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 احلكاية الشعبية يف املوصل بني وعي الذاكرة وإنتاج النص

دراسة حتليلية يف خلق احلكاية واستخدام الشخصية الشعبية 

 املوصلية 

 اهلل بدر الرحاوي فارس عبد. دم.

  34/33/0233 :القبولتأريخ  31/3/0233: التقديمتأريخ 

 ةـــــدمـاملق

 مشكلة البحث:

وتحليل الشخصية الشعبية الموصلية ، لحدثتكمن مشكلة البحث في قراءة ا
 ، الوعي الشعبي لدى الموصليين (ذاكرة)بوصفهما 

 هدف البحث:

األولى استخدمت ، يهدف البحث الوصول إلى المقارنة بين ذاكرتين
والثانية خلقت حدثًا مجهواًل في حقيقته ، الشخصية الشعبية في حدث معروف
ن كانت ، مع مرور الزمان ذاكرة شعبية لتخلق من ذلك ذاكرة جديدة لربما تصبح وا 

وذلك من خالل استخدامها لذات الشخصية الشعبية التي (، فنية)في حقيقتها ذاكرة 
 . استخدمتها الذاكرة األولى

 
 

                                                 

  المعلمين/ تربية نينوى إعدادمعهد . 
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 حدود البحث:

 (نازار عبدالساتار)التي تأثر كاتبهاا  (ليلة المالك)يتحدد البحث بقراءة رواية 
 (ديتهاااا الجاااوا ح. . علاااي باااالقو  إذاً )لعناااوان التاااي حملااات ا (عماااار دحماااد)بمااارواة 

واساتخدا  الكااتبين شخصاية شاعبية موصالية  (،حادثاً )وكيفية خلق الحكاية بوصافها 
 . بوصفها )ذاكرة( الوعي الشعبي عند الموصليين (واحدة)

 :أهمية البحث
ومعرفة كيفية استخدا  الشخصية الشعبية  تكمن دهمية البحث في دراسة

في حدث حقيقي تمثل في رواية نزار  (ذاكرة موجودة)ا الموصلية بوصفه
 (مخلوق)ومقارنة ذلك االستخدا  لذات الشخصية في حدث مصطنع ، عبدالستار

والذي تمثل ، ليؤس  به الكاتب ذاكرة شعبية ل  تكن معروفة لدى الموصليين
 . بمرواة عمار دحمد
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 مدخل تنظريي يف احلكاية والشخصية الشعبيتني

حكاية الشعبية موروثًا سرديًا يحتفظ دغلباه بالشافاهية التاي تمياز  عان المثل ت
ولعل هذ  الشفاهية كانات ساببًا فاي عاياع كثيار ، األنواع واألنماط الحكا ية األخرى

الااذي يمثاال فااي حاااالت منااه فطاارة الشااعوب ، ماان هااذا النااوع ماان المااوروث الشااعبي
بعض اآلخااار مناااه حااااالت تكتناااز كماااا يمثااال الااا، والمجتمعاااات وبسااااطتها فاااي الحيااااة

وذلك عندما يمثل في جوانب كثيارة مناه عاادات الشاعوب ، بالتنوع الثقافي الالمحدود
وهاااااذا ماااااا جعااااال الحكاياااااة الشاااااعبية مكوناااااًا حكا ياااااًا وعالماااااًا لاااااه ، ومعتقاااااداتها الدينياااااة

كما يمكن دن تكون صدى . خصا صه الذاتية التي تتس  في بعض صورها بالعفوية
، عنادما تصاور هماو  تلاك المجتمعاات والشاعوب ،ير الوجاداني الجمااعيمحفزًا للتعب

والقاي  والوظاا ف التاي ماان ، وخباراته  الحياتيااة والثقافياة، فتازوده   بتجاارب اآلخارين
فتحقااق ، شااأنها دن تكشااف عاان دواصاار العالقااات اتنسااانية التااي تماا  وجاادان الفاارد

لتمنحااه قاادرا كبياارا ماان ، لجدياادماان خااالل ذلااك وظا فهااا الفعالااة فااي االنتماااء الااذاتي ا
 . (1)كما تحقق له االنسجا  معها، اتحسا  باالنتماء إلى الجماعة

ولعااال شااافاهية هاااذا الناااوع الحكاااا ي الموغااال فاااي القاااد  كانااات ساااببًا فاااي تعااادد 
إذ تقااو  علااى اسااترجاعات الااذاكرة فااي البناااء والتصااور ، روايتهااا وتنوعهااا واختالفهااا

يخعااع لعواماال كثياارة  ،ا كيانااًا ومبنااى متحركااًا ومت يااراً وهااذا مااا جعاال منهاا، الحكاا يين
وتااارة بال ايااات ، تتصاال ماارة بالوظيفااة التااي ماان دجلهااا اسااتمر وجااود الحكايااة نفسااها

واخااارى بالجمالياااات المتنوعاااة التاااي تميااازت بهاااا ، التاااي مااان اجلهاااا انخلقااات الحكاياااة
ع المعاااااا  تلاااااك الجمالياااااات التاااااي تتجااااااوز فاااااي تصاااااوراتها الحياتياااااة الواقااااا، الحكاياااااة
حيااااث يعااااي  المتلقااااي عوالمهااااا الخياليااااة بنشااااوة الخيااااال المتصااااور الااااذي ، للمجتمااااع

                                                 

(، ماااان التااااراث الشااااعبي )دراسااااة تحليليااااة للحكايااااة الشااااعبية، دحمااااد زياااااد. د ،ينظاااار ب محبااااك (1)
 . 33، 5002، لبنان ،بيروت، 1ط، دارالمعرفة
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وهاذا ماا دكسابتها الخلاود ، ومحاولته الربط بينها وبين واقعه، هذا  من جانب، يعيشه
 . كسبتها الخلود

والخاصاااة ، لقاااد خعاااعت مجمااال هاااذ  العوامااال للمرتكااازات الثقافياااة العاماااة دوالً 
ومعنى يشترك ، من الحكاية الشعبية بنية داللية ذات سياق خاصالتي جعلت ، ثانياً 

علااى دعماااره  ، لهااا تأثيرهااا الخاااص فااي نفااو  النااا ، فااي التااداول الحياااتي اليااومي
 . من الطفل إلى الشيخ مع الفارق في الفه  والتأثير، المختلفة

 ،هاااي التاااي تشاااترك دو تلتقاااي فيهاااا الشاااعوب المرتكززز ال الفية ازززم ال ةمزززمإن 
إذ ال يتمثال فياه وجاود هوياة خاصاة ، د ذ يكون هذا النوع مان الحكاياة باال حادودوعن

فنجد هاذ  ، وهذا يعني دنها ال تنتمي إلى جن  معين دو قومية معينة، بمجتمع واحد
شارات متقاربة ولعل ذلك كان بسابب تأثرهاا . الحكاية دو تلك مروية بمعان ودنساق وا 

دو لربمااا كااان ذلااك بساابب ، ك فيهااا الشااعوبدو اسااتيحا ها ماان األساااطير التااي تشااتر 
وغيااااب حااادود المكاااان والزماااان دو ، غيااااب معرفاااة المؤلاااف دو الاااراوي األول للحكاياااة

فاي قادي  ، كان ياما كان)مثل ، والذي يلخصهما الراوي بعدد من الكلمات ،انفتاحهما
 . المشابهة لها دو القريبة منهاوالكلمات (، الزمان
فهي التي تمثل البي اة التاي رويات وماا تازال ، م الخةصمالمرتك ال الفية ادما  

وحدود ، ولربما هذا ما دكسبها حدود الهوية الوطنية والقومية معاً ، تروى فيها الحكاية
فعاااءات الزمااان والمكااان اللااذين ي يبااان فااي دغلااب األحيااان فااي الفعاااءات األخاارى 

 . للحكاية الشعبية
بوصاافها مرويااة  ،هااا الحكايااة الشااعبيةإن المرتكاازات الثقافيااة التااي تنطااوي علي

وماان ، تلتقااي دو تقتاارب ماان الااروي التاااريخي فااي بعااض وجوهااه ومالمحااه اتخباريااة
ومن حيث ، مع ثبوت االعتراف باختالف كل منهما، حيث ما يشكله السرد الحكا ي

ماان الااوعي  -فااي  ن  -كونهمااا يشااكالن ذاكاارة لااوعي ماان نمااط خاااص بعياادًا وقريبااًا 
وهااذا مااا يمكاان هاذ  المرتكاازات ماان دن تعاافي علااى الحكايااة . كرة ذاتهاااالتااريخي للااذا
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بال ، الشعبية في بععها سمات تتجاوز في حاالت كثيرة المروياات التاريخياة البحتاة
وهاااااي ميااااازة المناعاااااة مااااان  (،نفساااااه)يصااااابح للحكاياااااة ميااااازة تتفاااااوق علاااااى التااااااريخ " 

وقدرتاااه علاااى فهاااي تصااالح لكااال زماااان ومكااان وتخعاااع لثقافاااة المتلقاااي ، االفتعاااض
ن خعااع ، التفسااير والتأوياال واالكتشاااف فااي حااين يظاال التاااريخ دقاارب إلااى الحقيقااة وا 

 . (1)للبحث والدر  واتي ال حد التأويل العميق
ولكاان هااذا ال يعنااي بااأي شااكل ماان األشااكال دن تكااون الحكايااة الشااعبية باادياًل 

وحتاااااى  بااااال، وذلاااااك النفاااااراد كااااال منهماااااا بخصا صاااااه الفنياااااة والفكرياااااة، عاااان التااااااريخ
 . وتميز  عن اآلخر، اآليديولوجية التي تحتويه

إذ  ،دفعية بدا ية النشوء والتكاوين -في األصل  –إن عوال  الحكاية الشعبية 
دنااه ال توجااد عالقااات ، لااذا يمكاان القااول. ال تقااو  علااى ديااة ارتكااازات علميااة واعااحة

وذلك مان  ،نبل هي في تعارض وتقاطع دا مي، بين هذ  الحكايات والحقا ق العلمية
مفهو  يؤكد على دن العل  يؤس  قوانينه ومفاهيمه على الحقا ق المادية التاي ي لاب 

فاي الوقات الاذي يكاون ، ودن حقا قه يمكن دن تخعاع للتجرباة، عليها الجانب العقلي
 . (2)لالوعي دور  في الحكايات الشعبية

، إلاى حاد مااإن الطابع الذي يجمع الحكايات الشعبية يكااد دن يكاون متشاابهًا 
وهاااذا ماااا جعااال اساااتقبال ، مااان حياااث الخصاااا ص والمميااازات فاااي الطقاااو  والمحاكااااة

الطبقااات الشااعبية لهااا وتردياادها المسااتمر فااي كاال زمااان ومكااان يخرجهااا ماان جمااود 
والاااذي يتسااا  ، بااال ومااان طاااابع العبقرياااة الذاتياااة إلاااى التنقااال الحااار المساااتمر، التااادوين

ماع احتفاظهااا بمحورهاا الار ي  علااى ، األداء بالمروناة التاي تتعلاق بقاادرة الاراوي علاى
                                                 

دار الشؤون الثقافية  ،(52الموسوعة الثقافية ) ،الحكاية التراثية ،قي  كاظ . د، الجنابي (1)
 . 62، 5002 ،ب داد ،1ط، مةالعا

 –مقاربااة بنيويااة دالليااة  –الحكايااة الشااعبية الموصاالية ، علااي دحمااد محمااد، ينظاار بالعبياادي (2)
 . 16، 5003، قس  الل ة العربية، كلية التربية، جامعة الموصل(، اطروحة دكتورا )
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فعااااًل عااان . الااارغ  مااان اتعاااافات دو الااانقص الاااذي يطااارد عليهاااا فاااي دثنااااء الاااروي
  . احتفاظها بمالمح شخوصها الشعبية

وعلااااى الاااارغ  ماااان دن الخصااااا ص العامااااة التااااي تتميااااز بهااااا الحكايااااة الشااااعبية 
قاد ،  ياة فاي هاذا المجاالإال دن الدراساات المتخصصاة فاي الجماعاات البدا، متشابهة

وعلى دن النا  فاي كال مكاان وزماان ال يزالاون يساردون ، دلت على كثرتها وتنوعها
ن تفاوتااات كماااًا ونوعاااًا فااالن ذلاااك يخعاااع للقاااوانين والمرتكااازات ، (1)هاااذ  الحكاياااات وا 

ولكنهااااا بماااارور الاااازمن وبساااابب طريقااااة . الثقافيااااة التااااي تصاااال إليهااااا هااااذ  الجماعااااات
علاااى مااا يؤسساااه وعااي الاااذاكرة الشااعبية المتفاااردة فااي مساااتوياتها واعتمادهااا ، انتقالهااا

فقااااد دصاااابحت تلااااك الفعاااااءات داالت لهااااا وجودهااااا الفعااااال  ،الثقافيااااة والفكريااااة كلهااااا
فااي خعاا  ، والمااتمكن عاامن األطاار التااي تنشااط فيهااا هااذ  الحكايااة الشااعبية دو تلااك

هذا ما اكسبها سامة و ، بل وحتى السياسية منها، األطر االجتماعية والفكرية والثقافية
 . التفرد

وجااد الاارواة المعاصاارون طرا ااق جدياادة فااي روايااة الحكايااة ، وماان هااذا الااوعي
مكانياة وعاع منظوماات ، تقو  على الفها  والتأويال ،الشعبية واستخدامها واختالقها وا 

الحااادث )فاااي كااال تفاصااايلها علاااى مساااتوى  (مجهولاااة)جديااادة الساااتعادة ذاكااارة مسااابقة 
نتا (والشخصية دو وعاع منظوماات عال قياة لخلاق ، ج )نص( لحكاية شعبيةلخلق وا 

قااادرا علااى تأهيلااه  (نصاااً )لتناات  ، ذاكاارة جدياادة لاا  تكاان موجااودة دو معروفااة ماان قباال
 . لحكاية شعبية جديدة

                                                 

، ة للتأليف والنشرالمؤسسة المصرية العام، الحكاية الشعبية، عبد الحميد. د، ينظرب يون  (1)
 . 15، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر
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نتاااج حكايااة شااعبية جدياادة ال يعنااي مسااخًا ل صاال مااادا  ، إن محاولااة خلااق وا 
فلااو كاناات الحكايااة . حقيقتااهوال يمكاان الوصااول إلااى ، األصاال مجهااواًل وغياار معااروف

دن ي ياار  –مهمااا تكاان براعتااه  –موجااودة السااتحال األماار علااى كاتااب مااا  (األصاال)
 (. األصل)من حقيقة 

في رواية حكاية واحادة فاي  المكاان  -في  ن واحد  -دما االختالف والتشابه 
فاااالن ذلااااك مااااا يعطااااي للحكايااااة الشااااعبية ديمومااااة ، دو فااااي مكااااانين مختلفااااين، نفسااااه

الخبااارة والتجرباااة )والساااؤال والتأويااال مااان منطلاااق ماااا تمثلاااه فاااي ، ار والتجااادداالساااتمر 
 . على نحو خاص (اتنسانية

وقاف البحااث علاى نمااوذجين اثناين لكاااتبين عاراقيين ماان . . ومان هاذا المفهااو 
فعاااًل ، إذ اتكااأ كاال منهمااا علااى الشخصااية الشااعبية فااي البناااء القصصااي، الموصاال

وهاي مان الشخصايات  (شزا  الشز )ماا شخصاية عن تقاربهما فاي اساتخدا  كال منه
وتأهيلهاا الحكاا ي ، والتي كان لها وجودها الحقيقاي فاي الموصال، الشعبية الموصلية

 . بالشكل الذي يفعل الموقف الحدثي من خالل السرد الحكا ي
نزحت من دف انستان في نهاية ، هي شخصية دف انية األصل (شا  الش )و 

(. محمااد األف اااني)ودساامها الحقيقااي ، ينااة الموصاالوسااكنت مد، القاارن الثااامن عشاار
وكانات الناا  تؤماه للرقياة والتبارك ، وكان هذا رجاًل بسيطًا عرف بشادة ورعاه وتقاوا 

الواقاع بقارب  (جاامع شايخ الشاط)ولماا ماات دفان فاي الجاامع الاذي سامي باسامه . به
 . دار  على حافة نهر دجلة قريبًا من محلة الشهوان

لالم المالك( لليةص والروائز  زز ار )اختارهما الباحث هماا والنموذجان اللذان 
مز  ، وهز  مزرواة ل مزةر أ مزد (الجزوائ أاتهزة . . علز  بزةليوإ اذا  )و، عبدالستةر

 (. زة  والجوائ  –آبو  –مجموعته )ب  
وباااين اساااتعادة ذاكااارة موجاااودة واساااتخدامها فاااي حااادث جدياااد ماااتال   ومتناساااق 

ال يمكاان ، رة جدياادة لاا  تكاان ماان قباال فاارق كبيااروبااين خلااق ذاكاا، ومنسااج  مااع الواقااع
ن كاناااا كالهماااا يشاااكالن مااان حياااث العمااال إباااداعًا متميااازًا ال يمكااان ، االساااتهانة باااه وا 
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لاذا فهاي ، إذ دن كل ذاكارة تمثال ذاتهاا وعصارها ومرجعياتهاا الثقافياة والفكرياة، نكرانه
عمليااات  وفاعليااة تتخطااى ثقافااة األصااول ماان خااالل، اسااتمرارية متجااددة غياار مقياادة

 . التأويل المستمر
ذا كانااات الاااذاكرة فااااي األصااال هااااي محاولاااة السااااتعادة نصاااوص دو تجااااارب  وا 

فااالن ذلاااك ال يعناااي دن الاااذاكرة تساااتعيد دو تخلاااق ، إنساااانية ساااابقة فاااي حاعااار جدياااد
دن الاوعي ال ي يباب الماعاي عنادما يؤسا  ، ولكان الاذي نعنياه، موعوعاتها بنفسها

 . اعر دصالته في الفكر والتجربة والتفردليكسب الح، نفسه في هذا الحاعر
وب ية الوصول إلى ما يهدف إليه البحاث فاي إمكانياة دراساة الحكاياة الشاعبية 

والموصالي مناه ، واعطاء التراث الشعبي العراقاي علاى وجاه العماو ، على نحو جديد
فقد توزع ، وجه الخصوص خاصيته التي تمثل مكانه وزمانه وتفاعله اتنساني الحي

بوصاافها دالااة ، يتعلقااان بالحكايااة الشااعبية الموصاالية، حااث علااى مبحثااين ر يسااينالب
ومان ، العراقياة (الموصال)تراثية معرفية خاصة بالفعاء الذي ولدت فياه وهاو مديناة 

 والمبحثان هما ب. منطلق الدالالت الفعلية التي تتحك  بها

ــاا احلكايــة التار يــة    -3 األســرورية وحتــولش الشخصــية    –فض

 . الشعبية

 . فضاا اخللق والبناا يف احلكاية الشعبية املوصلية -0
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 املبحث األول

 األسرورية -فضاا احلكاية التار ية 

 وحتولش الشخصية الشعبية

القااص التاااريخي واألسااطوري معااًا مساااحة كبياارة فااي كثياار ماان  فعاااءيشااكل 
ن خاالل وذلاك ما، ومنهاا الحكاياات الشاعبية الموصالية، القصص والحكايات الشاعبية

إذ يتمثاال فااي القصصااين التاااريخي واألسااطوري كليهمااا دور ، العالقااة التركيبيااة بينهااا
فالن ماا ، فعاًل عن ذلك، كما يتمثل دور البطل والحدث، الخبر والمخبر في الرواية

 . يسيطر عليهما هو واقع السرد الحكا ي بشكل تا 
فلنااااه ماااان  ،ومااااع مااااا تؤديااااه األحااااداث والوقااااا ع والشخصاااايات فااااي كاااال منهمااااا

، الطبيعاااي دن تكاااون هناااااك فاااوارق كثياااارة ماااا باااين الحكااااايتين التاريخياااة واألسااااطورية
 . ودهمها فيما يتعلق بالجوانب الوظيفية لكل للحكايتين كليهما

بالفعاااااء التاااااريخي  (ليلااااة المااااالك)لقااااد اسااااتعان ناااازار عبدالسااااتار فااااي روايتااااه 
و ، يات تاريخيااة قديمااةمسااتخدمًا شخصاا، الخرافااي -الماازدوج بالفعاااءين األسااطوري 

منطلقااًا ماان دن الجساار ، ودسااطورية ال وجااود لهااا علااى درض الواقااع، شااعبية معروفااة
الااذي يصاال بااين األساااطير والحكايااات الشااعبية هااو تلااك المالحاا  التااي تحكااي وقااا ع 
األبطااال فااي توحيااد عناصاار مجتمااع ماان المجتمعااات دو االنتصااار علااى طا فااة ماان 

فعاااًل عاان الواقعااة الحدثيااة التااي . (1)"األهااوال والعقباااتاألعاداء دو اقتحااا  عديااد ماان 
  . يتمتع بها الفعاءان التاريخي والحكا ي الشعبي كالهما

ومن هذ  الشخصيات التاريخية القديمة ذات الوجه الحعاري التاي اساتخدمها 
دماااا . وهاااي شخصاااية لهاااا واقعهاااا التااااريخي، كانااات شخصاااية  شاااور بانيباااال، الكاتاااب

فهااي ماان الشخصاايات األسااطورية الخياليااة المركبااة التااي خلقهااا  ،شخصااية الساامارتو

                                                 

 . 51، ن.   (1)
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وهااي شخصااية ال وجااود لهااا فااي  ،التااي غطاات علااى مجماال دحااداث الروايااة ،الااراوي
كان المؤلاف قاد اساتوحاها مان المنحوتاات اآلشاورية التاي زينات ، الميثولوجيا العراقية

 . (1)( . ق 404-447جدران قصر الملك اآلشوري  شور ناصر بال )
هاي الشخصاية الشاعبية التاي تمثلات فاي ، في حين كانت شخصية شيخ الشط

ليحقااق ، ولكاان خااارج واقعهااا الحاادثي المعااروف، دكثاار ماان مكااان ماان الاانص الروا ااي
الاااااراوي باااااذلك الهاماااااًا ثقافياااااًا يوحاااااد فاااااي الم ااااازى باااااين األساااااطورة والحكاياااااة الشاااااعبية 

العقاااال اتنساااااني  فااااي دن كااااال منهمااااا يقااااو  بتفسااااير ظااااواهر عاااازت علااااى، والتقا همااااا
 . (2)القدي 

دنااه  السززمةرتو()وعلااى لسااان الشخصااية الخياليااة  (لالززم المززالك)تااذكر روايااة  
وهااي ساافينة النبااي نااو  عليااه ، وعماال فااي صااناعة الساافينة، كااان حااار   تااو نبشاات 

، ودناه حاارب معاه مان دجال إنقااذ البشارية مان ال ارق، وكان مالحاه الخااص، السال 
، وبقدرة الرب كما يقول السمارتو عن نفسه، بحث عن اليابسةودنه هو الذي دطلقه لل

إمتلاك القاوة ، تحولت مالمحه البشرية إلى رد  صقر ذي منقار طويل ودجنحة كبيرة
 . (3)التي ل  يمتلكها دحد من قبل

، وقد تمكن هذا المخلوق األسطوري الخيالي المركب من العاي   الف السانين
، لحااروب وحقااق االنتصااارات لاابالد  اآلشااوريةوخاااض  الف ا، فماار علااى الحعااارات

ولكان هاذا المخلاوق العجياب لا  ياعي الت ييارات ، فاكتسب عبار حياتاه الطويلاة القداساة
 . والتقد  الحاصلين في العال  على وجه الحقيقة

                                                 

، 5002، األردن، عمان، 1ط، دار دزمنة ،رواية )ليلة المالك(، نزار، ينظر ب عبدالستار (1)
102 . 

 . 30، ينظر ب الحكاية الشعبية (2)
 . 51 ،ن. ينظر ب   (3)
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وعااااد  تقاااادير  الجيااااد والصااااحيح للمواقااااف عباااار ، ولربمااااا بساااابب غاااارور  الكبياااار
وتحاااول بمااارور الااازمن إلاااى شخصاااية ، داساااةفقاااد تلاااك الق، العصاااور التاااي مااار عليهاااا

احاااااتفظ بوجاااااود  الرمااااازي فلااااا  يفقاااااد قدرتاااااه علاااااى ، ولكناااااه فاااااي ذات الوقااااات، شاااااعبية
 . (1)الت يير

التاي لا  تماثلهاا دياة ، ولعل هذا ماا جعال السامارتو يتبااهى بتلاك القادرة العجيباة
كان وهو يتذكر  تو نبشت  الذي ، قوة على مدى السنين التي عاشها في مدينة  شور

فعناادما دطلقااه فااي اليااو  السااابع ماان الساافينة ، يطلقااه عاادة ماارات للبحااث عاان اليابسااة
ولكنااه حااين دطلقااه ماارة ، عاااد إليااه، لاا  يجااد موعااعًا يحااط فيااه، للبحااث عاان اليابسااة

 يقول ب، دخرى
ولاا  دجااد  (غصاان اآل )ثاا  دطلقنااي ماارة دخاارى ع فعثاارت علااى هااذا ال صاان " 

الساافينة المنتظاارة للرحمااة ع فوجاادت هااذا  ثاا  دطلقنااي ماان. موعااعًا دحااط فيااه فعاادت
 . الماء الصافي ول  دعد إليه

، وتاابع، والادلو فاي الياد اليسارى ،غصن اآل  في اليد اليمناى. رفع يديه عالياً 
 وفي صوته رعشة سنجاب ب

ليلاة الخاروج . . قوتي التي هربت بها فاي مثال هاذ  الليلاة. . هذ  هي قوتي -
 . (2)"اة والعودة إلى الحي، من السفينة

إال  دن ، وعلى الارغ  مان دن حقيقاة الحيااة اتنساانية وعالمهاا هاو عاال  واقعاي
ما بين التاريخي واألسطوري من خالل  ،نزارًا جمع ومن خالل وعي مركز بالتكثيف
، وماان التاااريخ القاادي  ،الكتااب السااماوية()دحااداث تاريخيااة اسااتله  بععااها ماان الاادين 

 . واآللهة التي تتمتع بأنصاف اآللهةوفي بععها اآلخر من األساطير 

                                                 

ثقافة المكان ودثرها )تو باطار  خر في بحث سابق بعنوان تناول الباحث شخصية السمار  (1)
  . والبحث مقد  إلى ندوة دارعراقيون للقصة الموصلية(، في الحوار الروا ي

 . 51، ليلة المالك (2)
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ولكاان الجديااد فااي هااذ  الروايااة دن الكاتااب اسااتعان بشخصااية شااعبية كااان لهااا 
وهاي شخصاية شايخ الشاط إلاى جاناب ، وجودهاا الاواقعي الحاي فاي الحيااة الموصالية

بياد دن نازارًا لا  يساتخد  هااذ  . الشخصايات الحعاارية واألساطورية والخرافياة والدينيااة
تلااك الشخصااية البساايطة بفطرتهااا ، مااا كاناات معروفااة لاادى الموصااليينالشخصااية مثل

والتااااي كااااان تعلااااق النااااا  البسااااطاء بهااااا متااااأت ماااان قناعاااااته  ، االجتماعيااااة البدا يااااة
نمااا ددخاال عليهاا ت يياارات دخرجتهااا مان واقعهااا إلااى واقاع  خاار، بتقواهاا فااي صااورة ، وا 

عااود إلااى رغبتااه الكبياارة ولعاال ذلااك ي، تجاااوزت واقعهااا الحقيقااي إلااى الواقااع األسااطوري
والااذي كااان ماان الممكاان تجاااوز  وهااو ، فااي إقحااا  شخصاايات روايتااه فااي الميثولااوجي

 . يستخد  هذ  الشخصية الشعبية
شخصاية شايخ ، لقد حوبل نزار عبدالستار وبفعال اساتعادته للاذاكرة الميثولوجياة

 -الشاااط الشاااعبية إلاااى شخصاااية تقتااارب فاااي مالمحهاااا مااان الشخصااايات األساااطورية 
 بأنااه كااان يعااي  فااي، وحياتااه شززا  الشزز إذ دن مااا  يرويااه الكاتااب عاان ، خرافيااةال

، تجماااع باااين شاااكلها الصااادفي األساااطوري شخصاااية كأناااه دراد دن يرسااا  لناااا و ، المااااء
ال وجود لها في الواقع  ،وفعلها الوظيفي الخرافي ما يوحي بانها شخصية من الخيال

 . الحياتي اليومي
الشخصية المعروفة بالشاكل الاذي يبادو وكأناه  ولعل الكاتب عندما وظبف هذ 

حيااث تجاااوز الكاتااب ساامة وهي ااة الخلااق الحقيقيااة بتوصاايف هي تهااا ، عمليااة اخااتالق
إنمااا دراد دن يعباار عاان الظااروف الصااعبة التااي كااان ، وهااو توصاايف خيااالي (الما يااة)

 . وما انتابه  من عيق وقلق جراء الحروب التي دلمت به ، يعيشها النا 
الخرافي الذي يمكن دن تقدمه شخصية شيخ الشط في تلك الظروف  إن الفعل

اساتطاع الكاتاب دن يبلورهاا فاي اللقااء الاذي ، الصعبة هو تعبيار عان حاجاة جماعياة
وتاااتلخص تلاااك الحاجاااة بانتظااااار (، الخعااار)جماااع باااين السااامارتو والرجااال الصاااالح 

إن مثل  "إذ ، وعودة الشخصية المنقذة لتبدد دحزان تلك الجماعة، الجماعة للخالص
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هاااااذ  الظاااااروف القلقاااااة المعاااااطربة تجعااااال اتنساااااان دكثااااار اساااااتعدادًا لقباااااول األفكاااااار 
ال امعة والتفسيرات ال يبية وذلك لقصور  عن تحريأسباب المشاكالت التاي يواجههاا 

 . (1)"ولعجز  عن الت لب عليها ودرء شرورها، وعن فهمها فهمًا عميقاً 
األولااى وهااي شخصااية الساامارتو ، نلقااد جمااع ناازار عبدالسااتار بااين شخصاايتي 

والثانياااة شخصااية شاايخ الشاااط الشااعبية المعروفاااة ، األسااطورية المركبااة تركيباااًا خيالياااً 
فجمعات ، التي حولها إلى شخصية قريبة فاي كال مواصافاتها مان الميثولوجياا، واقعياً 

 "ولتعمال فعلهااا (، خرافيااة –دساطورية )مواصافاتها لتقتاارب مان كونهااا تمثال شخصااية 
. وتعاع نظرياات عان تاأثير اتلهاة فاي العاال ، وتشر  معتقدات النا  الدينياة فتؤول

ن بااذلك ناازار حكايااة مركبااة ماان . (2)"كمااا دنهااا تتناااول بعااض الجوانااب التاريخيااة وليكااوب
وتكماااال إحااااداهما فعاااال ، تااااؤدي كاااال منهمااااا وظيفتهااااا الفعليااااة الخاصااااة بهااااا، وحاااادتين
ماان خااالل حااوار ول ااة ، رفااي فعاال حعاااري يااربط بااين الماعااي والحاعاا، األخاارى

 . حعارية مشتركة
التاااي هاااي وصاااف للحالاااة ، تكمااان فاااي الوحااادة األولاااى تأدياااة الوظيفاااة النفساااية 

مان  (يون  االقليعااتي)بعد دن ُمنيع الصبي ، الشعورية التي كان السمارتو يشعر بها
فساااحبه مااان ياقاااة قميصاااه ورفعاااه عااان األرض يتاااأرجح مثااال درناااب مساااكين ، اللعاااب

فهابط باه علاى ، فاترتين على يد السمارتو الموشومة بعروق ال عاب مسقطًا دمعتين
 بصوت هاديء ب" قا ال لنفسه ، وكأنه يح  بالند ، األرض
 . ال دستطيع نسيان حقدي على الطفولة " -

                                                 

مكتبة األنجلو ، التفكير الخرافي، رشدي فا  منصور. نجيب اسكندر ود. د، ابراهي  (1)
 . 51، 1625، القاهرة، المصرية

سلسلة ، تب حاز  مالك محسن، الحكايات الفولكلورية والخرافات واالساطير، جيسكا، كالرج (2)
، ب داد، بيت الحكمة،5002( حزيران 2كتب ثقافية شهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي )

132 . 
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إذ لاا  يسااتطع نساايان ، إن هااذ  الحالااة جعلاات الساامارتو يعااي  حالااة ماان القلااق
كااان " جااد الساامارتو صااانع المعجاازات  ولااذلك ن، ومأساااته مااع  شااور بانيبااال، دحقاااد 

ولكنه ل  يكن يعرف كيف يستطيع التوقف ، يبحث عن كفارة تنزل السكينة على قلبه
والكاااف عااان تعاااذيبه  انتقاماااًا مااان الطفولاااة البانيبالياااة إال بعاااد دن ، عااان كااار  األطفاااال

دحااد دهاا  مخلوقااات قريااة الرجاال الصااالح )وهااو الخعاار (، شاايخ الشااط)التقااى بزميلااه 
بعد دن ، والوحيد الذي بقي في خدمة النهرية اآلشورية(، ذكر في القر ن الكري  الذي

 . (1)رفض دسرحدون تسريحه احترامًا منه لقداسة السمكة الكبيرة
لقااااد كاناااات شخصااااية شاااايخ الشااااط بالنساااابة للساااامارتو بمثابااااة المعباااار الحقيقااااي 

والبشااارى  ،المنقاااذ والمخلاااص مماااا هاااو فياااه، فهاااو الطرياااق لمالقااااة الخعااار، ل ماااان
 -ولعل نزارًا دراد بذلك دن يخلق من خالل استخدامه للشخصية الشعبية . بالمستقبل

نوعااًا ماان التمااازج بااين الحلاا  والواقااع الااذي  -علااى النحااو الااذي ركبهااا تركيبااًا خرافيااًا 
محاولااة منااه تفسااير الواقااع اآلنااي تفساايرًا ، تمحااي فيااه كاال الحاادود والفواصاال بينهمااا

ولاي  ، والتماهي بالحياة بأحسن صاورها، على تجاوز مشكالتهيعطي لإلنسان قدرة 
لكاااان القصااااص الشااااعبي الااااذي " التالعااااب كمااااا ذهااااب إلااااى ذلااااك عزالاااادين اسااااماعيل 

، . . حتاى اناه لياذيب الحادود بينهماا –كما سبق دن قررنا  –يتالعب بالحل  والواقع 
وصاار ، قاعكأناه تخلاى عان الوا، حيث تعبر الحكاية في مجملها عن حل  اتنسان. 

لكننااا حااين نتاادبر األماار قلااياًل يتعااح لنااا دن هااذا . باال خيااااًل مريعاااً ، خيااااًل صاارفاً 
 . (2)"الذي يمتزج فيه الخيال بالحقيقة  ،مازال محتفظًا بطابعه العا . . . القصص

                                                 

 . 62، ن.   (1)
ر الشؤون دا، وزارة الثقافة واتعال  ، القصص الشعبي في السودان، اسماعيل، عزالدين (2)

 . 115، ب داد، الثقافية العامة
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ل  تااات  إال مااان ،تمثااال عملياااة التماااازج باااين الحلااا  والواقاااع عملياااة إدراك حقيقياااة
إذ درياااد مااان هاااذ  العملياااة البنااااء الحكاااا ي فاااي إطاااار ، اخاااالل حتمياااة الاااوعي بكليهمااا

ينطااوي علااى قاادرة فا قااة فااي عمليااة الحبكااة القصصااية التااي اعتماادها ، سااردي محكاا 
 . عندما استخد  الميثولوجيا العراقية استخداما تقنيا، الكاتب

بااادا هاااذا التماااازج الحكاااا ي باااين السااامارتو وشااايخ الشاااط  تعبيااارًا ألحاااداث ، لاااذا
وهي الصلة التي تقو  على المعرفة المسبقة بعالقات ، تاريخي باآلنيتعك  صلة ال

وبماا يمكان دن تاوفر  لاه مان نتاا   ايجابياة عباار ، التفساير باين الحكاا ي والميثولوجياا
عندما تعع ، من خالل حوار حعاري بين القوى الخيرة، افتراعات يتوقعها الكاتب

هذا الحوار الحعااري هاو بمثاباة فعال عن دن . في حساباتها فعل الخير لإلنسانية
إنهماااا الااازمن القااادي  المتمثااال ، اتصاااال باااين زمناااين ال يااارى الكاتاااب انفصاااااًل بينهماااا

ويتمثااال هاااذا كلاااه فاااي ماااا  ، والااازمن الجدياااد المتمثااال بااااآلني الاااذي يعيشاااه، بالتااااريخي
 يرويه الكاتب ب

 ية بث  قال بنبرة قو ، مد السمارتو جناحيه حتى الم  ريشه األصفر الماء "
 . عامرة باتيمان فاخرج باس  اهلل. . طاهرة درعها -

ارتفعاات موجااة مزباادة مااا لبثاات دن تراجعاات عاان شاايخ الشااط الااذي اناادفع إلااى 
. دطلق زفيار  المحباو  ع فعااد إلياه حجماه. وهو منتفخ الوجه والجسد، السطح

ي طاي النصاف ، والمازين باألصاداف، شاعر  األبايض المجادول، كان بال يادين
نفاخ السامارتو فاي مالمحاه العكارة ع فبانات لحيتاه . مان جساد  السامكي األعلى

قال . حتى صارت بلون الجمر، وتوهجت في الهواء عينه الجاحظة، الطحلبية
 الشيخ وهو يقاو  دفع التيار ب

 . اهلل سغ قارق. . س  -
 رد السمارتو ب

 . وعليك السال  ورحمة اهلل وبركاته -

 . ع تلو سعدبيماغ خعر معنو قي حمي بسا. . س  -
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 وهو يساله بمالمح مبتهجة ب، نهض السمارتو

 . متى ؟ -

 دون دن يكف عن هز ردسه ب، دجاب شيخ الشط
 . معف -

 وهو يودع السمارتو قا اًل ب، ث  دار حول نفسه
" اله سغ قارق . . س  -

 

رغبااة منااه ، وذهااب لمالقاااة الخعاار، هنااا قااال الساامارتو بأنااه اسااتجاب للاادعوة
 . (1)بالخالص

 

بتلاااك األحقااااد التاااي تمثااال القاااوة الشاااريرة التاااي  (البطااال)ا  السااامارتو إن إحسااا
، ( مان وظاا ف الحكاياة الخرافياة4فاساتخد  نازار الوظيفاة )، كانت تهدد  من الداخل

(عناااااادما اعتااااااز  الساااااامارتو)البطل( علااااااى تجاااااااوز a4)فااااااي حااااااين اسااااااتخد  الوظيفااااااة 
كمااا اسااتخد  ، فطلااب ماان شاايخ الشااط الخااروج لمساااعدته، المصاااعب التااي دلماات بااه

( بظهور شيخ الشاط كقاوة مانحاة لهاذا البطال والتاي قادمت لاه المسااعدة 55الوظيفة)
 . (2)والموافقة في حعورهما معًا لمقابلة الخعر

لقد حاول نزار عبدالستار من خالل هذا النص دن يجعل المسافة الزمنية بين 
وشايخ الشاط  حين جعل ل ة الحوار بين السمارتو، الماعي والحاعر مسافة قصيرة

ال  –هنا  –فشيخ الشط . تمثل تاريخ الحعارة اآلشورية العراقية، ل ة حعارية راقية
تمحاااي فياااه ، وانماااا يمثااال زمناااًا حعااااريًا ممتاااداً ، يمثااال زمناااه الاااواقعي الاااذي كاااان فياااه

                                                 

 . 62 - 62، ليلة المالك (1)
 تربدبو بكر دحمد باقارد ودحمد عبد، مورفولوجيا الحكاية الخرافية، فالديمير، ينظر ب بروب (2)

 . 100، 62 ،26 ،1626 ،جدة، 1ط، النادي األدبي الثقافي، الرحي  نصر
 



 م0230/هـ3466                                          (           36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
55 

وباااااذلك تمكااااان نااااازار مااااان خاااااالل اساااااتعادة الاااااذاكرة التاريخياااااة باعتباراتهاااااا . الفواصااااال
. المعنااى الااذي ال يفتاارض خلااو  ماان دصااالته فااي الحاعاار المرجعيااة " بلعااادة إنتاااج

)إذ( إن المساااافة الزمنياااة التاااي تفصااالنا عااان الماعاااي ليسااات فاصااااًل ميتاااًا بااال هاااي 
وهاااو ماااا دطلاااق علياااه )باااول ريكاااور( التراثياااة حاااين يااارى دن ، تحويااال إباااداعي للمعناااى

 . (1)"قبل دن نععه نحن موعع سؤال ، الماعي يععنا موعع سؤال
، الثانية فتكمن في الحدث التاريخي الذي اصطنعه نزار عبدالستاردما الوحدة 

ظهار الخعار وهاو  "فقد ، وهو اللقاء الذي جمع بين السمارتو وشيخ الشط والخعر
تشاااع بناااور ، المنتعشاااة بالصااافاء، مالمحاااه. يجلااا  علاااى صاااخرة ارتفعااات مااان النهااار

،   الشااواريقبينمااا عاارا ، استساالمت الميااا  لسااكون روض دمواجهااا المنحاادرة. هاااد 
دطاارق الساامارتو محاااوال . تعاامخ الهااواء بشااذا الريااحين، علاى الشاامال ماان تاال الساعد

بتااار . فاااي حاااين كاااف شااايخ الشاااط عااان االهتااازاز، إبعااااد بصااار  عااان عيناااي الخعااار
 الخعر الصمت بصوت توغل في صدريهما ب

 . العياء على األبواب -
 وعع الخعر يد  البيعاء على ري  السمارتو ث  قال ب

 . دينة قلبك لعيدك القاد  وانتظرإفتح م -
 انتظر منه المزيد ولكن الخعر ذاب في الظلمة الباردة وبقي صوته ب

 . النجاة في الحب -
ثاااا  مااااا لبثاااات دن هااااددت صاااافحة ، غرقاااات الصااااخرة وسااااط دمااااواج متصااااارعة

 . (2)"الماء

                                                 

 .www. m-adwani ،وسطوة المفاهي  النقدية الحكاية الشعبية، معجب، العدواني(1) 
mcom . 

 . 74، ليلة المالك (2)
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اتجتماعي عند  -لقد اعتمد الراوي النسق الحكا ي الموصول بالنسق الثقافي 
ينطلااق ماان ، وهااذا مااا دعطااى الاانص / الموقااف تفاااعال مركزياااً ، ة باألولياااءاالسااتعان

باعتباار دن اللجاوء إلايه  عناد الصاعاب يحال مشااكله  ، المعتقدات الشعبية باألولياء
ولما كان السمارتو يبحث عان الخاالص مان مأزقاه وعقاد  القديماة . وعقده  الحياتية

 . الخعر طريقًا لهذا الخالصكان لقاؤ  ب، التي تمثل في سلطتها قوى شريرة
والتااي تقعااي ، (57يلحااظ دن ناازار عبدالسااتار قااد اسااتخد  الوحاادة الوظيفيااة )

علاااااااى األداة الساااااااحرية التاااااااي توصاااااااله  (السااااااامارتو)عناااااااد باااااااروب حصاااااااول البطااااااال 
، دن يفاتح مديناة قلباه ،وقد تمثلات هاذ  األداة بتوجياه الخعار للسامارتو، (1)للخالص

والحب والساال  . فالنجاة في الحب، حقق له كل ما درادحيث يت، وينتظر العيد القاد 
 . هما األداة السحرية للتخلص من الشر

ن اقترباات ماان الحكايااة الخرافيااة مااع ، تعااد مثاال هااذ  الحكايااة حكايااة شااعبية وا 
فالشخصاايات التااي ارتكااز عليهااا ناازار عبدالسااتار مثاال ، وجااود الفااارق الكبياار بينهمااا

هاي شخصايات واقعياة فاي وجودهاا  (الخعر)والرجل الصالح ، شخصية شيخ الشط
وقاد ، كما دنها شعبية في مساتوياتها االجتماعياة وفاي التفكيار الجمعاي للناا ، الحي

وكان القصد من ذلاك ، استخدمها كثير من الكتاب القصصيين والرواة حتى الشعراء
ترسااايب معرفاااة دو تأصااايل قيماااة إنساااانية دو تأكياااد مثااال اجتمااااعي دو  "يهااادف إلاااى 

 . (2)دخالقي
، بياااد دن نااازارًا دراد دن يتجااااوز الواقاااع البسااايط فاااي حااادود هاااذ  الشخصااايات   

فظهااارت هاااذ  الشخصااايات ، فعمااال علاااى ترميزهاااا وتحويلهاااا إلاااى واقاااع غيااار ماااألوف
عنادما صاور شايخ ، مستوحاة في بعض مالمحها من الخيال األسطوري دو الخرافاي

                                                 

 . 62، مورفولوجيا الحكاية الخرافية (1)
 . 26 ،الحكاية الشعبية (2)
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وبشاعر  الطويال المجادول وهاو تصاوير دال ، الشاط باال يادين وهاو تصاوير دساطوري
، ودنااه يعااي  بجسااد  الساامكي فااي الماااء، علااى الواقااع الااذي يااوحي بالتصااوف الااديني

وهااو تصااوير يعباار عاان الشخصااية الخرافيااة عناادما يسااتطيع شاايخ الشااط الخااروج ماان 
 . الماء

كاياااة شاااعبية مااان خاااالل فعااال الشخصااايات ومااان هناااا يمكااان دن تعاااد هاااذ  الح
هااذ  الحكايااة تمثاال معتقاادًا شااعبيًا حيااًا  "وألن مثاال   ،االجتماعيااة التااي ارتكاازت عليهااا

وقد يرد على هاذا باأن االعتقااد . وهو االعتقاد في األولياء(، في كثير من الحاالت)
لحيااة ال يمكان دن تحادث فاي ا. . . فمن المؤكد دن التجربة. في األولياء شيء  خر

العاااوا  مااان( الناااا  مااان معجااازات األوليااااء الاااذين )ولكااان ماااا يحكياااه . . .، الواقعياااة
 . (1)ال تقل غرابة عن هذ  التجربة، يؤمنون به  إيمانًا دعمى

 ،توظافزززة  واعازززة  لقاااد وظاااف نااازار عبدالساااتار الشخصاااية الشاااعبية الموصااالية   
، يل مكانه العراقمستخدمًا شخصية شيخ الشط في حدث جل، عندما استرجع ذاكرته

متفاعلاااة ماااع الحااادث الكبيااار وماااع الاااذاكرة ، وهاااو اساااتخدا  يااان  عااان قصااادية واعياااة
ولكاان لاا  ، عراقياة موجااودة فااي الواقاع –فشاايخ الشااط ذاكارة شااعبية موصاالية . العراقياة

يستخدمها دحد علاى النحاو الاذي اساتخدمها نازار بشاكلها الاذي يجماع باين األساطورة 
اد دن يااوازي بااين )الساامارتو( الشخصااية األسااطورية التااي ولعلااه فااي هااذا در ، والخرافااة

 . اختلقها ومع الشخصيات الواقعية التي تفاعلت مع دحداث روايته
دن يخلااق ذاكاارة حدثيااة جدياادة فااي  –فااي تقااديرنا  –ومااع ذلااك لاا  يسااتطع ناازار 

ودن الحاادث ، فيمااا لااو نعااد شاايخ الشااط ذاكاارة موجااودة، اسااتخدامه للشخصااية الشااعبية
ل  تكن من صنع دو خلق نزار ، ان األمريكي على العراق هو ذاكرة حدثيةوهو العدو 

                                                 

، بيروت، 1ط، دار العودة، قصصنا الشعبي)من الرومانسية إلى الواقعية(، نبيلة. د، إبرهي  (1)
1626 ،66 . 
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، ولكاان هاااذا ال يعنااي دنااه لاا  يحسااان اسااتخدا  الشخصااية الشاااعبية، عبدالسااتار نفسااه
ولعال ، عندما حولها ومن خالل التوصيف والتوظيف الدقيقين إلى ميثولوجياا عراقياة

، على المستويين الفني واتبداعي حعورًا متميزاً  (ليلة المالك)هذا ما دكسب روايته 
إذ إنااه اسااتطاع دن يسااتخد   الشخصاايات الشااعبية التااي كااان لهااا حعااورها الفكااري 

 . والذي شكل مساحات كبيرة من مساحات الحكي فيها ، المعمر
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 املبحث الثاني

 فضاا اخللق والبناا 

 يف احلكاية الشعبية املوصلية

ايااة الشااعبية دننااا نتااوخى ماان روايتهااا التساالية عباار إذا كااان األصاال فااي الحك
تقاو  علاى ، ودمكناة قاد تكاون مان صانع الخياال، دحداث وشخصيات ودزمناة مجهولاة

فالن عماار دحماد اساتطاع  فاي (، فاي قادي  الزماان، كاان ياماا كاان)ذاكرة الاراوي فاي 
حكاياة  (. .كاان ياماا كاان)دن يخلق من  (ديتها الجوا ح. . علي بالقو  إذاً )مرواته 

وذلااك ماان خااالل خلااق حاادث ال يعاارف دحااد نساابة وجااود  الحقيقااي ، شااعبية موصاالية
ولكااان مااان حياااث مكاناااه فلاااه مكاناااه الحقيقاااي المحااادد فاااي معالماااه ، المؤكاااد وال زماناااه

 . الج رافية والطبيعية كلها التي وصفها المرواتي
ة عناادما باادد برواياا، لقااد باادد عمااار دحمااد بتشااخيص المكااان تشخيصااًا واقعياااً 

عثااارة غاااا رة فاااي ، عبااادوخوب "ف  ، الحااادث الاااذي اختلقاااه ونسااابه إلاااى هاااذا المكاااان
، وبيوتها متقاربة جداً ، تطل من مسافة على النهر، وبعيدة حتى كادت تنسى، األيا 

، وجااءت دزقاة المديناة النحيفاة الملتويااة، وعلاى غرارهاا بنيات بياوت الموصال القديمااة
 . (1)"مثل دزقة عبدوخوب 

تقاااع قريباااة مااان نهااار ، لاااة مااان المحاااالت الشاااعبية الموصاااليةعبااادو خاااوب مح
، شااأنها شااأن محلااة القليعااات الشااعبية الموصاالية التااي ذكرهااا ناازار عبدالسااتار، دجلااة

طاللتهاا المباشارة ، وقريبة منها إال دن ماا يمياز القليعاات عان عبادوخوب هاو قربهاا وا 
ازج والتشاااابه وماااا يجماااع باااين المحلتاااين الشاااعبيتين هاااو ذلاااك التمااا، علاااى نهااار دجلاااة

هااو ، وماان الشخصاايات التااي كااان يأمهااا دبناااء المحلتااين، االجتماااعي والااديني بينهمااا
ففاي ، الذي كان يشكل رابطًا روحيًا باين المحلتاين، ذلك الذي كان يلقب بشيخ الشط

                                                 

 . 31، ت(. )د،  بو _ نان والجوا حبي _ ، عمار. د، دحمد (1)
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وبعاد وفاتاه كانات ، حياته كانت النا  من المحلتين كلتيهما تاذهب إلياه للرقياة عناد 
وكانت ت تسل بالب ر التي تقع قريبة من ، للتبرك به والدعاء عند ، تقو  بزيارة مرقد 

 .  دار 
ذا كانااات كااال حكاياااة شاااعبية تبااادد مااان  تعبيااارًا عااان الااازمن  (كاااان ياماااا كاااان)وا 

دعلاااان ، فعمااااار دحمااااد وبعااااد دن حاااادد المكااااان ودعلنااااه، والمجهااااول فااااي  ن، الماعااااي
 ببدد مرواة الحدثفي،  دحد يعرفهصراحة دن زمن الحكاية التي يرويها مجهول وال

 . "في زمن توسد النسيان ونا  "  
فيحااااول الاااراوي دن يساااتعيض عااان افتتاحياااة الحكاياااة ، الااازمن مجهاااول، بااادءا

دتاااى باااالفعلين الماعااايين  (كاااان)وبااادل دن يكااارر الفعااال الماعاااي (، كاااان ياماااا كاااان)
، وهااذا داللااة علااى بعااد الحاادث(، النساايان)لياادخل الحاادث فااي عااال   (نااا )و  (توسااد)
تااروي حكايااة يتجاااوز  ،ليخلااق عمااار دحمااد ذاكاارة حدثيااة جدياادة، محا ااه ماان الااذاكرةوا

ولتصبح ذاكارة عماار ماع الازمن ، فيها حالة الزمن الذي طوا  النو  في عال  النسيان
الجديد الذي صنعه في حدث ال تعرف حقيقته زمنًا ومكانًا معلومين ذاكارة سايتناقلها 

ذا كان م، النا  على دنها حقيقة مجهاواًل  –على األغلاب  –ؤلف الحكاية الشعبية وا 
 . ن فلن مؤلف هذ  الحكاية دو راويها غير مجهول

 ايول المروات  :  
ذهااب بعااد طااول معاناااة إلااى شاايخ الشااط (. خززو )ا زز   (اسززمه)كززة  عبززد  "

ليطلب منه المعونة علاى الازواج  (باسمه سميت المنطقة المطلة على النهر مباشرة)
 يخ بقال له الش، منها

 . حتى حين دقرر  دنا، عليك دن تلتقي بها سراً  -

وقارارات شايخ الشاط لا  تكان ، فقرر الشيخ دن تكون المدة خمسة وثالثين يوماً 
وظاال يطفااو إلااى دن وصاال بااه المااد إلااى ، فقااد تماادد علااى سااطح النهاار. لتااأتي عفويااة
 ،للقااءودوصا  بأن يكون حريصًا على سارية ا. ( يوماً 50وكانت المدة )، حافة النهر
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ال فالعاقبة وخيمة ،ونقا ه يحافظ شيخ الشط على ديمومته من اتكثار من الاذكر . وا 
 . وماء النهر

الشيخ فيما لو امتنع عن اللقاء بهاا حتاى تنقعاي األياا  فقاال لاه  (عبد)وسأل 
 الشيخ ب
 . إن استطعت، لك ذلك -

 (. خوب)وقرر اللقاء ب (، عبد)وفاض الشوق ب ، ومرت بععة ديا 
ط ااى وهاا  نورهااا عناادما جاااءت إلااى الاادنيا ، فتاااة غ غارقااة بالحساان  ، وخااوب

ليماااتص ترتياااب دحااارف االسااا  وموسااايقيته ، فأساااموها خاااوب(، علاااى عاااوء )الشااامعة
صااافة لصاااوت البقااارة ، والشاااا ع دن خاااوب(بظناااي)إصاااابة األعاااين الحاسااادة ، الشااااخرة

إبعااد ، عتقاادوال اياة مناه علاى وفاق هاذا اال، المريعة في اللهجاة الموصالية القديماة
 . شر العيون

حتى جااء الياو  الخاام  ، استمرا على التالقي سراً . كبرت خوب وكبر حبهما
، واباايض شااعر شاايخ الشااط، فتجمهاار النااا ، وبثاات الخباار، فردتهمااا امااردة، والثالثااون
، وتحااوال إلااى هالااة ماان نااور معلقااة فااي الفعاااء القريااب(، خااوب)ب  (عبااد)فاناادم  

ورجماوا الهالاة ، رفعاوا ذلاك (خوب)ولكن دخوة ، تركهمافنصح شيخ الشط األهالي ب
لكااان األهاااالي ، فنصاااح الشااايخ دن يتركاااوا الحطاااا . . فتكسااارت وتسااااقطت، بالحجاااارة
وعنادما ساألوا . . وانتفخت. . وبددت األرض بالتور ، فدفنوا حطا  النور، قرروا دفنه

 قال ب، والسما ، شيخ الشط النصح
. ورشاااو  بمااااء محلاااى" الناااور الطياااار  عاااريح" اجعلاااوا لهماااا عاااريحا سااامو   -

علاى تسامية  –فيماا بعاد  –وتعاارف الناا  . . ففعلوا وتوقف تاور  األرض
ب  (عبااد)وسااميت المنطقااة التااي اناادم  بهااا (، واحاادة هااي )عااريح الطيااار

 . (1)"بمنطقة عبدوخوب (خوب)
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إذ لاا  تسااتمد حكايااة ، لاا  تكاان الحكايااة التااي رواهااا عمااار دحمااد حكايااة حقيقيااة
نما هي ، ا ودحداثها وشخصياتها من رواة عن طريق مدونة دو شفاهيةقصته وا 

حكايااة اسااتطاع المرواتااي دن يخلقهااا وبطريقااة تختلااف كليااا عاان كاال مااا وصاالنا 
 ويلحظ دن الجديد فيها وما قا  به عمار ب، من حكايات شعبية

ستصابح ماع مارور الازمن حقيقاة ، دنه اختلق حكاية غيار معروفاة .5
عامااة النااا  علااى دنهااا كاناات سااببًا فااي تساامية  ساايتناقلها، واقعيااة
 (. عبدوخوب)محلة 

يمكن اعتبار هذ  الحكاية الشعبية موصلية تعاف إلى الحكايات  .5
وذلاااك مااان خاااالل المكاااان الاااذي وقعااات فياااه ، الشاااعبية الموصااالية

 . دحداث حكاية )عبدوخوب(

دن الشخصااية الشااعبية التااي اسااتعان بهااا المرواتااي هااي شخصااية  .5
وعاشاوا ، سبق ألهالي الموصال دن تعرفاوا عليهاا، ةواقعية موصلي

وعلاااى مقرباااة مااان المكاااان الاااذي وقعااات فياااه ، معهاااا زمااان وجودهاااا
 . دحداث الحكاية

تقتاارب ماان اسااطورة ، وجااود متممااة حكا يااة تقتاارب ماان االسااطورة .7
وهاذا ماا اعافى علاى . طا ر الفينياق فاي نتا جهاا كمتمماة ختامياة

 . الحكاية غرابة دسطورية

وهاااااو ارتبااااااط الواقاااااع ، دث الاااااواقعي بالحااااادث ال يبااااايارتبااااااط الحااااا .0
 . المحسو  بالمعتقدات الروحية

وذلك الرتباطها بالمكان ، يمكن دن تعد هذ  الحكاية حكاية محلية .5
ولعل هذا ما سيفتح الطريق لآلخارين مان الارواة اخاتالق ، المحلي

 . مثل هذ  الحكاية مستقبالً 
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 حتليل احلكاية :

ينطاااوي علاااى ماااا كاااان ، علاااى تنااااص تراثاااي (دوخو عبززز)تقاااو  حكاياااة  : أول  
كاان ساببها تخاوف )خزو ( فتسامية . يعتقد  العارب وها  يادفعون عانه  الحساد والشار

ولحسن جمالها اختاروا لها اسمًا يبعد الرا ي عان ، دهلها عليها من نظرات الحاسدين
ن الااارغ  مااان د علاااى "و. لكراهاااة اسااامها، كماااا يبعاااد الناااا  عااان ذكرهاااا، النظااار إليهاااا

الجماعااة الشااعبية تتميااز بتكوينهااا المتماسااك وبحرصااها الشااديد علااى المحافظااة علااى 
ألنااه يعاد الوسايلة الوحياادة التاي تعباار الجماعاة الشااعبية ، التاراث الشاعبي بوصاافه كاال
لعواماال ، فاالن الجماعااة الشااعبية تخعااع ماان ناحيااة دخاارى، ماان خاللهااا عاان تماسااكها

بت الجماعاااة الشاااعبية لهاااذا الت ييااار ووعتاااه فااالذا اساااتجا. الت ييااار التاااي تعتاااري حياتهاااا
فلنهااا ال بااد دن تعباار عنااه ، سااواء كااان هااذا الت يياار اجتماعيااا دو سياساايا د  دخالقيااا

وماان باااب ، لعاال اختياااره  لهااذ  التساامية كااان مقصااوداً  (1)"تلقا يااا فااي دشااكال تعبيرهااا 
  ومفردهاا فبادل دن يساتخدموا التماا ، إحداث المخالفة في الوعي االجتماعي الشاعبي

وهي الخرزة دو ما يشبهها كان األعراب يععونها على دوالدها  للوقاياة مان ، التميمة
د  السااابع )والشاااا ع عناااد دهلناااا دنهااا  يعاااعون ، (2)العاااين ودفاااع األروا  الشاااريرة عااانه 

ذات اللاااون الشاااذري الاااذي يصاااد ويبعااد نظااارات الحاسااادين عااان دعاااين األوالد  (عيااون
 . الص ار

لفااااة فااااي الااااوعي االجتماااااعي الشااااعبي عاااان إدراك الوسااااط ياااان  اسااااتخدا  المخا
باأن العاال  بمت يراتاه ال يمكان لاه دن ياركن ، االجتمااعي -الشعبي بوصفه اتنساني 

د  السااابع )ودناااه يساااعى إلاااى الت ييااار مااان الماااادي المحساااو  فاااي اساااتخدا  ، للثابااات
القدرة في و ، التي ل  تعد في نظره  لها إمكانية الفعل -على سبيل المثال  – (عيون
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ن كاااان هاااذا االساااتخدا  مااان واقاااع ، إبعااااد شااار عياااون الحاسااادين إلاااى الالمحساااو  وا 
ولعل هذا بسبب انحسار هذا الوسط وتفاعله المقياد والمحادود . الوسط ال من خارجه

عجاز " يعبر عن إدراكها بشكل دو  خار عان  –في ذات الوقت  –إال دنه ، مع واقعه
ومن هناا يحادث الت ييار فاي . خال  نفو  دفرادهااألشكال القديمة عن التعبير عما ي

   . 1" الشكل والمحتوى معاً 
. الجااوع، الخوبااة، خاااب خوبااًا دي افتقاار، فلنااه (خااوب)دمااا مااا ورد فااي معنااى 

األرض التاي . فهاي األرض الجادباء ،(2)األرض التي ال رعي فيها دو التي لا  تمطار
 . المريعة ،فهي المعلولة، فيها علة
اساتعانوا باسا  شاعبي لصاوت  (خاوب)دن دهال ، لملفتاة لالنتباا ومن األماور ا 

وممااا تسااتكرهه  ،وهااو صااوت فيااه ماان النشاااز، البقاارة المريعااة كمااا يااتخمن الكاتااب
، ول  يستعينوا بصفة من صفات القبح المعروفاة دو الظااهرة، وتمجه األذواق، األذان

ولعلهاا  فااي ، هالتااي تط ااى علااى مالمااح الوجااه اتنساااني بوصاافه عيبااًا إن وجاادت فياا
قبال النظار (، المخفاي)وهاو ، هذا درادوا التفات الرا اي إلاى المساكوت عناه )الصاوت(

فهاااو ، ولماااا كاااان هاااذا الصاااوت مرافقاااًا لصاااورة البقااارة المريعاااة(. الوجاااه)إلاااى المعلااان 
، التفات تخييلي مقصود إلى صوت البقرة المريعة وصورتها لالبتعاد المباشار عنهاا

 . والتمعن بهقبل النظر إلى وجه خوب 
ذا كانت هذ  االلتفاتة تمثل في حقيقتها شكاًل من دشكال وعي الجماعة إال ، وا 

التتمثال مقادرة الجماعاة الشاعبية التاي يمثلهااا  "فلنهااا ، دنهاا فاي الحقيقاة الفنياة الواعياة
باال تتمثاال فعااال عان ذلااك فااي خلااق الشااكل ، علااى الت يياار والتحااوير فحساب، الاراوي

                                                 

 . 121، قصصنا الشعبي (1)
 . 22/  1(، خوب)مادة ، ينظرب اللسان (2)
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وهاذا ماا . والعقلية معاً ، (1)" د كذلك استجابة لنمو مقدرتها الفنيةالفني الجديد الذي يع
وتكااون لهااا القابليااة ، يعافى علااى الحكايااة قاادرة النماو والحركااة واالسااتمرار مااع الازمن

عنااادما يتناقلهاااا ، شاااأن دياااة حكاياااة شاااعبية دخااارى، علاااى اتعاااافة والزياااادة والنقصاااان
 . مع بقاء دصل المتن الحكا ي فيها، الرواة

بماا تنقلاه مان ، مان رحا  البي اة المحلياة الشاعبية تقو  حكاية عبدوخوباة  : فةز
، تمثل في تفاعالتها االنسانية كلها بدا ياة العقلياة، عادات وتقاليد ودعراف ومعتقدات

حيااث تشااكل البي ااة الشااعبية مكانااًا ، ومنهااا المعتقاادات الروحيااة، وارتهانهااا بمعتقااداتها
فتعلاااق المجموعاااة ، والطقاااو  واألفعاااال الروحياااةخصااابًا لنماااو وممارساااة المعتقااادات 

، ولعااال هاااذا ماااا اعتماااد  المرواتاااي، بالشخصااايات الدينياااة لاااه دور  الفعاااال فاااي حياتهاااا
. عندما اتخذ شخصية شيخ الشط الدينية وجعلها محاور األفعاال فاي نتا جهاا الساببية

كلياة تشاكل فاي مجموعهاا وحادة الحكاياة ال، فالحكاية تقاو  علاى وحادات حدثياة كثيارة
 إذ تبدد الحكاية بب، (2)

 . حب )عبد( ل)خوب( .5

 . ذهاب )عبد( إلى شيخ الشط يطلب منه العون في زواجه من )خوب( .5

ودن . قرار شيخ الشط بأن يلتقي عبد بخوب سرًا لمدة خمسة وثالثين يوما .5
 يكون لقاؤهما نقياً 

وطوفانااه علااى الماااء حتااى وصاال بااه المااد إلااى ، تماادد  علااى سااطح النهاار .7
 . لنهر بعد خمسة وثالثين يوماً حافة ا

 . محاولة )عبد( االمتناع عن لقا ه ب)خوب( وسؤاله لشيخ الشط في ذلك .0

                                                 

 . 121، بيقصصنا الشع (1)
دن عال  تعدد األحداث في الحكاية الشعبية وتعالقاتها في ، سبق للدكتور دحمد زياد محبك (2)

فانتازيا السحر )وفق عالقة السبب والنتيجة في دراسته التحليلية (، من التراث الشعبي)كتابه 
 . 22 (،والخيال في الحكاية الشعبية
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 . موافقة شيخ الشط لطلب عبد .5

 . فيض الشوق ب)عبد( وقرار  اللقاء ب)خوب( .4

، وافتعاا  دمرهماا، بث خبر لقاء عبد بخوب من قبل امردة بعد دن ردتهما .4
 . وانتشار  بين النا 

 . ا تجمهر الن .4

 . بياض شعر شيخ الشط .55

وتحولهمااااا إلااااى هالااااة ماااان نااااور معلقااااة فااااي (، خااااوب)ب  (عبااااد)اناااادماج  .55
 . الفعاء القريب

 (. ترك الهالة على حالها)نصح شيخ الشط بتركهما  .55

رجا  الهالااة بالحجاارة ماان قباال . نصاايحة شايخ الشااط (خاوب)رفاض إخااوة  .55
 . إخوة خوب

 . تحط  الهالة وسقوطها .57

 . ا نصح شيخ الشط بترك الحط .50

 . قرر األهالي بدفن الحطا  .55

 . بدء األرض بالتور  واالنتفاخ .54

 . سؤال األهالي شيخ الشط النصح والسما  .54

عاااريح الناااور )وتساااميته ب، قااارار شااايخ الشاااط باااأن يجعلاااوا لهماااا عاااريحاً  .54
 . ورشه بماء محلى، الطيار(

 . نفاذ دمر شيخ الشط .55

 فااااااي تساااااامية واحاااااادة (خااااااوب)و  (عبااااااد)اناااااادماج . توقااااااف تااااااور  األرض .55
 (. )عبدوخوب

األول ، يبدو دن حكاياة )عبادوخوب( تتمظهار فاي مساتويين ر يساين، مما تقد 
تجمع بينهماا حركياة الفعال الاذي يقاو  باه ، والثاني دسطوري عجا بي، حكا ي شعبي
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وهنااااك اعتقااااد للناااا  بهاااا إلاااى حاااد ، شااايخ الشاااط بوصااافه شخصاااية دينياااة معروفاااة
منهااا المساااعدة والعااون عنااد الحاجااة  ولجااو ه  إليهااا فااي المشااورة وطلاابه ، التقاادي 
 . والعرورة

يكماان بااأن حكايااة الحااب ، إن المسااتوى األول الااذي تتمظهاار فيااه هااذ  الحكايااة
بعياادًا عاان التفاصاايل المعهااودة فااي ، التااي جمعاات بااين عبااد وخااوب تمتاااز بالبساااطة
فلي  لحكاية الحب باين عباد وخاوب ، مثل هذ  الحكايات من حكايات الحب وال را 

نما تبدد الحكاية بذهاب عبد إلى شيخ الشط يطلب منه العون ، ت دو بداياتمقدما وا 
قناعاة مان عباد بقادرة الشايخ دن يفعال ماا لا  يساتطع غيار  دن ، في الزواج مان خاوب

 . يفعله
حياااث يشاااعر )عباااد( ، (a4ومااان المالحاااظ دن  الاااراوي قاااد اساااتخد  الوظيفاااة )

ا اساااتعان باااالوظيفتين كمااا(، الااازواج مااان خاااوب)برغباااة فاااي الحصاااول علاااى شااايء ماااا
(b

1
( حاااين اعتاااز  بطااال الحكاياااة )عباااد( طلاااب المسااااعدة فاااي الااازواج مااان 55( و)4

( حااين خاارج )عبااد(  باحثااًا عاان المساااعدة ماان 55كمااا اسااتخد  الوظيفااة  )، )خااوب(
وقاارار ، ( عنادما قارر شاايخ الشاط دن يختبار d55كماا اسااتخد  الوظيفاة ). شايخ الشاط
 . ودن يكون لقاؤهما نقياً . يوما 50وب( سرًا لمدة بأن يلتقي )عبد( ب)خ، الشيخ هنا

، ( إذ يتفاعاال )عبااد( مااع اختبااار شاايخ الشااطe55فااي حااين اسااتخد  الوظيفااة )
وهنااا يظهاار رد فعاال )عبااد( ، بصاافته القااوة دو الشخصااية المانحااة والمساااعدة لحاجتااه

(13e
 . فقد يتحمل دو)ال يتحمل( االختبار، (1

فقااد اساتخد  المرواتااي ، قااء مااأذون مان الشايخدماا رؤياة المااردة لهماا وهماا فااي ل
dالوظيفة )

9
حينماا دفسادت الماردة علاى عباد وخاوب ، هاذا األمار شا باً  دحدث( إذ 55

فتجمهااروا كمااا دثااار لقاؤهمااا ، فااذاع خبرهمااا بااين النااا  ودثااار فعاايحة كبياارة، دمرهمااا
 . دهل خوب

جا يااة غياار فقااد تمظهاارت هااذ  الحكايااة بانتقالااة حدثيااة ف، دمااا المسااتوى الثاااني
باال ، ففااي مشااهد غريااب لاا  يكاان مألوفااًا لاادى عامااة النااا . تتساا  بالعجا بيااة، متوقعااة
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، إذ لاااي  باتمكاااان تفساااير الحااادث تفسااايرًا مباشاااراً ، يمكااان عاااد  مااان مشااااهد الالوعاااي
gولهل هذا ما جعل المرواتاي يساتخد  الوظيفاة )

1
(، خاوب)ب  (ينادم  )عباد ( إذ50

وهناااا يناااتقالن إلاااى العاااال  ، فاااي الفعااااء القريااب ويتحااوالن إلاااى هالاااة مااان نااور معلقاااة
بيااااد دن هااااذ  الهالااااة لاااا  تخلااااص ماااان االعتااااداء والاااارج  ماااان دخااااوة خااااوب . المجهااااول

(h
1

jفتتحط  الهالة وتسقط على األرض )، (55
1 54) . 

تفتااارض وجودهاااا ، لقاااد حااااول المرواتاااي عماااار دحماااد دن يخلاااق حكاياااة شاااعبية
فلقاااد اعتماااد ، واساااعًا بكااال ماااا يحتوياااهإذ يشاااكل فعااااء ، الحقيقاااي مااان خاااالل المكاااان
الحبكاااااات الفردياااااة )التاااااي( ال تحتااااااج للشااااار  التااااااريخي "المرواتاااااي ألول مااااارة علاااااى 

نما الذي يحتاج إلى ذلك هو نظاا  اتنشااء الاذي تنتماي إلياه الحبكاات ، )المفصل( وا 
 . ذاتها (1)"

رد إن اتسهاب والتفصيل في الشر  التاريخي يحول الحكاية عند ذلك إلى مج
كمااا ، يفقاادها قاادرة وقااوة المتعااة التااي تمنحهااا لكاال ماان الااراوي والمتلقااي، خباار تاااريخي

وهنااا تصاابح فااي حالااة تعااارض مااا بااين ، ي لااق الحكايااة علااى التاااريخ بوصاافه مرجعاااً 
 . الحكايتين التاريخية والشعبية

دن يكشاااف لناااا عماااق التجرباااة التاااي عاشاااها بطااال  عمزززةر أ مزززدلقاااد اساااتطاع 
وتوظيفاه الشخصاية الشاعبية المتمثلاة بشايخ ، خاالل خلقاه للحادث وذلك من، الحكاية
األول ويكماان فااي االسااتخدا  الااواقعي لهااذ  ، التااي سااخرها فااي توظيااف ماازدوج، الشااط

وهاو اساتخدا  ، بتفاصيلها اتنسانية المعروفة كلها من الاذين عاصاروها ، الشخصية
توصيفات خارجية لا   دعطى للحكاية الشعبية ميزاتها المتكاملة من دون إعافات دو

 . يألفها النا 

                                                 

 . 366، موفولوجيا الحكاية الخرافية (1)
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فقد كان خارج إطار الخصا ص التاي تتمياز باه الحكاياة ، دما التوظيف الثاني
شاااأنها فاااي ذلاااك كماااا هاااي الحاااال فاااي ، فجعلهاااا شخصاااية مسااااعدة ومانحاااة، الشاااعبية

وذلاااك لاااربط الاااوعي ، ولكااان الاااذي يجمعهماااا هاااو التعبيااار الشاااعبي، الحكاياااة الخرافياااة
بالصاراع الاذي يكتناف ، النا  وهو وعاي واقعاي بتفاصايله كلهاا الشعبي الذي يعيشه

ماان عااال  الواقااع ، وبتعبياار ددق، حياااته  خااارج هااذا الااوعي ماان الواقااع إلااى مااا ورا ااه
ومااااع دن العااااالمين مختلفااااان إال دن ثمااااة عالقااااة فااااي . المعلااااو  إلااااى العااااال  المجهااااول

ان العال  المجهاول " لقول بل يمكن ا، الظاهر بينهما في الحكايتين الشعبية والخرافية
. بل هاو قرياب مناه كال القارب، ال يبعد كثيرًا عن العال  المعلو  في الحكاية الخرافية
ال ألن هااذا المكااان المجهااول ، فاالذا رحاال البطاال إليااه فكأنمااا انتقاال ماان مكااان آلخاار

بال ألن هاذا العاال  ، وانه يستطيع دن ينتقل إلياه فاي خفاة ورشااقة فحساب، قريب منه
وهاااذا ماااا كاااان علياااه بطاااال الحكاياااة )عباااد( و )خاااوب( . (1)" جهاااواًل بالنسااابة لاااهلاااي  م

وانااااتقال إلااااى عااااال  مجهااااول بالنساااابة للوسااااط االجتماااااعي ، عناااادما تحااااوال إلااااى هالااااة
، دمااا همااا فاالن هااذا العااال  لاا  يكاان مجهااواًل لهمااا، الااذي كانااا يعيشااان معااه (الشااعبي)

كال ماا كاان يحادث مان األمار  كاان يادرك (شايخ الشاط)بدليل دن الشخصية المانحاة 
 (. الديني)ال يبية من خالل توصيفه القيمي 

لهااذ   (خالقااً )اسااتطاع عماار دحمااد وبوصافه راويااًا  –فااي ذات الوقات  -ولكان 
وهااو فعاال مااواز لكاال ، وماان خااالل الفعاال المتحاارك لبطاال الحكايااة الشااعبية، الحكايااة

إنسانية نعيشها فاي عالمناا  يكشف لنا عمق تجربة "دن  ، األفعال اتنسانية الطبيعية
وهاو يثيار فاي نفوسانا مشااعر القلاق واأللا  ويجعلناا نحا  كال . المر ي وغير المر اي

 . (2)" اتحسا  بوجو  النقص في عالمنا

                                                 

 . 151، قصصنا الشعبي (1)
 . 152، ن.   (2)
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الااذي دعاافى علااى الحكايااة ، ولعاال هااذا ناشااف ماان تفاااعالت الحاادث العجااا بي
مسااااحتها  "واقعي الشاااعبية سااامة تتجااااوز األحاااداث الطبيعياااة المألوفاااة فاااي عالمناااا الااا

، حيوانيااة دو بشااارية، النصااية منتقلااة بالسااارد إلااى حياااز جديااد تماااار  فيااه الشخصاااية
مان تحاول فاي عالقاة السارد . . وما تقتعيه، دفعااًل من ده  سماتها ال رابة والمبال ة

ماان تنااوع دساالوبي تشااهد معااه األفعااال قااوة وفاعليااة . . ومااا تقتعاايه، بالعااال  الااواقعي
 . (1)" غير مألوفتين

بكااال دحاااداثها ودبطالهاااا صااايرورة اجتماعياااة  (عبااادوخوب)إن ماااا تمثلاااه حكاياااة 
ولكنهااااا فااااي الوقاااات ذاتااااه تعبياااار عاااان تجربااااة إنسااااانية ، عفويااااة بااااالمنحى االجتماااااعي

استطاع عمار ، وليست عربًا من الخيال، ستتناقلها األجيال على دنها حقيقة واقعية
 . ولة الحدثدحمد دن يخلقها من عرب خياالت التسمية المجه

 ةــاخلامت

ززززز ار )فقااااد تبااااين دن كااااال الكاااااتبين ، دمااااا النتااااا   التااااي توصاااال إليهااااا البحااااث
اعتمدا كالهما على توظيف التاراث الشاعبي الموصالي  و )عمةر أ مد( (عبدالستةر

وذلاااااك مااااان خاااااالل اساااااتخدا  الشخصاااااية الشاااااعبية ، ماااااع فاااااارق الحكاياااااة واالساااااتخدا 
 ن بالموصلية من دجل تحقيق دحد األمري

 ةعتمزززد علززز  ، أراد أ  ا يزززد  زززدفة   ززز  ززززص روائززز  ا  زززز ار عبدالسزززتةر
، مز  خززالل اسزت ةدته لززذاكرة موجزودة مسززبية، التكزازك بززا  التزةراخ  والمافولوجاززة

وزيلهة مز  الزواي   الز  (، شا  الش ) عزدمة وظف الشخصام الش بام الموصلام
 . ام األخرى  جةز  الشخصاةل الترافال (المافولوج  )شخصام مةئام

                                                 

دار الشؤون ، وزارة الثقافة، (20الموسوعة الثقافية)، سلوان السرد، لؤي حمزة. د، عبا  (1)
 . 65، ب داد، الثقافية العامة
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، أراد أ  اخلززد ذاكززرة جداززدة لززج تكزز  موجززودة مسززبية   أمززة عمززةر أ مززد  يززد
واستا ةء ، ب رايم السرد ال كةئ  البسا ، لا يد م  خاللهة زصة  و دفة  جدادا 

 . دللل مافولوجام غار متوي م    تف ال  دث ال كةام    مرواته
معااااروف بالتساااامية ال  لقااااد اسااااتطاع دن يؤساااا  لااااذاكرة عراقيااااة جدياااادة لمكااااان

ليعاافي ، وهااذا يعنااي دنااه اسااتطاع دن يؤساا  لاازمن مجهااول الحاادث قعااية، بالحاادث
 . بذلك على الزمان والمكان حركة وتصورًا جديدًا في الثقافة والوعي الشعبيين

ولكنااه ماان ، إن النسااق الااذي خلقااه عمااار دحمااد هااو تكااوين لاا  يااأت ماان عااد 
، لجمعية والوعي الشعوري الجمعي كان عفوياً دظهر الذاكرة ا، خالل الحبكة الحكا ية

وهاو ، مما دعفى على الحكاية المختلقة جمالية الفعال الجمعاي فاي السالوك والتفكيار
في حالة صراع دبدي بين العاادات باعتبارهاا قيماًا مركازة فاي بنااء المجتمعاات والتاي 

ن وبااي، ب ااض النظاار عاان محاساانها دو مساااو ها، صاايرت عليهااا الجماعااات الشااعبية
 . محاوالت التجدد والخروج على تلك العادات
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Abstract 

The popular folktale is a narrative verbal tradition that differs 

form other types of literature. Indeed,  the Mosuli popular 

environment represents the  source of this genre for its culture 

qualities . We have found them in two patterns by Nizar abdul 

Sattar and Ameer Ahmad. This paper, thus, tries to study the 

new popular folktale Which has been divided into two main 

parts, namely Sapace of the legendary-historic field and the 
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transformational popular character, and Space of forming and 

creating his materials out of the popular Mosuli folk  . 


