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 ... خلص امل
أما  ،والصالة والسالم على اشرف خلق هللا نبينا دمحم ابن عبد هللا الصادق االمُت ،اغبمد هلل رب العاؼبُت ضبدا كثَتا     
  -بعد :

 ،بحث على دراسة الشخصيات النسائية يف رواية سقوط سرداب واليت تعد منوذجا للرواية اؼبوصلية اغبديثةىذا ال يشتمل
وىل  ،وبيان أمهية دور اؼبرأة يف األدب عامة والرواية خاصة ونظرة الروائي ؽبا من خالل ادراج شخصيات نسائية عديدة

بدأ البحث بتمهيد عن  ،رة على الشخصيات من الذكور فقطاؼبرأة تعد ؿبركا لؤلحداث أم مازالت ادوار البطولة مقتص
ومبحثُت يتناول اؼببحث االول : صورة اؼبرأة يف الرواية واؼببحث الثاين : يتحدث عن  ،أمهية موضوع اؼبرأة يف الرواية

ئج وقائمة ومن مث خاسبة أبىم النتا ،الشخصيات النسائية يف رواية سقوط سرداب ودورىا يف احداث الرواية وأبعادىا
 اؼبصادر واؼبراجع . 

 الشخصيات.  ،اؼبرأة ،سقوط سرداب  ،: الرواية اؼبوصلية فتاحيةملكخلمات اال
Abstract:  

    This study is about the female characters in the novel of suqut sirdab 

(fall of Basement ) It is a sample of the modern Mosulian novels. It shows 

the significance of women role at literature in general and in novel in 

specific. It is more on the novelist perspective throug including many 

female characters. It wonders if the female character is an event motive or 

still championships confined of the males. Research consists of an 

introduction about the  importance of women subject in novel and two 

parts. First part is about women image. The  Second part is about the  

female character in the novel of suqut sirdaab along with her role in novel 

events and implications. Finally, there is the conclusion of findings and 

alist of the bibliography.  

Key words: female characters , Mosulian novel ,suqut sirdab , nouzat 

shamdeen.  

  التمهيد ... 
 -مدخل نظري اىل توظيف شخصية اؼبرأة يف الرواية :

رأة يف االدب عامة والرواية خاصة من اؼبواضيع اؼبهمة اليت ربتاج اىل الوقوف عندىا ودراستها يعد موضوع اؼب       
 ،وىناك دراسات عديدة تركز على دراسة وجود اؼبرأة يف االدب  سواء كان يف الشعر ام النثر ،وتسليط الضوء عليها

ليس شخصية اؼبرأة فقط امنا   ،نصوص األدبيةوالبحث عن الصورة اليت تظهر هبا اؼبرأة او الشخصية النسائية يف ال
الشخصية عامة من العناصر الضرورية يف الرواية وتعد " احملرك الرئيسي الذي يدفع بتطور االحداث داخل العمل الروائي 
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ىل شخصية  اؼبرأة  ،وقبيب عن بعض األسئلة ومنها ،وكبن ىنا كباول ان نكشف دور اؼبرأة يف الرواية اؼبوصلية  (1)"
وربديدا الرواية اؼبوصلية اليت تعد قليلة نوعا ما أم يقتصر دورىا فقط على االدوار  ،اخذت مساحة كافية ؽبا داخل الرواية

الثانوية اليت أتيت مكملة لؤلدوار الرئيسة ؟  وأتيت امهية الًتكيز على ىذه النقطة ألن الرواية تعكس واقعا اجتماعيا معاشا 
و" لعل الرواية من اكثر الفنون انسجاما مع نفسية اؼبرأة إذ اهنا تعطي ،رىا يف اغبياة ويف اجملتمعودورىا يف الرواية يعكس دو 

، وكذلك يكشف لنا نظرة (2)اجملال للبوح واالسًتسال عما يعتمل يف نفسية اؼبرأة من مهوم وىواجس وقضااي دومنا قيد"
و" اؼبرأة يف الرواية ربتل نصيبا اوىف  ،بدورىا يف تسيَت األحداثاالدابء ؽبا اليت تفصح عن النظرة العامة للمرأة واالعًتاف 

من اختالف شكل ىذا الوجود  فال غٌت لكاتب الرواية عن وجود اؼبرأة ابلرغم ،ألهنا كما قلنا تعكس واقع اغبال (3)وأوفر"
العريب مل يهمل الروائيُت  ، فهي تسَت جنبا اىل جنب مع الرجل يف رسم ؾبرى اغبدث، ومنذ ظهور الرواية يف الوطنوحجمو

مثل الرواية االوىل عربيا  ،وجودىا يف الرواية دون التوقف عند اؼبستوى الفٍت ولكنهم اعطوا ؽبا مساحة كبَتة ضمن مؤلفاهتم
وانتصار اؼبرأة داخل الرواية يعد انتصارا ؽبا خارجها يف ارض الواقع على  (4)اليت ظبيت ابسم امرأة وىي رواية زينب

ات واألفكار اػباطئة والراسخة  عن اؼبرأة، فاؼبرأة ىي اليت تتحمل نتائج اغبروب اليت خيوضها الرجال تقف شاـبة اؼبعتقد
وال ديكن امهال دورىا فهي االم واألخت والزوجة واالبنة واغببيبة ودورىا مصَتي يف االحداث من حولنا.  ،أمام االزمات

كوهنا شخصيات تعرض يف الرواية امنا يف االسس واؼببادئ اليت تعيشها ورباول   وال يقتصر امهية دور اؼبرأة يف الرواية على
فالشخصيات النسائية يف الرواايت اليت ربمل طابع القوة واالستقاللية واالنتماء العائلي وربافظ على  ،ايصاؽبا اىل اجملتمع

عكس من ىذا عرض اؼبرأة بشكل ضعيف وعلى ومن مث ال ،ذاهتا تنقل اىل القارئ صورة اجيابية عن دور اؼبرأة االجتماعي
ىامش األحداث ينقل صورة سلبية عنها الصورة اليت حارهبا العديد من الكتاب يف رواايهتم مثل قبيب ؿبفوظ الذي كان 

بعيدا  يعرض يف بعض رواايتو منوذج اؼبرأة العربية اؼبضطهدة واؼبسلوبة الرأي، مثل ثالثية بُت القصرين لتخرج اؼبرأة اىل اغبياة
 عن ىذا الرداء. 

فرسم مالمح الشخصية النسائية ال خيتلف امهية عن رسم مالمح الشخصيات االخرى ؼبا ؽبا من اثر يف الفكر والوعي      
وال ديكن ان يبقى دور اؼبرأة ؿبصورا يف دور األم اليت تتفرج فقط وال دور  ،فهي عالقة متبادلة بُت الفن والواقع ،االجتماعي

أو االخت اليت تتحسر على التفرقة بينها وبُت الذكور يف البيت أو االبنة اليت ال تستطيع ان تقول ال  ،ياة عائلتهاؽبا يف ح
حلم التعليم والسفر والعمل وحلم اػبروج من اؼبنزل  حلم التعبَت  ،ال يقتصر دورىا يف دفن االحالم ،بوجو العائلة واجملتمع

ىي أم قوية  ،يبة اليت تعيش يف الظل واؼبنبوذة من اجملتمع الذي يراىا متمرة على عاداتوال يقتصر دورىا على اغبب ،عن الرأي
وأخت انجحة وابنة مثقفة حاؼبة واىل آخره من النساء الاليت يغَتن خط سَت اجملتمعات .  وإذا توقفنا عند الرواية اؼبوصلية 

ومن مث توالت اؼبؤلفات بعدىا تنشر يف  (5)االيقاظية مع الروائي  سليمان الفيضي  الذي كتب الرواية 1919اليت بدأت 
ىذا اعبانب والبحث عن دور اؼبرأة يف ىذه الرواايت وىذا يتطلب عمال كثَتا ودراسة واسعة والوقوف عند اغلب ىذه 

ثَتة منها ولكن نقول انو على عاتق ىذه الرواايت يقع تقدمي اؼبرأة اؼبوصلية  ابلشكل اؼبالئم وتكريس صفحات ك ،الرواايت
للدفاع عن حقوقها واغبديث عن دورىا داخل اجملتمع ويف مواجهة التحدايت والصعوابت اليت واجهتها اؼبدينة على مدى 
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ألن  " الروائي يسعى اىل اظهار اؼبرأة كإنسان حر يسهم يف بناء الوطن على قدم اؼبساواة مع  ،ازمنة ـبتلفة من اترخيها
ا اغبياة جاىزة لتعيشها امنا ىي تعمل على أتسيس ىذه اغبياة بكل تفاصيلها وربدي وال تنتظر ان يقدم ؽب (6)الرجل"

ومن مهمة االدب بكل انواعو أن يبُت أمهية دور اؼبرأة ويظهر اؼبهمات اليت تؤديها ويسلط الضوء  ،الصعوابت اليت تواجهها
َتة اىتمت هبذه الفكرة وطرحت قضااي اؼبرأة وصورة على األعباء اليت تقوم هبا داخل وخارج اؼبنزل . وىناك رواايت عربية كث

رواايت ربمل طابع التحدي أمام اجملتمع الذي كان لوقت قريب ال يرى يف اؼبرأة إال  ،اؼبرأة العربية بشكل ملفت للنظر
ط الضوء وال يقتصر دور الروائي على اغبديث عن اؼبرأة داخل اؼبنزل فقط وإمنا تسلي  (7)الضعف وعدم ربمل اؼبسؤولية،

على اعبانب الفكري والسياسي واؼبهٍت فضال عن وضعها االجتماعي ألنو من أىم القضااي اليت تشغل اؼبرأة ىي قضية 
فضال عن ىذا فهناك الوقوف  ،التعليم والعمل وفبارسة الوظيفة اليت ترغب هبا والنشاطات اليت تثبت قدرهتا وتبُت موىبتها

صيات نسائية سبثل النساء الاليت يتخلُت عن اؼببادئ و القيم يف سبيل ربقيق عند اعبانب السليب ايضا وتقدمي شخ
ىذا التنوع يف الشخصيات النسائية داخل الرواايت سيعطي قيمة أكرب لؤلحداث  ،أىدافهن والنساء االاننيات وغَتىا

 وكذلك للرواايت ألنو يعكس التنوع اؼبوجود يف الواقع واغبقيقة .
 : صدرت عن  ،من الرواايت العراقية اغبديثة واليت ازبذت من مدينة اؼبوصل مسرحا الحداثها -رواية سقوط سرداب

ربكي عن شاب من مدينة اؼبوصل اظبو اثئر  ،صفحة 173ب  2١15فرباير  ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر
زبشى والدتو أن يلقى  وألنو الوحيد بُت طبس بنات ،قتل والده العميد يف اعبيش العراقي خالل حرب الثمانينات

 مصَت والده فتخفيو يف سرداب اؼبنزل قبل انطالق حرب الكويت أبايم قليلة. 
 ،وىناك العديد من اؼبقاالت اليت كتبت عن ىذه الرواية منشورة يف بعض اجملالت والصفحات االلكًتونية منها       

ل خضر عواد اػبزاعي.  ورواية سقوط سرداب مرتكزات بناء الشخصية السردية وتطورىا يف رواية سقوط سرداب  -
و استالب الذات واألمكنة يف  ،شهادة لزمن االهنيارات ل صبال العتايب مقالة منشورة يف صحيفة اؼبثقف االلكًتونية

 رواية سقوط سرداب للعراقي نوزت مشدين ل غزوان عطية الوردي مقالة منشورة يف موقع العامل اعبديد االلكًتوين. *
   املرأة يف رواية سقوط سرداب صورة  

لنبحث عن اؼبرأة فيها والشخصيات النسائية اليت ضمنتها األحداث اليت تدور  -سقوط سرداب  -نتوقف عند رواية    
ومدى  ،عن شاب يعيش يف أجواء وبيئة زبتلف عن اقرانو 2١١3يف مدينة اؼبوصل من شبانينات القرن العشرين اىل سنة 

لو على حياتو وخاصة اغبرب والوضع السياسي الذي كان يؤدي دورا رئيسا يف حياة اجملتمع العراقي أتثَت االحداث من حو 
وىنا  ،بشكل كبَت، ورصد ردود أفعالو ومواقفو ذباه ما حيصل اليت كانت انذبة عن مدى أتثَت أمو عليو وعلى شخصيتو

ها اغبرب وخوفها على ولدىا الوحيد على طبس نتوقف عند الشخصية األىم يف الرواية وىي شخصية األم اليت جعلت من
أم أجربهتا اغبياة على ازباذ التدابَت والبقاء على أىبة االستعداد للوقوف بوجو اػبطر وضباية  ،بنات آلة ودرع ضباية ودفاع

ثل األمهات ىذه األم سب ،عائلتها من كل الصعاب اليت تواجو العائالت العراقية أايم اغبرب الطويلة اؼبستمرة منذ عقود
ال ؾبال للشكوى والتذمر  ،العراقيات خبوفهن وقوهتن وصربىن واحتوائهن للعائلة فهن السند للزوج والدرع لؤلوالد
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فهذه االم قررت ان زببئ  ،بل تتطلب اؼبواجهة واالنتصار ،واالستسالم ألن اغبرب ال ترحم وال تستثٍت أحدا من اؼبوت
ال تريد ان تكون ام الشهيد   ،للقتال وزبطفو منها آلة اؼبوت كما فعلت مع زوجهاابنها يف سرداب منزؽبا لكي ال يذىب 

 ،فاؼبرأة العراقية البد أن تكون زوجة شهيد أو ابنة شهيد أو أم شهيد أو اخت شهيد ،كما حيصل لؤلمهات من حوؽبا
يف ىذه الرواية  نرى اؼبرأة  ،اوشجاعة كبَتة من احداىن أن ترفض ىذا الشيء وتقوم دبا ىو أكربمن طاقتها لتحمي ابنه

 ،وىن النساء الاليت كن يف حياة بطل الرواية اثئر الولد الوحيد على طبس أخوات ،اؼبوصلية االم واعبدة واألخت واغببيبة
الولد الذي جعلت منو امو ضعيف الشخصية عاجز عن ازباذ القرارات اؼبهمة يف حياتو ويف اؼبقابل نرى امو اليت اجربهتا 

اغبياة وخاصة بعد غياب زوجها العسكري من البيت على تدبر أمور البيت وتوفَت ما يلزم بناهتا وابنها دبساعدة ظروف 
اعبدة اليت أسهمت مع االم يف انشاء ىذه الشخصية وكذلك االسهام يف اغبدث األىم يف الرواية وىو اخفاء اثئر يف 

كرية واؼبشاركة يف اغبرب " الساعة الواحدة وشبانية عشر دقيقة من السرداب واالدعاء أبنو سافر خارج البلد ىراب من العس
يف ىذا الوقت كنت اىبط درجات السرداب السبع وأان متيبس من  ،1991كانون الثاين سنة   11ظهر يوم اعبمعة 

ألم اليت وكان ىذا ىو اغبدث االىم يف الرواية وقد خططت لو ونفذتو ا  (8)اػبوف وحواسي تنطفئ واحدة بعد االخرى "
يقول عنها الروائي على لسان االبن  " مل يكن اختبائي يف السرداب صدفة حياتية طارئة أو نزوة شاب قرر فجأة العيش يف 

فال  (9)ارملة الشهيد اػبائفة على وحيدىا بُت طبس بنات" ،بل كانت خطة طوارئ ؿبكمة وضعتها أمي ،قلب الظالم
وصول اىل اؽبدف بكل السبل حىت لو كان بتحويل السرداب اىل ـببأ يضم اثئر بُت وقت ال ،ؾبال للتفكَت انو وقت التنفيذ

جدرانو سنُت عدة غَتت من شخصيتو وأفكاره ونظرتو اىل اغبياة . مل تفكر االم بعواقب االمر او النتيجة فما يشغلها ىو 
 حرب . حياة ابنها الذي ال تريد ان زبسره بسبب اغبرب او اغبروب اؼبتوالية حراب بعد 

يقول يف حديثو عنها  ،ولنتعرف على شخصية االم اكثر جيب ان نعرف كيف كان ينظر اليها اثئر كيف كان يراىا   
نرى اهنا اخذت دور  (1١)"كانت امي القائد اؼبيداين يف اؼبنزل والعقل اؼبدبر لشؤونو بسبب انشغال ايب اؼبستمر يف اغبروب

فسها، مصَت االوالد وأسلوب حياهتم دون فسح اجملال أمامهم للخروج عن ىذا االب واألم يف اؼبنزل تقرر كل شيء بن
، ومن اؼبعروف أن ىو ىذا دور اؼبرأة العراقية عامة فهي اليت تدير اؼبنزل وتدبر الشؤون بو عامل اؼبنزل العامل الذي أحاطتهم

ب وما تًتكو من نتائج سلبية يف اجملتمع، وربمل على عاتقها ضبايتهم من كل أذى وخاصة اغبرو  ،اػباصة ابألوالد والزوج
" قالت  ،فهي الزوجة اؼبطيعة لزوجها يف كل الظروف حىت عند غيابو عن البيت وبعد وفاتو فهي تنفذ ارادتو على أوالدىا

يريد نرى أن اؼبرأة ىنا خاضعة لزوجها خضوعا اتما تنفذ ما  (11)اثئر ال تكرىٍت اان انفذ وصية والدك" ،وىي ذبهش ابلبكاء
دون نقاش " حيث الصورة السائدة للمرأة التقليدية يف ؾبتمعنا العريب أهنا ابنة اجملتمع االبوي  اػباضعة لعاداتو وتقاليده 

، حىت البنات (12)اؼبتشربة قيمو تؤمن بدونية اؼبرأة وتفوق الرجل  وتعد الرجل ؿبور حياهتا بوصفو اؼبلجأ واؼبعيل الوحيد ؽبا"
ل األب وال ديكن اػبروج عن طاعتو حىت بعد وفاتو،"كن فبنوعات من مواصلة الدراسة بقرار قدمي من مقرر مصَتىن من قب

وىذا ما حيصل يف أغلب البيوت اؼبوصلية حيث السلطة  (13)ايب جعل بو الصف السادس االبتدائي هناية لطموحهن"
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ذ حىت يف قرار الزواج يفرض عليها فرضا وال يتم اؼبطلقة لؤلب ولو وحده حق تقرير مصَت العائلة وليس للنساء إال التنفي
 األمر ابختيارىا .

 ،وننتقل اىل الصورة الثانية من صور اؼبرأة اؼبوجودة يف الرواية وىي صورة اغببيبة ايظبُت اليت تعرف عليها اثئر يف اعبامعة    
غبب تتم يف اعبامعة " احسست وىذا ىو االسلوب التقليدي اؼبتعارف عليو يف اجملتمع اؼبوصلي حيث أغلب قصص ا

تذكرت مالمح وجهها  ،ابلضوء اكثر توىجا مع عبد اغبليم حافظ وىو جيرين معو أبغنية زي اؽبوى اىل حيث ايظبُت
وخفقان قليب وىي ربلق امامي  يف اروقة كلية  ،الطفويل وعينيها الغارقتُت خبضرة ربيعية وثياب الفراشات اليت ترتديها

وتسكت االصوات كلها عندما يزقزق عصفور  ،سيطريت على اطرايف عندما تضعنا الصدفة وجها لوجو وكيف افقد ،القانون
حب من  (14)صوهتا داخل قاعة الصف الذي صبعنا سوية ألربعة اعوام كاملة دون ان نتبادل وال حىت  كلمة واحدة "

ولكنو كان مغرما هبا ومهتما بكل  ،حظ وجودهطرف واحد دون مبادرة ابإلعالن والبوح بو امام اغببيبة اليت ردبا مل تال
وكانت ىذه اغببيبة السرية امال لو يف سجنو داخل السرداب ومتنفسا يف االايم  ،تفاصيلها متتبعا خطواهتا ولكن بدون امل

نعزاليا وبقاء ىذا اغبب مكتوما كان نتيجة للًتبية اليت تلقاىا البطل من أمو اليت جعلت منو منطواي على نفسو ا ،الصعبة
" ربذيرات امي وجديت بعدم االختالط ،وؽبذا السبب كان اثئر يتلقى السخرية اينما ذىب بسبب شخصيتو اؼبتذبذبة

بل خوف داخلي من  ،ابلطالب وعدم منحي الثقة ألي كان مل تكن وحدىا اليت منعتٍت من االعًتاف حبيب الكبَت لياظبُت
وكل ىذا انبع  (15)لبعض الكلمات اضحوكة تسرد نكاهتا فيما بعد لصديقاهتا"ان يوقفٍت تلعثمي وجيعلٍت ترديدي الببغاوي 

ولكن ىذا كان لو أتثَت سليب على حياة اثئر اىل  ،من أتثَت والدتو عليو وفرض شخصيتها عليو حبجة ابقاءه امنا وقريبا منها
" كنت اشعر ،فو وضعف شخصيتودرجة انو بقي دون حبيبة وكتم حبو داخلو لسنوات ومل يتمكن من التغلب على ـباو 

حىت  ،بنظراهتم الساخرة مٍت وردبا اؼبشفقة وىم ديرون بقريب أو ديدون يل بورقة توقيع اغبضور اليومية او عندما أيخذوىا
كل ىذه الضغوطات عليو واألحداث   (16)االساتذة كانوا يتعاملون معي بطريقة ـبتلفة عن اليت يعاملون هبا ابقي  الطالب"

ها قبل الدخول اىل السرداب كانت سبر عليو يف شريط ذكرايتو ويعيد ىذه اؼبشاىد ويغَت فيها كما كان يتمٌت  أن اليت عاش
 تكون .

وىكذا نرى أن البطل ؿباط ابلنساء من حولو كل واحدة تقوم بدورىا وؽبا أتثَت يف حياتو وتكوين شخصيتو وذكرايتو     
اؼبكان الذي   ،ىذا اؼبكان الذي عاش فيو اثئر كما يريد ىو ال كما يريد اآلخرونواغبياة الرمزية اليت عاشها يف السرداب 

ىذا  كان يضم سرا كبَتا بُت جدرانو اكتشفو اثئر فيما بعد وكان ىو ىذا اغبدث األىم الذي غَت ؾبرى األحداث وحىت
السر وىذا اغبدث كان من صنع شخصية نسائية داخل الرواية وىي األم اليت دفنت زوجها يف السرداب الذي خبأت فيو 

جلبت الفانوس واجملرفة من اغبجرة االوىل  ،ابنها " وجدت ترااب يغطي حوض اسفل الدرجات ابرتفاع طبس طابوقات
وعند مستوى ارتفاع الطابوقة الثانية رفع اؼبعول  ،ذي يشبو صويتوأخذت احفر رافضا اىل االصغاء اىل نصائح الصوت ال

كان ىذا اغبدث صدمة لثائر الذي جعلو يكتشف ما كانت زببأه امو عنو وعن اخواتو سنوات   (17)عظمة من رفات ايب"
 عديدة . 
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اعبارة الفضولية ام يعقوب ومن صور الشخصيات النسائية يف الرواية واليت نستطيع ان نقول عنها الشخصية السلبية ىي    
فهي مثال للنساء الفضوليات  ،اليت ربشر نفسها يف كل شيء وتتقصى االخبار من بيوت اعبَتان وتوصلها اىل زوجها

" أما زايرات جارتنا أم ،الاليت حيركهن فضوؽبن لتدخل يف شؤون الغَت ومراقبة من حوؽبا بطريقة غَت صحيحة وغَت مقبولة
اذ كانت مليئة ابألسئلة والرصد البصري لكل صغَتة وكبَتة  ،تكن زبتلف عن مدامهات رجال اغبكومةيعقوب اؼبفاجئة فلم 

يف اؼبنزل لتنقل تقارير بشأهنا اىل زوجها ومن مث تكون الفرقة اغبزبية يف اؼبنطقة  مطمئنة  ان ال شيء حيدث من خلف 
نقل األخبار ورصد حركات اآلخرين  دون االلتفات اىل  فهي منوذج لفئة من اجملتمع الذي يعتاش ويكرب على (18)ظهرىا "

 االذى الذي يسببونو لآلخرين .
وكذلك اشارة اىل اغبياة االجتماعية اؼبعروفة يف اؼبدينة حيث ال اسرار بُت اعبَتان ويبقى اعبار مطلع على احوال     

وكذلك اشارة اىل  ،خاصا ال زبفى عنهم األخباروإخبار جاره  حىت لو اختارت بعض العوائل العزلة والبعد إال ان ىناك اش
وىكذا تظل اؼبرأة العراقية يف مواجهة  ،الوضع السياسي لتلك الفًتة وكيف تغَت ىذا الوضع بعد سنوات طويلة من اغبرب

أشاعت امي يف اغبي أنٍت   ،االزمات صامدة ومدبرة مهما كلفها األمر حىت لو اضطرت أن تكذب أو زبالف القانون
..... وأخذت معها نسوة ،البيت مطرودا ألهنا مل ربتمل فكرة وجود ىارب من العسكرية معها ربت سقف واحد تركت

اضطرت ىذه األم القلق قلبها  (19)من اغبي بينهن ام يعقوب زوجة اؼبسئول اغبزيب للمنطقة وذىنب اىل مقر الفرقة اغبزبية
 النظام وجعلت من ام يعقوب شاىد عليها لكي يصدقوا كالمها على ابنها الوحيد ان تقوم دبسرحية أمام اؼبتنفذين يف
 ويصل اػبرب اىل السلطات ويتوقف البحث عن اثئر. 

 .. رسم الشصصيات النسائية يف الرواية 
نرى أن الكاتب قدم أنواعا من الشخصيات النسائية منها ذات دور كبَت يف الرواية مثل األم واليت قدمها لنا أبكثر من 

يتحدث عنها ويقدمها لنا ابألسلوب اؼبباشر أو يستخدم االسلوب غَت اؼبباشر " فاؼبؤلف ىو الذي يتوىل  فهو ،صيغة
إال انو يتبع يف ذلك اكثر من وسيلة فهو احياان يقدمها براويو سواء أكان الراوي  ،تقدمي الشخصيات يف صبيع االحوال

ر اؼبتحصل من الراوي ويف ىذه اغبالة يلم القارئ ابلشخصية الشخصية  فبا يؤدي اىل سيادة االخبا -العليم ام الراوي 
واإلخباري والتحليلي والتقريري وقد يعمد الرواي يف أحيان أخرى  ،وقد اصطلح على ىذا التقدمي ابلتقدمي اؼبباشر ،مباشرة

باشر واالظهاري اىل تقدمي الشخصية ابلشخصية نفسها أو غَتىا من الشخصيات  وىذا ما اصطلح عليو ابلتقدمي غَت اؼب
" كانت أمي  ،حيث يًتكنا نتعرف عليها من خالل أفعاؽبا وردود فعلها على االحداث من حوؽبا (2١)والتمثيلي والتصويري"

قد توصلت اىل قرارات مصَتية للتخفيف من اغبصار فجلبت ستة عمال مع مطارق كبَتة كسروا هبا كونكريت اؼبلجأ يف 
فنراه دائما يتحدث عن امو  (21)نو اربعة اطنان من حديد التسليح اشًتاىا اتجر خردوات"واستخرجوا م ،اغبديقة اػبلفية

وربملت بعد وفاة زوجها  ،بفخر وكيف اهنا تدير أمور البيت بقوة ومل تضعف ابدا رغم كل اغبروب واألحداث اليت مرت
ورىا اثنواي يف األحداث كما ىو يف البيت دفة القيادة وتصدير االوامر على الرغم من وجود العمة أم زوجها الذي جاء د

" تبادلنا االدوار أان وجديت   ،حيث أييت دورىا بعد األم وىي ال رأي ؽبا سوى اؼبشاركة مع زوجة ابنها يف تنفيذ اػبطط
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س ؼبرض امل أبمي او طارئ اشغلها عٍت حكيت ؽبا قصصا كثَتة عن الوطن كنت امه ،خالل زايراهتا القليلة يل يف السرداب
تبتسم   ،قارائ ؽبا مقتطفات من كتاب وبيننا الفانوس فتصغي وهتز رأسها وأحياان تقاطعٍت وتكمل ىي بعض االحداث

بقراءات مستمرة دوخها هبا  كاشفة عن ؼبعة اسناهنا االربع الذىبية متذكرة جدي اغباج صبيل الذي كان يلقنها التاريخ
يوت اؼبوصلية فاعبدات يتشاهبن بطيبة القلب واػبوف على االوالد فهذه اعبدة نرى منها يف االغلب الب (22)"لعقود

وكذلك التعلق الكبَت ابلعائلة وخاصة الزوج الذي تتأثر بو وبطباعو على مر  ،واألحفاد ويتميزن ابلقلب اؼبليء ابإلديان
 السنُت لتبقى تعيش على ذكرايتو . 

ليت تقع من حوؽبم فيتقول االم :" اغبصار دمر الناس والرئيس ومن حوار بينو وبُت امو نكتشف عن نظرهتا اىل االحداث ا
فصدام لن جيوع ولن يبيع شيئا من فبتلكاتو اؼبنزلية يف سوق ابب الطوب ليشًتي  ،االمريكي جورج بوش اكرب غيب يف العامل

غم بساطتها إال اهنا  ىذا التحليل البسيط مل جيري من حوؽبا يطلعنا على جزء من شخصيتها اليت ر  (23)اػببز والطماطم"
 كانت ملمة ابلوضع السياسي وسبتلك نظرة ورأي لتقولو فقط امام ابنها فهذا الكالم فبنوع ان يقولو أحد خارج منزلو . 

وكانت امو ىي حلقة الوصل بينو وبُت العامل اػبارجي  واألحداث اليت تقع خارج السرداب وحديثهما اؼبتواصل كان    
لذا مل هتتم كثَتا بفوضى  ،خلو وداخلها " كانت متحمسة إلعالمي عن ما يدور يف العامل اػبارجييكشف الكثَت فبا يف دا

وضعت رأسي يف حجرىا بعد ان جلست  ،اغبقائب يف اغبجرة الثالثة كما اهنا مل تبد اي مالحظة عن نظافيت اعبسدية
اصابعها كما اعتادت على فعلو معي يف وسلمت شعري لنبش  ،على فراشي مسندة ظهرىا جبدار اػبشب إلراحة فقراهتا

ذكرت ان معظم االىايل عادوا من القرى والبلدات الصغَتة اليت اختبئوا فيها خالل الشهر االول  ،اغبياة ما قبل السرداب
كانت حاضرة يف كل تفاصيلو وصوهتا   (24)من اندالع اغبرب  وإنٍت الذكر الوحيد الباقي يف اغبي بدون واجبات امنية"

ت الوحيد الذي يسمعو يف ـببأه ورغم ىذا مل يذكر لنا الراوي تفاصيل مواصفاهتا اػبارجية ومل يتحدث عن البعد الصو 
اعبسمي ؽبا او عبدتو او واحدة من اخواتو وكأنو هبذا يلتزم ابلعادات والتقاليد االجتماعية اليت ربظر على الرجل اغبديث 

فنعرف عنهن االبعاد النفسية واالجتماعية فقط.  ،وأظباءىا امام الناس عن النساء وذكر مواصفاهتا الشكلية واعبسمية
حيث معروف أن الشخصيات الروائية ؽبا ابعاد عدة منها البعد اعبسمي او الشكلي )اػبارجي( والبعد النفسي 

دانة واؼبظهر ويتمثل البعد اعبسمي يف اعبنس ويف صفات اعبسم اؼبختلفة طول وقصر وكبافة وب ،واالجتماعي )الداخلي(
مصدر معلوماتنا الوحيد وديثل وسيلة  -الشخصية  -ويعد الراوي  (25)العام للشخصية  وكأنو صورة فوتوغرافية للشخصية

وخيربان عن اخواتو عن طريق السرد واغبديث عن ذكرايتو  (26)او اداة تقنية يستخدمها الروائي ليكشف هبا عن عامل روايتو
عن ذكرايت مشًتكة بينهم وردود افعاؽبن لغيابو  وأسلوب امو يف التعامل معهن الذي يفرق عن معهن وما خيربان ىو عبارة 

"أصبحت سلطة امي مطلقة وانفردت ابلقرارات  ،اسلوهبا معو دون الدخول يف تفاصيل ذكر البعد اعبسمي والنفسي ؽبن
 قبل ذلك عاملت اخوايت سندس ومشس وإسراء وحىت ،مكتفية دبنح امي دور اؼبساعد واؼبشاور غَت اؼبلزم يف قضااي ؿبدودة

فكربن نسخا تطابق احداىن  ،ونسمة وسعاد اللوايت يكربنٍت سنا صبيعهن على اهنن دمى ربركهن خبيوط سلطتها كما تشاء
مل يعطهن الكاتب دورا كبَتا  (27)"نزل ال تصل اىل اي منهن يد خاطباالخرى وبقُت سنوات مثل سبيمات معلقات يف اؼب
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فهو الولد  ،حداث الرواية ولكن وجودىن كان تربيرا اضافيا إلحاطة االم ابنها هبالة من اػبوف واغبرص والتشديديف ا
الوحيد على طبس بنات وىذه النقطة يف الرواية  تعكس واقعا اجتماعيا كان سائدا بدرجة كبَتة وردبا اىل يومنا ىذا يف 

 على االانث.  اجملتمع العريب بشكل عام من خالل تفضيل الذكور
أما عن اسلوب تقدمي شخصية ايظبُت اغببيبة فقد استخدم أسلوب التقدمي من خالل اغبديث عنها وذكر تفاصيل     

حبو ؽبا يف اعبامعة الن مل جير بينهما أي حوار وال نرى صوات ؽبا إال من خاللو ىو وكأهنا شخصية خيالية غَت موجودة يف 
واليت كانت من أىم القصص اليت كانت تشغلو اثناء  ،قصة حب يعيشها بينو وبُت نفسو الواقع بل ىو رظبها وحاك لنفسو

لوحت يل يف حفل  ،" وضعت لياظبُت رسالة ورقية على شكل قلب يف كتاب القانون اؼبدين ،فًتة اقامتو اعبربية يف العزلة
رداب فكانت ايظبُت من ضمن خيالو مع اىلو يعد ىذا الكالم جزء من احالم اثئر يف الس (28)زبرجنا وسط اؼبركز الطاليب"

وعلى عكس من امو وأخواتو فهو يتطرق اىل  ،واألشخاص الذين تعرف عليهم من طفولتو واىل غبظة نزولو اىل السرداب
" كل ما درستو يف كلية القانون كان قد تبخر ومل يبق من ،البعد اعبسمي لياظبُت اغببيبة ويذكر بعضا من اوصافها اػبارجية

تظهر فيها صبيعا وىي تنظر اىل  ،نواهتا االربع سوى وجو زميليت اعبميلة ايظبُت اليت اختزنت آالفا من صورىا يف ذاكريتس
ويف موضع اخر يتحدث عن مالؿبها ويصفو ابلطفويل وعن خضرة عينيها ولكن بكل   (29)"سة روحيشيء اخر غَت عد

 براءة دون اػبوض يف تفاصيل جسدية اخرى . 
ا اعبارة أم يعقوب فقد تعرفنا عليها من خالل حديث الراوي ) الشخصية ( عنها يف اكثر من موقف ومن يقرأ  ام     

" جارتنا ام يعقوب كانت تصطادين  ،كالمو يعرف كم ىي فضولية وعبارة عن الة عبمع االخبار ونقلها ونشرىا بُت الناس
مث تطرح  ،دققة النظر يف جيب قميصي ومقياس انتفاخ حقيبيتخارجا من اؼبنزل أو عائدا اليو تقًتب أبنفها اؼبعقوف م

دون ان يعطينا تفاصيل  (3١)الكثَت من االسئلة عن كيفية ادارة امي لشؤون اؼبنزل اؼبالية وما منلكو خارج حدود معرفتها"
ارىا الكاتب  ألهنا من شخصية عنها مثال عمرىا او صفاهتا اػبارجية او حىت اظبها الصريح فقط  عرفناىا بكنيتها اليت اخت

 االظباء الشائعة يف اؼبدينة . 
ان ترك الروائي للبعد اعبسمي والنفسي لبعض الشخصيات وعدم سردىا للقارئ يًتك امامو اجملال للخيال واؼبشاركة يف     

ركة يف رسم أبعاد ىذه الشخصيات من خالل ما يقدمو من معلومات مع بعض االضافات من القارئ الذي حيق لو اؼبشا
 خلق وابتداع ما ينقص الشخصية من معلومات. 

ومت اختيار الشخصيات من خالل عالقتهم ابؼبكان الذي يعد بؤرة النص وىو السرداب ىذا اؼبكان اؼبغلق الذي صبع     
ؼبخبأ منذ ففي ىذا اؼبكان اكتشف البطل الكثَت من األمور واألسرار منها سر والده ا ،اؼباضي ابغباضر واغباضر ابؼبستقبل

تغَتت شخصيتو ويف ىذا اؼبكان ازبذ اول قرار مصَتي يف  ،سنُت واالىم من ىذا اكتشف  نفسو وسر وجوده يف اغبياة
قرر مصَته بنفسو " سلمت نفسي عباذبية السرداب اليت سحبتٍت اليو ابشتياق فهبطت الدركة  ،حياتو معارضا قرار والدتو

وقلت ؽبا  ،والتفت اىل امي اؼبتسمرة خلفي مع اخوايت ازحت الشعر عن وجهي قليالاالوىل والثانية وتوقفت يف الثالثة  
اختار أن يكمل حياتو يف ىذا اؼبكان الذي حيتوي على االحالم والصور والتاريخ  (31)بصوت فيو غلظة : اغلقيو ورائي"
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لدمار واغبزن والفرح اليت عاشتها اختار أن يكون شاىدا على سنوات كثَتة من اغبرب وا ،والذكرايت واآلالم واألصوات
 مدينتو مدينة اؼبوصل .

 اخلامتة  ... 
فالنص الروائي الواحد يتجمع فيو العديد من  ،تعد الرواية من أكثر الفنون النثرية اتساعا واحتماال للشخصيات       

العديد من الرواايت العربية على  وال خيفى دور الشخصية النسائية يف ،الشخصيات اؼبختلفة يف ادوارىا وأبعادىا وأنواعها
اختالف انواع ىذه الرواايت حيث قدمت الشخصية النسائية أبشكال متنوعة فنجد الشخصيات االجيابية والسلبية اليت 

أما يف حبثنا والذي توقفنا فيو عند رواية موصلية حديثة تعد سَتة ذاتية لشخصية  ،تقدم صورة عن اؼبرأة العربية عموما
ؤلف وقدم لنا حياهتا من الطفولة وضمت عقودا من الزمن وتوقفنا عند الشخصيات النسائية اليت وردت يف اختارىا اؼب

  -الرواية وكانت النتائج كما أييت :
رسم الشخصية مرتبط ابلواقع واجملتمع فالروائي يستحضرىا من واقعو الذي يعيشو ومن مث ديزجها ابػبيال لتظهر  -1

 الرواية .  الشخصية بشكلها النهائي يف
وتعيش  ،صورة اؼبرأة اليت قدمها الكاتب يف رواية سقوط سرداب تعد منوذجا للعديد من النساء اؼبوصليات -2

 الظروف واألحداث اليت عاشرهتا اؼبرأة اؼبوصلية على مر سنوات ـبتلفة . 
تطورا تتطور مع األحداث دور اؼبرأة يف ىذه الرواية ليس مكمال  او اثنواي  امنا اعطى الكاتب ؽبا دورا رئيسا م -3

 بل ىي اليت تقوم بفعل بعض ىذه االحداث ضمن نطاق عائلتها واجملتمع . 
التزم الكاتب نوزت مشدين ابلتقاليد اجملتمعية يف روايتو وكانت واضحة العادات اليت يلتزم هبا اجملتمع اؼبوصلي  -4

 ضمن االحداث . 
 صيات  يف الرواية واكتفى ابلبعد االجتماعي والنفسي .مل يتطرق الكاتب اىل البعد اعبسمي اال اندرا للشخ -5

  -: اؽبوامش
 موقع صحيفة العرب االلكًتونية، صحيفة اؼبثقف االلكًتونية، موقع العامل اعبديد االكًتوين.  -*ينظر:

جامعة دمحم بو  –اللغات بنية الشخصية يف رواية االجنحة اؼبتكسرة عبربان خليل جربان، ليلى سعودي، رسالة ماجستَت، كلية االداب و  .1
  8:  2١17ضياف، اعبزائر، 

  6:  2١1١اعبامعة االردنية،   -صورة اؼبرأة يف رواايت حنان الشيخ ، ران اضبد عبد الفتاح، رسالة ماجستَت، كلية الدراسات العليا  .2
 9، اعبزائر :  2١١9_ 2اؼبرأة  يف الرواية اعبزائرية، مفقودة صاحل، ط _  .3
 م  1919ر اليت ربدثت عن الرواية صنفتها الرواية االوىل عربيا وىي رواية حملمد حسنُت ىيكل الفها سنة العديد من اؼبصاد .4
جامعة  –( نوري دمحم طاىر، اطروحة دكتوراه، كلية الًتبية 1988 – 1968ينظر : فن القصة والرواية يف اؼبوصل  ما بُت عامي )  .5

  12١:   2١١3تكريت، 
  18يفة :  اؼبرأة يف رواايت سحر خل .6
 17 – 16ينظر : اؼبصدر نفسو  :   .7
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  5اؼبصدر نفسو  :  .9
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