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الملخص
ٌقوم البحث على دراسة رواٌة من رواٌات الحرب فً األدب العراقيً المعارير و يً رواٌية
"شواطا الدم شواطا الملح" إلبرا ٌم حسن نارر وقد تضمنت الدراسة تحلٌالً ونقداً للرواٌية حٌيث
بدأ البحث بالمدخل للتمهٌد عن الموضوع .
والبحث ٌتألف مين الالالية مباحيث أميا األول فٌتضيمن "السيرد" وأنمياط السيرد مين موضيوعً
وذاتً ومفارقات السرد ( اإلٌجاز ـ الوقف ـ المشهد ـ الخالرية وذيذلو وسيٌلتً السيرد مين حيوار
وورف  ..والالانً ٌدرس الشخرٌات من بطل وشخرٌات الانوٌة وربٌسه وذٌفٌة رسم الشخرٌات
بالطرٌقة التحلٌلٌة والتمالٌلٌة .
ففً الطرٌقة التحلٌلٌة ٌ :قوم الذاتب بإعطاء المعلومات عن الشخرٌة المراد وريفها أميا فيً
التمالٌلٌة  :فتقوم الشخرٌة بالتعبٌر عما فً داخلها  ،أي انها تقوم بالدور بنفسها .
وٌأتً بعد ذلو المبحث الالاليث اليذي ٌتضيمن المذيان و يو اليذي تيدور فٌيه األحيداث  .وذيذلو
وظابف المذان وأنواعه وأ مٌية المذيان وقيد ذانيت وظابفيه زخرفٌيه وتفسيٌرٌة وانقسيم المذيان عليى
مألوف ومعاد  ،و ذذا  ،تم التنقل بٌن ذه العنارر لغرض معرفتها ودراستها بنحو واضح .

مدخل

مي اشيتعال نٌيران الحيرب العراقٌية اإلٌرانٌيية  ،عيام 0891م بيرزت ظيوا ر أدبٌية مهمية فييً
األد ب العراقييً المعاريير وم سييٌما الرواٌيية الحربٌيية  ،وتزامنييا ميي أحييداث الحييرب ظهييرت ييذه
الحــرذة األدبٌة الواسعة التً اتخذت من أحداث الحرب مسرحا لها لنقل وقابعها الى طٌات الذتب ،
ولتأخذ أشيذام متعيددف فيً تريوٌر مواقيف تماليل عنفيوان الحيرب  .فياألدب العراقيً الحيدٌث تطيور
تطورا سرٌعا منذ بدء الحرب والسبب فيً ذليو ٌعيود اليى أن الذالٌير مين األدبياء الشيباب ذيان ليدٌهم
موا ب أدبٌة م باس بها ولذن يذه الموا يب ليم تجيد ميا ٌريقلها  .وجياءت الحيرب لتذيون الشيرارف
األولييى منطييالا مييوا بهم فقييد وجييدوا ضييالتهم التييً ميين خاللهييا اسييتطاعوا أن ٌطلقييوا العنييان للقلييم
لٌجـــري بحذر بٌن أحداث متالطمة وقعت فً تلو المالجا المظلمة لٌخرجها لترى ضوء الشمس .
اذ انهم وجدوا أنفسهم م الحرب وجها لوجه  ...فالارت لدٌهم قوف التعبٌر وفن الذتابة .

رواية الحرب في العراق
ارتبط األدب ارتباطا والٌقا بالحرب  ،فقيد ظهيرت الذالٌير مين الرواٌيات العالمٌية الحربٌية وقيد
أجيياد فٌهييا ذتابهييا ميين ناحٌيية امسييتفادف فييً توظٌييف الالقافيية الحربٌيية وتذالٌييف الحييدث علييى المسييتوى
الواقعً وتجسٌده بروره ورفٌة  ،والمزاوجة بٌن الواق وامفتراض  .ومن البدٌهً أن ٌظهير يذا
النييوع ميين الرواٌييات فييً ذييل بقعيية ميين بق ي العييالم وم سييٌما الييدول التييً تعرض يت لشييبح الحييرب ،
فالمطاحن الحربٌة التً دارت بٌن شعوب األرض ولدت مشاعرا مشحونة بالخوف والر بة وسارع
الذالٌر من األدباء اليى تريوٌر يذه المواقيف والمشياعر بأجميل األسيالٌب األدبٌية ونقيل الحيرب اليى
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القارئ و و فً المدٌنة لتنقل الواق المرٌر لحرب تدور أحداالها فً العراء دون أن ٌحس بها الذالٌير
من الناس .
فرواٌة الحرب فً العراا تأخذ مذانها األدبً لتعلن عين ميدى تيأالٌر الحيرب نفسيٌا وأدبٌيا فيً
نفوس الذالٌر من الناس وم سٌما الذٌن ٌهتمون بهذا الجانب الحٌوي الذي ٌعتبر تراالا أدبٌا خالدا ألنه
ِب الذالٌر من الرواٌات التً تتضمن الحرب فيً
ٌجسد مرحلة مهمة وتارٌخٌة فً حٌاف األمم  ،فقد ذت َ
أشييد ضييراوتها وتجسييد الواق ي ذأشييد مييا ٌذييون الواق ي فييً سيياحة المعرذيية فتو ييل الذتيياب واألدبيياء
العراقٌون فً أعماا الحرب ورورو ا بنحو فنً جمٌيل أميا عين طرٌيا التجربية المباشيرف أو عين
طرٌييا سييماع أخبييار الحييرب ومييا ٌحييدث فٌهييا ميين مواقييف حاسييمة "ومنييذ بييدء الحييرب العراقٌيية –
اإلٌرانٌيية فييً عييام  0891م  ،رافقييت ييذه الحييرب حرذيية أدبٌيية واسييعة أتخييذت ميين حييدث الحييرب
موضوعا ً لها  ،وشملت جمٌي األجنياس األدبٌية المعروفية  ،ماليل الشيعر والرواٌية والقرية القريٌرف
والمسييرحٌة  ،وارييطلح علييى ييذه الظييا رف الشيياملة "أدب الحييرب"  ،واحتلييت الرواٌيية بييٌن ييذه
األجناس األدبٌة مذانة متمٌزف  ،فأالارت أ تمام معظم ذتاب الرواٌة .
والقريية القرييٌرف فييً العييراا  ،أذتسييبت سييمة الظييا رف األدبٌيية المييقالرف فييً الحٌيياف الالقافٌيية ،
وارطلح علٌها "رواٌة الحرب"( 0وأخذ الذتاب ٌسلذون طرٌقهم امدبً بنحيو ٌختليف عين السيابا
فهم امن م الحرب وجها ً لوجه  ،إذ لم تذن لهم تجربة ذهذه بل ذانت ناو تجيارب ضيبٌلة بالنسيبة
لوقتهم ذا  .فقد زت الحرب مشاعر م وملذاتهم األدبٌة بنحو ملحوظ  .ذما رأٌنا فً نتاجهم األدبً
من قرص قرٌرف ورواٌات أتسمت بالتطور األسلوبً الواقعً مما جعلها تأخذ مذانها األدبً بنحيو
متمٌز والذي ٌبحث عن رواٌات الحرب فً األدب العراقً المعارر ٌلحظ مدى التطور الفنً اليذي
رحب ذه الرواٌات م مرور الزمن
و ذذا ٌمذن أن نفهم الحرب على إنها تقالر فً جمٌ الناس ولذين تبقيى درجية التيأالٌر حسيب
حساسٌة الشخص ومشاعره فمنهم من ٌرا ا عبيارف عين حالية فوضيى ودميار بيٌن الشيعوب وم نفي
منها ألنها م تولد سوى الخراب والدمار فٌمذن لها أن تحدث الٌوم وتخمد داً وتالور بعد عدف سنٌن
فالحرب ً الحرب فً ذل زمان ومذان ولذا فهو ٌرى فً أخير المطياف أن السيالم يو أعظيم مين
الحرب وله الحا فً الذتابية والخليود بيدمً مين الحيرب  .فياذا ذانيت الحيرب شير بقياء الشيعوب فيأن
السالم أعظم منها ومهما تذن الحرب شرسية فيأن السيالم ٌبقيى منيار اإلنسيانٌة السيامٌة واليى األبيد .
ولذن ل ناو سالم حقٌقً ودابم ؟ م ٌوجد ذا الشًء ألن ناو الدواف التيً تسياعد عليى نشيوب
الحروب وتوقد ا (فأذا أردت السالم فتأ ب للحرب (* .
و ناو من ٌرى الحرب على أنها حالة اعتٌادٌة تحدث بٌن الشعوب لغاٌة ما وٌمذن امسيتفادف
منها ذتراث أدبيً حربيً  .نلحيظ ميدى تيأالر الذاتيب أو األدٌيب بيالواق اليذي ٌعٌشيه فمتيى ميا ٌذيون
الواق ٌرتبط بالذاتب بنحو مباشر أظهر قدراته بنحو واضح فلذل ذاتب وضعه الخاص به فمنهم من
شارو فً الحرب وذتب و و ٌخيوض ميار الحيرب وجياءت ذتابتيه ريادقة المشياعر واألحاسيٌس
نابعة من واق حقٌقً معاش .
اترفت رواٌات الحرب فً العراا بـ :
"أن رواٌيية الحييرب اعتمييدت فييً بنيياء أحييداالها علييى مجموعيية ميين األبنٌيية  .وذييذلو إن رواٌيية
الحرب ذشفت عن شخرٌة جدٌدف  .لم ٌعرف فً الرواٌة العربٌة إم بنحيو محيدود  .وذيذلو ذشيفت
عن مذان خاص لم ٌعرف فيً الرواٌية العربٌية  .اعتميدت رواٌية الحيرب فيً بنياء عنارير ا الفنٌية
علييى أسييالٌب سييردٌه معروفيية وتمٌييز البنيياء الفنييً فييً رواٌيية الحييرب  ،بأنييه ٌيير متماسييو ٌ ،شييوبه
الضعف بسبب تنافر عنارر البناء  ،وٌعود ذلو الى إخفاا أسالٌب السرد ووسابله فً إٌجاد أقريى
حالة تداخل وتفاعل بٌن العنارر الفنٌة المذونة لرواٌة الحيرب  ،لقيد تضيافرت يذه المظيا ر الفنٌية
لتسم رواٌة الحرب بسمة خارة  ،امذن تحدٌد ا االر تحلٌل عنارر بنابها واعادف ترذٌبها لتشٌر الى
محدودٌة امنجاز الفنً لها  ،وذلو بسيبب انريرافها شيبه التيام اليى قضياٌا افرزتهيا الحيرب  ،ولهيذا
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فهً فنٌا تجاري الرواٌة العراقٌة فً انجاز ا الفنً المحدود  ،وتذاد تذون اضافتها المتمٌزف تنحرر
فً تقدٌم شخرٌة واعٌة ذرست نفسها للدفاع عن مجموعة مين القيٌم والماليل امجتماعٌية ولهيذا فيان
افاا رواٌة الحيرب مرت بطية بهيذا الواقي  ،فهيً اوم  ،ارسيت فهميا خاطبيا لمفهيوم الجينس امدبيً ،
عنييدما خلطييت فييً ذالٌيير ميين نماذجهييا بييٌن الرواٌيية والقريية القرييٌرف  ،علييى اليير م ميين امخييتالف
الواضح بٌن يذٌن الجنسيٌن امدبٌيٌن  ،اذ عميد ذالٌير مين ذتياب رواٌية الحيرب اليى حشيو قرريهم
القرٌرف بالوقاب ٌر الدالة معتقدٌن انهم بذلو ٌذتبون نرورا روابٌة  ،واضيعٌن فيً حسيبانهم ان
الفرا بٌن القرة القرٌرف والرواٌة و عدد الرفحات فً حٌن ان الفرا ذميا يو معيروف ٌ ،عيود
الى طبٌعة الحدث والشخرٌات والى التوظٌف الخاص للزمان والمذان وأسالٌب السرد ووسابله وم
شو ان ذا الفهم الخاطا لمفهوم الرواٌة سٌقالر مستقبال برورف سلبٌة فً الرواٌة العراقٌة (. " 2

المبحث األول  :السرد .

الحلَ ْا بعضها فً بعض ( . " 3أي تشابذها على نحو م سبٌل الى فذه ،
السرد لغة "تداخل َ
و و ارطالحا ً "الفعل الذي ٌنطوي فٌه السمة الشاملة لعملٌة القص ( . " 4أو و " :ذل ما ٌتعلا
بالقص (. " 5

أ /طبيعة السرد :

ناو نمطان من السرد ٌعتمد علٌهما الذاتب .
ً
فالنمط األول السرد الموضوعي  :وفٌيه "ٌذيون الذاتيب مطلعيا عليى ذيل شيً  ،حتيى األفذيار
السرٌة لألبطال (. " 6
لذا ٌذون الذاتب فً موقيف الواريف فهيو حير فيً التنقيل بيٌن أحيداث الرواٌية وليه الحيا فيً
ورف الشخرٌة أو أي جزء من الرواٌة "وٌخبرنا قرة من دون أن ٌشيٌر اليى أي تيدخل شخريً
فً القرة  ،ومن دون أن ٌذون له عالقة بها ( . " 7فالراوي ٌتولى الفعالٌيات جمٌعهيا داخيل الميتن
الحذيابً وم ٌتقٌييد بيأي عنريير مين العناريير القرريٌة ( . " 9فعنييد ميا ٌواجييه موقفيا ً ٌبييدأ بإعطياء
المعلومات الذاملة للقيارئ وٌحياول ريٌا ة األفذيار بنحيو ٌجعيل القيارئ ٌحيس بيأن الذاتيب ٌقيدم ليه
معلومات مهمة لتمهٌد الطرٌا أمامه ولذن ذه المعلوميات التيً ٌعطٌهيا الذاتيب م تذيون نهابٌية بيل
ٌترو للقارئ حرٌة التحلٌل والتأوٌل  .واألماللة على ذا النوع ذالٌرف فمالال فً رواٌة (شواطا اليدم
"طه ذالٌر النوم م ٌأبه بالقرف  ،حتى وسط النار ٌمذن أن ٌنام  .له دوء عجٌب واطمبنان عال ..
حٌن ٌأخذه النعاس ٌنام مهما ذانت الظروف وذان الموقف  ،لذنه ٌستٌقظ سرٌعا ً عندما ٌ ،رن جرس
التلفون وٌتحدث ذأنه لم ٌنم أطالقا ً  ،شدٌد الولي بيالخمر والنسياء ٌ ،حبهميا بجنيون  ،م ٌتيوانى عين
الحدٌث عن محاسينهن مهميا ذيان الوقيت ومهميا ذانيت المواقيف حذمتيه التيً ٌردد يا دابميا ً  :اسيقنً
الخمر ومتعنً مساءاً واذبحنً داً(. " 8
لقد تعرفنا على شخرٌة (طه عن طرٌا المعلومات التً أدلى بها الذاتب لٌذشف عن سمات
شخرٌة ولقد عرفناه ذالٌر النوم ٌحيب الخمير والنسياء ولهيذا نقيول  :بيأن الذاتيب قيد بيٌن جانيب مين
جوانب شخرٌة (طه و يذا الجانيب ٌتعليا بحٌاتيه الخارية  .وذيذلو دخيل الذاتيب داخيل شخريٌة
(طه لٌرف ما ٌفذر به ذا الشخص .
أما النمط الثاني فهو السرد الذاتي :
فنحن م نستطٌ أن نجزم بأن ناو رواٌة بأسلوب موضوعً أو ناو رواٌة بأسلوب ذاتً ،
أي أنها منفردف بأحد األسلوبٌن  ،ولذن تتفاوت نسيبة األسيلوبٌن فيً الرواٌية  ،فمنهيا ميا ٌطغيى علٌيه
األسلوب الموضوعً م نسبة ضبٌلة من السرد الذاتً وبالعذس  .ففً رواٌة "شواطا الدم" وجدنا
أن السرد الموضوعً و أذالر ما اتبعه الذاتب  ،ووجدنا السيرد اليذاتً بنطياا ضيٌا  ،وفيً السيرد
الذاتً "فإننا نتتب الحذً من خالل عٌنً الراوي (أو طرف مستم متوفرٌن على تفسٌر لذل خبير
 .متى وذٌف عرفه الراوي أو المستم نفسه ( . " 01وعادف ٌذون مرتبطا ً بالذات اإلنسانٌة "وٌقوم
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جو ر ا على الغٌاب الطوعً للمقلف المحٌط بذل شً عن رواٌته وعلى وجود (وجهة نظر مقٌدف
عوضا ً عن ذلو ( " 00فالمالال امتً نموذج من ذا النوع من السرد .
"اضييطجعت علييى سييرٌري  ،متعييب  ..رٌييب علييى المذييان  ..الحييرب اٌيية ام وسييٌلة ؟ إن
الحرب اٌة للجنون ووسٌلة للموت  .مشً ٌر ذا  .....أن الحرب لعبة النار التً لم تنطفيا أبيداً
بل تطورت وسابل اتقاد ا واستحال إخماد ا (" 02
أذن عن طرٌا ضمٌر المتذلم تعرفنيا عليى طبٌعية الحيرب وقيدم لنيا معلوميات ذاملية وفلسيفة
تتمحور حول ما ٌة الحرب وجعلنا ننفتح الى منافذ متعددف لترور الحرب ومعاناتها .
أمييا مفارقييات السييرد فمنهييا (الخال ريية  :وٌعنييً اخترييار الوقييت أو الحييدث  ،أي أن تذييون
مساحة الزمن اذبر من النص  ،وتمتد الى عدف سنٌن  .فمالالً نجد نرا ً تذون فٌه انتقاليه ضيمن زمين
طوٌييل  ،ولذيين ييذا الييزمن محييذوف ضييمن مسيياحة اليينص  ،وقييد درس ييذا المرييطلح الذالٌيير ميين
البييييياحالٌن وأطلقيييييوا عل ٌيييييه تسيييييمٌات مختلفييييية  .فنجيييييد "المجميييييل( " 03و "الملخيييييص( " 04و
"الخالرة(" ، " 05وتعتمد الخالرة فً الحذً على سرد أحداث ووقاب ٌفترض أنها جــرت فيً
سييينوات أو أشيييهر أو سييياعات،واختزلها فيييً ريييفحات أو اسيييطر أو ذلميييات قلٌلييية دون التعيييرض
للتفارٌل(. " 06
و ذا نجده فً رواٌة "شواطا الدم"
 الٌوم جاءتنا حلوى دٌة . جمٌل  ..أننا بحاجة الى طاقة  ،الى لذف . أنها دٌة اتحاد النساء . ٌا نساء  ..لٌس للنساء مذانا ً نا . من اتحادات المحافظات  ،حلوٌات  ،خبز  ،فاذهه  ،تمر  ،طرشً وأشٌاء أخرى نرٌبناذان الحلوى .
 أعطنً إٌا ا ألرى . خذ ا ... أخذت الرندوا الذارتونً المب ق بالسمن  .قرأت مين خيالل بقي السيمن " دٌية اتحياد نسياءنٌنوى  ..م تمنٌاتنا بالنرر  ...التوقٌ  :ربٌسة امتحاد"  ...؟ !  .ماذا  ..اتحاد نساء نٌنوى  .إٌمان
 ..ما ذا ؟ ذه أخر الوسابل التً تذذرنً بو (. " 07
نجد ذا الموقف الذي مر به المالزم مراد فً الملجأ ذا طياب زمنيً طوٌيل  ،حٌيث إن إٌميان
قد انتقلت من القرٌة منذ سنٌن  ،فلم ترل أي أخبار عنها  ،وبهذه اللحظة وعن طرٌا الحلوى ٌتذذر
مالزم مراد تلو الشخرٌة التً ٌفرل بٌنه وبٌنها سنٌن طوٌلة  ،ولذن ذه الفترف الزمنٌة لم تيذذر ،
وقد حذفت من النص ولذن م نستطٌ تحدٌد ا  ،فمنذ انتقالها و ً معلمة تدرجت الى ربٌسية اتحياد
 .فذــم من الزمن استغرقت حتى ورلت الى ذا الحد من السلم الوظٌفً ؟
ومن المفارقات األخيرى (الوقيف و يو عملٌية وريف ٌقيوم بهيا الذاتيب  ،حٌيث ٌتوقيف لدٌيه
الزمن فٌقترر على ورف ذلو المشهد  ،ومن المقذد فيً يذه الحالية "إن الوريف ٌقيدم زمنيا ً مٌتيا ً
داخل نطاا السرد  ،أي انيه ٌشيذل توقفيا ً فيً مسيٌرف تنيامً وتيدفا األحيداث ( " 09ذميا فيً الشيذل
اآلتً :
مسار السرد

الشئ الموصوف

مسار السرد

اسرتاحة

الشئ الموصوف
اسرتاحة

مسار السرد

"دا بوا الحيرب فيً فنياء األرض التيً افترشيها جنيود الفيوج الالاليث  ..والريدى والريوت
توأمان فً أفا الملح ٌ ..تجمعان عندما ٌخرجان فً المدى  ..من جوف البوا الذي ٌنفخ به بتذاسل
العرٌف حمٌد ٌ ..تعود العسذر على تمٌٌز روت البوا  :على نغماته  ،ناو اللحان تخيص الطعيام
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وأخرى لإلنيذار والطيوارئ  ،وتليو أنغيام الحيرب والقتيال – العرٌيف حمٌيد ٌتوسيط السياحة المتربية
وٌبعث اللحان الرحٌل الى القتال  :الشمس ترسل أشعتها ؛ الى بشيرته السيمراء وبٌيده الٌمنيى ٌمسيو
بالبوا النحاسً األرفر – وٌده الٌسرى تنفل فً جٌبه(. " 08
م اندمع روت البوا ٌبدأ الجنود بالتنظٌم لهجوم جدٌد ذذا ً حٌاتهم مرتبطة بهذا البيوا
النحاسً األرفر  .وجدنا ذه األوراف فيً الفقيرف السيابقة  ،حٌيث وريف ذٌيف ٌيدا حمٌيد البيوا
تأ با ً لهجوم جدٌد حٌث لم ٌقترن ذا الورف بزمن .
أما (المشهد  :فهو حرذة تذاد تذيون تمالٌلٌية بيٌن أشيخاص عين طرٌيا الحيوار المتبيادل فيً
الرواٌة  ،والمشهد له وظٌفية الذشيف عين طرٌيا المحياورف بيٌن الشخريٌات  ،وليه "دور حاسيم فيً
تطوٌر ذه األحداث وفً الذشف عن الطباب النفسٌة وامجتماعٌة للشخرٌات ( . " 21وأن تطور
ييذه األحييداث "وأبرز ييا لييه ريينعة تأسٌسييه لمسييار القريية ( . " 20وذييذلو ٌعطييً "المشييهد للقييارئ
أحساسا ً بالمشارذة الجادف فً الفعل ؛  -انيه ٌسيم عنيه معاريراً وقوعيه ذميا ٌقي بالضيبط فيً نفيس
لحظة وقوعه  ،م ٌفرل بيٌن الفعيل وسيماعه سيوى البر ية التيً ٌستغرقهـــــيـا ريوت اليراوي فيً
قوله" (. 22
 سوف نموت  ..سوف نموت . نرٌد ماء  ..نرٌد ماء . م شً ٌر القنابل والسموم العالٌة  .أطلا الذلمات والنداءات فً الجهاز الالسلذً : إإتونً بماء الفرات  ،بمياء السيماء بدمــيـ الغٌيوم نفيتش عين بقاٌيا القنيانً فيً التيراب ،بيٌنالمالجا المهدمة  ،عن الزمزمٌات فً أحزمـة الشهداء والقتلى نرفعها الى األعلى ،نضغطها لتسيقط
النقطة العالقة فً جوفها الخالً أننام عطشى ل فً النفوس سقوط الروح (. " 23
ٌتضمن المشهد نا تأخر الماء عن عيدد مين المقياتلٌن أالنياء المعرذية وذٌيف ذيان حيالهم و يم
ٌت رارعون م الضما ولم ٌبا بٌنهم وبٌن حٌاتهم سوى زمزمٌة ماء إلنقاذ روحهم من الهالو .

ب /وسيلتا السرد
 .1الحوار :
من أسالٌب السرد ما ٌسمى بـ (الحوار  ،الذي ٌستخدمه الذاتب فيً سيرد أحيداث تجيري بيٌن
شخرٌن أو أذالر  ،وبهذه الطرٌقة تظهر الشخريٌة فيً الرواٌية عليى عيدف طرابيا  ،وذيذلو نذشيف
عن نوع الشخرٌة ورفاتها  ،حٌث ٌقيوم الذيالم عليى أسياس التبيادل المباشير للذيالم عين قضيٌة أو
وجهة نظر خارة  ،والحوار له وظابف ذالٌرف فهو "ٌذشيف عين أبعياد الشخريٌة أو الشخريٌات –
وٌوضييح سييلوذها وٌسييا م فييً إٌجيياد العالقيية الدٌنامٌذٌيية بييٌن ترييرفات الشخرييٌات المختلفيية ودف ي
الحدث القررً الى المرحلة التالٌة من التطور ( . " 24وم بد أن ٌذون مستوى الحيوار متطابقيا ً
مي مسييتوى الشخرييٌة امجتميياعً والنفسييً  ،ذمييا انييه "ٌتييٌح تقييدٌم معرفيية مباشييرف عيين الشخرييٌة
(." 25
وٌشذل الحوار لدى (ابرا ٌم حسن نارر محرذا ً أساسٌا ً فً دف األحداث اليى األميام  ،وفيً
الذشيف عين المواقيف النفسيٌة وامجتماعٌية  ،و يذا ميا نلحظيه فيً المقطي اليذي اخترنياه مين رواٌية
شواطا الدم "أبً  .أبً لقد أسقطنا مابة طابرف ٌهودٌة وتتقدم اآلن جٌوش العيرب محيتالل إسيرابٌل
وتحرٌر فلسطٌن  .لم ٌنتبه أبً لً واستمر ٌداور الماء فً الحقل الم نظر إلً بال مبامف وداوم بعمله
 ..ساعتها شعرت وذان نرفً داخل األرض وانً بارد ذالاللج  ...أردت أن ابذً ولذنً لم اسيتط
 ،ذان وجهً احمر محتقنا ً  .رس أبً مسحاته فً األرض واحتضننً وقال :
 لقد سمعت ذا الذالم ذالٌراً . العرب جمٌعهم ذه المرف ٌا أبً . و ذه ً المرٌبة ٌ ....ا بنً أنهم ٌقاتلون بالمذٌاع فقط (." 26العدد  / 3 :المجلد  / 6 :السنة السادسة 3122
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 .2الوصف :
تم ذذر السرد وعالقته بالحوار  ،وفً ذا الموضوع نتطرا الى السرد عين طرٌيا الوريف
و يذا مهييم لوجييود ييذه الرييور بذالييرف فييً رواٌية "شييواطا الييدم" فقييد اسييتخدمه الذاتييب وأجيياد فٌييه .
والورف نا ٌرتبط بالزمان والمذان وم سٌما ما ٌتعلا بالشخرٌة  ،فقد وجدنا رور جمٌلة موحٌة
تعطً لنيا أبعياد الشخريٌة النفسيٌة والخارجٌية  .فٌقيوم الذاتيب بالذشيف عين أ يوار الشخريٌة التيً
وظفهييا فييً ذتابتييه فٌرييفها بأسييلوب أدبييً وبنحييو واضييح أمييام ذ يين وعييٌن القييارئ  .وان للورييف
باعتباره وسٌلة سيرد  ،وظٌفية و يً انيه "ٌخيدم بنياء الشخريٌة وليه أالير مباشير أو ٌير مباشير فيً
تطور الحدث (. " 27
فقد اذتسبت المالمح الخارجٌة للشخرٌة أ مٌة ذبٌرف لدى ذتاب الرواٌة التقلٌدٌة  .فذلما ذانت
معرفتنا بالشذل الخارجً للشخرٌة مفريلة ازداد علمنيا بهيا "ألنيو أذا ليم تعيرف الشخريٌات جٌيداً
بحٌث تستطٌ أن تشارذها مشارذة وجدانٌة فلن تعبأ بما ٌحدث لها ( . " 29و ذا ميا نجيده واضيحا ً
جلٌا ً عند ذا الذاتب "أدخل ملجأ المقاتل مناحً قنٌان اسم بدوي ٌوحً بالبٌبة التيً يو فٌهيا مالميح
رلبة  ،وجه رقر جاب  ،رجل شوذً من رحراء العيراا الغربٌية  ،تليو الريحراء التيً أقترنيت
بالذباب المفترسة والبدو األشداء  .الحرب بدأت من الرحـراء وحسمت فً الرحراء (. " 28
ٌرف الذاتب احد المقاتلٌن ورفا ٌوحً بلوحة ريحراوٌة تيدل عليى قيدرف الذاتيب فيً تبٌيٌن
أورييياف الشخريييٌة  .فقيييد وفيييا فيييً إظهيييار المالميييح الخارجٌييية لهيييذا البيييدوي اليييذي ربطيييه ببٌبتييية
الرحراوٌة فقد ورفه بالرالبة  ،و ذه رفة تغلب على أ ل البادٌة  .وشبهه بالرقر الجاب اليذي
ٌق بشباو الجوع  ،ولم ٌات تشبٌهه عن طرٌا المريادفة بيل نياو دوافي وأسيباب ليذلو  .فالريقر
عندما ٌذون جابعيا ً ٌتريف بالشراسية  .مالمحيه حيادف  ..حٌيث ٌقيول ( ..رومن بيارت "أن الذاتيب
عندما ٌبدأ فً عملٌة الورف م بد أن ٌض االارا حــــول المشهد الذي ٌرٌد أن ٌرفه (." 31
فالورف مهم جداً فً عملٌية الذتابية فيال بيد مين وريف األشيٌاء قبيل اليدخول فيً تفاريٌلها .
ذالبناء فعندما نرٌد بناء بٌت أو عمارف م بد من تدقٌا المذيان وإعيداد الخيرابط وقٌياس نسيب الميواد
المستخدمة فً البناء  ،ذذلو الشخرٌة فً العمل الروابً م بد مين دراسية جوانبهيا ووريف شيذلها
الخارجً وبٌيان مالمحهيا الجسيدٌة حتيى تذيون للقياري فذيرف عين يذه الشخريٌة "والسيرد يو نقيل
الحادالة من رورتها الواقعٌة الى رورف لغوٌة (. " 30
أذن نقول  :بأن مهمة الراوي ذالرسام ٌسيتطٌ اختٌيار ووريف اللوحيات المتقنية ألن الذاتيب
الروابً ٌأخذ الواق لٌترجميه اليى ريورف لغوٌية ميقالرف فيً نفيس القياريء فهنياو عالقية والٌقية بيٌن
األدٌب والرسام ألن ذل منهما له وسٌلته الخارة .
و ناو لوحات لغوٌة جمٌلة فً الرواٌة فمالالً ذا المشهد :
"مقييدم ييذال اسييم ٌييوحً بالرييراحة والحييزم رجييل ابييٌض البشييرف أشييقر الشييوارب تبييدو علٌييه
بعض عالبم التعب (. " 32
لو تأملنيا فيً يذه األسيطر لوجيدنا فٌهيا وريفا ٌيدل عليى ذوا الذاتيب وإبداعيه فيً رسيم يذه
اللوحات اللغوٌة الجمٌلة  .وذذلو ذا الورف الذي ٌبعث فً النفس العطف والشفقة "ٌتذور الجنيود
و م جرحى مالل قطط زٌلة ترض رغار ا ( . " 33انه ورف لحال الجنود و م ٌتذورون عليى
بعضييهم فييً سيياحة المعرذيية  ،لحظييات حاسييمة إمييا الحٌيياف أو المييوت  .نييا ٌذييافح اإلنسييان ميين اجييل
الحفاظ على حٌاته ؛ من الحرب م ترحم  .فعندما تالور م تتوقف حتى تأخذ الذالٌر من الرجال .
ذذا ً مطاحن الحروب م تستمر ام على أجساد الرجال ورابحية البيارود " إن فذيرف الفين
ً فذرف الحٌاف نفسها ( . " 34لذا فالورف خٌر وسٌلة لليربط وتقرٌيب الحالية الحٌاتٌية للشخريٌة
واذا "ذييان السييرد ٌشييذل أداف الحرذيية الزمنٌيية فييً الحذييً  ،فييان الورييف ييو أداف تشييذل رييورف
المذان(." 35
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المبحث الثاني  :الشخصيات
البطل فً ا لرواٌة و الذي ٌقوم باألحداث فهو ٌقوم بذل شً وتتمحيور حوليه األحيداث  .وليو
بحالنا عن بطلنا فً رواٌة "شواطا اليدم شيواطا المليح" لوجدنـيـاه حسيب تقيدٌم سمير السيرٌة قيابالً :
"انه المالزم مراد – مجند – ذان قبل أن ٌأتً الى نيا فيً معسيذر تيدرٌب "فاٌيدف" سيٌتولى مهماتيه
من الٌوم  ،فسهلوا مهمته (. " 36
من الفقرف المختارف نلحظ أن بطل الرواٌة حسب اسيمه الريرٌح "ميراد"  ،فميراد ٌبيدأ برواٌية
األحداث بضمٌر المتذلم "دخلت موض قاذفة" وقلت فً نفسً" "جلست فً ملجأ الراحة المخرص
لً"  ،اذن ٌتولى ذا البطل مهمة سرد األحداث على لسانه ٌ .بدو البطل فيً رواٌية "شيواطا اليدم"
ذا أبعيياد متعييددف  ،فهييو ذو اتجيياه عسييذري بحييت بعملييه ذضييابط  ،و ييذا ٌدفعييه الييى أن تذييون أفذيياره
عسذرٌة حسب موقعه فً القٌادف  ،فهو الذي ٌقاتل ر م ذر ه للحرب ألنه م ٌقمن بالحرب ذوسٌلة
للتفا م  ،و ذا نذتشفه من فلسفته فً الذالم عن الحرب  ،ففً ذالٌر من أجزاء الرواٌية ٌلعين الحيرب
 ،ألنها م تبقً وم تذر  ،ألنها سبٌل لهالو البشرٌة فنجده اضبا ً على الحرب حٌث ٌقيول "الحيرب
تبدأ من عقول القادف وتنتهً بأجساد المقاتلٌن وقلوب األمهات ودموع األرامل"
و ذا م ٌعنً أن شخرٌة البطل فً الرواٌة لم ٌذن فٌهيا جانيب ميدنً أو أفذيار تتعليا بحٌاتيه
المدنٌة  ،بل ذانت ناو أفذار تتعلا بحٌاته المدنٌة فهو ٌذذر الذالٌر من المواقف التً أالرت فٌه مين
ذذرٌات وعن طرٌيا التيذذر ٌعيٌش أجميل اللحظيات مي مين فيارقهم منيذ أٌيام أو سينٌن  ،فميالالً نجيد
أفذاراً تتعلا بحٌاف أخوته وأبٌه الشٌخ الذبٌر فهو ٌرج بتفذٌره اليى القرٌية وأٌامهيا التيً عاشيها مي
األ ل وما حدث له مين مواقيف م زاليت عالقية باليذاذرف التيً اتعبتهيا الحيرب  ،فنجيده ٌيدخل الملجيأ
وٌجلس أمام الفانوس األزرا وعلٌه عالمة الخفاش والذي جره بعٌداً  ...الى أخوتيه عبيد واسيماعٌل
وأبٌه الشٌخ المسين  ،وٌعطيً لذيل شيخص مينهم ريفة خارية بيه "ذنيا ريغاراً أنيا وأخيوتً الالالالية
نتجم حوله مالل حشرات  ،نقلب أوراا ذتبنا المدرسٌة  ...ونبلل أوراا الرسم بزٌتيه لنطبي ريور
القراءف الجمٌلة ( . " 37نلحظ نا أن الذاتب استعان بواقعه الرٌفً واستطاع نقل رورف جمٌلة عن
حٌاته الخارة .
و نا ٌالار سقال "من أٌن ٌأتً الذاتب بشخرٌاته ؟
والجواب قد ٌلتقطها من مالحظاته المباشرف فً الحٌاف المحٌطة به (. " 39
فلذل ذاتيب طرٌقيه فيً عيرض أفذياره فمينهم مين ٌظهر يا بنحيو مباشير  ،ومينهم عين طرٌيا
التالحا بالمشا د والحوارات  ،و نا ٌذشف الذاتب عن أفذاره فٌوظفها على لسان إحدى شخريٌاته
بنحو ٌر مباشر  ،و ذه الطرٌقة ٌعتمد علٌها الذالٌر من الذتاب  ،ألنهيا تتيٌح ليه التوسي فيً أفذياره
بنحو اذبر  ،وتعطً حرٌة اذبر إلبداء رأٌه فً اي مسألة مهمة ذانت ام ٌر مهمة و ذا ٌجعيل مين
الشخريٌة أداف مهمية فييً العميل األدبييً "وليذلو فييإن الشخريٌات التييً ٌقيدمها الذاتييب تريبح نميياذج
متشابهه  ،تستمد مالمحها ورفــيـاتها مين المـــيـالل األعليى للفضيابل أو الرذٌلية المتفيا علٌهيا فــيـً
البٌبة (. " 38
ولو تفحرنا حٌاف الذاتب لوجدنا فٌها ارتباطا ً والٌقا ً بٌنه وبٌن شخرٌة "مراد" ألنه وض تلو
الشخرٌة لتمالل دوره فً الحٌاف والمعرذة  .فمن خالل ذه الشخرٌة التً اختار ا استطاع الذاتيب
بث أفذاره وفلسفته بنحو واضح فقد استعرض مسيٌرف حٌاتيه الخارية عين طرٌيا اليذذرٌات وذيذلو
نلحظ أن الرواٌة برمتها عبارف عن أحداث ومواقف تتجم فٌما بٌنها لتجعل من نفسها رواٌة تريور
الحرب بذل ما تعنٌه الذلمية  ،فمين حٌاتيه الجامعٌية اليى حٌياف طفولتيه اليى حٌاتيه العسيذرٌة تتمحيور
أحيداث الرواٌية وتريور ذيل جيزء تريوٌراً أدبٌيا ً ٌحميل انطبياع تليو الفتيرف مين الحٌياف التيً عاشيها
الذاتب وبطل القرة .
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أما بالنسبة لفلسفة الذاتب أو بطل الرواٌة فقد محظنا عنده عبارات فلسفٌة وتأمالت تدل على
انفتاح عقله وسرعة تفهمه لواق الحرب وما تخفٌه من أسرار حٌث ٌقول :
"الساعة فيً ٌيدي قاليت الرابعية  ..اليزمن  ..يل يو متا ية أرٌيد أريل أوليه اعيرف بداٌتيه ،
اخترر سخره الالقٌل  ،ادفعه نحو حلمه  ،فاذا على ٌدي عقارب داخل قرص حدٌدي و طاء زجاجً
تقشر الى الرابعية  ...رابعية مياذا ؟ يل فيً ٌيدي الرابعية ؟ أم أنيا الرابعية  ..ا يو الرابعية ؟ أم يذه
الشمس العجٌبة ؟ أم ذلو الٌوم المترب الذالح ٌ ..ا للضٌاع والتٌه ؟  ...من قسم الزمن لٌيتخلص مين
القله ؟ أبهذا التقسٌم نلهو ونضحو على ذقوننا ونحسب العمر القرٌر (. " 41
ٌييتذلم عيين الييزمن وتقسييٌمه وٌييدخل فييً مييداخل فلسييفٌة وعبييارات تأملٌيية تييدل علييى قييوف فذييره
وتحلٌله للزمن وٌتساءل عن أشٌاء تتعلا بالوجود  ،ألنه فً حرب وعيادف اإلنسيان عنيدما ٌذيون فيً
أميير محٌيير ٌلجييأ الييى التأمييل والفلسييفة  ،فبطلنييا ٌهييرب بفذييره الييى الييزمن وميين وضييعه وٌعاتييب ييذه
الساعة التً استقرت على ٌده لتذذره دابميا ً بالوقيت  ،والوقيت القٌيل جيداً أالنياء الحيرب وم سيٌما فيً
وقت اشتداد المعرذة .
ومن رفات البطل األخرى انه شخرٌة رٌفٌة ٌحميل أفذياراً تتعليا بقرٌتيه (اسيدٌرف  ،فنجيده
ٌذذر الذالٌر من المواقف التً عاشها فً قرٌته تلو و و طفل حٌث ٌقول -:
"ذنت ابما ً فً حقول قرٌتً (اسدٌرف  ..القمح مدى أخضر ٌمتد حتى األفيا  ...ومسيتعرات
األقحوان تتخلل البق ٌر المزروعة بالقمح والشعٌر  ...البٌوت الطٌنٌة تغرا فً بحر الخضرف ...
والماشٌة مضطجعة  ...تجتر أذلها بتذاسل  ...اسم أنٌن الحشرات أو نابها م فرا  ...المة ٌيوم
بٌضاء متفرقة  ...أشم رابحة الرشاد والفطر  ...أرى بضي فتٌيات ٌحملين سيالل نبيات الخبياز اليذي
ٌذون وجبة الربٌ الٌومٌة (. " 40
نلحظ تعلا البطل بحٌاته الماضٌة فً القرٌة و و ٌرف لنا تلو القرٌة وما ترذته من ذذرٌات
فً ذ نه  .فهو فً جو ملًء بالرراص ورابحة البارود والجالث والدماء ٌ .تذذر تلو القرٌة الودٌعة
التً عاش ف ٌها ونالير أحليى أٌاميه وأٌيام طفولتيه فٌهيا  ،فيال ٌمذين أن ٌنسيى تليو األٌيام فٌنتقيل البطيل
بالرجوع الى الماضً الى مرت الربا لٌنقل لنا وليو شيٌبا بسيٌطا عين قرٌتيه  .وٌقيول لنيا  :أٌين يو
اآلن ؟ فهنا نجد شخرٌة البطل م تطور ا فً الرواٌة بورفها شخريٌة ضيابط مجنيد و يو(مالزم
مراد ولم تتخل عن أفذاره الرٌفٌة  ،و ذا ٌدل على وعً الذاتب بواقعه  ،وأنه ٌقاتل مين اجيل مبيدأ
ٌحٌا أو ٌموت من أجله  .و ذا ٌأتً عن طرٌا المنولوج الداخلً الذي لعب "دوراً مهميا ً لليربط بيٌن
الحاضر والماضً والمستقبل عن طرٌا الحذم وتداعً الذذرٌات (. " 42

الشخصيات وكيفية رسمها :
مما مشو فٌه أن الشخرٌة تعتبر من أ م عنارر العميل الروابيً فيال وجيود محيداث بيدون
أشييخاص  ،ففييً ذييل عمييل أدبييً نيياو شخرييٌات  ،أمييا أن تذييون ربٌسييه أو أن تذييون الانوٌيية  .وقييد
ا تمت رواٌة الحرب بهذا الجانب الحٌيوي مين العميل األدبيً فالذاتيب رسيم الشخريٌة رسيما ً شيذلٌا ً
وفذرٌا ً ووريف الشخريٌة الحربٌية بالخشيونة والقيوف ألنهيا شخريٌة قتيال عنٌيف  .و نياو أسيباب
م تمام الذتاب العراقٌٌن برسم المالمح الخارجٌة للشخرٌة و و "ذون الشخرٌة فً رواٌة الحرب
 ،شخرٌة فعل  ،م شخرٌة تأمل  ،وقد فرض ذا األمر الترذٌز على المالمح الخارجٌة للشخرٌة
فشمل معظم تلو المالمح  ،من امسم الررٌح ومالمح الوجيه والطيول والحرذية والهٌذيل الخيارجً
و ٌره (. " 43
أذن نقول  :بأن رسم الشخرٌة ٌحتاج الى القافة عالٌية مذتشيافها فيً العميل الروابيً فاألدٌيب
مبد له من علم فيً رسيم الشخريٌات  ،فهيو ٌتعاميل مي أشيخاص ٌير عيادٌٌن منهيم ضيمن العميل
األدبً  ،فاذا بدأ بورف الشخرٌة علٌه أن ٌوفا بٌن ما و موجود فً مالمحها وبيٌن العميل اليذي
سييتقوم بييه  .فيياذا ذانييت شخرييٌة معرذيية ضييارٌة فٌجييب أن تذييون عنٌفيية ذات مالمييح رييلبة تييوحً
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بالموقف الذي تعٌشه  .واذا ذانت الشخرٌة فً أحد المالجا تترقب موقفيا ً فالبيد أن تذيون مالمحهيا
مضطربة وجلة تنتظر شٌبا ً ما م ارفرار البشرف وتأ ب ألي شيً ٌيأتً مين الغٌيب  .فلذيل موقيف
شخرٌة ومالمح خارة بها  .و ذذا ٌذيون التيوازن بيٌن الموقيف والشخريٌة فيً العميل الروابيً ،
وبهذا ٌستطٌ الذاتب تجسٌد مالمحها بنحو ٌوحً بمعطٌات المشهد الذي جهد الى رسمه  ،إذ نلحظ
فً رواٌة "شواطا الدم شيواطا المليح" أن الذاتيب ٌرسيم عين طرٌيا التعاميل المباشير للشخريٌات
التً اختار ا فً رواٌته  ،و ذا ٌأتً من موقعه فً أحداث الرواٌة  ،ألنه ضابط مجنيد  ،و يو بطيل
الرواٌة لذا ٌقوم بورف جمٌ األحداث ورسم ذل الشخرٌات فذأنه م ٌتعامل مي شخريٌة إم وقيد
أعط ى عنها رورف شذلٌة ومالميح فذرٌية قبيل البيدء فيً التعاميل معهيا و يذا ٌعطيً للقيارئ ريورف
ذامليية عيين ييذه الشخرييٌة التييً سييتقوم بييدور ا فييً الرواٌيية " .وقييد ٌبييدو فييً بعييض القرييص أن
الشخرٌة تبرز وتسٌطر على الحوادث بما لها مين قيوف وجاذبٌية  ،ولذين عنيدما  ...نيتفحص القرية
جٌيداً  .نجيد أن الذاتيب م ٌذتيف بيذلو بيل ٌعتمييد اليى  ...وســــــــيـابل فنٌية أخيرى  ،لٌيوفر لهيا ييذه
السٌادف (. " 44
نيياو نوعييان ميين الشخرييٌات منهييا مييا تذييون رئيسه وأخييرى ثانويه ونقرييد بالربٌسييه أنهييا
تتفاعل م الحدث وعادف تذون شخرٌة تتطور وتنمو وتنضج وتدور امحداث حولها  ،ومن ضمنها
بطل الرواٌة  ،أما الالانوٌة فتبقى على حالة واحدف وتظهر بنحيو سيطحً فيً العميل الروابيً وبالذياد
تذون مقالرف فً امحداث  .وفً رواٌة "شواطا الدم شواطا الملح" نجيد أن الذاتيب أجياد فيً رسيم
الشخرٌات  ،وأعطى فذرف عنها بنحو واضح حتى جعلنا نتخٌل ذا  ...الشخص ذأنيه أمامنيا فميالالً
فً ذا المقط ٌجعلنا نعٌش م مقاتل اسمه ماجد البرري انه مقاتل ريغٌر وحسيب المشيهد األتيً
"نظرت نحو ماجد البريري اليذي انيزوى فيً موضي الرميً وحيدا فيً األفيا البعٌيد عميره تسيعة
عشراً عاما ً م ٌر و فتى أذالر منيه شيبابا ً فٌيه بيراءف طفيل  ...ذنيت أعامليه فيً الفريٌل عليى يذا
األساس  ..ذالٌراً ما ابتسم بوجهه سالحه قاذفة  ..قلت لماذا نحمل دابما ً أذالير مين طاقتنيا ؟ يو شيبل
اذا مالل األشبال التً سيمعت عين قتيالهم فيً بٌيروت ضيد العيدو الريهٌونً  .ماجيد البريري ٌتأميل
البحٌرف  ...وطٌور النورس المنتشرف  ..أتراه فً ذه اللحظة ٌتذذر أمه أم حبٌبته  ..ماجد البريري
فٌو ٌتجلى الخجل البرري (. " 45
نلحظ مما سبا المعلومات المتعلقة بشخرٌة (ماجد البريري أن الذاتيب قيام بإعطياء مالميح
خارجٌة شذلٌة ومالمح فذرٌة تذشف عن ذا الشخص الذي فٌما بعد سوف ٌق قتٌال  .والسقال نا
ييو مييا الغاٌيية ميين ييذا الورييف للشخرييٌة ؟ ولميياذا بهييذه الرييورف المييقالرف المشييوقة ؟ ونجييد جوابييا
تفرضه طبٌعة الرواٌة التً ٌيدور محور يا حيول الحيرب التيً تريطدم مي بيراءف يذا الشياب  ،ليذا
حاول الذاتب ان ٌالٌر وٌشد انتباه القارئ بهذه الرورف الورفٌة (ماجد البرري فتى ريغٌراً ٌقاتيل
فً حرب شرسة  ،وذذلو دقا الورف ورسم تلو الشخرٌة  ،ألنه سوف ٌقتل فً أحد المواقف فً
المعرذة  ،و ذا ما ٌدف بالقارئ الى استرجاع المعلومات السابقة عن "ماجد البريري" فليو ليم تذين
ناو معلومات سابقة عنه لذان القارئ ٌر متأالرا بمقتله ولذن للقارئ معرفية سيابقة بيه و يً التيً
قامت عن طرٌا تعرٌف الذاتب بتلو الشخرٌة  ،فذان مدى التأالٌر اذبر على القارئ  ،و ذه طرٌقة
ناجحة فً التعامل م نمط الشخرٌة فً الرواٌة .
والشخرٌات تأتً فً العمل األدبً برورتٌن الابتة ونامٌية  ،فالشخريٌة الالابتية م تتغٌير وم
تتطور بل تبقى الابتة من بداٌة الرواٌة الى نهاٌتها  ،اما الشخرٌة النامٌة  ،فهً التً تتغٌر وتتطيور
وتنضج عبر إحيداث الرواٌية  .و نياو عيدف طيرا لرسيم الشخريٌات فا مهيا "الطرٌقية التحلٌلٌية" و
"الطرٌقة التمالٌلٌة" فً األولى ٌقوم الروابً نفسه بتحدٌد وإٌضاح سيمات الشخريٌة وأبعاد يا  .فهيو
ٌبٌن بواعث نوازعها وتررفاتها وطبٌعة عواطفها وأفذار ا وذل ميا ٌتعليا بهيا( " 46اميا الطرٌقية
التمالٌلٌة فتقوم الشخرٌة بالتعبٌر عما فً داخلها  ،أي انها تقوم بالدور بنفسها .
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وتتوزع معالم العمل األدبً بٌن تلو الطرٌقتٌن فً عرض معلومات عن الشخرٌة فً العميل
األدبً  .فٌأخذ الذاتب أحدى الطرٌقتٌن فً إٌرال المعلومات الى القارئ فإذا أخذ الطرٌقية التحلٌلٌية
وجب علٌه القٌيام بالوريف واذا أخيذ بالطرٌقية التمالٌلٌية تيرو أو أطليا العنيان للشخريٌة نفسيها فيً
عرض أفذار ا وذما ٌأتً :
الطريقة التحليلية  ً :عبارف عن ورف ٌقوم به الذاتب أو الراوي تجاه الشخرٌة التً قيام
بورفها "ولقد بدا تقدٌم الشخرٌات من الخارج مفٌدا فً ا لب امحٌان فً امدب الروابً لمسيرحة
النزاع بٌن الفرد والمجتم وجعله أذالير تيأالٌرا ( . " 47فيإذن نقيول  :بيأن يذه الطرٌقية تعتميد عليى
الذاتب أو الراوي أو بطل الرواٌة نفسه بحٌث ٌقيف وقفية متأميل فيً تليو الشخريٌة  ،فٌبيدأ بإعطياء
المعلومات المترتبة على مالمحها أو أفذار ا بحٌيث ٌغطٌهيا مين ذيل الجوانيب وٌجعيل القيارئ عليى
بٌنيية ميين األميير  .و نيياو أمالليية ذالٌييرف علييى ييذه الطرٌقيية فييً رواٌيية "شييواطا الييدم شييواطا الملييح"
إلبرا ٌم حسن نارر فقد أذالر من ذه الطرٌقة  ،بحٌث نلحظ معظم الشخرٌات فً رواٌته مرورف
ميين قبلييه  ،فييال ٌذيياد ٌميير علييى شخرييٌة ميين الشخرييٌات ام وأعطييى عنهييا معلومييات تذشييف عيين
مالمحها الخارجٌة وأفذار ا وطموحاتها وأفعالها القتالٌة  ،وخٌر مالال على ذلو ذه األوراف التً
قام بها البطل فً رواٌة "شواطا الدم شواطا الملح" .
"ادخل ملجأ المقاتل مناحً قنٌان اسم بدوي ٌوحً بالبٌبة التيً يو فٌهيا مالميح ريلبة  ،وجيه
رييقر جيياب  ،رجييل شييوذً ميين رييحراء العييراا الغربٌيية  ،تلييو الرييحراء التييً أقترنييت بالييذباب
الشرسة والبدو األشداء الحرب بيدأت مين الريحراء وحسيمت فيً الريحراء  .منياحً قنٌيان تعيابٌر
وجهه القادسٌة وشاربه الذث ٌوحٌان بالذالٌر من التجارب (. " 49
نجييد منيياحً قنٌييان بذامييل موارييفاته ولذيين ميين أٌيين أتييت ييذه  ...المعلومييات ؟ ييل أتييت ميين
الشخرٌة نفسها ؟ أم من بطل الرواٌة  ..فالجواب ٌتبٌن من أسلوب ذه الفقرف  ،فنجيد ا عليى لسيان
الذاتب و و ٌتذلم عن شخرٌة أمامه فً الملجأ  ،فٌرف لنا مالمحها الخارجٌية مين وجيه متريلب
وشييوارب ذاليية وجسييد قييوي  .ذييل ييذا لٌقييول لنييا بييأ ن منيياحً قنٌييان مقاتييل شييرس وٌجييب أن تذييون
الشخرٌة القتالٌة ذذا قوٌة الجسد  ،ودابما ً ٌقذد الورف فً الرواٌة الحربٌة على المالمح الجسدٌة
والقوف أذالر من التأمالت واألفذار ألنها شخرٌة حرب وعراء ورمال وخشونة .
أما الطريقة التمثيلية  :فهيً عبيارف عين عيرض ألفذيار الشخريٌة  ...عين طرٌيا الشخريٌة
نفسها  .فمالالً ٌقف الذاتب عند شخرٌة من شخرٌات العمل األدبً فٌترذهيا وٌطليا لهيا العنيان فيً
عرض ما ٌجول بداخلها  ..من أفذار وخلجيات وتيأمالت "وٌسيمح مشخاريه ان تذشيف عين نفسيها
بواسطة الذالم والحرذة وٌجعلهم ٌعبرون عن نفوسهم بما ٌضعه فً افيواه امشيخاص امخيرٌن مين
تعلٌقات علٌهم واحذام ( ." 48و ذه الطرٌقية م تيدل عليى ضيعف الذاتيب أو ضيعف أسيلوبه أو قلية
معلوماته عن تلو الشخرٌة بل ً  ..انتقالة بٌن الطرٌقتٌن لذً ٌجد القارئ المتعة فيً القيراءف وم
ٌدخل الملل فً نفسه  ،بحٌيث تيدور األفذيار بيٌن البطيل والشخريٌات األخيرى فيً  ..الرواٌية و يذا
ٌجعل من الرواٌة شٌبا ً ممتعا ً وتغٌراً فً األفذار والتأمالت ونجيد يذه الطرٌقية فيً رواٌية "شيواطا
الدم" بنحو قلٌيل ؛ ألن الذاتيب أتبي الطرٌقية األوليى  .ولذين نجيده فيً يذا المقطي ٌتيرو للشخريٌة
حرٌة التعبٌر عن  ...حٌاتها الخارة .
"أنا رجل ٌقال له أحمد الروٌلح  ...اسم ٌوحً بالخفة أو السخرٌة  ..أما ماذا ٌر ذا  .يً
أسماء الدل  .لها دملتهيا الفلذلورٌية أذالير مين معانٌهيا المعنوٌية ٌ .شياع أنيً وليدت فيً قرٌية اسيمها
الحگ نة  ،م ادري فً أي زمن وأي فرل وفً أي بٌت ذا لٌس مهم المهم امستمرار بعد اليومدف .
ٌقولون انً ولدت عام  0847الشهر مجهول طبعا .
طفييولتً تييارٌخ ضيياب – أو حلييم مبعاليير  ..ذييذا تييأتً للحٌيياف  ،بالمرييادفة أو نتٌجيية لشييهوف
الوالدٌن التً ٌنمٌها الفــراغ الواس م أتذذر طعم حلٌب أمً بل لم أذقه  .لقد تذفلتنً نسياء ذالٌيرات
 ،وقد ٌذون الحلٌب الذي رضعته لٌس طا را – ر م أنً ضد ذا – م ضٌر أننا محذومون بتقالٌد
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م اعرف مردر ا ؟ ٌوم جبت للدنٌا ماتت أمً التً ليم ٌذين لهيا أقربياء ٌقيال أنهيا ابنية احيد الرعياف
الذٌن ماتوا و م حفياف وراء الماشيٌة سه أبيً فليم أر وجهيه إطالقيا ٌ ،عتقيد أنيه تيزوج فلسيطٌنٌة وبقيى
ناو عندما ذان فً الجٌش عام  0849وٌظن أنه قتل فً حٌفا .
امرأف عجوز قالت لً إنو بقٌت بعد ومدتو ٌوما ذامال تررخ من الجوع الى أن جاء الغجير
فانتشلوو  ،لم ترضعو امرأف واحدف بل ذل الغجرٌات  ،ومين ذليو الحيٌن أريبحت جرٌيا بالحلٌيب
لقد علمونً العزف على الربابة  ..سه ذم أحب قمء اليذٌن ٌسيمونهم الغجير  ...لذنيً اتيوا لمعرفية
أمً وأبً  ..أتمنى لو عشت فً ذينفهم م اذذير أننيً ذنيت مذتسيٌا فيً طفيولتً  ،ذيان أجميل أٌيامً
حٌث ٌتعرى األطفال للسباحة فً النهر حٌنها تذ ب الفوارا . 51( ....
لقد ترذنا الذاتب م احمد الروٌلح و يو ٌسيرد لنيا ريفاته وحٌاتيه الخارية وذٌيف اتهيم بأنيه
جري وقد عرفنا ذل شيًء عين احميد الريوٌلح فعرفنياه ذليو الطفيل المجهيول الٌتيٌم المشيرد اليذي
عاش بٌن مرادفات األٌام  .وذذلو عرفناه ذلو الشاب العازف على الربابة والتً تعلمها من الغجير
ألنهم تذفلوه و و رغٌر  ،ولهذا ٌقال عنه  :إنه جري ولذنه لٌس جرٌا بل تربى عنيد الغجير لقيد
تحمل متاعب الحٌاف و و رغٌر وحملها و و ذبٌر واآلن و فً الحرب فً أشرس المعارو جالس
م ضابطه مالزم مراد ٌسرد له حٌاته التً عاشها بذل ما تحمل من سمم  .إنها رحلة احمد الروٌلح
التييً تحمييل ذييل معنييى الغمييوض والمجهييول فهييذا اإلنسييان عيياش ومييات من الرواٌيية تنتهييً بهييذه
ال شخرٌة الحزٌنة وٌدفن فً الرحراء رٌبا فقد عاش مشردا وحٌدا وٌموت وٌدفن وحٌدا .

أنواع الشخصيات
هناك نوعان من الشخصيات في العمل الرائي :
" -0الشخصية المسطحة (الثابتة)  :و ً الشخرٌات التً تترف بحالة من الالبات والجمود
خالل سٌر الحدث الروابً  ،ونقرد بالشخرٌة المسطحة ان تذون أحادٌة الجانب ذات سيمة واحيدف
م تتغٌر (" 50و ذه الشخرٌة ٌاتــً بها الروابً جا زف على الورا دون بذل أي جهد "و ً التً
ٌمذن التعبٌير عنهيا بجملية واحيدف ( . " 52أي أنهيا تظهير فيً الرواٌية بنحيو سيطحً م تتفاعيل مي
األحداث بل تبقى على حالها وتظهر ذاسم عادي لٌس ليه تطيور فيً أحيداث الرواٌية فالذاتيب عنيدما
ٌبدا بذتابة الرواٌة ٌجعل له شخرٌات ربٌسه تتفاعل م الحدث وشخرٌات أخرى لٌس لها دور فً
الرواٌة،ولذن وجود ا فً النص ٌساعد فً شد الرراع م الشخرٌات األخرى  ،فهً بمالابة حلقية
ورل بٌن األحداث والشخرٌات من بداٌة الرواٌة وحتى النهاٌة ولهذا نجد ان القارئ ٌتعرف علٌهيا
من البداٌة  ،دون ان ٌتتبعها فً الحدث الروابً  ،وظهور ا فً الرواٌة حسب حاجة البناء الروابيً
 ،فقد تظهر ميرف واحيدف وم تظهير بعيد ا  ،ففيً رواٌية شيواطا اليدم  :نجيد الذالٌير مين الشخريٌات
المسطحة والتً تظهر بدون تطور  .فقط اسم فً حالة وضعٌة او رقم ٌشٌر الى شًء ما  .فمالال :
" ٌفاء – بتول – أٌفون  .الابتة لٌس لها دور فً الرواٌة (. " 53
"اسماعٌل العبدهللا – المتخلف عقلٌا (. " 54
"مرٌم – التً تزوجت باإلذراه من ابن عمها الذي له زوجة ( " 55وخمسة اطفال .
"المدٌر محجوب – من ذاذرف البطل مدٌر امبتدابٌة فً الطفولة (. " 56
"عرٌيييف اشيييم – أب ألربييي بنيييات أذبييير ن فيييً الالاليييث امبتيييدابً" والريييغٌرف فيييً حضييين
امها(. " 57
"عبد وإسماعٌل وأبوه الشٌخ الذبٌر  /اشقاء مالزم مراد (. " 59
"ذاظم – الشهٌد الطٌار (. " 58
 -2الشخصية النامية (المدورة)  :نستطٌ ان نحدد طبٌعية تشيذلها داخيل الينص الروابيً مين
خالل تسمٌتها بالنامٌة "و ً الشخرٌة التً ٌتم تذوٌنها  .بتمام القرة  ،فتتطور من موقف الى اخر
 ،وٌظهر لها فً ذل موقف تررف جدٌد ٌذشف لنا عن جانب منها  .والذوا الحدٌث ٌفضيل النيوع
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الالانً من الشخرٌة ( " 61و يً التيً م تظهير للقيارئ دفعية واحيدف  ،بيل تتذشيف شيٌبا فشيٌبا فيً
النص الروابً وتتيدرج بتيدرج الرواٌية نفسيها  ،فذيل تطيور ٌحيدث فيً الرواٌية ٌنعــيـذس يذا عليى
التطييور فييً الشخرييٌة  ،و ييً فييً رييراع دابييم مي شخرييٌة أخييرى أو مجموعيية شخرييٌات  ،ممييا
ٌجعلها المحور امساس لالحداث  ،و ذا الرراع ٌورلنا الى دف منشيود مين قبيل الروابيً(، 60
وقييد تطييرا فورسييتر الييى ييذا اليينمط ميين الشخرييٌات وجعييل عنريير الد شيية ييو الحذييم علييى نييوع
الشخرٌة من حٌث ً مسطحة ام نامٌة بقوله " :والمحو للشخرٌة المستدٌرف و  :ل ً قيادرف
علييى االييارف الد شيية فٌنييا بطرٌقيية مقنعيية ؟ فيياذا لييم تد شيينا  ،تعتبيير مسييطحة  ،واذا لييم تقن ي  ،ذانييت
شخرٌة مسطحة تحاول ان تبدو مسيتدٌرف ( ، 62و يذا النيوع مين الشخريٌات ٌحتياج اليى دقية فيً
مالحظة التحومت النفسٌة والذ نٌة بداخلها مما ٌتٌح انتاج ارتباط تراعدي بٌن الحيدث والشخريٌة
 .المهم فً الشخرٌة المدورف انها تنمو وتنضج ونرى ذا واضحا بمقارنتها  ،ذما تظهر فً البداٌة
وذما فً النهاٌة .
أن (شواطا الدم شواطا الملح لٌست فٌها حادالة معٌنة ولذين يً عبيارف عين مجموعية مين
الوقاب التً ارتبطت بالشخرٌات ذاتها  .أي أنها م تدور حيول شخريٌة واحيدف وحادالية واحيدف بيل
ناو مواقف ومجموعة من الحوادث ظهرت فً الحرب وفً المدٌنة وظفها الذاتب فً سيبٌل انتياج
عمل ادبً متواض فربط ذل موقف بشخرٌة و ذذا جم الشخرٌات والمواقف على شذل مترابط
ومنسا  .واستطاع الذاتب بيث أفذياره وفلسيفته مين خيالل يذا العميل اليذي ٌذياد ٌذيون عميالً مربٌيا ً
بالعٌن المجردف ؛ من الذاتب رور الحرب بعنفوانها ونقل لنا رورف واضحة عن الحرب واستطاع
أن ٌجذب عطف القارئ او د شته ؛ من ناو الذالٌر من األشيٌاء فيً المعرذية تذيون مجهولية فهيو
فً ذه الرواٌة ذشف الذالٌر من المجهومت .
ومن األماللة على الشخرٌة النامٌة فً رواٌة شواطا الدم شخرٌة احمد الروٌلح – إٌمان –
مقدم ذال – فنجد مقدم ذال سمر الوحدف العسذرٌة التً ذان فٌها البطل فيً الرواٌية (ميالزم ميراد
فنلحظ ذه الشخرٌة تتحرو بفعالٌة عالٌة م بطل الرواٌة فً ساحة المعرذة .
"مقييدم ييذال اسييم ٌييوحً بالرييراحة والحييزم رجييل ابييٌض البشييرف اشييقر الشييوارب تبييدو علٌييه
بعض عالبم التعب  .فقد ذان من اوابل الضباط الذٌن انٌطت بهم قٌادف المقياتلٌن فيً الحيرب(." 63
اما فً الحوار امتً تتضح لنا شخرٌة مقدم ذال وذٌف انه متفاعيل مي بطيل الرواٌية فيً مواقيف
مختلفة  ،وٌفٌد فً توضٌح جانب من شخرٌة ذال .
و ناو مواقف أخرى م مقدم ذال :
"ٌرن جرس التلفون  ..التقط الحاذٌة .
 نعم  ..مقدم ذال  ..ا ال سٌدي . ٌا نفسو وجماعتو لالنسحاب . امنسحاب ؟! نعم نهاٌة الضٌاء امخٌر سٌبدلنا الفوج الالالث من لواء (. 714 امرو سٌدي (. " 64ومن اذبر الشخريٌات النامٌية فيً يذه الرواٌية "احميد الريوٌلح" – اليذي ٌعيد مين
اذبر الشخرٌات المتفاعلة م بطل الرواٌة  ،فال نجد موقفا فً الرواٌة ام وقيد ارتيبط بهيذه
الشخرٌة النامٌية  ،وقيد قيدمت شيرحا وافٌيا عنيه فيً البحيث فيً المواضيوعات السيابقة وم
سٌما فً شرح الطرٌقة التمالٌلٌية ص – 06-05اليذي اخيذ اذالير مين فريل فيً يذه الرواٌية
و نيياو شييا مهييم ييو انييه قييد انتهييت الرواٌيية بهييذه الشخرييٌة الييذي ارييٌب فييً الحيرب فييً
البرييرف  .ولذيين احمييد الرييوٌلح عييازف الربابيية لييم ٌتحمييل ييذه الحاليية فييانتحر  .ففييً نهاٌيية
الرواٌة ٌدخل مالزم مراد الى المستشفى فٌقول :
" -أٌن راحب الربابة ؟
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 ماذا ٌعنً لو ؟ ردٌا  ..انه احد جنودي الشجعان . ٌهمو أمره ؟ ارجوو م تفاجبنً  ..قالوا انه ٌتماالل للشفاء . و ذذلو  ..قد شفى ولذن ؟! لذن ماذا ؟ أسفه اذا أقول  ..لقد انتحر (. " 65ومن الشخرٌات النامٌة فً الرواٌية (إٌميان التيً تسيهم فيً األحيداث مي البطيل فيً الرواٌية
مالزم مراد  .فالذاتب ٌرور لنا عالقة حب قابمة بٌن البطل وإٌمان عن طرٌا (المونولوج التذذر
لألٌييام الماضييٌة  ،إذ ذانييت إٌمييان معلميية فييً القرٌيية  ،وفييً تلييو الفتييرف ذييان مييالزم مييراد طالبييا فييً
الجامعة  ،فقد التقى بها فً إحدى السفرات المدرسٌة فً حقول القرٌة  ،ودار بٌنهميا حيدٌث ونشيأت
بٌيينهم عالقيية حييب  ،وبعييد فتييرف جيياء مييالزم مييراد ميين الجامعيية  ،فلييم ٌجييد إٌمييان  ،منهييا نقلييت الييى
المورل  ،ومنذ تلو الفترف لم ٌعرف أخبار ا وبعد مرور عدف سنٌن و و فً الملجأ تأتٌيه دٌية مين
اتحاد النساء و ً عبارف عن علبة ذارتونٌة للحلوٌات مذتوب علٌهيا اتحياد نسياء نٌنيوى وفيً اسيفل
العلبة توقٌي ربٌسية امتحياد (إٌميان فتاليور بداخليه اليذذرٌات بعيد يذا اليزمن الطوٌيل  .وذيان لهيذه
الشخريٌة تفاعييل مي إحييداث الرواٌيية  ،وتختفييً فجيياف وبعييد مييرور عييدف سيينٌن تظهيير علييى مسييتوى
إحداث الرواٌة  ،و ذا ما نجده فً رواٌة شواطا الدم ذما فً النص امتً :
"رأٌييت جمعييا ميين األطفييال الرييغار رييبٌة وبنييات ٌنطييون فييً حقييل القمييح ٌتراذضييون وراء
الفراشات  ،عرفت انها سفرف مدرسٌة نظمتها المعلمة الجدٌدف التً جاءت الى القرٌة دفعنً فضولً
للذ اب الى األطفال اقتربت منهم  ،فنادونً بروت مسموع :
 مراد  ..مراد  ..تعال نا .لم أتردد بل ذنت أتمنا ا فً داخلً  ..ر بت أن ٌنادٌنً الرغار  ،اقتربت منهم  ،سلمت عليٌهم
 ..وارلت سٌري نحو المعلمة .
 مساء الخٌر . مساء النور . انو تقدمٌن خدمة ذبٌرف لهقمء "قلت وذاننً اعرفها منذ زمن" ذا جزء من واجبً  .الم انً ارفه عن نفسً . القرٌة جمٌلة  ..الٌس ذذلو ؟ بل وطٌبة لحد ذه اللحظة ....... ستذون دابما . اتمنى ذلو  ..ستذون ذه امٌام اجمل ذذرٌاتً ر م ما اعانً من ربة ورعوبة فً توفٌرما احتاج .
ً
 اسمحً لً بالذ اب  .....وداعا . وداعا  ..ولذن ما و عنوان الذتاب الذي بٌدو ؟ اللزومٌات . ابهذا الجو تقرأ ذا الذتاب  ..الم ماذا نقول نحن ابناء المدٌنة ؟إن عدوى التشاقم انتقلت الٌذم ابناء القرٌة .
 رحٌح ما تقولٌن  ..لذنً م اقرأ لنزار . لم تفهم قردي  ..فانا م احب شعر نزار ر م ما به من حالوف وشاعرٌة ذبٌرف . فً ذه اللحظة وقفت ولم استط أن أذ ب عن من ٌناقشنً إنها تقف على أرضٌة القافٌة اذا.
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 ام تعتقدٌن أن اآلرالة فً التشاقم . م  .....إنو تغالط نفسو  ..ان التشاقم جاء نتٌجة سوء تررف القابمٌن على ذا العالم. مالل مرعوا  ....وقفت امامها  ،سلتها بنظراتً  ...ابحرت فيً عٌنٌهيا  ،قليت فيً نفسيًامرالة فً عٌنٌو .
منذ ذلو الوقت ذانت (إٌميان ملتقياي فيً قرٌتيً عنيد عيودتً مين الجامعية يً شيًء جياء وليم
ٌتذرر  ...ذانت ومضة مضيٌبة أبعيدتنً عين وجودٌية وعبيث المعيري  ،التريقت بقرٌتيً منهيا
فٌها (. " 66

المبحث الثالث :المكان

ٌعد المذان عنرراً مهما ً من عنارر الرواٌة لٌس ناو عمل أدبً روابً بدون مذان
وزمان  .فالمذان ٌحدد أحداث الرواٌة وأٌن وقعت "ووعً الذابن با مٌة المذان لٌس فً الحقٌقة ام
شذال من اشذال وعٌه بذاته و ذا الوعً م ٌمذن ان ٌنضج وٌالمر ام عبر مجابهة الذابن لمحٌطه
الخاص  ،وبالتالـــً لمذونات ذاته  ،فمواجهة الذات ً المواجهه الحاسمة فً حٌاف الذابن ،
وبخارة عندما ٌذون مبدعا ً (. " 67
وٌهمنييا اآلن المذييان فييً رواٌيية الحييرب  ،فميين البييدٌهً ان الحييرب تييدور فييً العييراء  ،وميين
رفات المعرذة إنها مضطربة وطاربة وتذون عادف ملٌبة بالجنود واألسيلحة وامسيطوانات الفار ية
والعجالت العسذرٌة والدبابات المقاتلة  ،وتذون ذه امرض ٌير سمنية لميا فٌهيا مين قريف معيادي
وقيينص ميين قبييل الطييرفٌن  ،وميين الطبٌعييً ان تييدور المعرذيية فييً ارض مذونيية ميين الملجييأ والربٌية
والخندا  ،وفً ذه األمذنة تتحرو الشخرٌات العسذرٌة والمقاتلة لتقيدم بيدور ا العسيذري ومذيان
الحرب لٌس الابتا بل ٌتغٌر فً أٌة لحظة حسب ظروف الحرب  ،فالجندي المقاتل م ٌبقى فيً مذيان
الابت بطبٌعة عمله العسذري  .ومذان رواٌة شواطا اليدم شيواطا المليح تتعيدد بيٌن ارض المعرذية
والحٌاف المدنٌة الخارة بحٌاف البطل (مالزم مراد  ،فعندما ٌدخل الملجأ ٌقيوم بوريفه بدقيه "جلسيت
فً ملجأ الراحة المخرص لً رفة رغٌرف  ،بل زنزانة عرضها متران وطولها الالالة أمتار وطن
من التراب فوقها تنغيرس فيً امرض حتيى منتريفها الرطوبية الذالٌفية تذسيو أرضيها بفعيل البحٌيرف
وأرض البرييرف السييبخة تغزونييً أسييراب ميين البعييوض المتييوحش والييذباب األ ييوج الييذي م ٌقط ي
األنٌن (" " 69شرا البررف او رب اٌران م فرا  ،ذا و موقعً مين خارطية العيالم المحترقية
(. " 68
محظنا ان الضابط مالزم مراد وريف لنيا الملجيأ حتيى ٌوريل للقيارئ ريورف واضيحة عين
الحيرب  ،وقييد حييدد موقعييه فييً أرض المعرذيية  ،و ييذا المذييان بالنسييبة الٌييه مييألوف منييه ٌجلييس فٌييه
وٌتعاٌش معه وٌحاول ان ٌتأقلم وليو بشيًء بسيٌط ؛ من الحيرب تفيرض أشيٌاء أحٌانيا تذيون ريعبة
حٌث " إن الروابً عندما ٌبدأ فً بناء عالمه الخياص اليذي سيوف ٌضي فيً اطياره الشخريٌات اليم
ٌســـييـقط علٌييه الزمــييـن (حٌييث ان الييزمن م ٌوجــييـد مسييتقال عيين المذ يان ٌض ي عالمييا مذونييا ميين
الذلمات (. " 71
وقد ورف ضٌا الملجأ ورغر حجمه وما ٌحتوي من حشيرات مين بعيوض وذبياب فٌذشيف
عن إحدى حامت الحرب  .فالحرب تبدأ من الملجأ من الخوف من الجالث  .من رابحة البساطٌل من
داخل الملجأ .وقد ٌذون الملجأ تحت امرض  .الحرب تجعل امنسان تحت التيراب اميا بحالية مققتية
او حاليية ابدٌيية  .فالملجييأ قطعيية ميين ارض الحييرب أو المعرذيية  .وذييذلو ٌتطييرا الذاتييب الييى وسييابل
اإلنارف داخل الملجأ  .فنجد ا عبارف عن فانوس زٌتً حٌث ٌنظير الٌيه فٌيذذره باخوتيه وابٌيه الشيٌخ
الذبٌر عندما ذانوا رغارا "اطلقت نظري نحو مردر الضوء  :فانوس أزرا وعلٌه عالمة الخفاش
التييً جرتنييً بعٌييدا ذنييا رييغارا أنييا وإخييوتً الالالاليية نتجم ي حولييه مالييل حشييرات نقلييب أوراا ذتبنييا
المدرسٌة ونبلل أوراا الرسم بزٌته لنطب رور القراءف الجمٌلة (. 70
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ٌنتقل الذاتب نا من مذان اليى مذيان عين طرٌيا التيذذر لألٌيام الماضيٌة  ،فهيو قيد انتقيل مين
الملجأ الى بٌته الطٌنً القدٌم و و رغٌر م اخوانه وٌعرض لنا ذٌف ذانوا ٌرسمون و م رغار.
وذذلو نلحظ ان الذاتب ٌرور المذان المعادي بالنسبة للعدو  .فال بد للقارئ ان ٌتعيرف عليى
موق العدو لذً ٌستطٌ تريور  .حالية المعرذية بيٌن الطيرفٌن "بٌبية القرية يً حقٌقتهيا الزمانٌية
والمذانٌة لذل ما ٌتعلا بوسطها الطبٌعً (. " 72
فنجده ٌنتقل من ورـــيـف الملجيأ إليى ورــــيـف مذيان العيدو وحسيب معطٌيات بريره حٌيث
ٌقول :ـ
"التقطت النياظور ريوبت نظيري باتجياه العيدو بيدت األشيٌاء أذالير وضيوحا ً بعيض المواضي
المعادٌة للرشاشات وبنادا فً البحٌرف ناو خمسة دبابات معطوبة وشيفل محطيم انهيا بقاٌيا معرذية
شرا البررف األولى لقد وقعت نا قبل أن تذيون يذه البحٌيرف موجيودف اجليت نظيري باتجياه شيمال
البحٌرف  ،توضحت نهاٌتها  ،انها تبدا بالضٌا ذلما اتجهنا شمامً حتى تالشى عند أحـــــــيـد سيراٌانا
التً تبعد عن العــدو مسافة مابتً متر اطلقنا على ذه السرٌة قاعدف األبطال (. 73
نقل لنا معلومات ذاملة عن حال العدو وما أريابهم مين دميار عين طرٌيا النياظور و يذا ٌيدل
على خطورف المعرذة والدلٌل على ذلو ما خلفته فً معدات العدو من دمار .

وظائف وصف المكان :
الوظيفة الزخرفية ٌ :قوم الذاتب بورف المذان لذاتيه عين طرٌيا وريف الطبٌعية والمنياظر
التً ٌشا د ا او ٌذتب عنها  .أي انه ٌرف فقط م لذيً ٌفسير  ،فالوريف نيا لذاتيه م لشيًء سخير
و ييذا حسييب نظرٌيية (بوالييو اذ أنييه ٌييرى الورييف بذونييه اللوحييات والتماالٌييل التييً تييزٌن المبييانً
الذالسٌذٌة (. 74
ولذن نقول  :بان الورف حسب رأي (بوالو و تزٌٌن المبانً فقط ولٌس له عالقة بالجو ر
 ،فان ذا رأي ضعٌف ؛ من الورف اذا فرل عن أداته الحقٌقٌة فً الذشف عن أرل الموريوف
فقد أ مٌته فال أ مٌة ليه وحيده دون جيو ر الموريوف ونسيتطٌ ربيط يذه النظرٌية بنظرٌية الشيذل
وا لمضمون لما فٌها من ترابط بٌن امالنٌن فمنهم من ا تم بالشذل وترو المضيمون (المعنيى ومينهم
(من ا تم بالمضيمون (المعنيى وتيرو الشيذل و "ان دقية الوريف واسيلوبه مين حٌيث تحدٌيد ابعياد
المذان ورابحته وتضارٌسه واشٌابه ً التً تمذن الذاتب من نقل القارئ مين مذانيه اليى أي مذيان
ٌرٌده (. " 75
والوظٌفة الزخرفٌة نجد ا فً ورف المذان فً رواٌة شواطا الدم قدم بـــــدقة و ذا ما نجده
فً النص اآلتً " :الندى أجراس لقلق على العشب والمدى ازرا ومذحول ٌجالم ربا اسود داذنا ً م
شجر ٌغطٌه  ،اسمٌه الجبل الحــزٌن قرٌة اسدٌرف مفروشية فيً جيرف حقيول القميح الواسيعة  ،ا يٌم
فً اجوابها ودروبها  ،الزمن ٌض برماته على بٌوت الطٌن خدشا ً  ،جرفيان السيٌول ٌتيرو اخادٌيد
على السقف وجدران البٌوت تنغرس بٌن السقف والجدران  ،اعشاش العريافٌر والفبيران فيً داخيل
البٌوت وعلى أعمدف السقوف المعوجة ٌ ،عشيعش الخفياش اليذي ٌيأتً موسيمٌا ً  ،ابقيار تجيول امزقية
بعبث  ،ودجاج ٌنالر المزابل بفوضى" (76
أالناء ورف المذان تذون ناو عالقة بيٌن المذيان والشخريٌة  ،فيتالحظ بداٌية الوريف تبيدأ
بحرذة الشخرٌة نفسها  ،فالشخرٌة تتحرو وتنظر وتقيرر ميا يو امامهيا مين زخيارف ومواقيف .
فدخول مالزم مراد الملجأ ٌنقل لنا خرورٌات ودقابا الملجيأ  ،وذيذلو نجيد أن الشخريٌة مرتبطية
نفسٌا ً فً الملجأ أو المذان  ،فال ٌرف المذان حتى ٌذشف عن حالته النفسٌة "ولذن الظا رف الملفتية
لالنتباه ً ان الورف لمعالم المذان لم تأت منفرلة برــورف مقاط ملرقة فً سٌاا النص  ،إنما
جاء الورف مقرونا بحرذة الشخرٌات ومتلونا بالحالة النفسٌة لها  ،مما جعل المذان جيزءا ضيمن
نسٌج النص  ،فال ٌتمٌز من خالل أوراف جامدف  ،تقلف مقاط منفردف  ،إنما ذان المذان موروفا ً
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بجمل قرٌرف تلمح إلٌه  ،ولهذا ذان رعبا ً جداً العالور على مقاط ٌستعان بها لغرض تقيدٌم وريف
المذييان  ،إذ أن الخرييابص العا ميية للمذييان  ،ودملتييه ترشييح ميين خييالل اليينص  ،وبالييذات ميين خييالل
مجموعة المقالرات التً تتسلط على الشخرٌة  ،ولهذا اعتمدت مسارد مرابر الشخريٌات وعالقية
امستحضار لالشارف الى الدملة الذامنة فً بنٌة النص  ،ومــــــــــــن الم بنٌة رواٌة الحرب بريورف
عامة (. " 77
فال ٌمذن الذشف عن الشخرٌة ام اذا ارتبطيت بالمذيان وحتيى المذيان  ...م ٌذيون ذا أ مٌية
اذا ما شغل حٌزف شًء فاذا ذان المذان عبيارف عين فيراغ فمياذا ٌعنيً للنياظر  .ليٌس سيوى فيراغ م
أذالر  ،بٌنما ليو وجيد شيًء ميا فيً المذيان فسيوف ٌعطٌيه ا مٌية وابعياد ٌمذين األخيذ بهيا عليى وجيه
العمييوم " .فالمذييان نييا اذن مجييرد وعيياء و ييو وان بييدأ ضييٌقا ً لييٌس ام رييورف للعييالم ذاتييه (" 79
فٌرور الحيرب و يً تبيدأ مين الملجيأ وتحسيم فيً العيراء  ،م فيرا ان تقي قتيٌالً فيً الملجيأ أو فيً
العراء  ،فإذن ً الحرب م ٌحيد ا مذيان  .ألن الررياص والبيارود م ٌخضي للمنطيا والحيدود ،
فاإلطالا ٌذون عشوابٌا  ،وبهذا نجد العالقة الحمٌمة وعمقها بٌن الشخرٌة والمذان .
فاإلنسان ما أن ٌدخل مذانا ٌعٌش فٌه حتى وان ذان ذا المذان ٌر مر وب فٌه فالبد ليه أن
ٌتعاٌش معه وٌذون عوضيا عين المذيان القيدٌم  ،فيتالحظ ان الجنيدي فيً أول األمير ٌذيون مسيتغربا
لمذانه فً الحرب  ،بل حتى ٌرا ا أشٌاء ٌر معقولة من جاليث ودميار وبيارود وقتيل وذيذب ونفياا
وتضلٌل للحقٌقة ؛ من الحقٌقة ً أول الضحاٌا فً الحرب  ،و ذذا ٌقف المقاتل عاجزا ضعٌفا أمام
ذه الظروف ولذن نجده بعد فترف من الزمن قد ْتعود على الوضي والمذيان الجدٌيد  ،فيال ٌهميه امير
الجالث من األمي ر أريبح مألوفيا جيدا وحتيى أريوات دوي امنفجيارات أريبحت مألوفية ألنهيا شيًء
ٌومً مذرر  ،و ذذا الحال لشخرٌات وأحداث رواٌة شواطا الدم شيواطا المليح "ادخيل ملجبيً ،
بٌتييً  ،مذييان الجسييد المترامييً  ،الحجييرف الــــييـوحٌدف التييً تحتييوٌنً دون ذلييل  ،دون ذييالم  ،القييً
باألحيداث خليف ظهييري  ... .أ لـــيـا وراء ييا بياب الييزمن  ،بياب المسييٌر بيال توقييف ٌ ،تسي الملجييأ
مذتظاظ األنفاس واألقدام  ،لقنانً المــاء الالمٌن الذي ذان ٌســــاوي عسـال أٌام المعرذة األوليى ...
الييذباب ٌطٌيير وٌحييط فييً الجحييور الرييغٌرف  ...نيياو دفتيير رييغٌر قربييً أسييجل بييه أسييماء الشييهداء
والجرحى فً السرٌة  ،وأٌة مستجدات وتعلٌمات  ،بٌدي قليم عتٌيا رخيٌص اليالمن زٌيل الخيط ....
افترش أذٌاس فار ة لتقٌنً الرطوبة  ،فً حفرف ريغٌرف فيً الجيدار قيرب راسيً توجيد شيمعة يً
مردر النور لٌال الى حٌن  ...اقترب منً اجس النوم والنعاس او الملل الذي فاا التحمل – الخدر
ٌغيييزو أقيييدامً  ...وٌرمٌنيييً بالسيييذوت  ....يييذا التمــــــــــيييـاسو الغرٌيييب بيييٌن أشيييٌاء تافهييية لذنهيييا
ضرورٌة (. " 78
رور لنا إبرا ٌم حسن نارر حالة الضابط و و ٌدخل الملجأ  ،وسيرعان ميا ٌتذٌيف اإلنسيان
م الموق الجدٌد حٌث نراه ٌقول ادخل ملجبً – بٌتً و ذا ٌدل عليى ان الملجيأ أريبح بمالابية بٌتيه
ألنه احتواه – فٌبدأ بورف المذان الذي و فٌه فنجده ٌتعما بورف المذيان حٌيث ٌيذذر ذيل شيًء
لٌضييعه أمييام ذ يين القييارئ  .فالشخرييٌة الحربٌيية تشييغل أميياذن ذالٌييرف منهييا ارض الحييرام والربٌيية
والخندا ولذن أ م مذان و الملجأ .
والملجأ ٌذون عادف ضٌقا فٌه أشٌاء بدابٌة من شيمعة وفيانوس لإلنيارف فهنيا ٌيدخل يذا المقاتيل
الملجأ لٌضي خليف ظهيره العيالم بمشياذله لٌسيترٌح قليٌال ٌ .بيدأ بتأميل المذيان – ذبياب – جحيور –
أوراا تحت الغبار – دفتر قدٌم – قلم عتٌا رخٌص لذالرف امستعمال – ذذرٌات على جدران الملجأ
فمن عادف اإلنسان أن ٌترو أالره فً ذل مذان  .فالجندي نا ٌحاول ترو شًء ٌدل على وجوده ولو
ذان بسٌطا فٌبدأ بذتابة الذذرٌات لٌروي الظمــأ الذي فً نفسه فٌذتب وٌرحل أو ربميا ٌقتيل أو ربميا
ٌق أسٌراً  .ذذا ً حٌاف الجندي فيً المالجيا ٌنيام وٌسيتٌقظ وم ٌعيرف مريٌره من الحيرب يً
القبيول الرييعب بييالموت ميين اجييل الحٌيياف و ييً التيً تذشييف عيين معنييى الرجوليية وعيين معنييى البقيياء
والفناء ففً لحظة اندمع الحرب واحتدم المعارو ٌدرو المرء بان لذل شًء نهاٌة .
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ذذا ً رٌزف الدمار فالنفس البشرٌة تدفعه الى قتل أخٌه اإلنسان ألسباب تذاد تذيون تافهية
 .ما معنى أن ٌموت اإلنسان فً مطاحن الحروب وٌنتهً برمت وٌلفظ أخير أنفاسيه دون أن ٌحيس
به أحد حتى الذٌن ٌداف عنهم فهم فً فلة منه  ،ومن مرٌره  .أنها الحرب التً تلتهم الرجال لذً
تبقى متقـــــــدف فال وقود لها ٌر جالث الرجال " .عندما تدفعنا أ واقنا نحو قتل الفضٌلة فيً مهيد ا
 ....تذون الحرب منارنا العالً فً مملذة اإلنسان  .نحن ضد الذابنات األخـرى  ،بيل ضيد أنفسينا .
من مات ؟  ...فذر معً – من عاش ؟ تامل  .من عظم شأنه ؟ انظر انيه اليذي ٌميأل األرض أنٌنيا ،
انه جالد ا  ....أحبابً م شًء ٌنقـــــــــــــــيـذنا سيوى الميوت  :والميوت منيا قرٌيب  .بيل ابعيد مين
الالنهاٌة (. " 91

الوظيفة التفسيرية :
لقد تطرقنا فً الفقرف السابقة الى الوظٌفة الزخرفٌة ووجدنا ا فيً الوريف لذاتيه دون ارتبياط
بشييًء أخيير  .بٌنمييا نجييد نييا أن التفسييٌرٌة تختلييف تمامييا عـييـن الزخرفٌيية  .فالتفسييٌرٌة تذشييف عيين
الشخرٌة عن طرٌا ورف المذان  ،وبهذا فهً تهيتم بجوانيب أخيرى للوريف "ومين يذا الميدخل
فان للورف فً الرواٌية الواقعٌية وظٌفية بالغية األ مٌية والخطيورف وريلت اليى ذروتهيا عليى أٌيدي
فنانٌن بارعٌن مالل بلزاو وفلوبٌر فاذسٌن  ،الورف وظٌفة جدٌدف ٌمذن تسمٌتها بالوظٌفة التفسٌرٌة
ذلو أن مظا ر الحٌاف الخارجٌة من مدن ومنازل وانارف وادوات ومالبس  ،تيذذر ألنهيا تذشيف عين
حٌيياف الشخرييٌة النفسييٌة وتشييٌر الييى مزاجهييا وطبعهييا  ،وأرييبح الورييف عنرييرا لييه دمليية خاريية
واذتسيب قٌميية جمالٌيية حقييه  .وٌقذيد فلييوبٌر أن الورييف م ٌيياتً بييال مبيرر  ،بييل إن ذييل مقطي ميين
مقاطعه ٌخدم بنياء الشخريٌة وليه االير مباشير او ٌير مباشير فيً تطيور الحيدث  ،و ذيذا تليتحم ذيل
ال عنارر المذونية للينص الروابيً وتذتميل الوحيدف العضيوٌة للعميل وتريبح األجيواء المختلفية مراٌيا
تعذس بعضها بعضا لتقدٌم الرورف المجسمة (. " 90
فٌمذن الذشف عين طبٌعية الشخريٌة عين طرٌيا الشيذل الخيارجً  ،فميالال المالبيس وطرٌقية
تسرٌح الشعر تدل على نوع الشخرٌة  ،ونظرٌة الذشف عن الشخرٌة عن طرٌا الشذل الخارجً
وتفسٌر ارتباطها بحالة الشخرٌة نفسٌا ً اذالير جدٌية مين النظرٌية اموليى التيً توريف ليذاتها م
شًء اخر .
ففً رواٌة شواطا الدم ناو الذالٌر من الريور المذانٌية التفسيٌرٌة التيً تذشيف عين وريف
الشخرٌة بطرٌقة ٌر مباشرف  .فنلحظ ابرا ٌم حسن نارر ٌذذر موارفات ذالٌرف ألمياذن تتضيمن
شخرٌات دل علٌها المذان الموروف فمالال ٌرف فً احدى الفقرات بدوٌة تقتل ذببا :
"أدخل مناحً ٌده فً جٌبه وأخرجها وقال
 خذ ذا . انه ناب حٌوان . ناب ذبب شامً . ذٌف حرلت علٌه ؟ جم الذبب على الغنم فقتلته زوجتً . زوجتو ؟ نعم .الرحراء – الخشونة – الشجاعة – الربر  ...امراه تقتل الذبب الشرس انها تداف عن بٌتهيا
 ،عين مواشييٌها  ،ان أبيياه رجييل ذبٌيير السيين وابنيياءه ريغار ولهييذا قامييت زوجتييه بمييا ٌقييوم بييه اشييج
الرجال .
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تأملت ناب الذبب  ،قلت فً نفسً ذم من اللحم ميزا يذا النياب ؟ ذيم مين امرواح از يا ...
ذأنه اللقلق نار البٌاض أملس .
ـ ما فابدته .
 انه ٌطرد األرواح الخبٌالة وٌجعلو رلب القلب قوي فً اشد المواقف خطورف شذراًوضعته فً جٌبً م تٌمنا به بل ذذذرى وذمجاملة لمناحً .
ان زوجة مناحً جعلتنً ا ٌر نظري عن المرأف البدوٌة التً رسمتها فً خٌيالً  ،تريرفاتها
عند عٌادات األطباء وتجولها فً شارع نٌنيوى  ...تقذيد ليً ان يقمء لسين بيدوٌات بيل مزارعيات
المدن اللواتً تحٌط أذواخهن بنٌنوى  .قليت إن اميرأف ماليل زوجية منياحً م تميرض  ...م ٌسيتطٌ
المرض ان ٌقترب منها (." 92
عندما أراد الذاتب ورف زوجة منياحً  ،ليم ٌريفها مباشيرف بيل راح ٌريف الريحراء وميا
فٌها من خشونة وربر وشجاعة  ،و ذا ٌفسر لنا شخرٌة زوجة مناحً  ،ألنها تعٌش فً الرحراء
ومن البدٌهً أن تترف بهذه الرفات  ،وخالرية القيول  :إننيا اذتشيفنا شخريٌة زوجية منياحً مين
ورييف المذييان و ييو (الرييحراء  ،و ييذه الوظٌفيية التفسييٌرٌة لورييف المذييان  ،أي إنهييا تييدلنا عل يى
رفات الشخرٌة المراد ورفها فعن طرٌا الريحراء نذتشيف تليو الميرأف الجرٌبية التيً قتليت ذببيا
شامٌا شرسا وقامت بعمل م ٌقوم به إم أشيج الرجيال وذيذلو تغٌيرت نظيرف ميراد لتليو الميرأف مين
ذه الحادالة  .و نا استخدم الذاتب الرحراء ذرميز لقيوف تليو الميراف "أي أن تذيون للوريف وظٌفية
رمزٌة دالة على معنى فً اطار سٌاا الحذً (. " 93
فاستخدام الرمز شًء ٌمٌل الٌه الذاتب منه ٌدف بالقارئ الى التفسٌر والتحلٌل وامنيدماج مي
الحدث  ،فٌجد القارئ فً ذه الحالة المتعة الذافٌة لذً ٌستمر بالقراءف والذاتب عندما ٌرف مبد له
من معلوميات ذاملية عين ال شيًء الموريوف "عليى المقليف ان ٌعيرف منياظره الرٌفٌية سيواء ذانيت
حقٌقٌة ام خٌالٌة  ،تماما ماللما ٌعرف ٌده (. 94
لذا نجد فً رواٌة شواطا الدم شواطا الملح ورفا للقرٌة دقٌقا جدا ٌدل عليى معرفية الذاتيب
الواسعة بالمنطقية الرٌفٌية "سيرت فيً أزقية طوقتهيا رابحية الرطوبية ومسيتعمرات الفطير الواسيعة .
شخرت أمامً رفة طٌنٌة تأخذ شذل رومعة أو قلعة مو لة فً القيدم وقفيت أمامهيا نبيات الخبياز
ٌتسلا الجدار العالً ذان موقعها من جهة الغروب سيتندالر م محالية م احيد فٌهيا ٌير أنيٌن بعيوض
وبرذة ماء ردبة أنها ريومعة اميرأه عجيوز جر يا أبناق يا بسيبب الجنيون  .ذنيت أمير قربهيا فيً
طفولتً وأسم ذالمها ٌر المترابط" (. 95

الخاتمة
بعد ان انتهٌنا من ذه الدراسة تورلنا الى عدف نتابج من خالل دراسة العنارير الروابٌية فيً
رواٌة ( شواطًء الدم شواطًء الملح مبرا ٌم حسن نارر ومن ا م النتابج .
 -0ان ضمٌر امنا ٌبرز بنحو واضيح فيً الرواٌية و يذا سيبب ان الذاتيب ٌعتميد عليى ( السيرد
الذاتً دون السرد الموضوعً .
 -2للمذان خرورٌة لدٌيه اذ انيه ٌيرتبط ارتباطيا ً نفسيٌا ً وواقعٌيا ً بتريرفات الشسخريٌة داخليه
و ذه الخرورضٌة تفرضها طبٌعة الحرب  ،ومسٌما ان المذيان المهيٌمن فيً رواٌتيه يو
(ساحة حرب ولذلو وجدنا جزءاً من الشخرٌة .
 -3استخدام تقنٌة الحوار و ذا فتح بابا ً للشخرٌة لذً تعبر عن نفسها .
 -4ورف الشخرٌات داخلٌا ً وخارجٌا ً مما جعل شخرٌاته واضحة المالمح .
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Abstract
This paper is based on the study of one of the war novels in modern
Iraqi literature which is " The shores of Blood and salt " by Ibrahim Hasan
Nasser . It includes an analysis and criticism of the novel . It starts with the
introduction as a prelude to the topic where we have three section .
The first section includes narration and its types : self-narration and
objective narration as well as its sub types : summary , pausing , scene and
abstract. The means of narration : the dialogue and description are also
included .The second section deals with characters : the protagonist and
primary ad secondary characters and how to design the character .
Finally , the third section includes the place in which the events take
place as well as the functions of setting and its types .It is divided into
habitual and repeated , this way , we moved in these elements to understand
them .
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