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الواقعية السحرية في رواية مستعمرة المياه
م  .م ميادة عبد االمير كريم العامري

الممخص :

جامعة ذي قار/كمية التربية لمعموم االنسانية  -قسم المغة العربية

يقوم البحث عمى دراسة مظاهر الواقعية السحرية في احدى روايات الكاتب (جاسم عاصي) الموسومة برواية

(مستعمرة المياه) التي غاصت في اعماق الهور العراقي لتحدثنا عن واحدة من االساطير الشعبية في الجنوب ،
وهي اسطورة (كوت حفيظ) ذلك التل القابع في وسط المياه ،والذي عمد طوال سنوات عديدة عمى استنزاف رجال
قرية الشويعرية وبالخص السادة المكاصيص .
الفعال اذ نمحظ اثاره الواضحة التي انعكست
وقد رّكزت الرواية ج ّل اهتمامها عمى المكان باعتباره
المكون السردي ّ
ّ
عمى الشخصيات .
كما ادت االسطورة دو ار متمي از كرافد ثقافي مهم في تجمية المظهر الواقعي السحري في المتوالية السردية  ،حيث
نص ذي ثيمة اسطورية .
نجح الروائي في استثمار هذا الرافد وبالتالي تقديم ّ

مدخل :

تنوعت المذاىب والتيارات النقدية التي ولدتيا الظروف المختمفة في خضم معالجتيا

لمنصوص األدبية حتى أصبح لكل تيار اسسو ومبادئو التي اعتمدىا رواده ،وكان أن شيدت
الساحة األدبية والدة تيار جديد اصبح محط األنظار وىو الواقعية .

ظيرت الواقعية كمصطمح نقدي محدد المفاىيم في فرنسا عام  ، 6826لتدل عمى كل نشاط

فكري يبحث في حياة االنسان متناوالً كل ما يقع عميو ادراكو الحسي(.)6

واقتضت الواقعية نتيجة الظروف السياسية واالجتماعية ان تنقسم الى عدة مدارس منيا

الواقعية النقدية والواقعية االشتراكية ثم الطبيعية  ،وكل من ىذه المدارس كان عرضة لالنتقادات
والتجريح  ،حتى قيل ان الرواية الواقعية قد انيارت و أودى بيا الحال الى االنقراض (.)2

فيما بعد وفي منتصف الثمانينات من ىذا القرن ظير تيار جديد عمى يد عدد من ُكتاب

القصة في امريكا الالتينية وبشكل خاص عند ستة منيم ىم  :اليخو كاربنيتر  ،وميجيل آنخل
استورياس  ،وخورخي لويس بورخيس  ،وخوليو كورتا ثار  ،وخوان رولف  ،وجابرييل جارثيا

ماركيز(.)3

غير ان استعمال ىذا المصطمح يرجع الى زمن ابعد (( لمداللة عمى نوع من الرسم القريب

من السريالية حيث تكون الموضوعات المرسومة واألشياء قريبة في غرابتيا من عوالم الحمم وما

يخرج عن العالم المألوف من رموز وأشكال )) (.)4
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وقد انمازت الواقعية السحرية بمزجيا بين الواقعية وعناصر ثقافية اخرى مثل االسطورة

،واالسطورة كما وردت في لسان العرب ضمن مادة (سطر) جاءت بمعنى االباطيل كما قالوا

احاديث النظام ليا واحدتيا إسطار
ايضاً االحاديث ،وقال ابن منظور في معناىا ايضاً  :انيا
ٌ

واسطارة ( ، )5ىذا اذا راعينا معناىا المغوي اما في االصطالح فيراد بيا القصة الخيالية او
الخرافية تأتي بمثابة تفسير يقوم بو االنسان السرار يفيميا (.)6

وتفيد االسطورة في الغالب مجموعة الحوادث القديمة المحفوفة بالمبالغات ( ،)7وقد زودت

االسطورة روايات الواقعية السحرية بكثير من شفراتيا المرمزة مسيمة في انتاج نص ادبي زاخر

باالسرار والغموض.

ويتأتى ىذا االىتمام البالغ الذي شكمتو االسطورة في تفكير اال نسان نتيجة التطور العممي

المتأثر بحركة االكتشافات وظيور المناىج الحديثة ،اذ لم تكن االسطورة بمعزل عن ىذا الزخم
المعرفي نظ ارً الى االسطورة بأعتبارىا ظاىرة قابمة لمدراسة العممية بمعنى تحوليا من معطى

ثقافي الى معطى عممي يتشكل عمى وفق الرؤى المعرفية (.)8
مستعمرة المياه  ...وكنزىا المجيول

وفي رواية ((مستعمرة المياه)) لمكاتب جاسم عاصي لعبت االسطورة دو ارً اساسياً في تشكيل

متوالية السردية  ،فمن وسط اليور ونقاء سريرة ابنائو راح الكاتب يروي احداث حكايتو  ،حيث

جزيرة الوىج المضيء(كوت حفيظ) سيد مياه اليور وسمطان مستعمراتو انطمق الروائي مبح ارً في

ممكوت مائي غامض  ،مستعيناً بتمك الموىبة الروائية الفذة واالسطورة الشعبية ذات المالمح

االخاذة ليغوص بكل ثقة في مجاىل فنتازية حفتيا المخاوف من جميع جوانبيا .

انو يحكي عن قوة سحرية من قوى الكون الواسعة  ،ليا صوت يحاكي الوجدان (وجدان

المغامرة) وحب االستكشاف،ان االغتراف من االساطير والحكايات الشعبية واحداً من السمات
البارزة في روايات العصر الحديث  ،فكثي ارً ما نجد الروائيين يوظفونيا بشكل مميز يساعد عمى

خمق النص وتفعيل عمميتو الكتابيو  ،وفي (مستعمرة المياه) نمحظ حضو ارً فاعالً وحيوياً

اء بما تنطوي عميو من ثيمات ام بما
لالسطورة فالروائي يرى فييا القدرة عمى ((اغناء النص سو ً
تمتمك من لغة تقترب من لغة الشعر)) (.)9

لقد عمل الكاتب عمى استثمار ىذا الرافد الثقافي داخل النص الروائي مجتا ازً بذلك عتبة

المعنى المباشر من خالل تفعيمو ماىو مضمر في الواقعة من اضافة بعض الرتوش والتغيير

عمييا بما يسيم في تقديم نص ذي ثيمة اسطورية(.)62
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معيار قيميا وليس بوصفيا حكاية تشرح وتفسر
ا
ان التعامل مع االسطورة يتم بوصفيا

()66

 ،لذا كان حضور االسطورة يدفع بالنص نحو االغتراف من بحر الغرائبية والنيل منو.

وتركز (مستعمرة المياه) جل اىتماميا عمى المكان  ،فيو المكون السردي الفعال داخل النص

وقد انعكست آثاره عمى شخصيات الرواية فيو مكان سحري شكل قمب الحدث.

والرواية في عموميا تحكي عن اسطورة الجنوب القصي (كوت حفيظ) او (تل حفيظ) الذي

تناقمت االجيال من اىالي الجنوب رواياتو  ،فيو ((كائن ضوئي فخم ينيض من ميد الماء
وقاعو  ،متفرعاً كشجرة كبيرة نحو االعمى))

()62

 ،انو يمتيم الرجال ويأخذىم اليو دون رجعة ،

وىو ال يجبرىم بل ىم يذىبون اليو طواعية فيا ىو (مردان) يحدث نفسو قائالً :

كيف لي وانا بعيد عنو قريب منو اآلن ؟ وىا ىو يجذبني اليو بندائو المستمر والمنطمق من

عمق قمبو المشتعل)) (.)63

تتجسد السحرية في ذاك النداء الخفي لمكائن القابع في كوت حفيظ الذي يدعو الى االبحار

اليو واالقتراب منو  ،معتمداً عمى الغموض السردي في التعريض لكوت حفيظ لسبب قصده

الكاتب  ،اذ الكاتب عادة ما يؤجل االعالن عما ىو غامض الن الكتابة ىي قدرة الروائي عمى
االبطاء واالخفاء في آن واحد  ،والروايات السحرية ال تشد القارئ الييا اال عبر تقنيات معينة

منيا الغموض ( )64الذي بقي الى نياية الرواية مييمناً عمى اطارىا العام  ،اذ لم يصرح

الروائي عن حقيقة (الكائن) الخفي بل ترك امره لمقارئ .

والذي يظير ان الروائي حين يعرض لكوت حفيظ يحاول اسباغ الصفات االنسانية عميو فيو

ينادي محبيو والراغبين في االبحار اليو  ،اضافة الى امتالكو ذاك القمب المشتعل
ضياء وتوىجاً
ً
 ،والذي ظل لسنوات طويمة محتفظاً بحمم اىل الشويعرية  ،انو كنافورة الضوء المنبثق من رحم
المياه موزعاً اشعتو في اتجاىات شتى  ،البيار الناظر بفورانو الالمع لمعيان( ،)65وىا ىو مردان

حين يصل اليو سينغمر فيو ويعانقو متحسساً شيوة المقاء حتى يصبحا كشيء واحد اليفصل
بينيما شيء(.)66

والروائي في ىذا كثي ارً ما يستعين بأسموب التشبيو وال سيما التشبييات الحسية كي تكون

الصورة السحرية المعروضة اقرب الى الواقع  ،ومن ثم يسيل تقبميا من قبل القراء  ،اذ ان من

شأن التشبيو قدرتو عمى تقريب المعنى المقصود الى ذىن القارئ وبالتالي تجسيد المعنى امام

عينيو(.)67

يقو ل مردان حين اقترب من (كوت حفيظ) (( :ال فرق عندي بين اقترابو او اقترابي منو ،

فكل منا يقصد صاحبو سنصبح شيئاً واحداً  ،ننغمر في بعضنا  ،تقربنا المسافات وتجمعنا
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شيوات المقاء  ،حتى اصبح كشعاع فضي او اللي ونور اخاذ .. ،اني في كون ممتيب  !..كنت

ابحث عن شيء غامض في المدن شيء ذي بريق  ،لم اعثر عميو في حياتي  ،وىا ىو البريق
يمأل عيني  ،ويشعل حواسي .)68())..

فالكاتب يالقح بين ما ىو واقعي وماىو سحري مستخدماً االوصاف الحسية وغير الحسية وسيمة

يعرض من خالليا النموذج العجابئي في الرواية.

ويتفنن الروائي (جاسم عاصي) في معالجة االسطورة واعادة تشكيميا امام القارئ بعباراتو

اليادئة وكمماتو الساحرة  ،وىو يخضع تقنية الوصف تحت ارادتو مستعمالً اياىا وسيمة لمفاجاة
المتمقي ومن ثم ادىاشو باآلتي  ،ففي حدى ايقونات الوصفية نق أر عمى لسان (مردان) قولو :

سرت باتجاه
((اقتربت كفي من الوىج كي امسك بفنة منو فتبدد مبعث ارً  ...نزلت من فوري ،
ُ
غامض ظيرت لي نقطة مضيئة تؤمى لي ان اقبل وتجعل السير لم تبيرني التوىجات الجانبية ،

بل اخذني في ذلك الوىج ذو النقطة الراكزة كأني ادخل كيفاً مضيئاً  ،داخل عين واسعة مشعة

اكثر وكثيفة الضوء .)69())..

وبعد ىذا المدخل المثير الذي قدمو الراوي يسترسل في سرد احداث وصولو الى محل (الكنز)

الذي طالما ترقب اىل القرية لحظة الوصول اليو وتحسسو مادياً  ،اال ان الذي حدث ىو مفاجاة

المتمقي وتحطيم افق التوقع لديو حين اخبرنا بتحول ذلك الضياء الساطع الى ما يناقضو تماماً
وىو ظالم دامس البصيص نور فيو ابداً  ،وبدالً من االمساك بالمرجان والاللي امسك (مردان)
بجماجم وىياكل عظمية ىي بقايا لمن سبقوه في الوصول  ،يقول في ذلك :

((وصفا كل شيء حتى غشيت عيني  ،داىمتيما غمامة  ،انطفأ فييما االبصار رحت اتممس

طريقي بكفي  ،فال امسك سوى باجساد صمبة  ،ساخنة  ،بقايا ىياكل عظمية وجماجم))(.)22

ففي النص المتقدم نجد حضو ارً لسمة من سمات الواقعية السحرية فالروائي ال يقدم تفسي ارً

منطقياً او سيكولوجياً لما حدث مع (مردان)  ،بل ىو في غير حاجة الى تبرير ما يحدث
فالروائي يتواجو مع الواقع محاوالً سبر اغواره دون ان يكون ممزماً بتقديم مبر ارً لذلك،

()26

ثم ان

العممية التوصيفية داخل العمل السردي تنأى عن المألوف في محاولة من الكاتب الثارة دىشت

المتمقي عمى العالم الفنتازي  ،جامعة بين المتضادات البعيدة عن المعايير السببية المنطقية(.)22

وما تمبث الرواية تؤكد عمى حمم القرية الذي لم يحن الوقت لتحققو  ،فيي تحمم في امتالك

(كوت حفيظ) وكنزه الدفين  ،ولعل ذلك اشارة رمزية الى السعادة الحقيقية التي طالما حمم بيا

بني االنسان عبر مر العصور والدىور  ،وكمما تصورت البشرية انيا قد دنت منيا  ،وكانت ىي
تمج في ظممة الحياة البائسة وظمميا المرير
واياىا عمى مقربة  ،حتى يتبين ليا العكس واذا بيا ُ
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 ،كما ان الرواية تجسد االرادة القوية واالصرار لدى االنسان اذا ما تحكمت في نفسو  ،فال يمنعو

من تحقيق احالمو شيء ،وان كانت اوىامو وخياالتو  ،وىي بين ىذا وذاك تؤكد عمى االلتزام

بوصايا االجداد واعراف العشيرة وقيمتيا التي من الصعب جداً تغييرىا  ،فكان السادة المكاصيص
يرون في ابحارىم نحو (كوت حفيظ) عادةً قد اعتادىا ابناؤىم  ،لذا اوصوا بالحفاظ عمى عادتيم
ىذه  ،وان انتيت قرابينيم من الرجال فان نسائيم ستغامر بنفسيا دون مواربو او تردد  ،ففي

احدى وصاياىا نق أر ما يقولو الجد لوالد (مردان) حين قرر االبحار يومذاك :

((ال تيأس  ،فجدك شجاع وان لم يأت بحفنة مما توىج ىناك انو اقتحم الصعاب لموصول وسوف

نصل اليو .)23())..

بعدىا يمتفت الوالد الى ابنو الصغير ليحتضنو وليكرر عميو وصية جده  ،فيي عقيدتيم التي

ال يحولون عنيا وال ينكفأون يتمسكون بيا (( ،ال تنسى  ..اوصيك بالمغامرة لمحصول عمى
حفنة منو  ،ان لم اعد أنا بيا  .واياك ان يغرك حب الحياة عن غايتك ىذه  ،فيي غاية اجدادك

من قبل))(.)24

فالوصية ىي ارث السادة البنائيم وىي سبب مجدىم وخمود ذكرىم  ،و(كوت حفيظ) عندىم

امر ذو قيمة والضياع فيو اىون من حياة المدن التي ال تورث اال خيبة االمل والموت المؤجل

لالصدقاء واالحبة  ،انو اىون من بريق المدن الزائف وسحرىا الكاذب  ،فاقتفاء اثر االجداد

ووصاياىم ليو اىون من ميتة المدينة الخائنة وىي تسحق البشر بعجالتيا الدنيئة( ،)25من ىنا
قرر (مردان) وىو الذي عاش في المدينة ورأى مكرىا وخداعيا  ،قرر ان يكون ىو القربان

االخير الذي يقدم الى (كوت حفيظ) ،ويصور الروائي حال (مردان) انذاك بصورة خمع عمييا

لباس الغرائبية حين شبيو بدرويش ارتبط بحمقة من الدراويش وىم يضربون الدفوف والصنوج ،
وقد تداخمت في رأسو مجموعة مشتتة من التال وات واليميمات السرية  ،اما بقية جسده فيو في
حالة اىتزاز تدفعو الى نقطة الوجود الخفية حيث مصدر صوت حفيظ  ،الى الحد الذي لم يستطع

فيو (مردان) االنتصار عى ما يدور حولو وفي داخمو  ،فمم يجد نفسو اال خاضعاً لجبروتو الذي

ال يقير( ،)26حينيا ادرك (مردان) بضرورة الرحمة الى المستعمرة وكشف سرىا  ،عند ذلك
استعدت القرية لتوديع (مردان) حيث اعتاد (جابر البالم) عمى تييئة طقوس الرحمة المائية عمى

جرف اليور .

وتشكل (الرحمة) واحدة من مجموعة مرتكزات مشتركة بين روايات الواقعية السحرية بحثاً عن

مجيول او اكتشافاً لغريب(.)27
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ويفعل الراوي صفة السحرية وامتزاجيا بالواقعية حين يصور منظر التوديع بميرجان اقيم

لمتوديع  ،حيث تقف امو عند الزورق وىي مرفوعة الرأس  ،مفتخرة بولدىا المغامر  ،وانظار

االىالي متوجو اليو عمى وجو الخصوص اذ استقبموه بفرح وتجمعوا عند حافات الشواطئ  ،في
حين عمد االخرون الى تسمق االشجار والنخيل وىم يترقبون الحدث المثير  ،مودعين بطميم

(مردان) كل احالميم واماليم في احضار الكنز وكشف المستور عنيم في تمك التمة االسطورية

التي ما برحت تحصد ارواح كثير من رجاليم( ،)28وىا ىو (مردان) يحدثنا بصوت الراوي العميم

قائالً (( :لم يصدني شيء امام تمك العيون المرتخية التي دفنت امميا الغامض في شخصي
لحظة الوداع  ،استمرت العيون تحدق بي  ،وانا اقترب من الزورق  ،واقف امام والدتي التي

اعتمر رأسيا بالعصابة السوداء وسترت صدرىا بالشيمة الواسعة التي افترشت كتفييا وصدرىا

وظيرىا كجناحي نورس عريضين))(.)29

ال ينفك الروائي عن توظيف (الوصف) في روايتو وىو ينقل مشيداً آخر من مشاىد الوداع

قبل الرحيل ،مسمماً زمام السرد يد ارويو (مردان) وىو يصف وداع االم لولدىا (( :حدقت بي

تقربت منيا بخشوع كأني
وألول مرة رأيتيا دون عباءة  ،فيي تودعني وداع االب لمولد الوحيد
ُ
ادنو من ولي طاىر مما شد من عزيمتي وخفف من وىني وخوفي وبرد ضعفي وزادني صالبة
ورجولة .)32())...

وبعد مشيد تممؤه العاطفة يعود الروائي ليؤكد عمى جانب الوصايا  ،حين بادرت االم الى

توصية ولدىا بوصايا تعينو اثناء الرحمة  ،قائمة لو (( :اياك  ..اياك  ..ان تكل ساعدك عن

الغرس  .ال تدع الماء يالمس كفيك ما ان تحس برأس المردي بار ازً عمى السطح اتركو منغرساً
في طين القاع  .فمديك الكثير  .استبدلو بآخر  .ال تيأس او تتعب  ،بل اعثر عمى ضالتك بقوة

الدفع واالرتكاز عمى المردي  ،ىيمن عميو بثقمك .)36())..

ولعل اسطورة (كوت حفيظ) تحاكي قصصاً مغايرة عرفيا العالم مثل مثمث برمودا واماكن

اخرى تكاد تكون اشد خطورة من المثمث  ،مثل المنطقة الواقعة قرب اليابان  ،او تمك التي تقع

قرب ماليزيا ويطمق عمييا ((بحر الشيطان))  ،ىذه االماكن التي اصبحت لغ ازً عجيباً ومحي ارً
لمعمماء من حيث وقوع عدة حوادث فييا ال يمكن تفسيرىا عمى وجو معقول الى الحد الذي راى
فيو بعض الباحثين انو مجرد خرافة وتكين كاذب روجت لو الصحافة ووسائل االعالم(،)32

وتضمين االسطورة في النصوص الحديثة ((تكاد تصير ضرورة طبيعية متألقة تماماً مع غرابئية

العصر الحديث سجين الرموز واالشارات الغامضة))( ،)33ففي احدى المقاطع الروائية يستدعي

الكاتب اسطورة قديمة تمك ىي اسطورة (آلية الماء) التي عطرت جسدىا في مستعمرة المياه
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وانغمرت فييا  ،مخمفة ورائيا اريجيا العبق الممتد في ساحات الماء البعيدة  ،ف ارح ساكني
المستعمرات يبحثون ومنذ القدم عن جسدىا السمكي الالمع واثره في برودة الماء المذيذة التي

طالما اثمجت اجسادىم(.)34

وتؤسس الرواية حوا ارً داخمياً ينطمق من ذات (مردان) ويعود الييا  ،وىو يحاور نفسو ويحاول

االجابة عمى اسئمتيا بعد عودتو خائباً من (كوت حفيظ) (( :ماذا اقول ليم من بعد ابحار فاشل

دون دليل مادي..؟ وبماذا اسند روايتي عندىم ؟ تمك االسئمة الحقتني وسط ىذا االبحار الذي

اتعجل نيايتو))......

(35

).

ثم تكمل الشخصية الروائية المغامرة حديثيا عن العودة الىى الديار وانظار الصيادين تتوجو

صوبو بفضول  ،لكنو واصل مسيره اتجاه البيت  ،ىنا وعند ىذا الموضع من السرد ُيصعق
(مردان) حين تنكره امو  ،وتسارع الى ارتداء عباءتيا ظناً منيا انو رجل غريب  ،يقول (( :الح
رأسي من السياج الطيني الواطئ  ،جفمت ما أن رأتني واسرعت الى عباءتيا ربما توقعت اني

تقدمت نحوي من باب البيت  ،وانا قمق ازاء ذلك  .ما الذي دفعيا الى مثل ىذا التصرف
غريب ،
ْ
.)36())...

تتصادم االفكار وتتخبط احداىا في االخرى وىي تجول في رأس (مردان) لينعكس اثار ذلك

عمى الجانب النفسي لممتمقي  ،وىو يترقب بوجل ما الذي سيحدث متسائالً عن السبب الذي حدا

بالسيدة العجوز الى انكار ولدىا وجفائو  ،وىي االم الحنون التي امتأل قمبيا عطفاً وحناناً  ،اذ
يتشظى النص وتتيشم االسباب الطبيعية حين يدىشنا الروائي بأن (مردان) عاد من (كوت

حفيظ) وىو رجل مسن  ،قد تغيرت معالم وجيو حتى لم يتسن لوالدتو التعرف عميو  ،االمر الذي

يدفع بالنص الى توليد حوار خارجي بين (مردان) وسيدة المكاصيص  ،وىي تتطمع الى وجيو
قائمة :

(( -ىا اخي  ..ماذا تريد  ..؟

 اخي  ..؟ ! ىل أنا اخوك حقاً  ..؟ وماذا تريدني ان اقول لك  ..؟ -قولي ابني عمى االقل ! ..

 ابني وانت تكبرني  ..؟ أيعقل ىذا  ..؟ -كيف اكبرك وانا ولدك  ..؟ !))(.)37

وتتأتى غرابئية الشخصية الروائية المتمثمة في شخص (مردان) من خالل عودتو شيخاً

مسناً بعد ان كان شاباً يافعاً حين غادر القرية منذ سبعة ايام متجياً نحو ذلك الكائن الضوئي .
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ان الشخصية الروائية ما ىي اال عنصر تخييمي يتقاطع مع الشخصية الواقعية عمى وفق

رؤية الكاتب المتحكمة في انتاج النص  ،وفي االدب العجابئي  /الفنتازي يعتمد الروائي في بناء

شخوصو عمى مبدأ االنزياح عن المرجعيات الواقعية لحساب المدىش والال واقعي  ،متمسكاً
باشتراطات جديدة في تكوين الشخصية ذات المممح الواقعي السحري  ،اىميا  :التحول والتبدل
وخرق القانون الطبيعي وتأسيس قانون جديد يتحكم في العممية البنائية لمرواية  ،بعد ان كانت

االبعاد الثالثية لمشخصية (المادية  ،والنفسية واالجتماعية) متحققة في االدب الواقعي( ،)38وىذا

ما بدا واضحاً في شخصية (مردان) التي خرقت في تغيرىا المفاجئ العرف الطبيعي والسنة

الو قد تبدل بعد (سبعة ايام) منتقالً انتقاالً مفاجئاً من طور الشباب الى طور
الكونية لنحد ح ُ
الكيولة والمشيب  ،وىذا من التقنيات العجابئية التي قننيا الروائي في متواليتو الحكائية فيي
اشبو ما تكون بالرحمة السريعة عبر الزمن التي كثي ارً ما نجد ليا حضو ارً متمي ازً ذا خيال عممي
خصب  ،من شأنو اغناء الجانب السحري في الروايات .

ومن خالل العرض الواقعي من جية والسحري من جية اخرى السطورة مستعمرة المياه ،

نمحظ التركيز عمى اىمية العدد ( )7حيث تنتظر القرية كل من يذىب إلحضار الكنز مدة سبعة

ايام بميالييا  ،بعدىا تفقد االمل في رجوعو سالماً لتعود الى ممارسة حياتيا بشكل طبيعي .

ويعد العدد سبعة من اعرق االعداد في القداسة باالضافة الى كونو من االعداد التي يتفائل

بيا  ،وقد اعتبر نقطة انطالق في طريق البحث عن اسرار الكون ففي زمن ال يمكن تحديده

اختار االنسان االجرام السماوية (سبعة) كواكب  ،متخذاً منيا برزخاً الفكاره وىواجسو الغيبية ،
وىذه الكواكب السبعة ادرجيا الفمكيون تحت عنوان ((االجرام السيارة))  ،وعمى اشعة ىذه

الكواكب السبعة بدأت رحمة القداسة لمعدد ( )7التي بدأىا البشر في طريقتيم الى عبادة الخالق

عز وجل(.)39

وبعد ان استقر العدد (سبعة) عمى كواكب السماء بادر االنسان الى اقامة ىيكل لكل من

ىذه الكواكب  ،ومن ىنا ذكر المؤرخون ان البيوت المعظمة واليياكل القدسية في اول عيدىم

بالعبادة كانت سبعة  ،ثم ان العدد ( )7من االعداد التي نالت شرف الذكر ليا في القرآن الكريم ،

اذ يحدد سبحانو السموات بالسبع واالرضين بالسبع فيو رقم مقدس كثير التقدير  ،يتمتع
بأىميتو كمحور يدور حولو تفكير البشر دون ان يستطيع ىذا التفكير تجاوزه  ،سواء بالنسبة

الجرام السماء او بالنسبة لعوالم االرض(.)42
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من ىنا نمحظ االىتمام الكبير الذي نالو العدد (سبعة) في الرواية فيو رقم قياسي محدد

 ،ينتظر خاللو اىل الشويعرية عودة غائبيم بعدىا يحكم عميو بالموت والالرجوع النيائي  ،ولذا

حين عاد الييم (مردان) بعد ىذه المده السبعية  ،لم يجد منيم سوى االنكار .

والرواية تفصح عن مسألة ميمة وىي تعاقب االجيال واستالم الميام من فرد الى اخر ،

فأذا كان (مردان) لم يحقق حممو في معرفة السر الكامن وراء ذلك الكائن االسطوري  ،فانو سعى
وبذل ما امكنو في سبيل تقديم بديل يحل محمو في اقتفاء االثر والبحث عن المجيول مما دفعو

الى سرد وصاياه ورواياتو اثناء تمك الرحمة التي قام بيا الى زوجتو (زليخا) التي لقنت بدورىا
ولدىما (سامح) كل سرديات ابيو ،يحدثنا (مردن) لالتي (( :من لي بعد الوصايا سواه امام كوت

حفظ ىذا الوجود اال زلي في كبد اليور  ،المنسكبة من جوفو الالليء الضوئية  ،المنادي دائماً

باصوات ليا سحر التوىج وىسيسو  ،من لي غير سامح ؟))(.)46

وينقمنا الراوي الى اجواء تضمميا العاطفة وىو يصور ذاك الحديث الشجي بين ((مردان

وزليخا)) صاحبي القمب الحنون  ،وىما منشغالن في (كوت حفيظ)  ،اذ كانت زليخا الشخص

الوحيد الذي صدق ما جرى لمردان دون انكار لتغيير حياتو فكان ان احتضنت افكاره والتيمت

رواياتو  ،ولعل اختيار الكاتب االسم التاريخي (زليخا) لم يكن اعتباطاً او مصادفة بل لو دالالتو

القطعية فزليخا رمز الحب الصادق والقمب العطوف الذي ما برح يقطر حناناً وينزف دفئاً  ،حتى
رأى (مردان) فييا عوضاً عما افتقده من عاطفة االم وغياب االىل  ،فالراوي يربط بين ((زليخا
يوسف)) و ((زليخا مردان)) وىا ىي الحوارات تدور بينيما وىما مبحران في بحر عاطفي ىادئ

االمواج حيث يتالشى المكان ويندثر الزمان  ،إنو الالمكان حيث االرواح تتناغم واالفكار تتواءم

معاً .

لقد كان (مردان) يحمق مع (زليخا) في عوالم روحية  ،محاوالً التخمص من قسوة االيام

ومرارتيا يوم عاد من (كوت حفيظ) واراد االرتماء في احضان القرية قبل االرتماء في احضان االم

الدافئة  ،لكن ذلك التطمع المتفائل تحطم لحظة انكاره مما دفعو الى ابتالع الحسرة بعد الحسرة

((اما كان االجدربيا االصغاء لما قمت وانا اروي ما رأيت  ،كاشفاً عن المستور والمخبأ في تاريخ
حفيظ  ،ولتفعل بعد ذلك ما يحمو ليا الفعل  ،شرط االصغاء لي فعندي من المعرفة ما يفيد وينفع

 ،ومن الحكمة ما يجدي ويغني ،ولتكن الدرب الى الوىج مكممة بالمعرفة و الحكمة  ،واال سوف
يتسع فم حفيظ لنا جميعاً  ،فال يمتمئ جوفو مطمقاً  ،انو قاتل كل وجودنا تباعاً.)42())...

ان ىذا النموذج االسطوري المتجسد في المارد الضوئي الممتيب يستمد معطياتو ومحفزاتو

من تاريخ القرية وماضي السادة المكاصيص  ،وما بين االسطورة والتاريخ ىناك رابط مشترك ىو
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الماضي  /العممة ذو الوجيين التي تتقاسم ما ىو خارج التاريخ ومغروس في ذاكرة البشرية ،
وبين ما ىو في في التاريخ ذاتو لكنو يختص بجزء من الزمن ومن البشرية وحول ىذه العممية

يبدو الوجدان البشري مرتبطاً اشد االرتباط لالحتفاظ بوجو االسطورة في العممة الزمنية(.)43

ويعود السبب في ذلك الى ان الجانب االسطوري يبقى باحثاً في مطابقة ما يحدث بما حدث

بمعنى استخدامو كداللة تؤدي الى معاني متعددة  ،في حين يبقى الجانب التاريخي يدور كونو

الشاىد (الثابت) الذي ال تعطي مرجعيتو اال الشيادة دون الداللة االدبية  ،ومن ىذا نجد ان
االدب يضعنا في غالب ابداعاتو في فضاء االسطورة اكثر مما يضعنا في فضاء التاريخ

()44

 ،اما

االسطورة توحي وتثري الدالالت ويتمثل ذلك في التوظيف االدبي ليا  ،اما التاريخ فيو يفقد كثي ارً

من ىذه المزايا مما يجعمو منغمقاً عمى الماضي  ،وقد كان لمكاتب (جاسم عاصي) منيجاً واضحاً
في طرح االسطورة اذ يبتعد فييا عن السرد التاريخي  ،معيداً صياغتيا ومضيفاً عمييا من خيالو

المتألق ومقذوفو المغوي الشيء الكثير.

وفي واحدة من االمور الغرابئية التي سجميا الروائي  ،ىو ما حدث حين عاد (سامح) الى

القرية معرفاً بنفسو لجدتو العجوز  ،فما كان منيا اال ان طمبت منو التقدم نحوىا لتحسس صدره
والوقوف عمى (الرمز الجسدي) الذي انماز بو عمى كل من ينتمي بنسبو الى السادة المكاصيص

 ،يمتعنا الراوي قائالً(( :وضعت عصاىا عمى االرض  ،ثم رفعت يدىا وال مست بكفيا كتفو ،

ضاغطة عميو  ،لمست االخر ونزعت القميص من جية الكتف االيمن حتى بان متكو ارً ابيض

كالحميب  ،تسممت كفيا الى سطح ظيره  ،وراحت تتممسو  ...احتضنتو وىي تبكي وتنشج ...

اقترب مني اكثر ياولدي .)45())...

فالراوي يصرح عن رمز خاص بالسادة انو عدد خرزات الظير الثابت في رجل كل سيد

مكصوصي  ،والذي يظير ان الواقعية السحرية تستوطن المستعمرة من خالل افعال والغاز

وتحركات بشرية  ،فقد كفت الجدة عن نكران حفيدىا (سامح)  ،واختارت المحظة المناسبة

لالعتراف بو وضمو الى صدرىا حين عدت خرزاتو الظيرية معمنة عن تغير طارئ في حياة القرية

التي كمميا الحزن  ،وسكنيا االسى والترقب بعد رحيل (مردان)  ،ونمحظ ىنا كيف ان شخصية

(الجدة) قد مثمت رمز االصرار عمى تحدي المجيول وتقديم العزيز في سبيل الموطن  /القرية .

ومما وظفو الراوي واسيم في اسدال ستائر الواقعية السحرية عمى النص ىو حضور

(العرافة) وىي تعمن منذ الصفحات االولى لمرواية عن قدر االنسان المحتوم ومصيره الذي ال مفر

منو  ،وىي تق أر ذلك بحدسيا في مجموعة االصداف والخرز الممونة ((ىذه طريقك  ،فال تحاول

اليرب منيا  .فقدرك واضح معموم .)46())..
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فشخوص الرواية تشترك في تأسيس مبدأ ثابت و ترسيخو في ذىن (مردان) ومن يتبعو ،

وىو ان وصايا االجداد واالباء مقدسة وال مناص منيا  ،وكل من خالفيا ضاع في الحياة حتى لم

يعد شيئاً يذكر ،ىذه الحقيقة التي ادركيا (مردان) متأخ ارً وراح يوصي بيا ولده (( :لقد انحرفت
يوميا عن الصواب  ،وزلت قدمي  ،فابتعدت عن وصايا االجداد  ،وىنا انك تجدني نواة صغيرة
في كون ىائل  ،ال يعرفيا القوم ىنا او ىناك))(.)47

إن المكان العجابئي في الرواية يتأسس انطالقاً من اسطورة الكائن الضوئي المتمثل في

(كوت حفيظ) وىو مكان مفتوح ومن شأن االماكن المفتوحة ان تزيد من حدة حجم االخطار
والمخاوف التي قد تتعرض ليا الشخصية الروائية  ،انو مكان واقعي يحيل عمى فضاء غرابئي

غامض تممؤه الجماجم .

واذا كان المكان قد احتل الجانب االكبر واالىم في المتوالية  ،فان الزمان الروائي قد اسيم

بدوره ىو االخر في تعجيب الشخصية اذ ((يتجسد الزمن من خالل اظيار فعمو في الشخصية

عبر عالمات الشيخوخة))

()48

 ،فقد رأينا كيف تحول (مردان) خالل سبعة ايام من حالة الشباب

قف ازً الى مرحمة اليرم الى الحد الذي انكرتو القرية بجميع ساكنييا وبمن فييم والدتو  ،فعجابئية

الحدث واالبحار بالزمن بتمك السرعة اليائمة كانت مؤش ارً زمنياً ترك فعمو في شخصية (مردان)
مؤسساً لنقطة واقعية سحرية في الرواية  ،كانت ىي السبب في توجو الرواية واحداثيا فيما بعد
الى تمك الوجية التي صورىا الروائي حين تاه (مردان) في مسالك الحياة فغياب (مردان) خالل
االيام السبعة شكل فاتحة الحداث متعاقبة اسفرت عما جرى بعد ذلك عمى مستوى المجريات

السردية .

ويصور الروائي في احدى المقاطع السردية لمرواية بعض طقوس شعبية وممارسات

غامضة كانت تقوم بيا الجدة  ،وىي تستعد لتقديم (سامح) قرباناً بشرياً ليبحر ازاء (حفيظ)
وانياء ىذه االسطورة المريعة والوقوف عمى كنو االمر المجيول في ذلك المكان وسامح بدوره

ينظر الييا ((مبحرةً في توقد غامض  ،ساىمة تمسك بأصابعيا شيئاً ال يرى  .حاسبة وضامة
ىذا الى ذاك  .تخرج الحصى الذي زاد لياث جمراتو وخطوطو المائية  ،وتبعثره ثم تتحسسيا
بأصابعيا  ،فارزة ىذا عن غيره  ،بعدىا تممو وتخفيو في الكيس  ،الذي تركنو الى جانبيا

وتبسمل  ،ثم تدخل كفيا في الكيس ممتقطة واحدة منيا متواصمة في العد والحساب))(.)49

ويتغذى الجانب الغرابئي في روايات الواقعية السحرية عمى مجموعة مرتكزات منيا

المفارقات والجمع بين االضداد مما يعطي لمغة النص سمة الحركة والشكل واثراء الداللة
ويستحضرنا ىنا مقطع حواري يرد عمى لسان (مردان) يحادث ابنو قائالً :
239
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((طُرق عمي الباب وانت لم تعد يا ولدي توقف الطرق  ،وانثنى صاحبو  ،غير ان احدىم أتى
حامالً فانوساً تشع ذبالتو ضوءاً خافتاً  ،وآخر بين يديو فانوس يبث ظالماً ينتشر ىنا

وىناك))(.)56

ان من شأن ايراد االمر مع نقيضو االسيام في غرابئية النص وزيادة غموضو  ،فمن

المعروف ان الفانوس مصدر لمضياء واالنارة أما وأن الروائي أتى بخالف ذلك حين جعمو يبث

ظالماً منتش ارً فقد اسبغ ذلك فنتازية النص  ،مشي ارً الى حالة الصراع الدائر بين ثوابت الحياة

التي راحت تكتسب خصائص اخرى مغايرة اشبو بالنزاع الحاصل بين االبيض واالسو
خاتمة البحث :

يمكن ان نشير الى بعض النقاط االتية كخالصة لما تقدم :

-6ان االسطورة رافداً ثقافياً ميماً من شأنو ان يسيم اسياماً فاعالً في اضفاء الغرابئية عمى

النص الروائي ،مما يدفع بالقارئ الى التحميق في عوالم فنتازية مثيرة لمدىشة واالستغراب .

 -2يتأسس المكان العجابئي في الرواية انطالقاً من اسطورة (كوت حفيظ) التي بدت فكرة شبو
وىمية لكن اىالي قرية الشويعرية أروا فييا ام ارً واقعياً ال مناص من تقبمو والخضوع لرغباتو .

 -3يقف الزمان الى جانب المكان في تعجيب الرواية واسدال ستائر السحرية عمييا وما بين ىذا
وذاك تقف الشخصية بوصفيا العنصر الفعال المحرك لمسرد بشكل اساس .

 -4يتغذى الجانب الغرابئي  /السحري في الرواية عمى مجموعة مرتكزات ميمة منيا المفارقة
والمفأجاة والطقوس الشعبية الغامضة واستدعاء العرافة والجانب الغيبي .

 -5تقوم الرواية عمى تعزيز فكرة التزام وصايا االجداد وعدم التنصل لمموطن االم الذي يولد فيو
الفرد ويترعرع  ،فاالنسان كالبذرة متى ما تركت ارضيا االصل كان ذلك مدعاة لسمب عنصر

الحياة منيا .
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Magical realism in the novel colony water
Mayada Abdul Amir Karim al-Amiri
The research on the study of the manifestations of magical realism in one of novels
(Jassim Asi) tagged novel (colony water) which sank in deep marsh Iraqi talked about
one of the legends of the People in the south, a legend (Cote Hafeez) that hill lies in the
center of the water, which mayors for many years on the men of the village drain
.Coaaria Bla_khas gentlemen Almkasis
The novel has focused most of its attention on the place as a narrative component
effective as we note Thriller obvious that reflected the personalities
The legend also played a role distinct tributary to shed light on important cultural
magical realist appearance in the narrative sequence, where he succeeded in this
investment novelist tributary and thus provide a text mythological theme
.
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