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التقديم الدينمائي لألحداث في رواية الحفيدة األميركية
إلنعام كجه جي
م.د .أحمد عزاوي محمد
كمية اآلداب  /جامعة تكريت
مدخل :
تعودنا أن نستميم من التجارب السردية
لماذا تصبح السينما موئال لمحكي ودعامة لو  ،وقد ّ
أنصع خبراتنا  ،ولماذا يفقد الحكي ىويتو المغوية لصالح ىوية ىالمية أو عالمية ال لون ليا  ،أو
عمى وجو الدقة بصرية معولمة ّ ،إنو تحول يحتاج إلى معاينة وتحميل  ،نستطيع من خالليما أن

بالتحول ال يكفي  ،لذا فإن ىذا البحث يتوخى بمقاربتو
نقف عمى وسائمو  ،ألن مجرد الحدس
ّ
لرواية الحفيدة األمريكية لمروائية العراقية إنعام كجه جي(*)  ،وفحصيا اكتشاف أدائيا السردي
عبر تداخل عنصرىا األساسي (الحدث) مع تقانات فنية وثقافية تؤثر تأثي ار حاسما في بنيتيا
وخطابيا .إن الرواية العربية المعاصرة وىي تعرض خطابيا في مدار االستقبال تكون ميمومة
أكثر بأسموب توصيل دالالت ىذا الخطاب  ،ولمتمقي أن يكشف عن تغمغل األساليب والتقانات
في عمق الخطاب الروائي الذي يعد -بعد ىذا كمو -عمال إنسانيا يحتل الشكل فيو موقعا أساسيا
يولد باستمرار معطيات بنائية جديدة  ،وقد أشار د.شكري عزيز الماضي إلى
 ،وىو شكل متموج َّ
أن الرواية العربية في بعض أنماطيا الجديدة تنطوي عمى جدل وتعالق واضح بين السرد
والوصف والشعر والرسم والسيناريو السينمائي والترسيمات واإلعالنات والخبر الصحفي والمقطات
المسرحية والصور الفوتغرافية  ،فيي كتابة تتحرك عمى السور الفاصل بين ىذه األنواع
بحدة كل الحدود والقيود وكل األسس والتقسيمات المنطقية والفنية وغير
واألجناس ،وىي ترفض ّ
(ٔ)

الفنية

 ،وفي سياق مشابو فقد ((أفادت الرواية العربية من الفنون السمعية-البصرية  ،وبخاصة

الفن السينمائي  ،إذ استثمرت بعض تقنياتو لتشكيل نسقيا السردي والتخييمي  ،وتخصيب
جمالياتيا الخاصة))

(ٕ)

 ،وألن التجربة السردية العراقية الجديدة جزء من التجارب السردية العربية

فيي تشترك في جدل التحوالت ىذا  ،إذ خطت خطوات ميمة باتجاه تمثـل المؤثرات المعاصرة
وحشدىا داخل نسيج النص  ،واستثمار معطياتيا الجديدة مع المحافظة عمى خصوصيتيا الثقافية
أن ((التوصيف السردي لمكتابة الجديدة
والتعبيرية  ،وفي ىذا السياق يشير الناقد عمي الفواز إلى ّ
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جاوز أطر الحكي والتتابع الخطي باتجاه االستعانة بتقنيات جديدة مثل السيناريو أو التكنيك
تَ َ

الصوري السينمائي في المونتاج والتداخل الزمني وغيرىا  ،ليكون أكثر تمثال لمعطيات السرد ،
وإلعادة قراءة البنية المشيدية لمواقع خارج ما ىو سياقي ومألوف  ،إذ إن الكتابة القصصية
والروائية وضعت الواقعي واليومي واليامشي أمام فعالية التشريح السردي))

(ٖ)

.

ومما يميز رواية "الحفيدة األميركية" أنيا تنتمي إلى تيار جديد من التجارب السردية  ،يأخذ
أن ((ثمة إشارات عديدة
بالتنامي عارضا خصائصو التكوينية والمعرفية  ،فقد رأى أحمد خمف ّ
متباعدة داخل صفحات الراوية  ،الى ما يمكن أن نسميو تيار ما بعد الحداثة  ،كإشارات فنية
وتقنية وليست كتنظير فكري أو عقائدي  ،تحاول من خالليا المؤلفة التخمص من تمك التراتبية
في سرد االحداث))(ٗ) ،وىو ما يمتقي مع التنظيرات المعاصرة عن رواية ما بعد الحداثة التي
تعمد إلى جعل القارئ عمى وعي بالوسائط البنيوية لمقص ،وىو ما يشكل تحديا لتكامل النظام(٘)،
ويجعل من الممارسة النقدية عمى حد تعبير جونثان كمر ((مجموعة من التوقعات بين القارئ
والنص))( ،)ٙفضال عن ىذا فأن رواية الحفيدة األمريكية تعد ((من أىم الروايات الجديدة التي
تنطوي عمى سؤال اليوية  ،وىي تتخذ موقفاً انتقادياً أصيالً وتعارضياً من فكرة تسريد اليوية ،
من خالل اقتصاد سردي يخضع لمنطق دقيق))

()ٚ

 ،وىنا تمتقي مع طروحات اليوية في ما بعد

الحداثة التي ((تولد قد ار من االرتياب حيال موضوعية الحقيقة والتاريخ والمعايير  ،والطبائع
المتعينة أو اليويات المتماسكة))
ّ

()ٛ

 ،وىي بيذا تأخذ من سمات التجارب السردية ما بعد

الحداثية التي رأى المنظرون المعاصرون أنيا كتابة تجميعية تعددية ومتجية لمقارئ  ،وىي تقوم
()ٜ

عمى مزج األنواع األدبية والفنية  ،وىو ما يدل عمى طريقة جديدة في التفكير

 ،ما يتيح دراسة

التأثير السينمائي في صياغة أحداث الرواية .
سينمائية األحداث  :ليست الرواية إال مجموعة من األحداث المقدمة سرديا لعرض وقائع
((كل ما
الشخصيات في الزمان والمكان بأسموب مخصوص ينجز خطابا ثقافيا ما  ،والحدث ىو
ّ
يؤدي إلى تغيير أمر أو خمق حركة أو إنتاج شيء  ،ويمكن تحديد الحدث في الرواية بأنو لعبة

قوى متواجية أو متحالفة تنطوي عمى أجزاء تشكل بدورىا حاالت محالفة أو مواجية بين
الشخصيات))

(ٓٔ)

 ،وىذه الحاالت ىي األساس في التصاعد السردي الذي يخمق مجاالت حدثية
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َّ
عدىا جريماس البنية األولية لمتعبير بالعالمات في الرواية  ،وىي بنية ليا ما يماثميا في العقل
(ٔٔ)

 ،فبعد أن كان النسق التقميدي ((سمسمة مترابطة

كل تعبير بالعالمات
اإلنساني  ،وىي أساس ّ

(ٕٔ)

من األحداث تتسم بالوحدة والداللة  ،وليا بداية ووسط ونياية ))

 ،صار باستطاعة الروائي

متحول لحبكة يختارىا استجابة لسياستو السردية
اختيار أنساق متعددة تنطوي عمى تنظيم
ِّ
الخاصة ولمؤثرات الكتابة والثقافة في آن  ،وىو ما يدفعو إلى خوض مغامرة إعادة التشكيل
الحدثي وتقديمو بتقانات جديدة  ،وفي ىذا السياق يقول كرستيان متز  :إن التحريف التسمسمي
لألحداث ىو سمة األدب الروائي  ،إذ نستطيع أن نوجز ثالث سنوات من حياة البطل في
جممتين  ،أو يمجأ الروائي إلى المونتاج فنعمد إلى لقطات سريعة  ،وىو ما يسمح لمرواية باختراع
(ٖٔ)

مشروع زمني يقام في ضوء مشروع زمني آخر

 ،ينجزه التداخل السردي السينمائي بأدوات

الفنين معا .عمى الرغم من أسبقية ظيور الرواية بوصفيا نوعا أدبيا نثريا عمى فن السينما ذي
السمات الصورية المرئية

(**)

 ،فإن تبادل التأثيرات الحاصل بينيما مازال عميقا ومستم ار  ،فقد

أثرت الرواية أوال في فن السينما تأثي ار واضحا  ،كشف عنو لوي دي جانيتي بقولو  :إن ُربع إلى

ُخمس األفالم مأخوذة من نصوص أدبية  ،والسيما األعمال الروائية الكالسيكية ليواس إي لودن
ودوس باسوس وجيمس جويس(ٗٔ) ،وقد عمد المخرجون األوائل إلى تبني تقانات السرد الروائي

في أعماليم  ،فاستخدم جورج ميميو المواد األدبية كأساس لمعديد من أفالمو  ،وأوضح كريفيث َّ
أن
العديد من تجديداتو في السينما مأخوذ من روايات ديكنز  ،أما آيزنشتاين فقد أخذ الفصل (ٕٔ)
وحولو إلى ٍّ
ليدل عمى أحاسيس ديكنز
نص تنفيذي
من رواية أوليفر تويست لديكنز ،
َّ
ّ

السينمائية(٘ٔ) ،وفيما يتعمق بتأثير الرواية العربية في السينما فقد تشابيت البداية بنقل روايات

ابتداء من منتصف أربعينيات القرن الماضي الى
وقصص كثيرة لنجيب محفوظ وكتاب آخرين
ً
السينما( ، )ٔٙوال يفوتنا ىنا أن نذكر العناصر المشتركة بين الرواية والسينما تؤدي إلى تداخميما
دائما ،فالشخصيات والمكان والزمان والحدث والسرد والمغة والمشاىد ىي عناصر جوىرية فييما ،
وال يختمفان إال في مادية التقديم  ،فالرواية فن كتابي مقروء  ،أما السينما ففن بصري مرئي .
وقد انقمبت معادلة التأثير حين خطت السينما أشواطا بعيدة في تطورىا  ،فصارت ((تجمع
تميز األجناس واألنواع األدبية والفنية))(،)ٔٚ
في خطابيا البصري أىم انماط التعبير الجمالي التي ّ

وتتطور بتسارع ممحوظ  ،وتبتكر في أثناء ذلك وسائل تعبيرية ومرئية غير مألوفة  ،وقد أدى ىذا
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إلى توظيف الرواية لبعض التقانات السينمائية  ،فمندوال ينقل عن أحد الروائيين قولو  :أنا لست
إال ستارة لصور فوضوية  ،صور تتجمع وتختفي معالميا وتتالشى ،عرض سينمائي مجنون ،
()ٔٛ

ومحاولة ىنا وىناك لمتزامن

الذي صار عامال حاسما في مرونة الزمن السينمائي  ،وقد ترك

أثره عمى الفن الروائي  ،إذ يتيح عرض حدثين مختمفين وقعا في زمن واحد( ،)ٜٔويرصد جان
ص ُل بعضيا ببعض عن طريقة تقنية
ريكاردو تأثيرات السينما عمى بناء األحداث التي يتم َو ْ
المونتاج(ٕٓ)  ،ما يعني أن األحداث لم تعد تروى عمى نحو تسمسمي خطي تتابعي  ،وىو ما
أوضحو روالن بورنوف ولاير اوئيميو بحديثيما عن سرد األحداث التناوبي الذي يتألف من قصتين
متزامنتي ن  ،يتم قطع أحدث القصة األولى مرة  ،وقطع أحداث الثانية مرة  ،وىي طريقة مأخوذة
(ٕٔ)

من المونتاج المتوازي في السينما

.ويعد السرد التناوبي من أىم أنساق بناء األحداث في
ّ

الروايات المعاصرة  ،وفيو تصبح الجممة التي تقدم الحدث بالسرد مساوية لمقطة في السرد
(ٕٕ)

الفيممي

 ،وىكذا تتحول وظيفة الراوي في السرد الروائي بدورىا إلى فعل سينمائي  ،فحين

ِ
القص أسموب المقطة المشيدية  ،إنما يجعل من التركيب المغوي عنص ار يتَّ ِسق بدوره مع
ضمن
ّ
ُ
((ي ّ
السينما  ،أو مع تقنية أدائيا  :كامي ار تمتقط الصورة  ،وتعرضيا  ،وأنت ترى المشيد))

(ٖٕ)

 ،ولعل

ىذه الحيادية التصويرية في عرض أحداث الرواية سينمائيا ،تتطابق مع قول أحد الروائيين(( :أنا
طيِعة تسجل وال تفكر))(ٕٗ) ،وقد أوصمت ىذه
آلة تصوير غطاء عدستيا مفتوح  ،وىي ّ

التصورات الرواية الى تقديم األحداث بطريقة سينمائية تعتمد عمى (("عين الكامي ار" ذات الخاصية

الحساسة والموضوعية التي تتفوق في ذلك عمى العين البشرية  ،عين الكامي ار التي تمتقط الوقائع
ّ
(ٕ٘)

والحياة مباشرة كما ىي  ،بعيدا عن التمثيل والتزيين))

 ،فضال عن ىذا فإن بعض طرائق

القص
أن
تقديم األحداث تتفاعل مع التقانات السينمائية عمى نحو مركب  ،فيمنى العيد ترى ّ
ّ

التذكري (االسترجاع) يأتي من الذاكرة  ،وىو حين يتقاطع مع أسموب المقطة المشيدية  ،يغدو ما
يقدمو الراوي بمثابة فيمم سينما  ،وىذا التذ ّكر يؤدي إلى اختالط األحداث مثمما يحدث في
()ٕٙ

المونتاج السينمائي

 ،وىو ما يدفع منطق القراءة إلى تحويل التمقي من منطقة تفسير األحداث

بوساطات داللية إلى تفسيرىا بعدة بصرية  ،تأخذ بنظر االعتبار فاعمية التقانات السينمائية التي

تسيم بدورىا في تكريس عصر الصورة الذي يتأسس عبر معطيات لغوية أيضا  ،تمثِّـميا األعمال
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ألن الروائية إنعام كجه جي تتفاعل ثقافيا مع معطيات ىذا الفضاء
األدبية الحافمة بالتصويرية  .و ّ

الصوري ومستجداتو  ،فقد استثمرت في روايتيا ممكنات التقانات السينمائية  ،ووزعتيا عمى
مساحة الجسد السردي لمرواية  ،وىي ماثمة في األحداث بإستراتيجيتين  ،ىما :

 .1استثمار التقانات السينمائية في تقديم األحداث –عمى نحو ماذكرنا ، -فاألحداث تقدم
منتجة متداخمة  ،ومقتطعة من مشاىد تجمع بينيا المشابية أو روابط ذاكراتية
بوصفيا لقطات ُم َ
بينيا صالت محددة  ،فالساردة تبدأ أوال بتأكيد أن ما تراه من أحداث يتصف بكونو معطيات
()ٕٚ

بصرية  ،فيي تقول  :شاشة رؤيتي  ،وأراني عمى الشاشة

 ،لتدخمنا في صمب المشاىد

المقدمة سينمائيا في ىذه الرواية التي يمعب المونتاج والتناوب واالسترجاع أدوا ار الفتة فييا  ،إذ
تتناوب مشاىد مختمفة زمنية تحكي خذالن شخصية الحفيدة بعودتيا مع الجيوش الميزومة من
العراق مقرونا بزمن خيبة قديم ىو خذالن أميا أيضا  ،يتمثل في االحتفال الكبير في ديترويت
()ٕٛ

ألداء قسم الوالء ألمريكا لمحصول عمى جنسيتيا

 ،ويبقى ىذا االسترجاع الذاكراتي فاعال في

تقديم شريط أحداث ال ينتمي الى زمن الساردة الشابة (الحفيدة) الراىن  ،فطفولتيا في الموصل
في أحضان جدتيا "رحمة" ومالبسيا النظيفة العطرة وجمال الطبيعة ىناك ،وشمعدانات الكنيسة ،
حد سواء  ،وجمالية معمار المنازل وخصوصية لغة
وأناقة الرجال والنساء في الموصل عمى ّ

يمر
الموصميين  ،تتذكرىا في زمن سرد مفارق بعد سنوات طويمة وىي في الرتل األمريكي الذي ّ
()ٕٜ

بقرى بعشيقة وبحزاني فيواجو بنظرات غامضة من النساء وبنظرات الرجال التي "من نار"

،

ىنا تبرز المفارقة بين زمن يوتوبي أليف وزمن ٍ
معاد  ،يتضح بوساطة ىذين التقابمين المختمفين
من األحداث  ،ثم تعود الساردة بدورة شريط سردي أخرى إلى أحداث سبقت مجيئيا الى العراق ،
فالدعاية األمريكية خمبت عقول العرب في أمريكا وبمبمت أفكارىم حين أعمنت عن حاجتيا
لمترجمين يجيدون المغتين العربية واإلنجميزية بمقابل مادي كبير ،لكن الحفيدة –وىي الساردة ، -
تضيف حوافز أخرى لعمميا كمترجمة تتمثل بحاجة أسرتيا الممِحَّة لممال  ،لكن العامل الحاسم
كان صدمتيا بسقوط برجي التجارة في حادثة الطائرات ،إذ تسترجع زمنا أقدم يتمثل بزيارتيا
(ٖٓ)

لنيويورك وأكميا "الشاورما" من شرفة مطمة عمى برج التجارة من بائع إيراني

 ،ىنا تحاول

الساردة بيذا المونتاج السينمائي أن تستدرج المتمقي إلى المقارنة بين زمن السالم الذي يستوعب
الجميع (الحفيدة العراقية والبائع اإليراني "األعداء سابقا" ) بوئام  ،وزمن الحرب وموقف اإلنسان
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يتوج بقفز زمني يختصر جممة من التفاصيل  ،تكون الحفيدة فييا قد َّ
تقدمت الى
منيما  ،وىو ما ّ
العمل وجاءىا اتصال من موظف اختبر معرفتيا بالمغة قبل أن تذىب الى مكتب لـ(سي آي أي)
في فرجينيا حيث أ ِ
ُخضعت لفحوصات ومقابالت عديدة  ،لتنظم الى العمل مترجمة مع الجيش
(ٖٔ)

األمريكي

 ،وحين تسترجع الساردة أحداثا سابقة تتعمق بالتقاط العائمة لصورة تذكارية تجمعيا

مع أميا وأبييا وأخييا يزن في ذكرى الحصول عمى الجنسية األمريكية  ،تتركز بؤرة السرد عمى
أحداث متداخمة عن شخصية األم بتول التي أحزنيا ترديد الجاليات لقسم الوالء ألمريكا فيما
(ٕٖ)

راحت تبكي وتستذكر أبييا وتطمب السماح منو

 ،وبيذا تعقد مقارنة قيمية بين شخصية

الحفيدة بوصفيا صوت المنظومة القيمية المعولمة وشخصية األم بوصفيا صوت المنظومة
ٍ
وبإيجاز سردي تُختصر خمسة أيام سبقت يوم الذىاب الى العراق حصمت فييا
القيمية الوطنية .
الحفيدة عمى تجييزات الجندية  ،وتعرفت عمى شابتين مصرية استرجعت قصة ذىابيا الى أمريكا
ثم التحاقيا بالجيش  ،ولبنانية تحمم بالعمل في أحد قصور المنطقة الخضراء  ،وقد كشفت
أحالميما عن الجيل بطبيعة الحرب  ،وىو ما نسفتو الحفيدة باستباق سردي يؤكد وحشية الحرب
حين تورد حادثة العثور عمى جثة الجندي االمريكي "بايرن" طافية مع طحالب الفرات

(ٖٖ)

 ،وىو

َدخل حدثا متقدما زمنياً عمى زمن يتعمق باستعداد الجنود لمذىاب الى العراق ،
تم بقطع زمني أ َ
ما ّ
فيكون بمثابة عتبة لمحنة الشخصيات  ،ومنيا شخصية الحفيدة التي تفاجأت بنقل الجنود

تسببت
جوا
ْ
بطائرات شحن بشعة تشبو الكوسج تحدث ضجيجا عاليا  ،وحين تزودت بالوقود ّ
بحالة غثيان عامة لمجنود  ،ولزيادة مناخ التوتر السردي تصل ىذه الطائرة في الميل الدامس
الذي يرتبط باستيداف الطائرات بالقاذفات  ،وتتحالف عاصفة رممية في تشكيل ما تسميو الساردة
"المشهد الجهنمي"(ٖٗ) ،وىو إشارة بالغة التدليل لسيناريو األحداث القادمة  .فحتى حين ينتقل
شريط األحداث الى رحمة الجنود من بغداد الى تكريت  ،وتذىل الحفيدة من رؤية المأذنة المموية
في سامراء التي تقودىا إلى استرجاع ي ِ
دخل شخصية الراىبة الفرنسية ماسور مادلين التي أخذتيم
ُ
في رحمة مدرسية إلى المموية في سامراء يوم ارتقت الحفيدة أدراجيا حتى القمة  ،فإن ىذه ال

يخفف من اكتشاف المتمقي لخيبة السرد الراىن  ،ألن الساردة ترتاب من وجوه النساء التي
تصعب قراءتيا  ،ومن نظرات الرجال التي تحاصرىم بالشك والنفور وكأنيا تقول" :ىا ىم
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(ٖ٘)

األوباش قد جاؤوا"

 ،ولنا أن نفيم مقدار التصادم الحاصل بين زمنين يقدميا السرد السينمائي

مع إشارات ضدية  .تمعن الحفيدة في لعبة التشويق السردي بعطف مسار السرد باتجاه
شخصيتين جذابتين ىما :جدتيا المسيحية "رحمة" وصديقة العائمة "طاووس" المرأة السمراء من
مدينة الثورة  ،ومعيما جزء من تاريخ العراق من خالل حكايات عائمية  ،يتداخل فييا السياسي
في االجتماعي في االقتصادي في الثقافي  ،فطاووس كانت تساعد العائمة في إعداد الطعام
()ٖٙ

والمالبس ولوازم البيت األخرى  ،وتستمع الى حكايات الجدة وآرائيا السياسية المختمفة

،

ويبدو أن ىذا االسترجاع يشير بخفاء الى تداخل المجتمع العراقي وتآلفو  ،ألن األحداث التي
بقطع زمني غير َّ
محدد يتضمن حديث الحفيدة وصديقيا األمريكي كالفن عن مخترعات
تميو تأتي
ٍ
القرن العشرين وبعض مشكالت المغة التي يواجيا األصدقاء مختمفو اليوية  /ومشكالت الفيم
()ٖٚ

بينيم أيضا تبعا الختالف البنية العقمية

 ،ثم يميو قطعٌ سردي آخر يقدم أحداث تتعمق بمصير

الحفيدة وعشرات المترجمين الذين ألقت بيم الشاحنات في ساحة قصر في تكريت  ،وبدأ توزيعيم
عمى محافظات العراق عمى غير رغباتيم وتصوراتيم  ،مما أدى الى انسحاب كثيرين منيم

مطبخ مكانا إلقامتيا
وعودتيم الى أمريكا  ،أما الحفيدة فقد بقيت في تكريت  ،وعانت من اختيار
ٍ
كان مميئا بصناديق المؤن والمعمبات  ،واضطرت لتنظيفو لتنام بعد ذلك مثل قتيل

()ٖٛ

 ،وىذا

التناوب السردي السينمائي غير المتسمسل زمنيا يكشف عن مصائر الشخصيات وتقمباتيا
بأحداث بعضيا يتسم باأللفة وبعضيا بالسكونية وأكثرىا بالمعاناة .وباسترجاع سردي بعيد جدا
أعز أطفال العائمة ،
نتعرف عمى والدة الحفيدة "زينة" وحياة عائمتيا وأسباب ىجرتيم  ،فقد كانت ّ
تربت عند جدتيا رحمة وكبرت  ،لكن أىميا اضطروا لمسفر  ،ألن أباىا صباح شمعون بينام
تعرض لمتعذيب في دوائر األمن نتيجة لوشاية أحد زمالئو في اإلذاعة ،مما دفع أميا الى ترك
وظيفتيا في الجامعة والسفر مع زوجيا وأخييا يزن  ،لكن الحفيدة عادت بعد خمسة عشر عاما ،
وىي العودة/المفارقة التي يتقدم السارد الغائب بوصفيا عمى لسان الجدة -في زمن السرد الراىن-
()ٖٜ

مرحب بيا إال ىذه العودة"
" :كل العودات
ٌ

 ،فحين تسرد لنا الحفيدة بمونتاج بارع أحداث

زيارتيا لجدتيا تقدم لنا قفزة سردية بعد آخر لقاء مضى عميو أشير  ،وكيف دبرت خروجا سريا
من القاعدة لمذىاب الى بغداد مع صديقتيا "نيرين"  ،وتعرض جانبا من الخراب الذي تعرضت
لو البنايات جراء الحرب  ،قبل أن تصل الى بيت جدتيا التي واجيتيا بمحاكمة أخالقية  ،وأرتيا

ٍ
يقدس الزي
المالبس العسكرية لجدىا العقيد يوسف فتوحي الذي خدم العراق
بتفان  ،وكان ّ
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العسكري  ،ثم خدم في مصمحة السكك الحديد بأمر من عبد الكريم قاسم  ،وقد دفعت السيرة
العزيزة لجدىا جدتيا الى أن تُـمبِ َسيا البزة العسكرية العراقية لكي تشعرىا بالتباين مع بزة صنعت

في أمريكا

(ٓٗ)

 ،وىو تباين تاريخي وقيمي يرينا السرد السينمائي أن الجدة تراه فاصال بين الوطنية

والخيانة .وفي منعطف سردي الحق تستثمر الحفيدة لقاءىا بجدتيا في تمرير المسار العاطفي
الجديد الذي أحدثو ظيور "مييمن" ابن طاووس الذي جاء بجدتيا لمدينة عمان إلجراء عممية
جراحية عمى ركبتيا  ،إذ أضفت عميو سمات أسطورية تمييدا الستكمال مشيد تحوليا العاطفي ،
فيو يبدو راىبا من زمن العبادات البدائية حرك تيارات داخمية في روحيا  ،وكان اسمو فخا جميال
منصوبا دون قصد  ،شخص نسيج وحده  ،سارت كالمنومة الى بحره العميق  ،وىي تعمم أنو
أخوىا بالرضاعة  ،وىو السبب الذي دفعو الى رفض اعترافيا العاطفي  ،وىنا تعمد الى تعويم
ى ويتيا حين تسترجع أحداثيا تتعمق بتشبيو صديقيا األمريكي كالفن لسيقانيا بسيقان النساء
تأممة  ،سرعان ما تبددىا قيم مييمن ،
االستوائيات في لوحات غوغان  ،وىو ما يربطيا بساللة ُم َّ

وقيم كل العراقيين الذين كانت تراىم الحفيدة في المدن األمريكية مجذوبين بانخطاف دراويش

لبمدىم  ،وال يريدون أبداً قطع الحبل السري مع األرض التي جاؤوا منيا ،ومن ىؤالء أيضا أميا
(ٔٗ)

بتول وأبوىا المذين كانت تراىما في أمريكا يستبقيان العراق باألغاني التراثية

 ،وىنا يمارس

السرد السينمائي حيادا ضمنيا في تمرير بداية التحول الشعوري لمحفيدة باتجاه استرجاع اليوية
ستكمل ىذا التحول حين تستعيد الحفيدة مع مييمن مرتكزات
الوطنية بإزاء اليوية الطارئة ُ ،
وي َ

الثقافة الوطنية بحديثيما عن الشعر العربي ومظفر النواب  ،وتسترجع حكاية الحب التي جمعت

أميا المسيحية مع أبييا اآلشوري المذيع المولع بالشعر العربي  ،ثم تميل الى تجذير صورة
ِّ
وتصرُح لو برغبتيا بالزواج من رجل يبقييا في بغداد
مييمن حين تشبيو بالتماثيل السومرية ،

لتظل قطة أنيسة تحت قدميو  ،وتسعد حين يجمسان في مطعم في قسم مخصص لمعوائل ،
ّ
وتشعر برجولتو فال تدخن أمامو  ،لكن السرد يحدث تناوبا جديدا بالحديث عن فترة أسر مييمن

أربعة سنوات في إيران وانقالبو من الشيوعية الى التدين وانضمامو الى جيش الميدي  ،لذا فإن
الحفيدة تتخيل مشيديات مفترضة عن وقوعيا بيد جماعات مسمحة يقوم ممثم فييا –ىو مييمن-
بغرز سكينة في خاصرتيا  ،ثم يكشف عن خوذتيا  ،ويطمق صرخة خرساء  ،ألنو أدرك أنو

322

المجلد  / 12العدد / 54الدنة الحادية رذر – حزيران–  2012م
(ٕٗ)
الممِ ّح بعد عودة الحفيدة الى
اليوية
ال
ؤ
س
من
فيعزز
السرد
م
يتقد
ثم
،
أسال دم أختو بيده
ّ
ُ
المعسكر ثم نقميا الى الموصل حيث عاينت صور الموت التي طالت الجنود  ،لكن صدمة

السرد تحدث مع وقوع فضيحة سجن "أبو غريب"  ،وىو ما أعاد صياغة موقف الحفيدة نيائيا
أكدت أن
حين واجيت بعض الجنود والمترجم "شيخو" الذين اعتبروا الموضوع عاب ار  ،فأنبتيم ،و ْ
ميمتيم ليست استبدال تعذيب بتعذيب(ٖٗ) ،ولتكريس ىذا التحول فإن اإليجاز السردي ألحداث

عودة الحفيدة لدترويت ثم توقيعيا من جديد لعقد العمل مع الجيش وعودتيا لمعراق يعبر إلى
قياميا بزيارة مدرسة راىبات "التقدمة" في الباب الشرقي –حيث ترعرعت ، -وىنا تسترجع الساردة
سنوات طفولتيا الزاىية يوم كانت تق أر من كتاب "األيادي الضارعة" تراتيل الصباح في الكنيسة ،
وحصمت عمى شيرة في الكنائس لدرجة أن تراتيميا بدأت تسجل عمى أشرطة "الكاسيت"(ٗٗ)،
ويعزز المونتاج السردي ارتباط الحفيدة بجدتيا حين تشارك في مراسم دفنيا بعد إقناعيا النقيب
ألنو متعمق بجدتو التي ربتو بعد انفصال ابويو  ،ثم
دونفان بالخروج من المنطقة الخضراء ّ ،
ماتت وىو في العراق  ،أصابتيا سكتة قمبية وىي في صالة روليت في كازينو  ،فرأتو الحفيدة

وىو يبكي ويضحك  ،بينما تخمن الساردة أن جدتيا ماتت حسرة عمييا وعا ار منيا "عار الحفيدة
األمريكية "  ،لذلك فقد رفضت أن تأخذ معيا دورية أو تجعل لمجنازة حماية وذىبت لوحدىا ،
ألنيا تخيمت-في مشيد سينمائي -جدتيا وىي تقوم من تابوتيا لتبصق عمييم(٘ٗ) ،وىو ما يمكن
تأويمو بحالة الرفض العامة لعمل الحفيدة ولوجود الجيش األمريكي الذي استدعى قيام الجدة من
موتيا ورفضيم بيذه الطريقة الميينة  .وفي تقدم األحداث الى انتياء عمل الحفيدة مترجمةً ،
تقدم عبر لقطات ممتنجة بتسارع خالصة استنتاجيا بعد عودتيا  ،فشخصية جدتيا المثالية تراىا
ّ

في ثياب سيدة من الفموجة وفي أىاب الموصميات الصارمات المواتي يصمحن لمعمل مديرات
مدارس ورئيسات ممرضات  ،حريصات دؤوبات  ،عصيات عمى المساومة  ،بينما تق أر عمى
كوب قيوة اشترتو من المطار تاريخ العشرين من كانون الثاني  ٕٜٓٓآخر يوم لبوش االبن الذي
لوث بالد النيرين بمعنة ستبقى لعصور قادمة  ،وتقفز الى ذىنيا رسائل صديقيا المترجم البصري
بصف من
مالك الحزين الذي انتحر بعد أن قاد سيارتو من الموصل الى الجنوب  ،ثم صدميا
ٍّ
مت يميني إذا نسيتك يا بغداد
النخيل  ،ثم تختتم الساردة أحداثيا بقولياُ :ش ْ

()ٗٙ

 ،وىو موقف نيائي

انقالبي كان نتيجة حتمية لتحوالت السرد وتناميو  ،لتصبح بغداد وىي رمز الوطن بؤرة اىتماميا

دور ِ
عين الكامي ار
الجديد  .في سياق مقارب تؤدي الشخصية الرئيسة (الحفيدة) بوصفيا ساردا َ
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المثبتة والمتحركة التي ترصد لقطات محددة في الزمان والمكان وكأنيا لقطات مفردة ألحداث
ّ

كل لقطة منيا تؤدي وظيفة في شبكة األحداث التي يجمع بينيا التوليف السردي
لكن َّ
مختمفة ّ ،
عمى الرغم مما يبدو من االنتقاالت الزمكانية .

وتعمد الساردة الى التصريح بيذا الدور

التصويري الناقل لممشاىد عمى نحو يبدو ّأنو نقل محايد  ،بقوليا (( :عيناي تتحركان مثل

الكاميرا))

()ٗٚ

 ،أو قوليا (( :أدرت ناظري في المنطقة بمحور ٓ ٔٛدرجة مثل كامي ار تتحرك من

اليسار الى اليمين))

()ٗٛ

أن المشيد السينمائي يؤولو المتمقي تبعا لعناصره المرئية  ،ففي
 ،يبقى ّ

تغير الساردة مجاليا البصري من الثبات الى الحركة بقوليا (( :بقيت ساكنة ارقب الثمج
مشيد ما ّ

النا دف عمى الزجاج االمامي  ،لم أعد في حاجة ألن أشتري قميصا وال حذاء جديدا  ،ثيابي
ستكون غير ىذا  ،أسند ذراعي عمى المقود وأرى جندية تسير في الساحة تحت الثمج المتساقط
()ٜٗ

ترتدي بدلة وتتقدم في اتجاه الشرف الذي ينتظرىا عمى مرمى حمم أو حممين))

 ،فالفعل أرقب

يحتاج الى ثبات تصويري  ،سرعان ما يغيره الفعل "أرى" الذي يدير عين الساردة مع حركة
الجندية في الساحة لتشكيل جمالية المشيد  ،ولتعريفنا عمى حالة الرتابة التي تعيشيا الحفيدة قبل
مجيئيا الى العراق  ،ثم تضعنا أمام حركات تصويرية حسية فتقول (( :أنا مثل الروبوت ،
مبرمجة عمى حركات صباحية ال تتغير  ،توجيت الى المطبخ لوضع الماء في غالية القيوة
الكيربائية  ،ثم الى غرفة المعيشة لترتيب الصحف والوسائد المقموبة  ،ثم الى غرفة يزن إليقاظو
 ،ثم العودة الى المطبخ لتحضير وجبة يأخذىا معو الى المدرسة وأخي ار احتضان كوب قيوتي
بكمتا كفي  ،والجموس أمام التمفزيون لسماع نشرة االخبار))

(ٓ٘)

 ،فينا تقودنا كامي ار السرد لمعاينة

الغرف واألشياء التي تستحوذ عمى المشيد  ،وتبقى الساردة في مشيد ٍ
تال عمى فعل تحريك عين
الكامي ار حين تستخدم الفعل " أراقب" مصحوبا بإشارات دالة عن الشخصيات  ،فترى خميطا
عجيبا من الم تدينين المتأمركين  ،ومن اليساريين الذين ضيعتيم بوصمة موسكو  ،ممثمون نزقون
مغرورون وآخرون منطوون عمى أنفسيم  ،نساء بالحجاب وفتيات بالسراويل الضيقة  ،رجال
بشوارب ستالينية  ،وشباب برؤوس حميقة عمى طريقة مغني "الراب"  ،وىم عراقيون وعرب
(ٔ٘)

وأجانب مستعربون

 ،ومن ىذه اإلشارات نفيم أن ىذه التركيبة المتنافرة تتشابو فقط في ىدفيا

النفعي من دون أين يكون ليا أي ىدف قيمي عمى الرغم من انتماءاتيا اإليديولوجية الواضحة .
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وفي مشيد تفصيمي آخر تنقل لنا عين الكامي ار صراع الشخصيات ومواقفيا في يوم ترديد القسم
لمحصول عمى الجنسية األمريكية  ،إذ ترِّكز الكامي ار عمى شخصية بتول أم الحفيدة  ،فعمى
خالف كل الشخصيات من عرب وصينين وىنود -فرحين بيذا اليوم -كانت األم كأنيا تسير في
جنازة  ،وترمق شز ار جيرانيا في الصفوف األمامية والخمفية  ،وحين تمعن الكامي ار في رصد
خطاب حاكم الوالية صوتا وصورةً ومفاعيل الفرح عند األمريكان الجدد الحاصمين عمى الجنسية،

تميل بعينيا الراصدة لنقل صورة األم وصوت بكائيا وىي تنشج  ،وقد انقمب لون وجييا من
(ٕ٘)

األبيض الى القرمزي  ،ثم صوتيا وىي تقول  :سامحني يا أبي

 ،وىكذا تغدو مجموعة

االشارات المتعمقة باألم (تسير في جنازة  ،ترمق شز ار  ،صوت بكائيا  ،وطمبيا لمسماح من أبييا
–الرمزي وىو ىنا العراق ) -داالت مرئية نكتشف بوساطتيا محنة ىذه الشخصية .
وفي أحد القصور ترى الساردة ىذا القصر ميجو ار  ،مقصوفا ومحطما  ،تتناثر األحجار في
صاالتو التي يجتازىا الجنود مثل األشباح  ،أما البحيرة التي كانت مميئة باألسماك فقد تحولت
مستنقعا لمبعوض  ،والحديقة التي كانت جنة أرضية ارتفع فييا دغل الحشائش الى أعمى من
(ٖ٘)

قامة الحفيدة

أن كامي ار السرد تنقل لنا التحول التدميري في بنية المكان  ،وىو تأكيد
 ،أي ّ

لحالة الخراب التي أحدثيا االحتالل  ،وىو ما يتسع ويمتقط السرد الكاميراتي تفاصيمو األشمل في
األحداث األكثر قسوة  ،وىي مشاىد المداىمات الميمية ،إذ تتحرك كامي ار السرد مع حركة الجنود

القتحام بيت مطموب مفترض  ،يقوم الجنود بتقييده ،لكن سرعان ما يظير أنو رجل آخر  ،ثم
يعمد الجنود الى كسر باب ٍ
بيت مجاور  ،فال يجدوا أال عجو از محدودب الظير  ،ثم يالحقوا
(ٗ٘)

سيارة خرقت حظر التجول  ،فيكتشفوا أنيا تصل الى المستشفى لنقل مريض

 ،ومع أن عين

الكامي ار تنقل لنا ىذه األحداث بال تعميقات  ،فيي تضعنا أمام دالالت واضحة لمعنف والتدمير
ممددة في السيارة
الذي يمارسو الجنود بأفعاليم  .وحين تمتقي الحفيدة بجدتيا في عمان تراىا ّ
ومعيا مييمن الذي تدير عين الكامي ار باتجاىو محاطا بجماليات المكان في الخامسة عص ار الذي

الخالب رأت مييمن
أحالت عتمتو الخفيفة الثمج الى لون أرزق مضيء ،ومن خالل ىذا الفسفور ّ
يترجل ويفرد قامتو النحيمة ،وبدا في لحيتو الناعمة و"بالغترة" الصفراء الممفوفة حول رقبتو أشبو
(٘٘)

براىب من زمن العبادات البدائية

 ،وىنا تعود الساردة الستخدام فعل الرؤية لتكريس البعد

البصري لألحداث  ،وىي رؤية متحركة لإللمام بعناصر المشيد ،وابراز التأثير العاطفي المحيط
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بوصف شخصية مييمن  .وفي سياق مختمف ترصد عين الكامي ار أجواء جنازة الجدة رحمة رصدا
يمم بخصوصية الطقوس المسيحية  ،فالساردة ترّكز نظراتيا عمى مجموعة مرئيات ىي
ّ

()٘ٙ

:

ٍ
بصميب ذىبي .
 الصندوق الخشبي الالمع المزيَّن
 الجثمان موضوع فوق مسند مغطى بالقطيفة الزرقاء  ،تستند عمى جانبيو ثالثة أكاليل
ىزيمة من األزىار االصطناعية  .وتحاول كامي ار السرد ىنا أن تتخطى ىذه الطبقة
المرئية إلى داخميا  ،فتقول  :عيناي تثقبان الخشب وتنفذان الى جمدة جدتي .
ييز مبخرة ذات سالسل  ،انطمقت من
 الكاىن العجوز يدور حول الصندوق  ،وىو ّ
فوىتيا دفقات دخان أبيض .
 النساء يمخطن في مناديمين بصوت ٍ
عال  ،ويطمقن زفرات حادة تصعد ليا صدورىن
وتيبط  ،الجذوع تتحرك الى األمام والى الخمف عمي إيقاع التراتيل .
 الشماسان الشابان يتبعان الكاىن ويرددان الصموات وراءه  ،أعينيما تدور وتمسح
سحنات الحاضرات  ،تبحث عن وجو فتي يستأىل االستيقاظ المبكر والخروج الى
ّ
الشوارع التي تنصب فخاخا لألحياء الذين مازالوا يعاندون أقدارىم .
وىكذا يختمط الطقوسي بالبكائي  ،وبالعاطفي ممثال برغبة الحفيدة في اختراق الصندوق والنفاذ
ِ
الشماسين الشابين عن وجو فتي بين سحنات العجائز ،
الى جدتيا  ،وباأليروسي ممثال ببحث
يستحق المجازفة  ،ولعل ىذا المشيد من البراعة لدرجة استطاعت الكامي ار نقل مشاىد الموت
وطقوسو مصحوبا برغبة الحياة التي ال تفتر  ،وىو ما نعثر عمييا في إشارات موزعة بين ىذه
الثنائية بإيحاء الفت .
 .2الوصف الصريح لألحداث بأنها فيمم  :وفييا يتم وصف أحداث محدودة بكونيا فيمما تعطيو
الساردة اسما يتطابق مع أفالم حقيقية انتجتيا السينما تكون بمثابة المعادل الموضوعي ليذه
األحداث  ،ومثمما فعمت الساردة في تقديم عتبة إشارية لتقديم األحداث بالمونتاج وعين الكامي ار
ابتداء تصورىا ليذه األحداث التي تبدو سمسمة متصمة من األفالم الخام ،
تقدم لنا
وبقية التقاناتّ ،
ً
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كل فصل تعيشو ىو فيمم يغري بالبحث عن عنوان مناسب لو

()٘ٚ

 ،وتشير في موضع آخر إشارة

بالغة األىمية إلى كون ىذه الرواية فيمما متعدد الشخصيات تمعب أدوا ار بارزة  ،وىي فقط -أي
الحفيدة -شريرة الفيمم

()٘ٛ

 ،وقد أشار الباحث عمي كاظم داود الى تطابق بعض عناوين األفالم

التي ذكرتيا الساردة مع أفالم حقيقية  ،وىي " :برج الجحيم" الذي اخرجو " جون جوليرمن" عام
ٖ ،ٜٔٚو"كينغ كونغ في المدينة" في إشارة إلى فيمم كينغ كونغ الغوريال الوحش العمالق  ،وفيمم
()ٜ٘

"الهارب" الذي أخرجو أندروا دايفس عام ٖٜٜٔ

 ،وىذه األفالم ىي معادالت موضوعية

ألحداث داخل الرواية تتناص معيا وتتعالق دالليا  ،إذ تشير الساردة إلى كون حادث برجي
التجارة في أميركا نسخة حقيقية من فيمم "برج الجحيم"  ،وىي ىنا تستعير العنوان لمتأكيد عمى
المتخيل إلى واقعي  ،أما فيمم "اليارب" الذي تزيد عمى وصفو بكونو "بإنتاج عراقي"  ،فيو
تحول
ّ
يصف مالحقات الجيش األمريكي لممطموبين  ،وال يتناص مع الفيمم األصمي إال في العنوان ،

وكذلك الحال مع فيمم كينغ كونغ في المدينة الذي تجعمو الساردة عنوانا لمشاىدتيا لخراب بغداد
أن
بعد االحتالل  ،فيو معادل موضوعي لثيمة الفيمم األصمي  ،لكنو يحمل إشارة خفية الى ّ

الوحش ىذه المرة ليس الغوريال –كما في الفيمم -بل الحرب

(ٓ)ٙ

 ،فضال عن ىذا فقد فاتت

الباحث إشارةُ الساردة الى فيمم "ناصر" ،وىو فيمم انتجتو السينما المصرية عام ٜٜٔٙمن إخراج
َ
محمد فاضل  ،وفيو تمجأ الساردة/الحفيدة الى مقارنة جدتيا رحمة بدور أمينة رزق

(ٔ)ٙ

كمعادل

موضوعي لمشخصية الوطنية بإزاء وضع الحفيدة الممتبس وعمميا مع الجيش األمريكي .
وقد يتم توظيف وصف بعض األحداث بكونيا فيمما تمنحو الساردة عنوانا ال يتطابق مع
أفالم حقيقية  /لدالالت متنوعة تثري مقصديات الرواية  ،ويمكن تقسيميا إلى التوظيفات اآلتية :
توظيف مقارنة  :وىو يحمل دالالت فكرية ذات طابع تاريخي أو قيمي أو اجتماعي أو ثقافي،
ىو األىم من بين التوظيفات األخرى  ،فالساردة تتخيل أنيا يمكن أن تصنع فيمما عنوانو "حمائم
ومناديل" عن مجموعة الفتيات التي تر َّ
اىن في قرى الموصل وتحديدا "بعشيقة" باالستناد الى ما
عمق في ذاكرتيا من مشاىد األفالم التي أظيرت نساء باريس ونابولي وىن يرحبن بالجنود
لكن ّأيا من نساء بعشيقة وفتياتيا لم يكن يفعمن ذلك
األمريكيين في الحرب العالمية الثانيةّ ،

(ٕ)ٙ

،

وىنا تظير المقارنة التباين القيمي بين مخيال الساردة وواقع نساء بعشيقة  ،وحين تزور بيت
جدتيا تنتبو الى انقطاع التيار الكيربائي ،فتتخيل أنيا ستتمتع بشعمة المدفأة النفطية بدال من
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المدفأة الزيتية في الحياة الحديثة وتضع قدمييا عمى حافتيا المعدنية محتكرة دفأىا في فيمم
(ٖ)ٙ

بعنوان "األنانية الجميمة"
األثيرة.

تصور ينطوي عمى حنين الى المكان األصل ومفرداتو
 ،وىو
ّ

توظيف كوميدي أو ساخر  :وفيو تميل الساردة إلى تسمية بعض األحداث فيمما تضفي طابعا
كوميديا ترويحيا أو ساخ ار  ،لكي تقمل من التوتر السردي  ،وتنوع في إيقاعو  ،فيكون ىذا
التوظيف بمثابة استراحة تجدد دينامية القراءة  ،فالساردة/الحفيدة كانت ليا مجموعة من األصدقاء
العراقيين والسوريين والمبنانيين والفمسطينيين الذي تعتبرىم عصابتيا التي لو أراد مخرج أن يصور
(ٗ)ٙ

عنيا فيمما لسماه "عصابة زينة

 ،وىي إحالة ذات طابع طفولي تتصل بالمخيمة التي تجعل

من كل مجم وعة عصابة بعد تجريد ىذه الصفة من دالالتيا العدائية  ،ثم تعمد الساردة الى
السخرية من الخميط غير المتجانس من المتقدمين لمعمل كمترجمين  ،وىم من المتدينين
المتأمركين واليساريين ونساء محجبات وفتيات بسراويل ضيقة ،يصمحون لتمثيل فيمم عنوانو "ما
(٘)ٙ
لتبين أن
تحوره الساردة ّ
لي شغل بالسوق"  ،وىو عنوان مأخوذ من أغنية عراقية فمكمورية ِّ ،
السوق ىنا مختمف ورواده أيضا  ،وتمجأ الحفيدة الى السخرية من عالقة فتاة لم تبمغ العشرين

يسمونيا المخبرة الصغيرة مع مالزم االستخبارات فرانكي  ،وىي لم تكن محط ثقة لدى أحد حتى
المالزم فرانكي  ،إذ كانت تأتي لزيارتو مرتين في االسبوع وقد اتفقا عمى الزواج  ،وكانت الحفيدة
()ٙٙ

عمى عمم بتفاصيل ىذه العالقة متمتعة بفيمم "جولييت في تكريت"

 ،وال تخفى اإلشارة ىنا الى

تقدم ىذا اإلشارة بسخرية واضحة .
المسرحية الشييرة لشكسبير " روميو وجولييت"  ،لكن الساردة ّ
توظيف مفارقة  :تتجمى فيو دالالت ضدية مفاجئة  ،تحدث صدمة تم ٍ
ق  ،ألن السرد يوحي
بمسار أحداث متوقع سرعان ما يكسره تطور األحداث بمفارقات تقود إلى منعطفات سردية
ميمة ،فحين تذىب الحفيدة مع الجنود في رحمتيا إلى العراق  ،تسير األحداث عمى نحو مألوف
جو من القمق
بذىابيم الى ألمانيا بطائرة مدنية  ،لكن استكمال رحمتيم بطائرة عسكرية يشيع ّ
والترقّب والخوف والغثيان عند الجميع  ،وىو ما تراه الساردة فيمما يمكن أن يكون "الخمس
المرتعبات والرجال األكثر رعبا"( ،)ٙٚوىي تسمية تحيل إلى أفق توقعات جديد حول مصير الجنود
جميعا ومعيم الحفيدة  ،مادامت البداية موسومة بالرعب أصال  ،وتستمر المفارقات بالتوالد بعد
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وصول الطائرة الى العراق  ،إذ إن الحفيدة ترى في عودتيا ىذه فيمما يمكن أن يكون عنوانو
"العودة المتأخرة"  ،وفيو تعود البطمة الى بمدىا بعد غياب دام خمسة عشر سنة  ،ال عودة زائرة
()ٙٛ

مشتاقة الى مسقط رأسيا  ،بل جندية إلى أرض قتال

 ،وىنا تصطدم الحميمية غير المتح ِقّقة

(الزيارة واالشتياق) بمفارقة واقعية ىي أرض القتال .في استرجاع يتصل بحياة الحفيدة أول
وصوليا مع أىميا الى امريكا  ،شعرت بالحنين الى العراق لدرجة أنيا بقيت تبكي كل ليمة طوال
ثالثة أشير ،ما دفع أميا لمتفكير بالعودة الى بغداد ،لكنيا في الشعر الرابع انتظمت في دراستيا
()ٜٙ

وتتعود"
وأخذتيا دورة الحياة وىو فيمم تسميو "تموت
ّ

 ،وىو عنوان يتناص مع األقاويل الشعبية

التعود وليس الموت  ،وتمجأ الساردة إلى مفارقة كبرى حين
 ،ومفارقتو أن الحياة ىي التي تصنع ّ
تسترجع الكتاب الكنسي األيادي الضارعة الذي تعودت في طفولتيا عمى اإلنشاد منو في الكنيسة
 ،لكن أباىا يشير إلى خطأ لغوي في العنوان  ،فاأليادي تعني األفضال وجمع اليد ىو األيدي ،
(ٓ)ٚ

فيكون ىذا االسترجاع السردي بمثابة فيمم عنوانو "عرب وين طنبورة وين"

 ،وىذا العنوان مثل

سيار  ،يكون بمثابة فاصل بين حياة قديمة كانت غنية بالتفاصيل واالىتمامات لدرجة
عراقي ّ
التدقيق في دالالت المغة ،وبين حياة الحفيدة الحالية المميئة بالمخاطر والقمق .

الكوامش واالحاالت
(*) إنعام كجو جى  :ىي صحفية وروائية عراقية ولدت في بغداد عام ٕ٘ ٜٔوفي جامعتيا درست الصحافة  ،عممت في
الصحافة واإلذاعة العراقية قبل انتقاليا إلى باريس لتكمل أطروحة الدكتوراة في جامعة السوربون  ،تشتغل حاليا مراسمة في
باريس لجريدة الشرق األوسط في لندن ومجمة "كل األسرة" في الشارقة في اإلمارات العربية المتحدة  ،نشرت كتابا في السيرة
بعنوان "لورنا" عن المراسمة البريطانية لورنا ىيمز التي كانت متزوجة من النحات والرسام العراقي الرائد جواد سميم  ،كما
نشرت كتابا بالفرنسية عن األدب الذي كتبتو العراقيات في سنوات المحنة والحروب  ،أعدت فيمماً وثائقياً عن الدكتورة نزيية
الدليمي (أول امرأة أصبحت وزيرة في بمد عربي عام  )ٜٜٔ٘في عام ٕٗٓٓ وأخرجتو  ،ليا من الروايات "سواقي القموب"
(ٕ٘ٓٓ) و"الحفيدة األميركية" ( )ٕٓٓٛالتي وصمت إلى القائمة القصيرة لمجائزة العالمية لمرواية العربية عام ٕٜٓٓ
وصدرت باإلنجميزية والفرنسية والصينية  ،ينظر  :موقع  :ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%8
3%D8%AC%D9%87_%D8%AC%D9%8A
(ٔ( ينظر :أنماط الرواية العربية الجديدة  ،د.شكري عزيز الماضي . ٜٔ٘-ٜٔٗ :
(ٕ) الرواية العربية والفنون السمعية-البصرية  ،لحسن شكر . ٕٔ :
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(ٖ ( ما يصنعو السرد ما تستدعيو القراءة  ،عمي حسن الفواز ٔٓ-ٜ :
(ٗ) الحفيدة االمريكية  ،أحمد خمف  ،موقع الناقد العراقي

http://www.alnaked-aliraqi.net/article/2954.php
(٘) جماليات ما وراء القص-داسة في رواية ما بعد الحداثة  ،مجموعة مؤلفين  ،ترجمة  :أماني أبو رحمة .ٖٜ :

( )ٙالقصة الرواية المؤلف -دراسة في نظرية األنواع األدبية  ،تودروف وآخرون ،ترجمة وتقديم  :د.خيري دومة ٕٔٛ :

( )ٚسؤال اليوية في راوية الحفيدة األمريكية  ،صادق ناصر الصكر  ،جريدة العالم  ،ع ، ٖٛٛبغداد ٕٕ ،تموز ٕٖٓٔ ،
( )ٛأوىام ما بعد الحداثة  ،تيري إيغمتون  ،ترجمة :ثائر ديب ٛ :

( )ٜالقصة الرواية المؤلف -دراسة في نظرية األنواع األدبية ٕٕٓ :
(ٓٔ) معجم مصطمحات الرواية  ،د.لطفي زيتوني ٚٗ :

(ٔٔ) نظرية الرواية-دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فن القصة  ،الدكتور السيد إبراىيم ٕٜ-ٕٛ :
(ٕٔ) قاموس السرديات  ،جيرالد برنس  ،ترجمة :السيد إمام ٔٔ :

(ٖٔ) ينظر :نظرية الرواية-دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فن القصة ٔٓٚ :

(**)
أن العام ٘ٓٔٙم ىو عام صدور أول رواية وىي "دون كيخوتو دوالمانشا" في مدريد
ذىب معظم النقاد والباحثين إلى ّ
لمؤلفيا األسباني "ميخائيل ثربانتس" ( ، )ٔٙٔٙ -ٔ٘ٗٚينظر  :في مشكالت السرد الروائي  ،الدكتور جياد عطا نعيسة

 ، ٔٙ:بينما يؤرخ لمسينما بظيور أول فيمم لألخوين أوغست ولويس لوميير عام ٘ ، ٜٔٛفقد عرضا فيمم "العمال يغادرون
مصنع لوميير" أمام جميور  ،وكان يسميان مشاىد أفالميما بـ"الواقعيات"  ،ينظر :تاريخ السينما الروائية ،دافيد أ.كوك ،

ترجمة :أحمد يوسف  ، ٕٚ-ٕٙ :وتشريح األفالم  ،تأليف  :برنارد ف.ديك  ،ترجمة :د.محمد منير األصبحي  ، ٔ٘ :وىنا
تتضح أسبقية الرواية عمى السينما بما يقارب ثالثة قرون .

(ٗٔ) فيم السينما –السينما واألدب  ،لوي دي جانيتي  ،ترجمة :جعفر عمي ٖ :
(٘ٔ( ينظر :م.ن . ٗ :

( (ٔٙينظر :الرواية والسرود السمعية والبصرية-الرواية والسينما..مسارات مقارنة  ،د.جياد عطا نعيسة (بحث ضمن كتاب
الرواية العربية "ممكنات السرد") ٕٓٙ :

( (ٔٚمابعد الحداثة في النقد العربي الحديث-نقد النص الشعري انموذجا (أطروحة دكتوراه غير منشورة)  ،أحمد عزاوي محمد
السامرائي ٕٕٙ :

) (ٔٛالزمن والرواية  ،أ.أ.مندوال  ،ترجمة :بكر عباس  ،مراجعة :إحسان عباس ٕٖٜ :

( (ٜٔينظر :الرواية والسرود السمعية والبصرية-الرواية والسينما..مسارات مقارنة ٕٖٔ :
(ٕٓ) القضايا الجديدة لمرواية  ،جان ريكاردو  ،ترجمة :كامل عويد العامري ٗٛ :

(ٕٔ) ينظر :عالم الرواية  ،روالن بورنوف ولاير أوئميو  ،ترجمة :نياد التكرلي ٙٙ :

(ٕٕ( ينظر :البناء الفني في الرواية العربية في العراق ،د.شجاع مسمم العاني-بناء السرد ٖ٘-ٖٗ /ٔ :
(ٖٕ) الراوي :الموقع والشكل –بحث في السرد الروائي  ،يمنى العيد ٔٓٓ :
(ٕٗ) الزمن والرواية  ،أ.أ.مندوال ٕٖٜ :

(ٕ٘) ينظر :الرواية والسرود السمعية والبصرية-الرواية والسينما..مسارات مقارنة ٕٕٔ :
( )ٕٙالراوي  .الموقع  .الشكل ٔٓٔ :
( )ٕٚينظر :الرواية ٔٓ ، ٜ :
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( )ٕٛينظر :الرواية ٔٓ :

( )ٕٜينظر :الرواية ٔٗ ، ٖٔ ، ٕٔ :
(ٖٓ( ينظر :الرواية ٕٓ-ٔٙ :

(ٖٔ) ينظر :الرواية ٕ٘-ٕٗ :

(ٕٖ) ينظر :الرواية ٕٜ ، ٕٛ :
(ٖٖ) ينظر :الرواية ٖٕ-ٖٓ :
(ٖٗ) ينظر :الرواية ٗٓ-ٖٛ :
(ٖ٘) ينظر :الرواية ٜٗ-ٗٚ :
( )ٖٙينظر :الرواية ٕ٘-٘ٓ :
( )ٖٚينظر :الرواية ٘ٙ-٘ٗ :
( )ٖٛينظر :الرواية ٙٓ-٘ٚ :
( )ٖٜينظر :الرواية ٖٛ-ٛٓ :
(ٓٗ) ينظر :الرواية ٜٗ-ٛٙ :

(ٔٗ) ينظر :الرواية ٖٔٓ-ٕٔ٘ :

(ٕٗ) ينظر :الرواية . ٖٜٔ-ٖٖٔ :
(ٖٗ) ينظر :الرواية . ٔ٘٘-ٕٔ٘ :
(ٗٗ) ينظر :الرواية . ٜٔٙ-ٖٔٙ :
(٘ٗ) ينظر :الرواية . ٔٛٛ-ٔٛ٘ :
( )ٗٙينظر :الرواية . ٜٔ٘-ٜٕٔ :
( )ٗٚالرواية . ٗٓ :
( )ٗٛالرواية . ٜ٘ :
( )ٜٗالرواية . ٔٛ :
(ٓ٘) الرواية . ٜٔ :
(ٔ٘) ينظر :الرواية . ٕٙ :
(ٕ٘) ينظر :الرواية . ٕٜ-ٕٛ :
(ٖ٘) ينظر :الرواية . ٗٙ :
(ٗ٘) ينظر :الرواية . ٜٔٓ-ٔٓ٘ :
(٘٘) ينظر :الرواية ٕٔ٘ :
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( )٘ٙينظر :الرواية . ٜٔٓ-ٜٔٛ :
( )٘ٚينظر :الرواية . ٔٓ :
( )٘ٛينظر :الرواية . ٔٓٗ-ٖٔٓ :
( )ٜ٘ينظر :شعرية الحدث السردي–دراسة في السرد النسوي وأنساقو  ،عمي كاظم داود . ٗٛ ، ٗٚ ، ٘ٗ :
(ٓ )ٙينظر :الرواية ٔٙٚ ، ٔٓٔ ، ٕٓ :
(ٔ )ٙينظر :الرواية ٖ٘ :

وموقع  :ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_56_(%D9%81%D9%8A%
. )D9%84%D9%85
(ٕ )ٙينظر :الرواية . ٔٗ :
(ٖ )ٙينظر :الرواية . ٛٛ :
(ٗ )ٙينظر :الرواية . ٛٛ :
(٘ )ٙينظر :الرواية . ٕٙ :
( )ٙٙينظر :الرواية . ٜٚ :
( )ٙٚينظر :الرواية . ٖٜ :
( )ٙٛينظر :الرواية . ٗٔ :
( )ٜٙينظر :الرواية . ٜٗ :
(ٓ )ٚينظر :الرواية . ٔٚٔ :

المصادر والمراجع
أوال  :الكتب
ٔ .أنماط الرواية العربية الجديدة  ،د.شكري عزيز الماضي  ،عالم المعرفة  ،الكويت . ٕٓٓٛ ،
ٕ .أوىام ما بعد الحداثة  ،تيري إيغمتون  ،ترجمة :ثائر ديب  ،دار الحوار لمنشر والتوزيع  ،الالذقية  ،طٔ . ٕٓٓٓ ،
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ٖ .البناء الفني في الرواية العربية في العراق –بناء السرد (جٔ)  ،د.شجاع مسمم العاني  ،دار الشؤون الثقافية العامة ،
بغداد . ٜٜٔٗ ،
ٗ .تأريخ السينما الروائية  ،دافيد أ.كوك  ،ترجمة :أحمد يوسف  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب . ٜٜٜٔ ،
٘  .تشريح األفالم  ،تأليف  :ك برنارد ف.ديك  ،ترجمة :د.محمد منير األصبحي  ،منشورات و ازرة الثقافة-المؤسسة العامة
لمسينما  ،دمشق . ٕٖٓٔ ،
 .ٙجماليات ما وراء القص-داسة في رواية ما بعد الحداثة  ،مجموعة مؤلفين  ،ترجمة  :أماني أبو رحمة  ،دار نينوى ،
دمشق  ،طٔ . ٕٓٔٓ ،
 .ٚالحفيدة األميركية  ،إنعام كجو جي  ،دار الجديد  ،بيروت  ،طٕ . ٕٜٓٓ ،
 .ٛالراوي :الموقع والشكل-بحث في السرد الروائي  ،يمنى العيد  ،مؤسسة األبحاث العربية  ،بيروت  ،طٔ . ٜٔٛٙ ،
 .ٜالرواية العربية "ممكنات السرد" -أعمال الندوة الرئيسية لميرجان القرين الثقافي الحادي عشر (ٔٔ ٖٔ-ديسمبر
ٕٗٓٓ)  ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت ٕٓٓٛ ،
ٓٔ .الرواية العربية والفنون السمعية-البصرية  ،لحسن شكر  ،كتاب المجمة العربية ( ، )ٜٔٙالرياض ٖٔٗٔ ،ه .
ٔٔ .الزمن والرواية  ،أ.أ.مندوال  ،ترجمة :بكر عباس  ،مراجعة :إحسان عباس  ،دار صادر  ،بيروت  ،طٔ . ٜٜٔٚ ،
ٕٔ .شعرية الحدث السردي–دراسة في السرد النسوي وأنساقو  ،عمي كاظم داود  ،دائرة الثقافة واإلعالم  ،حكومة الشارقة ،
طٔ . ٕٓٔٗ ،
ٖٔ  .عالم الرواية  ،روالن بورنوف ولاير أوئميو  ،ترجمة :نياد التكرلي  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،طٔ ٜٜٔٔ ،
.
ٗٔ .فيم السينما –السينما واألدب  ،لوي دي جانيتي  ،ترجمة :جعفر عمي  ،منشورات عيون المقاالت  ،مراكش ( ،د.ت)
٘ٔ .في مشكالت السرد الروائي  ،د.جياد عطا نعيسة  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشق . ٕٓٓٔ ،
 .ٔٙقاموس السرديات  ،جيرالد برنس  ،ترجمة :السيد إمام  ،ميريت لمنشر والمعمومات  ،القاىرة ،طٔ . ٕٖٓٓ ،
 .ٔٚالقصة الرواية المؤلف -دراسة في نظرية األنواع األدبية  ،تودروف وآخرون ،ترجمة وتقديم  :د.خيري دومة  ،دار
شرقيات لمنشر والتوزيع  ،القاىرة  ،طٔ . ٜٜٔٚ ،
 . ٔٛالقضايا الجديدة لمرواية  ،جان ريكاردو  ،ترجمة :كامل عويد العامري  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،طٔ ،
ٕٗٓٓ .

333

التقديم الدينمائي لألحداث في رواية الحفيدة األميركية.....
م.د .أحمد عزاوي محمد
 .ٜٔما يصنعو السرد ما تستدعيو القراءة  ،عمي حسن الفواز  ،دار الفراشة لمنشر والتوزيع  ،الكويت  ،طٔ . ٕٖٓٔ ،
ٕٓ .معجم مصطمحات الرواية  ،د.لطفي زيتوني  ،مكتبة لبنان ناشرون ودار النيار لنشر  ،بيروت  ،طٔ . ٕٕٓٓ ،
ٕٔ .نظرية الرواية-دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فن القصة  ،الدكتور السيد إبراىيم  ،دار قباء لمنشر والتوزيع ،
القاىرة . ٜٜٔٛ ،
ثانيا  :األطاريح والرسائل الجامعية
ٔ .مابعد الحداثة في النقد العربي الحديث-نقد النص الشعري أنموذجا  ،أحمد عزاوي محمد السامرائي  ،أطروحة دكتوراه ،
كمية التربية /جامعة تكريت  ،بإشراف  :أ.د.محمد صابر عبيد . ٕٖٓٔ ،
ثالثا  :الدوريات والصحف
ٔ .سؤال اليوية في راوية الحفيدة األمريكية  ،صادق ناصر الصكر  ،جريدة العالم  ،ع ، ٖٛٛبغداد ٕٕ ،تموز ٕٖٓٔ ،
.
رابعا  :مواقع األنترنت
ٔ  .موقع  :ويكيبيديا


https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%
83%D8%AC%D9%87_%D8%AC%D9%8A



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_56_(%D9%81%
)D9%8A%D9%84%D9%85

ٕ .موقع الناقد العراقي
http://www.alnaked-aliraqi.net/article/2954.php

الملخص :
يشتغل ىذا البحث عمى بيان التداخل السردي السينمائي وأبعاده الداللية في الرواية العراقية
الحديثة  ،الذي ينتج عنو تجاوز الصيغ التقميدية في تقديم األحداث وتبني تقانات التشكيل
السينمائي التي تكسر تتابع األحداث  ،فتدخمنا في سياقات زمانية ومكانية يتداخل فييا الماضي
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بالحاضر بالمستقبل تداخال متشابكا  ،وتبرز التقانات السينمائية عمى نحو واضح في لجوء
الروائية إلى التقطيع والمونتاج والمشاىد وتصوير األحداث بتفصيمية تشي بتدخل تأثيرات الكامي ار
وأسموبيا في العرض السردي لألحداث  ،وىو أسموب ال يقتصر تأثيره عمى توظيف ىذه
التقانات ،بل يتعداه إلى الكشف عن تدخل مؤثراتيا في فيمنا لمكتابة األدبية الجديدة التي تتفاعل
مع تطورات عصر الصورة  ،وىذا الكم اليائل من التدفق الصوري والتقاني الذي نقل الرواية إلى
مرحمة ما بعد الحداثة التي تتداخل فييا الفنون والثقافات عمى نحو عميق والفت وجدير بالرصد
والتحميل  .إن ىذه الرؤية المنيجية ال تتحرك بعيدا عن العينة األدبية المختارة لمبحث وىي رواية
"الحفيدة األميركية" إلنعام كجه جي  ،بل تتحصل عمى سمتيا وأدواتيا التحميمية من معطيات
الرواية  ،لئال تصبح تصورات منيجية واجرائية ُمدخمةً قس ار عمى مناخ الرواية ورؤاىا  ،وىي بيذا
تحافظ عمى مرونتيا النظرية والتطبيقية  ،وتتفاعل عمى نحو ٍ
متنام معيا وصوال إلى نتائجيا ،
ويشتمل البحث عمى المحاور اآلتية :
 مدخل
 سينمائية األحداث  ،وتشتمل عمى :
ٔ  .استثمار التقانات السينمائية في تقديم األحداث .
ٕ  .الوصف الصريح لألحداث بأنيا فيمم .

Search Summary
this research work to the statement of overlapping narrative film and
dimensions Read in modern Iraqi novel, which result in bypass
traditional formulas in the provision of events and the adoption of
technologies forming film that breaks the sequence of events, which
inter us in temporal and spatial contexts in which the past interfere with
the present for the future overlap entangled, and highlights the
technologies film on clearly in the resort feature to chipping and
montage scenes and photographing events by Detailing discover
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intervention camera effects and style in the presentation narrative of
events, which is a method effect is not limited to the employment of
these technologies, but also to detect interference influences in our
understanding of the new literary writing that interacts with the
developments of the era's , and this huge number of the picture flow and
technological transfer which the novel to the stage of post-modernism in
which the arts and cultures interfere deeply and impressively It should
be monitoring and analysis .This methodology vision is not moving away
from the literary sample selected to search a novel "American
Granddaughter" to Inaam Kachachi, but is obtained on its characteristic
and tools analytical data of the novel, lest perceptions methodology and
procedural inserted become forcibly on the climate of the novel and
visions, which this keeps the elasticity theory and applied, and to interact
with them about growing up to the results .
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