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The Monologue in the Modern Iraqi Novelist Text
ABSTRUCT
Dialogue is one of the basic narrative elements on which the narrator relies
in highlighting the course of events, aAnd revealing the level of awareness
of the characters in his novel. It is also one of the aesthetic techniques that
contribute to the crystallization of poetic and literary narrative text in
general, and the narrative text in particular. Here we can distinguish
between the two levels of dialogue; Dialogue Dialogue, Monological
Dialogue. The latter, which we have devoted as a topic for study in this
research paper. Where we stand with him in the text "The Preference of
Night over Day", by addressing the concept of monological dialogue, as a
narrative technique of great communicative importance, and the reasons for
employing it as a choice only. We also address through this study to
determine its formulation within the different linguistic levels, and to show
its impact on the positioning of the text's characters. Finally, the research
concluded that the narrator in the novel showed the purpose of employing.
The monologue as one of the expressive methods within the creative
fictional text. Especially with regard to the direct monologue, which was
manifested through the use of the pronoun (me). It becomes clear to us by
looking closely at the novel that the novelist created a direct monologue as
a means to unveil his novelistic characters. And her desires, tendencies, and
psychological disorders that he did not talk about in the novel and did not
reveal them publicly.
This indicates the extent to which the novelistic characters are in harmony
with the lived reality.
© 2022 LARK, College of Art, Wasit University
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المونولوج في النص الروائي العراقي الحدیث
ايران/أهواز/جامعة شهيد تشمران أهواز/أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها/ عباس يداللهي فارساني.د
إيران/أهواز/ جامعة شهيد تشمران أهواز/زينب صباح جاسم

:الخالصة
يعدّ الحوار أحد العناصررر السررردية الر يسررة التي يرتها عليها الراوب في إبراز مارياا ا حداكش والهشرر
 ما يعدّ أحد التينياا الامالية التي تسررررررهم في.عن أعماق الشرررررروأررررررياا وأبعادها ووعيها ورااها ومواقّها
 يمهن هنا أن نميا بين.النا السرررردب وأدبيتل علل العمووش والنا الروا ي علل الوأرررون
بلورة شرررعرية
ّ
 هألا ا اير الألب اأررررأررررنا مو ررررو.المسررررتويين من الحوارح الحوار الديالوجيش والحوار المونولوجي
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للدراسررررررة في ورقة هألا البح ش حي ني

نا لفيررررررا الليا علل النهارلش من اى الت رق إلل
عند في ّ

مّهو و الحوار المونولوجيح تينية سرررردية ذاا أهمية تواصرررلية بالغةش والدواعي الملدية إلل توايّل ااتيار
دون سوا  .ما نت رق من اى هأل الدراسة إلل تحديد صياغتل

من المستوياا اللغوية الموتلّةش وإاهار

أايرا الا البح إل أن الراوب في الرواية أبان عن الغاية من
النا.
تأثير في تمو ررررررا شرررررروأررررررياا
ّ
ن
المونولوج بوصرررّل واحدنا من ا سررراليب التعبيرية

تواي

يوا
رررمن النا الروا ي المبد ش ااصرررة فيما
ّ

المونولوج المباشررر الألب تالّ من اى اسررتوداو اليررمير أناح .يتي ر لنا من اى إنعاو النرر في الرواية
أن الروا ي الق من المونولج المباشرررر وسررريلة إلزاحة السرررتار عن شررروأرررياتل الروا يةش ورغباتهاش وميولهاش
وا

راباتها النّسية التي لم يتحدك عنها

من الرواية ولم يکش

عنها عىنية .يد ّ هألا عل مدی انسااو

الشوأياا الروا ية ما الواقا المعيشش وما ينتابها من التأوراا وتيارب المواق

عن الحياة اليومية.

الكلمات المفتاحية :المونولوجش النا الروا ي الحدي ش السردش المتليّيش الشوأياا.

المقدمة
الحمد هلل الواحد المعبودش ع ّم بحهمتل الوجودش وشملت رحمتل ا موجود .نحمد سبحانل ونشهر ش وهو بها
لسـان محمودش ونشهد أن ال إلل إال هللا وحد ال شريك لل الغّور الودودش ونشهد أن محمدنا عبد ورسولل .ا دب
ّ
مر عأور
ان ومازا يشها
محط اهتماو الألهن البشرب والعاطّة اإلنسانيةش فهو الرفيق ا و لإلنسان علل ّ
وتعاقب أزمانل .ومن هأل ا همية لألدبش انبثيت فهرة دراسة الحوار الداالي في ذهن الشوأية في العما
الروا ي.
يعدّ الحوار أو حدي

النّسش أحد المکوناا ا ساسية التي ت ّم استعمالها من قبا الروا ي -بشکا عا ّو -للتعبير

عن الهواجس والمکنوناا والولااا النّسية والروحية .بناء عل هألاش يعمد إليل في بلورة مارياا ا حداك
النا الروا ي .فمن هألا المن لقش يودّب هألا النمط
واإلبانة عن مستوی الوعي لدی الشوأياا الواردة في
ّ
النا
النا السردبش ويسهم أعرم إسهاو في تاسيد شوأياا
دورا محوريًّا في التعبير عن أدبية
ّ
ّ
التعبيرب ن
النا التواصليةش إذ يمکن من اىلل اإلفأاح عن من لياتل الّکرية وانتماءاتل الّنيةش والکش
المبد ش وأهمية
ّ
عن حاالتل السيکولوجية .أ ّما بالنسبة إل ما تناولل الباحثون فيما ّ
النا
يمت بألة إل دراسة المونولوج في
ّ
ي المعنون «نأ
الروا ّ

لليأليّة» للراو ية العراقية سمية الشيبانيش فيمکن اليو ّ
إن هألا البح

يتسم بالادة

واإلبدا في هألا الميدانش إذ لم يت رق أحد منهم إل دراسة المونولوج في الرواية نّسها . .من أه ّم الدراساا
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التي تم نشرها حو هأل الروايةش ما ورد في صحيّة اليدس العربي والألب يحما العنوان عسکرة الرواية
لليأليّة لسمية الشيبانيحشللکاتب سمير حاجش 2022و.

النسوية العراقية نأ

توا المو و ش
قد قسمنا البح علل المبحثين :المبح ا و تناولنا المونولوج المباشر وبعض ا مثلة التي
ّ
والمبح الثاني عالانا المونولوج غير المباشـر.
أهمية الدراسة
تحاو هأل الورقة البحثية تسليط اليوء عل ما ورد في الرواية من تواي

ا نماط الموتلّة للمونوج عبر

النا الروا يش وتاسيد الواقا في الق
النا الروا ي العراقي الحدي ش وما لل من دور مه ّم وبارز في تشکيا
ّ
ّ
ا حداك والشوأياا.

فر ياا البح
من المّترض اى هألا البح ش أن المونولوج بشيّيل المباشر وغير مباشرش أصب أداة طيعة للکش

عن

شوأياا العما الروا يش وأحداثهاش وذواتهاش من اى ترجمة أفعالهاش وأحاسيسهاش ومشاعرها التي کانت
او النّسي للشوأياا الروا ية التي أسهمت في بناء ا حداك وت ورها.
مرتب ة بال ّ
تحديد المّاهيم
ييأد بالمونولوج حدي

النّس للشوأية الروا ية الر يسة أو الثانويةش وهو«تعبير يّترض فيل النيا ا مين

لنشاط واقا الحالة» علوشش1985وش206حش«ويلتيي ما المناجاة في حدي النّسش فهىهما نشاط فردب يتهلم
فيل الشوا وحد » نّسلش209حشو ىهما تأما في النّس وتااوب ما مشاعرهاش غير أن المناجاة تتحأل عادة
شها حوارش حي

ن
ثيراش ال يهم
طويىش نعم .ولهنّل سيناعج
يتهلم المرسا ويايب نّسلح مثا  :لن أنترر
ن

نّسلح.
ومن شروط المونولوجش أن يتمهن الروا ي من التأما والتحلياش وقدرتل علل سبر أغور شوأياتل من اى
ّ
أدق التّاصيا والاا يااش وبراعتل في التاسيد والتشويا .من أجا تحييق الشحنة النّسية لدى الشوأية
الروا يةش ورغبة الهاتب في إاهارها .ومن هنا يحتاج الروا ي إل أساب عدّةش منها الويا المعلقش ودقّة
المىحرةش واليدرة علل االاترا واالبتهارش وسعة االطى ش والتأّماش هروبنا من الواقا واقترابنا من غموض
الدااا عبيدش2001وش162ح.
أنوا المونولوج
حدي فيل استرجا

حداك من الما ي تتعلق بالشوأية وحدها.
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حدي فيل استرجا

حداك ومواق

الشوأية ما غيرها رجاءش2005وش10ح.

ن
مثى :جلس وحيدنا واستحير
المونولوج يسبيل إعىن وإشعار بل من الهاتبش فيتهيئ المتليي الستيبالل .فييو
الما ي وقا المونولوج يأتي فاأة دون تمهيد لل من الهاتبش لغرض في نّسل.
المونولوج بحرية الهاتب علل لسان ما ال يعياش حيوان أو نباا أو جماد .فتتحدك الشوأية ما ما ال يعياش
فعل سبيا المثا  :نرر إلل لبل ا لي

وقا لل  ...؟ فرد عليل الهلب قا نى...

المونولوج يتکون بأسلوب السوريةش والتن ّمر من الواقاش أو الما يش أو من الأّااش أو أفعا الشوأية
صاحبة المونولوجش أو تسور الشوأية في حدي

ما نّسهاش من صّاا أو أفعا غيرهاش وفي هألا تشااو

وانّأاو ومىم أمراض نّسية يرسم الکاتب أبعادها.
الييمة الّنية للمونولوج:
يأور الحياة ما تراها الشوأيةش ويهش

ع ّما يدور في النّس اإلنسانية للوصو إلل حيييتها وأسرارها

الدفينة وطريية تّهيرها وفهمها للحياة ومعالاتها للييايا الشا هةش ويأور غالبنا حياة اإلنسان الىشعورية
نامش1963وش80ح .ييدو لنا
الرواية .إذ يسهم في بناء مواق

روبنا من التحليا النّسي الألب يسهم في إاهار الأرا الداالي والوارجي في
درامية ملثرة في الحوار والأرا ش فيلمس المتليي اأوصية في التشهيا

ن
بارزا في قبو المتليي واستيعابل للأور الغريبة التي رسمها الروا ي لبعض
دورا
وبناء الشوأياا مما يلدّب ن
شوأياتل .ومن اىلل يهش
زمنية في الرواية التي تهش

عن سماا شوأية في التأري بها عن طريق الحوار التيليدب وملئ فراغاا
عن طبيعة العىقة بين الشوأياا

من العما الروا ي.

المونولوج المباشر direct Monologueح
إن استوداو المونولوج المباشر في الروايةش يت ّم بإع اء الألاا الداالية للشوأية مباشرةش حي يبدو أن الملل
غير موجود

وأو أنماط المونولوج
من
ّ
النا اإلبداعي .يعدّ المونولوج المباشر أحد أشها الو اب المباشرش ّ

«التي عنيت بعرض الاوهر النّسي للشوأية الروا يةش و شّت عن العىقة الحميمة التواصلية بين الشوأيةش
وذاتهاش وصياغة مشاعرهاش وأفهارهاش مباشرة من دون وساطةش أعني الراوبش فتتيا العىقة بين الشوأية
وذاتها في هألا ا سلوب من اى التسمياا العديدة التي أطليت عليل کالحوار الّردبش والحوار ما الألااش أو
ما النّس» عمر عبيدش2004وش57ح .يوص

المونولوج المباشر بأنّل « ىو مستي ّا ال أفهار الشوأيةش إذ هو

عا من الّهر المباشر طليق الشحن»
أحد أساليب رواية تيّار الوعيش إذ ال يتوليل الراوب ويشها بأللك نو ن
جيرالدش203وش115ح .وهو بمعنل آار «تينية ا ابية تعرض مباشرة الأوا الداالي للشوأية الروا ية
وحياتها النّسية الداالية» جرييلشد.اش143حش يعهس هألا الأوا االن باعاا والتأوراا النّسية الشوأية
من اى محاورة الشوأية لألاتها بو عية تلّريل تأاغ بيمير لا نال.
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ويحتوب المونولوج المباشر علل ماايا عدّة أه ّمها :
 .1نو من المونولوج يمثا الأدق واالعتراف والبوح.
 .2يوص

بأنّل دا رب ين لق من الألااش ثم يعود إليها.

 .3يهون مهتّينا بألاتلش ويتاسد ذلك في ناحيتين :ا ولل :أنّل حوار ليس موج نها لآلارش با إن الشوأية تعيد ما
بأنل حوار غير مسمو شإذ ييدو الشوأية من اىلل

ذاتها من دون التأري والبوح بل لآلار .لألا يوص

محتواها النّسيش وصراعاتها ما ذاتها .الثانية :أن الشوأية عندما ت رح هألا النو من المونولوجش ال تحتاج
إلل جوابح ن الاواب يهون من ذاتها ومن تلياء نّسها عبدالسىوش1999وش41ح .أشار ثير من النياد إلل
دور المونولوج المباشر في عرض الشوأية الروا يةش وإاهار البنية النّسية للناش متواين بأللك المنرار
النّسي لهألا ا سلوبش ودور في نسج العوالم الداالية النّسية والألهنية للشوأية .فمن أبرز هلالء النياد
لروبررا همّربل الألب يربط هألا ا سلوب «بمرحلة انّتاح الهتابة الروا ية علل عالم النّسش واإلفادة من
شوفاتل وتحليىتل للنّس البشرية» غنايمش1992وش36حش ويأل ر همّرب تعريّنا نّسينا للناقد لردب جاردنلش
يأ

هألا ا سلوب بيولل « ىو غير مسمو ش أو ملّواش تعبر بل الشوأية عن أفهارها الباطنية ا قرب إلل

الىوعيح لألا تهون معرم هأل ا فهار غير اا عة للتنريم المن يي» نّسلش58-59حش ما يشير الناقد لليون
ايد ل إلل دور هألا ا سلوب في التعبير عن فهر الشوأية الروا يةش وتراهر أفهارهاش واالنع اف الباطني
للشوأيةش وتعبيرها عن تاربتها العيلية أيدو 1959وش11حشمل دنا علل أن جميا المأ لحاا المتعلية بهألا
ا سلوبش والتي جاء بها النياد بعد لوليم جيمسلش را د أساليب تيّار الوعيش الت تنتهي بهلمة واحدة وهي
تعبيرا عن ا ما هو داالي وباطنيش مأ ل السينما الدااليةش والرايا الدااليةش
دااليش والبيية تحما
ن
والمونولوج .أشار علل الّهادب في بحثل المعنون لالحوار في قأة علي الّهادبل إلل هألا النمط من المونولوج
بأنّل حوار فردب يعبر عن الحياة الباطنية للشوأية سرمليانش1982وش86حش وأن توايّل کان للتعبير ع ّما
تحس بلش وما تريد قولل إزاء مواق
ّ
ويعما علل تهثي

معينةش ما أن هألا النمط من الحوار يع ي اليأة سمة الّورية نّسلحش

ا حداك والامانش ف ن
يى عن ونل صامتنا ومهتو نما في ذهن الشوأيةش ما أنل غير طليقش

ولهنّل تليا ي بالنسبة لليارئ نّسلحشالبد من اإلشارة إل ما ينيوب عليل المونولوج الداالي أو ا حادبش من
أساليب أارى مثا االرتاا ش الألب يت ّم في إنشاء التسلسا الامني للعما ا دبيش ويستهدف است رادنا يعود إلل
ذ ر ا حداك الما ية بيأد تو ي مىبساا موق

ما علوششالسابقش97حش فاالرتاا هو استدعاء أحداك

الما يش وجعلها تنشط في ن اق الامن الحا ر .ومن أمثلة االرتاا ما أت بل الروا ي العراقي «محمد
ب صوا انّاار ها ا لأاروخ أمريهيش فااتنيت أنّاسيش
أص » في رواية لملاأ العامريةل قا نى« :ثم دو ّ
وغادرني جسدب متساق نا رمادنا عنيش لهني ما إن فارقت الاسد المتّحمش حتل شعرا باتسا سماواا الحرية
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درموشش2014وش88ح .يعدّ لدوجار دانل ّأو من استعما المونولوج الدااليش وينيا لجيمس جويسل قولل
إن المونولوج الداالي هاش هو حدي شوأية معينةش والغرض منل أن ينيلها مباشرة إلل الحياة الداالية لتلك
الشوأية دون تداا من الملل ش إ ّما بالشرحش أو التعليق .ت لق الناقدة الهولندية لدورا وهنل تسمية
المونولوج المستيا علل أسلوب المونولوج المباشرش وبينما ي لق عليل الناقد الّرنسي لجينيتل تسمية الو اب
الّوربش وذلك عندما اقترح لجينيتل بإعادة تسمية المونولوج الداالي بالو اب الّورب «الألب يهون براية
الشوأية وصوتها ولغتها» جينيت وآارونش1989وش107ح .ذهبت الناقدة ا لمانية لمونيها فلودرنكل إلل
اليو بأن «المونولوج علل الرغم من تمثيلل في بعض ا حيان لّهر غير لّريش لهنل في معرم الحاالا يهون
ن
تمثيى لما هو لّري وبيمير المتهلم» فلودرنكش2012وش163ح .ليد واّت الروا ية لسمية الشيبانيلش
المونولوج المباشر في الهثير من مداراا روايتها لنأ

لليأليّةل علل لسان شوأياتهاش وال سيّما الشوأية

الر يسة فمما جاء علل لسانها بأسلوب المونولوج المباشرش إذ تيو  :سألت نّسي آالف مرة.أين أذهبش لو لم
تتال هأل ال ا رة إلل العراق؟ .أب بلد سيمنحني تأشيرة داو من أجا السياحةش أو العماش أو حتل الييا
في الشوار ش بى هدف .ال أحد بال با أنا عدوة العالم بى عداوة .ابنة الو وراا السباش ال الحياراا السباش
ن
لنوىل إلل أرض الحداد حانناش وموتنا .ال أحد يأدق لغتيش
ابنة ا رض التي تغير اسمها من أرض السواد
عربية في وطني مهددة ...أتسلل بالبهاء علل الموتل وزياراا اليبور ...بعيدة وماروحة إذا أردا أن أتسلّل
بالحدي ش اتحدا إلل نّسيش حتل إن نّسي ملّت الحدي معي .عىقية مغلية بوجههاش أبواب الحيواا السباش
والسماواا السباش ومّتوحة أمامها أفوا الاحيمش وما ذلك الياا لدب أما بأنّني قادر علل تغيير مأيرب
واليمهن أن استسلم لمنّاب

الشيبانيش2014وش44ح .للبوح بسرد نّسي ملئ بالتسااالا النّسية والألهنية

للشوأية الر يسة التي حملها المونولوج المباشرشإذ أاأل شها «ا اب توجهل الألاا نحو ذاتهاش وأعلنت فيل
عن نّسها .فأصب التّاعا اليولي ذاتينا» جيرالدش2003وش434ح .في هأل الرواية ما صيغ بأسلوب المونولوج
المباشر لعرض رغبة مهبوتة تتأار دااا الشوأية الر يسة .عر ت مشاعر حب االة لم تأرح بها
تعبيرا عن شعورها
للعلنش ولم تن ق بها إالّ من اى لغة البوج الداالي أو المونولوج الألب يارب علل لسانهاش
ن
الداالي .نادها قا لةن« :شعرا بيلبي يرتا ش وال أست يا حما رأسي لشدّة ما هو ثييا .أريد أن أسند علل
ب نو
تّي ...آدو هألا االسم الألب قلب ياني اى ساعااش ها علي أن أ ثر من ا سئلة ؟ .ال أريد بعد اليوو أ ّ
من ا سئلة .سأسلم لل ا ا شرعةش وأسافر في عينيلح وااتبئ في ّّيلش واداا في قلبلش واحتمي من البرد
والووفش واطرد ا ياو الموحشة» الشيبانيشالسابقش107ح .يّأ هألا المونولوج المباشر عن عمق الرغبةش
وأثرها علل بواطن نّس الشوأية واستيرارها في أعماق ذهنهاش وعن مدى سي رتها علل المستويين :شعورها
وال شعورها .ليد صبغ هألا اإلفأاح بسلسلة من التسااالا الألهنية طرحتها الشوأية علل نّسها بلغة
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ّ
التازو النّسيش وذلك
المونولوج المباشرح تسااالا حملة اعتراف الشوأية وبوحها لألاتها برغبة الحدّ من
«لحاجتها النّسية البيولوجية التي تتي لها االستمرار في حياتها والمحافرة عل بيا ها» فيأاش1982وش-77
76ح .لألاش جسد هألا االعتراف أو البوح بلغة تلّرية مباشرة فيها من الترف اللّريش والواقا الشعربش واالناياح
ما يى م رغبة الحبّ وأثرها النّسي علل الشوأية کيولها لسأسلم لل ا ا شرعة وأسافر في عينيل وااتبئ
في ّية...ل الألب حما ما يحتاجها من مشاعر الألوبان في ذاتها نتياة تلك الرغبة النّسية المل ّحة
 .4المونولوج غير المباشر Indirect monologueح
يعدّ ا سلوب غير المباشر أسلوبنا يعمد فيل السارد إلل نيا ىو الشوأيااش وإجراء تغيراا عليل من حي
اللغةش إذ يأوغل ويدالل في سياق ىملش وهو يّيد ىو الشوأية ونبرتها التعبيرية والتأثيرية ومواقعها
توا المتهلمش والمتلييش والرسالة
الّهريةش ن ىو الشوأياا ما هو إال رسالة لغوية تحما أنساقنا موتلّة
ّ
نّسهاش ونيا الرسالة أو تحويلها من تر يبها وأسلوبها ا صلي إلل آار يّيدها أبعادها المعرفية والباطنية التي
منتها المرسا ا صلي فيهاش إذ آن تحويلها إلل قالب آار لييّي عليها ا سلوب المحور
الحر أو ما يسمل بـ لالمونولوج الداالي المسرودلش
مويرش1991وش158-159ح .ا سلوب غير المباشر
ّ
والمأ ل ا و أطلق عليل العالم اللغوب السويسرب لشار باليل سنة  1912وش وهو أسلوب يأاأل موقا
الوسط بين ا سلوب المباشر وا سلوب غير المباشرش إذ هو ذلك التعبير الأحي عن مشاعر أو أفهار الشوأية
الباطنية التي ينيلها السارد لنا

مير الغا بشأعني السرد المو وعي .ت ّمت تسمية هألا

من سياق ىمل عبر

يا بمأ ل لأنا الراوب الغا بل .إذ إن السارد الألب يستعما
ا سلوب أي ن

مير الغا ب في الامن الما يش

هو الألب ينيا لنا حوار الشوأية ليوهم بها المتليي ّ
بأن الشوأية هي التي تتهلم وتتحركش وهو يوتل
ا سلوب المباشر من حي
والمواطبش ما يوتل

عن

الو من عىماا الترقيمش ومن بعض الوأا ا اللغويةش أيغة المتهلمش
ّ

عن ا سلوب غير المباشر من حي الو من أفعا اليو ش وبعض تمرهراا الأور

يا بعض الأيغ والمّرداا الواصةش مثا :التهرارش
اإلنشا ية فيلش مثا :التعاب واالستّهاوش ويرهر فيل أي ن
والحألفش وبعض اآلراء الواصة برواية الشوأية من الواقاش وي لق الناقد المأرب لحسن البنال علل هألا
ا سلوب مأ ل

«الهىو والّهر المتمثا» الايتونيش2002وش54ح .وقد يأتي هألا ا سلوب في عدة جماش أو

جملة واحدةش أو ملة واحدةش مويرشالسابقش158-159ح .ونىحظ أن ميابلة لسياال لهألا ا سلوب بالمونولوج
الدااليش هو محض وهم والطش إذ نرا ييابا المأ ل لالمونولوج الداالي المرورب أو المسرودل .نّل
يتيمن أفعا

التأل رش وييابا هألا ا سلوب عند لشاا

العانيل «السرد الأامت المروب»

العانيش2000وش97حش والبد من اإلشارة إلل أسلوب نيا الحوارش فهو ينيسم إلل «المنيو المباشر» 1ح
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و«المعروض والملسلب» عوفيش1987وش23ح .وهو عرض لهىو المتهلم ا صليش وييوو متهلم آار غير
لينيلل إلل المتلييش أو مواطب صري ش أو غير صري

المنيو

غير المباشرش أو المعروض الألاتي

العدوانيش2011وش132ح .وهألا يّترق عن السابق من حي إن الناقا لهىو المتهلم ا صا يتأرف فيل بشها
الو اب المسرودش والألب يرجا إلل تعريّاا هأل االص ىحاا المونولوج غير المباشر هو أن يعما الملل
معدّ وميدّو ودليا ومعلق في روايتلّ .أو من أثار إلل هألا ا سلوب الناقد لدب جاردنلش إذ عدّ نم نا آار من
المونولوج بعد ما ذ ر لجاردنل نم ين من المونولوج :المونولوج المباشر والمونولوج غير المباشر .وعد ّ
عا للمونولوج المباشر الألب يأاغ بيمير المتهلم مرتاضش1998وش138-139حش ويأّل بأنل «نمط
اآلار قنا ن
من المونولوج يأاغ بيمير الغا ب أو المواطب لينيا المادة الألهنية التي تنبا من ذهن شوأية ما ووعيها»
غنايمشالسابقش48-49ح.إن أه ّم ما يتميا بل هألا النو من المونولوج ما يلي :إنّل نمط من المونولوج يأا إلل
اليارئ من اى را ٍو لل من المعرفة الواسعة عن الشوأية الروايةش ما يلهلل علل ااتراق ذهنها ونيا أمور
لم تاهر بها من قباحفييدمها و أنّها نابعة من أعماق وعيهاش وذلك عن طريق التعليق والوص

علل ىو

الشوأية نّسلح .غياب أب ق يعة تلّرية في هألا المونولوج بين ىو الراوب و ىو الشوأيةش أب إن الراوب
ين ق الشوأية دون إعىن عن اليو ش مما يسهم في االطى علل ا فهار الحميمة للشوأيةش والهش

عن

عوالمها بثنا ية صوتية تلّرية تاما بين صوتي الراوب والشوأية أبولبنش1994وش49ح.انعداو العىقة بين
الشوأية وا ابها غير المعلن عنلش وذلك بسبب اللبس التلّري الحاصا نتياة ااتىط صوا الراوب بأورة
الشوأية فتحيش1986وش134ح .عني الهثير من النياد الغربيين بهألا ا سلوب في إطار دراساتهم ساليب
العاو الداالي في الروايةش وا ساليب التي تنيا فهر الشوأية الروا يةح ومنهم الناقدان الّرنسيان لتودوروفل
الحرل وو عاها
ولجينيتل .فيد أطليا تسمية لا سلوب غير المباشر ّ

من أساليب ثىثل إلقحاو ىو الشوأية

في الرواية المباشرة وغير المباشرة وغير المباشر الحرو نّسلح .ما أطلق الناقد ا لماني لتوماس مانل عاو
 1951و علل هألا ا سلوب مأ ل لالو اب المارب أو المعيشل .يعايش أفهار شوأية ما وهي في طور
التهون تودوروفش1990وش176ح .أ ّما الدراساا الحديثة في هأل المدرسة وال سيماعند الناقدة لمونيها
الحرلش إذ تأّل بأنل شها لتمثيا ىو الشوأية وتّهيرها
فلودرنكلش فت لق مأ ل لالو اب غير المباشر
ّ
يتميا بحرية في النحوش وحيور العناصر التعبيرية الألاتية التي تعهس منرور الشوأية ووعيها المأور من
لدن الراوب باسمش2012وش123ح .وفي المدرسة الهولندية ت لق الناقدة لدوريت وهنل تسمية اللحوار
المونولوج المروبلش وتأّل بأنل «أسلوب ينيا أفهار الشوأية عن طريق الراوبش ويتم فيل التر يا علل
ن
تحوال في ا زمنة واليما ر»
الو اب الداالي للشوأية الألب يألوب في ا اب الراوبش لألا يحدك
فلودرنكشالسابقش134-135ح .قد ااترنا تسمية لالمونولوج غير المباشرل حسب تسمية الناقد لدب جاردنلش
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وتيسيماتل للمونولوجش ما أشرنا سابينا .قد ت ّم تواي

هألا ا سلوب أب المونولوج غير المباشر في الهثير من

الرواياا العالميةح ومنها رواية لمداو بوفاربل للروا ي الّرنسي لفلوبيرل ورواية لالسيدة داالربل للروا ية
اإلنالياية لفرجينيا وول ل وغيرها .من أه ّم الروا يين العرب الألين ّ
واّوا هألا ا سلوب لنايب محّوال
السيما في المرحلة التعبيرية التي تبدأ بـ لاللا والهىبل .سعل الروا يون العراقيون إلل اقتّاء ذلك التواي ش
ومن ثم شغا تواي

هألا النو من المونولوج ن
بيرا في رواياتهمش وما يمتلهون من قدرة علل استب ان
حياا ن

دوااا الشوأياا الروا يةش والهش

عن ميامينها النّسيةش وما ييا في ذهنها من أفهار لم تأغها ولم تن ق

بهاش لأللك ان ال بد من وجود هألا المونولوج الألب يعتمد راوينا يمتاج صوتل وأسلوبل بأوا الشوأية
وأسلوبهاش وين ق به ّا ما لم تن ق بل الشوأية من أحادي نّسية تد ّ علل سماا ذاتيل وتعبيرية تحما أفهارها
هألا المونولوج اى هأل المدة الامنية رواية لعندما

ومشاعرها .من الرواياا العراقية التي عنيت بتواي

تستييظ الرا حةل للروا ية لدنل غاليلش إذ عمدا فيها إلل تواي

صة في تأوير
المونولوج غير المباشر اا ّ

العالم الداالي واإلابار عن المعاناة النّسية لشوأية المريض النّسي لر ا الموالنيلش ما ورد في الرواية
ن
طويى بماء اليناة.أمامك
نّسها قا لة :أنت منهك اليوىش تّاك تتدليان وأنت متکئ بعهسيك علل فوأليكش تبحلق
ما أرا لم يهن وطا علل أعأابك يييق بك العالم فى تاد لك مهاننا فار ن
غا تلتاا اليل...
سد النا وصياغتل بـمونولوج غير مباشر تنويعنا حداثيناش وذلك العتماد
غاليش2006وش132ح.ج ّ

مير

المواطب لأنتل في صياغتل السردية التي توهم بتباد ا دوارش ن في هأل الأياغة «يهون المروب لل هو
ب ا الروايةش أو الشوا الوحيد الألب يری العالم من بلرتل» عبدجاسمش1982وش77ح .لألا يوتلط فيها المواطب
من لدن الراوبش ها هي الشوأية وأفهارها وهواجسها وصراعاتها النّسية أو اليارئ المترقب لمعرفة دوااا
الشوأية واّايا عوالمها الداالية غير المعلنة وغير المأاغة من لدنها؟ .ربّما تلدب هأل الأياغة وهألا
النا إلل نو من اإلعاقة في اليراءة السردية المناسبة .وليد حما
االاتىط في تحديد هويّة المواطب في
ّ
تواي المونولوج غير المباشر ثنا ية صوتية وأسلوبية ملتبسة بين صوا الراوب وأسلوبل غير المباشر الراهر
بأياغة

مير المواطب لأنتل لأياغة السرود النّسية والبواع

الشعورية والىشعورية لشوأية ر ا

وأفعا الميارعة مثا :يسربش ينتهيش تشياش تادش ييي ش يّهم ...تد ّ هأل ا فعا علل حا رها وفورية
الأياغة التي ييوو بها الراوب لعوالمها الدااليةح ن
فمثى عن ذلك تنسام ما صياغة

مير المواطب وصوا

الشوأية وأسلوبها المباشر اللألين حمى سماا ذاتية وتعبير عا دة للشوأية کيولها :فى تاد لك مهاننا فار ن
غا
يسرب باسدك شعور باليرف من ا غنية ما تحملل من بها ية رومانسية ثييلل ...تد ّ هأل السماا التعبيرية عل
أفهار وصراعاا وسرور نّسية تعهس صور

ع

بدن شوأية ر ا وهى ل نتيحة
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النتا ج
وأايرا توصا البح إل أه ّم النتا ج التاليةش ومنها ما يت ّم تيديمل:
ن
 – 1عما المونولوج

النا الروا ي العراقي الحدي عل کسر رتابة السرد والدفا با حداك نحو ا ماو.
من
ّ

 -2يست يا اليارئ من اى تدقيق النرر في الرواية العراقية الحديثة أن يتعرف عل جوانب کبيرة من حياة
الشوأيااش کما تمن هأل الشوأياا فرصة الحيور في ذاکرة المتليّيش واإللماو بما ورد في الرواية من
مع ياا فنية مبدعة ومتّردة.
-3تبين لنا من اى هأل الورقة البحثيةش أن الروا ية ال تعمد عبر المونولوج إل رسم الشوأياا من الوارجش
با تغلغلت في داالها محاولة الکش

عن صورة لواقعها الداالي والحالة الشعورية التي تن وب عليها

الشوأية.
-4المونولوج هو المسلو ا ّو عن تحريك العما الروا ي وتحريك السرد فيلش فى الامان يتولل ذلك وال
المهانش با الحوار هو من يدفا بحر ة السرد نحو ا ماو.
قا مة المأادر والمراجا
 -1أبولبنش زيادش المونولوج الداالي عند نايب محّواش دار الينابياش عمانش1994و.
 -2ايدو ش ليونش اليأة السيهلوجيةش دراسة في عىقة علم النّس ّ
بّن اليأةش ترجمة محمود السمرةش منشوراا
المهتبة ا هليةش بيرواش 1959و.
 -3تودوروفشتاوتانش الشعريةش ترجمة شهرب الميووا ورجاء بن سىمةش دار توبيا

والدار

البيياءشالمغربش19990و.
-4جرييلش آن روبش نحو رواية جديدةش ترجمة مأ ّل إبراهيم مأ ّلش دار المعارفش الياهرةشد.ا.
-5جيرالدش برنسش المأ ل السردبش ترجمة عابد ااندارش المالس ا علل للثيافةش الياهرةش 2003و.
-------6ش قاموس السرديااش ترجمة السيد إماوش ميريت للنشرش الياهرةش 2003و.
-7جينيت وآارونش نررية السرد من وجهة النرر إلل التبئيرش ترجمة ناجي مأ ّلشط1شمنشوراا الحوار
ا اديمي والاامعي ش1989و.
-8الايتونيش ل ّي ش معام مأ لحاا نيد الروايةش مهتبة لبنان ناشرونش بيرواش 2002و.
 -9الساعدبش شيماء حسن جبرشالسرد النّسي في الرواية العراقية الحديثةش الاامعة المستنأريةش 2018و.
 -10الشيبانيش سميةش رواية نأ

لليأليّةش ط1شدار مياوبوتاميا لل باعة والنشر والتوزياشبغدادش2014و.
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 -11صال حميدش باسمش الأوا اآلار في الرواية العراقية دراسة في المبدأ الحواربش دار الّراهيدبش بغدادش
2012و.
 -12صابر عبيدشمحمدش اليأيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليياعيةش اتحاد الهتاب العربش
دمشقش 2001و.
 -13عبد جاسمشعباسش قيايا اليأة اليأيرة العراقية المعاصرةش دار الرشيد للنشرش منشوراا وزارة الثيافة
العراقيةش بغدادش 1982و.
 -14غنايمشمحمودش تيّار الوعي في الرواية العربية الحديثةش دار الابا اللبنانيةش بيرواش1992و.
 -15علوششسعيدشمعام المأ لحاا ا دبية المعاصرةش م بعة المهتبة الاامعيةش الدار البيياءش1985و.
 -16عبيد حسنش عمرش الو اب الغا بش المهتب اإلسىميش بيرواش 2004و.
 -17عبد العاليش بوطيبش مستوياا دراسة النا الروا يش مر ا االنماء اليوميشالرباطش2000و.
 -18عبد السىوش فات ش الحوار اليأأي تينياتل وعىقاتل السرديةش الملسسة العربية للدراساا والنشرش
بيرواش1999و.
 -19عباسش فيأاش الشوأية في

وء التحليا النّسيشط1ش بيرواش دار المسيرةش 1982و.

 -20العانيش شاا مسلمش البناء الّني في الرواية العربية في العراقشبغدادش دار الشلون الثيافية العامةش 2000و.
 -21عوفيش نايبش مياربة الواقا في اليأة اليأيرة المغربية من التأسيس الل التانيسش المر ا الثيافي
العربيش الدار البيياءش 1987و.
يشط1ش المغربش
 -22العدوانيشأحمدش بداية النا الروا ي مياربة آللياا تشها الداللةحش المرکا الثيافي العرب ّ
الدار البيياءش 2011و.
 -23غاليش دنلش عندما تستييظ الرا حةش ط1شدار المدى للثيافة والنشرش سوريا دمشقش2006و.
 -24فتحي ش إبراهيم ش معام المأ لحاا ا دبيةالملسسة العربية للناشرين المتحدينش 1986و.
 -25فلودرنكش مونيهاش مداا إلل علم السردش ترجمة مي أبو جلودش دار الهتب العلميةش بيرواش2012و.
 -26مويرشادوينش بناء الروايةشترجمة إبراهيم الأريّيشالدار المأرية للتألي

والترجمةش

ط1شبيرواش1991و.
 -27محمد عالمشرجاء ش رواية سترش المر ا الثيافي العربيش بيرواش2005و.
 -28مليانش ليون سرش تيار الّهر والحدي

الّردب الدااليش ترجمة عبد الر ا محمد ر اش مالة الثيافة

ا جنبيةش بغداد1982-
 -29مرتاضش عبد الملكشنررية الرواية بح في تينياا السردش عالم المعرفةشالعدد 240ش الهويتش1998و.
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.و1963 نامش محمدش فن اليأةش دار الثيافةش بيرواش
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