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 املستخلص

 ألبرز خمتارة نصوص ثالثة يف الوطن موضوع تتبع الدراسة هذه يف حناول

 الذاتية هي فيها اشرتكت اليت األساسية السمة أن وسنجد, العراقيات الروائيات

 الروائية بلغتها منها كل انفراد مع السرد وآليات السردية البنى وتشابه احملضة

 الرؤى وانعكست,نص بكل اخلاص القسم يف عرضها سيتم لعوامل تبعا اخلاصة

 متفاوتة,وهناك هنا آثارها على نعثر اليت الذاتية للتجربة وفقا روائية لكل اخلاصة

 اعتاد قاس واقع مع تعاطيه يف احلاد الواقعي النسق تتبع روايات وهي, شدتها يف

 لسياقها وفقا النصوص وهذه,العصور مر على العراقية الروح على بثقله يلقي أن

 :هي الزمين

 الدليمي و لطفية(0222) حياة حديقة و ممدوح عالية( 0222)الغالمة 

  جي .  كجة أنعام(0202)طشاري

 –االدب النسوي العراقي  –الكلمات املفتاحية: الرواية العراقية املعاصرة 

 دراسات ثيمية
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Abstract 
This study traces the image of homeland in three selected 
novels by notable Iraqi women novelists. These novels 
employ common subjective vision and narrative techniques. 
Yet, each novelist maintains her own unique voice. These 
novels are sharply realistic in dealing with hard Iraqi reality. 
These novels are Qulama (2000) by Aliah Mamdouh, Garden 
of Life 92003) by Lutifia Al-dulaimi, and Tashari (2013) by 
Anaam Kaja. 
 
Key words: Contemporary Iraqi Novel – Contemporary Iraqi 
women Literature – Thematic Studies 

 

 مدخل

الرواية العراقية  يفة كبري والعشرين نقطة حتول القرن الواحد مثلت رواية        

بعد التحوالت الكبرية يف العراق  بوجه خاص,السيما منها عموما والنسوية

والعامل عموما, واليت انعكست بوضوح على النتاج الروائي العراقي السيما عند 

وعرب عن  اخلارج,وهو مصطلح برز يف عقد التسعينات من القرن املاضي أدباء

أو اقتصادية أو سياسية  ألسباب إجباريا أوالذين تركوا العراق اختياريا  األدباء

الروائية النسوية العراقية قد احتلت  األقالم أن إىل اإلشارة ن,والبد ماجتماعية 

اللغات املختلفة  إىلمنها  العربية وترمجت العديد األدبيةمنزلة طيبة على الساحة 

بعضها بلغات خمتلفة كالفرنسية واالنكليزية,ما منحها حيزا جيدا من  وكتب

فرضتها  العراقي حبكم القطيعة اليت احمللي اإلعالماالهتمام الذي عزف عنه 
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عزلة للمجتمع  الثقايف واحلروب املتتابعة من الظروف السياسية وما فرضه احلصار

 يف اخلارج. وأدبائهعن مثقفيه 

على وجه  واملرأةعموما  اإلنسان حقوقالت الكبرية يف جمال التحو وأمام     

ام بالنتاج الفكري يف النصف الثاني من القرن السابق برز االهتماخلصوص 

 فشيئا من تتحرر شيئا قي الشرق املرأة وبدأت,وأمريكا أورباخارج رقعة  للمرأة

بشكل عام,ووجدت القضايا الكبرية يف  قيود اجلنس اليت فرضتها ثقافات الشرق

 األديبة املرأة أضفتكما  النسويةوالفنية  األدبية األعمال صداها يف األممحياة 

 واإلحساسامتازت بالعمق  إنسانيةلتلك القضايا مسحة  األدبيةعلى معاجلاتها 

القضايا اليت حضرت  العالي باجلوانب اليت تتجاوب مع طبيعة تلك القضايا,ومن

طاملا ,املضامني السياسية  إىلواية العراقية متيل رال تبارعطن باالوبشكل كبري قضية 

املتعاقبة  واألحداثى العراق السياسي حافل دوما بالتحوالت الكرب تاريخ أن

 التاريخ .يف هذا  العميقهذا الغور  ةالرواية العراقي على أملتاليت 

 ألبرزثالثة نصوص خمتارة  موضوع الوطن يفتتبع  يف هذه الدراسة وحناول

هي الذاتية فيها  اشرتكت اليت األساسيةالسمة  أنسنجد و,العراقيات  الروائيات

وآليات السرد مع انفراد كل منها بلغتها الروائية احملضة وتشابه البنى السردية 

عكست الرؤى القسم اخلاص بكل نص,وان يف اخلاصة تبعا لعوامل سيتم عرضها

متفاوتة هنا وهناك, آثارهاعلى  اخلاصة لكل روائية وفقا للتجربة الذاتية اليت نعثر

اعتاد  قاساد يف تعاطيه مع واقع وهي روايات تتبع النسق الواقعي احلشدتها , يف

العصور,وهذه النصوص وفقا لسياقها  يلقي بثقله على الروح العراقية على مر أن

 هي:الزمين 
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 عالية ممدوح ( 0222)الغالمة -

 (لطفية الدليمي0222حياة ) حديقة -

 كجة جي أنعام(0202طشاري) -

بالروائية وجانب  تبدأولرتتيب نسق الدراسة سنتبع سياقات متوازية يف كل قسم 

 وهي موضوع الوطن. األساسيةمن سريتها ثم موضوع النص ثم الثيمة 

 

 ( عالية ممدوح0222:الغالمة)أوال

  أيدينابني  اليت يت روايتهاظمكانة مهمة وح احتلت الروائية عالية ممدوح       

جارح  اجتماعي جريءسياسي ونقد  ا)الغالمة( باالهتمام كونهاملكتوبة بالفرنسية 

العنوان تفصح عن  بدءا من ,وهي(0)العربية  الدول اغلب منعت يف جلرأتها وهي

 بلفحسب الداللي واللغوي الشائع  املألوفعن  خروج ألنهال  الداخلي, عاملها

سيشكل  ما يف متنها,وهو األمساء على جممل ينطبق أمرتفعيله روائيا,وهو  من خالل

وهي رواية جريئة ,(0الداخلي) يةاالرو عامل إىل للدخول الطريق داللة مهمة تفتح

,رواية واألجساد واألرواح األوطانلألنظمة الطاغية اليت تستعبد يف تعريتها 

 القارئشيء بتفاصيل دقيقة ترهب  أيتتوارى املؤلفة فيها عن قول  مكشوفة ال

 .نادر يف الرواية العراقية بشكل عام  أمرالتفاصيل,وهو  أدقجبسارتها وعيشها مع 

يلى جمموعتان قصصيتان ومخس روايات هي:لللمؤلفة      

 (حبات0881(الولع)0890والذئب)

على  أشرفت(,كما 0222,التشهي)(0222(احملبوبات)0222)(الغالمة0222النفتالني)

يف جريدة  األسبوعيةا ,وكتبت مقاالته0892-0821بغداد  يف الراصد جريدة حترير
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جائزة جنيب حمفوظ للرواية العربية اليت  أبرزها,ونالت جوائز عدة 0890الرياض

الصادرة عن دار  احملبوباتعن روايتها  0222يف العام  األمريكيةمتنحها اجلامعة 

 (2)الساقي.

اجلالدين  وأصواتبقيت ثالثني سنة  :تقول عالية ممدوحويف توصيف الرواية       

من كتابة  نأمتك أنقبل  أذنيوالضحايا يف ذلك السجن القريب من بيتنا يف 

 الرواية,فيما قرضت الكاتبة الفرنسية هيلني سيكسوس الرواية مبناسبة صدورها

صبيحة البطلة(ترميها يف السجن,يف  أيمنها) القوىالرواية  إنبالقول: بالفرنسية

( تلك اليت تروي عرب طاقات أخرى امرأة إنها, أنامشفى اجملانني,ويف اجلنان)لست 

جاعلة من العراق يف القرن اليت تعيشها بطلة تتحول  حمدودة املغامرات شعرية ال

وهي رواية من كونها رائعة, أكثرمضحكة  إلنسانيةالواحد والعشرين مسرحا 

قاموس  منتقاة من التحليل والسرد بلغة صعبة توصف بالغنى والعمق وعبقرية

تاريخ الرواية العربية  عالمة فارقة ومضيئة يفكما إنها العراقية  الفجيعة

احلديث منذ العهد  العصر نوراما حية للواقع العراقي يف با إنهاكما ,املعاصرة

باحليوية والتوهج حيث يتخلق التاريخ والواقع  تتسم 0822العام  امللكي وحتى

 .(2بيد) اليومي معا يدا

مراحل تاريخ العراق دموية وهي  أكثرالرواية يف واحدة من  أحداثتدور        

وحيث تلك الفرتة املضطربة من تاريخ العراق , 0892-0819بني  اليت تنحصر

املتآمرين يف الشوارع والذي طال حتى الوصي  ألجسادمشاهد التعذيب والسحل 

شباط  9ثورة العنف اجلديدة بانقالب  ورئيس الوزراء نوري السعيد ثم اإللهعبد 
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يف املعتقالت اغتصابا وقتال حتت التعذيب الدموي الذي نكل بالشيوعيني  0892

 (.1)والنساء  ن املعتقلني من الرجالم باآلالفغصت  اليت

االعظمية  يف خالتها تقيم عند)صبيحة( امسها وهي تسرد قصة فتاة جامعية       

 يلقى القبض عليها يف أن إىلطبيعية تدرس وتكتب وترتجم  ببغداد وتعيش حياة

ويتم اقتيادها للتحقيق يف ناد رياضي شهري يف  0892ليالي شباط عام  إحدى

معارض ارتبطت معه بقصة حب وتتعرض  وهو, االعظمية بسبب عالقتها ببدر

كغريها من النساء املتهمات باالنتماء  احلراس للتعذيب واالغتصاب من قبل

كبرية يف كل نقطة حتول ما ش للشيوعية وغريها من احلركات املعارضة آنذاك,

وترجع بالذاكرة إىل حمطات عمرها وجانبا من عها لالنكفاء على الذات فحياتها تد

سري حياة صديقاتها وعائلتها اليت شكلت خلفية ألحداث حياتها املاضية يف بيت 

 العائلة.

على فضيحة محلها  بزواجها من ابنة خالتها املعتوه للتسرت األحداثتتطور  ثم

 .على ضفة النهر هامدةجثة  األمربها  وينتهي

الروائي  األدبمن  األعظمالفلك الذي يدور فيه السواد  يف والرواية تدور      

العربي والعراقي على السواء وهو السياسة واجملتمع, وقد جسدت الرواية 

النسوية العراقية هذا التوجه الذي امتزج باجلانب الذاتي لالنا الذي يطغى على 

يكون طرفا  أنالوطن ميكن  أنالكتابات النسوية بشكل عام,وعلى الرغم من 

البعد الثاني  األمرانه ميثل يف حقيقة  إال ةجانيا بقدر كونه جمنيا عليه يف هذه الرواي

فاستالب الذات)روحا ,املوازي يف وجوده لشخصية البطلة )الروائية املشاركة(

حياكي استالب الوطن,كالهما مستباح بال حقوق وال قيمة  األمروجسدا(يف نهاية 
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 أريد)فمي مر ولساني ناشف ملا سحبت سحبا من العربة ,كنت  يف نظر اجلالدين

من  وأشكاهلمقدرت من عدد الرجال  ,رفضوا لكنهم رأسااملغسلة  إىللذهاب ا

جهاز الدولة العراقية ومنذ  إنمروا بنا وحنن بينهم, أوهيئات الذين مررنا بهم 

من فجر تلك الليلة  يف أمامي االستقالل وقبل االنتداب وبعد الثورات كان يظهر

البعض  يفعل عيين كما إلغماضوستني ,مل اضطر  شباط يف العام ثالثة التاسع من

رؤساء  سئل احد يوما بذهين,ملا ذلك فعلق ,قرأت أمهم أبناءحني يتذكر,كانوا فقط:

)ترى كيف ستفرق بني القتلة  األرضيةما من الكرة  مكان الشرطة السابقني يف

ون فتيات بدون تردد:فتاة يبدو كفتاة,اعين يبد ..أجابيبدو اجملرم؟ وغريهم؟اعين كيف

 باألسرارجمرمني يبدون ناعمني رقيقني مملوئني  إىليتحولوا  أنمعاقات قبل 

 (9)..( واألنوثة بني الرجولة جتمع وجوههم,والشفافية 

التجربة  والرواية حادة وجريئة يف تعاطيها املوجع مع الوقائع متتزج فيها        

حيث الوصف تنغمس يف واقعيتها املفرطة ,لألحداثصية باحلقيقة التارخيية الشخ

بن شداد الكبرية  عنرت ساحة )يف تلك اللحظة وحنن ندور حول:لألمكنة الدقيق

 والغبار واألغصانوالرياحني  واألوراد األشجار الشاسعة والعريضة جدا كانت

,كلها كانت  اآلن اداهادتع أجيد كثرية ال وأشياءالسماء  يف الطائرات البعيدة وأزيز

صرخة  أطلق,أيضاوالكائنات  مسرعة ,العربة دفعة واحدة الصور أماميتتحرك 

الفاهي تلوح  األزرقلعتيق ا ببنائها واعض على شفيت وقبة النادي االومليب

صيفية مجيلة  أسرة, أخرى أشياء إىلرفوفا وطاوالت حتولت  ......فشاهدتأمامي

 عراقية صغرية وأعالم خمازن دواليبعارية  واألرضيةوبطانيات معكرة اللون 

 التهابات الشمس القدم مدبوغة بفعل متفاوتة يف بألوانوكبرية ومتوسطة,بيارق 
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فها فنا ال يتعلق بالرواية بوص أمر وهو خترج عن فنيتها ومع ذلك مل,(2العراقية ()

د تعبري احد الباحثني ال تتقمص الواقع بل حسردا جمردا ,فهي على 

,كل ما ميكن اإلنسانية اإلمكانياتالوجود,والوجود ليس ما جرى بل حقل 

 أثناءعليه ,فالروائيون يرمسون خريطة الوجود  قادر يصريه,كل ما هو أن لإلنسان

 .( 9البشرية) اإلمكانياتاكتشافهم هذه 

 األحداثوهي ان تقديم جمموع  إليها اإلشارةهناك مسالة البد من  إنعلى       

الفعل والواقعية الوصفية  أهميةوحدها زاد من  األساسيةمن قبل الشخصية 

على الرغم  األحداثيف متثل  القارئ أشركتجتاوزت يف النص وظيفتها االثباتية 

ا عرب عنه احد الباحثني من عنصر اجلرأة واالنكشاف يف الرواية,وهو بالضبط م

وظيفة الكاشف السيكولوجي واليت متنحها ه الواقعية يف الرواية هذ حني رأى أن

يف العامل التخييلي كما يبدو للشخصية الروائية ليسهم ذلك  القارئحتقق انغمار 

 (8).التها النفسيةايف التمثيل غري املباشر والفعال حل

الوصف الدقيق للوقائع واملشاعر وتفاصيل  نكافقد ذلك  باإلضافة إىل        

نغوص يف التفاصيل ونتنقل مع وحني ,فأكثر أكثريغرقها يف واقعيتها  األفعالردود 

والشخصيات اليت تنصهر يف مستوعب الذاكرة نتنقل من  األمكنةبني  األحداث

استحضاره يكتسب  إىل..ذلك الن املاضي الذي عمدت الشخصية أخرى إىل مأساة

ال نعرف للشخصية وطن كما  الن خط التذكر مل يكن باجتاه واحد, مأساويةقتامة 

فيه وبيئة العمل والدراسة اليت تكونت فيها  نشأتمكاني حمدد فالبيت الذي 

 إطارترتبط بالشخصية خارج  أمكنةعالقاتها وبيت خالتها يف االعظمية مل تكن 

هناك وطنا  أنيبدو  النهاية الجند انه يف  األكربالصورة  إطاراجملردة,ويف  األماكن
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 اإلنسانعن غرفة تعذيب ومعتقل كبري حيتوي  ,بل هو عبارة اإلنسانحيتوى  آمنا

 تكون أنطبيعيا  ,وكانباإلعدامعلى مستقبله م وحيك وحاضره وماضيه وأحالمه

بشكل انتحاري مقصود حيث املوت هو  أمدجلة بفعل فاعل  املوت غرقا يف النهاية

  .وطن النهائيال

 الن اجلسد فيها -صح التعبري إن-الالوطن  ترسم مالمح رواية باختصار إنها    

عاشت فيه الشخصية الساردة الرئيسية فيها,والوطن املكاني  مكان أكثركان 

 واألحالمواخلصوصية  من جالد يصادر احلرية أكثريكن  واملعنوي املتعارف عليه مل

السؤال الذي يقحم نفسه من زمحة  يأتي,حيث اإلنسانيوميارس انتهاك الوجود 

هو  أم؟األوىلالعراقية  األرضعالقة عابرة مع )رامي(:هل هذه هي  أثناءالتذكر 

 (02).يف البيت العراقي كذا وكيت؟ سرير فالنة الفالنية

 

 ( لطفية الدليمي0222:حديقة حياة )اثاني

 النسوي العراقي األدبيف  كبري واسم قاصة عراقية معروفة لطفية الدليمي         

نشرت قصصها يف معظم الصحف واجملالت الثقافية العراقية والعربية  ,والعربي

 مع 0880عام  أسستواليمن وغريها, واألردنوسوريا  وتونس واملغرب يف مصر

 إىلغداد,وترمجت قصصها ب الثقايف يف املرأةجمموعة من املثقفات العراقيات منتدى 

كما ترمجت روايتها عامل النساء  واألملانيةاالنكليزية والبولونية واالسبانية 

فرنسا يف  وكاتبات من يف حوار مع كتاب أسهمتاللغة الصينية, إىلالوحيدات 

 ,قدمت اطاريح ورسائل جامعية عن0220بغداد  الثقايف الفرنسي يف األسبوع

,وهي عضو مؤسس يف املنرب واألجنبيةيف عدد من اجلامعات العراقية  أعماهلا
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بغداد  يف 0222سنة  أسستالثقايف العراقي,واجلمعية العراقية لدعم الثقافة ثم 

 رئيسة حترير جملة هال الثقافية العراقية. املرأةمركز شبعاد لدراسات 

( 0821(البشارة)قصص 0820الرجال) احزنا إىلممر  أعماهلامن    

(عامل النساء الوحيدات 0892حتب)قصص  كنت إذا(0822التمثال)قصص

( 0222(خسوف برهان الكتيب)رواية )اسبانيا0899النار)رواية  بذور(0899)رواية

 (00ودراسات كثرية.) جانب مسرحيات إىل(وغريها كثري 0222حياة) حديقة

فهي تدور يف سنوات احلصار وما تالها من حرب اليت بني أيدينا الرواية  أما       

غزو  اليت قادتها الواليات املتحدة وحلفاؤها ضد العراق بعد 0222احتالل العراق 

الكويت وما تبع هذه احلرب من حصار وجتويع وتدمري للبنى االقتصادية 

وهي ليست الوحيدة اليت عاجلت موضوع للعراق, اإلنسانيةوالعسكرية وحتى 

راقية عال املرأةالعراقي وحتديدا  اإلنساناملدمرة على  وآثارهما واحلصار احلرب

وهي تسرد الوقائع ,( البابلي )حياة ,فهناك روايتها)سيدات زحل(وفيها شخصية

 مع رواية)حديقة تتطابقي هذا الصدد هبفواجع بغداد و تارخيي حافل بإطار

 منها شخصيةويف الرواية  أخرىنسوية  اتبشخصي يف اجلزء املتعلقوكذلك ,حياة(

  (00).)سوزان( 

احلرب ومل يعودوا  إىلوبطلة القصة )حياة( زوجة احد املقاتلني الذين سيقوا        

 عبء تربية ابنتها الصغريةلوحدها القتل ,وحتملت  أو األسربسبب  أثرهمفقد  أو

غياب من حتب  أوجهميثل وجها من  آخر غيابا األخرىرب هي تاليت ستخ ميساء

 استشهدت أنبعد  أهلهمن تبقى من  آخركان  الذيابن جارتهم رويدة )زياد(

زها وزهراء  هما هشام وطفلتني توأمني واألب األمواملكونة من  بأكملهاالعائلة 
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 القصف أمسياتمن  أمسيةعلى بيتهم ذات  أمريكيسقوط صاروخ  اثر

من  أخرىمنطقة  يف أصدقائهالعشوائي على بغداد..وكان يومها يف ضيافة احد 

مع حياة يف بيتها لتولد بينه وبني ميساء عالقة حب مل وبقي يعيش  ,( 02بغداد)

 إىليرى نفسه يتحول  تكتمل فصوهلا رغم خطبتهم بسبب شعوره باحلرج وهو

 من منظور آخر يف, و أيضاحياة رغم انه كان يعمل  أعباء إىلعبء مادي يضاف 

حصل  أنبعد  الغربة ثرآمن العراقيني  عند الكثري ساد التعامل مع الوطن والذي

اللحاق  أومبرافقته  إقناعهاوحاول عبثا ,الدول الغربية  إحدى على اللجوء يف

أمنوذج الشخص  وهو, افرتقت بهما الطرق أنحتى كانت نهاية عالقتهما بعد ,به

يف  ,تقول ميساءبقناعة مصطنعةمربرات هروبه  ملالذي حيو الذي أنتجته احلروب

مياه حبر املوت وانه سيفوز بعشبة السعادة :)يتوهم زياد انه اجتاز أوراقها إحدى

ويقطف مثرة الثراء واجملد ,مل يدرك انه افلت جبسده ولبثت الروح تصارع املسافات 

..اكتب له: رأيتك يف احلقيقة تفرجت على صورك اليت وتقاوم تبدالت الريح

ترجتل عرضا مسرحيا وترتدي قناعا وختفي يديك بقفازين  أنت,أرسلتها

 .(02).(أبيضني

الحقا إىل  ومع حياة حديقتها الصغرية اليت حتولت إىل وطن مصغر بديل ثم     

بل وترتسم  وأزماتها الشخصيات املتنوعة وقضاياها آمالجتتمع عنده  روائي مكان

 الشخصيات. يف حياتها وحياة باقياألكرب فيها فصول التحول 

لكثريون تركه ال يريد ا اليت تتصاهر يف دائرة الوطن الذي األحداثوتتواىل       

 أجمادورثت  ثرية امرأةوهي العمل  زميلتها يف (سوزان) واهلرب رغم أزماته,ومنهم

كانت تمثلة يف القصر املطل على دجلة وبقاياها امل تاجر السجاد الكبري أبيهاثروة 
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قررت البقاء يف و هاجر من تبقى من عائلتها, أنمن تبقى يف العراق بعد آخر 

وهي تعاني غربة ,االقتصادية عموما  األوضاعوتردي  رغم احلصار تهاجرالبلد ومل 

غنام( الرجل الثري  االرتباط مبن خطبها )عبد املقصود بسبب فشلها يف أخرى

 الذي كانت منبهرة به ثم اضطرت هلجرهاملصور الذي عاقبها ومن قبله )غسان( 

ربة لتلقيها يف غ لتدور العجلة وتتداخل األحداث ,بسبب الفوارق االقتصادية

حبديقة حياة من  أيضاوارتبطت  فيه, داخل الوطن الذي آثرت البقاء شخصية

وحيث تكتسب سوزان رونقا  اجللوس فيها كلما زارت منزل حياة إيثارهاخالل 

نميات اجله الدنيا بسوزان,ترتاقص زهور أشياءحتتفي ):خاصا عند دخوهلا احلديقة

 الفراشات من حوهلا وهي تهبط من سيارتهاوتدور  نسيم الصيف على قدميها يف

بيت حياة وينفتح يف اهلواء الساخن ممر ضوئي ملرورها ويرتدد صدى خطواتها  أمام

 (01).(احلديقة على بالطة ممر

عاني من)السرطان( حياة اليت ت أختابنة  ( وهيأنيسة) شخصية جانب إىل       

حبديقة حياة بطريقة  األخرىهي  ارتبطت أنبعد معاناة يف بيت حياة  ومتوت بعد

 (09)األمل.ما يشبه املالذ من  إىل بالنسبة إليها  ما حتى حتولت

خلفية تتجمع عندها  أنهاكما  احلديقة بالنسبة حلياة وطنها املصغر ومتثل     

الوقت ذاته مهرب دائم من ضغوطات اخلوف والفاقة وشظف  وهي يف األحداث

 ألقىالعيش بسبب احلصار اخلانق الذي ظل  العراق يئن حتت وطأته والذي 

 املتتابعة..السيما وان حياة كانت احلروب أنهكتهااملتعبة اليت  األرواحبظالله على 

بالكاد  كان مردوده الذي اإلضايفبراتب قليل ما اضطرها للعمل  تعمل مدرسة

وتعليم ابنتها ودروس املوسيقى اليت كانت تواظب عليها  د احلاجات احلياتيةيس
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والداها بدراسة التاريخ  أمنيةتتحقق  أنميساء(على  حرصت )ايوهي اليت 

,كما ظة ولدت وهي مثرة احلب الغاليةواملوسيقى كل على ما كان يتمنى ان يراها حل

 الذين مجعتهم على اختالفهم.ا آلمال الشخصيات األخرى من مالذمثلت أنها 

 شارعها قد يف مجيع الناس أن حياة يف متسكها بالبقاء رغموجتسد شخصية       

الوجه  األخبارالغامض الذي تنذر به  اآلتيغادروا هربا من القصف وخوفا من 

بيوت يسريون يف )كانت حياة تراهم يغادرون ال :االجيابي يف عتمة األجواء السيئة

متماثلة حتت الريح واملطر واخلوف يسريون  األمكنة ,املكان الزمن وال يرحتلون يف

 بعضهم كان..يذهب وال يعود؟؟ أن اإلنسان..تتساءل حياة:كيف بوسع دون بوصلة 

مستعدا لدفع نصف عمره مقابل ان ينأى عن املوت ولكن..تقول حياة..ماذا سيفعل 

يف ثنايا التفاصيل اليت تعيشها حياة حتت  (02العمر؟؟()بالنصف املتبقي من 

القصف والغارات تتمسك بالبقاء حتى وان كان ضربا من اجلنون)فلكل  ظروف

 شخص جنونه اخلاص يف النهاية(..

والشخصيات املتنوعة يف القصة بني احلديقة  املقصودة الروابط غري وبهذه     

ضاق الوطن  أنبعد  واملهرب املصغر()الوطن ما يشبه  إىلتتحول احلديقة 

والدفء اليت تفتقدها مجيع  األلفةزن معاني رمز خيت أنهااحلقيقي باجلميع ,كما 

 لألحداثمكان فارق ومنعطف  إىلت الحقا ثم حتول بآخر, أوالشخصيات بشكل 

بدءا حبياة  اليت تتحرك على رقعة النص الشخصياتالذي من خالل اجتماع 

انعطافة كبرية تتمثل يف عثور حياة  آفاقجمتمع مصغر يفتح  إىلوهلا ثم حت ,نفسها

على خيط مل تتوقعه يصلها بزوجها املفقود وهو الذي صوره غسان صدفة  أخريا

 غريب إحساس إليهشوارع بغداد وكان فاقدا للذاكرة.وشده  احد حني التقى به يف
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مبشورة  حديقتهايف  أقامهيفهمه...فلمحته حلظة عرض لوحاته يف معرضه الذي  مل

  (09) العرض. سوزان حني مل يستطع حتمل تكاليف إجيار قاعة

من  أشكالويف هذا التمثل جلوانب احلكاية اليت ترويها الرواية نلمح ثالثة      

وهي  مبعناه احلقيقي ومعناه الرمزي الذي جتسده احلديقة بالوطن اإلنسانعالقة 

 متثل درجات للمواطنة وهي: نفسها

كانت احلديقة عاملها  للعالقة وهو املتمثل حبياة اليت األرفعاجلانب  -0

ووطنها الصغري وتتجسد هذه العالقة يف قول حياة خماطبة  اآلمن

هذه احلديقة املتواضعة الصغرية اليت ال تقاس  إىلسوزان:)انظري 

ومخائلها وبركة  الغريبة وأزهارهاالغريبة  وأشجارهاحبديقتك 

غرية بكل صعلى النهر ..هذه احلديقة الوموقعها  السباحة فيها

للبيت واحلياة وهي نبع ذكرياتي وكنز  لي امتدادا تواضعها متثل

بها فتخفف عين  ألوذوحني تضيق بي الدنيا  ,وواهبة البقاء أسراري

تذكرني ي ك زهرة هنا وعشبة هنا أرعىومتاعيب.. أحزانيوطأة 

 (08البيت() هذا سعادتي يف بأزمنةالروائح 

ن الواقع واليت نشأت يف احلديقة مهربا م أصحابهاالعالقة اليت متثل  -0

 مع )حياة(. عالقتهمبفعل 

على الرابطة اليت تربط  عالقة سلبية تتمثل بالفشل يف احلفاظ -2

وتتمثل يف)زياد( الذي قضى احلديقة بلوطن وال حتى باالشخصية 

 وانتهى به املطاف يف الغربة.جزءا من حياته يف بيت )حياة(
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يقف وراء قرب الرواية مبوضوعها  السبب الرئيس الذي إن     

 إىلواقعيتها احملببة القريبة  يكمن يف ال القارئمن  وتفاصيلها

العالية  إمكانيتهارغم ,قدرة الكاتبة وحدها  إىلالنفس وحسب وال 

 ,إذحصل فعال  بل لكونها جنحت بامتياز يف حماكاة التارخيي الذي

مكان للوازي املاحليز الروائي  يف استثمارأنها جنحت بامتياز 

 (02).اليت وقعت فعال التارخيية لألحداثكان مسرحا  اجلغرايف الذي

 

 كجة جي أنعام(0202ثالثا:طشاري)

من النسوي العراقي, األدبواسم المع يف روائية وصحافية عراقية مبدعة,        

,حمنة بأقالمهن( سرية روائية,العراق 0889لورنا, سنواتها مع جواد سليم) أعماهلا

بالفرنسية دار لوسرييان  -العراقي األدبمن  نصوص-نسائه بأقالمالعراق 

روايات  وهي إحدى(0228) األمريكيةاحلفيدة ,(0221),سواقي القلوب,0222ابلوم

,ومثلها رواية 0228البوكر العربية  ملية للروايةالالئحة القصرية للجائزة العا

 (00)أيضا.اليت رشحت هلا  (0202)طشاري

من امسها وردية اسكندر  قصة طبيبة مسيحية تسرد أيدينابني  روايتها اليت     

للعمل يف مدينة الديوانية وتضطر الطب  بغداد تدرس إىل املوصل تنتقل وعائلتها

زواجها فيها من قبل احد زمالئها  سكن دائم حبكم إىلتتحول  ما اليت سرعان

 الذين األطباء قلة باملكان والناس بشكل عفوي حبكم عالقتها تتطورل األطباء,

بعالقات قوية  تي احتفظنبدءا من املريضات الآل,يف تلك املدينة النائية  يستقرون

املنزلة  صاحبة املرأةبغداد ومرورا  بالعلوية شذرة  إىلانتقلت  أنبعد  حتى معها
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متنوعة تتحرك على مساحة  أخرىالديوانية مجيعا وشخصيات  أهلالعالية لدى 

متثل انعكاسا للعالقة العميقة اليت تربطها باملكان وتظهر مرة واحدة  أوالنص 

التعقيدات اليت  وطأة بغداد وحتت إىلوتنتقل  األحداثوالناس فيه,ثم تتسارع 

من قتل وتهديد وتفجري  تعرض له املسيحيون وما 0222العراق  تلت احتالل

مغادرة العراق الواحد تلو إىل  )هندة وبراق ويامسني( أبناؤها اضطر ,ماللكنائس

دبي  إىلويامسني شحنت  يف جزيرة هايييت البعيدة كندا وبراق إىل اآلخر,األوىل

مل يتم  العائلة تهديدات بالقتل ما تلقت أنبعد  لالرتباط بشخص بزواج مرتب

من تلك اجلماعات اليت منت يف رحم االحتالل  عة متطرفةمجا لزعيم تزوجيها

)هربوها من البلد :يف العراق واألديانواملذاهب  وتسلطت على خمتلف الطوائف

اليت كانت ترمى من فوق السياج جيدونها يف الصباح مثل بعد رسائل التهديد 

 ,إماالسالم على من اتبع اهلدى "املعتنى به .. األخضرطائر ميت ملقى على الثيل 

 ألمريبنتكم زوجة حالال  وإعطائنالتنفيذ هذه الفتوى  أيامبعد فعندكم عشر 

 (00()"بيتكم يا كفار واىل جهنم وبئس املصري ونأخذمجاعتنا ا وان نذحبكم كلكم 

)ال يلتقي :سجن كبري إىلوتتعمق احملنة وحتاصر اجلميع ليتحول الوطن     

اجلنازات ,والنزهات غري مأمونة واملناطق مقسمة والزيارات تبعث  يفإال  األقارب

 (02).ينتهي بفاجعة( أنالقداس يف الكنيسة ميكن  على القلق وحتى حضور

وردية وغريها ممن راحوا  ألبنائهرسائل الكراهية اليت كان الوطن يبعثها       

حاصرها  أنبعد  ع,بعد عناد وامتنا تبعهمضحية تفجريات الكنائس جعلتها ت

تهاجر مع من  أن)وبدأ يراودها هاجس : األوضاعوتردي  الوحدة واملرضاخلوف و

ابنتها البكر هندة تقيم هناك  أنيهاجرون وكانت كندا هي الوجهة املثلى طاملا 
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(حتى لكنها ظلت تنفض رأسها طاردة الفكرة..."أموت واندفن هنا وال اتهجول"

عن وطن  العودة بعد قرار الرحيل الصعب بأملالقناعة النهائية حتتفظ  إىلتصل 

خطفوا الوطن وتركونا نعلق مفاتيح بيوت أهالينا على جدران هجرتنا )خمطوف

 (02).حنلم جبسر العودة ..سنرجع يوما إىل حينا(

 األوىلوكانت حمطتها فشلت حمطات غربتها الالحقة يف أن تكون وطنا بديال,     

 ابة ديواناليت تعاني امل الغربة املزمن وتعكف على كتيف فرنسا  أخيهاعند ابنة 

 تسميه)طشاري(وهو عنوان الرواية نفسه والذي يعرب باللهجة العراقية عن شعر

ويف هذا اجلانب ,(82)األرض أصقاعيف  واألقاربتفرق العوائل  التفرق وهنا ميثل

تشظي الذات العراقية جراء ما  عنفان الرواية حبسب احد الباحثني تفضح 

هذا الشتات  إحداثوحتوالت سياسية واجتماعية ساهمت يف  أحداثمن  أصابها

 (01).والتبئري للذات العراقية ومتزيق هويتها الوطنية

ساركوزي  يوتلتقي بالرئيس الفرنسي نيكوال ةعائل قيم أوال معوهناك ت     

التقت بابا الفاتيكان  كما ,ضمن وفد مسيحيي العراق الذين استقبلتهم فرنسا

حدود  إىلوصل  ألنهومحلت عليه العتب يف سرها ,الذي كان يف زيارة لفرنسا 

 أورمدينة  النيب)عليه السالم( يف إبراهيم رأسالعراق وامتنع عن زيارة مسقط 

لذلك  تصديقها زيارته وعدم امنيالعراقية ت قيل عن رفض احلكومة رغم ما

 للتخلي عن املسيحيني يف العراق وغض أصالالسبب يعود  أنواعتقادها السبب 

بديال عن ,لتفشل الديانة يف أن تكون وطنا البصر عما يتعرضون له من اضطهاد

الوطن الذي تركته جمربة وحاول الغربيون تصويرها سببا مقنعا الستبدال الوطن 

 بأرض أخرى.



 02:7102   مجلة جامعة االنبار للغات واالداب  
 

18 
 

بوصفها متثل الوطن يف  باألماكننلمح نوعني من االرتباط وأثناء الرواية       

 هما: األخرىمنظور الشخصية الرئيسية ومعها بعض الشخصيات 

مكان بالنسبة للشخصية الرئيسة وهو  أهماالرتباط بوطن مكاني ميثل  -0

 هنا مدينة الديوانية.

الذي استباحه  وهو هنا العراق األعمقاالرتباط بالوطن مبفهومه  -0

 الفضاء املمثلون هنا باملسيحيني,وهذا األصليون أهلهاجملرمون وُطِرد منه 

بان ولسنا مع الرأي القائل  ,تقارب القرن طويلة  مساحة زمنيةعلى  ميتد

يف الرواية  األكربقبل احلرب قد نالت النصيب  العراقيني ما أحوال

جتسد  باألصلالن الرواية , ريوالتهجري القساحلرب  ويالت متجاوزة

لكنها جنحت يف ,احلرب  نتائج من مباشرةالتهجري الذي كان نتيجة  مأساة

حمكومون بالعمل والكفاح  بأننا إمياننازيادة وعينا بقضايانا ورسخت 

 (09) .جبهة وجبهة ألفواملقاومة على 

يف سياق النوع األول يظهر االرتباط يف دهشة الشخصية من سرعة اعتيادها        

جميئها  أول األهلعانت أول األمر من مرارة البعد عن  أنعلى املكان بعد 

مشس الديوانية رمبا حتتوي مرهما للفراق وان  أن)كيف مل تعرف   :للديوانية 

 (02).مما تصورت؟( بأسرعدموعها ستجف 

قة االرتباط بالوطن حتى تظهر بوضوح طري أخيهاويف حوارها مع ابن ابنة       

يفهم ملاذا تبدو العمة  يف عقله,ال األسئلةفينفتح خزان  إليهم ت:)تأتيبعد املو

 الناس مثل الذباب... خرجت ساملة من بلد ميوت فيه أنهاوردية مهمومة رغم 

 حتبني باريس؟ إالعمة  _
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 وادفن يف فرنسا. أموت أن أريدلكنين ال  أحبها -

 هاي هّي املشكلة؟ -

هناك يف البلدان اليت جاؤوا  يدفنوا أنكلهم حيبون فرنسا لكنهم يريدون 

رواية مبنية على التوازي بني فضائني ,فضاء  هذا اجلانبيف  وهي,(09منها()

 (08).عن الوطن,وفضاء الرتعرع يف ربوع الوطن واإلقصاءالتشتت 

مل يكن املكان وجودا جغرافيا إذ اط الشخصية باملكان جوهري بويبدو ارت       

 يف وجدان طن(مبسماه املعنوي حاضراخاويا بل حيزا روائيا مفتوحا,كان فيه )الو

 مهمة الروائي والديوانية( تنتقل مع الشخصية,وتلك الشخصية,وظلت)بغداد

 ماديا إطارابارعا,فيتخذ منه  حيزه تعامال يتعامل مع أنيستطيع  احملرتف الذي

والزمان  كالشخصية واحلدث األخرى خالله كل املكونات السردية من يستحضر

وهواجسها ونوازعها أهوائها خالهلا  الشخصيات من خشبة مسرح تعرض ,بل هو

(22)وآالمها. وآماهلا  

 لألمورالشخصية ورؤيتها  وترك االرتباط باملكان/احليز بصماته على تفكري     

 إىلحالة شاذة ,وهنا يتحول احليز  إىلحتى لو حتولت يف متسكها بهذا االرتباط 

 ذهنيا يتم متثلها جمرد حالة من السرد بفعل حني يتحول,أي ميكن ختيله  ماأرقى 

 ,(20بالبصر) امللتقط احلسي على التصوير القائم االستحضار إىلالقراءة  أثناء

حاالت متسكها  يف حالة من الشخصية تندرج ضمنه والدليل هو التوصيف الذي

 ترتك وطنا تركها أن أبتالعصية اليت  املرأةهي ف,اليائس باملكان)وهو الوطن هنا(

وهما مسة دخول مضمونة  اهلرب الوظيفة والديانة أدواترغم امتالكها اآلخرون 

 العراقيني يف تلك السنوات أمنية بلد)كان السفرأي  إىللكل من يرغب باللجوء 
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 أطباء ..يهاجرون االها الها لكن عميت بقيت يف مكانها ال تتزحزح ..كلهمتوما 

جامعات دالالت  وأساتذةوطبيبات ضباط وشعراء وصحافيون ومطربون ورسامون 

العيادة..وكانت يامسني  البيت والنهار يف ..وهي مقيمة مابني بيتها وعيادتها..الليل يف

تتزوج وتطفر وراء احلدود مثل هندة وبراق ..كلنا سبقناها  أنرفيقتها وونسها قبل 

 (20ولعبنا الطفرية وظلت هي على عنادها..()

بعد يف  مل تزل وهي األوضحمالمح عالقتها بالوطن بصورتها  وتبدأ      

 أربعصفا  معاني حب الوطن وكان يف إىلالثانوية)يف الثانوية تعرفت وردية 

املكلفة جبمع  إنهاحيتان وسبع عشرة يهودية,طالبات مسلمات واثنتان مسي

 يفتتأخر لضحايا املظاهرات من الطلبة اجلرحى برصاص الشرطة,ال  التربعات

عن طيب خاطر  أوعلى مضض  األخرياتاليهوديات فيتربعن مثل  إىلالذهاب 

التوراة كتبت  أنطيبة وكانوا يعرفون  هلم عيشة اليهود موطنهم الذي وفر أحب,

النسيج أفسدت  قد املبكرة  السياسية يف تلك الفرتة يف بابل ومل تكن الصراعات

املثال الذي -النموذج–هنا تتحدد مالمح الوطن احللم  ,(22االجتماعي البغدادي()

دين أو مذهب  أوواحدة بال طائفة  أرضامقياسا للوطن كما تراه الشخصية, ظل

وحسب,وهي رؤية ناضجة تطرحها الرواية  لألرضاء واحدة هي االنتم حتدده قيمة

واالنتقاالت املكانية اليت حتتم  األحداثستحدد الحقا طبيعة تعاطي الشخصية مع 

 عن الوطن. اإلجباريةاهلجرة  مببدأعليها القبول 

تفرض و ,االبتعاد عن الوطن أمداخليال كلما طال  تتغلغل هذه الصورة يفو      

على  الواحدة على الشخصية اليت تصر األسرةصورة التشرذم واملنايف اليت متزق 

 يتضح يف معاناتها يف مغرتبها األول)فرنسا( : اإلجباريالبقاء منطا من التتبع 
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يف بغداد العاشرة يف دبي  باريس,التاسعة السابعة صباحا يف اآلن)الساعة هي 

مانيتوبا وهي الواحدة بعد منتصف الليل يف  املاضية يف مازالوا يف منتصف الليلة

يغيب اجلزار  تتفرق.... أن أشالئهاهايييت,كان جزارا تناول ساطوره وحكم على 

 بعصا البدد السحرية,ترفعها عاليا وتطلع من فلم الكرتون ساحرة شريرة متسك

كانت خصيبة آمنة من الزالزل حمروسة  األرضاهلواء ثم تضرب بها بقعة من  يف

مبليون خنلة ,طافحة بذهب اسود جامثة على فوهة خليج ملتبس  مأهولة بني النهرين

الدنيا  أطراف أربعة إىلتلك البالد  أهلبني عرب وفرس..تضرب الساحرة طاردة 

  (22يفقهون ما حيل بهم() تبددهم بني اخلرائط وهم دائخون ال

ود,الذي تأطر بصورة احللم البعيد طشاري رواية الوطن املفقباختصار متثل       

 األصقاعاجيابية مهما تعددت  آفاقينفتح على  وكل مالمح املاضي اجلميل الذي ال

اليت استقرت بها الشخصيات املتنوعة يف الرواية حتى القليلة احلضور,فباريس 

مام كونها جمرد حتتل حيز االهت أنوكندا وهايييت ودبي وقبلها عمان فشلت يف 

العراقيني يف سنوات  ألكثرقيمة هلا على الرغم من كونها متثل حلما  ال أماكن

تفرتق فيه هذه الرواية عن سواها بكونها ال  أمراحلصار واحلرب والتهجري,وهو 

تصرح حبب بات مألوفا للوطن بل ترسم مالمح هذه العالقة املصريية احلميمة 

 سواءوالتفاصيل اليت تدور هنا وهناك  ألحداثاوتنثرها على مساحة النص خلف 

 لغريها من الشخصيات. أمللشخصية الرئيسية وهي الدكتورة وردية 

عقد مقارنة بني الروايات الثالث من حيث صورة الوطن  ولو أردنا        

الوطن يف الغالمة كان غائبا جغرافيا على الرغم من تعدد  أنوحضورها لوجدنا 

الوطن  أنبصورة اجلالد ,يف حني  يظهر فيهاالواردة الدالة عليه وهو  األمكنة
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احلاضر يف رواية حديقة حياة اختزل يف )احلديقة(يف حني جتسد احلضور املكاني 

ؤية صوره يف رواية طشاري,وهو تفاوت فرضته زوايا الر بأوضحواحلياتي للوطن 

اصة,وباختصار كان وطنا اخل أزماتهاي الذات مع الفنية واملوضوعية وطرقة تعاط

 متفاوتا يف وضوح صورته  يف عيون نسائه املبدعات.
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