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السكان األليف والسكان السعادي

في السجسهعة القررية (جشهن وما أشبو) لشجسان ياسين
أ .د .عذتار داؤد دمحم

شيج حسيج مخعي الرهفي

جامعة السػصل  /كمية التخبية لمبشات /قدع المغة العخبية
(قجم لمشذخ في  ، 0202/11/5قبل لمشذخ في )0202/10/02
ممخز البحث:

الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى رسػل هللا سيج السخسميغ وعمى آلو وصحبو أجسعيغ:

يستمظ السكان أىسية كبيخة في الدخد الخوائي ،فيػ احج أىع العشاصخ الخوائية التي يعتسجىا الكاتب في قررو ،ويعصييا بعجاً

خاصاً ،لحا اعتشى كثيخ مغ الكتّاب بيحا العشرخ وأولػه أىسية كبيخة ،ويبجو في كثيخ مغ الحاالت جدءاً أساسياً مغ أجداء الدخد ،فيػ
عشرخ فاعل فيو ،إذ يؤثخ في الذخريات واألحجاث ،ويختبط ارتباشاً وثيقاً بعشاصخ القرة ،وقج اىتع القاص واألديب الجكتػر (نجسان

ياسيغ) بالسكان وتجمياتو في مجسػعتو القررية (جشػن وما أشبو) مغ خالل ىحا الفزاء الداحخ ،الحي تشػعت وتعجدت أنػاعو بيغ
السكان األليف والسعادي.

ولكل نػع معشاه ومغداه في ىحه القرز وقج ساق لمسكان دالالت مختمفة متأث اًخ بالبيئة التي عاش فييا .بشي البحث عمى مجخل

ومبحثيغ جاء السجخل لتحجيج مفيػم السكان وانصباعاتو في الشز القرري ،واختز السبحث األول بجراسة السكان األليف ،ويذسل
(الجكان ،والسقيى ،والغخفة) ،في حيغ اختز السبحث الثاني بجراسة السكان السعادي وقج اشتسل عمى (القبخ ،والدجغ ،وحػش السشدل)،
وقج استشج ىحا البحث عمى مجسػعة كبيخة مغ السرادر والسخاجع مغ أىسيا:
 -1جساليات السكان ،غاستػن باشالر.

 -0الفزاء الخوائي عشج جب اخ إبخاليع جبخا ،لمجكتػر إبخاليع جشجاري.
واعتسج ىحا البحث الجراسة التحميمية لمسكان في الشرػص القررية لمكذف عغ قيسة السكان الفشية والجسالية عمى وفق
الثشائيات الستزادة.
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The Peaceful and the Hostile Place in the Story Collection ( Madness and the like )
by Najman Yassin
Shahad Hamid M. Al- Sofi
Prof. Ph.D. Ashtar Dawood Mohammad
University of Mosul / College of Education for girls/ Dept. of Arabic Language
Abstract:
The place has a big importance in the fictionist reciting, and this is one of important elements
which depend on by the writer in his stories, and gives it a special dimension. So, many writers tend
with this subject and give it a big importance. It seems in many cases as a basic part in the reciting, it is
an acting element, effect on the characters and events, and related firmly with elements of story. The
writer (Najman Yassen) care with place and its manifests in his story set (Junoon wama Ashbah)
throughout this fascinating space, which varying between tame and adversarial place.
Each kind has meaning and sense in these stories, he give to the place many different senses
influenced by the environment which he lived in.
The research divided into introduction and two themes, the introduction specified the place
concept and its impressions in the narrative text, the first theme specified for the study of s the tame
place, including (shop, café and room), where as the second theme specified for study the adversarial
place, including (grave, prison and home courtyard). The research depended on a big group of resources
and references.

- 151 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
املكان األليف:
إن السكان عشرخ محايج دوماً ،فيػ يتحػل بفعل اإلسقاط الشفدي لمذخريات إلى مكان يسمظ شاقة ايجابية،
تعبخ عغ ألفة السكان أو شعػر سمبي بأنو مكان ٍ
معاد لمذخرية(.)1
فالسكان األليف ىػ السكان السدكػن الحي يحسل في شياتو وسائل الخاحة واألمان كميا واالندجام معو(.)2
ويعج السكان األول الحي يجج فيو اإلندان نفدو السحتػية عمى الػعي والالوعي( .)3فيػ نػع مغ الجشة األرضية .وىػ
مكان لمعير السسمػء بالجفء والخاحة والتآلف والتآزر والحب والعصف(.)4
ال تتػلج عسمية التعخف عمى السكان األليف واالندجام معو وبشاء العالقة الحسيسة التي تحتػي السكان ،دفعة
واحجة ،إذ البج ليا مغ التكػن والريخورة عبخ مخحمة مخاض ،تكػن نتيجتيا ارتباشات قائسة عمى الفيع ،وتسثل الػاقع
السكاني .ومسا يتبيغ في خالل تأثيخه ،وتأثيخ محتػياتو بالذخرية ،التي تبجأ بالتعخف عمى السكان وتخسخ مػقعاً مشو
ال يسكغ اعتباره ردة فعل ُيحجثيا االنصباع األول ،الحي يتحػل نتيجة اإلحداس بالسكان مػقعاً ثابتاً لتكػيغ األلفة(.)5
"فيه السكان الحي تشدجم معو الذخرية ،وتحبو وتذعخ باألمان نحهه"( ،)6فالسكان األليف بحدب فكخة

باشالر :ىػ السكان السقتخن بالجفء والذعػر باالشسئشان .ومغ أكثخ األمكشة ألفة ىػ البيت الحي ولجنا فيو ،إذ يقػل:
( )1يشطخ :حسيسية السكان وججلية الميل والشيار في ديػان مداء في يجي ،أ .عسخ العدخي ،مجمة البحخية الثقافية،
السجمج ( ،)11العجد ( )21لدشة .43 :0224
( )0يشطخ :جساليات السكان ،باشالر.21 :
( )1يشطخ :م .ن.23 :
( )2يشطخ :الفزاء الخوائي عشج جب اخ إبخاليع جبخا ،د .إبخاليع جشجاري.015 :
( )3يشطخ :احتياط الػعي ودور السكان في تكػيشيا -دراسة في العام الخامدة ،دمحم عبج الحديغ اليػدي ،مجمة
القادسية في اآلداب والعمػم التخبػية ،جامعة السثشى ،مجمة التخبية ،السجمج (.142 :0225 ،)4
( )4يشطخ :الفزاء الخوائي عشج جب اخ إبخاليع جبخا.015 :
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"البيت الحي ولجنا فيو محرهر بذكل اعتيادي وفي داخمشا انو ليربح من العادات العفهية"( .)7فالسكان ىػ الرػرة
الفشية التي تحكخنا وتبعث فيشا ذكخيات بيت الصفػلة(.)8
ويعج غاستػن باشالر مغ أكثخ الكتّاب الحيغ تشاولػا مفيػم السكان بذكل عام ،والسكان األليف بذكل خاص،

فيخى أن :السكان األليف ىػ البيت الحي ولجنا فيو ،أي بيت الصفػلة ،انو السكان الحي مارسشا فيو أحالم اليقطة

وتذكل فيو خيالشا( ،)9فيػ ذلظ السكان الحي يتآلف معو اإلندان ويتخك في نفدو تأثي اًخ ال ُيسحى ،فيػ مكان الصفػلة
األولى ،ومكان الربا والذباب ،إذ يثيخ ىحا السكان اإلحداس بالصسأنيشة واألمان والحكخى(.)10
ويجج يػري لػتسان :أن السكان األليف ال يعشي البيت والغخفة الحي ولجنا فيو وعذشا فحدب ،بل أي مكان
نحذ بألفة إزاءه سػاء أكان عاماً أم خاصاً ،ضيقاً أم متدعاً ،ججيجاً أم قجيساً ،مجيشة أم حارة أم شارعاً أم مقيى(.)11

وأشمق َكخيساس عمى ىحا السكان مرصمح (مكان األنذ الحاف) ،فيػ مكان تتسثل وضيفتو في خمق ذكخى

ميخاث األسفار واألفعال( .)12فيػ السكان الحي ليأ لمذخرية حي اًد مشدجساً مع شبائعيا ،والحي انصبعت أجداؤه

بتجاربيا ،ويسكغ أن يتخك مجاالً لمفدحة والحمع والتحكخ(.)13

( )5جساليات السكان ،باشالر.23 :
( )6يشطخ :م .ن.4 :
( )7م .ن.4 :
( )12يشطخ :السرصمح الدخدي في الشقج العخبي الحجيث ،أحسج رحيع كخيع الخفاجي.25 :
( )11يشطخ :مذكمة السكان الفشي ،يػري لػتسان ،تخجسة :سي اد قاسع ،مجمة ألف باء ،البالغة السقارنة ،الجامعة
األمخيكية ،القاىخة ،العجد ( )7لدشة .61 :1767
( )10يشطخ :مجخل إلى نطخية القرة تحميالً وتصبيقاً ،سسيخ السخزوقي وجسيل شاكخ.36 :
( )11يشطخ :الخواية العخبية ،دمحم بخادة.01 :
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نشتقل مغ العام إلى الخاص .بعج أن ميجنا الصخيق بإيجاز لمجخػل إلى مػضػعشا الخئيذ في محاولة لمتعخف
عمى الكيفية التي يتعامل بيا القاص ،إذ يرف السكان األليف في مجسػعتو القررية (جشػن وما أشبو) وىػ يتكمع
عغ الخاحة واالشسئشان والذعػر باأللفة ،فقج ورد السكان األليف في قرة (شيػر يتيسة) في الشحػ اآلتي" :ذلك الجكان
ات تصخبشا،
الحي يهفخ الفيء واليهاء السشعر لشا ،ويجعمشا مبيهرين بالصيهر التي تتيادى بخشاقة وتتغشى بأصه ٍ
وتجعمشا نشدى أنفدشا وعحاب العرا التي ستشير أجدادنا عشجما يعخف آباؤنا أنشا قج ىخبشا من ُك ّتاب –السال

كده -وقرجنا دكان حالقة (غخيب الشدمي)"(.)14

يذكل (الجكان) السكان األليف الحي يمجأ إليو األشفال لمتشفذ عغ مكبػتيع والسيسا في أثشاء التعمع عغ
الكتاتيب ولفتخات شػيمة تحبذ أنفاسيع ،وتثقل حخكتيع الدخيعة ،فالجاكان يبعث في الشفذ الخاحة الشفدية واألمان
واالشسئشان ،إذ يػجج بالقخب مغ (الجكان) أشجار لػقػعو في الطل وىػ مدكغ لمصيػر السغخدة ،فعشج سساعيا تكػن
مالذاً ليع مغ ضخبات السال كدػ فيع بيحه األصػات يشدػن خػف آبائيع عشجما ييخبػن ويمجؤون إلى ىحه الجكان
التي تذعخىع بالخاحة واألمان التي يفقجونيا عشج آبائيع وعشج معمسيع.
وقج ورد السكان األليف في القرة ذاتيا "يجاعبشا اليػاء السشعر بميػنتو وبخودتو فشذعخ كأنشا في جشة ونرغي
إلى دقات قمػبشا تشبس بالدخور ونخاقب الشدمي وشيػره ،ريذيا يمسع تحت نػر الذسذ الشازل مغ أعمى الغخفة"(.)15
إذ وصف السكان ىشا بشديع اليػاء البارد الحي يبعث الخاحة ،وبجقات القمب وىي تشبس مدتذعخة ومصسئشة
بيحا السكا ن ،وجاء بكمسة (الدخور) وىي داللة عمى الفخح واالشسئشان وترػراتيع البخيئة ،وتذبيييع بالجشة مغ خالل
أشياء بديصة (ىػاء ،أشجار) ،مسا يجل عمى وجػد عفػية عشج ىؤالء الرغار ،فقمػبيع تشتعر بالفخح عشج رؤية ىحا
السكان الحي يجمب الخاحة والدعادة لمشفػس.

( )12جشػن وما أشبو.41 :
( )13م .ن.47 :
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يذكل السكان األل يف عشج ىؤالء األشفال الحشيغ إلى الصبيعة ،فيحا السكان األليف السفتػح السدخخف بجسال
الصبيعة الخالبة ،يحسل في شياتو األلفة والحب والجفء ىخوباً مغ الػاقع السعير ،فقج جاء بسفخدة الجشة التي تسثل

السالذ بعج العحاب ،فيع ييخبػن مغ ىحا السكان كتب (السال كدػ) ويمجؤون إلى دكان غخيب الشدمي فيع يعتبخونو
كالجشة في ترػرىع البديط الصفػلي.
يرف القاص السكان األليف بالدعادة ،وليذ كحلظ فحدب ،وإنسا بمحة الدعادة وىػ يحذ بيا ويتمحذ كأنيا
شيء ممسػس مغ خالل ما ذكخه في قرة (شيػر يتيسة) في الشز اآلتي" :تشقخ الصيهر الحبات وتمتقصيا وتبعث
كهنيا نهر الذسذ فتشفر ريذيا وتتشفذ وتخوح تغخد بأصهات
بشثار القر السجهف وتشجفع صهب الجائخة التي ّ
آسخة تجعل الجنيا تخقز بحبهر وتجعل أرواحشا تخفق بدعادة لحيحة"(.)16
ورد السكان األليف في وصفو لمحجث داخل القرة والحخكة الدخدية ،إذ إنو يخاقب ىحا السكان وصػرة الصيػر
وىي تمتقط الحشصة في مذيج يبعث في نفدو اإلحداس بالمحة ،وىي تقػم بشفر ريذيا وتترخف بترخفات شبيعية
عمى سجيتيا.
وىي تبعث الفخح والدخور في قمػب األشفال عشج مخاقبتيا مجى سعادة األشفال لخؤية الصيػر ،حيث جعل
الجنيا تخقز ببيجة وفخح ،وىحه الصيػر السغخدة الرغيخة مرجر سعادة لألشفال مغ خالل (اليػاء ،الشقي ،والصيػر،
وقميل مغ الذجيخات).
فقج ورد السكان األليف في القرة ذاتيا ،إذ يقػل" :الجىذة سساء تيبط عميشا ،ونحن نخقب وندسع ونختجف
أن الشدمي يدتحثيا عمى الغشاء ،فبجأت تذجو بأصهات شجية ،تتهقف فجأة عن
فكأن الصيهر قج أدركت َّ
فخحاًَّ ،
الغشاء وكأنيا قج أفخشت وجاوزت حجىا وسخعان ما تفيس بالغشاء ،وعيشا الشدمي فييا ابتيال وضخاعة وليفة حتى
ليبجو مثل غخيق في نيخ الغشاء الرافي ،وتخدد الشغسات واأللحان في ميخجان الصيهر"(.)17
( )14جشػن وما أشبو.51 :
( )15م .ن.51-52 :
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وقج يديع السكان األليف في دفع عجمة الحجث الجرامي بأسمػب يتخح شكل الخمد عبخ تالحع الحػاس
وتخاسميا مع معصيات السكان ،فزالً عغ أندشة السكان باأللػان واألزىار واألشيار واألصػات الذجية الرافية ،عحبة
وسعادة األشفال بيحه السػاقف البديصة ججاً ،وىع مشجىذيغ بخؤية (الشدمي) وىػ يقػم بالغشاء مع شيػره ،مدتغميغ
وقتيع بخؤية ىحا الذخز البديط مع شيػره.
وقج تحققت الدعادة ىشا مع الذعػر بالخاحة لجى األشفال وكأنيع في ميخجان الصيػر ،وصف رائع مغ خالل
(نيخ الغشاء الرافي) ووجػد (الشيخ والسخجان) ومجى تأثيخ الغشاء في نفذ ىؤالء األشفال وىػ تأثيخ يذابو تأثيخ
غشاء األم لصفميا حتى يشام ،فغشاء الشدمي مع شيػره كأنيا أوب اخ متكاممة تذجو بأعحب األلحان والكمسات.
إذ ورد السكان األليف في قرة (جػاسيذ) في الشز اآلتي" :آثخنا الرست وكّشا نذم رائحة العذب تختمط

بخائحة الخيهل التي شخع بعزيا في الرييل بيشسا تدخبت إليشا رائحة خذب ججيج ،وكانت الخائحة حادة ولحيحة

وبجا كسا له َّ
أن الدساء تحتفي بذسذ ىادئة عحبة تغسخ أجدادنا بالزهء والجفء تجعل خزخة الحقهل أكثخ لسعاناً
أن الجنيا جسيمة ورخية وقج خمت من كل ما ىه كخيو وقبيح"(.)18
وسصهعاً وبجا كسا له َّ

يسثل الحقل السكان األليف الحي يتسيد بشبس الحياة والجيسػمة في تججد السكان بالحخكة والشذاط والفعالية
التي تشعكذ أثارىا في نفدية الذخرية.
فيسا نجج ما ذكخه القاص وصف رائحة العذب مسدوجة مع رائحة الخيػل الالمعة ،وىػ يرف ويحذ
بإحداس مخىف وجسيل نابع مغ الصبيعة الخالية مغ الحقج والكخه ،وىػ يفزل الرست عمى الكالم ،والتأثخ بالجىذة
والحىػل ليحا السشطخ الجسيل ججاً ،ويسثل الحقل السكان الحي يتيسد بشبس الحياة والجيسػمة بتججد السكان بالحخكة
والشذاط والفعالية التي تشعكذ آثارىا في نفدية الذخرية ،أذىل عقػليع بيحا السشطخ التي تفػح مشيا رائحة شيبة
وزكية فعشج غياب الذسذ في وقت الغخوب مذاعخ الجىذة والتأمل بالصبيعة تختمف عشج ىؤالء الشاس ،وىحه السشاضخ

( )16جشػن وما أشبو.147 :
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تأسخ العيػن مغ جسال الصبيعة وتختمط مع تأثيخ رائحة العصخ ،وحاسة الشطخ والمسذ وحاسة الذع (العذب الشجي)،
فالجىذة قميمة ىشا المتالك ىحه السشاضخ ،فال تجج الشفذ أي شيء يكجرىا.
لمسكان األليف عشج القاص أىسية كبيخة فيػ في اندجام معو دائع ،أحبو وعاشو بكل شفافية وصجق وكأنو
مرجر لفخحو وسعادتو وإحداسو بالجفء واألمان.
فقج ورد كحلظ في قرة ((شيػر يتيسة)) إذ يقػل" :رقز قمبي في صجري ،حين أعمستشي ججتي ،بأنشا
سخت وراء ججتي واألرض ال تدعشي،
سشحىب لديارة مالية "عديدة" في مشدليا الحي يجاور مخقج نبي هللا جخجيذُ ،
أسيخ وكمي ليفة لمهصهل إلى السشدل ،أسيخ وأكاد أشيخ"(.)19

ويػحي كالم القاص ىشا في ىحا الشز بحسيسية العالقة بيشو وبيغ السشدل ،وىي عالقة ود مغ خالل (قمبي
يخيج أن يدبقشي ،وأسيخ وأكاد أشيخ) تحققت عالقة الحب في ىحا السقصع ،فالديخ ىشا مرحػب بالميفة واالشتياق
مسا يجل عمى اندجام الذخرية بالسكان ،وقج شبو نفدو بالصيخ لخفتو لديارة ىحا السكان ،ورائحة ىحا السكان نابعة مغ
الحب والحشان.
إذ يسثل (السقيى) الحي التجأ إليو القاص السالذ األمغ ،الحي يسشحو الذعػر باالرتياح ،إذ ورد ىشا السكان
األليف في قرة ((خصيئة سعيج أفشجي)) في الشز اآلتي ،إذ يقػل" :وفهقشا الدساء صافية ،تخششا نجهميا بأضهاء
فزة متشاثخة ،أكاد أسسع صييل أكثخ من حران .ماكشة الصحين ،كانت ىامجة وشجيخات السقيى تتشفذ فتزهع
رائحتيا الصيبة وتتدخب إلى صجورنا فتستمئ بالخاحة"(.)20
يتسثل السكان في ىح ا الشز بالخائحة الصيبة التي تدخبت في نفدو وفي صجره فأشعختو بالخاحة واألمان التي
يدتشذقيا مغ (شجيخات السقيى) فقج مثل السقيى مكاناً أليفاً يجج فيو الكاتب وصجيقو عالسيسا الذخري ،إذ يعبخان
فيو عغ خبايا مػاضيعيع تجاه قزية الفكخ واألدب ،في ساعات الشقاش والتحاور ،إذ يعسل عمى تججيج الخؤى الفكخية

( )17م .ن.27 :
( )02جشػن وما أشبو.126 :
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واألدبية وتػسيعيا لتشػيخ الحىغ وتغحية العقل والثقافة والسعخفة( .)21وجػد (الصاحػنة) ىشا يكػن الدبب لإلزعاج ،لكشيا
ىامجة.
صييل الحران أيزاً مغ األصػات السحببة لو ،فيرف ما يدسعو ،وعشج رؤيتو (ضػء الشجػم) مسا يبعث
عمى الخاحة والصسأنيشة والدالم لمشفذ.
ندتخمز مغ ذلظ كمو أن (السكان األليف) عشج القاص (نجسان ياسيغ) يحطى بأىسية بالغة وبإحداس
عسيق مغ خالل االنتساء إلى السكان؛ ألنو يسثل مخحمة الصفػلة وبيت أحالمو ،وممعب صباه وفزاء ذكخياتو األولى،
فيػ السكان الرغيخ الحي يعير فيو مع أوالد الحي ليذ ذلظ فقط ،وىػ يرف ىحه األمكشة (السشدل ،الغخفة ،السقيى)
وشعخ بػجػدىا فيي اقخب إلى نفدو مغ أي مكان آخخ.
املكان املعادي:
ىػ السكان الحي تذعخ الذخريات فيو بالكخالية والعجاء والزعف وعجم األمان( ،)22فيػ السكان الخانق الحي
يغيخ في الحات اإلندانية في (الخػف والقمق) لجرجة االختشاق ،وتكػن العالقة بيشو وبيغ الذخز عالقة عجائية
سمبية ،إذ تتخح فعاليات ىحه األمكشة شابعاً عجائياً ليرعج عشج اإلندان فاعمية اإلحداس بالخػف مغ السجيػل(.)23

( )01يشطخ :السكان في قرز دمحم حكست صالح ،د .نبيان حدػن الدعجون ،دراسات مػصمية ،العجد (،)21
دراسات مػصمية ،مخكد دراسات السػصل ،جامعة السػصل.52 :0212 ،
( )00يشطخ :جساليات السكان.14 :
( )01السكان في قرز الفيادي ،د .نبيان حدػن الدعجون ،دراسات مػصمية ،العجد ( ،)21مخكد دراسات
السػصل ،جامعة السػصل.10 :0212 ،
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ويتسيد ىحا الشػع مغ السكان بعجم رغبة الذخز بو وعجم محبتو لو والشفػر مشو ألسباب قج تكػن شبيعية أو
اقترادية(.)24
ويػحي السكان السعادي بالفقخ واأللع السػجع ،ويذعخ السخء فيو باالغتخاب والعدلة عغ الشاس لكػنو مكاناً

يكػن فيو اإلندان مخغساً كالدجػن ،والسعتقالت ،والسشافي ،أو أن خصخ السػت يكسغ فيو( ،)25وىػ السكان الحي يتخح

مغ تجديج الدجغ لمصبيعة الخالية مغ البذخ ومكان الغخبة وىػ القادر عمى إثارة ذكخى السكان عشج القاريء( ،)26مسا
يذكل خص اًخ عمى حياة اإلندان كداحات القتال ،بل يذعخ نحػه بالعجاء والكخالية( ،)27فيػ الحي يػلج عالقة غيخ

حسيسة بسعشى آخخ سمبية(.)28

والعالقة بيغ اإلندان والسكان عالقة ججلية ،فالسكان حكيقة معيشة ،تحسل في شياتيا دالالت خاصة ،فعشجما
يكػن السكان آمشاً وحسيساً يذعخ اإلندان نحػه باأللفة ،وعشجما يكػن السكان خالف ذلظ ال يذعخ اإلندان نحػه

يحػل شعػره إلى الخػف الحتػائو عمى العجائية والكخالية ،وىحه األماكغ إما أن يكػن اإلندان مخغساً عمييا
باأللفة ،إذ ّ
كالدجػن والسعتقالت والسشافي ،وأما خصخ الخػف فيكسغ فييا لدبب أو آلخخ كالرحخاء واألماكغ التي تػحي بأنيا
مكان لمسػت والصبيعة الخالية مغ البذخ وأمكشة الغخبة(.)29

( )02يشطخ :السكان في الخواية العخبية ،عبج القادر حػسػ.01 :
( )03يشطخ :الدمان والسكان في القرة القريخة في أدب نججي الخاوي ،ضياء عبج الخزاق عبج هللا ،مجمة ديالى،
جامعة الكػفة ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،العجد ( )31لدشة .116 :0210-0211
( )04يشطخ :الدمان والسكان في الخواية الفمدصيشية ،عمي دمحم عػدة.117 :
( )05يشطخ :السرصمح الدخدي في الشقج األدبي العخبي الحجيث.25 :
( )06يشطخ :تحميل الشز الدخدي ،دمحم بػعدة.023 :
( )07يشطخ :البشاء الفشي في الخواية العخبية في العخاق ،شجاع مدمع العاني107 :؛ ويشطخ :جساليات السكان.23 :
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تثيخ مثل ىحه األمكشة في الذخرية الخػف والقمق وعجم اإلحداس باألمان والصسأنيشة( ،)30فالسكان السعادي
نكيس السكان األليف ،بسعشى أن ارتباط الذخريات باألمكشة ىػ ارتباط روحي لو دالالتو السادية والسعشػية التي ال
يسكغ التغاضي عشيا( ،)31فقج يتعخض اإلندان إلى مػقف ما في الحياة فيعير مخغساً في بعس األمكشة الزيقة أو

الػاسعة ،ويعاني في االثشيغ االغتخاب بكل أنػاعو وتفاصيمو الشفدية السؤلسة( .)32أي أن ىحا السكان يجور حػل األماكغ
الزاغصة عمى حخية اإلندان السترفة بالقدػة والدمصة والعشف(.)33
لقج ذكخ (غالب ىمدا) صفات ىحا السكان بقػلو عشو انو السكان السعبخ عغ اليديسة واليأس ،إذ يتخح صفات
السجتسع األبػي بعديسة الدمصة داخمو وتسشحو السػجو لكل مغ يخالف التعميسات وتعدفو الحي بيجه إنو ذو شابع قجري
مثالو الدجػن والسشافي(.)34
تتجمى صػرة السكان السعادي في قرز (نجسان ياسيغ) في مجسػعتو القررية (جشػن وما أشبو) ومشيا في
قرة (خيػل الفتى) في الشز اآلتي" :وفجأة اختفت السخأة صاحبة العباءة الدهداء التي تمتف عمى جدجىا الزامخ،
وتمتم عمى خجل يبخق في عيشييا السحعهرتين ،وفجأة ىسج حساسشا الحي كان يجخفشا ونحن نخقبيا في ىجيخ الريف
وزميخيخ الذتاء وصخنا نتداءل عبخ عيهنشا الستميفة عن سخ ىحا االختفاء السباغت ! شعخت بالحدن يمصم روحي وأنا
أرقب–شارع الفاروق -خاوياً يذبو جثة صساء تتسجد ىامجة ،وتشحر بالكآبة"(.)35

( )12يشطخ :جساليات السكان ،مجسػعة مغ الباحثيغ.41 :
( )11يشطخ :مغامخات الكتابة في تسطيخات الفزاء الشري ،دمحم صابخ عبيج.156 :
( )10يشطخ :السكان في شعخ ابغ زيجون ،ساىخة عميػي حدغ.31 :
( )11يشطخ :جساليات الدخد في الخصاب الخوائي ،صبيحة عػدة زكخيا.10 :
( )12جساليات السكان في الخواية العخبية ،شاكخ الشابمدي.11 :
( )13جشػن وما أشبو.17 :
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ويتحجث القاص في ىحا الشز عغ كسية الحدن واألسى التي يذعخ بيا ،وىػ يرف ويخاقب شارع الفاروق عجيع
الحخكة أي أشبو بالجثة اليامجة الرساء التي ال تتكمع وال تتشفذ وتشحر بالكآبة.
فقج أصبح ىحا الذارع يعج بالشاس والسارة في حخكة الشاس والسارة ذىاباً وإياباً ،فقج تحػل فجأة إلى جثة ىامجة

واختفاء ىحه السخأة صاحبة العباءة مع ابشيا سمب الذارع حيػيتو ،وصػر القاص ىشا حالة الحدن التي حػلت ىحا السكان

مغ مكان أليف إلى مكان ٍ
معاد ،صػر تجديج (الحياة) في ىحا الذارع بحيػية ونذاط ،وفجأة تحػل ىحا الذارع إلى حالة
مغ الحدن.
جدج القاص الذارع وقارنو بالسػت بيحه الصخيقة جدج القاص اختفاء الػلج وأمو ،فػجػد الػلج وأمو وجػد الحياة
والحخكة والشذاط والحيػية في ىحا الذارع .وىػ ما يجل عمى مػت الذارع عشج اختفاء ىحا الػلج وأمو.

لحا تحػل السكان األليف السفتػح إلى مكان ٍ
معاد يتدع باالنغالق والخػف والفقخ مغ السارة والحخكة الجائسة.
ورد السكان السعادي في قرة (حخائق آسيا) ،إذ يقػل في الشز اآلتي" :متى يشتيي عقاب ىحه البشت البائدة ؟

وأكتم ضحكة فخح في صجري عشجما أتحكخ ما فعمت "آسيا" بالديج غميظ الخوح ،متحجخ القمب ،يتعالى صخاخ ونحيب
"آسيا" فيشخمع فؤادي ألساً ،ويتذقق قمبي غزباً ،وأود أن اصخخ وأىجم سكف الجنيا واجعمو يشيار عمى رأس سيج

أن ما كجرني أكثخ شعهري بأني عاجد وليذ بسقجوري أن أحهل دون تعحيب وضخب "آسيا" البائدة التي
"مخوكي" إالّ َّ
قيجىا الديج بحبال خذشة وربصيا بإحكام إلى جحع شجخة (التين) الباسقة وسط حهش مشدلو البغيس ! مشح متى

والبشت "آسيا" مقيجة ؟ لدت اذكخ كم أمزت من أيام العحاب تئن وتشحب وتتمقى الزخبات السهجعة"(.)36
ذكخ القاص في ىحا الشز مجى حدنو فيسا جاء بكمسات حديشة مرحػبة بشغسات حديشة وىػ عاجد ال يدتصيع
إنقاذ ىحه الصفمة آسيا وىي تعحب مغ قبل والجىا الديج مخوكي.

( )14جشػن وما أشبو.121 :
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اترفت ىحه الفتاة بالجشػن في ىحه القرة بدبب والجىا ،إذ تذعخ الذخرية آسيا بالزيق والشفػر والكخالية ليحا
السكان الحي تزخب وتعحب فيو مغ والجىا .فآسيا شفمة صغيخة تحب وتكخه بدخعة ،ىحا السشدل (الحػش) يحكخىا بأيام
العحاب وقدػتيا وبيجه الخذشة التي تقاوت عمى جدجىا الرغيخ فانيالت عمى آسيا بالزخب السػجع السؤلع.
وىػ ألع نفدي أكثخ ما ىػ جدجي؛ ألن الفتاة صغيخة ججاً وال تدتحق كل ىحا التعحيب ميسا اقتخفت مغ ذنب.

اقتخن ىحا السكان بقدػة األب وضمسو وقدػة قمبو ،وبرػت آسيا ترخخ مغ التعحيب واأللع وىحه الذجخة تذارك األب في
عسمية تعحيبيا .وىػ يقػم بخبصيا بيحه الحبال الغميطة وىي دالالت عمى قدػة (األب) فيػ إندان غيخ شبيعي وغيخ سػي
عمى الخغع مغ أن ىحا السكان واسع ومفتػح تػجج بجاخمو نباتات فيػ مكان جسيل ورحب لكشو اقتخن بالتعحيب ليحه الفتاة،

فقج أصبح ىحا السكان الخحب الػاسع مكاناً مؤلساً ،وذكخى مؤلسة ليحه الذخرية آسيا ،فيػ مكان ٍ
معاد مػحر غيخ معاش

فيػ ٍ
معاد ليا عمى الخغع مغ مػاصفاتو والسشاضخ الصبيعية فيو.

ورد السكان السعادي كحلظ في القرة ذاتيا ،كسا يتزح في الشز اآلتي" :يذعخني أنين ونحيب –آسيا-
بالذجن ،وبأني عاجد اليهم وليذ في استصاعتي أن ارمي الديج بكبزة وحل ،فأبي ليذ في السشدل ،والدجن قج
أخحه مشا وإال لكان قج أوقف الديج عشج حجه ،وأنقح –آسيا -من عحاب الدجن"(.)37
ذكخ السكان السعادي في ىحا السقصع في (الدجغ) و(السشدل) ،إذ يرػر القاص العجد والحدن ،وىػ ال يدتصيع
إنقاذ آسيا مغ ضمع والجىا وعجم القجرة عمى الجفاع عغ ىحه الصفمة.
فالسشدل في ىحا السقصع معادل مػضػعي لذخرية (آسيا) فيػ (كالدجغ) ،فالدجغ يقتل ويعحب مغ كان فيو،
فالسشدل ىشا ىػ سجغ الذخرية فيي تعحب وتقتل وتيان مغ والجىا .وىشا ال يختمف عحاب الدجغ عغ عحاب السشدل لجى
(آسيا).
فالسكان السعادي لذخرية آسيا ىػ حػش السشدل الدجغ السفتعل ليحه البشت الزعيفة السقيجة بالحبال الغميطة
والزعف السديصخ عمييا مغ خالل قدػة األب وجبخوتو وضمسو وجشػنو واضصخابو الشفدي.
( )15جشػن وما أشبو.125 :
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فقج ورد السكان السعادي في قرة (خيػل الفتى) في الشز اآلتي" :اخبخنا صاحب دكان في –شارع الفاروق:-
 أن الػلج السخبػل قج دىدتو سيارة ،ومات.واخبخنا أكثخ مغ ولج:
 أن أمو قج ماتت وتخكتو وحيجاً ،وقال آخخون: بعج رحيل أم السخبػل ،أودعو أقاربو مدتذفى السجانيغ.وثسة مغ قال:
 انو مقيج في قبػ بسشدل في محمة الداعة.وحكى لشا آخخون:
 أن الػلج السخبػل ،قج قاد خيػلو صػب الشيخ ،وغار معيا في أعساق السياه"(.)38يتسثل السكان السعادي في ىحا الشز في قرة الػلج السجشػن مع أوالد الحي الحي دىدتو سيارة ،ثع ُنقل إلى

مدتذفى السجانيغ ،فيػ مخيس بسخض التخمف العقمي والرخع .تػجج فخضيات عجيجة لحال ىحا الػلج خمقت أمكشة
معادية متعجدة مغ خيال كل إندان ،فيحه األمكشة غيخ السحببة لكل إندان (السدتذفى ،القبػ ،مجخى السياه) ،فالسكان
األول السفتخض :مػت ىحا الصفل تحت ليكل الديارة القاسي عشجما دىدتو ،والسكان السعادي السفتخض الثاني :قج تخكو
أقاربو في مدتذفى السجانيغ ،لمتخمز مغ عبئو (فالسدتذفى) غيخ محببة لإلندان ،والسكان الثالث :القبػ الحي يجل عمى
الطالم والعتسة في بيت في محمة الداعة ،فيحا السكان (محمة الداعة) يستاز (بالطالم ،والعتسة ،والزيق ،وصغخ
السداحة).

ٍ
معاد ىشا
ونمحظ في السكان الخابع :مياه الشيخ العسيقة التي أدت بحياة ىحا الػلج ويػجج أكثخ مغ مكان

(السدتذفى ،القبػ ،مجخى السياه العسيقة) ،فيحه األماكغ تترف بالطالم العسيق الحكيقي أو السجازي سبب مػت ىحا
الػلج عجم معخفة الحكيقة مغ خالل كثخة األقاويل والفخضيات السطمسة.
( )16جشػن وما أشبو.05-04 :
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وورد السكان السعادي في قرة (بكاء دىذان الدكخان) في الشز اآلتي" :الغخوب يشذخ عتستو عمى القبهر،
والسقبخة تفتح ذراعييا لظالم الميل ،والدكخان يكف عشج قبخ أمو تساماً عشج رأس أمو الخاقج في قبخ من تخاب لو
شاىجتان... ،
جثا الدكخان عشج رأس أمو فتح ذراعيو ونظخ إلى الدساء... ،
يا ممعهنة بشت السمعهن هللا ال يخحسك ،دمخت حياتي وجئت بي إلى ىحه الجنيا العفشة لتعحب"(.)39
جاء (القبخ) مكاناً معادالً لمطالم والعتسة عشجما يحىب إلى قبخ أمو ويمػميا عمى اقتخاف ذنب والدتو ،فالقبخ مكان

ٍ
معاد ألنو يحتزغ األحبة ،وىشا في ىحا الشز (القبخ) خالف أمخ الػاقع ،بحيث يتسشى ىحا الذاب أن يكػن فيو بجل أمو
التي ولجتو وأنجبتو لمحياة ،فالسكان السعادي ليحا الذاب ىػ (الحياة أو الجنيا نفديا) وىػ يقػم بمعغ وشتع أمو التي جاءت
بو إلى ىحه الجنيا ليذقى ويتعب فييا.
وتذكل لو الحياة (قبخ كبيخ) وىػ يتسشى أن يكػن في القبخ بجانب أمو لكي يتخمز مغ قبخ الجنيا الكبيخ ،فقبخ
أمو ىػ مرجر تعحيب لو؛ ألنو يحتزغ بجاخمو اإلندانة التي أتت بو إلى ىحه الجنيا ليذقى فييا (فالميل والعتسة) كسا ىػ
معخوف يترفان بالدػاد الحالظ ،كحلظ القبخ يترف بالعتسة والدػاد.
وقج ورد السكان السعادي في قرة (الزيف) عمى وفق اآلتي" :أي اختالف بين ىحه السجيشة التي تدتخخي بين
يجي الشيخ ،وبين السجن األخخى ،سهى أنيا اعتادت محاق الجم وشعم ليالي الخهف السهحذة الصهيمة ،ومن يدتصيع أن
أن
يتبين الفارق بين مجيشة ال يفمح شهفان الشيخ وفيزاناتو الستتالية في غدميا من األدران ،وبين مجن أخخى ،سهى َّ
الخصاص يشيسخ كل يهم فتتداقط الجثث ويشجفع الجم غدي اًخ مشيا وىي تذخخ كالثيخان الحبيحة ،وتخنه إلى قاتميا الحي
يسخق بعيجاً ،فتتمقفو األزقة السعتسة الزيقة ،والسمتهية كاألفاعي ،ويحوب كالسمح ويتهارى ،بيشسا تظل نظخاتيا ضارعة،
ومدتدمسة لقدهة السهت"(.)40

( )17م .ن.141 :
( )22جشػن وما أشبو.001 :
- 124 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
نجج إشارة واضحة ىشا إلى شبيعة السكان السعادي في ىحه السجيشة غيخ السألػفة ،إذ يتكمع القاص عشيا ويرفيا
بأنيا تعػدت عمى محاق وشعع الخػف السػحر ،فقج جاءت (مكاناً معادياً) يذعخ ساكشػىا بالخػف والخصاص يشيسخ

عمييا كل يػم وتتداقط الجثث ،وكان أبشاءىا قخابيغ فيع يقجمػن شيجاء مغ دون ذنب ،فقجت أبشائيا بدبب القتل والخػف،
ليحا جاء وصفو بأنيا ضعيفة ميمكة بجون سبب ،وىي كاإلندان الزعيف يتكالب عمييا القتمى ،وليحا الزعف والخػف
أنتجت أبشاء مزصخبيغ (مجانيغ) ،فكانت ىحه القرة بسثابة السفتاح لمذخريات التي كتب عشيا القاص في ىحه
السجسػعة لتكػن ىحه السجيشة الطمساء مكاناً معادياً لكل الذخريات والقرز.
بإنتاج شخريات مزصخبة عقمياً في السجسػعة القررية ،فالقاتل يتحرغ بيغ ىحه األزقة السعتسة الطمساء،
فيحه السجيشة تختمف عغ باقي مجن العالع التي تددىخ وتتصػر ،فيحه السجيشة تختمف بػجػد (القتمة ،واألمػات ،والجم،
والخػف) الحي يػجج في أزقتيا القجيسة السطمسة الزيقة ،والجثث التي تتداقط كل يػم ويشيال عمييا الخصاص ،فتػدي
بحياة أكثخ مغ شييج ،ويسثل ىحا الشز (مفتاح الجشػن) لقرز جشػن وما أشبو لمذخريات السحكػرة في السجسػعة
القررية بذكل كامل.
وقج ورد السكان السعادي في القرة أيزاً عشج قػلو" :ىحه السجيشة مثل كل السجن البائدة األخخى يعسل فقخاؤىا

بكج وتعب ويأكمهن بذخاىة ثم يخذهن نداءىم م اخ اًر في األسبهع ألنيم يأخحون القميل ،ولعل ما يسيدىا عن بكية مجن
هللا أنيا اعتادت ليل الخهف الصهيل الحي يدكشيا مشح أعهام ويبث الهحذة في بيهتيا السحعهرة ،لتدتكين عسيقة في
القمهب ،ويسهت فقخاؤىا بالسجان"(.)41
يتحجث القاص ىشا عغ ىحه السجيشة السشكػبة ،وىي مكان معادي لدكانيا بدبب (الخػف ،السػت ،الفقخ) ،فقج
صػر صفات أىل السجيشة بأنيع يعيذػن عمى ىامر الحياة فقط يأكمػن ويتشاسمػن كسا تفعل األنعام فاقجيغ األمل بالحياة.

( )21جشػن وما أشبو.001 :
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فالسحبة معجومة غيخ مػجػدة ،وال ممجأ ليع سػى ىحه السجيشة وقدػتيا عمى أىميا الفقخاء ،فالخػف والخعب تسمى
كل زاوية مغ زوايا السجيشة وكل قصخة دم في عخوق أبشائيا تشدف يػمياً مغ جثث (الفقخاء) ليحا كانت مجيشة السػت بدبب
مػت فقخائيا بالسجان.
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الخاتسة
بعج االنتياء مغ الجراسة التحميمية تػصمت ىحه الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
 ييتع القاص نجسان ياسيغ بالسكان األليف الحي يعبخ عغ الخاحة واألمان فيػ السكان السقتخن بالجفء والذعػر
باالشسئشان.
 يذكل السكان األليف مخحمة الصفػلة األولى وممعب الربا ،فيحذ فيو باألمان ،فيػ يتكمع برجق وعفػية وحبو
ليحه األمكشة في حجيثو عغ مجيشة السػصل والبيئة السػصمية بذكل عام ،ومجيشة السػصل القجيسة بذكل خاص.
 يحطى السكان األليف عشج القاص بمغة وإحداس عسيقيغ.
يسثل ىحا السكان فزاء ذكخياتو ومخحمة الصفػلة في حياتو ،فيحا السكان اقخب إلى نفدو مغ أي مكان آخخ .ويؤثخ السكان
السعادي عشج القاص في نفذ الذخرية تأثي اًخ سمبياً ،تذعخ الذخريات في ىحا السكان بالعجائية والكخالية ،لحا تكػن
عالقة ىحا السكان مع الذخرية سمبية تػحي ليا بالخػف والشفػر مشو ،حيث تتػلج حالة مغ الخػف وعجم الخاحة.
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السرادر والسخاجع
السرادر:
عسان.0217 ،
 -جشػن وما أشبو :مجسػعة قررية ،د .نجسان ياسيغ ،دار غيجاء لمشذخ والتػزيع ،طّ ،1

السخاجع:

 -1الكتب العخبية والستخجسة:
 البشاء الفشي في الخواية العخبية في العخاق (الػصف وبشاء السكان) ،د .شجاع مدمع العاني ،دار الذؤون الثقافية العامة،ج ،0ط ،1بغجاد0223 ،م.
 الخواية العخبية واقع وأفق مذتخك ،دمحم بخادة وآخخون ،دار ابغ رشج لمصباعة والشذخ ،ط ،1بيخوت.1761 ، الدمان والسكان في الخواية الفمدصيشية ،عمي دمحم عػدة ،ط ،0فمدصيغ1775 ،م. الفزاء الخوائي عشج جب اخ إبخاليع جبخا ،د .إبخاليع جشجاري ،دار الذؤون الثقافية العامة ،ط ،1بغجاد.0221 ، السرصمح الدخدي في الشقج العخبي الحجيث ،أحسج كخيع الخفاجي ،دار صفاء لمصباعة والشذخ والتػزيع ،ط ،1عسان،.0210
 تحميل الشز الدخدي ،دمحم بػعدة ،الجار العخبية لمعمػم ناشخون ،ط ،1الخباط.0212 ، جساليات الدخد في الخصاب الخوائي ،صبيحة عػدة زكخيا وغدان كشفاني ،دار مججالوي ،ط ،1األردن0224 ،م. جساليات السكان في الخواية العخبية ،شاكخ الشابمدي ،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ،ط ،0بيخوت -لبشان،1772م.
 جساليات السكان ،غاستػن باشالر ،تخجسة :غالب ىمدا ،دار الحخية لمصباعة ،بغجاد.1767 ، جساليات السكان ،مجسػعة مغ الباحثيغ ،مصبعة دار قخشبة ،ط ،0الجار البيزاء1766 ،م. مجخل إلى نطخية القرة القريخة تحميالً وتصبيقاً ،سسيخ السخزوقي ،وجسيل شاكخ ،دار الذؤون الثقافية العامة ،بغجاد،.1764
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 -2البحهث السشذهرة في الجوريات والكتب الجامعية:
 حسيسية السكان وججلية الميل والشيار في ديػان (مداء في يجي) ،عسخ العدخي ،مجمة البحخيغ الثقافية ،السجمج (،)11العجد ( )21لدشة 0224م.
 احتياط الػعي ودور السكان في تكػيشيا -دراسة في العام الخامدة ،دمحم عبج الحديغ اليػدي ،مجمة القادسية فياآلداب والعمػم التخبػية ،جامعة السثشى ،مجمة التخبية ،السجمج ( ،)4العجد ( )0لدشة .0225
 السكان في قرز دمحم حكست صالح ،د .نبيان حدػن الدعجون ،دراسات مػصمية ،مخكد دراسات السػصل ،جامعةالسػصل ،العجد ( ،)21لدشة 0212م.
 الدمان والسكان في القرة القريخة ججاً في أدب نججي الخاوي ،ضياء عبج الخزاق عبج هللا ،مجمة ديالى ،جامعة الكػفة،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،العجد ( )31لدشة .0210-0211
 مذكمة السكان الفشي ،يػري لػتسان ،تخجسة :سي اد قاسع ،مجمة ألف باء ،البالغة السقارنة ،الجامعة األمخيكية ،القاىخة،العجد ( )7لدشة 1764م.
 -3الخسائل واالشاريح الجامعية:
 السكان في شعخ ابغ زيجون ،ساىخة عميػي حدغ ،رسالة ماجدتيخ ،بإشخاف :د .ىشاء جػاد عبج الدادة ،جامعة بابل،0226م.
 -4البحهث السشذهرة عمى شبكة االنتخنت:
 -دراسة السكان في الخواية العخبية ،عبج القادر حػسػ.WWW.RABITA AT. ALWAHA. NET:
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