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ممخص البحث :

يفتح البحث نافذة عمى رؤى وتصورات المجتمعات عف بعضيا  ،الرابضة
في مخياؿ الوعي الجمعي ،التي تنـ عمى أنساؽ معرفية عامة .
إف الحفر في األرضية التاريخية لثقافات الشعوب يحيمنا عمى ترسبات
مفيومية منبثقة عف مسممات فكرية عميقة تؤطر ضمف مسارات تأريخية أو ثقافية
أو اجتماعية ،تتعدى الزمنية  ،يسعى البحث لرصد بعض مف تمؾ الرؤى
واالنطباعات مف خبلؿ الصورولوجيا (  )Imageologyأو ما اصطمح عمى تسميتو
عرفتو الترجمات بػ ( الصورية )  ،التي تعنى بما يصوره
بػ ( عمـ الصورة ) أو ما ّ
األدب في نتاجاتو عف الثقافات والمجتمعات في لحظة اتصالية ما .
والميداف الذي تشتغؿ فيو الصورولوجيا وتتخذه موضوعا ليا ىو األجنبي كما
يصوره اآلخر ،وقد تباينت وجيات النظر لو ػ األجنبي ػ بحسب أسس و منطمقات
المنظريف ليا  ،واىتمامات النقاد والباحثيف فييا  ،وىذا يجعؿ المتمقي في تساؤؿ يمح
عميو  ،عف حيادية الصورة وموضوعيتيا التي يرسميا الصورولوجي؟
تعد الصورولوجيا اتصاال مفتوحا أو تنافذا بيف الشعوب  ،أو مرايا تنعكس عمييا
سيماء الشعوب  ،وسماتيـ المتوىجة  ،والشؾ في أف تصوير مجتمع ما أو تأطير
مبلمحو الثقافية  ،يتجمى عف معرفة تختبىء في مكامف الذىف وتصوراتو  ،تحركيا
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التجربة  ،ويفعميا وينشطيا التمازج الثقافي واالجتماعي ،في انبثاؽ تمقائي يتفجرعف
سياقات عامة .
تحتفي روايتا ميدي عيسى الصقر ( رياح شرقية رياح غربية ) و ( الشاىدة
والزنجي ) بدالالت صورولوجية مبثوثة في سياقات نصوصيما  ،تتخذ أنماطا
مختمفة ُ ،يرصد عبرىا ما سجمو العربي في ذاكرتو عف األجنبي مف رؤية تتكشؼ
عنيا ايديولوجية المجتمع برمتو أو ما يمكف أف يشكؿ نسقا عاما  ،كما تؤطر نظرة
المجتمع الغربي لآلخر العربي مف خبلؿ الطروحات الفردية لمشخصيات  ،التي تنـ
عمى نيج بمدانيا وسياساتيا تجاه اآلخر  ،وقد أسيمت المخاتبلت الحوارية بيف
شخصيات الروايتيف  ،ومونولوجاتيا في ابراز الثيمة مدار البحث  ،مما يؤكد وعي
الكاتب ونظرتو الصورولوجية لممجتمعات  ،وادراكو سماتيا وانطباعاتيا العامة عف
بعضيا البعض .
رؤية في فضاء المصطمح :
في دراستنا األدب تستوقفنا الصورة بوصفيا إحدى البنيات الفاعمة في تشكؿ
أجناسو مف جية  ،وفي فيميا مف جية أخرى  ،مف ىنا نجد اىتماـ الدارسيف والنقاد
بيا  ،حتى تخطى ىذا االىتماـ منحاىا األدبي  ،إلى اتجاىات جديدة تأخذ بعيف
االعتبار السياقات المعرفية األخرى منيا الثقافية واالجتماعية والفكرية  ،لما تكتنزه
الصور مف دالالت ناشرة ضوءىا عمى مبلمح الشعوب وثقافاتيـ المتباينة  ،ولما
تحممو مف إمكانات تعبيرية تسيـ في تعميؽ فيـ الذات .
إف الدراسات التي تتخذ الصورة ػ بأشكاليا المتنوعة ػ موضوعا ليا  ،يطمؽ
عمييا  :الصورولوجيا (  ) Imageologyأو كما تسمى في بعض الترجمات بػ (
الصورية ) ( ) 1أو ( عمـ الصورة ) (  ،) 2الذي يعنى بدراسة الصور الثقافية التي
رسمتيا الشعوب عف بعضيا  ،المنبثقة مف تحت وطأة غياب أو المنسربة مف
مسكوت عنو  ،وييتـ برصد رؤى وانطباعات المجتمعات  ،الرابضة في مخياؿ
الوعي الجمعي  ،التي تنـ عمى أنساؽ معرفية عامة  ،فالغوص في أعماؽ الذاكرة
يحيمنا عمى تكتبلت المفاىيـ الصادرة عف مسممات فكرية عميقة غير معمنة
بالضرورة يمكنيا أف تشكؿ إيماءة تجري أو تتساوؽ مع رؤية معينة وادراؾ محدد
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بأطر تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية تتخطى الزمنية  ،وتأخذ الصورولوجيا عمى
عاتقيا ميمة رصد وتحميؿ ما يصوره األدب في نتاجاتو في لحظة اتصالية ما ( ) 3
 ،وقد (( عدت الصورولوجيا مف قبؿ بعض األصوؿ األدبية والذاتية المحايثة لمصورة
بمثابة مبحث يستيدؼ أوال وقبؿ كؿ شيء تبديد اآلراء الخاطئة عف الجماعات
اإلثنية والعرقية والمغوية أو القومية )) (

 ، )4ففي الحيف الذي تسعى فيو

الصورولوجيا لئلمساؾ بالسمات المتوىجة لمجماعات  ،فإنيا تكوف قد اقتربت مف
األدب المقارف  ،وأصبح مف الممكف أف يطمؽ عمييا(الصورولوجيا المقارنة)(. )5
وفي بعض الدراسات (الصورلوجيا) و ترجمتها ( . ) imagologie
تعد الصورولوجيا اتصاال مفتوحا أو تنافذا بيف الشعوب  ،بدائيتو تقرب مف
عصرنتو  ،إذ إف فيـ مجتمع ما أو تشكيؿ صورة عنو يتجمى عف معرفة مضمرة
متجمدة أو مخدرة في مكامف الذىف وتصوراتو  ،وفي عممية تحريكيا أو تنشيطيا
يكاد يصبح الوعي الجمعي بنية ناطقة تخترؽ منافذ المعرفة والتجربة ،تبث تصوراتيا
المتجددة وتفصيبلتيا الحية التي تتفتح عنيا الذاكرة باالرتفاع مف الخاص إلى العاـ .
حظيت الصورة والسيما التمفازية منيا واالعبلنية باىتمامات النقد الثقافي ،
فشكمت الصورولوجيا احدى آلياتو التي تضيء مآربو في رصد األنساؽ وتأطير
عوالميا ومسايرة تطوراتيا  ،وقد شكؿ األجنبي موضوعا لمصورولوجيا وتوجياتيا ،
وتشظت زوايا النظر إليو  ،فكاف (( األجنبي كما ُيرى وفعؿ المستقبؿ))(  ، ) 6يمثؿ
رؤية جاف ماري وفرانسوا غويار  ،ولعؿ مما يسوغ ىذه الرؤية أف الصورة تشكؿ جزءا
مف خطاب اإلنساف  ،أما بيير رونيؿ فيرى أف الصورولوجيا (( عمـ جديد أفضت
وعد (باجو) موضوعيا  :الكتابة عف اآلخر
إليو دراسة محكيات الرحمة )) ( ّ ، ) 7
أو كتابة اآلخر عموما أو تصويره عمى وفؽ ما موجود في الخزيف الذىني  ،وسماىا
( الصورولوجيا األدبية )  ،وىو يسعى بذلؾ برغبة واضحة إلى تخميص ىذا العمـ
وانتشالو مف عبلئقية عموـ أخرى مجاورة  ،قد تنأى بو عف األدب  ،ونممس ىذا
التوجو في تنظيره القيـ عف دراستو ػ باجو ػ (( أفؽ التجديد لمدراسة في األدب المقارف
 :الصورة الثقافية ))  ،فعمى غير ىذه الوجية يمكف أف ينزلؽ الدارس إلى مجاالت
أخرى تقصيو عف الحقؿ المخصص لو  ،يقوؿ مؤكدا عمى سمة األدب ((
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الصورولوجيا ىي دراسة األجنبي في أثر أو أدب ما )) (

 ، ) 8واذا ما استعضنا

عف كممة ( أدب ) في ىذا التعريؼ بكممة ( ثقافة ) سنتاخـ حدود أبحاث متعددة
يبحثيا ( االنثربولوجيوف ) و ( االثنولوجيوف ) و ( السوسيولوجيوف )  ،ومؤرخو
العقميات الذيف يتشبثوف بأمثمة المثاقفة واالنحطاط واالستبلب الثقافي  ،أو أسئمة
التاريخ االجتماعي والثقافي ((ذلؾ ألف األدبي ال يمتمؾ بعد الوسائؿ المسعفة وانما
يتعمؽ بمواجية األدب وبممارسات ثقافية أخرى  ،كما يتعمؽ األمر بتأمؿ األدب في
إطار تحميؿ شامؿ يخص ثقافة مجتمع ما  ،ويرفع بعض الحواجز االعتباطية بيف
األدب الخالص واألدب الممحؽ وأدب الدرجة الثانية أو األدب الشعبي  ،وبيف األدب
والعموـ اإلنسانية والعموـ التاريخية )) (

 ، ) 9نفيـ مف ذلؾ أف ما يعني دارس

األدب ىو النقؿ األدبي لمصورة  ،أي أدبيتيا وفنيتيا  ،وىذا ما ال ييتـ بو عالـ
االجتماع أو المؤرخ  ،وتنسحب ىذه الرؤية عمى الصورة الثقافية  ،إذ تُعنى
بالنصوص األدبية وظروؼ انتاجيا وانتشارىا مع المادة الثقافية التي تمت بيا الكتابة
 ،ومستويات التفكير وطبيعة الحياة المعاشة  ،كما تفضي دراسة الصورة األدبية عمى
وفؽ ىذا التصور إلى فيـ تاريخ األفكار واألنساؽ الثقافية التي ُمتحت منيا  ،مما
يجدر بالصورولوجي اإللماـ بالنسيج الثقافي  ،واالنتاج المفيومي الذي يشي بنسؽ
معيف لمجتمع ما  ،وىذا يحيؿ عمى أف دراسة صورة األجنبي تيتـ بتحديد األسس
 ، ) 10وال يخفى وجود

واآلليات الفكرية والمعرفية التي ُيبنى عمييا مبدأ الغيرية (
صور تاريخية واجتماعية وفكرية  ،بيد أنيا ال تحمؿ سمة األدب  ،وىذا ليس مف
شأف الصورولوجيا البحث فيو  ،بؿ ينصب التحميؿ الصورولوجي عمى مستوى

وظائؼ الصور ،واالستناد إلى قيـ تعمؿ عمى تحديد دورىا في حياة المجتمعات ،
مما يؤطر الصورولوجيا باإلطار األدبي  ،وبذلؾ تقترب آلياتيا مف آليات النقد
األدبي  ،وتحتاج ما يحتاجو الناقد األدبي مف معرفة بالعموـ اإلنسانية المتاخمة
لؤلدب مف مثؿ التاريخ واالجتماع وعمـ النفس  ،...والدراية بمناىج النقد المعاصر ،
فضبل عمى المؤىبلت الذوقية التي ترفد التذوؽ الجمالي لؤلدب وغيره(. )11
إف اىتمامنا بصورة األجنبي ػ موضوع الدراسة ػ التي يؤطرىا الصورولوجي ،
يفضي بنا إلى التساؤؿ عف حياديتيا وموضوعيتيا؟؟ وىؿ ذلؾ يجعمنا إزاء تحجيـ
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لمرؤية في تماثؿ الصورة أو تمايزىا  ،بوصفيا تعبي ار فارقا بيف فضاءيف ثقافييف
واجتماعييف ؟؟ إف االجابة عف تمؾ التساؤالت تحدو بالميتميف إلى إمعاف النظر في
منابع ثقافة ما ومعرفة أنساقيا الفكرية  ،وبوصؼ الصورة تمثبل وانعكاسا لواقع ثقافي
تُرجـ مف خبللو الفرد والجماعات التي تُنشئ بيا فضاءىا الثقافي واالجتماعي
واإليديولوجي  ،مما يحيمنا عمى أف ليا عنصريف أساسييف ىما الذات واآلخر  ،فيي
((تعبير أدبي أو غيره عف تباعد ذي داللة بيف نظاميف مف الواقع الثقافي )) ( ، )12
وىذا يقودنا إلى أف الصورة المتشكمة عف اآلخر غير ثابتة بؿ ىي متغيرة االتجاه
والحاؿ ػ ولو عمى األمد البعيد ػ نتيجة لتغير األحواؿ والظروؼ  ،فيي نسبية نوعا ما
 ،ألف التكويف الصوري ناجـ عف تمازج عناصر عدة  ،وىذه العناصرعرضة لتحوالت
تغير أوضاعيا(  ، )13وتبعا لذلؾ تتغير صورة األجنبي  ،وىذا يعني أف
وتبدالت ّ
الصورة التي تقدميا اآلداب القومية عف الشعوب األخرى  ،تشكؿ أحيانا مصد ار مف
مصادر سوء الفيـ عف ثقافة وايديولوجيات مجتمع ما  ،وتُعطي صو ار ال تتسـ
 ، )14وال يخفى أف لمنظومة
بالموضوعية عف الذات واآلخر في الوقت نفسو(
المتمقي القيمية أثرىا في فيـ الصورة .
فاألفكار واالنطباعات عف األجنبي التي تجسدىا الصورة األدبية وأضفت عمييا
شيئا مف األدب  ،تفضي إلى أف النص األدبي والسردي منو ُيستعمؿ لشيء ما في
المجتمع ومف أجمو  ،ومف ثـ فيو تعبير عابر أو مج أز عف ذلؾ المجتمع .
تقنية الصورولوجيا في السرد الروائي :
إف انتقاءنا لروايتي ميدي عيسى الصقر ( رياح شرقية رياح غربية ) و
(الشاىدة والزنجي )  ،يجسد الثيمة التي نبحث  ،في تشخيص األجنبي والعربي (أو
اآلخر) مف وجية نظر كؿ منيما ،والسيما أف عنواني الروايتيف يحيؿ عمى المفارقة
التي ُبنيت عمى المغايرة العرقية والجنسية  ،فضبل عما يحممو عنواف (رياح شرقية
رياح غربية ) مف إيماءة أو إيحاء لما متداوؿ اجتماعيا لدينا  ،مف أف ىبوب الرياح
الشرقية يبعث جوا حا ار رطبا  ،وما تبعثو الرياح الغربية مف نسائـ طيبة  ،وىذا ما
يقارب طبيعة الحياة الشرقية في خشونتيا قياسا إلى طراوة نظيرتيا الغربية  ،كما
يشكؿ ػ عنوانيا ممخصا ػ لمثيمة الرابضة في متنيا  ،ويشي بمضمونيا وطبيعة
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األحداث فييا زمانيا ومكانيا  ،وفي ولوجنا عوالـ الروايتيف ما يفضي بنا إلى اإلمساؾ
بالبؤرة المركزية المتوارية في سياقات نصوصيما  ،فضبل عمى ما يستشفو المتمقي
مف ادراؾ يحدد وعي الكاتب لمكنونات نصوصو  ،وىي ترسـ مبلمح صورة أو رؤية
واقعية واف صرح بيا البلوعي  ،وكأف الشخصية التي حمميا الكاتب أفكاره ما ىي
إال انبجاسات أو تناصات مف رؤى وأفكار عامة .
تعد رواية  :رياح شرقية رياح غربية  ،مف الروايات التأريخية التي تجسد مرحمة
تأريخية ميمة مف حياة الشعب العراقي  (( ،والبد مف اإلشارة إلى أف الرواية
التأريخية تتميز بفنيتيا عف الرواية التي تؤرخ كونيا توثيقية  ،بحسب رأي جورج
طرابيشي)) (  ، )15فيي تصور طبيعة العبلقات بيف الجيتيف  ،وما يكتنفيا مف
صراعات تدار في حمقات متداخمة بيف إحدى الشركات االنكميزية التي تعمؿ في
مجاؿ صناعة السفف في مدينة الفاو وبيف العراقييف عمى أرضيـ مع اعتزازىـ
بتاريخيـ ولغتيـ  ،و نمحظ فييا  ،أف الموقؼ مف األجنبي ال ينطمؽ مف زاوية نظر
الشرؽ لمغرب  ،بوصفو مستعم ار أو فارضا ىيمنتو عمى العرب  ،بؿ مما رسمو
الكاتب مف صور لمشركات األجنبية العاممة في العراؽ  ،وجسدتو شخصيات الرواية
 ،مما ُيعطي صورة مصغرة عف ثقافة مجتمعيا  ،فقد جسد ( مستر فوكس) شخصية
مدير الشركة  ،والشؾ في أنو يمتح سياستو اإلدارية مف إدارات السياسة الغربية
ومصالح الشركات الكبرى  ،كونو انكميزيا يقوـ بميمتو في بمد نفطي ويمتمؾ لتنفيذ
ىذه الميمة مؤىبلت عدة  ،فتسمط الرواية الضوء عمى عدوانية ( فوكس ) في
تعاممو مع العماؿ العراقييف  ،وتكشؼ جوانبا مف شخصيتو تبدو متوارية وغامضة
عند المتمقي  ،فتقدمو عمى أنو شرطي انكميزي عمؿ في فمسطيف قبؿ عاـ ، 1948
األمر الذي نعده تصوي ار مضم ار الرتباط الشخصية باالستعمار االنكميزي والتأسيس
لزرع الكياف الصييوني في قمب األمة العربية  ،ويبدو أف خبرتو بالعرب أىمتو كي
يعمؿ جاسوسا تحت مظمة اإلدارة مستعمبل ذكاءه ووعيو لمعرفة ما يحيط بو  ،فيو
(( يمسؾ كؿ الخيوط في ىذا المكاف ويعرؼ عنيـ كؿ شيء أو تقريبا كؿ شيء ...
لديو عيوف وأرصاد يأتونو باألخبار)) صػ ، 36وتحتفي شخصية ( فوكس ) بإمكانات
عالية مف الرصد والتجسس  ،ال عمى دائرة العامميف بالشركة ( الضيقة ) بؿ تتعداىا
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إلى فضاء أوسع يمكف أف يشمؿ البمد كمو  ،إذ كاف يرسؿ ما يرصده إلى لندف حيث
مقر شبكتو  ،فكانت (( إضرابات العماؿ  ،واألسعار في األسواؽ  ،النزاعات بيف
العشائر )) صػ  ،50وغيرىا مف المبلحظات المقتضبة التي تشير إلى ارتباطو مع
جيات إستخبارية  ،يحتفظ بيا في أضابير خاصة ثـ يرسميا  ،وكأف شخصيتو
تجسيد لواقع إنساني انبجست منو  ،و ما أُسند إلييا مف سموكيات وتوصيفات مرتينة
بمظيرىا الخارجي يكشؼ عف جوىرىا  ،فقد بدا مترفعا ممتمئا استعبلء وشعو ار
بالتفوؽ الحضاري والقومي  ،قاؿ وىو يرفع يده في وجوه العماؿ مف أىؿ البصرة ((
أنتـ ليست لديكـ فكرة بالطبع عف حجـ المبالغ التي نحف أنفقناىا مف أجؿ أف نحقؽ
ىذه النتيجة  ...يجب أال ننسى بالطبع جيودكـ  ...ولكف قبؿ كؿ شيء يأتي رأس
الماؿ  ..فموس )) صػ ،66فيو يرى ػ كما ترى ببلده ػ أف العراقييف ال يمتمكوف القدرة
عمى إدارة ببلدىـ  ،وما يتمتعوف بو مف لمسات لحياة متطورة  ،ىو مما يغدؽ عمييـ
بو الغرب  ،وأنيـ شعب ال يفيـ غير لغة القوة والشدة التي ترغميـ عمى اتباع
أسيادىـ يقوؿ (( أنتـ العرب تمزمكـ الشدة  ،انتـ يمزمكـ تورؾ يحكمونكـ ..تورؾ ))
صػ. 164
كاف موقؼ فوكس مف العماؿ يكشؼ عف معتقداتو االستعمارية المنبثقة مف
االعتقاد األكبر ػ أعني بيا ػ ثقافة ببلده وفمسفتيا تجاه اآلخر ،وتصوير شخصيتو
وكأنيا بنية صغرى مشتقة مف بنية كبرى  ،تجسد عالميا الذي تنتمي إليو ،
فمواجيتو لمعماؿ المضربيف عف العمؿ قد أماطت المثاـ عف دواخمو الحاقدة عمييـ ((
إذا ىـ لـ يعودوا لمعمؿ في ىذه المحظة  ...فأنا سوؼ أطردىـ جميعا )) صػ ، 184
وقد يستعمؿ معيـ المخاتمة والمراوغة أحيانا  ،غير أنو في النياية كانت القوة ىي
السبلح الذي يستعممو معيـ  ،فقد أطمؽ النار عمييـ حيف أدرؾ إصرارىـ عمى
مواصمة اإلضراب .
إف ما طرحو الكاتب يعبر عف رؤية ذاتية ينطمؽ بيا رام از لمواقع آنذاؾ ،
فالرواية (( ليست تجسيدا لمواقع فحسب ولكنيا فوؽ ذلؾ كمو موقؼ مف ىذا الواقع))
( ، )16وقد نحت الرواية منحى فنيا يقوـ عمى المغايرة في رسـ أبعاد الصورة مع
األجنبي  ،وذلؾ مف وجيتيف ،األولى  :مف وجية نظر عامة جسدتيا أبعاد العبلقة
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بيف فوكس وشركتو بكؿ شبياتيا وسماتيا والعماؿ العراقييف عموما  ،والثانية  :مف
وجية نظر خاصة أطرتيا العبلقة الجسدية الشاذة ( المثمية ) التي تربط مدير النقؿ
جوف سولفيف ومزىر العامؿ العراقي في الشركة  ،وتتعدد زوايا النظر إلى عبلقة
جوف بمزىر  ،إذ يرى جوف أف مزى ار يمتمؾ فحولة كاممة يسعى إلى استغبلليا
لصالح شذوذه الجنسي  ،وىذا يماثؿ استغبلليـ لخيرات البمد واستثمارىا لصالحيـ ،
ويحؽ لنا القوؿ أف رؤية مزىر تقترف بالثأر مف اآلخر  ،وىي رؤية تنزع إلى النيؿ
مف المستغؿ وىجائو عف طريؽ تأنيثو وتصويره شاذا راغبا باعتبلء العربي عميو وىو
تحت وطأتو  ،يقوؿ فردريؾ الغرانج (( إف الرجؿ العربي مجروح رمزيا وجسديا عمى
يد الغرب  ،واذا كاف خاضعا مف الناحية السياسية فإنو سيكوف مييمنا مف الناحية
الجنسية ردا عمى ذلؾ  ..إنو تمثيؿ استعاري لمصراع بيف العالـ العربي والغرب
الكولنيالي أو مابعد الكولنيالي  ،بوصفو لقاء جنسيا ومعركة مف أجؿ السيطرة ))
( ، )17فيذه العبلقة ترمز إلى تأنيث اآلخر  ،وتشي بضعفو وحاجتو لمعربي (( ،
إف ما يقوـ بو مزىر ىو عمؿ رجؿ ..فحؿ  )) .صػ  ، 114فضبل عما تنـ عميو مف
قمب لمموازيف  ،فمف كاف متسيدا بمنطؽ القوة ُ ،يصبح متسيدا عميو في منطؽ
الجنس والرغبة .
لعؿ مف ميمات الصورولوجيا رسـ صورة حقيقية و واقعية لؤلجنبي ( فردا أو
شعبا ) بعيدة عف التشويو والمغالطة التي يمكف أف يرسميا أدب قومي ما مدفوعا
بدوافع عدة  ،وال سيما صورة المرأة األجنبية  ،فإف (( ثمة عدد غير قميؿ مف
النصوص األدبية المعاصرة ػ وخاصة السردية ػ ال يخمو مف تصوير نماذج نسائية
أوربية  ،ومما يمفت النظر أف قسما مف النساء الماثبلت أماـ القارئ في الروايات
والقصص يطابؽ أنموذجا معينا يحاوؿ المؤلفوف أف يقنعونا بأنو يمثؿ المرأة األوربية
المتحررة )) (  ، )18ومف المنطمؽ نفسو شخصت صورة المرأة األجنبية في رواية
ميدي عيسى الصقر رياح شرقية  ،...بوصفيا امرأة ال تمتمؾ قيما تحصنيا كإنسانة
ليا وجودىا الذي ُيحترـ  ،بؿ ىي متحررة تستغؿ مظاىر صورتيا الخارجية ػ
الجسدية ػ التي تثير الرجؿ الشرقي الستمالتو واشباع رغباتيا وغرائزىا  ،فجاء
تصوير (ديانا) بوصفيا سيمة ال تمانع باالستجابة لرغبات اآلخريف فييا والسيما
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تضيع وقتيا ىذه البنت تريد أف تضاجع رجاؿ الشرؽ والعرب دفعة
العرب (( ال ّ
واحدة ))  ،فػ (ديانا) كانت (( تدرؾ تماما مدى تأثيرىا المغري عمى الرجاؿ الذيف
كانت نظراتيـ إلييا تكاد تتحوؿ إلى أصابع جائعة تتحسس لحميا العاري )) صػ 394
 ،وتبدو بشخصية قوية وواثقة مف إمكاناتيا في إيقاع الميندس حساـ في حبائميا
وتتوعده (( أنت تستطيع أف تأكؿ بقدر ما تشتيي [ مف السمؾ ] وأنا سوؼ أناـ
معؾ  ...أنت لف تفمت مني أنا سأنالؾ يوما )) صػ ، 331،333كما تجسد الصورة
نفسيا (موريف) االنكميزية زوجة ( جوف سولفيف ) فتظيرىا الرواية بمباس غير محتشـ
وىي تزور جيرانيا (( ارتدت قميصا أبيض ببل أكماـ و تنورة قصيرة تكشؼ عف
الجانب األسفؿ مف مبلبسيا الداخمية وعف استدارات ردفييا ، ...كانت امرأة فاتنة مف
مبلمح وجييا))صػ47
وفي مشيد آخر كانت ال تبالي في ظيورىا عارية حيف قابمت حساـ  (( ،ػ
أوساـ ىؿ ىذا أنت ؟ أدىشو سموكيا ،
ػ لماذا ال تفتحيف الباب أكثر لتتأكدي ؟
ػ أدخؿ بسرعة ال تدعني أصاب بالبرد مرة ثانية ،
دفع الباب  :رآىا تبتعد راكضة بجسدىا العاري تماما بينما كاف ظيرىا مبمبل في
الضوء  ،وىي تخطؼ في الصالة عائدة إلى الحماـ )) صػ  ، 295ولعؿ ما تصرفت
بو ( موريف ) ال ينبو عف ثقافتيـ وال يشكؿ خرقا سموكيا عندىـ  ،عمى الرغـ مف أف
ما طرحتو الرواية عف المرأة األجنبية يتساوؽ وانطباع الشرؽ عموما عنيا كونيا
امرأة متحررة معجبة بالرجؿ الشرقي  ،حتى إف ما رسمو الكاتب عف صورتيا
قار في الذىف العربي مف أنيا شقراء زرقاء العينيف رشيقة القواـ
الخارجية منبثؽ مما ّ
 ،فػ (ديانا) كانت ((امرأة في نحو الخامسة والعشريف كاف شعرىا يضرب لونو إلى
البياض يكاد يكوف فضيا  ،كانت عيناىا زرقاواف بزرقة السماء ساعة الظييرة ))
صػ  ، 263و(موريف) (( كانت تسبؿ شعرىا البني الطويؿ عمى ظيرىا و كتفييا
وعيناىا الخض ارواف تممعاف بيجة )) صػ ، 265ونممح تباينا أحيانا في وجيات النظر
لؤلجنبي والسيما في المرأة األجنبية  ،ولعؿ ىذا التغاير سببو التبايف الثقافي
واالجتماعي  ،فػ (حساـ) ميندس عراقي درس في بريطانيا وعاش حياة ىانئة وجميمة
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ىناؾ  ،فصورتو عف المرأة منطمقة مف نظرة متحررة متأثرة بثقافة الغرب  ،عمى الرغـ
مف أنو (( أوشؾ أف يتزوج واحدة منيف غير أنو اكتشؼ أنيا نامت مع عدد مف
أصحابو الطمبة )) صػ

 ، 279إال إنو يرى أف (( نساءىـ لطاؼ ورقيقات ))

صػ.259
تكشؼ رواية الشاىدة والزنجي أبعادا أعمؽ تتجمى عنيا إيدولوجيات متقابمة
تمثميا رؤية الشرؽ لمغرب  ،والغرب لمشرؽ  ،مما يمكف أف يؤطر ضمف نسؽ
إيديولوجي يكشؼ عف قضية ليا أبعادىا السياسية أوال ومف ثـ السيوسولوجية ،
ويتمثؿ ذلؾ في الرواية عبر شخصيتيف ( الكولونيؿ  ،نجاة ) كؿ شخصية تمثؿ
طرحا يعمؽ نسقا أو سياقا مرجعيا يعتمد سياقات ثقافية  /ىرمية  ،واف ما يستدعي
حضورىما معا وفي أكثر مف موقؼ  ،ىو عممية التحقيؽ في مقتؿ جندي أمريكي
أماـ امرأة عراقية تكوف الشاىدة الوحيدة عمى حادثة القتؿ  ،فيبدو الكولونيؿ في
قسوتو وىيمنتو صورة مصغرة لمجتمعو األمريكي وسياستو في رؤيتو الدونية لمعرب
والببلد المستغمة مف قبميـ  ،وىو يحاوؿ أف يجبر الشخصية األخرى (نجاة) ػ عمى
االعتراؼ عمى أحد الجنود ػ التي تمثؿ المجتمع العراقي  ،وىي تحتفي بمعاني
العفوية والصدؽ ونفي الظمـ حتى عف العدو  ،الحاضرة دالالتيا في صمب ضميرىا
االنساني  ،حيف تقاومو وتجابو غطرستو حتى ولو بنظراتيا التي تحاوؿ أف تكوف
فييا قبالتو بالقوة واالرادة (( جاىدت لكي ال تدع نظراتيا تنكسر تحت وقع نظراتو...
كاف موقفو الناقـ منيا يولد لدييا  ،بالتدريج نوعا مف الرغبة في التحدي )) صػ ،36
فقضية ( نجاة ) عمى الرغـ مف خصوصيتيا  ،بيد أف ما تقوـ بو يجسد رؤية تنطوي
عمى قدر كبير مف التشابو واالشتراؾ مع تاريخية األصؿ وعبلمات أنساقو  ،فيي
ليست منقطعة عف األرضية التاريخية لثقافة مجتمعيا الذي يضمر رفضو لؤلمريكي
ولئلنصياع لسياستو  ،وتعبرعف ذلؾ بموقفيا حيف تختار الموت انتحا ار عمى أف
يمرر عمييا امبلءاتو  ،التي تحس بخيانة ضميرىا فييا حيف تشيد عمى أحد الجنود
في قتؿ الجندي األمريكي ،عمى الرغـ مف نصيحة أميا ليا  ،في أف اعترافيا عمى
أي كاف مف الجنود يشكؿ فضاء لمخبلص مف أزمتيا (( أشيري إلى أي واحد منيـ
والسبلـ  .كميـ خنازير ...يعدمونيـ إلى جينـ  .الخنزير ابف الخنزير .لو يعدمونيـ
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كميـ كاف أحسف )) صػ  ، 41،75إال أنيا أدركت في تمؾ الشيادة تحقيؽ إلرادة
الكولونيؿ وانفراج لمشكمتو  ،في الوقت الذي تتفاقـ فيو محنتيا  ،فآثرت االنتحار
سبيبل لخبلصيا  ،وصفعة لمكولونيؿ  ،األمر الذي يعد تحديا كبي ار وانتصا ار نفسيا
عمى السمطوية األمريكية مف شخصية ضعيفة مثؿ ( نجاة ) إذا ما قيست بشخصية
الكولونيؿ  ،فاختيارىا ىذا فيو إلفات لبلنتباه لجرأتيا حيف استوعبت كؿ ما مر بيا
مف ظروؼ نفسية قاسية مف دوف أي اعتبار لثنائية الضغط عمييا ( الكولونيؿ مف
جية وأميا مف جية أخرى ) مما يفضي إلى سقوط الشخصية األمريكية وتحطميا
بما تحممو مف دالالت (سياسية  ،اجتماعية) إزاء تسامي الشخصية العراقية التي
جسدتيا (نجاة) بكؿ ما تمتمكو وتمثمو مف دالالت (

 ، )19وىذا يشي بشيء مف

الرمزية التي تُؤطر بأف الرفض لو سبمو التي تمنع العراقي مف الرضوخ لسطوة
مر بو العراؽ مف أحداث حوؿ الوجود
األمريكي وأجد في ىذه الرواية استشرافا لما ّ

األمريكي فيو .

ويتجمى مف مسايرتنا أحداث الرواية  ،أنيا عمدت إلى التأسيس لموقفيا منذ
الوىمة األولى  ،حيف رسـ الكاتب أبعاد صورة الجنود األمريكاف التي توحي
باستعبلئيـ وغطرستيـ وىـ يتجولوف في البصرة  ،مف خبلؿ تعميؽ الراوي عمى مشيد
رؤية (حميد) ػ الشخصية العراقية البسيطة في الرواية ػ لمجنود (( قبؿ أف ينزؿ حميد
إلى النير ،لمح أحد رجاؿ البوليس العسكري األمريكي  ،بقبعتو البيضاء وحزامو
األبيض العريض ومسدسو الكبير واقفا عمى الجرؼ  ،يداه عمى خصره يتأمؿ صفحة
النير.))....صػ  ، 7يمثؿ ىذا المشيد استيبلال يقدـ انطباعا عاما عف األمريكاف ،
ويييئ المتمقي ألحداث الرواية وىي تجسد طبيعة التصرؼ األمريكي في العراؽ ،
والسيما الكولونيؿ الذي تولى مجريات التحقيؽ في حادثة القتؿ  ،إذ تتكشؼ مبلمحو
القاسية في مشاىد التحقيؽ ((كاف يحدؽ في وجييا  ...ىذا الرجؿ يمكف أف يفعؿ
بيا أي شيء  .ولكف ما الذي يجعمو متحامبل عمييا بيذا الشكؿ كأنيا قتمت أباه ...
يعامميا كما لو كانت كمبا مف الكبلب البوليسية)) صػ

 ، 25،34قالت (( يشتمني

دائما ..أماـ الناس)) صػ  ،61ويطمؽ عمييا صرخاتو و ييينيا بألفاظ نابية وجارحة
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(( سو ذس از ذ بمودي بيج)) صػ  ،25و(( شعرت بقبضة الكولونيؿ تطبؽ عمى
ذراعيا  ،وسمعت صوتو الغاضب يزعؽ فوؽ رأسيا :
ػ دونت رش .دونت رش يو بيج )) صػ. 35
ومف البلفت في الرواية ،أنيا لـ تجعؿ شخصياتيا  ،والسيما المحمية في
مواجية مباشرة مع األمريكاف  ،عمى الرغـ مف فضاضتيـ في التعامؿ مع العراقييف
مف أبناء البصرة  ،فػ ( نجاة ) وأىميا وسكاف محمتيا ال يتصادموف معيـ  ،بؿ
يتمنوف رحيميـ (( الحرب انتيت  ..اندحر ىتمر وانتيت الحرب مع ألمانيا قبؿ
شيريف  .إذف ىؤالء األمريكاف  ..لماذا ىـ باقوف ىنا .؟  ...متى يرحؿ ؟ متى
يرحموف كميـ )) صػ  ، 57و أحيانا يكتفوف بالتعميؽ ببعض الكممات البذيئة عمييـ
مثؿ ( خنازير )  ( ،كبلب )  ،وقد يرمز ذلؾ إلى النزوع المثالي الذي يرفض المجوء
إلى القوة في دحر األجنبي المستغؿ  ،وىو أمر ال تسنده الوقائع حتما  ،والسيما في
العراؽ .
ونود أف نشير إلى أف الكاتب في ىذه الرواية  ،سمط الضوء عمى طبيعة
المجتمع العراقي في تعاممو مع النتائج مف دوف البحث في المسببات  ،عمى العكس
مف األمريكاف في بحثيـ واصرارىـ لموصوؿ إلى الحقيقة  ،فمجريات التحقيؽ
ومحاوالت التعرؼ عمى القاتؿ  ،كميا تصب في معرفة الحقيقة  ،في حيف أبناء محمة
(نجاة) تعاممو ا معيا عمى أنيا عاىرة فاحشة غير مغتصبة ومجني عمييا  ،ومف
دوف حتى أف يمقوا بالموـ عمى مف قادىا إلى ذلؾ  (( ،الذي عنده فضائح يبحث لو
عف مكاف آخر ...حتى الجنود األمريكاف دخموا محمتنا بسبب ىذه الفاحشة )) صػ
 ،54و(( كانت نظرات العداء في عيوف الجيراف وتسمع كمماتيـ الجارحة )) صػ
 ،109ومما ال نرى ضرورة في توظيفو  ،وأف الكاتب قد بالغ فيو ػ عمى الرغـ مف
أنو ربما أراد مف ذلؾ رسـ صورة لؤلمريكاف تنفر منيا الذائقة ػ في  :اإليماءة في
أكثر مف مشيد إلى حمؿ (نجاة) نتيجة ذلؾ االعتداء الجنسي عمييا مف قبؿ المحتؿ
األمريكي  ،وقد أشارت ( نجاة ) إلى اشمئزازىا ((انت قصدؾ أني ..تيز أميا رأسيا
دوف أف تقوؿ شيئا...كـ تمنت أف تكوف لدييا طفمة أو طفؿ ترعاه ...ولكف اآلف ؟
في الوضع الذي ىي فيو ؟ وثمرة ماذا ؟؟ ال ال )) صػ  134ػ  ،135فيذا مما يمجو
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الذوؽ العراقي  ،والسيما ونحف نبحث في صورولوجيا المجتمعات  ،فضبل عمى ذلؾ
مما ال نجد مبر ار لممبالغة فيو  ،ما صوره الكاتب عف الضفة الثانية لمنير المقابمة
لؤلمريكاف حيث توجد بيوتا لمدعارة ُيمنع األمريكيوف مف الوصوؿ إلييا  ،في حيف
يمكف لبائعات اليوى مف العراقيات أف يتسممف ليـ  ،وبمساعدة سماسرة عراقييف ،
وىذا ما يرفضو واقعنا ومما ال يقارب أصؿ الحياة العربية  /العراقية في شيء (( ،
يحرسوف كؿ نقاط العبور طيمة النيار والميؿ  ،لكي يمنعوا جنودىـ مف الوصوؿ إلى
الضفة األخرى مف النير حيث توجد بيوت الدعارة  ،ولكف عندما يأتي الميؿ ...فأف
بائعات اليوى أنفسيف يعبرف خمسة إلى ىذه الضفة  ،كؿ واحدة منيف تحمؿ مفرشا
تحت إبطيا)) صػ  ، 8و (( ىؤالء ىـ الرجاؿ الذيف يصيبيـ الخبؿ عندما ييبط الميؿ
 ،فيتسمموف إلى البساتيف في أطراؼ المدينة  ،مثؿ الوحوش الكاسرة  ،بحثا عف أنثى
تبيع ليـ جسدىا )) صػ  ،24حتى إف في تعميؽ أـ (نجاة) عمى مضايقات الجيراف
بعد حادثة ابنتيا قالت  ( :تريديف تعرفي أيف نروح ؟ أنا أقوؿ لؾ  .يريدوننا نسكف
ذاؾ الصوب  .عبر النير..تعرفيف لماذا عبر النير ؟؟ )) صػ  ، 110وكأنيا ضفة
ُعرفت بيذا المسمى  ،فالكاتب في ىذا رسـ مبلمح صورة بعيدة عف الواقع وتُعطي
انطباعا معكوسا لما ىو شائع وقار في الذاكرات الجمعية  ،وىي صورة نجدىا
تناقض الثيمة التي أُسست عميا الرواية.
وتأخذ الصورولوجيا نمطا آخر في اإلفصاح أو الكشؼ عف صورة األجنبي ورأيو
باآلخر ،وأعني بو التصويرغير المباشر ،أي الصورة التي ينقميا العربي نفسو عف
رأي األجنبي فيو  ،وبالعكس  ،وغالبا ما تأتي ىذه الصور التي أفرزتيا ترسبات
التجربة نتيجة التمازج الثقافي أو االقتصادي أو االجتماعي  ،وىي التقاطات قادرة
عمى التمثيؿ الحي والحقيقي والواقعي  ،وتسيـ في تحقيؽ قدر مف الخصوصية
الكتابية ليذا النمط مف السرد  ،وخمؽ مستوى محفز لمحس القرائي  ،مما يولد إثارة
محركة تعمؿ عمى كشؼ البؤرة الباثة والفاعمة في لحمة النص  ،وقد وظؼ الكاتب
ذلؾ في رواية رياح شرقية  ، ...وجسدتيا أصوات شخوصيا المتباينة  ،منيا ما قالو
أبو محمود الذي يعمؿ خادما في بيت الرجؿ األجنبي المستر ماكولي  ،حينما رأى
الميندس حساـ والسائؽ يحاوالف ادخاؿ الحقائب لمبيت مف أجؿ السكف مع المستر
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ماكولي  ((،لـ يخبره أحدا أف نزيبل جديدا سيشارؾ المسترماكولي السكف في البيت .
وعندما عرؼ أنو عراقي وليس بريطاني كما توىمو أوؿ وىمة ،تحوؿ استغرابو إلى
نوع مف االستنكار ...ىرع إلى الباب ووقؼ يسد عمييما الطريؽ معترضا .
ػ ىذا بيت ( الصاحب ) المستر ماكولي )) صػ.243
ىذا الرفض مف ( أبو محمود) لـ يكف رفضا شخصيا  ،وانما ىو تمثيؿ لمرفض
األجنبي لآلخر العربي  ،استقاه مف سيرتو الحياتية كخادـ معيـ  ،وما ىو إال لساف
ناطؽ بما يرغبوف  ،ومثؿ ىذه الرؤية ينقميا الدكتور سامي  ،يقوؿ مخاطبا زوجتو
(( ػ ال يا حبيبتي  ،اذا تريديف الحقيقة فيؤالء األجانب أكثرىـ  ،في ق اررة نفوسيـ
يحسبوننا جميعا مثؿ القرود  ،ال ينقصنا غير مقدار مف أصابع الموز نتقافز
ونتصايح حوليا في ىياج  ...لما رجعت لمعراؽ ورأيتيـ ىنا صدمني سموكيـ  ،شفت
أكثرىـ يتصرفوف بعجرفة غريبة وبنذالة أحيانا )) صػ  ،258ما عرفو الدكتور السامي
عف نظرة األجانب لمعرب  ،جاء مف تجربتو معيـ ومخالطتو ليـ في العمؿ وبعده ،
يكنو العربي لو مف كره
ونمفي الفكرة نفسيا معكوسة عند األجنبي في معرفتو لما ّ
واحتقار  ،مف ذلؾ ما قالو (فوكس) عف رأي العماؿ بو (( غمغـ بصوت خفيض
يخاطب صاحبيو .
ػ أنا ال أظف أف ىؤالء الرجاؿ يحبونني .
ابتسـ مدير النقؿ متسميا  ،وىمس مدير االطفاء مازحا .
ػ ىـ يعرفوف أي نغؿ أنت  )) .صػ

 ،64ىذه االنطباعات والرؤى تمخضت عف

التجربة  ،والفيـ العميؽ لآلخر  ،واالحاطة بمجريات الواقع .
صورولوجيا الحوار :
يعد الحوار ركيزة ميمة في التشكيؿ السردي  ،لما يبثو مف فاعمية قادرة عمى
مجسة وظيفية  ،فيو وسيمة لتذويب أو اطبلؽ ما ترسب في
االنفتاح عمى أكثر مف
ّ
ويعتمد أحيانا في رسـ مبلمح الشخصيات واضاءة دواخميا في
الذاكرة بفعؿ الزمف ُ ،
التعبيرعف خمجاتيا وأحواليا النفسية  ،و رؤاىا تجاه الذات واآلخر ،و يؤسس لفعؿ

تواصمي بيف الشخصيات الروائية  ،فالتمازج الحواري ((يمنح المغة مقومات وجودىا
ما دامت ال تحيا بغير الحوار)) (

 ، )20فضبل عمى ذلؾ  ،فإف ما تتحدث بو
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الشخصية يكشؼ عما يكتنفيا مف تواؤـ أو تناقض بيف الداخؿ والخارج  ،مما يمنح
المتمقي فيـ أبعاد الشخصية ومعرفة مستواىا الفكري و الثقافي  ،ونستطيع أف نرصد
ذلؾ في حوارات عدة في رواية  :رياح شرقية  ...منيا الحوار الخارجي بيف المساح
(حسيف طعمة) الذي يعمؿ عمى التحضير إلضراب العماؿ لممطالبة بحقوقيـ
المشروعة مف ادارة المشروع االنكميزية  ،وبيف مترجـ مدير المشروع (محمد) الذي
تأكد شكو حيف استذكر ما دار بينيما عندما رأى واحدا مف ىؤالء الجواسيس يدخؿ
عمى المستر (فوكس)  ،إذ حاوؿ المساح إقناع المترجـ بوجود شخصيات مف
العماؿ يعمموف كجواسيس إلدارة المشروع ،إنيـ ينقموف كؿ ما يدور بيف العماؿ إلى
المستر (فوكس)  (( ،قاؿ لي حسيف إف ىذيف الرجميف ال يشكبلف خط ار كبي ار ألف
العامميف يعرفونيما .
ػ الخطورة يا أخ محمد تأتي دائما مف أولئؾ الناس الذيف ال يخطر ببالؾ أف ترتاب
فييـ .
سألتو مندىشا .
تقصد أف ىناؾ ..؟
ػ وىؿ تعتقد أف المستر فوكس يكتفي  ..؟
ػ أنا كنت أظف ..
ػ أعرؼ لذا أنصحؾ أال تتحدث كثي ار في حضور اآلخريف .
ضحكت .
ػ ولكف أنا ليس عندي ما أخشى انكشافو .
قاؿ بمبلمح جادة .
ػ ليس ىذا ميما  ،ففي زمف الشؾ يصبح لمكممة الواحدة ألؼ معنى؟))صػ 37ػ .38
ىذا الحوار ّبرز لنا مدى إمكانات الشخصية في تعامميا السموكي مع اآلخريف
 ،في الوقت الذي تخطط فيو لقيادة المواجية ضد ادارة المشروع  ،عمى الرغـ مف
معرفتيا لما حوليا مف تربصات .
لقد شكؿ الحوار منبيا فنيا بار از في رواية رياح شرقية رياح غربية  ،وكأف
الكاتب تعمده بشكؿ الفت حتى لتبدو فيو روايتو حوارية تقوـ عمى نقاش يجريو ػ
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الكاتب ػ بيف الشخصيات لتصعيد المواقؼ دراميا بما يخدـ الغرض الذي يسعى إليو
 ،وعمى الرغـ مف مجيء حواراتيا طيعة بأسموب تنسجـ فيو تعبيرات الشخصية في
المواقؼ واألحداث مع طبيعتيا  ،مف مثؿ الحوارات التي تظير تمسؾ العماؿ
بحقوقيـ  ،وأىمية مواجية ادارة المشروع باألمر ،فألفاظيا وتراكيبيا مستوحاة مف جو
الشؾ الريبة والتوجس الذي ىيمف عمى الفضاء مما استدعى الحذر ،فجاءت الجمؿ
قصيرة ومكثفة وذات داللة  ،ميمتيا اإلفادة مف حدث يريد أحد طرفي الحوار تأكيده
كحقيقة واقعة  ،إال أنو مف رصدنا مبلمح ىذا الحوار ومقارنتو بطبيعة الشخصيات
المتحاورة  ،نجد أحيانا تباينا بيف التكويف المعرفي والثقافي البسيط لمشخصية ،
ومستوى حوارىا الذي ينـ عمى وعي لو أبعاده الثقافية واالجتماعية التي ال تنسجـ فيو
مستويات التمفظ وطبيعتيا  ،مف ذلؾ الرؤى واألفكار التي طرحتيا الرواية عف سيطرة
التوجيات الوطنية والسياسية المعمقة  ،فضبل عمى تكرار بعض األفكار لتأكيد
الصراع بيف العماؿ وادارة المشروع االنكميزية .
و الحوار بوصفو دليؿ الحركة المستمرة والحياة واستمرار أحداثيا  ،فإنو يسيـ
أحيانا في تجمية بؤرة السرد  ،والسيما إذا كاف الحوار مونولوجا  ،والراوي متوار أو
في أدنى درجات حضوره  ،ونممس ذلؾ في رواية الشاىدة والزنجي  ،في حديث (
نجاة ) مع نفسيا حيف قالت (( سوؼ يجف الكولونيؿ عندما يسمع النبأ ؟ تود لو
تستطيع أف ترى وجيو )) صػ ،138ىذا الصوت الداخمي يشكؿ بداية انتصارىا عمى
أزمتيا وما يعتمج في دواخميا مف تناقضات أفرزت ىذه الضربة التي ىزمت بيا
الكولونيؿ  ،فالمونولوج ال يفصح عف النوازع االنسانية لمشخصية ورغباتيا فحسب
بؿ يعكس وقع العالـ عمييا (  ، )21فتتجمى صورة الشخصية أماـ المتمقي وتصبح
أكثر التماعا  ،ففي التساؤؿ الذي طرحتو ( نجاة ) عمى نفسيا  ،وتبدو فيو متألمة
نادمة (( كؿ شيء تتعمقيف بو يغدو وىما في المحظة التالية  ..ماذا بقي ؟ لو أنيـ
قتموؾ أنت أيضا في تمؾ الميمة لجنبوؾ كؿ ىذه الميانة والتمزؽ)) صػ  ،129نجد إف
عبارة (ماذا بقي ؟؟) المميئة بالتساؤؿ االنكاري شكمت ركيزة أساسية لمحوار الداخمي
ومحو ار لرؤيتيا  ،وىي نتاج تأمؿ الشخصية في واقع عممية التحقيؽ التي تجرى معيا
 ،وفي مونولوج آخر يظير احتداـ الصراع داخميا وىي مشتتة تتقاذفيا رغبات عدة ،
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(( تمنت لو تستطيع أف تختفي عف الوجود ...تمنت لو كاف كؿ ما تعانيو ليس سوى
حمـ عابر تستيقظ منو بعد قميؿ ثـ تنساه )) صػ  34ػ  ، 35ونممح مف حواراتيا أف
بونا كبي ار بيف معطيات الشخصية الثقافية واالجتماعية والفكرية  ،وأدائيا التمفظي ،
وىذا يعني أف الكاتب قد حمؿ شخصياتو أفكا ار أكبر مف مستوياتيا  ،وبما ال يتناغـ
وواقعيا المعرفي  ،كما نجد ذلؾ في حوار (حميد) مع ( نجاة ) عندما سألتو عما إذا
كانت راحتو معمقة بموت إنساف ماذا يفعؿ  ،فأجابيا  (( :أف راحتو ىو ال قيمة ليا
مقابؿ حياة إنساف  ،حتى لو ظؿ ىو سجينا العمر كمو )) صػ. 108
و الشؾ في أف (المونولوجات) السابقة صورة ناطقة عف أعماؽ الشخصية
المتصارعة  ،كاف لؤلجنبي أثره الواضح في تنامييا  ،إذ عمؿ وجود األمريكاف عمى
استفزاز وعي الشخصية  ،فنطؽ صوتيا الداخمي معب ار بالكممة  ،مما يتيح لممتمقي
سبر عوالـ الشخصية  ،وادراؾ معالـ صورتيا عف كثب  ،التي انبمجت عف نسؽ
ثقافي واجتماعي معيف .
ومف المنظور الصورلوجي نفسو  ،يمكننا القوؿ أف انفتاح الذائقة قبالة نص
ييسر ميمة ادراؾ مكامف الجماؿ النصي مف خبلؿ قراءة مدركة توصيمية  ،لذا فتعدد
القراءات وتمايز تواريخيا لو أثره في وجيات النظر الصورولوجية في رواية الشاىدة
والزنجي  ،فقراءتيا قبؿ الوجود العسكري لؤلمريكاف في العراؽ عاـ

 ، 2003توحي

برؤية محايدة تبعث عمى االثارة و المتعة الفنية  ،والقراءة الثانية  /المابعدية ،
قراءة استف اززية أكثر  ،ومثمما أف لمواقع االجتماعي أثره في تنظيـ أفكار العمؿ التي
تنـ عمى البنية التأليفية العميقة لو (  ، )22فأف لمتجربة وقعيا في تعميؽ الرصيد
الذىني .
نتائج البحث :
1ػ سمط البحث الضوء عمى ما يشكؿ صو ار ثقافية  ،مف تصورات المجتمعات عف
بعضيا  ،الرابضة في مخياؿ الوعي الجمعي  ،مف خبلؿ ما يسمى بالصورولوجيا أو
الصورية أو عمـ الصورة .
2ػ تعد الصورولوجيا إحدى آليات النقد الثقافي  ،التي تضيء مآربو في رصد
األنساؽ وتأطير عوالميا ومسايرة تطوراتيا .
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3ػ تعنى الصورولوجيا بالصورة بأشكاليا المتنوعة  ،وتتخذ مف األجنبي أو اآلخر
موضوعا ليا  ،مؤكدة عمى سمة األدب مف حيث عناية الصورة الثقافية بالنصوص
األدبية  ،وظروؼ انتاجيا وانتشارىا .
4ػ تجمى مف البحث أف الصورة المتشكمة عف اآلخر غير ثابتة بؿ ىي متغيرة الحاؿ
واالتجاه نتيجة تغير األحواؿ والظروؼ  ،وىذا يستدعي البحث في األنساؽ الثقافية
لمجتمع اآلخر .
5ػ تجسدت (الثيمة) التي نبحث ػ تشخيص اآلخرػ في روايتي ميدي عيسى الصقر،
رياح شرقية رياح غربية  ،و الشاىدة والزنجي  ،وأف ما رسمتو الروايتاف مف مبلمح
لآلخر ينـ عمى وعي الكاتب وادراكو لصورة أو رؤية واقعية  ،وكأف الشخصية التي
حمميا أفكاره ما ىي إال انبجاسات وتناصات عف رؤى عامة .
6ػ بدا لنا مف رواية رياح شرقية  ، ...أف ما جسدتو شخصية (فوكس) مف سموكيات
مع العماؿ العراقييف  ،يعد ثمرة مف ثمار سياسة بمده  ،وصورة مصغرة عف ثقافة
مجتمعو وفمسفتيا تجاه اآلخر  ،وأف ما طرحتو الرواية عف المرأة األجنبية في
صورتيا المتحررة يتناغـ وما ىو قار ومتداوؿ عنيا في المجتمع العربي .
7ػ ما صورتو رواية الشاىدة والزنجي  ،ينـ عمى ايديولوجيات متقابمة تمثميا رؤية
الشرؽ لمغرب والغرب لمشرؽ  ،مما يمكف أف يؤطر ضمف نسؽ ايديولوجي يكشؼ
عف قضية ليا أبعادىا السياسية أوال ومف ثـ السيوسولوجية  ،مثمتيا شخصية (نجاة)
العراقية ببساطتيا  ،وشخصية الكولونيؿ األمريكي الذي انيارت غطرستو أماـ
تحدييا الكبير  ،وىذا يؤطر رؤية عامة مف كبل الجانبيف .
 8ػ شكؿ الحوار في الروايتيف آلية ميمة مف آليات رصد الصورة  ،وأسيـ في
الكشؼ عف مبلمح الذات واآلخر  ،وكاف لممختبلت الحوارية األثر في رسـ الصورة
وتأطير أبعادىا .
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Abstract
Imageology in Narration of Mahdi Esa AL Saqr
By : Nawafil Younis Al-Hamadany ( Ph.D )
College of Education humanities
This study deals with the community speculations about
each other which are based upon certain common knowledge.
Surveying the literature reveals a bulk of concepts that are based
on the already-taken beliefs which can be shaped as a hint going
hand in hand with others’ view . This view is characterized by
historical , social and cultural background .This view is called “
the science of image “ or as it is termed “ imageology “ which is
the major concern of this study .Imageology is concerned with
the study of the cultural image or the impression that peoples
took about each other .Imageology is also concerned with what
literature reveals through its output based on the communities
and cultures .
Imageology has been considered as a phenomenon that aims at
fighting the beliefs of the ethnic ,linguistic , national groups.
And at the time that imageology catches the prominent features ,
it comes so close to the contrastive literature and it, in turn , can
be termed as contrastive imageology.
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Imageology is envisaged as an open contact among peoples , its
primitiveness comes so close from its modernism because the
characterizing any image in the mind should be based upon
potential knowledge through a process of retrieving .
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