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 المقدمة

 

يعني بحثي الموسوم " انماط الشخصيات وانواعها في رواية حلم وردي فاتح اللون " بتقديم 

 .صورة محزنة عن الحرب التي قادتها امريكا ضد العراق من خالل عناصر الرواية

 ،وتتميز ميسلون هادي بالتركيز الشديدعلى البيت العراقي بكل تفاصيلِه وعاداتِه وحكاياتهِ 

 . في هموم البئية العراقيةوتنخرط 

فهجرة االنسان العراقي او هربهُ من الوطن سعياً الى الخالص او تحقيق االحالم او الركض 

أ ي فاصبح البيت العراقي ملجئوراء االوهام صار محط عناية الكاتبة العراقية في عملها الروا

 . االحداث للجميع في حلم رومانسي حيث يجعل الحياة ممكنة بالرغم من جسامة

قامت ميسلون هادي في روايتها هذه بتسجيل واقع الماساة وقسوة المعاناة العراقية في وصف 

 نسوي ملفت بالنظر ،

والوصف في رواية حلم وردي فاتح اللون ينهض بوظيفة داللية وهو الحزن الذي تنهض 

ت ان كان الساردة ايقنوتيرتِه كلما تقترب الرواية من نهايتها فيُحلم حينٔيذ االمل المنشود ، 

وعملت الرواية على . 2االمل ياتي بعد يأس كما يقال )ان الفجر يطلع بعد نهاية ظلمة الليل (

الكشف عن عناصر االلفة والمحبة في طياتِه، والجمع بين اطيافِه التي قدر لها ان تكون 

  .0مصدر غنى وثراء حضاري وليس دافع اقتتال وصراع دموي

حلم وردي" نص يكشف واقع الجريمة التي تجتاح العالم وتتمركز في العراق، كما ٕان رواية "

تفاصيلها  نإصادمة مع  ئع، ووقايئةوتوقع بأهلهِ وشعبهِ القتل والتنكيل معبرة عن ذلك بلغة جر

ق الزمن العراقي في الليل والنهار، وارتباطها الحميم بالواقع هو الذي ئتحدث يومياً وعبر دقا

ها، مراهنة في سردها على ٕاشراك المتلقي في تشكيل عالمها ئها وصدق انتمامنحها حيويت

ي الذي اليحاكي الواقع بل يوازيِه مشكالً معه جدلية فنية خطابية بين نصين هما نص ئالروا

  .الواقع ونص الرواية 

 .يشتمل بحثي على ثالثة افصل

مل ثالثة مبحثين ،والفصل الثالث يشالفصل االول يشمل مبحثين، والفصل الثاني ايضا يشمل 

 .مباحث

                                                           
، 29جماليات اللغة السردية عند ميسلون هادي، دراسة الوصف في حلم وردي فاتح اللون، مجلة الجمعية العلمية االيرانية، الصين، العدد -2 
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الفصل االول يتكلم عن الشخصية في الرواية والنقد ، حيث يتكلم المبحث االول عن الشخصية 

 . لغة واصطالحاً ،والمبحث الثاني يتكلم عن الشخصية في النقد الروأيي

ح اللون حيث دي فاتالفصل الثاني يتكلم عن الشخصيات الرٔييسية والثانوية في رواية حلم ور

عن  ، والمبحث الثاني يتحدث ئيسةيشمل مبحثين ،المبحث االول يتحدث عن الشخصيات الر

 .الشخصيات الثانوية

 . الفصل الثالث يتكلم عن عالقة الشخصيات بعناصر السرد

 .ويشمل ثالث مباحث يتكلم في المبحث االول عن الشوارع واالزقة

 . ةوالمبحث الثاني عن عناصر الطبيع

 .والمبحث الثالث عن وصف الزمان

ول اليها ج التي قد اتيح لنا الوصئوفي االخير تاتي خاتمة البحث التي نقوم فيها بذكر اهم النتا

والتي قد استخلصناها من مادة البحث في فصولِه الثالث، وبعدها تاتي المصادر والمراجع 

 . التي اعتمدها البحث

ن نكون قد وفقنا في اعطاء صورة واضحة عن هذا وفي الختام مسك الكالم ، نرجو ا

الموضوع ،فاذا اصبنا شاكلة الصواب ، فذلك توفيقاً من هللا العلي القدير ، وٕاذا فرط منا خطأ 

 . في فكرة ما ، فلنا اجر من اجتهد فاخطأ ، ولنا من حسن القصد شافع اليرد

 

 "ومن هللا التوفيق "
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 التمهيــد

 وابرز نتاجاتها ميسلون هادي نبذة عن حياة

 ئز التي حصلت عليهاوالجوا

 

م، وتخرجت 2951عام هي راوية وقاصة عراقية ولدت في بغداد الراوية ميسلون هادي 

واالقتصاد جامعة بغداد، ثم بعد ذلك عملت سكرتيرة تحرير لعدة دوريات  ةمن كلية االدار

 ءايثقافية كالموسوعة الصغيرة ومجلة الطليعة االدبية، ثم في القسم الثقافي لمجلة الف 

مجال العمود الصحفي االسبوعية العراقية، باالضافة الى القصة والرواية، كتبت في 

كتاباتها على البيت العراقي بكل تفاصيلِه وعاداتِه ، تركز في والخيال العلمي للفتيان

 .2وحكاياتهِ 

نشرت اثنتي عشرة رواية، وتسع مجاميع قصصية، وعشرات المقاالت والتحقيقات 

والمتابعات الثقافية، نوقشت اعمالها في رسالة ماجستير ودكتوراه، وكتبت في تجربتها 

ة ريات عربية واجنبية. اهتمت بالكتاباالدبية الكثير من الدراسات التي نشرت في كتب ودو

عن قضايا الطفولة والمرأة العربية، وعن الهوية الثقافية وتحديات العولمة، شاركت في 

  .0الكثير من الملتقيات والمؤتمرات االدبية في بلدان مختلفة من العالم

العربية عن فازت اعمالها الروائية بعدة جوائز عربية كان اخرها جائزة كاتارا للرواية 

 روايتها العرش والجدول، صدر عن تجربتها االبداعية كتابان هما:

 م .0221سرمك حسن، عمان، ن ية، تأليف د. حسمحنميسلون هادي وادب عصر ال 

  الفراشة والعنكبوت،،، دراسات في ادب ميسلون ، هادي القصص والروائي، جمع

 1 م .0225واعداد د.نجم عبدهللا كاظم، عمان 
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 األطاريح والرسائل الجامعية المعدة عنها، والتي تتناول تجربتها فيها:

 

  ،)إيمان حسين محيي: القصة القصيرة عند ميسلون هادي )دراسة موضوعية وفنية

رسالة ماجستير، إشراف الدكتور صبحي ناصر، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 

 م .0229بغداد، 

 الحضور والغياب في الخطاب األنثوي، رواية نبوءة  :حسين أحمد إبراهيم الجبوري

المعاضدي،  فرعون لميسلون هادي، رسالة ماجستير، إشراف الدكتور ورقاء يحيى

 م .0221كلية االداب، جامعة الموصل، الموصل، 

 رسالة البنية السردية في روايات ميسلون هادي :دعاء قحطان عباس البياتي ،

 م .0220ت، جامعة بغداد، بغداد، ماجستير، كلية التربية للبنا

 م، كلية 0222-0222محمد سلمان: النزعة النسوية في الرواية العراقية  ىرؤ

 م .0220التربية للبنات، جامعة بغداد، بغداد، 

  زينب عبد الرضا علي: عالم ميسلون هادي الروائي، دراسة في االشكال

التميمي، كلية التربية  والمضامين، اطروحة دكتوراه، اشراف الدكتور فاضل عبود

 م .0227للعلوم االنسانية، جامعة ديالى، 

  و  1221طارق جميل صكبان: بغداد في الروايات العراقية الصادرة بين عامي

 م .0221م، كلية االاداب، جامعة بغداد، بغداد، 0222

  ،م، رسالة 0222-0221غادة جمال مكي: الرواية النسوية العراقية في الخارج

 م .0220كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، بغداد،  ماجستير،

  ،0222ميسون حسن صالح الحسيني: حقوق االنسان في رواية المرأة العربية-

 م .0222، رسالة ماجستير، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 0224
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 الفصل االول

 الشخصية في الرواية والنقد

 المبحث االول

 واصطالحا   الشخصية لغة  

 

لشخصية بالعودة الى المعاجم والقواميس، ليتحدد المفهوم اللغوي  الشخصية لغة:-أ

]ش خ ألبن منظور الذي ورد فيِه ضمن مادة "لسان العرب" واول معجم نعود اليِه 

))الشخص: جماعة شخص االنسان وغيره، مذكر والجمع اشخاص مايأتي: ص[ 

وغيره، نراه من بعيد ونقول ثالثة اشخاص وشخوص، والشخص: سواء االنسان 

 .2وكل شئ رايت جسمانهُ فقد رايت شخصهُ((

: ))انها صفات تميز الشخص عن "الوسيط" كما وردت لفظة الشخصية في معجم 

 . 0غيره ويقال: فالن ذو شخصية قوية، ذو صفات متميزة وارادة وكيان مستقل((

 ن غيرِه .بِه تميزهُ عاي ان كل شخص يحمل شخصية خاصة 

عينه وميزه عما سواه  ىء:)) شخص الش"محيط المحيط" وكذلك وردت في معجم 

ومنه تشخيص االمراض عند االطباء اي تعينها ومركزها((، واشخص فالن حان 

 سيره 

ي ))ان الشخص انما يستعمل في بدن االنسان ان كان قائماً صمعوذهابِه وعند اال

 . 1لها((

ن شخص الرجل )ككرم( شخاصة: فهو شخيص )بد :))"تاج العروس" وجاء في 

 .1( ((فويقال: شخص )بصره( فهو شاخص اذا )فتح عينهُ وجعل اليطروضخم( 

)) شخص: الشخص: سواء االنسان اذا رايته من بعيد  "العين" :وكذلك في كتاب 

وكل شئ رايت جسمانِه فقد رايت شخصه، وجمعه: الشخوص واالشخاص، 

 . 5ارتفع(( وشخص ببصرة الى السماء:

الموجودة في مختلف المعاجم انها تشترك في نفس  نالحظ على التصريفات اللغوية

من بعيد فهي ذات تكون  هُ ونرا فات. ان الشخص سواء هو االنسان او غيرهُ يالتصر

انساناً او حيواناً، وان الشخصية، هي مايمتاز بها االنسان عن االخر من سمات 

 وصفات متميزة.

 "المصطلحات العربية في اللغة واالدب".اما في المعاجم الحديثة نجد معجم 

                                                           
  . 15، مادة )ش خ ص(، ص2997، 2ابو الفضل "جمال الدين ابن منظور"، لسان العرب، المجلد السابع، دار صادر، بيروت، لبنان، ط-2

 .175)د ط(،)د ت(، صتركيا، -ابراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، المكتبة االسالمية، اسطنبول-0

 . 155م، ص2994)د ط( بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت،  - 1

، سلسلة التراث العربي، مطبعة 24/4السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق حسين ناصر، ج- 1

 م .2919حكومة الكويت، 
 م .0221لبنان، الطبعة االولى،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1/105عبد الحميد هنزاوي، ج الخليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق:- 5
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))فالشخصية الروائية سواء كانت ايجابية ام سلبية فهي التي تقوم بتحريك وتطور 

االحداث في الرواية، وهي احد االفراد الخياليين او الواقعيين الذين تدور حولهم 

 .2احداث القصة او المسرحية((

:))تشير الشخصية الى الصفات الخلقية "المصطلحات االدبية" جم اما في مع

والجسمية والمعايير والمبادئ االخالقية ولها في االدب معاني نوعية اخرى، وعلى 

 . 0االخص مايتعلق بشخص تمثله رواية او قصة((

نستنتج ان الشخصية هي صفات فيزيولوجية وسيكولوجية تميز الشخص عن غيره، 

عن االخر، والشخصية في االدب هي كل ماتقوم بِه زه صية مياي ان لكل شخ

 الشخصيات من افعال وسلوكات من اجل يسورة العمل السردي .

 

في كل سرد، بحيث تمثل الشخصية عنصراً محورياً الشخصية اصطالحا : -ب

اليمكن تصور رواية بدون شخصيات، فقد اكتسبت كلمة الشخصية في الرواية 

التي شهدتها الساحة االدبية حيث حاول الكثير من نظراً للتطورات . 1 مفاهيم متعددة

النقاد والدارسين تناول هذا الموضوع بشتى من التفاصيل والشرح )) فالشخصية 

هي القطب الذي يتمحور حوله الخطاب السردي، وهي عموده الفقري الذي يرتكز 

النماط المثمرة والمنسقة .فهي الركيزة االساسية في العمل الروائي، وانها ا 1عليه((

نسبياً من االدراك والتفكير واالحساس والسلوك والتي تبدو مجتمعة لتعطي الناس 

ذاتيتهم المميزة، وكما عرفها الدكتور محمد التونجي بانها خصائص تحدد االنسان 

وتظهره بمظهر متميز عن االخرين، وتعرف بانها صفات تميز الشخص عن غيره 

. 
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 المبحــث الثاني

 الشخصية في النقد الروائي

 

تحتل الشخصية مكانة مهمة في بنية الشكل الروائي، فهي من الجانب الموضوعي 

أداة ووسيلة الروائي للتعبير عن رؤيته، وهي من الوجهة الفنية بمثابة الطاقة الدافعة 

إلنسانية للقيم االتي تتحلق حولها كل عناصر السرد، على اعتبار أنها تشكل المختبر 

التي يتم نقلها من الحياة، ومجادلتها أدبياً داخل النص، لدرجة أن بعض المهتمين 

بالشأن الروائي يميلون إلى القول بأن الرواية شخصية، بمعنى اعتبارها القيمة 

المهيمنة في الرواية، التي تتكفل بتدبير األحداث، وتنظيم األفعال، وإعطاء القصة 

بل هي المسؤولة عن نمو الخطاب داخل الراوية باختزاناته  بعدها الحكائي،

 .وتقاطعاته الزمانية والمكانية

الشخصية عنصر من عناصر الحكاية مصنوع من الكالم، الذي يصفها ويصورها 

وينقل أفعالها، بمعنى أنها تختلف عن الشخص، إذ ال وجود لها خارج كلمات وأفكار 

الحكاية وليس إلى الخطاب الذي تمثل أثراً من ودالالت الرواية، وهي تنتمي إلى 

آثاره، ومنذ الُجملة األولى في الرواية يُفترض أن تلوح مالمح الشخصية ويتضح 

وجود الصراع ومساراته، والرواية الناجحة هي التي تعتمد في بعدها البطولي على 

، هشخصية تختزن في عقلها ووجدانها بذور الصراع، وتتحرك داخل السرد بموجب

أي أن تتميز بوجودها وعواطفها وأفكارها، ويكون حضورها معادالً لبؤرة التوتر 

 .الدرامي للنص الروائي

أما الشخصية الروائية بوجه عام فهي ذات طابع وظيفي وتخضع العتبارات 

مفهومية حتى تكتسب هذه السمة، فهي في المقام األول دور، واألدوار بطبيعتها 

ل كل مشارك في العمل الروائي، سواء طلع بدور سلبي أو متنوعة ومتعدّدة، وتشم

إيجابي، بشرط أن يشارك في الحدث، ومن ال دور له، ولم يشارك في الحدث فيمكن 

اعتباره جزءاً من الوصف، فهي على درجة من االرتباط حد االلتصاق بالحدث، 

صوت وألنها متعدّدة الوظائف والتصنيفات التي ال حصر لها، يمكن أن تكون 

بما و الكاتب نفسه، وليس شخصيته، فهو خالق الشخصية األدبية ال الشخصية ذاتها،

أن الرواية تهدف إلى تجسيد المعاني اإلنسانية فمن الطبيعي أن تكون الشخصية هي 

محورها، فالرواية ليست حياة حقيقة بل حياة نّصية توازيها وتمثّلها، وبالتالي فإن 

اللتقاط الشخصيات الروائية بعد عمليات التنكير  الواقع يشكل المصدر األكبر

واإلزاحة لمالمحها المتعارف عليها بحرفية وأصالنية مكافئة لمتطلبات القصة من 

الوجهة األدبية، أي ألسباب فنية وموضوعية كفيلة بتقوية الرواية ومضاعفة تأثيرها 

شخصيات تحت وإبعادها قدر اإلمكان عن آلية النسخ التسطيحي، بمعنى تمديد ال

 لمسات الروائي المضيئة إلعادة إنتاجها وفق مقتضيات الرواية، 
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حيث يمكن مزج شخصيتين من الواقع أو تركيب أكثر من نموذج داخل بوتقة فنية 

 .صاهرة

على هذا األساس يمكن أن يلتقط الروائي شخصياته، إما من أشخاص حقيقيين من 

ن أشخاص حقيقيين مبعثرين في األخبار محيطه الذي يعيش فيه وعلى صلة به، أو م

المرئية والمقروءة والمتداولة على ألسن الناس، وتحويل تلك النماذج الحياتية الحية 

إلى شخوص ذات طابع خيالي، ومقابل هذا القالب الواقعي هناك مرجع آخر 

مصدره ذات الكاتب نفسه، أي مما يختزنه هو من أفكار ورؤى وهواجس، ولكن 

أن تكون المعادل الفني والمعرفي للذات المبدعة، وهو مكمن له صلة ليس بمعنى 

أيضاً بالواقع كمرجعية، ليبقى الخيال الخالص كمصدر رابع لتخليق الشخصية 

الروائية، وكل مصدر من هذه المصادر له دواعيه المضمونية والجمالية التي تحدّد 

 .2طبيعة الرواية المراد كتابتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مجلة القدس العربي/ الشخصية ومحلها في النقد الروائي /الكاتب محمد العباس -2



 
9 

 

 

 الفصل الثاني

 والثانوية ةالشخصيات الرئيس

 المبحث االول

 ةالشخصيات الرئيس

 

 :ةتقسم الرواية الى شخصيات رئيس

(، كل منهم يميز موضوعه ياسر فادية، ختام،في الرواية ) ةالشخصيات الرئيس

، لكنهم يحلمون في مستقبل باهر وينتظرون الغياب والفقدان والحزن واالفتراق

في الحياة وبدء الحياة من جديد والعودة الى وطنهم العراق، وعلى الرغم االستمرار 

 تتاراخ ،ختارن ترها فانها حيث اتيح لها اسيمن خضوع هذه الشخصيات القدار ت

المواجهة على انواعها ودفعت الثمن بطيب خاطر، فختام رفضت مغادرة العراق 

والجنسية ر رفض اللجوء االنساني ياسية بعالقة حب ربطتها بابن عمها وضحم

وعاد الى الوطن المحتل ليدفع الثمن، مطاردةً واعتقاالً. اما فادية فتركت الجبل 

 2االخضر وعادت الى بغداد لتدفع الثمن وحدة وخوفاً وانتظاراً .

 

ان فادية عادت من الجبل االخضر في ليبيا الى العراق واستأجرت فادية: شخصية 

تلك االنسانة العراقية وسط ظروف العراق  ، هيكن فيهسورممتهُ لتبيتاً جديداً 

مت بسبب الحروب واالحتالل وهذه الشخصية خالقاسية وضغوط الحياة التي تض

 هي نفسها ساردة الرواية.

ف التقنية في وصللنظر من الوجهة  فتالتصفها الكاتبة وصفاً سردياً واقعياً، وال

من المتكلم في وصفها، فهذِه الوصفيات الشخصية، هو انها استخدمت ضمير 

الوجهة الفنية تكون شديدة البساطة بالنسبة الى الوصفيات االخرى كهذِه الفقرة التي 

تدل على توصيف حاالت شخصية فادية، )شعرُت قليالً بالخوف، ثم ازدادَ شعوري 

ف خلبالخوف اكثر فأكثر، عندما ترددت اطالقات نارية قادمة من الشارع الذي يقع 

تبعها على الفور  (go... go… go)بيتي، سمعت اصوات جنود امريكان ينادون 

، 0صوت دبابات حيث استمرت عدة دقائق، وعاد الصمت من جديد وهدأ كل شئ(

تتداخل التوصيفات معاً ومع السرد في هذا المشهد، ففيه اوالً: وصف حالة الخوف 

على الشوارع العراقية انذاك، الجو الحاكم وصف الحاكم على فادية، وثانياً: 

وحاالتها بشكل اكثر وضوحاً من الفقرة فادية ئات والساردة في مشهد اخر تصف هي

االولى، فتسود حالة الخوف والحزن العميق على الشخصية:) كنت انظر اليِه 

"النهار" واضعة ذقني على حافة الشباك أُراقب عصفورة وحيدة تتأرجح برفق فوق 
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تزقزق، فال ادري إنه كان غناء فعالً، أم شكوة من الجوع سعفة كبيرة وهي 

 ءىوالعطش، ام انيناً من قلب محترق يبحث عن رفيق بينما الحمائم البدينة تسير ببط

لى بعض الفتات المتساقطة ععلى الحشائش وهي تتلفت برؤوسها الى االمام لتلتقط 

سردي في وظيفة يأتي وصف الطبيعة في سياقها الاالرض وفي تداخل االوصاف 

وحمائم بدينة( لتكون االولى رمزاً للعراقيات وحيدة داللية جمالية: )عصفورة 

.  اللواتي يعانين الوحدة وااللم والحزن الدائم وغيرها من المصائب التي نزلت بهنَّ

راً، يسوالثانية رمزاً للجنود االمريكيين الذين قد احاطوا مدينة بغداد ويسيرون فيها 

شهد وفي م !ةدالموفور، فيجلبون الموت، خالفاً لمعنى الكلمة المعهوهم ن رزقيملتقط

ا حشهر والقلق على الشخصية، حيث توعحالة سائدة من الذفي اخر تقف الساردة 

: )وكنت اسمع صوت غمغمة تأتي خافتة من هنا وهناك، ثم تنقفي هذا الجو المخ

 نطلقان ت دعالتي تحيط بي بشاشات رح كالصيتعلو شيئاً فشيئاً وهي تقترب مني وت

 ¹من مكان مجاور البد انه خداع االذن في وحدة الليل( .

اكثر فاكثر، ففي االولى انها  )فادية(ففي هذه المشاهد، تتوضح وصف الشخصية 

ات الموجودة في شوارع بغداد، والثاني يشمل ماهو ادق في يحقلقة هاربة من الص

الخوف والرجاء والقلق الحاكم عليها في  حالةببيان الحالة الشخصية الموصوفة، 

ضيحية التو تهِ الظروف السائدة اكثر تفسيرية، اذ قام الوصف في هذه المشاهد بوظيف

 والتفسيرية ضمن وظيفتِه الداللية والجمالية .

 

 

 

في هذه الرواية وان ختام هي من  ةوهي من الشخصيات الرئيسختام: شخصية 

 من خالل سلوكها المتصدع هِ الخراب وابعاده وسبل تلقيسيرة مالنماذج التي تشخص 

م واللذين يأتيانها في صورة نوبات، وتصفها الكاتبة بانها نحيلة طويلة وودعيها المأز

 ارنتظمن ا القامة وانها بسبب الحزن والفراق واالنتظار اصبحت نحيلة وانها عانت

العودة  قررن سرعان ما )ابن عمها( المهاجر الذي جاء من الخارج ليتزوجها، ولك

الى المهجر، فابت هي الهجرة معه وكانت تعتقد بان المهاجر سيعود ويتزوجها، 

ولكن مع مرور الوقت ستدرك بان المهاجر لن يعود وتفيق من هذا الوهم، حيث ان 

ختام كانت تقوم كل يوم برمي قطعة من اثاث البيت في الشارع وبال مباالة رمت 

لفارغ ليالً فخلق دوياً هائالً وهو يصطدم بأسفلت الشارع، كانت اوالً قفص الكناري ا

فادية )او نادية كما كانت ختام تخطئ باسمها( تتسائل مندهشة من هذا الفعل، 

ه تركها واختفى ان)ياترى مابالها؟ هل فعلت ذلك حزناً على طائرها الذي قالت 

 كناري، وانا الذياخر غير قفص ال فجأة؟ام ان الذي كانت تحمله بيدها هو شئ

 .2توهمتهُ فقصاً؟ (
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اركاً ي تفناها الى الميبلقد كان القفص الفارغ صورة موازية لمحنتها، حيث طار خط

اياها وحيدة في المنزل الموحش بعدما قامت برمي الكرسي الخشبي الى الشارع، ثم 

ناً اخد  فاديةخرجت ونقلتهُ من الوضع المقلوب الى الوضع الصحيح، بعد ايام رأت 

من باب بيتها شاهدتها تجلس وسط  تديقة بيت ختام وحين اقتربحيتصاعد من 

الحديقة قرب دائرة مشتعلة من النار ترمي الى جوفها الملتهب خرائط وتذاكر 

، وكيف نحكم على سوية هذا الفعل؟ اليس من 2طائرات وبطاقات سينما ومسارح

عودتِه فقد رحل كل شئ حق ختام ان تحرق اثار اي شئ نفضت يديها من تراب 

 بالنسبة لها.

اً ضت عرضوبمرور السرد اظهرت الكاتبة الوجه الحقيقي لـ)ختام( عندما عر

بطولياً في ايواء كل من )ياسر وامه( المطاردين من قبل قوات االحتالل االمريكي 

واالقامة معها في نفس البيت، فضالً على هذا وافقت على سكن )فادية( واالقامة 

معها لحين عودة اهلها من الخارج بعدما تعذر على فادية السكن في بيتها النه يقع 

حداث، فإيجابية هذه الشخصية تتمثل في نيلها في منطقة خطرة على مسرح من اال

 وعمق احاسيسها االنسانية والوطنية وقوتها في مواجهة االخر 

 )المعادي االمريكي( .

 

اسمه )تمام( من اب مسلم ولد من ام مسيحية اسمها )آني( وايضاً ياسر: شخصية 

في كان يدرس الموسيقى  نره حيييومعا همع الغرب المتفهم قيم صالحوهو مت

شخصية بين وجوهه المتعددة هو نفسهُ يوسطن ويمارس معتقداتِه بحرية مؤلفاً 

العودة الى الوطن على  ثروا لوطنه حتلحيث يتحول الى م بيصطدم بهذا الغر

بجملة )اريد ان سجن اللجوء واكتساب الجنسية، وقد اختصر رسالتِه االخيرة من ال

حلم بين لالكاتبة في روايتها تطور العالقة وتكون ا سدت، وج¹ارجع الى البيت (

فادية االستاذة الجامعية، وياسر الطالب الموسيقي المطارد من المحتلين فاالحداث 

ة تمتد على مدى ثالث سنوات وهي دة وذكرياتها المستعاعاشالروائية بوقائعها الم

لى دائم وتسود سنوات االحتالل االمريكي االولى للعراق، حيث يتحول المؤقت ا

حالة من القلق والخوف وينتشر الموت المجاني ويبدو المستقبل مسألة غير مؤكدة 

تبقى امكانية للحلم، حيث جمعت الصدفة بين فادية وياسر وامه الهاربين من مع هذا 

مطاردة قوات االحتالل، االبن بتهمة ملفقة ثم يترتب على تلك الصدفة عالقات 

واالكراه بفعل الضرورة الى التفهم والقبول تحت وطأة قسر الة الحسببية تتطور من 

الخطر المشترك الداهم الى التعاطف، فاالعجاب المتبادل بين فادية وياسر فالحب 

غير انه في اللحظة التي تبلغ فيها العالقة هذه الذروة يكون االفتراق فتخرج فادية 

سر ويزج به في السجن، من البيت لتقيم عند الجارة ختام، ويلقى القبض على يا

 وهكذا ينمو الحب في بيئة غير مؤاتية، ويطلع الحلم من واقع قائم.

                                                           
 . 14المصدر نفسه، ص- 2



 
12 

 

ة وغريبة "من عازف بيانو الى متعبد ورع، ومن عبحكايتي متش، قال ياسر لفادية

متعبد ورع الى عاشق ولهان" الم اقل لك نحن نتغير على الدوام؟ االن اتوق الى 

ً قطع البراري كالريح، وا على جلدي ال اعرف من اكون او ماذا وف لصا ضعا

تني وفصمت ظهري فأموت فصمافكار من متخففاً مما اثقلت نفسي بِه  ساكون؟

 وادفن في االرض الدافئة مثل أعظم الزهاد...

وت االذان فيجب ان يوحدنا صوت المطر الرباني وهذا حلم صقلت لي اذا فرقنا 

لِك احالم متصلة وانا غريق االحالم، والوصف في كجميل غرقت فيِه بعض الوقت 

ً كالريح، وااتوق لقطع البراري )صورتِه التشبيهية في   (،يعلى جلد وفالص ضعا

يقوم بوظيفة داللية على ان هذه الشخصية مضطربة فقدت هويتها ومشتاقة الى 

 الهدوء واالستقرار، غارقة في االوهام واالحالم .بشخصية تتمتع 

اً ايضاً ضوالدة جديدة ومعتر داً المنشود قاص هاالخير، يحلم ياسر املوفي المشهد 

يغرز بذور الرجاء في قلبِه ويجعلهُ يرجو الذي  هو االحالم وهذا الحلم بانه غريق

 مستقبالً باهراً ومضيئاً لنفسِه وللجميع ولوطنِه .

الشواطئ  انا الذي كنت غريق االحالم، ان اتمدد وان اخط فوق رمل))يحُق لي االن 

اسمي كفرد يولد من جديد. سأجرب كيف يكون اختالفي كفرد... واحاول ان اعيد 

  .2((العتمة الزائدة او الضوء الباهرصياغة الحلم من جديد بعيداً عن 

داللة:  ذاتملة جوفي نهاية الرواية كتب ياسر في اخر رسالة بعثها من السجن 

الن البيت العراقي ككل بيت شرقي، يتوق للنفس ان  0)اريد ان ارجع الى البيت(

اية الرو نتخلد فيِه، النه محل االستقرار فالوصف في وظيفتِه الداللية ناجح، ال

فال بد من تهدف الى ان البيت العراقي هو االساس لتكوين الشخصية العراقية 

 الرجوع اليِه مهما كانت الظروف .
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 المبحث الثاني

 لثانويةالشخصيات ا

 

 شخصية ام ياسر

الكاتبة صورت لنا هذه الشخصية من  ،في هذه الرواية نتعرف على شخصية )آني( ام ياسر

ثل في المحافظة على ولدها )ياسر( والتستر عليه مخالل دورها المحدود في الرواية ويت

 .خوفاً من مالحقة االمريكان والقبض عليهِ 

باحثة عن المالذ االمن الذي يوفر الحماية لياسر )آني تركت بيتها في الموصل هاربة 

لتستقر في بغداد وتسكن بيتها القديم مع فادية وعندما القيَّ القبض على ياسر ظلت منتظرة 

خروجه من السجن وعلى الرغم من ثبات هذه الشخصية اال انها تسير جنباً الى جنب مع 

دون ان تكون مؤثرة او فاعلة فيها ياسر وتنفعل باالحداث من حولها من  ةالشخصية الرئيس

 اال في حدود ضيقة.

 

 القتيل والجريح

 

العراقيين والذين ثابروا على الحرية واالنتصار واخذوا  جسدت الكاتبة جميع معاناة

من الرواية مأخذاً، وانها كانت تحُز في كل مشهد قتل كقتل الصيدلي الذي كانت 

بعد ان اليقترب منه  ،2تشتري منهُ والذي جاء ابوه واحتضن جثتهُ في عراء الشارع

رف من هم احد الن )الجماعة( يقتلون من يتعاطف مع ضحيتهم وال احد يع

رورة االولى ففي العراق لم يعد يشغلنا من الذي )يَقتُل(؟ ض)الجماعة( فقد يكون ال

بل ان نعرف من الذي )ال يُقتل( حيث يُقتل الصيدلي والضابط مثلما يُقتل بائع الثلج 

والخبز!! والشاب ذو النضارة السوداء الذي قتلهُ خاطفوه الملثمون والقوة مكتوفاً من 

رة اكلت منه حتى الكالب، ثم جاءت الشرطة واطلقت عليه النار اي صندوق السيا

 ثالث مرات على ايدي القتلة والكالب والشرطة. لَ تِ انه قُ 

فتسأل الكاتبة )كم مرة يجب ان يموت االنسان في هذا البلد؟( )نهاية استفهامية 

يرية( ومع كل جرح يصاب بِه يرى مثل جرح عمار وهو يحاول انقاذ رجل تحس

كرى جميلة راحلة ومشهد لق عليه )الجماعة( النار وكان اليزال حياً، ومع كل ذاط

موت حاضر معاش تحز الكاتبة قلوبنا بخنجر صغير انيق ومدبب وكل هذا يتم 

 بتخطيط وقصدية عاليين.
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وكان العراقيين يقدمون النذور لكي يعود لهم فقيدهم سالم، تقول فادية: )كانت هي 

ن من النذور والزيارات، واحدة نذرت ان ترقص في الشارع وعمتي وجدتي اليمل

ان عاد ابنها سالم، واالخرى نذرت ان تعبر جسر االئمة حافية القدمين الى الكاظم 

قبرها الذي دفنت فيِه   الىاالسر، فما ذهبت عمتي حافية اال اً منلو عاد ولدها سالم

 خروجرع راقصة اال مع بعد سماعها خبر ابنها بأيام، وما خرجت امي الى الشا

جنازة ابنها من البيت، خرجن من بيوتهن الدافئة الجميلة الى الظالم... الظالم الذي 

طة لم اتبة بلغتها السردية البسيكبلغنا جميعاً، ويحيطنا بأشباح ترانا وال نراها( وان ال

تركز على وصف المظاهر الخارجية للشخصيات فحسب بل ركزت على دواخلها 

بذلك تعطي مجال لهذِه الشخصيات بأن تعبر عن معاناتها وعن الواقع القائم ايضاً، و

ء عن احالمها، واصبح بأمكان القارئ ان يتابع المشاهد وكأنها صورة الذي ينو

 ةبصرية، ويتعاطف مع شخصيات الرواية، فلذلك اصبح الوصف اداة التمثيل الرئيس

 التي اليمكن للسر ان يؤديِه.
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 الفصل الثالث

 عالقة الشخصيات بعناصر السرد

 

ان رواية حلم وردي فاتح اللون تروي احداثها بضمير المتكلم  )انا( ولكن هذا الضمير 

كان ينبض بمشاعر الجموع نحو فهم حزنهم مما يدور حولهم، فضالً عن قدرة هذا 

الواحدة المقاومة الضمير على دمج العناصر السردية من خالل منظور الرواية 

والعامدة معاً مما عمل على تحويل الرواية الى شخصية مركزية تبين االعمال بجمالية 

كما لخصها الدكتور عبد الملك مرتاض، ضمير المتكلم يحيل على الذات بينما يحيل 

ب على الموضوع ف)انا( ذو مرجعية جوانية داخلية على حين يكون ئضمير الغا

رانية خارجية واليخفى الفارق القأيم بين ضمير يسرد ذاتِه ال)هو( ذات مرجعية ب

ب اليملك سلطان التحكم في مجاهل ئوضمير اخر يحكي عن سواه، ان ضمير الغا

النفس واعماق الروح في حين يستطيع ضمير  المتكلم وهو ضمير المناجاة من التوغل 

 .2في اعماق النفس البشرية ليفر بها بصت ويكشف عن نواياها بحق

كما هي ال كما يجب ان تكون. جعل الحكاية المروية منسجمة بروح  ئويقدمها للقار

المٔولف بحيث تكون قادرة على اذابة الحاجزالزمني الذي يفصل بين زمن السارد 

 وزمن السرد، بحكم كون المٔولف يغيب في الشخصية التي تسرد عمله  .
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 المبحث االول

 الشوارع واالزقة 

 

 حيث وصفت الكاتبة الشارع الذي يُطفئ عليِه الحزن والصمت، حيث قالت:

اهتمت الساردة بالشوارع العراقية ووصفتها لتدل القارئ على واقعها المحزن، فكان 

الشارع كاالنسان الهادئ الذي يغط بالقيلولة )) اول مارايته عندما ازحت سارة 

 .2كان هادئاً يغط بالقيلولة((اً، النافذة هو الشارع الصامت الذي لم يكن مزدوج

وفي مشهد نجد بأن الخوف والذعر كان يسود على الشارع العراقي، بسبب انتشار 

الجنود االمريكيين، وازداد عندما ترددت اطالقات نارية قادمة من الشارع الذي 

 خلف بيتي وسمعت اصوات جنود امريكان ينادون 

(go... go… go)0، وان الشوارع العراقية 

كانت تسودها الحوادث واالصوات االنجليزية في النص داللة ايحائية على ان 

صوت الحكام في العراق هو صوت امريكي الذي كان يأمر وينهي الناس متى 

خالية، يسودها الخوف والذعر "وكل  ةيشاء، واالزقة ايضاً وصفتها بأنها موحش

 . 1بيوت هذا الزقاق تتحسر.."

الجميع؟.. عندما دخلت الى الزقاق بدأ خالياً بشكل قال تحسين الصباغ: اين 

ويبدو ان الحزن والوحشة طفى على جميع الشوارع واالزقة، وبهذا فقد  1موحش..

 .اتحدت الشوارع واالزقة لتبين لنا حالة الذعر والحزن التي تعيشها

 وفي مشهد اخر، وصفت الطريق حيث قالت: ))الطريق الى الكلية لم يعد مدافاً بذلك

العسل الصافي، واصبح الطريق مقفراً تحيط بِه االسالك الشائكة التي تحط عليها 

اما الجدران التي  ،5ق الوردبة تسميها ريم  زناراالوساخ واكياس النايلون المتطاي

ا في كل مكان فتذكرني بسور سليمان الذي نكانت تحيط بنا من كل جانب وتواجه

البيت من كل مكروه، واالن لم تعد البيوت وحدها ياما حصنت بِه جدتي البيت واهل 

محصنة باالسوار ولكن الشوارع والساحات والجسور شأنها شان السجون 

والمعتقالت محاطة بالجدران، والحصون والسيطرات، وبين كل جدار وجدار يوجد 

  1جدار سليمان هو نفسهُ ربما يحتاج الى سور وليحميِه ويحصنهٌ من كل مكروه..
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 بحث الثانيالم
 ر الطبيعةعناص

 

الطبيعة عنصر مكاني خالب في الرواية، الن االنسان منذ الخليقة مرتبط بها  تعد

، ونجد ان الكاتبة في روايتها هذِه تصف الطبيعة كوسيلة للتعبير 2ولحدهِ  في مهدهِ 

عن حالة الحياة العراقية، فتربط بين اغصان الياس واوراقِه المعفرة وتساقطها من 

العطش بالحروب والدمار الذي حل على العراق، فإن الكاتبة استدرجت جرس  شدة

الباب ضمن حكاية اخرى، حيث ذكرت )اما جرس الباب فتلك حكاية اخرى هي كل 

مانحتاج لنخلص الى حكاية اصغر نلملمها في منديل معقود ونرويها للصغار عندما 

ات يبدو انه قد نطق ... فهذا الجرس المنطوي الصامت منذ بضع سنو(يكبرون

على الفرح والحزن وعلى الحقيقة والخطأ، اخيراً وقال كلمة حٍق كان هو الشاهد 

وقد مر عليِه الشحاذون بالعشرات الصادقون منهم والكاذبون، ومر عليِه المقايضون 

 والعطشى والتائهون والحدائقيون والغاسقيون وطالب المؤونة الفائضة عن الحاجة .

واالحبة من االخوة واالباء واالمهات واعلن اخبار التخرج والنجاح قرعه االهل 

بلجاجة الضرب عليِه من االبناء والبنات ثم عافوه وخرجوا جميعاً فراراً من النار 

 والدمار الى الشتات وبلدان الجوار...

هذا الجرس هو نفسهُ الذي خمش القلوب المنتظرة بمخيلهُ القاسي عندما كان يقرعه 

قت الغسق يتبعه خبر مفجع او تابوت ملفوفاً بالعلم فيتوحش البيت ويتحول قادم و

 الى اثر...

وما اقل ما يتلقى التقدير، إذا وقب مااسرع مايتلقى اللعنات اذا ماكان الفاسق شراً اذا 

كان القارئ خيراً إذا نطق واليوم يتحدث بالحق بعد ان كان صامتاً ِطوال سنوات 

وإن قرع فالكل يفزع ويهرع خائفاً الى النوافذ، وفي المشهد عديدة اليقرعهُ احد، 

ادت الى التنطط وتبادل االسرار عاالتي )سردت الكاتبة بأن العصافير والبالبل 

 والقهقهات(.

وكان صندوق القمامة قد امتأل بأكياس مكورة ومعقودة بأحكام كنت امألها كل يوم )

بورق وقداح االشجار المتساقطة على االرض، الديدان التي كنت اعثر عليها في 

الزوايا كانت اجمل من ان تجرفها المكنسة وبيوت النحل التي تشبه فتحاتها فوهات 

ذوق الرفيع، والوحوش الصغيرة تتسلق البراكين تشي بأن اربابها من اصحاب ال

 فتصبح هي قوتاً لحمائم الحديقة سيقان االشجار الى االعلى تبحث عن قوت تأكلهُ 
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وعصافيرها...والعصافير ايضاً قد تصبح قوتاً للقطط، وحياتها الالهية في غير 

 . 2منأى عن الخطر(

هة وبيوت النحل المشبفأصوات الطيور في ساحة البيوت والديدان في زوايا البيت 

فتحاتها بفوهات البراكين كلها توصيفات تسير نحو وظيفة معينة وهو تجسيد حالة 

البيوت والزقاق الخالية من االفراد العراقيين، وتوصيفات الطبيعة في )الوحوش 

الصغيرة  تتسلق سيقان االشجار الى االعلى...(، ذات دالالت رمزية على قسوة 

ً  بر كلتالحياة حين تع لألقوى الجل الظروف الفضيعة السائدة  موجود ضعيف قوتا

عليه. إذن فالطبيعة العراقية في الفضاء الروائي حية تتحرك وتتنفس وتتعاطف مع 

 العراقيين .
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 الثالث المبحث

 وصف الزمان                                   

 

تعني الدراسات النقدية المعاصرة بالزمن في االبداعات القصصية كجزء ضروري 

الروائي، التقل اهميتِه عن اهمية سائر وحيوي من اجزاء البنية االساسية للعمل 

االجزاء )واالفاق االبداعية السردية التي يختزنها العنصر الزماني بالقوة، منتظرة 

 .2ارجاء العمل القصصي بالفعل(المبدع الذي يهب ويجعلها متحركة في 

الزمن وحساسيتِه حينما يحاول تتبع تجلياتِه فعلى الناقد الروائي ان يدرك خطورة 

ودورهُ في تشكيل النسيج العام للنتاج القصصي ليظهر للقارئ وظائفِه الداللية 

 ثالث"حلم وردي فاتح اللون" والجمال الفني للرواية يستغرق الزمن في رواية 

دأً من االحتالل االمريكي للعراق، ولكن وصف الزمن الينحصر فيها بل سنوات ب

يمتد ليشتمل االضطرابات التي شهدها العراق في عهدِه المعاصر،كأن الزمن اصبح 

 محنة ال مناصر منها.

تصف الساردة وهي شخصية ختام الزمن السائد على العراق منذ ان رأت الدنيا 

فتحنا اعيننا على هذِه الدنيا ونحن نركض ونمشي قائلة: )) هكذا نحن منذ وعينا و

(( وقد جربنا كل ونزحف على البطون... في كل يوم انقالب، وفي كل يوم حرب...

شئ قد جربه او اليجربه غيرنا، وعشنا في عصور غير العصور التي يعيشها 

 .0سدالبشر، واخر المطاف قتلنا بعضنا البعض فنحن رأينا اياماً اكثر سواداً من الهن

وظفت الكاتبة هذا الوصف في هذا المشهد توظيفاً واقعياً، ليدل على ان العراق 

المعاصر لم يشهد الهدوء واالستقرار وان العراقيين تعرضوا النقالبات وتجارب 

 سيئة لم يشهدها غيرهم وكأنهم يعيشون في غير العصور التي يعيشها البشر.

والصيف و... وصفاً محزناً، واما  صف كل مايدل على الزمان كالليل والنهارو

على الوحشة  الليل فعنيت بِه الساردة اكثر من اي زمن اخر لداللتِه االيحائية

والحزن والليالي العراقية اكثر سواداً من ليالي اخرى، )الظالم بدأ ينتشر بالتدريج... 

 منذ الحرب من هواء هللا النقي بعيداً من االقراط وقالئد الكهرباء التي انفرط عقدها

ولم تعد تزين عنقهُ منذ سنوات... وكانت مصابيح بيوت الشارع مطفاة جميعاً الن 

 .1موعد تشغيل مولد المحلة لم يحن بعد(
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فللتوصيف في هذا المنظر وظيفة معرفية وجمالية النه يعطينا معرفة على ان الليل 

موا الن العراقيين لم يتنع عندَ الساردة يناسب العالم الداخلي المغلق الذي تعيش فيهِ 

من نعمة الكهرباء، فكان الليل يحمل الهل العراق شيئاً من العزاء، وتظهر الوظيفة 

الجمالية في ))كان الليل في الخارج ينتشر عارياً من االقراط وقالئد الكهرباء...((، 

 النها تشخص الليل كأنه كائناً وله قلب قد ضاق من شكوى البشر.
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 االستنتاج

 

 نستنتج مما مر ان الحزن يسود على الوصف في رواية

فها الواقعية والداللية والرمزية ئلميسلون هادي وان وظا "حلم وردي فاتح اللون"

والجمالية تعمد نحو احساس واحد وهو االحساس بالحزن المفعم والظروف 

 -: مختلفة كاالتيالسوداوية في العراق الراهن بعد احتالله وذلك بطرق 

ية عراقية حديثة العهد نجحت الى حد كبير في عرض ئان ميسلون هادي كروا●

الواقع العراقي المحتل في روايتها  هذِه  وذلك بلغة سردية ملفته للنظر حيث اعجب 

  .النقاد بها فاخذت بذلك مكانة ادبية ممتازة في السرد النسوي في العالم العربي

 

بعينه فيحس انه يعيش في دار ئ الموصوف تصويرا يراه القارالساردة تصور ●

من دور الصور المتحركة مشاهدا مناظر واشكال من الشخوص واالماكن والطبيعة 

ف م وخوئتصف الراوية شخصياتها بانهم لم يشعروا بمتعة وامان بل هم في حزن دا

 ن.د والحزمستمر وقلق متزايد وتبرز ضمن هذه الوصفيات موضوعة الغياب والفق

  

تتداخل االوصاف في المشاهد المختلفة ففي مشهد واحد وصفيات متعددة من مكان ●

وطبيعة وشخصية وحادثة في لغة سردية  بسيطة لرسم المشاهد الواقعية الوصف 

في الرواية اما فوتوغرافي يصور الشخصيات او االشياء كما هي ولكن غالب 

 ا.ساس الراوية او الشخصيات بهالوصف تعبيري يصور االشياء من خالل اح

 

يحضر الزمان خاصة الليل بمستوياتِه المختلفة لتدل على مرارة ضغوطاتِه على  ●

 . االنسان العراقي المعاصر

 

التوصيفات في الرواية لم تكن شكلية بل كانت وظيفية وداللية ورمزية وتقوم ●

بيراً ختلفة وتعتبر تعبوظيفة واقعية ومعرفية فتعطينا معرفة اكثر من االحوال الم

 .جيداً عن حياة الكاتبة

  

كيف ترى االمور وتحس بها وترنو اليها  -وصفها شخصية ساردة في الرواية ب●

ة يئيتجاوز الصور المر ئياً يجعل القارئومن ثم كان الوصف التعبيري عندها ايحا

 عليهافهم واقعها ويتعاطف مع شخصيات الرواية ويشفق  الى باطن االشياء في

ويتمنى ان يخرجوا من هذه الحالة السوداوية مما يدل على نجاح الكاتبة في تصوير 

 .هذا العالم الحسي لشخصياتها وعناصر روايتها
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 الخاتمة 

تستحق ان تطرح  شخصيات متماسكةان الرواية في سرد ميسلون هادي تقدم 

لتزويد االنسان العراقي المغدور بالقوة التي يحتاجها والقدرة على التجاوز النها 

تمتلك القدرة على المواجهة والتفكير المتأني في الشدأيد وهي بالرغم من  اتشخصي

آلة  الدمار المسلط عليها والهادفة الى تفتيتها اال انها تواصل الحياة بصبر النها 

تتسم بالمرونة الى جانب الصالبة صالبة داخلية ومرونة في معالجة شخصيات 

مصاعب الحياة من حولها والتغلب عليها وهي بالرغم من الدمار المحيط بها اال انها 

تملك البسمة االيجابية في حب الحياة والقدرة على الحلم وسط الظالم فضالً عن 

لمها بمفاجأت الواقع من خالل كونها قادرة على تأجيل احالمها اذا ما اصطدم ح

وعيها بلظروف المحيطة بها وهي اذا تٔوجل فأنها تملك اليقين بحتمية التحقيق وتلك 

 . هي الفكرة الكاملة وراء تشكيل هذا النص رواية

ان الرواية تحلم بالوصول الى السالم الروحي تركن اليِه معاناة طويلة من حصار 

ش وبعد فقدانات شتى ولوعة امهات ذهبن الى واغتراب وسفر من اجل لقمة العي

قبورهن بحسرة اوالدهن الشباب الذين لم يعودوا من الحرب اال على االكتاف او لم 

يعودوا اصال وهي في سعيها لذلك السالم تفاجٔينا بحركتين تخللتا فعل الخراب 

 . اطالق الكناري من قفصِه والكشف عن جهاز البيانو

ية عراقية حديثة العهد نجحت الى حد كبير في عرض وان ميسلون هادي كروان

 .الواقع العراقي المحتل في روايتها هذه وذلك بلغة سردية ملفتة للنظر
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 العربية المراجع والمصادر

 

جماليات اللغة السردية عند ميسلون هادي )دراسة الوصف في حلم وردي فاتح _

الجمعية العلمية االيرانية للغة العربية وادابها ، فصلية محكمة ، العدد مجلة  اللون(

 . 0222ه.ش/ 219/ الصيف  29

كتاب حلم ميسلون هادي الوردي من العنوان الى مكابدة الشخصية والمكان -

 . ا.د.بشرى البستاني

 . 0222حوامدة ،_

كتاب ،ادب ميسلون هادي القصصي ، طبع في  0221كاظم ،نجم عبدهللا ،_

الفراشة والعنكبوت ) دراسات في ادب ميسلون هادي القصصي والروايي (. اعداد 

 . وتقديم :نجم عبدهللا كاظم ، دار الشروق ، عمان ،اردن

ابو الفضل "جمال الدين ابن منظور "، لسان العرب ، مجلد السابع دار صادر ، _

 ./ مادة ] ش خ ص [ 2997/  2بيروت ، لبنان ، ط

مصطفى واخرون " ، المعجم الوسيط ، المكتبة االسالمية ، اسطنبول ابراهيم  "-

  .،تركيا ، )دط(،)دت(

محمد بن محمد الزبيدي" تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق د: حسين " _

 . 2919سلسلة التراث العربي ، مطبعة حكومة الكويت ، 24ناصر ،ج

 .2994بيروت ، )دط(بطرس البستاني ،محيط المحيط ، مكتبة لبنان ، _

، دار 1الخليل بن احمد الفراهيدي ، كتاب العين ، تحقيق : عبد الحميد هنزاوي ج  _

 . 0221،  2الكتب العلمية بيروت لبنان ط 

مجدي وهبة وكامل المهندس" معجم المصطلحات العربية في اللغة واالدب ، " _

  .2941، 0مكتبة لبنان ، بيروت ، ط

عجم المصطلحات االدبية ، دار محمد علي للنشر ،حفاقس ، ابراهيم فتحي "، م" _

 .2944تونس ، )دط ( ، 

صبيحة عودة زعرب ، جماليات السرد في الخطاب الروأيي ، دار مجدالدي ،  _

  .  0221،  2عمان ، ط

جميلة قيسمون ، الشخصية في القصة ، مجلة العلوم االنسانية ، قسم االدب  _

  . 0221،  1قسنطينية الجزأير ، العدد  العربي ، جامعة منتوري ،
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، الزمان والمكان والشخصية في ادب غادة السمان 0225زياد محبك ،احمد ، _

 . القصصي ، نشر في مجلة ديوان العرب

 

 2تحليل النص السردي ، تقنيات ومناهج ، محمد بوعزة ،منشورات االختالف ط _

 .م  0222الجزأير، 

 

 .رواية حلم وردي فاتح اللونميسلون هادي ،  _

 . 2994هويدي ،_

، المصطلح السردي ، تعريباً وترجمة ، في النقد االدبي 0221ابو هيف ،عبد هللا  _

العربي الحديث ، مجلة جامعية تشرين للدراسات والبحوث العلمية _ سلسلة االداب 

 .0221/ 2العدد  04والعلوم االنسانية المجلد 

 

 

 

 كترونيةللروابط األا

 

_https://almadapaper.net//view.ph?cat=207509  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


