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احللة

والـصحـفـية ونـشر خـبـر اختـطاف
ثالثــة صــحـفــيــ عــراقـيــ كــمـا
حـــاصــرته صـــيــحــات الـــنــاس في
الـــــشــــــوارع تـــــتــــــعـــــرض  عــــــلى
وهـنا االنـفـجـارات بـ يـوم ويـوم 
في مـنتـصف الـرواية يـأخـذ البـناء
الـروائي مـنــحـا حل الـعــقـدة حـتى
تدخل التفاصيل الـيومية بوصفها
جزئيات مهمة في البناء وجميعها
ا يـقوم به رجل متـصل مبـاشـرة 
ــشـبـوه وتـداخل اخلـنـادق الـدين ا
الـــذي قـــام بـه فـــقـــتل مَـن قـــتل من
الـعراقيـ بذريـعة مقـاومة احملتل
ــا شـخـصـيــة رجل الـدين هـذا ور
ـقـاومة االحـتالل الـذي كـان يـدعـو 
بــأسم الــدين ولــيس بــأسم الـوطن
ـا قـام به ـثل سـلــسـلـة مـتـصـلـة 
الـنـظـام الـسابـق من إعالن حـمـلته
ـانــيـة الـتي دفع بـهـا اجملـتـمع اإل
إلى أمـور دينـية أو الـتدين الزائف
لـيـكون غـطـاء مـسـتـقـبـلي حلـركات
إرهـابـية وغـسـل أدمـغـة الكـثـيـرين
ـــعــروف أن وجتـــنـــيـــدهم إذ من ا
الـديـن ال يـأتي بــقــرار حــكـومي أو
بل سلطة سيـاسية توجه اجملتمع 
الـدين عـالقـة فــرديـة بــ اإلنـسـان
ومــا يــعـــتــقــد  لـــكن من الــواضح
أنـها كانت  تـمهيـد أرضية حلروب
ـراحل طـائــفــيــة قـصــيــرة الـوقـت 
معـينـة وطويلـة األمد بـتدخل دول
ــيـاه ــا حــركـة ا جــوار الــعـراق 
الطائـفيـة الراكـدة حتى تـفشت في
خـطــاب وفـعل اإلسـالم الـســيـاسي
بــشــقــيّه فـي الــعــراق اجلــديــد ثم
تـنـهي الــروايـة ضـمن حـل الـعـقـدة
الحــــقـــة الـــســـلـــطــــة  لـــضـــابط

عندما تـظهر شـخصيتـا زميلـيهما
ـ لــتـتــوافـر فــرصـة في ســطح ا
رتكن البـحث في البنـاء الروائي ا
عــــــلـى حــــــدث يــــــدفـع ويــــــحــــــرك
الـشـخـصــيـات بـغـمـوض تــتـطـلـبه
الروايـة والسيـما أن شـخصـياتـها
الــرئـيــســة تـعــمل في دائــرة بـحث
ـــعــلــومــة ونـــشــرهــا وفي دائــرة ا
اخلــــطـــر اإلرهــــابـي وعــــدم رضـــا
ـا يــوفـر دافــعـاً فــنـيـاً الــسـلـطــة 
لـــلــروائي عــلـي لــفــته ســـعــيــد في
ارتــــكــــان روايـــتـه عـــلـى احلـــدث 
واقف ويندفع بعدها ا بسرد ا
واألحداث حـول الـعمل الـصـحفي
الــــتي تـــدور فـي ذات الـــوقت بـــ
الــــشـــــارع الـــــعـــــراقي والـــــنــــاس
واالنفجارات وبـ السلطة وعمل
الــــصـــــحــــافـــــة في الـــــكـــــشف عن
احلـــقــيـــقـــيــة  وقـــد كـــان احلــدث
االرتـــكــــاز مـــقـــابـــلــــة صـــحـــفـــيـــة
ـ لــشــخــصــيـة رجـل الـديـن في ا
الــروائي  الـذي كـان اسـتـخـبـاريـاً
قـيـاديـاً في الـنـظـام الـسـابق غـيـر
ا كـشوف لـلمـجتـمع العـراقي  ا
وفـــر له جــمــهــورا كــبــيــرا يــهــتف
بأسـمه مع أنه يجـيد أمـوراً دينـية
كثـيرة  تـعلـمهـا عنـدما كـان يدرس
ـسجون في الدين عـلى يد أحد ا
والتي كان سجون النـظام السابق
حينـها يقوم بعـمله أالستخباراتي
ــــســـــجــــونــــ ونــــقـل أســــمـــــاء ا
احملـــكـــومـــ بـــاإلعـــدام بـــحـــسب
تـوجــيـهــات نــظـامه الــدكـتــاتـوري
عـلومات جتيء من آنذاك وهـذه ا
ذاكــــرة احملــــافظ اجلــــديــــد الــــذي
حــــاصـــرتـه األســـئــــلـــة األمــــنـــيـــة

السـابق واكـثـرهم من منـاطق كـثر
فـيــهـا اإلرهــاب في حـزام بــغـداد 
وبــ الـذيـن كـانــوا مُـعــتـقــلـ في
األقـبيـة وصـاروا مـحافـظـ وب
من كـــــان يــــعــــمل فـي صــــحــــافــــة
ـعـارضـة لـلـنـظـام الـسـابق خارج ا
الــعـراق وكــيف تــعـامل أصــحـاب
الــــكـــراسـي اجلـــدد مع أصــــحـــاب
أمـسـهم من الـصـحـفـي ثـم تصل
ذروة الـعقـدة في منـتصف الـرواية
وتـبـدأ خـيـوط الغـمـوض تـنـكـشف
وتتـواصل مع بعضهـا حتى تنهي
ـقـتل ثالثـة صحـفـي – الـرواية 
الـشـخصـيـات الـرئيـسـة - وهروب
رابـــعــهـم خــارج الـــعــراق بـــســبب
ـسـطـيــر عـلـيه من اإلرهـاب غـيــر ا
قــبل احلــكــومـة فـي واقع الــروايـة
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ــؤلف طُــعم وبــذكــاء مـــاكــر رمى ا
ـقـدمة  التـشـويق في - شـمول- ا
فــــالــــذي عـــــثــــر عــــلـى الــــوثــــائق
اســتــخـــبــارات الــنــظـــام الــســابق
صــحــفيٌّ وأحـــد أبــطــال الــروايــة
ُ مـبـاشرة ـ ـقـدمـة أخـذ ا وبـعـد ا
يـتــدفق روائــيـاً عن شــخــصـيــتـ
رئيست وهما صحفيان  –منتظر
ــــا يـــزيــــد الـــتــــصـــاق وسالم - 
الــقــار فـي بــحــثـه عن مــتـــابــعــة
القـراءة بـالـذكاء ذاته أيـضـاً جعل
ِ يــعـمل ـؤلّـف احـد الــصــحـفــيــ ا
مراسال ألحدى الـوكاالت اإلعالمية
 األجــنـبــيــة والـثــاني يـعــمل لـدى
وكــالـة عـراقــيـة لـيـتــشـكل الـسـؤال
التـالي مَن منـهمـا حصل عـلى تلك
الـــوثــائق ويــزاد الـــســؤال عــمــقــاً

وارتــكــازهـا عــلى احلــدث الــكـشف
الـذي يحرك الـشخصـيات الرئـيسة
الـصحفـي األربـعة منـتظر وسالم
واحــمـــد وخــضـــيــر كــمـــا يــحــرك
الــشـخــصــيـات الــثـانــويــة وكـذلك
تـــعــمل أهــمــيـــة احلــدث في ســيــر
ـواقف الـيـومــيـة لـلـمـ الـروائي ا
بـــ األفـــراد واجملـــتـــمـع وحـــركــة
الــبــنـيــة الــتــحـيــة مــنه : الــفــقـراء
وسـائقي الـكـية والـبـاعة اجلـوال
وأصــــحــــاب احملـالت مع حــــركــــة
البـنية الفوقـية للسلـطة في بحثها
عن اإلرهـابـيـ وبـبـراعة الـروائي
عـلي لـفته سـعـيـد تنـقـسم األحداث
ـــواقف إلى مـــا يـــرويه الــراوي وا
ــ مــبــاشــرة أو مـا الـعــلــيم في ا
يـرويه بـشـكل غيـر مـبـاشر عـبـر ما
تتـذكره الـشخـصيـات الرئيـسة في
(الـفالش بـاك ) الـتي أخـذت دائـمـاً
شكـل قصص قصيـرة كان يعـيشها
أبــطـال الــروايـة في زمــان الـنــظـام
وجميعها متصلة باحلدث السابق
احملــرك لـكل خـيــوط الـروايـة خـيط
اإلرهـــابــــيـــ وخـــيط الــــســـلـــطـــة
اجلــــديـــــدة الــــتي ال تــــفـــــصح عن
احلــقــيــقـــيــة الــتي يـــســأل عــنــهــا
الصـحفـيـون وخيـوط تتـرابط ب
بـعـض رجــال الـديـن االسالمــويـ
وجمـهورهم واسـتخـبارات الـنظام

ــبــدع عـــلي لــفــته رسـم الــروائي ا
سـعيد  خـطوط روايـته على حدث
مـــــهـم من الـــــواقـع الـــــســـــيـــــاسي
االقـتصـادي االجـتـمـاعي الـعراقي
إال وهـــو تــداخـل اخلــنـــادق حــيث
حتــــوّل رجـــــال اســـــتـــــخـــــبــــارات
ومــخـابـرات الـنـظـام الـسـابق إلى
رجـال دين وقـيـاديـ اسالمـويـ

مـباشـرة فور سـقوط صـنمهم في9
نيسان  2003ليـكونـوا هم أصنام
جـــديــدة بــذرائع جـــديــدة مــادامتِ
ــوجــة الــقــادمــة مــوجــة اإلسالم ا
قدس مـستـغل السيـاسي ببـزة ا
اجلــــهـل والــــتـــــخـــــلف في أغـــــلب
اجملتـمع بـسبب نـظـامهم الـسابق
وإحـاطـة األصـنام اجلـديـدة بـهـالة
الــذي جتـــلى في وسم الــقــدســـيــة
ـنـاطق ـوت "  الـروايــة بـ" مـثـلث ا
الـــقــتـل الــطـــائــفي عـــلى الـــهــويــة
سنة2006خارج الـعاصمـة جنوباً
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ـوقف مهم إال لقـد بـدأت الروايـة 
وهـــو عــثـــور احــد الـــصــحـــفــيــ
الـعـراقـيـ عـلى وثـائق تـدين احد
الـــــــــقــــــــــادة اجلـــــــــدد وعـالقـــــــــته
بـاسـتـخـبـارات بـالـنـظـام الـسـابق
كـانت هـذه الـبـدايـة حتت عـنـوان "
شمـول " بـوصفـها مـقدمـة للـرواية
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بغداد 

الناقـد (إسماعيل إبـراهيم عبد) كان
ـداخلـته وهـو إن "بعـضهم له رأي 
حتــدث عن الــروايــة فــوجــدت أن ال
يـــوجــد حـــدث غـــريب في الـــروايــة
ـارسـات يـومـيـة مـثل بـيع فـهـنــاك 
الـكلـية.. جـميـعنـا قرأ الـرواية وأخذ
ـعنى دون أن يـأخذ اجلانب جانب ا
الروائي ومـنهـا اللـغـة فهـناك نـظام
الـثـيــمـة لـلــعـمل الـذي يــحـافظ عـلى
ــوضـوع  –تــقــنــيـة الــلــغـة وحــدة ا
اإلشــاريـة  –الــزمـنــيـة  –الــفـنــيـة –
نقطع اللعبة اخملفية  –أما السرد ا

فهو عندما يتوقف الوصف..
بـيـنــمـا الـكــاتب (سـعــد الـسـوداني)
ــثل تــوقف عــنــد الــعــنــوان الــذي 
رسل والوسـيلة ومستـقبل فهناك ا
تـلـقي وعلى مـعـانٍ ورسالـة تـصل ا
ـــرسل الـــروائـي يـــوضـح من هــــو ا

ستقبل.. وا
أمــا الـكـاتب والــقـاص (عـبــد األمـيـر
اجملـر) فـنـوه ان الـكـاتب مـوجـود أو
غـــيـــر مــوجـــود فـــالـــروايــة تـــوصل
خطابا ونحن نـعرف الكاتب فلذلك
نقول موجودا أو غير موجود وعن
األيـدلـوجـيـة فـأعتـقـد أنـهـا الـتـحزب
كـان فتوجـد الضرورة وموضـوعة ا

كان والشخصية. في وصف ا
ي والنـاقد (د. مـحمـد ونان) األكـاد
أوجـــز مـــداخـــلـــتـه بـــأنْ جـــمع بـــ
األمـرين والروايـة تعـد منـتمـية إلى
السرد احلكائي والعناوين الفرعية
قــد تــقـطع تــلــقي الــقـار لــلــروايـة
وكـانت له هـنــاك مالحظ لـغـويـة عن

جملة..
الـــكـــاتـب والـــصـــحـــفي (هـــشـــام آل
ـا مـصـطــفى) فـقــدم تـهـنــئـة وُسـرّ 
قدمه النقاد في دراساتهم من أدجلة
وتــداولــيــة ونــصــيــة وتــســاءل هل
الـرواية جزء ثـانٍ من روايـة ذكريات
ـاذا استـخدمت معـتقـة بالـيـوريا? و

بعض األلفاظ الشعبية.
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الــقــاص (عــبـد الــكــر الــســاعـدي)
والـنـاقــد (مـحـمــد جـبـيــر) والـقـاص
(عـبد الـكـر حسن مـراد) والروائي
(عـبـد الـزهـرة عـلي) نـوهـوا عـلى ان
عـبر وإخبـار سليم عنـونة العـنوان 
جـــمع بـــ أزمـــة وأمـل والــتـــشـــبث
ــوضـوعــة اجلــنـديــة والــعــنـاوين
الـفـرعيـة وعلى الـقراءة مـطلـوبة عن
الــــروايــــة حـــــسب مــــا وجـــــدته في

القراءات النقدية التي قدمت.
داخالت (د. خـليل إبراهيم) وختم ا
حيث أكـد على أن تـكون هنـاك مزايا
لـلـروايـة لـتـجــعـلـهـا تـفـوز ومـا هي
عـيــوب الــروايـة? نــحن تــعــودنـا أن
كتـابـنا يـنـجزون ونـقادنـا يـكتـبون
فـمـحــتـاجـون فــعال أن نـفــهم مـعـنى
الـــنـــقــد والـــنــقـــد أن تـــبــ مـــزايــا

صاحبك..
خــتـام اجلـلــسـة قـدم الــروائي (عـلي
وجز عن الدراسات احلديثي) رده ا
ــــــداخـالت وقـــــــدم الــــــشـــــــكــــــر وا

للجــــــــميع ...

بــاســـتــهـــداف نــقـــاط الــضـــعف في
الـروايـة بـسبب نـقـاط الـقـوة فـيـها
لـــقـــد وجـــدت بـــعـض الـــهـــنـــات في
الـروايــة أتـمـنى عــلى الـروائي عـلي
احلـديـثـي أن يـتـجـنـبـهـا في أعـمـاله
الــقــادمــة فال أعــلم من يــقــصــد في
الـــصــفـــحــة " "14الــعـــنــوان "أرض
سبـخة " (ال أخـفـيكم تـغلـب التـفكـير
بـسجى عـلى الـتـفـكيـر بـأمي) وهـنا
ـن وجــــهت كـالمك هــــذا (ال أســــأله 
أخـفيـكم)? للقـار أم للـضمـير? وهو
يُخاطب اجلميع واجلميع كل قار

للرواية.
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كــانت هــنــاك مــداخالت لــلــحــضــور
أغـنت اجللـسة بـطروحـاتهـا ومنـها
لـلـقــاص والـصـحــفي (أحـمــد جـبـار
غـرب) الـذي قـال: أكـد الـروائي عـلي
احلـديـثي أنه مـوجـود شخـصـيا في
روايـته اجلـديـدة الـفـائـزة وحـقـيـقة
الكتابة عن الذات أو الكتابة الذاتية
ال مــنــاص مـنــهــا ولـكـن يـجب أن ال
جتـــــســـــد كـــــامـال وال نـــــتــــــقـــــمص
شـخــصـيـتــنـا بـشــكل مـطــلق وهـنـا
يــنـعـدم اإلحــسـاس بـاخلــيـال كـونه
يـنـقل جتـربة ذاتـيـة حـتى وإن كانت
جمـيلـة ومؤثـرة والـكتـابة الـواقعـية
في األدب والفن ال تعـني نقل الواقع
بـكل حـذافيـرهـا وإال انـعـدم الـتـخيل
ــكـان ونـحن واخلــيـال بـالــزمـان وا
نستطيع أن جنتر من شخصياتنا
وتــوظــيــفـــهــا لــلــعـــمل الــروائي مع
تـخيل الـروائي لألحداث إضـافات ا
واألمــكــنــة أمــا نـــقل الــواقع كــامال
واالهـتـمــام بـالـذات وتـرك الـتـجـربـة
اإلنــســانـيــة الـثــريــة فـســوف نـفــقـد
الـقدرة عـلى الـتـخـيل وعـلى الـولوج
في عــــوالـم مــــتــــعــــددة وصــــور من
ــعــطـيــاتــهـا احلــيــاة هي غـريــزة 
دهش أن الروائي عـلي احلديثي وا
يـــقــول إنـه مــوجـــود بــكـل روايــاته
وهذا مثـير للدهـشة إنه جعل نفسه
مـخـتـبــرا روائـيـا وتـســجـيل حـيـاته
وثــائـــقــيــا ولــيـس نــقل شــذرات من
حـيـاته تـكون هـي احلبـكـة والـثـيـمة
الـتي يــنـطـلق مــنـهـا عـمــومـا أهـنئ
زمــيــلي عـلي احلــديــثي عـلى الــفـوز
سـتحق ويـبقى األسلـوب هو ملك ا

الروائي وسالحه في الكتابة.
سرحي (عـبد السادة أما الكـاتب وا
جبار) فقد نـوه على الفوز بقوله: له
داللة سـلبـية عـلى الـثقـافة الـعراقـية
كـونـه من جـهــة خـارج الــعـراق وله
ـغيـب ح داللـة إيجـابية فـنحن ا
نـحـصد ثـمـاره.. وأشار إلى الـرواية
الـتي وجـدت صـاحلـة لـلـقـراءة فـكل
الــفــئـــات تــتــلــقــاهـــا عــكس بــعض
الـروايـات.. واسـتـخـدم الـفالش بـاك
الشـبكي بصورة فـنية بيـنما عوّدنا
في أعـمــاله الـتي كــتـبــهـا يــبـدأ من
الـــداخل وال تــوجـــد من اخلــارج من
ناحـية الشخـصية فلم نـرَ شخصية
مـسـتقـلـة وذكر الـروائي وقـائع لكن

لم يحرمنا من اخليال.

ــجــمــلــهــا ويــهــدف إلى الـــروايــة 
مـعـنى أســاسي تـتـشـظى مـنه مـعـانٍ
أخرى تـنتمي كـلها لألسـاسي بطرق
ـعـنى مـخــتـلـفــة حـيث هــنـا جـعـل ا
قائما على قـوة الصراحة واإلفصاح
والشـعور الـذي أحسَّ به الشخـصية
صالح مـن أمّه حــــــ قـــــالت لـه في
حلــظــة شـــعــورهــا بــخــوفه (خــايف
مــو?) إن الـــروائي عـــلي احلـــديــثي
اســتـخــدم الــتــلــفـاز كــذريــعــة لــعـدة
مـواقف في الروايـة مواقف تـناولت
اإلنسان والـوطن والشعب والـسلطة
والـذاكــرة واحلب والـظــلم واخلـوف
والـعقاب والـضيـاع وما إلى ذلك من

  قضايا احلياة وتداعياتها
 وأشـــار فـي جـــانب مـن الـــدراســـة:
خـاضت الـروايـة في قـضـايـا عـديـدة
وكـبيـرة ومـرّت عـليـهـا بـلـطف خفي
سـتوى الداللي في عـملية حتى إن ا
ـــســـتـــوى الـــســـرد الـــروائي كـــان 
الـقـصة الـقـصـيرة لـكن أثـر تـمـطيط
الــســرد واضـحــا في تـغــلــيب الـزمن
ــكــان من خالل الــتــتــالــيـات عــلى ا
السـرديـة مـرحلـيـا نحـو نـقل احلدث
ونـولـوج الـداخـلي واخلـارجي فـي ا
لــلــشــخــصــيــة صالح بــيــنــمــا كـان
الـسـارد يــسـتـهــدف الـوصف نــثـريـا
مــقــطــعـــيــا ثم يــتــقـــلب في احلــكي
ـسرود وهـو في الغـالب منه يـتخذ ا
ــونـــولــوجي الــذي شــكـل الــســارد ا
يـــســــتـــحــــوذ عـــلـى أكـــبــــر قـــدر من
الــســرديــات داخـل الــروايــة.. وهــذا
الكمُّ من السرد من خصائص السرد
الـســيـري ألنـه تـســلـســلي تـتــابـعي
نظـمي لكـن في روايتـنا هـذه نـفتـقد
إلى تـاريخ الـشـخـصـيـة وهـذا بـحـد
ـنـع من تـصــنــيف الــسـيــريـة ذاته 
لــلـروايــة في حــقــيــقـة أنــا لم أرغب

مجـموعـة من الدالئـل اللـسانـية كـما
عـنـد جــيـرار جـنـيت وهـنـري مـتـران
ولـوسـيـان كـولـدمـان وشـارل كـريـفل

وروجر روفر وغيرهم."
وأضاف: فـمـا هـو الـسيـاق الـنـظري

لعتبة هذا العنوان?
 من وجهـة نظرٍ أسلـوبية فـالعنوان
هــذا قـــائم عـــلى جُـــمـــلـــةٍ فــعـــلـــيــة
تــسـتــخــلص الــبــنــيــة الــداللـيــة في
الــنص ومع أن الـــعــنــوان يُــجــسّــد
الـرواية فهـو ال يخـلُقهـا بقـدر ما هو
(لـعـبـة فـنـيـة وحـواريـة بـ الـتـحدّد
ـرجـعيـة احملددة والال حتـدّد ب ا
ــتــعــددة وذلك في وبــ الـــدالالت ا
ِ في ِ متفاعل حركة دائبة ب نصّ
زمـن الــــقــــراءة) إذن فــــالــــعــــنــــوان
بوظـيـفته األسـلـوبيـة ضـمن عالقات
ــشـابــهـة أو بالغــيـة قــائـمــة عـلى ا
اجملـــاورة أو الـــرؤيـــا فــيـــتـــجــاوز
الـعنـوان مجـازيا مع دالالت الـفضاء
الـنصي لـلغالف وتـنصـهر الـصورة
الــعـنـوانــيـة الــلـغــويـة فـي الـصـورة
ـكــانـيــة لـونـا ورمــزا فـهـو بــنـيـة ا
داللــيـــة وإشــهــاريـــة عــامــة لـــلــنص
الروائي فـإننـا نـتسـاءل عن الـقيـمة
وازية لهذه العـتبة النصّية والتي ا
أراهـا من وجهـة نـظـري الـنـقـدية أن
الــعــنـوان هــذا هــو لــتـبــئــيـر دالالت
الــروايــة وإعالن نــيــاته ومــقــاصـده
دون أن يـفـصح عن عالقـته بـكـيـفـيـة
كـــلـــيـــة مـــثال مـــا بـــ الـــقـــوســـ

رجـعـية + (الغـرضـية + اإلحـالـة + ا
كن اعتبار وظيفة الدالالت) وهنا 
ـســتــوى الــتــأويـلي الــعــنـوان فـي ا

وظيفة كنائية..
وأكـــد عن ثــيــمــة الــروايــة من خالل
الــعـنـوان: هــكـذا نـفــهم أن الـعـنـوان
(ارفـعـوا صـوت الـتـلـفـاز) هـو ثـيـمـة

ب -دعم حـــركـــيــــة اإليـــقـــاع حـــيث
تــعـددت اإليـقـاعـات تــنـاغم أحـيـانـا
داخليا وعلى خالفه نـسبيا خارجيا

حسب موقف السارد. 
ـــو احلــــدث لــــيـس بــــاجتـــاه ج - 
واحــد بل بـعـدة اجتــاهـات مـخــلـفـا

بذلك أحداثا مرادفة له.
 الــبــعـد الــفــكـري  –لــسـنــا بــصـدد
مـــحــاكــاته أو مــعــارضــته كــلــيــا أو

جزئيا. 
أ -االجــتـمـاعي  –حـيــوي الـنــشـاط
متعدد اآلفاق العامة واخلاصة. 

ب -األيـــدلـــوجي  –حـــسب مـــواقف
أزومـة أيدولـوجيا بال الـشخـصيـة ا

مباالة 
 االغتراب  –الداخلي –وبان تأثيره
ــــؤلـف اخلــــارجي لـــــكن لم عـــــلى ا
يـــفـــصح عـــنه اللـــتـــقـــاطـــات الــذات
الواعـية داخل النص الـروائي تمثل

حتوال في 
فارقة.  أ -ا
ب -القصدية. 
ج -التجريد. 

تعة والتلقي وجاء في:  ا
1- التلقي العام

2- التلقي اخلاص 
أ  –وعي مــقــابال لــقــراءة  ب- تـلقٍ

تأويلي ج- تلقٍ أيدلوجي
ÊUOŽu{u  ÊôœUF

وحتــــدث الــــنــــاقــــد (طــــالب هــــاشم
الـدراجي) في دراسـته الـتي تـمـيزت
بــخــصــوصــيــة الـبــحـث في عــنـوان

الرواية نأخذ بعضا منها بقوله:
 " بُـنـيـة الـعـنـوان.. (ارفـعـوا صـوت
الـتلفـاز) بنيـة عميـقة تأخـذُ بنا إلى
عـمارة الـنص ومضـمونه اإلجـمالي
ا فيه من "وظائف لغوية ومرجعية
وتـأثــيــريــة وأيـقــونــيــة بـاعــتــبـاره

احــتــفى  نــادي الــســرد فـي االحتـاد
الـعـام لألدبـاء والـكـتـاب في الـعـراق
بــالـــروائي (عــلي احلـــديــثي) لــفــوز
روايــته (ارفــعــوا صــوت الــتــلــفــاز)
ـــركـــز األول فـي مـــســـابـــقـــة دار بـــا
الـــرابــطـــة لــلـــتــوزيـع والــنـــشــر في

اإلمارات العربية لعام 2016 ..
WK¾Ý√Ë VOŠdð

ادار اجلــــلـــســــة الــــروائي (اســــعـــد
الالمي) الذي بـدوره رحب بالروائي
عــلي احلــديـثي وبــاحلــضـور ووجه
أسـئـلــة لـلـضــيف ومـنــهـا عن كـيف
تـوصل الروائي عـلي احلديـثي لهذا
العنوان? والـشعور بأن الروائي في
هــذه الــروايــة وكــأنـه الــبــطل? وعن
تــأثـيث األمـكـنـة والــشـخـصـيـات في
الـــروايـــة الـــتي لـم تـــكن مـــوجـــودة
أحيانا فهل تقصد الروائي بذلك?..

 (عــلي احلــديــثي) أجــاب مــوجـزا :
ـا غـيـري أيـضـا- ال كـروائي - ولـر
أضع الـعنـوان إال في النـهايـة فكان
ـوتى) عــنـوان الــروايـة (خــريـطــة ا
ولم اســتـسـغـه وقـد تـنـبــهت حلـالـة
شــخص أوحى لي بــهــذا الـعــنـوان
وإنـا مـقـتـنع به تـمـامـا وهـو عـبارة
عن إيــــحــــاء لــــشيء مــــعـــ أتــــركه
.. وأمــا عن الــذاتــيــة فــكل لــلــقـــار
إنسان يحمل القلم ليكتب عن نفسه
آالمنا أحزاننا أفـكارنا.. فتنطلق من
الــذاتــيــة إلى اآلخــرين فــهل نــكـتب
ــلــة? هــذا يــعــتــمـد عــلى بــذاتـيــة 
الكاتب فهناك الصياغة األسلوب..
وأسـمع ذلك كـثـيـرا فـأقـول الـذاتـيـة
ليس خلال في الروايـة فأنا موجود
بـكل مـا كـتـبـته.. عـنـدي الـفـكـرة أوال
قــبل تـــأثــيث األمــكـــنــة حــيث أضع
ذهـني لـلـمـعـنى والـفـكـرة الـتي أريـد
إيـصالـها فال أضع في فـكري كـثيرا

في األمكنة والشخصيات...
دراسات نقدية 

كـانت هــنـاك قـراءات نــقـديـة مــنـهـا
قـراءة الـنــاقـدة (أشـواق الـنـعـيـمي)
فـجاء في دراسـتهـا ان تنـدرج رواية
(ارفـعوا صـوت التـلفـاز) ب الـبنـية
الــــروائـــيــــة الـــتي تــــنـــهـض عـــلى 
افـتراض الـواقع الـتـخـيلي والـبـنـية
ؤوسّسة على الرؤية السير ذاتيـة ا
االستـرجـاعيـة لـواقع مطـابق لـلزمن
الــذي عـاشــته الــذات الــسـاردة هي
إذن مــــوصــــولـــة بــــســــيــــاقــــاتــــهـــا
االجـتمـاعـية واأليـدلـوجـية تـسـتقي
ـنـظور من رؤيـة تاريـخـيـة أحاديـة ا
كـونـهـا تـسـتـعـيـر مـادتهـا من خـزين
ـــســـتـــدعـــاة من مـــاضي الـــذاكــرة ا

ؤلف والسـارد والشخـصية) على (ا
افــتـراض الــتــطــابق إلـى اخلــطـاب
الـسردي عـبر جـسور الـلغـة واللـغة
تـــرتــقـي إلى مــســـتــوى الـــتــعـــبــيــر
الــبالغي الــثــري بـاجملــاز واإليــحـاء
والداللة الـرواية بأجزائهـا احللقية
ـتتـابعة انـفتـاح فضال عن الـسيرة ا
بــغض الـنـظــر عن كـونــهـا ذاتـيـة أو
ؤلف غيرية إلى أجناس عاصرها ا
وعـــلــيـه أن يــواجه أســـئــلـــة الــنص
الصـريـحـة واخملاتـلـة والـتي تراوح
بــ اجلــدل الــفــلـســفـي والـصــوفي

واأليدلوجي..
 تــــطـــرح جـــدلـــيـــة احلب واحلـــرب
ــوضــوعــيــان لــلــحــيـاة ــعــادالن ا ا
ـوت احلب يتـجلى في صـور لعل و
ـعادل أكـثـرهـا إضـاءة صـورة األم ا
كان احلميم وضوعي للحياة وا ا
مديـنة احملمـودية وصورة احلـبيبة
تـأرجح الذي يربط السارد اخليط ا
بــعـــالم مـــا خــلف احلـــرب وصــوت
الـتلـفاز الـذي يخفـي صخب احلرب
عـسـكراتـهـا وسجـونهـا ضـباطـها
وجالديها فـوبيا السـلطة هواجس
ؤلف من رفع ا أراد ا اخليانـة ور
ـــاضي صــــوت الـــتـــلـــفـــاز لــــقـــمع ا
وضــــجــــيج حــــرب مــــا زالت بــــرغم

انطفائها مستعرة في ذاكرته...
 أمّــا الـنـاقـد (مـحــمـد يـونس) فـقـدم
دراســـته... حتـــلـــيل بـــنـــيــة الـــنص
الــروائي في روايــة ارفــعــوا صــوت
التلفاز لعلي احلديثي.. والتي أشار

بها إلى:
الـلـغـة  –هي الـكـيـان األسـاس الـذي
يــــــفـــــســــــر الـــــنـص الـــــروائـي وفق

تطوراتها وتأهيل نظامها 
 -1لغـة بـنـاء الـعمـود الـفـقري وهي
اشـــتـــمـــلت عـــلـى شــتـى مـــقـــومــات
التداول من واقـعي إلى متخيل إلى

و وحدات ثانوية. 
 -2لغة السارد  –الراوي  –بشقيها
اخلــارجـي والــداخــلي فـــخــارجــيــا
الــلـــغــة كــانـت شــكال اجــتـــمــاعــيــا
وداخــــلـــيـــا هي أفــــكـــار ومـــشـــاعـــر

وأحاسيس. 
 -3لغة احلوار  –تنوعت بـ الفعل
ورد الــفـــعل الــســـائــد إلى حــوارات

خارج الزمن العام. 
ط الــــســــرد  –كــــان الــــســـــرد من 
ـنقـطع وهـو حيـوي النـمط وفاعل ا
فـي خــلـق أجـــواء لـــيــسـت بـــاجتــاه

واحد. 
أ -أســهم في تــطــويــر وحــدة الـزمن

بكسر التتابع الرتيب. 

الطائفي بل جعل الـنهاية مفتوحة
ـا يشي على احـتـماالت مـتـعددة
ـعــاني :أن إمـكــانـيـة ـعــنى من ا
تــســلل اسـتــخـبــارات ومـخــابـرات
إلى مواقع السلطة النظام السابق
الـعــلـيـا اجلـديـدة عــبـر دخـولـهـا -
حتت مـفهـوم التـوبة - إلى أحزاب
اإلسالم الــــســــيــــاسي والــــتي هي
حديثة عهد بإدارة الدولة وحتتاج

أليهم .

االســتــخــبــارات الــســابق أو رجل
الـــديـن اجلــــديـــد مـن اجل انــــقـــاد
الصحفي سالم واحمد وخضير
لـــكن مــا من جـــدوى حــيث يــســأل
عـنهم زمـيلـهم مـنتـظر لـيجـدهم قد
قُـتـلـوا عـلى يـد أحـدى زمـر ضـابط
االســتــخــبــارات آنف الــذكــر.. في
ـــوت جـــنــوب مــنـــطـــقـــة مــثـــلث ا
العاصمة بـغداد كما لم ينهِ البناء
الـــروائي حــالـــة الــقــتـل والــقــتــال
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جانب من اجللسة وقد ظهر فيها علي احلديثي ومحمد يونس واسعد الالمي

غالف الرواية


