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فضاء الشخصية

يف رواية السيف والكلمة لعماد الدين خليل

د .ديوالي حاجي جاسم
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
المقدمة
تنوعت ثقافة المؤرخ األديب عماد الدين خليل فتكاثرت إثر ذلك نتاجاته ،وتأتي رواية

(السييف والكلميةك مرميرا نا ييجة لتجرلتيه ال ويلية ،واعانياا العييرا الك ييرا ،وع ير ايا اديييدا،

فه ييي تص ييور فت ييرا عص ييي ة ا يين ت يياريع األا يية اأس ييناية ،ولع ييل الت يياريع ع يياد ن س ييه علي ي ر و
العراقيين.

لذلك ارتأيت اختيار هذه الروية لدراستها ع ر شخصياتها ،ان خنل فضاءات تنوعيت
وتوسعت عل جميع فصول الرواية.
فمهدنا لإيجا لمص لحي ال ضاء والشخصية ،ثم ات عنا ذلك لن ذا عن الروايية وازي
التسمية واد توافقها اع ر

المؤلف.

ثم قسمنا دراستنا عل فضاءات رلع وفق ا احث هي:
 -8الم حث األول :ال ضاء الخارجي
 -2الم حث الراني :ال ضاء الداخلي
 -3الم حث الرالث :ال ضاء الوظي ي
 -4الم حث الرالع :ال ضاء االسمي
وحرمة الشخصيات في جسيد الروايية فضيت إلي اايتنء الروايية لاألحيداو والتشيويق،

وهييذا د إل ي تقييديم الشخصيييات وتجليهييا وفييق ال ضيياءات المحييددا ،وظهييور دورهييا المييؤثر،
لتكو قري ة ان القارئ ،صديقا وفيا له ،فضن عن مونها امرن ناجحا للمؤلف.
801

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

(2083ك

المجلد (20ك العدد (82ك

مانو األول

التمهيد
اواجهة الم اهيم التي تتكو انهيا هيذه الدراسية ،شيكل اين اشيكال الهيدع الي اعرفية

ا اهيمييية ،تمكيين حاليية القييراءا ايين الوقييوا الخييارب اشييكاليات اللي ن االص ي نحي ،لييذا نحييين
المص لحات الواردا فيها ونجعلها في حضور اعرفي يع الزايات التي تتوخاها هذه الدراسة.

وال( :ال ضاءك
دالالت ال ضيياء ف ييي اعاجمن ييا اللزوي يية تأخ ييذنا ال ي اع يياني المس يياحة والمك ييا واتس ييا

االرض(8ك وجل اا اوجود فيها ارت ط لالمكا .
وير لعضهم

ال ضاء يشمل ال اا والمكا لين مما هميا فيي الواقيع ،وإنميا (مميا

يتحققا داخل النص اخلوقين واحورين ان لد الكاتب ،واسهمين في تخصيص واقع النص،
وفي نسج ملمته الممي ا (2ك.
فت عا لما ذمر تتجه الدراسات في هذا الشأ ال دراسة ال اا والمكا  ،إاا ان صلين
و اتن اين في النصوص الروائية.
يعت يير ال ي ع

ا سييؤال ال ضيياء يكميين فييي تجيياو العييائق الن ييرع الييذع يجعييل اليينص

االدلي -لوص ه نصا لزويا -انيا لالضرورا (3ك.
لكن ارت اط ال ضاء لالشخصيات قضية ال جدال فيها ،فال ضاء الروائي مما ير انيب
احمد هو (الحي ال اكاني الذع تتم هر فيه الشخصيات واألشياء اتل سة لاألحداو(4ك
وأل الترجمة ان الزير اوقعتنيا فيي اشيكالية المصي ل ليين ال ضياء والحيي  ،ليذا يير

ع يدالملك ارتيياض ا (الحيي ك يقالييل المصي لحين ال رنسييي واالنكليي ع (Espase,spaseك

ويييؤثره عل ي ال ضيياء ،أل ال ضيياء اص ي ل قاصيير يكييو اعنيياه جاريييا فييي الخييواء وال ييرا  ،لينمييا

الحي عنده ينصرا ال النتوء والو والرقل والحجم والشكل ..وحت المكا  ،فإنه يوق ه عل
ا هوم الحي الجزرافي وحده (5ك.
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فال ضاء الروائي هو (ال ضياء المؤنسين اليذع تتحيره فييه الشخصييات لنياء علي درجية
إدرامها لهذا ال ضاء ووعيها لقضاياه ،انسجااا اع اصلحتهاك(6ك.
حتي ا روال يورتييوا يقتييرر فييي دراسيية تن يييم ال ضيياء فييي الرواييية ،ا نقييدر وظييائف
ال ضاء في عنقتها اع شخصيات(7ك.
ن هم اما تقدم

ال ضاء هو الحي المترااي األطراا في جسد الرواية والذع تشيزله

الشخصيات في تحرمها عل اختلف المستويات ،المادية والن سية والوظي ية واالسمية.

ثانيا( :الشخصيةك
ملمة الشخصية اشيتقة اين شيخص يشيخص ،خيرب اين او يعه الي

ييره ،والشيخص

س ييواد االنس ييا ي يير ا يين اك ييا لعي ييد(1ك ،مم ييا انه ييا ت ييدل علي ي م ييل جس ييم ل ييه ارت ييا وظه ييور،
والشخصية ص ات تمي الشخص عن يره(1ك.

وتاتي ملمة الشخصية فيي اللزيات االوروليية اشيتقة اين(Personك وهيو القنيا اليذع

ما يل سه الممرل في العصور القديمة لي هر ااام النا لم هر اعين(80ك.

لكو الرواية جنسا دليا ثيرا لد الكتا والقراء ،فقد حا ت عل اهتمااات النقياد

والدارسييين ،ولقيييت اييع ذلييك احييل نقييص و مييوض وا ي را  ،السيييما اييا يتعلييق ايين دراسيياتهم
لالشخصية(88ك ،وذلك لصعولة تحديد تع ير الشخصية األدلي(82ك.
يقودنييا هييذا ال ي اواجهيية الشخصييية الروائييية ممييا هييي ،ألنهييا ليسييت اجييرد نسيييج ايين

الكلم ييات ل يين حش يياء ،ل ييذا ي ييدو اعتم يياد التأوي ييل ف ييي تحلي ييل الخ ييا الروائ ييي اختي ييارا يعي ييد

للشخصية الروائية طالع الحياا مما يحافظ عليها مكائن حي(83ك ،فالشخصية ،مائن له سمات
إنسانية وانخرط في افعال إنسانية في اختلف انماطها و قوالها و فعالها واشاعرها (84ك
والكاتب يت نن في تجسيد ر يته و حاسيسه لالواقع ان خنل شخصيته الروائيية ،ألنهيا

تعد رمي ا الكاتب االسا في ليا ومشف القو المحرمة حولنا ،وديناايكية الحياا وت اعنتها،

فالشخصية ههنا تكسب هميتها في مونها دعااة الروايية األسيا حتي يعيد الي ع

للرواية لدونها(85ك.

880

ا ال وجيود

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

(2083ك

المجلد (20ك العدد (82ك

مانو األول

وفييق هييذا تتجل ي فلس ي ة الكاتييب فييي الحييياا ايين خيينل شخصييياته المسييخرا لوقييو
األحداو وت ورها ،فيسست د لها في تقنيات اجراءاته وتصوراته.
فيين لييد ايين وجييود حقيقييي وواقعييي للشخصييية حت ي يسيياعد ذلييك علي لنيياء الشخصييية

لمنا دقيقة ،ولين فقد التقاط صور انها في الحياا المعاشة ،وإنما إعادا صيا تها وتشكيلها
لتكو الشخصية الروائية حينئذ احصلة لكرير ان الشخصيات الواقعية في الوقت ن سه(86ك.
فالشخصي ي ييية عي ي ييالم اعقي ي ييد شي ي ييديد الترميي ي ييب ،تتعي ي ييدد لشي ي ييكل رهيي ي ييب ت عي ي ييا ل هي ي ييواء

واآلي ييدولوجيات والرقاف ييات والحض ييارات واله ييواجن ال ش ييرية وط اعه ييا ،ل ييذا ال يوج ييد لتنوعه ييا
واختنفها حدود تذمر(87ك.
فهذه الشخصيات في تنوعها الهائل تحتاب إل فضاء ،تحتدم الصرا لينها فيه داخلييا

وخارجيييا ،لتتشييو الرواييية لييين يييدع المتلقييي ،فتكتمييل عنييده القناعيية نهييا شخصيييات واقعييية قييد
تمرلت ر

وقناعات الروائي في حرمتها ان خنل جسد الرواية المت اين في تضاريسه.
فدالل يية الوج ييود وال ه ييور ا ييع الس ييمات المميي ي ا س ييالقة علي ي الشخص ييية ،ف ييي تمريله ييا

المجا ع وراء قنا اتخيل ،يؤثر عل اآلخرين ويقنعهم لحماالت فكرية ات ايدا.
حص يير النقي يياد وال ييياحرو الشخص ييية في ييي لعييياد ،يمك يين لمقتضي يياها تشيييخيص انا ي ي

الشخصييية القصصييية ،لكيين دو

هي(81ك

يت قييوا عل ي تلييك األلعيياد ،فهنيياه ايين قيييدها لأرلعيية لعيياد

-8ال عد الجسمي
-2ال عد االجتماعي
-3ال عد الن سي
-4ال عد ال كرع
وهناه ان امت وا لرنثة ،هي(81ك:
-8ال عد الخارجي  -2ال عد الداخلي  -3ال عد االجتماعي
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وامت

لعضهم ل عدين فقط ،هما الخارجي والداخلي(20ك.

ولزرض الوقوا عل وصف اتكاال لشخصيات رواية السيف والكلمة سينتناولها وفيق

ال ضاء الخارجي والداخلي والوظي ي واالسمي ،حت ت دو المن واة المتنوعة اتناسقة في مشف
تلك الشخصيات في جوان ها المتنوعة.

ثالرا :المؤلف والرواية
األسييتاذ الييدمتور عميياد الييدين خليييل(28ك ،فييي روايتييه الموسييواة (السيييف والكلميية كال

ينتصر أحد الكلمتين عل حسا األخير ليل ير يب فيي

يتعانقيا اعيا ،السييما حينميا تمير

االا يية ل ييرا عصييييب مم ييا حص ييل في ييي ي ي وا المز ييول للعي ييالم االس ييناي وإس ييقاطهم للخنفييية
اأس ييناية ،وتك ييرار اش ييالهاتها ف ييي دول اس ييناية اعاص ييرا ،ال الت يياريع يعي ييد ن س ييه ،لأحداث ييه
و شخاصه ،لذلك هو ير ا الك ار اا ترموا لنا يير الكلمية ..ير انيه فيي متاليه هيذا وجهنيا الي

ا نمن الز اء الكافي لكلماتنا وإال اص حن ميالور اليذع تع يت ليه الري ..فيالقوا الماديية هيي

التي يمكن

تحمي الرور والقيم والمقدسات(22ك.

وان هنا تتساءل شخصياته ال اعلة في الرواية عن اوقع الكلمة في ان ال سييف فييه
تحميه وتدافع عنه ،او تكو اذلوحة في ظل سيف الزا ع ،فن قيمة عندئذ لتلك الكلمة (23ك
فر يته للسيف والكلمة اعا انهما قادرا عل انهاض االاة اين رقيدتها وإل اسيها شيرا
الع ا الم قود ،في ان تآمل العقول والسيوا اعا!!!

المبحث األول :الفضاء الخارجي

يتسن ر يته في الحي الممتلي نتيجية حرمية ريشية الروائيي فيي رسيم شخصيياته ،وإليرا
اناحها والر ة في تقديمها لما يوائم ر اه وقناعاته.
فرسييم المناي المجسييمة للشخصييية تعييد ايين رمييا التشييخيص ،وتسيياعد علي تقييديم
صورا استهنلية ماالة لها ،وان ثم تتك ل حداو الرواية لتع ي سمات تلك الشخصية(24ك
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ايين هييذا المن لييق يخلييع الروائييي عل ي شخصييياته اوصييافا اعينيية ،لزييية تحديييد ا هرهييا

الشاال ،فيت ن وص ا شاان لها ان ناحية الجسم والمنلن والمقتنيات الشخصيية ذات الصيلة
لالشخصية.
وا يين س ييمت لعي ي

ال ييروائيين تق ييديم ال اق يية التعري ي يية للشخص ييية علي ي طري ييق وص ييف

الم اهر والمنا الخارجية لها ،حيث يصف شكلها العام وسلومها وحرماتها ليل حتي انلسيها
واستل ااتها الخاصة(25ك.
فهييذا الوص ييف للشخصييية ف ييي الرواي يية يمرل(:ر ييية الكات ييب اليي العمييل الروائ ييي مك ييل

وتوجيهه توجيها يتنءم وحرمة الروايية ،فيجعلهيا لسيي ة او نم يية او يصيعدها الي درجية الترايي ،
حسب ر ية الكاتب للوظي ة التي يجب ا تقداها الشخصية في لناء الروايةك (26ك
لذا يهيدا الروائيي فيي رسيمه لشخصيياته لالكلميات الي خليق قناعية اين ليد المتلقيي

ليا شخصييياته فييي الرواييية حقيقيية وواقعييية وليسييت خيالييية وفنييية ،مميا يييؤدع هييذا الوصييف اهميية

التجميل والت يين ..ل ل ال والشخصيات الرئيسة(27ك.

في تقديمه للشخصيات يرم عماد الدين خليل عل المنا التي تع ي دالالت عل

حرمة الشخصية وتع ر عن اكنو نشاطها مأثر ونتيجة لما تعانيه.

فالولييد اليذع هيو ل ييل الروايية والشخصيية الرئيسية فيهييا ،فيي انتصيف العشيرينيات ايين

عمره..شا له طمور م ير جدا ،يرتد لاحات العلم في المستنصرية...يضحك مريرا اع انئيه،

وي تسم في حواراته التي تت لب ذلك(21ك ،شخصية فاعلة ال تعرا قسمات وجهه ولو شيعره
وطييول قااتييه ،ومييأ هييذا ييير ذع اهمييية عنييد الكاتييب فيهملهييا!! ا ييف الي ذلييك اننييا ال نعييرا

عنها نو المنلن الذع تل سه هذه الشخصية و لوانها ..
وفي الحاالت التي تت لب شيئا اين الوصيف يتحيره قليم الكتيا اللتقياط صيورا لهيذه

الشخصية الرئيسة عل لسا اخته حنيا  ،اذ تقول(:جياء الولييد علي عجيل ،معادتيه دائميا ،ميا
شاح ا امرر اما يجب ومأنه يعاني ان جو قديم...
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وقال الوليد :و اي
فأشييرت لالتسييااة اصي نعة الي الم ي ع ،و نييا رثييي فييي سييرع له الييه الملحييو  ..عينيياه

مانتا قد اندفعا ال الداخل قلين ،هكذا خيل إلي لينما لر المحجرا اجسدين امرر فيأمرر ايا
يعانيه ان تعاسة وعذا ك(21ك.
هذا الوصف يتكرر لإيجا عل لسا حنا  ،فالوليد ي داد شحولا في الوجه و ع ا في

الجسييم لصييورا عاايية يواييا لعييد يواييا وعينيياه عميقتييا م ئيير ييينم علي اصييراره القييديم ،وفييي اشييارا
اخر يت ين لنا انه يل ن عمااة فهو يتناولها اخته لعد ا ين ر اليها لااتنا (30ك.
تره المؤلف الشخصيات المرافقة للوليد في احداو الرواية مي تص ه لنا وآخرهم هو

والييده (سييليما ك ،ف عييد جهييات اضييني ييد المزييول فييي روقيية لزييداد ،يرجييع ال ي ال يييت فيص ي ه
والده(اا اين ايرا ميا علي هيذا القيدر اين ال يؤ والشيقاء..مأ حي العيالم يضيزط علي ر سيه

اآل ..ال حييث عيين ذرا رع ييب فييي عين ييه فيين اميياد اجدها..اج ييد لييدين عنه ييا التعاسيية والع ييذا
..ال ين يل ع رداءه ،ورشاش الدم يمد خيوطه عل قميصه المم ..ك(38ك
ونجيد الكاتيب ي ير عناية لشخصييية ،هيي لحيد ذاتيه ن رتيه إليييه ،مميا فعيل ايع الشييا

اليه ييودع (يون يياك ،ف ييألف عنا يية ت ل ييق ا يين وجه ييه المجتع ييد(ر مك ان ييه ل ييم ي ييتخط لع ييد عت ييات
الش ا (32ك.
وه ييذه الخل ي يية الرقافي يية ه ييي ن س ييها شاخص يية لي ييد المؤل ييف ف ييي تعاال ييه ال يياهرع ا ييع

الشخصية الرانية في الرواية التي هيي (ع يد الع ي كفيي خ هيا المعيارض لل يل ( الولييدك فكيل ايا

تسع نا ع ارا عين عينيين يرانيتين ووجيه شياحب صي ر ،وليالر م اين احاولتيه رسيم التسيااة علي

وجهه لكنها صع ة عليه لل ال يست يعها(33ك.

ف ييي تحرمييه ييد التيييار وعمالتييه للمزييول لوظي يية اسي قة فييي الرواييية ،حكييم ع ييد الع يي
عل ن سه لالمجهول والعيش خارب ال اا والمكا .
وأل الميير ا خييط حميير والمحراييات الشييرعية تحيييط لهييا ايين مييل جانييب ،فكلهييا عل ي

لعضها يص ها ال ع

لالعورا ،نجد عماد الدين خليل يقتصد مريرا في الرا اناحها ليالر م اين

ن قها لوصف حاالت الشخصيات األخر  ،فأم الوليد لالر م ان م ر سينها وشييخوختها ور سيها
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االشيب الذع ي ع عليه الوليد ق لة ال نعرا شيئا عن شكلها وانلسها و خااتها وقااتهيا وايا
ال ذلك(34ك.
وحت ي حنييا التييي تقييف عل ي لعييد واحييد ايين الشخصيييات االخيير موالييديها وشييقيقها

وخ ي ها ،وفعاليتها في وصف الشخصيات األخر فهي ترتدع قميصيا واينءا وخميارا هي مييا

ع د الع ي لد ر يته لها ،فيص ها قائن(:المحها عل لعد خ وات تمااا :ال تعيرني الت اتا ..لم

تتجياو الن يرا جي ء اين اللخ ية...والت ت ورائييي اندهشيا..مانت قيد التعيد قليين ،ومانيت ذ اليية
خمارها األرجواني تتأرج ل عل النسيم ،الوحة لما تخيلته وعداك(35ك.
ولسي ب حييداو لزييداد الع ييام و رقهييا فييي همواهييا و ح انهييا الشخصييية والعاايية ،تتزييير

حنا ال درجة يخش عليها االم الحنو اما اصالها لتصرخ قائلة(انك تي دادين هي ال ييا حنيا ،

ووجهك الذع ما ي ي

حيوية ،ي داد شحولا يواا لعد يومك(36ك.

وهكذا ن ن ا الكاتب يضن علينا لالوصف الخارجي لشخصياته إاا اقتناعا لك اية اا

تم إيراده او مي يتشياره اعيه المتلقيي لخياليه فيي تكملية رسيم تليك الشخصييات ،ميي يتعليق لهيا
مرر ومأنها واقعية قد عاشها ولين ان صنع خيال الروائي.
وإذا اقترلنا ان (سليما ك والد ال ل ،فعدا وص ه العام لأنيه ليد يشييع ويلي ن عمااية
ويضع فو ر سه قلنسوا ،هذا فضن عن ع اءته وسترته ،فإننا نلم تناقضين في وص ه:
األول :يتعلق للحيته فتص ه حنا لا لحيته ليضاء ،ويؤمد ذلك الوليد في ر يته لوالده

لأنييه اطييل عليييه للحيتييه ال يضيياء التييي تق يير ص ي اء ،فييي حييين ولعييد احييداو اتوالييية فييي الرواييية
واعتداد االيام نجده يص ه لا لحيته قد امتسحها الشيب في االيام األخيرا ،يحصل هذا ونحن
نقتر ان نهاية الرواية ،ومأنها لم تكن مذلك ،لل فعل االحداو المح نة والهموم الع يمية هيي

التي ثرت فيه وفي لحيته يضا(37ك.
والراني :اتعليق لسي حته فنجيده ايرا يوصيف لأنهيا اين ال ع يرا التيي يشيم رائحتهيا عين

لعييد ،واييرا اخيير يييتم عييرض السي حة لأنهييا شيييحية صي راء(31ك ،حيييث ايين ال ع ييرا الخضييراء
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انتقلت الي الشيحية الص راء ،فهل فعلت االحداو لس حته اا فعلت لشي ته ام يرها ،فهذه
ير تلك
وان الشخصيات المؤثرا في الرواية والتي تقف اع المجر الصحي ألحداو الروايية

ومميا يريييدها المؤلييف ،هييي شخصييية االسييتاذ الجوسيقي ،ونلمي ريشيية الروائييي تتحييره ليقداييه لنييا
لكلمات اوج ا ،لكن ارم ا وت ي لالم لو فهو ي أط ر سه عنداا يريد الكنم في اار ع يم،

وايين عادتييه التمسيييد علييي لحيتييه التييي اص ي ل فيهييا عل ي ا يا ي ييدو االسييود واأللييي

فلييم يعييد

احدهما يهدد االخرا لاالمتسار لمعن انه في ارلعينات عمره حيث قمة الرشد والع اء(31ك.
ويتشاره مل ان الولييد ل يل الروايية وواليده سيليما فيي وصيف االسيتاذ وهميا فيي قمية

االعجا ليه ولحاليه الميسيور ،فهيو يلي ن الخيف وال يلسيا الصيوفي األخضير ،ويرايق سيليما

لإعجا سروال االستاذ ال يتي ال ض اض وح ااه االسيود وسيترته ذات األليوا الهادئية ..ويعياين

فض عن هذا قلنسوته المو وعة لإحكام فو ملوتة ناصعة ال ياض(40ك.
فيينحن هنييا ااييام ا هيير عييالم عااييل اييؤثر ي هيير الرفاهييية التييي يعيييش فيهييا وإعجييا ايين

حوله له ..ومأننا ااام اق ع اصور تتحره الشخصيية فيهيا اااانيا يقتير اين الجوسيقي فيي ن ين
الخط العام في الرواية ،ولكن لم اهر اختل ة هو الشيع الو الع الصرصرع ،فهو ريرَ !! فقد

لصييره لالجييدرع عنييداا مييا ط يين ،لييين لييه وجيية او ط ييال ،ايين عييادا الشيييع طق قيية س ي حته

الص راء المصنوعة ان الشي  ،وفضن عما ذمر فا الشيع يمتلك لحية ليضاء تشع ص اء وهو
صاحب جسد ه يل و ئيل ،مل هذا وحاله المتوا ع وفقره ،لم يتمنع ا يكو في الصدارا ان

اساتذا المستنصرية حيث ي ي

علما وتقو (48ك.

وإذا التعييدنا عيين اهييل العلييم واألسيير ال اعليية ،واقترلنييا ايين صيياحب حرفيية فسيينقف ااييام

(ق ب الدين الحيدادك اليذع يصي ه الولييد قيائن (ميا يلي ن ا ارا لليو التيرا  ،ودراعية ام فية،

وقميصييا اق ييع اال ار ،ومييا ر سييه اكشييوفا ال تز يييه قلنسييوا ،حافيييا ال يل ي ن جورلييا وال ينتعييل

شيئاك(42ك.

فضي عيين هييذا هييو ا تييول العضيينت لتعاالييه المسييتمر اييع الحديييد ،حتي ميياد اييرا ا

يسحق ع ام الوليد عنداا اعتصره لذراعيه(43ك.
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في ال ضاء الخارجي لشخصيات (السيف والكلمةك نلم ااورا تجدر االشارا اليها:
 -8اقتص يياد المؤل ييف ف ييي الوص ييف عن ييد تق ييديم شخص ييياته النس ييائية فالص ييورا ا هم يية ال اناي ي

وا حة فيها اع مل شخصية نسائية ،رلما الوجهة االسناية في الن ر ال المير ا قادتيه اليي

هذا المسلك.
 -2اا اخذ علييه فيي وصيف المير ا تن يق عليي لياقي الشخصييات ولكين لنسي ة قيل ومأننيا اايام
حقيقة فا حة ،تؤمد ا األهم هو الجوهر ولين الم هر ،او يع ي المؤلف فرصة للمتلقيي

ليكمل لقية الصورا ان وحي خياله ،وهذا ان شأنه خلق رالط قوع لين الم د والقارئ.
 -3تكرار لع

االل ا المحدودا اع وصف مل شخصية نحو (القلنسيوا ،والسيترا ،والع يادا،

والعمااي يية ،واللحيي يية ال يضي يياء ،والوجي ييه الشي يياحب ،والس ي ي حة ،فعي ييل اسد(تمسي يييد الحميي ييةك

والضعف واله الك.
 -4يا ال ا وص ات لعينها نحو لو شعر الر

والعينين والوجه وتقسيماته وال ول والعصا

والسيف ..الع.
 -5ا لييب الوصييف جيياء علي لسييا الشخصيييات ل عضييها الي ع  ،ولييم يتييدخل المؤلييف ليع ييي
ماايرته اوصافا تزا

عنه شخصيات الرواية ..لل ترمهم احرارا في ذمر وصف مل انهم.

المبحث الثاني :الفضاء الداخلي
ه ي ييو فض ي يياء اعق ي ييد ت ي ييتنطم في ي ييه اا ي ييواب ع ي ييدا ا ي يين الت كي ي يير والمش ي يياعر واألحاس ي ييين

واالن عاالت ،تختلف ان شخصية ألخر  ،حت نجد ان سنا في مو فسي ال نهاية آلفاقه ،لذا
نجد الروائيين المؤدلجين والمهتمين لالقضايا ال كرية ،في الداعاتهم يولو هيذا الحيي المتراايي

االطراا اهمية م يرا ،مي يتسن لهم عرض ر اهم ع ر شخصياتهم.
ف ييي الرواي ييات ذات المنحي ي ال كي ييرع ،يتوج ييه الروائ ييي ال ي ي رس ييم المناي ي ال كريييية

لشخصياته ،ألنها تعد عنده هم سمة حقيقة لتمي تليك شخصييات األدليية ،فكلميا مانيت نيية

لمناحهي ييا وا ي يياهر س ي ييلومها وان عاالته ي ييا مان ي ييت امر ي يير خل ي ييودا و ديمواي ي يية ف ي ييي ع ي ييالم االل ي ييدا
الروائي(44ك.
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و هذا يت لب ان الروائي قدرا م يرا ان ال كر وال لسي ة حتي يتنياول القضيايا الخاصية

الداخلييية لكييل شخصييية ليير اه الممي ي ا وقناعاتييه ،وال امييو اجان ييا للصييوا اذا قلييت هييي اقنعيية
يخت ي وراءها الم د لل ور عن اكمن ارادته وطموحاته.
في ي ثنايييا هييذا ال ضيياء ال يياطني الواسييع للشخصيييات يييتم فيه(وصييف الم يياهر السييلومية

والعقلية للشخصيات ،واا يعتمل داخلها ان صراعات و فكيار و حينم وميوالين ودوافيع داخليية
اعقدا ،راصدا العواطف واالعتقاالت والتداعيات التي تمر لذامرا هذه الشخصياتك(45ك.
ف ييي تناولن ييا ه ييذا ال ض يياء الي يداخلي س يينرم ع ييل عواط ييف الح ييب والك ييره والشي ي قة ل ييين
الشخصيات الروائية فضن عما تنتالها ان اح ا وآالم و فرار واسرات.
ال او ييو الرواييية هييو ي و المزييول وسييقوط الخنفيية ،فييا اشيياعر الح ي تتعييال

لييوتيرا قوييية ومأنهييا تكتسي جسييد الرواييية وتص ي ل فضيياءها الييداخلي ليياللو االسييود القيياتم ،واييع
ذلك فا الحب لكل اا تملكه هذه الكلمة ان سحر ،تواجيه الحي وتر يت قيدم الحيق وتحجي

لن سها الحي الواجب لتشكل احداو الرواية نحو الوجهة الصحيحة الم لولة.

فحي ي الحييب يشييكل احييور العنقييات لييين ا لييب شخصيييات الرواييية حت ي اييع امريير

المت اعدين في نهايتها ،فهذا الوليد يص لمرور الوقت هو المل اليذع يمين حيياا ع يد الع يي

طعمييا اشييه لييل يصييرر لأنييه احييب الوليييد و سييرته اح تييه النقييية(46ك ،هييذا لييالر م ايين ت اعييد
وجهتهما في الحياا.
وحت في رحلته للنجاا لحياته يتوحد الوليد في اشاعره اع اا يحيط له ،فهميا (الولييد

والشه اءك وحيدا في عرض الصحراء..اذ الصحراء اع الوحدا والخوا تجعله يتوحد امرر ايع

الشييه اء واألرض والسييماء..لل يرجييع فييي خيالييه ال ي ذمريييات الوالييد حتي يسييتمد انييه االاكانييية
والقدرا عل اواصلة ال ريق والنجاا..والشعور ات يادل فعنيداا يتيذمر الواليد النيه وايا يمير ليه اين
ظروا قاسية واواجهة دااية اع المزول ،فينتاليه احسيا جيارا ليين ال خير والشي قة ألنيه النيه

وهذا ماا(47ك.
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فالوالد هنا هو عاال ااداد للقوا التي تساعده عل اواجهة الصعا وتحدع ال روا

القاهرا والص ر عل اآلالم واألح ا  ،هو دائما سند لإلنسيا فيي احيرب اواقيف حياتيه ليذلك ال

يدره قيمة اال إال ان فقده ،وهذا اا جعل الكرير ان الشيعراء يعيشيو فَقيد اال فيي قصيائد
ال وال.

هذه العنقة والرال ة القوية اوجودا عند الولييد ايع اايه التيي ال تعيرا عنهيا سيو نهيا

اه ،فهيو يق يل ر سيها ملميا يا عنهيا ثيم رجيع ،وال ترييد االم اين لير وليدها لهيا سيو ا يأميل

لعداا ر انه ه اال و ع ا..فاثمن هدية يمكن ا يقداها الوليد الاه هو ا يأمل ال امرر وهذا
هو قلب االم الك ير الممتل لالحب الع يم تجاه النها.
اوجة الحيب هيذه تتعياظم امت جية لعي

الميرات لالشي قة ،نحيو حيب الولييد ألصيدقاء

درله ،واين حنا نحو خ ي تها ع د الع ي  ،واحاولتها اعادته ال الحياا وطريق الصوا  ،فهي
ال تضمر له شيئا سو المح ة ،وتتمن ا تتش ث لالزموض في اوق ه ألجل االاساه ليه وعيدم

إ يياعته ،وع ييد الع ي ي ايضييا اح هييا وخ هييا لعييد ا وقييع فييي ح هييا لمجييرد ر يتهييا فييي خمارهييا
االرجواني المتهادع ل عل النسيم(41ك.

وعدا ح ه للوليد وتأثره له ور ته في حنا خ ي ته واقتراله ان سليما العم المستق لي

له ،فا ع د الع ي يؤثر عل مل هؤالء و يرهم حب العلم والمعرفة وال نياء فيي الكلمية والعييش
في ل و الكتيب وحلقيات العليم ،الي درجية انيه يتع يده ويعييش ليه وي نيي طموحيه عليه..ولذمائيه

فا اساتذته ايضا ا مروا له الحب والتقدير ،ومذلك للولييد حييث ليم يجير وال ايرا ع يد الع يي
ا يواجه الوليد في اضمارع العلم والحياا والسيف والكلمة(41ك.
والشييعور لييالح ت ي مريييرا علي جسييد الرواييية ،ألنهييا رواييية تصييور واحييدا ايين اعيير

ا اييات األايية االسييناية المتمرليية فييي ي و المزييول وإسييقاط الخنفيية والقتييل الكرييير وهييدر قيميية
الكلمة.
فهذا الوليد يقاتل المزول اع اخوانه لص ر وتجلد..فير لأم عينه اصحاله يقتلو اااه

ويتييآملو شيييئا فشيييئا ،فيزشيياه جييراء ذلييك حي عميق..ويتسيياءل اييع ن سييه!هل يعييرا االنسييا

اعن ا يتآمل اصحاله ااام عينيه  ،وفي هيذا االليم الع ييم تمني ليو يمهم واحيدا واحيدا ق يل
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ا ي ييارقهم ،ولكيين ال ييروا قسييت عليييه ،فكييا يكت ييي لت ييادل ن يرات اترعيية لييالح العميييق
اعهم ،وهم يواجهو اد الجراد المنتشر الم يد(50ك.
وحت في احاولته احضا لعضهم وليالعكن ،يحيدو ال رفية هنياه فهيذا ق يب اليدين

الحداد ي ت له ال ا فيريد الوليد احتضانه ،لكنه يدفعه آايرا ليه ليدخول ال ييت ،وا هيذا ليين

اكانييا و اانييا اناس ي ين لت ييادل االشييوا  ،والعكيين جميييل ايضييا حييين يحتضيينه ق ييب الييدين اييرا

فيقييول لييه الوليييد عل ي رسييلك يييا هييذا فقييد مييدت تسييحق ع ييااي(58ك ،وهكييذا المحيين ت عييل
لأصحالها وت اعد لينهم.
وحنا ل يعتها ،تعتصم لالصمت..وتتدثر لالكآلة والع لة ،و مرر اا يألم شقيقها الوليد

هو انها ص رت عل الاها امرر اميا يجيب ،وليوامير رحلية الحي عنيد حنيا ت يد ليالخنا ايع

الخ يب ع د الع ي في يوم عقيد القيرآ  ،فهيي ترييد ح لية م ييرا يحتشيد النيا فيهيا ،لكين ع يد
الع ي ي يعييارض ذلييك وين ي عج ايين تش ي ث حنييا لالشييكليات ،ثييم تتعييد ذلييك ال ي ت ييدل اوق ييه
وخضييوعه لقيييود ال موحييات الشخصييية اييع المزييول ،فيحيياول لييالقوا ا يسييترد شييرفه المسييلو

واقتناء ح ي ته التي طالما حلميا لهيا جن يا الي جنيب ايع العليم والعرفيا  ،فيضيزط علي حنيا ميي
تقرر ال واب انه عنوا ،ثيم يأخيذها اين لييت اليهيا لكنهيا تيرف

وتتشي ث لموقيف الواليد والشيقيق

وهذا اا يريره امرر ،وعنداا ي قيد االايل يتوجيه ع يد الع يي الي المزيول ميي يعييد حقيه المسيلو

تحت ظيل سييوفهم ،فيرجيع لخ يي حنيين ،ويقتيل عميه اين وراء هيذه العمليية ..فتتضياعف احي ا
حنا  ،وت لم ااااها الدنيا(52ك.
مييل هييذا دفييع ع ييد الع ي ي الي تأنيييب للضييمير لييم يسييتجب لييه ،ورمييب عل ي طموحاتييه

تحييت ظييل سيييف المزييول ،فيصييف ن سييه قائن(:احيانييا الييوم ن سييي وا ييعها فييي دائييرا النييدم..

وللح ات احسست لا الحييرا القاسيية تل ني..ورشيقني اوجية اخير اين االحسيا ليالقرا...
حيييث صييرت اخيييرا ،سييكينا ي عيين لييه المزييول ايين تحييب وايين تكييره ..اآل ي ييق عليييك ال ييرا

ويتناوشك الذهول ..تصيير ريشية تعصيف لهيا ريي اجنونية ال تيدرع اين ايين ه يت والي ايين هيي
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ذاه يية لك..ه ييا ان ييت ق ييد خس ييرت حن ييا والولي ييد اع ييا ..ه ييا ان ييت ذا ق ييد ن ض ييت ي ييديك ع يين
سليما ك(53ك.
ه ييذا ن ييو ا يين التج ييوال الت حص ييي ف ييي فض يياء ال يين ن عن ييداا ترتك ييب اخال يية ف ري يية،

واجتماعية ،فت د سكامين الندم لإ الة قنا الت ييف ولو عل استو الن ن ،وهذا ال يعني ال تة
الرجو عن ذلك المحن الذع يحقق ال موحات المادية واأخ اقات الن سية في آ واحد.
وتتضيياعف الحي علي ر و آخييرين ف ضيين عيين حي سييقوط الخنفيية وقتييل النييا ،
يخنقو في ح الم الوحدا القاتلة التي تحيط لهم.
فهييذا الشيييع الق ييي يعيييش ع ليية قاتليية لعييد داييار لزييداد ،وهييو اييع ذلييك يحمييل ح ي

الدنيا ،وس ب هذا الح الك ير انه رجل يعرا الكرير(54ك.

وي تشاره في هذا الح المضياعف الشييع الصرصيرع اليذع يصيرر ليا الوحيدا قاتلية

وشيء ار المذا اذ هي ( الوحداك تمنع االنسا ان االندااب ايع االخيرين ونسييا هيم اليدنيا،

وفضين عيين هيذا مييا ح ينيا هييو االخير ألنييه يرير تعييو ه القيدرا علي اشيارمة االخييرين المقتييولين
عل يد المزول(55ك.
ا اا االستاذ فهو المحره المعنوع لرفع اعنويات المتصدين للمزول ،الشيع تقي الدين

الجوسقي فهو يحمل هم سقوط لزداد ،وتجاو المزيول علي اروار واعيراض النيا  ،وميأ حي
الدنيا تمرم عنده ،وفجره لت ويد االخرين لر ع الشر في اقاواة المزول(56ك.

هذا الهم الك ير انتقل ايضا ال المقياتلين المتصيدين للمزيول ،فهيذا حسيا ال حيائي
يحمل عل مت ه هموم الدنيا(57ك.
ان لين مل هؤالء النا يتصدر(سليما ك فيي هموايه لميا يتعليق لاألهيل واألسيرا ،ألنهيا

االسرا الوحيدا الموجودا في الرواية ،فسيليما فيي اح انيه وتيردده وخوفيه يلتجي الي ا  .لكيي

ييين

عنييده ج يرا طموحييه واخاوفييه وآالاييه ،فضيين عيين هييذا ت ق ي االسييرا وهييو عائلهييا ام يير

همواه ،فكلما تذمر ليتيه انعصير و شييته اوجية ثقيلية اين الهيم والحي  ،حييث فيي اخيلتيه دوايا
ال وجة وحنا والوليد فيحن لعمق انيه يير خ تحيت عيبء ثقييل جيدا حتي انيه يشي ق علي ع يد

الع ي خ يب النته ويتناوشه إحسا ار ملما تذمره (51ك
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هذه الحرمة المنتشرا والمؤرقة في ال ضاء الداخلي اج ير المؤليف علي اع ياء اسياحة

تعييدت % 75ايين روايتييه لهييذا الحي ي المترااييي االطييراا ،فتجييول يراعييه ليس ي ر لنييا الم ييادئ
والقناعييات التييي ينض ي لهييا فكيير المؤلييف تجيياه المحتييل الزييا ع والعميييل الخييائن فييي ع اييا

واكييا مييا !! فكييل شخصييية عييالم لذاتييه ،لهييا دالليية عميقيية واتج ي را ،فييي اع ييم المجتمعييات
االنسانية في ان السلم والحر عل السواء.
في رحلتنا اع هذا ال ضاء الك ير والكو ال سي  ،نلخص ال اا يأتي:
 -8لم يأل الم د جهدا في هذا الرواية ان التجوال في اروقة ن سية شخصياتهم والتحليق ليين
اجنحة اشاعرهم فامتس هذا ال ضاء(الجوانيك جسد الرواية وص زهما لتضارين جزرافيته.
 -2فييي هييذا ال ضيياء الييداخلي الموصييف لدقيية ،تتحمييل الشخصيييات ن سييها لالعييبء االم يير فييي
تقديم حاالتها واشاعرها ،لمساعدا شخصيات اخر قلين ،والمؤلف في لع

االحيا .

 -3اخذ هذا ال ضاء ا لب ص حات الرواية ،فحديث الن ن مرير جدا و قنعة المؤليف الكرييرا
تع ر عن ر اه و فكاره لاسم شخصياته في الرواية ،وفي المقالل نجد ندرا الحوار الخارجي.
 -4ن را ل حداو المؤلمة في الرواية فيا طيالع الحي وال قيد والشيعور لالنكسية اليب عليهيا
هذا فضن عن اجواء الوحدا والزرلة والشعور لال عن ان الخلف.
 -5قييد نجييد تكييرار فييي لعي

االل ييا المسييتخداة فييي وصييف هييذا ال صييل لكيين قااوسييه ثييرع

لالم ردات المتنوعة ذات الدالالت الدقيقة.

المبحث الثالث :الفضاء الوظيفي

يعيد التحييره الييوظي ي لشخصيييات اييية رواييية ،المحييا ل رو هييا وشاشيية ل هورهييا ،ونشيياطا
لت ور احداو الرواية ،ودفعها ال االاام مي تحقق ارااي الرواية الرئيسة .
لييذلك يرمي مييل روائييي علي ذلييك ال ضيياء ال عييال ،لتكييو اح يية اسييتراحة خل ييية تعييين
تلك الشخصيات الت ود لالقوا ال اعلة ألداء دورها عل اسرر الرواية لنجار وتألق.
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وهكييذا حيياول عميياد الييدين خليييل اث ييات اهيين شخصييياته فييي (السيييف والكلمييةك لمييا
يحقق دالالت اتوافقة اع ت لعاتها وا ااحها في قادم احداو الرواية واهد لذلك االار لدقة.
فمهنة (رلة ال يتك التي تشتره فيها مل ان (االمكوالنتها(حنا ك في اقاطع ان الروايية،

ت ر شخصية االثنين ودور عملهما في لم شمل العائلة وإ افة ع د الع ي اليها(51ك ،فضن عن
خلييق المييوارد وت ييادل وجهييات الن يير تجيياه قضييايا ت ييو حجييم ذلييك الحيي المتوا ييع ايين همييوم
االاة وسقوط الخنفة ال العائلة والخ يب ،ملها نمقيت فيي ال ييت والسييما فيي ا ي ع العائلية،

حيث االمنت ال زدادية الشهية.
ولعد هذا نجد ا (الدما كوالعمل فيه ،تجذ شخصيات الرواية ،فسليما ال زدادع

يعمييل فييي سييو الكتييب(60ك ،وتضييارين جسييد الرواييية ت هيير لنييا توجييه االصييدقاء وع ييد الع ي ي

وحوارات السو في هذا المكا الحيوع ،الناشر للوعي والرقافية ،والشيافع لميا ييدور فيي اروقية

المستنصييرية ،ولهييذا الييدور ال اعييل (العمييل فييي دمييا ل يييع الكتييبك شييملها عنجهييية المزييول لييين
النهب والحر  ،ليتجر سيليما ايرارات الو يع المأسيوع اين خينل دمانيه المنهيو  ،فهيو و د

للمهنة ق ل او ع العمل.

ول ل الرواية(الوليدك جمع لين طلب العليم فيي المستنصيرية لمعيية ع يد الع يي و ييره،

لكنه تعداه ال امارسات اهارية نحو س ا الخيل وال روسية والراي ،ويداع ه في حوار جاد عن
ال واب وامارسة الجانب االخر ان الحياا..في تعدد امارسته الحياتية اساعدا له لمشارمة والده

في ييي الي ييدما  ،فمي ييع تألقي ييه في ييي سي يياحات المستنصي ييرية..ها هي ييو ي يي ييع ويشي ييترع في ييي دمي ييا اليي ييه

لمهارا..وعنييداا يت لييب االايير مييا اليير

المحييره فييي سيياحات الجهيياد ييد المزييول(الجراد

ال احفك.
هييذا التعييدد المهييارع ل ييل الرواييية جعلييه نشي ا اتواجييدا علي ا لييب صي حات الرواييية

..شاره الوليد في هذا لع

رفاقه في المقاواة نحو ق يب اليدين الحيداد اليذع يميار احنية (

الحدادكفي حياته اليواية(68ك.

ااييا الجانييب االخيير المضيياد لييه ،فانييه يعجييب لييه (الوليدكويح ييه ويز ييه علي ذمائييه فييي

ساحات المستنصرية ويخ ب اخته ،ويختلط له عمليا ،لكنه ل رط ذمائيه ( ع ع يد الع يي ك ا تير
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الحكميية فأصي يع ييدها ويجييدها طريقيية لتحقيييق ااانيييه ور اتييه ،وألجييل

ذلك يتسلق عل مل متف اهما ما  ،فو ع يده في يد المزول ،حييث يميار المهنية التيدرين
في المستنصرية خل ا ألساتذته اليذين رفضيوه ،ثيم يرتقيي فيي هيذا المضيمار فيصي نياظرا هنياه،

وال يك ييف ل ييل يح يياول السي ي وا علي ي خ ي ت ييه ل ييالقوا لع ييد ا رفض ييته لعمالت ييه للمز ييول وخيانت ييه

..فينخرط في(يحيا هوالمو-يحيا هوالموك(62ك ،هكذا ليم يسيتقر علي حيال ،و دره اهنتيه فيي

التدرين والعمالة ،وفقد عمه وخ ي ته و ساتذته و صدقاءه.

ااا العلماء فمن ال يعي ا نجدهم في ساحات العلم في المستنصرية ي صيرو النيا

لييالعلم الحقيق ييي ،وهييذا ا ييا ي علييه م ييل ا يين (االسييتاذكتقي ال ييدين الجوسييقي والش يييع الصرص ييرع

والق ي و يرهم ،في اهن تعد في القمة في اجتمعات الحضارا والتقدم ،وا لب هيوالء الك يار
ان العلماء ،واجهوا المزول ل كرههم وتوجههم وانضموا الي ص وا المقاواين للمزول تخ ي ا

وتع ئة مالجوسقي و يره ،ااا الصرصرع فانه واجههم في ليته لالحجارا حت اردوه(63ك.
انعكست اثار هذه المهن عل حرمة شخصيات الرواية في فضائها الوظي ي لتنحا ال

الخط الرئين الموائم لت اوب السيف والكلمة ولتدفع عملية االحداو الي تحقيق اراايي الم يد
ان خنل اقنعته المتعددا في الجانب الوظي ي .
فيي اسييند وظي ييي اماثيل (التييدرينك واأفتيياء ،ي هير لنييا مييل اين الييي لكيير ال هرانييي !!

وشها الدين ال نجاني الذين يخونو جماعات ال قهاء ويقودونهم ال المذلحية عليي ييد التتيار
ويصييدرو ال تيياو المؤيييدا لحكييم هوالمييو ،وتك ييير ايين يعار ييونهم ،اداء هييذه المهنيية العلمييية
والتدريسية لجان ها السل ي اد ان قوا الجانب المعارض الممار لهذه المهنة ،وهذا ايا اع يي

تشويقا امرر لمجريات احداو ال داية(64ك.
ولع ي ل تضيياد توجييه الييو يرين اليين العلقمييي والدويييدار يضييا ،س ي ل عل ي احييداو الرواييية

نكهيية اخيير  ،فييالن العلقمييي الييو ير يهيياد وينييين المزييول ويحييت ظ لمنصييب الييو ارا لعييد سييقوط
الخنفة واجيء المزول لحكم لزيداد ،ايا الدوييدار قائيد جييش الخنفية اليذع خيرب اين لزيداد

لمقاتلة المزول فقد حصد ه هوالمو اع جنده خارب لزداد ،وجود شخصين اتضادين فيي التوجيه
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في اهنة واحدا (الو اراك حره شخصييات الروايية ملهيا لجين ني

المسيتق ل لنياء علي ادائهميا

في اهنتيهما(65ك.
ولعييل ط يعيية نهايييات ا لييب شخصيييات الرواييية مانييت حصييادا لمييا اارسييوه ايين اهيين

ونشاط وتشاط فعال اع احداو الرواية ،فالوليد يهر ال الشيام انقيذا لحياتيه ،وسيليما يقتيل
علي يييد المزييول اييع الشيييع الصرصييرع ،وحنييا ت سييع خ تهييا ايين ع ييد الع يي الييذع ترقي الي

االستاذية والناظرية وان ثم العمالة للمزول ،ااا ال هراني وال نجاني فمهدو لتر يت قدم المزول،

هذه النهايات المتناقضة سياعدت علي عيدم ا ين الروايية فيي النهايية ليل ان تاحهيا ميي يتواصيل
المتلقي في قراءته لن ن المجريات فيي قيادم العصيور ،وهيذا ايا حقيق هيدا الم يد فيي روايتيه،

السيييما لعييد سييقوط لزييداد ليييد االاريكييا فييي 2003م ،ليعيييد التيياريع ن سييه لمشيياهد ات القيية
وشخصيات اتخل ة(66ك.
نلخص اما تمت اداولته في هذا ال ضاء الوظي ي ال اا يأتي:
 -8تعييدد الوظييائف المن ريية فييي جسييد الرواييية والمتعلقيية لالشخصيييات ،وتتواجييد هييذه الوظييائف
لقدر تعلقها لاحداو الرواية وتحريكها لناام.
 -2تناق

التوجه ال كرع والعملي للشخصيات ذوات المهنة الواحدا اع

فضياء آخير شييقا

ألحداو الرواية.
 -3وج ييدنا شخص يييات تم ييار امر يير ا يين اهن يية و خ يير امت ييت لواح ييدا ،وه ييذا ي ييدل علي ي ا
الشخصيات ليست لوتيرا واحدا لل ات اينة مت اين س

الرواية وجسدها.

 -4ط يعيية المهيين واألفكييار الموجهيية ألصييحالها سيياعدت عل ي تحديييد اييآل شخصيييات الرواييية
ونهايتها.

المبحث الرابع :الفضاء االسمي

االسييم هوييية يتمي ي لهييا مييل شخصييية فييي الواقييع والمتخيييل االدلييي ،وتتحييره ل اعلييية

أث ييات هويتهييا وإقنييا المحي ييين لهييا ،فالم ييد فييي اثييره يض ي ي عل ي شخصييياته اسييماء يختارهييا
لدقي يية ،لتوافي ييق ر اه وتمري ييل اقنعتي ييه .فالتسي ييمية في ييي العمي ييل االدلي ييي ال تخضي ييع لقواعي ييد الحيي يياا
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االجتماعييية ،لييل تلعييب وظي يية اساسييية ف يي التخيييل االدلييي وال نييي لشييكل عييام(67ك ،لييذا مييا
قااو اسم العلم لحجم اماثل ل قية الوحدات المعجمية.
ايين هنييا يتجييه ا لييب الكتييا الي اسي ا القييا ال تيية للن يير علي شخصييياتهم م ريقيية
تقنية اؤثرا لتقديم شخصياتهم ال جمهورهم.
وهييذه االسييماء تكييو اشييحونة لمييا يحملييه االديييب ايين اح ينم ور ييات ،هييم ينييؤو
لحملها فيكلونها ال شخصياتهم(61ك ،لتقوم لالدور الم لو التعويضي عن الم د ن سه.
فاألسماء في الرواييات ،تمرييل للشخصييات ،وعناية ليار ا علي تمي هيا وتعيينهيا فضين
عن اساعدا تلك االسماء عل تصنيف تلك الشخصيات وإدراه العنقات لينها(61ك.
لقييية ا نر ييت حقيقيية اهميية جييدا هييي ا االسييماء ال لييد ا تكييو اييع اعانيهييا دو

ان صال لينها ،ال ا تعال علم ادم االسماء ملها واعانيها ايضا ،اذ ال فائدا في عليم االسيماء

لن اعاني ،ال المعاني تأتي لالدرجة االول واألسماء دائما هي دالئل عليها ،فاالسم راي لزيوع
اء ُملَّ َهاك ال قرا ،38:وهو اصدر عل حضيوره فيي الشخصيية
قديم قدم الخلق( َو َعلَّ َم َ
آد َم أاأل أ
َس َم َ
االدلية ايضا ان خنل ادلوله(70ك.
االسييم فييي العمييل االدلييي اعلييل وال يييأتي اعت اطيييا ،ويسييهم فييي تشييكيل دالليية العمييل

وا تن يياء را يت ييه ،فه ييو(االس ييمك يعم ييل علي ي تحدي ييد ج يينن الشخص ييية وس يينها وانتمائه ييا الرق ييافي
واالجتميي يياعي والجزرافي ي ييي ،وهيي ييذا يسي ي يياعد ايضيي ييا عل ي ي ي توجي ي ييه االدوار المسي ي ييتندا ال ي ي ي تلي ي ييك

الشخصيات(78ك.
فهييذا ل ييل الرواييية (الوليدكهكييذا اعييرا (لييألك ،يييدل اسييمه علي االسييتمرار والديمواية

وعدم االنق ا  ،فهو ان الوالدا والوالدا عناة حياا ،وطالما هي اوجودا فن انق ا  ،لل الحياا
اسيتمرا علي قيدم وسييا  ،ولهيذا االسييم يضيا ذامييرا تاريخيية تعييود لنيا الي عصير الرسييالة ،حيييث
انجب الوليد لنا ع يما ح م م رياء الشره و عداء االسنم ،انه (خالدكالن (الوليدك الذع حار

لسيي ه ،فكا (سيييف ا المسيلولكعل رقييا اعييداء االسينم ،وفييي تنييا م دالليي وتيياريخي يعييود
(الوليدكل ل الرواية (الو خالدك ليعيد الحمة (خالد لن الوليدكر يي ا عنيه علي رقيا المزيول
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الذع ح موا هي ة االسنم في اسقاط الخنفة ،فاعمل الولييد ورفاقيه سييوفهم فيي رقيالهم ،حتي

ادخل الرعب في قلولهم ،وهذا هيو ازي

الروايية وا ليب المؤليف ،االسيتمرار وعيدم االنق يا ،

والتصدع للمعتدع المحتل سواء ما في التاريع ام الحا ر(72ك.
فيي حياالت الصيرا تحتياب ل تيات الرواييية الي ال ياا تشيرر الين ن فجياءت (حنييا ك
لاسمها ودورها لتض ي الحنا والمودا والرقة عل قلو الشخصيات االخر (73ك.
ول ي ي(سليما ك وال ييد ال ييل عم ييق ت يياريخي ودالل يية اس ييناية عائ ييدا للن ييي س ييليما علي ييه

السنم ،وفي تنا م داللي حرمة ونشاطا ،يشير(هذا االسم سليما ك ال عنقة اتينة لا س حانه

وتعال في عرفا صوفي اتنور ،اع حمل هم االسنم واألاة وفناء فيهما ال ا يلق ا (74ك

الم ارقة الداللية ت هر لنا ان خينل االسيم(ع د الع يي ك اذ اين ايحاءاتيه العااية التوجيه

الي ا واالعتي ا لييه فهييو سي حانه الع يي والحااييل لنسييم ع ييده ،ولكيين هييذه الشخصييية تتحييره
لم ارقيية داللييية ا ييع االسييم ،فتسييلك سي ي يل العماليية للمزييول والخيان يية للصييديق وللييوطن واألا يية

وألستاذته في العلم(75ك.
وي دو ا المؤلف تعمد عدم تسمية االسم األم (ام الوليد وحنا و وجية سيليما ك ليأع

اسم ،ال ملمة (االمك ام ر ان مل اسماء الدنيا ،ولم تنقص عدم تمي ها لاسم دورها في الرواية،
لل تحرمت لحرية في اداء دورها الرانوع(76ك.
وهنيياه ظهييور علي اسييتحياء ليهييودع يييدير دمانييه وي تيا انييه الوليييد ا را ييه ،انييه (يونيياك

اليهييودع ،ولكيين وج يود ولاسييمه تع ييير عيين اجتمييع عيياش فيييه المخييال و ا يؤتمنين عل ي حييياتهم
وعيشهم(77ك.
وإذا ما الو الع الصرصرع و لو اأاو تقي الدين لدالالت اسماءهم ودورهم العلمي

في الرواية لهم حضور تنا مي يجمع لالع ا والتقي وا القة العلم العمل ،فإ مل ان نصر الدين

ال وسييي و لييي لكيير ال هرانييي وشييها الييدين ال نجيياني لدالليية اناطقييية اسييمائهم وايديولوجهيية

اذه هم ،فإننا ال نجد نصيرا للدين وعلما في األاة (الو لكرك وال شهالا للدين ،لل ازايرا لخيط
الرواية العام وعمالة وخيانة وتر يتا لاسم الدين ألرما حكم هوالمو قائد المزول(71ك.
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ولين الو يرين يكو الن العلقمي فعن علقما يهاد المزول ويحقق ايتيه علي حسيا

الييوطن والييدين والشييعب ،ااييا الدويييدار فهييو علي االقييل يحيياول ويقتييل فييي احاوليية لصييد المزييول
خارب لزداد(71ك.
وهكييذا نلمي فييي فضيياء التسييمية عميين اتعمييدا لخيييال الم ييد فييي انتقيياء اسييماء اعينيية

لشخصياته تتنا م في لعضها وت ار في اخر ان حيث الداللة والهوية ،وهذا الت ياين اين شيانه
رفد الرواية لعنصر جذ اخر يحتل فضاء م يرا ان اهتمام المتلقي ،ويوصل اليه رسالة المؤلف.

نتائج البحث
توصلنا في خاتمة هذا ال حث إل النتائج اآلتية:
 -8اقتصد المؤلف في الوصف عند تقديم شخصياته النسائية فالصورا ا همة ال انا وا حة
فيها اع مل شخصية نسائية ،اا اخذ علييه فيي وصيف المير ا تن يق عليي لياقي الشخصييات

ولكن لنس ة قل ومأننا ااام حقيقية وا يحة ،تؤميد ا األهيم هيو الجيوهر وليين الم هير ،او
يع ي المؤلف فرصة للمتلقي ليكمل لقية الصورا ان وحي خياله ،وهذا ان شأنه خلق رالط

قوع لين الم د والقارئ.
 -2تكرار لع

االل ا المحدودا اع وصف مل شخصية نحيو (القلنسيوا ،والسيترا ،والع يادا،

والعماا يية ،واللحيييية ال يضي يياء ،والوجيييه الش يياحب ،والس ي ي حة ،فع ييل اسد(تمس يييد اللحي ييةك،

والضييعف والهي الك ،و يييا ال ييا وصي ات لعينهييا نحييو لييو شييعر الييرا والعينييين والوجييه
وتقسيماته وال ول والعصا والسيف ..الع.
 -3ا لييب الوصييف جيياء علي لسييا الشخصيييات ل عضييها الي ع  ،ولييم يتييدخل المؤلييف ليع ييي
ماايرته اوصافا تزا

عنه شخصيات الرواية ..لل ترمهم احرارا في ذمر وصف مل انهم.

 -4لم يأل الم د جهدا في هذه الرواية ان التجوال في اروقة ن سية شخصيياتهم والتحليق ليين
اجنحيية اشيياعرهم ،فييي هييذا ال ضيياء الييداخلي الموصييف لدقيية ،تتحمييل الشخصيييات ن سييها
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لالعبء االم ر في تقديم حاالتها واشاعرها ،لمساعدا شخصيات اخر قلين والمؤلف في
لع

االحيا .

 -5اخذ هذا ال ضاء ا لب ص حات الرواية ،فحديث الن ن مرير جيدا و قنعية المؤليف الكرييرا
تع ر عن ر اه و فكاره لاسم شخصياته في الرواية ،وفي المقالل نجد ندرا الحوار الخارجي.
 -6ن را ل حداو المؤلمة فيي الروايية فيا طيالع الحي وال قيد والشيعور لالنكسية اليب عليهيا
هذا فضن عن اجواء الوحدا والزرلة والشعور لال عن ان الخلف.
 -7تعييددت الوظييائف المن ريية فييي جسييد الرواييية والمتعلقيية لالشخصيييات ،وتتواجييد لقييدر تعلقهييا
لاحييداو الرواييية وتحريكهييا لناييام ،وتنيياق
المهنة الواحدا اع

التوجييه ال كييرع والعملييي للشخصيييات ذوات

فضاء آخر شيقا ألحداو الرواية.

 -1ط يعيية المهيين واألفكييار الموجهيية ألصييحالها سيياعدت عل ي تحدي يد اييآل شخصيييات الرواييية
وتقنية االنتهاء.

 -1في فضاء التسمية عمل اتعمد لخيال الم د في انتقاء اسيماء اعينية لشخصيياته تتنيا م فيي
لعضها وت ار في اخر ان حيث الداللة والهوية.

هوامش البحث :
_____________________
(8ك ين يير ،لييو نصيير إسييماعيل ليين حميياد الجييوهرع(ت 313ه ييك ،اعجييم الصييحار ،اعتن ي لييه:
خليييل اييأاو شيييحا ،دار المعرفيية ،ل نييا  -ليييروت ،ط8421 ،2ه ي 2007 -م،184 ،

و لو ال ضل جمال الدين احمد لن اكرم الن ان يور(ت78هييك ،لسيا العير  ،دار صيادر،

ليروت.857/85: ،

(2ك د.الييراهيم جنييدارع ،ال ضيياء الروائييي عنييد ج ييرا الييراهيم ج ييرا ،دار الشييؤو الرقافييية العاايية،
لزداد ،ط ،2088 ،8ص.25

(3ك حسيين نجمييي ،ال ضيياء والهوييية فييي روايييات سييحر خلي يية ،العييالم الرقييافي ،السي ت 88ينيياير
 ،8117ص.4
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(4ك انيييب طييه ال ييوريمي ،ال ضيياء الروائييي فييي (الزرليية ك االطييار والدالليية ،دار الشييؤو الرقافييية
العااة ،لزداد ،ص.28

(5ك ين ر ،ع دالملك ارتاض ،في ن رية الرواية – لحث في تقنيات السرد ،سلسلة عام المعرفة
 ،240ص.828

(6ك عمييرو منييارع ،ال ضيياء الروائييي فييي اعمييال سييحر خلي يية ،ا عيية انزولرلنييت ،فييا ،ط،8
 ،2088ص.34

(7ك ين ر :ال ائع الحدادع ،عن تيداخل ال ني السيردية والترمي يية للعيالم ،اجلية االقينم ،العيدد
الساد  ،ح يرا  ،8117 ،ص.800

(1ك ين ر :الو ال صل جمال الدين الن ان ور ،لسيا العير  ،لييروت/ل نيا  ،دار صيادر ،د.ت،
ب،7ص.45

(1ك ين ر :اجمع اللزة العرليية ،المعجيم الوسييط ،ا عية اصيرع8310 ،ه ي8160 -م ،ب،8
ص471

(80ك ع ي ي حنييا داود ،الشخصييية لييين السييواء المييرض ،اكت يية االنجلييو اصييرية ،القيياهرا ،ط،8
8118م ،ص .1-7

(88ك ين ر :الصاد قسيواة ،طرائيق تحلييل القصية ،دار الجنيو للنشير ،سلسيلة ا ياتي  ،عيام
 ،2000ص.17

(82ك ين ر :ع دالوها الرقيق ،في السرد ،دراسات ت يقية ،دار احمد علي الحااي ،تيونن،
عام ،8111ص826

(83ك يمنييي العيييد ،دالالت اليينمط السييردع ،فييي الخ ييا الروائييي ،تحليييل رواييية(رحليية انييدع
الصزيرك  ،التق السيميائية والنص األدلي ،عنالة ،8115 ،ص.231
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(84ك ين ر :جيرالد لرشي ،قااو السرديات ،ترجمة السيد اايام ،انشيورات ايرييت ،ص-30
 38وين ر يضا ،ا يد نجم ،مائنيات اين ور  ،الشخصيية الروائيية فيي الرواييات اااراتيية،
اجلة ن وا ،العدد السالع والستو .2088/1/24 ،

(85ك ين يير ،اجموعيية ايين ال يياحرين ،ن رييية الميينهج الشييكلي((نصييوص الشييكننيين الييرو كك ،
ت:الييراهيم الخ يييب ،الشييومة المزرلييية للناشييئين المتحييدين ،اؤسسيية االلحيياو العرلييية،
الرلاط ،ليروت ،ط ،8112 ،8ص.205

(86ك ع ييد ال ييرحمن اني ييف ،الكات ييب والمن ي ي  ،لي ييروت دار ال ك يير الجدي ييد8112 ،ص،234
وين يير :الشخص ييية ف ييي الرواي يية ال لسي ي ينية المعاص ييرا ف ييي الصي ي قة الزرلي يية وق ييا

ي ي ا،

 ،8113-8167احم ييد اي ييو 8486 ،ه ي ي8116/م رس ييالة ااجس ييتير ،جااع يية نج ييار
الوطنية ،في االدا والنقد ال لس يني الحديث ،ص.34

(87ك ع دالملك ارتاص ،في ن رية الرواية ،ص.73
(81ك ين ر :يوسف الشاروني ،القصة القصيرا :ن ريا وت يقيا ،القاهرا ،8177 ،ص.61
(81ك ين يير:حسييين الق يياني ،فيين متاليية القصيية ،اكت يية المحتسييب ،عمييا  ،ط8174 ،2م ،ص
.78-70

(20ك ين ر :قين ماظم الجنالي ،ثنثية الراوو ..الر ية وال ناء ،دراسة فيي االد الروائيي عنيد
ع دالخالق الرمالي ،دار الشؤو الرقافية العااة ،لزداد ،2000 ،ص.807-803

(28ك ول ييد لمدين يية الموص ييل ف ييي الع ييرا ع ييام 8148م ،ين يير :دي اج يية ا ييؤتمر التك ييريم ،قس ييم
التعريف لعماد دين خليل.

(22ك ين يير :د.عمادالييدين خلي ييل ،السيييف والكلم يية ،المرم ي الرقييافي العرل ييي ،الييدار ال يض يياء،
المزر  ،ط ،2007 ،8ص.68-45

(23ك ين ر :المصدر ن سه ،ص .803،225،236
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(24ك ين ر :ع د الراهيم ،ال ناء ال ني لرواية الحر في العرا  ،دراسة اساليب السرد وال نياء
ف ييي الرواي يية العراقي يية المعاص ييرا ،دار الش ييؤو الرقافي يية العاا يية ،لز ييداد_الع ييرا 8110،م،

ص.17

(25ك ين يير  :نهيياد التكرلييي ،الرواييية ال رنسييية الجديييدا ،دار الحرييية لزييداد8115 ،م ،ج ي ء،2

ص ،835ود.شيامر سيالير ،ال ضياء الروائيي عنيد سيليم لرميات-قييراءا فيي ثنثيية الكييو -
ال لكيو في ثنثاء الموت ،اتحاد االدلاء الكورد ،ط2082 ،8م ،ص.267-266

(26ك فنييار خلي ييل اجي ييد جاا ييد ،الوص ييف ف ييي روايييات عل ييي الج ييارم ،رس ييالة ااجس ييتير ،جااع يية
اوصل ،ملية الترلية  -قسم اللزة العرلية8428 ،هي2008-م ،ص.40

(27ك ين ر :د.الراهيم جندارع ،ال ضاء الروائي عند ج را الرهيم ج را ،ص.812-810
(21ك ين ر :عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص.812 ،828 ،25 ،22
(21ك المصدر ن سه ،ص.847
(30ك عماد الدين خليل السيف والكلمة ،ص.261 ،813
(38ك المصدر ن سه ،ص.208-200
(32ك ين ر :المصدر ن سه ،ص.1
(33ك ين ر :المصدر ن سه.214-11-276-34 ،
(34ك ين ر :المصدر ن سه ،ص.300 ،841 ، 881،
(35ك عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص.17 ،41
(36ك ين ر :المصدر ن سه ،ص.287
(37ك المصدر ن سه ،ص.285،882،67
(31ك المصدر ن سه ،ص.228،285،200،846
(31ك ين ر ،عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص.235،233
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(40ك ين ر ،المصدر ن سه ،ص.232-201
(48ك ين ر ،المصدر ن سه ،ص.873،836،833،838
(42ك المصدر ن سه ،ص .871-871
(43ك ين ر ،المصدر ن سه ،ص.205
(44ك ين ر ع دا الراهيم،ال نياء ال نيي لروايية الحير فيي العيرا  ،دار الشيؤو الرقافيية العااية،
لزداد ،8111 ،ص.802

(45ك د.شامر سالير ،ال ضاء الروائي عند سليم لرمات ،ص.270
(46ك ين ر :عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص .25-22
(47ك المصدر ن سه ،ص.818-838-882-56
(41ك ين ر :عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص.813-812 ،65 ،40
(41ك ين ر :المصدر ن سه ،ص.207-822-41-25-24
(50ك ين ر :المصدر ن سه ،ص .847-831-882-801
(58ك ين ر :المصدر ن سه ،ص .205-871
(52ك ين ر :عمادا لدين خليل ،السيف والكلمة ،ص.217-214-70-62-31
(53ك المصدر ن سه ،ص.215-213-11-17-78
(54ك ين ر :المصدر ن سه ،ص.872-861
(55ك ين ر ،:عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص .835-834
(56ك ين ر :المصدر ن سه ،ص .210
(57ك ين ر :المصدر ن سه ،ص .53
(51ك ين ر :المصدر ن سه ،ص .861-831-838-806-33
(51ك ين ر :عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص .67-65
(60ك ين ر :المصدر ن سه ،ص.48-27
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(68ك ين ر :عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص.871 ،871 ،801 ،73 ،61 ،23
(62ك ين ر :المصدر ن سه ،ص.217 ،222 ،207 ،815 ،48 ،37-34 ،22 ،81
(63ك المصدر ن سه ،ص.248 ،235 ،207 ،206 ،873 ،867،838
(64ك عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص.227
(65ك المصدر ن سه ،ص.870-،860،830،887
(66ك ين ر :ا لب فصول الرواية االخيرا.
(67ك ين يير :احم ييد العم ييارع ،لن يية اس ييم العل ييم ف ييي نس يياء (آل الرن ييدعك ،اجل يية عنا ييات،
العدد(85ك .2008

(61ك ين ر :احميد العافيية  ،سييمائية اسيماء االعينم فيي الوقيائع الزرليية ،اجلية االقينم ،السينة
الخااسة والعشرو  ،العيدد ،6:ح ييرا  ،8110دار الشيؤو الرقافيية العااية ،لزيداد ،ص

.881 ،24

(61ك ين ر :احمد العمارع ،لن ة اسم العلم في نساء (آل الرندعك .
(70ك ين ير :احميد العافيية ،سييمائية اسييماء االعينم فيي الواقيائع الزرليية ،ص  ،77والشخصييية
في سلسلة روايات اسناية اعاصرا لنجيب الكيننيي ،اطروحية دمتيوراه ،احميد طيه احميد
الش ييعي ي ،جااع يية الموص ييل ملي يية االدا  ،جم ييادع االول 8427ه ي ي ،ح ي ييرا 2006م،

اشراا دمتور اؤيد احمد صال اليو لكي ،ص .887

(78ك ين ر :احمد العمارع ،لن ة اسم العلم في نساء (آل الرندعك .
(72ك ين ر :عماد الدين خليل ،السيف والكلمة ،ص .8،878
(73ك ين ر:المصدر ن سه ،ص 88
(74ك ين ر :المصدر ن سه ،ص26
(75ك ين ر :المصدر ن سه ،ص81
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(76ك ين ر :عماد الدين خليل ،السيف والكلمة88 ،
(77ك ين ر :المصدر ن سه ،ص 1
(71ك ين ر :المصدر ن سه ،ص 46،51،866،813،227
(71ك ين ر :المصدر ن سه ،ص 60
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 تحلي ييل رواية(رحل يية ان ييدع، ف ييي الخ ييا الروائ ييي، دالالت ال يينمط الس ييردع، يمنييي العي ييد-5
.8115، التق السيميائية والنص األدلي عنالة،الصزيرك

ABSTRACT
The culture of the historian great. The man of letter called
Imad Al Dean Khalil diversified ; therefore his products came
abundant. The novel (Sword and Word) came as a nature fruit of his
long period experience, and the suffering of Iraq across very long
times. Whereas it describes a crucial period of the Islamic nation
history ; may the history repeats itself as to the Iraqis.
So ; I decided to choose this novel to study through its
characters from atmospheres diversifies and expanded upon all of
the chapters of the novel.
Thus, we prefaced to clarity briefly the two terms the
atmosphere and personality, then followed within a summary about
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the novel, the essence of the naming, and the range of its conformity
with the vision of the author himself.
Then we divided our study to four atmospheres according to
four researches namely: firstly, the external atmosphere, then
secondly, the internal atmosphere, also thirdly, the functional
atmosphere, also fourthly, the nominal atmosphere.
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