال يالحق جرائم غريبة وال هم حيزنون  ..إنَّه موظف من قبل سلطة

األتالف األمريكية املؤقتة لقيادة فريق اغتيال.
 -اغتياالت ؟

 -نعم ..هو ينفذ منذ سنة،أو أكثر جانبا من سياسة السفري األمريكي زملاي خليل زاد ،بشأن

خلق توازن عنف يف الشارع العراقي ،ما بني امليليشيات السنية والشيعية لكي يكون هناك توازن فيام

بعد عىل طاولة املفاوضات ؛لتشكيل الوضع اجلديد يف العراق  .اجليش األمريكي غري قادر أو غري

راغب بإيقاف العنف ،لذا البد عىل األقل من خلق توازن أو تكافؤ يف العنف  .فبدونه لن تكون

هناك عملية سياسية ناجحة (((.

ندرك من خالل هذا النص املعنى احلريف الذي أراد الروائي أن يوصله للمتلقي ،وهو َّ
أن

الواليات األمريكية املتحدة هي السبب الرئيس يف صناعة فوىض العنف يف العراق ،وهذا معنى

شائع ال خيفى عىل أحد ،السيام أنَّه يمثل طموح السياسة األمريكية اخلارجية ،مما كانت تسميه
((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 195
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كوندليزا رايس  -وزيرة اخلارجية األمريكية آنذاك  -ب( الفوىض اخلالقة).وهلذا استعمل الروائي

أسامء رصحية يف التعبري عنه .

ويظهر املعنى التواصيل /الرمزي عرب شخصية (العدو) أحد مساعدي الشسمة املهمني.

يقول عنه« :الشخص الثالث من حيث األمهية هو من أطلق عليه تسمية العدو؛ ألنَّه يعمل

ضابطا يف جهاز مكافحة اإلرهاب.إنَّه يعطيني مثاال حيا أستطيع ملسه هليئة العدو ،وكيف يفكر

ويترصف كام إنَّه بسبب موقعه احلساس ،يرسب يل الكثري من املعلومات املهمة التي تفيدين يف

حتركايت الصعبة»((( .

والنشغاله بطبيعة عمله احلساس مل يكن متواجدا بكثرة مع الشسمة ،مكتفيا بإمداده باملساعدات

اللوجستية ،واملعلومات املهمة يف تنفيذ خطط االغتيال املرسومة له بدقة « .أما العدو فلم يكن
حارضا دائام ،يغيب لفرتة طويلة ثم يظهر ومعه يشء جديد  .ويف آخر زيارة له جلب معه معدات،
وأجهزة السلكي ،وبضعة هواتف نقالة ،وشاشة مراقبة أمنية ،وكامرات وضعها عىل رشفات

الطوابق»((( .

ويظهر السياق النيص َّ
أن السبب الرئيس يف مساعدة العدو للشسمة؛ هو خيبة أمله يف حتقيق

العدالة من لدن السلطة احلكومية ،لذا بدأ يبحث عن حتقيقها عرب املجموعات املسلحة اخلارجة

عن أرادة السلطة ،يقول الشسمة « :أما سبب جلوئه يل فهو بسبب أخالقياته الصارمة ،فهو بعد

عمل سنتني يف اجلهاز األمني احلكومي ،وصل إىل قناعة َّ
بأن العدالة التي يبحث عنها تتجزأ وتضيع
؛ألنا الطريقة
بني الرجلني ،وال تتحقق عىل األرض أبدا  .إنَّه بجواري اآلن ويقدم خدماته اجلليلة هَّ

الوحيدة برأيه لتحقيق العدالة التي يتعطش هلا»(((  .ويبدو يل َّ
أن املعنى احلريف ملساعدة العدو
للشسمة كام يظهره السياق النيص ،هو (البحث عن العدالة املفقودة) .والروائي حيقق العدول عنه
عرب املعنى التواصيل الذي يؤكد عىل (استغالل السلطة ملليشيات ختدم مصاحلها)  .وهذا التأويل

يكتسب مرشوعيته من خالل سياق املوقف املتحقق فعال يف املشهد العراقي ،فضال عن سياق النص
((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 160
((( املصدر نفسه  :ص 170
((( املصدر نفسه  :ص 160

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

235

				
سيميلوجية فوىض العنف

البحوث املحكمة

بام يضمره من شفرات داللية فقد يكون عدم استخدام االسم الرصيح يف توصيف الشخصية،

واالكتفاء بوصفها (بالعدو) ملمحا اشاريا يوحي يوحي بطاقتها الرمزية« ..كل يشء تغري منذ

ظهور هذا املجرم اخلطري،الذي بدأ مع ربيع هذه السنة بعملية اغتياالت واسعة ،غامضة وغري

مفهومة وأشاع رعبا كبريا بني األهايل ،وتضخمت اسطورته بأنَّه شخص ال يقهر،حتى بات من
الصعب تكذيبها أو تسخيفها»(((.

* *ثالثا :موضوعة تشويه السلطة

اتسمت هذه املوضوعة بالقوة االنجازية العالية ملا وفرته من كفاءة يف القدرة التواصلية

الرباغامتية .ويمثلها يف الرسد شخصية الشسمة أوفرانكشتاين ،ويمكن توصيف العدول احلاصل
بني املعنى احلريف ضمن السياق الرسدي ،واملعنى التواصيل ضمن سياق املوقف الكالمي ،من
خالل النظر إىل أسباب صناعة الشسمة ،والنتائج التي أفضت إليه .

إذ يعمد هادي العتاك (بائع العاديات) إىل صنع جثة من أشالء خمتلفة لضحايا االنفجارات

وتتحول بفعل دخول روح ضحية أخرى إليها ،إىل وحش يثري مظاهر العنف ،والقتل يف املدينة.

فاملعنى احلريف هو(صنع جثة تتحول إىل اداة للعنف)،ويخُ َرق هذا املعنى ذو الفعل العجائبي
بالعدول عنه إىل معنى رمزي وهو(السلطة املشوهة بوصفها أداة للعنف)  .فالشسمة هنا هو رمز
لقوى السلطة املختلفة املتنازعة ،التي جاءت خلدمة املجتمع العراقي .بيد هَّأنا استحالت لتكون

األداة الرئيسة خللق فوىض العنف فيه .و يبدو يل َّ
أن صنيع هادي العتاك للشسمة ،ما هو إال معادل

موضوعي لنتائج املحاصصة الطائفية ،وأثرها يف خلق تيارات سياسية أعملت مبضعها يف متزيق
وحدة العراق شعبا وأرضا وكانت سببا من أسباب النزيف الدموي املتصاعد فيه .فهادي العتاك
بفكره البسيط حاول خلق جثة متثل العراق املوحد بضحاياه من خمتلف الطوائف واإلثنيات

املوجودة فيه ،بيد هَّأنا كانت مسخا بشعا ،وذلك َّ
ألن الوحدة املتحققة فيه هي وحدة شكلية زائفة،

أراد من خالهلا حتقيق صورة الوطن احللم ،الوطن املوحد بخالف واقعه املمزق .وهذا حييلنا لنتائج
االنتخابات التي حصلت بناء عىل واقع املحاصصة .

َّ
إن تأويلنا التداويل لرمزية فرانكشتاين يكتسب رشعيته من خالل الشفرات اإلحيائية التي

((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 249
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وظفها الروائي داخل الرسد ،فالشفرة السياقية األوىل متثل وجهة نظر أحد مساعدي الشسمة وهو

(املجنون الصغري) الذي يرى َّ
بأن الشسمة يشكل بديال حلميا للوحدة الوطنية « املجنون الصغري
يؤمن بأنني مثال للمواطن األنموذجي الذي فشلت الدولة العراقية يف انتاجه منذ أيام امللك فيصل

األول وحتى االحتالل األمريكي .أنا وألنَّني مكون من جذاذات برشية تعود إىل مكونات ،وأعراق
وقبائل وأجناس ،وخلفيات اجتامعية متباينة ،أمثل هذه اخللطة املستحيلة التي مل تتحقق سابقا ،أنا

املواطن العراقي األول « (((.

والشفرة السياقية الثانية داخل الرسد ،تتمثل يف مرحلة التحول التي مرت هبا شخصية

الشسمة عىل وفق ثنائية (القتل لتحقيق العدالة ،والقتل لتحقيق البقاء) ،إذ تغريت رؤيته لفعل
القتل الذي يامرسه من إحقاق للعدالة الغائبة ،إىل الرصاع من أجل البقاء  .يقول الشسمة واصفا
قتله لرجل عجوز بريء من أجل أخذ عينيه « »:بدأت عيني اليرسى تغيم من جديد وشعرت

وأنا ستذوب عىل وجهي مثل عجني خمتمر .لذا رفعت املسدس بيدي وصوبته باجتاه
بأهنا النهاية هَّ

هذا العجوز الربيء .إ َّنه بريء بكل تأكيد ،وليس مثل اؤلئك الذين حيملهم املجانني الثالثة إ ّيل
من أجل صيانة وترميم جسدي .. .أخرجت مدية صغرية وقمت بعميل رسيعا .ماذا سيقول
الساحر اآلن؟ هذه عيون جديدة من جسد ضحية بريئة ..ولكن ،ما الذي أقوله؟ ممن سأقتص

اآلن للثأر هلذه الضحية ؟»(((  .فهذا التحول يطرح بديال رمزيا تداوليا للسلطة التي تغري مسارها

من واقع اصالح املجتمع ،إىل واقع إفساده .

أما الشفرة السياقية الثالثة التي تؤكد قصدية الروائي يف استعامل الشسمة رمزا للسلطة املشوهة،

فهي وجهة نظر الشسمة هلادي العتاك ،وتعليق الراوي -صوت املؤلف-عليها .فالشسمة ال يرى

أية فضل هلادي عليه،عىل الرغم من أنَّه بمثابة والده .يقول له« :أنت جمرد ممر يا هادي .كم من اآلباء
واألمهات األغبياء أنجبوا عباقرة وعظامء يف التأريخ .ليس الفضل هلم وإنام لظروف،وأحوال،

وأمور أخرى خارجة عن سيطرهتم .أنت جمرد أداة ،أو قفاز طبي شفاف ألبسه القدر ليده اخلفية،
((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 161
((( املصدر نفسه  :ص 177-176
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حتى حيرك من خالهلا بيادق عىل رقعة شطرنج احلياة»((( .

فثمة تشابه كبري بني منطق الشسمة يف انكار فضل هادي بإجياده ،ومنطق السلطة يف أنكار فضل

املواطن الذي أجلسها عىل العرش .لذا يعلق الراوي بمرارة عىل منطق الشسمة بقوله» يا للكالم

البليغ  .كل ما فعله هادي من أعامل شنيعة ،ال يقدم عليها انسان بكامل قواه العقلية ،جمرد شارع
مبلط مرت عليه سيارة القدر املرسعة .واآلن عىل هذه السيارة أن حتطم هذا الشارع بعد أن مرت

عليه «((( .وهذا نفسه هو الثمن الباهض الذي يدفعه الشارع العراقي نتيجة تشكيله لقوى سياسية
خمتلفة ،مل تقم عىل أسس سليمة.

* *موضوعات البعد االجتامعي

* *اوال :موضوعة التغيري السلبي

تكشف هذه املوضوعة األبعاد االجتامعية التي اسهمت بشكل فاعل يف خلق فوىض العنف

يف العراق  .ونعني بالتغيري السلبي،حماولة اصالح الواقع املرتدي بطرق غري ناجعة .تتشكل هذه

املوضوعة من خالل البعد الرمزي لشخصية هادي العتاك .

يظهر هادي يف الرواية عىل أنَّه رجل مخسيني قذر اهليئة ،غري ودود ،تفوح منه دائام رائحة اخلمرة،

مشعث دائام بلحية مفرقة غري مشذبة ،بجسد ناشف ولكنه صلب ونشيط ،ووجه عظمي بفجوتني
حتت الوجنتني (((  .يعمل يف بيع ورشاء األدوات املستعملة مع صديقه ناهم عبدكي الذي يملك
عربة حصان تساعدمها يف العمل ،وقد ازداد وضعه سوءا بعد مقتل ناهم يف أحد انفجارات حي
الكرادة « أصبح عدوانيا ،يشتم وجيدف ويرمي احلجارة خلف اهلمرات األمريكية ،أو سيارات

الرشطة ،واحلرس الوطني»((( .فمن خالل الصفات العامة لشخصية هادي يف الرسد يشري املعنى
احلريف إىل شخصية املواطن العراقي البسيط ،الرافض لالحتالل والقوى املساعدة له.

اختذ هادي من رسد احلكايات التي ينسجها عىل رواد مقهى عزيز املرصي يف البتاويني حالة

((( املصدر نفسه  :ص 142
((( املصدر نفسه  :ص 142

((( ينظر :فرانكشتاين يف بغداد  :ص  17وا3
((( املصدر نفسه  :ص 32
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من حاالت افراغ الكبت النفيس لديه  .ويتغري املعنى احلريف للشخصية عرب تطورها داخل الرسد،

ليتخذ اجتاها رمزيا مفاده(ارادة التغيري) .

فهادي العتاك رمز للفكر الشعبي اجلمعي يف املجتمع العراقي الرافض لواقع االحتالل .ومما

يؤكد رمزية الشخصية ،احلجج التي يسوقها ملستمعيه حني يسألوه عن أسباب عمله الغريب « ،مل
يكن ينقص اجلثة كي تغدو كاملة سوى األنف،وها هو ينتهي اآلن من هذا العمل البشع الغريب

الذي قام به لوحده دون مساعدة من أحد ،والذي ال يبدو مربرا أو مفهوما رغم كل احلجج التي

ساقها أمام مستمعيه :

كنت أريد تسليمه إىل الطب العديل ،فهذه جثة كاملة تركوها يف الشوارع وعاملوها كنفاية .إنَّه

برش يا ناس  ..إنسان يا عامل.

ليست جثة كاملة  ...أنت عملتها جثة كاملة

أنا عملتها جثة كاملة حتى ال تتحول إىل نفايات ...حتى حترتم مثل األموات اآلخرين وتدفن

يا عامل»(((.

يتضح من حواره أنَّه أراد أن يعيد األنسان العراقي إىل صنف اإلنسانية من جديد ،بعد أن

ُسلبت منه هذه الصفة ،فالرغبة يف إعادة االحساس بقيمة احلياة ،متثل عامال مشرتكا بني مجيع
أن املغزى من جتميعه االشالء البرشية هو ارادة التغيري  .بيد َّ
أطياف الشعب العراقي ،ويبدو يل َّ
أن

طريقة جتميعه،وعرضها بشكل كائن بشع ،يمثل اخلطأ يف حتقيق التغيري عرب أدوات خاطئة تشري

رمزا إىل خطأ الشارع العراقي الذي اعتمد املعايري الطائفية ،واملذهبية أساسا يف تغيري الوضع الراهن

نحو النجاة .مما خلق مزيدا من فوىض العنف.

َّ
إن الذي يؤكد تأويلنا للرمز يف شخصية هادي الرأي الذي ذكره الروائي حني ُسئل عن طبيعة

اختياره لعتاك ضمن بعده االجتامعي املعروف،ليقوم بدور البطل الذي متثله شخصية الطبيب يف
رواية مريي شييل «يف هذا نوع من اإلقالب البارودي الساخر ،وهي تقنية متبعة يف أدبيات ما بعد

احلداثة ،فـ «العتّاك» هنا ليس هو الطبيب فيكتور يف رواية مريي شييل ،إنَّه صورة ساخرة عنه.

كام أن موقع «العتّاك» من األحداث املروية له دالالت أخرى متنوعة فجامع املهمالت والذي
((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص34
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حياول ان جيعل منها شيئ ًا مفيد ًا ،ينتقل اىل مهمة اكثر خطورة ،بجمع املهمالت من األشالء البرشية
لكي يصنع منها كائن ًا خطري ًا.كام أنه نوع من الراصد للخراب العميق الذي يعتور املكان البغدادي

حتت وطأة احلروب ،وأعامل العنف ،وتداعي البناء العام للدولة؛ بسبب الرصاعات واالنقسامات

االجتامعية والسياسية» (((.

* *ثانيا :موضوعة اخلوف اجلمعي

نعني باخلوف اجلمعي سلوكيات الضعف يف طبيعة الشخصية العراقية بفعل املامرسات

السياسية القمعية التي مارسها النظام البائد لعقود طويلة قبل احلرب األمريكية األخرية،مما أفىض
إىل خلق جمتمع احادي الفكر ،ال يؤمن بجامل االختالف والتنوع .جمتمع مهزوم نفسيا .ويبدو

يل َّ
أن هذا املجتمع املأزوم شكل أرضا خصبة أمدت شخصية الشسمة بمسوغات نجاح الفعل

اإلجرامي .وتظهر موضوعة ( اخلوف اجلمعي) عىل مستوى الرمز أيضا ،فالضعف الذي متيز به
املجتمع العراقي أفقده القدرة عىل مواجهة التحديات الصعبة التي يمر هبا البلد من واقع التقسيم،

والتغيري الديموغرايف ،وملفات الفساد ،والوضع األمني املتدهور ،والقتل اجلمعي عىل اهلوية،
وارتفاع مستوى الفقر واجلهل ،وما إىل ذلك  .األمر الذي أفىض بالكثري من الشعب العراقي إىل

اختاذ قرار اهلرب من خالل اهلجرة إىل اخلارج ،أو إىل الداخل بحسب االجتاه القومي أو الطائفي
جراء حال اخلوف ،والرعب ،واهللع الذي سيطر عىل تفكري الناس وقتئذ .ونستطيع ادراك مفهوم
اخلوف اجلمعي بتصور العميد رسور جميد حلقيقة وجود الشسمة بأنَّه صنيع خماوف الناس ،إذ يقول

« :ولوال الشائعات التي أسمعها ،وثقتي بكالمك ملا صدقت بوجود كائن مثل هذا .أين نعيش

نحن،يف أي عرص  ..طناطل وسعلوات  ..ال أعرف  ..هذه كلها خماوف خيلقها الناس ،وأنت تريد

أن تصدقها»(((.

يظهر اخلوف اجلمعي يف الرسد جمسدا بفعل اهلرب من املدينة جراء ضياع احللم .ويمكننا

ادراك هذه املوضوعة من خالل شخصية العجوز إيلشوا  .إذ تظهر -بحسب املعنى احلريف للسياق
الرسدي -بوصفها شخصية مركبة ،شهدت حتوالت يف قناعاهتا وقراراهتا الشخصية عرب متسكها

((( العجائبية ليست تزويق ًا إنام نافذة لالقرتاب من واقع العراق

((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 257
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ببيتها ،ورفضها بيعه؛ انتظارا حللمها املوعود برجوع ابنها.عىل الرغم من حماوالت بناهتا املتكررة
بتغيري رأهيا .السيام َّ
أن ظهور الشسمة يف بيتها ،أعطاها فرصة لتحقيق حلمها بعودة دانيال،عىل

صعيد (احللم  /الوهم)  .وهذا ما دفعها إىل مناداته باسم دانيال واعطاءه ثيابه اخلاصة  .وحني
فقدت هذا احللم .وصدقت حقيقة موت ابنها ،جلأت إىل اهلرب ،وهاجرت خارج البلد.

إن السياق الرسدي يظهر تأييده لتأويلنا التداويل ،إذ َّ
َّ
إن اختيار الروائي لشخصية امرأة عجوز

تساعد يف عملية خلق الشسمة ،دليل حييل إىل املعنى التواصيل ،فاملرأة بطبيعتها توحي بالضعف.
فكيف هبا وهي عجوز؟ مما يؤكد مقصدية املؤلف الذي يرى ّ
أن ضعف املجتمع هو أحد األسباب

التي أسهمت يف خلق فوىض العنف فيه .

* *ثالثا :موضوعة التحول الطبقي

يكثر الرصاع الطبقي يف املجتمعات التي تعاين من عدم توازن يف القوى ،والظلم يف توزيع

احلقوق بني األفراد ،األمر الذي خيلق فجوة كبرية بني الطبقة الرأساملية والربجوازية الكبرية
املستأثرة بالسلطة واملال ،وبني الطبقة الكادحة الفقرية التي تعيش ضمن خط الفقر أو دونه .
من خالل هذا الفهم يكون املجتمع املنقسم بفضل التفاوت الكبري بني طبقاته بيئة خصبة للرصاع

املفيض إىل فوىض العنف .

تتجسد املوضوعة بالتحول االجتامعي الذي حصل لشخصية الصحفي حممود سوادي بعد

جميئه لبغداد ،وعمله يف احدى الصحف الصغرية .فقد بدأ معدما يسكن يف أحد الفنادق القديمة

يف حي البتاوين ،لكنَّه أثبت جدارته يف العمل عند مديره عيل باهر السعيدي ،مما أفىض إىل ترقيته يف

املجلة ليكون مديرا للتحرير ؛وهنا تبدأ مرحلة التغيري يف حياته ؛إذ حياول تقليد مديره يف األشياء

كلها .ويرى أنَّه مثاال لألنموذج الذي يحُ تذى به ،فيغري مسكنه ،وطريقة لبسه حتى أصدقاءه وهو

يضع أوىل خطواته باجتياز طبقته الفقرية نحو طموحاته بالثراء والشهرة  .يصفه الراوي »:يتحرك
حممود يف دائرة األوهام أو التخيالت ايضا .لقد اكتسب العديد من صفات ملهمه واستاذه  .لقد

ازداد سمنة .حيلق بشكل يومي  .يرتدي بدالت بربطات عنق وقمصان ملونة رغم أنَّه كان يسخر

سابقا ،مع اصدقائه فريد شواف ،وعدنان األنور من أصحاب البدالت ،ويرى هَّأنا أصبحت

ترتبط بدرجة كبرية بالسياسيني ،واملوظفني احلكوميني ،وكذلك بأفراد امليليشيات املسلحة الذين
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ينزلون من سياراهتم وسط الشارع بكامل األناقة ليسحبوا شخصا ما من حمله أو سيارته ويبهذلون

احواله،أو يقتادونه إىل جهة جمهولة  ...ولك َّن فريد شواف كان يسخر من التغيريات التي حصلت

لصديقه القديم ويرى أنَّه أي حممود ،بدأ يعرب عىل الضفة األخرى التي من أهم مزاياها موت

الشعور وأولوية احلفاظ عىل املكاسب ،عىل االستجابة لنداء الضمري»((( .

فاملعنى احلريف الذي يظهر فيه حممود سوادي داخل الرسد هو ( املثقف الطموح) ،يخُ رق

بالعدول عنه نحو املعنى التواصيل الذي يبدو فيه حممود سوادي رمزا (للرصاع الطبقي)

وهذا

ما تكشفه القرائن السياقية داخل اخلطاب .فاالنسالخ من الطبقة الكادحة ،والتامهي مع أعراف

الطبقة الربجوازية الكبرية يعد من أهم ميزات التحول الطبقي ،والسياق الرسدي يف الرواية يبني

الولع الشديد ملحمود بتقليد السعيدي ،والتقرب من عشيقته نوال الوزير التي رضخت ملحاوالته

املتكررة ،عىل الرغم من عدم فهمها لسبب اختياره هلا ،مع كرب عمرها مقارنة به « َّ
إن التهمة التي

تالحقه من قبل أصدقائه بأنَّه يستنسخ السعيدي ،ويغدو مثله ال تزعجه أبدا .ولكن حتى حتصل
املطابقة التامة بينهام ،عىل حممود أن جيتاز بابا صغريا واحدا بقي أمامه .عليه أن حيظى بنوال الوزير

كام حظي هبا السعيدي .ربام مل حيظ هبا السعيدي فعال كام تؤكد هي ،وحينها سيكون حممود قد جتاوز
السعيدي وجعله خلف ظهره»(((.

ويؤكد هذا اختياره لبائعة هوى تشبه كثريا نوال الوزير ،بوصفها نوعا من أنواع التعويض

النفيس الذي يمثل حلمه وطموحه باالندماج مع تلك الطبقة ،لذا يظهر الفعل اجلنيس عند حممود
سوادي مع زينة ( بائعة اهلوى) ضمن البعد الرمزي أيضا  .وندرك هذا من خالل السياق العام

ملامرساته اجلسدية السادية « ظلت شفتا نوال الوزير تطارده أينام نظر  .حتى مع اغالق عينيه وحماولته
العودة إىل النوم  ...كان حممود يفكر َّ
أن زينة ستساعده عىل نسيان هوسه بنوال الوزير ونسيان محاقة
:بأنا غفرت له حماولته خنقها يف الليلة
القبلة الرعناء يف مصعد الفندق  ...قالت له زينة وهي تودعه هَّ

املاضية  ..كان ذلك آخر لقاء ملحمود مع زينة ،وآخر لقاء ،من خالهلا مع نوال أيضا «(((.
((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 198
((( املصدر نفسه  :ص 272

((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 278
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وتكشف شخصية حممود سوادي عن معنى حريف آخر وهو( الزيف ) من خالل توهم

االستقرارَّ .
ألن االستقرار الذي حصل له عرب التحول الطبقي استقرار ومهي زائف ،وهو يعرف
هذه احلال ،مدرك لنتائجها وسلبياهتا «إنَّه يشابه اآلن أنموذجه عيل باهر السعيدي كثريا،حتى إنَّه

انتبه ذات يوم وهو جيلس وراء مكتب السعيدي ،وحيادث زمالئه يف املجلة أنَّه يمسك بسيجار يف

يده ،وكأنَّه يمسك بقلم غليظ بالطريقة ذاهتا املميزة عند السعيدي .ويرصع كالمه كثريا بمفرديت

عزيزي وصديقي التي يرددها السعيدي نفسه...لكنَّه ال يشبه السعيدي ،خيربه صوت ما يف رأسه،

ال يشبهه كثريا عىل األقل َّ
.إن السعيدي يملك ثروة ال يعرف أحد حجمها ،ومصادر دخل متعددة،
وما هذه املجلة إال واجهة ال يوليها الكثري من العناية  ...بينام حممود متعلق بمرتبه الذي يقبضه من
السعيدي ،واذا انقطع هذا املرتب فسينهار كل يشء فوق رأسه» (((.

ويظهر الرسد انتهاء استقراره الزائف يف بغداد ،بحدث اغالق املجلة ،وهرب عيل باهر السعيدي

إىل خارج البلد ،بعد اختالسه ثالثة عرش مليون دوالر من أموال املساعدات األمريكية إذ ُيعتقل

حممود السوادي بدال منه ،وخيرج بعد مدة من التحقيق ؛لعدم وجود أدلة تدينه ،فيجد نفسه ضائعا

حتت ركام الديون للفندق ،ودفع رواتب موظفي املجلة الذين راحوا يطالبونه بدفع مستحقاهتم

املتأخرة ،فتنهار طموحاته بالتغيري ،ويبدأ ببيع اغراضه الفاخرة ؛لتسديد ما عليه من ديون ثقيلة،
يقول الراوي« :ركب حممود معهم وهو يشعر بحزن شديد .ولكن عىل األقل مل يوجهوا له اهانة

.مل يرضبوه حتى اآلن ،ولكنَّه يعرف َّ
أن التحقيق يف الدوائر األمنية العراقية يؤمل البدن كام يصف
السعيدي.شعر باهنيار نفيس كبري ،لقد اهنار كل يشء ،وكأنَّه انزلق برسعة إىل هوة سحيقة .فقد
الشعور بنفسه وبصالته مع عامله املعتاد ،وقرر كي خيلص نفسه أن يتحدث عن كل يشء لن خيفي

عنهم شيئا .فهو برئ»(((.

وهكذا تتحول شخصية حممود السوادي من االستقرار الزائف ،إىل االستقرار احلقيقي بعد

خيبته بالبقاء ضمن الطبقة الربجوازية الكبرية ،فيقرر اهلرب من بغداد إىل اجلنوب « أهنى حممود
السوادي كل متعلقاته ،وختلص من مطاردة موظفي جملة احلقيقة .حزم حقيبة صغرية كان قد جاء

((( املصدر نفسه  :ص 201
((( املصدر نفسه  :ص 314
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هبا أصال من ميسان ،وأغلق حسابه يف فندق دلشاد .ستشتعل البالد بنريان أكثر .ومن السليم
االبتعاد إىل اجلنوب اآلن .وهذا ما سيفعله العديد من أصدقائه»((( .

ويخُ رق املعنى احلريف للتحول الطبقي الزائف ،بمعنى تواصيل ٍ
ثان ذي بعد براغاميت عال حيقق

التامسك البنائي للرموز يف الرواية ،وهذا املعنى يظهر من خالل النبوءة التي تظهر يف رسالة عيل

باهر السعيدي التي يرسلها ملحمود عرب اإليميل .إذ خيربه بأنَّه سيصبح رئيسا للوزراء بعد مخسة

عرش عاما  -عىل وفق نبوءات املنجمني « -لقد قال كبري املنجمني َّ
إن هذا الشاب ،الذي هو أنت،

سيكون له مستقبل باهر ،سيرتقى ليكون واحدا من أهم الشخصيات العراقية ،ولكنَّه بحاجة إىل

تدريب .بحاجة إىل مواجهة أوضاع صعبة لكي يتعلم الترصف إزاءها ال أدري كيف تتلقى هذا

الكالم اآلن ،ولكنَّك ستغدو يا حممود ،وبعد مخس عرشة سنة بالضبط رئيس وزراء العراق القادم

.نعم ،ستكون دولة رئيس الوزراء حممود السوادي»((( .

وهبذا يكون املعنى التواصيل الثاين لشخصية حممود السوادي يف النص هو ( السلطة املشوهة) .

ونالحظ َّ
أن الروائي بذكاء فائق خلق تواشجا وانصهارا بني الرموز التي شكلها داخل الرسد ،من
خالل براعة التقنيات الرسدية يف نسج احلكايات ،ضمن مستوى احلكي ،وضمن مستوى اخلطاب

عرب تقنيتي االستباق واالسرتجاع .إذ يبدو يل َّ
أن الشسمة ،وحممود السوادي مها وجهان لعملة

واحدة ،ضمن املعنى التواصيل العام يف الرواية .فهام رمز ل(السلطة املشوهة) الشسمة بوصفه مثاال
للوحدة الوطنية الزائفة ،وحممود السوادي بوصفه مثاال للتحول الطبقي الزائف .

* *موضوعات البعد الديني

* *أوال :موضوعة ( التطرف الديني )

يظهر التطرف الديني بوصفه أحد مسوغات موضوعة ( فوىض العنف) يف العراق ،وقد أوضح

الروائي سيطرة البعد الغيبي امليتافيزيقي عىل املجتمع العراقي يف خمتلف طوائفه من مسلمني،
ومسيحيني ،وصابئة ،موضحا استغالل التطرف الديني ملفاهيم غيبية تسهم يف تضليل الناس.

وتقسيم املجتمع.

((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 331
((( املصدر نفسه  :ص 344
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يظهر هذا جليا بتوفري البعد التقدييس لشخصية الشسمة ،بوصفه املخلص الذي بعثه الرب من

أجل إحقاق العدالة الغائبة يف األرض ،مما استوجب أن يكون له مساعدون يسهمون يف نرش هذه

األفكار بني الناس حتى صار لديه مريدون يف كل مكان ،ال جيرؤن حتى عىل النظر اليه ؛ألنَّه شكل

عندهم جتليا لصورة االله األريض ( املخلص)،وهذا ما وصفه به أحد مساعديه «أما املجنون األكرب
فهو يرى أنني أنا املخ ّلص .وأنَّه يف القادم من األيام سيكتسب جزءا من صفايت اخلالدة،وسيغدو

اسمه حمفورا بجوار اسمي يف أي مدونة تتحدث عن هذه املرحلة العصيبة والفاصلة يف تأريخ
األرض ،وتأريخ هذا البلد»((( .

ويعرض الروائي فكرة أخرى مغايرة من افكار البعد الديني املتطرف ،أسهمت يف صناعة

املجرم مفادهاَّ ،
أن صناعة املجرم أمر مطلوب لذاته ؛ألنَّه هو السبيل الوحيد ألحقاق العدالة فيام

بعد بظهور املخلص ،وهذا هو رأي املجنون الكبري أحد مساعدي الشسمة يف طبيعة تصوره خللقه «
املجنون الكبري يرى أين أداة اخلراب العظيم الذي يسبق ظهور املخلص الذي برشت به كل األديان

عىل األرض .أنا الذي سأفني البرشية الضالة واملنحرفة واملارقة .وبمساعديت يف هذه املهمة ،فهو

يرسع من قيام املخلص املنتظر» (((.

يصف الروائي قوة سيطرة الفكر الغيبي عىل املجتمع العراقي ،بطبقاته االجتامعية املختلفة

السيام الطبقة الرأساملية (ممثلة السلطة) عرب افادهتا من شخصيات السحرة ،وتسخري اجلن بشكل

كبري وواسع يف دفع املضار ،والكشف عن املستقبل ،واملساعدة يف اختاذ القرارات املهمة التي هلا
مساس بسياسة الدولة،وهذا ما كشفه استعامل الرئيس املخلوع صدام حسني لزمرة من السحرة

الذين حاولوا تسخري جيش من اجلن من أجل منع دخول األمريكان إىل العراق ،لكنَّه أكتشف

هَّأنم يملكون جيشا من اجلن أقوى مما يملك  .يقول الشسمة »:لدي عدد من املساعدين يقيمون

معي تكونوا وجتمعوا حويل خالل األشهر الثالثة املاضية ،أمههم رجل عجوز أسميه الساحر .كان

الساحر يسكن يف شقة يف حي أيب نواس يف الضفة األخرى من حي البتاويني وهو يقول بأنَّه كان من

ضمن فريق السحرة اخلاص برئيس النظام السابق،وأنَّه فعل االفاعيل حتى يدفع األمريكان بعيدا
((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 161
((( املصدر نفسه  :ص 161
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عن بغداد،وال تسقط بأيدهيم ،ولكنَّهم كانوا يملكون باإلضافة إىل معداهتم العسكرية ،جيشا رهيبا
من اجلن استطاع القضاء عىل اجلن الذي سخرهم هذا الرجل الساحر مع معاونيه .كان حني التقيت

به يعيش حالة من األسى واألمل العميق ،ليس َّ
ألن النظام السابق سقط وإنام ألنَّه فشل يف أكرب
اختبار يف حياته .مل يعد السحر الذي عنده مفيدا يف أي يشء بالنسبة له  .غري َّ
أن أحد اجلن ممن نجوا

من املذبحة الرهيبة خالل معركة مطار بغداد بقي يطوف حوله ويزوره أحيانا لتسليته يف وحشته،

وأخربه َّ
أن لديه مهمة كبرية واحدة باقية .وأعطاه أوصافا يل وهليئتي  ...لقد أصبح دوره ووظيفته

هنا هو تأكيد مسار حركتي داخل حي الدورة خروجا إىل باقي أحياء بغداد ثم العودة إىل املقر .وهو

يؤدي هذا العمل بتفان وإخالص؛ ألنَّه مؤمن بأنني أمثل انتقامه وثاره ممن أساؤوا له يف حياته»(((.

ويبدو يل َّ
أن اجلن الذي ساعد الساحر يف الوصول إىل شخصية الشسمة ،ما هو إال أحد أتباع

فريق السحرة الذين يوظفهم العميد رسور جميد يف دائرة املتابعة والتعقيب ،وهذا ما ندركه من
خالل احلوار الذي دار بني كبري املنجمني والعميد رسور جميد :

هل تتذكر سيادة العميد متى بدأنا نرى شبح « الذي ال أسم له « ؟

يعني  ..يف بداية هذه السنة  ..يف الربيع تقريبا ..أواخر شهر نيسان .
هل فكرت يوما كيف متت صناعة هذا املجرم الوحش ؟

 ...نعم  ..أنا أعتقد باننا تدخلنا بصناعة هذا املجرم بطريقة أو بأخرى  .كانت األمور متيش

بشكل اعتيادي قبل ظهوره  .أنا أعتقد َّ
أن بعض مساعدينا أسهم يف تكوين هذا الكائن  ....هناك
من أوحى بصناعة هذا الكائن للقضاء عىل اجلريمة قبل حدوثها  .ما النفع من التنبؤ بموقع حدوث

اجلريمة ،من األفضل القضاء عىل املجرم قبل أن يغدو جمرما .

(((

وهبذا يكون الذي أوحى بصناعة هذا املجرم اخلطري هو ( املنجم الصغري )» كان جيرب عمل

اتصال مع روح املجرم الذي ال اسم له  .ففي الوقت الذي ينشغل فيه أستاذه بمعرفة وجهه كان

هو منشغال بروح هذا املجرم  .ومتكن خالل األسابيع املاضية من التوصل إىل عائلة حسيب حممد
((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص  . 159 -158وردت يف النص عبارة( باإلضافة إىل)  -وهو من األخطاء الشائعة يف
التعبري  -وكان الصواب أن يقول الروائي (فضال عن) .

((( املصدر نفسه  :ص 258 -257
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املجمعة يف باحة بيت هادي
جعفر ،حارس فندق السدير ،الذي قتل وراحت روحه لتحل يف اجلثة
ّ

العتاك»(((.

ومل تكن األمور جتري عىل ما يرام بني املنجم الكبري واملنجم الصغري بفعل املنافسة بينهام فاملنجم

الصغري كان يشعر بقدراته التي تفوق قدرات استاذه ،وحياول استغالهلا لتقوية وظيفته واستحال به
األمر إىل حال من احلقد الدفني للمنجم الكبري،أفىض به يف هناية الرواية لتوجيه الشسمة ،واإلحياء

له بقتله وتقطيع يديه ،بعد أن طردهم العميد رسور جميد مجيعا من دائرة املتابعة والتعقيب ،حني
اكتشف عمق الرصاع فيام بينهم « كانت اخلالفات بينهم عميقة  .فكل واحد منهم كان يرى نفسه

أنَّه هو كبري املنجمني ،وهو األحق من اآلخرين هبذا اللقب  .كانوا قد حتولوا إىل أعداء حقيقني

لبعضهم البعض  .ومل يعرف العميد رسور عمق املشكلة فعال ،رغم أنَّه اختذ بفصلهم مجيعا قرارا
جريئا يوحي بقوة حدسه وذكائه»(((.

((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص 254
((( املصدر نفسه  :ص 318 -317
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املبحث الثاين
القوة االجنازية يف ت�شكيل ال�سرد ( تداولية ال�سرد)

 أوال  :القوة األنجازية يف بناء احلدث

 ثانيا :القوة االنجازية يف بناء الشخصية
* *أوال :القوة االنجازية يف بناء احلدث

سنفيد من نظرية األفعال الكالمية ألوسن ،لبيان القوة االنجازية يف بناء احلدث .بِ َعد األحداث

عىل وفق ترتيبها داخل مستوى احلكي .أفعاال انجازية تعمل عىل تشكيل اخلطاب الرباغاميت .لقد
عمد الروائي إىل بناء احلدث ضمن تقنية خاصة أفضت بحبكتها لتكن من النمط املتامسك تعتمد

هذه التقنية أساسا عىل صنع تواشج بني األحداث من خالل ذكر قفالت ،أو مقاطع اتصال لتذكر

القارئ ما بني فقرة وفقرة ،أو فصل وفصل .مما يبدد الغموض الفني الناتج من تشابك األحداث،
وهذه هي إحدى االبداعات الفنية لدى الروائي يف تقنية رسم األحداث  .مثال ذلك يعمد الروائي
إىل ذكر حدث باقتضاب ،ثم يتحول الرسد إىل ذكر أحداث تنتمي إىل حكايات خمتلفة مغايرة،

ومنقطعة عن احلدث األول حتى يشعر القارئ بنسيانه ،وعدم أمهيته حتى اذا ختم تلك احلكايات،

عاد إىل ذكر تفاصيل احلدث األول وأكمل بناءه الرسدي ،وهبذا يتخذ بناء احلدث يف الرواية
مساراعموديا يشكل احلبكة املتامسكة ،ومسارا أفقيا يشكل التامسك البنائي يف دمج احلكايات
املنوعة التي قامت عليها الرواية (((.

كام تظهر لنا ميزة أخرى يف طبيعة بناء احلدث وتطوره ،هي تكرار عرضه من وجهات نظر

خمتلفة ،بحسب الشخصيات وأيديولوجياهتا وانتامءاهتا املختلفة  .والبد من اإلشارة إىل َّ
أن الروائي

سخر األحداث احلقيقية التي جرت يف العراق بعد احلرب األمريكية األخرية ،خللق عوامل عجائبية
تصور فوىض القتل اجلمعي بأبشع صوره ،إذ َّ
إن ُجل أحداث االنفجار املذكورة يف الرواية هي

أحداث حقيقية،من مثل انفجار السيارة املفخخة يف ساحة الطريان ،االنفجار الذي حدث أمام
((( ينظرعىل سبيل املثال االنتقاالت يف بناء األحداث بني فصول الرواية مجيعها ،فذكر القفالت التي متثل مقاطع
اتصال تذكر القارئ بمسار تطور بناء األحداث كانت السمة األبرز يف طبيعة بناء احلدث يف الرواية .
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فندق السدير ،االنفجار الذي حدث يف منطقة الصدرية وغريها كثري .كام َّ
أن الروائي عمد إىل مللمة

تشعب األحداث ،واحلكايات املتنوعة يف الرواية عرب الفصل ما قبل األخري( فصل املؤلف) ،إذ ذكر
فيه النهايات التي آلت إليها األحداث ،والشخصيات أبان نموها داخل الرسد ،مثال ذلك التقرير

النهائي الذي بدأت به الرواية ،تبني أنَّه التقرير الذي بعثة شخص يسمي نفسه «املساعد الثاين» إىل
شخصية املؤلف ،مع وثائق عديدة أراد كشفها للرأي العام «أرسل يل املساعد الثاين تباعا ،وعىل
مدى أيام وثائق عديدة ... ،تتعلق بعمل مؤسسة رسمية أسمها دائرة املتابعة والتعقيب ،وكم كان

مثريا حني وجدت هذه الوثائق تتحدث عن أشياء هلا صلة بالقصة التي رواها يل حممود السوادي»(((.

* *ثانيا  :القوة االنجازية يف بناء الشخصية

لقد أفاد الروائي من تقنية عرض الشخصيات من وجهات نظر خمتلفة ،مما أفىض إىل اقرتاهبا من

نمط الرواية البوليفونية املعتمدة عىل تعدد األصوات داخل الرواية ،بيد َّ
أن الرسد فيها مل يكن منوعا

عن طريق تعدد الرواة ،وإنام جاء عىل لسان الراوي العليم يف فصول الرواية مجيعها .ما عدا الفصل
الثامن عرش الذي حتول فيه الرسد من نمط الراوي العليم إىل الرسد عن طريق الشخصية من خالل

شخصية ( املؤلف ) .

يمكننا تقسيم الشخصيات يف الرواية بحسب طبيعة بنائها ،وتطورها ،وتأثريها يف الرسد إىل

ثالثة أنامط :

1 .1شخصيات مركبة  -فاعلة ،مثلتها شخصية ( العجوز إيلشوا -فرانكشتاين أو الشسمة
الصحفي حممود سوادي ) .

2 .2شخصيات مسطحة  -فاعلة ،مثلتها شخصية ( هادي العتاك ) .

3 .3شخصيات مسطحة  -غري فاعلة ،مثلتها شخصية ( العميد رسور جميد -عيل باهر
السعيدي  -فرج الدالل  -أبو أنامر  -نوال الوزير -الساحر -العدو  -السفسطائي -

املجانني الثالثة (املجنون الصغري ،املجنون الكبري ،املجنون األكرب) -املنجمني  -املؤلف
جمهول االسم  -دانيال حفيد العجوز إيلشوا  -األب يف الكنيسة ) .

((( فرانكشتاين يف بغداد  :ص  . 326وقد ذكر الروائي يف هذا الفصل هناية شخصية حممود سوادي ،العميد رسور
جميد ،هادي العتاك ،فرج الدالل ،شخصية املؤلف ،وغريهم .
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فالشخصية املركبة هي التي تتطور مع بناء احلدث ،ويطرأ عليها حتوالت خالل مسار الرسد

أما الشخصية املسطحة ،فهي التي ال تؤثر بنية األحداث يف تطورها ،وتبدو ثابتة املعامل غري متغرية .
أما تقسيم الشخصيات إىل فاعلة وغري فاعلة ،فيأيت من استخدامنا ملنهج غريامس عىل وفق

أنموذجه العاميل ،من خالل تقسيمه النص الرسدي إىل جمموعة من العوامل ،تنتظمها عالقات
يمكن مجعها عىل وفق الرتسيمة اآلتية التي تعد مرشوعا عمليا متكامال :

«إذ جتمع عالقة الرغبة بني من يرغب ( الذات ) واملرغوب فيه ( املوضوع) فتكون احلالة اجلامعة

بينهام اتصال واملرغوب عكسها .أو بالعكس  .وتكون عالقة التواصل مسؤولة عن حتديد الدافع

وراء رغبة الذات يف املوضوع ،وهو ما يسميه ( املوهوب) ،وهو الذي يتجه الرسد لفائدته ،وتؤدي
عالقة الرصاع التي يتقابل فيها فاعالن مها املساعد واملعارض ،أما عىل منع حصول العالقتني

السابقتني ،أو العمل عىل حتقيقهام»((( .

َّ
إن استعامل األنموذج العاميل حيقق لنا أدراك الشخصيات املؤثرة يف بناء الرسد بشكل تطبيقي

عميل ،إذ َّ
إن املرشوع العميل املجسد لألنموذج العاميل بصفته الثابتة أو املستقرة من حيث هو «نظام

((( قصص احليوان جنسا أدبيا ،دراسة أجناسية ،رسدية ،سيميائية ،يف األدب املقارن ؛ خالد سهر  :أطروحة
دكتوراه كلية اآلداب اجلامعة املستنرصية  : 1999 -ص  .612وينظر :املرأة يف روايات جربا ابراهيم جربا «دراسة
يف البنية التداولية الرسدية  :زينب عبد األمري ،رسالة ماجستري ،اجلامعة املستنرصية ،كلية اآلداب :2004 ،ص 59
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خاضع لعالقات قارة بني العوامل»((( ،يكشف عن الذات الفاعلة الرئيسة القائمة بالفعل ،ويفردها
عن جمموعة الشخصيات األخرى الفاعلة التي تربط بينها وحدة الترصف الوظائفي ((( .وبذلك
يمكننا التمييز بني الفاعل واملمثل عرب ثنائية الثابت واملتحرك ،إذ يمثل الثابت ( الفاعل ) فيمكنه

ثباته من القيام بأدوار عاملية متعددة ،يف حني يمثل املتحرك ( املمثل) فيمكن ملمثلني ،او أكثر القيام
بعامل واحد (((.

وهبذا نستطيع الكشف عن الشخصية الرئيسة يف الرواية ،من خالل النظر إىل املشاريع العملية

ضمن صريورهتا القارةَّ ،
ألن الشخصية الرئيسة تكون ذاتا فاعلة دائام ،بخالف الشخصية الثانوية
التي تتخذ أدوارا عاملية خمتلفة ضمن صفة ( املمثل) .

كام يتيح لنا حتليل املرشوع العميل ضمن حركيته ،تتبع مستوى الرسد بني االستقرار ،وعدم

االستقرار ،عرب توايل املشاريع العملية املكونة للحكاية  .ذلك أن الرسد « ينبني عىل الرتاوح بني

االستقرار واحلركة ،والثبات والتحول يف آن» ((( .

يمكن تقسيم الرواية عرب حكاياهتا املتنوعة،إىل ثالثة مشاريع عملية رئيسة ،نظرا إىل الشخصيات

املركبة الفاعلة فيها ،وهي( شخصية الشسمة -شخصية حممود سوادي  -شخصية العجوز ايلشوا).

أوال  :املرشوع املتعلق بشخصية (فرانكشتاين  /الشسمة) ،ينتظم االفعال االنجازية

االتية :

 صنع هادي العتاك للجثة من أشالء ضحايا االنفجارات .

 استمتاع هادي العتاك برسد حكاية الشسمة عىل زبائن مقهى عزيز املرصي .

 مقتل حسيب حممد جعفر يف حدث تفجري فندق السدير نوفوتيل ،وخروج روحه التائهة
((( يف اخلطاب الرسدي ،نظرية غريامس  :حممد النارص العجيمي ،الدار العربية للكتاب :1993 ،ص 38

((( ينظر  :مدخل إىل نظرية القصة حتليال وتطبيقا ،سمري املرزوقي ومجيل شاكر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد
ص  .69وينظر  :املرأة يف روايات جربا ابراهيم جربا  : .....ص60

((( ينظر قصص احليوان جنسا أدبيا  :ص  . 613وينظر :املرأة يف روايات جربا ابراهيم جربا  : ...ص 60

((( يف اخلطاب الرسدي ،نظرية غريامس  :ص  . 38وينظر  :املرأة يف روايات جربا ابراهيم حربا : ...ص 60
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بحثا عن جسده.

 التقاء روح حسيب حممد جعفر باجلثة التي صنعها هادي العتاك ،وبثها احلياة .

 اكتساب اجلثة هوية دانيال من خالل العجوز ايلشوا التي شهدت والدته العجائبية.
 قتل الشسمة للشحاذين األربعة بعد خروجه من بيت أم دانيال ،دفاعا عن النفس.
 حماولة قتل الشسمة هلادي العتاك ؛لتسببه بقتل حسيب حممد جعفر.

 القيام بمهمة القتل اجلمعي؛ ثأرا لضحايا األعضاء املتكونة منها اجلثة .احقاقا للعدالة
الغائبة .

 الرتويج ملهمته العظيمة لكسب ثقة الناس وتأييدهم ،من خالل تسجيل أحاديثه التي
تكشف ايديولوجيته اخلاصة ،ونرشها عرب األعالم ،بمساعدة الصحفي حممود سوادي.

 اتساع مرشوعه الدموي بالتفاف املؤيدين له ،وتكوينهم تنظيام متكامال ذا ابعاد دينية
وسياسة ،واجتامعية هدفه التصفية اجلسدية لكل معارض هلم.

 ضعف التنظيم وتالشيه ،من خالل االقتتال الذي حصل بني قياداته،بسبب الغرية
والتنافس ،واالختالف.

 عودة الشسمة وحيدا لبيت أم دانيال ،وهربه من حماوالت العميد رسور جميد الدائبة عىل
مسكه .

 هرب هادي العتاك من املستشفى بعد احرتاقه ،وتشوه وجهه يف االنفجار الذي حصل أمام
منزله يف حي البتاوين .

 مسك القوات األمنية هلادي العتاك ،بوصفه املجرم ذو اهليئة البشعة الذي تالحقه
السلطات منذ مدة .

 مراقبة الشسمة  -من أحدى غرف فندق العروبة املتهدم -احتفاالت الناس بمسك
القوات األمنية هلادي العتاك .
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ُيوزع املرشوع وظيفيا عىل النحو اآليت :
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يبني املرشوع الوظيفي أمهية شخصية فرانكشتاين أو الشسمة يف بناء الرسد ،إذ ظهر بوصفه ذاتا

فاعلة يف سبعة مشاريع وظيفية من جمموع مخسة عرش .كام ظهر موهوبا اجته الرسد نحوه ضمن اثني

عرش مرشوعا ،وظهر ملرة واحدة بوصفه معارضا.

تليه يف األمهية شخصية هادي العتاك ،إذ شغل ثالثة مشاريع وظيفية بوصفه ذاتا فاعلة ،كام اختذ

أدوارا عاملية أخرى فظهر معارضا ،وموهوبا ملرة واحدة.

وتمُ أل املشاريع الباقية بالشخصيات الثانوية ،فظهر حسيب حممد جعفر بوصفه ذاتا فاعلة يف

مرشوعني ،وظهر كل من (العجوز إيلشوا ،مساعدي الشسمة ،القوات األمنية) بوصفهم ذاتا

254

					

د  .زينب عبد األمريحسني القييس

فاعلة ملرة واحدة ،أما الشخصيات األخرى (العميد رسور جميد ،املنجمني ،مساعدي الشسمة

حممود سوادي) فظهروا ضمن األدوار العاملية بوصفهم مساعدين أو معارضني .

شخصية الشسمة مركبة فاعلة،هلا أثر كبري يف بناء الرسد ،رسمها الروائي بدقة عالية التشخيص

عىل مستوى الشكل اخلارجي ،فضال عن البعد النفيس واأليديولوجي ،ويمكن أن يكون األنموذج
املشخص حلال التحول( االجتامعي -السيايس) يف عراق ما بعد احلرب .

لتأكيد ما ذهبنا إليه سنتتبع اثر الشخصية يف حركة الداللة ،املفضية إىل التحوالت الرسدية ضمن

ثنائية التحول ( طموح حتقيق العدالة -طموح البقاء ) ،عىل النحو اآليت :

يبدأ الرسد باالستقرار واصفا طبيعة حياة شخصية هادي العتاك (ممثل الطبقة الكادحة) ،الذي

يعمد ألسباب خاصة إىل صنع جثة من أشالء ضحايا االنفجارات ،كي يقوم بدفنها بشكل الئق

ثم يتحول الرسد إىل عدم االستقرار ،باختفاء تلك اجلثة ،وتلبسها بروح أحد الضحايا ،الذي يبدأ
عمليات قتل واسعة تتجه نحو التسويغ بالثأر بادئ األمر -حتقيقا للعدالة -وتتحول عرب أسباب
كثرية إىل القتل من أجل حتقيق الطموح بالبقاء ،ثم يتحول الرسد إىل االستقرار الومهي ،بمسك

القوات األمنية هلادي العتاك بوصفه املجرم اخلطر ،يف الوقت الذي يكون فيه الشسمة خارج قبضة
العدالة ،من خالل هناية مفتوحة ،تشكل نوعا من أنواع املفارقة التي حتيل الرسد إىل عدم االستقرار.
ويمكن توضيح القوة األنجازية يف التحول الرسدي ضمن حركة الداللة،عىل وفق املربع

العالمي لغريامس ،عىل النحو اآليت :
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ثانيا  :املرشوع املتعلق بشخصية حممود السوادي ،وينتظم األفعال االنجازية اآلتية :

 هجرته من حمافظة العامرة إىل بغداد ؛خوفا من ثأر الكوربان .

 عمل صحفيا يف جملة احلقيقة مع صديقه فريد شواف ،باستدعائه من عيل باهر السعيدي
 تغري مستواه االجتامعي باالنتقال من الطبقة الفقرية ،إىل الطبقة الربجوازية الصغرية
بعد عمله مديرا للتحرير يف املجلة .

 حبه لنوال الوزير عشيقة مديره عيل باهر السعيدي ،وحماوالته لكسب ودها.

 كتابته مقاال عن املجرم الذي انترش خربه يف بغداد ،حتت عنوان ( أساطري من بغداد)
بعد سامعه تسجيالت الشسمة ،بالتعاون مع هادي العتاك .وقد غري تسميته عيل باهر
السعيدي؛ ليكون ( فرانكشتاين يف بغداد).

 التحقيق مع حممود سوادي من لدن العميد رسور جميد ؛لشكه بمعرفة حقائق حول املجرم
اخلطر املعروف ب(الشسمة) .

 التحقيق مع حممود سوادي بشأن هرب مديره عيل باهر السعيدي ،واختالسه أمواال طائلة
من البلد .

 تغري املستوى االجتامعي الذي كسبه حممود سوادي بعمله مع عيل باهر ،واضطراره لبيع
مالبسه ،وساعته الفاخرة ؛لتسديد ديونه املرتاكمة .

 بيعه نسخة من تسجيالت الشسمة التي حصل عليها من هادي العتاك إىل شخصية املؤلف،
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لصنع رواية خاصة باملوضوع ذاته .

 عودته إىل حمافظة العامرة،واعتزال الناس يف البيت ؛خوفا من انتقام الكوربان.

 مقتل الكوربان ،وحترر حممود سوادي من خماوف الثأر ،السيام َّ
أن عيل باهر السعيدي
اتصل به ليخربه بأنَّه سيصبح رئيسا للوزراء يف العراق بعد مخسة عرشعاما عىل وفق
نبوءات املنجمني التابعني للعميد رسور جميد .

ُيوزع املرشوع وظيفيا عىل النحو اآليت :
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من خالل املرشوع الوظيفي السابق نستنتج أمهية شخصية حممود سوادي يف بناء الرسد،

إذ ظهر بوصفه ذاتا فاعلة يف املشاريع الوظيفية مجيعها .كام ظهر موهوبا اجته الرسد نحوه

ضمن تسعة مشاريع ،بخالف شخصية عيل باهر السعيدي ،والشخصيات الثانوية األخرى
التي ظهرت ضمن نمط املساعد.

ويمكن أن نتتبع اثر الشخصية يف حركة الداللة املفضية إىل التحوالت الرسدية ،ضمن

ثنائية ( األمل واخليبة )  -األمل بالتحول ،والعجز عنه  -عىل النحو اآليت :

إذ يبدو الرسد مستقرا وهو يصف حياة الشخصية يف مسيان ،وعمله يف جمال الصحافة حتى

ينتقل إىل عدم االستقرار بفعل جرأته يف كتابة مقال يتحدث عن العداالت الثالثة ( عدالة السامء،

والقانون ،والشارع ) وحتققها يف أحد املجرمني املتنفذين ،مما أفىض إىل هتديده بالقتل وهربه من

مدينة العامرة إىل بغداد؛ خوفا من مطاردة الكوربان (أخ املجرم) .ليتحول إىل االستقرار الزائف عرب
انتامئه إىل الطبقة الربجوازية التي يفشل يف البقاء فيها أخريا ،فيحول الرسد إىل حالة عدم االستقرار.
ويمكن توضيح القوة االنجازية يف التحول الرسدي ضمن حركة الداللة ،عىل وفق املربع

العالمي لغريامس ،عىل النحو اآليت :
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أوال  :املرشوع املتعلق بشخصية العجوز إيلشوا ،ينتظم االفعال االنجازية اآلتية :

1 .1سكن العجوز إيلشوا لوحدها يف البيت؛ بانتظار عودة ابنها ( دانيال) املفقود يف احلرب
العراقية اإليرانية .

2 .2رفض العجوز بيع بيتها لفرج الدالل ،و اهلجرة إىل خارج العراق للحاق ببناهتا ،عىل
الرغم من تردي الوضع األمني يف البلد بعد االحتالل األمريكي .

3 .3اعطاء العجوز إيلشوا أسم ولدها دانيال ،ومالبسه لشخصية الشسمة ،حتقيقا حللمها
املوعود برجوع ابنها املفقود .

4 .4هجرة العجوز إىل خارج العراق ،واللحاق ببناهتا بتأثري من حفيدها دانيال بسبب شبهه
الكبري من ولدها الغائب .

* * ُيوزع املرشوع وظيفيا عىل النحو اآليت :
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تظهر القوة االنجازية يف شخصية العجوز إيلشوا بوصفها (ذاتا فاعلة ،وموهبا )يف مجيع األفعال

الكالمية ضمن مرشوعها احلكائي ،وتتوزع األدوار العاملية االخرى ما بني مساعد ومعارض
شخصية الشسمة ،وبناهتا ،وحفيدها ،دانيال ،وفرج الدالل .ليكونوا ممثلني ضمن املرشوع.

ويمكن أن نرسم أثر شخصية العجوز إيلشوا يف تطور الرسد عرب ثنائية االستقرار وعدمه عىل

النحو اآليت :

إذ بدء الرسد حكاية العجوز إيلشوا باالستقرار عرب قناعتها بالبقاء يف بيتها وعدم اهلجرة ثم

حتول إىل عدم االستقرار ،بالضغوط التي مارستها بناهتا يف اقناعها باهلجرة ،فضال عن الضغوط
التي استعملها فرج الدالل يف حماوالته الدائبة لرشاء بيتها ،ثم اجته الرسد إىل االستقرار الومهي عرب

حضور شخصية ولدها دانيال /احللم ،بوساطة شخصية الشسمة متحوال يف هناية األمر إىل تغيري
قناعاهتا اخلاصة بحقيقة موت ولدها،وهجرهتا إىل خارج البلد .

ويمكن توضيح القوة االنجازية لشخصية العجوز إيلشوا يف التحول الرسدي من خالل حركة

الداللة ((( ،عىل وفق املربع العالمي لغريامس ،باملخطط اآليت :

((( السهم يشري إىل حركة الداللة ضمن مسار العالقة
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خامتة البحث
بعد رحلة البحث التي كشفت عن الفرضية الرئيسة التي قام عليها التشكيل الثيمي والرسدي

يف الرواية ،سنذكر أهم النتائج التي توصلنا هلا ،وهي عىل النحو اآليت :

استعار الروائي مفردة رسدية عاملية( فرانكشتاين) ليجعلها مدخال ،ومركزا للمتخيل العجائبي

الذي ظهر بوصفه ظاهرة فنية ،أهلتها لنيل جائزة البوكر لعام  . 2014وقد حقق هذا التوظيف
انتقال الرواية من أفق القراءة املحلية إىل أفق القراءة العاملية .

شخصت الرواية مشكالت العراق اجلديد بعد احلرب األمريكية لبغداد ،السيام التصاعد يف

أتون احلرب األهلية بفعل اخلالفات السياسية التي أعملت مبضعها بشق اللحمة بني أبناء العراق،
إذ جعلت من االنتامءات الطائفية ،والعرقية ،واألثنية أمرا يستوجب حدَّ القتل عند اآلخر ،مما أفىض
إىل حتول بغداد إىل فضاء دموي يكاد يقيض عىل أي فكر ثقايف ،واجتامعي ،وسيايس وديني معتدل.

مثلت الرواية أنموذجا للرسد بعد ما بعد احلداثي ،من خالل اهتامم الروائي بالشكل والنظام

والرتتيب يف عمليات التلقي واالستقبال،من خالل الرتابط املنطقي لألحداث يف القصة وبناء
احلبكة املتامسكة .من خالل ذكر قفالت ،أو مقاطع اتصال لتذكر القارئ ما بني فقرة وفقرة ،أو

فصل وفصل .مما يبدد الغموض الفني الناتج من تشابك األحداث .

سعى الروائي إىل حتقيق التناسق والتامسك يف البناء الفني ،الذي وسم الرواية بالشمولية

والتكامل والوحدة ،والغلق يف بنية الرسد .من خالل خلق إطارات فنية تؤطر احلدود الفاصلة بني
عامل النص والعامل اخلارجي بحيث افىض إىل نجاح عملية التواصل بني املؤلف،الذي يضع اشارات

سياقية توحي باملعاين التواصلية غري املبارشة املحققة ملبدأ العدول .واملتلقي الذي يستمتع بإعادة
انتاج النص من خالل استكناه مضمرات اخلطاب .

استعمل الروائي ثيمة (فوىض العنف) عالمة سيميائية ،لتبئري املوضوعات األخرى يف الرسد إذ

ُوظفت كمرآة عاكسة إلشعاعات العالمة الرئيسة.

شكل الرمز ظاهرة فنية يف الرواية .فقد ُعرضت املوضوعات العاكسة للعالمة السيميائية
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بشكل رمزي ،يؤصل حالة وعي عميق ألسباب فوىض العنف ونتائجه يف العراق ،ووجدنا َّ
أن هذه
االسباب تتخذ أبعادا سياسية ،واجتامعية ،ودينية أسهمت بمجموعها يف خلق فوىض العنف.

ظهر البعد السيايس بثالثة موضوعات هي ( تنازع السلطة  -استغالل السلطة  -تشويه السلطة)
وظهر البعد االجتامعي بثالثة موضوعات أيضا هي (التغيري السلبي  -اخلوف اجلمعي  -التحول
الطبقي ) ،أما البعد الديني فيظهر من خالل موضوعة واحدة هي (التطرف الديني) تنبثق منها

دالالت ورموز كثرية .

اختذت الشخصيات يف الرواية أبعادا رمزية أسهمت يف امداد املعاين التواصلية بطاقات انجازية

براغامتية عالية ،إذ يظهر الشسمة رمزا للوحدة الوطنية الزائفة مرة ،ورمزا للسلطة املشوهة مرة

ثانية ،كام يظهر حممود سوادي رمزا للتحول الطبقي مرة ،ورمزا للسلطة املشوهة مرة ثانية  .أما
هادي فيظهره الرسد رمزا للفكر الشعبي اجلمعي الرافض لالحتالل

خلق الروائي تواشجا وانصهارا بني الرموز يف البنية الرسدية ،من خالل براعة التقنيات الرسدية

يف نسج احلكايات ،ضمن مستويي احلكي واخلطاب ،عرب تقنيتي االستباق واالسرتجاع واملونتاج
السينامئي.إذ بدا لنا َّ
أن الشسمة ،وحممود السوادي مها وجهان لعملة واحدة ،ضمن املعنى التواصيل

العام يف الرواية .فهام رمز ل(السلطة املشوهة) الشسمة بوصفه مثاال للوحدة الوطنية الزائفة،

وحممود السوادي بوصفه مثاال للتحول الطبقي الزائف .

اختذ الفعل اجلنيس يف الرواية دالالت براغامتية ،إذ وظفه الروائي بشكل رمزي لالحياء بمعنى

الزيف احلاصل يف التحول الطبقي .

اختذ بناء احلدث يف الرواية مساراعموديا ،حقق احلبكة املتامسكة ،ومسارا أفقيا حقق التامسك

البنائي يف دمج احلكايات املنوعة التي قامت عليها الرواية .

اقرتبت رواية فرانكشتاين يف بغداد من نمط الرواية البوليفونية (رواية تعدد االصوات) من

خالل تقنية عرض الشخصيات من وجهات نظر خمتلفة ،بيد َّ
أن الرسد فيها مل يكن منوعا بتعدد

الرواة ،وإنام جاء عىل لسان الراوي العليم يف فصول الرواية مجيعها  .ما عدا الفصل الثامن عرش
الذي حتول فيه الرسد من نمط الراوي العليم إىل الرسد عن طريق الشخصية من خالل شخصية (

املؤلف ) الضمني الذي هو انعكاس للمؤلف احلقيقي .
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قسمنا الشخصيات يف الرواية بحسب أمهيتها وقوهتا االنجازية داخل الرسد إىل ثالثة أنامط

:النمط األول (شخصيات مركبة  -فاعلة) اتسم بانجازيته الرسدية العالية ،مثلته شخصية (
العجوز إيلشوا -فرانكشتاين أو الشسمة  -الصحفي حممود سوادي ) .النمط الثاين ( :شخصيات
مسطحة  -فاعلة ) ،مثلته شخصية ( هادي العتاك )  .كانت نسبة انجازيته الرسدية أقل من النط
األول .النمط الثالث  :شخصيات مسطحة  -غري فاعلة ،مثلتها شخصية ( العميد رسور جميد -عيل

باهر السعيدي  -فرج الدالل  -أبو أنامر  -نوال الوزير) ،واتسم بانجازية رسدية ضعيفة .

اعتمدنا منهج غريامس عىل وفق أنموذجه العاميل اساسا يف تقسيم الشخصيات إىل فاعلة وغري

فاعلة ،إذ حقق لنا استعامله أدراك القوة الرسدية االنجازية للشخصيات بشكل تطبيقي عميلّ ،
ألن
املرشوع العميل املجسد لألنموذج العاميل بصفته الثابتة أو املستقرة ،يكشف عن الذات الفاعلة

الرئيسة القائمة بالفعل ،ويفردها عن جمموعة الشخصيات األخرى التي تتخذ دور املمثل الذي

يتسم بقوة انجازية أقل يف بناء الرسد.
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