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 الخاتمة

تفاعمــت الروايــة فــي العــراق مــل األجــوال العامــةسو الاــا ت النفســية سالتــي سعايشــيا الروا ــي 
العراقـــي سفرصـــدت ىـــلا التفاعـــل فـــي صـــورة البطـــل س لا بـــة ميمـــة سشـــيدت الك يـــر مـــن النتـــا   

 سالسياسية و ال  افية .

ل فــي الاــرب و لمــا كانــت الاــرب ىــي الســمة األســاس فــي الا بــة الدراســية سو كانــت لمبطــ
 ةيــالرواأىميتــو المراميــة س فتتبعــت تطــور المعالجــة الروا يــةس لماــرب فــي الجانــب البطــولي س منــل 

سوسلاجة في بنال البطل المندفل باماسة لممعركة سوىو يتمتل  . وما إتسمت بو من دعا يةاألولى
ن لــم يكــن مم مــا بــلل يمانــو بواجــب المشــاركة فــي المعركــة . وان ك قانونــا سفيتطــوع ب وتــو الجســديةس وان

في الجيشسأو في الجيش الشعبيس ويضاي باياتو المدنية .ىله السـمات التـي بـر ت فـي الروايـة 
ـــب عمييـــا ا تجـــاه ا ع مـــي  ـــات التـــي  م ـــاف المـــوتل والرواي ـــى أكت ـــرقص عم ـــى لماـــرب  ال األول

سة. ت في المعالجات التي توا ن بين خطاب المؤسسة سوخطاب  ير المؤسالمؤسساتي. وقد ساد
في إظيار مآسي الاربسوتناقضات الاياة في  من الارب. مـل ب ـال م مـط بطـل ال ـوة الجسـدية 
المندفل في ال تال م ل  فـي األرض الاـرامل. وظيـر البطـل المضـاي باياتوسبعـد أن تسـيد البطـل 
الجـــريط فـــي الك يـــر مـــن الروايـــات .جـــال  الشـــييدل الـــلي يضـــاي مـــل تخميـــو عـــن ال ـــوة الجســـدية 

سو األفعــال ال تاليــة المندفعــة م ــل  بيــان أول لمطفولــة ال ديمــةل. ومــل إســتمرار الاــربس وفــي الفا  ـة
يين بالمعالجـة الروا يـةسإختمفت صـور البطولـة سفظيـر البطـل المسـتمب الـلي يشـارك تواصل الـروا 

في المعركة مكرىا. فيجد نفسـو أمـام المـوت سأو ال تـالسوىو  يـر جـدير بالمواجيـة لضـعفوسو ل مـة 
و إنتمالاتــو ا جتماعيــة. كمــا فــي  طــواف متصــلل فيكــون  برتوسفتضــيل م ماــو العامــةس وأســموخ

 الخطاب  ير المؤسساتي ىو الغالب في ىله المعالجات.

وللا كانت أشكال المعالجة الروا ية لمارب العراقية ا يرانية مو عة عمى أربعة أشكال سوف ا 
 الي في  من الروايةس وىي :ال ت  رتباطات البطل ا جتماعيةسوتواجده

 الماارب . ـ بطل رواية6
 بطل رواية أجوال الارب . ـ4
 . ـ بطل رواية المعركة3
 بطل رواية األسر. ـ2

وقــد إنمـــا  كــل بطـــل فـــي الروايــة بـــحجوال خاصــة س تاـــدد اركتـــو سوترســم أفعالـــو البطوليـــةس 
معالجاتسو إشارات ا نف ت وتاكم ع قتو بالمتم يس والمؤسسةسوظيرت في الرواية بعد نضوج ال
ل .فظيــر البطـــل المنفمـــت مـــن مــن ال ـــيم ا ع ميـــة لممؤسســة.فيما أصـــطمط عميـــو  األدب التعبـــوي



ا نــدفاعسو الباــث عــن ال تــالس الــلي وجــد نفســو فــي اــرب جنونيــة  يعــرف منيــا إ  الــدمار سو 
ن تطمـــب للـــك ا نت ـــال  إلـــى الجيـــة ال انيـــة الايوانيـــة فـــي الســـموك كمـــا فـــي  الا ـــول البيضـــالل وان

ست دام بطل من خارج دا رة الصراع . فكانت المعالجة الروا ية لمارب العراقية ا يرانية تعكـس  سوان
 تغيرات الواقل التحريخي سوتفاعل الروا ي  والمؤسسة سمل متطابات السااة السياسيةسو ال  افية.

نــــب التــــي طراتيــــا أمــــا روايــــة  اــــرب الكويتلوتــــداعياتيا سف ــــد جــــالت لتركــــ  عمــــى الجوا
إنسااب الجيش العراقي من الكويتسوتداعياتو في الداخل المؤسسةس وىي قصف المدنسو ما بعد 

.فكانت في الجانب ال اني بعيـدة عـن المعالجـة الروا يـة الفنيـة . ورجاـت فييـا الجوانـب التسـجيمية 
يشــية سف ــد ظيــر ا نت ا يــة. م ــل في الطــابق األعمــىل. امــا قصــف المــدن سوصــعوبة األاــوال المع

البطل العاج  ساللي ت ل األاداث أمامو سوىو  يممك إ  المشاركة فـي الـدفن سأو البكـال كمـا فـي 
 ا قتصــادية تراتيــل الــؤدل. والغالــب عمــى األعمــال الروا يــة سليــله المرامــة ظيــور تــح ير العوامــل 

 .سومصاعب الاياة المعيشيةس وتاو تيا ا جتماعية الخطيرة

روا يـةسفي المييمنـة ا جتماعيـة .تو عـت وفي الباب ال اني بعيدا عن الارب سومعالجاتيـا ال
لسفكانـت قضـية ال ـيم  6611مى أجوال الريف سومشاكمو.بعيدا عن تغيرات مـا بعـد عـام  عالرواية 

الجانــب المباشــر فــي أولويــات الخطــاب  يــر المؤسســاتي تحخــل سوا عت اداتا جتماعيــة سوالت اليدس
 ل  بم يس واليدىدل. آما في الخطاب المؤسساتي سفيظيـر البطـل وىـو يبتعـد عـن المباشـرة فـي سم

 سأو األاداث السياسية التحريخية.األيديولوجيات

طب يــــة سوأاــــداث تحريخيـــــة سفيــــو بطــــل الواقعيـــــة  انتمـــــالاتعــــن  رالـــــلي يعبــــوأمــــا البطــــل 
ـــل التغيـــرات فـــي المجتمـــلا جتماعيـــةس ـــى تتب م ـــل الراووقل. ويحخـــل الواقـــل  التي ركـــ ت روايتـــو عم

إنتما وسوتصرفاتو إلى أفكارهسفنجد  إلىالتحريخي أ ره في بنال البطل من جوانب عدة .فشكمو يشير 
والواقــل المعــيش. وظيــر فيمــا بعــد البطــل العــاج  تمامــا بســبب  البطــل تــتاكم بــو عوامــل ا نتمــال

اقط مـــن الجاــيم ل .مـــل إســـتدعال التســمط سعنـــدما يجــد أن واقعـــو يـــتاكم بــو ســـموكياسم ل  مــا يتســـ
ن إبتعـدت الاكايـة فـي الـ من سأو إتخـلت مـن شخصـية  جوانب تيم ال ارئ المعاصرسفي التح م سوان

يخـوض  سم ل أشـواق طـا ر الميـلل ليكـون جـ لا مـن التسـويغات لمـا يريـد أن بط سواقعية تحريخية 
 فيو الروا يس من إست ب في اياة البطل.

ليــتممص ريـف بحشـكال  يـر الواقعيــة ا جتماعيـة سم ـل الفنتا يـة سوظيـر البطـل فـي أجــوال ال
من ماددات البطل سفجال البطل وىو يؤشر تح مات الواقل الفاسـد سويضـل األخطـال أمـام  الروا ي

نت ـاد واقـل البطـل  ال ارئسكما في  مولد  رابل. ممـا يؤكـد إنفـ ت البطـل مـن ال ـيم المؤسسـاتية سوان
 المتح م ..



ل تااصره الاياة سويباث عن الخ ص في األا م سواليربسو الاـب. وىـو  م وجدنا البط
كمـــا في الخـــراب الجميـــلل. أو نجـــده أمـــام ا ســـتاوالسومواجيتو وجيـــا لوجـــو يبتعـــد عـــن السياســـة 

.فيكون  بات البطل سببا في إنييار الم ابل ساللي يشير إلى واقـل المدينـة الفاسـد.كما في نيايـات 
 صيفل.

اللي يسببو فرد ساين يستبد برأيو سويندفل ورال متطمبات آنيـة خراب سوالتح م ال أو يشير إلى
م ــل موت األبل. ويظيــر  ااآلخــرين كميــتــتاكم بــو. فيكــون فــي أجــوال مح ومــة سبعــد أن يتجاىــل 

البطل مستمب ا رادة سو عاج ا عن إاداث التغيير في أجوال الاكاية سفتنتيـي برسـم صـورة لواقـل 
 التحريخية . ومرجعياتوالبطل 

ىـا فـي  مـن وم مما وجدنا في بطل أجوال الريف سوجدنا إسـتدعال واقعـة مـن التحريمسبمـا ي ير 
سممــا يجعـــل التنــاول ليـــا أك ــر مرونـــة سفيطــرح البطـــل مواقفــا تتعـــارض مــل قـــيم لقا ال ــارئس مـــن و 

 السمطة  في الاكايةس فتااربو ال وى المساندة ليا في  نجيمات الظييرةل

تاســـس المؤسســـة نيايـــة  اركـــو س داخـــل اكايتـــو المـــؤطرة ب مـــان بعيـــد عـــنأو يؤشـــر فـــي ت
جــوال العامــة لممدينــة سم ــل  الم طــورةل فتدفعــو إلــى الع لــة سوا بتعــاد عــن ة فــي األ ــتغيــرات  طار 

المجتمل سوقد يكون ا بتعاد سو الع لة إع نا لموقف من الايـاة ستماشـيا مـل واقـل البطـل الايـاتي 
الااجة الشديدة إلى اآلخرين. فالبطل ميما تمتـل بم ـدرة سأو تميـ  فـي الفيـم  سم ل التلل مل وجود

سفيو عاج  عن التغيير .م ـل  األرض الجوفـالل. ألن التغيـر يـحتي مـن داخـل التسـمط سوبالوسـيمة 
لاتيــا التــي يفــرض نفســو بيــا . فالبطــل يعــرف أن التغييــر يــحتي مــن داخــل ال ــوى المســيطرة. م ممــا 

األولــىل. وىنــا نشــعر أن البطــل فــي كــل األجــوال يخاطــب قار ــا وااــداسيمتمك  اــدث في األبجديــة
ألتــي يــدركيا ال ــارئ  وســماتومرجعيــة إجتماعيــة سوتاريخيــة وااــدة. ومنيــا يســتمد البطــل م ماــو 

 . مل الوضوح شتراك المرجعيات سوتواد المدار 


