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�ُص البحث ملخَّ

اث من القيم اإلنسانّية والوجودّية ذات األثر الوجدايّن الكبري، فهو  ُيعدُّ الرتُّ
يانات واملشارب  تعبري صادق عن نزعات الفرد وتطّلعاته، ولقْد كان لتعّدد الدِّ
الثقافّية يف البرصة أثر كبري يف تعّدد تراثها؛ لذا فقْد سعى الروائّي )عبد الكريم 
اث، وتوظيفه يف روايته،  باب والّزمّرد( إىل تتّبع هذا الرتُّ العبيدّي( يف روايته )الذُّ
اث  واية، والّسعي إىل رصد أنامط الرتُّ األمر الذي كان حافزًا يل لدراسة هذه الرِّ
النّصِّ  يف  وفاعلّيته  اث  الرتُّ مفهوم  يف  بمدخل  دراستي  بدأت  فيها.  البرصيِّ 
فيه  تعّرضت  والبيئّي،  االجتامعّي  الرّتاث  ل:  األوَّ املحوُر  حموران،  تاله  األديّب، 
إىل العادات والتقاليد البرصّية، وأماكن البرصة القديمة، وأسامء البرصة الرّتاثّية، 
واملهن، واألحداث والوقائع، أّما املحور الثاين، فقْد كان عنوانه )الرّتاث األديّب(، 

درسُت فيه أمثال البرصة الشعبّية، واألساطري.



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 162

مّرد( باب والزُّ اً يف رواية )الذُّ ُتُه �سرديَّ عبيِّ وفاعليَّ   تراُث الب�سرِة ال�سَّ

Abstract

Heritage is considered to be one of the human and 

existential values with noticeable emotional impact. It 

is an honest expression of the individual's tendencies 

and aspirations. The rich heritage of Basra has been the 

outcome of multi religious and cultural trends in the city. 

In his novel, The Flies and the Emerald (in Arabic), novelist 

Abdul Kareem Al-Ubaidi seeks to discern such heritage 

and employ it in his novel. The present paper has an 

introduction that tackles the concept of heritage and its 

efficacy in the literary text. Then follow two sections, the 

first deals with the social and environmental heritage. This 

section highlights Basra traditions and conventions, Basra 

old places, Basra traditional nominations, professions, 

events, etc. The second section is on the literary heritage 

where Basra popular proverbs and superstitions are studies.
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مقّدمة

العاملني، والّصالة والّسالم عىل خري خلق اهلل أمجعني، حمّمد  احلمُد هللِ ربِّ 
وآله الغّر امليامني.

أّما بعُد:
والروائّيون  األدباء  زال  ما  التي  املهّمة  اإلنسانّية  القيم  من  الرّتاث  ُيعدُّ 
عن  شفيف  تعبري  كلِّها  بصَوره  فهو  رواياهتم،  يف  نبعها  من  ينهلون  -حتديدًا- 
أنامط  بتعّدد  البرصة  امتازت  ولقد  ثقافته،  ومدى  وتطّلعاته  اإلنسان  عواطف 
يانات فيها؛ لذلك جاء تراثها ملّونًا  تراثها وتنّوعه؛ نظرًا إىل تعّدد األعراق والدِّ
روايته  يف  العبيدّي(  الكريم  )عبد  الّروائّي  سعى  وقْد  التعّددّيات،  تلك  بألوان 
هلذا  ما  مستثمرًا  روايته،  يف  وتوظيفه  الرّتاث  هذا  تتّبع  إىل  والّزمّرد(  )الّذباب 
الرّتاث من أثر يف نفوس البرصّيني، األمر الذي حّفزين عىل دراسة هذه الّرواية 
الّدراسة عىل حمورين  فيها، وقْد جاءت  البرصّي  الرّتاث  وحماولة رصد مظاهر 
األّول:  املحور  األديّب،  النصِّ  يف  وفاعلّيته  الرّتاث  مفهوم  يف  مدخل  سبقهام 
الرّتاث االجتامعّي والبيئّي، درسُت يف هذا املحور العادات والتقاليد البرصّية، 
وأماكن البرصة القديمة، وأسامء البرصة الرّتاثّية، واملهن، واألحداث والوقائع، 
أّما املحور الثاين، فقْد كان عنوانه الرّتاث األديّب، تعّرضُت فيه إىل دراسة أمثال 
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قائمة  تلتها  النتائج  من  بجملة  البحث  وانتهى  واألساطري،  الشعبّية،  البرصة 
باملصادر واملراجع.

البحث  ينال هذا  بأيدينا، وأن  يوفِّقنا ويأخذ  أن   املوىل      وأخريًا، أسأل 
املتواضع رضاه تعاىل أّوالً، ثمَّ قبول القّراء والباحثني. 

وآخر دعوانا أِن احلمد هلل ربِّ العاملني

ُتُه يف الن�سِّ الأدبيِّ  مدخل: الرّتاث/ مفهوُمُه �فاعليَّ
تكاد تّتفق أغلب معاجم الّلغة يف أّن » الرّتاث من ورث اليشء ورثًا، لكن 
اث هو أن يكون اليشء لقوٍم، ثّم يصري إىل  الواو قلب ألفًا، فيقولون: إرث، فالرتُّ

آخرين بحاٍل أو حسٍب أو نسٍب«)1(، ومجعه آراث)2(.
كلِّ  عىل  يدّل  فهو  املعجم،  عن  معناه  يف  يبتعد  ال  فهو  االصطالح،  يف   أّما 
ياسّية  »ما خّلفه الّسلف من آثار علمّية وفنِّّية وأدبّية، وما وصلنا من خرباهتم السِّ
واالجتامعّية، وآفاق معرفّية، وطرائق تعاملهم مع واقعهم...«)3(، فهو -وقتئٍذ- 
رصد ملا تراكم من املايض من عادات وتقاليد وخربات وجتارب وفنون لشعب 
من الّشعوب)4(، وإذا كان الّدارسون مّتفقني يف انتامء الرّتاث إىل الّزمن املايض، 
ُورث  ما  كّل  اث  الرتُّ أّن  يرى  َمن  فمنهم  الّزمن،  هذا  حتديد  يف  خمتلفون  فهم 
تارخيّيًا)5(، أي: إّنه » كّل ما وصل إلينا من املايض داخل احلضارة الّسائدة«)6(، 
يف حني ذهب الفريق اآلخر -وهذا ما أّتفق معه- إىل أّن الرّتاث هو ما ُورث من 
الّزمن املايض سواء أكان بعيدًا أم قريبًا)7(، وأرى أّن الرّتاث القريب أكثر التصاقًا 
اث البعيد  بعاطفة األّمة ووجداهنا؛ ألّنه تراث معيش عند أغلب أبنائها، أّما الرتُّ
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الذي يقرتن باحلضارة، فمدارُه االعتزاز بعرق أو بقومّية أو بغريها من األمور.
والّلغة،  والّتاريخ،  »الثقافّية: كعلم األدب،  ها  أمهَّ لعلَّ  ُصَور  اث عّدة  وللرتُّ
ّية:  واملادِّ والتقاليد؛  والعادات  كالعالقات،  واالجتامعّية:  واجلغرافية؛  ين،  والدِّ
ياسة  السِّ بخربات  املتمثِّل  يايّس  السِّ املوروث  عن  فضاًل  كالعمران...«)8(، 

وجتارهبا املتوارثة من األجيال الّسالفة.
ره الغالبّية العظمى من الّشعب، فتعرّب  ، فهو كّل ما تصدِّ عبيِّ اث الشَّ أّما الرتُّ
الّشعبّي  وللرّتاث  الثقافّية)9(.  مستوياهتا  ويعكس  وتطّلعاهتا،  عواطفها  عن  فيه 
نقل  يف  كبرية  قدرة  األديب  ُيعطي  أّنه  ها:  أمهَّ لعّل  النّّص،  ُتثري  كثرية  فوائد 
رؤياه حيال اإلنسان والوجود، وخصوصًا إذا كان هذا التوظيف توظيفًا واعيًا 
ومقصودًا )10(، زد عىل ذلك قدرته عىل شحن النصِّ بطاقاٍت عاطفّية كبرية؛ ألّن 
معاين هذا الرّتاث شاخصة ونامية يف وجدان النّاس وفكرهم)11(، فإذا ما أخذنا 
هذه الفوائد باحلسبان، عرفنا الّسبب يف العالقة املتينة بني الرّتاث واألدب، فكّل 
تركه  أو  نتاجه  التأّثر يف  هذا  أفصح عن  تأثريه وسلطانه سواء  يقع حتت  أديب 
دة«)12(،  متجدِّ حياة  ولكنّه  جامدة،  تركة  ليس   « فالرّتاث  ضمريه،  يف  متواريًا 
هلذا السبب نعته )أليوت( بأّنه )والء أعمى(، حينام قال يف معرض حديثه عن 
املوروث: »إّنه توريث الّسالف للخالف، ويعني به التأّثر بام توارث من عادات 
النقل من جيٍل آلخر بوالء أعمى«)13(، لذلك صار  وتقاليد وأمثال عن طريق 
للرّتاث هذه القيمة العليا يف النصِّ األديّب، فهو يف أغلبه معادل موضوعي ملا يريد 

إيصاله األديب للمتلّقي.
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اأّ�ًل / الرّتاث الجتماعّي �البيئّي 
هذا  ألنَّ  القديمة؛  الرّتاث  مظاهر  أهّم  من  والبيئّي  االجتامعّي  الرّتاث  ُيعّد 

الرّتاث باٍق ببقاء املجتمعات.
إنَّ للبيئة أثرًا كبريًا يف حتديد هذا الرّتاث وتشكيله؛ ألنَّ من البدهيّي أْن يكون 
عن  هبا  يتميَّزون  التي  تهم  هويَّ وحتديد  ساكنيها،  طبائع  تشكيل  يف  أثرها  للبيئة 
االجتامعّي  الرّتاث  صور  أهّم  رصد  إىل  املطلب  هذا  يف  وسنسعى  غريهم)14(، 
والبيئّي يف البرصة التي وردت يف رواية )الّذباب والزمّرد( من العادات والتقاليد 
القديمة،  واملهن  القديمة،  البرصة  وأسامء  الرّتاثّية،  البرصة  وأماكن  البرصّية، 

واألحداث والوقائع التي شهدهتا البرصة.

1-العادات �التقاليد 

بأهّنا  ف  وُتعرَّ االجتامعّي،  الرّتاث  مصاديق  أهّم  والتقاليد  العادات  مُتّثل 
»جمموعة من األفعال واملامرسات التي تعارفها النّاس حّتى صارت ُملزمة«)15(، 
ر ُيكتسب اجتامعّيًا، وُيتعلَّم اجتامعّيًا، وُيامَرس  فهي -وقتئٍذ- »كّل أسلوب متكرِّ
رة  اجتامعّيًا، وُيتواَرث اجتامعّيًا«)16(؛ لذا صارت هذه األفعال واملامرسات املتكرِّ
الّصدام مع رأي  التي قْد يؤدِّي خرقها إىل  القواعد واألسس املجتمعّية  بمنزلة 
توظيف  يف  واألدب  الرّتاث  هذا  بني  العالقة  وتكمن  املجتمع)17(،  هذا  أبناء 
عىل  عالوة  واحلارض)18(،  املايض  جدلّية  بني  اجلمع  خالل  من  للرّتاث  األديب 

شعوره باملسؤولّية يف احلفاظ عىل هذه الّرموز من خالل هذا التوظيف.
يوّظف الّراوي يف إحدى نصوصه ما اصطلح عليه البرصّيون بـ)أّيام البشري(، 
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وهي األّيام التي تشهد ابتداء نضوج الّرطب، التي كان البرصّيون يستبرشون هبا؛ 
إذ يقول خماطبًا صديقه: » يف تلك الّليلة يا بشري ظللت تنهل من ذكريات قديمة 
مدّونة بدفرتك األنيق، وكان أّول ما أثارك منها هو يوم مولدك يف أحد أصباح 
مدعاة  هي  اليوم  هذا  مثل  يف  الوالدة  بأّن  ح  ُيرصِّ فالّراوي  البشري...«)19(،  أّيام 
لإلثارة والفرح، ويف موضع آخر يصّور الّراوي مدى أمّهّية هذا اليوم يف نفوس 
البرصّيني؛ إذ يقول: » ملح فاّلح عجوز كان عائدًا من الّصالة يف املسجد رطبة 
قبالة  الفاّلح  بستان جّدك، وقف  نخلة سامقة يف  صفراء الهثة من بني سعف 
صفرة الّرطبة التي أرسته ليتأّكد متامًا أّنه يقف قبالة البشري...وضع احلّبة الالهثة 
مرتبكة  بقفزات  نزل مرسعًا  كثريًا، وبعدها  قّبلها  ثّم  عىل جبهته وعينه وخّده، 
أدمت ساعديه...«)20(، فواضح هنا مدى الرّسور الذي غمر قلب هذا الفاّلح 
حّتى أّنه نزل مرسعًا من النّخلة لينقل هذه البرشى إىل أصحاب البستان، وقد 
نقل لنا الّراوي واحدة من العادات والتقاليد البرصّية املتمّثلة بتقبيل هذه الّرطبة 
العادات  سامت  أهّم  من  واحدة  تربز  هذا  ويف  اجلبني،  عىل  ووضعها  الّصفراء 
والتقاليد ومزاياها املتمّثلة باجلمع بني اليشء العجيب اخلارج عن نطاق العقل 
فهي  الّسليمة)21(،  الفطرة  ُيمّثل  الذي  الربيء  الّصادق  اليشء  وبني  واملنطق، 
عادات توارثها اآلباء من األجداد، واألحفاد من اآلباء، ال خترج يف أغلبها من 

منطقة النوايا الطّيبة البعيدة عن التكّلف والتصنّع االجتامعّي.
أعياد  يف  البرصّيون  عليه  اعتاد  ما  الّراوي  لنا  ينقل  املواضع  إحدى  ويف 
النوروز؛ إذ اعتادوا عىل قضاء هذا العيد عىل ضفاف شّط العرب، وقْد تعارفوا 
د للحوار  عىل تسميته بـ)الكسلة(، يقول: »كان مثل ذلك الطقس غالبًا ما ُيمهِّ
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عن هيود البرصة وذكريات آبائنا عنهم...، وكان شفيق أكثرنا حتّمسًا لرسد الكثري 
عراقّيني  بل  صهاينة،  ليسوا  أهّنم  د  ُيردِّ كان  ما  وكثريًا  وخدماهتم،  مزاياهم  من 
بصاروة يعشقون ... الكسلة...«)22(، فالّراوي يف إيراده هلذا التقليد )الكسلة( 
كان بمنزلة الّدليل عىل أّن هيود البرصة هم عراقّيون؛ ألهّنم قد اعتادوا عىل هذه 

املامرسة البرصّية املتوارثة.
تتجاوز  بل  الشعبّية فحسب،  املامرسات  تتمّثل يف  والتقاليد ال  العادات  إّن 
ذلك إىل التجّل من خالل عبارات متوارثة)23(، مثال ذلك نطالعه يف النّص اآليت: 
األرواح  تطرد  اجلريان  بيوت  أبواب  قرب  من  يسمعها  كان  صاخبة  »أصوات 
ده العجائز ورّبات البيوت من أمنية يتيمة غري  الرّشيرة، متداخلة مع ما كانت تردِّ
مستجابة دائاًم: أخذ النحس وّياك واخلري جاي وراك...«)24(، فقد وّظف الّراوي 
يف هذه املقولة الشعبّية املتوارثة يف بيان ما اعتادت نساء البرصة صنعه عند انتهاء 
شهر صفر، إذ ُكنَّ حيطِّمَن األواين مع ترديدهنَّ هلذه املقولة، إيامنًا منهنَّ بأّن هذه 

العادة أو هذا التقليد كفيل بدفع الرشِّ وجلب اخلري.
فباٍد لنا ممّا سبق أمّهّية هذا النمط من الرّتاث يف داخل النصوص اإلبداعّية، 
فهي رموز مشحونة بالطاقات التعبريّية والّداللّية وغنّية باملعاين)25(، حّتى باتت 

من أهّم املغريات التي ُتغري املبدع إىل رصدها وتوظيفها يف نصوصه.

2-الأماكن 

من  األدباء  انفّك  ما  التي  الرّتاث  صور  من  واحدة  القديمة  األماكن  ُتعّد 
توظيفها يف نصوصهم، ملا هلا من قيمة داللّية كبرية، فهي -عادًة- ما حتيل عىل 



رجب 1440هـ - اآذار  2019مال�سنة الّثالثة - املجلد الثالث - العدد ال�سابع 169

ام م.د. اأحمد جميد �صاكر الب�صّ

املكان  صار  هنا  ومن  لبلورهتا،  الكاتب  يسعى  وأيديولوجّيات  ورؤًى  أفكار 
الرّتاثّي » قضّية أساسّية يطرح من خالهلا الروائّي مجلة من األسئلة واملشكالت 
الرّتاثّي  املكان  ويّتصف  املعيش«)26(،  وحارضه  اإلنسان،  براهن  تتعّلق  التي 
الغالب-  يكون -يف  فإّنه  لذا  الّزمن؛  يد  به  عبثت  وقد  أهله،  مكان هجره  بأّنه 
يف  العبيدّي(  الكريم  )عبد  الّروائّي  وّظف  وقْد  املوحشة)27(،  باخلربات  أشبه 
هذه الّرواية عّدة أماكن تراثّية، وإّن الاّلفت للنّظر أّن هذه األماكن كانت -يف 
أغلبها- أماكن معادية للشخصّية الّراوية، فهي ُترى يف هذه األماكن بأهّنا مكمن 
الّسلبّية -عادًة- هي من أهّم مزايا هذا  املشاعر  للفقر والترّشد واملوت، وهذه 
النّمط من املكان الّروائّي)28(، فمن األماكن الرّتاثّية التي تعّرض هلا الكاتب هو 
املغايز، ومل يصدمنا  » دخلنا سوق  قائاًل:  الّراوي،  املغايز(، وقْد وصفه  )سوق 
اإلحساس بدخولنا إىل مقربة ال ختتلف كثريًا عن مقربة اليهود، ال يشء فيه عدا 
الظالم والّصمت، وخشخشة النفايات التي نسري عليها يذّكرنا بجلبته، وبرائحة 
البهارات والكاري اهلندّي، وأضواء املغايز العامرة باملالبس املستوردة، املحاّل 
من حولنا كانت مغلقة كأهّنا قبور، واإلعالنات القديمة أو املحّطمة بدت وكأهّنا 
شواهد...، اجتزنا مقربة املغايز...«)29(، فالّراوي ُيشّبه هذا الّسوق باملقربة، حّتى 
أّنه قْد ساّمه بـ)مقربة املغايز(، وأّن اإلعالنات كانت بمثابة الّشواهد التي توضع 
عىل القبور، وقد جلأ بطريقة فنِّّية عالية إىل عقد مقارنة بني هذا الّسوق يف ماضيه 
عني  رته بجلبة رّواده واملتبضِّ وحارضه بام يتوافر فيه آنّيًا، فخشخشة النفايات ذكَّ
للرّتاث يف  التعاطي  إّن هذا  العامرة.  بأضوائه  ذّكره  الظالم  وأّن  فيام مىض،  فيه 

األدب هو من أهّم مزاياه التي تتمّثل باجلمع واملقارنة بني املايض واحلارض)30(.
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واية هي )مقربة  ومن األماكن الرّتاثّية البرصّية األَُخر التي وردت يف هذه الرِّ
مع  الّراوي  فيه  خيتل  الذي  املكان  القديمة  املقربة  هذه  كانت  فقْد  اليهود(، 
اليهود يف منطقة  لنا أمل عدا سهرة...داخل مقربة  إذ يقول: »مل يعد  أصدقائه؛ 
الّسعدونّية باملرشاق...«)31(، وحّتى هذا املكان الذي ُيفرتض فيه أن يكون حمبوبًا 
لدى الّراوي، إاّل أّنه كان جيد فيه مكانًا معاديًا، فلنتأمل هذا النّّص الذي يكشف 
صنع  من  البرصة  يف  املوت  »موسيقى  بوضوح  الّسلبّية  املشاعر  هذه  عن  لنا 
هيودّي، ظّلت هتدر لياًل من مقربهتم يف الّسعدونّية ملا يقرب من قرن، أنغام تشبه 
أنني العظام واجلامجم...«)32(، فإّن مشاعر الشخصّية إزاء هذا املكان واضحة، 
فهي ترى أّن هذا املكان مكَمن للموت ومبعث للفناء، وقْد رّصح الّراوي عن 
مشاعره الّسلبّية هذه حيال البرصة بشكل مبارش بعيدًا عن املواربة والتأويل؛ إذ 
خياطب أباه، قائاًل: » لكّن عشيقتك هذه يا أيب هي ليست برصتنا التي ترعرعنا 
برصة  لوحدك،  عشيقتك  أنت،  برصتك  هذه  وحصارها،  وحروهبا  بؤسها  يف 
بل  مدينته،  ليست  هي  البرصة  هذه  بأّن  ح  يرصِّ فهو  العتيقة...«)33(،  ذاكرتك 
بذاكرهتم  بام علق  فيها  كني  زالوا متمسِّ ما  الذين  مة،  املتقدِّ أبيه واألجيال  مدينة 

من أحداث طيِّبة وحياة هانئة.

3-اأ�صماء الب�صرة القدمية 

خون أكثر من عرشة  لقد تعّددت أسامء البرصة القديمة، حّتى ذكر هلا املؤرِّ
اآلرامّي  لالسم  روايته  يف  الكاتب  توظيف  هو  املقام  هذا  يف  يعنينا  وما  أسامء، 
للبرصة وهو )برصياثا(؛ فقْد أطلق اآلرامّيون عىل البرصة اسم )بيث برصياثا(، 
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)بارصيي(،  إىل  الّزمن  بتقادم  االسم  هذا  حتّول  ثّم  ومن  األكواخ(،  )بيت  أي: 
هي  )برصياثا(  أّن  إىل  الباحثني  بعض  ذهب  وقْد  و)بارصا()34(،  و)باصورا(، 
»اسم ألحد األهنار التي حتمل املاء إىل البرصة...«)35(، وقْد وردت هذه األسامء 
إىل  رصاحة  الّراوي  ُيشري  كّلها  املواضع  هذه  ويف  مواضع،  عّدة  يف  الّرواية  يف 
عراقة مدينته )البرصة(، وأهّنا حترتق منذ ذلك العرص إىل هذا اليوم؛ إذ يصف 
مدينته بوصف شعرّي، قائاًل: » هكذا تتنزل النّهايات صاعقة يف باصورا، وال 
يشء يستحّق الّدمعة الّساذجة من عينني مرمدتني، وال دمعة تراها تكفي، فهذه 
املدينة حترتق بال نريان وال دخان؛ كوهنا رأس إبليس برصياثا...التي هلا تاريخ 
طويل من احلرائق الّصامتة...تتهاوى أمجل ذكرياهتا القديمة يف تنّور القحط بال 
ضجيج، وهي حتمل أهّبة صورها األّخاذة، وتتهّشم بربود دونام ندم...«)36(، لقد 
عرض الّراوي بتكثيف كبري تاريخ هذه املدينة وما شهدته من رصاعات سياسّية 
هذه؛  مناجاته  يف  التعبري  شعرّية  إىل  جلأ  وقْد  هبا،  أطاحت  اجتامعّية  وتقّلبات 
عرّية هو تكثيف الّدالالت  واية -بشكل عام- إىل الشِّ ألّن من أهداف جلوء الرِّ
دخان  بال  التي  »حرائقك  ذاهتا-:  الشعرّية  -بالّلغة  أيضًا  ويقول  واملعاين)37(، 
كحرائق باصورا ونريان بشري التاّمر، ولكن تبقى بينهام فاتورة الرتّدد تزداد، ممّا 
نبَض هلام،  إىل حنينني مشلولني ال  ينشطر  املّطاط  البعد  اشتياقي يف ذلك  جيعل 
وُيشعرين  إليكام،  العاثر  انجذايب  يصّد  حمسوس  وجود  من  فيكام  أدركه  ما  عدا 
املدينة  هذه  احرتاق  تصوير  إىل  ُأخرى  مّرة  الّراوي  جلأ  فقْد  بالغثيان«)38(،  دائاًم 
منذ القدم، وقْد انتقل بفنِّّية عالية وعفوّية كبرية إىل املقارنة بني حرائق )باصورا( 

وحرائق أصدقائه، فإهّنم أبناء هذه املدينة التي يراها الّراوي حمرتقة منذ األزل. 
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4-ال�صخ�صّيات الب�صرّية 

لقد تعارف األدباء عىل إيراد أسامء الشخصّيات الرّتاثّية التي تركت يف نفوس 
البرصّيون أسامء كثرية وكبرية عىل  ألَّف  أثرًا كبريًا)39(، ولقد  النّاس ووجداهنم 
هلذه  تعاطيه  يف  األديب  وأّن  واألدبّية)40(،  والفنِّّية  االجتامعّية  األصعدة  خمتلف 
خ منشغاًل باألسامء  خ، فإذا كان املؤرِّ ه األديّب خيتلف عن املؤرِّ الشخصّيات يف نصِّ
بام  الّرمز واإلشارة  املبدع يوردها لغرض  فإّن  التارخيّية بوصفها حقائق واقعة، 
ترد  التي  الرّتاثّية  الشخصّيات  فإّن  لذا  وأحاسيسه)41(؛  ذاته  من  عليها  ُيضفيه 
الّشخصّية هي  تكون -غالبًا- شخصّيات مرجعّية، وهذه  الرّسدّية  األعامل  يف 
لُيعرّب  الّراوي  إليها  يلجأ  القّص،  صعيد  عىل  هامشّية  ولكنها  واقعّية،  شخصّية 
هذه  حتمله  ملا  ورؤى،  وأحاسيس  مشاعر  من  خاطره  يف  جيول  عام  خالهلا  من 
دة)42(، وترد هذه الّشخصّيات  الشخصّيات من أبعاد أيديولوجّية وثقافات متعدِّ
دة، أمّهها)43(: الّشخصّيات االجتامعّية، والّشخصّيات الفنِّّية،  الرّتاثّية بأنامط متعدِّ

والشخصّيات األدبّية.

أ/الشخصّيات االجتمعّية 

لقْد جلأ العبيدّي إىل إيراد عّدة شخصّيات برصّية قديمة يف روايته، ومل خيرج 
يف جمملها عن توظيفه ملا حتمله من حمموالت داللّية رام إثراء نّصه من خالهلا، 
ق يف عدد من الّساعات  فلنقرأ: » ابتسم البيايّت وهّز رأسه مّرة أخرى، وراح حيدِّ
ث بصوٍت أعهده من قبل: قْد تستطيع إصالح  القديمة املعّلقة يف بسطته، ثّم حتدَّ
كّل آالت الّزمن هذه وجتعلها أضبط من أيب جواد كاظم أبو الصاروَكـ، لكنّك 
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مل تتمّكن مثل من إصالح زمنك، ستفشل، ستفشل...«)44(، لقْد أورد الّراوي 
هنا اسم )كاظم أبو الصاروَكـ( وهو من شخصّيات البرصة القديمة الذي عرفه 
النّاس بدّقته للوقت ومعرفته الكبرية فيه)45(، ومن هنا تربز الثيمة املهّمة يف هذا 
النّص؛ إذ اشتغل الروائّي عىل تباين الفرق بني الزمنني املايض واحلارض، فالبيايّت 
يقوهلا للّراوي وبرصاحٍة تاّمة: )لن تتمّكن مثل من إصالح زمنك(، أي: إّنك 

وإْن حاولت إصالح زمنك هذا، فإّن مصريك الفشل. 
إذ  )فيام مىض(؛  بقوله:  حًا  الزمنني مرصِّ بني  الّراوي  يربط  آخر  ويف موضٍع 
يقول: » لن يأيت الّصيف مّرة أخرى ومعه الّصبور والّزبيدّي...كان فيام مىض، 
أبو  وزرزور  الصاروَكـ،  أبو  وكاظم  وحفظي،  اهلندي،  الل  شنكر  يا  مىض  فيام 
ى  تصدَّ منّا  َمن  اآلن؟  البرصة  أين  العبد...،  وتومان  األطرش،  ومالو  احلّب، 
البرصّية  الرّتاثّية  الشخصّيات  هبذه  الّراوي  استعان  فقد  إلخفائها؟«)46(، 
وبني  أهله،  بذهاب  بخرياته  ذهب  الذي  األمس  بني  الفرق  ليبنّي  املشهورة)47( 
اليوم، فبرصة اليوم ختتلف عن برصة األمس، وواضح هنا أّن هذه الشخصّيات 
حضورها  أّن  إاّل  األُخر-  واية  الرِّ شخصّيات  إىل  -بالنسبة  هامشّية  كانت  وإن 
خيلق نوعًا من التوّتر الكفيل بالتأثري يف املتلّقي)48(، ويف هذا تتحّقق أهّم دواعي 

اخللق األديّب، وهي: التأّثر والتأثري.

ب/الشخصّيات األدبّية 

ُتعّد الشخصّيات األدبّية واحدة من أهّم مصاديق الرّتاث، فِعالوة عىل بعدها 
التارخيّي، فهي حتمل يف طّياهتا البعد الثقايّف للبلد الذي تنتمي إليه، ما جعل هذا 
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النّمط من املوروث حمّط عناية األُدباء عىل خمتلف مشارهبم.
د الّراوي الّربط من خالل هذه الّشخصّيات  ويف رواية )الّذباب والزمّرد( جيدِّ
إعجابك  أبديت  مّرة  كم   « النّص:  هذا  فلنتأّمل  واحلارض،  املايض  بني  الرّتاثّية 
األدباء  أشهر  أهّنم  وزعمت  حسقيل،  وصالح  يامني،  وعزرا  سيزائي،  بداود 
أنت،  برصتك  برصتنا...هذه  ليست  هي  أيب  يا  هذه  عشيقتك  اليهود...لكن 
أّن  واحدة  ملّرة  ق  تصدِّ أن  العتيقة...عسى  ذاكرتك  برصة  لوحدك،  عشيقتك 
وصالح  يامني،  وعزرا  سيزائي،  )داود  إّن  وُهّجرت...«)49(،  ضاعت  برصتك 
الّراوي ليصنع من خالل  اليهود)50(، وّظفهم  حسقيل( من أشهر أدباء البرصة 
هذا التوظيف صورة تربز من خالهلا مالمح البرصة بني األمس واليوم، وكأّن 
حّتى  والتعايش،  للّسالم  ممّيزة  وعالمة  أيقونة  أضحت  الرّتاثّية  األسامء  هذه 
إذ استعمل  للمتلّقي؛  الّراوي جلأ إىل تعبريات رام من خالهلا إيصال رؤيته  أّن 

الضامئر يف )برصتنا - برصتك(؛ لرتسيخ هذه الرؤية يف ذهن املتلّقي.

5-املهن 

ُتعدُّ املهن صورة حّية ونابضة من صور الرّتاث الشعبّي، فإّن لكلِّ مدينة من 
املدن مهنها التي ألفها أهلها، ولقْد امتازت البرصة بأهّنا مدينة النخيل والتمور، 
األمر الذي جعل أغلب مهنها القديمة ختتّص هبذا امليدان، ولقْد جلأ العبيدّي يف 
غري موضٍع إىل توظيف هذه املهن، مثل: )الَكاصوص، واجلرداغ، والطواشات، 
و...إلخ()51(، وهي حماولة منه للتأثري يف املتلّقي وشّد انتباهه للحدث، فلنتأّمل 
النّهارات اجلميلة كانت كّل  تلك  النّاس » يف  وصفه )للَكاصوص( وفّعالّيات 
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ببطء  ترتفع  أفرادها  النّخيل، وتظّل رؤوس  تتحّلق حول إحدى أشجار  أرسة 
مع ارتفاع أبصارهم املشدودة إىل الَكاصوص الصاعد بقفزات متوالية ورسيعة 
باجتاه موضع العثوق يف أعىل النّخلة، وكان كّلام قّص عثقًا ربطه بحبل وأنزله إىل 
)الطواشات(  آخر يصف  بفرح...«)52(، ويف موضٍع  األيادي  فتتلّقفه  األرض، 
جرداغنا  أزور  »كنُت  يقول:  إذ  )اجلرداغ(؛  داخل  عملهنَّ  يامرسَن  وهّن 
الفضول ملشاهدة  ه  ي، أزوره كضيٍف شدَّ الذي آل إىل أيب بعد وفاة جدِّ الكبري 
القريبة، كنُت طفاًل  القرى  التمر بالسكاكني مع نساء  الطواشات وهّن يفشقَن 
كشف  إىل  املقطع  هذا  يف  الّراوي  سعى  فقْد  جرداغ...«)53(،  مالك  ابن  اًل  مدلَّ
اللِّثام عن تراث مدينته من خالل عرضه هلذه املهن القديمة، وقد أجاد يف صنيعه 
هذا خصوصًا يف جلوئه إىل االسرتجاع اخلارجّي املتمّثل يف تذّكر طفولته، وتتمّثل 
بالّزمن يف ضوء  الّساردة  الّذات  الكشف عن وعي   « أمّهّية هذا االسرتجاع يف 
جتربة احلارض...«)54(، وهذا الوعي بني الّزمنني ُيعدُّ الّثيمة األساسّية التي ُبنيت 

عليها رواية العبيدّي حمّل البحث.

6-الأحداث �الوقائع 

وإّن  املجتمعات،  يف  الرّتاث  صور  أهّم  من  ووقائعه  الّتاريخ  أحداث  ُتعّد 
األحداث  تعّددت  فكلَّام  طردّية،  عالقة  والفّن  األحداث  هذه  بني  العالقة 
والوقائع يف تراث مدينٍة ما زاد حتفيز املبدع للغوص فيها ورصدها وتوظيفها يف 
نصوصه اإلبداعّية)55(، ولقد وّظف الّروائّيون نمطني من األحداث والوقائع يف 
رواياهتم »أّوهلام أحداث الّسقوط التي ُوّظفت لتأكيد استمرار املايض يف احلارض، 
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واحلارض،  املايض  بني  املقارنة  هبدف  ُوّظفت  التي  اإلجيابّية  الفرتات  وثانيهام 
واستعادة املايض املجيد، واستبداله باحلارض القاتم«)56(؛ ويف كال النمطني، فإّن 
وظيفة األحداث والوقائع يف الّرواية تتجىّل يف ربط احلارض باملايض يف سبيل إنامء 

احلدث وتقريبه إىل ذهن املتلّقي ووجدانه. 
ها واقعة )عزرة  وقد وّظف العبيدّي يف روايته أحداثًا وعّدة وقائع، من أمهِّ
ونحمّية(، وهي من أحداث البرصة املهّمة التي تّم فيها هتجري أغلب هيود البرصة 
عملّية  عن  لنا  رويت  »مثلام  ألبيه:  يقول  إذ  عامي)1949-1950م()57(؛  بني 
عزرة ونحمّية، وهجرة غالبية جريانك وأحبابك من اليهود، فعليك أن ُتصغي 
ق ملّرة  لضياعنا وخرابنا، وما حّل بنا من دمار وحروب وقحط، عسى أن تصدِّ
واحدة أّن برصتك ضاعت وُهّجرت بألف عزرة ونحمّية...«)58(، فهذا احلديث 
ُيمّثل حديث جيلني من أجيال البرصة، األّول يرى أّن برصته هي برصة األمس 
وهي ما زالت بخري، أّما الثاين، فهو يرى أّن البرصة اليوم قد ضاعت وُخّربت، 
وهي الّصورة التي رام إيصاهلا للجيل الّسابق من خالل خماطبته بام يعي ويفهم، 

كًا مشاعره بذكر هذه األحداث والوقائع املهّمة يف حياته. حمرِّ
ويف موضع آخر يوّظف الّراوي حادثة )الفرهود( التي وقعت عام )1941م(، 
حينام تعّرضت أموال اليهود وأمالكهم إىل النّهب والرّسقة)59(؛ إذ يقول: »مثل 
عنهم،  آبائنا  وذكريات  البرصة  هيود  عن  للحوار  د  ُيمهِّ ما  غالبًا  الطقس  ذلك 
م التجارّية، وعن )الفرهود(...«)60(،  وما رووه عن احلرائق التي شّبت بمحاهلِّ
فالّراوي وإن كان يروي التقاءه بأصدقائه، إاّل أّنه ُيرّصح بأّن رسد هذه الوقائع 
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التارخيّية هي من ِقَبل آبائهم، ويف هذا -أيضًا- إشارة إىل اخلالف بني األجيال 
عن الواقع املعيش.

ثانياً/ الرّتاث الأدبّي 
بالطاقات  التي ترفده  ثقافة األديب  الرّتاث األديّب واحدًا من مصادر  ُيمّثل 
احلارض  جتربة  ارتباط  خالل  من  وصوره  معجمه  -كذلك-  وترفد  التعبريّية، 
يادة وإىل يومنا هذا عىل  بتجارب املايض؛ لذا فقد دأب الّروائّيون منذ عرص الرِّ
سرب غور الرّتاث األديّب يف جتارهبم الّروائّية مستثمرين ما هلذا املوروث من قيم 

داللّية وأساليب فنِّّية وحكم بليغة.
د  إّن األديب حينام يسعى لتقديم حدث ما أو منظور معنيَّ من خالل نصٍّ حمدَّ
هذه-  النّص-واحلال  ألّن  متامًا؛  جديدًا  إبداعّيًا  خلقًا  يصري  ال  النصَّ  هذا  فإّن 
نصوص  مع  العالقات  من  سلسلة  ولكنّه  دة،  موحَّ ماّدة  أو  مستقّلة  ذاتًا  »ليس 
اإلنسانّية  جتاربه  يكتب  مل  عام  بشكل  املبدع  إّن  آخر:  وبمعنى  ُأخرى...«)61(، 
عر والنثر، ينهل من  من فراغ، وإّنام هو يرتكز عىل تراث أديّب ضخم يشمل الشِّ
أفاد  فقد  لذا  والتعبريّية)62(؛  والفنِّّية  اإلنسانّية  تطّلعاته  يناسب  ما  الرّتاث  هذا 
األدباء من هذا الرّتاث ووّظفوه يف نصوصهم، لكي تزداد هذه النصوص عمقًا 
النمط من  التي حيملها هذا  والفكرّية  اإلنسانّية  الّدالالت  استنطاق  من خالل 
الطاقات  استثامر هذه  إىل  العبيدّي يف روايته  الكريم  الرّتاث)63(، ولقد جلأ عبد 
واألساطري  الشعبّية،  األمثال  وحتديدًا  األديّب،  الرّتاث  من  واإلنسانّية  الّداللّية 

واحلكايات.
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1-الأمثال ال�صعبّية 

عىل  ترديده  وكثرة  حفظه  لسهولة  النّاس؛  بني  ذاع  األدب  من  رضب  هي 
ألسنتهم.

ومتتاز األمثال -عمومًا- بـ » إجياز الّلفظ، وإصابة املعنى، وحسن التشبيه، 
وجودة الكناية«)64(، واملثل الشعبّي ُيمثِّل خالصة الرّتاث، بام حيمله من جتارب 
الشعوب وخرباهتا وما القته يف مسريهتا؛ لذا صار هذا النّمط من األدب تعبريًا 
عن احلياة وواقع اإلنسان وجمتمعه)65(، وإّن هذه العالقة الوثيقة بني املثل الّشعبّي 
واإلنسان جعلته ال يقف عند حدود اإلبداع الفنِّّي وحسب، بل جتاوزه ليصبح 
صورًا وعقاًل وتفكريًا مالمسًا جوهر الوجدان الّشعبّي وذاكرته)66(، زد عىل ذلك 
أّن املثل الّشعبّي يرتبط بعالقة متينة بالفنون الرّسدّية من قّصة ورواية؛ ألّنه حيمل 
بني طّياته ُبعدًا رسدّيًا يمثِّل يف واحدة من جتلِّياته »خالصة حكاية قيلت أو حادثة 
وقعت يف وقٍت من األوقات، فذهبْت وبقَي املثل رمزًا لتلك احلكاية، أو موجزًا 
م- صار املثل إشارة إىل قّصة »مرسومة  حلوادثها...«)67(؛ لذا -وبناًء عىل ما تقدَّ
ة موجزة ُيؤتى هبا غالبًا لتقريب ما ُيضب له عن طريق االستعارة  بكلامت معربِّ
أو الكناية أو التشبيه«)68(، وِمن هنا صار الّروائّي يوّظف املثل يف حكايته إذا ورد 
حدث له َشَبٌه بحدث املثل أو ثيمته األساسّية، مستثمرًا »الّلمحة القصرية الداّلة، 
تاركًا لذهن القارئ ربط املثل بالقّصة...«)69(، وهذا عينه ما جلأ إليه عبد الكريم 
العبيدّي وهو يروي لنا أحداثًا اجتامعّية برصّية، السّيام وأّن البرصّيني قد امتازوا 
ن  بولعهم بأمثاهلم الّشعبّية وحفظهم هلا، فال يكاد البرصّي يتحّدث حّتى ُيضمِّ
حديثه هذا باألمثال الشعبّية البرصّية املعروفة)70(، فمن األمثال البرصّية الشعبّية 
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املثل  هذا  فإّن  محل«،  واحلمل  شاص  »الشاص  قوهلم:  العبيدّي،  وظَّفها  التي 
ُيضب للّداللة عىل أّن احلياة شبيهة بالنّخل، فيها ما هو مثمر وذو نفع وفائدة، 
وفيها ما هو بال فائدة)71(، يوظِّف العبيدّي هذا املثل عىل لسان الّراوي: »هذا هو 
نلهو  املزرية...كنّا  األوضاع  بتلك  األوىل  للمّرة  نشاهده  اجلميل،  وطننا  شارع 
وبال رقيب بفرجة العصور الوسطى وببطلها الوحيد: اهلالك...وحني انتبهنا إىل 
د معًا وكأّننا بغبغاوان: »الشاص شاص  ما آل بنا ابتسم أحدنا لآلخر ورحنا نردِّ
واحلمل محل«، ثّم طأطأنا أعناقنا ومشينا صامتني، كأّننا يف مسرية جنائزّية«)72(، 
ما  حيال  رؤياه  زاوية  تضييق  بصدد  وهو  املثل  هذا  ثيمة  الّراوي  استثمر  فلقْد 
حلَّ ببلده ِمن خراب، وإذا كان القدر قد شاء هذا )اهلالك(، فإّنه وهبهم هذه 
دان  ام حينام أدركا هذه احلقيقة، وراحا يردِّ الّصداقة اجلميلة واملتينة، حّتى أهّنام تبسَّ
هذا املثل، ويف هذا تربز واحدة من وظائف األمثال املهّمة، فهي تعمل عىل شّد 

انتباه القارئ، الذي يدفعه -هذا االنتباه- إىل التأّمل وربط املثل باحلدث)73(.
ومن األمثال األَُخر التي وّظفها العبيدّي يف روايته، قوهلم: »ما بيع طوَكي 
والبشري يلوح«، فالبشري هو صفرة التمر يف النّخل يف مراحل نضجه األوىل، فهو 
مثل ُيضب للمرأة التي تصربِّ نفسها هبذا البشري من أن تبيع عّزهتا يف سبيل لقمة 
العيش)74(، فلنتأمل النّص اآليت من الّرواية: » قّررُت أن أسعى مّرة أخرى عسى 
تبّقى  زق احلالل وأحافظ عىل ما  الرِّ ُيعينني ريّب عىل إجياد عمل أكسب منه  أْن 
البيع مّرة أخرى  العاثر يف  ب حظِّي  الثمينة...؛ لذلك قّررت أن أجرِّ من كتبي 
ألحيي أهزوجة جّديت العجوز: » ما بيع طوكي والبشري يلوح«، وألمسح آثار 
خيبتي الّسابقة يف جتربة بيع الورود...«)75(، فالّراوي يف إيراده هذا املثل إّنام يتأّمل 
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بينه وبني جّدته  )البشري(، كام قرن  بينها وبني  التي قرن  خريًا يف مهنته اجلديدة 
العجوز، بمعنى أّنه أخذ من جّدته العظة والعربة، وهذه واحدة من أهّم وظائف 
األمثال؛ إذ ختتزل بني طّياهتا خربات األجيال الّسالفة وجتارهبم، لتصري بمنزلة 
الّدرس لألجيال الاّلحقة)76(، وهذا الفهم ذو حمموالت داللّية أعمق تتمّثل يف 
أّن الّراوي وإن كان سوداوّيًا يف رؤيته إاّل أّنه يرى يف داخله أماًل يلوح يف األفق، 
عند  ُيمثِّل  الذي  والبشري  اجلديدة  مهنته  بني  مجعه  هو  الفهم  هذا  عىل  والقرينة 

زق واخلري الوفري. الفاّلحني أيقونة للرِّ

2-الأ�صاطري 

ُتعدُّ األسطورة واحدة من أهّم مظاهر الرّتاث، وهي يف أبسط صورها شكاًل 
قيمتها  يف  الّدارسون  اختلف  وقد  املوروثة)77(،  اخلرافّية  القصص  أشكال  من 
الفنِّّية والفكرّية، فمنهم َمن رآها تكشف عن فقر فكرّي، ومنهم َمن وجد فيها 
تبقى  ولكنّها  واخليال)78(،  الّشاعرّية  حيث  من  العصور  تلك  تفكري  يف   عمقًا 
تلك  عن  اإلنسان  هبا  وعرّب  األوىل،  اإلنسانّية  عصور  يف  ِصيغت  تراثّية  »ماّدة 
الظروف اخلاّصة عن فكره ومشاعره اجتاه الوجود، فاختلط فيها الواقع باخليال، 
التعبري اإلنسايّن  وامتزجْت معطيات احلواّس والفكر والاّلشعور...«)79(، هذا 
باط الذي جيمع اإلنسان بالوجود،  الذي اّتسمت به األسطورة جعلها بمنزلة الرِّ
وهذا ما يعلِّل مزجها العلم باخلرافة والواقع باخليال)80(، وهذا ما جعل العالقة 
واية واألسطورة عالقة متينة، عالوة عىل قدرهتا عىل »استيعاهبا جتارب  بني الرِّ
التقليدّية،  األشكال  تكرار  عن  الفنّان  ُيبعُد  فريد  فنِّيٍّ  بشكل  معّقدة  عرصّية 
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القديم  اإلنسان  موقف  بني  غريب  تشابه  عن  تكشف  أخرى  ناحية  من  وهي 
التي  الرؤية  بنفس  احلياة  يواجه  احلديث  اإلنسان  وكأّن  احلياة،  من  واحلديث 
واجهها هبا اإلنسان القديم«)81(، لذلك سعى األديب يف بناء عامله اآلين املتخّيل 
العامل  بناء  ُيعيد  يوّظفها،  يستلهمها،  سحرها،  يتنّفس  حياكيها،  »األسطورة  إىل 
ذاته  حّد  يف  لألساطري  توظيفهم  أّن  عىل  طقوسها«)82(،  بكلامت  ينشده  الذي 
النهاية  يف  وهي  احلديثة،  التجربة  يف  شعورّية  شحنة  تطلق  داللة  حتمل  »رموز 
تضمني يراد به استحضار الّداللة القديمة بعد هتيئة الوسائل الالزمة يف موضعها 
اجلديد«)83(، فهي -حينئذ- اآللّية التي يقرتن فيها احلارض باملايض عند حدث 

دعا إىل هذا االستحضار.
وقد وّظف العبيدّي يف روايته -وأكثر من مّرة- أسطورة )البرصة وإبليس(، 
خالصة هذه األسطورة هو أّن اهلل تعاىل حينام غضب عىل إبليس أمره باهلبوط إىل 
واية: » حترتق هذه املدينة بال نريان  أرض البرصة)84(، فلنتأّمل النّص اآليت من الرِّ
وال دخان، فتارخيها الطويل كان حيرتق بصمت دائاًم، إهّنا رأس إبليس، برصياثا 
التي ال يعرف أرسارها إاّل الّسابقون...شاهدهتا أمس من داخل سوق اجلمعة 
وهي حترتق، تتهاوى أمجل ذكرياهتا القديمة يف تنّور القحط بال ضجيج...«)85(، 
وهو  خراب،  من  بلده  يف  حّل  ما  لبيان  األسطورة  هبذه  الّراوي  استعان  لقد 
خراب عربَّ عنه بلغة شعرّية تدّل عىل مدى انفعاله إزاء ما يشاهده من خراب، 
وقْد عملت األسطورة يف هذا املوضع عىل ربط املايض البعيد بالوقت الّراهن، 
ويف هذا تتحّقق واحدة من أهّم وظائفها الفنِّّية واأليديولوجّية)86(، فالّراوي بعد 
ج قائاًل وبعفوّية فنِّّية عالية: »شاهدهتا  أْن ينتهي من عرضه هلذه األسطورة، ُيعرِّ



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 182

مّرد( باب والزُّ اً يف رواية )الذُّ ُتُه �سرديَّ عبيِّ وفاعليَّ   تراُث الب�سرِة ال�سَّ

املدينة  هذه  بتاريخ  للتأّمل  ودعوته  القارئ  انتباه  لشّد  حماولة  وهي  أمس«، 
وحارضها، وهذا ما يعلِّل استعامله السمها القديم )برصياثا(.

ويف موضٍع آخر يقول: » هكذا تتنّزل النّهايات صاعقة يف »باصورا«...، فهذه 
املدينة حترتق بال نريان و ال دخان؛ كوهنا رأس إبليس، برصياثا...التي هلا تاريخ 
اجلمهورّي  البرصة  مستشفى  بّوابة  قبالة  شاهدهتا  الّصامتة،  احلرائق  من  طويل 
وهي حترتق، تتهاوى أمجل ذكرياهتا القديمة يف تنّور القحط بال ضجيج، وهي 
دًا  حتمل أهّبة صورها األّخاذة، وتتهّشم بربود دونام ندم«)87(، فقد جلأ الّراوي جمدَّ
إىل هذه األسطورة بوصفها معادالً موضوعّيًا لرؤيته حيال ما حّل بمدينته من 
القديمة )برصياثا، وباصورا( وهو  البرصة  استعامله ألسامء  هنا  خراب، وجلٌّ 
يعرض ألسطورته هذه، ولكنّه إذا ما انتقل لرسده اآلين استعمل اسمها املتعارف 

عليه )البرصة(.
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اخلامتة

بعد هذه القراءة يف رواية )الّذباب والّزمّرد( ورصد القيم الرّتاثّية فيها توّصل 
البحث إىل مجلة من النتائج، أمّهها: 

1-إّن الرّتاث -عمومًا- ذو قيمة عليا وفاعلّية كبرية يف جسد النصِّ األديّب 
، فهو يربط املايض باحلارض لضورة يتطّلبها  بشكل عام، والرّسدّي بشكل خاصٍّ

احلدث الذي يقف عنده الّراوي.
2-إّن الرّتاث هيب النّص األديّب طاقات عاطفّية؛ ألّن تراث الّشعوب ناميًا 
. يف ضامئرها، ما ُيساعد يف دفع جدلّية التأّثر والتأثري، التي ُتعّد عامد أّي إبداع فنِّيٍّ
3-متّثل العادات والتقاليد واحدة من أهّم مظاهر الرّتاث االجتامعّي، لذلك 
سعى عبد الكريم العبيدّي إىل توظيف ما اّتسمت به البرصة من عادات متوارثة 
ه  يف روايته، مستثمرًا ما حتمله من أبعاد أيديولوجّية وفنِّّية، سعيًا منه يف إثراء نصِّ

الرّسدّي.
إىل  قائمة  شاخصة  زالت  ما  التي  الرّتاثّية  أمكنتها  بتعّدد  البرصة  4-متتاز 
يومنا هذا، ما دفع بالعبيدّي إىل توظيف هذه األمكنة وهو يكتب رواية برصّية 
أماكن  واية  الرِّ األمكنة يف هذه  بشخصّياهتا وأحداثها ورؤاها، وقْد كانت هذه 
الّربط  إىل  يسعى  كان  فالّراوي  مهجورة،  موحشة  أماكن  بأهّنا  تّتسم  معادية 
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واملقارنة بني هذه األمكنة تارخيّيًا وآنّيًا، لُيثبت أّن املايض كان زاهرًا وهو أفضل 
من احلارض املعيش، احلارض الذي عاث هبذه األماكن خرابًا.

5-استثمر العبيدّي أسامء البرصة القديمة يف حماولٍة منه إلثبات عراقة مدينته 
وقدمها.

6-اّتسمت البرصة تراثّيًا برجاهلا الذين اشتهروا يف تلك األزمنة املاضية عىل 
ياسّية، فسعى الّراوي إىل هذه  خمتلف األصعدة الفنِّّية واألدبّية واالجتامعّية والسِّ
األسامء مّتخذًا منها رموزًا وهو بصدد تقديم منظوره حيال واقع البرصة، وقد 
واية شخصّيات مرجعّية حاول  كانت هذه الشخصّيات -يف جمملها- يف هذه الرِّ

الّراوي من خالهلا التعبري عاّم جيول يف خاطره من مشاعر وأحاسيس ورؤى.
يتعّلق  ما  وخصوصًا  القديمة،  البرصّية  املهن  روايته  يف  العبيدّي  7-أورد 

بزارعة النخيل؛ ألهّنا من أبرز املهن التي ألفها البرصّيون.
جلأ  وقْد  املهّمة،  الرّتاث  صور  من  التارخيّية  والوقائع  األحداث  8-ُتعّد 
اث، فأورد مجلة من األحداث التارخيّية للبرصة،  العبيدّي إىل هذا النّمط من الرتُّ
نفس  أثرها يف  مدينته، فضاًل عن  منظوره حيال  تقديم  فيها عونًا يف  رأى  التي 

املتلّقي وما تبعثه فيه من جذب وإقناع.
9-ُيعدُّ الرّتاث األديّب والفنِّّي واحدًا من أهّم أنامط الرّتاث التي تعمل عىل 
ربط احلارض باملايض، لذلك جلأ إليها عبد الكريم العبيدّي موظِّفًا ما حتمله من 

ه الرّسدّي، فأورد األمثال واألساطري البرصّية. قيم فنِّّية ُتثري نصَّ
واحلمُد هلل ربِّ العاملنَي
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70- ُينظر: األمثال الشعبّية يف البرصة، عبد الّلطيف الّدلييّش: 3/1.
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 shatelarab.com
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والتوزيع، بريوت،ط1، 1980م.
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ّية، بغداد، 1986م. 5- أثر الرّتاث يف الّشعر العراقّي احلديث، د.عّل حّداد، دار احلرِّ
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والتوزيع،  للنرش  هال  دار  الشنّاوي،  حممود  والقومّية،  الطائفّية  بني  التائه  العراق   -35
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37- الغابة والفصول، طّراد الكبييّس، دار الّرشيد للنرش، بغداد، 1979م.

38- فاجعة فرهود اليهود وحركة رشيد عايل الكيالين عام )1941م(، نبيل عبد األمري 
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