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الفانتازي في رواية «امرأة القارورة» لسليم مطر
عوالم السرد
ّ

عبدالباسط عرب يوسفآبادي* ،وعلي أکرب أمحدي چناري

**

المل ّخص
إن الفانتازيّة تطلق علی شكل أديب مييل إلی القطيعة مع العامل والتقاليد املألوفة واخلرق املستمر
للمنطق والنواميس الطبيعية .تش ّكل ﻫذه الظاﻫرة معلماً بارزاً يف الرواية العربية ويتجلّی من خالهلا اﻫتمام
الروائي العريب بتجاوزه حلدود التقليد الروائي القدمي .تعتمد رواية «امرأة القارورة» للروائي العراقي سليم
الفانتازي للعناصر السردية من العنوان
الفانتازي والتغيري
مطر (9155م) علی استخدام معطيات األدب
ّ
ّ

والشخصية واألحداث والزمن.

جاءت ﻫذه الدراسة معتمد ًة علی املنهج الوصفي-التحليلي للبحث عن مستويات حضور
الفانتازي يف ﻫذه الرواية هبدف الكشف عن دور العناصر الفانتازيّة يف بنية النص الروائي .وأﻫم ما تناوله
ّ
البحث ﻫو رص ٌد لفانتازية لغةً واصطالحا ومن مثّ عرض الرواية والبحث عن وجوه الفانتازية يف عناصرﻫا
ُ

يصور عناصر سرده تصويراً فانتازيّاً يناسب
السردية.
ّ
تدل نتائج البحث علی أ ّن الكاتب قداستطاع أن ّ

الفانتازي ،فلتحقيق ﻫذا اهلدف اعتمد يف بناء عنوان «امرأة القارورة» وشخوصها وزمنها
مسات األدب
ّ
كالتحول واملسخ والرحلة -علی رؤية ختييليّة تتواتر بني العجيب وخرق
وأحداثها –مبا فيها ظواﻫر فانتازيّة
ّ
وصوَره بطريقة فانتازيّة علی املستوی الداليل.
العادة ،وجتاوز الواقع إلی الالواقع ّ
کلمات مفتاحية :الفانتازيّة ،الرواية« ،امرأة القارورة» ،سليم مطر.

*  .أستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة زابل ،إيران( .الکاتب املسؤول) ) arabighalam@uoz.ac.ir
**  .أستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة زابل ،إيران)ali_ahmadi@uoz.ac.ir( .
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عوالم السرد
ّ

المقدمة
تع ّد الفانتازيّة من املصطلحات النقدية اجلديدة وتطلق علی جتاوِز الواقع إلی الالواقع واملنطق إلی
الالمنطق .والرواية بوصفها «أكثر األجناس األدبية استيعاباً لتح ّوالت احلركة الثقافية واالجتماعية» 9ميدا ٌن

واسع لكتابة تقوم علی تطويع املاورائي والعجائيب ،ألهنا «تتقاطع بني النص والتاريخ ،بني املتخيّل والواقع

تقاطع احلدود الفاصلة بني عامل أنشأه فرد ثابت وامهاً أنه ميلكه وحيكم حدوده ،وزمن أرحب وأعقد
َ
حدود اإلطار التقليدي للحبكة
الميلك الفرد التحكم يف مساراته» .1ومن خالل الفانتازيّة يتجاوز الروائي
َ

ملكونات السرد البنائية ،من شخصيات ولغة وأحداث وزمان
السردية ،وجي ّسد أمام املتل ّقي شكالً جديداً ّ

ومكان ،فيتزاوج يف مجيعها التخيّ َل مع الواقع .ﻫذه املزاوجة جتري أمام فانتازيّة الفكرة اليت تقوم عليها
الرواية وتستدعي أحداثاً فانتازيّةً تتمثّلها العالقات اليت تعيشها الشخوص العجيبة.
من بني الروائيني العرب الذين استلهموا الظواﻫر الفانتازيّة يف أعماهلم الروائية ،جند سليم مطر
انتباه
(9155م) ،الروائي العراقي ،يف روايته الشهرية «امرأة القارورة» (1001م) حماوالً أن يلفت فيها َ
ّقرائه باستخدام أشكال عجيبة من الشخصيات واألحداث والزمن واللغة .فهو يعتمد يف بناء الرواية علی
الكثري
رؤية خيالية تتواتر بني العجيب وخرق العادة ويتجاوز الواقع إلی الالواقع .ومن ﻫذا املنظور يطرح
َ
تلف عامل شخصياته،
من املعقوالت عرب فضائها احلكائي املتخيل املفع ِم بكائنات وحوادث فانتازيّة ّ

خاصةً شخصية املرأة بكل مبناﻫا الداليل واألسطوري ،فينسج من ﻫذا الفضاء فكرتَه العجيبة اليت تطرد
املنطق املألوف.
َ

الفانتازي
ونظراً إلی اخلصائص املذكورة يف ﻫذه الرواية ولقلّة تفاعل النقد العريب احلديث مع النموذج
ّ
قياساً بعمق تفاعله مع مناذج أخری من األدب ،جاءت هذه الدراسة لتبحث عن مستويات حضور

ولعل من
ّ
الفانتازي يف «امرأة القارورة» ،بهدف الكشف عن دور العناصر الفانتازيّة يف بنية النص الروائيّ .

أبرز العناصر السردية اليت ستقتصر الدراسة علی تناوهلا العنوا َن ،والشخصية ،واألحداث ،والزمن .ومما

انفتاحها علی عوامل سحرية واغرتاهبا عن
دفعنا إلی اختيار موضوع الفانتازيّة إمكانيتُها املطلقة للتأويل و ُ
 9عمار نقاوة ،تعريف الرواية1091/3/39( ،م)www. mawdoo3.com :
 1أمال ماي ،العجائبية في رواية سرداق الحلم والفجيعة لعزالدين جالوجي ،ص.101
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ألهنا من الروايات اليت حازت على مسعة كبرية يف
الواقع
اليومي املألوف .وانتخبنا رواية «امرأة القارورة» ّ
ّ

الفانتازي
حمض للسرد
العامل العريب بسبب فوزﻫا جبائزة الناقد العريب من جهة ،ومن جهة أخری ﻫي متثّ ٌل ٌ
ّ
وتنوِع مرجعياهتا إلی خلفيات دينية وتارخيية وأسطورية تناسب عواملَ
بسبب جتاوزﻫا من الواقع إلی الالواقع ّ

الفانتازي .وأما المبنی الذي قامت عليه الدراسة فهو البحث املوضوعايت عن الفانتازيّة ومؤلفاهتا.
السرد
ّ
رست السمات الفانتازيّة يف
َ
وقدنوقشت إشكاليةُ مصطلح الفانتازيّة ومفهومها يف النقد األديب ،ومن مثّ ُد َ

تضمنت من ظواﻫر فانتازيّة كاملسخ والتحول
ﻫذه الرواية ،من الشخصية والزمن واللغة واألحداث ،واليت ّ
والرحلة واألسطورة .ومن ﻫذا املنطلق تعتمد الدراسة علی المنهج الوصفي-التحليلي كي جتيب عن
ٍ
بعض من األسئلة ،ميكن إمجاهلا فيما يأيت:
 ملاذا جلأ سليم مطر يف بناء رواية «امرأة القارورة» إلی الفانتازيّة؟الفانتازي يف ﻫذه الرواية؟
 ما ﻫي العناصر الفنية األبرز متظهراً لالجتاهّ

مكوناهتا السردية .وعلى ﻫذا تکون
االجابة عن هذه األسئلة تقتضي قراءةَ بنيات الرواية وحتليل ّ
اصل بني
الفرضية الّيت يقوم على أساسها ﻫذا البحث ﻫو أ ّن الروائي سليم مطر ّ
كسر يف ﻫذه الرواية الفو َ
عوامل الواقع واحللم ،واملاضي واحلاضر ،فأعطی ﻫذه امليزة لعناصر العنوان والشخصية واحلدث والزمن،

تيسرت له بفضل خلق عالقة وثيقة
ّ
وحوهلا إلی عناصر فانتازيّة للتعبري عن أفكاره ومقاصده اخلارقة ،وﻫذه ّ

الفانتازي.
املقومات وأبعاد األدب
ّ
فنية بني ﻫذه ّ

من خالل قراءاتنا للدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الفانتازيّة ،نشري إىل أمهّها:
ومن الکتب :کتاب «األدب والغرابة :دراسات بنيوية يف األدب العريب» لعبدالفتاح کيليطو املنشور

ويفرق بينهما وحيدد الغرابة من عوامل
يف دارتوبقال 9101م؛ يتح ّدث فيه الكاتب عن اللنص والالنص ّ
الالنص مع مناذج من األدب العريب .وکتاب «أدب الفانتازيّا :مدخل إلی الواقع» إلبرت وترمجة صبار

السعدون املنشور بدار املأمون 9101م؛ لقد درس فيه الباحث عن تعريف األدب
الفانتازي لغةً
ّ
املقومات العجائبية يف األدب .وکتاب
واصطالحاً وحضوره يف الفكر الغريب معاجلاً مسألة متظهرات ّ
خصص
«السردية العربية احلديثة» لعبداهلل إبراﻫيم املنشور باملؤسسة العربية للدراسات والنشر 1003م؛ ّ
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الكاتب مقطعاً من الکتاب برواية «امرأة القارورة» وأشار إلی تداخل مستويات السرد والتمثيل السردي
الرواة ونظام التحول.
وتنازع ّ

شر مبجلة فصول يناير
ومن البحوثّ « :
مكونات السرد الفانتاستيكي» لشعيب حليفي الذي نُ َ
9113م العدد9؛ إذ يعترب الباحث السرد الفانتاستيكي من أنواع السرود املعقَّدة اليت تشتغل على مواضيع
غرائبية متزج بني الواقع والالواقع لتجعل املتل ّقي يتتبّع حمكيات الالواقع بكل اﻫتمام« .سليم مطر يف امرأة

القارورة :النص املفتوح وإشكالية التشتُّت» لوديع العبيدي املنشور مبجلة البحوث والدراسات اإلنسانية
املتكسرة للرواية وتع ّدد خطاباهتا من اخلطاب الذايت
1001م العدد0؛ أشار الباحث إلی البنية
ّ
واالجتماعي والتارخيي وامليثيولوجي والفلسفي« .سحر العجائيب يف رواية وراء السراب قليالً إلبراﻫيم
خرب (بَسکرة) 1091م العدد ،1تؤّکد الباحثة علی أ ّن
الدرغوثي» لنجاح منصوري املنشور مبجلة املَ َ
درغوثي استخدم مجيع أساليب التنبّؤ باملستقبل يف ﻫذه الرواية لتدخل القارئ عامل السحر والکائنات

الالمرئية وذلك عرب سحر املکان وألق الشخصيات العجائبية .ومنها «البعد العجائيب يف الرواية اجلزائرية:

رواية مرايا متشظية لعبدامللك مرتاض» لشهرية بوخنوف املنشورة مبجلة املمارسات اللغوية 1091م
العدد 1؛ تدرس الباحثة عن اجلوانب األسطورية واحلکايات العجيبة اليت تدور أحداثها حول سبعة روايب
يف ﻫذه الرواية.
ومن األطروحات« :العجائبيّة يف القصة السورية القصرية» هلدى احلايف اليت نوقشت يف کلية اآلداب

جبامعة تشرين 1001م ،رّکزت الباحثة على أ ّن القصة السورية القصرية تسعی إلی استيعاب االنفعاالت

اإلنسانية وإعادة تشکيل أمناط جديدة منها السرد العجائيب .ومنها «العجائيب يف الرواية العربية :مناذج
خمتارة» لنورة بنت إبراﻫيم اليت نوقشت يف کلية اآلداب جبامعة املك سعود 1090م؛ رّكزت الباحثة على
البعض من الروايات العربية اليت تتصارع فيها القوى غريالطبيعية مع الواقع وقدجتلّى اجلانب العجائيب يف
املتنوعة بلغة عجائبية تثري الدﻫشة والتوتّر لدى القارئ.
شخصياهتا بعاملها الغريب وأماكنها ّ

كما هو واضح من عناوين جميع هذه الدراسات ّأهنا تسعی إلجياد النواحي الفانتازيّة يف الروايات

العربية –دون رواية «امرأة القارورة» -وتتعامل مع املنحى الشكلي اجلمايل يف حني ويف حني آخر تربط
اجلمايل بالداللة والتأويل .أما الدراسات اليت اﻫتمت بتحليل رواية «إمرأة القارورة» ونقدﻫا فإن مبناﻫا
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مالمح الفانتازيّة يف رواية «امرأة القارورة»؛
النقدي يغاير دراستَنا من حيث املوضوع؛ فلم يتناول باحثوﻫا
َ
بل إهنم غالباً ما يكتفون بتطرقهم يف احلديث عن البنية السردية للرواية.

الفانتازي من خالل
وعلى ضوء ما تق ّدم ،فإ ّن باحثي ﻫذه الدراسة رأوا ضرورياً أن يبحثوا يف اللون
ّ

أول بحث شامل يف ﻫذه الرواية ،وح ّققوا
حضوره يف رواية «امرأة القارورة» .وعلی ﻫذا تعتبر دراستهم َ
ﻫذا املهم مع قلة املراجع يف ﻫذا احلقل واليت تُع ّد من أكرب المشكالت التي واجهت البحث.
الفانتازية ( )Fantasticلغةً واصطالحاً

يتأرجح مفهوم الفانتازيّة بني مصطلحات العجائبية ،والغرائبية ،والسحرية ،والفنتاستكة .9وعلی
كل ما له
الرغم من افرتاقاهتا اللغوية إال أ ّن مجيعها ّ
تدل علی اخلارق والالمألوف .تُطلق الفانتازيّة علی « ّ
صلة باخليايل والومهي واألسطوري» ،1وتعين يف معناﻫا العام انتهاك القوی الالعقلية ملا ﻫو معقول يف

الواقع اإلنساين .ويف عامل السرديات تطلق علی «الشكل األديب الذي يستدعي العناصر التقليدية
للعجيب ويربز اقتحام الالعقالين ( )Irrationalللحياة الفردية واجلماعية» .3اکتسی ﻫذا املصطلح معىن
«غريب األطوار ( )Fantasqueوخارق للصواب ( 1»)Extravagantيف بدايات القرن العشرين وذلك
الفانتازي وﻫي «إرباك التشخيص التقليدي يف عالقة
عرفه تودوروف 5وح ّدد الشروط الرئيسية للنص
ّ
حني ّ
النص قارئه علی اعتبار عا ِمل الشخوص عاملَ أشخاص أحياء وعلی الرتدد
السارد بقارئ النص عندما جيرب ُ
5
مهمة السارد صعبة،
بني التفسري الطبيعي لألحداث والتفسري اخلارق للطبيعة»  .وهبذه الشروط أصبحت ّ

ألنه «يعمل علی خلق اإليهام احملايث انطالقاً من متوضعه الذي يُؤطّر عالقته باحلكاية إضافة إلی أنه
البُ ّد من ربط السرد العجائيب بالوصف».7

 9فيصل غازي النعيمي ،العجائبي في رواية الطريق إلی عدن ،جملة جامعة تکريت العلوم اإلنسانية ،ص.910
Pierre Larousse, Le Petit Larousse en couleurs. P366
3
A.Kondo, Nouveau Larousse Encyclopedique. P599.
4
Valerie Tritter,Le fantastique. P3.
 5ﻫو فيلسوف فرنسي کتب عن النظرية األدبية وتاريخ الفکر ونظرية الثقافة.
 5حممد الباردي ،التشخيص في الرواية العربية ،حوليات اجلامعة التونسية ،ص.173
7
مکونات السرد الفانتاستيکي ،جملة الفصول ،ص.50
شعيب حليفيّ ،
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تعود بدايات ظهور الفانتازيّة يف الرتاث الغريب إلی العصور اإلغريقية ،ومن أشهرﻫا ملحمتا اإللياذة

9

3
1
حيل عصر
واألوديسا  .وقد ازدﻫر ﻫذا النزوع يف أدب القرون الوسطی مع الكوميديا اإلهلية وما أن ّ
األدب بأسره .1أما ظهور الفانتازيّة يف األدب العريب فيعود إلی الرحالت
النهضة حتی تقتحم الفانتازيّة
َ

واملقامات وقصص ألف ليلة وليلة احلافلة باملغامرات والعجائب ذات الفضاء اخلرايف والسحري،

تؤسس لنفسها فضاءاً غريباً ،هلا جاذبيتها
«فاستطاعت ﻫذه النصوص داخل عباءهتا العجائبية أن ّ
وحجمها وفنيّتها» .5وبعيداً عن الرتاث القدمي العريب ،فإ ّن الرواية العربية املعاصرة مليئة بكثري من األخيلة
اج املظهر اخليايل
واملشاﻫد الفانتازيّة .وفضالً عن تع ّدد تقنيّات ﻫذا الفن وتنوع فنيّاته
ُ
تفرض طبيعتُه امتز َ
باجلوﻫر الواقعي «ومن نزعته الاليقني ﻫذه اليت تش ّدد عليها الرواية العربية اجلديدة تنهض التطويرات
الشكلية اليت تقوم علی تشييد سرد متش ّكك ،يعرض العامل أمام أعيننا بغموضه وﻫالميّته وعدم ترابطه».5

أﻫم الروايات العربية اليت تظهر فيها السمات الفانتازيّة :الغرف األخرى (9105م) جلربا إبراﻫيم
ومن ّ
جربا ،وسرادق احللم والفجيعة (1000م) لعزالدين جالوجي ،ويالو (1001م) إللياس خوري ،وامرأة
القارورة (1001م) لسليم مطر ،وسهرة تن ّكرية للموتى (1005م) لغادة السمان ،وجنوب غرب طروادة
(1099م) إلبراﻫيم الكوين.
عرض الرواية
ﻫذه الرواية مغامرات عجيبة المرأة خالدة منذ مخسة آالف سنة« ،بطلها اإلنسان ومسرحها الكون
وقارات األرض ،وديكورﻫا ميثيولوجيات التاريخ ووقائعه املعاصرة معاً» .7تبتدئ الرواية من عام 9100م
ٍ
نفسه يف جنيف حبيث عثر
بسرد
ّ
جندي مغامر امسه آدم عن ﻫروبه من العسكرية ،فوجد بطريقة عجيبة َ
 9اإللياذة ملحمة شعرية حتكي قصة حرب طروادة وتعترب مع األوديسا أﻫم ملحمة شعرية إغريقية للشاعر األعمى
ﻫومريوس.
 1فردريش فونديرالين ،الحکاية الخرافية :نشأتها؛ مناهج دراستها ،فنيتها ،ص.900
 3ﻫي من أبرز امللحمات الشعرية يف األدب اإليطايل اليت ألفها دانيت أليغيريي وحتتوي على نظرة خيالية حول اآلخرة
حبسب الديانة املسيحية.
 1املرجع نفسه ،ص.901
 5الطاﻫر رواينية ،السيمائية والنص األدبي ،ص.930
 5فخري صاحل ،في الرواية العربية الجديدة ،ص.91
 7سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.9
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ﻫنا على قارورة ورثها من أبيه ،وبعد أن فتحها خرجت له امرأة عجيبة امسها ﻫاجر أخربته بأهنا تعيش يف
القارورة منذ آالف األعوام عندما كانت أمرية سومرية .تبدأ عالقة آدم هبا وﻫو يعيش معها مغامرات عدة،
وحتكي ﻫاجر له مغامراهتا الفانتازيّة اليت عاشتها مع أجداد آدم .وبعد ذلك تتّخذ الرواية بُعداً آخر ،يتنقل

بني امليثولوجي والتارخيي والفلسفي وصوالً إىل الروحانية والوجودية .كان املؤلف يهدف من خالل ﻫذه
الرواية إىل الدفاع عن اهلوية العراقية حيث يقول« :مل أكن أدرك حيناً أ ّن امرأة القارورة كانت ﻫي أموميت

وأنوثيت وبالدي القابعة يف قارورة روحي».9
تجليات الفانتازيّة في السرد

نرى من بدايات الرواية أهنا «تنتمي إىل خميلة فانتازيّة جاحمة» 1وباملراجعة إلی عواملها يبدو أن
العنوان والشخوص واحلوادث واللغة والزمان اكتسبت بُعداً فانتازيّاً ،حبيث المتنح املتل ّقي فرصةَ القراءة
األحادية؛ بل تغريه لفك رموز الكاتب السردية.

أ .فانتازيّة العنوان

نصب عينيه مقاصد خاصةً يريد حتقيقها من
عندما يقوم الروائي بتأليف الرواية يكون قد وضع
َ
3
عرب سليم مطر
خالل العنوان ،إذ ﻫو «من العتبات اليت نواجهها قبل الولوج إلی فضاء النص الداخلي» ّ .
عن أﻫدافه بعنوان إحيائي ليخلق عالقةً محيمةً بينه وبني انشغاالته الفكرية والفنية ،فيطرح أسئلة كثرية أمام

صدفة من
الباحث ،ﻫل ﻫو تلخيص ملا يرد يف مضمون الرواية؟ أمأخوذ من ّ
املادة النصية أم جاء َحم َ
ض ُ
املؤلف؟ وما نوع الدالالت اليت حيملها؟ وقد النلقي هلذه التساؤالت إجابةً إال مع قراءة النص ،ومهما
حمور احلديث
تكن اإلجابة فالعنوان ﻫو «املرحلة األكثر وعيا بالنسبة للمبدع وآخر ما ينتج ورمبا يكون َ
بني الشخصيات».1
يعكس عنوان ﻫذه الرواية التيمةَ اليت تتمحور حوهلا الرواية ،وهبذا «اعتمد سليم مطر على إثارة
انتباه القارئ إىل تيمة الرواية من خالل صدمة ودﻫشة ﻫذا العنوان املثري ،الذي يدخل يف إطار الرواية
 9سليم مطر ،اعترافات رجل اليستحي :سيرة روائية عراقية ،ص.993
 1فاضل ثامر ،تناوب الواقعي والغرائبي في امرأة القارورة ،جريدة الصباح العراقيةwww.alsabaah.iq:
 3شعيب حليفي ،النص الموازي واستراتيجية العنوان ،جملة الکرمل ،ص.13
 1املرجع نفسه ،ص.11
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ّ

9
تكونت
الفانتازيّة»  .ومن جانب آخر نری العنوا َن ّ
معرباً عن داللة خاصة ،فمن حيث الرتكيب النحوي ّ

املتكون من خ ٍرب ملبتدأ حمذوف جوازاً ،باقرتاح الرتكيب اآليت :ﻫي امرأة
بنية العنوان من الركن اإلسنادي ّ
القارورة ،فاملبتدأ ضمري حمذوف مل يصرح به الروائي لكي يرمز به إلی اإلخفاء الذي من ميزات الفانتازيّة.

وبعد التوغّل داخل أجزاء النص يبدو أن الضمري يرجع إلی امرأة فانتازيّة/ﻫاجر يلقي هبا البطل
الفانتازي/آدم يف قارورة فانتاز ٍية .وانطالقاً من ﻫذا يبدو أ ّن كثرياً من األسئلة تطرح نفسها حلظة نلتقي هبذا
ّ
العنوان وحناول الربط بني داللته بنص الرواية كلها ،حنو :ما ﻫي املرأة؟ ملاذا امرأة يف قارورة؟ ومن أين

لعل الشيء الذي جعلنا نربط العنوان هبذه الدالالت ﻫو تكرار لفظ القارورة يف
جاءت القارورة؟ .و ّ
عناوين فصول الرواية ،وﻫو كما يلي -9 :يف البدء كانت القارورة-1 1انبعاث سيدة القارورة-3 3ماضي
القارورة-1 1حاضر القارورة 5و .5...قديفيد التكرار اللفظي للعنوان معىن التوكيد أو االرتباط البيين خالل
كل فصل كان يقدم صورة جديدة واستحالة أخرى تضاف إىل قاموس املرأة
السرد ،لكن الواقع أ ّن « ّ
والقارورة ،دون أن يعين ذلك صلةً جوﻫرية تعود على املرأة احملددة بذاهتا».7
الشك أن عنوان ﻫذه الرواية يش ّكل مدخالً نلمح من خالله ما ﻫو داخل الرواية مساعداً علی
ّ
فانتازيّة النص .وﻫكذا يصدق القول إ ّن العنوان ﻫو «املولّد الفعلي لتشابكات النص وأبعاده الفكرية».0

ب .فانتازيّة الشخصيات

تُ ُّ
القطب الذي يتمحور حوله اخلطاب الروائي ،و«هلا عالقة وثيقة ومتداخلة بعناصر
عد الشخصيةُ
َ
1
أساسي يف الرواية ،وجاء هبا أرسطو يف
حمور
الرواية األخری من حدث ولغة وفضاء»  .دراسة الشخصية ٌ
ٌ

 9حممد يوب ،الفنتازية والعجائبية في القصة المغربية المعاصرة ،ديوان العربwww.diwanalarab.com:
 1سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.5
 3املصدر نفسه ،ص.15
 1املصدر نفسه ،ص.19
 5املصدر نفسه ،ص.55
 5املصدر نفسه ،ص.911
 7وديع العبيدي ،سليم مطر في امرأة القارورة :النص المفتوح وإشکالية التشتت:
www.salim.mesopot.com
 0دفة بلقاسم ،علم السيمياء والعنوان في النص األدبي ،کلية اآلداب والعلوم االجتماعية جلامعة حممد خيضر ،ص.91
 1حممد يوسف جنم ،فن القصة ،ص.995
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9
ألهنا حمور العمل .1متتلك
اضعني الشخصية يف املكانة األولی ّ
املرتبة الثانية وخالفه كثري من املتأخرين و َ
فانتازي يف الشخصية ،فهي «تعمل علی التأسيس ألفعال عجيبة من
الروايات الفانتازيّة خصوصيتَها ببناء
ّ

خالل تفجري احلدث وإعطائه تأويالت متع ّددة وأنفاس متباينة» ،3وتظهر يف الرواية عرب «وصف خملوقات
1
غريمرئية ،وحتويل الشخصيات املرئية إلی شخصيات غريمرئية»  .يرسم سليم مطر شخصيات الرواية وفقاً

ألوصاف تتجاوز كل األبعاد الداخلية واخلارجية وتتجاوز قوانني الطبيعة لريسم بذلك مشهداً فانتازيّا يثري

الدﻫشة والغرابة.
أوالً .هاجر

بکل مشارك يف أحداث احلکاية سلباً أو إجياباً 5وتتجلّی بني أمشاج
تُ َ
عرف الشخصية الروائية ّ
تتحول من امرأة
أﻫم شخصيات الرواية .فهي من بداية حياهتا ّ
غريواقعية يف شخصية ﻫاجر بوصفها من ّ
سومرية إلی امرأة خالدة تقوم بأفعال اليستطيع اإلنسان العادي القيام هبا ،إذ تتخلّی عن مادية جسدﻫا

5
تتحول
لتحظی حبياة سرمدية« :منذ قرون ُ
الحتصی وأنا أمضي خلودي يف ﻫذه القارورة . »..ويف حني ّ

ﻫاجر إلی السرمدية تتجلّی فانتازيّتها أکثر من قبل ،إذ حت ّقق ما مل حيققه أح ٌد قبلها« :إن املرأة تستحيل

7
جتسدت يف أکثر من نص لتؤّکد
إلی سائل يتب ّدد يف األرض وتتبخر حياهتا بني الغيوم»  .إن ﻫذه الرقة ّ
علی الکيان الفانتازي هلاجر املتحو ِلة من كائن ٍ
فان إىل كائن خالد؛ وﻫکذا «تکتسب أمهية ﻫذه
ّ
ّ
َ
قهر».0
التجليات ممّا تضمره من انطباع بالغرابة اليت التُ َ

 9أرسطو ،فن الشعر ،ص.35
 1حسن حبراوي ،بنية الشکل الروائي :الفضاء ،الزمن ،الشخصية ،ص107؛ األرديس نيکول ،علم المسرحية،
ص.57
 3شعيب حليفي ،مکونات السرد الفانتاستيکي ،جملة فصول ،ص.55
 1فاطمة بدر حسني ،العجائبية في الرواية العربية (من عام  0791إلی نهاية عام  ،)2111ص.93
 5لطيف زيتوين ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص.993
 5سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.5
 7املصدر نفسه ،ص .39
 0تزفينت تودوروف ،مدخل إلی األدب العجائبي ،ص.50
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ّ

ﻫاجر أوصافاً فانتازيّة جبماهلا األسطوري وجسدﻫا الذي اليشيخ« :ﻫيئتها
يعطي الروائي شخصية َ

آدم يسرتجع صورة احلورية اليت رمسها يف خياله مع حکايات طفولته» ،9فهي «أنثی جبسد
العجيبة جعلت َ
ٍ
وشع ٍر منثور ٍ
باسقة کنخلة يف صحراء .خصيالت ليلکية متوﻫجة جتري سواقي علی هندين
وقامة
عا ٍر َ

وحلمتني نديتني .خصرﻫا ووركها كانا كأساً بلورية ترسبت يف قعرﻫا قطرات نبيذ محراء» .1تتعايش
شخصية ﻫاجر يف «جدل فعلي يولد طاقة ختييلية تفسح اجملال أمام القارئ کي يندﻫش ويتلبس الرتدد
واحلرية إزاء غرابة التکوين أو األفعال غريالعادية».3

ويف مقطع آخر من الرواية تلبس ﻫاجر لوناً فانتازيّاً مستلهمة اإلهلة األسطوريّة عشتار ،1فاختذﻫا
أمر َحنّايت أور 5أن يصنعوا من ﻫيئتها
سليم مطر يف كثري من صفحات الرواية و ّ
تقمصها على لسان ﻫاجرَ « :

صنم عشتار إهلةَ األرض واخلصب واجلمال» .5وهبذه األوصاف ينقل الروائي إلينا َّ
أدق تقلبات ﻫذه املرأة
َ
الفانتازيّة وعواطفها؛ فتصبح تارخيا للذات األنثوية اليت «يعيشها الواقع مثلما يعيشها املثيولوجيا (

 ،)Mythologyإذ ﻫي املرأة ﻫاجر ،وﻫي األسرية األرمنية ،وﻫي ابنة أحد أمراء قرطاجنة» .7ﻫذه
األوصاف اليت أعطاﻫا الکاتب لشخصية ﻫاجر تشري إلی أنه يعتقد بسلطة الشخصية علی بناء الروايات
الفانتازيّة« ،وملتکف تلك الشخصية عن فقداهنا علی التوايل لکل صفاهتا وامتيازاهتا کي ختتزل إلی شکل
فارغ و ُغفل» .0ومن ﻫذا املنطلق يعطي هلذه املرأة تارخياً وساللة وعمقا يف التاريخ عندما كانت تعيش مع
شعبها يف "أور" بعد الطوفان الكبري.1

 9سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.5
 1املصدر نفسه ،ص.5
 3شعيب حليفي ،بنيات العجائبي في الرواية العربية ،جملة فصول ،ص.973
ِ 1عشتار ( :)Ishtarإهلة احلب واجلمال لدی البابليني.
جنوب العراق.
 5أُور ( :)Urموقع أثري ملدينة سومرية
َ
 5سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.17
 7علی حسن الفواز ،سليم مطر ..ميثولوجيات المحنة العراقية في رواية امرأة القارورة:
www.alrowaee.com
 0بيري شارتيه ،مدخل إلی نظريات الرواية ،ص.103
 1سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.15
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تقوم شخصية ﻫاجر علی التأسيس ألفعال فانتازية ،منها أهنا خترج يف ﻫيئة ٍ
مارد من قارورة حي ّقق
ّ
السحري يف ألف ليلة وليلة« :بعد أن فتُحت
لم حاملها ،حبيث تتناص مع مارد مصباح عالءالدين
ّ
ُح َ
القارورة ...خرج منها شيء ضبايب مصحوباً بصفري خافت وحزين .9»...فخرجت من جوف القارورة
امرأة عجيبة تليب طلبات ِ
مالكها وتقول له« :سيدي ..الختف ..إين لك وألجلك ..جسدي جلسدك
ّ
وروحي لروحك».1
ولو أمعنا النظر يف شخصية ﻫاجر حنصل علی أهنا شخصية فانتازيّة تتجاوز کل األبعاد الداخلية
نفسها بصورة فانتازيّة تتجاوز قوانني الطبيعة.
واخلارجية لإلنسان ،بل تقيم بتقويض ثوابتها کي تعرض َ
کل ٍ
رجل
حترض دون شك أشواق القارئ ،فيتمنّی ُّ
تلك امليزات الفانتازيّة اليت يضيفها الکاتب علی ﻫاجر ّ

کل امرأة لو کانت خالدةً مثلَها.
لو حصل علی امرأة مثلها وتتمنّی ُّ
ثانياً .آدم

عدﻫا
أصروا علی أمهية إرفاق الشخصية باس ٍم يعطيها بُ َ
إ ّن معظم البنيويني للخطاب الروائي قد ّ
الداليل اخلاص .وتعليل ذلك عندﻫم أن «االسم ﻫو الذي يعني الشخصية وحي ّدد طبيعتها ويبني

تتناص مع أمساء حتمل دالالت تارخيية« ،فيحمل اسم آدم من
جوﻫرﻫا» .3إن األمساء يف «امرأة القارورة»
ّ
ِ
خاصة مييزه عن أصله
دالالت بداية اخلليقة ويشري إلی أيب البشر آدم (ع) ولکنه مقرو ٌن جبوانب فانتازيّة ّ
التارخيي» .1فلم يکن آدم إال نبياً علی لسان الرواي ومل يتعرض لإلغواء يف حياته يف جنيف« :کم مرة
دفعته إلی مغازلة زميلة يف العمل أو رفيقة إال أنه کان يأبی».5

عدﻫا
الفانتازي من خالل ختيّلِه اجلنةَ يف واقعه املعيش وعمله ليالً وهناراً
تكتسب شخصية آدم بُ َ
ّ
ليتدثر بنعيمها .5فيتعرف أثناء رحالته العجيبة على متثال امرأة القارورة اليت كانت منقوشة على جدران

 9املصدر نفسه ،ص.90
 1املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 3حسن حبراوي ،بنية الشکل الروائي :الفضاء ،الزمن ،الشخصية ،ص.110
 1ضياء غين لفتة العبودي ،التناص في رواية امرأة القارورة لسليم مطر ،جملة البحوث والدراسات اإلنسانية ،ص.33
 5سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.30
 5املصدر نفسه ،ص.57
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9
تعرضت املغارةُ إىل القصف واكتشف خالهلا نفقاً عجيباً ميت ّد
املغارة  .يبدو آدم کشخصية فانتازيّة بعد أن ّ

علي وأنا أزحف
إىل أعماق األرض حىت وصل إىل سويسرا ،قائالً« :أجهل حىت اآلن كم من زمن َّ
قدمر ّ
بني متاﻫات ٍ
أنفاق قادتين إىل أعوام وعوامل عشتُها خالل آالف األعوام» .1فيستحيل آدم إلی مصدر من

استحلت إلی طاقة من
نور ويرحل بني أزمنة وأماکن خمتلفة رحلةً مل يستطع أحد أن يقيم هبا« :کأين
ُ
نور ،أطوف بني العصور وأوطان وأقوام» .3فالبطل آدم يقوم من خالل ﻫذه الفکرة باالنكشاف على
كل العوامل الفانتازيّة للبطل.
الزمن الواقعي لرؤية يومياته وصراعاته وأزماته فتنكشف من خالهلا ُ

ثالثاً .الراوي

نفسه بنصفني :النصف األول ميثّله
ﻫناك تشابه تام بني شخصية الراوي وآدم؛ حيث يعرض الراوي َ
الراوي البطل (راوي املخطوطة) الذي استهل[ الفصل األول ،والنصف الثاين ميثله الراوي اجلديد (آدم) يف
الفصول األخرية« .وإذا ما كان السرد يف الفصل األول يتم من خالل سرد من الدرجة األوىل يدور حول
يتم من خالل سرد من الدرجة الثانية يدور
الراوي البطل ذاته وجتربته ومعاناته ،فإن السرد يف الفصل الثاين ّ

جمسدة أخرى ﻫي شخصية آدم اليت تقع افرتاضاً خارج وعي الراوي اجلديد» .1فيکتسب
حول شخصية ّ

وآدم شخصيةٌ واحدة« :كأننا توأمان يف بدن واحد».5
الراوي بُعده
الفانتازي حىت ليخيل للقارئ أنه َ
ّ
يقوي الراوي العالقة بني القارئ والنص عن طريق استعمال ضمري املتکلم بدل ضمري الغائب ،ومن خالل
ﻫذا الضمري يُهيمن بصورة كاملة على حركة املشاﻫد ويتيح للقارئ فرصةَ التوغّل يف جسد النص وأعماقه؛

ألنه «ميلك القدرة املدﻫشة علی إذابة الفروق الزمنية والسردية بني السارد والزمن مجيعاً» .5ويف الفصول
اللثام عن وجوه عالقته الفانتازيّة مع الراوي اجلديد« :فاتين أن أخربكم أين كنت
األخرية ميي ُ
البطل َ
ط الراوي ُ
أعرف آدم منذ أن بدأنا معاً ندرك احلياة ..سافرنا معاً ،ومعاً ُخضنا جتربة اغرتاب وتفتيش عن حلم».7
 9املصدر نفسه ،ص.1
 1املصدر نفسه ،ص.91
 3املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 1فاضل ثامر ،تناوب الواقعي والغرائبي في امرأة القارورة ،جريدة الصباح العراقيةwww.alsabaah.iq :
 5سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.39
 5عبدامللك مرتاض ،في نظرية الرواية :بحث في تقنيات السرد ،ص.901
 7سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.15
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ويشري إىل تكامل شخصيته وشخصية آدم« :وقد يصح القول أنه كان الفكر والعقل واخلوف واالنطواء،
وأنا كنت الروح والشهوة واللهو واالندفاع».9
ﻫذه الدالئل السردية إلی جانب تعدد زوايا النظر يف تقدمي الوقائع والتواريخ املتباينة تقدم افرتاضاً
الفانتازي الذي تعتمده الرواية .تتدرج
عامل قوةٍ لطبيعة السرد
ّ
حول فانتازيّة شخصية الراوي وﻫي بنفسها ُ
الشخصيات الفانتازيّة يف رواية مطر حسب قراءتنا متخذةً الرتاتيب التالية:

ت .فانتازيّة األحداث

احلدث ( )Eventسرد قصصي موجز يتناول موقفاً واحداً وحينما ينتظم مع باقي األحداث

«جيمعها خيط واحد بطريقة مرتابطة تصبح سلسلة أحداث يف احلبكة» .1تشکل الفانتازيّة مادة مهمة
لتسلسل أحداث الرواية ،حبيث يستم ّد منها الروائي شخصياته وعوامل نصه .والروائي سليم مطر حياول أن

ِ
بتصنيف األنواع املختلفة من
املهم اليکتفي
يربط بني أحداث روايته مع عوامل الفانتازيّة ويف سبيل ﻫذا ّ
الفانتازي .يتمثّل
الکائنات الفانتازيّة فقط ،بل يعمد إلی إقامة عالقات المنطقية بينها تصنع قو َام منطقها
ّ
تعج
أساس ﻫذه العالقة القائمة بني عناصر العامل
الفانتازي وکائناته يف أحداث «امرأة القارورة» ،فهي ّ
ّ
بالظواﻫر الفانتازيّة وتفصيل تلك فيما يأيت:

أوالً .التحول

التحول لريصد جانباً فانتازيّاً بارزاً ،ميزتُه الرئيسية التغيّ ُر واحلرکية وتع ّددية الشکل واجلوﻫر .جند
يأيت ّ
ِ
حتولت األمرية إلی امرأة خالدة ختلّت عن مادية
ﻫذا ّ
التغري يف شخصية ﻫاجر األمرية السومرية؛ إذ ّ
جسدﻫا لتحظي بسرمديّة روحها« :يستحيل کياهنا إلی سائل تشربه القارورة ...وإن کسروا القارورة فإن

 9املصدر نفسه ،ص.10
 1إبراﻫيم فتحي ،معجم المصطلحات األدبية ،ص.937
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9
حمور تسلسل األحداث وتش ّک ِل
التحو ُل َ
املرأة تستحيل إلی سائل يتب ّدد يف األرض . »..وﻫنا يبدو ّ
احلبکات ،فلواله ملا کانت ﻫذه احلکاية و«السبيل إلی تأملها وحتليلها إال باجرتاح عامل العجائب واختاذه

فُسحةً تعبريية تنبسط فيها مسافات القول والنقد» .1يف هناية الرواية تنعکس ظاﻫرة التحول خالفاً علی ما
کانت ،حبيث حتولت ﻫاجر من خلود زمنها الدميومي املطلق إلی تناﻫي زمنها البشري الفاين« :نظرت
بشري علی جسدﻫا» .3وﻫکذا فقدت ﻫاجر سرمديتها
تعب
ٌ
نفسها بک ّفيها ،وبان ٌ
إلينا حبياء وغطّت َ
الفانتازيّة وعادت إلی طبيعتها البشرية اليت «حتب وتکره ،تغار ،تکرم ،تقسو ،تتقن التهذيب وطقوس
1
تتحول مصائر آدم والراوي إلی اخللود؛ إذ يرتويان
حتول مصرية ﻫاجر إلی الفناء ّ
العالقات اليومية»  .ومع ّ

من سائل القارورة فيفيض اخللود عليهما .وفيما کانا فاني ِ
ني وﻫاجر خالدة ،أصبحا اآلن خالدي ِن وﻫي

فانية« ،إهنا ستفقد إىل األبد قدرهتا على خلق لذة اخللود .ستغدو امرأ ًة أرضية ،عبدة للحياة ببهجتها
وبؤسها».5
ثانياً .المسخ
يطالع القارئ يف «امرأة القارورة» صور مس خية ل بعض الشخص يات ،ولع ّل أب رز مث ال عل ی ذل ك

نفس ه يف حفل ة تن ّكري ة يرت دي فيه ا احلاض رون أقنع ة حيوان ات
م ا ج اء يف وص ف شخص ية آدم؛ إذ جي د َ

وأزياء عجيبة ،ويف حني يشرب آدم اخلمرَة ُميسخ إلی ثور وحشي« :تسري فيه رعش ة رع ب عن دما ي رى

5
هد املص ارعة ب ني
ظل ثور حقيقي ..ذيله وقرنيه وبوزه ووبره . »..يصف الروائ ي مش َ
ظلّه على األرضّ ..

آدم حبي ث «ينف تح فم ه ،ولك ن ليس ت
فيجس د َ
البط ل املمس ور ث وراً والفت اة الغريب ة يف احلفل ة التن ّکري ةّ ،

كلمات رفضه ﻫي اليت خترج إمنا خ وار ث ور غاض ب وج ريح ..عين اه وقرن اه مص وبة حن و ُس ّرهتا ،ليخرتقه ا

7
يتكور بدن آدم ويثب من مكانه كأي ثور ﻫائج يرتكز مصريه على طريف قرنيه« ،تنهار
ويدخل فيها» ّ .

 9سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.39
 1هباء بننوار ،العجائبية في الرواية العربية المعاصرة مقاربة موضوعاتية تحليلية ،جامعة احلاج خلضر ،ص.957
 3سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.935
 1املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 5املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 5املصدر نفسه ،ص.931
 7املصدر نفسه ،ص.910
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قواه ويتداعى مقعياً على األرض ...حتت الضوء الشاحب يصطبغ ظل الثور بالدم» .9وقب ل أن يغم ض
أي
کأي إنسان ممسور« :من أية ساللة محقاء أنت يا أنا؟ من ّ
عينيه ويلفظ أنفاسه األخرية ،راح يهذي ّ
تاريخ طائش تتوارث يا وجودي؟ كم صحارى موحشة يف روحي.1»..
حينما تُع ُّد «فک رة إث ارة الرع ب وإق الق وع ي املتل ّق ي م ن أب رز الوظ ائف التأثريي ة للفانتازيّة» 3يُع ّد

عنصر املسخ وتشويه الذات متهيداً هلذا الرعب وسبباً إلعالء الطاقات الفانتازيّة اليت حت ّقق ت هب ا
کذلك ُ

أشد درجات التواصل مع اآلخرين .فهذه الفانتازيّة املضمرة اليت ملسناﻫا يف ﻫ ذه الرواي ة
رواية سليم مطر َ

م ن خ الل عنص ر املس خ وماحيمل ه م ن تش ّوﻫات وغليان ات «ختاط ب ق درة اإلنس ان عل ی التعج ب
واإلحساس بالغموض وختاطب إحساسه بالشفقة واألمل».1

ثالثاً .الجانب األسطوري
إن رواي ة «إم رأة الق ارورة» يف حاج ة إل ی ت داخالت نص ية ک ي جت ّدد أدواهت ا التعبريي ة وحت افظ عل ی
أدائها األديب مستندة يف ذلك إلی استخدام األس طورة .وﻫ ذه م ن طبيع ة الرواي ة ،أل ّن «حن ت الکي ان يف
ع امل الرواي ة اليتح ّق ق إال ب اخلروج ع ن من ط الکتاب ة املف ردة إل ی مجالي ة التع دد والتن وع ول ذة االمت زاج
5
والت داخل» .5وکم ا أن األس طورة «قص ة متداول ة أو خرافي ة تتعل ق بک ائن خ ارق أو حادث ة غريعادي ة»
جيس د م ن خ الل ﻫ ذه
فله ا ارتب اط وثي ق بالرواي ة الفانتازيّة .وانطالق اً م ن ﻫ ذا املفه وم جن د س ليم مط ر ّ
التقنيّة قضيةَ البحث عن اخللود والرحلة من أجله مث العودة بعد مضي من الزمن إلی الفناء متداخل ة م ع

ملحمة جلجامش .7وﻫذا حني حيلم امللك متوزي بأنه کان يتضرع بني أحضان ﻫاجر« :ليتين كلكامش
وأن ِ
ت حل م خل ودي .0»..ولکن ه رع ب أن تفق د عش يقتُه نض ارة ش باهبا وخيطفه ا امل وت إل ی الع امل

األسفل ،فبحث عن سر اخللود هلا وﻫذا ﻫو «البحث عن سر اخللود الذي حبثه جلجامش» 1من قبل،

 9املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 1املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 3هباء بننوار ،البُعد العجائبي في رواية سيدات زحل للطفية الديلمي ،ص.5
 1ﻫدی سليمان احلايف ،العجائبية في القصة السورية القصيرة ،جامعة تشرين ،ص.10
 5أمني عثمان ،التناص في رواية أسرار صاحب الستر إلبراهيم درغوثيwww. Diwanalarab.com :
 5عبداحلميد حممد جيدة ،االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،ص.905
 7ملحمة سومرية مكتوبة خبط مسماري اكتشف بالصدفة وعرف فيما بعد أنه كان املكتبة الشخصية للملك اآلشوري.
 0سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.13
 1نبيلة إبراﻫيم ،الملحمة البابلية جلجامش الباحث عن الخلود ،جملة اجمللة ،ص.11
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إين خلود اخللود .9»..تشابه
إين الكينونة املطلقةّ ..
إين الزمن السرمديّ ..
کما ّقرره آدم واصفاً نفسهّ « :
کلت ا ال رحلتني ةرحل ة جلج امش األص ل ورحل ة آدم الف رعة تش اهباً جوﻫري اً ،إذ تب دو يف کليهم ا عبثي ةُ
ات ،وﻫ ذا يع ين أن
التغري ال دائم والوج ود ص ريورةٌ ال ثب ٌ
فک رة اخلل ود وهتافته ا ،ذل ك أ ّن «احلي اة قائم ة ب ّ
اخلل ود ﻫ و ش کل م ن أش کال الع دم ،ال ش کل م ن أش کال الوج ود» .1وفض الً ع ن ﻫ ذه الفک رة جن د
الروائي يرتکز يف تصوير شخصية ﻫاجر علی النموذج األسطوري ،عشتار ،واستعارت کثرياً من صفاهتا.

3
نم عش تار إهل ةَ األرض واخلص ب
اجر «أم َر َحنّ ايت أور أن يص نعوا م ن ﻫيئته ا ص َ
فاملل ك ح ني يعاش ق ﻫ َ
واجلمال».1

وقدجاءت الرواية مستخدمةً أسطورة القربان 5وسلطته غريالعادية علی البشر يف حني تصف ابن
ﻫاجر الذي استأثر ِ
بأمه لنفسه –بعد موت أبيه -والذي ختلّص من أحد إخوته املنافسني بأن استعدی
عليه إله النهر« ،إذ قدم النذور وقام بنفسه بذبح جارية عذراء على جرف الفرات فداءً إلله املياه
العذبة» ،5فيخرج االبن کل ليلة ليمارس معها طقوس عشقه و«عندما تشح األمطار يقدم هلا نذور
االستسقاء» .7ومن املؤّکد علی أسطورة القربان مايرويها آدم يف خلوته مع ﻫاجر« :ملنوف بنذرنا املعتاد
للجبل .شح املوسم ومرض احليوانات منعاناً من التضحية بقرباننا السنوي».0
رابعاً .الرحلة

دث وجيعل ه جي ري دائم اً
إن الرحل ة عنص ر س ردي ﻫ ام يف تش کيل أح داث الرواي ة ،فه و «يؤّک د احل َ

خ ارج الفض اء األول ال ذي ﻫ و مبثاب ة موئ ل األح داث وتتابعه ا» .1ورواي ة ام رأة الق ارورة عب ارة ع ن رح الت
ين عل ی أس س فانتازيّ ة ک رحالت ﻫ اجر وال راوي .فه ذه ﻫ اجر ت روي لن ا يف
متداخل ة ،بعض ها خي ايل مب ّ

عصور التاريخ ،بدءاً م ن عه د الس ومريني األوائ ل إل ی العه د املعاص ر« :دع ين أدن و من ك
رحالهتا الفانتازيّة
َ
 9سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.911
 1فراس السواح ،جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة ،ص.159
جنوب العراق.
 :Ur 3موقع أثري ملدينة سومرية
َ
 1سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.17
 5ترجع أسطورة القربان إ ىل اخلوف من غضب الطبيعة والتسليم بوجود اآلهلة تقربا إليها وأحيانا كان التقرب يتم بقرابني
بشرية لتأكيد اإلميان بقوة اآلهلة وسلطتهم (غادة قدري ،القربان :أساطير وغموضwww. .dotmsr.com :
 5املصدر نفسه ،ص.17
 7املصدر نفسه ،ص.15
 0املصدر نفسه ،ص.913
 1سعيد يقطني ،السرد العربي :مفاهيم وتجليات ،ص.103
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9
عشاقها« :منذ آالف
ألمسح عنك غبار العمر حبكايايت عن أسالفك»  .وکادت حتکي حتی الفجر عن ّ

األعوام يتوارثوهنا أبناءً عن آباء» .1لو نصغي إىل مجيع حكاياهتا نکشف عن تواريخ بالهناية ،فتحکي أهنا
كانت فتاة طبيعية مثل ب اقي البش ر و«كان ت تع يش ب ني ش عبها يف مملك ة قدمي ة م ن أرض اجلن وب تس ّمى

(أور) ...كان أبوﻫا أمرياً من ساللة امللك املقدسة ..أما ّأمها فكانت ابنة أمري إحدى القبائل املنحدرة من

3
ازي إل ی املاض ي وإل ی أزمن ة وأمکن ة
بادي ة الش ام»  .وتت ّ
درج مراح ل ﻫ ذه الرحل ة اخليالي ة إل ی التوغّ ل الفانت ّ

عجيبة حمفوفة باملخاطر واملغامرات حبثاً عن اخللود« :رحل امللك جبيش من خ رية فرس انه ..اص طحب مع ه
معبودته ﻫاجر ..ظلوا جيولون ويتوغلون يف األعماق» .1وبع د مس رية وق ت طوي ل وج دت نفس ها يف باح ة
فانتازيّة تض يف عل ی عجائبي ة رحل ة ﻫ اجر« :أرض ها م ن عش ب أخض ر فض ّي .الن اظر إىل األعل ى يش اﻫد
فتحة يف وسط قبة عالية جداً ،كأهنا مساء يهبط منها شالل من شعاع مشسي وماء».5

فهناك رحلة فانتازيّة أخری وﻫي رحلة الراوي ِ
البطل تشبه بالرحلة التخييليّة يف روايات اخليال العلمي

5
الوقائع اليت طرأت عليه يعرب احلاضر
البطل
َ
ّ
املسماة بنفق الزمن  .يف مستهل الرواية حينما يذکر لنا الرواي ُ

إلی املاضي ،7فيشرتك يف احلرب عام 9100م 0مث يهرب بطريق سحري منها .1ويروي لنا مصاحبته بآدم

ختييلي إما
فانتازي
حىت حطّت هبما الرحلة يف جنيف عام 9109م .90کل ﻫذه الرحالت هلا طابع
ّ
ّ
بتوصيف األمکنة والفضاءات الفانتازيّة وإما بوصف األحداث والوقائع العجيبة.

 9سليم مطر ،امرأة القارورة ،ص.91
 1املصدر نفسه ،ص.11
 3املصدر نفسه ،ص.13
 1املصدر نفسه ،ص.11
 5املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 5ﻫو مقارنة الزمن اخليايل بزمن خايل من املدة حيث تکون فيه اللحظات واملاضي واحلاضر واملستقبل متداخلة فوق
بعضها البعض.
 7املصدر نفسه ،ص.1
 0املصدر نفسه ،ص.3
 1املصدر نفسه ،صص.90-1
 90املصدر نفسه ،صص.5-1
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ّ

ازي هل اجر وال راوي ع رب اخلي ال إىل ع امل بعي د
إذا نتتبّع رحالت الرواية حنص ل عل ی أن االنتق ال الفانت ّ

الفانتازي ،وﻫذا هبدف أن يطرح کالمها يف ﻫذا العامل ماض يهما
عن عاملهما الواقعي يُع ّد من أمناط احلدث
ّ

اطرمها ليحضرا التاريخ أمام عيون املتل ّقي.
وخو َ
ث .فانتازيّة الزمن

يُ َعد الزمن عنصراً مميّزاً يف الرواية ،حيث «كل رواية هلا منط زمين وقيم زمنية خاصة هبا ،تستم ّد
أصالتها من طريقة تعبريﻫا عن ذلك النمط وتلك القيم» .9نری يف الرواية املعاصرة عدوالً عن النظام

الرتتييب املألوف يف توايل األزمان ،يطلق عليها اإلنزياح الزمين ( )Anachroniesوالذي ينقسم إلی
االسرتجاع ( )Analepsisواالستباق ( .1)Prolepsisوحسب طبيعة الرواية الفانتازيّة
( ) fantastic novelيتداخل الزمن بني املاضي واحلاضر هبدف خلق أحداث ووقائع عجيبة
3
عنصر الزمن يف «امرأة القارورة» صورةً مميّزةً لسرد األحداث دون تقيّد بانتظام خاص أو
والمنطقية  .يُعتَرب ُ

الفانتازي يف البنية الزمنية هلذه الرواية «لتکثيف إدﻫاش مضاعف يف صيغة
اﻫتمام لدميومية الزمن .ويظهر
ّ

مکسراً للحدود بني املاضي واآليت» .1وهلذا يسرتجع الراوي
التحول الزمين وانقالباته ،فيجيئ خارقاً ّ
سياقي يقوم على البداية والنهاية ،بل
األحداث والوقائع اليت تستدعيها ذاكرتُه 5ولکن مل يروﻫا بشکل
َ
ّ
يعطيها لوناً فانتازيّاً ينكسر فيه ﻫذا السياق وﻫذا عرب تداخله لألزمنة يف رواية أيام احلرب 5وأيام األنصار

الفانتازي الذي فيه طريق الوصول إلی امرأة القارورة 0وكذلك أيام
يف العراق 7وأيام اهلروب من اجلبل
ّ
1
ِ
احلاضر إلی املاضي دون أن يتقيّد بالرتتيب
األحداث
البطل من خالل رواية ﻫذه
َ
املنفى  .يقطع الراوي ُ
فانتازي بعيد عنّا يف عامل الواقع ولكنه أصبح لنا حاضراً نعيش معه.
والنظام الزمين ويسوقنا إلی زمن
ّ
 9فريال كامل س ماحة ،رسم الشخصية في روايات حنه مينة ،ص.0
Mark Allan Powell, What is Narrative criticism?, P37.
 3عبدالعايل بوطيب ،إشكالية الزمن في النص السردي ،جملة فصول ،ص.937
 1شعيب حليفي ،بنيات العجائيب يف الرواية العربية ،جملة فصول ،ص.957
 5سليم مطر ،امرأة القارورة ،صص.93-1
 5املصدر نفسه ،ص.3
 7املصدر نفسه ،ص.90
 0املصدر نفسه ،صص .90-1
 1املصدر نفسه ،ص.97
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النتيجة
أمهّها:

الفانتازي يف رواية «امرأة القارورة» أفرزت عدداً من النتائج املتصلة مبوضوع الدراسة ،من
إن دراسة
ّ

مکونات احلکي
حتولت يف رواية «امرأة القارورة» إلی بنية کلية تشمل علی باقي ّ
 إن الفانتازيّة ّائي ،فاعتمد علی رؤية خيالية تتواتر بني
واستخدمها سليم مطر کتقانة أساسية وفاعليّة يف بنائه الرو ّ

العجيب وخرقالعادة ويتجاوز الواقع إلی الالواقع.

 يعكس عنوان الرواية بنيةَ النص الفانتازيّة ،إذ اعتمد الروائي من خالله على إثارة انتباه القارئإىل تيمتها الفانتازيّة.
 -يرسم سليم مطر شخصيةَ ﻫاجر وآدم والراوي وفقاً ألوصاف تتجاوز کل األبعاد الداخلية

واخلارجية ،ويبعثهم بصورة فانتازيّة تتجاوز قوانني الطبيعة لريسم بذلك مشهداً فانتازيّاً يثري الدﻫشة
الفانتازي من خالل رحالهتا العجيبة وخوارقها العادةَ ،بل وحتی
عدﻫا
والغرابة .فتكتسب ﻫذه الشخوص بُ َ
ّ
من خالل نظام تسميتها.

 -تشکل الفانتازيّة مادة مهمة لتسلسل أحداث ﻫذه الرواية ،حبيث حياول کاتبها أن يربط بينها مع

الفانتازي .ويتمثّل أساس
الفانتازي ويعمد إلی إقامة عالقات المنطقية بينها تصنع قو َام منطقها
الفضاء
ّ
ّ
التغري
ليجسد ّ
ﻫذه العالقات يف ظواﻫر فانتازيّة ،منها التحول واملسخ واألسطورة والرحلة .فيأيت التحول ّ

املتحولة إلی کائن سرمدي .ويأيت املسخ
وتعددية الشکل واجلوﻫر لبعض الشخوص ،منها شخصية ﻫاجر ّ

يف وصف لشخصية آدم املمسور کي خياطب الروائي قدرة القارئ علی التعجب واإلحساس بالغموض.
وتأيت األسطورة يف قضية البحث عن خلود ﻫاجر متداخلة مع ملحمة جلجامش ،وکذلك يف تصوير
شخصية ﻫاجر ممثّلة اإلهلة عشتار .وتأيت الرحالت التخييلية إىل عامل بعيد عن العامل الواقعي کأساس هلذه
يعرب ِان يف رحالهتما الالهنائية عصور التاريخ متوغّل ِ
ني إلی
الرواية ،ومن أمثاهلا رحالت ﻫاجر والراوي اللذي ِن ّ
َ
املاضي وإلی أزمنة وأمکنة عجيبة حمفوفة باملخاطر واملغامرات.
 يتداخل الزمن يف ﻫذه الرواية بني املاضي واحلاضر دون تقيّد بانتظام خاص وينتقل القارئ إلیفانتازي بعيد عنه يف عامل الواقع ،وﻫذا مايعطي الرواية طابعاً فانتازيّاً.
زمن
ّ
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001

قائمة المصادر والمراجع
أ .الکتب
 -9أرسطو ،فن الشعر ،ترمجة وتعليق :احسان عباس ،ط الثانية ،بريوت :دارالفکر العريب،
9111م.
 -1ألف ليلة وليلة ،دون مؤلف ،بريوت :دارصادر9111 ،م.
 -3حبراوي ،حسن ،بنية الشکل الروائي :الفضاء ،الزمن ،الشخصية ،الطبعة األوىل ،مغرب:
الدار البيضاء9110 ،م.
 -1تودوروف ،تزفينت ،مدخل إلی األدب العجائبي ،ترمجة :بوعالم ،الصديق ،الطبعة األوىل،
القاﻫرة :دارشرقيات9111 ،م.
 -5جيدة ،عبداحلميد حممد ،االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،الطبعة األوىل،
مبيب :دار مطبع احملمدي9171 ،م.
 -5ةةةةةةة ،شعرية الرواية الفانتاستيکية ،الطبعة األوىل ،الرباط :اجمللس األعلی للثقافة،
9117م.
 -7رواينية ،الطاﻫر ،السيمائية والنص األدبي ،أعمال ملتقی معهد اللغة وآداهبا ،عنّابة :جامعة
باجي خمتار9115 ،م.
 -0زيتوين ،لطيف ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،الطبعة األوىل ،بريوت :مکتبة لبنان ناشرون،
1001م.
 -1السواح ،فراس ،جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة ،الطبعة األوىل ،دمشق :دار عالءالدين
9115م.
 -90شارتيه ،بيري ،مدخل إلی نظريات الرواية ،ترمجة :الشرقاوي ،عبدالکرمي ،الطبعة األوىل ،مغرب:
دار توبقال للنشر1009 ،م.
 -99صاحل ،فخري ،في الرواية العربية الجديدة ،الطبعة األوىل ،بريوت :الدار العربية للعلوم،
1001م.
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 -91فتحي ،إبراﻫيم ،معجم المصطلحات األدبية ،الطبعة الثالثة ،تونس :املؤسسة العربية للناشئني
املتحدين9105 ،م.
 -93فونديرالين ،فردريش ،الحکاية الخرافية :نشأتها؛ مناهج دراستها ،فنيتها ،ترمجة :إبراﻫيم،
نبيلة ،الطبعة األوىل ،القاﻫرة :دارغريب9107 .م.
 -91كامل س ماحة ،فريال ،رسم الشخصية في روايات حنه مينة ،الطبعة األوىل ،بريوت :املؤسسة
العربية للدراسات والنشر9111 ،م.
 -95مرتاض ،عبدامللك ،في نظرية الرواية :بحث في تقنيات السرد ،الطبعة الثانية ،الکويت:
سلسلة عامل املعرفة9110 ،م.
 -95مطر ،سليم ،امرأة القارورة ،الطبعة الثانية ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
1001م.
 -97ةةةةة ،اعترافات رجل اليستحي :سيرة روائية عراقية ،الطبعة األوىل ،بريوت :املؤسسة
العربية للدراسات والنشر1000 ،م.
 -90جنم ،حممد يوسف ،فن القصة ،الطبعة اخلامسة ،بريوت :دارالثقافة9155 ،م.
 -91نيکول ،األرديس ،علم المسرحية ،ترمجة :دريين خشبة ،الطبعة الثانية ،کويت :دار سعاد
الصباح9111 ،م.
 -10يقطني ،سعيد ،السرد العربي :مفاهيم وتجليات ،الطبعة األوىل ،القاﻫرة :دار رؤية1005 ،م.
ب .الدوريات
 -9إبراﻫيم ،نبيلة ،الملحمة البابلية جلجامش الباحث عن الخلود ،جملة اجمللة ،ع،51
9309ق ،صص .53-10
 -1الباردي ،حممد ،التشخيص في الرواية العربية ،تونس :حوليات اجلامعة التونسية ،ع،30
9115م ،صص .101-153
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 -3بننوار ،هباء ،البُعد العجائبي في رواية سيدات زحل للطفية الديلمي ،اجلزائر :جامعة سوق
أﻫراس ،العدد1099 ،93م ،صص .07-53

 -1بوطيب ،عبد العايل ،إشكالية الزمن في النص السردي ،القاﻫرة :فصول ،العدد ،1ج،1
9113م ،صص.915-933
 -5حليفي ،شعيب ،النص الموازي واستراتيجية العنوان ،الکرمل ،العدد 9111 ،15م ،صص
.17-73
 -5ةةةةةةة ،مکونات السرد الفانتاستيکي ،القاﻫرة :فصول ،ع9113 ،91م ،صص
.71-50
 -7ةةةةةةة ،بنيات العجائبي في الرواية العربية ،القاﻫرة :فصول ،مج ،95ع9117 ،3م،
صص .901-957
 -0العبودي ،ضياء غين لفتة ،التناص في رواية امرأة القارورة لسليم مطر ،جملة البحوث
والدراسات اإلنسانية ،ع1091 ،1م ،صص .37-1
 -1غازي النعيمي ،فيصل ،العجائبي في رواية الطريق إلی عدن ،جملة جامعة تکريت العلوم
اإلنسانية ،اجمللد ،91ع ،1آذار1007 ،م .صص .915-910
 -90ماي ،أمال ،العجائبية في رواية سرداق الحلم والفجيعة لعزالدين جالوجي ،اجلزائر :جملة
خرب ،العدد1093 ،1م ،صص .303-101
املَ َ
ت .الرسائل الجامعية:
 .9بدر حسني ،فاطمة ،العجائبية في الرواية العربية (من عام  0791إلی نهاية عام ،)2111
أطروحة دکتوراه ،جامعة بغداد :کلية الرتبية للبنات1003 ،م.
 .1بلقاسم ،دفة ،علم السيمياء والعنوان في النص األدبي ،رسالة ماجستري ،جامعة بسکرة:
کلية اآلداب والعلوم االجتماعية جلامعة حممد خيضر1000 ،م.
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 .3ةةةةةة ،العجائبية في الرواية العربية المعاصرة مقاربة موضوعاتية تحليلية ،أطروحة
الدکتوراه ،باتنة :جامعة احلاج خلضر1091 ،م.
 .1احلايف ،ﻫدی سليمان ،العجائبية في القصة السورية القصيرة ،رسالة ماجستري ،الالذقية:
جامعة تشرين1001 ،م.
ث .المواقع اإللکترونية
 -9ثامر ،فاضل ،تناوب الواقعي والغرائبي في امرأة القارورة ،جريدة الصباح العراقية،
(1001/1/91م)http://www.salim.mesopot.com/ :
 -1السلمان ،علوان« ،في المبنی الميتاسردي» ،جريدة الزمان العراقية1091/7/13( ،م):
http://www.azzaman.com/
 -3العبيدي ،وديع ،سليم مطر في امرأة القارورة :النص المفتوح وإشکالية التشتت ،موقع
کتابات1001/5/90( ،م)http://www.salim.mesopot.com/ :
 -1عثمان ،أمني ،التناص في رواية أسرار صاحب الستر إلبراهيم درغوثي ،موقع ديوان العرب،
(1090/1/10م)http://diwanalarab.com/ :
 -5الفواز ،علی حسن« ،سليم مطر ..ميثولوجيات المحنة العراقية في رواية امرأة القارورة»،
موقع الروائي1090/90/1( ،م)http://alrowaee.com/ :
 -5قدري ،غادة ،القربان :أساطير وغموض ،موقع دوت مصر1091/90/3( ،م):
http://old.dotmsr.com/
 -7نقاوة،

عمار،

تعريف

الرواية،

موقع

املوضوع،

(1091/3/39م):

http://mawdoo3.com/
 -0أيوب ،حممد ،الفنتازية والعجائبية في القصة المغربية المعاصرة ،موقع ديوان العرب،
(1099/5/91م)http://www.diwanalarab.com/ :
ج .الکتب اإلنجليزية
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روایتشناسی گونة فانتزی در رمان «امرأة القارورة» سلیم مطر
عبدالباسط عرب يوسفآبادی* ،وعلی اکبر احمدی چناری

**

چکیده
فانتزی از اصطالحات جديد در نقد ادبی است که بر ادبیاتی اطالق میشود که ويژگی
بارز آن گريز از جهان و چارچوبهای شناختهشدة آن و درهمشکستن پیاپی منطق و
قوانین طبیعت است .اين ويژگی در رمان عربی نمود بارزی دارد و رماننويس عرب
بهوسیلة آن از چارچوب داستاننويسی کالسیک خارج میشود .رمان «امرأة القارورة» از
سلیم مطر (4201م) ،رماننويس برجستة عراق در حیطة ادبیات فانتزی قرار میگیرد؛
چراکه عناصر روايی آن از جمله عنوان ،شخصیتپردازی ،حادثه و زمان ساختاری
خیالگونه دارد.
پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی در تالش است تا سطوح خیالپردازی
را در اين رمان استخراج نمايد با اين هدف که نقش مؤثر عناصر فانتزی را در ساختار
رمان تبیین نمايد .رهیافت پژوهش نشان از آن دارد که سلیم مطر با کمک عناصر
روايی ،تصويری خیالانگیز ارائه داده و به آن رنگی فانتزی بخشیده است .و برای تحقق
اين هدف ،عنوان رمان ،شخصیتها ،زمان و رخدادهای آن را ساختاری فانتزی بخشیده و
برای خیالگونه ساختن رخدادهای رمان از عنصر تغییر و مسخ و سفر استفاده کرده
است؛ لذا تمام اين عناصر در فضايی خارقالعاده رقم خورده و از قاعده به بیقاعدگی
گرايش پیدا کرده و واقعیت نیز به شکلی خیالگونه به تصوير کشیده میشود.
کلید واژگان :فانتزی ،رمان« ،امرأة القارورة» ،سلیم مطر.

*  .استاديار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه زابل ،إيران( .نويسندة مسؤول) arabighalam@uoz.ac.ir
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The Narratology of Fantasy Novel Imrat Al-Gharoorah by Salim
Matar
Abdol-baset Arab YosefAbadi, Assistant Professor, Department of Arabic
Language and Literature, Zabol University, Iran.
Aliakbar Ahmadi chenari, Assistant Professor, Department of Arabic
Language and Literature, Zabol University, Iran.
Abstract
Fantasy is a new terminology in literary criticism characterized by escape
from the world and its familiar frameworks, which means flouting logic and
natural laws. Fantasy sometimes features in Arabic novels go beyond the
standard limits and criteria. The novel Imrat Al-Gharoorah by Salim Matar
(1956), the prominent Iraqi novelist, falls in the realm of fantasy literature as
its narrative elements such as plot, characterization, time and setting have
imaginary nature. This study is a descriptive-analytic effort to investigate
the levels of imagination in this novel and discover the role of fantasy in the
structure of the novel. The results of the investigation indicate that Salim
Matar employs narrative elements to offer a colorful fantasy atmosphere. To
achieve this goal, the novelist has bestowed the title, characters, time and
events in the novel the elements of change and metamorphosis and has used
journey as a narrative technique. Thus, all these elements have contributed
to an extraordinary atmosphere in which usual rules are violated and an
imaginary world is portrayed.
Keywords: fantasy, novel, Imrat Al-Gharoorah, Salim Matar

