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 ممخص البحث

تعد الشخصية اإلشكالية ركيزة ميمة في النص الروائي، إذ بيا تتآزر المتضادات، ويتحقق      
صراع، فالشخصية اإلشكالية تعيش انقساما ذاتيًا بين أن تحيا بشكل طبيعي وتمارس حياتيا ال

الخاصة، أو أن تنصير في وسط واقعيا االجتماعي، مؤمنة بقيمو ومثمو. فيي شخصية تتصرف 
 بدوافع ذاتية، تسعى الى التغيير لكنيا غالبًا ما تنكفئ في آخر المطاف إلى عالميا الخاص.

وىذه الشخصية تجمى حضورىا واضحًا في )رواية ىناك في فج الريح( لمروائي العراقي عبد      
الرحمن مجيد الربيعي، عبر شخصية )حسان الزيدي(، فيي شخصية إشكالية، تمتمئ بياجس 
االغتراب الذاتي الوجودي، والمجتمعي )مغادرة الوطن(، ومثقمة باليم اإلنساني، وتعاني ضياع 

وتأزم الحال، والعجز المطمق إزاء التحوالت، بسبب ىيمنة إحساسيا بالالتكافؤ بينيا وبين اليوية، 
 محيطيا ومتغيراتو.

وجاء استخدام الكاتب لمراوي )ذي المعرفة الكمية المتعدد االنتقاءات(، ليساىم بكشف      
شكل ممسرح تضادات الشخصية، وصراعاتيا الداخمية، عبر استبطان وعييا، وتوثيق ذاكرتيا ب

وىو ما حقق لنا جانبًا مشيديًا ودراميًا ميمًا، ىيمن عمى البنية العامة لمرواية، فخمق لنا صورة 
متكاممة عن الشخصية، فمم نسمعيا فحسب بل رأيناىا أيضًا، وىو ما جعل عنصر اإلييام 

 بواقعية الشخصية متجميًا بشكل واضح.

ان(، وكما انعكست في وعيو، وُقّدمت األفكار فالحكاية ُقّدمت مباشرة كما عاشيا )حس     
والرؤى والمشاعر كما تكونت بالتدريج، فبدت الرواية كأنيا من دون راٍو، موثقًة عبر وعيو 
اإلشكالي وذاكرتو، مشاىد الخراب النفسي لمفرد والمجتمع، ولموطن الواقع تحت سطوة الحروب 

راعات المتضادة، بين الوعي باألزمة، والقمع السمطوي، فكانت مرآة حية، تجسدت فييا الص
 والعجز عن إيجاد الخالص منيا.
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                                    Research Abstract 

 

 

The problematic character is an important element in the narrative 

text, where antagonisms are mutually reinforcing, conflict is achieved, 

the problematic character Lives a self-division between living a normal 

life and exercising its private life , or to be Fused in amidst its Social 

reality, believing in that life´s values and principiles. It is a character that 

Acts by its own motivation, Seeking to Change But often Eventually sets 

back to its own private world .  

 

This character is demonstrated clearly in the novel ( There In The Glen 

Of The Wind ) by Iraqi novelist Abdul Rahman Majid al - Rubaie, 

through the character of (Hassan al Zaidi), as it is a problematic character, 

filled with self-haunting and existential alienation , and communal  

(leaving home), and burdened with the human mind, and suffering loss 

identity, and the worsening of situation, the absolute and helplessness 

about the transitions, because of the dominance of a sense of inequality 

between it and the changes of its surroundings . 

The writer´s use of the narrator´s (Complete Knowledge of Multi 

Selections), contributed to reveal conflicts of the problematic character, 

through introspection and awareness, and documenting its memory in a 

dramatic way, which dominated the general structure of the novel, 

creating a complete image of the character. We have not only heard it, 

but also seen it, which has made the element of inspiration realistically 

visible. 

The story was presented directly as (Hassan) lived it , and as reflected 

in his consciousness, and presented ideas and visions and feelings as 

formed by the curriculum , the novel appeared as if without a narrator , 

documented by the problematic consciousness and memory, scenes of 

psychological ruins of the individual and society, and the country 

under the influence of wars and authoritarian repression, was a living 

reflection , revealing the opposing conflicts between awareness of the 

crisis and the inability to find salvation from them . 



3 
 

 المقدمة

تمتمك الرواية بوصفيا الشكل األدبي والفني األكثر استيعابًا لممجتمع والتعبير عن قضاياه      
ومشكالت أفراده؛ مقومات فنية وفكرية وجمالية عدة، تؤىميا لتقوم بوظائف ثقافية، وتواصمية، قد 

ممة يقصر عن إدراكيا سائر األجناس األدبية األخرى، فيي أكثر من يمكن أن يعطي صورة كا
 George) (26، 1987عن العالم والعصر الذي تنتمي إليو )جورج لوكاتش، 

Lukac,1987,26) ففي الرواية تتجمى التناقضات، ويتم اإلفصاح عن الصراعات بشتى .
أشكاليا، سواء تمك التي تكون مع الذات، أم مع المجتمع بقيمو وأفراده، وىو ما جعميا مثار 

عصر الحديث، بوصفيا مكانًا أوسع، وفسحة أرحب إلمكانات طرح اىتمام المتمقي وفضولو في ال
 التساؤالت الوجودية، والبحث عنيا وعن إجابات.

وموضوع بحثنا يسعى إلى إثارة األسئمة، والبحث عن اإلجابة، عبر الغوص في أعماق      
لعالم عبر ، بوصفو نصًا جدليًا، يقوم عمى إبراز صورة اياواستنطاقمكنوناتو النص، الستكشاف 

شخصيات إشكالية سمبية، يساىم استبطان وعييا، وأفكارىا، ومشاعرىا الداخمية، والكشف عن 
رؤيتيا لمكون، في إبطاء مسيرة السرد، مجسدًة حال الفرد في عالم يبدأ باإلشكاليات وال ينتيي 

 بيا.

ألزمات والتحوالت ومعموم أن النص الروائي ال بد لو أن يكون إشكاليا، يسمط أضواءه عمى ا     
والتقمبات، ويمتمئ بالصراعات واألضداد المتآزرة، التي تجعل النص ممتمئا بالحراك الفكري 
والجدل، ومثيرا لمتساؤالت والفضول، لمكشف والتنقيب عن عناصر اإلبداع فيو، السيما حين 

وطن العربي، يكون مبدعو من روائيي الصف األول، ومن رواد فن القصة والرواية في العراق وال
إذ استطاع الربيعي في ىذه الرواية أن يخمق صورة قمقة عن المجتمع، ومحيطًا يمتمئ بالفوضى 
والخراب، عبر تفيمو العميق لممشاكل اإلنسانية، والصراعات األيديولوجية، ورصد مواقف الذات 

 إزاء المجتمع وتحوالتو.
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 اإلشكالية/ البطل اإلشكالي.. مفيومًا وتطبيقًا في النقد العربي . الشخصية1

ما زالت الشخصية في الرواية ىي مصدر المتخيل السردي ومركزه الرئيس، فال يخمو عمل       
روائي معاصر من ىذا النسق في تكوينو، وعمى الرغم من أن الرواية فقدت بعضًا من تكويناتيا 

نحو تيار الرواية الجديدة، وما استجد فيما بعد من نماذج سردية، وجزئياتيا، وىي تحث الخطى 
ما زالت تتشبث باإلنسان بوصفو محور ىذا العالم، عمى الرغم  -والسيما العربية-بيد أن الرواية 

من كل محاوالت تشوييو، وزعزعة مكانتو، وجعمو تابعًا، بل إن اإلنسان أقصى نفسو بنفسو، وقد 
ون في صياغات فكر أرسطو، الذي حدد المدلول الفني لمشخصية تجمى ىذا األمر من قر 

بوصفيا نتاجا ثانويا في العمل السردي، عمى الرغم من كل االمتيازات التي نالتيا الشخصية 
 Mohammed) (204 -199، 2013عمى أيدي كتاب الرواية الواقعية )محمد داود، 

Daoud,2013,199- 204). 

مصطمح متعدد األبعاد، متنوع الدالالت، حظي بتداول محدود في و)الشخصية اإلشكالية(      
الخطاب النقدي العربي، عمى الرغم من أن الشخصية في الرواية قد نوقشت كثيرًا، وحظيت 
باألىمية القصوى عبر طرائق تحميميا الجديدة، وقيل الكثير عن بنائيا، وأشكاليا، وطبائعيا، 

اقعية، أم بوصفيا تجسيدًا ألنماط الوعي االجتماعي سواء عن كونيا تمثياًل لصور حية وو 
والثقافي، فالشخصية ىي النظير السايكولوجي األساس لمفيوم الثقافة )د. صالح الصحن، 

2014 ،53) (Saleh Al-Sahan,2014,53)  إذ عبر سموكيا واعتبارات بنائيا وتكوينيا ،
وبعبارة أدق بناء تصوري يجسد نماذج تتجمى القرينة الثقافية لمجتمع ما أو فئة معينة، وىي 
 Ali Abdul Razzaq) (252، 1998السموك السائدة في ثقافة ما )د عمي عبد الرزاق جمبي، 

Chalabi,1998,252). 

ويتحدد جوىر اإلشكالية، في انقسام الشخصية عمى نفسيا، بين أن تحيا حياتيا الخاصة،      
بقيمو ومثمو، فيي شخصية تتصرف بدوافع  أو أن تذوب في وسطيا االجتماعي، وأن تؤمن

ذاتية، تسعى الى التغيير بوسائل ميادنة، لكنيا غالبًا ما تنكفئ في آخر المطاف إلى عالميا 
 Ahlam Mohammed)(72 -70، 2005الخاص )أحالم محمد سميمان بشارات، 

Sulaiman Bisharat,2005,70-72). 
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والبطل اإلشكالي ىو الذي يحمل قيما أصيمة إيجابية، يريد تثبيتيا في عالمو المحبط      
والمنحط، لكنو يفشل في ذلك، ألنو ال يعي أن الواقع أكبر منو، أو أنو يعي ذلك الواقع جيدًا 
فييرب منو لينطوي عمى ذاتو، أو يصل بو األمر إلى أن يتصالح معو ويتكيف ويندمج فيو. ومن 

ا فالبطل اإلشكالي يجمع بين السمبية واإليجابية، ويتردد بين الذات والموضوع. فيو من جية ىن
يحمل قيما إيجابية أصيمة، وفي الوقت نفسو يعجز عن تغيير واقعو المتردي، لذا ينتيي بو 
الصراع إما إلى المغامرة الساذجة الطائشة، أو إلى اليروب من الواقع إلى الذات، أو إلى 

 Sarah) (9 -7، ص 2012ح والتعمم من تجارب الواقع )سارة إيمان سيد حسين، التصال

Eman Sayed Hussein,2012,7-9). 

 

 

شكاليتو2  . عنوان الرواية وا 

ىناك في فج الريح، ىي إحدى روايات الكاتب العراقي الكبير عبد الرحمن مجيد الربيعي،      
موىمة األولى وقبل ولوج عوالميا يصادفنا عن دار نقوش عربية. ول 2011الصادرة في العام 

عنوانيا، فمماذا اختار الكاتب مكان )فج الريح( عنوانًا لروايتو؟ وأية سمات يمكن أن يوحي بيا 
 ىذا العنوان؟

يشي عنوان الرواية بمكنونات المسكوت عنو، والمتعمقة بالشخصيات، وأزمة طريقيا الطويل      
ية المطاف، ومعبرًا عن الروح المجدبة ليذه الشخصيات، وأحالميا النائي، مستشرفًا خواءه في نيا

الفج مفرد وجمعو فجاج، والفج ىو الطريق الواسع بين جبمين، لكن التي توأد قبل والدتيا "
انظري، ىناك مجموعة من الجبال، ولذا يصح أن نقول عن المكان فجاج الرياح... والفج ىو 

 Abdul Rahman) (112، 2011الرحمن مجيد الربيعي، " )عبد غير الناضج من الفاكية

Majid al-Rubaie,2011,112). 

يشتغل عمى )اإلنسان( وكل ما يتعمق  -وكما في سائر رواياتو–فالربيعي في ىذه الرواية      
بيمومو، ويظير ىذا اإلنسان في عالمو الروائي تركيبًا معقدًا من العالئق، والرغبات، 

قضات، والمشاعر، التي تختبئ وتتمترس خمف أقنعتو، فتنطوي ميمة الربيعي والمكبوتات، والتنا
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عمى إماطة المثام عن إشكالياتو، واإلشكالية التي نقصدىا ىنا من حيث ىي منظومة متشعبة من 
العالقات، التي تنسج داخل فكر معين أزمات عدة، ومشاكل مترابطة، ومتشابكة، طاحنة 

جدوى(، بحيث ال يمكن اتجاه مصائر الشخصيات نحو )الال فعلمشخصية ومحركة لألحداث، وتد
حميا منفردة، كما أنيا ال تحل نظريًا إال في اطار حل عام يشمميا جميعا )محمد عابد الجابري، 

1985 ،39) (Mohammed Abed Al-Jabiri,1985,39). 

في الرواية وىذا ما تفصح عنو مسارات كشف الشخصيات ورسم معالميا، فتظير الشخصية      
التي بين يدي البحث متواشجة مع الوطن، ومرتبطة بتحوالتو، تزدىر بو حين يزدىر، وتشاركو 

بينما أسند حسان ظيره إلى متكأ الكرسي، وترك الخراب أينما حل، كما يبدو في ىذا النص "
عينيو تجوبان الشارع الذي يعج بحركة السيارات والبشر، ومع ىذا كان لمعابرات نصيبين من 
نظراتو الحيرى. لم تكن لو تمك اليمة األولى التي كان عمييا في تمك األيام العاتية إذ كان 

الفائحة. ثم جاء تدمير العراق ليطفئ كل  يحس وكأن في دمو ىررة مغتممة ال حدود لفحولتيا
" )عبد الرحمن جذواتو، حتى لتمك المرأة التي استوعبتو في األسابيع األولى لوجوده في تونس

. فالربيعي لم يقدم إنسانا (Abdul Rahman Majid al-Rubaie,37) (37مجيد الربيعي، 
قدة، مجسدًا عبرىا مقولة إن بديييا عاديا، بل كشف عن إنسان متزعزع في ظل حركة ظروف مع

أساس الطبيعة اإلنسانية الحقيقية ال يمكن أن يتحقق في الحياة االعتيادية اليادئة، التي يحياىا 
اإلنسان عمى وفق ظروف ىادئة، إذ ال تتمظير خصائص الطبيعة اإلنسانية وتتضح، في أوقات 

ت األزمات، واالختالالت الروحية الرخاء أو اليوميات االعتيادية، ذلك أن مكامنيا تتجمى في وق
 .(Jassim Bedewi,2015,34) (34، 2015واألخالقية )د. جاسم بديوي، 

 

 

 . إشكالية اليوية واالغتراب النفسي3

 تنطوي الرواية عمى ثيمات متعددة تتسم بطابع اإلشكالية، تتنازع سمطة الحضور في النص،     
وأبرز ىذه الثيمات وأكثرىا حضورًا  لتؤجج عنصر الصراع وتبرزه مشيديا عبر ذاكرة الشخصيات،

شكاليًة ىي )ىاجس االغتراب اإلنساني( بشتى تجمياتو. فاإلحساس بالغربة في داخل المجتمع،  وا 
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حساسو باليامشية داخل متاىة الحياة، تتسي د والعجز عن التأثير فيو، وتالشي شخصية الفرد، وا 
المشيد العام لعالم ىذه الرواية، وتبرز بشكل واضح عبر شخصية )حسان الزيدي(، الرسام 
قامة فمسطينية، لعممو مع أعضاء مكتب اتحاد عمال  العراقي المقيم في تونس بجواز سفر وا 

 .1982فمسطين، مصممًا لمجمة تابعة لالتحاد الذي انتقل إلى تونس بعد غزو بيروت 

إلى جعل )حسان( محور الرواية ومركزىا، فمنو وبو تتجسد معالم الشخصية ويعمد الكاتب      
شكالية وجوده، وتشظي ىويتو وضياعيا في  اإلشكالية، وتشع تجميات واقع اإلنسان العراقي وا 

إنني خضم الصراعات السياسية الداخمية والدولية، وكما يبدو واضحًا في حديثو مع فاتن "
طني بيذه المدينة؟ بيذا البمد؟ أغادره ثم أجدني وقد عدت إليو؟ أتساءل اآلن: أية أقدار ترب

وىذه المرة ال أعرف إلى متى سأبقى فيو؟ بعده إلى أين سأتجو؟ ىل إلى عراق محاصر وقبضة 
صارمة من نظام ثقيل؟ إلى أىل لم يتركوا شيئًا إال وباعوه من أجل أن يأكموا كفاف يوميم... 

أوراقي لدى وزارة الداخمية وما ىو مدون في بطاقة إقامتي،  إنني اآلن فمسطيني، ىكذا تقول
-Abdul Rahman Majid al) (114" )عبد الرحمن مجيد الربيعي، كيف وأنا العراقي جدًا؟

Rubaie,114). 

ينتمي )حسان( إلى فئة الشخصيات الميزومة، والميزوزة، والمتأزمة، واليشة، إذ تتنازع      
تدفعو األولى باتجاه الوعي، وتأخذه األخرى باتجاه الالوعي، أي  شخصيتو حركتان متناقضتان،

تحاول األولى أن تذىب بو إلى خارج نطاق دائرة االستسالم والفشل، بينما تمانع الثانية وبعناد 
أن تفمت من إسار تمك الدائرة الضيقة والمنغمقة عمى نفسيا، فال تطمقو إال داخل حدودىا. 

تى آخره عمى ذاتو، عمى الرغم من كل الصراعات الداخمية، فينطوي منذ بدء المطاف ح
والمتناقضات، والمتضادات المتحاربة والمتنازعة عمى سمطة الييمنة، من أجل التغيير والحراك 
باتجاه النأي عن الواقع المفروض عميو والمكبل لو، ومع ىذا أيضا تبوء المحاوالت بالفشل ألنيا 

ب وقير كبيرة، فينعدم عنصر التكافؤ بين القيم المتضادة  محاوالت ضعيفة تواجو قوى استال
والمتصارعة، لتستسمم الشخصية كما في كل مرة، وتجرد من أية أسمحة لألمل ميما كانت 
بسيطة، ألن االنتقال إلى الجانب اإليجابي النقيض كان انتقااًل عاجزًا من البداية، كما يتجمى 

ومتر الدقيق، زئبقي يتحرك صعودًا ونزواًل، ال يستقر وىا إنني كالترمواضحًا في حديثو لفاتن "
ىو اليوم عند لحظة قد ترينيا غريبة عمي وأنا المتجيم المكفير. إنني أختزن الكثير من 
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الحبور لكنو حبور سجين، فكيف أطمقو والوطن ىناك يجري نحره؟ والناس ال تجد ما تأكمو إاّل 
الدولة شيريًا لممواطنين وكأنيم في مخيمات لجوء  بكوبونات الحصة التموينية التي تمنحيا

-Abdul Rahman Majid al) (74 -73" )عبد الرحمن مجيد الربيعي، وليسوا في وطنيم

Rubaie,73-74). 

حسان بينو وبين محيطو، مولدًا في نفسو اإلحساس  ويييمن الال تكافؤ الذي يستشعره     
المطمق بالعجز التام إزاء المتغيرات، وبال جدوى كل شيء، بدءًا من الفن الذي قامت الدولة 

أحس بأدلجتو لصالح أفكارىا، مرورًا بالحب )عالقتو بفاتن(، والجنس )عالقتو الجسدية براضية( "
" )عبد الرحمن مجيد وحدتيا رغم أن ليا أسرة وعمالً حسان وقتيا أنيا قريبة منو في خيبتيا و 

، وصواًل إلى العمل الحزبي،  (Abdul Rahman Majid al-Rubaie,54) (54الربيعي، 
واإليمان بأيديولوجيا معينة، كالشيوعية التي آمن بيا وتركيا كسيرًا بعد أن أحس بصراعات 

ة والجنسية سوى شكل إييامي لمخالص من أفرادىا وخياناتيم لبعض. إذ ليست استغراقاتو العاطفي
الخيبة وعتمة المصير، فعالقتو مع العالم تعاني منذ البداية اضطرابات وعدم اتساق بشكل 
مطمق. وكل ىذا جعل من شخصية حسان ضحية الغترابين تربطيما عالقة جدلية متينة، يندرج 

مفاىيم القيم، وصراع رفات  األول في اإلطار النفسي: ويتمثل في االغتراب عن الذات، وتشظي
األعماق، أما اآلخر فيتمثل في االغتراب عن المجتمع، سواء أتجمى ىذا عبر عدم التمكن من 
التفاعل واالندماج مع المجتمع؛ التساع اليوة الثقافية واأليديولوجية والسموكية مع أفراده، أم عبر 

الممفوظ السردي، لتؤجج عناصر مغادرة الوطن واليجرة عنو، فتنشأ العالقات الضدية داخل 
متنوعة من الصراعات الداخمية: )بين الشخصية نفسيا(، والخارجية: التي تنشأ بين الشخصية 
)بقيميا ورؤاىا وأحالميا(، واآلخر سواًء أفردًا كان أم مجتمعًا، كما في ىذا النص عمى سبيل 

ذ إن شفتيو تتمردان عميو كان حسان وفي مشيتو الذاىمة يبدو وكأنو يكمم نفسو، إالمثال "
وتتحركان بما كان يفكر فيو ويحاور نفسو: "ال بد أن أفجر دمل األعماق، أخرج كل الصديد، 
ما تجمع من وجوه، ما أحببتو منيا خاصة. تمك التي ال ينطفئ حنيني إلييا، أو تمك التي 

نيا بالجرذان الكبيرة كرىتيا وال أود أن أراىا، وجوه تسّيرىا انتيازية عجيبة، وكنت دائما أقر 
الحبمى، حركاتيا المميئة بالريبة، ورؤوسيا التي تتحرك يمينًا وشمااًل وىي مطأطأة كأنيا تأكل 
كل ما فوق األرض، وشواربيا الناتئة كاألسالك". يتوقف ليتأمل المباني التي ىجرت وقد آن 
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 (65مجيد الربيعي،  " )عبد الرحمنأوان ىدميا فيفقد الزقاق شخصيتو وتغادره رائحة الزمن
(Abdul Rahman Majid al-Rubaie,65). 

 

 . تقنيات سرد الذاكرة المشيدية4

تتآزر تقنيات السرد التي يمجأ إلييا الكاتب لتسمط الضوء بشكل تام عمى حسان، لتبرز      
مديات إشكاليتو وتأزم واقعو ومعاناتو، وعمى الرغم من حضور أكثر من أسموب سردي في 

داث وتقديميا؛ بيد أنيا مجتمعًة ال تصب إال في مجال الكشف عن شخصية حسان. عرض األح
إذ يتم سرد فصول الرواية عبر الراوي ذي المعرفة الكمية االنتقائية المتعددة/ المتعدد االنتقاءات 

(multipile selective omniscience الذي يعرفو ،)بحسب تصنيفات نورمان فريدمان(  ،)
الذي يختفي تمامًا وُيستبعد لصالح حضور شخصياتو، فال يبقى ىنا أي سارد يقدم بأنو: الراوي 

األحداث، بل تُقّدم الحكاية مباشرة عبر عقول الشخصيات، وكما تعاش من طرفيا، وتنعكس في 
وعييا، فيكون المتمقي أمام )مشيدية( تامة، ألن الراوي ىنا يرينا الحاالت واالنفعاالت الداخمية 

ويمسرحيا، محدقًا في عقوليا ليروي ما يجري ىناك، ويمتاز ىذا الراوي بأنو ال لمشخصيات 
يتموضع في وعي شخصية واحدة فقط، بل يتمظير في وعي أغمب شخصيات المتن الروائي، 
فيقّدم األفكار، والرؤى، والمشاعر، كما تحدث بالتعاقب وتتجسد في وعي كل منيا، فيتابع 

ر وعي الشخصية، فتكون معرفة الراوي ىنا ىي في األساس المتمقي تطور أحداث النص عب
 Yahya Aref) (61 -60، 2009معرفة ىذه الشخصية ووعييا )د. يحيى عارف الكبيسي، 

Al-Kubaisi,2009,60-61) ،(189، 2012، و)د. أحمد رحيم كريم الخفاجي (Ahmed 

Rahim Karim Al-Khafaji,2012,189) تقديم سرد بعض . وفضاًل عن ىذا الراوي، فإن
الفصول يتم أيضًا عبر فاتن عبد العزيز )بأسموب السرد الذاتي بضمير المتكمم( فيكونان معًا أداة 

أفكاره المتخبطة، بوصفو شخصية إشكالية ميزومة، صراع لمكشف عن الوعي الداخمي لحسان، و 
 تحمل كمًا من المتضادات في عالم يرى أنو لم يمنحو سوى الخيبة.

اختيار الراوي )ذي المعرفة الكمية متعدد االنتقاءات( بذكاء من الكاتب، ذلك أن ىذا  ويأتي     
النوع من الرواة يستبطن وعي الشخصية، ويكشفيا أمامنا مباشرة من دون وساطة، بكل 
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يماءاتيا، ومشاىداتيا، وىو ما يحقق لنا جانبًا مشيديًا، ودراميًا  تضاداتيا، وصراعاتيا الداخمية، وا 
، يييمن عمى البنية العامة لمرواية، فيخمق لنا صورة متكاممة ممسرحة عن الشخصية، فال ميماً 

نسمعيا فقط بل نراىا أيضًا، وىو ما يحقق أيضًا عنصر اإلييام بواقعية الشخصية. فالحكاية تقدم 
مباشرة كما تعاش من طرف )حسان( وكما تنعكس في وعيو، وتُقّدم األفكار، والرؤى، والمشاعر، 

بدأ ما تتكون بالتدريج، فتبدو الرواية كأنيا من دون راٍو، كما في ىذا النص عمى سبيل المثال "ك
ياباً  حسان يسترد نثاره متجاوزًا ركام أحزانو الحبمى، كان يقطع شارع رابعة العدوية ذىابًا وا 

يانًا وغالبًا ما يسيو فيوقفو صوت منبيات السيارات الطائرة وكأنيا في حمأة سباق. كان أح
يحرك ذراعيو ليتنفس بعمق فيو في فج الريح، فج ال ييدأ، وكم من مرة ردد في سره أن 
الذاكرة الشعبية اخترعت ىذا االسم في توصيف عجيب لممكان إذ إن المرء ال يعرف غالبًا من 
أين تيب الريح؟ كأنيا تيب من كل الجيات، تتصادم ثم تتفرق، وبعد ذلك تتجمع... لطمتو 

ج فتطاير معيا شعر رأسو، وكان يحاول أن يجمعو فتأخذه الريح التي تعبئ عينيو رياح الف
بغبار ثقيل كأنو ذرات حصى مطحون، ىو غير غبار العراق ذلك اآلتي من الصحاري وكان 

-Abdul Rahman Majid al) (180" )عبد الرحمن مجيد الربيعي، الناس يسمونو )الطوز(

Rubaie,180)لمتمقي يتابع تطور أحداث النص عبر ذاكرة حسان ووعيو، . فالراوي ىنا جعل ا
حين صب تركيزه عمى مكامن العالم الداخمي لو، مفصحًا عن أفكاره، ومتبنيًا رؤيتو ومشاىداتو، 

 ومتماىيًا معو.

إن توظيف منظور الشخصية بشكل رئيس، يقف خمفو التطور التدريجي لمرواية، وانتقاليا      
في خضم تحوالت عدة من الواقعية التسجيمية )حيث الشخصيات ىي صور من المجتمع( إلى 
رواية الصيغة الشخصية )حيث يكون المجتمع مجرد ستارة خمفية لمشخصية( ومن ثم فإن عنصر 

بيًا في الواقعية التسجيمية، لتمر األحداث الحياتية بانسيابية، في حين ُيستغل التوتر ينخفض نس
ىذا التوتر بشكل جمي، وُيوّظف توظيفًا تامًا في رواية الصيغة الشخصية )د. باسم صالح حميد، 

2012 ،174) (Basem Saleh Hameed,2012,174)  ألنيا تقوم في األساس عمى ،
ع، أو بين الشخص وذاتو. وعمى ىذا األساس أدرك ُكتّاب الرواية المواجية بين الشخص والمجتم

أىمية التمرد عمى المحور التقميدي واالنتقال من )الراوي الواسع المعرفة( أو ما يسمى بـ )الراوي 
العميم( إلى )الراوي المالحظ( أو إلى )الشخصية المالحظة( أو إلى )الشخصية المحورية( أو إلى 
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 Robert) (53، 1975مظيرات جميعًا )روبرت ىمفري، المزج بين ىذه الت

Humphrey,1975,53). 

وقد ساىم ىذا النوع من السرد بشكل مباشر في التوثيق المشيدي النثياالت ذاكرة )حسان(،      
المتخمة بالخراب الذي خمفتو الحروب، والتحوالت السياسية، واالنقالبات الدموية، والصراع 

موقفو اإلشكالي من كل ىذا، فحسان شخصية إشكالية بامتياز، فيو متردد السمطوي في العراق، و 
بين عالمي )الذات( و)الواقع(، إذ تكمن في ذاتو قيم أصيمة، وأحالم وأىداف يسعى ليا، لكنو 
يصطدم بواقع منحط، يجعمو ينيزم أمام شراستو وتحدياتو، فيعجز عن تغيير ما يحيطو من مآٍس 

لقد انتيى كل شيء، العراق دمروه، وضربوه بحقد دفين، وبدأت وقدة "لم تبِق من بمده شيئًا 
الحماس في الخفوت، في مشرق األرض العربية ومغربيا، والخدوش التي لحقت بالضمائر 
ستشفى بالتناسي... لقد خرج تاركًا ليم الجمل بما حمل رغم أن الجمال التي بقيت حية ال 

ناس لمقرون الوسطى... لم يتركوا شيئًا إاّل وقصفوه، أحمال عمييا... أعادت الحرب األرض وال
كأن بينيم وبين العراق ثارات متراكمة، لم يكن حسان ىناك عندما حصل كل ىذا ولكنو عندما 

" )عبد الرحمن مجيد يرى صور القصف يحس وكأن القصف يقع عمى جسده رغم أنو بعيد
 .(Abdul Rahman Majid al-Rubaie,30) (30الربيعي، 

يحمل )حسان( قيمًا أصيمة يحاول أن يغرسيا في المجتمع الذي يعيش فيو، إال أنو يصاب       
بالخيبة والفشل عندما يحتك بواقعو المنحط، الذي تتفسخ فيو منظومة القيم، وتتسيده المادية 
ن التبادلية الزائفة، فال يتمكن من تغيير واقعو عمى الرغم من كل محاوالتو، ما يجعمو منفصال ع

مجتمعو، وينتمي بشكل مفرط لفردانيتو وذاتيتو، التي يعمل عمى تحقيقيا بعيدًا عن ضغط 
الجماعة وتوجيياتيا. وىو أيضًا ما يفاقم من اغترابو عن ذاتو وعن اآلخرين حين تعجز أفعالو 

 الخارجية عن تمبية رغباتو الداخمية.

كرتيا، مشاىد الخراب النفسي لمفرد وبيذا وثقت الرواية عبر وعي الشخصية اإلشكالية وذا     
والمجتمع، ولموطن المبتمى بالحروب والقمع السمطوي، فكانت مرآة لرصد جدليات الصراع 
والفصام بين )الوعي والممارسة(، فيناك )وعي( تام باألزمة، يقابمو )عجز مطمق( عن )ممارسة( 

لتي جاءتو بعد أن رأى وجو تمك القرحة المعينة اإنيائيا، كما يبدو واضحًا في ىذا النص "
شوارسكوف القائد األمريكي البغيض المنتفخ بالكراىية والحقد وىو يتحدث بتبجح من 
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" الفضائيات عن نصره وكأنو انتصر في حرب عالمية ثالثة ال عمى بمد من بمدان العالم الثالث
 .(Abdul Rahman Majid al-Rubaie,170) (170)عبد الرحمن مجيد الربيعي، 

أخيرًا، فإن الربيعي قدم شخصياتو كما عودنا في معظم عوالم رواياتو، في إطار البطل      
السمبي الممتمئ باإلشكالية، الذي ال يبدأ وجوديًا ومستشعرًا عبثية وجوده فحسب بل انتيى بيذا 

، فالحس التشاؤمي، (Afnan Al Qasim,1984,184) (184، 1984)د. أفنان القاسم،  أيضاً 
ب الذات، واالنغالق النفسي المحكم، ىو ما ُبنيتت عميو شخصية )حسان( عمى طول واستال

امتداد الرواية، لتمنع أي مجال لمتغيير، فييمنت بنية )السكون األبدي والمطمق( عمييا، عمى 
الرغم من حضور عناصر عدة لمتضاد، التي حاولت مجتمعًة أن تخمق عوالم تمتمئ بالحركة، 

ات الشخصية تارة، وبين الشخصية ومجتمعيا تارة أخرى. فحسان يحاول والصراعات، بين ذ
الحركة، ورفض واقعو المفروض عميو والسعي نحو تغييره، ويتحرك حتى يستنفد قواه، ثم في آخر 

 المطاف يسكن تمامًا مستسممًا لمخيبة والفشل ككل مرة.

 الخاتمة

تحواذ بعضيا عمى الصدارة في اإلنتاج ختامًا، فإنو في خضم صراع األجناس األدبية، واس     
واالىتمام، تبقى الرواية ىي أكثر ىذه األجناس تجسيدًا لمعالقة الحقيقية بين اإلنسان وذاتو من 
جية، وبين اإلنسان والمجتمع من جية أخرى، وىذا ما تجمى واضحًا في رواية )ىناك في فج 

ات والمجتمع عبر ذاكرة )حسان( بشكل الريح(، إذ عمد الربيعي إلى إبراز صور الصراع مع الذ
مشيدي، فجعل من الواقع بمتضاداتو خمفية لعالمو الروائي، ومسرحًا تقف الشخصيات عمى 

 خشبتو.

وقد وجدنا أنو عمى الرغم من سعي )حسان( لتجاوز واقعو اإلشكالي، فإن محاوالتو باءت      
ا إنجازات غير مكتممة، في وجود بالفشل دائما، وُأدرجت في نسق العبثية والالجدوى، ألني

تحاصره المأساة من كل جية، فافتقد التواصل واالندماج مع مجتمعو، لتتسع الفجوة بينو وبين 
أفراد محيطو. فيو شخصية انبثقت من خضم األحداث الراىنة، لتعكس حجم الصراع بأشكالو 

و ليس سوى نتاج لواقع فقد المتنوعة سواًء عمى الصعيد االقتصادي أم االجتماعي أم القيمي، وى
 أصالتو وقيمو.
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والرواية عبر ىذه الشخصية عبرت بشكل أنموذجي عن القطيعة بين )الذات( و)اآلخر(      
بشتى تمظيراتو، سواًء أشخصًا كان ىذا اآلخر أم فكرة مضادة، تؤجج مكامن القمق النفسي، 

خميا وعدم مغادرتيا، فتغدو واقعًا وتحفز الذاكرة عمى استحضار المشاىد والذكريات، والمكوث دا
 مفروضًا عمى الشخصية تعجز عن الخالص منو واالنتصار عميو، فتسكن وتستسمم ليذا الواقع.

وقد ساىمت تقنيات السرد، واألساليب الفنية والبنائية التي اعتمدىا الكاتب، في إضاءة عالم      
كنوناتو، فجاء أسموب السرد عبر الشخصية ومحيطيا، والكشف عن تجميات وعييا الداخمي وم

الراوي ذي المعرفة الكمية المتعدد االنتقاءات ليجعل المتمقي داخل وعي الشخصية، وفي مواجية 
أفكارىا ومشاعرىا، فتجمت خواص السرد المشيدي عبر انثياالت ذاكرتيا  صراعات مباشرة مع

 اإلشكالية المتأزمة. 
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