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ملخص البحث
إن البحث في الرواية البوليسية العراقية من الموضوعات ذات األهمية الكبيرة وذلك؛ لندرة الدراسات
 فحاولت, ولعدم وجود دراسات سابقة تعنى بهذا النوع تحديدا اخترنا الموضوع,األدبية والنقدية حولها
الدراسة اإلجابة عن تساؤالت متعددة منها هل توجد رواية بوليسية عراقية خالصة؟ وماعناصرها
ومدى توافر وسائلها في خطابنا الروائي العراقي؟
 ومنها فكرة التحري البوليسي والتحقيق في القضايا,يعبر الخطاب الروائي عن أفكار إبداعية مختلفة
 فتبدو, بوصفها بعدا إنسانيا لبناء مجتمع سليم بوساطة عالم خيالي يعكس الواقع وينقده,اإلجرامية
 ويبدو هدف البحث في بيان,مسألة البحث في توضيح تجليات البعد البوليسي في الرواية العراقية
 ويظهر سؤال البحث,اآلليات والوسائل التي يتبعها الكتاب في تضمين البوليسية في أعمالهم اإلبداعية
 وتظهر محددات,أو فرضياته في توضيح مديات وجود الحس أو النفس البوليسي في الخطاب الروائي
.البحث في اختيارنا لبعض النماذج الروائية وهي تسع روايات
, واآلخر إجرائي,اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي وقسمت على اتجاهين األول نظري
وتأتي التقسيمات في مقدمة تالها مبحثا ن تعرفنا في األول على تاريخ الرواية البوليسية وعرضنا فيه
 وجاء المبحث الثاني ليكشف عن التوظيف,بداياتها وتطورها وأهم أعالمها وشروطها وأنواعها
 ومن ثم,البوليسي في الرواية العراقية من ناحية الدالالت والوسائل التي يتضمنها هذا النوع األدبي
 وتبدو قيمة البحث,جاءت خاتمة لتوضح أهم نتائج الدراسة تلتها قائمة بمصادر الدراسة ومراجعها
 ولفت أنظار الباحثين لها ألن؛ هذه الدراسة,عن طريق بيان البعد البوليسي في الخطابات المدروسة
 وتبدو ثمرة البحث في كونه لبنة جديدة تفتح آفاقا,هي خطوة أولى لدراسات أخرى تسلط الضوء عليها
.لدراسات مستقبلية أخرى
. المحقق, الجريمة, التحقيق, البوليس:كلمات افتتاحية

Abstract
Researching the Iraqi police novel is a topic of great importance.
Because of the scarcity of literary and critical studies about it, and the
lack of previous studies dealing with this kind specifically, we chose the
topic, so the study tried to answer several questions, including: Is there
a pure Iraqi police novel? What are its elements and the extent of its
availability and means in our Iraqi novelist discourse?
The narrative discourse expresses various creative ideas, including the
idea of police investigation and the investigation of criminal cases, as
it is a human dimension to build a healthy society through an
imaginary world that reflects and criticizes reality. The book follows it
in including police in their creative work, and the research question or
its hypotheses appears in clarifying the extent of the existence of the
sense or the police soul in the fictional discourse, and the determinants
of the research appear in our selection of some novel models, which
are nine novels
The study relied on the descriptive analytical approach and was
divided into two directions, the first is theoretical, the other is
procedural, and the divisions come in an introduction followed by two
studies. In the first we learned about the history of the police novel and
we presented in it its beginnings, development, its most important flags,
conditions and types. And the means included in this literary genre,
and then a conclusion came to clarify the most important results of the
study, followed by a list of the sources and references of the study, and
the value of the research appears by explaining the police dimension in
the studied speeches, and drawing the attention of researchers to them
because; This study is a first step for other studies that shed light on it,
and the fruit of the research appears to be a new building block that
opens horizons for other future studies.
Key words: police, investigation, crime, investigator

البعد البوليسي في الرواية العراقية من 2013-2000
المقدمة
تعدددد الروايدددة نوعدددا أدبيدددا ينمددداا بالمروندددة واالتسددداع حتدددى يمكدددن أن يتضدددمن
خطابدددات متعد دددة للتعبيدددر عدددن سدددياقات مختلفدددة ,وكدددذلك بدددالتمرد علدددى الحددددود
اإلبداعيدددة واألندددواع األدبيدددة وفنونهدددا ويددددخل فدددي عالقدددات معهدددا ,فالبحدددث فدددي
الروايددة البوليسددية العراقيددة مددن الموضددوعات ذات األهميددة الكبيددرة وذلددك؛ لندددرة
الدراسددات األدبيددة والنقديددة حولهددا ,ولعدددم وجددود دراسددات سددابقة تعنددى بهددذا النددوع
تحديدددا لددذا اخترنددا الموضددوع ,فحاولددت الدراسددة اإلجابددة عددن تسدداؤالت متعددددة
منهدددا هدددل توجدددد روايدددة بوليسدددية عراقيدددة خالصدددة؟ وماعناصدددرها ومددددى تدددوافر
وسائلها في خطابنا الروائي العراقي؟
يعبدددر الخطددداب الروائدددي عدددن أفكدددار إبداعيدددة مختلفدددة ,ومنهدددا فكدددرة التحدددري
البوليسددي والتحقيددق فددي القضددايا االجراميددة ,بوصددفها بعدددا إنسددانيا لبندداء مجتمددع
سددليم بوسدداطة عددالم خيددالي يعكددس الواقددع وينقددده ,فتبدددو مسددألة البحددث فددي توضدديح
تجليدددات البعدددد البوليسدددي فدددي الروايدددة العراقيدددة ,ويبدددو هددددف البحدددث فدددي بيدددان
اآلليدددات والوسدددائل التدددي يتبعهدددا الكتددداب فدددي تضدددمين البوليسدددية فدددي أعمدددالهم
اإلبداعيددة ,ويظهددر سددؤال البحددث أو فرضددياته فددي توضدديح مددديات وجددود الحددس
أو الددنفس البوليسددي فددي الخطدداب الروائددي ,وتظهددر محددددات البحددث فددي اختيارنددا
لبعض النماذج الروائية وهي تسع روايات.
اعتمدددت الدراسددة علددى المددنهج التحليلددي الوصددفي وقسددمت علددى اتجدداهين األول
نظددري ,واآلخددر إجرائددي ,وت دأتي التقسدديمات فددي مقدمددة تالهددا مبحث دان تعرفنددا فددي
األول علدددى تددداريخ الروايدددة البوليسدددية وعرضدددنا فيددده بدددداياتها وتطورهدددا وأهدددم
أعالمهدددا وشدددروطها وأنواعهدددا ,وجددداء المبحدددث الثددداني ليكشدددف عدددن التوظيدددف
البوليسددي فددي الروايددة العراقيددة مددن ناحيددة الدددالالت والوسددائل التددي يتضددمنها هددذا
النددوع األدبددي ,ومددن ثددم جدداءت خاتمددة لتوضددح أهددم نتددائج الدراسددة تلتهددا قائمددة
بمصددادر الدراسددة ومراجعهددا ,وتبدددو قيمددة البحددث عددن طريددق بيددان البعددد البوليسددي
فدددي الخطابدددات المدروسدددة ,ولفدددت أنظدددار البددداحثين لهدددا ألن؛ هدددذه الدراسدددة هدددي
خطددوة أولددى لدراسددات أخددرى تسددلط الضددوء عليهددا ,وتبدددو ثمددرة البحددث فددي كوندده
لبنة جديدة تفتح آفاقا لدراسات مستقبلية أخرى.
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المبحث األول
تاريخ الرواية البوليسية وتطورها
تعددد الروايددة بددرأي الناقديسددعيد يقطددين أثددرا نثريددا عاديددا الحتوائددهلعلى أحددداث
متخيلددة تمثددل ماددامرات نددادرة فددي الحيدداة وفيهددا تحليددل لمشدداعر إنسددانيةلي , 1وتضددم
مواقددف الواقددع وتجلياتدده مضددافا إليهددا المتخيددل وتعددد الروايددة البوليسددية إحدددى أهددم
أنددواع الروايددة فددي العصددر الحددديث ,ويتطلددب البحددث فددي الروايددة البوليسددية فددي
البدددء التعريددف بكلمددة بددوليس التددي كانددت تدددعى باليونانيددة القديمددةيبوليتا  ,وتعنددي
أيض دا إدارة المدينددة ثددم تطددور المعنددى إلددى العناصددر األدبيددة لحمايددة القددانون وحفددظ
النظدددام ,وللروايدددة البوليسدددية تعريفدددات متعد دددة منهالالروايدددة التدددي تعدددالج قضدددية
جنائيددةي يحدداول التحقيددق واألدلددة الجنائيددة والمباحددث أو المحقددق الخدداصي Private

 Detectiveي أن يفكددوا أحاجيهدددا وعقددددها الاامضدددة إلماطدددة اللثدددام عدددن المجدددرم
المتخفدديي الددذي حدداول أن يخفددي جريمتددهي بمددا يقددرب مددن الجريمددة الكاملددةلي, 2
ويعرفهددا الناقددديمحمود قاسددم بقولدده:لهي قصددة تدددور أحددداثها فددي أجددواء قاتمددة
بالاددة التعقيددد والسددرية .تحدددث فيهددا جددرائم قتددل أو سددرقة أو مددا شددابه ذلددك .وأغلددب
هددذه الجدددرائم غيددر كاملدددة ألن هندداك شخصددا يسددعى إلدددى كشددفها وحدددل إلاااهدددا
المعقدةلي. 3
ظهددرت الروايدددة البوليسدددية بدددرأي النقددداد فددي القدددرني 19بسدددبب اتسددداع المدددن
وانتشددار خطددر األجددرام وظهددور الشددرطة لحفددظ األمددن ,وتبددرا فددي أعمددال كثيددرة
وتطددورت فدددي عشددرينيات هدددذا القدددرن فكددان العصدددر الددذهبي للروايدددة البوليسدددية
النسددددوية ,ويؤكددددد الناقديفرانسددددوا ريفيار عالقددددة الروايددددة البوليسددددية باألسدددداطير
اإلغريقيدددة والعربيدددة ,ويرجدددع بعدددض النقددداد جدددذورها إلدددى األدب القدددوطي ,وإلدددى
عمليفرانكنشددددددددتاين للكاتبددددددددةيماري شدددددددديلي  ,أو إلىياوديددددددددب ملكددددددددا
للكاتبيسددوفوكلس  ,والىياإلليدداذة للكاتددبيهوميرس  ,والددى ألددف ليلددة وليلددة فددي
مروياتيالتفاحات الثالثة ي. 4
يرجدددع ظهدددور الروايدددة البوليسدددية إلدددى تطدددور الحيددداة السياسدددية واالجتماعيدددة
وارتباطهدددا بالمديندددة والحيددداة الثقافيدددة والتطدددور التكنولدددوجي والفكدددري ,والدددوفرة
الماديددة واحتددرام الفددرد وسدديادة القددانون وحريددة الصددحافة كددل هددذا وفددر للفددرد حريددة
األسددددئلة حددددول الجريمددددة ,ويؤكددددد الكاتددددبيريمي ميسدددداك إن أصددددول الخيددددال
البوليسدددي يعدددود ل سددداطير العربيدددة والفلكلدددور السدددلتيكي والكتابدددات المقدسدددةي, 5
وإن الكدددالم عدددن تددداريخ الروايدددة البوليسدددية بدددرأي الباحثينجرسددداك يعدددد نوعدددا
مسدددتحيال ألن عناصدددرها الرئيسدددة ليسدددت المجدددرم والمحقدددق والضدددحية فقدددط بدددل؛
تتألف من انصهارها معا وتفاعلها مع غيرها وهو مامهد لظهورهاي. 6
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يبدددو البعددد البوليس دي فددي كتابددات مختلفددة ألعددالم كثددر نددذكر مددنهم ,عل دى سددبيل
المثدددال ,الكاتدددبيامبرتو ايكدددو فدددي روايةياسدددم الدددوردة  ,والكاتبيادجدددار الدددن
بددددو ي 1849-1809فددددي بعددددض مجاميعددددة القصصددددية ,والكاتددددبيارثر كونددددان
دوبدددل ي 1930-1859فدددي روايتهيالدراسدددة القرمايدددة  ,والكاتبيجدددان بدددراون
فييشددددفرة دافنشددددي  ,والكاتبيباتريددددك اوكسدددديند في روايددددةيالعطر  ,وسدددديدي
شدددولدا فييالعدددراب  ,والكاتدددبيجورج سددديمون فييجريمة فدددي الريفيدددرا  ,وأجاثدددا
كريسددتيي , 1976-1890فددي كددل أعمالهددا الروائيددة ,وأيضددا نجددده عنددد مددورس
بددالن ,ولددوي بددورخس ,وبددري برادبددري ,وفيليددب ماكدونالددد ,وتومدداس هدداريس,
والكاتبياورهددددددددان بدددددددداموك فيياسددددددددمي احمددددددددر  ,والكاتبيغابرييددددددددل
ماركيا فييسدددرد أحدددداث مدددوت معلدددن ي , 7ويعدددديويلكي كدددولينا ي1989-1903
مؤسدددس الروايدددة البوليسدددية االنجليايدددة بروايتدددهيالمرأة ذات الدددرداء األبددديض ي, 8
ومن روادها أيضايبو وفولتير وااديك وغيرهم ي. 9
لددم تقددنن الروايددة البوليسددية وتصددبح جنسددا مسددتمرا إال فددي عشددرينيات هددذا القددرن
علددى يددد الفيلولددوجي األمريكددي يفددان ديددن  van-dineورؤاه التددي وضددعها لهددذا
النددوع الددذي يددرى أندده يتكددون مددن مجموعددة مددن القواعددد التددي طرحهددا فددي المجلددة
الاامضددة ,وتتكددون عنددده مددني 20قاعدددة ,وهددي عندددي تددودوروف يتكددون مددني8
قواعد ,وعنديأوستن فريمان تتكون مني 4قواعدي. 10
تضدددم الروايدددة البولسدددية أنواعدددا متعدددددة منهدددا؛ القصدددة البوليسدددية ذات اللادددا,
والروايدددة البوليسدددية السدددوداء ,والقصدددة البوليسدددية الجاسوسدددية ,وروايدددة المجدددرم
ورواية التحريات من أكثر األنواع انتشارا ,وهناك من يقسمها على:
-1أعمددال األلادداا :تقددوم علىلبنيددة سددردية تمثددل روايتددين؛ روايددة تتضددمن قصددتين
قصددة الجريمددة ومددا حصددل فيهددا ,وقصددة شددرحت كيفيددة الوصددول للحددل ,والروايددة
الثانيدددة فتمثدددل فدددي سلسدددلتين امنيتدددين تبددددوا فدددي مسدددألة البحدددث بعدددد الجريمدددة,
واكتمال عناصرها ,وأامنة المأساة والمسببات التي قامت عليهالي. 11
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-2المرويدددات السدددوداء :بنيتهدددا الحددددث ومواااتددده للسدددرد ,وأصدددولها أمريكيدددة
وترجددع الددى الثالثينيددات ,وتعددد مددن إفددراا مرحلددة الكسدداد الكبيددر وانهيددار البورصددة
العالمية ,ومن أشهرها روايةيخبر اختطاف للكاتب غابرييل ماركيا.
 -3المرويددددات التاريخيددددة :ترتكددددا بنيتهددددا علددددى الامددددوض واألحددددداث الدوليددددة
وأشهرها روايات الكاتبة اجاثا كريستييفي النهاية يأتي الموت .
 -4األعمددال الجاسوسددية :تعتمددد علددى تايددر مراكددا القددوى العالميددة واادهددرت فددي
أثندداء الحددرب البدداردة كأحددداث دوليددة سدداخنة أدت إلددى تددوترات كبيددرة مثددل سددبا
التسددلح ,وغدداو الفضدداء ,والصددراع بددين حلفددي وارسددو ,وشددمال األطلسددي ,وتظهددر
في أعمال أيان فلمنغ فييجيمس بوند ي. 12
تتكدددون الروايدددة البوليسدددية مدددن عناصدددر متعدددددة منهدددا؛ الجريمدددة والبياندددات
والمحقددق والحددل ,وأيضددا الحدددث ويعنددي فعددل القتددل ,واللاددا ويعنددي مددن القاتددل,
والضددحية وظددروف الجريمددة والدددافع والشخصدديات المشددتبه بهددا ,والمخبددر وهددو
شدددخص أو أكثدددر ويكدددون غريدددب وذكدددي ,واألدلدددة والقدددرائن وتعندددي حدددل اللادددا,
والتحقيدددق ويهدددتم بنطدددا المشدددتبه بهدددم ,والبحدددث الددددقيق عدددن أسدددباب الجريمدددة
والظروف ,وسالح الجريمة وحسب المالحظة والتفكير المنطقي.
تعددد الشخصددية عنصددرا مهمددا مددن عناصددر بندداء الروايددة ألنهددا ,تصددور الواقددع
عبدددر حركتهدددا مدددع غيرهدددا مدددن التقنيدددات ,وتعدددد األسددداس الدددذي يضدددطلع بمهمدددة
األفعددال السددردية وتدددفقها نحددو نهايتهددا المحددددة ,وتبددرا أهميتهددا فددي أنهددالتقع فددي
صددميم الوجددود الروائدديي ..تقددود األحددداث وتددنظم األفعددال ,وتعطددي القصددة بعدددها
الحكددائيي ..وفددو ذلددك تعتبددر العنصددر الوحيددد الددذي تتقدداطع عنددده كافددة العناصددر
الشددكلية األخددرىلي , 13وألهميددة الشخصددية نجددد أكثددر الكتدداب اهتمددوا بهددا بوصددفها
الضحية في الرواية أو بصفتها المجرم الذي ارتكب فعل اإلجرام.
يعددد المحقددق الشخصددية الرئيسددة فددي الروايددة البوليسددية ويجددب أن يتسددم بالددذكاء
والقدددرة علددى ربددط النتددائج باألسددباب ,وان يكددون ملمددا بأنظمددة العدالددة واالدعدداء
والترافددع ,ويكددون ذا حدددس قددوي وتحليددل منطقددي ,ومراقبددة ذكيددة واسددتنتاج علمددي
وغيرهدددا مدددن الصدددفات  ,وعلدددى المحقدددق قدددراءة اآلثدددار المتروكدددة مدددن المجدددرم
والتمدداهي مددع عقلدده لفددك لاددا الجريمددةي , 14يقددوم دور المحقددق علددى فددك األلادداا أو
الطالسددم التددي تركهددا المجددرم فددي طريقدده ,ويكمددن عملدده فددي القددبض علددى المجددرم
وتقديمدددده ,واغلددددب شخصدددديات الروايددددة أمددددا ضددددحايا أو مشددددبوهين أو قتلددددة أو
مقتدددولين ,ومدددن أشدددهر المحققدددين فدددي الروايددات العالميدددة هدددم؛ي شدددارلوك هدددوما,
ومس ماربل ,وهركول بوارد ,ومياريه ي. 15
هنددداك شدددروط متعدددددة للروايدددة البوليسدددية ومنهدددا؛ وجدددود الضدددحية والقاتدددل
والتحقيق ألنده؛ األسداس الدذي عدن طريقده يعيدد الكاتدب بنداء الحادثدة التدي لدم يراهدا
المحقددق والقددارا معددا وال يملددك حولهددا اال الشددبهات ,وشددروطها بددرأي الناقددديفان
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ديددن عدددم احتوائهددا علددى لاددا غرامددي ألندده؛ يشددوم علددى العناصددر ويمنددع القددارا
مددن التتبددع ,وال يجددوا أن يكددون المجددرم مددن البددوليس ألندده؛ يسدديء لسددمعة وسددطه,
وال توجددد روايددة مددن غيددر جثددة ألن؛ الجريمددة تثيددر الرعددب لدددى القددارا ,وعلددى
الحلددول التددي تقدددمها الروايددة ان تسسددم بالواقعيددة والموضددوعية اي ليسددت خياليددة,
وعدددم وجددود أكثددر مددن محقددق ألندده؛ يشددوم القددارا والمجددرم معددا ,ويجددب أن
يكددون المجددرم شخصددية مهمددة فددي الروايددة وليسددت ثانويددةي , 16ويكددون مددن الوسددط
البددارا ولدديس مددن العامددة ,وعدددم تعدددد المجددرمين ألندده ,يقلددل مددن حماسددة القددارا
فددي تتبددع القددراءة ,وجددود ايمدداءات فددي الروايددة تدددل علددى المجددرم ,ووجددود الجريمددة
وإمكانيدددة تفسدددير الحددددث بالوسدددائل العلميدددة والمنطقيدددة وعددددم االكتفددداء بالقددددرات
الميتافيايقيدددة أو خدددوار خارجيدددة ,فيسدددتند الحدددل إلدددى األدلدددة والبدددراهين ,وان
موضددوع الروايددة البوليسددية ليسددت الجريمددة بددل اللاددا ويجددب ان تكددون المشددكلة
تحليلية عقلية وليست اجتماعية أو قانونيةي. 17
ينباددي لكتدداب الروايددة البوليسددية شددروطا منهددا؛ تعلددم مبددادا التحقيددق ,وقددراءة
اآلثددار ,والطددب الجنددائي ,ودوافددع الجريمددة ,ومعرفددة فددي علددم الددنفس ألجددل تحليددل
شخصددية المجددرم ودوافددع اإلجددرام ,التددي تعنيلالطددابع غيددر المددنظم الددذي يطبددع
الحيدداة االجتماعيددة الفرديددة منهددا والجماعيددة والددال تعددايم بددين الفددرد ومددا يحدديط بدده
مددن مسددتجداتي ..واإلدمددان علددى العنددف والسددرقة واالغتصدداب بسددبب العدوانيددة
والالمباالة المطلقةلي. 18
أدرج النقدداد مجموعددة مددن السددلبيات التددي يقددع فيهددا كتدداب الروايددة البوليسدددية
وتتمثدددل بالكشدددف عدددن المجدددرم عبدددر بقايدددا السدددكائر ,واعتدددراف المجدددرم نفسددده,
واآلثددار الخاطئددة للبصددمات ,والدددالئل المقدمددة عبددر اآللددة ,واأللفددة المددأخوذة مددن
عدددم نبدداح الكلددب ,ووقددوع الجريمددة فددي غرفددة مالقددة بحضددور الشددرطة ,وهددذا
مايجددب علددى الكتدداب االبتعدداد عندده لسددلبياته ,والندده يثيددر الضددجر فددي نفددس القددارى
او متلقي الرواية البوليسية.
تنمدداا الروايددة البوليسدددية بمحتواهددا المكدددرر جريمددة وقاتدددل ومحقددق ,ويبددددو دور
الكاتددب هددو الددربط بددين العناصددر واإلجابددة عددن أسددئلةيمتى ولمدداذا وكيددف وسددبب
اعتمادهددا علددى الخيددال والخددوف يعطيهددا الشددرعية األدبيددة ,ومددن مميااتها,ايضددا,
تشدددابك الحبكدددة وتعقيددددها ,والميدددل للعقدددل أكثدددر مدددن التدددأمالت الفلسدددفية والنفسدددية
لددددواخل اإلنسدددان ,وتعتمدددد علدددى قدددوة الحددددث واسدددتمراريته علدددى نحدددو يخلدددق
اإلحسدداس بحركيددة الروايددة ,واالنتقددال عبددر المكددان والامددان بمددا يضددمن شددد انتبدداه
القددارا للمتابعددةي , 19هندداك مددن يددرى أنهددا ليسددت أدبددا مثددل الناقددديبول الكسددندر
فهددي لعبددة العقددل والددذكاء ويددرى الناقددديبوالو وسرسدداك أنهددا وسدديلة مددن وسددائل
التسلية التي تجلب األحالم للقارا وتبعده عن عالمه المملوء بالمتناقضاتي. 20
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يعددد بعددض النقدداد هددذا النددوعلجاءا مددن أدب الجريمددة بمفهومدده الواسددع وتندددرج
تحتدده روايددات التحددري والشددرطة السددرية والمباحددثي ..وهندداك مددن يددرى األدب
البوليسددي جدداءا مددن أدب الامددوض واإلثددارة عامددة الددذي يشددمل أيضددا روايددات
التجسدددس والمدددؤامرات السياسدددية والنشددداطات العسدددكرية السدددريةلي , 21فتوظيدددف
الجريمددة أشددبه بتاليددف الفكددرة االجتماعيددة بالتشددويق واإلثددارة  ,فهددو أدب تجدداري
غايتدده انتدداج أفددالم أو مسلسددالت مثيددرة لالثددارة وتجددذب المشدداهد ,ولتحقيددق العائددد
المادي المطلوب منه.
هنالددك مجموعددة نقدداد اهتمددوا بالروايددة البوليسددية,عربيا ,وقدددموا لهددا تعريفددات
متعددددة ,فعلددى سددبيل المثددال ,يددرى الناقددديأياد نصددار أنهالذلك النددوع مددن الروايددات
الددذي يعنددي بتقددديم عددالم الشددر المددرتبط بددالنوااع اإلجراميددة لدددى اإلنسددان مددن
خددالل توظيددف األسددرار الاامضددة الخفيددة لعددالم الجريمددة والتحقيقددات الجنائيددة التددي
ترافقهددا وتقدددمها فددي بنيددة سددردية مددع مددا يكتنفهددا مددن تشددويق وإثددارة مددن خددالل
الكشددف عنهددا وتدريسددها بمددا يحفددا رغبددة القددارا فددي إشددباع رغبتدده لمعرفددة كندده
هدددذا الجاندددبلي , 22ويدددرى الناقدددديمحمود قاسدددم أن الروايدددة البوليسدددية هدددي أم
األندددواع ومنهدددا انبثقدددت األندددواع األخدددرى مثدددل روايدددات التجسدددس والتخويدددف
والخيدددال السياسدددي ,ويرجدددع ظهورهدددا إلدددى تطدددور الحيددداة الفكريدددة والسياسدددة
واأليديولوجيددة ونددوع السددلطة وغيدداب سددلطة القددانون وميوعتدده تجعددل مددن الصددعب
تقددديم أدلددة حددول مجددرم مددن طبقددة غنيددة ,فضددال عددن طريقددة اسددتجواب المجددرم,
فدددالمجرم يقتدددل بددددافع الفقدددر أو الشدددرف أو الشدددجاعة أو الثدددار ,وال تتدددوافر لددددينا
جريمة محكمة لذلك نفتقد للعقدة والحبكة البوليسية التامة.
يختلددف الحددس البوليسددي المددنظم عنددد الاددرب عمددا هددو عليدده لدددينا وذلددك الن؛
النقددد العربددي تسددوده الوسددطية والتصددالحية واالعتمدداد علددى األعددراف العشددائرية
لحددل الخالفددات وعدددم تكليددف البددوليس إال لحمايددة الشخصدديات المهمددة ,ويرجددع قلددة
توافرهددا أو صددعوباتها-عربيددا -إلددى أسددباب عدددة نددذكر منهددا :أسددباب اجتماعيددة؛
وتتمثددل فددي األعددراف والقدديم السددائدة التددي تتسددتر علددى الجددرائم وتحجددب الحقددائق
وتدددعي المثاليددة ,فددبعض الجددرائم تددتم محاكمتهددا ضددمن أجهدداة األمددن والمخددابرات
بسددرية ,وأيضددا طبيعددة المجتمددع العربددي فهددو ذو أصددول رعويددة ومالددق ,أي عدددم
وجدددود مجتمدددع المديندددة ,ويفتقدددر إلدددى الشدددفافية ,وغيدددر متطدددور تكنولوجيدددا وعددددم
وجددود محققددين متخصصددين متمكنددين مددن علددم الددنفس أو دارسددين متخصصددين فددي
علددم الجريمددة فدداالعتراف مددااال يؤخددذ عندددنا بالتعددذيب ,وأيضددا هنالددك أسددباب
أدبيددة؛ وترجددع بددرأي الناقددديبو شددعيب السدداوري الرتباط اإلبددداع بالنخددب الثقافيددة
ولنظددرتهم إليدده بوصددفه أدبددا للتسددلية ,أو أدبددا هامشددي أو شددعبي واائدددي , 23وترجددع
إلددى عدددم االعتددراف بهددا أدبيددا فهددي مهمشددة وال يولونهددا االهتمددام ,وقلددة الكتابددة
النقديددة حولهدداي, 24فضددال عددن ضددعف االهتمددام بالماددامرة والامددوض واألسددرار,
وقلددة االهتمددام بدداألفالم البوليسددية فددي السددينما العربيددة ,وغيدداب العنايددة باالكشددن
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وأفدددالم الحركدددة والمطددداردة وأفدددالم الرعدددب التدددي تؤلدددف أصدددال لادددرض إضدددفاء
المتعدددة والمعرفدددة واإلدهدددام للمشددداهد ,وترجدددع أيضدددا إلدددى غيددداب الديمقراطيدددة
والحريدددة والن؛ العدددرب ينظدددرون إلدددى الجريمدددة بوصدددفها ثيمدددة شدددعبية تناسدددب
روايات سوقية.
هنالدددك نصدددوص عربيدددة تسدددتثمر الحبكدددة البوليسدددية مدددن دون نيدددة كتابتهدددا
ونصدددوص جنسد دت علدددى أنهدددا روايدددة بوليسدددية ,وتدددوافرت فيهدددا كدددل العناصدددر
البوليسددية لددذلك يوسددم العمددل بالبعددد بالبوليسددي ,وان ضددم العمددل بعددض شددروط
البوليسدددية فهدددو ذو طدددابع بوليسدددي ,ويظهدددر البعدددد البوليسدددي عربيدددا ,علدددى سدددبيل
المثددال ,فددي روايددةياللص والكددالب لنجيددب محفددوظ ,وفددي روايددة فهددد اسددماعيل
فهددديملف الحادثددة , 67وروايددة محمددود سددالم فددي يالماددامرون الخمسددة  ,وروايددة
عبدددد اآللددده الحمددددوم فييالمسدددتنافون  ,وغسدددان كنفددداني فييالشددديء اآلخدددر ,
وعبدة خال فييفسو  ,وغيرهمي. 25
تقتصددر الدراسددة علددى الروايددات العراقيددة ذات الددنفس البوليس دي المتمثلددة بروايددة
الرجددل اآلتددي للكاتددب عبددد الهددادي الفرطوسددي ,والمنعطددف للكاتددب مجيددد حنددون,
وفددوة يددادم للكاتددب سددمير نقددام ,وفرانكشددتاين فددي باددداد للكاتددب احمددد سددعداوي,
والميتددة الثالثددة واألخيددرة لعبددد شددويخ أحددداث آيلددة لتفتيددت للكاتددب اسددعد الهاللددي,
وتددل الددرؤوس للكاتددب سددالم حميددد ,ومددأوى الثعبددان للكاتددب حميددد المختددار ,وشددبيه
الخناير للكاتب وارد بدر السالم ,وحارس التبغ للكاتب علي بدر.
المبحث الثاني
تمظهرات البعد البوليسي
تعتمددد الروايددة البوليسددية علددى تقنيددات ووسددائل مختلفددة منهددا ,وصددف المكددان
إلثددارة الامددوض ,والتشددويق وهددو عنصددر مهددم فددي جددل الحبكددة بينمددا يعتمددد بعددض
الكتدداب علددى شخصددية األبطددال وعلددى سددر العقدددة فددي الجريمددة ,وهندداك أكثددر مددن
مشددتبه بدده فددي الجريمددة ,وهندداك مسدداعد للمحقددق ويكددون أقددل ذكدداء مندده ,وفيهددا
شخصدديات ثانويددة لهددا دور فددي تطددور عقدددة الروايددة ,ويعددد القددارا عنصددرا مهمددا
فددي الروايددة البوليسددية ويتمثددل دوره فيلقددوة المالحظددة واألعصدداب والقدددرة علددى
مشدداركة الكاتددب فددي اسددتبا األحددداث وكشددف غمددوض اللاددا فددي الجريمددة التددي
تعدددد بمنالدددة الحبكدددة فيهدددالي , 26وعلدددى القدددارا تأويدددل العالمدددات حسدددب فكدددره,
فالقددارا مهددم بالنسددبة للكاتددب ألندده يسددعى إلثددارة فضددوله واهتمامدده وعلددى الكاتددب
دراسة الفكر اإلجرامي للمجرم.
تسدددتثير الحبكدددة المعقددددة والمتماسدددكة ذكددداء القدددارا وصدددبره وتحددداول إجبددداره
علددى خددداع نفسدده وتقليددب الصددفحات مسددتبقا األحددداث لمعرفددة القاتددل ,وتسددتدعي
قدراتدده التخييليددة وتسددخير ذكدداءه ,فيعمددد الكاتددب إلددى خددداع القددارا حددول حقيقددة
المجددرم عبددر توجيدده االشددتباه إلددى شخصدديات متعددددة واختبددار قدرتدده علددى الصددبر
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والتفاعددل مددع العالمددات الدالددة وتأويلهددا فددي العمددل والتمتددع عبددر البحددث عددن القاتددل
مددع المحقددق ,فيشددعر باللددذة باللعددب عبددر تمددارين عقليددة محددددة والتفكيددر واالسددتقراء
ويتشددبه بالبطددل ويتمثلدده ويقددارن نفسدده بددهي , 27وتطددابق القددارا مددع المحقددق تكددون
مصدددممة وقويدددة ويمتددداج بالسدددارد نفسددده .وتظهدددر لدددذة القدددارا عبدددر المطابقدددة
والتماثددل والتمدداهي والتجدداوا ,وعددن طريددق متعددة معرفددة الثاددرات والهددال والجددد
واالشدددتراك والتدددورط والسدددخرية ,وقلمدددا يقدددرأ القدددارا الروايدددة البوليسدددية مدددرتين
ألن مدددة صددالحيتها قصدديرة ,وتعمددل علددى إثددارة األسددئلة عددن المجتمددع والسياسددة
والبيئة ودوافع الجريمة وغيرها.
تعنددي الحبكددة تددرابط األجددااء التددي تؤلددف كددال متالحمددا وحبكددة الروايددة هددي
سددياقها العددام وتددرابط أحددداثها وتسلسددلها علددى وفددق خطددة حتددى تصددل إلددى نهايتهددا,
وهندداك أراء نقديددة تسددميها بالروايددة الجنائيددة أو اإلجراميددة ألن البددوليس هددو ردة
فعدددل علدددى حددددو ث الجريمدددة ولددديس هدددو الفاعدددل الن األهدددم هدددو الجريمدددة ,وال
تسدددتعمل المقددداطع الوصدددفية والتحليليدددة الطويلدددة ,والعواطدددف بالروايدددة مشدددبوهة,
وتعيم الشخصيات بتوتر دائم وبانتظار الموت.
يبدددو الحددس البوليس دي فددي الروايددة العراقيددة عددن طريددق تددوافر عناصددرها ومنهددا
المحقددق ,الددذي تجسددد فددي بع دض الروايددات بصددورة سددلبية تعكددس طبيعددة شخصددية
المحقددق نفسدده وتركيبتدده وثقافتدده فددي الواقددع المعدديم وانعكدداس ذلددك بدددوره علددى
العمدددل الروائدددي المتخيدددل ,فعلدددى سدددبيل المثدددال ,تعرضدددت روايدددةيتل الدددرؤوس
للكاتبيسددالم حميددد إلددى الطريقددة التددي يددتم فيدده اسددتجواب المشددتبه بهددم والتحقيددق
معهددم والوسددائل المتبعددة النتددااع االعترافددات مددنهم ,فنددرى علددى سددبيل المثددال ,أن
المحقددق يقددول للمتهم:لغريددب مهددديلكل األدلددة ضدددك ,أنصددحك بالتعدداون معنددا
فربمددا نسددتطيع أن نخفددف عليددك األحكددام ,وبالمناسددبة أعددرف مددا يدددور فددي ذهنددك
اآلن ,عدددم االعتددراف بهددذه الددتهم وإنكارها..وهددذا محددال معنددا ,احددتفظ بكرامتددك
أفضددل لددك بكثيددر ,ألنددك سددتنهار أمددام التعددذيب ,هددذا إذا لددم تمددت وحتددى إذا مددت,
فأنددت أحددد الددذين قدداموا باالعتددداء علددى السددلطات...الورقة والقلددم وتوقيعاتنددا تعمددل
المسدددتحيل ,فأندددت أحدددد أعضددداء منظمدددة أنصارلالمتواريلسدددواء شدددئت أم أبيدددت
وسددنجعلك المخطددط لهددذا االعتددداء إذا رغبنددا بددذلك أيضددالي , 28وهددذه الكددالم جدداء
اسددتنادا إلددى تقريددر أعددده رجددال األمددن عددن شخصدديةيغريب قيددل فيدده اندده التقددى
برجددل عجددوا دوار يشددتبه بكوندده يالمتددواري العميددل المعددارض الددذي تبحددث عندده
السدددلطات ,والن الددددوار حكدددى لددده قصةيالرافضدددي التي مفادهدددا:لظهور رجدددل
يددددعى الرافضدددي:يقود ثدددورة لالطاحدددة بنظدددام ملدددك ,والحكايدددة مكرسدددة للثدددورة
والتمددرد ,وهددذا يعنددي اتجدداه ضددد الحكومددة المددوقرةلي , 29وعلددى أسدداس هددذه الحجددة
الواهيددة قددودوا إلددى انددااين التعددذيب واخددذوا االعترافددات مددنهم بددالقوة عددن أعمددال
وجددرائم لددم يرتكبوهددا ووقعددوا وبصددموا علددى اعترافدداتهم أيضددا .هنددا يريددد الكاتددب
إيصددالنا إلددى فكددرة مفادهددا اسددتحالة العدالددة فددي األنظمددة الدكتاتوريددة الحاكمددة التددي

 | 72العدد الثاني والعشرون

البعد البوليسي في الرواية العراقية من 2013-2000
تعامدددل رعاياهدددا أو الشدددعب بدددالقوة وعبدددر آليدددات التحقيدددق وأدواتددده المميتدددة أو
الظالمة وهذه هي حقيقة الواقع المعيم.
يقددول السددائق فددي روايددةيالمنعطف للكاتددبيحنون مجيددد  ,فددي وصددفه جريمددة
مقتددل الرجددل األعمى:لكانددت اليددد التددي اغتالددت الرجددل بطعنددة واحدددة ابتاددت أن
تمهددد السددبيل لوحددوم تمسددح أثددار طعنتهددا بمددا يحتمددل أن تفعلدده مددن نهددم وتقطيددع
لجسددد فددارت دمدداؤه حددارة هددادرة مددن اللمسددة األولددى للسددكين .وممددا يلددوح مددن
السددرعة التددي حصددل فيهددا ممددا حصددل أن الوحددوم بمددا أشدداعت مددن أجددواء ,أغددرت
القاتددل فددي تنفيددذ جريمتدده ظنددا مندده أنهددا سددتأتي علددى الجسددد كلدده ,وأنهددا بالتددالي
سددتخفي جريمتددهلي , 30فقددام السددائق بقتددل األعمددى بعددد أن كشددف حقيقتدده ,فيددؤدي
الددراوي دور المحقددق فيتسدداءل لمدداذا قتددل الرجددل األعمددى بقولدده:ل األسددئلة الحددارة
الدافقددة لمدداذا ,ومددن أجددل أي شدديء؟ مددا الددرابح فددي هددذا والضددحية رجددل أعمددى لددم
يفعددل شدديئا قبيحددا ولددم يسددبب ضددررا؟ مددن قددام بالفعددل ,السددائق أم مسدداعده ,وإذا لددم
يفصددح المسدداعد عددن طبيعددة تحدداكي طبيعددة السددائق تمامددا ,فهددل هددو فددي الحقيقددة
صددورة مندده لددم تعلددن عددن شددرورها الحقيقيددة مددن دون أن تكددون لدده مددع ضددحيته
عالقددة بهددذا الحجددم؟لي , 31فالروايددة طرحددت قضددية مقتددلياألعمى  ,وقددام الددراوي
بدددور المحقددق الددذي يسددال ,والشخصدديات هددم مددن عرفددوا السددائق القاتددل فقتلددوه ,وال
تعدددد هدددذه الروايدددة بوليسدددية بحدددد ذاتهدددا بدددل فيهدددا نفدددس بوليسدددي عبدددر محاولدددة
الشخصيات اكتشاف القاتل.
تددددتكلم روايةيالقلعددددة الخامسددددة للكاتبيفاضددددل العددددااوي  ,عددددن إجددددراءات
المحققدد ين وأسدداليبهم فددي القددبض علددى الندداس وطرائددق انتددااع االعترافددات مددنهم
وطريقددة تعدداملهم وأسدداليب إلصددا الددتهم فدديهم ,وتقدددم هددذه الروايددة دلدديال علددى عدددم
تطدددور مهمدددة المحقدددق لددددينا وأسدددلوب تعاملددده وطريقتددده فدددي االسدددتجواب وكيفيدددة
معاملددة الموقددوفين فيهددا فتدددل علددى رجعيددة المواقددف تلددك وال إنس دانيتها ,فضددال عددن
غيدداب تددام للعدالددة ,فاإلنسددان يسددجن كمددا هددو حددال البطددليعايا محمددود سددعيد بددال
ذنددب سددوى تشددابه اسدددمه مددع اسددم مددتهم آخدددر يدددعىيمحمود سددعيد ومدددن دون
الرجددوع إلددى األورا الثبوتيددة التددي تثبددت هويددة الموقددوف أو المعتقددل ,فضددال عددن
عدددم وجددود أدلددة كافيددة لتوجيدده العقوبددة إليدده أو سددجنه .فنددرى الددراوي يقددول,على
سبيل المثال ,عندما خاطب الشرطي عاياا:ل-لقد طلبك المأمور.
عندما دخلت إلى الارفة حد المأمور في وجهي مليا ثم سألني:
 هل أنت عايا محمود سعيدنعم ,أنا عايا محمود سعيد.أذن اسددمع ,لقددد أحلنددا عريضددتك إلددى الجهددات المسددؤولة.ال تكددرر ذلددك ثانيددة .اليهمنددا إن كنددت بريئددا أو مجرمددا كبيددرا .كددل مددا فددي األمددر هددو أنهددم أرسددلوك إلينددا,
وعلينا االحتفاظ بك حتى يتقرر مصيرك.هل فهمت؟
 -نعم.
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 واآلن تستطيع العودة إلى قلعتكلي. 32يرصدددد الكاتبياحمدددد سدددعداوي فدددي روايةيفرانكشدددتاين فدددي بادددداد  ,أوضددداع
مكاتددب التحقيددق اإلجرامددي فددي العددرا بعددد سددقوط النظددام السددابق ,ويتمثددل ذلددك فددي
دائددرة المتابعددة والتعقيددب بقيددادة العميديسددرور محمددد مجيددد  ,وفريقدده المكددون مددن
مجموعددة مددن المنجمددين وقددراء الكددف ,فالعميدددلهو مسددؤول عددن وحدددة معلومددات
خاصددة أنشدداها األمريكددان وتخضددع بشددكل كبيددر إلشددرافهم حتددى السدداعة ,مهمتهددا
متابعددة كددل الجددرائم الاريبددة ,واألسدداطير والخرافددات التددي تنشددأ حددول حددوادث
معيندة مددن أجددل الوصددول إلددى القصددة الواقعيدة الفعليددة ,واألهددم مددن ذلددك هددو قيددامهم
بوضدددع نبددددوءات عدددن الجددددرائم التدددي سددددتحدث مسدددتقبال:التفجيرات بالسدددديارات
المفخخددة ,وجددرائم اغتيددال المسددؤولين وكبددار الشخصدديات ,وقددد قدددموا خدمددة كبيددرة
في هذا المجاللي. 33
اسددتمرت وحدددة يالمتابعددة والتعقيددب علددى مدددى الروايددة بالبحددث عددن القاتددل أو
اإلرهابييالشسددمة ولدددم تسدددطيع اإلمسددداك بددده ,وعنددددها قددددمت شخصدددية يالعتددداك
هددادي علددى اندده المجددرم والقددائم بهددذه األعمددال لتاطددي علددى فشددلها فددي اإلمسدداك
بدده ,وحتددى تحقددق نوعددا مددن االسددتقرار بالشددارع العددام الددذي يتددو إلددى األمددن
والتخلص من الجريمة المنظمة التي كانت تحدث.
تسددرد الروايددة عددن العجددوا المسيحيةيايليشددوا التددي فقدددت ابنهددا فددي الحددرب
وترجددوا عودتدده ,ويدددعىيدانيال وكانددت تسددمية دنيددة ,فكددان االنفجددار اإلرهددابي
ال دذي حدددث فددي سدداحة الطيددران ,وتندداثر أشددالء الضددحايا فقددام عندددهاالعتاك يهددادي
الكددذاب بجمددع أشددالء مددن جثددث المددوتى وكددون منهددا كائنددا جديدددا سماهيالشسددمة
وجمعدده مددن الجثددث المتطددايرة مددن عمليددة التفجيددر ,وكددان شخصددية يحسدديب محمددد
جعفددر الددذي مددات باالنفجددار وفقدددت جثتدده ويعتقددد أنهددا تالشددت وتطددايرت مددع
األشددالء فقددام ذويدده بدددفن تددابوت فددارخ بددال جسددد ,ودخلددت روح الميتيحسدديب
محمددد جعفددر إلددى الجسددد المرقددع الددذي صددنعه العتدداك بعددد ان قامددت الددروح برحلددة
بحددث طويلددة عددن جسدددها المفقددود ,وبسددبب ياسدده مددن ايجدداد جثتدده المفقددودة دخلددت
الددروح بددذلك الجسددد المرقددع ,وبنددداء العجددوا ايليشددوا تحددرك الجسددد وأطلقددت عليدده
العجددوا اسددم دانيددال اتخذتدده ولدددا لهدداي , 34واصددبح قدداتال يجددول الشددوارع يبحددث
عمددن يقددوم بعمليددات التفجيددر االرهابيددة ليقددتص مددنهم بالقتددل ,واخددذت السددلطات
الحكومية على عاتقها مهمة البحث عن هذا المجرم ولكن بالجدوى.
يقدددم الكاتددب يعلددي بدددر فددي روايتددهيحارس التبددغ تحقيقددا حددول مقتددل الشخصددية
البطددل وهددو الموسدديقاريكمال مدددحت الددذي اختطددف وقتددل فددي مدينددة المنصددور
فددددي باددددداد فددددي العددددام  ,2006فيكلددددف أحددددد الصددددحفيين للتحقيددددق فددددي موتدددده
فيكتشددفلأنه الموسدديقار اليهددودي يوسددف صددالح الددذي هدداجر إلددى إسددرائيل فددي
الخمسددينيات ولددم يطددق العدديم هندداكي فهددرب إلددى إيددران وتدداوج مددن سدديدة عراقيددةي
وعددام فددي طهددران حتددى العددام  ,1958ثددم دخددل باددداد بشخصددية جديدددةي وباسددم
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حيدددر سددلمان التددي عددام فيهددا حتددى نهايددة السددبعينياتي ثددم تددم تهجيددره مددرة أخددرى
إلدددى طهدددران كونددده مدددن التبعيدددة اإليرانيدددةي وبقدددي فدددي طهدددران ليشدددهد الصدددراع
السياسددي الدددامي بددين التيددار الليبرالددي والمتشدددد ويسددجل وقددائع هددذه األحددداثي
وبمسدداعدة أحددد الموسدديقيين يددتمكن مددن الهددرب مددن طهددراني وبعددد مسدديرة شدداقة
يصددل إلددى دمشددق غيددر أندده يددتمكن مددرة أخددرى مددن تاويددر شخصددية ثالثددة باسددم
كامددل مدددحت ويدددخل بادددادي ليصددبح فيمددا بعددد ألمددع موسدديقار فددي الشددر األوسددطي
ويشددترك مددع وليددد غلميددة فددي عدداف سددمفونية الشددهيدلي 35فمددا أراده بطددل الروايددة
أن يتبددين الكيفيددة التددي قتددل بهددا الموسدديقار العراقدديي ومددن هددو وراء مقتلددهي ولمدداذا
قتددل أصددال لكمددا عرفددت أندده موجددود إلددى اليددوم فددي ثالجددة المستشددفى ولددم يدفندده
أحددد .وقددد فصدلت فددي وثددائق أخددرى الكثيددر مددن المعلومددات لعلهددا تمكددنكم مددن كتابددة
هددذا التقريددر عنددهي وأنددا ال أظددن أن هددذا التقريددر سدديكون نافعددا لددي وحددديي لددو كددان
ذلددك لمددا تجشددمت العندداء فددي الكتابددة والبحددثي ولكنددي أظددن أندده مهددم للندداس الددذين
أحبددوه أو الددذين كرهددوه حتددى وصددل بهددم األمددر إلددى مقتلددهلي , 36فددالراوي المحقددق
فددي هدددذا الروايددة يقدددوم بمهمددة التحدددري والتحقيددق وجمدددع المعلومددات عدددن قاتدددل
يالبطددل لالموسدديقار  ,ولكددن مددن دون فائدددة ,فلددم يددنجح فددي مهمدده الكشددف عددن
القاتل.
تميددل روايةيالدددومينو للكاتبيسددعد سددعيد إلددى الحددس البوليسددي عبددر محدداوالت
مدددأمور السدددجنيرماي غريدددب بدددالتحقيق فدددي قضدددية سدددجن المجرميطمدددوح
بقضددية قتددل الشخصدديةيغافل  ,والدعائدده البددراءة أمددام المددأمور الددذي أخددذ علددى
عاتقدده مهمددة التحقيددق فددي قضددية القتددل لمعرفددة بددراءة طمددوح ,واكتشددف المحقددق
فيمددا بعددد اندده يكددذب واندده القاتددل الحقيقددي ,وأصددبح البحددث فددي أمددره هاجسددا يسدديطر
عليدده ,وبعددد التقصددي والبحددث والتحقيددق ,قددام المددأمور بددالتحقيق مددع أصدددقاء المددتهم
طمددوح ,فبدددأ بسددؤاليحكيم صدداحب مكتبددة ,وكذلكيصدداد صددديق طفولتدده الددذي
أشددار عليدده بسددؤاللالنقيب حدداام لكددي تقطددع الشددك بدداليقين فددي مسددألة ارتكابدده
الجريمددةلي , 37ويتبددين اندده القاتددل لشخصددية يغافددل الددذي كددان صددديقه ,بهدددف
السددديطرة علدددى أموالددده أو لادددرض الصدددعود إلدددى الاندددى والعلدددو بطريقدددة سدددهلة
وسددريعة وبددال عندداء مددن دون األخددذ بالحسددبان انكشدداف األمددر واإلعدددام كمصددير
طبيعي لجريمة القتلي. 38
تددددددور روايدددددةيفوة يدددددا دم للكاتبيسدددددمير نقدددددام  ,حدددددول حادثدددددة مقتدددددل
شخصيةيالسدددفاني علدددى يدددد أخيدددهيخليف فيقدددول الدددراوي:لأ فاندددا قاتلدددك أم أندددت
قدداتلي..أم أن كلينددا يقتددل اآلخددر ,فددي هددوس منافسددة محمومددة لفصددد الدددم ؟ هددوس
لددم يبددق سددواه ,يددا سددفاني ,بددين صددراع األخددوة ..أ فنسدديت أنددي أخددوك رغمددا مددن
انفددك؟  .بالدددم أخددوك ال بالكلمات..وأنددت لددم تعددرف أال الكلمددات ..والثددورة ..لكددل
األوادم أخدددوةلأال أندددت وأندددا ..لال اعافدددك وال تعافنددديلي , 39وعندددد مقتلددده تدددرك
بصددمة كفدده علددى ميددا خشددبي فددي المقهددى بقولدده:لوكف الدددم تددتالال بدداللون القدداني
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فددو الطاولددة دكددان الشددداي اليتيمددة ,وبأصددابعها المنفرجدددة الحمددراء تلقددي ظلهدددا
علدددى كدددل حقدددائق الددددنيا المضدددطربة المختلدددةلي. 40ولقدددد تكدددررت حددداالت المدددوت
الاريبددة والمفاجئددة فددي الروايددة ,وعدددم تمكددن الشددرطة مددن الوصددول إلددى هويددة
القاتدددل الحق يقدددي ,وقيدددام النددداس بتدددأليف األسددداطير حدددول اختفددداء السدددفاني وحقيقدددة
موتددده ,ووجدددود أشدددباح تقدددوم بالقتدددل ,فقامدددت الشدددرطة باسدددتجواب ثالثدددة حمقدددى
هميبابددا ليددوي ,ومتانددة سدديبر ,وحمدداة أبددو الجددص  ,وهددؤالء هددم الددذين رأوا كددف
الدددم مرسددومة علددى الطاولددة ,فلمددا لددم يجدددوا الحددل أو يتوصددلوا إلددى سددبب اختفدداء
الكددف المدددوي مددن طاولددة ايجايخانددة المتسددخة ,أو عندددما لددم يتوصددلوا مددن معرفددة
هويددة القاتددل أطلقددوا سددراحهم ,فيقددول الراوي:لوثبددت للشددرطة ,أنهددا بدد ااء ثالثددة
معتددوهين ,ولددم تفلددح فددي إثبددات تجددريم خليددف بقتددل أخيدده ,فدداخلي سددبيله ,إال أن
السددفاني ظددل مفقددودا ودارت حددول اختفائدده إشدداعات شددتى وأسدداطيرلي , 41وتكددرار
حدداالت القتددل مثددل قتددليعبودي منشددي ,وندداحوم الشددماس  ,وقيددام شددبح السددفاني
بقتدددل أخيددده خليدددف فيقدددول الراوي:لقدددد سدددامحتك سدددامحتك ...ودوريس سدددتفرح
وسددديبتهج كدددل محبيدددك .وفدددتح أحضدددانه لددده..قلبي أمامدددك ,مكشدددوف مفتدددوح .أندددي
افتحدده فددي الصددمت علددى مصددراعيه لددك..في الليددل العددابس المعددتم السدداخط ,نحددن
أخددوة فادخلدده منددذ اآلن ماتددت أسددطورة قابيددل وهابيل ..فادخلدده أخددي  ..ودخلدده فددي
صددددمت الليددددل الحندددددس السدددداخط ,دخلدددده وبددددالخنجر الملتمددددع الظددددام حتددددى
الموت..وتهاوى خليف أمامه وهو يبتسم بسمة الصفح والحبلي. 42
إن وجددود الجريمددة اللاددا فددي الروايددة ,واختفدداء الجثددة ,واختفدداء الدددليل عليهددا
أي كددف الدددم كددل هددذا يددوحي بددالنفس البوليسددي مددع إن هدددف الكاتددب لددم يكددن كتابددة
حبكددة بوليسددية ,وأيضددا لددم يقددوم بتاليددف روايتدده بهددا مددن األول ل خيددر ,ولددم يكددن
همدده الكشددف عددن القاتددل بددل السددرد والوصددف وبطريقددة شددعرية وطويلددة وبمقدداطع
وحددوارات عاميددة أيضددا ,ممددا اسددقط الحددس البوليسددي عنهددا وتقريبهددا إلددى احتمدداالت
السدددرد الروائدددي االعتيدددادي ,وان اختيدددار الكاتدددب لوصدددف المكدددان جددداء الضدددفاء
الاموض عليه فضال عن إثارة التشويق والترقب في نفس قارئه.
يميدددل الكاتبيحميدددد المختدددار فدددي روايتدددهيمأوى الثعبدددان  ,إلدددى الحكدددي عدددن
جدددرائم قتدددل وتعدددذيب فدددي امدددن النظدددام الددددكتاتوري السدددابق ,وتحدددول الضدددحايا
والماددددورين مثدددل الطفليمحمدددد أبدددو النظدددارات الدددذي رمدددى بددده المجرميجسدددام
طيددرو  ,وكددذلك جريمتدده فددي قتددل الخاليسددعيد  ,وأيضددا يتجسددد القتددل فددي جثددة
المددالام المقطددوع الددرأس الددذي يالحددق غالددب وغيددرهم ,إال إن الروايددة لددم تسددتفد
مددن مهمددة المحقددق للكشددف عددن الجددرائم بددل استعرضددت كددل الجددرائم التددي ذكددرت
سددابقا ,وعرفددت القددارا بهددا وحاورتدده بصددورة مباشددرة كمددا فددي آخددر الروايددةي, 43
فالروايددة تسددرد الجددرائم الكثيددرة ولكددن الوجددود للمحقددين وال يددتم كشددف المجددرمين
وال ادانتهم ,فضال عن تضمين الكاتب الشباح تالحق المجرم.
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أفددداد الكاتدددب الدكتوريعبدددد الهدددادي الفرطوسدددي مدددن توظيدددف الحدددس البوليسدددي
فييالرجددل اآلتددي كمددا حدددث عنددد التحقيددق بمددوت الدددكتورينيإبراهيم وإحسددان ,
فللبطلينيابددراهيم وميسدداء قدددرة علددى رؤيددة البعيددد واالتصددال والتخدداطر بسددبب
الادددة الصددنوبرية التددي يمتلكانهددا ,وهددم جددنس جديددد يملددك قدددرات خارقددة تددؤهلهم
للتحدداور والتجدداوب مددع الحيوانددات التددي مددن جنسددهم وهددم يأمرونهددا أيضدداي, 44
مثلمددا حدددث عندددما أمددر إبددراهيم الفئددران بقتددل الدددكتور إحسدداني , 45ألندده كددان
يجدددري تجدددارب التشدددريح عليهدددا ,وإبدددراهيم بفعلددده هدددذا يسددداوي بدددين الوحدددوم
والفئددران والبشددر ,بددل الجددنس الصددنوبري لديدده أهددم مددن البشددر أنفسددهم ,فهددو يسددعى
لددداوالهم مدددن مملكتدددهي , 46فالروايدددة كشدددفت الجريمدددة عبدددر سدددرد الدددراوي نفسددده,
فيعمددل الكاتددب علددى تشددويق القددارا ,والتشددويق وهددو مددايج مددن األلددم والمتعددة
وحدددب االسدددتطالع عنددددما اسدددتعمل الكاتدددب الفئدددران التدددي تأكدددل البشدددر بوصدددفها
مخلوقدددات عجيبدددة لحدددل أامدددة الادددذاء فدددي العدددالم ,ونلحدددظ تشدددابه بدددين الروايدددة
وقصددةيالجنس القددادم للكاتددب بلددوير فددي عددام ,1871فددي رحلددة البطددل إلددى بدداطن
األرض إذ يجددد عالمددا جديدددا فيدده جددنس مددن البشددر لهددم أجنحددة ميكانيكيددة ومدددن
ذات مبان ضخمة.
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الخاتمة
 قلدددة االهتمدددام النقددددي العربدددي بالروايدددة البوليسدددية مقارندددة بدددالارب مدددن جهدددة,وندرتدده فددي الكتابددة الروائيددة والنقديددة العراقيددة مددن جهددة أخددرى ,وذلددك؛ البتعدداد
الدددروائيين العدددراقيين عدددن الكتابدددة التخصصدددية فيددده ,بسدددبب النظدددرة الدونيدددة
والتهمدديم الددذي تعانيدده الروايددة البوليسددية ,وعدددم تددوافر البيئددة المناسددبة لدده لدددينا,
مما دفع كتابنا ونقادنا إلى العاوف عنها على السواء.
 لددم يلجددا الروائيددون العراقيددون إلددى كتابددة روايددة بوليسددية متخصصددة ,بددل جدداءالحدددس البوليسدددي لدددديهم بصدددورة عارضدددة فدددي أثنددداء السدددرد الروائدددي ,وبطريقدددة
مبعثدددرة تتجسدددد فدددي حددددوث جدددرائم متفرقدددة ال يعدددرف القاتدددل فيهدددا ,ولدددم يشدددكل
األسدداس أو الهدددف الددذي يقددوم عليدده السددرد الروائددي لددذا؛ اليمكددن لددي إطددال تسددمية
الروايددة البوليسددية علددى أي مددن الروايددات العراقيددة المدروسددة فددي البحددث مددن دون
سددواها ,ألن جميعهددا لددم تحتددف بالصددباة البوليسددية ,ولددم تحقددق كددل عناصددر بندداء
الرواية البوليسية وشروطها ,لذا اليمكن تسميتها بذلك.
 لجددوء الددروائيين إلددى تضددمين البعددد البوليس دي فددي كتابدداتهم عبددر اقتددراح جريمددةمعينددة ,والسددعي لكشددف مرتكددب اإلجددرام عددن طريددق تكليددف محقددق مخددتص ,أو
عبددر تطددوع أحددد الشخصدديات لمعرفددة الحقيقددة المخبددوءة خلددف عمليددة القتددل ,أو
يقددوم الددراوي نفسدده بسددرد أحددداث الجريمددة ويقددوم بدددور المحقددق فيهددا فددي الوقددت
نفسدده ,فقددد يكددون الددراوي هددو المحقددق وتندداط مهمددة التحقيددق إلددى وذلددك إلضددفاء
عنصددر التشددويق وتحقيددق نددوع مددن المتعددة الفنيددة والمعرفيددة للبحددث فددي دوافددع
اإلجددرام وكشددف خبايدداه ,والاددرض مددن ذلددك كلدده جددذب اهتمددام القددراء بالحدددث
وسحبهم للتفاعل معه.
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مج فصول :الهيئة المصرية العامة للكتاب ,ع  ,76صيف /خريف.84 :2009 ,
()13حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ,الفضاء الزمن ,الشخصية :المركز الثقافي العربي ,بيروت ,لبنان,
.20 :1990

ينظر :د.عبد القادر شرشار :الرواية البوليسية :مصدر سابق.93:

()14

( )15ينظر :بال  :تقرير عن أشهر كاتب للقصص البولسية (آرثر كونان دويل):
http://www.mexat.com/vb/showthread.php?t=338761
()16

ينظر :إسالم مصباح :الرواية البوليسية..حاول أن تحل اللغز:

http://www.masress.com/boswtol/634
()17

ينظر :د.عبد القادر شرشار :الرواية البوليسية :مصدر سابق.13-11 :وينظر ,عبد الرحيم

مودن:مصدر سابق.85:
( (18د.عبد القادر شرشار :المخيال في األدب البوليسي :مصدر سابق.
()19
()20
()21

د.عبد القادر شرشار :الرواية البوليسية :مصدر سابق.13 :

ينظر :د .عبد القادر الشرشار :الرواية البوليسيةhttp://www.stob5.com/391832.html :
ينظر :بال :الرواية البوليسية األردنية وحصار القبيلة:

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=1081
()22

أياد نصار :النقد الغربي لم يحتفي باألدب البوليسي:

/http://inassar.blogspot.com/2011/04
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()23

ينظر :بوشعيب الساوري :مفارقة اإلنتاج والتلقي في الرواية البوليسية العربية :مج فصول الهيئة

المصرية العامة للكتاب ,ع  ,76صيف /خريف.78-76 :2009 ,
( )24ينظر :د.احمد العسيري :مصدر سابق.
()25

ينظر :د.احمد العسيري :مصدر سابق.

()26

فاطمة الرومي :األدب البوليسي أين توارى:

()27

ينظر :محمد داني :قراءة في الرواية البوليسية لعبد اإلله الحمدوشي(المستزفون):

http://www.al-jazirah.com/culture/2012/01032012/gadaia45.htm
/http://www.matarmatar.net/threads/39205
()28
()29

سالم حميد :تل الرؤوس :دار الفارابي ,بيروت ,لبنان ,ط.103 :2008 ,1
المصدر نفسه.

()30

حنون مجيد :المنعطف :دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط.89 :2004 ,1

()31

المصدر نفسه.93 :

()32

فاضل العزاوي :القلعة الخامسة :منشورات الجمل ,كولونيا ,المانيا ,ط.39 :2000 ,1

()34

ينظر :المصدر نفسه.63 :

( )33احمد سعداوي :فرانكشتاين :منشورات الجمل ,بيروت ,لبنان ,ط.86 :20013 ,1
()35

حارس التبغ لعلي بدر:جريدة الرياض :ع  ,14647 ,في الخميس /31/يوليو/2008/

http://www.alriyadh.com/364149
()36

علي بدر :حارس التبغ :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ,ط.67 : 2008 ،1

()37

سعد سعيد :الدومينو :دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع ,سوريا ,دمشق ,ط.386: 2007 ,1

()38

ينظر :المصدر نفسه.466-443:

()39

سمير نقاش :فوة يادم نوبيال عراقية :منشورات الجمل ,بيروت ,بغداد.12 :2011,

()40

المصدر نفسه.16 :

()42

المصدر نفسه .235 :

( )41المصدر نفسه.232:
( )43ينظر :حميد المختار :مأوى الثعبان :دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع ,بغداد ,ط,1
..2013
()44

ينظر :عبد الهادي الفرطوسي :الرجل اآلتي :دائرة الثقافة واإلعالم ,اإلمارات ,الشارقة ,ط:2000 ,1

.57-53
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( )45ينظر :المصدر نفسه.68 :
()46

ينظر :المصدر نفسه.71 :
المصادر والمراجع
المصادر /الروايات العراقية:
-1أحمد سعداوي :فرانكشتاين في بغداد :منشورات الجمل ,بيروت ,لبنان ,ط.20013 ,1

-2حميد المختار :مأوى الثعبان :دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع ,بغداد ,ط.2013 ,1
-3حنون مجيد :المنعطف :دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط.2004 ,1
 -4سالم حميد :تل الرؤوس :دار الفارابي ,بيروت ,لبنان ,ط.2008 ,1

 -5سعد سعيد :الدومينو :دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع ,سوريا ,دمشق ,ط.2007 ,1
 -6سمير نقاش :فوة يا دم نوبيال عراقية :منشورات الجمل ,بيروت ,بغداد.2011,
-7علي بدر :حارس التبغ :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ,ط.2008 ،1
 -8د.عبد الهادي الفرطوسي:الرجل اآلتي :دائرة الثقافة واإلعالم ,اإلمارات ,الشارقة ,ط.2000 ,1
 -9فاضل العزاوي :القلعة الخامسة :منشورات الجمل ,كولونيا ,المانيا ,ط.2000 ,1
المراجع /الكتب العربية:

 -1حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ,الفضاء الزمن ,الشخصية :المركز الثقافي العربي ,بيروت,
لبنان.1990,
 -2سعيد يقطين :قضايا الرواية العربية الجديدة :رؤية للنشر والتوزيع ,د.ط.2010 ,

 -3عبد القادر شرشار :الرواية البوليسية(بحث في النظرية واألصول التاريخية والخصائص الفنية واثر ذلك
في الرواية العربية) منشورات اتحاد الكتاب العرب ,دمشق.2003 ,
الدوريات:
 -1بوشعيب الساوري :مفارقة اإلنتاج والتلقي في الرواية البوليسية العربية :مج فصول ,الهيئة المصرية
العامة للكتاب ,ع  ,76صيف /خريف.2009 ,
-2عبد الرحيم مودن :القصة البوليسية في األدب المغربي الحديث :مج فصول ,الهيئة المصرية العامة
للكتاب ,ع  ,76صيف /خريف.2009 ,
المواقع االلكترونية:
 -1د .احمد العسيري :األدب البوليسي التأصيل ومفارقة التلقي:
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-2إسالم

مصباح:

الرواية

البوليسية

..حاول

أن

تحل

اللغز:

http://www.masress.com/boswtol/634
 -3أياد نصار :النقد الغربي لم يحتفي باألدب البوليسي/http://inassar.blogspot.com/2011/04 :
 -4بال :الرواية البوليسية األردنية وحصار القبيلة:

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=1081
 -5بال :حارس التبغ لعلي بدر :جريدة الرياض:ع ,14647 ,في الخميس /31/يوليو/2008/
http://www.alriyadh.com/364149
 -6بال :تقرير عن أشهر كاتب للقصص البولسية (آرثر كونان دويل):
http://www.mexat.com/vb/showthread.php?t=338761
 -7د.عبد القادر الشرشار :الرواية البوليسيةhttp://www.stob5.com/391832.html :
 -8د.عبد القادر شرشار :المخيال في األدب البوليسي وأصوله األسطورية واالجتماعية في الثقافات الشعبية
العالميةhttps://insaniyat.revues.org/7268?lang=ar :

 -9فاطمة الرومي :األدب البوليسي أين توارى:
http://www.al-jazirah.com/culture/2012/01032012/gadaia45.htm
 -10فكتور سحاب :الرواية البوليسيةhttp://qafilah.com/ar :
 -11محمد داني :قراءة في الرواية البوليسية لعبد اإلله الحمدوشي(المستزفون):
http://www.matarmatar.net/threads/39205
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