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تجليات الفـضاء   " دار تموز في سوريا صدر كتاب نقدي جديد، عنوانه           صدر عن 

اشـتغل عليـه نخبـة مـن النقـاد          " في سرديات هيثم بهنام بردى     وهو قراءات ..رديالس

أستاذ النقد األدبي الحديث في كليـة       ( محمد صابر عبيد  . د.وأعده وقدم له أ    واألكاديميين،

  .)جامعة الموصل/ التربية األساسية

 

ر حس إن ما يتمتع به المبدع هيثم في سردياته هو حضو      : " وذكر في تقديمه قائالً   

 العالي والذكي للحظات إنسانية دقيقة ال يكتشفها غيره، ويعالجها بطريقة تأليفيـة  االلتقاط

ـ  دقيقة جدا كما يعالج طبيب ماهر حالة مرضية غريبة تفترض براعة ودهاء وابتكار             ر غي

 .)١("اعتيادي

هم ، بيـن وقد أسهم في الكتاب نخبة من النقاد والباحثين األكاديميين من جامعـة الموصـل       

 األدب العربي والنقد الحديث المـساعد فـي كليـة    أستاذ(السعدون  الدكتور نبهان حسون

                                          

  .٩/ مقدمة كتاب تجليات الفضاء السردي )١(
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الرؤية المكانية في القـصة القـصيرة       " ببحثه الموسوم   ) جامعة الموصل /التربية األساسية 

وقد سخر لذلك كل آليات المعالجة النقدية، والتي أسهمت فـي           " جدا عند هيثم بهنام بردى    

بينما حمـل   .لغ الحساسية والتجلي لعنصر المكان في هذه القصصالكشف عن حضور با

 األدب العربي الحديث والدراسات الشعبية المساعد فـي         أستاذ( علي أحمد العبيدي  . بحث د 

البعد التاريخي للشخصية فـي     " ببحثه الموسوم،   ) جامعة الموصل / مركز دراسات الموصل  

التاريخي للشخـصية وهـو البعـد األكثـر     واجتهد في تحليل البعد  ،"حدياب رواية قديسو

، كاشفاً بذلك عن هم تاريخي واضح عنـد القـاص يعمـل علـى               حضوراً في هذه الرواية   

المرجعيات بحس توثيقي سردي يسعى الى الموازنة بين الواقعة التاريخية فـي مـضانها              

خة الواقعة  الحقيقية، والواقعة السردية في مضانها التخييلية، على النحو الذي يتم فيه تأر           

  .السردية وسردنة الواقعة التاريخية

أستاذ األدب العربي الحـديث المـساعد فـي كليـة التربيـة             ( سالم نجم عبد اهللا   .  أما د   

وقد عـالج   ) اإلحساس بالزمن في قصة تليباثي    (فقد كتب عن    )  جامعة الموصل / األساسية

لزمن، هذا اإلحساس الذي من خالل هذه المداخلة قضية في غاية األهمية وهي اإلحساس با          

. د وخـصص . يتنوع في شكله وحضوره بحسب الفاعل السردي الذي يفعل هذا اإلحساس

جامعة /الحمدانية  األدب العربي الحديث المساعد في كلية التربية       أستاذ( خليل شكري هياس  

الذي قارب من   ). التجربة الذاتية القصصية في قصة المخاض     (بحثه في معالجة    ) الموصل

له قضية توظيف التجربة الذاتية في الصيغة السردية، وهذه سمة من سمات قـصص              خال

هيثم بردى ، والتي تتمثل في توظيف التجربة الذاتية الشخصية في التجربـة القصـصية               

األدب العربي الحديث والدراسات الـسردية  أستاذ (النعيمي فيصل غازي. وساهم د. الفنية

شعرية الـدالالت اإلنـسانية فـي       "بالكتابة عن   ) الموصلجامعة  / المساعد في كلية التربية   

الذي عالج في هذه المداخلة قضية حضور الدالالت اإلنسانية فـي  . قصص أرض من عسل

هذه القصص لتصل الى مرحلة العالمة، وقد هيمنت هذه الدالالت علـى مجريـات الـسرد        

طبيعة التشكيل السردي   وفضاءاته وتشكالته على النحو الذي أصبحت فيه جزءاً فاعالً من           

  .ومعماريته

ولعل هذه األبحاث بعلميتها ومنهجها األكاديمي النقدي قد أتت على مفاصل مهمة            

وتكون قد عززت أهمية سـرديات هيـثم         من تجربة هيثم بهنام بردى القصصية السردية،      

  .بهنام بردى في المشهد السردي العراقي
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قدمت الباحثة زاهدة سلمان حسين السليفاني رسالتها لنيل شهادة الماجستير فـي              

اثر تنظيم األسرة في خصوبة     ( والموسومة   ٢٠٠٦الجغرافية إلى مجلس كلية التربية عام       

 صفحة إلى التعرف علـى اثـر        ١٠١وقد هدف بحثها المكون من      ). سكان مدينة الموصل  

سرة بأساليبه المختلفة في خفض معدالت الخصوبة العامة والفعلية فـي سـكان             تنظيم األ 

  .المدينة بتأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية

وقد حددت الباحثة مشكلة بحثها في النمو السريع لسكان مدينة الموصل إذ قدر ب                

عنه مـضاعفة الـسكان      ويعد هذا المعدل مرتفعا وينجم       ٢٠٠٤-١٩٩٧للمدة من    % ٣٨

وان الظروف التي مر بها سكان المدينة كسائر العراق من فرض الحصار            ،  سنة ١٥خالل  

وما تاله من الغزو األمريكي وما نجم عنه من فقدان األمن واالسـتقرار وتلكـؤ التنميـة                 

البشرية سواء في توقف المصانع واإلنتاج وتسرب األيدي العاملة منها و ضعف خـدمات              

ء أدى إلى شيوع البطالة وقلة حاالت الزواج وضعف القـدرة الـشرائية لـشريحة               الكهربا

فأخذ عدد من األسر المثقفة بسياسة تنظيم األسرة ، كبيرة من السكان خاصة غير الموظفين

  .كجانب وقائي بغية الموازنة بين حجم األسرة وإمكانياتها االقتصادية واالجتماعية

ي التحليلي وعلى الطرق اإلحـصائية البـسيطة        اعتمد البحث على المنهج الوصف      

خاصة معامل االرتباط للقياس بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والديموغرافية 

والتي هي عوامل مؤثرة في اتجاه التنظيم وبين المتغير التابع والذي هو معدل نسبة تنظيم               

 من  ١٦٢٢عينة عشوائية مكونة من     وقد اعتمدت الباحثة على     ، األسرة في مدينة الموصل   

  . حي سكني٢٤سنة تم توزيعها على) ٤٥-١٥(األمهات في سن الزواج 

أما الفصل  ،  تضمنت الدراسة أربع فصول تطرق الفصل األول إلى  سياسة السكان            

أما الفـصل الثالـث     ، الثاني فتناول اتجاه تنظيم األسرة وتباينه المحلي في مدينة الموصل         

كما ذكرت الدراسة أهم االستنتاجات التـي       ، المؤثرة في اتجاه تنظيم األسرة    فكان للعوامل   



 

)٥(

@òîÜ–ìß@paõa‹Ó–†‡ÈÛa@I@SRH@ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@QTST@ç@O@Þëüa@åí‹“m@@RPQS@â@ @

 أشـكال   ١٠ جدوال توضيحيا و   ٢٥وقد ضمت الدراسة    ، توصلت إليها الدراسة والتوصيات   

والثانية تناولت األهمية النسبية    ، بيانية وخريطتان األولى عن األحياء السكنية في الموصل       

  .٢٠٠٤سب األحياء السكنية في الموصل لسنة لفئات معدالت األسر المنظمة ح

وفي معرض ما ذكرته الدراسة عن تطور مراكز تنظيم األسرة في مدينة الموصل               

أثناء تناولها للفصل األول المتعلق بالسياسة السكانية والمكون من مبحثين األول اخـتص             

ذكرت أن اإلنجاب   ، بالخصوبة بين التشجيع والتنظيم والثاني اختص بأساليب تنظيم األسرة        

ولكي يؤدي هذا المصدر دوره المطلوب يـستلزم أن         ، يعد المصدر الطبيعي لزيادة السكان    

وانطالقـا مـن   ، يكون انعكاسا للظروف االجتماعية واالقتصادية والصحية والسياسية للبلد      

هذا المبدأ وتماشيا مع الظروف التي مر بها الشعب العراقـي نتيجـة لفـرض الحـصار                 

 بادرت صحة نينوى بفتح عيـادة تنظـيم األسـرة فـي             ١٩٩٠ عليه منذ سنة     االقتصادي

مستشفى البتول التعليمي للنسائية والتوليد في الموصل وتجهز العيادة المـذكورة بموانـع    

ونتيجة لنقص الغذاء والدواء في تلك الفترة وبسبب سوء تغذية األم خـالل فتـرة               ، الحمل

كانت ، روتين الحيواني في فترتي الحمل والرضاعة     الحمل واإلرضاع وانخفاض استهالك الب    

هذه األسباب الرئيسة لوفاة األمهات في سن اإلنجاب ووفيات األطفال الرضـع فـي فتـرة      

وانطالقا من هذه األسباب بادرت وزارة الصحة بفتح عيـادات أخـرى لتنظـيم              ، الحصار

ح حول أفضل مباعدة    اآلسرة وذلك للتخطيط لحاالت الحمل الممكن عن طريق إسداء النصائ         

حيث تم افتتاح عيـادة     ، بين الوالدات لتقليل المخاطر التي تهدد صحة األم وطفلها الرضيع         

وقد أظهرت الدراسة أن هنـاك تذبـذب        . ١٩٩٦تنظيم األسرة في مستشفى الخنساء عام       

واضح في أعداد المراجعات إلى عيادة تنظيم األسرة في مستشفى البتول إذ وصل هذا العدد       

 مراجعـة   ٢٥٣٢٥ فقـد بلـغ      ٢٠٠٢ وبلغ أقصاه عـام      ١٩٩٤ مراجعة عام    ٣٠٢٦ى  إل

 مراجعـة بـسبب تحـسن       ٣٨٨٠ آذ بلغ    ٢٠٠٤وأدنى انخفاض ملحوظ له عام      ، ظروف

ويبدو لـي أن    ،  الظروف المعيشية للبلد والزيادة في رواتب الموظفين حسب قول الباحثة         

  . هذا التبرير غير منطقي

في مستشفى الخنساء فقد كان متذبذبا أيضا بين االرتفاع         أما عن أعداد المراجعات     

ويذكر إن عيادات تنظيم األسرة في الموصل تقدم خدماتها وفق ضوابط منها            ، واالنخفاض

 أطفال كحد أدنى وقد ٥وان يكون لالم ، سنة) ٤٥-١٥(أن تكون الزوجة في عمر اإلنجاب   

د المواليد بحيـث أصـبح عـام         ثم حصل تعديل في عد     ٢٠٠٠استمر هذا األمر حتى عام      

  . يسمح بالتنظيم حتى لو كان لالم طفل واحد٢٠٠٤
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ومما أظهرته الدراسة كذلك أن هناك ثالث جوانب للحمل تؤثر بشكل عام في بقاء                

الطفل وهي عمر األم وقت األمومة وعدد األطفال الذين أنجبتهم سـابقا والمـدة الزمنيـة                

أهمية كبيرة في تخفيف أعباء المرأة والـسماح لهـا          وان للتنظيم   ، الفاصلة بين الوالدات  

بتجنب الوالدات غير المرغوب فيها بالنسبة لظروفها االجتماعية والصحية وللحفاظ علـى            

  . صحة األم والطفل وفي نفس الوقت التقليل من نسبة الوفيات

وقد أكدت الدراسة أن هناك تباين واضح في اعدد المراجعـات لغـرض التنظـيم                 

في عدة مجاالت منها نوع المانع المستخدم  وطبيعة األحياء السكنية حيث كان حي              األسرة  

  . المهندسين في مدينة الموصل من أول األحياء المنظمة اسريا

 بلـغ  ١٩٩٧ وقد بينت لنا الدراسة آن معدل النمو السنوي لمدينة الموصل عـام          

 لذا أصبحت مدينة الموصل مـن المـدن         ٣،٨ فقد بلغ    ٢٠٠٤  أما المعدل في عام       ٣،٦٠

أما معدل  ،  نسمة ١٢١٦١٤٤المليونية في عدد سكانها فقد بلغ عدد سكانها في تلك السنة            

 باأللف الن معـدل المواليـد   ٤١،٧ الى١٩٩٧ عام  النمو لتنظيم األسرة في الموصل وصل     

 فأن النمو ٢٠٠٤أما في عام ،  باأللف٥،٤ باأللف ومعدل الوفيات الخام بلغ٤٧،٢الخام بلغ

 بـاأللف  ٥،٤ بـاأللف مقابـل   ٤٩،٧ باأللف لبلوغ معدل المواليد الخام ٤٤،٢الطبيعي بلغ 

  .للوفيات الخام

لزواج والخصوبة ظهر مبكرا مع قيام      وبعكس ما هو معمول به اآلن فان تشجيع ا          

الدولة العراقية نظرا لقلة عدد سكانه وظهرت تشريعات بصدد ذلك أبرزها قانون الخدمـة              

 لتشجيع الخصوبة إذ ذكر انه تستحق الموظفة الحامل إجازة          ١٩٦٠ لسنة   ٢٤المدنية رقم   

أن تتمتع بمـا    حمل ووالدة قبل الوضع وبعده أمدها اثنان وسبعون يوما وبراتب تام على             

وتمـنح  ،  يوما منها قبل الوضع ويجوز تكرار هذه اإلجازة كلما اقتضى ذلك           ٢١اليقل عن   

األم الموظفة أو العاملة إجازة أمومة لمدة ستة أشهر تنصرف فيها لرعاية طفلها ويحـق               

فضال عن ذلـك أصـدرت      ، لها تكرار التمتع بإجازة االمومة أربع مرات طيلة مدة خدمتها         

  .ة قرارات لدعم الزواج بتقديم سلف لمن يرغب بالزواجالدولة عد

بعد هذا العرض الذي قدمته طالة الماجستير تقدمت بمجموعة من التوصيات مـن               
   -:أهمها

 التأكيد على الجانب الوقائي والصحي لألمهـات الحوامـل مـن خـالل متابعـة               

ت والمواليد تحـدث    مراجعتهم للمراكز الصحية والمستشفيات ذلك الن معظم وفيات األمها        

أن تقوم المراكز الصحية والمستشفيات بتوفير الغذاء الكامـل  ، أثناء الوالدة أو بعدها بقليل 
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لالم الحامل على شكل حقن وأدوية بحيث تزود األم الحامل بالفيتامينات والبروتينات طيلة             

نقـص  مدة الحمل وبأسعار زهيدة الن سوء التغذية لالم الحامل ونقص الغـذاء وخاصـة               

فيتامين فولك اسيد يؤدي إلى التشوهات الخلقية لدى األطفـال لـذا تنـصح األم الحامـل                 

العمل على استخدام الوسائل التقنية     ، باستعماله خاصة في األشهر الثالثة األولى من الحمل       

الحديثة في الدوائر والمستشفيات من خالل إدخال نظام الحاسبات لخزن البيانات الحيويـة             

واهم توصية حسب رأيـي هـو تقـل         ، سل زمنيا مما يساهم في دقة البيانات      ويشكل متسل 

  .مسالة تنظيم األسرة  ونشرها في األرياف وعدم حصرها بالمدن
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تقدم بهذه الدراسة الطالب في قسم علم االجتماع محمد ذنون زينو الصائغ، إلـى                

مجلس كلية اآلداب وهيئة الدراسات العليا في جامعة بغداد، وهي جزء من متطلبات نيـل               

شهادة الماجستير آداب في علم االجتماع، وكانت الدراسة بإشراف األستاذ الدكتور مـازن             

صفحة، تتبعهـا   ) ١٢٩(هـ، وتكونت الرسالة من     ١٤١٨ -م١٩٩٨بشير محمد، في عام     

  .مصادر الدراسة ومراجعها وكذلك المالحق والملخص باللغتين العربية واالنكليزية

وكانت الدراسة في بابين نظري وميداني، تمثلوا بخمسة فـصول مقـسمة إلـى                

يـد  مباحث ومحاور، تضمن الفصل األول على ثالثة مباحث اقتصر األول منها علـى تحد             

الكـشف عـن أسـباب االغتـراب        (مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها التي تركزت فـي         

االجتماعي بين الوسط الطالبي الجامعي وأثر كٍل من العوامـل االقتـصادية واالجتماعيـة              

والدينية والنفسية والدراسية في زيادة تفاقمه وجعله مشكلةً مجتمعيةً يعاني منهـا أكثـر              

تعرف على اآلثار التي خلّفها الحصار االقتصادي والذي عده الباحث          الطلبة الجامعيين، وال  

جذر االغتراب االجتماعي في سلوك طلبة الجامعة، والتعرف على أنواع االغترابات التـي             

اغتراب "عن مؤسسة معينة هي الجامعة، أم       " اغتراب خاص "يعاني منها الطلبة الجامعيين،     

ان من أهداف البحث التعرف إحصائياً على قـوة كـل           عن المجتمع بأكمله، وكذلك ك    " عام

عامل من العوامل االقتصادية واالجتماعية والدينية والنفسية والدراسية في حصول مشكلة           

، بينما تركز المبحث الثاني في تحديـد المفـاهيم األساسـية للدراسـة وهـي                )االغتراب

ة االغترابيـة، والحـصار     االغتراب، االغتراب االجتماعي، السلوك االغترابي، الشخـصي      (

  .، أما المبحث الثالث فقد تحدد بإعطاء نظرة عامة وتاريخية لالغتراب)االقتصادي

وكان الفصل الثاني من الدراسة قد تضمن هو اآلخر على ثالثة مباحث تركزت في                

إعطاء تفسيراٍت متباينٍة لالغتراب، فاقتصر المبحث األول على التفسير الفلسفي لالغتراب،           

دث المبحث الثاني عن تفسير الدين اإلسالمي لالغتراب، بينما أعطى المبحث الثالـث             وتح
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صورةً عن االغتراب بحسب تفسير علم االجتماع، أما الفصل الثالث مـن الدراسـة فقـد                

تضمن ست دراساٍت سابقٍة لهذه الدراسة، تقسمت إلى دراسـتين عـراقيتين ودراسـتين              

عها تعقيب وتحليٌل ومناقشةٌ لنتـائج تلـك الدراسـات          عربيتين ودراستين أجنبيتين، ثم تب    

  .ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة

وتمثل الفصل الرابع باإلجراءات العلمية لمنهجية الدراسة، وكان أيضاً في ثالثـة              

مباحث، ضم األول منها منهج البحث وفرضياته، وتضمن الثاني نوع الدراسة ومجاالتهـا،             

االسـتبيان  (تصميم العينة اإلحصائية وأهم وسائل جمع البيانات        أما الثالث فقد تحدث عن      

  ).والمالحظة البسيطة

أما الفصل الخامس فقد تضمن كذلك على ثالثة مباحث، كان األول منها قد تقـسم               

إلى سبعة محاور اشتملت على نتائج الدراسة الميدانية، تضمن المحور األول منهـا علـى     

 وأوضح الثاني أهم الخصائص االجتماعيـة واالقتـصادية         جداول توضيحيٍة ألعداد الطلبة،   

لعينة البحث، أما المحاور األخرى فقد أعطى تحليالً إحصائياً إلجابات الطلبة على الفقـرات           

الخاصة بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والدينية والنفسية فضالً عن الفقرات الخاصـة           

  .بالجانب الدراسي

ث الثاني من الفصل الخامس فكـرةً عـن االغتـراب           وقد أعطى الباحث في المبح    

االجتماعي والسلوك، وحاول تفسيرها في ضوء نتائج دراسته الميدانية، ثم أوضـح أهـم              

  .نتائج الدراسة وتحقق في ضوئها من فرضيات دراسته

وكانت النتائج قد أشارت إلى أن معظم طلبة جامعة الموصل يعانون من االغتراب             

روف االقتصادية والمعيشية الصعبة والتغير الحاصل في القيم وفـي          االجتماعي بسبب الظ  

نظرة المجتمع إلى العلم والشهادة، وتوصلت الدراسة أيـضاً إلـى أن غالبيـة الطلبـة ال                 

يشعرون بالتعاطف مع المجتمع، إذ أصبحت شؤون المجتمع ال تهمهم، وكذلك يشير الطلبة             

طهم بالمجتمع، فضالً عن رغبة معظمهـم       ضمن محيط البحث إلى عدم وجود أي صلة ترب        

  .بالهجرة إلى خارج القطر والتخلي عن المجتمع

كما أوضحت نتائج الدراسة إلى أن هناك اتجاهاً دينياً بـين الطلبـة الجـامعيين،               

فالغالبية العظمى يعتقدون أن الرجوع إلى الدين وتعاليمه هو أفضل حٍل للخروج بمجتمعنا             

ئج كذلك أن الظروف المجتمعية التي ارتبطت بالحصار االقتصادي من أزماته، وأظهرت النتا

قد أثّرت في اغتراب أغلب الطلبة الجامعيين وجعلتهم يشعرون بحالٍة من الال اندماج والال              
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قدرة والتشاؤمية من المستقبل واالنفصال عن شؤون المجتمـع وأثّـر ذلـك فـي نمـط                 

ـ      شخصياتهم وسلوكياتهم فأوجد نمطاً من الشخصي      الشخـصية  (ة التي يمكن تـسميتها بـ

ومن أبرز مظاهر سلوك هذه الشخصية هو الـال مبـاالة واألنانيـة             )  المتحينة -المتراجعة

والعالقات االجتماعية المؤقتة والمصلحية، فالطالب الجامعي يبحث عن المكانة في النـسق            

نـٍع بـصحة    ، أو الوصول إلى المكانة عن طريق النسق مع أنه غير مق           ) جامعة -مجتمع(

واقع هذا النسق، ويتجنب الطالب سلوك المواجهة في المواقف التي تحتاج إلى مواجهـٍة              

  ).خوفاً وطمعاً(وتغييٍر، فهو يفضل عدم تحمل المسؤولية واالنسحاب واالبتعاد 

أما المبحث الثالث واألخير من الفصل الخـامس فقـد أعطـى أهـم التوصـيات                

حث في ضوء النتائج التي توصـل إليهـا فـي دراسـته،     والمقترحات التي أشار إليها البا 

وتمثلت تلك المقترحات بضرورة منح الطلبة من سكنة المحافظات رواتب تـساعدهم فـي              

تحمل تكاليف الدراسة، وإجراء الندوات التي من شأنها تفعيل الحوار الديمقراطي المفتوح            

بوية والتعليمية لالطالع علـى     بين الطلبة واألساتذة والهيئات اإلدارية في المؤسسات التر       

المعوقات والمشاكل التي تواجه الطلبة، وكذلك منح الزماالت الدراسية خارج القطر للطلبة            

المتفوقين لتقوية الحافز عند بقية الطلبة على المثابرة والتفوق والنجاح، وتهيئة الفـرص             

قوبـات االنـضباطية    الكافية لتوظيف الخريجين واالستفادة منهم بعد تخرجهم، وتشديد الع        

على الطلبة المسيئين داخل الحرم الجامعي، واعتماد معايير ثقافية واجتماعية يتم بموجبها            

انتقاء الكوادر القيادية إلدارة مؤسسات المجتمع بشكٍل عاٍم ومؤسسة التعليم بشكٍل خاٍص،            

ئمـة  فضالً عن توصياٍت ومقترحاٍت أخرى من شأنها إيجـاد المعالَجـات والحلـول المال             

 .لموضوع الدراسة في ضوء نتائجها الميدانية


