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0الولخص

، والسيما قضية اإلرىاب،بات من الضروري التوقف عند عالقة الخطاب الروائي في العراق بقضايا الواقع
 إذ نسعى، ومحاولة فيم عالقة اإلرىاب باألدب وأثرىا عمى النص السردي،ضمن إطار مقاربة المتن الروائي
 كيف وظف الروائي قضية اإلرىاب من خالل تجربتو السردية؟:لإلجابة عمى السؤال اآلتي
إن البحث في ظاىرة اإلرىاب وعالقتيا بالخطاب الروائي يقودنا إلى استقراء النصوص التي ارتبط ظيورىا
ّ
 فضال، بمرحمة بروز اإلرىاب في المجتمع العراقي ؛ ألن ما سجمتو ىذه النصوص يمثل توثيقاميما ليذه المرحمة
 وعميو جاء اختيارنا لرواية (رقصة الجديمة والنير) لـ وفاء.عن أنيا تحدد موقف الكاتب واحساسو تجاه ما يحصل

 لتستمد الدراسة مادتيا،عبد الرزاق لتكون مدونة بحثنا التي تزامن صدورىا مع ما يشيده العراق من أحداث إرىابية

 عبر استنطاق النص الروائي وعمى وفق معطيات المنيج، في محاولة لمساءلة قضاياه الفاعمة،من الواقع
.السيميائي

The Narrative of terrorism and accountability of reality in a novel
(Cue and river dance) / semiotics approach
Dr. Mohammed Qasim Luaibi
University of Baghdad /College of Education Ibn Rushd for
Humanities Sciences
Abstrac:
It seems to be stopping at the speech the novelist relationship in Iraq actually issues,
particularly the issue of terrorism, within the framework of an approach Metn novelist,
and try to understand the relationship of terrorism literature and its impact on the
narrative text, as we seek to answer the central question follows: How can express the
issue of terrorism through text novelist?
The search in the phenomenon of terrorism and its relationship with the novelist
discourse leads us to extrapolate the texts that has been associated with emergence stage
emergence of terrorism in the Iraqi society, because what is recorded by these texts
represents Smata task of this phase, as well as they record the position of the writer and
his sense about what is going on. And we were selected for the novel (belts and river
dance) for the fulfillment of Abdul Razzaq to be a code of our research, which
coincided issued with what Iraq is witnessing terrorist events, to derive drew on the fact,
in an attempt to impeach actually touching the pressing their issues, cross-questioning
novelist text and on according to data approach semiotic.
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المقدمة:
شيد العراق تحوالت كبيرة منذ العام ،2003شكمت منعطفاً حرجاً في تاريخ البالد المعاصر،

فكان لزاماً عمى المشيد الثقافي العراقي أن يتفاعل وىذه التحوالت بمستوياتيا كافة .وفي ظل ىذه

التحوالت وجد المثقف العراقي نفسو وقد تواصل مع ىذه التحوالت عمى نحو يرسم طبيعة العالقة

الجدلية التي استطاعت أن تواكب المرحمة وتقترب من الواقع عبر تجارب روائية سعت جاىدة

لرصد قضية اإلرىاب وتداعياتيا المختمفة وتحديد أبعادىا  ،تمييداً لتعريتيا  ،ومن ثم مقاومتيا

فكرياً وثقافياً.

ونحن في ىذه الدراسة نسعى إلى استنطاق النص الروائي الذي انشغل بقضية اإلرىاب ،في
السردي .ومن ىنا جاء اختيارنا لموضوع
محاولة لرصد حيثيات العالقة بينيما وأثرىا في بنية النص ّ
سردية اإلرىاب ومساءلة الواقع في رواية رقصة الجديمة والنير  -مقاربة
الدراسة الموسوم بـ ( ّ
سيميائية) ،ىذه الرواية التي تزامن ظيورىا مع ما يشيده العراق من موجة إرىاب ال نظير ليا ،إذ

اىتمت بطرح قضايا إرىابية قريبة جداً من زمن كتابة الرواية ،وعميو يمكن عدىا من األدب الذي
يسعى إلى تسجيل الواقع تزامناً مع الحدث المعيش.

أما اختيارنا لممنيج السيميائي؛ فكان لما يتمتع بو ىذا المنيج من أدوات إجرائية تسمح لنا

السردي بوصفو بنية ّسردية وتحديد خيوط العالقة مع الواقع الذي يؤثر فيو ويستمد
بمقاربة النص ّ
مادتو منو ،بمعنى أنو يتيح تناول المضامين المختمفة لـموضوع اإلرىاب ،فضالً عن الحفاظ عمى

السردي ،ىذا من جانب ،أما الجانب اآلخر فيرتبط بما اعتمدتو الرواية من
السمات األدبية لمنص ّ
رموز واشارات مثمت بمجموعيا متناً سردياً يتوافق مع المنيج المقترح.
ولموصول إلى غاياتنا المنيجية الموضوعة ،جاءت الدراسة عمى ثالثة محاور ،ىي عمى النحو
اآلتي:
المحور األوؿ :مدخل اىتم بوضع اليد عمى موقف الرواية العراقية المعاصرة من قضية اإلرىاب.
السرد) سعت إلى قراءة األدوات المنيجية
المحور الثاني :عتبة منيجية (العناصر السيميائية الدالة و ّ
السيميائية في مقاربة النص السردي ،عمى النحو الذي يسمح لنا بتحديد مفاصل الرواية المختمفة.
المحور الثالث؛ فقد اعتمد مقاربة لبنية العناصر السيميائية الدالة في الرواية ،وتوزعت عمى النحو
اآلتي :
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أوالً /العناصر السيميائية الدالة عمى اإلرىاب وجرائمو
ثانياً /العناصر السيميائية الدالة عمى رفض اإلرىاب ومقاومتو
ثالثاً /العناصر السيميائية الدالة عمى اليجرة الجماعية والنزوح
رابعاً /العناصر السيميائية الدالة عمى وحدة المصير في مواجية اإلرىاب
وجاءت الخاتمة لمكشف عن أىم األفكار والنتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،فضالً عن قائمة

اإلحاالت ،والمصادر.

الرواية العراقية المعاصرة وواقع اإلرىاب:
ثمة تواصل حتمي بين المادة الروائية وما يقدمو الواقع من أحداث وشخصيات وأفكار ىي

بالنتيجة تدفع بالنقد إلى العمل عمى كشف النص عبر التجربة الحياتية  ،وقراءة موقف الكاتب من

الواقع الذي يعرفو ويخبره إما عن طريق المحايثة والمعايشة أو عن طريق القراءة واالطالع والبحث
اليومي.

إن الرواية بوصفيا ظاىرة أدبية أسست لمنجزىا عمى خريطة اإلبداع الثقافي في العراق ،
ّ
تسعى إلى إثارة النقاد والمتابعين عمى حد سواء ،إذ تحاول أن تحدد خصوصيتيا وجماليتيا عبر

تراكميا اإلبداعي  ،ومثل ىذا التوجو يتوقف عمى طبيعة الكاتب وامكاناتو  ،فضالً عن قابميتيا

عمى إزاحة الستار عن إرىاصات المواقف المختمفة التي يمر بيا العراق .

لقد شيد العراق منذ نياية القرن المنصرم وحتى يومنا ىذا أحداثاً متالحقة ممثمة بـ بالحروب

وتداعياتيا ،والحصار االقتصادي ،واالحتالل األجنبي ،واالحتقان الطائفي ،فضالً عن ظاىرة

يحرض ىذا األمر عمى تحوالت ميمة ترافق الرواية
اإلرىاب فيما بعد ،ويبدو من الطبيعي أن ّ
العراقية المعاصرة عمى مستوى الرؤية والخطاب ،ليتخذ الواقع بكل أشكالو الصدارة في اىتمامات

الكتاب ،لمتعبير عن ىذه األحداث ،وىو األمر الذي أسيم عمى بمورة اتجاه روائي جديد اتخذ من
األوضاع العراقية بكل صورىا المختمفة بؤرة مركزية لمتنو الحكائي ،فينطمق من الثيمات الصغيرة

من مثل :الحروب وتداعياتيا ،واليجرة واالغتراب ،والموقف من اآلخر بكل أشكالو ،والفقر والجوع

والتخمف ،واالحتالل ،فضالً عن ظاىرة اإلرىاب التي أصبحت تشكل مممحاً خطي اًر ييدد بنية

المجتمع العراقي بأكممو.
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وبطبيعة الحال مثل ىذا التوجو في تناول الواقع ((ال يعني بالضرورة تناوالً بصورة واضحة لألزمة،
بل تفاعمو مع إف ارزاتيا والمرجعيات المختمفة التي أنتجتيا وأنتجت ناسيا وسموكياتيا وذىنياتيا

الجديدة ))( .)1فالروائي ىو األقرب إلى الواقع؛ ألن المادة الروائية تستمد قيمتيا من الواقع والحياة
اإلنسانية ،وىذا ما ذىب إليو (غراىام) بتأكيده عمى ميمة النقد في ىذا الخصوص بقولو(( :أي نقد

لمرواية ييمل روابطيا بالواقع التاريخي ىو نقد يزيف القيم الحقيقية لمرواية))()2؛ألن ما ييم الكاتب

ىو وضع مادتو بين يدي القارئ وقد اقتنع بالموضوع المثار بعد أن يكون قد بحث في كل ما
يتعمّق بيا ((فالكاتب ييتم بنبش أعماق الظاىرة وتفكيك خيوطيا ليوقف القارئ عمى صيرورتيا

وطبيعتيا))(.)3

يتيح النص الروائي دينامية توفر الفضاء المناسب لتحقيق بنية سردية إبداعية وصوالً إلى

إنتاج أشكال سردية تسيم في تشكل رؤية ذاتية ،تحدد طبيعة التواصل مع مختمف التطورات عمى

مستوى الواقع ،فالواقع الخارجي بجميع أشكالو ال يمكن أن يكون مطابقا لألدب المتخيل ،غير أنو
يتشكل في إطار ىذا المتخيل؛ ألن األدب ميتم بالتواصل مع الواقع بطرائق مختمفة ،فيو ((يعكس

الواقع أو يحاكيو في مضمونو الماثل لمعيان ))(.)4

أن الروائي عبر تعاممو مع الواقع يسعى إلى تجاوز القراءة البسيطة والمباشرة لتحقيق
وبما ّ
مكونات تخييمية تختفي فيما بعد مع البناء السطحي( )5فيو حريص عمى وضع الحدود الفاصمة بين
الواقع والتخييل التي تحافظ عمى السمات الفنية في عممو ،وىذا ما ذىب إليو روحي الفيصل بقولو:
((لقد نظرت إلى الرواية عمى أنيا عمل فني تخييمي ،وحرصت عمى أن ال يكون ىناك تداخل بين

الواقع الفني والواقع الروائي ))(.)6

إننا نفيم أن الواقع الموجود في النص الروائي ليس بالضرورة ىو ذاتو موجود في الحقيقة،
غير أنو اليمكن تحقيق ىذا الوجود من دون الواقع ،فعندما يبتعد الحكي عن الحقيقة وتختفي

السردي الخاص ،وىذا ما جعل التعامل مع
مالمح الواقع ينطمق عالم التخييل في إنتاج عالمو ّ
الواقع من وجية نظر أدبية ممكن التحقق عمى وفق توجو رؤية يجمع بين االثنين ضمن إطار
عالم ّسردي يسعى إلى الحفاظ عمييما سوية.

والرواية العراقية المعاصرة التزمت ىذه الرؤية عند محاولتيا االقتراب من واقع اإلرىاب،

لموقوف عمى حقيقة ما يجري بتجمياتو المختمفة وتداعياتو العميقة التي طالت البنية المجتمعية
برمتيا ،عبر اعتمادىا ّسرديات تفاعمت مع الواقع سعت إلى رصد حيثياتو وأشكالو وصوره
المتداخمة ،سعياً منيا إلثبات مسؤوليتيا تجاه ما يجري وتسجيل حضورىا تواصالً مع حركية
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المجتمع؛ ألن الروائي (( لم يعمد إلى توظيف الظاىرة اإلرىابية عمى سبيل الموضة أو لمجرد
مواكبة ا إلحداث  ،بل األصح أن اإلرىاب يحضر في األذىان شئنا أم أبينا ،وبالتالي كان ال بد أن
يترك بصماتو في الكتابة ))(.)7

ويبدو أن ىذا التفاعل مع الواقع ال يخمو من االرتباط بمرجعيات مختمفة بدت واضحة أحياناً

في بعض التجارب الروائية؛ ألن ((النص الروائي ال بد لو من رؤية ايديولوجية معينة يقوم عمييا،

فميس غريبا أن يمتزم الكاتب بايديولوجيا معينة ألن ذلك جزء من تحقيق الذات))(.)8

ولكي يبتعد الروائي عن عمل المؤرخ في التسجيل والتوثيق كان البد لو من أن يخضع مادتو
الممتقطة من الواقع إلى عمميات التغيير التي تعتمد البعد الفني في جانبيا اإلجرائي ،وبيذا التغيير

((تتم عممية التخييل التي تجعل من ما يقدمو الكاتب الروائي فناً ال توثيقاً وال تاريخاً ؛ألن الكتابة
ليست مجرد محاكاة مطابقة لمواقع ))()9؛ أننا نعتقد أن الرواية ىي عممية خمق لواقع تخييمي ،غير

أنو ليس واقعاً حياتياً ميتافيزيقيا ،بل ىو واقع يحقق وجوده عبر اعتماده عناصر وتركيبات ليست

موجودة مادياً وواقعياً ،ويتم تقديمو عبر بنية ونسق يجعالنيا محتممة الوجود ()10فإن اعتماد الرواية
العراقية المعاصرة لظاىرة اإلرىاب في متنيا السردي إنما يأتي من قبيل استدعاء الواقع بعناصره

وتركيباتو المختمفة الفاعمة ،والتواصل مع حركة المجتمع؛ ألن ((الظاىرة اإلرىابية ال تحضر في

شكل خطاب سياسي سمج ،بل تحضر بوصفيا جزءاً من حركية المجتمع ،تعيقو وتشده إلى

الخمف))

()11

ىو من ثم؛ تشترك في قراءة الواقع تشخيصو بأبعاده السمبية منيا وااليجابية.

وعميو؛ فقد عممت الرواية العراقية المعاصرة جاىدة عمى تقديم نصوص روائية تسعى إلى

مالمسة طبيعة اإلرىاب والبحث في جذوره وأسبابو المختمفة  ،فضالً عن تقديم صور مختمفة ليذا

اإلرىاب وتداعياتو السمبية عمى مستوى المجتمع وعمى مستوى األفراد ،وسجمت موقف المثقف

العراقي الرافض لإلرىاب وفكره المتطرف ،إذ جعمت من ىذه القضية السؤال األىم في المتن
الحكائي الذي يعكس تجربة مريرة وقاسية عصفت ببنية الشعب العراقي واتخذتو متناً حكائياً؛ ألن

((اإلرىاب ليس حدثاً عاب اًر ،وال مجرد خبر يسمع أو يقرأ ،بل أنو أحد مكونات الرواية ،وىو عنصر

فاعل فييا حتى لو كان عنصر ىدم ال بناء))( ،)12إيمانا منيا بضرورة حضورىا وتحمميا مسؤولية

البحث والسؤال عن ىذه الظاىرة الدخيمة عمى المجتمع العراقي ومن ثم اإلسيام في قراءة جادة،

وصوال لمعالجة إشكاالتيا المعقدة وتجاوزىا ،عبر سعييا الحثيث لمتجديد بكل ما توافر لدييا من
إمكانات عمى مستوى الرؤية والخطاب ،توافقا مع طبيعة المرحمة التي اتسمت بالحركية وعدم

الثبات عمى مختمف المستويات.
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السرد):
عتبة منيجية (العناصر السيمائية الدالة و ّ
بناء عمى موقف
طرح (غريماس) مجموعة من القواعد الضرورية لتحميل الخطاب ّ
السرديً ،
السردية
لسردية ،فأصبحت قواعد تحميل الرواية قواعد سيميائية ،وجعل من البنية ّ
مختمف لمبنية ا ّ
بنية سيميائية عميقة تنظم المعنى وتتمثل األشكال العامة لتنظيم الخطاب(.)13

السردية ىي التي
السردية عمى ميمة مبدأ التنظيم لكل خطاب ،ألن البنيات ّ
وعميو؛ فقد اعتمدت ّ
تحدد المستوى العميق لكل عممية سيميائية( )14فضالّ عن وضع اليد عمى الداللة المتوخاة،إذ تمثل

تركيباً مستقالً ضمن التنظيم العام لمسيمياء من حيث ىي عمم لمداللة (.)15

السرد المختمفة والسيميائيات أمر ال بد منو؛
وبذلك أصبحت قضية التواصل بين موضوعات ّ
ألن مثل ىذا التواصل يم ّكن النقاد من قراءة اإلبداع األدبي قراءة مختمفة تتكئ عمى أدوات نقدية
إجرائية تمنحيم الحرية الالزمة لموصول إلى الداللة العميقة لمنصوص( ،)16يمكن من خالليا تمييز

عناصر ّسردية

عدة ،وىي بذلك تفتح آفاقا لعالقات مختمفة تجمع بين مختمف الممفوظات

السردية(.)17وتعمل عمى تأسيس منظومة عالقات داللية كبرى بالنسبة لمسيمياء بوصفيا بنية سردية
ّ
السردي.
تمثل بكميتيا كينونة النص ّ

يتخــذ المــنيج الســيميائي مســارين يمكــن مــن خالليمــا الوقــوف عمــى العناصــر الســيمائية الدالــة

لمنصوص( ،)18ىما:

األول :ىو ما يدرك بالوحدات الدالة ،وىي وحدات صوتية يمكن أن تتناسل إلى عناصر أخرى أقل
منيا.
واآلخر :ىو ما يدرك عبر تفعيل الوحدات الصوتية المميزة الفاعمة التي تشير إلى دالالت بعينيا

تستدعي التوقف عندىا.

السردي؛ كونيا تسيم بتحديد أبعاد سيميائية ثرة تعتمد العالقات
وتعد ىذه العناصر نواة النص ّ
السيميائية ،فضال عن اكتنازىا بالعالمات واإلشارات ذات الحمولة الداللية العميقة ،التي يمكن
السردي ،لما تمتمك من طاقات كبرى في
تصنيفيا عمى أنيا عناصر محورية في عممية البناء ّ
السردي ،استناداً إلى طاقاتيا الداللية المعبرة.
التعبير عن رؤى النص ّ
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السردي يقوم عمى بنية عميقة ىي بنية كبرى  ،تعمل عمى تحقيق
ومن ىنا ّ
يتبين أن النص ّ
()19
السردية في الخطاب
السرد الذي ينظم الوحدات ّ
التماسك الداللي لمنص والحفاظ عمى مسار ّ

السرد نفسو منظما قبل تجميو ،لكونو مستوى سيميائيا
فيي ((األساس البنائي المشترك الذي يجد فيو ّ
مشتركاً ومختمفاً عن المستوى المساني وسابقا لو منطقياً ميما كانت المغة المختارة لمتجمي))(.)20
السردية عمى تحديد البنى العميقة لمنصوص التي تتحكم بمظاىر
لقد عممت السيمائيات ّ
الخطاب ،فضالً عن تحديد وظائف معينة لمسرد()21بعد أن ركزت عمى الممفوظ بوصفو مجموعة
من األحداث المترابطة فيما بينيا؛ ألن ما ييميا ليس ما يطرحو النص؟ وال قائمو ،بل ىي تيتم بـ

الكيفية التي يقدم بيا النص مضمونو؟ اعتماداً عمى طروحات كل من( :بريمون ،وغريماس) فضالً
عن طروحات (بروب) الذي سبقيم في ىذا الجانب.

إن عممية الوصول إلى المعنى المقصود تتطمب الكشف ((عن شبكة العالقات القائمة في
ّ
()22
السردية وفق الغايات القصوى المقصود بموغيا ))  ،ألن
صمب النص ،وحصرىا ،بربط الوحدات ّ

مثل ىذه الوحدات والعناصر تمثل نسقاً وبنية تعتمد قواعدىا الخاصة التي تساعد في قراءة دالالت

النص المختمفة في بنيتيا العميقة.

السردية وتحميل القوانين السيميائية
وبناء عمى ما تقدم يصبح الزما عمينا االىتمام بالمضامين ً
ً
الضابطة ليا ،لمكشف عن وظيفة النص؛ ألن المعنى يفسر عمى أنو أثر ناتج عن شبكة العالقات

الرابطة بين العناصر الدالة ،فالغاية األىم ىي الوقوف عمى الكيفية التي تكون بيا المعنى داخل

النص ،وىو ما يسمى (التشكل السيميوطيقي لممحتوى )(.)23

السردي تساعد في قراءة النص والوقوف عمى
ّ
إن تحديد ىذه العناصر المكونة لبنية النص ّ
أساليب تشكل دالالتو المختمفة؛ ألن ((كل مقطع ّسردي قادر عمى أن يكون وحدة مستقمة بذاتيا،
كما يمكن أن يدخل ضمن حكاية أوسع ،وىو أمر من شأنو أن يضيء داللة الخطاب ،ويخمق آثار

معنى يسيم في بناء داللة النص ))(.)24

وعميو سنسعى إلى مقاربة رواية (رقصة الجديمة والنير) لـ وفاء عبد الرزاق مقاربة سيميائية
السردية ،التي يمكن تصنيفيا عمى أنيا
عمى وفق قراءتنا لإلشارات والرموز المعتمدة في بنيتيا ّ
عناصر سيمائية دالة تمثل في بنية الرواية ،العميقة ورؤيتيا الخاصة في مساءلة الواقع والسيما

قضية اإلرىاب.

09

هجلة األستار

العذد  – 222الوجلذ األول لسنة 2027م 2418 -هـ

بنية العناصر السيمائية الدالة:
السارد في رواية (رقصة الجديمة والنير) لـ وفاء عبد الرزاق عمى إشارات ورمو اًز
اعتمد خيال ّ
السردي ،عمى نحو يحقق لو انجاز رسالتو
بناء عمى قناعاتو بوظيفتيا الفاعمة لمنيوض بخطابو ّ
ً

المتوخاة عمى أكمل وجو ،شكمت في النياية عناصر سيميائية تحمل دالالتيا الفاعمة كل ضمن
سياقة الخاص ،الذي ينيض بتحديد مفاتيح ميمة تسيم في الوقوف عمى المعاني العميقة ،وبالتالي

استيعابيا من المتمقي والتفاعل معيا ،ويمكن تحديد ىذه العناصر ،باآلتي:
أولً /العناصر السيميائية الدالة عمى اإلرىاب وجرائمو:

السرد نحو النمو والتطور تدريجياً ،وتحاول من
ّ
السردية األخذ بعممية ّ
إن من ميام السيميائية ّ
وراء ىذا دفع المتمقي لموقوف عمى مرامي الخطاب وغاياتو البعيدة ،التي تجعل من القص بنية تقوم

عمى الحركة والنمو اعتماداً عمى اإلشارة و والرمز .ولكي تحقق كل ىذا قدمت الرواية صو اًر عدة

لإلرىاب وجرائمو عبر تممس آثاره عمى صعيد الفرد والمجتمع ،بدءاً من الطفل الصغير مرو ار
بالرجل والمرأة والشاب والشيخ الكبير ،فيذا الطفل الصغير الذي فقد نطقو وعائمتو عمى يد اإلرىاب

يناجي نفسو ويقول -(( :تعالي يا أمي  ،فالجو ىنا تمفو سكينة الظالـ ،كؿ الظالـ حياتي ،واألياـ

كفف طويؿ  ...وليكف جناحؾ جبا ارً كجبروت مف قتمؾ،وأردى أبي مضرجاً بدمائو ))()25ويقول

أيضا (( ألـ البعد وأختي الصغرى انغرس في قمبي ..تعمميف يا أمي قسوة الدمع المتجمد في
العيف؟
يصبح حج ارً مدبباً ،أو زجاجاً ،وحيف أحرؾ جفني يتيشـ ويصبح أكثر قسوة وايالماً))(.)26
السارد إلى الكشف عن اآلثار النفسية ليذه الشخصية (الطفل) أحد ضحيا اإلرىاب
لقد لجأ ّ
وىو يشير بحمولتو الداللية إلى معاناة شعب كامل ،ألنو ((ىو الذي يستطيع أن يصور شخصيات
معينة مقنعة بطبيعة الدور الذي تؤديو حيث تتعدد في إطار الشخص إلى الشخصية ونمط الفرد

()27
السرد ،تعد عناصر داللية
إلى نموذج إنسان )) ،عبر توظيف ألفاظ من دون غيرىا في عممية ّ
لسردية ،فألفاظ مثل( :الظالم ،كفن ،جبروت ،مضرجا
سيميائية ترتبط بروابط وثيقة مع البنية ا ّ

بدمائو ،ألم البعد ،انغرس ،قسوة) تكفمت بميمة الكشف عن مشاعر الحزن والقمق والخوف ،وبالتالي
ىي صور جزئية تكون بمجموعيا صورة كمية تكشف عن معاناة ىذا الطفل ومن ورائو باقي

الشخصيات في الرواية.
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والمالحظ ىنا أن ألفاظاً أخرى ساعدت في إنجاز ىذه الميمة في الكشف عن طبيعة المعاناة
النفسية من جراء اإلرىاب مثل لفظة (عين) التي وردت في الرواية في مواضع عدة ،فيي ال ترى

سوى الظالم ،وال تعرف سوى البكاء كما في النصوص اآلتية((:يرى ظمو الصغير ممداً ،وىو

ينظر إلى وجيو في المرآة ،أخافو الظؿ ،استغرب انو أكبر منو ،وأسود الموف قاتما ))(،)28

و((كمما حاولت السيدة زينة القتراب مف الطفؿ ،لمسو ..تمسح دموعيا في كـ ثوبيا

األسود))(.)29

الســارد ألفاظــا أخــرى تحمــل فــي أبعادىــا الســيميائية الدالــة صــو اًر لإلرىــاب وجرائمــو
لقــد وظــف ّ
تكرر حضورىا في سياقات مختمفة من الرواية ،مثل (القير ،األنين ،الرعب ،اليأس ،الشؤم ،الحقد)،

إذ أســيمت فــي تقــديم شخصــيات روائيــة مختمفــة تمثــل بمجموعيــا صــو اًر لضــحايا اإلرىــاب وســجمت

موقف الرواية منو.

الســرد (آزاد) الــذي فقــد ولــدين وبنــت مــن عائمتــو(( :أمػػا آزاد فوضػػعو الػػدائـ فػػي
فيكــذا يقــدم لنــا ّ
حالة قير  ...كانت وما زالت حياتو البائسة بيف حموىا ومرىا ،وبيف عزلتو بعػد فقػد ولػديف وبنػت

مع قوات البيشمركة لمقاتمة داعش))(.)30

أمــا (خــالت) الــذي يــرزح تحــت وطــأة الحنــين البنتــو التــي تركتــو رغمــا عنــو؛ فعمــى النحــو اآلتــي:

((وخالت الذي يػئف لػيال ونيػا ار عمػى فقػد ابنتػو المتطوعػة لمػدفاع عػف أرضػيا  ..كممػا سػمع عػف
أفعاؿ داعش مع المختطفات وبيعيف شبت في قمبو النيراف ،وتخيؿ ابنتػو منيوبػة أو مغتصػبة أو

مذبوحة ))( ،)31وىذه سميمى المختطفة من قبـل داعـش ((حػيف فقػدت سػميمى أسػرتيا أثػر اسػتيالء
داعش عمى مساحات كبيرة مف شماؿ العراؽ وسوريا  ...اختطفوا مع سميمى المئات مػف النسػاء

واألطفػػاؿ،)32())...فــي حــين تتكفــل شخصــية أم ج ـوان برســم حجــم اإلحبــاط الــذي يعيشــو النــاس مــع
وجود داعش ((سارت تقػدـ رجػال وتػؤخر أخرى،وعبػوس األلػـ يعصػر أوصػاليا والبػاقي مػف مفػاتف
وجييا  ...تدفقت صرخة عميقة مف صدرىا ،وأصبحت الحياة سػاعتيا دوف جػدوى .انػو الشػعور
بالموت في أي لحظة ،وكيؼ يػتتي مباتتػا مػف رصاصػة أو قذيفػة أو داعشػي ذبػاح))( ،)33أمـا أم

سميرة المرأة المسيحية الصالحة فتقدميا الرواية وقد اتجيت إلى الدعاء بعـدما فقـدت زوجيـا عمـى يـد

داعــش ،فترســم صــورة دقيقــة لوحشــية داعــش و ىــول مــا تعانيــو فــي قمــة ذل ـك الجبــل ىــي والعوائــل

الياربة من بطشيا ،تقـول(( :ستليا فيما إذا ما زالػت تحػتفظ بػو قبػؿ خروجػو إلػى الشػارع ويمػوت
عمى يد داعشي.
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يمروف بوحشية في المدينة وينشروف ىمجيتيـ ،ويركبػوف السػيارات والرشاشػات ترمػي رصاصػيا

دوف أي اتجاه ،عمى أي مػار فػي الشػارع ليسػقط مضػرجا بدمائػو))()34لقـد أرادت الروايـة عبـر ىـذا
الوصف لالرىابيين أن تصورىم جميعاً بشكل معين (( مما يوحي بفكـر مسـتبد واحـد ال يسـمح بـأي
تعددية في المواقف أو اختالف في األفكار ))(.)35

السـرد فـي
ّ
إن ىذا التقديم لمشخصيات وبيـذه األسـاليب السـردية المختمفـة إنمـا جـاء ليعـزز عمميـة ّ
تصـ ـوير اإلرى ــاب وجرائم ــو ،بوص ــفيا ((ك ــائن ح ــي ل ــو وج ــود ميزيق ــي ،فتوص ــف مالمحي ــا وص ــوتيا
ومالبســيا وســنيا وأىواءىــا ،وىواجســيا وآماليــا وآالميــا))()35؛ ليكســبيا الحــد األقصــى مــن الوصــف

الضـروري لإلقنــاع ســعياً وراء إعطائيـا مزيــداً مــن الوضـوح والواقعيــة (،)36فضـالً عـن قبــول المتمقــي
بيا وىو األمر الذي يحقق بدوره عممية التفاعل المطموبة.

وعمي ــو ب ــدا واض ــحاً أن العناص ــر الس ــيميائية الدال ــة ق ــد كش ــفت ع ــن دالالتي ــا المتعمق ــة بطبيع ــة

اإلرىاب وجرائمو ،فضالً عـن طبيعـة المعانـاة الكبيـرة التـي ألمـت بالشـعب الع ارقـي ،التـي طغـت عمـى

بناء عمى تفاعميا مع ألفـاظ وتراكيـب فـي الـنص تشـكل بمجموعيـا بـؤرة عمميـة البنـاء
أحداث الروايةً ،
السردي.
ّ
ثانياً /العناصر السيميائية الدالة عمى رفض اإلرىاب ومقاومتو:
الســرد وتطــور مفاصــميا المختمفــة تبــرز مواقــف جديــدة ،تشــير إلــى توجيــات
ومــع تواصــل عمميــة ّ
الشخصــيات و تكشــف عــن مســارات األحــداث ،البــد أن تــنيض العناصــر الســيمائية الدالــة بوظــائف
فاعم ــة عم ــى مس ــتوى اآللي ــات اإلخباري ــة ذات البع ــد ال ــداللي ،وى ــو م ــا لمس ــناه عب ــر ب ــروز عناص ــر

س ــيميائية دال ــة عم ــى رف ــض اإلرى ــاب ومقاومت ــو ،إذ تول ــت ألف ــاظ مث ــل( :الس ــالم ،الح ــب ،الخ ــالص،
الث ــورة ،التعص ــب ،التطيي ــر العرق ــي ،الحي ــاة والم ــوت ،الغرغينيـ ـا ،س ــبايكر ،س ــنجار) ى ــذه الميم ــة،

فأسـيمت فـي تحقيــق بنـى ّسـردية تتحــرك فـي فضــائيا الشخصـيات وتتـابع األحــداث وتـؤدي وظائفيــا
السردية ،وىي بذاك تحقق لمسارد ما يسعى إليو من غايات مختمفة عمى مستوى الرؤية والخطاب .
ّ
فشخصيات مثل (أم جوان ،آزاد ،ىافال ،حامد عازف الناي ،سميمى ،أم سميرة ،شيرين ،كوفان،

الســردية المحــددة بوجــود العناصــر الســيميائية الدالــة عمــى
خــالت ،عــادل  ،ريحانــة) قــد ّأدت وظائفيــا ّ
رفض اإلرىاب ومقاومتو وعبر سياقات حضورىا المختمفة.
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الســردي ،ذلــك
فمفظــة (الســالم) بكــل مــا تحمــل مــن قــيم دالليــة تمعــب دو اًر محوريـاً فــي عمميــة البنــاء ّ
أنيـا تكتنـز بحمـوالت عـدة تتصــل بالحـب واألمـان واالسـتقرار ،نقيضـاً لمحـرب والمـوت والـدمار ،تقــول
التحػدث
(أم جوان) فيما التحريض عمى مقاومة اإلرىاب وأمنياتيا في السـالم  - ((:ليتنػا نسػتطيع
ّ

عف السالـ والحب األماف بدلً عف الموت والخراب والتتصاب ،ليتنا فعال نسترجع بناتنا وأبناءنا
 ..عمينا أف نفعؿ شػيئا ،قومػوا واكتبػوا عػف طريػؽ لمخػالص ،انظػروا إلػى السػماء ول تنظػروا إلػى

أقدامكـ))(.)38

أما لفظة (التطيير العرقي)؛ فقد وظفـت لـتعكس أسـاليب اإلرىـاب الخبيثـة لـزرع الفتنـة بـين أبنـاء

الــوطن الواحــد ،فــالجميع أصــبح ىــدفاًلإلرىاب مــن دون تمييــز ((لػػػـ يغػػػب عػػػف الجميػػػع خبػػػر قتػػػؿ
المسػػيحييف واليزيػػدييف ،والمسػػمميف ،والشػػبؾ ،وحػػرؽ الكنػػائس لػػـ تػػرتعش ليػػـ يػػد وىػػـ ينبشػػوف
قبػػور األنبيػػاء  ..لقػػد قػػاموا بتطييػػر عرقػػي تشػػفيا بتمػػؾ المدينػػة العريقػػة))( ،)39وىــي فــي بعــدىا

الداللي العميق تتبنى الدعوة إلى رفض اإلرىاب ومقاومتو ،وتصوير اإلرىاب بيذه الكيفية جاء ألن
((اإلرىــ ــاب األعمـ ـ ــى يضـ ـ ــرب بــ ــال تمييـ ـ ــز ،إنـ ـ ــو يريــ ــد أن يسـ ـ ــجل حض ـ ــوره ميمـ ـ ــا تك ـ ــن الضـ ـ ــحية
المستيدفة))(.)40

وتتداخل اإلشارات السيميائية األخرى في بنية العناصر الدالة عمى رفـض اإلرىـاب ومقاومتـو،

السـرد لتحقيـق أىـدافيا ذات الصـمة باسـتجابة المتمقـي لمـا تطرحـو الروايـة ،ومنيـا
وتتساوق مع مسيرة ّ
لفظة (سبايكر) التي استعان بيا السـاّرد لمـا تحمـل مـن دالالت عميقـة عمـى جـرائم اإلرىـاب ،أسسـت

ـاء عم ــى حج ــم الجريم ــة الت ــي ارتكبتي ــا
لوجودى ــا ف ــي ذاكـ ـرة الض ــمير الجمع ــي لممجتم ــع الع ارق ــي بن ـ ً
السـارد:
العصابات اإلرىابية في ىذا المكان بحق ( )1700جندي عراقي أعزل عن السالح ،يقـول ّ

((في سبايكر أزيحػت األقنعػة عػف الوجػوه السػود ،وتبػيف األبػيض مػف الرمػادي ،كمػا تبػيف صػمت
الضػػمير اإلنسػػاني عمػػى جريمػػة التػػاريا ،وتغافػػؿ الشػػرؼ العػػالمي ،وصػػمت األص ػوات المطالبػػة

بحقيا))( ،)41لقد جاءت لفظة سبايكر بوصـفيا المكـان المحـرك لمحـدث ،ألن ((اإلشـارة إلـى المكـان
تــدل عمــى أنــو جــرى أو ســيجري بــو شــيء مــا ،حيــث تكــون ىــذه اإلشــارات كافيــة لتجعمنــا ننتظــر قيــام

حدث ما ،وذلك أنو ليس ىناك مكان غير متورط في األحداث ))(.)42

وتتضــافر لفظــة (النيــر) مــع لفظــة (ســبايكر) فــي اإلشــارة إلــى حتميــة مقاومــة ىــذه العصــابات

اإلجرامية لتكمل لوحـة جريمـة سـبايكر ،عبـر تكـرار ورودىـا فـي الروايـة ،إذ شـكمت عنصـ اًر سـيميائياً
مركزيــا أخــذ عمــى عاتقــو ميمــة الكشــف عــن الوجــو البشــع لإلرىــاب وضــرورة مقاومتــو ((وقفػػت عمػػى

وجػػو الحاقػػد
ضػػفة نيػػر دجم ػة تحتضػػف كػػؿ جنػػدي معصػػوب العينيف،والمغمػػوؿ باألصػػفاد ،حػػيف ّ
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رصاصػػتو إلػػى رأسػػو...كاف النيػػر يصػػرخ مػػع تمػػؾ الصػػرخة المكبوتػػة  ،والمػػوج ينحػػب مػػع رفيػػؼ
الروح ورفرفة الجسد الغرقاف ..
بكى النير بدمع أحمر ،واختمط األحمراف ليصيحا باسـ العراؽ ،وباسـ األرض والوطف والحؽ،

والثتثر))(.)43

((صػػار النيػػر دعػػاء الممكػػوت ،وريحانػػة ترفػػع األكػػؼ المبتػػورة لمػػدعاء ،وتمقنيػػا بسػػممة الجبػػاه

الشريفة ))(.)44

((ألوؿ مرة تقؼ ريحانة عمى ضفة النير تصرخ ىكذا بيستسرية  ...الكؿ يصرخ والشرؼ أعمػى
 ..والقموب عمياء))(.)45

اضــطمعت لفظــة (النيــر) بميمتيــا كشــاىد عمــى ىــذه الجريمــة النك ـراء ،بوصــفيا عالمــة مركزيــة
قــدمت جممــة مــن الــدالالت تشــير إلــى ضــرورة مواجيــة ىــذا الفكــر اإلج ارمــي فكري ـاً وثقافي ـاً ،كــل مــن
(سبايكر ،والنير) قد ارتبطتا بـ ((الدافع الخارجي لمـنص الـذي يحـدد مرحمـة تاريخيـة متصـمة بوصـف

خاص انطالقا من اإلشارة إلى الظروف السوسيو تاريخية والقيم الثقافية لبيئة النص))(.)46

ومن ثم يصبح الخالص من اإلرىاب ىدفاً إنسانياً جامعاً((الخالص مف داعش وتطيير األرض

منيـ  ،حتما سيكوف عيدا كونيا ؛ ألنيـ تجاوزوا كؿ أشكاؿ القبح والوحشية ،ولـ يعد ليـ وصؼ

ممكف أف نطمقو عمييـ))(.)47

إ ّن مثــل ىــذه الــدالالت التــي رســخت مبــدأ رفــض اإلرىــاب ومقاومتــو ،ال يمكــن أن تكــون خــارج
اىتمامــات المتمقــي الــذي يتفاعــل مــع األحــداث حتــى النيايــة ،ألن ىــذا الخطــاب البــد أن يكــون أكثــر

السارد منذ البداية.
تأثي اًر عمى نفسية المتمقي ،وىو األمر ىو الذي يسعى إليو ّ
ثالثاً /العناصر السيميائية الدالة عمى التيجير الجماعي والنزوح:

الس ــرد إل ــى أح ــداث جدي ــدة ومواق ــف أكث ــر تعقي ــدا تتمث ــل ف ــي اس ــتيالء اإلرى ــابيين عم ــى
ويتح ــول ّ
مساحات واسعة من أرض الوطن ،وىـو األمـر الـذي يـؤدي بالنتيجـة إلـى نـزوح السـكان خوفـاً مـن أن

الســارد ىــذا الموقــف بقولــو:
يواجيـوا القتــل أو االغتصــاب أو الســجن عمــى يــد اإلرىــابيين .يصــور لنــا ّ
((حيف فقدت سميمى أسرتيا إثر استيالء داعش عمى مساحات كبيػرة مػف شػماؿ العػراؽ وسػوريا،
ىرب الكثير مف أىالي المنطقة خوفا مف القتؿ والذبح ،فقد اعتبػروىـ كفػرة ،وحػالؿ ذبحيػـ وأسػر

نسػػػائيـ))( ،)48وم ــع احت ــدام المع ــارك وت ارج ــع القـ ـوات المدافع ــة ع ــن المدين ــة أم ــام اليجم ــة الشرس ــة
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لإلرىابيين لم يكن أمام السكان سوى اليروب من ىذا الجحيم نحو مصير مجيـول(( ،أخذت العوائؿ

تعرض ػوا إلطالقػػات النػػار ،حتػػى أف
تنػػزح مشػػيا عمػػى األقػػداـ إلػػى الجانػػب اعخػػر ،وأثنػػاء عبػػورىـ ّ
بعضيـ تركوا الجرحى مف أبنائيـ لعدـ مقػدرتيـ عمػى حمميػـ  ...والػبعض اضػطر لػدفف موتػاىـ

في حدائؽ المنازؿ))(.)49

لقــد ســعت الروايــة إلــى البحــث فــي ىــذه األزمــة وفضــح الج ـرائم التــي يرتكبيــا اإلرىــابيون بحــق
المدنيين عبـر تصـوير المواقـف المختمفـة التـي تشـير إلـى حجـم معانـاة النـاس منيـا ،ولكـن بعيـدا عـن

التســجيل التــاريخي؛ ألن ((الصــورة األدبيــة التــي تقــدميا الروايــة تختمــف عــن الحقــائق التــي يســجميا

الت ــاريخ ))( ،)50فالص ــور الت ــي اعتم ــدتيا الرواي ــة تنتق ــل مـ ـع ى ــذه المواق ــف م ــن مرحم ــة إل ــى أخ ــرى

((النػػازحوف تػػثقميـ المتسػػاة وىػػوؿ المفاجػػتة يػػدمي قمػػوبيـ  ،يمش ػوف بػػال عن ػواف وقػػد خػػذلتيـ

الحياة ،وخذليـ الجيش والمتآمروف  ...ساروا في حر الصيؼ مشيا مع وابؿ الرصػاص والعطػش
والتعب ))(.)51

السـردي ليصـور لنــا
المالحـظ ّ
السـارد قـد لجــأ إلـى توظيـف عناصــر سـيميائية فـي عمميـة البنــاء ّ
أن ّ
أبعاد ىذه األزمة المختمفة  ،فكان لأللفاظ مثل (الخذالن ،المأسـاة ،المتـرمرون) حضـورىا الفاعـل فـي

اإلحاطــة بيــذه اإلبعــاد عمــى نحــو يبــرز وحشــية اإلرىــابيين فضـالً عــن الخونــة الــذين ال تقــل م ـواقفيم

الس ــرد ف ــي ى ــذه األزم ــة يب ــرز السـ ـؤال المي ــم ع ــن ال ــوطن
خطـ ـ ار ع ــن اإلرى ــابيين ،وف ــي ذروة عممي ــة ّ
((وطنيـ ييجرىـ مػف مكػاف إلػى مكػاف  ...كيػؼ يكػوف العراقػي لجئػا فػي وطنػو نن تمػؾ إىانػة ل
تغتفر))(.)52

مثل ىذه الصـورة تضـع بـين أيـدينا حجـم المأسـاة مـن جانبيـا النفسـي ((كػؿ شػيء تريػب عمػييـ

وىػػـ يتسػمّقوف الجبػػاؿ الػػوعرة بػػاحثيف عػػف ممجػػت آمػػف ،كػػؿ العيػػوف بعيػػدة عػػنيـ ،حتػػى الي ػواء ل
يعرؼ كيفية خفقاف قموبيـ الخائفة مف حيواف مفترس))(.)53

لقـد بــدا واضــحاً أن العناصــر السـيميائية فــي الخطابــات الســابقة (ممجـأ ،الغربــة ،وطــنيم ييجــرىم،

السـرد
إىانة ال تغتفر ،السنابل ،السماء ،مطر ،ذكريات ،آمال) ،قد سـاعدت بميمـة النيـوض بحركـة ّ
وأن تحدد مفاصل ضرورية لمكشف عن الشعور الفضيع بالضياع والغربة داخل الوطن.

السارد الضمير اإلنساني نتائج ىذه الكارثة اإلنسانية التي تمارس بحق المدنيين األبرياء
ويحمل ّ
ّ
بعــد أن يصــور لنــا مــا يمارســو اإلرىــابيون بحــق المـواطنين ،ألن معالجــة مثــل ىــذه المأســاة ال بــد أن

يتحمػػػؿ نتػػػائة ىػػػذه اإلبػػػادة الجماعيػػػة ،والكارثػػػة
يكــون ليــا بعــدىا اإلنســاني ((الضػػمير اإلنسػػػاني
ّ
العػػزؿ مػػف النسػػاء والشػػيوخ واألطفػػاؿ))( ،)54وال ينســى
اإلنسػػانية التػػي تمػػارس بحػػؽ المػػدنييف ،و ّ
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الســارد بصــيص األمــل فــي العــودة إلــى الــديار ولــو فــي ســياق طــرح تفاصــيل المأســاة((انتشػػروا فػػي
ّ
العراء كما العصافير في فرارىا مف أعشاشػيا ،شػاىدوا سػنابؿ تنػزؿ مػف السػماء ،وتػدور حػوليـ،

يرونيػػا لػػيال ويتم ّنػػوف أف ل تنتيػػي نزوليػػا مػػف السػػماء ،يناشػػدونيا المقػػاء ،لتحػػؿ عمػػييـ سػػكينة
السنابؿ وترتاح أجسادىـ مف اإلعياء ،وتيدأ قمػوبيـ مػف القيػر ...وعنػدما توشػؾ ذكريػاتيـ عمػى

الرحيػػؿ يسػػتمدوف األمػػؿ والػػذكرى مػػف سػػماء تمطػػر سػػنابؿ ،ليريػػدوف عمػػاليـ أف تبقػػى فريسػػة

النسياف،فيتتمموف ىطوليا))(.)55

الســردي مــن خــالل العالمــات والمرجعيــات
وعميــو يمكــن لمقــارئ وىــو المتتبــع لمســار الروايــة ّ
السارد بثيا في ثنايا الـنص أن يـدرك الصـورة الدالليـة التـي تنطـوي عمـى بعـدين:
السردية التي تعمد ّ
ّ
األول منيا موضوع اليجرة والنزوح في صـورتيا وداللتيـا المباشـرة ،واآلخـر فـي داللـة عميقـة يؤشـر
حقيقة المأزق اإلنساني الذي يعيشو العالم جراء ظمم اإلنسان ألخيو اإلنسان وتحت ذرائع شتى ،وىو
بذلك إنما يضع العـالم أجمـع فـي مواجيـة نفسـو ،ويطـرح السـؤال عـن حقيقـة مـا يجـري إلنسـانيتنا مـن

استيداف ممنيج.

رابعاً /العناصر السيميائية الدالة عمى وحدة المصير في مواجية اإلرىاب:
لقد ارتبطـت الروايـة فـي مراحميـا األخيـرة بيـاجس وحـدة المصـير لمواجيـة اإلرىـاب ،فأخـذت عمـى
عاتقيا ميمة التعبير عن أكثر التحديات التي يواجييا العـالم فـي الوقـت الـراىن ،مـع انتشـار ظـاىرة

الســردي ،إذ اعتمــدت شخصــيات روائيــة عــدة تختمــف
اإلرىــاب ،الــذي بــدا واضــحاً فــي مســار الــنص ّ
باختالف مرجعياتيا الفكرية والدينية والقومية والمذىبية فـي إشـارة واضـحة إلـى أن الجميـع بـات ىـدفا
لإلرىــاب ،وف ــي خن ــدق واح ــد ،لنج ــد ( العرب ــي ،والك ــردي ،والمس ــمم ،والمس ــيحي ،وازي ــدي) ق ــد أسسـ ـوا

لفضاء ّسردي تتفاعل فيو األحداث ضمن إطار الصورة الكبيرة في بيان ما وصـل إليـو اإلرىـاب مـن
فضاعة ووحشية.
الســارد أن لإلرىــاب وجوىـاً عــدة وان اختمــف الزمــان والمكــان واألدوات ،إذ يحــاول أن
بــدءا يؤكــد ّ
يجمع بين صورة إرىاب السمطة الغاشمة وحاضر اإلرىاب ممثالً بـداعش ،يقـول فـي معـرض وصـفو

لإلرىــابيين(( :عيػػوف زرؽ ،س ػراويؿ وعمػػائـ  ،سػػكيروف وحشاشػػوف ،قتمػػة ومجرمػػوف ،سػػفاحوف
متشػػردوف ،أعػػداء لناسػػيـ ووطػػنيـ تحػػالفوا مػػع ىػػؤلء لنشػػر الغرتينيػػا فػػي العػراؽ ،لػػـ يػػتتوا مػػف

فػراغ ،ىػػذه ترسػ ّػبات الحكػػـ السػػابؽ ،وىػػؤلء سػػجناء القتػػؿ الػػذيف أطمقػػت داعػػش سػراحيـ ليػػذبحوا
العراؽ أرضاً وشعبا ))(.)56
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الســردي عمــى
وعميــو يمكــن قـ ارءة قضــية وحــدة المصــير فــي مواجيــة اإلرىــاب ضــمن مســار الروايــة ّ
وفق بعدين:
الســارد قــد اتجــو إلــى االنزيــاح
األول تمثــل بإرىــاب الســمطة فــي مرحمــة النظــام الســابق ،إذ نمحــظ أن ّ
عن زمن األحداث نحو الزمن الماضي عبر توظيف ((مقاطع استرجاعية تحيمنا عمى أحـداث تخـرج
عن الحاضر لترتبط بفترة سابقة عن بداية السرد))( ،)57تمثل مظير من مظاىر الحداثـة التـي تسـيم
في بناء فضاء أدبي يستوعب المعاني والدالالت المختمفـة (،)58فيـا ىـو يضـع بـين يـدي القـارئ عبـر

مفارقــة ّســردية رحمــة ىــروب عائمــة (حامــد) مــن جنــوب العـراق إلــى المنــاطق الشــمالية بوصــفيا مــالذاً
آمنا من بطش السمطة ،بعد إعدام والده (الشيوعي) ((حامد شاب تولع بجنوف بػػشيريف منػذ لحظػة
وطتت قدمو أرض كردستاف ،ىارباً مع أمو ..وىو شاب في السابعة عشرة ،بعد إعداـ أبيػو عمػى
يد السمطة فػي السػجوف البائسػة))( ،)59وكـذلك عنـد التعريـف بشخصـية عـادل الضـابط السـابق فـي

الجيش العراقي أيام الحرب العراقية اإليرانية ((عانى عادؿ مف الشعور بػاأللـ وىػو يػدوف تفاصػيؿ
أما قصة ىروبو في إجازتو العسكرية في حرب العراؽ مع إيػراف ،فكانػت معجػزة حقيقيػة ،أسػيمت

ربتو وىو صغير وتعمؽ بيا كثي ار))()60إن مثل ىذه التنقالت الزمنية في بنيـة
بيا عمتو أسماء التي ّ
السرد ((تعد من أىم التقنيات التـي يسـتطيع الكاتـب مـن خـالل إتقانيـا والـتحكم بيـا أن يعطـي لمقـارئ
ّ

التوىم بالحقيقة))(.)61

أما البعد اآلخر؛ فيتجسد بتصوير الحاجة إلى التوحـد فـي مواجيـة إرىـاب داعـش ،عبـر توظيـف
عناصر سيميائية في حـدود سـياقيا الفاعـل لموصـول باألحـداث إلـى النيايـة ،مثـل (النـاي ،السـنابل،

المالئكـة ،الـرقص ،الجديمــة ،أرواح) فيــذا ىافــال يصــور السـنابل التــي يجــدونيا عنــد أبـواب ضــحايا

اإلرىاب من دون تمييز عمى أنيا لغز ،فيقـول(( :أشـ رائحة لغػز بيػذه السػنابؿ .ربمػا ىػي رسػالة
ربانية لنا كي نتحرؾ ونشتميا لنطعـ األرض جيػدنا وحبنػا ليػا ))( ،)62لتتحـول فيمـا بعـد إلـى شـاىد

عمى ىول الجريمة في سبايكر (( وريحانة تضع في أصفاد كؿ جندي سػنبمة ،تخفػؼ عميػو لحظػة

الختنػػػاؽ ترقػػػا ))()63وترس ــم وج ــوه الض ــحايا ((والسػػػنابؿ عمػػػى الضػػػفاؼ تتشػػػكؿ وجوىػػػا جميمػػػة
لممغدوريف ،وجوىا ضوئية ل تراىا األقنعة والمقنعوف والخونة واألوباش))(.)64

وتمعــب لفظــة (أرواح) الــدور ذاتــو فــي اإلشــارة إلــى المصــير المشــترك فــي مواجيــة اإلرىابــإذ يمثــل

الســرد إلــى مــا تريــد ،بمثــل ىــذا الحـوار
الشــيداء مختمــف شـرائح المجتمــع الع ارقــي ،بوصــفيا بــؤرة تقــود ّ
((نحػػف أرواح إذاً  ..نعػػـ وأنػػا روح مػػثمكف ل قبػػور لنػػا ،ول شػػيء يػػدؿ عمػػى جثثنػػا))( ،)65وىــذه
ـدمت مثــاالً رائع ـاً فــي التضــحية ألجــل الــوطن مــن قبــل الجميــع عمــى
األرواح ىــي الباقيــة ؛ألنيــا قـ ّ
السردي في النص الروائي.
اختالف مرجعيات بنائيا ّ
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وفــي الســياق اإلشــاري ذاتــو تظيــر لفظــة (ال ـرقص) لتقــود القــارئ لمداللــة الكبــرى وىــي المصــير

الواحد في مواجية اإلرىـاب ((ألـ ترقصف معي لمنير حػيف رقصػت الجثػث فػي سػبايكر واحتضػنتيا

األم ػواج  ..رقصػػة الشػػيادة لتشػػبييا أيػػة رقصػػة  ..ولحنيػػا ل يعزفػػو أي نػػاي إل نػػاي مقاتػػؿ

))( ،)66أما لفظة ا(الجديمة) بكل حموالتيا الداللية فتأتي لتكتمل صـورة المصـير الواحـد فـي مواجيـة
اإلرىـاب((فمنػػرقص اعف رقصػػة الجديمػػة والنيػػر ،جػػديمتي الشػػقراء أكثػػر سػػموا مػػف ىمجيػػة داعػػش
وأقػػرب إلػػى اه ،فيػػي قيثػػارة مقدسػػة ))( ،)67إنيــا األرواح الطــاىرة التــي تعاىــدت عمــى الوفــاء ليــذا

الــوطن ميمــا كــان الــثمن ،إنيــا أرواح الع ـراقيين جميع ـاً((أمطػػػرت السػػػماء سػػػنابؿ مضػػػيئة ،رقصػػػت

الضػػفاؼ ،والنخيػػؿ ،مػػاء دجمػػة اىتػػزت أمواجػػو احتضػػانا لرقصػػة األرواح الطػػاىرة ،وبػػدا أصػػػغر
األشياء رائقا كما قمب نبي))(.)68

السـرد بمسـتوى الواقـع
ّ
إن اختيار ىذه األلفاظ بدالالتيا المكتنزة  ،ساعد في الحفاظ عمى ديمومة ّ
الــذي يســتدعي وحــدة الجيــود لمواجيــة اإلرىــاب بكــل صــوره وأشــكالو ،جــاءت لتــؤدي دورىــا اإلشــاري
ض ــمن الس ــياقات المختمف ــة لمدالل ــة عم ــى قض ــية وح ــدة المص ــير فـ ـي مواجي ــة اإلرى ــاب ،وى ــو األم ــر
يســتدعي مــن القــارئ تفــاعالً مــع األفكــار ال ـواردة فــي الــنص عمــى مســتوى التخييــل والواقــع عمــى حــد

سواء.

الخاتمة:
ـاء عمــى اإلطــار النظــري الــذي
فــي نيايــة المطــاف ال بــد أن نقـ ّـيم المســار الــذي قطعتــو الد ارســة بنـ ً
اعتمدناه في مقدمة البحـث ،إذ اعتمـدت الروايـة التعبيـر عـن الواقـع مـن منطمـق تبنييـا مـا ىـو ظرفـي
معيش لمتأسيس لمادتيا الحكائية .وعميو؛ فقد سـعت إلـى تعريـة واقـع اإلرىـاب ،والمسـت قضـاياه عـن
كثب ،واستوعبت أىم الطروحات التي ىيمنـت عمـى الواقـع ،ومثـل ىـذا األمـر يؤكـد الحاجـة إلـى مثـل
ىذه الطروحات فـي المعالجـة والطـرح عبـر مشـروع ثقـافي ،يتكفـل بميامـو النخبـة المثقفـة الفاعمـة فـي

المجتمع ،بوصفيا صاحبة القدرة عمى قراءة الواقع والتفاعل مع قضاياه المختمفة.
وضمن ىذا اإلطار يمكن أن نوجز أىم النتائج ،باآلتي:

تبنت الرواية في بعـدىا الموضـوعي ميمـة تعريـة اإلرىـاب ونبـذ العنـف والـدعوة إلـى مقاومتـو
أوالًّ :
السـ ــردية بأبعادىـ ــا المختمفـ ــة (الشخصـ ــيات ،واألحـ ــداث ،والزمـ ــان،
فكري ـ ـاً وثقافي ـ ـاً ،إذ رسـ ــمت البنيـ ــة ّ
والمكان) من دون أن تتناول الظاىرة عبر أنموذج إنساني وعمى وفق رؤية محددة  ،وكشفت الوجو

الحقيقــي لإلرىــاب وجرائمــو البشــعة  ،فضـالً عــن طبيعــة المأســاة التــي يعيشــيا اإلنســان الع ارقــي جـراء

ذل ـ ــك ،فعمم ـ ــت عم ـ ــى تحدي ـ ــد ج ـ ــذوره التاريخي ـ ــة واإليديولوجي ـ ــة والفكري ـ ــة م ـ ــن دون أن تتخم ـ ــى ع ـ ــن
خصوصيتيا الفنية .
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الســردي ،إذ جــاءت متوافقــة مــع
ثانيـاً :ســاعدت العناصــر الســيميائية الدالــة فــي تماســك بنــاء الــنص ّ
األحــداث ،فض ـالً عــن العناصــر األخــرى ،إذ يمكــن مالحظــة الــدور الــذي لعبتــو فــي ضــمان ديمومــة
الســرد
الســردي ،لمــا ليــا مــن إمكانــات إشــارية موحيــة ، ،قــد ســاعد فــي الحفــاظ عمــى مســار ّ
الحــدث ّ
بمس ــتوى الواق ــع ،و ج ــاءت لت ــؤدي دورى ــا اإلش ــاري ض ــمن الس ــياقات المختمف ــة لمدالل ــة عم ــى قض ــايا
اإلرىــاب ،وىــو األمــر الــذي يبــرز دور القــارئ عمــى التواصــل مــع األفكــار ال ـواردة فــي الــنص عمــى
مستوى التخييل والواقع عمى حد سواء.

ثالثـاً :اعتمــدت المغــة الروائيــة نظاميــا اإلشــاري والرمــزي الخــاص ،الــذي تمكــن مــن الكشــف عــن رؤى

الس ــردية (الديني ــة ،والقومي ــة،
وأفكــار الجماع ــة المغوي ــة (الشخص ــيات)عمى مختم ــف مرجعيــات بنيتي ــا ّ
والسياس ــية ،والفكري ــة) ،وى ــي ب ــذلك إنم ــا تس ــيم ف ــي تحدي ــد مالم ــح مرحم ــة ميم ــة م ــن ت ــاريخ العـ ـراق
المعاصر.

رابع ـاً :لعبــت العناصــر الســيميائية دو اًر فــاعالً فــي تحديــد التشــكالت النصــية فــي الروايــة وعالماتيــا
الســيميائية الدالــة عمــى صــور اإلرىــاب ،وســاعدت عمــى تحميــل رموزىــا المكثفــة بوصــفيا ن ـواة الــنص

السردي؛ الكتنازىـا بالطاقـة الدالليـة الموحيـة التـي
السردي التي تحدد مفاصل ميمة في عممية البناء ّ
ّ
السردي.
تجمت بوضوح في المتن ّ
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