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 تشظي اهلوية يف رواية حارس التبغ للروائي علي بدر

 أ.م.د. سحر ريسان حسني 

11/11/2019 تأريخ القبول:       14/10/2019 تأريخ التقديم:     
 المقدمة 

 

إن البحث في موضوعة ) الهوية ( وتقصي حقيقة انشطارها وتشظيها وتموضعها         
ت واالخر والكنيونة والوجود والثبات والتعدد وما يحيل إليه فضائها المنفتح على الذا

واالنفتاح والخصوصية يشكل مما الريب فيه بحثا مهما، فليست الهوية كيانًا يعطى دفعة 
واحدة إنها حقيقة تولد وتتطور وتتغاير وتعاني استالبًا وتحوالت وجودية وكارثية تخلخل 

ا، وألن فضائها هو فضاء أنساقها وتهدد اساسيات ومقومات وجودها ومسارات تكامله
الحراك االنساني بعوالمه المتعددة ومزاياه المتجددة ، إنه فضاء حاوي ودامج لنجاحات 
واخفاقات وتنافرات ومفارقات ، فضاء متعدد متناقض إذ يضم الفرد الواحد الذي فقد 
ة وحدته وانسجامه مع ذاته فلم يعد ذاتا واحدة بل تعددت الذوات المتعارضة والمتباين

حسب الظروف والسياقات واالنساق التي فعلت مؤثراتها وأملت عليها قوانينها واشتراطاتها 
القاسية والتي شرعنت التشظي وجعلته بنية الزمة ورهانًا متجسدًا وصيرورة ال غنى عنها 
ثرائها في ثنايا وتمفصالت الفضاء الهوياتي الالنهائي .    لتوليد المعنى وتشكيل الدالالت وا 

ومن الجدير بالذكر ان القضية أخذت مسارات عديدة وذلك بقدر تعلق االمر            
بموضوعة تشظي الهوية إذ تمظهرت القراءة على وفق محورين قدمنا لهما بتعريف 
اصطالحي وتحديد لموضوعة التشظي ومصطلح الهوية ، وقرأنا بعد ذلك في المحور 

لتشظي / وهم االنتماء وحتمية الموت  ، في األول التعالق الجوهري بين الهوية وبنية ا
حين رصد المحور الثاني خطى العالقة الجمالية بين التشظي الهوياتي والفعل الموسيقي 

                                                 

 الموصلجامعة / لعربية/ كلية التربية للبناتقسم اللغة ا . 
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معلنًا عمق تلك العالئق ومبررات وجودها ومزاياها وذلك حسبما قدمته قراءة وتقصي 
 المتن الروائي) حارس  التبغ(

(1) . 
بوصاافه محااورًا اساساايًا يحاادد مسااار هااذه القااراءة ‘ إذا انطلقنااا ماان مفهااوم التشااظي

ويبحاااث فاااي حيثياتهاااا لوجااادنا إن لفظاااة التشاااظي تحيااال فاااي المساااتو  اللغاااوي علاااى دالالت 
. وألن التشاااظي  (2) ومعاااان سااالبية ، فتشاااظى الشااايء إذا ))تفااارق وتشاااقق وتطااااير شاااظايا((
عديادة كلهاا محادودة  يمثل ))تجربة يومية نعيش فيها توزع الهام وتشاتت الانفس باين خياارات

وكلما ازداد تشاظي الاذات كلماا هابط ساقف العاالم وضااق االفاق الاذي يحادها ويحاول دون ‘
والن عنااااوان القاااراءة يقاااار  (3) ادراكهاااا لحقيقاااة وجودهااااا وسااابرها لمكاناااات ذلااااك الاااو جاااود((

بتشظي الهوية الذي يضيق به الكون حتى يتحول الاى قائماة نجاحاات حققهاا واحباطاات ال 
إذ يبادو أن تشاظي  (4) نها واشياء تتوزع حول نفسه بينما نفسه ممزقة تتساقط انفساا((مفر م

الهوياااة يتبلاااور هناااا كحقيقاااة منطقياااة تشاااتمل علاااى باااذور فنائهاااا وانشاااطارها بفعااال مساااببات 
 وعوامل متعددة تتقن تشويهها وتشظيها .

بوصافها أن نعرج على تحدياد ماهياة الهوياة  وقد ارتأينا من منطلق إجرائي منهجي
جوهر هاذه المقارباة وأسااس انطالقهاا وألن مساألة الهوياة مازالات تثيار حيارة وتسااؤال متاواترا 
لااد  النقااااد والباااحثين فاااي شاااتى المجاااالت ةاالدبياااة والفكرياااة والفلساافية والثقافياااة والتاريخياااة 

إذ ثماااااة تحااااديات تواجاااااه الهويااااة فاااااي ‘والمعرفيااااة ماااان ناحياااااة ضاااابط المفهاااااوم والمصااااطلح 
ا ألنهااا تمثاال المياازة الثقافيااة التااي يجااب أن تواجااه بهااا مجتمعاتنااا التشاادق الااديني مجتمعاتناا

                                                 

بياة ، ولاد علي بادر كاتاب وروائاي عراقاي حصال علاى شاهرة واساعة النطااق بسابب رواياتاه واعمالاه االد (1)
في بغداد وعاش فيها حتى انتقاله الى أوروبا في بلجيكا بعد ترجمة أعماله إلى لغات عديدة ، دشان تياار ماا 
بعد الحداثة في الرواياة العربياة ، وأعمالاه وثيقاة الصالة بحياتاه مان جهاة ومان جهاة أخار  هاي مار ة عاكساة 

اياتاه ة أسااتذة الاوهم ، باباا ساارتر ، الجريماة والفان للحياة االجتماعية والثقافية والسياسية فاي العاراق ومان رو 
وقاموس بغداد ،الركض وراء الذئاب ، حارس التبغ ، شتاء العائلة ، صخب ونساء وكاتب مغمور ، الطريق 

ومااات االنترناات إلااى تاال مطااران ، مصااابيح أورشااليم ، ملااوك الرمااال ، الوليمااة العاريااة . الشاابكة الدوليااة للمعل
 www.iki,httbs://ar.m.wikibedia.org ة نيالموقع االلكترو 

 . 2268شظى / المجلد الرابع / –لسان العرب / ابن منظور /باب الشين  (2)
 14-13جماليات التشظي ) دراسات نقدية في ادب ادوارد الخراط وبدر الديب ( / (3) 
 . 18ينظرة جماليات التشظي / (4) 
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فضااال عاان إن مسااألة الهويااة قااد طرحاات تساااؤالت واشااكاليات ‘والتعصااب الطااائفي والقااومي 
عدة حول اصلها وماهيتها ولكونها ظلت دوما مصطلحًا يتطلب التجدياد والتناوع فاي الطارح 

عني ))تميز الذات من جهة واثبات وجودها فاي دائارة معيناة فاي فالهوية ت‘والمعنى والنتائج 
انطالقاا مان قناعاة راساخة وفكارة مهيمناة تحاتم علاى صااحبها عادم ‘حدو د واضحة المعالم 
ويطاارح مفهااوم الهويااة  معااان متعااددة فهااي الحقيقااة المطلقااة مثلمااا ‘(1) الااذوبان فااي غيرهااا ((

))الحقيقااة المطلقااة المشااتملة علااى الحقااائق  فالهويااة‘يااذهب الجرجاااني فااي كتابااه التعريفااات 
وتأخااااذ معنااااى المرجااااع او المنبااااع  (2) اشااااتمال النااااواة علااااى الشااااجرة فااااي الغيااااب المطلااااق ((

وحقيقتااه  ءوالمصاادر فالهويااة هااي ))االصاال والجااوهر فالهويااة ماان )هااو(بمعنى جااوهر الشااي
ا ماا بقيات الاذات هي ثوابته التي تتجادد وتتغيار لتفصاح عان ذاتها ءوبالتالي فإن هوية الشي

وبهاااذا تتعااادد دالالت التعرياااف اللغاااوي للهوياااة وكأناااه مفهاااوم ينفلااات عااان  (3) قياااد الحيااااة ((
التحديااااد لتتقاااااطع وتشااااتبك ضاااامنه مختلااااف الحقااااول واالختصاصااااات المعرفيااااة بخطاباتهااااا 

فهااو المرجعيااة تااارة والجااوهر والحقيقااة المطلقااة والخصوصااية التااي تضاافي التميااز ‘المتعااددة 
ألنهاا تمثال قيماة (4) عن االخرين تارة أخر  بوصافه ))طريقاة للحضاور فاي العاالم ((والتفرد 

اعتبارية فكرية ووجدانية ووجودية هدفها حماية الذات من الساقوط فاي أتاون الجناون وحباال 
الحيااارة والشاااك القاتااال السااايما اذا ماااا واجهااات كااال ماااا مااان شاااأنه أن يفككهاااا ويشااارعن نفيهاااا 

 وتشظيها .  
في هذا السياق نجد أنه من المفيد أن نعرج علاى الهوياة مان المنظاور الفلسافي و            

والاااذي فرضااات فياااه الهوياااة نفساااها كمصاااطلح فلسااافي ))يساااتدل باااه علاااى كاااون الشااايء هاااو 

                                                 

لغة وهيمنة االنتماء / عمار حالسة / الملتقى الدولي حول الهوية في الخطاب السردي بين سلطة ال (1) 
 354الجزائر / –السرديات / جامعة ورقلة 

  278كتاب التعريفات / الجرجاني / (2) 
صورة االخر في الشعر من العصر االموي حتى نهاية العصر العباسي  / فهد سعد الدويخ                          (3) 
 /20 
قراءات ومراجعات  –ة ونقد منطق الخصوصية /د_ وفيق سليطين /مؤتمر الهوية الوطنية سؤال الهوي (4) 

 . 6في ضوء االزمة السورية /
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فالحساس بالهوية يمثل  )) مركب من المشاعر المادية ، ومركاب مان مشااعر  (1) نفسه((
ية الزمنيااة ، والتنااوع والقاايم ، واالحساااس بااالوجود  االنتماااء ،والتكاماال ،واالحساااس باالسااتمرار 

ووفقاااا لاااذلك تبااارز الهوياااة كمصاااطلح عصاااي عااان التحدياااد رغااام المحااااوالت الدائماااة  (2) ((
لتفكيكااااه ألنااااه فاااايض يتجاااادد ال يعاااارف االكتمااااال و االنجاااااز واالنتهاااااء لصاااالتها الوشاااايجة 

يااد ماان التأماال المسااتمر فالهويااة مصااطلح يسااتحق المز ‘بالنسااان وحيواتااه وازمانااه المتجااددة 
اقتصاادية –لتكون في المحصلة النهائياة ))جملاة مان العالقاات والاروابط العقلياة )اجتماعياة 

ثقافيااة (نسااجها تطااور تاااريخي محاادد فااي الزمااان والمكااان قاصاادة ابعاااد ثالثااة هااي عالقااة –
الهويااة وبالتااالي تظهاار  (3) الااذات بااذاتها وعالقااة الااذات بالموضااوع وعالقااة االنااا بااا خر ((

كنسيج عالئقي متواشج مبناي علاى ثنائياات الوحادة والتعادد والتماثال واالخاتالف واالنكمااش 
واالنفتاح والثابت والمتحول لهذا ال يمكن اختزالها وحصرها بحادود ألنهاا معاشاة علاى ماد  

واتسااااااع الفضااااااء الثقاااااافي االزماااااان واخاااااتالف االمكناااااة وتحولهاااااا وتطاااااور حركاااااة التااااااريخ 
 .واالنساني

 اهر التشظي الهوياتي في رواية )حارس التبغ(مظ
يبدو إن سارد الهوياة واالحتفااء بالخصوصاية العراقياة سامة باارزة انماازت بهاا عادد 
ماان النصااور الروائيااة التااي قارباات موضااوعة الهويااة وجعلاات منهااا هويااة متفاعلااة ممتاادة 

نة ة فكرياة وحاضرة تتشابك في عوالمها أزمنة وتجارب وحيوات وفضاءات ومرجعيات متباي
ادبيااة  لتتصاال فااي مجملهااا ومحصاالتها بقاايم تأصاايل الااذات وتجااذير  –سياسااية  –ثقافيااة  –

كيانها.....ورواية حارس التباغ للروائاي )علاي بادر (احاد  اهام النصاور الروائياة الحداثياة 
ذا كانات الهوياة هاي اسااس ‘التي طرحت اشكالية الهوية وأثارت ساؤال تشاظيها والتباساها  وا 

الكينونااة واألصاال و االحساااس بالثبااات فااإن التشااظي فااي روايااة  حااارس التبااغ هااو الوجااود و 
 اجتثاث من هذا االصل وتشويه له .

                                                 

  116-115كتاب الحروف / الفارابي / (1) 
  129الهوية / اليكس ميكشيللي / (2) 
  31بول ريكور الهوية والسرد /حاتم الورفلي /  (3) 
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إن المنجاااز الروائاااي الثااار لعلاااي بااادر يعاااد وثيقاااة أدبياااة ساااردية ذات صااالة رصاااينة بالطبقاااة 
نتاااج التاااريخ المعاصاار  الوسااطى للمجتمااع العراقااي والتااي تأخااذ علااى عاتقهااا إعااادة قااراءة وا 

ويالحاظ مان خاالل قاراءة المدوناة الساردية) حاارس التباغ( ‘ (1) للعراق السايما الثقاافي مناه((
 إن تشظي الهوية قد اتخذت محورين اساسين ة 

 حتمية الموت( -الهوية المتشظية ونحت الهوية )هم االنتماء  -اوال :
ثبااات الهويااة فااي روايااة حااارس التبااغ يتواجااه بتفاعاال مرجع يااات إن تحقيااق الااذات وا 

سياساااية وثقافياااة وفكرياااة ودينياااة تشااارعن النفاااي بوصااافه منظوماااة متأصااالة ومتجاااذرة وكفعااال 
 حقيقي يمارس ضد الهوية فحيثما ))تواجه السالطة تحاديا تناتج  لياًا الهوتهاا الخاار بهاا ((

 –وفي رواية )حارس التبغ ( تسعى شخصاية )يوساف ساامي صاالح ( صااحب الهوياة ‘ (2)
قاااول )ماااوريس بالنشاااو (للاااذوبان ))والوحدانياااة داخااال العاااالم او اليهودياااة وكماااا ي –االصااال 

الوحدانيااة علااى مسااتو  العااالم حيااث االنااا تخاااطر دائمااًا فااي ساابيل أن تكشااف العاادم الااذي 
وبماااوازاة هاااذه الوحدانياااة يولاااد فشااال التواصااال الخاااارجي الاااذي يجعااال االنساااان فاااي ‘ياااذوبها 

ة هااذا العاادم تسااعى الشخصااية لنحاات وبمواجهاا (3) مواجهااة القلااق والعاادم وحتميااة المااوت ((
هوية جديدة هدفها البقاء في الوطن والتشابث باه او العاودة الياه اواًل ولحماياة نفساها ‘الهوية 

ماان مصااااعب الحيااااة وتحوالتهاااا ثانياااًا ، فالهوياااة عناااد يوساااف )) ليسااات كينوناااة مصااامتة او 
تغيار وباين مضروبة على خصائر ثابتة ،بل هاي ذات طاابع حركاي يؤلاف باين الثباات وال

ففااي  (4) الوحاادة والتعاادد وبااين التماثاال واالخااتالف فقاادرها ان تحيااا منثنيااة علااى انشااطارها ((
كل مرة يفقد يوساف ساامي هويتاه االصال يساعى نحاو تأصايل وتجاذير ونحات هوياة جديادة 
متحولااة ومتشااظية عاان الهويااة االصاال ومنشااقة عنهااا ومتالزمااة معهااا ،وتمثاال هااذه الهويااة 

تنويرية متجددة ضد النفاي الظااهر والمابطن والكبات فاي المجتماع والدولاة  المتشظية مقاومة
الن الهوية كما ير   )بول ريكاور ( تمثال )) تقااطع بيساكولوجي  همهاا الرغباة فاي الوجاود 

                                                 

ية في عالم علي بدر الروائي ) دراسة في الرؤ  والتمثالت ( / محمد فاضل ينظر االنتلجينيسيا العراق (1) 
  9المشلب / 

  106فن الرواية / ميالن كونديرا /  (2) 
 66 -65الفوضى الممكنة ) دراسات في السرد العربي ( /عبد الرحيم العالم /  (3) 
 38بول ريكور الهوية والسرد /  (4) 
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الاذات فاي  –ولهاذا تساعى الشخصاية  (1) ، وسسيولوجي همها التموضع داخال االجتمااع ((
نحاات هويااات جدياادة لتمتلااك ماان خاللهااا وبموازاتهااا الروايااة للعماال علااى إيجاااد مااوط  قاادم ب

وجودها الواقعي أو التخييلي ، ففي خضم التحوالت واالنقالباات الالعقالنياة التاي مارت بهاا 
الااذات وواجهتهااا فإنهااا أجباارت علااى إعااادة تشااكيل هويتهااا لتصاابح الهويااة موضااوعا وحياااة 

ق )) وساايطها لااذلك الخيااال تتولااد وتعاااش وتتشااكل فااي كاال ماارة يتزعاازع فيهااا الااوطن /العاارا
اذ تعاارض لنااا الروايااة يوسااف بصاافته ذاتااا  (2) والفعاال بمااا همااا حكيااا ابااداعيا عاان الااذات ((

تعرضت لعملياة االقاتالع مان الجاذور إثار عملياات التهجيار التاي واجهات اليهاود فاي العاالم 
هوياات وفي العراق  نذاك ، اذ تسعى للحفاظ على هويتها العراقية من خاالل التموضاع فاي 

بديلااة عاان الهويااة االصاال ،هويااات متحولااة هاادفها ))الحفاااظ علااى هويتهااا ....وهااي ليساات 
بالكيااان الااذي يعطااى دفعااة واحاادة .....انهااا قيااد البناااء علااى نحااو دائاام وهااذا يعنااي انهااا ال 

فيواصااال البحاااث الحثياااث عااان هويتاااه الشخصاااية التاااي تضااامن    (3) تتمتاااع باااأي اساااتقرار((
االساااتعانة بلعبااااة الهوياااات المساااتعارة التاااي تبااادو )) كتشااااكيل  تواصاااله ووجاااوده مااان خاااالل

،ويواجااه  (4) تراجياادي يااوم  بوطااأة القاادر الجاااثم علااى كاال الااذات شااقاًء واحااداثًا مفزعااة ((
القاااارر لرواياااة حاااارس التباااغ اعترافاااًا مااان الاااراوي بممارساااته لعباااة الهوياااات المساااتعارة التاااي 

المتشااظية عاان هويااة )يوسااف سااامي( إذ يقااول تتمظهاار اواًل بهويااة )حياادر ساالمان( الهويااة 
الااراوي فااي هااذا المشااهد الروائااي      )) وهكااذا بنياات حياتااه بشااكل ال لاابس فيااه وزيااف مااا 
كانوا يطلقاون علياه الهوياة الجوهرياة ، ذلاك ألن حياتاه تباين امكانياة التحاول مان هوياة إلاى 

يمكاان الحياااة فيهااا هويااة عباار مجموعااة ماان اللعبااات السااردية ، فتتحااول الهويااة إلااى قصااة 
وتقمصها .....وهنا يطلق هذا الفنان ضحكة سااخرة عان صاراع الهوياات القاتلاة عبار لعباة 

إنهاااا لعباااة الهوياااات  (5) مااان االساااماء المساااتعارة والشخصااايات الملتبساااة واالقنعاااة الزائفاااة ((
ًا لاذلك المنتحلة واالسماء المساتعارة والملتبساة التاي يقار الاراوي بهاا فاي مساتهل الرواياة وتبعا
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فأنااه )) ال يوجااد سااياق خالااد لحيواتنااا ، نحاان متموضااعين  تاريخيااًا حسااب انتااوني ثيساالتون 
بمعنى انه ال يمكن فهم حيواتنا إال في سياق اللحظاة التاريخياة الحالياة ، كال ماا يعنيناا هاو 

إذ يجاد (1) الحاضر ،فال تأثير للماضي ، اما المستقبل فهاو مفتاوح علاى كال االحتمااالت ((
ارر نفساه اماام لعباة ثالثياة االطاراف )) وهكااذا قاد فعال كماال مادحت ، فكانات لاه ثااالث القا

شخصيات كل شخصية لها اسم وعمر ومالمح وقناعات ومذهب مختلاف .........فساامي 
فااااي بغااااداد  1926صااااالح هااااو الموساااايقار اليهااااودي ، الليبرالااااي والمتنااااور ولااااد فااااي العااااام 

صاية حيادر سالمان وهاو موسايقار ولاد فاي عائلاة .......وحين دخل طهران اتخذ لنفساه شخ
شاايعية متوسااطة وقااد ارتاابط بالحركااة الشاايوعية طااوال السااتينات وتقااول موسااوعة الموساايقى 

، وحاين دخال مان دمشاق الاى بغاداد دخال  1981العراقية إناه تاوفي  فاي طهاران فاي العاام 
، ولاد فاي بهويته وشخصيته الثالثاة وهاي شخصاية كماال مادحت وهاو الموسايقار المعاروف 

إ ن كال هوياة هاي فاي ذاتهاا جازء (2) (( 1933عائلة من التجار تقطان الموصال فاي العاام 
ماان حياااة ماانغمس فااي سااياق حااي للتفاعاال و التواصاال  باال وربمااا البقاااء والقصااد والتخياال 
وااللتباس والغموض ألنه فقد اسمه وهويته وكل هذا قد ياوم  إلاى رؤياة الانر للعاالم التاي 

.....وهنااك دائماًا هوياة (3) الضطراب وانكسار االحالم وتفتيت األماني ((تتصف بالتوتر وا
ألن )) الحياة تفاتح دائماًا خياارات  (4) تالية وقصة تالية مختلفة ومحتملة يمكن ان تحكى ((

واقعيااة ومتخيلااة تشاامل معاااني وهويااات وتسااتدعي تفساايرات اكثاار حتااى ممااا يمكاان ان يعباار 
 .     (5) ة ((عنه عدد كل قصر الحياة الممكن

إن الذات في رواية حارس التبغ تنتقال مان هوياة ألخار  مغاايرة ومالئماة لظروفهاا 
تختلقهااا او تتشااارك فااي اختالقهااا مااع اطااراف صااديقة او معاديااة ، لقااد حااول يوسااف سااامي 
حياته إلى سرد هوياتي يؤسس للذات ويحافظ عليها وعلى تاريخها وعلى ارتباطهاا ببلادها ، 
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ف اليهودي الهوية من العاراق إلاى اسارائيل لام يساتطع المكاوث هنااك بعيادًا فحينما نفي يوس
عاان بغااداد .. عاان الماضااي ،إذ يباارر المشااهد الروائااي التااالي التحااول الهوياااتي ماان يوسااف 
إلى حيدر إلى كمال )) وهكذا تبين حياة كماال مادحت ان الهوياة تارتبط علاى الادوام بواقعاة 

وتسارد فاي لحظاة هاي مطلقاة االعتباطياة ، فاي لحظاة  سردية ، فهي حكاية تلفاق او تفبارك
تاريخياااة مموضاااعة يتحاااول االخااارون فيهاااا إلاااى  خااارين واغاااراب واجنااااب ومنباااوذين   ايضاااا 
،.....وهكذا تبين حكاية هذا الفنان ان الهوية هي حركة مان حركاات التموضاع وسياساته ، 

حظاة تاريخياة اخار  .... فما ان تجد لها موضعًا في حركة تاريخية معينة حتى تغيره في ل
فكل جماعة وهاي تفقاد جاذورها فاي الزماان فإنهاا تعماد إلاى اساتعادة افقهاا المفقاود وال يمكان 

وذلاااك ماااا نجاااد صاااداه لاااد  باااول ريكاااور  (1)لهاااا اساااتعادته إال مااان خاااالل السااارد والخياااال (( 
 حينمااا رأ  إن )) الهويااة سااردا يؤسااس للااذات وذلااك بجعاال حياتهااا قصااة مقااروءة ماان ذاتهااا

، لقاد بارع يوساف  (2) ومتلقاة من جموع غيرهاا وهام بادورهم لهام ذات السارد وذات القاراءة ((
نماا هاي  سامي المنفي باختالق هوية جديدة مغاايرة هاي ليسات هوياة باسام ومهناة فحساب وا 
حيااااة جديااادة تعااااش وقصاااة مختلقاااة تسااارد وانهاااا رغااام اختالفهاااا وتشاااظيها اال أنهاااا تقااادم )) 

رحال  1953كما ير  دريدا ، إذ يقول الراوي )) في العام (3) ور ((اختالفا في خدمة الحض
يوسااف ساااامي مااان تااال ابياااب إلاااى موساااكو لحضاااور حفلاااة موسااايقية ، إذ تعااارف فيهاااا علاااى 
عااازف الكمااان الشااهير ) ساايرجي او يسااتراا (وساااعده االخياار علااى الهاارب ماان ايااران ايااام 

العاراق باسام )حيادر سالمان (،  حكم الشاه ) رضاا بهلاوي ( مارورا ببارا. ...حياث دخال إلاى
،درس الموساايقى فااي طهااران وموسااكو وولااد لااه فااي العااام  1924ولااد فااي بغااداد فااي العااام  

.إن ضااياع الهويااة وتشااظيها خلخاال الااذات وجعلهااا مهااددة بالتالشااي  (4) ذاتااه ابنااه حسااين ((
لمفقاود الاذي واالندثار وهذا ما دفع به لمحاولة استعادتها ، فالهوية والوطن شكال الفردوس ا

البد من نيله واالنتماء له بأي صورة وشكل ممكن )) فما نفقده نستعيده صوراً في مناام فاي 
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فكاان رهاان البحاث عان هوياات بديلاة هاو االمال والحلام  (1) مرايا الوجوه وفي قلق الذاكرة ((
ذا كانت الهوية في أهم وجوهها تعناي األصال والوجاود واالنت مااء وهو أيضا قلق الوجود ، وا 

، فااإن التشااظي فااي روايااة حااارس التبااغ وتلاابس هويااات مشااوهة تعنااي اسااتدراك وهمااي لهويااة 
ضائعة ولوطن أستبعد عنه بقوة االنظمة وسطوتها والباد مان العاودة إلاى الاوطن ))فماا كاان 
يهمه هو العودة الاى العاراق ، والعاودة الاى العاراق لام تكان تعناي لاه اكثار مان المكاان الاذي 

إذ يمهاااد الاااراوي فاااي القسااام المعناااون ) حاااارس (2) ماااا مضاااى موسااايقاه ((كاااان يعااازف فياااه في
القطيع من حياة يوسف سامي صالح ( إلى هذه الرغبة العارمة في التغيير الهويااتي فيقاول 

فاي داخلاه ينازع نحاو االعلاى ،  ء)) كل شيء في داخله كاان ينازع نحاو التساامي ،كال شاي
للتالشي في االثيار ، رغباة مجهولاة للاذوبان  لقد شعر يوسف أن داخله حنينا عميقا وجارحاً 

واالمحاااء ، هااذه الهوياااة ثقيلااة علياااه ، دافعااة لاااه للماضااي والغااارق والنساايان وأراد الخاااالر 
ن لاام يكاان ممكنااًا فعليااه االختباااء  منهااا عاان طريااق التالشااي والهااروب واالختباااء ......... وا 

انشااطار هويااة يوسااف بااين  إذ يتبااين(3) بشخصااية اخاار  وخلااف اساام جديااد وحياااة جدياادة ((
هويتااه االصاال والهويااات المتشااظية ،هااو منشااطر بااين اختيااار المنفااى الحتمااي وبااين الواقااع 
المرياار ألنهاااا تحياااا فااي )) عاااالم ال تسااايطر عليااه وتشاااعر باااالعجز عاان تغيياااره ، ال تماااارس 

 .(4) حريتها وبذلك تفقد وجودها ، ويصبح وجودها مثل العدم ((
شاطارها حفرياتاه فاي ذات الشخصاية الروائياة ، إذ يقاول ويواصل تشظي الهوية وان

الراوي في هذا المشهد الذي يشهد فيه التحول الهوياتي من يوسف إلاى حيادر )) ثام قادم لاه 
جوازًا مزورًا باسم حيدر سلمان بمهنة موسايقي وقاال أناه سايبقى فتارة مان الازمن فاي طهاران 

سااو  وجهااًا واحاادًا ، وال يحياال إال علااى  ، ال يحماال المنفااى (5) ثاام بعااد ذلااك ياادخل بغااداد ((
دالالت معروفااااة ومألوفااااة ومعاشااااة لااااذلك تعاااااود الااااذات التفكياااار بقلقهااااا الوجااااودي وبهمهااااا 
المتواصل هم االنتماء للاوطن وبأياة وسايلة متاحاة ألن )) المنفاى مكاان يتعاذر فياه ممارساة 
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وهااام االنتمااااء أو  علاااى العكاااس مااان الاااوطن الاااذي يتحاااول فياااه االنتمااااء إلاااى (1) االنتمااااء ((
لنقااااول هاااام االنتماااااء ، هااااذا الشااااعور الااااذي كااااان يجتاااااح يوسااااف أو حياااادر ساااالمان ويااااراوده 

 (2) للوصول إلى االنتماء وذلك عبر )) االحتماء وراء اسوار هوية  حقيقية ، أو متوهماة ((
لة هوية مزيفة قائمة على انقاض هوية أخر  يتلبسها ويجعلها معمارًا لتارميم خيباتاه المتناسا

إذ يقول )) وكان جواز السفر المزور الذي يحمله يمنحاه شخصاية جديادة لايس باالسام فقاط 
...... وحااين جلااس مااع كاكااة حمااة فااي موسااكو قاادم لااه االخياار معلومااات كثياارة عاان هااذه 
الشخصية كي يخلق نوعااً  مان المواءماة معهاا ، فهاو ابان تااجر فاي ساوق االساتربادي فاي 

موسااااكو ... وهااااو معااااروف بتعاطفااااه الشااااديد مااااع القااااو  الكاظميااااة ، درس الموساااايقى فااااي 
اليسارية ،وهكذا فإن تاريخ شخصيته الثانياة مختلاف جادا عان تااريخ شخصايته االولاى وهاو 
ملاازم بطبيعااة  االماار بااتقمر هااذه الشخصااية وتجساايدها ...... ان مااا كااان يهمااه فعااال هااو 

اسامًا فحساب بال ديان وماذهب إنها هوية بأبعااد كاملاة ليسات  (3) العودة الى العراق .....((
وهاااذا ماااا  (4) وحياااة إذ )) يمكااان عااد اساااماء الشخصااايات نصوصااًا لهوياااة أثنياااة أو دينيااة ((

وقطاان فااي  1958أكااده الساارد فيمااا بعااد إذ عاااد بهويتااه الجدياادة إلااى بغااداد بعااد ثااورة تمااوز 
أو منزل في محلة الكرادة  فتحول يوسف إلى اسم جديد )) حيدر سالمان (( ألن أي تطاور 

تغياار أو التباااس يظهاار علااى البطاال أو الشخصااية نااراه يتمظهاار بصااورة مباشاارة فااي طريقااة 
فيقاول )) مان الواضاح ان حيادر سالمان عااد بقاوة ذلاك الوقات إلااى  (5) تسامية المؤلاف لاه ((

الموساايقى ... وقااد احيااا الكثياار ماان الحفااالت الموساايقية فااي أماااكن متعااددة ، وهااي أماااكن 
ان يحياي بهاا حفالتاه فاي مضاى ..... إن حيادر سالمان عااش هاذا مختلفة كليا عن التي كا

نماا كانات حياتاه علاى  الزمن بحياة جديدة تماما ولم تكن هاذه الحيااة مضاطربة كماا كانات وا 
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العااراق  –، إن تعلااق هويااات حااارس التبااغ بااالوطن  (1) درجااة كبياارة ماان التركيااز واالنتباااه ((
ن كااان وهمااًا يمثاال النسااق األكثاا ر حتميااة فاي إتمااام جاازء كبياار ماان ذاتااه ووعيااه واساقاطاته وا 

الروحااي والموساايقي والفكااري ، فااالوطن ال يمثاال بقعااًا ومبااان مشاايدة صااماء وصااروحًا قائمااة 
 (2) بل إنها تصبح عالمات سيميائية تنطق بخطابات االنسان ودوافعاه وهواجساه الفكرياة ((

ى كموساايقار وكمثقااف )) إذ يقااول الااراوي عاان هويااة حياادر ساالمان وتعلقااه الروحااي بالموساايق
محساوس ..... أحاس فاي البداياة اناه ينقااد  ءلقد شعر حيدر سلمان انه يشرع في خلق شي

إلى أشياء غير معينة ، هي غير ملموساة ولكنهاا محسوساة ، اناه إيماان دون شاك ، إيماان 
كان يشعر به كما لو كان يجمع شتات األديان في داخله ، اليهودية التي عرفها وهو طفال 

المسااايحية التاااي تتسااارب إلياااه مااان خاااالل الموسااايقى الكالسااايكية ، االساااالم الاااذي اصااابح ، 
إنهاااا الموسااايقى وفعلهاااا الاااذي يجعلاااه يحلاااق ، ويتساااامى ويولاااد مااان  (3) يعااايش فاااي داخلاااه ((

جديااد ويتوحااد باألشااياء وبااالموجودات وبالطبيعااة ، لكنهااا الثااورات واالنقالبااات التااي  يهجااس 
القااوة الجماهيريااة التااي ياار  انهااا تعبااث وتقتاال وتاادمر ، انهااا بهااا ماان خااالل ناابض الشااارع و 

تجعله يهبط ويتوار  خلف هوياة جديادة مغاايرة ، فهوياة حيادر سالمان وشخصاية المحاروس 
فاااي دياااوان دكاااان التباااغ تغياااب مااارة ثانياااة بعاااد نشاااوب الحااارب العراقياااة اليرانياااة ، إذ يهجااار 

يرانياة ..... يجاب أن تهجاروا أ ن إلاى ويستبعد حيدر سلمان بسابب التبعياة )) أناتم تبعياة إ
ويقاادم الاراوي وصاافًا لمشااهد التهجيار التراجياادي ، إذ تمااوت زوجتاه طاااهرة أثناااء  (4) إياران ((

التهجير ويساق ابنه حسين لمصير مجهول فيقاول )) قالات لاه طااهرة انهاا ترياد ان تساتريح 
إلااى جانبهااا ، نظاار  قاارب شااجرة ، فأسااندها علااى كتفااه وجعلهااا تجلااس باابطء ،ثاام رمااى نفسااه

في األفق البعيد ، فشااهد هاذه الحشاود التاي تتقادم وهاي تبكاي ، ......فاألنساان هاو الكاائن 
الوحيد على األرض الذي يتمتاع بالقادرة علاى تعاذيب بناي جنساه ...... ا الف مان النسااء 

مال والرجال الذين ينتزعون من ارضهم ، من منازلهم ويذهبون إلى أرض غريبة عليهم بالكا
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وهكذا يبعد وينفى حيدر سلمان ويحمال معاه ثقال هويتاه إناه الماأزق واألزماة ذاتهاا  (1) ...((
إذ يهجر حيدر كماا هجار يوساف ساامي ألنناا )) نشاقى بفعال إدراكناا للغيااب ... إذ يصابح 

ورغاام ان الااوطن يقابلااه حتميااة المااوت إال ان الشخصااية تحتمااي  (2) الغياااب سااببًا للوجااود ((
ا ، أنه ماازال يادور فاي ذات الحلقاة المفرغاة ويخلاق مان العادم والغيااب والنفاي بهوية تتلبسه

واالرتحااال حضااورًا أقااو  فيخلااع  قناااع هويااة حياادر ساالمان ويتنكاار بهويااة ) كمااال ماادحت( 
وهذا ما يؤكده د. عبد اهلل اباراهيم بقولاه )) فالجماعاات تتعارض لتحاوالت قيمياة كبار  تادفع 

لاتخلر مان القديماة ويساتعير االفاراد أقنعاة يتنكارون بهاا مان بها الكتساب هوياات جديادة وا
هوياااات علاااى مساااتو  االقلياااات أجااال تخطاااي الصاااعاب ... وفاااي الحاااالين يقاااع تحاااول فاااي ال

العرقياااة والمذهبيااااة والفردياااة ، فتعيااااد الجماعاااات إدراج نفسااااها فاااي سااااياق هوياااات جدياااادة ، 
ويختب  االفراد وراء أقنعة يحتمون بها من االخطار ، ومن الصعب إغفاال أثار المرجعياات 

ذ تعاول الشخصاية علاى هوياة جديادة وتعياد  (3) الدينية والسياسية فاي كال ذلاك (( تفكيكهاا وا 
قامااة مااا انقااض  ماان حياتااه عشااية الحاااروب  وتركيبهااا فااي محاولااة دائبااة لتغيياار وتعااديل وا 

الهوياااة عنااادما تتعاااالق بهوياااات االخااارين  نواالنقالباااات والثاااورات والصاااراعات المتعاقباااة ،أل
فإنهااا تااؤدي الااى توليااد وانتاااج قصاار ذوات نسااق ثااانب تتشااابك وتاارتبط باادورها مااع قصاار 

ظلت الجئة في ايران لسنة كاملة لتهرب بعاد ذلاك  –الشخصية  –ا انها السيم (4) أخر  ((
إلى دمشاق بجاواز سافر مازور وباسام وهوياة كماال مادحت ، شخصاية عراقياة سانية ويتازوج 
ماان ساايدة عراقيااة تاادعى ناديااة العمااري الموصاالية األصاال والتااي أنجااب منهااا ولااده )عماار(، 

راق وبقي فيه عقدين من الزمن حتاى مقتلاه وخلف هذه الهوية التي  توار  بها  عاد إلى الع
إثاار التااوتر الطااائفي الااذي شااهده البلااد أبااان تلااك الفتاارة ، لقااد عاااش كمااال  2006فااي عااام 

مااادحت باااروح الموسااايقار وتقااارب مااان السااالطة الحاكماااة  ناااذاك وأقاااام عالقاااات وطيااادة ماااع 
فاااي شخصااايات متنفاااذة ومقرباااة مااان زماااام الحكااام حتاااى أصااابح مااان اكثااار الموسااايقيين شاااهرة 

العااراق والااوطن العربااي ، ويالحااظ أن الشخصااية تعتاارف بتحوالتهااا وتشااظي هوياتهااا علااى 
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لساااان الاااراوي العلااايم أذ تقاااول ))إناااه مسااارح كبيااار يحااادث فياااه علاااى الااادوام التبااااس الشاااكل 
بالمعنى ، ها هي الحياة أمامه ،  أنها ليست ساو  أداء ممثلاين .......لام يكان قبال ياومين 

ي حياادر ساالمان ، اليااوم أماار  خاار ...... عليااه أن يجااد لنفسااه أداء سااو  الموساايقار العراقاا
فيوساااف أو  (1)  خااار ، المسااارحية القديماااة انتهااات ، سااايدخل عالماااًا جديااادًا وحيااااة جديااادة ((

حياادر أو كمااال يقااف علااى أعتاااب مرحلااة جدياادة وهويااة جدياادة وحياااة مختلفااة ونقطااة تحااول 
ال فاي إسارائيل أو اياران أو ساورية التااي هويااتي ألنهاا ال تطياق العايش خاارج حادود الاوطن 

اختارهااا لقربهااا ماان بغااداد فهاال يحااق لنااا أن نفتاارض إن   مااا تفعلااه الشخصااية رغبااةً  فااي 
انتماااء أم هااو وهاام االنتماااء أم هااو منفااى داخلااي اختياااري ورحلااة معاكسااة مضااادة للتهجياار 

جاااذب بوصااافه واالقاااتالع والنفاااي عااان الاااوطن إذ )) يصااابح الاااوطن فاااي وقااات واحاااد مكاناااًا لل
مسقطًا للرأس ، وللطارد بوصافه مكاناًا للحيااة ال تتاوافر  للشخصاية مكناة نفساية علاى هجاره 

والحيااة وراء هوياات مختلفاة )) إذ دبارت  (2) وال نسيانه وال يمكن العايش فياه إال باالتخفي ((
لاه المنظماة جاواز ساافر مازورًا لشاخر تاوفي قياال أياام فاي حاادث سااير ،كاان اسام صاااحب 

كمال مدحت حسن تاجر عراقي متزوج من سيدة عراقياة تادعى نادياة العماري ..... الجواز 
هذا كل ما يعرفه عن هويته الجديدة .....ما أن قارأ اسامه الجدياد ورأ  صاورته فاي الجاواز 
.....حتااى شااعر أن شخصااية حياادر ساالمان قااد ذاباات تمامااًا شااعر بغربااة كبياارة عنهااا كأنهااا 

أكباار لشخصاايته وهويتااه الجدياادة ، شخصااية كمااال      شخصااية مفروضااة عليهااا شااعر بانتماااء
فالقااارر يقااف بمواجهااة ثااالث شخصاايات وثااالث هويااات سااردية وجميعهااا كمااا  (3) ماادحت((

تظهاار القااراءة شخصاايات مكتساابة تحياال علااى )) هويااة مكتساابة فعلهااا فااي واقعهااا .... هااي 
ماان مخااالف  خاار ، بالضاابط حركااة توليااد الفااوارق واالختالفااات ،إنهااا انتقااال ملتاابس ملتااو 

فمن خاالل لعباة الهوياات يكتشاف ))جواباه  (4) انتقال من طرف التعارض للطرف ا خر ((
األساس عن هويته ، كل واحاد مانهم هاو وجاه مان وجوهاه، .... إنهام لوحاة تكعيبياة بثالثاة 
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ألن العالقة القائمة بين هذه الهوياات )) تتجااوز مجارد التعارف علاى (1) أبعاد لوجه واحد ((
وبهاااذه الهوياااة  (2) لحااادود المرساااومة بينهماااا فكااال طااارف يتوسااال ا خااار لضااارورة وجاااود ((ا

االخياارة تختااتم الروايااة إذ يقتاال الموساايقار كمااال ماادحت ، هويااة كمااال ماادحت هااذه )) تلااتهم 
ويباااادو أن لهاااااث الشخصااااية بهوياتهااااا الااااثالث  (3) مااااا جاورهااااا ومااااا ساااابقها ماااان هويااااات ((

لعاودة الياه يضاعه علاى نهاياة الطرياق الحتمياة المتمثلاة باالموت المتباينة للبقااء باالوطن أو ا
النهاياااة التراجيدياااة لحلااام وهااام االنتمااااء أو كماااا نحسااابه هااام االنتمااااء الاااذي ظااال  -الماااوت–

يراودهاااا ، أناااه وجاااود متواصااال حتاااى الماااوت ونهاياااة فعلياااة للعباااة الهوياااات المساااتعارة التاااي 
ا في احد  رسائلها )لفريدة روباين (الزوجاة اجترحتها الشخصية وامتثلت لها إذ تنبأت بموته

اليهودياااة االولاااى التاااي بقيااات الشخصاااية علاااى تواصااال معهاااا رغااام التحاااول الهويااااتي والنفاااي  
واالقااتالع والتهجياار إذ يقااول مستساالمًا للمااوت )) سيصاال المااوت قريبااًا لاان أعاايش طااوياًل ، 

ف الكاااان دافاااع إذ يصااا (4) صاااحيح اناااي ساااأقاومه أول االمااار ولكناااي سأستسااالم لاااه بحاااب((
المااوت واالستسااالم لااه بأنااه حنااين للعااودة الااى تلااك العالقااة التااي يمتاازج فيهااا الطفاال باااألم 

ويقاااول ايضاااا مستشااارفا الماااوت )) سااايقتلونني أناااا اعااارف ذلاااك  (5) ويصااابحان شااايئا واحااادا((
إنها حتمية الموت التي اختتمت بها الرواية فتموت الهوياات الاثالث بماوت الهوياة  (6) ...((
خيارة كمااال مادحت ، هااذا مااا كشافت عنااه مساار االحااداث السااردية لتتحاول روايااة حااارس اال

التباااغ إلاااى وثيقاااة ساااردية عالجااات موضاااوعة الهوياااة وتحوالتهاااا وأثااار المرجعياااات السياساااية 
 والفكرية والدينية والثقافية وتفاعالتها وتجلياتها في انبثاقها وبلورتها             
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 ين هاجس التحول الهوياتي والسمو الموسيقي ثانيًا:_ حارس التبغ ب
مماااال شااك فيااه إن لكاال روايااة أعرافهااا وتقالياادها الروائيااة الممياازة ومقوالتهااا الفكريااة 
والثقافيااة والتاريخيااة واالنسااانية التااي تحاااول بثهااا لتصاال للقااارر وتحاااوره بمختلااف االساااليب 

تلكاات اعرافهااا وتقالياادها ورؤاهااا والساابل وروايااة حااارس التبااغ تلااك المدونااة السااردية التااي ام
الخاصااة وذلااك ماان خااالل التمااازج واالنااادماج واالسااتعانة بغيرهااا ماان الفنااون الساايما ) فااان 

 الموسيقى( الذي فرض حضورًا جلياً 
وواعيًا ومقصودًا وهذا يعود ربما إلى )) تهاوي الحواجز الفاصلة بين أنواع الفنون على  

ل إلى تعبير شامل عن القيم العامة ... إن كل الفن النحو الذي يشير إلى رغبة في التوص
، هذا  (1) يطمح دائمًا إلى الوصول إلى حالة الموسيقى تجد لها مبررًا في الرواية ...((

المبرر مٌثل الدافع القوي لخروج النوع الروائي وانزياحه وكسره لكافة األطر والتحديدات 
تجزأ من وظيفة الممارسة الفنية الحديثة التي التي تقيده وتغتال حريته إذ ))أصبح جزء ال ي

غالبًا ما توصف بالترابط الوسائطي والتواصلي ، والتي تتعرض على الدوام لمزيد من 
ونتج عن ذلك ما اطلق عليه ) تداخل الفنون( الذي أسهم في  (2) التغيير والتطوير ((

ومتداولة قائمة على  تأسيس جماليات تلقي وتداول جديدة ومغادرة أعراف قرائية قديمة
الفصل  بين التخصصات واالنواع تمهيدا لحالل أعراف جديدة قوامها المزج والتداخل 

وهذا االختراق للحدود والتداخل واالستيعاب لفضاءات متباينة  (3) واالختالط واالستعارة ((
ثيفها ، فلم الذي امتازت به الرواية )) نابع من رغبة في إثراء جوهرها وتنويع خطاباتها وتك

تعد الرواية / الكتابة ابداعًا منغلقًا على ذاته بل صارت ميدانًا رحبًا لتالقي االجناس 
إن هذا االحتفاء والتعالق والتداخل مع فنون أخر   (4) والفنون والمعارف وتفاعلها ((

يجعلنا نفهم كما يدعو كونديرا إلى إن )) تأليف الرواية يعني مجاورة فضاءات عاطفية 
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وبالتالي فإن هذا يمنح  (1)ختلفة ، وان هذا هو في نظري فن الروائي االشد حذقًا..(( م
وبقوة تمددا وتوسعاً في األفق والقيمة للفن الروائي ، ويبدو أن رواية حارس التبغ من 
الروايات التي نزعت إلى ارتياد  فاق فن الموسيقى واالقتراب منه ومجاورته واستعارة 

والمه السحرية فترددت االلفاظ وا الت الموسيقية التي كانت الشخصية الفاظه واقتحام ع
بهوياتها الثالث المتحولة تتداولها وتستعيض بها عن عالم واقعي فقدته ، أو عن هوية 
تشظت أو سلبت ، فالموسيقى والرواية تعد أدوات صالحة الرتياد الواقع وتبديله وتجاوزه إذ 

الفيولون والتوليفات الموسيقية والسوناتا والكونسرفتوار  )اتر في الرواية الحديث عن تو 
والبروفات والعروض الموسيقية ( إذ يقول الراوي عن حضور هوية حيدر سلمان 
الموسيقية )) في هذا المسرح ايضا عزف حيدر سلمان بعد عام من زواجه من طاهرة 

بعبقرية وتنغيم مرهف ، مول ة هنري فيوتان  –من دي  4.... عزفا منفردًا للمقطوعة رقم 
فتمثالت الموسيقى وعوالمها الروحية حاضرة وثابتة  (2) مع نغمات مرتفعة وخط رائع ((

رغم تبدل الهويات واختالف األقنعة إذ يصل يوسف سامي اليهودي الهوية لقناعة راسخة 
لى أنه مع الموسيقى يتجرد االنسان من ثقل الهويات ويتحول لنسان حر...فنان يتعالى ع

صخب األدوار واألقنعة واللبوس واألديان )) وكان يريد أن يتطابق مع الموسيقى ، 
أثيري ، مع إله ....لقد رفض  ءالموسيقى ال دين لها ، الجمال يدعو للتطابق مع شي

يوسف أن يرتدي زيًا محددًا ، لم يقبل أن تلصق عليه أي بطاقة ... ولذلك كان يوسف 
للموسيقى .... ال ألنه يحب الموسيقى فقط ، إنما ألنه ما أن  يفرح فرحًا غامرًا في عزفه

يصعد على خشبة المسرح حتى تسقط هويته مباشرًة .... غير أن هذا الفرح كان يذوب 
ويختفي في الصباح ، يذوب تحت ضغط الحياة ووطأة الهويات ، فهو ما أن يكون واقفًا 

فالشخصية بهوياتها المتبدلة  (3) (على خشبة المسرح ال يضعه أحد في خانة أو تصنيف (
تتوحد مع الموسيقى ، ورغم قساوة التشظي الهوياتي الذي اجبرت عليه واضطرت لتداوله 
لمواجهة واقع عقيم إال أن الرواية )) ينبغي لها أن تكلمنا عن عالم ال يمكن أن تحدث فيه 
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عنها ، وأن تظهر  الموسيقى وحسب ، بل تكون فيه الموسيقى ضرورية ال يمكن االستغناء
لنا كيف ان اللحظات الموسيقية لد  بعض االشخار ة من استماع ودراسة وتأليف هي 

إن الحضور المولع للموسيقى والشغف البالغ باأللحان والتوليفات  (1) مرتبطة بوجودهم ((
الموسيقية أد  بالمحصلة النهائية إلى )) ظهور عوالم سردية متنوعة في قيمها وتصوراتها 

ولذلك وحسبما تظهره القراءة  (2) مواقفها ، أدت بدورها إلى إثراء البنى الداللية للرواية ((و 
إن هويات حارس التبغ المتشظية أدركت امكانية وجودها وفاعليتها عبر وسيطها الروحي 

الذي وَحدها وحلق بها وبحيواتها المتضادة نحو التسامي والعلو ، فشكلت –الموسيقى  –
التبغ )) عالقة حوارية مع بعض المقوالت الموسيقية لخلق التساق  بين هويات حارس 

لقد مثلت المعرفة  (3) وحدات النر من جهة وبين المتلقي والرواية من جهة أخر  ((
الموسيقية رافدًا سرديًا تسرب للبنية الروائية و أغنى العملية السردية ، فكانت الموتيفات 

ة تسري اصواتها وتتدفق أصداؤها في وجدان الشخصية واالفكار والتنويعات الموسيقي
الروائية انتماًء وتطبيقًا وممارسًة وحضورًا حياتيًا بالرغم من اوجاع االختالف واالنقالب 
الهوياتي  المتواصل والمتزامن مع التداعيات السياسية واالجتماعية، فالموسيقى تعني 

 –وألجل أن تنتصر روح األنسان  (4) للشخصية )) عملية الغياب توصاًل لحضور أقو  ((
الموسيقي حاولت الشخصية بهوياتها المتشظية الجابة عن أسئلة ملحة طرحها  -الفنان

الواقع بتبدالته عن طريق الحس الموسيقي المرهف ، فالموسيقى توحد التفاصيل المختلفة 
ذ يبين هذا المقطع وتسمو بالنسان ، إنها االنتصار الوحيد في خضم الهزائم المتكررة ، إ

الروائي الذي استنبطه الراوي من رسالة يوسف سامي إلى زوجته ذلك فيقول  )) كانت 
االفكار تختلط مع بعضها ، بينما هو يزداد حماسة في الموسيقى ، يقول هل يمكن أن 
توحد الموسيقى الناس المختلفين ، كان يعتقد أن الموسيقى يمكنها أن تكون رمزًا لكل 

وكل المذاهب واالديان واألثنيات .. لقد حاول أن يمزج الموسيقى الغربية التي  الطوائف
يعشقها بالموسيقى العراقية ... كان يعتقد أن العقول يمكنها أن تزداد جرأة بالموسيقى 
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فقد تخللت المظاهر والروح الموسيقية الفقرات الحكائية   (1) يمكنها أن تبلغ درجة السمو ((
منطقها المتخم برائحة  النفي والتحول الهوياتي والموت وحلقت به بعيدًا للرواية وأنعشت 

عن رتابة السرد لخلق ايقاع خار ومتناغم، إن  الفن الموسيقي بالنسبة ليوسف أو حيدر 
أو كمال هو   فن اكتشاف األماكن واأللوان واألبعاد ، فن التحرر من مخاوف الحياة 

لكون )) فالموسيقى وحدها القادرة على تغييب الجدران ورتابة المألوف والشعور بموسيقى ا
والحواجز والظالم ، وحدها التي تجلب األضواء والبلور ذا االنعكاسات ، وتمنحه 
االعصاب المخدرة ...... الموسيقى والمرأة خففتا عليه أساه ، وجعلتاه يرتعش ويتناغم مع 

متشظية بالوجود وبالعدم في الوقت بالموسيقى شعرت الهويات ال (2) موسيقى الكون كله ((
ذاته ،بالحضور والغياب ،بالتوحد والتناغم والتالشي مع الموجودات وبالموت وبحتميته 

 الالنهائية 
 الخاتمة

وفي نهاية رحلتنا مع رواية حارس التبغ  وهوياتها المتشظية ال مفر لنا مان أن    
يهاا ة إن السابب الوحياد لوجاود الرواياة نستذكر مقولة الروائي )ميالن كوناديرا ( التاي يؤكاد ف

هو أن تقول شيئًا ال يمكن أن تقوله سو  الرواياة ..... وماا قالتاه رواياة حاارس التباغ يفاوق 
 ما نوجزه من نتائج .

تعااد االسااتعانة بلعبااة الهويااات المسااتعارة بوصاافها أقنعااة رمزيااة يعباار ماان خاللهااا عاان  -1
دور المرجعيااات السياسااية والفكريااة وعااي بواقااع سياسااي وثقااافي وفكااري مااأزوم يؤشاار لاا

 والدينية في بلورتها وتعميق فعلها  .
رغم عالقة التجاذب الظاهرة باين الهوياات إال أن هاذه العالقاة إنماازت فاي ذات الوقات  -2

بكونهااا عالقااة وجااود وهاادفها تحقيااق االنتماااء المفقااود ، وانهااا رغاام اختالفهااا الظاااهري 
 حتميته في النهاية .يحدها الوطن بحدوده ويجمعها الموت ب

هويااات حااارس التبااغ تحاااول فااي تشااظيها أن تبلااغ كمااال الوجااود أو حلاام الوجااود الااذي  -3
 ينطوي على قدر كبير وموجع من الغياب .

                                                 

 . 151 – 150حارس التبغ / ( 1) 
 . 316س التبغ /حار  (2) 



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
219 

يالحظ ثبات الفعل الموسايقي فاي مقابال غيااب الحضاور الهويااتي  الحقيقاي وضابابيته  -4
 واختالفه وتشظيه وتحوله بين الفينة واالخر  .

الموسااايقى بصااافتها فااان اساااتعادة الاااذات بعاااد الفقااادان وخوفاااًا مااان النسااايان ،  التوحاااد ماااع -5
فكلمااا تحاصاار الااذات وتتااوار  الهويااة ويفتقااد االنتماااء يعلااو صااوت الموساايقى ويتعااالى 

 حضورها الخالق .
رغم تفرد كل هوية من هويات حارس التبغ إال أنها تشير في النهاية إلى هوية جمعية  -6

 ووجود جماعي حقيقي .
جااااء التعبيااار بالتشاااظي الهويااااتي كناااوع مااان المفارقاااة التهكمياااة السااااخرة مااان الماضاااي  -7

والتاريخ والحاضر االليم والواقع وزياف الثاورات واالوطاان التاي تحمال فاي طياتهاا خبارة 
 المنافي وكذب ا يدلوجيات  والشعارات الديمقراطية 

بااغ وكااان للنفااي والتهجياار مثاال الااوطن القيمااة الوجوديااة العليااا لهويااات روايااة حااارس الت -8
واالقااتالع سااببًا لسحساااس بالفقااد ال بمعناااه العرضااي أي بانفصاااله عاان الااذات وحسااب 

 بل من خالل تدمير الذات بالكامل .
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The Fragmentation of Identity in Ali Bader’s The 

Tobacco Keeper 
Dr Sahar Risan Hussein 

Abstract : 

           Identity is located at the other side of otherness. It is 

crystalized as an interactive and transformed relation with the 

change of circumstances and the contexts based on concepts of 

evolution and the change of the historical movement. Identity 

is a lived human experience not restricted to the personal name 

only. It accompanies existence because it represents real lives,     

experiences, and times. Identity is constituted through other 

identities, identical or approximate, thereby constructing a 

melting point and holding non-existing things. Entity is 

transformed into a separate or unified hidden existence where it 

exceeds the boundaries of the self , it positions itself outside 

the narrow and compelling circles , and it enjoys freedom in 

search of distinction and life and living the identity of the 

other. No doubt, there are a host of challenges that face identity 

and embrace in Ali Bader’s The Tobacco Keeper . Such 

challenges force identity to overpass the idea that it is a 

besieged soul through openness and the domination over the 

other’s identity which led it to the boundaries of fragmentation 

and non-existence.    

 

 
 
 
 
 
 


